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1Α. ΚΟΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Σν ζεκηλάξην θαηάξηηζεο ζηε γλσζηηθή-ζπκπεξηθνξηζηηθή ζπκβνπιεπηηθή, πνπ δηνξγαλψλεηαη γηα δεχηεξε θνξά απφ ηα 

πξνγξάκκαηα ζπκβνπιεπηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο ελδπλάκσζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ κε ηεξάζηηα απήρεζε, 

θηινδνμεί λα θαιχςεη ηα θελά πνπ ππάξρνπλ ζηελ θαηάξηηζε ησλ ςπρνιφγσλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ ςπρηθήο πγείαο, 

φζνλ αθνξά ηε γλσζηηθή-ζπκπεξηθνξηζηηθή ζπκβνπιεπηηθή, ηφζν ζε ζεσξεηηθφ, φζν θαη ζε επίπεδν εθαξκνγψλ. 

1Β. ΠΡΟΓΟΚΩΜΔΝΑ ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

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

 Γηεηζδχζνπλ εηο βάζνο ζηηο επηζηεκνληθέο θαη ζεσξεηηθέο βάζεηο 

 εθπαηδεπηνχλ ζηνλ ζπλδπαζκφ κνληέισλ θαη ηερληθψλ 

 θαηαλνήζνπλ πιήξσο ηελ εζηθή θαη ηε δενληνινγία πνπ δηέπεη ηηο πξαθηηθέο ηνπ Coaching, κε ζθνπφ ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πειάηε θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ Coach 

 έξζνπλ ζε άκεζε θαη έκπξαθηε επαθή κε ην επάγγεικα ηνπ Coaching 

 απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε & απηνγλσζία ζηελ πξαθηηθή & ηα απνηειέζκαηά ηεο 

 αθνκνηψζνπλ δεμηφηεηεο φπσο (ελδεηθηηθά): Ζ ηέρλε ηνπ αλαζηνραζκνχ, πλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, Γέζκεπζε & 

Ρνή, Πξνζήισζε ζην παξφλ κε πεξίζθεςε (mindfulness) & παξνπζία ζην ηψξα, Μαηεπηηθή θαη Γηαιεθηηθή (ε 

ηέρλε ησλ εξσηήζεσλ), Υηίζηκν αλζεθηηθφηεηαο & πεηζαξρίαο πξνο ηνλ εαπηφ, Αλαηξνθνδφηεζε (Feedback) & 

Αλαηξνθνδφηεζε ππέξ ησλ Λχζεσλ (Feedforward), Απηεπάξθεηα (self-efficacy) & πίζηε ζηνλ εαπηφ (self-belief), 

Θεσξία ιήςεο απνθάζεσλ 

 ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ πειάηε ηνπο γηα λα ζέηνπλ ζαθείο ζηφρνπο θαη λα ηνπο πινπνηνχλ 

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: 

Γιδακηική Δνόηηηα 1 

Σίηλορ Βαζηθέο αξρέο γλσζηαθήο - ζπκπεξηθνξηθήο ζπκβνπιεπηηθήο 

Πεπιγπαθή Ζ ελφηεηα απηή θάλεη ιφγν γηα ηελ γλσζηαθή ζπκπεξηθνξηθή πξνζέγγηζε, ηνλ ηξφπν γέλλεζήο 

ηεο θαη ηνπο βαζηθφηεξνπο ζεσξεηηθνχο ηεο αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο ζπγθαηαιέγεηαη θαη ν 
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 Beck. Δπίζεο, ππνγξακκίδεηαη ε εθαξκνγή ηνπ γλσζηαθνχ –ζπκπεξηθνξηθνχ κνληέινπ ζε 

δηάθνξεο ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ φπσο γηα παξάδεηγκα  ζηηο 

θνβίεο, ςπραλαγθαζηηθέο δηαηαξαρέο, θαηάζιηςε θηι.  Γίλεηαη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζην ζηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ γλσζηαθνχ ζπκπεξηθνξηθνχ κνληέινπ, ζην ηξίγσλν ζθέςεο, ζηα 

ζπλαηζζήκαηα, ζηηο ζπκπεξηθνξηθέο αληηδξάζεηο, ζηηο γλσζίεο θαη ηηο απηφκαηεο ζθέςεηο 

θαζψο θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δεκηνπξγνχληαη ηα ζρήκαηα θαη θαηαιήγνπλ ζε 

δπζιεηηνπξγηθέο ζπκπεξηθνξέο. ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη κηα πεξηπησζηνινγηθή κειέηε 

κηαο γπλαίθαο πνπ πάζρεη απφ θαηάζιηςε θαη βάζεη απηήο παξνπζηάδνληαη νη 10 αξρέο πνπ 

δηέπνπλ ηελ γλσζηαθή ζπκπεξηθνξηθή ζεξαπεία. Αλαθνξηθά κε ηηο αξρέο , αλαιχνληαη ε 

ζεκαζία ηεο γλσζηαθήο δηαηχπσζεο, ε έκθαζε ζηε ζπλεξγαηηθή θχζε  ηεο ζρέζεο κεηαμχ 

ζεξαπεπηή θαη ζεξαπεπφκελνπ, ν ξφινο ηνπ ζεξαπεπηή, θαζψο θαη ζηνηρεία ζρεηίδνληαη κε ηε 

ζεξαπεία απηή θαζ’ απηή,φπσο γηα παξάδεηγκα ην φηη είλαη ρξνληθά πεξηνξηζκέλε, 

πξνζαλνιηζκέλε ζην παξφλ θαη επηθελξσκέλε ζηελ επίιπζε ησλ ηξερφλησλ πξνβιεκάησλ ηνπ 

πειάηε. Δπίζεο, ζηελ ελφηεηα πεξηιακβάλεηαη θαη ε παξνπζίαζε ζεξαπεπηηθψλ ηερληθψλ φπσο 

ν ζσθξαηηθφο δηάινγνο, ε εξγαζία ζην ζπίηη θαην εληνπηζκφο απηφκαησλ ζθέςεσλ, νη νπνίεο  

ζπλδένληαη κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο Γλσζηαθήο πκπεξηθνξηθήο Θεξαπείαο. Οη ελ ιφγσ 

ηερληθέο απνζθνπνχλ ζην λα θαηαλνήζνπλ νη επηκνξθνχκελνηηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ν 

ζεξαπεπηήο ηηο επηιέγεη θάζε θνξά, ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ζηε ζπλεδξία θαζψο θαη ην ζθνπφ 

πνπ εμππεξεηνχλ. 

Γιδακηική Δνόηηηα 2 

Σίηλορ Γνκή, ζρεδηαζκφο θαη ζηφρνη ζεξαπεπηηθήο ζπλεδξίαο. Πεξηγξαθή θαη νξηνζέηεζε ξνήο ηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο. χλζεζεζεξαπεπηηθήο αηδέληαο 

Πεπιγπαθή 

 

Ζ ελφηεηα απηή έρεη σο ζηφρν λα δηδάμεη ηνπο επηκνξθνχκελνπο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

κπνξνχλ λα ζρεδηάδνπλ κηα ζεξαπεπηηθή ζπλεδξία.  Ζ δνκή ζηε γλσζηαθή ζπκπεξηθνξηθή 

ζεξαπεία είλαη πνιχ ζπγθεθξηκέλε θαη πεξηιακβάλεη θάπνηα ζηάδηα θαη απαξαίηεηα βήκαηα 

ψζηε λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο βαζηθέο αξρέο θαη λα θαηαιήγεη ζε έλα ζεξαπεπηηθφ πιάλν.  Γηα 

παξάδεηγκα, γίλεηαη ιφγνο γηα ηνλ ζσζηφ ηξφπν ιήςεο ηζηνξηθνχ, γηα ηηο εξσηήζεηο πνπ είλαη 

απαξαίηεην λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε κηα ζεξαπεπηηθή ζπλέληεπμε θαζψο θαη γηα ηελ 

ρξεζηκφηεηα ηνπο. Δπηπιένλ, ε δνκή πεξηιακβάλεη ηα ζηάδηαεκβάζπλζεο θαη δξάζεο, ζηα 

νπνία γίλεηαη επίζεο πεξηγξαθή ζεξαπεπηηθψλ ηερληθψλ, φπσο ε αληαλάθιαζε ζπλαηζζήκαηνο 

θαη ζθέςεσλ.  Αλαθνξηθά κε ηνπο ζηφρνπο ηεο ζεξαπεπηηθήο ζπλεδξίαο, νη επηκνξθνχκελνη 

δηδάζθνληαη ηνλ ηξφπν εληνπηζκνχ ηνπο, ζπλεξγαζίαο κε ηνλ πειάηε ηνπο, ηεξάξρεζεο ηνπο θαη  

δεκηνπξγίαο ελφο ζεξαπεπηηθνχ πιάλνπ γηα ηελ επίηεπμε ηνπο. Πεξηγξάθνληαη, επίζεο, ηα 

βήκαηα γηα ηνλ ηξφπν ζχλζεζεο κηαο ζεξαπεπηηθήο αηδέληαο θαζψο θαη ηξνπνπνίεζήο ηεο. 

ηφρνο ηεο ελφηεηαο,  κέζα απφ ηε δνκή, απνηειεί ην ζεξαπεπηηθφ πιάλν θαη ε δεκηνπξγία 

αηδέληαο, ε πεξηγξαθή ηεο ξνήο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ ηξφπνπ νξηνζέηεζήο 
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ηεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ρξεζηκνπνηνχληαη ζελάξηα ζπκβνπιεπηηθήο θαη κειέηεο πεξίπησζεο . 

Γιδακηική Δνόηηηα  3 

Σίηλορ Ζ ζεξαπεπηηθή ζρέζε 

Πεπιγπαθή 

 

Οη δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο θαη δηαδηθαζίεο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηεξίδνληαη (κεηαμχ άιισλ) ζην 

ηξίπηπρν ηεο εκπηζηνζχλεο (πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ επηζηεκνληθφηεηα), ηνπ απνξξήηνπ θαη 

ηεο ζρέζεο κεηαμχ ζπκβνχινπ θαη ζπκβνπιεπφκελνπ. Ζ ζπκβνπιεπηηθή δελ είλαη κηα 

ζπλεζηζκέλε ζπδήηεζε κεηαμχ δχν (ή πεξηζζφηεξσλ) αλζξψπσλ πάλσ ζε έλαλ 

πξνβιεκαηηζκφ. Αληίζεηα είλαη δηαδηθαζία ε νπνία απαηηεί πςειή θαηάξηηζε απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ ζπκβνχινπ θαη ζεβαζκφ ζηνπο εζηθνχο θαλφλεο θαη θψδηθεο δενληνινγίαο. Ο πειάηεο 

πξέπεη λα βηψζεη εκπηζηνζχλε, ζηγνπξηά θαη ζεβαζκφ γηα λα κνηξαζηεί ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο 

ηνπ κε έλαλ ζχκβνπιν. Ζ ελζπλαίζζεζε, ε πξνζεθηηθή θαη ππνκνλεηηθή αθξφαζε είλαη αξεηέο 

πνπ θαηαθηά θάπνηνο κε πξαθηηθή, κειέηε, θαηάξηηζε θαη πξνζσπηθή αλάπηπμε (π.ρ. κέζσ 

επνπηείαο, ηεο πξνζσπηθήο ςπρνζεξαπείαο ηνπ ζπκβνχινπ θιπ). Ο πειάηεο εθηφο απφ ηελ 

ελζάξξπλζε, ηελ ππνζηήξημε θαη ηνλ ζπληνληζκφ ηεο δηαδηθαζίαο πξέπεη λα ληψζεη φηη 

αθνχγεηαη. Ο πξνβιεκαηηζκφο ηνπ θάζε πειάηε είλαη πξνζσπηθφο θαη ηδηαίηεξνο. Γηα έλαλ 

ζχκβνπιν δελ ππάξρεη πνηέ "θνηλφ" πξφβιεκα θαη πνηέ δελ ζα ππάξρεη "θνηλφο" ηξφπνο 

επίιπζεο. Ζ ζηάζε ηνπ ζπκβνχινπ απέλαληη ζηνπο πξνβιεκαηηζκνχο πξέπεη λα είλαη αλνηρηή 

θαη ζα είλαη απηή πνπ ζα ζπληειέζεη κεηαμχ άιισλ ζηελ δεκηνπξγία απηνχ πνπ νλνκάδνπκε 

«ζεξαπεπηηθή ζρέζε». 

Γιδακηική Δνόηηηα  4 

Σίηλορ Σν γλσζηηθφ κνληέιν 

Πεπιγπαθή 

 

ηελ εηζαγσγή αλαιχνληαη νη δχν φξνη,  «γλσζηηθή» θαη «ζπκπεξηθνξηζηηθή» πξνζέγγηζε. ηε 

ζπλέρεηα, αθνινπζεί ε ηζηνξηθή  αλαδξνκή ηνπ κνληέινπ, αξρηθά απφ ηνλ Δπίθηεην, θαη έπεηηα 

θάλνληαο αλαθνξά ζηνλ JohnWatson, ηνλ IvanPavlov,  ηνλ FredericSkinner, ηνλ  AlbertEllis, ηνλ 

AaronBeck αιιά θαη ζηελ ζεξαπεία ζρεκάησλ. Έπεηαη ε εμέηαζε ησλ αξρψλ αιιά θαη ησλ 

βαζηθψλ ελλνηψλ ηνπ κνληέινπ (γλψζεηο, γλσζηαθφο ράξηεο, αξλεηηθέο απηφκαηεο ζθέςεηο, 

πεπνηζήζεηο θαη δπζιεηηνπξγηθέο ππνζέζεηο). ηελ πνξεία  εμεηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

γλσξίζκαηα θαη νη ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο πνπ ππάξρνπλ γηα ην κνληέιν. Αλαθνξηθά κε ηηο 

ηερληθέο γίλεηαη αλάιπζε ηεο: γλσζηηθήο αζπκθσλίαο, ηεο ηερληθήο ηεο λνεξήο απεηθφληζεο, ηεο 

δηαθνπήο ηεο ζθέςεο, ηεο ηερληθήοTIC- TOC, ηεο απνζαθήληζεο ελλνηψλ, ηεο ρξήζεο ρηνχκνξ, 

ηεο ηερληθήο ηεο παξάδνμεο επηδίσμεο, ηεο ρξήζεο κχζσλ θαη ηζηνξηψλ, ηεο ηερληθήο ηεο πίηαο, 

ησλ πεηξακαηηζκψλ ζε λέεο ζπκπεξηθνξέο αιιά θαη ησλ ζπκπεξηθνξηζηηθψλ ηερληθψλ. 

Αθνινπζεί ε αμηνιφγεζε ηνπ πειάηε κέζα απφ ην επηά βήκαηα ηνπ κνληέινπ θαη γίλεηαη εηδηθή 

αλαθνξά ζηελ δνπιεηά ζην ζπίηη θαη ηελ ζεκαζία ηεο γηα ηελ γλσζηηθή ζπκπεξηθνξηζηηθή 
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πξνζέγγηζε. Σα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ   κέζα απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο ζεξαπείαο 

απνηειεί ην ζέκα ηνπ επφκελνπ θεθαιαίνπ. Παξνπζηάδεηαη ε ζεξαπεία ηεο θαηάζιηςεο σο 

κειέηε πεξίπησζεο. Σέινο, γίλεηαη αλαθνξά ζηα πιενλεθηήκαηα αιιά θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ 

κνληέινπ.     

Γιδακηική Δνόηηηα  5 

Σίηλορ Απηφκαηεο ζθέςεηο 

Πεπιγπαθή Ο φξνο «απηφκαηε ζθέςε» πεξηγξάθεη ηελ απηφκαηε ζπιινγηζηηθή πνπ ζπρλά ρξεζηκνπνηνχλ 

φινη νη άλζξσπνη φηαλ αληηδξνχλ ζηα πεξηβάιινληα εξεζίζκαηα. Οη απηφκαηεο ζθέςεηο ζπρλά 

επεξεάδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηα πεδία ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο φπσο ε ιήςε απνθάζεσλ 

ή ν ηξφπνο επίιπζεο ησλ δεηεκάησλ, αιιά θαη ηελ γεληθφηεξε πνηφηεηα δσήο. Γεδνκέλνπ φηη νη 

απηφκαηεο ζθέςεηο πνιιέο θνξέο απνηεινχλ αληαλαθιαζηηθέο αληηδξάζεηο πνπ ζηεξίδνληαη 

ζηηο πεπνηζήζεηο θαη ζηηο ζηάζεηο ηεο  δσήο ηνπ αηφκνπ είλαη δχζθνιν λα ειεγρζνχλ. Χζηφζν 

νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα δνπιέςνπλ κε ζπλείδεζε, αλαγλσξίδνληαο θαη ακθηζβεηψληαο  ηηο 

ππάξρνπζεο πεπνηζήζεηο  πνπ δελ ηνπο εμππεξεηνχλ, αλαδηακνξθψλνληαο έηζη ηφζν ην 

ππφβαζξν ην ζθέςεσλ, φζν θαη ηελ εμέιημε θαη εθαξκνγή ηνπο. ηελ ελφηεηα απηή ζα γίλεη 

αλαθνξά ζε δηάθνξεο έλλνηεο φπσο απηή ηεο «γλσζηηθήο πξνθαηάιεςεο», ηεο 

«ζπλαηζζεκαηηθήο θαηαλφεζεο» ηεο  «απηνεθηίκεζεο» θαη ηεο «απηναληίιεςεο»  πνπ ζπλήζσο 

ζπλδξάκνπλ ή θαζνξίδνπλ ην πεξηερφκελν ησλ απηφκαησλ ζθέςεσλ. Αο κελ μερλάκε πσο ν 

άλζξσπνο δεκηνπξγεί εηθφλεο ηνπ εαπηνχ εθηηκψληαο ηηο δεμηφηεηεο, ηηο εκπεηξίεο  ηνπ 

παξειζφληνο θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ γηα ην κέιινλ ζπλζέηνληαο έηζη δηαθνξεηηθά ζρήκαηα 

ζθέςεο. 

Γιδακηική Δνόηηηα 6 

Σίηλορ Θεκειηψδεηο αληηιήςεηο, ζηεξενηππηθέο ζθέςεηο, αλαπαξαζηάζεηο θαη κεραληζκνί 

πξνζαξκνγήο 

Πεπιγπαθή Θεκειηψδεηο αληηιήςεηο: ζηελ εηζαγσγή νξίδεηαη ε  αληίιεςε θαη γίλεηαη αλαθνξά ζηελ 

ζπνπδαηφηεηα ηεο. Έπεηηα παξνπζηάδνληαη ηα ζηάδηα ηεο αληίιεςεο θαη ν νξηζκφο ησλ 

αληηιεπηηθψλ δεδνκέλσλ. ηελ ζπλέρεηα εμεηάδνληαη νη κέζνδνη ηεο αληίιεςεο: ςπρνθπζηθέο 

θαη θπζηνινγηθέο. Σέινο, παξνπζηάδνληαη νη ζεσξίεο ηεο αληίιεςεο: ζηξνπθηνπξαιηζκφο, 

γθεζηάιη, νηθνινγηθή ζεσξία ηνπ Gibson, ε γλσζηηθή ζεσξία, ε ππνινγηζηηθή θαη ε βηνινγηθή 

ζεσξία. 

ηεξεφηππεο ζθέςεηο: Αξρηθά νξίδνληαη νη δχν έλλνηεο,  αλαθέξνληαη νη κεραληζκνχο ηεο 

ζθέςεο αιιά θαη νη επαγσγηθνί θαη παξαγσγηθνί ζπιινγηζκνί. Αθνινπζεί ε ςπρνινγία ηεο 

ζθέςεο αιιά θαη νη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ δηακφξθσζε ησλ 
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ζηεξεφηππσλ(ςπρνδπλακηθή, θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθή, ζεσξία ηεο ξεαιηζηηθήο ζχγθξνπζεο, 

ζεσξία ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηάο θαη ε γλσζηηθή ζεσξία). Σέινο, αλαιχνληαη νη ζεσξίεο 

κείσζεο ησλ ζηεξεφηππσλ, νη νπνίεο είλαη ην ινγηζηηθφ κνληέιν, ην κνληέιν ηεο κεηαζηξνθήο, 

ην κνληέιν ηεο απνθαηεγνξηνπνίεζεο, ην κνληέιν ηεο ειάρηζηεο ςπρνινγηθήο 

θαηεγνξηνπνίεζεο, ην κνληέιν ηεο επαλαθαηεγνξηνπνίεζεο θαη ην κνληέιν ηεο δηηηήο 

ηαπηφηεηαο.  

Αλαπαξάζηαζε: αξρηθά  νξίδεηαη ε αλαπαξάζηαζε. Αλαθέξνληαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ θαηά ηελ κειέηε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αλαπαξάζηαζεο, ηα θπξηφηεξα κνληέια ηεο 

(ησλ αληηζέζεσλ ηνπ Trevsky θαη ην κνληέιν ησλ εζσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ) θαη ηέινο  

εμεηάδνληαη νη αλαινγηθέο θαη πξνηαζηαθέο αλαπαξαζηάζεηο. 

Μεραληζκνί πξνζαξκνγήο: ζηελ εηζαγσγή νξίδνληαη νη κεραληζκνί πξνζαξκνγήο. 

Αλαθέξνληαη ηα δχν είδε ησλ κεραληζκψλ, νη θπζηνινγηθνί  θαη νη θνηλσληθνί. Αλαιχνληαη νη νη 

κεραληζκνί πξνζαξκνγήο (αλαπιήξσζεο, ππεξαλαπιήξσζεο, πξνβνιήο, ηαχηηζεο, 

κεηαηφπηζεο, εμηδαλίθεπζεο, εθινγίθεπζεο, νλεηξνπφιεζεο θαη παιηλδξφκεζεο) θαη ηέινο 

εμεηάδνληαη νη δπζθνιίεο ζηελ πξνζαξκνγή, νη νπνίεο είλαη νη ζσκαηηθέο, νη πλεπκαηηθέο, νη 

ςπρνινγηθέο, ηα εκπφδηα ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο αιιά θαη εκπφδηα ηνπ θνηλσληθνχ 

πεξηβάιινληνο.  

 

Γιδακηική Δνόηηηα  7 

Σίηλορ Σν λνεηηθφ δηάγξακκα 

Πεπιγπαθή 

 

ηελ θάζε ηεο δηαγλσζηηθήο εθηίκεζεο ζηελ γλσζηαθή ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεξαπεία είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ λα πξαγκαηνπνηνχληαη ε ιήςε ηνπ ηζηνξηθνχ αιιά θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ λνεηηθνχ 

δηαγξάκκαηνο (γλσζηαθνχ ράξηε). Αλαθνξηθά κε ηε ιήςε ηνπ ηζηνξηθνχ, ν ζχκβνπινο/ 

ζεξαπεπηήο ζπιιέγεη πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην άηνκν αιιά θαη γηα ην πξφβιεκα. 

Δπίζεο, ιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εξγαζηαθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ, 

ην αλαπηπμηαθφ ηνπ ηζηνξηθφ, ην νηθνγελεηαθφ ηνπ ηζηνξηθφ, ην  ηζηνξηθφ ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο 

πγείαο θαζψο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ (ξφινη, ζπζηήκαηα 

ππνζηήξημεο, δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο). Αλαθνξηθά κε ην λνεηηθφ δηάγξακκα θαη ηε γλσζηαθή 

αμηνιφγεζε, ν ζχκβνπινο/ ζεξαπεπηήο αλαδεηά ηηο ζσκαηηθέο αληηδξάζεηο, ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο, ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο ζθέςεηο πνπ πιαηζηψλνπλ ην πξφβιεκα. 

Ζ αλαδήηεζε ησλ ηεζζάξσλ απηψλ παξαγφλησλ νλνκάδεηαη νξηδφληηα δηεξεχλεζε θαη ν 

απψηεξνο ζηφρνο ηνπ ζπκβνχινπ/ ζεξαπεπηή είλαη λα θαηαλνήζεη ηηο ζθέςεηο ηνπ αηφκνπ. ηε 

δηαδηθαζία απηή ν ζχκβνπινο/ ζεξαπεπηήο ζπιιέγεη ηηο απηφκαηεο γλσζίεο (ζθέςεηο) ηνπ 

αηφκνπ πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ηηο ηξέρνπζεο ή ηηο παξειζνληηθέο εκπεηξίεο ηνπ.  ηε ζπλέρεηα θαη 

αθνχ έρεη θαηαθηεζεί ε νξηδφληηα δηεξεχλεζε αθνινπζεί ε θάζεηε δηεξεχλεζε γηα ηνλ εληνπηζκφ 
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ησλ βαζχηεξσλ πεπνηζήζεσλ ηνπ αηφκνπ. Χο ζεκείν εθθίλεζεο ν ζχκβνπινο/ ζεξαπεπηήο 

ζπλεξγαηηθά κε ην άηνκν επηιέγνπλ κηα απηφκαηε ζθέςε θαη πξνζπαζνχλ λα δηεξεπλήζνπλ ηηο 

ζπλέπεηέο ηεο. Ζ βαζηθή εξψηεζε πνπ ηίζεηαη είλαη: “Αο ππνζέζνπκε φηη απηφ πνπ ιεο 

αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Πνηεο ζα ήηαλ νη ζπλέπεηεο γηα ζέλα ή ηη ζα ζήκαηλε 

απηφ γηα ζέλα;” 

Γιδακηική Δνόηηηα  8 

Σίηλορ Αλαγλψξηζε, θαηαλφεζε θαη αμηνιφγεζε γλσζηηθψλ ζρεκάησλ θαη πεπνηζήζεσλ. Αλαδφκεζε 

θαη επαλαδηαηχπσζε θεληξηθψλ ζηάζεσλ 

Πεπιγπαθή 

 

Σν κάζεκα αλαθέξεηαη ζηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο ζεξαπείαο ζρεκάησλ θαη ζηελ ζεκαζία ηεο  

πξαθηηθήο εθαξκνγή ηεο. Ζ ζεξαπεία ζρεκάησλ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά βάζε σο ζεξαπεία 

αζζελψλ κε ρξφληεο ραξαθηεξνινγηθέο δηαηαξαρέο, ζηνρεχνληαο θπξίσο ζηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ ππξεληθψλ ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ. Πξφθεηηαη γηα κηα πξνζέγγηζε πνπ νπζηαζηηθά 

επεθηείλεη ηε γλσζηαθή - ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεξαπεία, ελζσκαηψλνληαο ζε απηήλ ηερληθέο απφ 

δηαθνξεηηθέο ζεξαπεπηηθέο ζρνιέο. Κεληξηθφ ζέκα ηνπ καζήκαηνο είλαη ηα ρήκαηα, ηα 

γλσζηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά εθείλα κνηίβα πνπ αξρίδνπλ ζηα πξψηκα ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο 

ηνπ αηφκνπ θαη επαλαιακβάλνληαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ, θαζνξίδνληαο ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ πνξεία ηνπ. Έλαο ζχκβνπινο ζηα πιαίζηα κηαο 

ζρεκαηνθεληξηθήο αληίιεςεο ελφο πεξηζηαηηθνχ, καζαίλεη λα αμηνινγεί κνηίβα, ζρήκαηα, 

ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ θαη ηδηνζπγθξαζηαθά ραξαθηεξηζηηθά. ην παξφλ 

κάζεκα κεηαμχ άιισλ ζα αλαιπζνχλ: ε αμηνιφγεζε, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ αλαγλψξηζε θαη 

ηελ ελεξγνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζρεκάησλ θαη εληάζζεηαη ζηε 1ε θάζε ηεο ζεξαπείαο θαη ε 

αιιαγή θαη ε δηεξγαζία πνπ ραξαθηεξίδεη ηε 2ε θάζε ηεο ζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαηά ηελ 

νπνία επηρεηξείηαη ε ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ ζρεκάησλ αιιάδνληαο ηε δπζιεηηνπξγηθή, 

δηαζηξεβισκέλε άπνςε πνπ έρεη ην άηνκν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο άιινπο. Ζπαξνπζίαζε 

ηεο ζεξαπείαο ζρεκάησλ νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξνπζίαζε ησλ ελλνηψλ ηεο αλαδφκεζεο θαη 

ηεο επαλαδηαηχπσζεο ζηάζεσλ αιιά θαη ησλ ηερληθψλ κέζσ ησλ νπνίσλ απηέο 

επηηπγράλνληαη. 

Γιδακηική Δνόηηηα  9 

Σίηλορ σθξαηηθφο-Γηαιεθηηθφο έιεγρνο. πγθεθξηκέλεο ηερληθέο γλσζηηθήο-ζπκπεξηθνξηθήο 

ζπκβνπιεπηηθήο 

Πεπιγπαθή 

 

Γηαηί θάπνηνο λα επηιέμεη ηηο σθξαηηθέο εξσηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζεξαπεπηηθήο 

παξέκβαζεο; Πψο κπνξεί θάπνηνο λα ρξεζηκνπνηήζεη απνηειεζκαηηθά ην σθξαηηθφ ηξφπν 

δηαρείξηζεο; Πνηα ηα ζηάδηα ησλ σθξαηηθψλ εξσηήζεσλ θαη πνηα ηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί 

λα πξνθχςνπλ θαηά ρξήζε ηνπο; Απηά είλαη κεξηθά απφ ηα εξσηήκαηα πνπ ζα απαληεζνχλ 
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θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παξφληνο καζήκαηνο. Οη σθξαηηθέο εξσηήζεηο ζεσξνχληαη απφ ηνπο 

ζεκέιηνπο ιίζνπο ηεο γλσζηαθήο ζεξαπείαο. Απνηειεί ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηε πξνζπάζεηα 

ππνζηήξημεο ηνπ ζπκβνπιεπφκελνπ λα θέξεη ζηελ επηθάλεηα ηηο αηηίεο αιιά θπξίσο ηηο δπλαηέο 

ιχζεηο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη θαη λα αλαθαιχςεη ν ίδηνο ελαιιαθηηθέο νπηηθέο. Ζ 

αλαγλψξηζε ησλ γλσζηψλ, ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ κπνξεί λα επηηεπρζεί 

κέζσ ηνπ σθξαηηθνχ δηαιφγνπ κε έλαλ κεθαηεπζπληηθφ ηξφπν, θάηη πνπ απνηειεί βαζηθφ 

ζηφρν ηεο ζπκβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Παξάιιεια ζα παξνπζηαζηνχλ νη βαζηθέο αξρέο 

δενληνινγίαο, ε δνκή, ε πνξεία θαη ν ηεξκαηηζκφο κηαο γλσζηηθήο – ζπκπεξηθνξηζηηθήο 

παξέκβαζεο. Θα αλαιπζνχλ νη επηκέξνπο ηερληθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο 

ηεο θαη πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηε γλσζηαθή αλαδφκεζε (λνεηηθή απεηθφληζε, γλσζηηθή 

αζπκθσλία, άζθεζε ζηε δηεθδηθεηηθή ζπκπεξηθνξά θ.α.) θαζψο θαη ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία ν 

ζχκβνπινο ζα ηηο επηιέμεη θαη ζα ηηο αμηνπνηήζεη. Σέινο ζα γίλεη αλαθνξά ζηε δπλαηφηεηα 

ζπλδπαζηηθήο ζεξαπείαο κε άιιεο κνξθέο παξέκβαζεο (θαξκαθνζεξαπεία, ζπζηεκηθή 

πξνζέγγηζε, δηαδηθηπαθή ζπκβνπιεπηηθή θ.α.). 

Γιδακηική Δνόηηηα  10 

Σίηλορ Γλσζηηθνί πεηξακαηηζκνί 

Πεπιγπαθή 

 

ηελ γλσζηαθή - ζπκπεξηθνξηζηηθή ζπκβνπιεπηηθή θαη ζεξαπεία ν ζεξαπεπηήο/ζχκβνπινο κε 

ην άηνκν πξνζπαζνχλ απφ θνηλνχ λα αλαπηχμνπλ ελαιιαθηηθέο θαη ηζνξξνπεκέλεο ζθέςεηο. Ο 

θαιχηεξνο ηξφπνο είλαη ν ζπκβνπιεπφκελνο/ζεξαπεπφκελνο λα εθαξκφδεη ηηο ελαιιαθηηθέο 

ζθέςεηο ζηελ πξάμε, δειαδή ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή. Μέζα απφ ηελ πξάμε,  ζηφρνο είλαη ε 

ελίζρπζε ηεο πίζηεο ηνπ αηφκνπ ζηηο ελαιιαθηηθέο ή/θαη ζηηο ηζνξξνπεκέλεο ζθέςεηο. Μέζα 

απφ ηνπο πεηξακαηηζκνχο, ηα βηψκαηα θαη ηελ εκπεηξία ην άηνκν ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

ζχκβνπιν/ ζεξαπεπηή ζα κπνξέζεη λα βξεη ηηο ελαιιαθηηθέο θαη ηζνξξνπεκέλεο ζθέςεηο πνπ 

ηνπ ηαηξηάδνπλ θαιχηεξα. ηε βηβιηνγξαθία νη πεηξακαηηζκνί αλαθέξνληαη θαη σο εκπεηξηθνί 

έιεγρνη γλσζηψλ (realitytesting). Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη είλαη ε εμήο: Αξρηθά 

εληνπίδνπκε κηα γλσζία πνπ ην άηνκν πηζηεχεη πνιχ. Δλ ζπλερεία, βνεζάκε ην άηνκν λα 

αληηιεθζεί ηηο ζπλέπεηεο πνπ έρεη ε ζπγθεθξηκέλε πίζηε ηνπ – γλσζία ζε ζπλαηζζεκαηηθφ θαη 

ζε ζπκπεξηθνξηθφ επίπεδν. Έπεηηα, ν ζχκβνπινο/ ζεξαπεπηήο απφ θνηλνχ κε ηνλ 

ζπκβνπιεπφκελν ζρεδηάδνπλ έλα πείξακα γηα λα δνπλ θαηά πφζν ε ζπγθεθξηκέλε ζθέςε 

αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Μεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πεηξάκαηνο γίλεηαη 

επαλαμηνιφγεζε ηεο πίζηεο ηνπ αηφκνπ ζηελ αξρηθή ηνπ γλσζία θαη ηέινο ν ζχκβνπινο/ 

ζεξαπεπηήο ελδηαθέξεηαη λα κάζεη ην θαηά πφζν ε ηξνπνίεζε ηνπ βαζκνχ πίζηεο ζηε γλσζία, 

ηξνπνπνίεζε θαη ηηο παιηέο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο αληηδξάζεηο ηνπ αηφκνπ. 
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Γιδακηική Δνόηηηα  11 

Σίηλορ ρέδηα δξάζεο θαη θαηαγξαθή 

Πεπιγπαθή 

 

Ζ γλσζηηθή αλαδφκεζε απνηειεί  έλαλ απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ζηφρνπο ηεο γλσζηαθήο - 

ζπκπεξηθνξηθήο ςπρνζεξαπείαο. Ο ζεξαπεπηήο κπνξεί λα εθαξκφζεη δηάθνξεο ηερληθέο πνπ 

ζα νδεγήζνπλ ηνλ ζπκβνπιεπφκελν ζηελ επίηεπμε ηεο. ην παξφλ κάζεκα ζα παξνπζηαζηεί ε 

ηερληθή ηεο εθπφλεζεο ζρεδίσλ δξάζεο θαη ηεο θαηαγξαθήο (ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

ζπκβνπιεπφκελνπ, ηεο εθηίκεζεο θαη ηεο αλάιπζεο ηεο επραξίζηεζεο, ηεο αξλεηηθήο δηάζεζεο, 

ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ επράξηζησλ δξαζηεξηνηήησλ ή δπζάξεζησλ θαζεθφλησλ). Μέζα απφ 

παξαδείγκαηα θαη ζεσξεηηθέο αλαθνξέο ζα κειεηεζνχλ ηα βήκαηα πνπ αθνινπζεί έλαο 

γλσζηαθφο – ζπκπεξηθνξηθφο ζχκβνπινο γηα λα βνεζήζεη ηνλ ζπκβνπιεπφκελν λα 

δηακνξθψζεη θαη λα εθαξκφζεη έλα ζρέδην δξάζεο αιιά θαη λα θαηαγξάςεη κε δνκεκέλν ηξφπν 

ζηνηρεία πνπ ηνλ αθνξνχλ  θαη δίλνπλ πιεξνθνξίεο ρξήζηκεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

νινθιήξσζε ηεο ζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Ο πίλαθαο θαηαγξαθήο δξαζηεξηνηήησλ απνηειεί 

έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ επηζήκαλζε ησλ απηφκαησλ ζθέςεσλ θαη ηελ εμάζθεζε ηνπ 

ζπκβνπιεπφκελνπ ζηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο κέζα απφ ηελ εχξεζε θαη αμηνπνίεζε 

ελαιιαθηηθψλ θαη πην ιεηηνπξγηθψλ ζθέςεσλ. Ο ηξφπνο δηακφξθσζεο, ην ρξνληθφ ζεκείν 

ρξήζεο ηνπ θαη ε εθπαίδεπζε ηνπ ζπκβνπιεπφκελνπ ζην λα κπνξεί λα ηνλ ζπκπιεξψλεη θαη λα 

ηνλ αμηνπνηεί κφλνο ηνπ, είλαη έλα απφ ηα ζέκαηα πνπ ζα αλαιπζνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ 

καζήκαηνο.  Καηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο ζεξαπείαο, ν εηδηθφο κπνξεί λα δνπιέςεη κε ηνλ 

ζπκβνπιεπφκελν πάλσ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζρέδην δξάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

νπνηνπδήπνηε πξνβιήκαηνο αλαδπζεί ζην κέιινλ κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε 

ησλ ελδερφκελσλ ππνηξνπψλ. 

Γιδακηική Δνόηηηα  12 

Σίηλορ Δλδπλάκσζε δεμηνηήησλ ζε ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο ή εξγαζία θαη κεζνδνινγία έξεπλαο 

Πεπιγπαθή 

 

Οη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο εζεινληηθήο ελδπλάκσζεο 

δεμηνηήησλ 100 σξψλ ζε δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο θνξείο έρνληαο σο ζηφρν ηε ζχλδεζε ηεο 

ζεσξίαο κε ηελ πξάμε θαη ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ δεμηνηήησλ ησλ επηκνξθνχκελσλή ηελ 

εθπφλεζε   επηζηεκνληθήο εξγαζίαο 3.000-6.000 ιέμεσλ. 
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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.  

Πεπιεσόμενα ππογπάμμαηορ 

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  

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  

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) 
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 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: 

-1η δόζη εγγπαθήρ: 200 επξψ πιεξσηέα κέρξη 10 Φεβξνπαξίνπ 2019  

(Η ππώηη δόζη καηοσςπώνει και ηην εγγπαθή ζαρ) 

-2η δόζη: 200 επξψ, πιεξσηέα κέρξη 30 Απξηιίνπ 2019 

-3η δόζη: 200 επξψ πιεξσηέα κέρξη 31 Ηνπιίνπ 2019 

-4η δόζη: 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 ηην καηάθεζη ηος ποζού δε γίνεηαι δεκηή καμία αίηηζη επιζηποθήρ σπημάηων ούηε εξεηάζεηαι ανάλογο 

αίηημα 

7. Ακαδημαϊκή Γεονηολογία  

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. Ππάζινο Πανεπιζηήμιο  
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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 

•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 
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ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΓΓΡΑΦΖ 

Για πληπωμή μέζω ηπαπεζικήρ καηάθεζηρ: 

Γηα πιεξσκή κέζσ ηξαπεδηθήο θαηάζεζεο: 

Βήμα 1ο 

πκπιεξψζηε ηελ παξαθάησ αίηεζε 

https://www.ru.aegean.gr/epos?id=228 
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=228
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Βήμα 2ο 

 

 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 Δγγπαθή 

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 Δπιλογή απσείος 

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. 

Για πληπωμή μέζω πιζηωηικήρ- σπεωζηικήρ κάπηαρ: 

Βήμα 1ο 

πκπιεξψζηε ηελ παξαθάησ αίηεζε 

https://www.ru.aegean.gr/epos?id=228 
 

 

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=228
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Βήμα 3ο 

 

 

 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
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