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ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (600 ΩΡΩΝ) 
 
Τα Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνουν την έναρξη 

της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το Ετήσιο Πρόγραμμα "ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ " 

Πιθανές μοριοδοτήσεις μπορεί να ισχύουν ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία 

Έναρξη μαθημάτων: 01/10/2019 

Λήξη μαθημάτων: 01/10/2020 

Δίδακτρα: 800 ευρώ, σε 4 δόσεις 

Εγγραφές έως: 30/09/2019 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Psichologia.gr 

22510-36520, 22510-36580 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ppy@aegean.gr 
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1.ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συνειδητοποιημένους επιμορφούμενους, που μπορούν να εργαστούν αυτόνομα και 

εντατικά, με τους δικούς τους ρυθμούς μάθησης, ώστε να αναταπεξέλθουν σε ασύγχρονη διδασκαλία με εμπλουτισμένο 

και απαιτητικό περιεχόμενο. Αν και τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για το ευρύ κοινό με τη φιλοσοφία και τις αρχές της 

διά βίου μάθησης, απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, κοινωνικούς επιστήμονες, εργαζόμενους στην 

υγεία και στην πρόνοια, ειδικούς της ψυχικής υγείας, σε φοιτητές, σε γονείς και σε ανθρώπους, που θέλουν να διευρύνουν 

τους γνωστικούς τους ορίζοντες αναφορικά με τα μοντέλα της συμβουλευτικής και της εκπαιδευτικής παρέμβασης, την 

παροχή υποστήριξης στο σχολικό και οικογενειακό πλαίσιο και γενικότερα τον εφοδιασμό με ισχυρό συγκριτικό 

πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας. 

 

2. ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση: 

 Να κατανοούν τις αρχές  της θεωρίας των συστημάτων   

 Να συγκρίνουν την οικογενειακή θεραπεία με άλλες ψυχοθεραπευτικές μεθόδους  

 Να γνωρίζουν την κοινωνιολογική -ιστορική , πολιτισμική εξέλιξη του θεσμού της οικογένειας  

 Να κατανοούν τις δυναμικές της ομάδας και ειδικότερα να ερμηνεύουν τα συστήματα και υποσυστήματα μέσα 

στο οικογενειακό πλαίσιο 

 Να διακρίνουν τις διαδράσεις και την επικοινωνία των μελών της οικογένειας  

 Να διαχειρίζονται τις ενδοοικογενειακές συγκρούσεις και να επιλύουν τα προβλήματα που ανακύπτουν  

 Να αναλύουν περιπτώσεις και να γνωρίζουν τα στάδια των συνεδριών 

3Α. ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ   

Τα προγράμματα, που επιλέξατε, έχουν έντονα ακαδημαϊκό προσανατολισμό και είναι δομημένα με κριτήρια και 

απαιτήσεις, που προσομοιάζουν με μεταπτυχιακή κατάρτιση, ενώ έχουν ανάλογες προϋποθέσεις και φόρτο εργασίας. Το 

παρόν ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα αποτελείται συνολικά από δώδεκα (12) διδακτικές μηνιαίες ενότητες. Κάθε 

μηνιαία ενότητα περιλαμβάνει ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία  μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης.  

Η ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία δεν απαιτεί την ταυτόχρονη αλληλεπίδραση των επιμορφουμένων και των 

διδασκόντων. Οι επιμορφούμενοι δεν είναι αναγκαίο να συνδέονται στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης την ίδια χρονική 

στιγμή. Αντίθετα, μπορούν να επιλέγουν μόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο και να μελετούν το 

εκπαιδευτικό υλικό.  

3Β. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 

Οι διδάσκοντες επιλέγονται από το Κέντρο διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατόπιν αυστηρής επιλογής 

βάσει των ακαδημαϊκών κριτηρίων και κανονισμών που έχει θεσπίσει.   

Περιεχόμενα προγράμματος 
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4. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

Το πρόγραμμα είναι ετήσιο και πιστώνει 600 διδακτικές ώρες.  

 

4Α. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

1. Μελέτη πρωτότυπου υλικού 20-30 σελίδων ανα μηνιαία θεματική ενότητα 

2. Μελέτη συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού 

3. Τέσσερις υποχρεωτικές επιστημονικές εργασίες 3000 έως 5000 λέξεων (βιβλιογραφικές ή και ερευνητικές -
μια/ανά τρίμηνο) 

4. Τελικό τεστ αξιολόγησης 100 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής (μετά την ολοκλήρωση και της 10ης 
θεματικής ενότητας) 

5. Ενδυνάμωση δεξιοτήτων: σε συνεργαζόμενους φορείς των προγραμμάτων (εφόσον υπάρχει στην περιοχή 

διαμονής), ή με εύρεση δικού σας φορέα, ή με χρήση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας , ή με την υλοποίηση 

μαγνητοσκοπημένης παρέμβασης, κ.ά.  

*Προσοχή, οποιαδήποτε απο τις παραπάνω επιλογές ολοκληρώνεται με την συγγραφή απολογιστικής έκθεσης 

6. Συγγραφή τελικής επιστημονικής εργασίας (6.000 λέξεις) 

 

4Β. ΔΙΔΑΚΤΡΑ  

Το κόστος του σεμιναρίου είναι 800 ευρώ συνολικά, τα οποία καταβάλλονται ως εξής:  

 -1η δόση εγγραφής: 200 ευρώ πληρωτέα μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2019 

(Η πρώτη δόση κατοχυρώνει και την εγγραφή σας) 

-2η δόση: 200 ευρώ, πληρωτέα μέχρι 30 Νοεμβρίου 2019 

-3η δόση: 200 ευρώ, πληρωτέα μέχρι 30 Ιανουαρίου 2020 

-4η δόση: 200 ευρώ, πληρωτέα μέχρι 31 Μαρτίου 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Για τη λήψη του πιστοποιητικού ο επιμορφούμενος δεν πρέπει να έχει καμία οικονομική υποχρέωση απέναντι στο 
πανεπιστήμιο. 

Προαιρετική  Συμμετοχή σε θερινό σχολείο ως συμπλήρωμα της εκπαίδευσης 
Οι συμμετέχοντες κατά προτεραιότητα συμμετέχουν στο θερινό σχολείο που διοργανώνεται από το Πανεπιστημιο Αιγαίου 
σε κάποια παραθαλάσσια πόλη της Ελλάδας το καλοκαίρι του 2020. Πληροφορίες για το θερινό σχολείο του 2019 
μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο https://summer-schools.aegean.gr/el/Counsel2019 
 
Το θερινό σχολείο παρέχει ξεχωριστή βεβαίωση με ECTS 
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4Γ. ECVET και Μοριοδοτήσεις 

Όλα μας τα Προγράμματα προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. 

Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 600 ωρών πιστώνει 30 ECVET 

Τα περισσότερα Προγράμματα μοριοδοτούνται ως σεμινάρια, που οργανώθηκαν από δημόσιο Πανεπιστήμιο, αλλά το 

πλεονέκτημα αυτό: 

 Εξαρτάται από την ισχύουσα νομοθεσία 

 Διαφοροποιείται ανάλογα με την ειδικότητα του επιμορφούμενου 

 Δεν αφορά το Πανεπιστήμιο, το οποίο διοργανώνει το σεμινάριο ΜΟΝΟ για τη γνώση και την επαγγελματική 
ενδυνάμωση 

Το Πανεπιστήμιο στέκεται αρωγός σε κάθε προσπάθεια επαγγελματικής αποκατάστασης και ανέλιξης των 
επιμορφούμενων 
 

 

5. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται, αλλά δεν περιορίζεται στις παρακάτω ενότητες: 

Διδακτική Ενότητα  1 

Τίτλος Συστημική θεωρία – Γενική Θεωρία των συστημάτων – Βασικές έννοιες και 
αρχές Συστημικής Θεραπείας και Συμβουλευτικής 

Περιγραφή 
 

Η Συστημική Προσέγγιση ως ένα σύγχρονο επιστημονικό μοντέλο θεώρησης 
και κατανόησης των συστημάτων με εφαρμογή στην οικογένεια και τα 
ευρύτερα συστήματα στον χώρο της ψυχικής υγείας. Έκανε την εμφάνισή της 
την δεκαετία του ’40 και μετατόπισε το ενδιαφέρον από το άτομο και τις 
προσωπικές ιδιότητες στο «όλον» και τις σχέσεις. Η έμφαση δίνεται στην 
δομή, στην δυναμική των σχέσεων και στις αλληλεπιδράσεις  των μερών, που 
δεδομένης της πολλαπλότητας της επιρροής, των επιδράσεων και των 
αλληλεξαρτήσεων αμφισβητείται η έννοια της γραμμικότητας και εισάγεται η 
έννοια της κυκλικής αιτιότητας. Το σύστημα αποτελεί την βασικότερη έννοια 
της συστημικής σκέψης και περιβάλλεται από τις αρχές της ομοιόστασης και 
της ανατροφοδότησης 

Έναρξη 01/10/2019 

Λήξη 01/11/2019 

Εβδομαδιαίες Συνεδρίες 

 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1 

 

Η γενική θεωρία των συστημάτων  

 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2 

 

Η Συστημική προσέγγιση  

 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3 Βασικές έννοιες και αρχές της συστημικής προσέγγισης  
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Εβδομαδιαία Συνεδρία 4  Οι αρχές της ομοιόστασης και της ανατροφοδότησης  

 

 

Διδακτική Ενότητα  2 

Τίτλος Γένεση και Εξέλιξη της Οικογενειακής Θεραπείας 

Περιγραφή 
 

Ιστορική αναδρομή στις βασικές σχολές οικογενειακής θεραπείας από την πρώτης 
και δεύτερης τάξης κυβερνητική. Μοντέλα πρώτης γενιάς οικογενειακής 
θεραπείας είναι το μοντέλο της Διαγενεαικής οικογενειακής θεραπείας, του 
οποίου οι πρώτες θεωρητικές βάσεις τέθηκαν από τον Bowen, το μοντέλο της 
επικοινωνιακής οικογενειακής θεραπείας της Satir, και το μοντέλο της δομικής 
οικογενειακής θεραπείας του Minuchin.  
Τα κυριότερα μοντέλα της δεύτερης γενιάς χαρακτηρίζονται από την παρουσία 
μοντέλων βραχείας θεραπείας όπως του Haley και της Madanes, το μοντέλο της 
Σχολής του Μιλάνο (Boscolo), και συνθετικά μοντέλα όπως του Walsh. 

Έναρξη 01/11/2019 

Λήξη 01/12/2019 

Εβδομαδιαίες Συνεδρίες 

 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1 

 

Οικογενειακή θεραπεία – ιστορική αναδρομή  

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2 

 

Τα μοντέλα πρώτης γενιάς οικογενειακής θεραπείας  

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3 

 

Τα μοντέλα δεύτερης γενικάς οικογενειακής θεραπείας 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4  Οι βασικοί θεωρητικοί  

 

Διδακτική Ενότητα  3 

Τίτλος Σχολές Οικογενειακής Θεραπείας (αναλυτική παρουσίαση) 

Περιγραφή 
 

Σύγχρονα θεραπευτικά μοντέλα και τάσεις –μοντέλα οικογενειακής θεραπείας 
τρίτης γενιάς– που παρουσιάστηκαν κυρίως μετά το 1980, όπως το μοντέλο της 
Εστιασμένης στη Λύση προσέγγισης (SolutionFocused Therapy), το μοντέλο της 
Aφηγηματικής οικογενειακής θεραπείας (Narrative Therapy), 
Συνεργατική/Διαλογική Θεραπεία (Collaborative Therapy), η Cυχαναλυτική σχολή 
της οικογενειακής θεραπείας , η θεραπευτική προσέγγιση του Aνοιχτού Dιαλόγου 
(Open Dialogue), Θεραπεία Ανθρώπινων Συστημάτων, Συνθετικό μοντέλο 
συστημικής θεραπείας (Κατάκη), κ.ά. 

Έναρξη 01/12/2019 

Λήξη 01/01/2020 

Εβδομαδιαίες Συνεδρίες 

 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1 Σύγχρονες τάσεις στην οικογενειακή θεραπεία 
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Εβδομαδιαία Συνεδρία 2 

 

Μοντέλα οικογενειακής θεραπείας 

 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3 

 

Εστιασμένη στην λύση, προσέγγιση  

 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4  

 

Άλλα μοντέλα και ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις 

 

 

Διδακτική Ενότητα  4 

Τίτλος Βασικές έννοιες και αρχές ατομικής, οικογενειακής, και ομαδικής ψυχοθεραπείας 

Περιγραφή 
 

Επαγωγική σκέψη, δομή και αλληλεπιδράσεις στο πλαίσιο, κυκλική αιτιότητα, 
ομοιόσταση και ανατροφοδότηαη, υποκειμενικά βιώματα/πολλαπλές 
πραγματικότητες, λόγος και επικοινωνία 
Θεραπευτικό αίτημα, Θεραπευτικό συμβόλαιο, Θεραπευτική επικοινωνία, Ο 
ρόλος του θεραπευτή, Σχέση αμοιβαιότητας θεραπευτή – θεραπευόμενου, 
ουδετερότητα, Μεταβίβαση – Αντιμεταβίβαση, ανάλυση των “αντιστάσεων” 
Αρχή της εμπιστευτικότητας, Αρχή της εχεμύθειας, Διατήρηση απορρήτου 
Συλλογή πληροφοριών, Πρώτη συνεδρία, Συστημική Διάγνωση, Διατύπωση 
υποθέσεων, Σκοπός της θεραπείας, Στάδια παρέμβασης, το τέλος της θεραπείας. 
Ο ρόλος της ομάδας, Σύνθεση θεραπευτικής ομάδας, Δυναμική και Συνεκτικότητα 
ομάδας, Θεραπευτικοί παράγοντες. 
 
 

Έναρξη 01/01/2020 

Λήξη 01/02/2020 

Εβδομαδιαίες Συνεδρίες 

 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1 

 

Η Επαγωγική σκέψη 

 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2 

 

Ομοιόσταση και ανατροφοδότηση  

 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3 

 

Θεραπευτικό Συμβόλαιο  

 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4  

 

Ο ρόλος της ομάδας 

 

 

Διδακτική Ενότητα  5 

Τίτλος Λόγος και Επικοινωνία_Κύκλος ζωής και στάδια εξέλιξης του ατόμου και της 
οικογένειας 

Περιγραφή 
 

Λεκτική – Εξωλεκτική, γλώσσα επικοινωνίας, αρχές επικοινωνίας, επίπεδα 
επικοινωνίας, μεταεπικοινωνία, επιτυχής επικοινωνία, αυτοεκτίμηση και 
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επικοινωνία, αλληλεπίδραση και επικοινωνία, σκέψεις, λογική και συναίσθημα 
(αριστερό/δεξί ημισφαίριο), αισθητηριακές δίοδοι/αισθητηριακές 
υπερευαισθησίες (χρώματα, ήχοι, φως, θερμοκρασία, κίνηση, χρόνος), πλαίσιο 
επικοινωνίας, αρνητικοί επικοινωνιακοί ρόλοι, διπλό μήνυμα. 
Εξελικτικά στάδια και πορεία του ατόμου και της οικογένειας: από την επιλογή 
συντρόφου, το γάμο, τη γέννηση παιδιών, την ενηλικίωσή τους και την 
δημιουργία της δικής τους οικογένειας,  την μέση ηλικία, μέχρι τα γηρατειά και το 
θάνατο. Στάδια εξέλιξης στις διαζευγμένες οικογένειες, η δυσλειτουργική 
οικογένεια. 

Έναρξη 01/02/2020 

Λήξη 01/03/2020 

Εβδομαδιαίες Συνεδρίες 

 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1 

 

Λεκτική και εξωλεκτική επικοινωνία  

 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2 

 

Πλαίσιο επικοινωνίας και επικοινωνιακοί ρόλοι 

 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3 

 

Εξελικτικά στάδια του ατόμου και της οικογένειας 

 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4  

 

Στάδια εξέλιξης στις διαζευγμένες οικογένειες  

 

 

Διδακτική Ενότητα  6 

Τίτλος  
Οικογένεια και οικογενειακή θεραπεία στην Ελλάδα 

Περιγραφή 
 

Η ελληνική οικογένεια και το κοινωνικό πλαίσιο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, 
εκβιομηχάνιση και μετακινήσεις πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλαγή 
της κοινωνίας από αγροτική-γεωργική σε αστική-βιομηχανική, μετανάστευση, 
μετασχηματισμός της ελληνικής παραδοσιακής οικογένειας, 
αλληλοσυγκρουόμενα πρότυπα ζωής, οικονομική ευμάρεια και οικονομική κρίση. 
Η οικογενειακή–συστημική θεραπεία στην Ελλάδα από τις αρχές του 1960 με το 
ζεύγος των Γ. και Β. Βασιλείου και την ίδρυση του Αθηναϊκού Κέντρου Μελέτης 
του Ανθρώπου (ΑΚΜΑ), το Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρωπίνων Σχέσεων της 
Χάρις Κατάκη, έως και σήμερα. 

Έναρξη 01/03/2020 

Λήξη 01/04/2020 

Εβδομαδιαίες Συνεδρίες 

 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1 

 

Ελληνική οικογένεια και κοινωνικό πλαίσιο  

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2 

 

Η αστικοποίηση και ο τρόπος που επηρέασε την ελληνική 

οικογένεια 
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Εβδομαδιαία Συνεδρία 3 

 

Ελληνική παραδοσιακή οικογένεια – αλληλοσυγκρουόμενα 

πρότυπα ζωής 

 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4  

 

Η οικογενειακή – συστημική θεραπεία στην Ελλάδα  

 

 

Διδακτική Ενότητα  7 

Τίτλος Κοινωνιολογική διάσταση και δυναμική της οικογένειας 

Περιγραφή 
 

Εξέλιξη της οικογένειας στο χρόνο: Παραδοσιακή – πυρηνική (αστική) – μοντέρνα 
– μεταμοντέρνα μορφή οικογένειας. Η οικογένεια ως σύστημα, δομή, ιεραρχία, 
ρόλοι, όρια, υποσυστήματα, διαφοροποίηση, τριγωνοποίηση, διαγενεακή 
μεταβίβαση, προβολές, συναισθηματική αποκοπή, σειρά γέννησης, θεωρία 
συναισθηματικού δεσμού (attachement theory), ταυτοποιημένος ασθενής, 
οικογενειακοί δεσμοί, οικογενειακοί μύθοι. 

Έναρξη 01/04/2020 

Λήξη 01/05/2020 

Εβδομαδιαίες Συνεδρίες 

 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1 

 

Παραδοσιακή – πυρηνική οικογένεια  

 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2 

 

Μοντέρνα – μεταμοντέρνα οικογένεια  

 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3 

 

Η οικογένεια ως σύστημα  

 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4  

 

Η θεωρία του συναισθηματικού δεσμού  

 

 

Διδακτική Ενότητα  8 

Τίτλος Μορφές θεραπευτικών παρεμβάσεων - Εργαλεία του θεραπευτή και τεχνικές 
οικογενειακής θεραπείας 

Περιγραφή 
 

Η χρήση των ερωτήσεων (ερωτήσεις διερεύνησης, αποσαφήνισης, 
επαναδιατύπωσης του προβλήματος/αιτήματος, διερεύνησης προσδοκιών, 
αξιολόγησης,κλπ), κυκλικές ερωτήσεις, κλίμακα, αναζήτηση εξαιρέσεων, η 
ερώτηση θαύματος, επισήμανση των λύσεων, γενίκευση/νορμαλοποίηση, 
ανάθεση ελέγχου/ευθύνης, θετική αναπλαισίωση/θετική νοηματοδότηση, 
ιεροτελεστίες, ενίσχυση της αυτοαποτελεσματικότητας, διερεύνηση 
εναλλακτικών, γενεόγραμμα/κοινωνιόγραμμα, ασκήσεις, παίξιμο ρόλων, άδεια 
καρέκλα, θεραπευτικό διάλειμμα, οι φωτογραφίες της οικογένειας, επιστολές, το 
παράδοξο, έλεγχος συναισθήματος, κλπ. 
Άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις: οκογενειακό γλυπτό, ψυχόδραμα, 
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δραματοθεραπεία, θεραπεία μέσω τέχνης. 

Έναρξη 01/05/2020 

Λήξη 01/06/2020 

Εβδομαδιαίες Συνεδρίες 

 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1 

 

Η θεραπευτική παρέμβαση  

 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2 

 

Εργαλεία και τενχικές της οικογενειακής θεραπείας  

 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3 

 

Η χρήση των ερωτήσεων 

 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4  

 

Άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις: οκογενειακό γλυπτό, 

ψυχόδραμα, δραματοθεραπεία, θεραπεία μέσω τέχνης 

 

 

 

Διδακτική Ενότητα  9 

Τίτλος Ειδικά θέματα οικογενειακής θεραπείας. Κλινικές εικόνες – στοιχεία 
ψυχοπαθολογίας 

Περιγραφή 
 

Εξετάζονται ειδικές εφαρμογές της συστημικής προσέγγισης σε ένα ευρύ φάσμα 
δυσκολιών προσαρμογής σε διάφορα πεδία: αναπτυξιακά και συμπεριφοριστικά 
προβλήματα στα πλαίσια του σχολείου και της εκπαίδευσης, Διαζύγιο, 
Ασθένεια/Θάνατος/Απώλεια, Οικογενειακές συγκρούσεις, Γονεϊκότητα / 
επιλόχεια κρίση, Ενδοοικογενειακή Βία, Κακοποίηση, Σεξουαλικότητα στα πλαίσια 
της οικογένειας, μαθησιακές δυσκολίες, ΔΕΠ-Υ, διαταραχές συμπεριφοράς, 
παραβατικότητα, εξαρτήσεις, αναπηρία, κρίση, μετανάστευση, εργασιακές 
σχέσεις, ευαισθητοποίηση σε θέματα φύλου, διαφορετικότητα και στίγμα, κλπ. 
Συμπτώματα, Διάγνωση, Θεραπεία, Διασύνδεση και Παραπομπές σε αρμόδιους 
επαγγελματίες και δομές ψυχικής υγείας. Έμφαση σε θέματα με στοιχεία 
ψυχοπαθολογίας όπως κατάθλιψη, ψύχωση, διπολική διαταραχή, αγχώδεις 
διαταραχές, διατροφικές διαταραχές, διαταραχές προσωπικότητας/διαταραχές 
συμπεριφοράς, εξαρτήσεις, ψυχοσωματική υγεία, κλπ. 
 

Έναρξη 01/06/2020 

Λήξη 01/07/2020 

Εβδομαδιαίες Συνεδρίες 

 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1 

 

Ειδικές εφαρμογές της συστημικής προσέγγισης 

 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2 

 

Αναπτυξιακά και συμπεριφοριστικά προβλήματα στα 

πλαίσια του σχολείου και της εκπαίδευσης 
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Εβδομαδιαία Συνεδρία 3 

 

Διαζύγιο και απώλεια 

 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4  Στοιχεία ψυχοπαθολογίας 

 

 

 

Διδακτική Ενότητα  10 

Τίτλος Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών  

Περιγραφή  

 Το μάθημα φέρει εισαγωγικό χαρακτήρα στη μελέτη των δύο ρευμάτων 
ερευνητικής μεθοδολογίας που έχουν κυριαρχήσει στις κοινωνικές επιστήμες. 
Μετά το πέρας αυτού, οι συμμετέχουσες και συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε 
θέση να κατανοήσουν τη διαφοροποίηση της ποσοτικής στρατηγικής έρευνας από 
την ποιοτική στρατηγική στη βάση τριών κεντρικών σημείων: α. τη σχέση μεταξύ 
θεωρίας και έρευνας, β. τα επιστημολογικά ζητήματα και γ. τα οντολογικά 
ζητήματα, όπως αυτά ανακύπτουν στη μελέτη του κοινωνικού κόσμου. 

 Το μάθημα προσεγγίζει ζητήματα μεθοδολογίας ποσοτικής έρευνας.  Μετά το 
πέρας αυτού, οι συμμετέχουσες και συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση να 
κατανοήσουν  τα στάδια υλοποίησης μιας ποσοτικής κοινωνικής έρευνας και 
συγκεκριμένα: 

• Το στάδιο του θεωρητικού προβληματισμού και της διαδικασίας αναζήτησης και 
μελέτης των  βιβλιογραφικών πηγών συναφών του υπό εξέταση κοινωνικού 
φαινομένου.  

• Το στάδιο συγκεκριμενοποίησης των ερευνητικών υποθέσεων και οριοθέτησης 
του ερευνητικού προβληματισμού.  

• Το στάδιο επιλογής ερευνητικού σχεδίου,  

Έναρξη 01/07/2020 

Λήξη 01/08/2020 

Εβδομαδιαίες 

Συνεδρίες 

 

Εβδομαδιαία 

Συνεδρία 1 

 

Εισαγωγή στις Μεθόδους Κοινωνικής Έρευνας 

 

Εβδομαδιαία 

Συνεδρία 2 

 

Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποσοτικών Ερευνών: Μέθοδοι 

Δειγματοληψίας, Συλλογής και Ανάλυσης Ερευνητικών Δεδομένων. 

 

Εβδομαδιαία 

Συνεδρία 3 

 

Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποιοτικών Ερευνών: Μέθοδοι 

Δειγματοληψίας και Παραγωγής  Ερευνητικών Δεδομένων. 

Εβδομαδιαία 

Συνεδρία 4  

 

Δεοντολογία Έρευνας και Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών 
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Διδακτική Ενότητα  11 

Τίτλος Συγραφή πτυχιακής εργασίας 

Περιγραφή 
 

 Οι εκπαιδευόμενοι έχουν την δυνατότητα να εκπονήσουν επιστημονική εργασία 
3.000-6.000 λέξεων. 

Έναρξη Καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος 

Λήξη  

 

Διδακτική Ενότητα  12 

Τίτλος Ενδυνάμωση δεξιοτήτων σε συνεργαζόμενους φορείς  

Περιγραφή 
 

 Οι εκπαιδευόμενοι έχουν την δυνατότητα πραγματοποίησης εθελοντικής 
ενδυνάμωσης δεξιοτήτων, 100 ωρών σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς έχοντας 
ως στόχο τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη και τη βελτίωση του επιπέδου 
των δεξιοτήτων των επιμορφούμενων. 

Έναρξη Καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος 

Λήξη  

Σύνολο φόρτου 
εργασίας 
επιμορφούμενου/ης 
σε ώρες 

100 

6. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 

Ακολουθείται αυστηρά η ακαδημαϊκή δεοντολογία και οποιαδήποτε παρέκκλιση από αυτή οδηγεί στην απώλεια της 

ιδιότητας του επιμορφούμενου, δίχως επιστροφή διδάκτρων.  

Τα έγγραφα αιτήματα απαντώνται μέσα σε 7 εργάσιμες μέρες. 

7. ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

Όλες οι επικοινωνίες γίνονται ψηφιακά. Σε ψηφιακή μορφή αποδίδονται όλα τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις μέσα σε 3 

έως 5 μήνες από την περάτωση των σπουδών. Βεβαίωση παρακολούθησης παρέχεται μετά από αίτηση του 

επιμορφούμενου. 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

1. Τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση παρά μόνο εάν ακυρωθεί ή δεν πραγματοποιηθεί το 

πρόγραμμα με υπαιτιότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Με την υποβολή της αίτησης παραιτείσθε από 

κάθε απαίτηση για επιστροφή διδάκτρων ή για οποιαδήποτε άλλη αλλαγή.  

2. Ένα μεγάλο μέρος της επικοινωνίας γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα e-mail που είναι 

διαθέσιμα είναι τα ακόλουθα ppy@aegean.gr, psichologia@aegean.gr και ppky@aegean.gr. Για να 

μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα αιτήματα σας θα πρέπει απαραιτήτως στο θέμα να αναγράφονται τα 

εξής στοιχεία, ονοματεπώνυμο, πρόγραμμα και κύκλος σπουδών (πχ. Μαρία Παπαδοπούλου, Ειδική 

Αγωγή, Η’ Κύκλος). Οποιοδήποτε e-mail χωρίς αυτότοθέμα θα αγνοείται.  

mailto:ppy@aegean.gr
mailto:psichologia@aegean.gr
mailto:ppky@aegean.gr
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3. Το πρόγραμμα μαθημάτων είναι ενδεικτικό και μπορεί να αλλάζει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των 

διδασκόντων,  την ανάρτηση υλικού και τις εκπαιδευτικές ανάγκες. 

4. Τα νέα πιστοποιητικά του Πανεπιστημίου Αιγαίου απονέμονται ηλεκτρονικά από το Κέντρο Δια Βίου 

Μάθησης. Συνήθως αποδίδουν Ευρωπαϊκές Επαγγελματικές πιστωτικές μονάδες (Ecvet) και ο χρόνος 

αποστολής τους στους υποψηφίους εξαρτάται από την ολοκλήρωση των ακαδημαϊκών και οικονομικών 

ελέγχων. Κατά μέσο όρο τα πιστοποιητικά αποστέλλονται μέσα σε διάστημα 3 έως 5 μηνών από την 

ολοκλήρωση του προγράμματος.  

5. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής οποιουδήποτε σημείου της προκήρυξης ανάλογα 

με τις εκπαιδευτικές και διοικητικές ανάγκες. Η παρούσα προκήρυξη δεν είναι κατ´ ουδένα τρόπο 

δεσμευτική για τα Προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

6. Πληροφορίες για πιθανές μοριοδοτήσεις ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία μπορούν να ληφθούν από 

τους αρμόδιους φορείς και όχι από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.  

7. Η εγγραφή στα Προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνεπάγεται την αποδοχή της διατήρησης των 

προσωπικών δεδομένων και της αξιοποίησης τους για εκπαιδευτικούς και διαφημιστικούς σκοπούς. 

8. Η εγγραφή στα Προγράμματα συνεπάγεται τήρηση της ακαδημαϊκής δεοντολογίας και των κανόνων καλής 

συμπεριφοράς. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τους κανόνες του Πανεπιστημίου και της ευγένειας μπορεί 

να αποκλείσει τον επιμορφούμενο από τα Προγράμματα, χωρίς επιστροφή διδάκτρων ή απονομή 

οποιασδήποτε βεβαίωσης.  

 Η λογοκλοπή ή ο λογοδανεισμός οδηγούν στην αποβολή του επιμορφούμενου από το πρόγραμμα 

χωρίς κανένα δικαίωμα επιστροφής διδάκτρων. 

 Το Πανεπιστήμιο αποκτά το copyright του υλικού που παραδίδουν οι επιμορφούμενοι στα πλαίσια των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Επίσης, όλο το υλικό του Πανεπιστημίου προστατεύεται από copyright 

και η με οποιαδήποτε μορφή αναπαραγωγής του έχει νομικές κυρώσεις. 

 Οι αξιολογικές κρίσεις για το πρόγραμμα και άλλες προτάσεις απαγορεύεται ρητά να αναρτώνται υπό 

μορφή σχολίων ή άλλων μέσων στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ή σε άλλες ομάδες δικτύωσης.  

Προτάσεις, κριτικές και σχόλια γίνονται μόνο στο ειδικό έντυπο αξιολόγησης και λαμβάνονται σοβαρά 

υπόψη. Τα έγγραφα αιτήματα των επιμορφούμενων απαντώνται μέσα σε 7 εργάσιμες μέρες. 

9. Η κατανόηση των όρων «σύγχρονος» και «ασύγχρονος» ως μεθόδων διδασκαλίας θεωρείται αυτονόητη 

και το ίδιο ισχύει για την άριστη γνώση υπολογιστών, που είναι εκ των ουκ άνευ προϋπόθεση για την 

παρακολούθηση των προγραμμάτων. Αδυναμία των επιμορφούμενων να κατανοούν τις μεθόδους 

διδασκαλίας ή προβλήματα που απορρέουν από την ελλιπή γνώση υπολογιστών, δεν θα επιτραπεί να 

επηρεάσουν την ποιότητα των προγραμμάτων.  Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να σταματήσει τη 

φοίτηση οποιουδήποτε αποτυγχάνει στους δύο παραπάνω τομείς, χωρίς καμιά αποζημίωση.  
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10. Η απουσία από τα μαθήματα και τις δράσεις των προγραμμάτων, όπως αυτές κάθε φορά καθορίζονται, 

μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό από τα Προγράμματα χωρίς επιστροφή διδάκτρων ή απονομή 

βεβαίωσης. 

11. Υπεύθυνη για διαφορές μεταξύ των επιμορφούμενων και των προγραμμάτων ορίζεται η εκάστοτε νομική 

σύμβουλος των προγραμμάτων. 

12. Τα Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης προσφέρουν διάφορα προνόμια    

στους σπουδαστές τους, όπως έκπτωση 50% σε ένα επόμενο ετήσιο πρόγραμμα ή δωρεάν επιμορφώσεις 

σε διάφορους τομείς. Κάθε επιμορφούμενος δικαιούται μια φορά την ειδική αυτή μεταχείριση. 

13. Τα Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης είναι πρόθυμα να επιλύσουν κάθε 

πρόβλημα, που φυσιολογικό είναι να προκύψει κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, αρκεί  

α. Να μη γίνεται υπέρβαση ιεραρχίας 

β. Τα αιτήματα να απευθύνονται εγγράφως και με ακριβή τρόπο  

Στοιχεία επικοινωνίας  

 

Ονοματεπώνυμο Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας 

Ευστράτιος Παπάνης 

Επίκουρος Καθηγητής 

Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Επιστημονικά Υπεύθυνος 

Προγραμμάτων   

Κεντρική Γραμματεία (Μυτιλήνη) 

2251036520, 2251036580 

Εργάσιμες μέρες και ώρες 9.00-21.00 

  

Email: 

ppy@aegean.gr 

psichologia@aegean.gr 

ppky@aegean.gr 

  

 

8.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

Για πληρωμή μέσω τραπεζικής κατάθεσης: 

Για πληρωμή μέσω τραπεζικής κατάθεσης: 

Βήμα 1ο 

Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση 

mailto:ppy@aegean.gr
mailto:psichologia@aegean.gr
mailto:ppky@aegean.gr
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https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=283  

 

Οδηγίες: 

Εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία στα παραπάνω πεδία. 

Στην επιλογή “συμμετοχή ως” επιλέγετε το ποσό που θα καταθέσετε. 

Στο πεδίο “Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Συμμετέχοντα” αναγράψτε το ΑΦΜ σας. 

 
Βήμα 2ο 

 Στο πρώτο πεδίο επιλέγετε τον 

τύπο παραστατικού που επιθυμείτε 

να λάβετε (Απόδειξη παροχής 

υπηρεσιών ή τιμολόγιο) 

 Στο πεδίο “τρόπος πληρωμής” επιλέγετε 

κατάθεση σε ελληνική 

τράπεζα/webbanking/phonebanking 

-Το πεδίο “Πληροφορίες Πληρωμής/Αριθμός 
Καταθετηρίου” το αφήνετε κενό. Για να ολοκληρωθεί η 
εγγραφή σας θα πρέπει να πατήσετε Εγγραφή. 

Στα στοιχεία συναλλαγής στο πεδίο “Τραπεζικός 
Λογαριασμός” αναγράφεται ο λογαριασμός που θα 
πρέπει να πραγματοποιήσετε την κατάθεση. 

Προσοχή: 

-Η ολοκλήρωση της εγγραφής σας θα πραγματοποιηθεί 
μετά την κατάθεση του ακριβούς ποσού που επιλέξατε. 

-Απαραίτητη προϋπόθεση για την ταυτοποίηση της 
κατάθεσής σας με την εγγραφή, είναι να αναγράφεται 

https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=283
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υποχρεωτικά κατά την κατάθεση, στο πεδίο 'Πληροφορίες προς τον δικαιούχο' το ίδιο ακριβώς ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ 
του συμμετέχοντα με αυτό που συμπληρώθηκε στην εγγραφή. 

 Στο πεδίο “Πληροφορίες Πληρωμής/Αριθμός Καταθετηρίου” μπορείτε να ανεβάσετε το αποδεικτικό κατάθεσης 

πατώντας Επιλογή αρχείου. 

Για να ανεβάσετε το αποδεικτικό από τον υπολογιστή σας θα πρέπει να το σκανάρετε ή να το φωτογραφήσετε και να 
τοαποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας (π.χ επιφάνεια εργασίας), είτε σε μορφή pdf, είτε σε μορφή φωτογραφίας (jpg). Εάν 
δυσκολεύεστε στην επισύναψη του αρχείου μπορείτε να  αποστείλετε το αποδεικτικό στο ppy@aegean.gr , αναγράφοντας 
τα στοιχεία σας και ποιο πρόγραμμα αφορά. 

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ανατρέξετε στο σχετικό έντυπο με τις πληροφορίες πληρωμής στο επιβεβαιωτικό email 
που σας έχει έρθει. 

Για πληρωμή μέσω πιστωτικής- χρεωστικής κάρτας: 

Βήμα 1ο 

Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση 

https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=283 

Οδηγίες: 

Εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία στα παραπάνω 
πεδία. 

Στην επιλογή “συμμετοχή ως” επιλέγετε το ποσό που θα 
καταθέσετε. 

Στο πεδίο “Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Συμμετέχοντα” 
αναγράψτε το ΑΦΜ σας 

 
Βήμα 2ο 

 Στο πεδίο 1 επιλέγετε τον τύπο 

παραστατικού που επιθυμείτε 

να λάβετε (Απόδειξη παροχής 

υπηρεσιών ή τιμολόγιο) 

 Το πεδίο 2 ‘Τρόπος πληρωμής” 

επιλέγετε Πιστωτική/Χρεωστική 

Κάρτα 

 To πεδίο “Πληροφορίες Πληρωμής/Αριθμός 

Καταθετηρίου” το αφήνετε κενό. Για να 

προχωρήσετε στην πληρωμή θα πρέπει να 

πατήσετε εγγραφή. 

Στη συνέχεια πατήστε Proceed για να μεταφερθείτε στο e-commerce της Alpha Bank. 

Συμπληρώστε τα στοιχεία της κάρτας σας και έπειτα πατήστε πληρωμή 

https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=283
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