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1.Δ ΠΟΙΟΤ ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΙ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Σν πξόγξακκα απεπζύλεηαη ζε ζπλεηδεηνπνηεκέλνπο επηκνξθνύκελνπο, πνπ κπνξνύλ λα εξγαζηνύλ απηόλνκα θαη 

εληαηηθά, κε ηνπο δηθνύο ηνπο ξπζκνύο κάζεζεο, ώζηε λα αληαπεμέιζνπλ ζε αζύγρξνλε δηδαζθαιία κε εκπινπηηζκέλν θαη 

απαηηεηηθό πεξηερόκελν. Αλ θαη ηα πξνγξάκκαηα έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ην επξύ θνηλό κε ηε θηινζνθία θαη ηηο αξρέο ηεο δηά 

βίνπ κάζεζεο, απεπζύλνληαη ζε εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ εηδηθνηήησλ, θνηλσληθνύο επηζηήκνλεο, εξγαδόκελνπο ζηελ 

πγεία θαη ζηελ πξόλνηα, εηδηθνύο ηεο ςπρηθήο πγείαο, ζε θνηηεηέο, ζε γνλείο θαη ζε αλζξώπνπο, πνπ ζέινπλ λα δηεπξύλνπλ 

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

παξνρή ππνζηήξημεο ζην ζρνιηθό θαη νηθνγελεηαθό πιαίζην θαη γεληθόηεξα ηνλ εθνδηαζκό κε ηζρπξό ζπγθξηηηθό 

πιενλέθηεκα ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

2. ΠΡΟΓΟΚΧΜΔΝΑ ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη επηκνξθνύκελνη/εο ζα είλαη ζε ζέζε λα: 
 
•γλσξίζνπλ εηο βάζνο ηηο επηζηεκνληθέο θαη ζεσξεηηθέο βάζεηο, ηε θηινζνθία θαη ηε ζηνρνζεζία ησλ παξαπάλσ 

επηζηεκώλ 

• εθπαηδεπηνύλ ζην ζπλδπαζκό κνληέισλ θαη ηερληθώλ, ώζηε λα ηνπο δνζεί ε δπλαηόηεηα λα επηιέμνπλ ή λα αλαπηύμνπλ ηηο 

πην θαηάιιειεο θαη απνδνηηθέο γη‟ απηνύο θαη γηα ηνπο άιινπο. 

• γλσξίζνπλ ηηο λεόηεξεο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρνινγίαο, θαζώο θαη ηηο θαηλνηόκεο παξεκβάζεηο, όζνλ αθνξά ηελ 

ςπρηθή πγεία. 

• θαηαλνήζνπλ ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο δξα θαη θέξεηαη έλαο άλζξσπνο θαζώο θαη ην ηη είλαη απηό πνπ ππνθηλεί ηελ 

εθάζηνηε ζπκπεξηθνξά.  

• αλαπηύζνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε ζηελ αλαγλώξηζε δηάθνξσλ ςπρνινγηθώλ θαηλνκέλσλ 

3. ΜΔΘΟΓΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ   

Σν παξόλ επηκνξθσηηθό πξόγξακκα απνηειείηαη ζπλνιηθά από δώδεθα (12) δηδαθηηθέο κεληαίεο ελόηεηεο. Κάζε κεληαία 

ελόηεηα πεξηιακβάλεη αζύγρξνλε δηαδηθηπαθή δηδαζθαιία κέζσ πιαηθόξκαο ηειεθπαίδεπζεο. Η αζύγρξνλε δηαδηθηπαθή 

δηδαζθαιία δελ απαηηεί ηελ ηαπηόρξνλε αιιειεπίδξαζε ησλ επηκνξθνύκελσλ θαη ησλ δηδαζθόλησλ. Οη επηκνξθνύκελνη 

δελ είλαη αλαγθαίν λα ζπλδένληαη ζηελ πιαηθόξκα ηειεθπαίδεπζεο ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή. Αληίζεηα, κπνξνύλ λα 

επηιέγνπλ κόλνη ηνπο ην πξνζσπηθό ηνπο εθπαηδεπηηθό ρξνληθό πιαίζην θαη λα κειεηνύλ ην εθπαηδεπηηθό πιηθό.Οη 

δηδάζθνληεο επηιέγνληαη από ην Κέληξν Γηα Βίνπ Μάζεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαηόπηλ απζηεξήο επηινγήο βάζεη 

ησλ αθαδεκατθώλ θξηηεξίσλ θαη θαλνληζκώλ πνπ έρεη ζεζπίζεη.   

Πεξηερφκελα Πξνγξάκκαηνο 

4. ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ, ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΚΟΣΟ ΦΟΙΣΗΗ 

Σν πξφγξακκα είλαη εηήζην θαη πηζηψλεη 436 δηδαθηηθέο ψξεο.  
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4Α. ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΛΗΦΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ 

1. Μειέηε πξσηφηππνπ πιηθνχ 20-30 ζειίδσλ αλά κεληαία ζεκαηηθή ελφηεηα 

2. Μειέηε ζπκπιεξσκαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

3. Σειηθφ ηεζη αμηνιφγεζεο 100 εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο (κεηά ηελ νινθιήξσζε θαη ηεο 12εο 
ζεκαηηθήο ελφηεηαο) 

 

4Β. ΓΙΓΑΚΣΡΑ 

Σν θόζηνο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη 205 επξώ ζπλνιηθά ηα νπνία θαηαβάιινληαη σο εμήο:  

Δθάπαμ θαηαβνιή: 205 επξώ πιεξσηέα κέρξη 31 Μαξηίνπ 2020  

(Η θαηαβνιή ηνπ πνζνχ θαηνρπξψλεη θαη ηελ εγγξαθή ζαο) 

*Γηα ηε ιήςε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ν επηκνξθνύκελνο δελ πξέπεη λα έρεη θακία νηθνλνκηθή ππνρξέσζε απέλαληη ζην 
παλεπηζηήκην. 
 

4Γ. ECVET θαη Μνξηνδνηήζεηο 

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

Δλδεηθηηθά, έλα πξόγξακκα 436 σξώλ πηζηώλεη 21,8 ECVET (https://www.iky.gr/el/ecvet)  

Σα πεξηζζόηεξα Πξνγξάκκαηά καο κνξηνδνηνύληαη σο ζεκηλάξηα, πνπ νξγαλώζεθαλ από δεκόζην Παλεπηζηήκην, αιιά ην 

πιενλέθηεκα απηό:  

• Δμαξηάηαη από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. 

• Γηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ εηδηθόηεηα ηνπ επηκνξθνύκελνπ. 

•Γελ αθνξά ην Παλεπηζηήκην, ην νπνίν δηνξγαλώλεη ην ζεκηλάξην ΜΟΝΟ γηα ηε γλώζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή 

ελδπλάκσζε. 

Σν Παλεπηζηήκην ζηέθεηαη αξσγόο ζε θάζε πξνζπάζεηα επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο θαη αλέιημεο ησλ 

επηκνξθνύκελσλ. 

 

 

5. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ 

Σν πξόγξακκα επηθεληξώλεηαη, αιιά δελ πεξηνξίδεηαη ζηηο παξαθάησ ελόηεηεο: 

Διδακτική Ενότητα  1  

Τίτλος Εμειηθηηθή Χπρνινγία:  Γλσζηηθή θαη Σπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε 

θαηά ηελ εκβξπτθή, βξεθηθή, παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία. 

 

https://www.iky.gr/el/ecvet
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Περιγραφή 

 

Σηε ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα ζα γίλεη αλαθνξά ζηε θάζε ηεο 

αλάπηπμεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην είδνο ησλ κεηαβνιώλ πνπ 

ζπληεινύληαη ζηηο δνκέο, ιεηηνπξγίεο θαη κνξθέο-ζπκπεξηθνξάο 

ηνπ αηόκνπ θαηά ηα είθνζη πξώηα ρξόληα ηεο δσήο ηνπ, θαζώο 

θαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ ηηο πξνθαινύλ. 

Η πνξεία ηεο αλάπηπμεο ρσξίδεηαη ζε επηκέξνπο πεξηόδνπο. Ο 

ζπλήζεο ρσξηζκόο είλαη ζε πέληε πεξηόδνπο: α) πξνγελλεηηθή ή 

ελδνκεηξηθή πεξίνδνο – Εκβξπτθή ειηθία (από ηε ζύιιεςε σο 

ηε γέλλεζε), β) βξεθηθή ειηθία (από ηε γέλλεζε σο ην 2ν έηνο), 

γ)πξνζρνιηθή ή πξώηε παηδηθή ή λεπηαθή ειηθία (από ην 3ν σο 

ην 6ν έηνο),  δ) ζρνιηθή ή δεύηεξε παηδηθή ειηθία (από ην 7ν σο 

ην 11ν έηνο) θαη ε) εθεβηθή ειηθία (από ην 11ν σο ην 20ν έηνο) 

(Παξαζθεπόπνπινο, 1985:38). 

Εηδηθόηεξα, ζα δνζνύλ απαληήζεηο ζηα θξίζηκα εξσηήκαηα 

ζρεηηθά κε ην  α)  ηη κπνξεί λα θάλεη ην παηδί ζε θάζε ειηθία θαη 

β)  ηη ληώζεη ην παηδί γηα όηη κπνξεί λα θάλεη ζε θάζε ειηθία, 

αλαθνξηθά κε ηνλ γλσζηηθό θαη ζπλαηζζεκαηηθό ηνκέα ηεο 

αλάπηπμεο ηνπ. 

 

 

Διδακτική Ενότητα  2 

Τίτλος Εμειηθηηθή Χπρνπαζνινγία - Χπρνκεηξηθά ηεζη θαη παηδηθό 

ηρλνγξάθεκα.  

Περιγραφή 

 
Σηε ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα ζα παξνπζηαζηεί ε απνθιίλνπζα 

ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηώλ θαη εθήβσλ, νη βαζηθόηεξεο  

ζπλαηζζεκαηηθέο, ζπκπεξηθνξηθέο θαη καζεζηαθέο ηνπο 

δπζθνιίεο  θαζώο θαη νη δηάθνξεο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο 

θαη πξαθηηθέο αληηκεηώπηζήο ηνπο. Επηπιένλ, ζα γίλεη αλαθνξά 

ζε δηάθνξεο δηαηαξαρέο, νη νπνίεο απνηεινύλ άμνλεο ηεο 

Παηδνςπρηαηξηθήο παηδηώλ θαη εθήβσλ, (θιηληθέο δηαηαξαρέο, 

δηαηαξαρέο πξνζσπηθόηεηαο, λνεηηθή πζηέξεζε, 

ςπρνθνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θ.α.), ζύληνκε 

αλαθνξά γηα ηελ αηηηνινγία θάζε δηαηαξαρήο θαη γηα ηνπο 

ηξόπνπο παξέκβαζεο. 

Σηε ζπλέρεηα ζα γίλεη ιόγνο γηα ηελ ςπρνκεηξία θαη ηνλ ηξόπν 

πνπ απηή νξίδεηαη, γηα ηνλ ηξόπν νξηζκνύ ησλ ςπρνκεηξηθώλ 

νξγάλσλ, ηε ζηάζκηζή ηνπο θαζώο θαη γηα ηηο θιίκαθεο 

αλίρλεπζεο αλαπηπμηαθώλ δηαηαξαρώλ. Επηπιένλ, ζα 
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παξνπζηαζηεί ην παηδηθό ηρλνγξάθεκα, ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ 

ζρεδίαζεο ζηα παηδηά, ε εθηίκεζε ηνπ πλεπκαηηθνύ ηνπο 

επηπέδνπ κέζσ ησλ ζρεδίσλ, ηα ζηάδηα ηεο θαιιηηερληθήο ηνπο 

αλάπηπμεο, ε αμηνιόγεζε ησλ ζρεδίσλ ηνπο θαζώο θαη ην ηεζη 

ηεο νηθνγέλεηαο. 

 

 

Διδακτική Ενότητα  3 

Τίτλος Αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο θαη απηηζκόο, καζεζηαθέο δπζθνιίεο, 

ππεξθηλεηηθόηεηα θαη δηάζπαζε πξνζνρήο  

 

Περιγραφή 

 

Με ηνλ όξν καζεζηαθέο δπζθνιίεο αλαθεξόκαζηε ζε 

αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζπρλά ζην 

ζρνιηθό πεξηβάιινλ σο <<εηδηθή>> καζεζηαθή δπζθνιία ζηελ 

αλάγλσζε, ζηε γξαθή θαη ζηα καζεκαηηθά Σηελ Ειιάδα ν όξνο 

μεθίλεζε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80 (Τδνπξηάδνπ, 1979, 

Πόξπνδαο, 1981). Οη πξώηεο ελδείμεηο καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ 

θαίλνληαη ζηελ πξνζρνιηθή αθόκα ειηθία θαη παξακέλνπλ ζηελ 

εθεβηθή θαη ελήιηθε δσή ησλ αηόκσλ, γη’ απηόλ ην ιόγν θαη 

ραξαθηεξίδνληαη σο ΄΄δπζθνιίεο δσήο’’.(Silver, 1987). Η 

εθδήισζή ηνπο ζπλδέεηαη κε ηε ζρνιηθή κάζεζε θαη κπνξνύκε 

λα ηηο αμηνινγήζνπκε κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ νη καζεηέο 

έρνπλ αξρίζεη ηελ ηππηθή ηνπο θνίηεζε ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ 

(Τδνπξηάδνπ, 2011). Σηελ πεξίπησζε ησλ καζεζηαθώλ 

δπζθνιηώλ πξνθύπηεη αζπκβαηόηεηα αλάκεζα ζηηο ηθαλόηεηεο 

θαη ζηελ επίδνζε, αλάκεζα ζηε λνεκνζύλε θαη ζηελ επίδνζε. Οη 

ίδηεο ηόζν σο επηζηεκνληθή έλλνηα όζν θαη σο πεξίπησζε 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, απνηεινύλ έλα πεδίν αδηεπθξίληζην 

έσο θαη ζήκεξα. Η αληηκεηώπηζή ηνπο βαζίδεηαη ζηελ 

αμηνιόγεζε, ελώ είλαη βέβαην πσο νη καζεηέο κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο έρνπλ αλάγθε όρη απιώο από εηδηθή αγσγή, αιιά θαη 

από εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα, ηα νπνία έρνπλ ηε βάζε ηνπο 

ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ δηεξγαζηώλ ζθέςεο θαη ηεο 

κεηαγλσζηηθήο ηνπο ηθαλόηεηαο, ελώ ηαπηόρξνλα βνεζνύλ 

ηνπο καζεηέο λα θαιιηεξγήζνπλ ηεο ζηξαηεγηθέο εθείλεο, νη 

νπνίεο ζα ηνπο θαηαζηνύλ ρξήζηκεο πξνθεηκέλνπ λα 

βειηηώζνπλ ηηο ειιείςεηο ηνπο. Τν πεδίν ησλ καζεζηαθώλ 

δπζθνιηώλ είλαη επξύ θαη εκπεξηέρεη ειιείκκαηα ησλ καζεηώλ 

ζε δηάθνξνπο ηνκείο, ηνπο νπνίνπο ζα εμεηάζνπκε. 

Με ηνλ όξν «Αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή» πεξηγξάθνπκε λνεηηθέο 

ή λεπξνθπζηνινγηθέο αδπλακίεο ή ειιείκκαηα, ηα νπνία 
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εθδειώλνληαη πνιύ λσξίο ζην άηνκν θαη αθνξνύλ ζηε 

καζεζηαθή-εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ηελ θηλεηηθή ιεηηνπξγία 

θαη ηελ θνηλσληθή ηνπ πξνζαξκνγή. Δηαθξίλνληαη ζε ήπηαο, 

κέηξηαο θαη ζνβαξήο δπζθνιίαο θαη πξνζδηνξίδνπλ ηηο 

δηαηαξαρέο ηεο λνεηηθήο ζηέξεζεο, ηεο εγθεθαιηθήο 

δπζιεηηνπξγίαο, ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνύ, ησλ γελεηηθώλ 

θαη ρξσκνζσκηθώλ αλσκαιηώλ (ζύλδξνκν Down, ζύλδξνκν 

εύζξαπζηνπ X) θαη ησλ εηδηθώλ αλαπηπμηαθώλ καζεζηαθώλ θαη 

δεπηεξνγελώλ γισζζηθώλ δηαηαξαρώλ. Ο όξνο «Δηαηαξαρή 

ηνπ Απηηζηηθνύ Φάζκαηνο» (ΔΑΦ) ρξεζηκνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ 

λα πεξηγξάςεη έλα επξύ θάζκα λεπξν-αλαπηπμηαθώλ 

δηαηαξαρώλ κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, όπσο ηα ειιείκκαηα ζε 

θνηλσληθέο-επηθνηλσληαθέο δεμηόηεηεο, ηα πεξηνξηζκέλα 

ελδηαθέξνληα, θαζώο θαη ηα επαλαιεπηηθά πξόηππα 

ζπκπεξηθνξάο. 

Οη βαζηθέο έλλνηεο θαη ηα είδε ησλ αλαπηπμηαθώλ δηαηαξαρώλ, 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαηαξαρήο ηνπ απηηζηηθνύ θάζκαηνο 

θαζώο θαη ε αλάιπζε ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ εθπαηδεπηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο πνπ θαιύπηεη ηηο αλάγθεο ησλ παηδηώλ κε ΔΑΦ 

ζπληζηνύλ ην βαζηθό αληηθείκελν κειέηεο ηεο παξνύζαο 

ελόηεηαο. 

 

 

Διδακτική Ενότητα  4 

Τίτλος Εηζαγσγή ζηε Γλσζηηθή – Σπκπεξηθνξηζηηθή ζεξαπεία 

 

Περιγραφή 

 

Η ελόηεηα απηή θάλεη ιόγν γηα ηελ γλσζηαθή ζπκπεξηθνξηθή 

πξνζέγγηζε, πσο γελλήζεθε , πνηνη είλαη νη βαζηθόηεξνη 

ζεσξεηηθνί αλάκεζα ηνπο ν Beck. Επίζεο, ππνγξακκίδεηαη ε 

εθαξκνγή ηνπ γλσζηαθνύ –ζπκπεξηθνξηθνύ κνληέινπ ζε 

δηάθνξεο ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ 

όπσο ζε θνβίεο, ςπραλαγθαζηηθέο δηαηαξαρέο, θαηάζιηςε θηι.  

Γίλεηαη κηα ζύληνκε αλαθνξά ζην πσο ιεηηνπξγεί ην γλσζηαθό 

ζπκπεξηθνξηθό κνληέιν, γηα ην ηξίγσλν ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα 

, ζπκπεξηθνξηθέο αληηδξάζεηο, γηα ηηο γλσζίεο θαη ηηο απηόκαηεο 

ζθέςεηο θαη πσο δεκηνπξγνύλ ζρήκαηα θαη θαηαιήγνπλ ζε 

δπζιεηηνπξγηθέο ζπκπεξηθνξέο. Σηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη 

κηα πεξηπησζηνινγηθή κειέηε κηαο γπλαίθαο πνπ πάζρεη από 

θαηάζιηςε θαη κε βάζεη απηήο παξνπζηάδνληαη νη 10 αξρέο πνπ 

δηέπνπλ ηελ γλσζηαθή ζπκπεξηθνξηθή ζεξαπεία. Αλαθνξηθά κε 

ηηο αξρέο , αλαιύνληαη ε ζεκαζία ηεο γλσζηαθήο δηαηύπσζεο, ε 
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έκθαζε ζηε ζπλεξγαηηθή θύζε  ηεο ζρέζεο κεηαμύ ζεξαπεπηή 

θαη ζεξαπεπόκελνπ, ην ξόιν ηνπ ζεξαπεπηή, θαζώο θαη 

ζηνηρεία πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε ζεξαπεία απηή θαζ απηή 

όπσο όηη είλαη ρξνληθά πεξηνξηζκέλε, πξνζαλνιηζκέλε ζην 

παξόλ θαη επηθελξσκέλε ζηελ επίιπζε ησλ ηξέρνλησλ 

πξνβιεκάησλ ηνπ πειάηε. Επίζεο, ε ελόηεηα πεξηιακβάλεη θαη 

παξνπζίαζε ζεξαπεπηηθώλ ηερληθώλ όπσο ζσθξαηηθόο 

δηάινγνο, εξγαζία ζην ζπίηη, εληνπηζκόο απηόκαησλ ζθέςεσλ 

πνπ ζπλδένληαη κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο Γλσζηαθήο 

Σπκπεξηθνξηθήο Θεξαπείαο ώζηε νη επηκνξθνύκελνη λα 

θαηαλννύλ ην ιόγν πνπ ν ζεξαπεπηήο επηιέγεη απηέο ηηο 

ηερληθέο, θαζώο θαη πσο εθαξκόδνληαη ζηε ζπλεδξία θαη ηη 

εμππεξεηνύλ. 

 

 

Διδακτική Ενότητα  5 

Τίτλος Θεκειηώδεηο αληηιήςεηο, ζηεξενηππηθέο ζθέςεηο, 

αλαπαξαζηάζεηο θαη κεραληζκνί πξνζαξκνγήο. 

Περιγραφή 
 

Θεκειηώδεο αληηιήςεηο: ζηελ εηζαγσγή νξίδνπκε ηη είλαη ε 

αληίιεςε θαη θάλνπκε αλαθνξά γηα ηελ ζπνπδαηόηεηα ηεο. 

Έπεηηα παξνπζηάδνπκε ηα ζηάδηα ηεο αληίιεςεο θαη ηνλ νξηζκό 

ησλ αληηιεπηηθώλ δεδνκέλσλ. Σηελ ζπλέρεηα εμεηάδνπκε ηηο 

κεζόδνπο ηεο αληίιεςεο πνπ είλαη νη: ςπρνθπζηθέο θαη νη 

θπζηνινγηθέο. Τέινο έρνπκε ηηο ζεσξίεο ηεο αληίιεςεο πνπ είλαη 

νη: ζηξνπθηνπξαιηζκόο, γθεζηάιη, νηθνινγηθή ζεσξία ηνπ 

Gibson, ε γλσζηηθή ζεσξία, ε ππνινγηζηηθή θαη ε βηνινγηθή 

ζεσξία. 

Σηεξεόηππεο ζθέςεηο: ζηελ εηζαγσγή νξίδνπκε θαη ηνπο δπν 

όξνπο πνπ πξέπεη λα εμεηάζνπκε. Παξνπζηάδνπκε ηνπο 

κεραληζκνύο ηεο ζθέςεο αιιά θαη ηνπο επαγσγηθνύο θαη 

παξαγσγηθνύο ζπιινγηζκνύ. Η ςπρνινγία ηεο ζθέςεο 

αθνινπζεί αιιά θαη νη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ αθνξνύλ 

ζηελ δηακόξθσζε ησλ ζηεξεόηππσλ(ςπρνδπλακηθή, 

θνηλσληθό-πνιηηηζκηθή, ζεσξία ηεο ξεαιηζηηθήο ζύγθξνπζεο, 

ζεσξία ηεο θνηλσληθήο ηαπηόηεηάο θαη ε γλσζηηθή ζεσξία). 

Κιείλνπκε κε ηηο ζεσξίεο κείσζεο ησλ ζηεξεόηππσλ πνπ είλαη 

νη: ινγηζηηθό κνληέιν, κνληέιν ηεο κεηαζηξνθήο, κνληέιν ηεο 

απνθαηεγνξηνπνίεζεο, ην κνληέιν ηεο ειάρηζηεο ςπρνινγηθήο 

θαηεγνξηνπνίεζεο, ην κνληέιν ηεο επαλαθαηεγνξηνπνίεζεο θαη 

ην κνληέιν ηεο δηηηήο ηαπηόηεηαο.  

Αλαπαξάζηαζε: αξρηθά  νξίδνπκε ηη είλαη ε αλαπαξάζηαζε. 
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Σπλερίδνπκε κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ όηαλ ζέινπκε 

λα κειεηήζνπκε ηελ ιεηηνπξγία ηεο αλαπαξάζηαζεο. Έπεηηα 

παξνπζηάδνπκε ηα κνληέια αλαπαξάζηαζεο ( ησλ αληηζέζεσλ 

ηνπ Trevsky θαη ην κνληέιν ησλ εζσηεξηθώλ δηαζηάζεσλ). Σην 

ηέινο  εμεηάδνπκε ηηο αλαινγηθέο θαη πξνηαζηαθέο 

αλαπαξαζηάζεηο. 

Μεραληζκνί πξνζαξκνγήο: ζηελ εηζαγσγή νξίδνπκε ηη είλαη νη 

κεραληζκνί πξνζαξκνγήο. Σπλερίδνπκε κε ηα είδε ησλ 

κεραληζκώλ πνπ είλαη νη θπζηνινγηθνί  θαη νη θνηλσληθνί. 

Αλαιύνπκε πνηνη  είλαη νη κεραληζκνί πξνζαξκνγήο 

(αλαπιήξσζεο, ππεξαλαπιήξσζεο, πξνβνιήο, ηαύηηζεο, 

κεηαηόπηζεο, εμηδαλίθεπζεο, εθινγίθεπζεο, νλεηξνπόιεζεο θαη 

παιηλδξόκεζεο). Τέινο εμεηάδνπκε ηηο δπζθνιίεο ζηελ 

πξνζαξκνγή πνπ είλαη νη ζσκαηηθέο, νη πλεπκαηηθέο, νη 

ςπρνινγηθέο, εκπόδηα ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο αιιά θαη 

εκπόδηα ηνπ θνηλσληθνύ πεξηβάιινληνο. 

 

Διδακτική Ενότητα  6 

Τίτλος Εηζαγσγή ζηελ Κιηληθή Χπρνινγία 

 

Περιγραφή 

 

Η θιηληθή ςπρνινγία είλαη από ηνπο πην δηαδεδνκέλνπο θαη 

ελδηαθέξνληεο θιάδνπο ηεο εθαξκνζκέλεο ςπρνινγίαο, πνπ 

αθνξά ζηελ ςπρηθή πγεία θαη ςπρνπαζνινγία αηόκσλ θαη 

νκάδσλ. Εηδηθόηεξα, αζρνιείηαη κε ηε κειέηε ηεο ςπρνινγηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ αηόκνπ θαζώο θαη ηελ αληηκεηώπηζε 

ςπρνινγηθώλ δπζιεηηνπξγηώλ θαη δηαηαξαρώλ. Αθόκε, 

αληηθείκελν ηεο Κιηληθήο Χπρνινγίαο απνηειεί ε θαζεκεξηλή 

ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ αηόκνπ (ζρνιηθή πξνζαξκνγή θαη 

επίηεπμε, νηθνγελεηαθέο θαη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, εξγαζηαθή 

ιεηηνπξγία θαη επίηεπμε) κέζα από  ηελ  πξόιεςε, ηελ 

αμηνιόγεζε, ηελ ηξνπνπνίεζε (παξέκβαζε) θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ δηαηαξαρώλ ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, ησλ 

γλσζηηθώλ κεραληζκώλ θαη ηεο εμσηεξηθεπκέλεο ζπκπεξηθνξάο 

ζε  άηνκα πνπ δπζιεηηνπξγνύλ. Τν θεληξηθό ζέκα ηεο Κιηληθήο 

Χπρνινγίαο είλαη ε παξαηήξεζε, ε επεμήγεζε θαη ε αιιαγή ηεο 

απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο. Η αληηκεηώπηζε όισλ ησλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ ςπρηθή πγεία  παηδηώλ, 

εθήβσλ θαη ελειίθσλ  απαηηεί από ηε κεξηά ησλ επαγγεικαηηώλ 

κηα ζύλζεηε ζηξαηεγηθή παξνρήο ππεξεζηώλ θξνληίδαο, 

απαηηεί πιήξεο δηεπηζηεκνληθή  νκάδα ςπρηθήο πγείαο. 
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Διδακτική Ενότητα  7 

Τίτλος Κνηλσληθή Χπρνινγία -  

Θεσξίεο εγεζίαο θαη δηακεζνιάβεζεο  

Περιγραφή 

 

Σθνπόο ηεο ελόηεηαο είλαη  ε παξνπζίαζε όισλ ησλ 

ζύγρξνλσλ ζεσξηώλ ηεο εγεζίαο θαη ε ζύλδεζε απηώλ κε ηελ 

επηηπρή δηακεζνιάβεζε. Δηαζαθελίδεηαη πνηνο ζεσξείηαη 

εγέηεο, πνηα  είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαζώο θαη νη 

δεμηόηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο πξνθεηκέλνπ λα 

ραξαθηεξηζηεί θάπνηνο σο εγέηεο. 

Παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηεο δηακεζνιάβεζεο, αλαιύεηαη ηη είλαη 

δηακεζνιάβεζε, πνηα είλαη ηα είδε ηεο δηακεζνιάβεζεο, πνην 

είλαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο, γηαηί θάπνηνο λα ηε δηαιέμεη  

,πνηα είλαη ε ηζρύο ηεο λνκηθά ,  πσο γίλεηαη θαζώο θαη πόζν 

δηαξθεί . Σηε ζπλέρεηα, δίλεηαη έκθαζε ζηηο δεμηόηεηεο πνπ 

ρξεηάδεηαη έλαο δηακεζνιαβεηήο (π.ρ ακεξνιεςία, 

εκπηζηεπηηθόηεηα). 

Δηαηππώλνληαη νη ζύγρξνλεο επηζηεκνληθέο απόςεηο γύξσ από 

ηε δηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ, δίλεηαη ν νξηζκόο ηεο ζύγθξνπζεο, 

αλαθέξνληαη νη κύζνη γύξσ από ηηο ζπγθξνύζεηο θαη 

παξνπζηάδνληαη ηα πηζαλά νθέιε κηαο ζύγθξνπζεο. 

Επηρεηξείηαη κηα ζύλδεζε κεηαμύ ηεο έλλνηαο ηεο Ηγεζίαο θαη 

ηεο Δηακεζνιάβεζεο δίλνληαο έκθαζε ζηηο δεμηόηεηεο πνπ 

νθείινπλ λα έρνπλ νη Ηγέηεο-Δηακεζνιαβεηέο. 

Παξνπζηάδνληαη όια ηα κνληέια θαη νη ζύγρξνλεο ζεσξίεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο (π.ρ.  Salovey θαη Mayer, Goleman, 

Richard E. Boyatzis, Annie McKee). Δίλεηαη έκθαζε ζηε ζεκαζία 

ηεο απηνεπίγλσζεο, ηεο απηνξξύζκηζεο , ηεο θνηλσληθήο 

επίγλσζεο θαη ηεο δπλαηόηεηαο δηαρείξηζεο ζρέζεσλ σο 

αλαγθαία ζηνηρεία γηα έλαλ εγέηε-δηακεζνιαβεηή. Επηπιένλ 

παξνπζηάδεηαη ε ζεσξία ησλ ζεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ ηεο 

Fredrickson θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηαο απηώλ γηα ηελ 

επηηπρή έθβαζε κηαο δηακεζνιάβεζεο. 

 

Διδακτική Ενότητα  8 

Τίτλος Αμηνιόγεζε Ννεηηθώλ Ιθαλνηήησλ 

Περιγραφή 
 

Η λνεκνζύλε είλαη κηα γεληθή θαη πεξίπινθε ιεηηνπξγία 

αιιειεπίδξαζεο θαη ζπλαίξεζεο όισλ ησλ θπζηθώλ θαη 

ςπρηθώλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ εγθεθάινπ πνπ νδεγεί ζηελ ζπλνιηθή 

αλάπηπμε ηνπ ςπρνζσκαηηθνύ κεραληζκνύ ηνπ αηόκνπ, 

βνεζώληαο ην άηνκν λα πξνζαξκνζηεί ζην αλώηαην επίπεδν 
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κε ην πεξηβάιινλ θαη λα ζπλδεζεί κε ηνλ θόζκν ακέζσο κόιηο ε 

ζύλδεζε απηή ππεξβαίλεη ηηο άκεζεο θαη ζηηγκηαίεο ζρέζεηο θαη 

ιακβάλεη ρξνληθά θαη ηνπηθά έλαλ δηαξθή θαη επξύηεηα 

ραξαθηήξα. Τν ελδηαθέξνλ γηα ηελ κέηξεζε ηεο λνεκνζύλεο 

άξρηζε λα αλαπηύζζεηαη ην 19ν αηώλα σο ζπλέπεηα ηεο 

αλάγθεο λα δηαγλσζηνύλ θαη λα εθπαηδεπηνύλ ηα λνεηηθά 

θαζπζηεξεκέλα άηνκα. Τνλ 20ν αηώλα, ν Alfred Binet  καδί κε 

άιινπο επηζηήκνλεο αλέπηπμαλ κεζόδνπο κέηξεζεο ηεο 

λνεκνζύλεο πνπ έδηλαλ έκθαζε ζηηο αλώηεξεο λνεηηθέο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ αηόκνπ. Τν έξγν ηνπο νινθιεξώζεθε ην 1905 

κε ηελ παξνπζίαζε ηεο πξώηεο θιίκαθαο λνεκνζύλεο πνπ 

νλνκάζζεθε Binet-Simon. Η θιίκαθα απηή αλαπξνζαξκόζηεθε 

θαη ζηαζκίζηεθε εθ λένπ ζηηο ΗΠΑ . Φνξεγείηαη ζε άηνκα από 2-

23 εηώλ θαη ζεσξείηαη κηα από ηηο θαιύηεξεο θιίκαθεο γηα ηελ 

κέηξεζε ηεο λνεκνζύλεο. Καηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1930 

αλαπηύρζεθε από ηνλ Ακεξηθαλό ςπρνιόγν  David Wechsler  

κηα ζεηξά θιηκάθσλ λνεκνζύλεο. Οη θιίκαθεο Wechsler είλαη νη 

εμήο: ε θιίκαθα WAIS-R (Wechsler Adult Intelligence Scale-

Revised) αμηνιόγεζε ηεο λνεκνζύλεο αηόκσλ 16 εηώλ θαη άλσ, 

ε θιίκαθα WISC-III (Wechsler Intelligence Scale for Children –

Third Edition) γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο λνεκνζύλεο παηδηώλ 6-17 

εηώλ θαη ε θιίκαθα WPPSI-R(Wechsler Preschool and Primary 

Scale of Intelligence –Revised) γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο 

λνεκνζύλεο παηδηώλ από 3 εηώλ σο 7 εηώλ θαη 3 κελώλ. 

 

Διδακτική Ενότητα  9 

Τίτλος Οηθνγελεηαθή Σπκβνπιεπηηθή - Ελδννηθνγελεηαθή βία 

 

Περιγραφή 

 

Σθνπόο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα γλσξίζνπλ θαη λα 

θαηαλνήζνπλ νη εθπαηδεπόκελνη ηελ έλλνηα ηεο νηθνγελεηαθήο 

ζπκβνπιεπηηθήο, πνηό είλαη ην αληηθείκελν ηεο, πόηε είλαη 

απαξαίηεηε θαη πώο κπνξεί λα εθαξκνζηεί. Η νηθνγέλεηα σο 

έλα δπλακηθό πιαίζην κέζα ζην νπνίν ελεξγνύλ, 

δηακνξθώλνληαη θαη εμειίζζνληαη ηα άηνκα πνπ ηελ 

απαξηίδνπλ, απνηειεί έλα ζεκαληηθό πεδίν παξέκβαζεο γηα 

ηξνπνπνίεζε ζπκπεξηθνξώλ, επίηεπμε ζπλαηζζεκαηηθήο επεμίαο 

θαη βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο. Τν κάζεκα πεξηιακβάλεη 

αξρηθά κηα πεξηγξαθή ησλ κνξθώλ νηθνγέλεηαο, ηεο δνκήο ηεο 

ιεηηνπξγίαο θαη ηεο εμέιημήο ηεο.  Μειεηάηαη ε νηθνγέλεηα σο 

έλα «ζύζηεκα» κέζα ζην νπνίν αλαπηύζζνληαη δπλακηθέο 

ζρέζεηο θαη αιιειεπηδξάζεηο, πνπ θαζνξίδνπλ ηόζν ηελ πνξεία 
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ηεο σο «όινλ» όζν θαη ηελ πνξεία ησλ κειώλ πνπ ηελ 

απαξηίδνπλ μερσξηζηά. Γίλεηαη πξνζδηνξηζκόο θαη πεξηγξαθή 

ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαπηύζζνληαη ζε κηα νηθνγέλεηα 

(κεηαμύ ηνπ δεπγαξηνύ, κεηαμύ γνλέσλ θαη παηδηώλ, ηεο 

νηθνγέλεηαο ζε ζρέζε κε επξύηεξα πιαίζηα) θαη ηεο ζεκαζίαο 

ηνπο, κέζα από παξαδείγκαηα θαη κειέηεο πεξηπηώζεσλ. Σηε 

ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη  επηκέξνπο πξνζεγγίζεηο θαη ηερληθέο 

ηεο νηθνγελεηαθήο ζπκβνπιεπηηθήο, ε δπλαηόηεηα ζπλδπαζηηθήο 

εθαξκνγήο ηνπο θαη κε άιιεο ζεσξεηηθέο θαηεπζύλζεηο θαη 

επηζεκαίλεηαη ε ρξεζηκόηεηα κηαο νιηζηηθήο παξέκβαζεο. Η 

δνκή ηεο αξρηθήο ζπλέληεπμεο θαη ν ζρεδηαζκόο ηεο πνξείαο 

θαη ησλ βεκάησλ ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο πνπ 

ζηνρεύεη ζηε δηαρείξηζε θξίζεσλ ζε δεπγάξηα/νηθνγέλεηεο, 

απνηεινύλ κέξνο ησλ γλώζεσλ πνπ ζα απνθηεζνύλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ παξόληνο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο. 

 

Διδακτική Ενότητα  10 

Τίτλος Σπκβνπιεπηηθή ζε Επαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο 

 

Περιγραφή 

 

Οη ζπκβνπιεπηηθέο παξεκβάζεηο, αλεμάξηεηα από ην ζεσξεηηθό 

ππόβαζξν ζην νπνίν βαζίδεηαη ε θάζε κία, έρνπλ θάπνηα θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ εληνπίδνληαη ζε όιεο. Υπάξρνπλ όκσο θαη 

δηαθνξέο κεηαμύ ηνπο, θάπνηεο από ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη κε 

ηελ πιεζπζκηαθή νκάδα ζηελ νπνία απεπζύλνληαη. Η 

ζπκβνπιεπηηθή πνπ αθνξά ζε Επαίζζεηεο θνηλσληθέο νκάδεο 

(ΕΚΟ), έρεη θάπνηνπο εηδηθνύο πξνζδηνξηζηέο πνπ ηε δηαθξίλνπλ 

από ηηο ππόινηπεο κνξθέο ζπκβνπιεπηηθήο. Σηηο επαίζζεηεο 

θνηλσληθέο νκάδεο εληάζζνληαη κεηαμύ άιισλ πάζρνληεο από 

ζνβαξέο ζσκαηηθέο ή ςπρηθέο αζζέλεηεο, ζξεζθεπηηθέο ή 

πνιηηηζκηθέο κεηνλόηεηεο, πξόζθπγεο, κεηαλάζηεο, πιεγέληεο 

από θπζηθέο θαηαζηξνθέο, άζηεγνη, καθξνρξόληα άλεξγνη, 

απνθπιαθηζκέλνη, ρξήζηεο εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ, αλήιηθνη 

παξαβάηεο, νηθνγέλεηεο ζε θξίζε, θαθνπνηεκέλεο γπλαίθεο, 

ζύκαηα βίαο, ζύκαηα εκπνξίαο (trafficking) θ.α. Σηηο κέξεο καο 

όιν θαη πεξηζζόηεξν δίλεηαη έκθαζε ζε δξάζεηο θαη 

παξεκβάζεηο θαηαγξαθήο ησλ αλαγθώλ θαη ζρεδηαζκνύ 

ππνζηήξημεο απηώλ ησλ νκάδσλ. Πνηα είλαη όκσο ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο Σπκβνπιεπηηθήο ζε ΕΚΟ; Πνηνο κπνξεί λα 

είλαη ν ζηόρνο ησλ παξεκβάζεσλ πνπ ζα εθαξκνζηνύλ; Τη 

επηπιένλ δεμηόηεηεο θαη πξνζόληα νθείιεη λα έρεη έλαο 

ζύκβνπινο γηα λα παξέρεη ππνζηήξημε ζε απηέο ηηο νκάδεο; 
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Πνηό είλαη ην θαηάιιειν πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζα 

αλαπηπρζνύλ νη όπνηεο δξάζεηο ππνζηήξημεο ηνπο; Απηά είλαη 

κεξηθά από ηα εξσηήκαηα πνπ ζα απαληεζνύλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ παξόληνο καζήκαηνο ζε κηα πξνζπάζεηα λα 

απνθηεζνύλ βαζηθέο γλώζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο 

ζπκβνπιεπηηθήο. 

 

Διδακτική Ενότητα  11 

Τίτλος Δνκή, ζρεδηαζκόο θαη ζηόρνη ζεξαπεπηηθήο ζπλεδξίαο. 

Πεξηγξαθή θαη νξηνζέηεζε ξνήο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο. Σύλζεζε 

ζεξαπεπηηθήο αηδέληαο 

Περιγραφή 

 

Η ελόηεηα απηή ζηόρν έρεη λα δηδάμεη ζηνπο επηκνξθνύκελνπο 

πσο κπνξνύλ λα ζρεδηάδνπλ κηα ζεξαπεπηηθή ζπλεδξία.  Η 

δνκή ζηε γλσζηαθή ζπκπεξηθνξηθή ζεξαπεία είλαη πνιύ 

ζπγθεθξηκέλε θαη πεξηιακβάλεη θάπνηα ζηάδηα θαη απαξαίηεηα 

βήκαηα ώζηε λα είλαη ζύκθσλε κε ηηο βαζηθέο αξρέο θαη λα 

θαηαιήγεη ζε έλα ζεξαπεπηηθό πιάλν.  Γηα παξάδεηγκα, γίλεηαη 

ιόγνο γηα ην πσο γίλεηαη ε ζσζηή ιήςε ηζηνξηθνύ, θαη 

εξσηήζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο  λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζε κηα 

ζεξαπεπηηθή ζπλέληεπμε θαη πνηα ε ρξεζηκόηεηα ηνπο. Επίζεο, ε 

δνκή πεξηιακβάλεη θαη ην ζηάδην εκβάλζπλζεο θαη ην ζηάδην 

δξάζεο όπνπ θαη εθεί γηα κεγαιύηεξε θαηαλόεζε 

πεξηγξάθνληαη ζεξαπεπηηθέο ηερληθέο όπσο ή αληαλάθιαζε 

ζπλαηζζήκαηνο, ζθέςεσλ .  Αλαθνξηθά κε ηνπο ζηόρνπο ηεο 

ζεξαπεπηηθήο ζπλεδξίαο, νη επηκνξθνύκελνη δηδάζθνληαη πσο 

λα ηνπο εληνπίδνπλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ πειάηε ηνπο 

θαζώο θαη γηα ηελ ηεξάξρεζε ηνπο θαη ηε δεκηνπξγία ελόο 

ζεξαπεπηηθνύ πιάλνπ γηα ηελ επίηεπμε ηνπο. Επίζεο δίλνληαη 

βήκαηα γηα ην πσο γίλεηαη ε ζύλζεζε ζεξαπεπηηθήο αηδέληαο 

θαη πσο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί. Σηόρνο ελόηεηαο είλαη κέζα 

από ηε δνκή, ην ζεξαπεπηηθό πιάλν θαη ηε δεκηνπξγία 

αηδέληαο λα πεξηγξαθεί ε ξνή ηεο ζπκβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

θαη πσο νξηνζεηείηαη. Γηα ην ζθνπό απηό, ρξεζηκνπνηνύκε 

ζελάξηα ζπκβνπιεπηηθήο ,κειέηεο πεξίπησζεο . 

 

Διδακτική Ενότητα  12 

Τίτλος Πνηόηεηα δσήο θαη αζζέλεηαο. Κνηλσληθή αλαπαξάζηαζε ηεο 

πγείαο θαη ηεο λόζνπ - ζηίγκα. 

Περιγραφή 

 

Η παξνύζα ζεκαηηθή ελόηεηα απνηειεί κία ζπλζεηηθή 

ζθηαγξάθεζε ηνπ δεηήκαηνο ησλ θνηλσληθώλ 
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αλαπαξαζηάζεσλ πεξί ηεο πγείαο θαη ηεο αζζέλεηαο, 

εκβαζύλνληαο ζην δήηεκα ηνπ ζηίγκαηνο. Εηδηθόηεξα, νη 

ζπνπδάζηξηεο θαη νη ζπνπδαζηέο ζα γλσξίζνπλ ηα 

επηζηεκνινγηθά πεδία ηεο θνηλσληνινγίαο ηνπ ζώκαηνο θαη ζε 

ζπλνκηιία κε ηελ θνηλσληνινγία ηεο πγείαο θαη ηεο αζζέλεηαο. 

Υπό ην αλσηέξσ πξίζκα, ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο 

ηίζεληαη  νη θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο πξνζδηνξηζκνύ ηεο πγείαο 

θαη ηεο αζζέλεηαο θαη πέξαλ ηεο βηνινγηθήο αηηηόηεηαο, από ηηο 

νπνίεο αλαθύπηνπλ πνιπζρηδείο πξνβιεκαηηζκνί πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ επηθηλδπλόηεηα θαη ηελ ηαηξηθή ηνπ ηξόπνπ 

δσήο – ηαηξηθνπνίεζε/γελεηηθνπνίεζε/ςπρηαηξηθνπνίεζε 

θνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ, ηελ εκπεηξία ηεο ρξόληαο ή κε 

αζζέλεηαο, ηε ζσκαηνπνίεζε ηεο αζζέλεηαο  θαη/ή ηε βίσζε ηεο 

αλαπεξίαο.   

 

6. ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΗ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 

Αθνινπζείηαη απζηεξά ε αθαδεκατθή δενληνινγία θαη νπνηαδήπνηε παξέθθιηζε από απηή, νδεγεί ζηελ απώιεηα ηεο 

ηδηόηεηαο ηνπ επηκνξθνύκελνπ, δίρσο επηζηξνθή δηδάθηξσλ.  

Σα έγγξαθα αηηήκαηα απαληώληαη κέζα ζε 7 εξγάζηκεο κέξεο. 

7. ΠΡΑΙΝΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ 

Όιεο νη επηθνηλσλίεο γίλνληαη ςεθηαθά. ε ςεθηαθή κνξθή απνδίδνληαη όια ηα πηζηνπνηεηηθά θαη νη βεβαηώζεηο κέζα ζε 1 

έσο 3 κήλεο από ηελ πεξάησζε ησλ ζπνπδώλ.  

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 παξαηηείζηε απφ 

θάζε απαίηεζε γηα επηζηξνθή δηδάθηξσλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αιιαγή. 

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

δηαζέζηκα είλαη ηα αθφινπζα ppy@aegean.gr,grafeioppy@aegean.gr θαη grammateiappy@aegean.gr Γηα λα 

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

εμήο ζηνηρεία, νλνκαηεπψλπκν, πξφγξακκα θαη o κνλαδηθφο αιγφξηζκνο επηκνξθνχκελνπ (πρ. Μαξία 

Παπαδνπνχινπ, Δηδηθή Αγσγή, 1011003202009032021).Οπνηνδήπνηε e-mail ρσξίο απηφ ην ζέκα ζα 

αγλνείηαη.  

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

δηδαζθφλησλ,  ηελ αλάξηεζε πιηθνχ θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

mailto:ppy@aegean.gr
mailto:grafeioppy@aegean.gr
mailto:grammateiappy@aegean.gr
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4. Σα λέα πηζηνπνηεηηθά ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ απνλέκνληαη ειεθηξνληθά απφ ην Κέληξν Γηά Βίνπ 

Μάζεζεο. πλήζσο απνδίδνπλ Δπξσπατθέο Δπαγγεικαηηθέο Πηζησηηθέο Μνλάδεο (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 1 έσο 3 κελψλ απφ ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

5. 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. 

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

ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη φρη απφ ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ.  

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

ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηεο αμηνπνίεζήο ηνπο γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο. 

8. 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.  

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

ρσξίο θαλέλα δηθαίσκα επηζηξνθήο δηδάθηξσλ. 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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.  

13. 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. 
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14. Σα Πξνγξάκκαηα Φπρηθήο θαη Κνηλνηηθήο Τγείαο 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. Να απεπζχλνληαη εγγξάθσο θαη κε αθξηβή ηξφπν ζηε γξακκαηεία ησλ Πξνγξακκάησλ  

Στοιτεία επικοινωνίας 

 

Ονοματεπώνσμο Θέση Στοιτεία Επικοινωνίας 

Εσστράτιος Παπάνης 

Επίκοσρος Καθηγητής 

Πανεπιστημίοσ Αιγαίοσ 

Επιστημονικά Υπεύθσνος 

Προγραμμάτων   

Κεντρική Γραμματεία (Μστιλήνη) 

2251036520, 2251036580 

Εργάσιμες μέρες και ώρες 9.00-21.00 

  

Email: 

ppy@aegean.gr 

grafeioppy@aegean.gr  

grammateiappy@aegean.gr  

 

8.ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΓΓΡΑΦΗ 

 

Η πιεξσκή γίλεηαη κέζσ πηζησηηθήο- ρξεσζηηθήο θάξηαο: 

 

ΠΡΟΟXH Η ΠΛΗΡΧΜΗ ΣΧΝ ΓΙΓΑΚΣΡΧΝ ΜΠΟΡΔI ΝΑ ΓIΝΔΙ ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚA ΜΔ ΓΙΚΗ Α ΥΡΔΧΣΙΚH Ή 
ΠΙΣΧΣΙΚH ΚΑΡΣΑ. 

ΔΑΝ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙHΔΣΔ ΚΑΡΣΑ ΜΔ ΓΙΑΦΟΡΔΣΙΚA ΣΟΙΥΔIΑ ΑΠΟ ΣΑ ΓΙΚΑ Α (ΚΑΡΣΑ ΠΟΤ ΑΝΗΚΔΙ Δ 
ΑΛΛΟΝ) ΠΑΡΑΚΑΛΟYΜΔ ΝΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝHΔΣΔ ΜΔ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔIΑ ΣΟ 2251036580 ΚΑΙ 2251036520 ΓΙΑ ΝΑ 
ΓΗΛΧΔΣΔ ΣΑ ΠΡΟΧΠΙΚΑ Α ΣΟΙΥΔIΑ 

 

 

Πιεξσκή κέζσ πηζησηηθήο- ρξεσζηηθήο θάξηαο 

Βήκα 1ν 

πκπιεξώζηε ηελ παξαθάησ αίηεζε 

https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=337 

https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=337
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Οδεγίεο: 

Δηζάγεηε ηα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία ζηα παξαπάλσ πεδία. 

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

ην πεδίν “Αξηζκόο Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ πκκεηέρνληα” αλαγξάςηε ην ΑΦΜ ζαο 

 
Βήκα 2ν 

 ην πεδίν 1 επηιέγεηε ηνλ ηύπν 

παξαζηαηηθνύ πνπ επηζπκείηε 

λα ιάβεηε (Απόδεημε παξνρήο 

ππεξεζηώλ ή ηηκνιόγην) 

 Σν πεδίν 2 „Σξόπνο πιεξσκήο” 

επηιέγεηε Πηζησηηθή/Υξεσζηηθή 

Κάξηα 

 Σν πεδίν “Πιεξνθνξίεο Πιεξσκήο/Αξηζκόο Καηαζεηεξίνπ” 

ην αθήλεηε θελό. Γηα λα πξνρσξήζεηε ζηελ πιεξσκή ζα 

πξέπεη λα παηήζεηε εγγξαθή. 
 ηε ζπλέρεηα παηήζηε Proceed γηα λα κεηαθεξζείηε ζην e-

commerce ηεο AlphaBank. 

πκπιεξώζηε ηα ζηνηρεία ηεο θάξηαο ζαο θαη έπεηηα παηήζηε 
πιεξσκή 

 


