
Το Κέντρο Σύγχρονης Ψυχοθεραπείας & 
Ψυχανάλυσης οργανώνει κύκλο 

σπουδών εκπαίδευσης και κατάρτισης 
στη Συμβουλευτική Ενηλίκων υπό το 

πρίσμα των αρχών της Σύγχρονης 
ψυχοθεραπείας. Με το πέρας του 

προγράμματος και την επιτυχή 
ολοκλήρωσή του, οι συμμετέχοντες θα 

είναι ικανοί Σύμβουλοι και θα γνωρίζουν 
τη θεωρία αλλά και τις τεχνικές της 
Σύγχρονης Συμβουλευτικής πράξης.

Ετήσιο Πρόγραμμα 
Εξειδίκευσης στη 

Σύγχρονη Συμβουλευτική

www.psychotherapeutiko.gr



Σκοπός Προγράμματος
Ολοκληρώνοντας τον κύκλο σπουδών οι 
απόφοιτοί μας θα είναι σε θέση να γνωρίζουν: 
• Τις βασικές αρχές της Συμβουλευτικής και να 
αξιολογούν πότε είναι εφικτή η εφαρμογή της. 
• Το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο βασικών 
θεραπευτικών προσεγγίσεων. 
• Το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο της Σύγχρονης 
ψυχοθεραπείας.
• Τα χαρακτηριστικά ενός ικανού και αποτελεσματικού 

Συμβούλου ώστε να τα καλλιεργούν και για τους 
εαυτούς τους.
• Τις βασικές αρχές ηθικής και δεοντολογίας που 

διέπουν τον συγκεκριμένο χώρο εργασίας. 
• Τους χώρους που είναι δυνατό να απασχοληθούν και 
να εφαρμόσουν τη Συμβουλευτική διαδικασία.
• Να δημιουργούν αποτελεσματικές θεραπευτικές 
σχέσεις που θα εξασφαλίζουν τη συνέχεια της 
θεραπείας. 
• Να αναγνωρίζουν βασικές κλινικές οντότητες και 
συμπτωματολογία ενηλίκων. 
• Να αντιμετωπίζουν ποικίλα κλινικά περιστατικά στον 
χώρο εργασίας.

Διάρκεια Σπουδών 
Το πρόγραμμα 
εκπαίδευσης 
διαρκεί δύο (2) 
ακαδημαϊκά 
εξάμηνα και 
διεξάγεται κάθε 
δεκαπέντε ημέρες. 

Ημέρα και τόπος διεξαγωγής μαθημάτων
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο στο χώρο 
του κέντρου μας στο Παλαιό Φάληρο, Αμφιθέας 103.1ος όροφος.

Ανακαλύψτε τα 
υπόλοιπα προγράμματα 
σπουδών μας για το 
Ακαδημαϊκό έτος 
2019/20 
www.psychotherapeutiko.
gr/ εκπαίδευση

http://www.psychotherapeutiko.gr/


Προϋποθέσεις Εισαγωγής 

Απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να γίνει δεκτός ένας σπουδαστής στο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι να έχει ήδη ολοκληρώσει πανεπιστημιακές σπουδές 
σε ανθρωπιστικές, κοινωνικές, φιλοσοφικές ή επιστήμες υγείας και να έχει 
συμπληρώσει το 23ο έτος. 

Επίσης θα πρέπει να προσκομίσει ένα βιογραφικό σημείωμα και μια συστατική 
επιστολή. 
Ο υποψήφιος σπουδαστής υποχρεούται να καταθέσει ακριβές αντίγραφο του πτυχίου 
του στη γραμματεία του Κέντρου. 
Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να γίνουν δεκτοί κι άλλοι υποψήφιοι αν ισχύουν οι 
κάτωθι προϋποθέσεις:
• Αν οι ενδιαφερόμενοι είναι άνω των 25 ετών. 
• Αν έχουν παρακολουθήσει άλλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα συναφούς αντικειμένου 
τουλάχιστον 600 ωρών, εκ των οποίων οι 150 να αφορούν σε εποπτευόμενη πρακτική 
άσκηση. 
• Αν έχουν ήδη κάνει προσωπική θεραπεία 100 ωρών. 
• Κατά περίπτωση ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αιτηθεί σχετικά με τη συμμετοχή του 
και η αρμόδια επιτροπή του κέντρου θα κρίνει σχετικά με την καταλληλόλητά του 
/της. 

Για την επιλογή των σπουδαστών θα ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη με το 
επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου. Το τελικό αποτέλεσμα θα διαμορφωθεί από τα 
προσόντα των υποψηφίων και τη συνέντευξη στην οποία θα κληθούν.

Μέθοδοι Αξιολόγησης 
Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση των μαθημάτων είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των 
υπευθύνων διδασκόντων και αποτελεί παράγωγο της αντικειμενικής εκτίμησης της απόδοσης 
του σπουδαστή στο κάθε μάθημα. Ο τελικός βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από το 
σύνολο των επιδόσεων του φοιτητή σε συγκεκριμένους τομείς (π.χ., εργασίες, εξετάσεις) 
σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχει ο κάθε διδάσκων στην αρχή του εξαμήνου. Ο ελάχιστος 
αποδεκτός βαθμός μαθήματος είναι το 5 σε 10-βάθμια κλίμακα.

Κόστος Σπουδών 
Το κόστος παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρχεται 
στα 1.400€, ποσό το οποίο μπορεί να διαμορφωθεί σε ισόποσες δόσεις 
οι οποίες θα καταβάλλονται κατά τη διάρκεια του έτους.
Υπάρχει δυνατότητα έκπτωσης 15% σε όσους προεγγραφούν από τον 
Ιούλιο.
Να σημειωθεί πως στις ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνονται οι νόμιμες 
επιβαρύνσεις (ΦΠΑ 24%)



Πρόγραμμα Σπουδών 
Τα μαθήματα εκτός από θεωρητικό υπόβαθρο θα εμπεριέχουν και άμεση 
βιωματική μαθησιακή διαδικασία είτε μέσω επίδειξης οπτικοακουστικού 
υλικού είτε μέσα από role – playing. 
Και στις δύο περιπτώσεις οι εκπαιδευτές θα σχολιάζουν άμεσα 
προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα εκπαιδευτικά οφέλη.
(Σύνολο ωρών 130)

Εισαγωγή στη Συμβουλευτική 5h

o Τι είναι η Συμβουλευτική; Ομοιότητες & διαφορές με 
ψυχοθεραπεία 

o Από ποιους & σε ποια πλαίσια εφαρμόζεται 
o Δεξιότητες και προσόντα του αποτελεσματικού 

συμβούλου 
o Σε ποιους απευθύνεται 
o Στόχοι συμβουλευτικής & οφέλη

Ηθικές Αρχές και Κώδικες Δεοντολογίας 5h

o Ηθικά ζητήματα, αξίες και δεοντολογία στην άσκηση της 
συμβουλευτικής διαδικασίας 

o Ο σύμβουλος ως άτομο και ως επαγγελματίας

H συμβουλευτική σχέση 10h

o Λειτουργίες θεραπευτικής σχέσης 
o Προϋποθέσεις για την επίτευξη αποτελεσματικής 

θεραπευτικής συμμαχίας 
o Πλαισίωση θεραπευτικής σχέσης
o Ο ρόλος του χρήματος στη σχέση 
o Σενάρια προς συζήτηση



Εισαγωγή στη Ψυχοπαθολογία 15h

o Έννοια της ψυχοπαθολογίας 
o Βασικά διαγνωστικά κριτήρια – κλινικές οντότητες –

ταξινόμηση

Ψυχοδυναμική Συμβουλευτική 10h

o Κεντρικές έννοιες (ψυχοδυναμική εννοιολογική θεώρηση, 
μηχανισμοί άμυνας, μεταβίβαση – αντιμεταβίβαση) 

o θεραπευτικές τεχνικές και διαδικασίες

Γνωσιακή Αναλυτική Συμβουλευτική 5h

o Κεντρικές έννοιες ( ανταποδοτικοί ρόλοι, 
σχεδιαγράμματα, γράμμα αναδιαμόρφωσης) 

o Θεραπευτικές τεχνικές και διαδικασίες

Εισαγωγή στην εφαρμοσμένη υπαρξιακή ψυχοθεραπεία και 
συμβουλευτική

10h

o Υπαρξιακή Συμβουλευτική 
o Κεντρικές έννοιες ( υπαρξιακή ευθύνη, αναζήτηση 

νοήματος, ελευθερία, άγχος θανάτου) 
o Στόχοι, σχεσιακές προσεγγίσεις και τεχνικές

Σύγχρονη Συμβουλευτική Ι 10h

o Θεωρητικό υπόβαθρο – πρόδρομες θεωρίες
 Αντικειμενοτρόπες σχέσεις (Winnicot, (Klein, Fairbairn)
 Ψυχολογία του εαυτού Ι (Kohut, Teicholz, Fosshage)
 Διαπροσωπική θεωρία του Sullivan 
 Συνθετική προσέγγιση (Safran)



Το Μοντέλο των 3-σταδίων (three-stage model) 50h

o Υποθέσεις που σκιαγραφούν το Μοντέλο 
o Μεταβλητές που επηρεάζουν τον Μοντέλο

Το πρώτο στάδιο (Διερεύνηση) 15h

• Θεωρητικό Υπόβαθρο (Προσωποκεντρική Προσέγγιση) 
• Στόχοι 1ου Σταδίου 
• Δεξιότητες Σταδίου 
Παρακολουθώ, Ακούω, Παρατηρώ 

• Μη λεκτικές συμπεριφορές που προάγουν την θεραπευτική 
διαδικασία 
• Μη λεκτικές συμπεριφορές προς αποφυγή 
• Δεξιότητες Ακρόασης και Παρατήρησης 

Δεξιότητες Διερεύνησης Σκέψεων 
• Επαναδιατύπωση 
• Ανοιχτές Ερωτήσεις 
• Δυσκολίες στην εφαρμογή 

Δεξιότητες Διερεύνησης Συναισθημάτων 
• Αντανάκλαση Συναισθήματος 
• Αποκάλυψη Συναισθήματος 
• Ανοιχτές Ερωτήσεις 

Ενσωμάτωση των Δεξιοτήτων στο Στάδιο Διερεύνησης 
• Επιλογή στόχων 
• Επιλογή δεξιοτήτων με βάση τους στόχους 
• Δυσκολίες στην υλοποίηση 
• Στρατηγικές αντιμετώπισης των δυσκολιών

Σύγχρονη Συμβουλευτική ΙΙ 10h

o Η έννοια της ψυχοπαθολογίας στη Σύγχρονη 
Συμβουλευτική 

o Σύγχρονές απόψεις για τη μεταβίβαση – αντιμεταβίβαση 
o Θεωρία της Δϊυποκειμενικότητας 
o Σύγχρονες σχεσιακές τεχνικές



Το Δεύτερο στάδιο: Διορατικότητα (Insight) 15h

• Τι είναι διορατικότητα 
• Πνευματική VS Συναισθηματική 
• Θεωρητικό Υπόβαθρο (Ψυχαναλυτική Προσέγγιση) 
• Διαμορφώνοντας υποθέσεις για τα δυναμικά του 
θεραπευόμενου 
• Στόχοι και δεξιότητες του Σταδίου 

Δεξιότητες προώθησης ευαισθητοποίησης (awareness) 
• Πρόκληση (challenge) 
• Δυσκολίες στην εφαρμογή
• Άλλες τεχνικές ευαισθητοποίησης 

Δεξιότητες που προάγουν Διορατικότητα 
• Ανοιχτές Ερωτήσεις 
• Ερμηνείες 
• Αποκάλυψη 

Ο θεραπευτής ως μέσω κατανόησης του θεραπευόμενου 
(immediacy) 
• Σε σχέση με τα συναισθήματα 
Με τον θεραπευόμενο 
Με τη θεραπευτική σχέση 
• Πιθανές αντιδράσεις 
• Επιθυμητοί στόχοι

Ενσωμάτωση των Δεξιοτήτων στο Στάδιο Διορατικότητας 
• Βήματα για Ερμηνευτική Παρέμβαση 
• Επιφυλάξεις ως προς την χρήση δεξιοτήτων διορατικότητας
• Δυσκολίες που μπορεί να βιώσει ο θεραπευτής στο Στάδιο 
αυτό
• Στρατηγικές αντιμετώπισης των δυσκολιών



Το Τρίτο Στάδιο: Δράση 15h

• Πότε περνάμε στη δράση 
• Θεωρητικό Υπόβαθρο (CBT Προσέγγιση) 
• Στόχοι στο Στάδιο Δράσης 

Δεξιότητες Υλοποίησης Στόχων Δράσης 
• Ανοιχτές Ερωτήσεις 
• Πληροφόρηση 
• Ανατροφοδότηση 
• Συμβουλή Διαδικασίας (process advisement) 
• Άμεση Καθοδήγηση 
• Αποκάλυψη Στρατηγικής 

Βήματα για τους 4 τύπους Δράσης 
• Χαλάρωση 
• Αλλαγή Συμπεριφοράς 
• Πρόβα Συμπεριφοράς 
• Λήψη Αποφάσεων 

Ενσωμάτωση των Δεξιοτήτων στο Στάδιο Δράσης 
• Ενσωμάτωση Τεχνικών 
• Δυσκολίες που εμφανίζονται στο Στάδιο Δράσης 
• Στρατηγικές αντιμετώπισης των δυσκολιών 

Ενσωμάτωση των Τριών Σταδίων 
• Διαχείριση Συνεδριών 
• Αντιμετωπίζοντας δύσκολες κλινικές περιπτώσεις 
• Κλινικά Παραδείγματα

Κλείστε ένα ραντεβού…

Για προσωπική ενημέρωση   
και ξενάγηση στις 
εγκαταστάσεις του Κέντρου 
Σύγχρονης Ψυχοθεραπείας 
& Ψυχανάλυσης. 



Follow us on 
Social media
Θέλετε να μαθαίνετε τα 
τελευταία νέα του 
εκπαιδευτικού μας Ιδρύματος 
ανά πάσα στιγμή? 
Δημοσιεύσεις, άρθρα, νέες 
εκπαιδεύσεις και σεμινάρια.

Κάντε μας follow σε Instagram 
psychotherapeutiko.gr & 
Facebook , Κέντρο Σύγχρονης 
Ψυχοθεραπείας και 
Ψυχανάλυσης ή στείλτε μας 
ένα προσωπικό μήνυμα στο 
info@psychotherapeutiko.gr

Οφέλη προγράμματος 

Παρακολουθώντας και ολοκληρώνοντας το μετεκπαιδευτικό 
πρόγραμμα της Σύγχρονης Συμβουλευτικής, ο απόφοιτός μας θα 
επωφεληθεί τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά. 

Θα γνωρίσει καλύτερα και σε βάθος διάφορες πτυχές του εαυτού του, 
θα ανακαλύψει και θα καλλιεργήσει στοιχεία που θα τον κάνουν 
ικανό Σύμβουλο και θα αναπτύξει τις διαπροσωπικές και 
επικοινωνιακές του δεξιότητες μέσα από τη συμμετοχή του στις 
ομάδες εργασίας του προγράμματος. 
Σε επαγγελματικό επίπεδο θα εμπλουτίσει τις γνώσεις του, θα 
εκπαιδευτεί σε σύγχρονες τεχνικές και πρακτικές Συμβουλευτικής και 
θα γίνει πιο ικανός στην αντιμετώπιση ποικίλων κλινικών 
περιπτώσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες 
καλέστε στη γραμματεία :
210 9849 078 
Δευτέρα με Παρασκευή 
Υπεύθυνος Επιστημονικού Υλικού 
και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: 
Τσιάκος Δημήτριος 
694 4749834
www.psychotherapeutiko.gr

http://www.psychotherapeutiko.gr/

