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Σν Φπρνινγηθφ Κέληξν Υαλίσλ ηδξχζεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2011

Ο Σνκέαο Δθπαίδεπζεο & Δπηκφξθσζεο εηδηθεχεηαη ζηελ παξνρή

ζηα Υαληά. θνπφο ηνπ Κέληξνπ είλαη ε παξνρή ςπρνινγηθψλ θαη

εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ ζε ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνπο.

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζε ελήιηθα άηνκα θαη νκάδεο, θαζψο

Δηδηθφηεξα, απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2011 ιεηηνπξγνχλ επηκνξθσηηθά

θαη ε επαγγεικαηηθή επηκφξθσζε θαη θαηάξηηζε ελειίθσλ

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζηε πκβνπιεπηηθή θαη ηελ Φπρνινγηθή

εθπαηδεπνκέλσλ.

Θεξαπεία, ηα νπνία θαη δηαηίζεληαη ζε πιήξε ή κεξηθή θνίηεζε,

Φέξεη επίζεκε άδεηα σο αλεμάξηεηε εθπαηδεπηηθή κνλάδα ππφ ηε

ελψ πξνζθέξνληαη θαη εμ απνζηάζεσο κέζσ ζχγρξνλσλ κνξθψλ

κνξθή ηνπ Κέληξνπ Γηα Βίνπ Μάζεζεο απφ ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ

ηειεθπαίδεπζεο.

Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ

Σα

ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο (Αξηζκ. Άδεηαο: 2100829).

πηζηνπνηεκέλα

ε φ,ηη αθνξά ζηνλ ηνκέα ησλ Φπρνινγηθψλ θαη πκβνπιεπηηθψλ

πκβνπιεπηηθήο, ηελ European Association for Counselling, ελψ

ππεξεζηψλ

Κέληξν

απφ ηνλ επίζεκν Δζληθφ Φνξέα, ΔΟΠΠΔΠ, ην Κέληξν έρεη

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ εθαξκνγή ηεο Φπρνδπλακηθήο & ηεο

αδεηνδνηεζεί κε ην επαγγεικαηηθφ πεξίγξακκα ηνπ "Υπαλλήλοσ

πλζεηηθήο Φπρνζεξαπείαο θαη πκβνπιεπηηθήο ζε δεηήκαηα πνπ

Σσμβοσλεσηικής και Πληροθόρηζης".

άπηνληαη ηνπ θάζκαηνο ησλ λεπξψζεσλ (αγρψδεηο εθδειψζεηο,

Απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2019 ην Φπρνινγηθφ Κέληξν Υαλίσλ ζε

δηαηαξαρέο δηάζεζεο, δηαηαξαρέο πξφζιεςεο ηξνθήο θ.α.) θαη

ζπλεξγαζία κε ηελ European Federation of Integrative Counselling

άιισλ

δηαδχγην,

and Psychotherapy παξέρεη πεληαεηέο εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζηε

ππνγνληκφηεηα, αλεξγία θ.α.) πνπ απαζρνινχλ ηνλ ζχγρξνλν

πλζεηηθή Φπρνζεξαπεία κε ζθνπφ ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ άξηηα

άλζξσπν.

επηκφξθσζε ςπρνζεξαπεπηψλ ζπλζεηηθήο θαηεχζπλζεο.
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Δηαηξεία

εμεηδηθεπκέλε ςπρνινγηθή παξέκβαζε θαη ζεξαπεία ζε άηνκα κε

Δπίζεο, ζην Κέληξν δηελεξγείηαη ζεηξά επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ

ςπρηθφ ηξαχκα (PTSD ή χλζεην) κέζσ ηεο ηερληθήο EMDR (Eye

ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ θάζκαηνο ηεο επηζηήκεο ηεο

Movement

Φπρνινγίαο, ηεο Παηδαγσγηθήο θαη ηεο Φπρνινγηθήο Θεξαπείαο.

Desensitization and Reprocessing-Απεσαιζθηηοποίηζη

και Eπαναπροζαρμογή μέζφ Οθθαλμικών Kινήζεφν).

Πηζηνπνηεκέλν
Ηλζηηηνχην Δθπαίδεπζεο
& Φπρνζεξαπείαο
• European Association for
Counselling
• European Association of
Psychodynamic Psychotherapy
• European Federation of Integrative
Counselling & Psychotherapy
• Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π.
• Διιεληθή Δηαηξεία πκβνπιεπηηθήο

Σν Φπρνινγηθφ Κέληξν Υαλίσλ (ΦΚΥ) έρεη νξγαλψζεη θχθιν ζπνπδψλ
Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ζηε πλζεηηθή πκβνπιεπηηθή &
Φπρνζεξαπεία. θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα εθπαηδεχζεη θαη λα
θαηαξηίζεη πκβνχινπο & Φπρνζεξαπεπηέο, ηθαλνχο λα αζθνχλ
πκβνπιεπηηθή & Φπρνζεξαπεία πλζεηηθήο πξνζέγγηζεο ζε ελήιηθα άηνκα

πνπ παξνπζηάδνπλ κηα επξεία γθάκα αλαδεηήζεσλ απφ ηε δηεξεχλεζε ηνπ
εαπηνχ (απηνγλσζία) κέρξη ηε δηαρείξηζε ζχλζεησλ ςπρηθψλ θαηλνκέλσλ.
Σν πξφγξακκα είλαη ρσξηζκέλν ζε πέληε ζηάδηα κε ηειηθή πηζηνπνίεζε ην
Γίπισκα ηνπ πλζεηηθνχ Φπρνζεξαπεπηή. Γηαδνρηθά θαη θαηά εθπαηδεπηηθφ

έηνο ν ζπνπδαζηήο κπνξεί λα ιάβεη ηηο αθφινπζεο πηζηνπνηήζεηο:
Πιζηοποίηζη ζηην Ανθρφπιζηική Σσμβοσλεσηική (1νο ρξφλνο), Πιζηοποίηζη
ζηην Δθαρμοζμένη Σσμβοσλεσηική (2νο ρξφλνο), Γίπλφμα ζηη Σσνθεηική
Σσμβοσλεσηική (3νο ρξφλνο), Γίπλφμα ζηη Σσνθεηική Ψστοθεραπεία (5νο
ρξφλνο).
Φιλοζοθία ηοσ προγράμμαηος:
H πλζεηηθή Φπρνζεξαπεία είλαη κηα ελνπνηεκέλε ςπρνζεξαπεπηηθή κέζνδνο
πνπ αληαπνθξίλεηαη επαξθψο θαη απνηειεζκαηηθά ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο,
γλσζηηθέο θαη πλεπκαηηθέο απαηηήζεηο ηνπ αηφκνπ.
Ζ πλζεηηθή Φπρνζεξαπεία έρεη ζηε βάζε ηεο ηξεηο βαζηθέο πξνζεγγίζεηο:
ςπρνδπλακηθή, ζπκπεξηθνξηθή θαη αλζξσπηζηηθή, θαη δηαλζίδεη ηελ θάζε κία
απφ απηέο κε ηερληθέο ησλ άιισλ δχν· ελψ, ε πειαηνθεληξηθή, gestalt,
ςπραλάιπζε, ςπρνδπλακηθή, ζεσξία ηνπ εγψ, αηνκηθή ζεσξία, ππαξμηζκφο,
ζπλδηαιιαθηηθή, γλσζηαθή ζπκπεξηθνξηθή, ινγηθνζπκηθή εμεηάδνληαη φρη
κφλν απφ ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπ ζεξαπεπηή αιιά απφ ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ ζα έρνπλ ζην ζεξαπεπφκελν.

Δθπαηδεπηέο
• Καζηαλάθε Αλαζηαζία, Ph.D., Κλινική
Ψστολόγος
• Κειατδή Ησάλλα, M.Sc. Ψστολόγος Παίδφν,
Νεσρουστολόγος
• Μπηειελάθεο Μάξθνο, B.Sc. Βιολόγος
• Παπαδάθε Αλδξνλίθε, Κλινική Ψστολόγος
• Σζηξηγψηεο Θεφδσξνο, Psy.Doc., Κλινικός
Ψστολόγος, Ψστοθεραπεσηής
• Υαξαιακπάθεο Αλαζηάζηνο, Psy.Doc.,
Κλινικός Ψστολόγος, Ψστοθεραπεσηής

• Υαξηάινπ ηαπξνχια, M.Sc., Ψστολόγος
Υγείας, Ψστοθεραπεύηρια

Κάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο εμεγεί ελ κέξεη ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ πειάηε. ηφρνο ηεο ζεξαπείαο είλαη ε ηειηθή
ελνπνίεζε φισλ ησλ πηπρψλ ηνπ ζεξαπεπφκελνπ απφ ηνλ ζεξαπεπηή,
ψζηε λα επηηεπρζεί ε ζπλνιηθή καηηά ηνπ εαπηνχ ηνπ απφ ηνλ ίδην ηνλ
ζεξαπεπφκελν.
Κχξην κέιεκα ηεο πλζεηηθήο Φπρνζεξαπείαο είλαη ε βειηίσζε ηνπ
ελδναηνκηθνχ, δηαπξνζσπηθνχ θαη ζπζηεκηθνχ ηξφπνπ δσήο ηνπ
ζεξαπεπφκελνπ κε ηειηθφ ζηφρν ηε βειηίσζε ηνπ επ δελ θαη ηεο
αηνκηθήο απηνπξαγκάησζεο.
Σειηθφο ζθνπφο είλαη ε ελζσκάησζε ησλ πνιιαπιψλ πηπρψλ ηνπ ηνπ
ζεξαπεπφκελνπ κέζσ ηεο ζπλνδνηπνξίαο ηνπ ζεξαπεπηή κε ζηφρν
ηελ νιηζηηθή θαη ελνπνηεκέλε ζηάζε απέλαληη ζηνλ εαπηφ θαη ηε δσή.
Μεηά ην πέξαο ηεο εθπαίδεπζεο νη απφθνηηνη ζα κπνξνχλ λα
εξγαζηνχλ σο πλζεηηθνί Φπρνζεξαπεπηέο ζε βξαρεία & καθξά
ζπκβνπιεπηηθή θαη ςπρνζεξαπεία.

Δίπλωμα σνθεηικής σμβοσλεσηικής1
1

(αναγνφριζμένο από ηην European Association for Counseling )

Θεκαηηθέο Δλφηεηεο 1νπ Έηνπο: (Πιζηοποίηζη ζηην Ανθρφπιζηική
Σσμβοσλεσηική)
Η. Αλάπηπμε Γεμηνηήησλ Δπηθνηλσλίαο & πλεξγαζίαο
ΗΗ. Θεσξίεο Πξνζσπηθφηεηαο
IIΗ. Γεμηφηεηεο Πξνζσπνθεληξηθήο/Ρνηδεξηαλήο πκβνπιεπηηθήο
ΗV. Γεμηφηεηεο Τπαξμηαθήο πκβνπιεπηηθήο
V. πκβνπιεπηηθή Γθεζηάιη/Μνξθνινγηθή
Θεκαηηθέο Δλφηεηεο 2νπ Έηνπο: (Πιζηοποίηζη ζηην Δθαρμοζμένη
Σσμβοσλεσηική)
Η. Δθαξκνζκέλε πκβνπιεπηηθή
ΗΗ. Φπρνδπλακηθή πκβνπιεπηηθή
ΗΗΗ. Δπαγγεικαηηθή πκβνπιεπηηθή & Coaching
IV. πκβνπιεπηηθή Απψιεηαο & Εεχγνπο
V. πκβνπιεπηηθή Οηθνγέλεηαο, Οηθνγελεηαθή Θεξαπεία &
πζηεκηθφ Πιαίζην
VI. Γλσζηηθφο πκπεξηθνξηζκφο & ε Δθαξκνγή ηνπ ζηε
πκβνπιεπηηθή (Άγρνο & Παληθφο)
VII. Θεηηθή Φπρνινγία

Θεκαηηθέο Δλφηεηεο 3νπ Έηνπο: (Γίπλφμα ζηη Σσνθεηική
Σσμβοσλεσηική)
Η. πλζεηηθή θέςε & Παξέκβαζε
ΗΗ. πλζεηηθή πκβνπιεπηηθή
ΗΗΗ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

Δίπλωμα σνθεηικής Φστοθεραπείας2
2

(αναγνφριζμένο από ηην European Federation of Integrative Counselling and
Psychotherapy)

Θεκαηηθέο Δλφηεηεο 4νπ Έηνπο3:
Η. Φπρνπαζνινγία & Φπρνδηαγλσζηηθή Παηδηψλ & Δθήβσλ
ΗΗ. Φπρνπαζνινγία & Φπρνδηαγλσζηηθή Δλειίθσλ
ΗΗΗ. Δηζαγσγή ζηε Φπραλάιπζε
ΗV. Αληηκεηψπηζε Γηαηαξαρψλ κέζσ ηεο πλζεηηθήο Πξνζέγγηζεο
(Για όζοσς δεν είναι υστολόγοι, σποτρεφηικά θα πρέπει να
παρακολοσθήζοσν ηις Θ.Δ. Ψστολογία & Νεσροεπιζηήμες Ι, ΙΙ)
3

Θεκαηηθέο Δλφηεηεο 5νπ Έηνπο:
Η. Βξαρεία πλζεηηθή Φπρνζεξαπεία
ΗΗ. Θεξαπεία Εεχγνπο
ΗΗΗ. σκαηνθεληξηθή Φπρνζεξαπεία
IV. Σξαπκαηνζεξαπεία θαη Καηαζηάζεηο ηνπ Δγψ

Πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην
εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα
Γίπισκα πλζεηηθήο πκβνπιεπηηθήο:
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε πξνθεηκέλνπ λα
γίλεη δεθηφο έλαο ζπνπδαζηήο ζην
εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα είλαη λα είλαη
απφθνηηνο Α.Δ.Η/Σ.Δ.Η θαη λα παξνπζηάδεη
ελδηαθέξνλ γηα ηε πκβνπιεπηηθή. Τπφ
πξνυπνζέζεηο ζην πξφγξακκα κπνξνχλ λα
γίλνπλ δεθηνί απφθνηηνη Λπθείνπ. Ο
ππνςήθηνο ζπνπδαζηήο ππνρξενχηαη λα
θαηαζέζεη αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ ηίηινπ
ζπνπδψλ ηνπ ζηε γξακκαηεία ηνπ Κέληξνπ.

Γηα ηε ιήςε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ εθπαίδεπζεο ζηε πκβνπιεπηηθή, νη
ζπκκεηέρνληεο ζην πξφγξακκα ππνρξενχληαη ζε παξαθνινχζεζε ησλ
καζεκάησλ/εξγαζηεξίσλ/ζεκηλαξίσλ, εθπφλεζε θαη παξάδνζε γξαπηψλ
εξγαζηψλ θαη επηηπρή νινθιήξσζε εμεηάζεσλ εθάζηνπ εμακήλνπ. Δπίζεο,
νη επηκνξθνχκελνη νθείινπλ λα πξνβνχλ ζε πξνζσπηθή ζεξαπεία θαη
επνπηεπφκελε πξαθηηθή άζθεζε.
Αλ θάπνηνο ζπνπδαζηήο ιφγσ πξνζσπηθνχ θσιχκαηνο δελ δχλαηαη λα
νινθιεξψζεη ηηο ψξεο ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο θαη πξαθηηθήο άζθεζεο πνπ
απαηηεί ην πξφγξακκα, ζα κπνξνχζε λα δηαθφςεη ηελ εθπαίδεπζή ηνπ
(θαηφπηλ ζπλελλφεζεο) θαη λα ηε ζπλερίζεη θαηφπηλ ζε αληίζηνηρν ηκήκα
(εθφζνλ απηφ πθίζηαηαη ζην Κέληξν) πνπ ζα ζπκβαδίδεη κε ηε κέρξη
ζηηγκήο εθπαίδεπζή ηνπ.
Δπίζεο, αλ θάπνηνο ζπνπδαζηήο νινθιεξψζεη εληφο ηεο ηξηεηίαο ην ζχλνιν
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ αιιά δελ έρεη νινθιεξψζεη ηελ
πξνζσπηθή ηνπ ζεξαπεία ή/θαη ηελ πξαθηηθή ηνπ άζθεζε, ζα ιάβεη ζην
ηέινο βεβαίσζε νινθιήξσζεο ζπνπδψλ ζηε πλζεηηθή πκβνπιεπηηθή,
αιιά νπρί Γίπισκα ζηε πλζεηηθή πκβνπιεπηηθή.
Σέινο, επηζεκαίλεηαη φηη εθφζνλ νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ νινθιεξψζεη ην
ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ θαη πξνβιεπφκελσλ πξνυπνζέζεσλ κπνξνχλ λα
εγγξαθνχλ ζηελ Διιεληθή Δηαηξεία πκβνπιεπηηθήο σο ηαθηηθά κέιε.

Πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην
εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα
Γίπισκα πλζεηηθήο πκβνπιεπηηθήο:

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε πξνθεηκέλνπ λα
γίλεη δεθηφο έλαο ζπνπδαζηήο ζην
εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα είλαη λα είλαη
απφθνηηνο Α.Δ.Η/Σ.Δ.Η θαη λα παξνπζηάδεη
ελδηαθέξνλ γηα ηε πκβνπιεπηηθή. Τπφ
πξνυπνζέζεηο ζην πξφγξακκα κπνξνχλ λα
γίλνπλ δεθηνί απφθνηηνη Λπθείνπ. Ο
ππνςήθηνο ζπνπδαζηήο ππνρξενχηαη λα
θαηαζέζεη αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ ηίηινπ
ζπνπδψλ ηνπ ζηε γξακκαηεία ηνπ Κέληξνπ.

Προζωπική Θεραπεία
Οη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ πξνζσπηθή ζεξαπεία είηε
νκαδηθή, είηε αηνκηθή δηάξθεηαο 160 σξψλ. Σν Κέληξν αλαγλσξίδεη
πξνεγνχκελε ζεξαπεία έσο ην 1/3 ησλ απαηηνχκελσλ σξψλ (ήηνη 55 ψξεο) απφ
ςπρνιφγν,
ζχκβνπιν,
ςπρίαηξν,
θνηλσληθφ
ιεηηνπξγφ
ή
ςπρνζεξαπεπηή αναγνωριζμένης θεραπεσηικής καηεύθσνζης θαη εθφζνλ ν
ζεξαπεπηήο αλήθεη ζε αλαγλσξηζκέλν επηζηεκνληθφ θνξέα (ΔΦ, BPS, EFTA,
Δ.Δ., E.A.C, E.A.P). Οη ψξεο πνπ ππνιείπνληαη νθείινπλ λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ κε αλαγλσξηζκέλν επαγγεικαηία ηνπ Κέληξνπ καο. Ο
ρξφλνο νινθιήξσζεο ησλ σξψλ ελαπφθεηηαη ζηνλ ζπνπδαζηή. Γηα ηε ιήςε ηεο
πηζηνπνίεζεο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ηεο βεβαίσζεο απφ ηνλ εηδηθφ ςπρηθήο
πγείαο (ςπρνιφγν, ζχκβνπιν, ςπρίαηξν, ςπρνζεξαπεπηή, εηδηθεπκέλν
θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ).
Πρακηική Άζκηζη
Όινη νη ζπνπδαζηέο ππνρξενχληαη ζε επνπηεπφκελε θιηληθή πξαθηηθή άζθεζε
δηάξθεηαο 160 σξψλ, ε νπνία κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί είηε ζε ηδησηηθά
γξαθεία, είηε ζην Φπρνινγηθφ Κέληξν Υαλίσλ, είηε ζηνπο θνξείο κε ηνπο
νπνίνπο απηφ ζπλεξγάδεηαη (π.ρ. Γηαηξνί ηνπ Κφζκνπ, παξάξηεκα Υαλίσλ). Ο
εθπαηδεπφκελνο ππνρξενχηαη αλά ηέζζεξηο (4) ψξεο άζθεζεο πκβνπιεπηηθήο
λα πξαγκαηνπνηεί κία (1) ηνπιάρηζηνλ ψξα επνπηείαο είηε απφ κέινοδηδάζθνληα ηνπ Κέληξνπ, είηε απφ ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ζεξαπεπηή, είηε απφ ηνλ
ππεχζπλν χκβνπιν ηεο ζπλεξγαδφκελεο δνκήο. ε θάζε πεξίπησζε

απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ηεο βεβαίσζεο επνπηείαο απφ ηνλ εηδηθφ-θνξέα.

Πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην
εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα
Γίπισκα πλζεηηθήο Φπρνζεξαπείαο
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε πξνθεηκέλνπ λα γίλεη
δεθηφο έλαο ζπνπδαζηήο ζην εθπαηδεπηηθφ
πξφγξακκα είλαη λα είλαη απφθνηηνο
Α.Δ.Η/Σ.Δ.Η, ή θαη λα είλαη απφθνηηνο ηνπ
ηξηεηνχο πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ζηε
πλζεηηθή πκβνπιεπηηθή (ΦΚΥ)*. Ο
ππνςήθηνο ζπνπδαζηήο ππνρξενχηαη λα
θαηαζέζεη αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ ηίηινπ
ζπνπδψλ ηνπ ζηε γξακκαηεία ηνπ Κέληξνπ.

Προζωπική Θεραπεία
Οη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ πξνζσπηθή ζεξαπεία
πλζεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, δηάξθεηαο 250 σξψλ κε αλαγλσξηζκέλν
πλζεηηθφ Φπρνζεξαπεπηή ηνλ νπνίν ζα εγθξίλεη ην Φπρνινγηθφ Κέληξν
Υαλίσλ. Οη ζπλαληήζεηο νθείινπλ λα έρνπλ εβδνκαδηαία βάζε θαη λα
θαιπθζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο
ελφο έηνπο.
Πρακηική Άζκηζη
Όινη νη ζπνπδαζηέο ππνρξενχληαη ζε επνπηεπφκελε θιηληθή πξαθηηθή
άζθεζε δηάξθεηαο 380 σξψλ, ε νπνία νθείιεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ελ κέξεη
ζε δεκφζηνπο θνξείο (160 ψξεο) θαη νη ππφινηπεο ζε ηδησηηθή βάζε κε
αηνκηθά πεξηζηαηηθά.
Εποπηεία
Γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ν εθπαηδεπφκελνο νθείιεη λα
νινθιεξψζεη 95 ψξεο επνπηείαο θαη λα θαηαζέζεη ηέζζεξα πεξηζηαηηθά
πξνο αμηνιφγεζε ζε δχν δηαθνξεηηθνχο επφπηεο.

*(οθείλει να έτει ολοκληρώζει ηα 2/3 ηης προζφπικής
θεραπείας και ηφν εποπηειών πρακηικής άζκηζης)

Σν πξφγξακκα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηηο European Association of
Psychotherapy & ηεο European Federation of Integrative Counselling and
Psychotherapy, ε νπνία κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
θαη ησλ ππνρξεψζεσν ηνπ ζπνπδαζηή δέρεηαη απηφκαηα ηνλ ζπνπδαζηή σο
κέινο, ελψ ηνπ παξέρεη πηζηνπνίεζε πλζεηηθνχ Φπρνζεξαπεπηή.

Κόζηος προγράμμαηος
σνθεηικής σμβοσλεσηικής:
Πιεξνθνξίεο

Α έηνο: 1200 Δπξψ (ηηκή γλσξηκίαο γηα ην 2019 κφλν ζηα 1000€)
Β έηνο: 1500 Δπξψ

• Γηα αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζην
πξφγξακκα ζην
info@psychologychania.gr

Γ έηνο: 1500 Δπξψ

• Έλαξμε πξνγξάκκαηνο: Οθηψβξηνο
2019

Κόζηος προγράμμαηος
σνθεηικής Φστοθεραπείας:

• Σα καζήκαηα ζα πξαγκαηνπνηνχληαη
κία θνξά ηνλ κήλα
• Οη επνπηείεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη
δχν θνξέο ηνλ κήλα

Γ έηνο: 1950 Δπξψ
Δ έηνο: 1950 Δπξψ

• Γπλαηφηεηα εμ απνζηάζεσο θνίηεζεο

Κόζηος αηομικής/ομαδικής
εποπηείας:
35 επξψ/ψξα επνπηείαο

