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Οδηγός Σπουδών 2022-2023

Το «Γίγνεσθαι», η Ελληνική Εταιρεία Υπαρξιακής Ψυχολογίας ιδρύθηκε το 2004 µε σκοπό την
µελέτη και εφαρµογή της υπαρξιακής προσέγγισης στην ψυχοθεραπεία και συµβουλευτική.
Ο σκοπός αυτός αναδύθηκε από την πεποίθηση ότι τα βασικά ερωτήµατα που θέτει ο
υπαρξισµός είναι καίρια και καθοριστικά για τη ζωή µας.
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Ο οδηγός σπουδών έχει δηµιουργηθεί µε σκοπό να προσφέρει όλες τις απαραίτητες
διευκρινίσεις και οδηγίες που θα σας βοηθήσουν να ενηµερωθείτε για τις απαιτήσεις του
εκπαιδευτικού προγράµµατος του «Γίγνεσθαι». Περιέχει επίσης πολλές πληροφορίες για
τη δοµή, τις προϋποθέσεις και τους όρους συµµετοχής όπως και κάποια επιµέρους
παρατήµατα που αφορούν στον τρόπο εργασίας που θα κληθούν οι εκπαιδευόµενες/οι να
εφαρµόσουν. Η προσεκτική µελέτη του µπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση των
περισσότερων θεµάτων που αφορούν το πρόγραµµα και να δώσει απαντήσεις σε πολλά
σηµαντικά ερωτήµατα που θα αναδυθούν πριν αλλά και κατά τη διάρκεια των σπουδών.
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S. Οικονοµικές υποχρεώσεις
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Παράρτηµα VIII

προϋποθέσεις συµµετοχής

A

B

Ο χρόνος διάρκειας και ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται συνολικά στα τέσσερα
(4) έτη. Αποτελείται από δύο κύκλους, τον βασικό και τον κλινικό, που καθένας τους έχει
διάρκεια δύο (2) ετών.
Οι όροι εισόδου από τον έναν κύκλο στον άλλο µέχρι και την ολοκλήρωση των σπουδών,
καθώς και την αποφοίτηση περιλαµβάνουν τις υποχρεώσεις του πίνακα που ακολουθεί.

1. Εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του κάθε κύκλου:
α) Ακαδηµαϊκών
β) Πρακτικής άσκησης και εποπτείας του προγράµµατος
γ) Οικονοµικών (εξόφληση διδάκτρων και άλλων συµµετοχών)
2. Προσωπική εξέλιξη και παρουσία του/της
κάθε εκπαιδευόµενου/ης
3. Έγκριση του Κέντρου κατόπιν συνολικής αξιολόγησης

Ο χρόνος υποβολής των εργασιών είναι σηµαντικός ώστε να υπάρξει η δυνατότητα να
αξιολογηθούν εγκαίρως από τους εκπαιδευτές και να συζητηθούν.

Οι προϋποθέσεις που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα είναι απαραίτητες για τη
συµµετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα:
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δοµή & όροι προγράµµατος

1. ∆ήλωση ενδιαφέροντος
Προσωπική περιγραφή, σε 200 λέξεις, των λόγων για τους
οποίους επιθυµείτε να ακολουθήσετε αυτήν την εκπαίδευση
2. ∆ύο συστατικές επιστολές
Από καθηγητές, ή θεραπευτές, ή επόπτες, ή εργοδότες
3. Πτυχίο ψυχολογίας, ή φοίτηση σε σχολή του χώρου της
ψυχικής υγείας, ή άλλων συναφών ανθρωπιστικών επιστηµών*
4. Προσωπική συνέντευξη
5. Βιογραφικό σηµείωµα
6. Αίτηση συµµετοχής

Η Ελληνική εταιρεία υπαρξιακής ψυχολογίας «γίγνεσθαι» προσπαθεί να παρέχει ίσες
ευκαιρίες συµµετοχής, απαγορεύοντας τις διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου, χρώµατος,
θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισµού, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης ή
αναπηρίας και ενθαρρύνει τα άτοµα που ανήκουν σε αυτές τις οµάδες να λάβουν
µέρος στο πρόγραµµα.
* Η επαγγελµατική εµπειρία στους τοµείς της ψυχικής υγείας είναι επιθυµητή αλλά όχι απαραίτητη για τη
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συµµετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα. Όσοι προέρχονται από άλλες ανθρωπιστικές επιστήµες είναι
απαραίτητο πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού ή κατά την διάρκεια των 2 πρώτων ετών να
παρακολουθήσουν τέσσερα βασικά µαθήµατα ψυχολογίας (Εισαγωγή στην ψυχολογία, ψυχοπαθολογία,
εξελικτική ψυχολογία και θεωρίες προσωπικότητας) σε συνεννόηση µε τη διεύθυνση της εταιρίας.

C
Ο υπαρξισµός εστιάζει στα βασικά δεδοµένα της ανθρώπινης ύπαρξης:

•
•
•
•
•
•

Έτσι το πρόγραµµα εστιάζει τόσο στην προσωπική ανάπτυξη και τον εµπλουτισµό
των εµπειριών των εκπαιδευόµενων όσο και στη γνωστική τους εκπαίδευση.

Κάθε άνθρωπος είναι µια µοναδική, ξεχωριστή,
αναντικατάστατη και ανεπανάληπτη οντότητα.
Η ανθρώπινη ύπαρξη ενέχει παράδοξα και αντιφάσεις.
Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος και ικανός να επιλέξει τη στάση του
απέναντι στις δυνατότητες και τους περιορισµούς της ζωής.
Η ελευθερία του κάθε ατόµου να δηµιουργήσει τον εαυτό του συνεπάγεται
την ευθύνη των επιλογών του και του αυτοπροσδιορισµού του.
Η ζωή δεν έχει εγγενές νόηµα, οπότε κάθε άνθρωπος καλείται να
νοηµατοδοτήσει την ύπαρξη του και να πάρει θέση ακόµα και σε αυτό το δίληµµα.
Η επίγνωση του θανάτου, όταν αντιµετωπίζεται µε θάρρος,
καθίσταται µοχλός αλλαγής και διευκολύνει τη συνεχή
και αυθεντική δηµιουργία της ύπαρξης του κάθε ανθρώπου.

Οι γνώσεις, αξίες, εµπειρίες, η προσωπική συµπεριφορά που συνθέτουν την εικόνα
του/της ψυχοθεραπευτή/τριας - συµβούλου καθώς και η ικανότητα να δηµιουργεί µια
θεραπευτική σχέση µε πελάτες, δεν µπορούν να αναπτυχθούν µόνο µε τη γνωστική
µάθηση και µελέτη. Είναι απαραίτητο να βιωθούν, να αναπτυχθούν και να εκφραστούν µαζί
και µέσα από την προσωπικότητα του κάθε ατόµου.
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εισαγωγή

Οι εκπαιδευόµενοι/ες και µελλοντικοί/ές επαγγελµατίες καλούνται να αναπτύξουν
δεξιότητες, όπως ενσυναίσθηση και αυθεντικότητα, τόσο προς τον εαυτό τους όσο και
προς τους άλλους και την ικανότητά τους να ακούν τους άλλους βάζοντας σε παρένθεση τις
δικές τους απόψεις ή/και προκαταλήψεις.

Η υπαρξιακή θεραπευτική προσέγγιση πρεσβεύει ότι ο/η θεραπευτής/τρια:

•
•
•

∆ηµιουργεί µια ισότιµη σχέση µε τον/την θεραπευόµενο/η
βασισµένη στον σεβασµό και την αυτονοµία.
∆εν χρησιµοποιεί δογµατικές τεχνικές και θεωρίες.
Αντ’ αυτού προτιµά τη βαθύτερη, φαινοµενολογική κατανόηση
του κάθε ατόµου ως τη µοναδική οντότητα που είναι.
Πιστεύει ότι δεν υπάρχουν έτοιµες απαντήσεις στα υπαρξιακά διλήµµατα.
∆ίνει έµφαση στη σχέση του ατόµου µε τους άλλους
και στη θεραπευτική διαδικασία του «εδώ και τώρα».
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Η εκπαίδευση στην υπαρξιακή προσέγγιση στοχεύει στη δηµιουργία ενός πλαισίου
όπου ο/η εκπαιδευόµενος/η θα διερευνήσει και θα εξελίξει την προσωπική του/της
προσέγγιση στην υπαρξιακή ψυχοθεραπευτική και συµβουλευτική πρακτική.

Image © Αaron Βurden

•

δέσµευση στο πρόγραµµα

Η έννοια της δέσµευσης δεν είναι κάτι το αφηρηµένο. Φαίνεται από τη στάση και την
κάθε πράξη της/του εκπαιδευόµενης/ου απέναντι στο πρόγραµµα που έχει επιλέξει και
εκφράζεται µε την παρουσία και την υπευθυνότητά της/του. Τόσο απέναντι στους/στις
υπόλοιπους/ες εκπαιδευόµενους/ες, όσο και απέναντι στους εκπαιδευτές/τριες, στις
υποχρεώσεις του/της και στη δεοντολογία του επαγγέλµατος εν γένει.

Το τετραετές πρόγραµµα εκπαίδευσης στην υπαρξιακή ψυχοθεραπεία είναι ένα
µακροχρόνιο και απαιτητικό πρόγραµµα σπουδών. Περιέχει µια σειρά από προκλήσεις
για την/τον εκπαιδευόµενη/ο, τόσο σε ακαδηµαϊκό, όσο και σε προσωπικό επίπεδο.
Αυτό είναι απαραίτητο για την άρτια προετοιµασία µιας/ενός ψυχοθεραπεύτριας/τη.
Ως εκ τούτου, κάτι που είναι εντελώς απαραίτητο από την πλευρά της/του
εκπαιδευόµενης/ου είναι η ανάληψη µια συνειδητής δέσµευσης απέναντι στο
πρόγραµµα, τόσο συνολικά όσο και στα επιµέρους στοιχεία του.

Οδηγός Σπουδών 2022-2023

D
Πιο συγκεκριµένα µια βασική δέσµευση που δείχνει και τη συνέπεια του/της
εκπαιδευόµενου/ης είναι η προσέλευση στις προκαθορισµένες ώρες έναρξης όλων των
µαθηµάτων καθώς και η παραµονή σε αυτά µέχρι την ολοκλήρωση τους. Η
καθυστερηµένη προσέλευση προκαλεί πάντοτε µια δυσλειτουργία στο µάθηµα, µικρή ή
µεγάλη. Το ίδιο ισχύει και για την πρόωρη αποχώρηση από το µάθηµα ή από το πρόγραµµα.
Σε κάθε περίπτωση η αποχώρηση πρέπει να γίνεται αφού πρώτα ενηµερωθεί ο
εκπαιδευτής/επόπτης και στην περίπτωση της αποχώρησης από το πρόγραµµα η υπόλοιπη
οµάδα. Αυτό ισχύει ακόµα περισσότερο στην περίπτωση µαθηµάτων µε βιωµατικές
ασκήσεις. Ιδιαίτερα δε σηµαντική είναι η πλήρης και ολοκληρωµένη παρουσία του/της
εκπαιδευόµενου/ης στα εκτός Αθήνας βιωµατικά σεµινάρια, καθώς εκεί είναι που η οµάδα
έχει την ευκαιρία να εργαστεί βιωµατικά και σε βάθος. Είναι εξαιρετικά σηµαντικό να µην
υπάρχουν αδικαιολόγητες απουσίες και, όταν αυτές είναι αναπόφευκτες για κάποιο
σηµαντικό λόγο, να προηγείται ενηµέρωση του επόπτη/υπεύθυνου εκπαιδευτή.
Ενηµερωθείτε αναλυτικά για την πολιτική απουσιών του «γίγνεσθαι» όπως παρουσιάζεται
σε επόµενη ενότητα του οδηγού σπουδών.

Image © Anna Hunko
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Η δέσµευση επίσης περιλαµβάνει την ολοκλήρωση των ακαδηµαϊκών υποχρεώσεων στις
προκαθορισµένες ηµεροµηνίες. Αυτό περιλαµβάνει τόσο τις εργασίες όσο και τη
συµπλήρωση των ηµερολογίων και των συναντήσεων µε τους εθελοντές. Κάθε
καθυστέρηση θα πρέπει να γίνεται κατόπιν συνεννόησης µε τον υπεύθυνο εκπαιδευτή,
επόπτη. Τέλος απαιτείται η έγκαιρη τακτοποίηση των οικονοµικών υποχρεώσεων καθώς
αυτό, εκτός από ένδειξη δέσµευσης είναι ζωτικό και για τη βιωσιµότητα του προγράµµατος. Για
οποιαδήποτε δυσκολία πάνω σε αυτό το θέµα χρειάζεται να γίνεται συνεννόηση µε τον
λογιστή του κέντρου µας και στη συνέχεια να τηρούνται τα συµφωνηµένα.

E
Η µελέτη της υπαρξιακής θεωρίας και πρακτικής αποτελείται από πέντε κεντρικούς άξονες.
Τα εκπαιδευτικά διήµερα (ακολουθεί αναλυτικό πρόγραµµα στο παράρτηµα Ι), την οµάδα
θεραπευτικών δεξιοτήτων, το εργαστήρι υπαρξιακών θεµάτων, την οµάδα εποπτείας και τα
βιωµατικά σεµινάρια. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα αποτελείται από δύο κύκλους εκπαίδευσης
διάρκειας δύο ετών ο καθένας.

Με την συµπλήρωση των τριών (3) πρώτων ετών καθώς και των ακαδηµαϊκών ωρών
αναλόγως του πρώτου πτυχίου του/της εκπαιδευόµενου/ης και των απαιτούµενων
ωρών πρακτικής και εποπτείας που ορίζει η Ελληνική Εταιρεία Συµβουλευτικής (ΕΕΣ),
ο/η εκπαιδευόµενος/η µπορεί να λάβει βεβαίωση εκπαίδευσης ως Σύµβουλος
Ψυχικής Υγείας.
Με τη συµπλήρωση και των τεσσάρων (4) ετών ο/η εκπαιδευόµενος/η µπορεί να λάβει
βεβαίωση εκπαίδευσης ως Υπαρξιακός/ή Ψυχοθεραπευτής/τρια και εφόσον έχει
συµπληρώσει τις υπόλοιπες απαιτούµενες ώρες πρακτικής, εποπτείας και προσωπικής
θεραπείας να αποκτήσει την πιστοποίησή του από την ΕΑΡ.

Πρώτος Κύκλος. Ο πρώτος κύκλος αποτελείται από:

•

Το θεωρητικό µέρος, που περιλαµβάνει τις βασικές έννοιες της
υπαρξιακής ψυχολογίας καθώς και τις βασικές αρχές της ψυχοθεραπευτικής
και συµβουλευτικής πρακτικής.

•

Το βιωµατικό µέρος, που περιλαµβάνει σεµινάρια αυτογνωσίας, πρακτική
εξάσκηση των απαραίτητων δεξιοτήτων της θεραπευτικής πρακτικής,
καθώς και προσωπική ψυχοθεραπεία.

•

Το πρακτικό µέρος, που περιλαµβάνει εξάσκηση των δεξιοτήτων µε
εθελοντές και οµαδική εποπτεία.
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το πρόγραµµα

∆εύτερος Κύκλος.
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Περιλαµβάνει όλα τα παραπάνω αλλά µε περισσότερες ώρες πρακτικής
µε εθελοντές καθώς και την πρακτική άσκηση µε εποπτεία.

Image © Simon Maage

Στο τέλος του πρώτου κύκλου και κατόπιν αξιολόγησης της πορείας του/της εκπαιδευόµενου/ης
από το σύνολο των εκπαιδευτών µπορεί να προχωρήσει στον κλινικό κύκλο.

ακαδηµαϊκές υποχρεώσεις

F

G

Αναλυτικά το ετήσιο πρόγραµµα περιλαµβάνει:

Για την εκπλήρωση των ακαδηµαϊκών υποχρεώσεων οι εκπαιδευόµενοι/ες υποχρεούνται να:

συναντήσεις

ώρες

σύνολο

8
7
24

2
10
3

16
70
72
632

6
12

1
1

6
12
36

8

2

16

6
12

1
1

6
12
100

•

Κρατούν ηµερολόγιο προσωπικής ανάπτυξης στο εκπαιδευτικό µε τις δικές τους
σκέψεις, αντιδράσεις και ερωτήµατα που αφορούν και τις πέντε δραστηριότητες.
Το ηµερολόγιο χρειάζεται να είναι τουλάχιστον δύο σελίδων και παραδίδεται
στον επόπτη καθηγητή ανά δεκαπενθήµερο.

•

Μελετούν και επεξεργάζονται ατοµικά ή οµαδικά, άρθρα, κεφάλαια ή βιβλία
και κάνουν παρουσιάσεις στην οµάδα του έτους τους ή στην ολοµέλεια, ανάλογα µε το
τι ζητείται σε κάθε ακαδηµαϊκό έτος από τους εκπαιδευτές.

•

Εργάζονται µε δύο εθελοντές ανά έτος και παραδίδουν τις αντίστοιχες φόρµες και
την γραπτή αποµαγνητοφώνηση (10-15 λεπτά ηχητικού υλικού) µε τα σχόλιά τους
στον επόπτη, µετά από κάθε συνεδρία. Οι εκπαιδευόµενοι/ες υποχρεούνται να βρουν
µε δική τους πρωτοβουλία τους δύο εθελοντές που είναι απαραίτητοι για κάθε έτος
φοίτησης. Κάθε εκπαιδευόµενη/ος χρειάζεται να δηλώσει την εύρεση των εθελοντών
στον επόπτη του το αργότερο µέχρι την πρώτη εβδοµάδα του Νοεµβρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το παράρτηµα ΙΙ.

•

Παραδίδουν µια εργασία 2.000-2.500 λέξεων µε επαρκή και σχετικά πρόσφατη
βιβλιογραφία (τουλάχιστον 6-7 άρθρα ή βιβλία) σε 5 εκπαιδευτικά διήµερα. Το θέµα
της εργασίας σχετίζεται µε το διήµερο και δίνεται στους/στις εκπαιδευόµενους/ες
στο τέλος του σεµιναρίου. Η εργασία παραδίδεται στον επόπτη εκπαιδευτή στο
επόµενο εκπαιδευτικό διήµερο.

•

Για την αποφοίτηση οι τεταρτοετείς καλούνται επίσης να παραδώσουν µια πτυχιακή
εργασία τουλάχιστον 5.000 λέξεων, µε 10 βιβλιογραφικές αναφορές, µε θέµα:
«Πώς αντιλαµβάνοµαι τον εαυτό µου ως Υπαρξιακό/ή Ψυχοθεραπευτή/τρια Η µελέτη ενός περιστατικού». Η εργασία αυτή αξιολογείται και από εξωτερικό
καθηγητή πανεπιστηµίου.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Ολοµέλειες εκπαιδευτικού
Εκπαιδευτικά διήµερα (Παρασκευή & Σάββατο)
Οµάδα µελέτης θεραπευτικών δεξιοτήτων
Σύνολο ωρών θεωρίας για την 4ετία
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

Βασικός κύκλος (Α και Β έτος)
Κλινικός κύκλος (Γ και ∆ έτος)
Σύνολο ωρών πρακτικής για την 4ετία
ΟΜΑ∆ΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Οµάδα εποπτείας ∆ευτέρας
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

Βασικός κύκλος (Α και Β έτος)
Κλινικός κύκλος (Γ και ∆ έτος)
Σύνολο ωρών εποπτείας για την 4ετία
ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΤΡΙΗΜΕΡΑ

Βιωµατικό σεµινάριο εκτός Αθηνών
Σύνολο ωρών βιωµατικών για την 4ετία

1

20

20
80

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

Σύνολο ωρών 4ετούς προγράµµατος
+ απαιτούµενες ώρες προσωπικής θεραπείας
+ απαιτούµενες ώρες κλινικής πρακτικής

1394
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Σύνολο ωρών για το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό

848
250
300
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ώρες προγράµµατος

Εκτός από τις βασικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες και υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της
τετραετίας οι εκπαιδευόµενοι/ες θα πρέπει να συµπληρώσουν:

•

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πιστοποίηση του/της υπαρξιακού/ής
ψυχοθεραπευτή/τριας είναι η συµπλήρωση 300 ωρών κλινικής πρακτικής µε
συνεργαζόµενους φορείς κατά τη διάρκεια του προγράµµατος ή και µετά το τέλος
του (80 ώρες πρακτικής καλύπτονται µε την εργασία µε τους εθελοντές στη διάρκεια
των τεσσάρων ετών).

•

Μαζί µε την κλινική πρακτική, οι εκπαιδευόµενες/οι υποχρεούνται να συµπληρώσουν
150 ώρες κλινικής εποπτείας (κάποιες καλύπτονται από την εργασία µε τους
εθελοντές). Προηγούµενη κλινική εµπειρία µπορεί να αναγνωριστεί µε την προσκόµιση
βεβαίωσης από τον φορέα.

•

Προτείνεται επίσης οι εκπαιδευόµενοι/ες να παρακολουθούν συναφή σεµινάρια
σε άλλες προσεγγίσεις για τη συνεχιζόµενη επιµόρφωση και κατάρτισή τους.

•

Οι εκπαιδευόµενες/οι έχουν προθεσµία µέχρι τις 20 Ιουλίου κάθε έτους για την
παράδοση όλων των υποχρεώσεων του έτους τους. Στην περίπτωση που ένας/µια
εκπαιδευόµενη/ος δεν έχει παραδώσει όλες του/της τις ακαδηµαϊκές υποχρεώσεις
που αφορούν στον πρώτο κύκλο σπουδών (τα δύο πρώτα έτη) µέχρι το τέλος Ιουλίου
του δεύτερου έτους, δεν θα µπορεί να προαχθεί στο δεύτερο κύκλο σπουδών.
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Με την περάτωση και του τέταρτου έτους και την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων
εκπαίδευσης, συµπληρώνονται οι βασικές προϋποθέσεις για την αναγνώριση ειδικότητας
Υπαρξιακού/ής Ψυχοθεραπευτή/τριας. Με την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων εργασίας
µε πελάτες, εποπτείας, και προσωπικής θεραπείας που απαιτούν η Ευρωπαϊκή και η
Ελληνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας µπορούν να υποβάλλουν την αίτηση αναγνώρισης του
τίτλου τους ως ψυχοθεραπευτές/τριες και να πάρουν το Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό
υπαρξιακού/ής ψυχοθεραπευτή/τριας.
Οι εκπαιδευτές είναι υπεύθυνοι για την πιστή εφαρµογή του προγράµµατος και την
αξιολόγηση του/της κάθε εκπαιδευόµενου/ης ως προς το αν είναι ικανός/ή να
ασκήσει την υπαρξιακή ψυχοθεραπεία και συµβουλευτική µε ευθύνη, ήθος και
συνέπεια. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο/η κάθε εκπαιδευόµενος/η καλείται µε την αποδοχή
του προγράµµατος σπουδών, να αναλάβει την ευθύνη της εκπαίδευσής του/της και την
ολοκλήρωση του προγράµµατος σύµφωνα µε τις δικές του επιθυµίες.
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•

250 ώρες προσωπικής θεραπείας, από τις οποίες τα 2/3 χρειάζεται να προέρχονται
από ατοµική ή οµαδική ψυχοθεραπεία µε θεραπευτή/τρια υπαρξιακής προσέγγισης.
Προηγούµενες ώρες θεραπείας ή θεραπεία άλλων προσεγγίσεων αναγνωρίζονται
µέχρι το 1/3 των συνολικών ωρών. Είναι πολύ σηµαντικό η προσωπική θεραπεία
να ξεκινά όσο το δυνατόν συντοµότερα και κατά προτίµηση από το πρώτο έτος καθώς
αποτελεί ιδιαίτερα κρίσιµο παράγοντα προσωπικής εξέλιξης και βοηθάει ιδιαίτερα
την εκπαιδευτική διαδικασία.

Όσοι/ες ολοκληρώσουν τα πρώτα τρία χρόνια σπουδών και έχουν συµπληρώσει τις
ακαδηµαϊκές προϋποθέσεις αναλόγως του πρώτου πτυχίου τους, καθώς και τις
προϋποθέσεις εργασίας µε πελάτες, εποπτείας και προσωπικής θεραπείας που απαιτούν η
Ευρωπαϊκή και η Ελληνική Εταιρεία Συµβουλευτικής, µπορούν να υποβάλλουν την αίτηση
αναγνώρισης του τίτλου τους ως σύµβουλοι ψυχικής υγείας από την ΕΕΣ.

Οδηγός Σπουδών 2022-2023

Οδηγός Σπουδών 2022-2023

ακαδηµαϊκές υποχρεώσεις

απονοµή πιστοποιητικού

H

I

H αξιολόγηση των εκπαιδευόµενων γίνεται µε τρεις τρόπους: από τους/τις ίδιους/ες, από
τους εκπαιδευτές του έτους τους και από τα άλλα µέλη της εκπαιδευτικής οµάδας του
Γίγνεσθαι. Στην αξιολόγηση αυτή δεν λαµβάνει µέρος ο/η θεραπευτής/τρια του/της
εκπαιδευόµενου/ης.

Το πιστοποιητικό σπουδών απονέµεται όταν ο/η εκπαιδευόµενος/η:

1. Έχει συστηµατικά παρακολουθήσει τον κύκλο σπουδών
χωρίς σηµαντικές απουσίες1.

Η αξιολόγηση των εκπαιδευόµενων βασίζεται:

Οδηγός Σπουδών 2022-2023
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αξιολόγηση των εκπαιδευόµενων

2. Έχει υποβάλει όλες τις εργασίες2.
3. Έχει συµπληρώσει 150 ώρες εποπτείας.
4. Έχει συµπληρώσει 300 ώρες πιστοποιηµένης πρακτικής3 µε πελάτες.

1. Στο ηµερολόγιο προσωπικής ανάπτυξης που γράφουν
(∆είτε το παράρτηµα V).

5. Έχει συµπληρώσει τις 250 ώρες προσωπικής θεραπείας4.

2. Στη διαρκή ανατροφοδότηση κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης.

6. Έχει εκπληρώσει όλες τις οικονοµικές υποχρεώσεις.

3. Στην εργασία µε τους εθελοντές (∆είτε το παράρτηµα ΙΙ)
όπως αυτή διαµορφώνεται ανά κύκλο σπουδών.

7. Η οµάδα των εκπαιδευτών έχει µελετήσει τον φάκελο του/της
εκπαιδευόµενου/ης και έχει εγκρίνει την αποφοίτηση του/της.

4. Στις εργασίες και τον σχολιασµό τους από τους εκπαιδευτές
(∆είτε το παράρτηµα ΙΙΙ).
1

Πολιτική απουσιών: Η ελλιπής παρουσία έχει δυσµενή συνέπεια στην αξιολόγηση.
Απουσία του/της εκπαιδευόµενου/ης σε δύο (2) ∆ευτέρες ανά κύκλο ή σε ένα (1) σεµινάριο συνεπάγεται
µια επιπλέον γραπτή εργασία. Απουσία σε τέσσερις (4) ∆ευτέρες ανά εξάµηνο ή δύο (2) σεµινάρια χωρίς
ιατρική βεβαίωση οδηγεί σε απώλεια του έτους. Στις περιπτώσεις που υπάρχει ενδεχόµενο κώλυµα
σχετικό µε την παρακολούθηση του προγράµµατος λόγω ζητηµάτων που αντιµετωπίζει,
ο/η εκπαιδευόµενος/η έχει την ευθύνη να επικοινωνήσει γραπτά µε τη διοίκηση του κέντρου ώστε να
συζητηθούν πιθανές λύσεις. (2 ∆ευτέρες = 6-8 ώρες, 1 σεµινάριο = 10 ώρες. 4 ∆ευτέρες = 12-16 ώρες,
2 σεµινάρια = 20 ώρες). Μόνο η καθυστέρηση 15 λεπτών δικαιολογείται χωρίς απουσία αλλά χρειάζεται
πρότερη ενηµέρωση του επόπτη και σε αυτή τη περίπτωση.

2

Στην περίπτωση που ο/η εκπαιδευόµενος/η δεν έχει καλύψει όλες τις ακαδηµαϊκές του/της
υποχρεώσεις, έχει περιθώριο 2 ετών από το τέλος του προγράµµατος για να τις συµπληρώσει.

3

Η συµπλήρωση των ωρών πρακτικής είναι ευθύνη του/της εκπαιδευόµενου/ης.
Το «γίγνεσθαι» µπορεί να προτείνει χώρους εθελοντικής εργασίας.

4

Οι ώρες προσωπικής θεραπείας είναι ευθύνη του/της εκπαιδευόµενου/ης.
Το «γίγνεσθαι» µπορεί να προτείνει λίστα έγκριτων υπαρξιακών θεραπευτών.
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5. Στην τελική εργασία που αξιολογείται και από εξωτερικό συνεργάτη
(∆είτε το παράρτηµα VI).

θεµατολογία διηµέρων

Παράρτηµα Ι

Το πρόγραµµα σπουδών του τετραετούς εκπαιδευτικού περιλαµβάνει τα εξής µαθήµατα
κάθε έτος:
Κ Ω ∆ Ι Κ Α Σ ∆ ΕΟΝ ΤΟΛΟ Γ Ι Α Σ
Στόχος των σεµιναρίων είναι οι κώδικες δεοντολογίας να γίνουν γνωστοί στους/ις
εκπαιδευόµενους/ες ως η ζωτική βάση της ψυχοθεραπευτικής τους πρακτικής.
Χρησιµοποιώντας πραγµατικά περιστατικά και προκλήσεις που ανακύπτουν την ώρα της
θεραπείας αλλά και εκτός του θεραπευτικού πλαισίου (π.χ. ενηµέρωση άλλων) οι
εκπαιδευόµενοι/ες προτρέπονται να κατανοήσουν το πώς λειτουργούν οι κώδικες στην
προστασία των θεραπευόµενών τους, αλλά και των ιδίων.

Οδηγός Σπουδών 2022-2023

J

Υ Π Α Ρ Ξ ΙΣ Μ ΟΣ Σ Τ Η Θ Ε ΡΑ Π Ε Υ Τ Ι Κ Η Π ΡΑ Ξ Η
Η εφαρµογή της υπαρξιακής θεώρησης στην ψυχοθεραπεία και συµβουλευτική.
Παρουσιάζονται θεωρητικά και δουλεύονται µέσω παραδειγµάτων οι πρακτικές του/της
υπαρξιακού/ης θεραπευτή/τριας (π.χ. φαινοµενολογία, αξιοποίηση του υπαρξιακού άγχους.
κ.ά.) και η γενικότερη υπαρξιακή στάση που αφορά: τον/την θεραπευτή/τρια σαν άτοµο (π.χ.
αυθεντικότητα, ισοτιµία, σεβασµός), την προσωπική ευθύνη του/της θεραπευόµενου/ης για
την όποια αλλαγή και τη θεµελιακή σηµασία της θεραπευτικής σχέσης.
ΥΠΑΡΞΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
Παρουσίαση των βασικών εννοιών του υπαρξισµού. Αξιοποιούνται οι θεωρήσεις των
κυριότερων σχολών υπαρξιακής ψυχοθεραπείας (Γερµανική, Βρετανική, Αµερικανική,
κ.λπ) αλλά και το πλούσιο έργο των υπαρξιακών φιλοσόφων και λογοτεχνών. Στόχος είναι
όχι µόνο να δοµηθεί ένα στέρεο γνωσιακό υπόβαθρο, αλλά και να κινητοποιηθούν οι
εκπαιδευόµενοι/ες να εξετάσουν τις υπαρξιακές έννοιες σε προσωπικό και βιωµατικό
επίπεδο. Ενδεικτικά κάποιες από τις θεωρίες που καλύπτονται είναι:

Image © Valentin Kremer
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Ανθρωπιστική-Υπαρξιακή, Dasein Analysis, Λογοθεραπεία,
Φαινοµενολογία, Η Βρετανική σχολή, Οι προπάτορες της υπαρξιακής ψυχολογίας
(William James, Otto Rank, Abraham Maslow, Erich Fromm).

Υ Π Α Ρ Ξ Ι Α ΚΟΙ ΦΙ ΛΟΣΟ Φ ΟΙ
Ενδεικτικά κάποιοι από τους φιλοσόφους και σχολές που αναφέρονται στο τετραετές
πρόγραµµα:
Έλληνες Φιλόσοφοι (Ηράκλειτος, Σωκράτης, Επίκουρος), Pascal, Kierkegaard,
Nietzsche, Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, Buber, Tillich, Υπαρξισµός και
Ανατολικές Φιλοσοφίες.

Ψ Υ ΧΟΠ ΑΘ ΟΛΟ Γ Ι Α
Γενική ανασκόπηση των βασικών ψυχοπαθολογικών συνδρόµων και παρουσίαση της
υπαρξιακής θεραπευτικής στάσης. Εξετάζονται τα ψυχιατρικά και αντιψυχιατρικά µοντέλα,
καθώς και οι πιο µετριοπαθείς στάσεις που επιχειρούν µία σύνθεση των δύο πόλων.
Χρησιµοποιώντας περιστατικά, προτείνονται τρόποι προσέγγισης της ψυχοπαθολογίας
που αξιοποιούν τη γνώση και παράλληλα ευαισθητοποιούν τους/τις εκπαιδευόµενους/ες
για τους κινδύνους της κατηγοριοποίησης.

Υ Π Α Ρ Ξ ΙΣ Μ ΟΣ Κ Α Ι Α Λ Λ Ε Σ Π Ρ ΟΣ Ε Γ Γ ΙΣ Ε ΙΣ
Παρουσίαση άλλων θεραπευτικών προσεγγίσεων, συναφών και συµπληρωµατικών της
υπαρξιακής θεώρησης ή και αντιθέτων προς αυτήν. Στόχος είναι αφενός να ενθαρρύνεται
η ανοικτότητα προς άλλες θεραπευτικές κατευθύνσεις και να εµπλουτίζονται οι θεωρητικές
γνώσεις και οι θεραπευτικές δεξιότητες και πρακτικές που διαθέτουν οι εκπαιδευόµενοι/ες
και αφ' ετέρου να αναζητηθούν οι διαφοροποιήσεις που βοηθούν στον προσδιορισµό της
προσωπικής θεραπευτικής στάσης του/της κάθε εκπαιδευόµενου/ης.

Ε Ξ Ε Λ Ι Κ Τ Ι Κ Η Ψ Υ ΧΟΛΟ Γ Ι Α
Γενική ανασκόπηση των βασικών εξελικτικών θεωριών (Erikson, Piaget, Maslow, κ.ά.).
Εστίαση στις υπαρξιακές προκλήσεις που αναδύονται στις διάφορες εξελικτικές φάσεις
της ανθρώπινης ζωής, καθώς και στις εξελισσόµενες δυνατότητες που διαθέτει το άτοµο
να τις αντιµετωπίζει στη διάρκεια του βίου του. Η υπαρξιακή παραδοχή ότι το παρελθόν του
κάθε ατόµου ενυπάρχει στο παρόν του καθώς εκείνο προσβλέπει στο µέλλον του,
καθορίζει την υπαρξιακή µατιά στην εξέλιξη.

Β Ι Ω Μ ΑΤ Ι Κ Α Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Α
Τα βιωµατικά σεµινάρια εκτός Αθηνών παρέχουν τη δυνατότητα στους/στις
εκπαιδευόµενους/ες να επεξεργαστούν άµεσα και βιωµατικά το εκάστοτε θέµα µέσω
στοχευµένων ασκήσεων αξιοποιώντας βασικές υπαρξιακές έννοιες (π.χ. θάνατος και
οίστρος, ρευστότητα και παράδοξα της ζωής, νοηµατοδότητση, υπαρξιακό άγχος και
υπαρξιακή ενοχή, κ.ά.).

Ε Ι ∆ Ι Κ Α Θ Ε Μ ΑΤΑ
Παρουσιάζονται ειδικά θέµατα όπως:

Το πρόγραµµα σπουδών του τετραετούς εκπαιδευτικού περιλαµβάνει επίσης µαθήµατα:

ελληνική εταιρεία υπαρξιακής ψυχολογίας | γίγνεσθαι

Όνειρα
∆ιαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων
Πένθος και απώλεια
Εξαρτήσεις
Σεξουαλικότητα
Θεραπεία τραύµατος
Συναισθήµατα: ντροπή και φόβος
Άγχος και ενοχή
Το ενσώµατο της ύπαρξης

Σηµείωση: Ενδέχεται να υπάρχουν αλλαγές στη διδακτέα ύλη του προγράµµατος, µε
προσθήκες ή και αφαιρέσεις ύλης.
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ΟΜ Α ∆ Ι Κ Η Ψ Υ ΧΟ Θ Ε ΡΑ Π Ε Ι Α
Βασικές έννοιες της θεραπείας σε οµάδες. Επιλογή µελών και προετοιµασία οµάδας, κανόνες
λειτουργίας της οµάδας, εστίαση στο εδώ-και-τώρα, θεραπευτικές παρεµβάσεις, κ.λπ.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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θεµατολογία διηµέρων

οδηγός για εργασία µε εθελοντές

Παράρτηµα ΙΙ

Η εργασία µε τους εθελοντές αποτελεί βασικό µέρος της εκπαίδευσης του τετραετούς
προγράµµατος. Βασικός σκοπός της είναι η εξάσκηση των δεξιοτήτων του/της
εκπαιδευόµενου/ης µε έναν/µια «θεραπευόµενο/η» (εθελοντή/ντρια), η εξάσκηση στο πώς
θέλει να είναι ως ψυχοθεραπευτής/τρια και η γνωριµία µε το πώς να λαµβάνει κλινική εποπτεία.
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K

Η µορφή της εργασίας µε τους εθελοντές

•
•
•
•
•

3 συνεδρίες µε κάθε εθελοντή/ντρια για τα δύο πρώτα έτη
(µε 2 εθελοντές/ντριες για κάθε έτος).
6 συνεδρίες µε κάθε εθελοντή/ντρια για τα δύο τελευταία έτη
(µε 2 εθελοντές/ντριες για κάθε έτος).
Μαγνητοφώνηση του συνόλου κάθε συνεδρίας και
αποµαγνητοφώνηση 10-15 λεπτών.
Σχολιασµός πάνω στην αποµαγνητοφώνηση.
Έγκαιρη αποστολή στην επόπτρια εβδοµαδιαίως της µαγνητοφώνησης και της
αποµαγνητοφώνησης µε τα σχόλια µου, ώστε να λάβω τα σχόλια της επόπτριάς µου
πριν την επόµενη συνεδρία µε τον/την εθελοντή/ντρια.
(Συνεννοούµαι µαζί του ποια είναι η κατάλληλη µέρα και ώρα για αυτό).

Η διαδικασία της εργασίας µε τους εθελοντές

•
•
•
•

Image © Κate Hliznitsova
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•

Αξιολογώ το τι έκανα (ποια δεξιότητα χρησιµοποίησα, τι πρόθεση είχε η παρέµβασή
µου), αν το έκανα καλά ή/και πώς θα το έκανα καλύτερα την επόµενη φορά.
Σηµειώνω στις φόρµες που µου δίνονται τις σκέψεις, τις υποθέσεις και τα συναισθήµατα
που είχα στην συνεδρία ή/και κατά τη διάρκεια της αποµαγνητοφώνησης .
Σηµειώνω τις δυσκολίες µου και τους προβληµατισµούς µου σε σχέση µε τη διαδικασία,
τη θεραπευτική σχέση, το περιεχόµενο και τα πρακτική ζητήµατα της συνεδρίας.
Αποστέλλω στην επόπτριά µου το ηχητικό αρχείο, την αποµαγνητοφώνηση µε τα
σχόλιά µου και τις φόρµες συµπληρωµένες και την φόρµα συγκατάθεσης µε τα αρχικά
της/του εθελόντριας/η.
Συµπληρώνω και παραδίδω ένα αντίγραφο της φόρµας συγκατάθεσης µε τα αρχικά των
εθελοντών/ντριων στη γραµµατεία για την ολοκλήρωση του φακέλου µου για κάθε έτος.

Η επόπτρια ακούει δειγµατοληπτικά και δεν είναι απαραίτητο ότι θα ακούσει ολόκληρη τη
συνεδρία. Θα επεξεργαστεί την αποµαγνητοφώνηση προσθέτοντας τις επισηµάνσεις της
και θα σας αποστείλει το αρχείο µε τα σχόλιά της. Όταν λάβω την ανατροφοδότηση της
επόπτριάς µου και τη µελετήσω, τότε µπορώ να καλέσω την/τον εθελόντρια/η για να
κλείσουµε το επόµενο ραντεβού.

Πιθανά προβλήµατα και δυσκολίες µε τους/τις εθελοντές/ντριες
που είναι απαραίτητο να αναφερθούν άµεσα στην επόπτρια

•
•
•
•

Σοβαρή ψυχοπαθολογία
Αναφορά σε σκέψεις για αυτοκτονία
∆ιακοπή, αναβολή ή ακύρωση της προγραµµατισµένης συνεδρίας
Έλλειψη συνεργασίας

Πώς κανονίζω τις συνεδρίες

•

Τόπος - Το καλύτερο είναι οι συνεδρίες να γίνουν σε χώρο που ο/η εκπαιδευόµενος/η
ορίζει. Όταν αυτό δεν είναι εφικτό, µπορεί ο/η εκπαιδευόµενος/η να πάει στο χώρο που του
προσδιορίζει ο/η εθελοντής/ντρια ζητώντας του να µην υπάρχουν στον χώρο άλλοι που
µπορεί να διακόπτουν τη διαδικασία ώστε να υπάρχει ευκαιρία για πενήντα λεπτά
ανεµπόδιστης εργασίας. Μια τρίτη εναλλακτική είναι οι συνεδρίες να γίνουν στους χώρους
του «γίγνεσθαι» κατόπιν συνεννοήσεως.
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οδηγός για εργασία µε εθελοντές

•

Χρόνος - Ιδανικά, οι συνεδρίες πρέπει να γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, π.χ.
κάθε µία ή δύο εβδοµάδες, στο ίδιο µέρος και την ίδια ώρα. Σε κάθε περίπτωση η
συχνότητα πρέπει να συµφωνηθεί και µε τον επόπτη έτσι ώστε να υπάρχει χρόνος για να
προλάβει να µελετήσει το υλικό και να δώσει ανατροφοδότηση και οδηγίες στον/ην
εκπαιδευόµενο/η.
Τι κάνω κατά τη διάρκεια της συνεδρίας

Πώς προσκαλώ τους/τις γνωστούς/ές µου να γίνουν εθελοντές/ντριες

•
•

•
•

∆εν προσκαλώ ποτέ συγγενείς µου ή άλλους πολύ κοντινούς µου ανθρώπους.
Αναφέρω ότι είναι µέρος του εκπαιδευτικού προγράµµατος του «γίγνεσθαι» και
ότι εποπτεύεται άµεσα από τους εκπαιδευτές του, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται
για ψυχοθεραπεία, αλλά για εξάσκηση εκπαιδευόµενου/ης στο να ακούει προσεκτικά
και να παρακολουθεί τη σκέψη και το συναίσθηµα του εθελοντή.
Εξηγώ ότι θα πραγµατοποιηθεί µαγνητοφώνηση την οποία θα µπορούν να ακούσουν
µόνο o επόπτης (ή οι επόπτες) του/της εκπαιδευόµενου/ης.
Εξηγώ ότι θα πρέπει να υπογράψουν ένα συµφωνητικό που ορίζει την σχέση τους
µε τον/την εκπαιδευόµενο/η (συχνότητα, µαγνητοφώνηση, εχεµύθεια, κλπ.).

Τι λέω κατά την αρχική τηλεφωνική επαφή

Πρώτη συνάντηση - Υπενθυµίζω το πλαίσιο της εχεµύθειας και ότι οι συνεδρίες
µαγνητοφωνούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ευχαριστώ την/τον εθελόντρια/η για την
προσφορά συνεργασίας και υπενθυµίζω ότι έχουµε 3 ή 6 συναντήσεις των 50 λεπτών.

•

Γενικά - Κρατώ εγώ τον χρόνο, βρίσκοντας κάποιον τρόπο να προειδοποιήσω ότι
φθάνουµε προς το τέλος 5 ή 10 λεπτά νωρίτερα. Ζητώ από την/τον εθελόντρια/η να µου
πει πώς ήταν γι’ αυτή/αυτόν η µεταξύ µας διαδικασία. Φροντίζω να προγραµµατίσουµε την
επόµενή µας συνάντηση.

•

Τελευταία συνάντηση - Κλείνουµε τις εκκρεµότητες, συνοψίζοντας το πώς ήταν η
διαδικασία και τα θέµατα που δουλεύτηκαν. Ακόµη κι αν ζητήσει ο/η εθελοντής/ντρια να
συνεχίσει την δουλειά µε τον/την εκπαιδευόµενο/η, θα πρέπει να ολοκληρωθεί και να
“κλείσει” η εκπαιδευτική διαδικασία και στη συνέχεια να ξεκινήσει η νέα µορφή της σχέσης
και πάντα σε επικοινωνία µε τον/την επόπτη/τρια.

Απευθύνοµαι στον/ην εθελοντή/ντρια ως εκπαιδευόµενος/η του «γίγνεσθαι»,
της Ελληνικής Εταιρείας Υπαρξιακής Ψυχολογίας.
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•

•

L
Κάθε εθελοντής/ντρια που καλείται να συµµετάσχει στην πρακτική εξάσκηση των
εκπαιδευόµενων κατά την διαδικασία εκπαίδευσής τους στην υπαρξιακή ψυχοθεραπεία
είναι χρήσιµο να γνωρίζει τα ακόλουθα:

Στην περίπτωση που αποφασίσετε να πραγµατοποιήσετε µία ή το σύνολο των συνεδριών
διαδικτυακά µε τον εθελοντή/ντρια:

•
1. Η εθελοντική συµµετοχή είναι µέρος της εξάσκησης των εκπαιδευόµενων
του τετραετούς εκπαιδευτικού προγράµµατος του «γίγνεσθαι».
2. Εποπτεύεται άµεσα από τους εκπαιδευτές/τριες του.

•
•

3. ∆εν πρόκειται για ψυχοθεραπεία, αλλά για απλή εξάσκηση του/της
εκπαιδευόµενου/ης στο να ακούει προσεκτικά και να παρακολουθεί.
4. Τηρείται πάντα και σε όλη τη διαδικασία απόλυτη εχεµύθεια.
5. Στις συναντήσεις υπάρχει µαγνητόφωνο το περιεχόµενο του οποίου
επιτρέπεται να ακούσει µόνο η επόπτρια του/της εκπαιδευόµενου/ης.
6. Ο/η εθελοντής/ντρια χρειάζεται να υπογράψει ένα συµφωνητικό
που ορίζει τη σχέση του/της µε τον/την εκπαιδευόµενο/η
(συχνότητα, µαγνητοφώνηση, εχεµύθεια, κ.λπ.).

•

7. Ο/η εθελοντής/ντρια χρειάζεται να δεσµευτεί και να συνεργαστεί
για 3 ή 6 συναντήσεις (ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες του έτους
στο οποίο βρίσκεται ο/η εκπαιδευόµενος/η).
8. Προτείνεται οι συνεδρίες να γίνουν σε χώρο που ορίζει η/ο εκπαιδευόµενη/ος.
Το ενδεχόµενο διαδικτυακής συνάντησης µε τον/την εθελοντή/ντρια λόγω
πρακτικών δυσκολιών πρέπει να συζητηθεί και να συµφωνηθεί µε τον επόπτη.
9. Ιδανικά, οι συνεδρίες πρέπει να γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα,
για παράδειγµα κάθε µία ή δύο εβδοµάδες στο ίδιο µέρος και την ίδια ώρα
και πάντα σε συµφωνία του/της επόπτη/τρια της/του εκπαιδευόµενης/ου.

•

Επιλέξτε µια πλατφόρµα/εφαρµογή που να είναι συµβατή µε GDPR
π.χ. Skype/Viber/Zoom (είναι οι πιο ασφαλείς επιλογές).
Ενηµερώστε τον/την εθελόντρια/η για την ηλεκτρονική πλατφόρµα
που θα χρησιµοποιήσετε ή συν αποφασίστε ποια σας βολεύει και τις δύο.
Ζητήστε της/του να µην βρίσκονται τρίτοι στο χώρο που θα κάνει τη συνεδρία
αλλά να είναι µόνη/µόνος της/του, ώστε να µπορέσει να κυλήσει οµαλά η διαδικασία
σε ένα ασφαλές και ήσυχο περιβάλλον. Το ίδιο ισχύει και για εσάς, καθώς από την
πλευρά σας οφείλετε, πέρα από την δηµιουργία ενός ήσυχου κλίµατος,
να διαφυλάξετε και το απόρρητο του/της εθελοντή/ντριας και από το χώρο που
βρίσκεστε εσείς. Επιλέξτε έναν ήσυχο χώρο για να κάνετε την συνεδρία, όπου θα
είστε µόνοι/ες. Αποφασίστε για την ώρα και την ηµέρα και ανταλλάξτε στοιχεία ώστε
να σας καλέσει εκείνος/η την ηµέρα και ώρα που έχετε συµφωνήσει.
Μην πραγµατοποιήσετε την ηχογράφηση κατευθείαν από την πλατφόρµα καθώς
στις περισσότερες περιπτώσεις εγγράφεται ταυτόχρονα και η εικόνα και δεν το
θέλουµε αυτό, καθώς χρειάζεται επιπρόσθετη συναίνεση. Ηχογραφήστε όπως και
πριν έχοντας το κινητό σας ή το recorder σας κοντά στο ηχείο του υπολογιστή.
Κάντε πρώτα µία δοκιµή να δείτε ότι όλα είναι εντάξει (και προηγουµένως µε κάποιο
δικό σας πρόσωπο και εκείνη τη στιγµή µε τον/την εθελοντή/ντρια) και µετά ξεκινήστε
την συνεδρία κανονικά.
Κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών συνεδριών, όπως φυσικά και στις δια ζώσης
συνεδρίες, δεν επιτρέπεται το κάπνισµα και η κατανάλωση ποτού και φαγητού.
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εθελοντική συµµετοχή

Συνιστάται να διαβάστε, µέσα από τον παρακάτω σύνδεσµο, τις κατευθυντήριες γραµµές
της EAP σχετικά µε τις συνεδρίες µέσω τηλεδιάσκεψης στην περίοδο της αποµόνωσης για
την πρόληψη της εξάπλωσης του Covid-19:
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http://news.europsyche.org/eap_member_information_20_covid-19/EAPonlineGuidance.pdf

εργασίες

Παράρτηµα ΙIΙ
Η ολοκληρωµένη εργασία θα πρέπει να περιλαµβάνει:

•

Πίνακα περιεχοµένων - Αυτός χρειάζεται κυρίως στις µακρύτερες εργασίες που
καλύπτουν πολλές σελίδες. Επίσης, εάν υπάρχουν πολλοί πίνακες, βοηθά να υπάρχει ένας
ξεχωριστός πίνακας περιεχοµένων µε τους τίτλους τους.
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•

Εισαγωγή / Πρόλογο - Περιγράφει το θέµα που θα εξετάσουµε, το στόχο µας για την
εργασία και τον τρόπο που θα τον προσεγγίσουµε.

•

Βιβλιογραφική επισκόπηση - Αποτελείται από την σύνθεση των πληροφοριών που
συλλέξαµε από τις πηγές µας. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται µε οργανωµένο τρόπο, λ.χ.
υπάρχει µία συλλογική παρουσίαση όµοιων θέσεων, αντιπαραβάλλονται οι αντίθετες
απόψεις, τονίζονται οι διαφορές, κ.λπ. ∆εν παραθέτουµε απλά τη µία πηγή µετά την άλλη
και δεν αντιγράφουµε πληροφορίες από τις πηγές µας. Παραφράζουµε τις πληροφορίες
αναφέροντας πάντα τις πηγές µας. Πρέπει να καταστήσουµε σαφές ότι αυτές δεν είναι οι
δικές µας θέσεις αλλά οι απόψεις άλλων τους οποίους και µνηµονεύουµε
(χρησιµοποιούµε τη µέθοδο της ΑΡΑ).

•

Συζήτηση - Αυτή είναι η προσωπική µας συµβολή στην εργασία. Εδώ αναπτύσσουµε
τις δικές µας αντιδράσεις, ιδέες, αναλύσεις, διαφωνίες, θέσεις και προτάσεις. Κι εδώ,
πρέπει να διαφοροποιήσουµε σαφέστατα τις προσωπικές µας θέσεις και κρίσεις από
αυτές των άλλων που διαβάσαµε.

•

Επίλογος - Ανακεφαλαιώνουµε τα κεντρικά σηµεία που παρουσιάστηκαν και κλείνουµε
την εργασία.

Τ Ε ΧΝ Ι Κ Α Θ Ε Μ ΑΤΑ
1. Η εργασία πρέπει να έχει ένα εξώφυλλο που θα αναφέρει το θέµα, το όνοµα
του/της εκπαιδευόµενου/ης, την ηµεροµηνία, το όνοµα της σχολής, το έτος
φοίτησης και τον αριθµό λέξεων.

•

Βιβλιογραφικές πηγές - Πλήρη στοιχεία όλων των πηγών που χρησιµοποιήθηκαν για
την εργασία µε τη µέθοδο της APA. Είναι πολύ σηµαντικό να µην βάζετε αυτολεξεί πηγές
χωρίς αναφορά. Χρειάζεται να αναφέρουµε µε δικά µας λόγια ό,τι διαβάσαµε. Καλό είναι να
αποφεύγονται πολλά αυτολεξεί κοµµάτια, αλλά αν υπάρχουν χρειάζεται να αναγράφεται
και η σελίδα από την οποία πήραµε τη φράση.

Image © Clay Banks

Περισσότερες πληροφορίες στο: https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style
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2. Οι εργασίες δακτυλογραφούνται µε περιθώρια 2 εκατοστών στο πλάι και διπλό
διάστηµα σειρών σε όλο το κείµενο και στη βιβλιογραφία. Μια καλή γραµµατοσειρά
είναι η Times New Roman, pt 12 (ή οποιαδήποτε άλλη Sans Serif).

οδηγός για βιωµατικές ασκήσεις

Παράρτηµα ΙV
Τι χρειάζεται να λαµβάνω υπ' όψιν όταν κάνω µία άσκηση:

•

Η βιωµατική άσκηση (role-play) έχει ως σκοπό να συνειδητοποιήσω πώς είµαι σε
σχέση µε το θέµα που επεξεργαζόµαστε, τις δυσκολίες µου και να µάθω µέσα από την
εµπειρία. ∆εν είναι θεραπεία του συνοµιλητή µου ή επίδειξη γνώσεων.
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•

Σε κάθε άσκηση χρειάζεται να τηρώ τους κανόνες που τίθενται κάθε φορά, ώστε να
είναι αποτελεσµατική (τηρώ τον χρόνο που δίνεται, δουλεύω πάνω στο θέµα που ζητείται).
Αν µε δυσκολεύουν οι κανόνες αυτοί, χρειάζεται να επεξεργαστώ µέσα στην άσκηση τι µε
δυσκολεύει και σε τι χρειάζεται να εξασκηθώ περισσότερο.

•

Οι τεχνικές στις οποίες ασκούµαι κατά τη βιωµατική άσκηση δεν σηµαίνει πως
προτείνονται απαραίτητα για χρήση στη θεραπευτική µου πρακτική. Σε πολλές από αυτές,
θα χρειαστεί ως εκπαιδευόµενος/η να δοκιµάσω πρακτικές που είναι ενάντια σε ό,τι
συνήθως χρησιµοποιώ σε µια πραγµατική συνεδρία. Σε κάθε περίπτωση καλούµαι να
πραγµατοποιήσω την άσκηση µε βάση τις οδηγίες που µου έχουν δοθεί.

•

Η συνεπής τήρηση των οδηγιών στις ασκήσεις, πέρα από τον εκπαιδευτικό ρόλο που
έχουν αυτές καθαυτές οι ασκήσεις, επηρεάζει άµεσα και τους συν-εκπαιδευόµενους/νες
µε τους/τις οποίους/ες η κάθε άσκηση πραγµατοποιείται. Με αυτό το σκεπτικό, η τήρηση
των οδηγιών δείχνει και σεβασµό προς τον/την συνεκπαιδευόµενο/η.

•
•

Σε κάθε άσκηση τηρείται η εχεµύθεια και ο σεβασµός προς τον/την συνοµιλητή/τριά µου.

Ως “θεραπευόµενος/η” προσπαθώ να βοηθήσω τον/την “θεραπευτή/τρια” να µάθει και
να εξασκηθεί. Στο τέλος της άσκησης µοιράζοµαι µαζί του/της πώς βίωσα τη συγκεκριµένη
τεχνική, αλλά και τη µεταξύ µας σχέση. Ως “θεραπευτής/τρια”, χρειάζεται να θυµάµαι ότι
είναι µία άσκηση/ευκαιρία για να εξασκηθώ και να δοκιµάσω κάτι διαφορετικό. Αυτό µου
δίνει µία εναλλακτική δυνατότητα προσέγγισης του/της “θεραπευόµενου/ης” αλλά και µε
βοηθά να κατανοήσω καλύτερα τον εαυτό µου ως θεραπευτή/τρια.

Image © Charles Deluvio

Στις ασκήσεις, εκτός από το θέµα που ζητείται να επεξεργαστώ κάθε φορά, χρειάζεται
να θυµάµαι και να εξασκώ τις βασικές δεξιότητες (ενεργητική ακρόαση, αντανάκλαση,
παράφραση, ενσυναίσθηση) εκτός κι αν ζητηθεί από τους εκπαιδευτές κάτι διαφορετικό.

γίγνεσθαι | ελληνική εταιρεία υπαρξιακής ψυχολογίας

31

30

•

οδηγίες για το ηµερολόγιο

Παράρτηµα V
Σκοπός του ηµερολογίου

•

Συνειδητοποίηση και αξιολόγηση του εαυτού µου στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού
προγράµµατος. (Αυτο-αξιολόγηση).

•
•

Συγκέντρωση και καθρέφτισµα όσων µαθαίνω για εµένα µέσα από το εκπαιδευτικό.

•

Εξάσκησή µου στο να κρατάω σηµειώσεις για τις σκέψεις και τα συναισθήµατά µου.

Οδηγός Σπουδών 2022-2023

O

Καθρέφτισµα κι αυτοαξιολόγηση των δυσκολιών και προβληµατισµών µου,
καθώς και της εξέλιξής µου.

Τι χρειάζεται να περιλαµβάνει ένα ηµερολόγιο

•

Σκέψεις, ερωτήµατα, προβληµατισµούς, συναισθήµατα και επεξεργασία αυτών
έχοντας σαν ερέθισµα τα σεµινάρια, το εργαστήρι, την οµάδα µελέτης, τις συνεδρίες
µε τους εθελοντές/ντριες, τις εργασίες, τα κείµενα και τα βιβλία που διαβάζω.

•

Συνδέσεις µε την προσωπική µου κατάσταση και τη στάση µου απέναντι στη ζωή.

Τ Ι Μ Π Ο Ρ Ε Ι Ν Α Π Ε Ρ Ι Λ Α Μ ΒΑ Ν Ε ΤΑ Ι Σ ΤΟ Η Μ Ε Ρ ΟΛΟ Γ ΙΟ

Μορφοποίηση ηµερολογίου

•
•
•
•

Χειρόγραφο ή ηλεκτρονικό.
Απαιτούνται 250-500 λέξεις ανά ηµερολόγιο.
Τουλάχιστον δύο εγγραφές κάθε µήνα.
Κάθε ηµερολόγιο χρειάζεται να έχει ως τίτλο την ηµεροµηνία που γράφεται
και τις ηµεροµηνίες και τα µέρη του εκπαιδευτικού στα οποία αναφέρεται.

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η Υ Π Ε Ν ΘΥ Μ ΙΣ Η

Image © Hannah Olinger

Το ηµερολόγιο δεν βαθµολογείται αλλά είναι ένα βασικό µέσο αξιολόγησης. Χρειάζεται να
αποστέλλεται µε συνέπεια στον/στην επόπτη/τρια δύο φορές τον µήνα.
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Κάθε είδους προβληµατισµός που αφορά τα υπαρξιακά ζητήµατα και σας αφορά
προσωπικά ή ως προς το ρόλο σας ως θεραπευτή/τρια. Κάθε σκέψη ή συναίσθηµα
που αφορά την πορεία σας στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα. Κάθε σηµαντικό ερέθισµα
που σχετίζεται µε τα παραπάνω µπορεί να γίνει αφορµή προβληµατισµού και υλικό
για επεξεργασία και µοίρασµα στο ηµερολόγιο. Κάποιες συνειδητοποιήσεις που
κάνετε κατά τη διάρκεια της προσωπικής σας θεραπείας θα µπορούσαν επίσης να
είναι υλικό που µπορείτε να φέρετε στο ηµερολόγιο. Το ίδιο ισχύει για τους
προβληµατισµούς και τις εµπειρίες σας µε θεραπευόµενους/νες, αν έχετε, ή µε
τους/τις εθελοντές/ντριες. Για όσους/όσες δουλεύουν σε κάποιο πλαίσιο, είτε
εθελοντικά είτε επαγγελµατικά οι εµπειρίες σας από εκεί µπορούν κάλλιστα να
αξιοποιηθούν ως υλικό για προβληµατισµό και ως συνεισφορά στην πορεία
αυτογνωσίας σας. Αν παρόλα αυτά διαπιστώσετε δυσκολία στη συστηµατική
συµπλήρωση του ηµερολογίου, είναι απαραίτητο να ζητήσετε τη βοήθεια του/της
επόπτη/τριας σας σε αυτό αλλά κυρίως να προβληµατιστείτε για τους βαθύτερους
λόγους που το κάνουν για τον καθένα από εσάς δύσκολο.

P
Το ηµερολόγιο είναι ένα πολύ σηµαντικό µέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας ως
υπαρξιακού/ής ψυχοθεραπευτή/τριας ή συµβούλου. Αν υπάρχει µια θεραπευτική
προσέγγιση που να βασίζεται κατ’ εξοχήν στην προσωπική εξέλιξη του θεραπευτή/τριας
αυτή είναι η υπαρξιακή προσέγγιση. Και αυτό ισχύει όχι για κάποιον άλλο λόγο, αλλά
επειδή εξ’ ορισµού η προσέγγιση αυτή δεν βασίζεται σε ένα προκαθορισµένο σύστηµα
θεραπευτικών διαδικασιών, ούτε στηρίζεται σε µια σειρά από διαθέσιµες τεχνικές. Η ρίζα
της προσέγγισης είναι βαθιά φιλοσοφική και αυτό σηµαίνει πως όποιος φιλοδοξεί να γίνει
και να θεωρείται υπαρξιακός/ή θεραπευτής/τρια χρειάζεται να επιθυµεί αλλά και να είναι
διατεθειµένος/η να µπει σε ένα προσωπικό προβληµατισµό, ο οποίος ξεκινώντας από το
πιο υψηλό φιλοσοφικό - πνευµατικό επίπεδο, θα πρέπει να φτάνει µέχρι και την πιο µικρή
λεπτοµέρεια της καθηµερινότητας. Όλα αυτά απαιτούν ασφαλώς, εκτός των άλλων πολλή
θεωρητική µελέτη, διάβασµα, επαφή και εξοικείωση µε την τέχνη, συστηµατική
εκπαίδευση και επιθυµία για εµβάθυνση στην ουσία του φιλοσοφικού προβληµατισµού, τη
µελέτη της επιστήµης της ψυχολογίας, τη γνωριµία µε µια πληθώρα άλλων θεραπευτικών
προσεγγίσεων και µεθόδων καθώς και παρακολούθηση και των γενικότερων
επιστηµονικών αλλά και κοινωνικών εξελίξεων στους συναφείς τοµείς.
Όµως, όλα τα παραπάνω δεν θα είχαν κανένα απολύτως νόηµα αν ο/η θεραπευτής/τρια
δεν έχει την επιθυµία να τα επεξεργαστεί σε προσωπικό επίπεδο. Όλα αυτά θα χρειαστεί να
περάσουν µέσα από την προσωπική διερεύνηση, από τον προσωπικό προβληµατισµό.
Είναι απαραίτητο ο/η υπαρξιακός/ή θεραπευτής/τρια να µην εφησυχάζει αλλά να βρίσκεται
διαρκώς σε µία διαδικασία εγρήγορσης και αµφισβήτησης. Χρειάζεται λοιπόν να είναι
ενήµερος/η για τις πεποιθήσεις του/της, τις αξίες του/της, τις προτιµήσεις του/της, τα
κίνητρά του/της. Ενήµερος/η για το ότι η "αλήθεια" µε την οποία πορεύεται είναι ένα µικρό
µέρος της Αλήθειας. Πράγµα που σηµαίνει πως καµία βεβαιότητα δεν είναι στερεή και
αµετάβλητη. Ο/Η υπαρξιακός/ή θεραπευτής/τρια έχει επίγνωση αυτής της ρευστότητας
που αφορά τα πάντα, αλλά κυρίως αφορά τον ίδιο του/της τον εαυτό.
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Επίσης, το ηµερολόγιο είναι ένα από τα σηµαντικότερα εργαλεία αξιολόγησης του/της
εκπαιδευόµενου/ης στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα του «γίγνεσθαι». Είναι το εργαλείο που
επιτρέπει στους/στις εκπαιδευτές/τριες να παρατηρούν ενεργά και σε πραγµατικό χρόνο
την πορεία, και εποµένως την εξέλιξη, του/της εκπαιδευόµενου/ης κατά τη διάρκεια των
τεσσάρων χρόνων του προγράµµατος. Το ηµερολόγιο παρέχει στους/στις
εκπαιδευτές/τριες σηµαντικά στοιχεία για τη διαµόρφωση και βελτίωση του εκπαιδευτικού
προγράµµατος. Οι γνώµες, οι ιδέες, οι προτάσεις, τα συναισθήµατα και τα βιώµατα των
εκπαιδευόµενων που εκφράζουν οι ίδιοι/ίδιες στο ηµερολόγιο επηρεάζουν τη διαµόρφωση
των σπουδών τους. Με αυτόν τον τρόπο συν-διαµορφώνουν τις ίδιες τους τις σπουδές.
Η υπαρξιακή προσέγγιση είναι µια ιδιαίτερα απαιτητική προσέγγιση αλλά ταυτόχρονα µπορεί
να είναι και εξαιρετικά ουσιαστική και ωφέλιµη για την προσωπική εξέλιξη όποιου έχει επιλέξει
να τη µελετήσει και να την ακολουθήσει. Η πορεία είναι πολλές φορές δύσκολη αλλά µπορεί
να είναι επίσης συναρπαστική και να µας βοηθήσει να δούµε κατάµατα, µε όσο µεγαλύτερη
ειλικρίνεια γίνεται, την ίδια µας τη ζωή. Το ηµερολόγιο µπορεί να µοιάζει µικρό µέρος αυτής της
προσπάθειας αλλά ακριβώς επειδή, όταν γίνεται σωστά και ουσιαστικά παρέχει την ευκαιρία
του αναστοχασµού, αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της όλης εκπαιδευτικής πορείας αλλά και
ευρύτερα της προσωπικής εξέλιξης του/της κάθε θεραπευτή/τριας.
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Το σηµαντικότερο µέρος αυτού που ζητάµε από το προσωπικό σας ηµερολόγιο είναι να
σας παρακινήσουµε προς την παραπάνω διαδικασία, ώστε να µπείτε πολύ πιο ενεργά στην
προσπάθεια να εξετάζετε το κάθε τι µέσα από µία στάση γόνιµης απορίας.

Το ηµερολόγιο είναι µια εξαιρετική ευκαιρία να µπείτε σε αυτή τη στάση του προβληµατισµού
πάνω σε όλα όσα αφορούν τους προσωπικούς σας προβληµατισµός για το τι σηµαίνει να
είναι κανείς υπαρξιακός/ή ψυχοθεραπευτής/τρια, για το τι είναι η θεραπεία αλλά και πολύ
ευρύτερα για το τι σηµαίνει να είναι κανείς άνθρωπος. Στο ηµερολόγιο χρειάζεται να
αποτυπώνεται ο ελεύθερός σας προβληµατισµός όπως εξελίσσεται στο παρόν. Η ελευθερία
έγκειται στο ότι εσείς επιλέγετε το θέµα που κάθε φορά σας απασχολεί. Μπορεί να έχει
προέλθει από οποιοδήποτε ερέθισµα, χρειάζεται όµως ο προβληµατισµός να σχετίζεται µε
όλη την διαδικασία της εκπαιδευτικής σας πορείας. Αν λοιπόν αντιµετωπίζετε το ηµερολόγιο
ως τυπικό καθήκον για την ολοκλήρωση των απαιτήσεων ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος
στην υπαρξιακή ψυχοθεραπεία, ήδη αυτό θα πρέπει να σας προβληµατίσει βαθύτατα και θα
πρέπει να σηµάνει συναγερµός. Αυτή δεν είναι η ουσία της υπαρξιακής προσέγγισης. Αυτό
δεν είναι το ζητούµενο του προσωπικού ηµερολογίου.

Οδηγός Σπουδών 2022-2023
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η σηµασία του ηµερολογίου

οδηγίες ανάλυσης περιστατικού

Παράρτηµα VΙ

Στην παρουσίαση και ανάλυση του περιστατικού χρειάζεται να περιλαµβάνονται:

Image © Stavrialena Gontzou

Βιογραφικά στοιχεία του/της θεραπευόµενου/ης
Το θεραπευτικό πλαίσιο
Το θεραπευτικό συµβόλαιο
Το αίτηµα του/της θεραπευόµενου/ης από την οπτική
του/της θεραπευόµενου/ης

•

Το αίτηµα του/της θεραπευόµενου/ης από την οπτική
του/της θεραπεύτη/τριας

•

Οι προσεγγίσεις, στρατηγικές και τεχνικές που χρησιµοποίησε
ο/η θεραπευτής/τρια

•

Η εφαρµογή της θεωρίας για την κατανόηση της δουλειάς
µε τον/την θεραπευόµενο/η

•
•
•
•

Σύνοψη της δουλειάς µε τον/τη θεραπευόµενου/η
∆υσκολίες που εµφανίστηκαν και τρόποι διαχείρισής τους
Ανάπτυξη της θεραπευτικής σχέσης και πτυχές και δυσκολίες αυτής
Κριτική αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των παρεµβάσεων
του/της θεραπευτή/τριας

•

Αυτό-αξιολόγηση της ανάπτυξης του/της θεραπευτή/τριας σε σχέση
µε δεξιότητες και θεραπευτική κατανόηση

•
•

Επαγγελµατικά διλήµµατα και ανησυχίες που βίωσε ο/η θεραπευτής/τρια

•

Η αξία και χρήση της εποπτείας σχετικά µε την δουλειά µε αυτόν
τον/την θεραπευόµενο/η
Συµπεράσµατα
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•
•
•
•
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Q

R

Παράρτηµα VΙΙ

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης ενδέχεται να διατυπωθούν αντιρρήσεις, ή παρατηρήσεις,
ή να εκφραστούν παράπονα, από κάποιον/α εκπαιδευόµενο/η, σε σχέση µε το πρόγραµµα*.
Σ’ αυτή την περίπτωση:

•
•
•
•
•
•

O/η εκπαιδευόµενος/η καλείται αρχικά να ενηµερώσει και συζητήσει το θέµα µε
τον/την επόπτη/τρια του. Εφόσον ο/η ίδιος/α το επιθυµεί, µπορεί να µεταφέρει, συζητήσει
και επεξεργαστεί το ζήτηµά του µε τους εκπαιδευτές/τριες αλλά και την οµάδα του.
Αν δεν ικανοποιηθεί, τότε καλείται ν’ απευθυνθεί γραπτά προς τη ∆ιεύθυνση του Κέντρου.
H ∆ιεύθυνση του Κέντρου κοινοποιεί το αίτηµά του/της στην Επιτροπή ∆εοντολογίας,
η οποία εξετάζει το εν λόγω θέµα και καλεί τον/την εκπαιδευόµενο/η σε προσωπική
Ακολουθεί κοινή συνάντηση µε τη ∆ιεύθυνση του Κέντρου, την Επιτροπή
∆εοντολογίας και τον/την εκπαιδευόµενο/η εφόσον αυτό είναι επιθυµητό και κρίνεται
απαραίτητο από όλες τις πλευρές.
Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆εοντολογίας προχωρεί σε πρόταση προς επίλυση του
αιτήµατος, η οποία κοινοποιείται στη ∆ιεύθυνση του Κέντρου.
Η ∆ιεύθυνση του Κέντρου επεξεργάζεται την προτεινόµενη πρόταση και προχωρεί
προς τη διατύπωση τελικής πρότασης και προσκαλεί τον/την εκπαιδευόµενο/η
για να συζητήσει µαζί του την πρόταση αυτή.

Παράρτηµα VIII

S

Οι εκπαιδευόµενοι/ες οφείλουν να καταβάλουν τα ορισθέντα δίδακτρα εγκαίρως, είτε µε
δόσεις, είτε εφάπαξ, σε συνεννόηση πάντα µε το λογιστήριο.

Όλοι οι τρόποι εξόφλησης των διδάκτρων γίνονται µε τραπεζική κατάθεση
στην Εθνική Τράπεζα.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 1414 4142 412
ΙΒΑΝ: GR 64 0110 1410 0000 1414 4142 412
SWIFT BIC: ETHNGRAA
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Ε. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ - Κ. ΖΥΜΝΗ - Α. ΧΑΡΙΣΙΑ∆ΗΣ Ο.Ε.
Προσοχή: Στην αιτιολογία της κατάθεσης είναι απαραίτητο να αναφέρεται
πάντα το όνοµα και το επώνυµό σας.

Για την εγγραφή στο εκπαιδευτικό περιλαµβάνονται οι ακόλουθες οικονοµικές υποχρεώσεις:

Η παραπάνω διαδικασία οφείλει να ολοκληρωθεί µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα, το οποίο δύναται να ποικίλει
ανάλογα µε την περίπτωση και το οποίο ωστόσο δεν µπορεί να υπερβαίνει συνολικά τους έξι µήνες. Σε περίπτωση
που η Επιτροπή ∆εοντολογίας και η ∆ιεύθυνση της Ελληνικής Εταιρείας Υπαρξιακής Ψυχολογίας αδυνατούν να
διευθετήσουν το αίτηµα/ζήτηµα του/της εκπαιδευόµενου/ης, το «γίγνεσθαι» δύναται να απευθυνθεί προς
αναζήτηση κατάλληλης βοήθειας σε άλλους επιστηµονικούς φορείς, στους οποίους ανήκει: Εθνική Εταιρεία
Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (ΕΕΨΕ), Ελληνική Εταιρεία Συµβουλευτικής (ΕΕΣ), Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ψυχοθεραπείας
(ΕΑΡ), Society of Existential Analysis (SEA). Είναι προφανές, πως σε µια τέτοια περίπτωση, ο χρόνος ολοκλήρωσης
της διαδικασίας παραπόνων δύναται να υπερβεί το όριο των έξι µηνών κατά άλλους έξι µήνες, και έτσι να διαρκέσει
συνολικά δώδεκα µήνες, ιδιαίτερα εάν εµπλακούν φορείς του εξωτερικού. Τέλος, οικονοµικά κόστη που µπορεί να
προκύψουν κατά την παραπάνω διαδικασία παραπόνων επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον εν λόγω εκπαιδευόµενο/η.

•

Προκαταβολή 400 ευρώ για κάθε έτος φοίτησης. ∆ιευκρινίζεται εδώ πως
η συµφωνηθείσα δόση είναι ξεχωριστή από την προκαταβολή εγγραφής.

•

Για την εγγραφή στο επόµενο έτος απαιτείται πάντα η εξόφληση των διδάκτρων
του προηγούµενου έτους.

•

Το ποσό της οφειλής από το προηγούµενο έτος δεν µπορεί να ξεπερνά τα 500 ευρώ
και χρειάζεται να εξοφληθεί εντός του πρώτου τριµήνου της νέας ακαδηµαϊκής χρονιάς.

* Σε κάθε περίπτωση, οποιοδήποτε αίτηµα του/της εκπαιδευόµενου/της σε σχέση µε το πρόγραµµα, πρέπει
να κοινοποιείται γραπτά στον/στην επόπτη/πτρια ή / και στη ∆ιεύθυνση του Κέντρου.

Στα δίδακτρα δεν περιλαµβάνεται η προσωπική θεραπεία, οι επιπλέον ώρες εποπτείας, το
κόστος των βιβλίων που θα ζητηθούν προς µελέτη, καθώς και τα ξενοδοχειακά κόστη των
εκτός Αθηνών σεµιναρίων. Ωστόσο οι εκπαιδευόµενοι/ες επιβαρύνονται µε το µισό του
κόστους των σεµιναρίων σε σχέση µε τους ξένους προσκεκληµένους.

Σε κάθε έτος εκλέγεται αντιπρόσωπος για κάθε τµήµα, ο/η οποίος/α µεταφέρει τα αιτήµατα/θέµατα
του έτους στην συνάντηση µε τους/τις εκπαιδευτές/τριες που ορίζεται ανά 6 εβδοµάδες.
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οικονοµικές υποχρεώσεις
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διαδικασία παραπόνων

αίτηση/σύµβαση εγγραφής

Σήµερα την

του µηνός

ηµέρα

του έτους 20

µεταξύ:

Α. Της Ελληνικής Εταιρείας Υπαρξιακής Ψυχολογίας, που εδρεύει στην οδό ∆ιοµήδη Κυριακού 2,
στην Κηφισιά, µε ΑΦΜ 998031648, που ανήκει στη ∆.Ο.Υ. Κηφισιάς, καλούµενη εφεξής «γίγνεσθαι» και
Β. Του καλούµενου εφεξής χάριν συντοµίας «ο/η εκπαιδευόµενος/η» µε τα ακόλουθα στοιχεία:
Επώνυµο:

Όνοµα:

∆ιεύθυνση:

Τηλέφωνο:

Α.Φ.Μ.:

∆.Ο.Υ.:

Οδηγός Σπουδών 2022-2023

T
email:
Συµφώνησαν τα εξής:
1. Με την παρούσα σύµβαση, ο/η σπουδαστής/στρια δηλώνει τη βούλησή του να εγγραφεί στο γίγνεσθαι,
στο Μακροχρόνιο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Υπαρξιακής Ψυχολογίας. Τα αναλυτικά στοιχεία του προγράµµατος
αναφέρονται στον οδηγό σπουδών, που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης σύµβασης.
Ως αντάλλαγµα για την ετήσια φοίτησή του στο γίγνεσθαι, ο/η εκπαιδευόµενη/ο αναλαµβάνει την υποχρέωση
να καταβάλει το συνολικό ποσό των διδάκτρων κατά τους όρους του Παραρτήµατος VΙII.
2. Η συµµετοχή προϋποθέτει τη συµπλήρωση των προϋποθέσεων όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στον οδηγό σπουδών.
3. Η υπαναχώρηση δηλώνεται εγγράφως από τον/την εκπαιδευόµενο/η και κατατίθεται στην γραµµατεία του γίγνεσθαι.
4. Η σύµβαση µεταξύ του γίγνεσθαι και του/της εκπαιδευόµενου/ης µπορεί να λυθεί από τους συµβαλλόµενους/ες µε
καταγγελία για σπουδαίο λόγο. Σπουδαίο λόγο για τον/την εκπαιδευόµενο/η αποτελούν η µετοίκηση σε άλλη πόλη
ή η σοβαρή ασθένεια. Σπουδαίο λόγο για το «γίγνεσθαι» αποτελεί η παράβαση των όρων της σύµβασης. Σε περίπτωση
καταγγελίας από υπαιτιότητα του/της εκπαιδευόµενου/ης, το «γίγνεσθαι» διατηρεί την αξίωσή του/της για τα δίδακτρα.
5. Το διδακτικό υλικό που χορηγείται στον/στη εκπαιδευόµενο/η στο πλαίσιο της διδασκαλίας των µαθηµάτων
προστατεύεται από τη νοµοθεσία περί πνευµατικής ιδιοκτησίας και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιµοποιηθεί,
εν όλο ή εν µέρει, για σκοπούς που δεν συνδέονται µε τη σύµβαση µεταξύ του «γίγνεσθαι» και του/της
εκπαιδευόµενου/ης. Ιδίως απαγορεύεται στον/στην εκπαιδευόµενο/η να καταστήσει ο/η ίδιος/α ή µέσω τρίτου το υλικό
αυτό προσιτό σε τρίτους σε ηλεκτρονική µορφή και ιδίως µε τρόπο που να επιτρέπει τη φόρτωσή του στον υπολογιστή τους.
6. Ο/η εκπαιδευόµενος/η παρέχει τη συγκατάθεσή του/της για την ηλεκτρονική καταγραφή και επεξεργασία των
δεδοµένων του από το Ινστιτούτο, η οποία διενεργείται προς τον σκοπό της οµαλής υλοποίησης της διαδικασίας
δήλωσης συµµετοχής, είσπραξης των διδάκτρων και αξιολόγησης των επιδόσεων. Ο/η εκπαιδευόµενος/η παρέχει
επίσης τη συγκατάθεσή του/της στο Ινστιτούτο να του αποστέλλει πληροφοριακό υλικό.
7. Συµφωνείται ρητώς ότι το «γίγνεσθαι» διατηρεί το δικαίωµα αντικατάστασης του διδακτικού προσωπικού εφόσον
κρίνεται αναγκαίο, χωρίς αυτό να επηρεάζει την ισχύ της παρούσας σύµβασης.
8. Η σύµβαση µεταξύ του Ινστιτούτου και του/της εκπαιδευόµενου/ης διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, οι διατάξεις του
οποίου ισχύουν κατά τα λοιπά. Αρµόδια για κάθε διαφορά από τη σύµβαση αυτή ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.
9. Σε περίπτωση των ανωτέρω υπογράφηκε η παρούσα σε δύο (2) πρωτότυπα, των οποίων ένα (1) έλαβε το «γίγνεσθαι»
και ένα (1) ο/η εκπαιδευόµενος/η.

Image © Simon Berger

Για το «γίγνεσθαι»

Ο/η εκπαιδευόµενος/η
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U
Το «Γίγνεσθαι» µε σεβασµό στην ιδιωτικότητα τηρεί το ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο προστασίας προσωπικών
δεδοµένων του/της εκπαιδευόµενου/ης, εφαρµόζοντας τις οικείες διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισµού
µε αριθµό 2016/679 «Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα» (στο εξής χάριν συντοµίας «ΓΚΠ∆»), όπως αυτός εξειδικεύεται από τις εθνικές διατάξεις
για την προστασία προσωπικών δεδοµένων, καθώς και τη νοµοθεσία για το απόρρητο των επικοινωνιών.
Η παροχή των υπηρεσιών του «Γίγνεσθαι» γίνεται στο πλαίσιο της καταστατικής λειτουργίας του και συνεπάγεται την
απαραίτητη επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων των εκπαιδευόµενων για νόµιµους και συγκεκριµένους
σκοπούς, σύµφωνα µε όσα αναλύονται παρακάτω. Το «Γίγνεσθαι» τηρεί τις αρχές νόµιµης επεξεργασίας,
εξασφαλίζει την ικανοποίηση των προβλεπόµενων από τον ΓΚΠ∆ δικαιωµάτων των υποκειµένων και λαµβάνει
συγχρόνως τα κατάλληλα µέτρα για την ασφαλή επεξεργασία των δεδοµένων αυτών από κινδύνους όπως,
απώλεια, µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση, δηµοσιοποίηση αυτών σε τρίτους, τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισµούς.
Στο ανωτέρω πλαίσιο, νοµική βάση των επεξεργασιών προσωπικών δεδοµένων αποτελεί το έννοµο
συµφέρον του «Γίγνεσθαι», που αφορά την παροχή των εκπαιδευτικών του υπηρεσιών, και συναφών µε τη
δραστηριότητα του υπηρεσιών, καθώς και η εκπλήρωση των νόµιµων υποχρεώσεων του «Γίγνεσθαι» όπως
φορολογικών, λογιστικών κοκ ανάλογα µε τον εκάστοτε σκοπούµενο σκοπό επεξεργασίας.

Προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται
Το «Γίγνεσθαι» συλλέγει και επεξεργάζεται τα απολύτως αναγκαία προσωπικά δεδοµένα για την εξυπηρέτηση
συγκεκριµένων σκοπών σχετιζόµενων αποκλειστικά µε την φοίτηση των εκπαιδευόµενων καθ’ όλη τη
διάρκεια της εκπαίδευσης και σύµφωνα µε τις οικείες νοµοθετικές προβλέψεις.
Ενδεικτικά αναφέρονται:

•
•
•
•

ελληνική εταιρεία υπαρξιακής ψυχολογίας | γίγνεσθαι

Επισηµαίνεται η υποχρέωση του/της εκπαιδευόµενου/ης να ενηµερώνει άµεσα το «Γίγνεσθαι» για κάθε
αλλαγή των προσωπικών του/της στοιχείων, επικοινωνώντας µε τη Γραµµατεία για την ορθή τήρηση του
φακέλου του/της.

Σκοποί επεξεργασίας
Οι σκοποί για τους οποίους το «Γίγνεσθαι» προβαίνει σε νόµιµη επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων
του/της εκπαιδευόµενου/ης σχετίζονται αποκλειστικά µε την φοίτηση, στο πλαίσιο παροχής των
εκπαιδευτικών υπηρεσιών του «Γίγνεσθαι», βάσει των Καταστατικών σκοπών της και του οικείου
νοµοθετικού πλαισίου.
Συγκεκριµένα οι σκοποί αυτοί είναι οι εξής:

•
•
•
•
•
•

Η εγγραφή-ενηµέρωση των ενδιαφερόµενων και η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε αυτούς/ες,
καθώς επίσης και η διεκπεραίωση των σχετικών συµβατικών υποχρεώσεων µεταξύ αυτών.
Η έκδοση κάθε είδους φορολογικού στοιχείου, έκδοση βεβαίωσης και πιστοποιητικού, όπως φοίτησης
ή παρακολούθησης.
Η κοινοποίηση µε διαβίβαση σε τρίτους που συνδέονται συµβατικά µε το «Γίγνεσθαι» και η συνεργασία
µε αυτούς (π.χ. European Association for Psychotherapy και Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος ΕΕΨΕ, Ελληνική Εταιρεία Συµβουλευτικής, E.A.C. κ.α.).
Η διαβίβαση δεδοµένων στις ∆ηµόσιες Αρχές και Υπηρεσίες όπως εφορία, ΙΚΑ, άλλοι δηµόσιοι φορείς.
Η έκδοση εντύπων, αναµνηστικών φωτογραφιών ή/και βίντεο, αποφοιτήσεων, λοιπών φωτογραφικών
λευκωµάτων, περιοδικών, αναφορικά µε δραστηριότητες του στο πλαίσιο της σπουδαστικής ζωής,
κατόπιν συγκατάθεσής τους.
Ανάρτηση φωτογραφικού και βιντεοσκοπηµένου υλικού στον επίσηµο ιστότοπο του «Γίγνεσθαι»,
καθώς και σε µέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει, όπως Facebook, Instagram, YouTube,
κατόπιν συγκατάθεσής τους.

∆ιάρκεια τήρησης δεδοµένων
Η διάρκεια τήρησης του αρχείου µε τα παρεχόµενα από τον/την εκπαιδευόµενο/η προσωπικά δεδοµένα,
ταυτίζεται κατ’ ελάχιστο µε τη διάρκεια σπουδών στο «Γίγνεσθαι». Επίσης τα προσωπικά δεδοµένα
διατηρούνται για την εξυπηρέτηση των εκπαιδευόµενων µετά την αποφοίτησή τους, όπως για λόγους
έκδοσης αντιγράφων, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, κ.λπ.
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•

Στοιχεία ταυτότητας και φορολογικά στοιχεία. (Ονοµατεπώνυµο εκπαιδευόµενης/ου,
στοιχεία ταυτότητας, ΑΦΜ & ∆.Ο.Υ.).
Στοιχεία επικοινωνίας (Ταχυδροµική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, email).
Γραµµατικές γνώσεις (Βιογραφικό, Πτυχία , Μεταπτυχιακό, Συστατικές Επιστολές).
Εργασίες (Εκτυπωµένες). Τελική Εργασία αποφοίτησης (Εκτυπωµένη) , Βεβαίωση ωρών
ατοµικής/οµαδικής θεραπείας από τον/την Θεραπευτή του/της , Βεβαίωση ωρών εποπτευόµενης
εργασίας /πρακτικής από τον/την επόπτη/τρια σας λείπουν, Βεβαιώσεις άλλων Σεµιναρίων
εκτός «γίγνεσθαι».
Φωτογραφίες και βίντεο από την φοίτηση, δράσεις όπως ηµερίδες, συµµετοχή σε ειδικά προγράµµατα,
εκδηλώσεις, εκθέσεις των εκπαιδευόµενων και άλλες συναφείς δραστηριότητες, εικαστικά δρώµενα.
Επισηµαίνεται ότι ζητείται η ρητή συγκατάθεση των εκπαιδευόµενων για τη δηµοσίευση των
φωτογραφιών και βίντεο στον ιστότοπο του «Γίγνεσθαι» ή στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης
που διατηρεί, όπως Facebook, Instagram και στο YouTube, στις έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις του.

Τα ανωτέρω προσωπικά δεδοµένα καταχωρούνται στον ατοµικό φάκελο του/της εκπαιδευόµενου/ης, ο
οποίος τηρείται στην έδρα του «Γίγνεσθαι» και δύνανται να έχουν πρόσβαση σε αυτά µόνο εξουσιοδοτηµένα
πρόσωπα του «Γίγνεσθαι».

Οδηγός Σπουδών 2022-2023

Οδηγός Σπουδών 2022-2023

έντυπο συγκατάθεσης βάσει GDPR

Οδηγός Σπουδών 2022-2023

έντυπο συγκατάθεσης βάσει GDPR

∆ιαβίβαση προσωπικών δεδοµένων
Το «Γίγνεσθαι» δύναται να διαβιβάζει προσωπικά δεδοµένα των εκπαιδευόµενων σε συνδεδεµένα προς
αυτό φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και φορείς. Εκτός από τις ανωτέρω περιπτώσεις, το «Γίγνεσθαι» δεν
διαβιβάζει τα προσωπικά δεδοµένα που επεξεργάζεται σε τρίτα πρόσωπα, εκτός εάν συντρέχουν εξαιρετικά
οι ακόλουθες περιπτώσεις:

•
•
•
•

Έχει παρασχεθεί η ρητή συγκατάθεση του υποκειµένου των δεδοµένων.
Η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση συµβατικών υποχρεώσεων του «Γίγνεσθαι»
στο πλαίσιο συνεργασίας µε τρίτους, όπως π.χ. στην ΕΕΨΕ, EAPI, ΕΕΣ, EAC.
Η διαβίβαση απαιτείται για τη συµµόρφωση µε έννοµη υποχρέωση του «Γίγνεσθαι».
Η διαβίβαση γίνεται προς ∆ηµόσιες Αρχές κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους.

∆ικαιώµατα των υποκειµένων των προσωπικών δεδοµένων
Το «Γίγνεσθαι» σέβεται και τηρεί όλα τα προβλεπόµενα από τον ΓΚΠ∆ δικαιώµατα των υποκειµένων των
δεδοµένων λαµβάνοντας µέριµνα για τη νόµιµη ικανοποίησή τους. Τα δικαιώµατα αυτά είναι τα ακόλουθα: ∆ικαίωµα
ενηµέρωσης και πρόσβασης, δικαίωµα διόρθωσης, δικαίωµα διαγραφής (λήθης), δικαίωµα περιορισµού της
επεξεργασίας, δικαίωµα φορητότητας των δεδοµένων, δικαίωµα εναντίωσης στην περαιτέρω επεξεργασία αυτών.
Έχω διαβάσει και έχω ενηµερωθεί για το περιεχόµενο του παρόντος, και ελεύθερα και µε πλήρη
επίγνωση, αποδέχοµαι και δίδω τη ρητή συγκατάθεσή µου για τη νόµιµη επεξεργασία των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα που µε αφορούν, για τους σκοπούς που περιγράφονται πιο πάνω.
Συναινώ
Ονοµατεπώνυµο:

email:

Ηµεροµηνία:

Υπογραφή:

∆εν συναινώ
Ονοµατεπώνυµο:

email:

Ηµεροµηνία:

Υπογραφή:
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Το «Γίγνεσθαι» έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων, προς τον οποίο τα υποκείµενα των
δεδοµένων µπορούν να απευθύνονται για την άσκηση των δικαιωµάτων τους για ενηµέρωση, πρόσβαση, διόρθωση,
διαγραφή, περιορισµό, καθώς και για τυχόν υποβολή αντιρρήσεων ως προς την επεξεργασία των χορηγούµενων
προσωπικών δεδοµένων, την αποτελεσµατική προστασία των προσωπικών δεδοµένων που συλλέγει και
επεξεργάζεται, για τους ανωτέρω σκοπούς την νόµιµο εκπρόσωπο και την Υπεύθυνη ∆ιοικητικής Γραµµατείας.
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