
    

 

 Ελληνική Εταιρεία Έρευνας της Συμπεριφοράς – 

Παράρτημα Μακεδονίας 

 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

⧫ Το παράρτημα Μακεδονίας της ΕΕΕΣ οργανώνει σεμινάρια με εξειδίκευση 
στη Γνωστική Συμπεριφορική ομαδική ψυχοθεραπεία, διάρκειας 13 μηνών 
(135 ώρες). 

⧫ Τα σεμινάρια απευθύνονται σε ειδικούς ψυχικής υγείας που 
ενδιαφέρονται να εξειδικευτούν στις αρχές και μεθόδους εφαρμογής της 
ομαδικής θεραπείας. 

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 
 

 

Ο κύκλος εξειδίκευσης οργανώνεται σε τρεις ενότητες: 

1η Ενότητα: Θεραπευτικό πλαίσιο ομαδικής θεραπείας [20 ώρες] 

Εισηγήτρια: Ντίνα Διαμαντίδου 

❖ Θεραπευτικοί παράγοντες στην ομαδική θεραπεία – Συνεκτικότητα της ομάδας 
❖ Θεραπευτική σχέση στην ομαδική θεραπεία – Ο ρόλος του θεραπευτή - 

Αλληλεπιδράσεις και ρόλοι στην ομάδα 
❖ Σχεδιασμός και διαδικασίες παρέμβασης στη ομαδική θεραπεία (Σύνθεση – στόχοι – 

στάδια εξέλιξης της ομάδας) 
❖ Θεραπευτικές τεχνικές και τεχνικές συντονισμού στην ομαδική θεραπεία 

 

2η Ενότητα: Γνωστικά συμπεριφορικά μοντέλα ομαδικής θεραπείας [30 ώρες] 

Εισηγητές: Σίλια Μπατρακούλη, Ντίνα Διαμαντίδου, Παναγιώτης Νικηφορίδης 

❖ Ομάδες ψυχο-εκπαίδευσης 
❖ Ομάδες γονέων 
❖ Ομάδες παιδιών και εφήβων 
❖ Ομάδες απόκτησης δεξιοτήτων αντιμετώπισης 
❖ Συνθετικά μοντέλα ομαδικής θεραπείας 
❖ Ομάδες αυτογνωσίας και προσωπικής ανάπτυξης 

3η Ενότητα: Πρακτική άσκηση [85 ώρες] 

❖ Διεξαγωγή ομάδων [50 ώρες] 
❖ Εποπτεία σε ομάδα – συζήτηση περιστατικών [15 ώρες] 
❖ Ατομική εποπτεία [10 ώρες] 

❖ Βιωματικό εργαστήριο: συντονισμός ομάδας [10 ώρες]  



 

 

Πληροφορίες – Εγγραφές:  

ΕΕΕΣ – Παράρτημα Μακεδονίας 

Ερμού 48, 6ος όροφος 

Τηλ. 2310 274610 

E-mail: eeesm@otenet.gr 

www.eeespm.gr 
 
 

Υπεύθυνη σεμιναρίων: Ντίνα Διαμαντίδου, Ψυχολόγος, Διδάκτωρ Α.Π.Θ., Γνωστική 

συμπεριφορική θεραπεύτρια. 

Διάρκεια του κύκλου εξειδίκευσης: Δεκέμβριος 2018 – Δεκέμβριος 2019 

Κόστος σεμιναρίων, εργαστηρίων  και εποπτείας σε ομάδες/ συζήτηση περιστατικών 

(75 ώρες): 800ευρώ 

Μέλη της ΕΕΕΣ & εκπαιδευόμενοι της ΕΕΕΣ: 650 ευρώ 

Κόστος πρακτικής άσκησης (10 ώρες ατομικής εποπτείας) : 200 - 400 ευρώ* 

*Το κόστος της ατομικής εποπτείας διαφοροποιείται όταν στην εποπτεία συμμετέχουν δύο 

συνθεραπευτές. 

Εγγραφές: 1 Σεπτεμβρίου – 30 Νοεμβρίου 2018 

Έναρξη σεμιναρίων: 8 Δεκεμβρίου 2018 
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