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Αθήνα, 1/10/2016 

 

Ξεθηλoύλ νη εγγξαθέο γηα ηνλ λέν θύθιν ηεηξάκελεο δηάξθεηαο επηζηεκνληθώλ 

ζεκηλαξίσλ, εμ΄ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. 
 

Πξνζεζκία Υπνβνιήο Αηηήζεσλ: 01/10/16 – 20/12/16. 

            Έλαξμε Μαζεκάησλ: 21/12/2016. 

 

Πεπίγπαμμα και ζηόσοι ηος ππογπάμμαηορ εξειδίκεςζηρ: 
 

Τν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα εμεηδίθεπζεο ηεηξάκελεο δηάξθεηαο κε ηίηιν 

«Επίλςζη πποβλημάηων με έμθαζη ζηιρ ςποβοηθηηικέρ ζσέζειρ ενηόρ ηων 

ομάδων κοινωνικοποίηζηρ ηων παιδιών (ζσολείων και οικογένειαρ)»,  έρεη σο 

ζηόρν ηελ εθπαίδεπζε ζηηο δεμηόηεηεο θαη ηηο ηερληθέο ηεο (ζπλεξγαηηθήο) επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ, κέζα από ηελ θαιιηέξγεηα ησλ επηθνηλσληαθώλ δεμηνηήησλ ησλ 

ελειίθσλ θαη ησλ παηδηώλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλακηθώλ ησλ ππνβνεζεηηθώλ 

ζρέζεσλ κεηαμύ ηνπο. Αλαθέξεηαη επίζεο, ζε δεηήκαηα ησλ ζηαδίσλ ηεο αλάπηπμεο 

ησλ παηδηώλ έσο ηελ εθεβηθή ειηθία θαη πεξηιακβάλεη εηδηθέο πξαθηηθέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε δηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ ζηελ νηθνγέλεηα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πξόγξακκα εμεηδίθεπζεο, πεξηιακβάλεη, ηελ 

παξνπζίαζε αλαπηπμηαθώλ ζεκάησλ ησλ παηδηώλ, από ηε λεπηαθή ειηθία έσο ηελ 

εθεβεία, ζε ζρέζε, πάληα, κε κηα γθάκα δεμηνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξώλ, ηηο νπνίεο 

κπνξνύλ λα απνθηήζνπλ κέζα από ηηο δξάζεηο ηνπο εληόο ησλ νκάδσλ 

θνηλσληθνπνίεζεο. Ο ελήιηθνο, θαιιηεξγώληαο έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηύπν ζρέζεσλ κε 

ηα παηδηά, ηηο «ππνβνεζεηηθέο» ζρέζεηο, κπνξεί λα αμηνπνηήζεη θαιύηεξα απηέο ηηο 

δεμηόηεηεο ησλ παηδηώλ, πξνο ην ζηόρν ηεο κάζεζεο ηεο ππεπζπλόηεηαο ηαπηόρξνλα 

κε ηελ ελζάξξπλζε ηεο απηνλνκίαο θαη ηελ αλάδεημε ησλ «θξπκκέλσλ πξνζόλησλ» 

ησλ παηδηώλ. 

Πξόθεηηαη γηα έλα πεξηεθηηθό πξόγξακκα, πνπ ζπλδπάδεη έλλνηεο ηεο 

ςπρνινγίαο κε έλλνηεο ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, δίλνληαο πξνηεξαηόηεηα ζηελ 

πξαθηηθή εθπαίδεπζε κέζσ ηεο εθκάζεζεο ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθώλ επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ θαη ζπγθξνύζεσλ, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη βήκα-βήκα, ώζηε ν 

ελήιηθνο λα κπνξεί λα ηηο κεηαδώζεη θαη ζηα παηδηά. Πιαηζηώλεηαη, κάιηζηα, από 

εηδηθά ζέκαηα πξνο δηαρείξηζε, όπσο είλαη ε δηαθνξεηηθόηεηα, ε αλαπεξία, ε απώιεηα 



θαη ην πέλζνο, ε δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηνπ ζπκνύ θαη ε 

παξαβαηηθόηεηα.  

Σεκαληηθό ξόιν ζε απηέο ηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο, έρεη θαη ε ξύζκηζε 

ησλ παξακέηξσλ ηνπ ρώξνπ, ώζηε λα κεγηζηνπνηείηαη ε πξνζνρή, ε ζπκκεηνρή, ε 

δεκηνπξγηθόηεηα θαη ην αίζζεκα αζθάιεηαο ησλ παηδηώλ. Τέινο, ην ζεκηλάξην απηό, 

πεξηιακβάλεη παξαδείγκαηα δηαδξαζηηθώλ παηρληδηώλ, θάλνληαο αλαθνξά ζηηο αξρέο 

ηεο νξγάλσζεο παξεκβάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ εθκάζεζεο ελλνηώλ ηεο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ. Τν πιηθό απηό, κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ηόζν νκαδηθά όζν θαη αηνκηθά. 

Απεπζύλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνύο, σζηόζν, κπνξεί λα αθνξά θαη ηνπο γνλείο, θαζώο ε 

παξνπζίαζε ηνπ πιηθνύ πξνρσξά βαζκηαία, ζηνρεύνληαο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηόρνπο 

θαη πξαθηηθέο, ρσξίο λα απαηηείηαη πξνεγνύκελε γλώζε νξνινγίαο ηεο ςπρνινγίαο. 
 

Οι ενόηηηερ ηος ππογπάμμαηορ εξειδίκεςζηρ είναι: 

1) Θέμαηα ηηρ ανάπηςξηρ ηων παιδιών (αλαπηπμηαθά ζηάδηα θαη 

«θξίζηκα» ζηάδηα ζηα παηδηά, ραξηζκαηηθά παηδηά, πξνηεξαηόηεηεο ζε 

θάζε ειηθηαθή θαηεγνξία έσο θαη ηελ ελειηθίσζε, εζηθή αλάπηπμε, 

αίζζεκα δηθαίνπ θαη «εηνηκόηεηα» θάζε ειηθίαο ζε ζέκαηα 

νξηνζέηεζεο, ππεπζπλόηεηαο θαη ζπκκεηνρήο ζηε ιήςε απνθάζεσλ, 

ξόινο ηεο νκάδαο ζηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο, δπζιεηηνπξγηθά 

ζπκπηώκαηα θαη δηαρείξηζή ηνπο). 

2) Ρύθμιζη καηάλληλων δπαζηηπιοηήηων ζε ζσέζη με ηο σώπο και ηα 

μέζα (παηδί θαη παηρλίδη, παηδί θαη ηερλνινγία, δηαιεθηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο, ηερληθέο δηδαζθαιίαο γξαπηνύ ιόγνπ, δεμηόηεηεο 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζηα παηδηά, ξύζκηζε ιεηηνπξγηθώλ ρώξσλ γηα 

ηελ αύμεζε ηεο πξνζνρήο, ξύζκηζε ιεηηνπξγηθώλ ρώξσλ γηα ηνλ 

απηηζκό). 

3) Ειζαγωγή ζηιρ «ςποβοηθηηικέρ ζσέζειρ» (πξνώζεζε ηεο έθθξαζεο, 

γνλετθά ζηπι, ζηόρνη δηαρείξηζεο θξίζεσλ, έλλνηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ραξαθηεξηζηηθά ησλ κε-θαηεπζπληηθώλ 

ζρέζεσλ) 

4) Επικοινωνιακέρ δεξιόηηηερ και ηεσνικέρ (ελεξγεηηθή αθξόαζε, 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηαλόεζε, δηδαζθαιία κε έκθαζε ζηα 

ζπλαηζζήκαηα, επίιπζε ζπγθξνύζεσλ ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζην 

ζρνιείν βήκα-βήκα, εηδηθά ζέκαηα ζηελ επηθνηλσλία όπσο: 

πξνεθεβεία/ εθεβεία/  αγρώδεηο εθδειώζεηο/ παηδί κε αλαπεξία/ 

θαθνπνηεκέλν παηδί/ δπζιεηηνπξγηθά ζθεπηηθά θαη αξλεηηζκόο/ 

δηαρείξηζε δηαθνξεηηθόηεηαο / δηαρείξηζε ζπκνύ/ δηαρείξηζε θξίζεσλ/ 

δηαρείξηζε πέλζνπο θαη απώιεηαο/ ζέκαηα ζηελ «νξηνζέηεζε» αλά 

ειηθηαθή θαηεγνξία/ παξαβαηηθόηεηα θαη δηαρείξηζή ηεο) 
 

Αποηελέζμαηα: 

Τν πξόγξακκα εμεηδίθεπζεο ζα έρεη σο απνηέιεζκα, λα κπνξεί ν 

επηκνξθνύκελνο λα αμηνπνηήζεη ηηο δπλακηθέο ησλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηύζζνληαη ζηηο 

νκάδεο θνηλσληθνπνίεζεο ησλ παηδηώλ, ξπζκίδνληαο δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ είλαη 

δπλαηό λα δεκηνπξγήζνπλ «δπζιεηηνπξγηθνύο θύθινπο» θαη «δύζθνιεο ζρέζεηο», 

επεξεάδνληαο ην επίπεδν επηθνηλσλίαο ζηελ νηθνγέλεηα ή ζην ζρνιείν, ην επίπεδν 

ηθαλνπνίεζεο ησλ αηόκσλ από ηελ απόδνζή ηνπο ζηε δηαρείξηζε ηνπ θαζεκεξηλνύ 

άγρνπο θαη ησλ πξνθιήζεσλ, ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηε δηαρείξηζε 

ζπλαηζζεκάησλ. Θα παξνπζηαζηνύλ νη δηαθνξεηηθέο πξνηεξαηόηεηεο πνπ ζπλδπάδνπλ 

ηνλ «έιεγρν» κε ηε «ζπκκεηνρή», αλάινγα κε ηηο δηάθνξεο ειηθίεο ησλ παηδηώλ θαη ν 



ξόινο ηνπ ελειίθνπ ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ βάζεσλ κηαο επνηθνδνκεηηθήο θνηλήο 

πνξείαο. 

Πην εηδηθά, από απηό ην πξόγξακκα εμεηδίθεπζεο ζα απνθνκίζεηε: 

● Θεσξεηηθή θαη επηζηεκνινγηθή θαηάξηηζε ζρεηηθά κε ηηο 

δηδαζθόκελεο έλλνηεο.  
● Δεμηόηεηεο θαη βήκα-βήκα δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ζπγθξνύζεσλ ζην 

ζρνιείν θαη ζηελ νηθνγέλεηα. 
● Αξρέο ηεο (ζπλεξγαηηθήο) επίιπζεο πξνβιεκάησλ. 
● Αλαγλώξηζε θαη δηαρείξηζε δπζιεηηνπξγηθώλ ζπκπησκάησλ. 
● Πξαθηηθέο εθαξκνγέο (νκαδηθώλ) παξεκβάζεσλ κε ζπγθεθξηκέλνπο 

ζηόρνπο πνπ αθνξνύλ ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ηελ απηνξξύζκηζε 

εληόο ησλ νκάδσλ θνηλσληθνπνίεζεο θαη ηελ ππεπζπλόηεηα. 
 

Σο ππόγπαμμα, αποηελείηαι από 8 εκπαιδεςηικέρ ενόηηηερ, ππό ηηο 4 

επξύηεξεο ζεκαηηθέο πνπ παξνπζηάζακε παξαπάλσ, νη νπνίεο ζα παξνπζηάδνληαη 1 

αλά  2 βδνκάδεο. Τέινο ζα ππάξρεη θαη κηα πξναηξεηηθή ζπλάληεζε δηα δώζεο, γηα 

επίιπζε απνξηώλ, ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζηηο ηερληθέο πνπ ζα παξνπζηαζηνύλ θαη γηα 

ηνλ ζρεδηαζκό, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ αλαηξνθνδόηεζε ηεο ηειηθήο εξγαζίαο, πνπ 

είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επηηπρή παξαθνινύζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Η πξναηξεηηθή 

ζπλάληεζε ζα γίλεηαη Σαββαηνθύξηαθν ζηελ αίζνπζα ηνπ Εξγαζηεξίνπ 

Λνγνζεξαπείαο θαη Σπκβνπιεπηηθήο ηνπ ΠΤΔΕ Αζελώλ – Δακάξεσο 68, Παγθξάηη 

Αζήλα. 

Ο θύθινο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνύ είλαη 4 κήλεο εμ απνζηάζεσο (ζε 

πιαηθόξκα αζύγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο).  Μεηά από επηηπρή παξαθνινύζεζε ηνπ 

θύθινπ απηνύ δίλεηαη πηζηνπνηεηηθό εμεηδίθεπζεο. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ηνπ ηκήκαηνο κπνξνύλ λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή από ηελ 1
ε
  

Οθησβξίνπ έσο θαη ηηο 20 Δεθεκβξίνπ. Θα ηεξεζεί πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο 

ζπκκεηνρώλ θαζώο επίζεο θαη κεησκέλν θόζηνο ζηα 188 επξώ αλά άηνκν. 

ημανηικό ζηοισείο είναι η έγκαιπη εγγπαθή και ζςμμεηοσή με ζκοπό ηην 

καηάλληλη πποεηοιμαζία ζαρ. 
 

Πώρ δηλώνω ζςμμεηοσή; 
 

Μπνξείηε λα δειώζεηε ζπκκεηνρή ζηέιλνληαο έλα mail ζην 

info_dseminario@yahoo.com 

γξάθνληαο ην νλ/κν ζαο, ηελ ηδηόηεηαο ζαο, ηνλ θσδηθό ηνπ ζεκηλαξίνπ DSL30 

θαζώο επίζεο θαη έλα ηειέθσλν επηθνηλσλίαο (θαηά πξνηίκεζε θηλεηό). 
 
 

Χπήζιμερ πληποθοπίερ 
 

Δηάξθεηα πξνγξάκκαηνο: 4 κήλεο (155 ώξεο). 
 

Οη ζεκαηηθέο πξνζθέξνληαη αλά δύν βδνκάδεο ζε πιαηθόξκα moodle – Αλά ζεκαηηθή 

ππάξρεη ηεζη αμηνιόγεζεο ππό ηε κνξθή θνπίδ θαη ε παξαθνινύζεζε ζαο είλαη 

ππνρξεσηηθή 2 θνξέο ηε βδνκάδα. 
 

Κόζηνο ζπκκεηνρήο: 188€. 

 

Ίδξπκα: Εζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ – Εηήζην Πξόγξακκα 

Εμεηδίθεπζεο ζηε Σπκβνπιεπηηθή, Λνγνζεξαπεία, Εηδηθή Εθπαίδεπζε θαη Φξήζε 



Τερλνινγίαο. 

 

Θεκαηηθή: Επίιπζε Πξνβιεκάησλ κε έκθαζε ζηηο ππνβνεζεηηθέο ζρέζεηο εληόο ησλ 

νκάδσλ θνηλσληθνπνίεζεο ησλ παηδηώλ (ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο).   

 

Τύπνο πηζηνπνηεηηθνύ: Επηκόξθσζεο. 

 

Επίπεδν Γλώζεσλ: Αξράξην. 
 

Γιώζζα Εθκάζεζεο: Ειιεληθή. 

 

Γιώζζα γηα ηα βίληεν: Ειιεληθή. 
 

Γιώζζα Εθκάζεζεο: Ειιεληθή. 

 

Γιώζζα πιηθνύ εθπαίδεπζεο θαη βηβιηνγξαθίαο: Ειιεληθή. 


