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Διζαγυγή ζηην ομαδική τςσοθεπαπεία 

Ο Επηζηεκνληθόο Σύιινγνο Μέξηκλαο Παηδηνύ θαη Εθήβνπ ζηα πιαίζηα 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ δξαζηεξηνηήησλ νξγαλώλεη ηνλ Μάξηην θαη ηνλ 

Απξίιην ηνπ 2022 ζηε Θεζζαινλίθε έλα δηαδηθηπαθό ζεκηλάξην κε ζέκα 

‘Διζαγυγή ζηην ομαδική τςσοθεπαπεία’. Τν ζεκηλάξην απεπζύλεηαη  

ζε επαγγεικαηίεο θαη θνηηεηέο ζην ρώξν ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο (ςπρνιόγνπο, ςπρηάηξνπο, παηδνςπρίαηξνπο, θνηλσληθνύο 

ιεηηνπξγνύο, ινγνζεξαπεπηέο, εξγνζεξαπεπηέο, εηδηθνύο παηδαγσγνύο, 

εθπαηδεπηηθνύο).  

Διζηγηηέρ:  Παύινο Βαζηιεηάδεο ,M.D, ςπρίαηξνο, δηδάθησξ ΑΠΘ, 

η.δ/ληεο ΕΣΥ. πιήξεο κέινο ηεο American Group Psychotherapy 

Association ( AGPA) 

Μίιηνο Βαζηιεηάδεο, M.D ςπρίαηξνο, ςπρνζεξαπεπηήο, επηζη. 

ζπλεξγάηεο Β’ Χπρηαηξηθήο Κιηληθήο ηνπ ΑΠΘ, Πιστοποιημένος 

υστοθεραπεστής - πλήρες μέλος American Group Psychotherapy Association 

(AGPA) 

Πεπιγπαθή ζεμιναπίος: 

Με θπξίαξρν ζηόρν ηε ζεξαπεία ησλ ςπρηθώλ δηαηαξαρώλ, ε νκαδηθή 

ςπρνζεξαπεία δηεύξπλε επηπιένλ ην ελδηαθέξνλ ηεο πάλσ ζηε κειέηε 

ησλ αλζξώπηλσλ ζρέζεσλ. Έηζη, ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη ε νκαδηθή 

ςπρνζεξαπεία έρεη πάληα θάηη λα πεη, εθεί όπνπ ππάξρνπλ νκάδεο 

αλζξώπσλ, πνπ έρνπλ ζρέζε αιιεινεπίδξαζεο κεηαμύ ηνπο. Η νκαδηθή 

ςπρνζεξαπεία βαζίδεη ηνλ ζεξαπεπηηθό ηεο ξόιν ζε κία γλσζηηθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή βίσζε ησλ πξνβιεκάησλ, πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

άλζξσπνη ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο.  



Θέμαηα: 

-Η  ανάπηςξη ηος αηόμος ζε ομάδερ(ανάπηςξη πποζυπικόηηηαρ).  

-Ιζηοπική αναδπομή. Θευπίερ ομαδικήρ τςσοθεπαπείαρ. Βαζικέρ 

πποζεγγίζειρ.  

Αλλαγέρ ζηην κοινυνία. Αλλαγέρ ζηην τςσιαηπική.   

-Ειςαγωγή ςσην διαπροςωπική ομαδική ψτχοθεραπεία (Ι.Yalom) 

Οι θεπαπεςηικοί παπάγονηερ. 
Γομή και λειηοςπγία ηηρ ομάδαρ.  

Το «εδώ και ηώπα» 

-Ανάγκερ και εθαπμογέρ ηηρ Ομαδικήρ Χςσοθεπαπείαρ. 

Εθαξκνγέο ηελ πξσηνγελή, δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή πξόιεςε. 

Σπκβνπιεπηηθνί ζηαζκνί (Φνηηεηηθή Λέζρε, ΦΑΝΘ, Σρνιή Τπθιώλ). 

-Δξειδικεςμένερ ομάδερ 

π. ρ. νκάδεο γνλέσλ(ζρνιηθή ειηθία, εθεβεία). 

-Video: Εζσηεξηθνί αζζελείο (I. Yalom). 

  -Δκπαίδεςζη ζηην ομαδική τςσοθεπαπεία 

Έναρξη: άββατο   12 Μαρτίου 2022 

Ημερομηνίεσ: αβ., 12/3, 19/3, 2/4, 9/4 

Διάρκεια: 12 ώρεσ 

Ημέπα/Ώπερ: Σάββαην,  10:00 – 13:00   ( 4 εβδνκαδηαίεο ζπλαληήζεηο) 

 Φώπορ διεξαγυγήρ: ΓΙΑΓΙΚΤΥΑΚΔΣ  ΣΥΝΑΝΤΗΣΔΙΣ 

Πληροφορίες συμμετοχής: το τζλοσ του ςεμιναρίου οι ςυμμετζχοντεσ 

θα λάβουν βεβαίωςη ςυμμετοχήσ. 

Κόστος συμμετοχής: 70 €.  



τείλετε αίτηςη ςυμμετοχήσ με τα ςτοιχεία ςασ, (όνομα, ιδιότητα) ςτην 

ηλεκτρονική διεφθυνςη symepe@gmail.com μζχρι την Πζμπτη 10/3/22,  

Πληροφορίεσ: symepe@gmail.com 

  Σηλ. 2310 826040 και 6947805282 

 

mailto:symepe@gmail.com

