
Τίτλος Μαθήματος Ψυχοθεραπευτικές Προσεγγίσεις  

Κωδικός Μαθήματος PSC425 

Τύπος μαθήματος 
Επιλεγόμενο 

Επίπεδο 
Πτυχίο (1ος κύκλος) 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

3ο η 4ο  Έτος / 5ο ,  6ο ,  7ο  η  8ο  Τετράμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα 
Θα ανακοινωθεί 

ECTS 6 Διαλέξεις / 
εβδομάδα 

3 Ώρες / 14 
Εβδομάδες 

Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

Δεν 
ισχύει 

Στόχος Μαθήματος Να εισάγει το φοιτητή στις βασικές έννοιες και αρχές της ψυχοθεραπείας. 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι διδασκόμενοι αναμένεται να είναι σε 
θέση να: 

 Αναγνωρίζουν τις βασικές θεωρίες της ψυχοθεραπείας. 

 Περιγράφουν τις διαδικασίες στην ψυχοθεραπεία. 

 Αναγνωρίζουν ειδικά θέματα ψυχοθεραπείας. 

 Συνοψίζουν τις ηθικές και δεοντολογικές αρχές της ψυχοθεραπείας. 

 Συγκρίνουν τις βασικές ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις ως προς τους 
σκοπούς, τη διαδικασία και τις φιλοσοφικές βάσεις. 

Προαπαιτούμενα 
PSC230 

Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Το μάθημα δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να έρθουν σε επαφή με τις 
διάφορες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις, τις μεθοδολογίες που 
χρησιμοποιούν αλλά και την αποτελεσματικότητά τους γενικότερα. Επιπλέον, 
μέσω της εισαγωγής των φοιτητών στα διάφορα μοντέλα και σχολές σκέψης, 
θα μπορούν να συγκρίνουν τις διάφορες σχολές δίνοντάς τους έτσι την 
ευκαιρία να αποκτήσουν κριτικές δεξιότητες για τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα της εκάστοτε προσέγγισης. 

Η θεματολογία που θα μπορούσε να συζητηθεί είναι η ακόλουθη: Ιστορικές 
απαρχές της ψυχοθεραπείας, Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία και 
ψυχοδυναμικές προσεγγίσεις, Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία, 
Θεραπεία σχημάτων, Προσωποκεντρική Θεραπεία, Θεραπεία Gestalt, 
Συστημική Ψυχοθεραπεία, Συνθετική και εκλεκτική προσέγγιση στη 
Ψυχοθεραπεία, Ψυχοθεραπευτική διαδικασία και θεραπευτική σχέση, Αρχές 
ηθικής και δεοντολογίας, Διαπολιτισμικά θέματα στη Ψυχοθεραπεία, Ομαδική 
Ψυχοθεραπεία, Θέματα έρευνας και αποτελεσματικότητας της 
ψυχοθεραπείας, Θέματα εκπαίδευσης και εποπτείας. 



Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Διδασκαλία στην τάξη 
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Αξιολόγηση 
 

Εξετάσεις 60% 

Εργασίες  30% 

Παρακολούθηση & Συμμετοχή στο μάθημα 10% 

 100% 
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