
Θα ανακοινωθεί Τίτλος 
Μαθήματος 

Βασικές Δεξιότητες Συμβουλευτικής  

Κωδικός Μαθήματος PSC440 

Τύπος μαθήματος Επιλεγόμενο  

Επίπεδο Πτυχίο (1ος κύκλος) 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

4ο  Έτος /  7ο  η  8ο  Τετράμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα Θα ανακοινωθεί 

ECTS 6 Διαλέξεις/ 
εβδομάδες 

3 Ώρες / 14 
Εβδομάδες 

Εργαστήρια / 
εβδομάδες 

Δεν 
ισχύει 

Στόχος Μαθήματος 
Η εμπλοκή των φοιτητών στις βασικές τεχνικές συμβουλευτικής και 
ψυχοθεραπείας με απώτερο στόχο την εξάσκηση στην πρακτική 
εφαρμογή των δεξιοτήτων.   

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

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

 Προσδιορίζουν τη θεωρία πίσω από τις βασικές έννοιες και αρχές των 
δεξιοτήτων συμβουλευτικής. 

 Κατανοούν τα στάδια που ακολουθεί η θεραπευτική διαδικασία. 

 Εφαρμόζουν τις βασικές δεξιότητες συμβουλευτικής. 

 Επιδεικνύουν επαρκή εφαρμογή των βασικών δεξιοτήτων κατά το 
κτίσιμο της θεραπευτικής συμμαχίας. 

 Κατασκευάζουν πλάνο εφαρμογής των βασικών δεξιοτήτων για τις 
πρώτες συνεδρίες ψυχολογικής αξιολόγησης. 

 Αξιολογούν το επίπεδο εφαρμογής των δεξιοτήτων που κατέχουν 
μέσω επίβλεψης και ανατροφοδότησης. 

Προαπαιτούμενα 
PSC230 & PSC330 

Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Το μάθημα προσφέρει την ευκαιρία συμμετοχής σε μια εις βάθους 
εφαρμοσμένη εξερεύνηση των βασικών δεξιοτήτων συμβουλευτικής αλλά 
και ψυχοθεραπείας. Οι φοιτητές μέσω θεωρητικών διαλέξεων και κατά 
κύριο λόγο μέσω εργαστηριακών μαθημάτων, θα μπορούν να κατανοούν 
τις μεθόδους αξιολόγησης της σκέψης, του συναισθήματος, της 
επικοινωνίας, και της συμπεριφοράς. Μέσω πρακτικών εφαρμογών στο 
εργαστήριο οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή με τις βασικές δεξιότητες 
συμβουλευτικής, θα συντονίσουν θεραπευτική συνεδρία του πρώτου 
σταδίου αξιολόγησης και θα αναγνωρίσουν τις διαδικασίες κτισίματος της 
θεραπευτικής συμμαχίας. Οι πρακτικές εφαρμογές του μαθήματος θα 
γίνονται υπό επίβλεψη.  

Θέματα που θα συζητηθούν στο μάθημα περιλαμβάνουν: στάση 
θεραπευτή, θεραπευτικά όρια, μη-λεκτική επικοινωνία, παράφραση, 



αντανάκλαση συναισθήματος, ερωτήσεις, διευκρινήσεις, δημιουργία 
υποθέσεων, ψυχολογική αξιολόγηση, θεραπευτική συμμαχία. 
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Διδασκαλίας 
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Αξιολόγηση 
 

Εξετάσεις 60% 

Εργασίες  30% 

Παρακολούθηση & Συμμετοχή στο μάθημα 10% 

 100% 
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