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ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

« LGBTQ+ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 

ΟΠΤΙΚΗ SANE - SystemAttachmentNarrativeEncephalon® ΜΕ ΑΤΟΜΑ, 

ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ »  

 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Η συστημική οπτική SANE - 

SystemAttachmentNarrativeEncephalon®,  στη θεραπεία και συμβουλευτική με 

άτομα, ζευγάρια και οικογένειες που ανήκουν στην LGBTQ+ κοινότητα, που προσφέρει 

το Λόγω Ψυχής, απευθύνεται σε ειδικούς της ψυχικής υγείας και σε ειδικευμένους 

ψυχοθεραπευτές, οι οποίοι ενδιαφέρονται να καταρτιστούν ώστε να δουλεύουν 

αποτελεσματικότερα με μέλη της LGBTQ+ κοινότητας. Το πρόγραμμα είναι μονοετές (70 

ώρες). 

Οι ειδικευόμενοι εξασκούνται στην αξιοποίηση των κατευθυντηρίων αρχών της 

προσέγγισης μας, δηλαδή τη συστημική οπτική των σχέσεων, τη συναισθηματική 

επίδραση των πρώιμων εμπειριών όπως περιγράφονται από τη θεωρία του 

συναισθηματικού δεσμού, την έκφραση της εσωτερικής δυναμικής μέσα από την 

αφήγηση των εμπλεκόμενων  καθώς και το βιολογικό υπόβαθρο των ανθρώπινων 

αντιδράσεων που αποκαλύπτουν οι νευροεπιστημονικές έρευνες, ώστε να παρέμβουν με 

αποτελεσματικότητα σε άτομα, ζευγάρια και οικογένειες που ανήκουν στην LGBTQ+ 

κοινότητα.   

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποσκοπεί να προσφέρει στους συμμετέχοντες μια 

πολυδιάστατη πληροφόρηση, που αφορά την κατανόηση θεμάτων που αφορούν την 

LGBTQ+ κοινότητα, σε συνδυασμό με την ψυχοθεραπευτική οπτική  SANE - 

SystemAttachmentNarrativeEncephalon®, ώστε να ειδικευθούν για να 

προσφέρουν ουσιαστικές και αποτελεσματικές θεραπευτικές υπηρεσίες σε LGBTQ+ 

θεραπευόμενους. Το πλούσιο θεωρητικό υλικό συνδυάζεται με βιωματικές ασκήσεις, 
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πρακτική εξάσκηση και εποπτεία, με στόχο οι ειδικευόμενοι να αντιλαμβάνονται και να 

διαχειρίζονται θεραπευτικά ζητήματα με LGBTQ+ θεραπευόμενους με ανοιχτότητα, 

κατανόηση, σεβασμό και εμβάθυνση σε σύνθετες εσωτερικές δυναμικές, ώστε η 

σεξουαλική λειτουργία ούτε να αποσιωπάται ούτε να υπερτονίζεται στην προσέγγιση του 

θεραπευόμενου.  

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 

Η διάρκεια της εκπαίδευσης είναι ένα (1) έτος με συχνότητα οκτώ (8) ώρες ανά 15ημέρες,  

Παρασκευή 09.30-16.30, από Οκτώβριο έως και Ιούλιο.  

 

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  

• Ιστορική αναδρομή στην έκφραση και αντίληψη της σεξουαλικότητας 

✓ η σημασία της πολιτισμικής διάστασης 

 

• Διλήμματα αποκάλυψης του σεξουαλικού προσανατολισμού  

• Η σεξουαλική λειτουργία ως μέρος της ευρύτερης αίσθησης εαυτού/ταυτότητας 

• Σημαντικές παράμετροι στην μετακίνηση της επιστημονικής προσέγγισης από την 

παθολογικοποίηση της σεξουαλικότητας και τις θεραπείες αλλαγής του σεξουαλικού 

προσανατολισμού (conversion therapy) στις πρακτικές αποδοχής όλων των μορφών 

σεξουαλικής έκφρασης 

• Άξονες αντίληψης της σεξουαλικής ταυτότητας 

 

• Ορολογία και αποσαφήνιση όρων  

✓ LGBTQ+ 

✓ Crossdresing, Drag queen 

✓ Η χρήση των αντωνυμιών και το νόημα του αυτοπροσδιορισμού 

✓ Gender-blending and fluid identities 

 

• Θέματα εσωτερικευμένης ομοφοβίας και ετεροσεξισμού 

• Θεραπεία ζευγαριού και σχέσεων 

✓ (relationship diversity: ανοιχτές σχέσεις, ασέξουαλ, πολυσυντροφικές, κ.ά.) 

✓ Oροασύμβατα ζευγάρια  

✓ Σεξουαλικές πρακτικές και αυτοφροντίδα (chemsex, barebacking, 

✓ ghosting, εφαρμογές dating, escorting, πορνογραφία, kink/BDSM, prep, 

pep ) 

✓ Men having sex with men non gay (φυλακές και άλλα ιδρύματα) 

✓ Σχέσεις αλληλοκάλυψης 

 

• Γονεϊκότητα:  

✓ ιατρικές, νομικές και κοινωνικές παράμετροι, δυναμικές στο ζευγάρι και 

στη σχέση με το παιδί σε διαφορετικές φάσεις της ανάπτυξης του και σε 

περίπτωση διαζυγίου. 

✓ Διαζύγιο και μεικτές οικογένειες με παιδιά από προηγούμενο γάμο. 

✓ Ιατρικά διλήμματα σε intersex μωρά  

✓ Υποστήριξη ομοφυλόφιλων και διεμφυλικών παιδιών και εφήβων, καθώς 

και των οικογενειών τους. Ισορροπίες σε αδέλφια  

 

• Νομικά ζητήματα 

• Επαγγελματικά και κοινωνικά ζητήματα  

• Θέματα θρησκείας  
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• Η διαχείριση ζητημάτων που προκύπτουν στα σχολικά πλαίσια (ενημέρωση των 

παιδιών για τη σεξουαλικότητα, θέματα αποδοχής και αντιμετώπιση φαινομένων 

εκφοβισμού, πρόληψη και αντιμετώπιση ψυχολογικών δυσκολιών) 

• Ψυχοθεραπεία και LGBTQ+ 

✓ Θέματα ψυχοπαθολογίας (κατάθλιψη, διαταραχές διατροφής, κ.ά.) και   

αυτοκτονικότητα 

✓ Θεραπευτικές Ομάδες και LGBTQ+ μέλη 

✓ Ο σεξουαλικός προσανατολισμός του θεραπευτή ως παράμετρος της 

θεραπείας με LGBTQ+ θεραπευόμενους  

✓ Ο ρόλος θεραπευτή: κατάρτιση, προσωπική θεραπεία, επεξεργασία 

δικών του βιωμάτων και αντιλήψεων, ευελιξία, κατανόηση και 

νηφαλιότητα, διαχείριση του φόβου για λάθος 

Δ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

A. Αξιολόγηση του ειδικευόμενου 

(i) Παρουσίες. Προκειμένου οι ειδικευόμενοι να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα με επιτυχία 

θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει συστηματικά όλα τα μαθήματα (τουλάχιστον 80% 

των ωρών)  

(ii) Εργασίες. Ομαδικές εργασίες-παρουσιάσεις  

(iii) Προσομοιώσεις συνεδριών.  Εξάσκηση σε τεχνικές  

(iv) Διεργασία συνεχούς ανατροφοδότησης από την εκπαιδεύτρια και επόπτρια 

(v) Συμπλήρωση έντυπου αξιολόγησης προσωπικής πορείας από τον ειδικευόμενο. 

Περιλαμβάνει αξιολόγηση βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων επάρκειας (βλ. παρακάτω Β). 

(vi) Συμπλήρωση έντυπου αξιολόγησης του ειδικευόμενου από εκπαιδευτήρια και 

επόπτρια  Περιλαμβάνει αξιολόγηση βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων επάρκειας (βλ. 

παρακάτω Β).   

 

B. Κριτήρια Αξιολόγησης 

1. Επαρκής κατανόηση της βιβλιογραφίας που αφορά την LGBTQ+ κοινότητα 

2. Σεβασμός και έμπρακτη αποδοχή της διαφορετικότητας των ανθρώπων  

3. Δυνατότητα επεξεργασίας θεωρητικών εννοιών και κριτική σκέψη 

4. Ικανότητα αναστοχασμού της θεραπευτικής διεργασίας με αναγνώριση της 

προσωπικής του επιρροής με αυτή  

5. Συντονισμός της θεραπευτικής διαδικασίας με ενσυναίσθηση και όρια   

6. Αξιοποίηση της εποπτείας  

7. Ικανότητα αυτοαξιολόγησης και ύπαρξη ισχυρού κινήτρου για προσωπική και 

επαγγελματική εξέλιξη  

8. Αποτελεσματική οργάνωση εκπαιδευτικών υποχρεώσεων  

9. Γνώση και σεβασμός του κώδικα δεοντολογίας  

 

E. ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  

Ο προβλεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης είναι ένα (1) έτος 

 

ΣΤ. ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 
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Η επιτυχής ολοκλήρωση αυτού του κύκλου ειδίκευσης οδηγεί στη χορήγηση 

πιστοποιητικού με τίτλο «Κλινική Ειδίκευση σε LGBTQ+ θέματα». 

Η. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ  

(ι) Κριτήρια Εισαγωγής.  

Πτυχίο ψυχολογίας, ψυχιατρικής, κοινωνικής εργασίας, ή ανθρωπιστικών σπουδών με 

μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ψυχολογία και ειδίκευση στη συστημική ψυχοθεραπεία 

σε αναγνωρισμένο από την ΕΛΕ.ΣΥ.Θ κέντρο σπουδών ή ειδίκευση σε άλλη θεραπευτική 

προσέγγιση σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό κέντρο.    

Το Ινστιτούτο δεσμεύεται από τον κώδικα δεοντολογίας του στην αποφυγή διακρίσεων 

που αφορούν την καταγωγή, την εθνικότητα, το χρώμα, το φύλο, τη θρησκεία, τη 

σωματική υγεία και τη σεξουαλική προτίμηση στην προσφορά ευκαιριών ειδίκευσης.  

ιι) Αιτήσεις  

Οι αιτήσεις εξετάζονται το Σεπτέμβριο κάθε έτους. Για να είναι ολοκληρωμένη η αίτηση 

πρέπει να περιλαμβάνει   

• Συμπληρωμένη αίτηση (διατίθεται ηλεκτρονικά) 

• φωτοαντίγραφα πτυχίων και βεβαιώσεων για όσα αναφέρετε στην αίτηση 

• φωτογραφία (στο μέγεθος διαβατηρίου) 

 

Θ. ΜΕΡΕΣ-ΩΡΕΣ-ΤΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Η εκπαίδευση διεξάγεται στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Έρευνας στη Συστημική 

Ψυχοθεραπεία-Λόγω Ψυχής, Στουντίου 10β, Μαρούσι με συχνότητα οκτώ (8) ώρες, 

Παρασκευή 09.30-16.30, από Οκτώβριο έως και Ιούλιο. 

 

Ι. ΔΙΔΑΚΤΡΑ  

Το ετήσιο συνολικό ποσό των διδάκτρων δίνεται εφάπαξ ή χωρισμένο σε 10 δόσεις 

(Οκτώβριος ως και Ιούλιος). Επίσης παραμένει σταθερό σε όλη η διάρκεια των 

σπουδών. Επικοινωνήστε με τη γραμματεία για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 

τρέχον κόστος των διδάκτρων και τους τρόπους πληρωμής. Στα δίδακτρα 

συμπεριλαμβάνεται εκπαιδευτικό υλικό (ελεύθερη πρόσβαση στην ηλεκτρονική 

βιβλιοθήκη, σε επιστημονικά περιοδικά που έχει εγγραφεί το Ινστιτούτο, καθώς και 

σημειώσεις). 

 


