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ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ 

THE “BEAR GUIDELINES” FOR THE TREATMENT OF TRAUMA 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Το Μονοετές Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Αντιμετώπιση του Τραύματος που προσφέρει 

το ‘Λόγω Ψυχής’ - Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Έρευνας στη Συστημική Ψυχοθεραπεία είναι 

προσανατολισμένο στην αντιμετώπιση του τραύματος ως κομμάτι της ψυχοθεραπευτικής 

παρέμβασης. Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί τελειόφοιτοι και απόφοιτοι του τετραετούς 

προγράμματος του ‘Λόγω Ψυχής’ που βασίζεται στο μοντέλο SANE-System Attachment 

Narrative Encephalon ®. Άλλες αιτήσεις από επαγγελματίες ψυχοθεραπευτές εξετάζονται 

κατά περίπτωση και κατ’ εξαίρεση.  

Οι νέοι επαγγελματίες εξειδικεύουν και επεκτείνουν τις γνώσεις τους, και τις οργανώνουν με 

βάση 4 κατευθυντήριες γραμμές που ονομάζουμε BEAR Guidelines (Befriend your nervous 

system, Embrace your inner parts, Attune with significant others, Re-story your life).  

Οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές συνθέτουν τα τρία ιστορικά ρεύματα στην αντιμετώπιση 

του τραύματος (top-down και bottom up approaches) και βασίζονται σε σύγχρονες 

έρευνες και κλινική εμπειρία: Οι παρεμβάσεις στοχεύουν τόσο στην συν-επιμέλεια μιας 
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συγκροτημένης αφήγησης και στην γεφύρωση των διαφορετικών κομματιών/φωνών μας 

με ταυτόχρονη ενθάρρυνση για συμπονετικό διάλογο μεταξύ τους, όσο και στην 

επικέντρωση στο σώμα και τη λειτουργία του νευρικού μας συστήματος όπου το τραύμα 

«φωλιάζει». Η ασφαλής θεραπευτική σχέση θεωρείται απαραίτητη παράμετρος τόσο στην 

αντιμετώπιση του τραύματος όσο και στην ανάπτυξη εσωτερικής ασφάλειας και ψυχικής 

ανθεκτικότητας, καθώς και στην ασφαλή (επανα) σύνδεση με τους σημαντικούς άλλους. 

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 

Η διάρκεια της εκπαίδευσης είναι ένα (1) έτος. Απαιτούνται 70 ώρες φυσικής παρουσίας  ή 

παρουσίας μέσω zoom και 120 ώρες μελέτης. 

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  

Θεματικές ενότητες 

1. Εισαγωγή- Ορισμοί και είδη τραύματος με έμφαση  στο χρόνιο μετατραυματικό 

συνδρόμο (CPTSD). Σύγχρονες παρεμβάσεις και BEAR Guidelines. Ο εαυτός του 

θεραπευτή. 

2. Εγκέφαλος και τραύμα- Σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα και παρατηρήσεις. 

3. Σύγχρονες ψυχο/σωματικές παρεμβάσεις στο τραύμα και ένταξη τους στην 

ψυχοθεραπευτική πρακτική. 

4. Συναισθηματικός δεσμός και αναπτυξιακό τραύμα- Προκλήσεις για το θεραπευτή. 

5. Τραύμα και διαλογικός εαυτός- Αξιοποίηση της πολυφωνικότητας με έμφαση στις 

συμπονετικές φωνές. 

6. Απώλεια, πένθος και ανθεκτικότητα. Νέες ιδέες και δεδομένα. 

7. Αφηγηματική κατανόηση του τραύματος και παρεμβάσεις ενδυνάμωσης του 

αφηγητή. 

8. Συναισθήματα και τραύμα- Κατανόηση θυμού, ντροπής και ενοχής   

9. Κλινικά παραδείγματα και εποπτεία 

10. Κλινικά παραδείγματα και εποπτεία 

 

Εργαστήρια 

1. Παρακολούθηση video και σχολιασμός 

2. Μελέτη περιστατικών και κλινικού υλικού 

3. Εξάσκηση σε τεχνικές και εργαλεία για ενηλίκους και παιδιά 

4. Εποπτικές συναντήσεις  
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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 με φυσική παρουσία 

ή μέσω zoom. Σε περίπτωση απουσίας θα πρέπει να παρακολουθήσουν το μάθημα που 

έχασαν εκ νέου σε επόμενη χρονιά.  

 

(ii) Εργασίες. Ατομικές εργασίες σε ηλεκτρονική μορφή 

• Ημερολόγιο για κάθε συνάντηση (10 καταχωρήσεις-σύνολο: 4000 λέξεις και 

άνω). 

o Περιλήψεις άρθρων και βίντεο 

o Καταγραφή βασικών σημείων και τεχνικών 

o Προσωπικός αναστοχασμός 

• Ηχογραφημένη και απομαγνητοφωνημένη συνεδρία με σχόλια για τη 

χρήση δεξιοτήτων, τεχνικών, και προσωπική αξιολόγηση. 

(iii) Προσομοιώσεις συνεδριών.  Εξάσκηση σε παρεμβάσεις 

(iv) Διεργασία συνεχούς ανατροφοδότησης από την εκπαιδεύτρια και επόπτρια, αλλά και 

από την εκπαιδευτική ομάδα στο πλαίσιο της εποπτείας 

(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 γύρω από τραύμα 

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 επιρροής του ειδικευόμενου σε αυτή  

5. Συντονισμός της θεραπευτικής διαδικασίας με ενσυναίσθηση και όρια   

6. Αξιοποίηση της εποπτείας  
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7. Ικανότητα αυτοαξιολόγησης και ύπαρξη ισχυρού κινήτρου για προσωπική και 

επαγγελματική εξέλιξη  

8. Αποτελεσματική οργάνωση εκπαιδευτικών υποχρεώσεων και συνέπεια στις 

ακαδημαϊκές υποχρεώσεις 

9. Γνώση και σεβασμός του κώδικα δεοντολογίας  

 

E. ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  

Ο προβλεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης είναι ένα (1) έτος και δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τα δύο (2) έτη συνολικά 

 

ΣΤ. ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

Η επιτυχής ολοκλήρωση αυτού του κύκλου ειδίκευσης οδηγεί στη χορήγηση 

πιστοποιητικού με τίτλο «Κλινική Ειδίκευση στην Αντιμετώπιση του Τραύματος”  

 

Η. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ  

(ι) Κριτήρια Εισαγωγής.  

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί τελειόφοιτοι και απόφοιτοι του τετραετούς προγράμματος 

στην Συστημική Ψυχοθεραπείας με το μοντέλο SANE-System Attachment Narrative 

Encephalon ® καθώς το μονοετές αυτό πρόγραμμα για το τραύμα θεωρείται περαιτέρω 

εξειδίκευση στην υπάρχουσα ειδίκευσή τους. Άλλοι επαγγελματίες ψυχοθεραπευτές 

γίνονται δεκτοί κατά περίπτωση και κατ’ εξαίρεση με υποβολή αίτησης, βιογραφικού, 

φωτογραφίας και πιστοποιητικών και αξιολόγηση μέσω συνέντευξης. Απαιτείται πολύ 

καλή γνώση αγγλικών. 

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 γίνονται και οι συνεντεύξεις αξιολογούνται από το Μάιο ως το Σεπτέμβριο κάθε 

έτους που το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
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Θ. ΜΕΡΕΣ-ΩΡΕΣ-ΤΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Η εκπαίδευση διεξάγεται στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Έρευνας στη Συστημική 

Ψυχοθεραπεία-Λόγω Ψυχής, Στουντίου 10β, Μαρούσι  

Μια Παρασκευή το μήνα 09.30πμ-15.00μμ, από Οκτώβριο έως Μάιο και ένα 

Σαββατοκύριακο τον Ιούνιο (9.00πμ – 17.00μμ).  

 

Ι. ΔΙΔΑΚΤΡΑ  

Το ετήσιο συνολικό ποσό των διδάκτρων δίνεται 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). 

 


