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Προς:    Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος 

Πρόεδρο:  Κυρία Παρρησία Σαλεμή 

Κοινοποίηση:  Δρ. Κωνσταντία Ζγαντζούρη 

   Λοιπά Μέλη ΔΣ 
   Μέλη Πανελλήνιου Ψυχολογικού  Συλλόγου 
 

Αθήνα, 15/01/2018 

Αγαπητή  Κυρία Σαλεμή, 

Σε συνέχεια επαφών μας με τον Πανελλήνιο Ψυχολογικό Σύλλογο, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας 
ανακοινώσουμε την έναρξη λειτουργίας του πρώτου Πιστοποιημένου Προγράμματος Επαγγελματικής 
Μετεκπαίδευσης Ψυχολόγων στην Παιδοψυχολογία & Ψυχολογία Εφήβων με Τίτλο Σπουδών -  Advanced 
Professional Diploma in Child & Adolescent Psychology.  
 
Το Πρόγραμμα είναι επιπέδου 11 με 60 credits (SCQF) και αντιστοιχεί σε επίπεδο 7 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου 
Προσόντων (EQF). Φορέας Πιστοποίησης είναι ο Scottish Qualification Authority (SQA) αναγνωρισμένος φορέας 
από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας (ΦΕΚ 1785/β/24.07.2013) και Γλώσσα Διδασκαλίας & Αξιολόγησης τα 
Ελληνικά.  
 
Το Μητροπολιτικό Κέντρο Δια Βίου Μάθησης είναι μέλος του Ομίλου ΑΚΜΗ του μεγαλύτερου Εκπαιδευτικού 
Ομίλου στην Ελλάδα με ηγετική θέση στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση εδώ και 45 χρόνια και είναι επίσημα 
αναγνωρισμένο Κέντρο Δια βίου Μάθησης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης 
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού).  

Το πρόγραμμα παρέχει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τη δυνατότητα παρακολούθησης εξειδικευμένων θεματικών 
ενοτήτων, με διαδραστικό και βιωματικό χαρακτήρα, υπό την καθοδήγηση έμπειρων εισηγητών επιστημόνων. Οι 
επιμορφούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν την εξειδίκευση τους στην κατανόηση των 
αναπτυξιακών ορόσημων κάθε ηλικιακής ομάδας, στην ψυχολογική αξιολόγηση νηπίων, παιδιών και εφήβων, 
καθώς και σε θεραπευτικές παρεμβάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να διευκολύνουν την ομαλή συναισθηματική 
και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη. Η μετεκπαίδευση των συμμετεχόντων ολοκληρώνεται με την υποχρεωτική 
Εποπτευόμενη Κλινική Πρακτική εκατό (100) ωρών με α) δικά τους περιστατικά (επαγγελματίες Ψυχολόγοι) ή β) 
σε συνεργαζόμενες με το Μητροπολιτικό Κέντρο Δια Βίου Μάθησης δομές (νέοι πτυχιούχοι ή και ενεργεία 
μεταπτυχιακοί φοιτητές Τμημάτων Ψυχολογίας).  
 
Δομή Προγράμματος: 
 

 Ανάλυση Θεματικών ενοτήτων σε: 
 

1. Βρεφική και Νηπιακή Ηλικία 
2. Παιδική Ηλικία 
3. Εφηβεία 
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 Κλινική Πρακτική και Μελέτη Περίπτωσης 

 Κλινική Εποπτεία 

 Γραπτή Αξιολόγηση 
 
Εποπτευόμενη Κλινική Πρακτική διάρκειας εκατό (100) ωρών: 
 
Περίπτωση 1η: Επαγγελματίες Ψυχολόγοι με νόμιμη άδεια άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου: 
Οι συμμετέχοντες Επαγγελματίες Ψυχολόγοι δύνανται να πραγματοποιήσουν την Κλινική τους Πρακτική με 
δικά τους περιστατικά. 
 
Περίπτωση 2η : Νέοι Πτυχιούχοι Ψυχολογίας και ενεργοί Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Προγραμμάτων Ψυχολογίας. 
Σε αυτή την περίπτωση οι συμμετέχοντες ακολουθούν πιστά το οργανωμένο πλαίσιο Κλινικής Πρακτικής που 
εξασφαλίζει το Μητροπολιτικό Κέντρο Δια Βίου Μάθησης στις συνεργαζόμενες με αυτό Δομές. 
Η Κλινική Πρακτική πραγματοποιείται πρωινές ή απογευματινές ώρες  
 
Στα πλαίσια της επιτυχούς λειτουργίας και αδιάλειπτης συνεισφοράς στα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά 
δρώμενα της χώρας μας, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο του 
Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου  και τα μέλη του, τη χορήγηση  Δέκα (10)  Υποτροφιών μερικής φοίτησης 
(επιδοτήσεις διδάκτρων από 20 % έως και 35 %) για το  Εαρινό Εξάμηνο του 2018 στο πλαίσιο της περαιτέρω 
προώθησης του  θεσμού της  Δια Βίου Μάθησης στη χώρα μας, εξασφαλίζοντας έτσι τη συμμετοχή 
επαγγελματιών και νέων πτυχιούχων Ψυχολογίας.  

Οι Δέκα (10) Υποτροφίες κατανέμονται ως ακολούθως: 
 
Α.Κατηγορία 1η: Επαγγελματίες Ψυχολόγοι – Μέλη του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου  (Ταμειακά 
Ενήμερα) 
 
Τρεις (3) Υποτροφίες μερικής φοίτησης (επιδοτήσεις διδάκτρων 20 %) σε επαγγελματίες Ψυχολόγους 
 
Β.Κατηγορία 2η : Νέοι Πτυχιούχοι και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Ψυχολογίας – Μέλη του Πανελληνίου 
Ψυχολογικού Συλλόγου  (Ταμειακά Ενήμερα) 
 
Επτά (7) Υποτροφίες μερικής φοίτησης (επιδοτήσεις διδάκτρων 35 %) σε νέους πτυχιούχους  Τμημάτων 
Ψυχολογίας ή / και ενεργούς φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών Ψυχολόγους 
 
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων:  Παρασκευή 09/02/2018 (Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)  

Μετά την  υποβολή των δικαιολογητικών, η διαδικασία επιλογής ακολουθείται από ακαδημαϊκή συνέντευξη με 
τους υποψήφιους.  

Παρακαλούμε θερμά για την ενημέρωση των μελών σας σχετικά με την έναρξη του Προγράμματος και τη 
χορήγηση των υποτροφιών. Ευελπιστούμε με το παρόν στην απαρχή μίας εποικοδομητικής συνεργασίας με το 
Σύλλογό σας σε ευρύτερο επίπεδο. 

Σε αναμονή της απάντησής σας. 

Με εκτίμηση 

 
 
Ευάγγελος Σ. Κουτούκης  
Συμβουλος Διοίκησης & Δ/ντης ΚΔΒΜ 2 
 


