Οι παρακάτω ενότητες αφορούν εφαρμοσμένα εργαστήρια εκπαίδευσης κατά τα
οποία οι εκπαιδευόμενοι ασκούνται σε τεχνικές, δεξιότητες και εργαλεία, ανάλογα με
τη θεματική ενότητα. Παράλληλα θα υπάρχει παρουσίαση περιστατικών iv vivo με
στόχο την εξοικείωση των εκπαιδευομένων με την κλινική εικόνα των βασικών
ψυχιατρικών διαταραχών.
Α’ Ενότητα
Λήψη και καταγραφή ιστορικού ενηλίκων (Πλαίσιο – Συλλογή δεδομένωνΕξέτασης ψυχικής υγείας- Γραπτή αναφορά-Τεχνικές συνέντευξης)
Γενεόγραμμα (Θεωρία γενεογράμματος- Διαγνωστικές και Ερμηνευτικές
Εφαρμογές-Παρουσίαση και μελέτη γενεογράμματος in vitro-in vivo)
Διαπροσωπικές σχέσεις
Κλινικές δεξιότητες-τεχνικές (Προσομοίωση περιστατικών για την άσκηση των
εκπαιδευομένων στις κλινικές δεξιότητες και τεχνικές)
Θέματα δεοντολογίας (Παρουσίαση του κώδικα δεοντολογίας Ψυχολόγων και των
προβλημάτων-διλημμάτων που μπορεί να συναντήσουν στην άσκηση του
επαγγέλματος, υποχρεώσεις και απαιτήσεις του επαγγέλματος του Ψυχολόγου)
Β΄Ενότητα
Διατροφικές διαταραχές (Παρουσίαση των ταξινομημένων κλινικών διατροφικών
διαταραχών κατά DSM 5, νέες μη ταξινομημένες διατροφικές διαταραχές, εικόνα
σώματος – σωματικό Εγώ, άσκηση στη διαφορδιάγνωσή τους)
Τραύμα (Οι αλλαγές στο DSM-5 – PTSD-Παιδιά- Μετατραυματική εξέλιξη)
Δικαστική ψυχολογία (Ψυχολογία της κατάθεσης-ψυχολογία του μάρτυραΘεωρίες περί εγκληματικής συμπεριφοράς- Προφίλ εγκληματία- Κατά συρροήν
δολοφόνοι)
Ψυχολογία Υγείας (Ψυχοκαρδιολογία – Υπογονιμότητα)
Δυσάρεστες διαγνώσεις-Πένθος (Ανακοίνωση δυσάρεστων νέωνΧαρακτηριστικά –τύποι πένθους-Παρηγορητική φροντίδα – Ευθανασία)
Συμβουλευτική σε ανίατες ασθένειες (Βασικές αρχές συμβουλευτικής θεραπείας,
βασικές αρχές υποστηρικτικής θεραπείας, video παρουσίασης ψυχοδυναμικής
υποστηρικτικής παρέμβασης σε ασθενείς με ανίατες ασθένειες)
1ο ψυχωτικό επεισόδιο(Ανασκόπηση συνδρόμου αυξημένου κινδύνου για
ψύχωση – Ταξινόμηση)
Ακούσια νοσηλεία (Νομοθεσία-Δικαιώματα ψυχιατρικού ασθενούς-ΚαθήλωσηΣτίγμα-Ζητήματα βίας στην ψυχιατρική)
Ψυχοφαρμακολογία (Νευροδιαβιβαστές - Εξέλιξη της ψυχοφαρμακολογίας –
Νεώτερα δεδομένα ανά κατηγορία ψυχιατρικών διαταραχών – Κριτική ανασκόπηση –
Παρενέργειες)
Διαπολιτισμική Ψυχιατρική

Γ΄ενότητα
Ψυχογηριατρική (Νευρογνωστικές/συναισθηματικές διαταραχές – Delirium –
Ψυχοκοινωνικά ζητήματα – Διαγνωστικά διλήμματα)
Κλινικά νευροψυχολογικά περιστατικά(Ταξινόμηση νευρογνωστικών
διαταραχών – Διαφοροδιάγνωση - Εκπαιδευτικό DVD)
Αποκατάσταση γνωστικών ελλειμμάτων(ΚΕΚ – Νευρογνωστική
αξιολόγηση/παρέμβαση)
Δ΄ενότητα
Συνέντευξη γονέων(Ιστορικό ζεύγους – Αναπτυξιακό ιστορικό παιδιού –
Ερωτηματολόγιο Acchenbach)
Θέματα παιδοψυχολογίας (Τι μελετά η παιδοψυχολογία – Συμβουλευτική
γονέων-Παιχνιδοθεραπεία- Εκπαιδευτικό DVD παιχνιδοθεραπείας)
ΔΕΠΥ (Διαγνωστικά κριτήρια – Μοντέλα αξιολόγησης-παρέμβασης – Εκπαιδευτικό
DVD)
Ψυχομετρικά τεστ στα οποία εκπαιδεύονται οι συμμετέχοντες:
Τεστ προσωπικότητας ενηλίκων-ανηλίκων (Rorschach, TAT, Fairytale test Ερωτηματολόγια Αυτοαναφοράς, Η προσωπικότητα του παιδιού μέσω του σχεδίου
του ανθρώπου)
Κλίμακες ψυχοπαθολογίας (MMPI 2, Ερωτηματολόγια Αυτοαναφοράς, π.χ. SCL90, BDI, BAI, κ.ά.)
Κλίμακες εκτίμησης νοημοσύνης (WISC III, WAIS III, Raven)
Νευροψυχολογικές δοκιμασίες (Δοκιμασία Πολύπλοκου Σχεδίου Rey-Osterrieth,
Δοκιμασία Οπτικονοητικής Ιχνηλάτησης, Δοκιμασία Σχεδίασης Ρολογιού,
Σημασιολογική Μάθηση Λέξεων, Δοκιμασία Λέξεων-Χρωμάτων Stroop, Δοκιμασία
Λεκτικής Ευχέρειας, Δοκιμασία Hooper, ACER, MINI MENTAL)

Η ατομική πρακτική εξασφαλίζεται μετά από:
Συμμετοχή στις εξωτερικές υπηρεσίες Κλινικής Ψυχολογίας
Συμμετοχή στις εξωτερικές υπηρεσίες Νευροψυχολογίας
Συμμετοχή στις εξωτερικές υπηρεσίες Μαθησιακών Δυσκολιών
Συμμετοχή στα εξωτερικά ιατρεία ψυχιάτρων
Συμμετοχή στην ομαδική συζήτηση των περιστατικών της Κλινικής (cardex)
Συμμετοχή στην «ομαδική επίβλεψη» περιστατικών της διασυνδετικής
Συμμετοχή στην περιπατητική επίσκεψη στους θαλάμους των νοσηλευομένων
Συμμετοχή στο εξωτερικό ιατρείο έγκαιρης παρέμβασης
Συμμετοχή στο εξωτερικό ιατρείο Ψυχοσεξουαλικών Διαταραχών
Συμμετοχή στην κοινωνικοθεραπευτική ομάδα των ασθενών
Εκπαίδευση στη χορήγηση ψυχομετρικών δοκιμασιών (νοημοσύνης, προσωπικότητας,
ψυχοπαθολογίας, νευροψυχολογίας, οργανικότητας)
Συμμετοχή σε ερευνητικά πρωτόκολλα της κλινικής (χορήγηση δοκιμασιών, καταγραφή
και ανάλυση δεδομένων)

