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Ημερίδα 

«Συμβουλευτικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις μέσω 

Διαδικτύου»   

Ημερομηνία: Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018 

Ώρα: 13:30   

Τόπος: Αιγινήτειο Νοσοκομείο 

Βασιλ. Σοφίας 72-74, Αθήνα 

 

Περιγραφή εκδήλωσης: Ημερίδα ενημέρωσης για τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού έργου «ΤHERAPY 2.0: 

η-Συμβουλευτική και θεραπευτικές αλληλεπιδράσεις με ψηφιακούς γηγενείς» (eCounselling and Therapeutic 

Interactions with Digital Natives) καθώς και άλλων έργων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του 

προγράμματος ERASMUS+.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 

 

13:00 – 13:30: Προσέλευση συμμετεχόντων    

 
  

13:30 – 15:30 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου ΤHERAPY 2.0 

• «Εισαγωγή στο έργο THERAPY 2.0 και τα αποτελέσματά του». Καθηγητής Λάζαρος Μεράκος, Τμήμα 

Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). 

• «Παρουσίαση του περιεχομένου που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του THERAPY 2.0: οδηγίες προς 

σύμβουλους, καλές πρακτικές, εκπαιδευτικό υλικό». Δρ. Παντελής Μπαλαούρας, Μηχανικός 

Πληροφορικής, ΕΚΠΑ & GUnet. 

• «Παρουσίαση της εργαλειοθήκης (online toolbox), παραδείγματα διαδραστικού περιεχομένου και 

εφαρμογών για κινητές συσκευές». Κωνσταντίνος Τσιμπάνης, Μηχανικός Πληροφορικής, ΕΚΠΑ & 

GUnet. 

• Παρουσίαση αποτελεσμάτων άλλων έργων ΥCARE, RESILIENCE, SMART PATIENCE, POST-TRAUMATIC. 

Δρ. Παντελής Μπαλαούρας, Κώστας Τσιμπάνης. 

• Ανοικτή συζήτηση για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των έργων. 
 

15:30 – 16:00: Διάλειμμα  

 

16:00 – 18:15  Συμβουλευτικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις μέσω Διαδικτύου. H oπτική των 

επαγγελματιών της ψυχικής υγείας.  

• «Υπάρχει ανάγκη για συμβουλευτικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις μέσω Διαδικτύου;» Καθηγητής 

Λάμπης Παπαγεωργίου, Δ/ντής της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Εθνικό και 
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Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). 

•  «Η εμπειρία από τη χρήση εργαλείων τηλεδιάσκεψης». Aν. Καθηγητής Αντώνιος Πολίτης, Α’ Ψυχιατρική 

Κλινική, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.  

• Παρουσίαση επιλεγμένων εκπαιδευτικών ενοτήτων που αναπτύχθηκαν στο έργο Therapy 2.0. Δρ. 

Παντελής Μπαλαούρας, Μηχανικός Πληροφορικής, ΕΚΠΑ & GUnet. 
        

Περιγραφή έργου 

Το έργο Therapy 2.0 παρέχει ένα φάσμα αρθρωτού ηλεκτρονικού υλικού: υλικό ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης, κατάρτισης και εκπαίδευσης, το οποίο απευθύνεται προς ψυχοθεραπευτές, 

ψυχολόγους, ψυχίατρους και συμβούλους ψυχικής υγείας. 

• Οι Κατευθυντήριες Γραμμές Therapy 2.0 καθοδηγούν συμβούλους σε θέματα κοινωνικά, 

εκπαιδευτικά και ψυχολογίας καθώς και θεραπευτές στο να μεταφέρουν τις δεξιότητες που έχουν 

στην πρόσωπο-με-πρόσωπο επικοινωνία στο διαδικτυακό περιβάλλον προκειμένου να 

προσφέρουν υπηρεσίες συμβουλευτικής ή ψυχοθεραπείας με τη χρήση της τεχνολογίας. 

• Οι βέλτιστες πρακτικές Therapy 2.0 συμπληρώνουν τις κατευθυντήριες γραμμές με 48 διεθνείς 

βέλτιστες πρακτικές. Δείχνουν πώς η διαδικτυακή συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία 

χρησιμοποιούνται σε ευρωπαϊκές χώρες και χώρες πέραν αυτής. Αποτελούν πηγή έμπνευσης και 

πληροφοριών. 

• Οι εκπαιδευτικές ενότητες Therapy 2.0 μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μαθήματα αυτο-

εκπαίδευσης ή για διδασκαλία σε σεμινάρια. Οι εννέα ενότητες καλύπτουν όλα τα σχετικά θέματα 

της ηλεκτρονικής παροχής συμβουλών και της διαδικτυακής ψυχοθεραπείας: το πλήρες φάσμα 

των εργαλείων ΤΠΕ, τις λεπτομέρειες της επικοινωνίας μέσω υπολογιστή, τα νομικά και δεοντολογικά 

ζητήματα, τις οικονομικές πτυχές, τις απαραίτητες τεχνικές ικανότητες, τις ψυχολογικές πτυχές και τις 

ικανότητες και το πως να εξασκεί συμβουλευτική, με βάση τις ΤΠΕ, προς αιτούντες άσυλο, 

πρόσφυγες και ασυνόδευτους ανηλίκους. 

• Η εφαρμογή Therapy 2.0 για κινητές συσκευές υποστηρίζει την πρόσβαση στο εκπαιδευτικό και 

ενημερωτικό υλικό μέσω κινητών συσκευών. Μπορεί λοιπόν να χρησιμοποιηθεί ως ένα εικονικό 

περιβάλλον ενημέρωσης και εκμάθησης, καθώς και ως μέσο διάδοσης και διάχυση του 

Διαδικτυακού υλικού. 

 

Ιστοσελίδα έργου και περιεχομένου:  

www.ecounselling4youth.eu  

www.ecounselling4youth.eu/toolbox  
 

http://www.ecounselling4youth.eu/
http://www.ecounselling4youth.eu/toolbox

