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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης 

δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου της, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις του 

συγγραφέα της και μόνο, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 

οποιαδήποτε πιθανή χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Therapy 2.0 

για Συμβούλους και Θεραπευτές σχετικά με τη 

χρήση διαδικτυακών παρεμβάσεων 

Συγγραφέας: Karin Drda-Kühn – media k GmbH, Bad Mergentheim – Γερμανία
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1. Εισαγωγή

Εισαγωγή

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναπτύχθηκε από τους εταίρους του έργου 
Therapy 2.0 με σκοπό να παρουσιάσει σε επαγγελματίες της Συμβουλευτικής και 
της  Ψυχοθεραπείας τους τρόπους με τους οποίους οι διαδικτυακές τεχνολογίες 
μπορούν να εφαρμοστούν στο έργο τους. Τα οφέλη από τη χρήση ψηφιακών μέσων 
σε παρεμβάσεις Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας είναι πολλά και ποικίλα τόσο 
για τους επαγγελματίες όσο και για τους πελάτες/ασθενείς τους. Μέσω του 
συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος, οι επαγγελματίες της 
Συμβουλευτικής και της  Ψυχοθεραπείας αποκτούν εξοικείωση με τα θέματα αυτά 
και υποστηρίζονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην περίπτωση που  
αποφασίσουν να κάνουν χρήση ψηφιακών μέσων στο έργο τους. 



1. Εισαγωγή

Εισαγωγή

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο 
για αυτοδιδασκαλία από μεμονωμένα άτομα  όσο και για την κατάρτιση 
ομάδων υπό μορφή σεμιναρίων.

Σημειώνεται ότι η Συμβουλευτική και η Ψυχοθεραπεία μέσω διαδικτύου 
δεν είναι κατάλληλες για όλους: ενδεχομένως δεν είναι κατάλληλες για 
άτομα που δεν έχουν εξοικείωση με την τεχνολογία ή βρίσκονται σε 
σοβαρή κρίση. Ωστόσο, ακόμη και σε περιπτώσεις που ένα άτομο βρίσκεται 
σε σοβαρή κρίση, μια πρώτη συνεδρία η-Συμβουλευτικής μπορεί να αποβεί 
χρήσιμη για την εκτίμηση της κατάστασης και το σχεδιασμό των επόμενων 
βημάτων.



1. Εισαγωγή

Εισαγωγή

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνεισφέρει στην αύξηση του 
επιπέδου επίγνωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τη δυναμική των 
διαδικτυακών προσεγγίσεων στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπευτική 
διαδικασία. Τα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος είναι άμεσα 
εφαρμόσιμα στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπευτική πράξη. 

Για λεπτομερείς Κατευθυντήριες Γραμμές και παραδείγματα βέλτιστων 
πρακτικών, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επισκεφθούν τον ιστότοπο του 
έργου Therapy2.0 στη διαδικτυακή διεύθυνση : www.ecouncelling4youth.eu

http://www.ecouncelling4youth.eu/


1. Εισαγωγή

Καλή αρχή!



1 Εισαγωγή

Σημείωμα αναφοράς

Έργο: Therapy 2.0

Συντονιστής:  media k GmbH, Goethestr. 10, D-97980 Bad Mergentheim,
phone +497931 99 27 30, fax +49 7931 99 27 31

URL: https://www.ecounselling4youth.eu

Αριθμός έργου: 2016-1-DE02-KA202-003245

Πρόγραμμα χρηματοδότησης: Erasmus+

Συγγραφέας της Θεματικής Ενότητας 1– Εισαγωγή

Dr. Karin Drda-Kühn– επικοινωνία: therapy2.0@media-k.eu

© Εικόνες:  

• Pixabay CC0 Creative Commons

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της 
δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου της, το οποίο 
αντικατοπτρίζει τις απόψεις του συγγραφέα της και μόνο, και η Επιτροπή δεν 
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε πιθανή χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Το παρόν έργο διατίθεται με τους 
όρους της άδειας χρήσης Creative 
Commons Αναφορά-Μη Εμπορική 
Χρήση-Παρόμοια Διανομή 4.0 
Διεθνής Έκδοση.

https://www.ecounselling4youth.eu/
mailto:therapy2.0@media-k.eu
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Οι εταίροι του έργου Therapy 2.0

Germany 

 

media k GmbH (Koordinator) 
Dr. Karin Drda-Kühn / Hans-Jürgen Köttner • Therapy2.0@media-k.eu • + 49 
7931 99 27 30 

Germany 
 

Innovation in Learning Institute – University of Erlangen-Nuremberg 
Evelyn Schlenk • Evelyn.Schlenk@ili.fau.de • + 49 9131 856 1111 

Slovenia 
 

Integra Institut, Institut za razvoj clovekovih potentialov 

Sonja Bercko Eisenreich • sonja.bercko@eu-integra.eu • + 38 659 013 2641 

Croatia 
 

Sveuciliste u Rijeci, Medicinski Fakultet 
Dr. Tanja Franciskovic / Dr. Marina Crepulja • tanja.franciskovic@medri.uniri.hr 
• + 38 591 2000 000 

Iceland  
Iceland Academy of the Arts 
Björg Jóna Birgisdóttir • bjorg@lhi.is • + 354 552 4000 

Austria 
 

Wissenschaftsinitiative Niederösterreich 
Dr. Wolfgang Eisenreich • office@wissenschaftsinitiative.at • + 43 676 944 5447 

Portugal  
Instituto Politecnico do Porto 
Dr. Regina Silva • ras@eu.ipp.pt • + 351 222 061 

Greece 

 

GUnet Akadimaiko Diadiktyo 
Pantelis Balaouras / Constantinos Tsibanis • costas@noc.uoa.gr • + 30 210 
7275603 

 


