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Ελληνική Εταιρία Θετικήσ Ψυχολογίασ- ΕΕΘΕΨΥ 

Ετήςιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ςτη Θετική Ψυχολογία 

Τίτλοσ: Δίπλωμα ςτθ Θετικι Ψυχολογία  

Στόχοσ: Ο ςτόχοσ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ είναι να ειςάγει τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτισ βαςικζσ 

αρχζσ και μεκοδολογίεσ τθσ κετικισ ψυχολογίασ ςε κεωρθτικό και ςε βιωματικό επίπεδο. Σε 

ςυνδυαςμό με τθν εμβάκυνςθ ςε βαςικζσ κεωρίεσ και ζννοιεσ τθσ κετικισ ψυχολογίασ,  οι 

ςυμμετζχοντεσ κα κλθκοφν να εφαρμόςουν οι ίδιοι ςτον εαυτό τουσ τισ πρακτικζσ τθσ κετικισ 

ψυχολογίασ και, με τθν κατάλλθλθ κακοδιγθςθ, να βρουν τρόπουσ να χρθςιμοποιιςουν τθ κετικι 

ψυχολογία ςτθν επαγγελματικι και τθν προςωπικι τουσ ηωι.  

Με τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ οι ςυμμετζχοντεσ κα ζχουν αναπτφξει τισ απαραίτθτεσ 

δεξιότθτεσ προκειμζνου να χρθςιμοποιοφν εποικοδομθτικά κετικά ςυναιςκιματα και κετικζσ 

εμπειρίεσ, και να αναγνωρίηουν και να αναπτφςςουν το δυναμικό των ίδιων και όςων είναι γφρω τουσ.   

Συμμετζχοντεσ: Το πρόγραμμα απευκφνεται ςε επαγγελματίεσ υγείασ και ψυχικισ υγείασ, 

εκπαιδευτικοφσ όλων των βακμίδων, κακϊσ και επαγγελματίεσ από τον χϊρο διαχείριςθσ ανκρϊπινου 

δυναμικοφ. Ρροτεραιότθτα κα δοκεί ςε όςουσ ζχουν ολοκλθρϊςει τισ ςπουδζσ τουσ ςτθν Τριτοβάκμια 

εκπαίδευςθ και ζχουν κάποια εργαςιακι εμπειρία ςχετικι με το χϊρο. (Σθμειϊνεται ότι θ κετικι 

ψυχολογία είναι ζνασ νζοσ κλάδοσ ςτθν Ελλάδα και θ περιςςότερθ βιβλιογραφία είναι ξενόγλωςςθ, 

είναι λοιπόν απαραίτθτθ θ καλι γνϊςθ αγγλικϊν για τθν μελζτθ τθσ) 

Διάρκεια: 1 χρόνοσ 

Ρρόγραμμα μακθμάτων: 10 ςυναντιςεισ διάρκειασ 10 ωρϊν(κατά προςζγγιςθ ζνα Σαββατοκφριακο το 

μινα) από Οκτϊβριο ζωσ Ιοφνιο. 

Μακιματα- Θεματικζσ: Πλα τα μακιματα ςυνδυάηουν τθν παροχι γνϊςεων και πλθροφοριϊν με 

βιωματικζσ αςκιςεισ και ενςωματϊνουν τθν προςωπικι εμπειρία των ςυμμετεχόντων από τθν επαφι 

τουσ με τθ κετικι ψυχολογία. 

1. Ειςαγωγι ςτθ κετικι ψυχολογία Ι 

2. Ειςαγωγι ςτθ κετικι ψυχολογία ΙΙ 

3. Θ επιςτιμθ τθσ ευηωίασ: Υποκειμενικι ευτυχία και ικανοποίθςθ από τθ ηωι 

4.  Θ επιςτιμθ τθσ ευηωίασ: Θετικά χαρακτθριςτικά και κετικι προςωπικότθτα 

5. Θ επιςτιμθ τθσ ευηωίασ:Ελπίδα και αιςιοδοξία- Το αντίδοτο ςτθν κατάκλιψθ 

6. Νόθμα Ηωισ και κετικι νοθματοδότθςθ Ι 

7. Νόθμα Ηωισ και κετικι νοθματοδότθςθ ΙΙ 

8. Εφαρμογζσ τθσ Θετικισ Ψυχολογίασ ςτουσ οργανιςμοφσ: Coachingκαι ανάπτυξθ ανκρϊπινου 

δυναμικοφ 

9. Θετικι Ψυχολογία για παιδιά, γονείσ και εκπαιδευτικοφσ 

10. Θετικι Ψυχολογία και ψυχοκεραπεία 
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Διδάςκοντεσ: Πλοι οι διδάςκοντεσ ζχουν πολυετι εμπειρία (10+ ζτθ) ςτον χϊρο τθσ ψυχικισ υγείασ, 

είναι κάτοχοι διδακτορικοφ διπλϊματοσ και ζχουν μεγάλθ ερευνθτικι εμπειρία ςτον χϊρο τθσ κετικισ 

ψυχολογίασ. Ζχουν, επίςθσ, ολοκλθρϊςει τθν εκπαίδευςι τουσ ςε τουλάχιςτον μια ψυχοκεραπευτικι 

προςζγγιςθ (Υπαρξιςτικι, Gestalt, Γνωςιακι-Συμπεριφοριςτικι, Ψυχαναλυτικι, Συςτθμικι, 

Ρροςωποκεντρικι ) και εργάηονται, κυρίωσ, ςτον χϊρο τθσ Κλινικισ και Συμβουλευτικισ Ψυχολογίασ. 

Κόςτοσ: 1200 Ευρϊ 

Υποβολισ αιτιςεων ζωσ 9/10/2015. 

Σημείωςη: Επειδι οι κζςεισ είναι περιοριςμζνεσ κα τθρθκεί αυςτθρι ςειρά προτεραιότθτασ. 

Πληροφορίεσ - Επικοινωνία:  
ΕΕΘΕΨΥ 
Δ/νςθ: Ραιωνίου 2, Ακινα, Τ.Κ. 106 82, 
Τθλ.: 210 8251536, fax: 210 8251581 

Email: info@positiveemotions.gr 
 

 
ΘΜΕΟΜΘΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘΣ 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘΣ 

1. Ειςαγωγι ςτθ κετικι ψυχολογία Ι 
17-18 Οκτωβρίου 2015 

2. Ειςαγωγι ςτθ κετικι ψυχολογία ΙΙ 
21-22 Νοεμβρίου 2015 

3. Θ επιςτιμθ τθσ ευηωίασ: Υποκειμενικι ευτυχία και 
ικανοποίθςθ από τθ ηωι 5-6 Δεκεμβρίου 2015 

4.  Θ επιςτιμθ τθσ ευηωίασ: Θετικά χαρακτθριςτικά 
και κετικι προςωπικότθτα 23-24 Ιανουαρίου 2016 

5. Θ επιςτιμθ τθσ ευηωίασ: Ελπίδα και αιςιοδοξία- Το 
αντίδοτο ςτθν κατάκλιψθ 6-7 Φεβρουαρίου 2016 

6. Νόθμα Ηωισ και κετικι νοθματοδότθςθ Ι 
5-6 Μαρτίου 2016 

7. Νόθμα Ηωισ και κετικι νοθματοδότθςθ ΙΙ 
2-3 Απριλίου 2016 
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8. Εφαρμογζσ τθσ Θετικισ Ψυχολογίασ ςτουσ 
οργανιςμοφσ: Coaching και ανάπτυξθ ανκρϊπινου 
δυναμικοφ 

14-15 Μαΐου 2016 

9. Θετικι Ψυχολογία για παιδιά, γονείσ και 
εκπαιδευτικοφσ 

4-5 Ιουνίου 2016 

10. Θετικι Ψυχολογία και ψυχοκεραπεία 18-19 Ιουνίου 2016 

11. Αποφοίτθςθ 1-3 Ιουλίου 2016 

 

 
 


