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Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα  
στη Θετική Ψυχολογία 



Δίπλωμα στη Θετική Ψυχολογία

Ο στόχος του εκπαιδευτικού 
προγράμματος είναι να εισάγει 
τους συμμετέχοντες στις βασι-
κές αρχές και μεθοδολογίες της 
θετικής ψυχολογίας σε θεωρητι-
κό και σε βιωματικό επίπεδο. Σε 
συνδυασμό με την εμβάθυνση 
σε βασικές θεωρίες και έννοιες 
της θετικής ψυχολογίας,  οι συμ-
μετέχοντες θα κληθούν να εφαρ-
μόσουν οι ίδιοι στον εαυτό τους 
τις πρακτικές της θετικής ψυχο-
λογίας και, με την κατάλληλη 
καθοδήγηση, να βρουν τρόπους 
να χρησιμοποιήσουν τη θετική 
ψυχολογία στην επαγγελματική 
και την προσωπική τους ζωή. 
Με την ολοκλήρωση του προ-
γράμματος οι συμμετέχοντες θα 
έχουν αναπτύξει τις απαραίτη-
τες δεξιότητες προκειμένου να 
χρησιμοποιούν εποικοδομητικά 
θετικά συναισθήματα και θετικές 
εμπειρίες, και να αναγνωρίζουν 
και να αναπτύσσουν το δυνα-
μικό των ίδιων και όσων είναι 
γύρω τους.
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Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας και ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, 
καθώς και επαγγελματίες από τον χώρο διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Προτεραιότητα θα δοθεί σε 
όσους έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και έχουν κάποια εργασιακή εμπει-
ρία σχετική με το χώρο. (Σημειώνεται ότι η θετική ψυχολογία είναι ένας νέος κλάδος στην Ελλάδα και η περισ-
σότερη βιβλιογραφία είναι ξενόγλωσση, είναι λοιπόν απαραίτητη η καλή γνώση αγγλικών για την μελέτη της).

Διάρκεια: 1 χρόνος

Πρόγραμμα μαθημάτων:  
10 συναντήσεις διάρκειας 10 ωρών (κατά 
προσέγγιση ένα Σαββατοκύριακο το 
μήνα) από Οκτώβριο έως Ιούνιο.

Κόστος: 1200 Ευρώ

Πληροφορίες Επικοινωνία: ΕΕΘΕΨΥ

Όλοι οι διδάσκοντες έχουν πολυετή 
εμπειρία (10+ έτη) στον χώρο της ψυχι-
κής υγείας, είναι κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώματος και έχουν μεγάλη ερευνη-
τική εμπειρία στον χώρο της θετικής ψυ-
χολογίας. Έχουν, επίσης, ολοκληρώσει 
την εκπαίδευσή τους σε τουλάχιστον μια 
ψυχοθεραπευτική προσέγγιση (Υπαρξι-
στική, Gestalt, Γνωσιακή-Συμπεριφορι-
στική, Ψυχαναλυτική, Συστημική ) και 
εργάζονται, κυρίως, στον χώρο της Κλι-
νικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας.

Όλα τα μαθήματα συνδυάζουν την παροχή γνώσεων 
και πληροφοριών με βιωματικές ασκήσεις και ενσω-
ματώνουν την προσωπική εμπειρία των συμμετεχό-
ντων από την επαφή τους με τη θετική ψυχολογία.

�  Εισαγωγή στη θετική ψυχολογία Ι

�  Εισαγωγή στη θετική ψυχολογία ΙΙ

�   Η επιστήμη της ευζωίας: Υποκειμενική ευτυχία και 
ικανοποίηση από τη ζωή

�   Η επιστήμη της ευζωίας: Θετικά χαρακτηριστικά και 
θετική προσωπικότητα

�   Η επιστήμη της ευζωίας: Ελπίδα και αισιοδοξία- Το 
αντίδοτο στην κατάθλιψη

�  Νόημα Ζωής και θετική νοηματοδότηση Ι

�  Νόημα Ζωής και θετική νοηματοδότηση ΙΙ

�  Εφαρμογές της Θετικής Ψυχολογίας στους οργανι-
σμούς: Coaching και ανάπτυξη ανθρώπινου δυνα-
μικού

�  Θετική Ψυχολογία για παιδιά, γονείς και εκπαιδευ-
τικούς

�  Θετική Ψυχολογία και ψυχοθεραπεία


