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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΛΕΡΙΑΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 
(Ε.Ε.Α.Ψ.), ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1969. Κατά το καταστατικό της 
εταιρείας (άρθρο 2), σκοπός του σωματείου είναι ‘η διάδοση και η 
προώθηση της ψυχολογίας του Άντλερ μεταξύ ατόμων που ασχολούνται 
επαγγελματικά ή μη, με τις μεταξύ των ανθρώπων σχέσεις, την ψυχική 
υγεία του παιδιού και ενηλίκου και η ειδική εκπαίδευση στελεχών στην 
Αντλεριανή θεωρία και πρακτική’. 

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας έχουν δύο βασικούς στόχους:Οι δραστηριότητες της Εταιρείας έχουν δύο βασικούς στόχους:
• Την εξάπλωση της Αντλεριανής Θεωρίας
• Την εφαρμογή της στην καθημερινή ζωή

Μέλη της Εταιρείας είναι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για την Μέλη της Εταιρείας είναι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για την 
εφαρμογή των αντλεριανών αρχών στην καθημερινή ζωή, με στόχο την 
βελτίωση των ανθρωπίνων σχέσεων. Στελέχη της Εταιρείας είναι 
ψυχολόγοι, ψυχοθεραπευτές, σύμβουλοι ψυχικής υγείας, συντονιστές 
ομάδων μελέτης και εθελοντές κοινωνικής εργασίας.

www.adlerian.gr



Εκπαίδευση στην Αντλεριανή Ψυχολογία 
και Προσέγγιση.
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Περιγραφή: Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια τέσσερα ακαδημαϊκα έτη, 
υλοποιείται στην ελληνική γλώσσα και θεωρείται αναγκαία η επαρκής γνώση της 
αγγλικής. 

Απευθύνεται σεΑπευθύνεται σε:
• Επαγγελματίες του χώρου της Υγείας και της Ψυχικής Υγείας, (Ιατρούς, 
Ψυχιάτρους, Νοσηλευτές, Μαίες, Ψυχολόγους, Ψυχοθεραπευτές, Συμβούλους 
Ψυχικής Υγείας, Κοινωνικούς Λειτουργούς).
• Επαγγελματίες Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, Βρεφονηπιοκόμους.
•• Επαγγελματίες που διαχειρίζονται σχέσεις Ανθρώπινου Δυναμικού 
(Κοινωνιολόγους, Ανθρωπολόγους, στελέχη επιχειρήσεων, σύμβουλους 
επιχειρήσεων).
• Φοιτητές/Σπουδαστές συναφών ειδικοτήτων, που φοιτούν ή/και έχουν 
αποφοιτήσει από Δημόσια/Ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Κολλέγια.

Στόχοι του Προγράμματος:
- Να αποκτηθούν γνώσεις και δεξιότητες, με γνώμονα την βελτίωση των - Να αποκτηθούν γνώσεις και δεξιότητες, με γνώμονα την βελτίωση των 
ανθρωπίνων σχέσεων και την ανάπτυξη του Κοινωνικού Ενδιαφέροντος, υπό το 
πρίσμα της Αντλεριανής Θεώρησης και Ψυχολογίας.
- Να προσφέρει στους ενδιαφερόμενους Βιωματική Εκπαίδευση, υψηλού 
επιπέδου, παράλληλα με την Ακαδημαϊκή γνώση και σύμφωνα με την εξέλιξη της 
Αντλεριανής Θεωρίας στην σύγχρονη εποχή.
- Να παρέχει τη δυνατότητα αυτογνωσίας και διαρκούς εποπτείας.
- Να οδηγεί σε Πιστοποιήσεις Κατάρτισης και Ειδίκευσης στην Αντλεριανή - Να οδηγεί σε Πιστοποιήσεις Κατάρτισης και Ειδίκευσης στην Αντλεριανή 
Προσέγγιση και Ψυχολογία.



Δομή του Προγράμματος:

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο ενότητες.

ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΠΡΩΤΗ ΔΙΕΤΙΑ).

• Οι ενδιαφερόμενοι καταρτίζονται στις βασικές αρχές της 
Αντλεριανής Θεωρίας και Πρακτικής.
• Η πρώτη Ενότητα είναι υποχρεωτική για όλους τους • Η πρώτη Ενότητα είναι υποχρεωτική για όλους τους 
εκπαιδευόμενους.
• Η ολοκλήρωση παρακολούθησης της Πρώτης Ενότητας οδηγεί 
στην απόκτηση Πιστοποιητικού Κατάρτισης στην Αντλεριανή 
Προσέγγιση και Πρακτική.

Στη διάρκεια της ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ περιλαμβάνονται:

- 250 ώρες θεωρίας και πρακτικής στην Αντλεριανή θεωρία.
- 70 ώρες εποπτείας με ψυχολόγο, σύμβουλο ψυχικής υγείας και ψυχοθεραπευτή - 70 ώρες εποπτείας με ψυχολόγο, σύμβουλο ψυχικής υγείας και ψυχοθεραπευτή 
εκπαιδευμένο στην Αντλεριανή προσέγγιση.
- 100 ώρες προσωπικής θεραπείας με ψυχολόγο, σύμβουλο ψυχικής υγείας και 
ψυχοθεραπευτή εκπαιδευμένο στην Αντλεριανή προσέγγιση.
- Παρακολούθηση μονοήμερων/διήμερων σεμιναρίων κατά την διάρκεια της 
εκπαίδευσης.
- Γραπτή εργασία και προφορική παρουσίαση στην ομάδα ανά θεματική ενότητα.



ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΕΤΙΑ)

• Οι συμμετέχοντες ειδικεύονται στην Αντλεριανή Προσέγγιση και 
Ψυχολογία.
• Η Δεύτερη Ενότητα απευθύνεται σε Επαγγελματίες Ψυχικής • Η Δεύτερη Ενότητα απευθύνεται σε Επαγγελματίες Ψυχικής 
Υγείας , σε τελειόφοιτους φοιτητές συναφών ειδικοτήτων, σε 
απόφοιτους που εκπονούν ή/και έχουν ολοκληρώσει 
μεταπτυχιακές σπουδές, επιπέδου MASTER.
• Η ολοκλήρωση παρακολούθησης της ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Ειδίκευσης στην 
Αντλεριανή Προσέγγιση και Ψυχολογία.

Στη διάρκεια της ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ περιλαμβάνονται:Στη διάρκεια της ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ περιλαμβάνονται:

- 300 ώρες θεωρίας και πρακτικής
- 130 ώρες εποπτείας με ψυχολόγο, σύμβουλο ψυχικής υγείας και 
ψυχοθεραπευτή εκπαιδευμένο στην Αντλεριανή προσέγγιση.
- 100 ώρες προσωπικής θεραπείας με ψυχολόγο, σύμβουλο ψυχικής υγείας και 
ψυχοθεραπευτή εκπαιδευμένο στην Αντλεριανή προσέγγιση.

Σημείωση:Σημείωση: Η παρακολούθηση του Τετραετούς Προγράμματος θεωρείται 
ολοκληρωμένη από τους συμμετέχοντες, όταν έχουν συμπληρωθεί οι δύο διετίες 
παρακολούθησης, ήτοι:
- 550 ώρες θεωρίας και πρακτικής
- 200 ώρες εποπτείας και με επόπτη εκπαιδευμένο στην Αντλεριανή προσέγγιση.
- 200 ώρες προσωπικής θεραπείας με ψυχολόγο, σύμβουλο ψυχικής υγείας και 
ψυχοθεραπευτή εκπαιδευμένο στην Αντλεριανή προσέγγιση.
- Γραπτή εργασία και προφορική παρουσίαση στην ομάδα, ανά θεματική - Γραπτή εργασία και προφορική παρουσίαση στην ομάδα, ανά θεματική 
ενότητα- Τελική εργασία (THESIS).



Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - Θεματικές Ενότητες
Μέρος Πρώτο*
Έτος 1ο & 2ο

1. Βασικές Αρχές της Αντλεριανής Θεωρίας - Δεοντολογία
2. Βασικές Αρχές της Αντλεριανής Θεωρίας (παράλληλη διερεύνηση των 
υπόλοιπων συμβουλευτικών και θεραπευτικών προσεγγίσεων)

3. Η Αντλεριανή Θεωρία στην Εκπαίδευση3. Η Αντλεριανή Θεωρία στην Εκπαίδευση
4. Εισαγωγή στο Σχήμα Ζωής (Life Style)
5. Θετική ψυχολογία μέσα από την Αντλεριανή Θεωρία
6. Γονεϊκες Σχέσεις (παιδική ηλικία και εφηβεία)
7. Προκαταλήψεις και Διαπολιτισμική Συμβουλευτική
8. Θέματα Ηγεσίας και Κοινωνικό Ενδιαφέρον

Μέρος Δεύτερο*
Έτος 3Έτος 3ο & 4ο

1. Αξιολόγηση του Σχήματος Ζωής και Σκοπός (Life Style).
2. Ψυχοπαθολογία.
3. Η δυναμική στις οικογενειακές σχέσεις και στη σχέση ζευγαριού.
4. Ομαδική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία.
5. Πένθος (θάνατος και απώλεια).
6. Επιλεγμένα θέματα (διαταραχές διάθεσης, άγχους, πρόσληψης τροφής, 6. Επιλεγμένα θέματα (διαταραχές διάθεσης, άγχους, πρόσληψης τροφής, 
εξαρτήσεις, βία , αναπηρίες και δυσκολίες).

7. Πρακτική και Εποπτεία- Αντλεριανή Διάγνωση και Θεραπεία.
8. Πρακτική και Εποπτεία-Βραχυπρόθεσμη Αντλεριανή Θεραπεία.

*Επιλεγμένοι ξένοι ειδικοί, ανάλογα με τη θεματική ενότητα και διαθεσιμότητα,
διδάσκουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.



Εκπαιδεύτριες:

Κατερίνα Αλεξοπουλου, C.P.G.S. Florida Atlantic Uni., M.A. Middlesex Uni.
Συμβουλευτικής Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας, με ειδίκευση στην Αντλεριανή
Ψυχολογία, στην Συνθετική Προσέγγιση και στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική. Έχει Ψυχολογία, στην Συνθετική Προσέγγιση και στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική. Έχει 
εκπαιδευτεί στην Θεραπευτική Ύπνωση, στο EMDR (Μετατραυματικό Στρες), στο EFT 
(Απελευθέρωση Συναισθημάτων) και στην οικογενειακή και ομαδική θεραπεία. Έχει 
τριακονταετή εμπειρία σε διδασκαλία και συμβουλευτική, σε σχολές γονέων, σε 
εκπαιδευτήρια, σε κοινωνικούς φορείς και στην Ελληνική Εταιρεία Αντλεριανής 
Ψυχολογίας (ΕΕΑΨ), όπου είναι ενεργό μέλος από την ίδρυσή της το 1969 και πρόεδρος 
του ΔΣ σε δύο θητείες. Έχει διατελέσει υπεύθυνη του μεταπτυχιακού προγράμματος της 
ΕΕΑΨ με το Adlerian ΕΕΑΨ με το Adlerian Training Institute (ATI), είναι από τα ιδρυτικά μέλη της Ελληνικής 
Εταιρείας Συμβουλευτικής και διετέλεσε πρόεδρός της.

Πέγκυ Πελώνη, Ed D, LFT, MBA, Doctorate degree in Education, Bath Uni. M.Sc. degree 
in Counseling and School Psychology, California State Uni., Executive M.B.A. Indianapolis 
Uni., και B.S., American College of Greece. Έχει ειδικευτεί στην Σχολική Ψυχολογία, στην 
Αντλεριανή Ψυχολογία, στην οικογενειακή και ομαδική θεραπεία, στην εφαρμογή και 
διδασκαλία της Θεραπευτικής Ύπνωσης, στο EMDR (Μετατραυματικό Στρες), στο 
EFT(Απελευθέρωση Συναισθημάτων) και στην εκπαίδευση και εποπτεία ειδικών Ψυχικής 
Υγείας. Είναι Dean στο American Community Schools of Athens, καθηγήτρια στο ATI 
(Adlerian (Adlerian Training Institute), στο ICASSI (International Committee of Adlerian Summer 
Schools and Institutes). Συγγραφέας των βιβλίων «Αλλαγές στο ταξίδι της ζωής», «Υπάρχω 
- Αλλάζω» και από κοινού με τον Jim Bitter (PHD) του βιβλίου «Adlerian Group Therapy 
Step By Step».

Μαρία Βασιλέφσκι, RN, MA Συμβουλευτική Ψυχολόγος. Τελειόφοιτη του University of 
Arizona, όπου σπούδασε Αντλεριανή θεωρία και εφαρμογή με τον Dr. Oscar Christensen, 
μαθητή του Dr. Rudolf Dreikurs. Εργάζεται 25 χρόνια ως ψυχοθεραπεύτρια, με πρόσθετη 
εκπαίδευση στη Θεραπευτική Ύπνωση και EMDR, με άτομα, ζευγάρια και ομάδες. Έχει 
διατέλεσει μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.Ψ. επί δυο τετραετίες. Έχει δουλέψει ως 
εκπαιδεύτρια στο πρόγραμμα Α.Τ.Ι., υπήρξε συχνά εισηγήτρια στα ετήσια σεμινάρια της 
Ε.Ε.Α.Ψ., καθώς και στην λειτουργία θεματικών ομάδων στην Ε.Ε.Α.Ψ.

Βιογραφικά Ελλήνων Ειδικών
για τη τετραετία 2018 - 2021.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Η Ε.Ε.Α.Ψ. ακολουθεί τον Κώδικα Δεοντολογίας α) της Ελληνικής Εταιρείας 
Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ.), β) του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (Σ.Ε.Ψ.) και γ) 
της Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (Ε.Ε.Ψ.Ε.).

2. Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα 2. Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα 
Εκπαίδευσης στην Αντλεριανή Ψυχολογία και Προσέγγιση, επιλέγονται έπειτα 
από συνέντευξη με την Υπεύθυνη του Προγράμματος (κα Κατερίνα 
Αλεξοπούλου).

3. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Γραμματεία 
της Ε.Ε.Α.Ψ., Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 09.00 - 14.00, στο τηλ: 210 - 
6458034 ή στο e-mail: eeaps@otenet.gr.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΛΕΡΙΑΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Δ.Σούτσου 22, Αμπελόκηποι, Αθήνα, Τηλ: 210-6458034, 210-6458171, e-mail: eeaps@otenet.gr

Η σελίδα μας στο facebook
Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης
στον ιστότοπο της Ε.Ε.Α.Ψ.

Το πρόγραμμα της ΕΕΑΨ γίνεται σε συνεργασία με:
• Το Bootisham College of Cambridge (UK)
• To Resilience Counseling and Training Center (USA)
(Former Adlerian Training Institute)
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