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ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης :  
Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) 

«ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ» 
Β’ ΚΥΚΛΟΣ 

 
  Οι άνθρωποι που εργάζονται καθημερινά με ασθενείς έρχονται αντιμέτωποι με την 

ασθένεια και τα συμπτώματά της, τον πόνο του ασθενούς, το φόβο του, την 

πολλές φορές ολοκληρωτική μη προβλεψιμότητα της κατάστασής του, την ήττα 

που αισθάνεται τόσο ο ίδιος ο ασθενής όσο και οι ίδιοι, την αίσθηση της 

κατάρρευσης του ασθενούς αλλά και την ανατροπή, τη χαρά, τον έλεγχο της 

αβεβαιότητας, το θρίαμβο της υγείας, την ένδοξη νίκη της ζωής. 

Έρχονται δηλαδή αντιμέτωποι με την ψυχολογία του ασθενούς η οποία 

αλληλεπιδρώντας με το άρρωστο σώμα του οδηγεί στην πραγματικότητα της 

ασθένειας, μια πραγματικότητα όπου ο χρόνος κινείται σε δύο παράλληλες, η μια 

της συμβατικής του ροής και η άλλη μιας υποκειμενικής αντίληψης που οδηγεί 

στην αίσθηση ενός σταματημένου χρόνου. Μια πραγματικότητα, δηλαδή, που 

βιώνεται σε έναν ενδιάμεσο χώρο μεταξύ του χώρου του «ήταν» και του χώρου 

«θα γίνει», έναν μεταβατικό χώρο που σημαίνεται από το «γίνεται». Μια 

πραγματικότητα, δηλαδή, που βιώνεται σε έναν ενδιάμεσο μεταβατικό χωροχρόνο 

μεταξύ του χωροχρόνου της εσωτερικής πραγματικότητας του ασθενούς και της 

εξωτερικής πραγματικότητάς του.  

Αναπόφευκτα οι επαγγελματίες της ασθένειας ή οι επαγγελματίες της 

θεραπείας ή οι επαγγελματίες της φροντίδας ή οι επαγγελματίες της υγείας (ή αν 

επιθυμούμε να διατηρήσουμε τον τελευταίο όρο το ορθότερο θα ήταν οι 

επαγγελματίες προς την υγεία) βιώνουν μια κατάσταση για την οποία δεν 

εκπαιδεύτηκαν επαρκώς σε προπτυχιακό επίπεδο.  

Το παρόν Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ) έρχεται 

να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση και οργανώνεται κατόπιν πολλών 

αιτημάτων από επαγγελματίες υγείας από όλη την Ελλάδα και αποσκοπεί στη 

βαθύτερη κατανόηση των εκπαιδευομένων στην Ψυχολογία των Ασθενών. 

Εμπλεκόμενοι Φορείς: Η διαχείριση του έργου θα πραγματοποιηθεί από την 

συντονιστική ομάδα του Προγράμματος, που αποτελείται από:  

▪ τον Επιστημονικά Υπεύθυνο και κύριο συντονιστή του Προγράμματος, από 

το ΤΕΙ Ηπείρου φορέα υλοποίησης του Προγράμματος  

▪ τον Επιστημονικά Υπεύθυνο από το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας, που είναι και συνεργαζόμενος φορέας  

▪ τον Επιστημονικά Υπεύθυνο από το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας, 

που είναι και συνεργαζόμενος φορέας     

Κύκλοι Προγράμματος:  

Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε 3 κύκλους και συνολικά θα το 

παρακολουθήσουν 48 άτομα (16 σε κάθε κύκλο). Ήδη έχει πραγματοποιηθεί ο Α’ 

κύκλος.  



 

Εκπαιδευτικές Ενότητες:  

 

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 9 θεματικές ενότητες, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε 

150 ώρες, και η κάθε ενότητα περιλαμβάνει 3 μαθήματα εξαιρώντας την τελευταία που 

περιλαμβάνει 6 μαθήματα και αφορά σε κλινικά σεμινάρια με βιωματικά εργαστήρια.  

Προφίλ των αποφοίτων που προσκαλούνται να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα: 

 
Το πρόγραμμα «Ψυχολογία Ασθενών» στοχεύει στην κατάρτιση αποφοίτων της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με την υγεία, 

την ασθένεια και τη φροντίδα. Πιο συγκεκριμένα, απευθύνεται σε πτυχιούχους Πανεπιστημίων, 

των Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας και των Τμημάτων των Σχολών Κοινωνικών 

Επιστημών ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς σε πτυχιούχους Τ.Ε.Ι., 

των Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας. Κατ’ εξαίρεση (και επειδή πολύ συχνά δεχόμεθα 

τέτοια αιτήματα) θα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ, των οποίων θα συνεκτιμάται η 

αποδεδειγμένη εμπειρία σε υπηρεσίες υγείας. Το ποσοστό αυτής της κατηγορίας δεν θα μπορεί να 

υπερβεί τα 6 άτομα στο σύνολο των εισακτέων. Τα κριτήρια που θα εφαρμοστούν κατά την 

επιλογή των καταρτιζομένων είναι με σειρά προτεραιότητας τα ακόλουθα: 

1. Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης των ανωτέρω ειδικοτήτων, στους οποίους έχει 

παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 ετών από την ημερομηνία απόκτησης του 

βασικού τίτλου σπουδών 

2. Πτυχιούχοι των ανωτέρω ειδικοτήτων ηλικίας άνω των 45 ετών  

3. Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης των ανωτέρω ειδικοτήτων που εργάζονται σε 

Νοσοκομεία, ή εργάστηκαν σε υπηρεσίες υγείας 

4. Άνεργοι των προαναφερθεισών ειδικοτήτων 

5. ΑΜΕΑ των προαναφερθεισών ειδικοτήτων 

 

 

Η Επιτροπή Επιλογής θα συνεκτιμήσει την επαγγελματική δραστηριότητα και επιστημονική 

εμπειρία των υποψηφίων και  θα καλέσει σε συνέντευξη όσους από τους υποψήφιους πληρούν 

τις τυπικές και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις. 

Διαδικασία αξιολόγησης αποφοίτων/Τρόπος πιστοποίησης/Αντιστοίχιση με διεθνείς τίτλους: 

Οι συμμετέχοντες στο ΠΕΓΑ «Ψυχολογία Ασθενών» θα αξιολογηθούν σε όλες τις θεματικές 

ενότητες που θα διδαχθούν. Ο υπεύθυνος Εκπαιδευτικός – Σύμβουλος της κάθε θεματικής ενότητας 

θα οργανώσει για καθέναν ξεχωριστά εκπαιδευόμενο τις εργασίες και ασκήσεις που πρέπει να 

διεξάγει και σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς που υποστηρίζουν εκπαιδευτικά τη 

συγκεκριμένη θεματική ενότητα θα αξιολογήσει τον εκπαιδευόμενο. Στην τελευταία θεματική 

ενότητα στους εκπαιδευόμενους θα ανατεθεί η διπλωματική εργασία του Προγράμματος, η οποία θα 

αφορά ανάλυση περιεχομένου βιωματικού υλικού και θα συνθέτει όλες τις γνώσεις που απέκτησε ο 

εκπαιδευόμενος κατά τη διάρκεια του Προγράμματος.  

 



 

Πιστοποίηση 

Όσοι από τους συμμετέχοντες παρακολουθήσουν επιτυχώς το ΠΕΓΑ, θα λάβουν Πιστοποιητικό 

Συμμετοχής στο οποίο θα αναφέρεται πέραν των άλλων, η χρονική διάρκεια (150 ώρες) και η 

εξειδίκευση του ΠΕΓΑ. Η επιτυχής παρακολούθηση του ΠΕΓΑ θα κριθεί από: 

 το βαθμό παρακολούθησης των μαθημάτων (δε θα δοθεί πιστοποιητικό σε όσους δεν 

παρακολούθησαν τουλάχιστον το 80% των μαθημάτων)  

 την επιτυχή αξιολόγησή τους στις εργασίες που εκπόνησαν  

Σημείωση: Θα προβλεφθεί για εκπαιδευόμενους που έφεραν επιτυχώς εις πέρας μόνο κάποιες 

θεματικές ενότητες να τους δοθεί βεβαίωση για τις συγκεκριμένες ενότητες με τις πιστωτικές 

μονάδες που αντιστοιχούν σε αυτές.  

Αντιστοίχηση με διεθνείς τίτλους 

Οι συμμετέχοντες που παρακολούθησαν επιτυχώς το ΠΕΓΑ θα λάβουν πέραν του ελληνικού 

πιστοποιητικού και πιστοποιητικό στην αγγλική γλώσσα το οποίο θα περιγράφει τον τίτλο του 

προγράμματος, τις ώρες διδασκαλίας και τις πιστωτικές μονάδες.  

 

Διάρκεια και έναρξη 

Η διάρκεια του προγράμματος «Ψυχολογία Ασθενών» είναι 150 ώρες στα χρονικά πλαίσια ενός 

ακαδημαϊκού εξαμήνου. Ο πρώτος κύκλος του προγράμματος επιμόρφωσης, διεξήχθη το εαρινό 

εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014. Ο δεύτερος κύκλος θα διεξαχθεί το χειμερινό 

εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 και ο τρίτος κύκλος το εαρινό εξάμηνο του 2014-

2015. 

 

Διαδικασίες υποβολής υποψηφιοτήτων και αξιολόγησης 

Α) Εκδήλωση Ενδιαφέροντος 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος πραγματοποιείται μέσω διαδικτύου. Οι ενδιαφερόμενοι θα 

συμπληρώσουν και θα αποστείλουν μέσω email σχετική αίτηση. Στην αίτησή τους θα περιγράψουν 

συγκεκριμένα προσόντα (π.χ. επαγγελματική προϋπηρεσία), καθώς και για ποιό λόγο επιθυμούν 

να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα. Μαζί με την αίτησή τους θα καταθέσουν και το βιογραφικό 

τους. Κατόπιν η Επιτροπή αξιολόγησης αφού αξιολογήσει τις αιτήσεις και τα βιογραφικά των 

υποψηφίων θα καλέσει για συνέντευξη όλους όσους έχουν τα τυπικά προσόντα και πληρούν τις 

προϋποθέσεις και θα συντάξει τους αξιολογικούς πίνακες. Για τους πρώτους 16 του Πίνακα 

Αξιολόγησης η Επιτροπή θα ζητήσει μέσω email, να καταθέσουν γνήσια αντίγραφα όσων 

επικαλούνται στην αίτησή τους (πτυχία, παραστατικά που να αποδεικνύουν την επαγγελματική 

προϋπηρεσία, κλπ.).  

 



 

Επίσης, θα τους ζητηθεί να καταθέσουν και ενυπόγραφη δήλωση ότι θα παρακολουθήσουν 

ολόκληρο των κύκλο των 150 ωρών του ΠΕΓΑ. Σε περίπτωση που κάποιος ή κάποιοι από τους 16 

επιλεχθέντες υποψήφιους δεν ανταποκριθεί άμεσα στην κατάθεση των απαιτούμενων 

παραστατικών (πτυχίων, κλπ.), η επιτροπή θα καλέσει τον επόμενο υποψήφιο από τη λίστα 

αξιολόγησης.  

 Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση συνοδευόμενη 

από το βιογραφικό τους στο διάστημα από Τρίτη 14/10/2014 έως και την Τετάρτη 29/10/2014, 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Προγράμματος «Ψυχολογία Ασθενών» 

psychology@pegapapsy.gr  

Η Ιστοσελίδα του Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ) «Ψυχολογία 

Ασθενών» είναι: www.pegapapsy.gr 

    

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην επιστημονικά υπεύθυνη του 

προγράμματος Μαίρη Γκούβα, Αν. Καθηγήτρια Ψυχολογίας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, email: 

gouva@teiep.gr και τηλ: 26510 50762 και 26510 50703 

 

http://www.pegapapsy.gr/
mailto:gouva@teiep.gr

