
Επιμορφωτικά Προγράμματα της Μέριμνας 
«ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
ΣΤΟ ΠΕΝΘΟΣ» 

Περιλαμβάνουν 4 κύκλους επιμόρφωσης

Α’ ΚΥΚΛΟΣ

«ΣΤΗΡΙΞΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΝΘΟΥΣ  ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΘΡΗΝΟΥΝ»

Στόχοι επιμόρφωσης: (α) απόκτηση θεωρητικών γνώσεων και κλινικών δεξιοτήτων για την κλινική 
αξιολόγηση και στήριξη παιδιών, εφήβων και οικογενειών που βιώνουν μια διεργασία φυσιολογικού 
θρήνου, (β) εφαρμογή των αρχών της συμβουλευτικής πένθους στη σχολική κοινότητα που πενθεί την 
απώλεια μέλους της. 

Συμμετέχοντες: 20 ψυχολόγοι, παιδοψυχίατροι, κοινωνικοί λειτουργοί, σύμβουλοι, εκπαιδευτικοί με 
κλινική εμπειρία ή/και στη διαδικασία μεταπτυχιακών σπουδών (κατόπιν επιλογής)

Διάρκεια: 50 ώρες

Θεματικές Ενότητες Α’ Κύκλου

1. Ο άνθρωπος απέναντι στο θάνατο: Ιστορική αναδρομή – Πολιτισμικές επιρροές
2. Απώλεια, θρήνος και πένθος: Θεωρητικά μοντέλα 
3. Κλινική εκτίμηση και συμβουλευτική πένθους στους ενήλικες
4. Οργάνωση ομάδων γονιών που θρηνούν την απώλεια συντρόφου
5. Μοντέλα θρήνου στην παιδική και εφηβική ηλικία
6. Κλινική εκτίμηση και ψυχολογική στήριξη παιδιών και εφήβων
7. Οργάνωση και λειτουργία ομάδων στήριξης για παιδιά που θρηνούν & ομάδων στήριξης για 

εφήβους που θρηνούν
8. Πένθος στη σχολική κοινότα: Συμβουλευτική και στήριξη εκπαιδευτικών, μαθητών και γονιών
9. Το στρες των επαγγλματιών ψυχικής υγείας και εκπαιδευτικών που στηρίζουν παιδιά και 

οικογένειες που πενθούν.

Η προσέγγιση των παραπάνω θεμάτων θα γίνει μέσα από θεωρητικές εισηγήσεις, συζητήσεις κλινικών 
περιπτώσεων, προβολή και ανάλυση εκπαιδευτικών βίντεο και βιωματικών ασκήσεων. Ο συντονισμός 
των συναντήσεων και η εποπτεία του συνολικού εκπαιδευτικού έργου θα πραγματοποιηθεί από τα 
στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου Στήριξης στο Πένθος της Μέριμνας στην Αθήνα

Κόστος: 300 ευρώ
(50 ευρώ προκαταβολή μετά την επιλογή του ενδιαφερόμενου. Το υπόλοιπο ποσό να εξοφληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις).

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης. 
Ημερομηνία λήξης αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος:  για επιμόρφωση στην Αθήνα: 13 Ιανουαρίου 2017

Παρακαλώ συμπληρώστε το ΕΝΤΥΠΟ «Αίτηση  συμμετοχής στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης 
ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ  ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΕΝΘΟΣ» που βρίσκεται στην 
ιστοσελίδα της Μέριμνας www.merimna.org.gr και μαζί με ένα βιογραφικό σημείωμα στείλτε το στο 
athens.support@merimna.org.gr. 

Συμβουλευτικό Κέντρο Στήριξης στο Πένθος, AΘΗΝΑ



Θα ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη με τις υπεύθυνες της επιμόρφωσης.

Έναρξη επιμόρφωσης: 11 Φεβρουαρίου 2017 

Οι εκπαιδευτικές συναντήσεις θα υλοποιούνται περίπου ένα διήμερο το μήνα
(Σάββατο 10.00-16.00 και Κυριακή 10.00-14.00) τις ακόλουθες ημερομηνίες:

• 11 & 12 Φεβρουαρίου 2017
• 18 & 19 Μαρτίου 2017
• 8 & 9 Απριλίου 2017
• 13 & 14 Μαΐου 2017
• 27 & 28 Μαΐου 2017

Χώρος διεξαγωγής: Μέριμνα | Παπανικολή 2α, Σίδερα Χαλανδρίου, 15232
Επικοινωνία: 210 6463 622 από 10:00 έως 15.00 
E-mail: athens.support@merimna.org.gr

Β’  ΚΥΚΛΟΣ

«ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ,  ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΝΘΟΥΝ»

Στόχοι επιμόρφωσης: (α) κλινική αξιολόγηση των παιδιών, εφήβων και οικογενειών που βιώνουν 
τραυματικές απώλειες, (β) η ψυχολογική στήριξή τους σε καταστάσεις κρίσης, και όταν χρήζουν 
μακρόχρονη ψυχοθεραπευτική παρέμβαση (γ) η διαχρονική στήριξη της οικογένειας, όταν μέλος της 
πάσχει από απειλητική για τη ζωή ασθένεια.

Συμμετέχοντες: 20 ψυχολόγοι, παιδοψυχίατροι, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχοθεραπευτές με άδεια 
άσκησης επαγγέλματος (κατόπιν επιλογής) που έχουν παρακολουθήσει τον Α’ κύκλο επιμόρφωσης ή 
προηγούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης της Μέριμνας σε θέματα πένθους. Θα ληφθούν υπόψη η κλινική 
εμπειρία και η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος.

Διάρκεια: 50 ώρες 

Θεματικές Ενότητες Β’ Κύκλου

1. Τραυματικός θρήνος παιδιών και εφήβων και ψυχοπαθολογικές εκδηλώσεις σε καταστάσεις 
πένθους

2. Ψυχομετρικά εργαλεία και κλινική εκτίμηση 
3. Η κλινική συνέντευξη με ψυχικά ευάλωτα παιδιά και εφήβους
4. Στηρίζοντας παιδιά και εφήβους μετά την αυτοκτονία αγαπημένου προσώπου 
5. Στηρίζοντας παιδιά και εφήβους μετά τη δολοφονία αγαπημένου προσώπου 
6. Στηρίζοντας παιδιά και εφήβους όταν ο γονός πάσχει από απειλητική για τη ζωή ασθένεια
7. Στηρίζοντας το παιδί και τον έφηβο με απειλητική για τη ζωή ασθένεια, την οικογένεια και το 

σχολικό περιβάλλον
8. Πένθος στην οικογένεια μετά το θάνατο παιδιού

Κόστος: 300 ευρώ
(50 ευρώ προκαταβολή μετά την επιλογή του ενδιαφερόμενου. Το υπόλοιπο ποσό να εξοφληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις).



Ημερομηνία λήξης αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος:  για επιμόρφωση στην Αθήνα: 1η Ιουλίου 2017

Παρακαλώ συμπληρώστε το ΕΝΤΥΠΟ «Αίτηση  συμμετοχής στο Πρόγραμμα  Επιμόρφωσης 
ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΕΝΘΟΣ» που βρίσκεται στην 
ιστοσελίδα της Μέριμνας www.merimna.org.gr  και  μαζί με ένα βιογραφικό σημείωμα στείλτε το στο  
athens.support@merimna.org.gr. 

Θα ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη με τις υπεύθυνες της επιμόρφωσης.

Έναρξη επιμόρφωσης:  23 Σεπτεμβρίου 2017 

• 23 & 24 Σεπτεμβρίου 2017
• 21 & 22 Οκτωβρίου 2017
• 25 & 26 Νοεμβρίου 2017
• 16 & 17 Δεκεμβρίου 2017
• 20 & 21 Δεκεμβρίου 2018

Θα ακολουθήσει πληροφόρηση για τους Γ’ & Δ΄ κύκλο επιμόρφωσης

Γ’  ΚΥΚΛΟΣ: 

«ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ»  
 

Δ’ ΚΥΚΛΟΣ:

«ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΕΝΘΟΣ»


