
Ομάδα Προσωπικής Ανάπτυξης Online

Προσωποκεντρικής Προσέγγισης

Θεραπευτικό συμβόλαιο

Η ομάδα Προσωπικής Ανάπτυξης Προσωποκεντρικής Προσέγγισης θα διαρκέσει από

τον Οκτώβριο του 2021 ως και τον Ιούνιο του 2022 και θα είναι κλειστή: οι

συμμετέχοντες θα παραμείνουν οι ίδιοι ως το τέλος του κύκλου, ώστε να

δημιουργηθεί ένα κλίμα ασφάλειας και βαθιάς σύνδεσης μεταξύ τους. Ο τελευταίος

συμμετέχων θα ενταχθεί στην ομάδα τέλος Οκτωβρίου. Η ομάδα θα συμπεριλαμβάνει

μάξιμουμ 10 συμμετέχοντες.

Αρχικά, θα έχετε μια ΔΩΡΕΑΝ ατομική συνέντευξη με τη συντονίστρια. Στην

αξιολόγηση θα συζητήσετε τα τρέχοντα ζητήματα που σας απασχολούν, τις ανησυχίες

σας, τις ανάγκες σας και τους στόχους σας. Θα χρειαστεί να επιβεβαιωθεί ότι η online

ομαδική ψυχοθεραπεία είναι κατάλληλη για εσάς. Αν όχι, θα σας προταθούν

εναλλακτικές επιλογές.

Πριν την αρχική συνεδρία:

● Σιγουρευτείτε ότι έχετε το mail με το ραντεβού και τις σχετικές με τη

σύνδεση πληροφορίες.

● Εγκαταστήστε την πλατφόρμα Zoom και συνδεθείτε λίγα λεπτά πριν από

την προγραμματισμένη ώρα της συνεδρίας.

● Καθίστε σε έναν χώρο όπου θα μπορείτε απερίσπαστοι να συμμετέχετε στη

συνεδρία. Βάλτε το κινητό στην αθόρυβη λειτουργία.

● Όταν συνδεθείτε, επιλέξτε το gallery view ώστε να βλέπετε στην οθόνη

σας ΟΛΑ τα μέλη της ομάδας.

Κανόνες Λειτουργίας της Ομάδας Προσωπικής Ανάπτυξης Online

I.Εχεμύθεια:

Αυτός ο κανόνας σημαίνει πως δεν θα αναφέρετε την ταυτότητα ή τις προσωπικές

πληροφορίες ή τις αντιδράσεις κανενός μέλλους αυτής της ομάδας, όταν βρίσκεστε

έξω από αυτήν. Μπορείτε ωστόσο να συζητάτε έξω από την ομάδα για τις δικές σας,

προσωπικές αντιδράσεις.



Εξαίρεση σύμφωνα με την γενική αρχή περί εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας του

Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΕΨΕ αποτελεί η ύπαρξη συνθηκών από τις οποίες θα

μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για τον ίδιο τον θεραπευόμενο ή για άλλους. Σε

τέτοιες περιπτώσεις η συντονίστρια οφείλει να ενημερώσει

τους νομικούς υπεύθυνους για τον θεραπευόμενο ή τις νομικές αρχές (εισαγγελέας).

Η ομάδα προσωπικής ανάπτυξης θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας ZOOM, η οποία

είναι ασφαλής και αξιόπιστη. Αν δεν αισθάνεστε ασφαλείς με αυτό το μέσο, ίσως

χρειάζεται να μελετήσετε το ενδεχόμενο να λάβετε θεραπεία δια ζώσης.

Για τις συνεδρίες απαιτείται να βρίσκεστε σε έναν ήσυχο χώρο, από όπου δεν θα

μπορούν να ακούσουν τι διαμείβεται στην ομάδα τρίτα πρόσωπα. Τα ίδια τα μέλη

της ομάδας φέρουν ευθύνη για τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος. Σε

περίπτωση που η συντονίστρια αντιληφθεί πως ο χώρος σας δεν διασφαλίζει την

απαιτούμενη ιδιωτικότητα, η συμμετοχή σας θα διακοπεί ενώ τα χρήματα δεν θα σας

επιστραφούν. Η μαγνητοφώνηση συνεδριών θεωρείται επίσης παραβίαση της

συμφωνίας περί εχεμύθειας της ομάδας.

II. Παρουσία

Τα μέλη της ομάδας αναμένεται να δεσμευτούν να συμμετέχουν στην Ομάδα

Προσωπικής Ανάπτυξης Προσωποκεντρικής Προσέγγισης για ολόκληρο το διάστημα

από τον Οκτώβρη του 2021 ως και τον Ιούνιο του 2022. Τα μέλη αναμένεται επίσης

να είναι στην ώρα τους, στις 8μμ ώρα Ελλάδος κάθε εβδομάδα. Αν διαπιστώσετε πως

θα καθυστερήσετε ή πως αδυνατείτε να συμμετάσχετε λόγω επείγοντος γεγονότος ή

ασθένειας, καλείστε να ειδοποιήσετε τη συντονίστρια. Η ομάδα θα τελειώνει στην

ώρα της, στις 10 μμ, ανεξάρτητα από το θέμα της συζήτησης.

Σε περίπτωση όμως που αποφασίσετε να μην συνεχίσετε, καλείστε να μοιραστείτε τις

αμφιβολίες σας με τη συντονίστρια και να αποχαιρετήσετε τα άλλα μέλη προτού

αποχωρήσετε. Μολονότι μπορεί να μην το φαντάζεστε, τα υπόλοιπα μέλη μπορεί να

αναστατωθούν αν αποχωρήσετε χωρίς εξηγήσεις.

Αν λόγω ασθένειας της συντονίστριας ή άλλης έκτακτης ανάγκης η συνάντηση

ακυρωθεί, θα αντικατασταθεί την πρώτη Δευτέρα του Ιουλίου.



III. Σχέσεις με τα άλλα μέλη

Η Ομάδα Προσωπικής Ανάπτυξης δεν προτείνεται για την ανάπτυξη φιλικών ή

ερωτικών σχέσεων. Αν χρησιμοποιηθεί με αυτό τον τρόπο, ενδέχεται να μην

απολαύσετε τα αναμενόμενα οφέλη. Η ομάδα είναι μια ευκαιρία να έχετε

θεραπευτικές σχέσεις μέσα στις οποίες μαθαίνετε περισσότερα για εσάς και για τον

τρόπο με τον οποίο συνδέεστε με τους άλλους ανθρώπους. Ενδέχεται να βιώσετε

έντονα συναισθήματα προς κάποιο από τα μέλη της ομάδας, όπως συμβαίνει και

στη ζωή έξω από αυτήν. Ωστόσο, η ομάδα θα είναι ένα ασφαλές πλαίσιο όπου θα

μπορείτε να εξερευνήσετε αυτά τα συναισθήματα και τον τρόπο που τα εκφράζετε.

Αν έρθετε σε επαφή με κάποιον από την ομάδα έξω από το θεραπευτικό πλαίσιο,

παρακαλείστε να το μοιραστείτε με την ομάδα στην επόμενη συνάντηση.

IV. Ενεργή Συμμετοχή

Δεν απαιτείται από τα μέλη να μιλούν στην ομάδα, ωστόσο είναι κατανοητό πως

όσο πιο πολύ συμμετέχετε, τόσο πιο πολλά τα οφέλη που θα αποκομίσετε. Η

μοναδική φορά που θα σας ζητήσουμε ενεργά να μιλήσετε στην ομάδα είναι όταν

θα συστηθούμε και θα μοιραστούμε τους κανόνες και τους στόχους της ομάδας.

Γενικά, ενθαρρυνθείτε περισσότερο να μοιραστείτε τα συναισθήματά σας έτσι

όπως τα βιώσατε, παρά να διηγηθείτε λεπτομέρειες σχετικά με συμβάντα. Θα σας

ζητηθεί να το κάνετε ώστε και τα άλλα μέλη της ομάδας να σχετιστούν με την

εμπειρία σας.

Κάποιες φορές, το να εκφράσετε τα συναισθήματά σας ενδέχεται να είναι δύσκολο

ή να σας προκαλέσει δυσφορία. Ωστόσο, μέρος της πρόκλησης και όφελος από την

ομάδα, είναι να εκπαιδευτείτε σε νέους τρόπους σύνδεσης με τους άλλους

ανθρώπους.

V. Σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και διαφορετικότητα

Υπογράφοντας αυτό το συμβόλαιο και συμμετέχοντας στην ομάδα, δεσμεύεστε να

αποφύγετε κακοποιητικές συμπεριφορές προς άλλα μέλη της ομάδας. Τα μέλη θα

ενθαρρύνονται να ασκούν την ενεργητική ακρόαση, με στόχο να ακούν ώστε να

κατανοήσουν βαθιά και όχι να ακούν με στόχο να απαντήσουν. Θα σεβαστούμε την



διαφορετικότητα των άλλων, τα πιστεύω, την κουλτούρα, τον σεξουαλικό

προσανατολισμό. Στο πλαίσιο της ομάδας θα προσπαθήσουμε να αναγνωρίσουμε τα

στερεότυπα, τις προκαταλήψεις και την μεροληψία όπως αυτά αναδύονται εντός και

εκτός του πλαισίου της ομάδας.

Όρια της θεραπείας

Η Ομάδα Προσωπικής Ανάπτυξης Προσωποκεντρικής Προσέγγισης θα διεξάγεται

κάθε Δευτέρα την ίδια ώρα 8-10 μμ ώρα Ελλάδος. Παρακαλείστε να μην

επικοινωνείτε με την συντονίστρια κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μέσω των

κοινωνικών δικτύων ενδιάμεσα των συνεδριών. Η επικοινωνία με την θεραπεύτρια θα

πρέπει να γίνεται με ραντεβού. Στην συνολική τιμή περιλαμβάνεται ΜΙΑ ΔΩΡΕΑΝ

ατομική συνεδρία για όλη τη διάρκεια του έτους.

Ανατροφοδότηση

Στο κλείσιμο του κύκλου αλλά και ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκειά

του, θα διεξαχθεί μια ανατροφοδότηση σχετικά με τους αρχικούς στόχους των μελών,

τις προσδοκίες για το μέλλον και το πώς η ομάδα σχετίζεται.

Πλεονεκτήματα  και οφέλη της Ομάδας Προσωπικής Ανάπτυξης online

● Καθολικότητα: Είναι βαθιά λυτρωτικό για κάποιους θεραπευόμενους να

γνωρίσουν άλλα άτομα σε ομάδα αυτογνωσίας που έχουν ίδια ή ανάλογα

προβλήματα, ώστε να μπορέσουν να συνειδητοποιήσουν ότι και άλλοι

βιώνουν εξίσου μεγάλες δυσκολίες στη ζωή τους.

● Ενστάλλαξη Ελπίδας: Η ομάδα αποτελείται από άτομα που βρίσκονται σε

διαφορετικά στάδια της θεραπευτικής διαδικασίας. Οι διαφορετικοί τρόποι

αντιμετώπισης και η πρόοδος των μελών δίνει ελπίδα σε όλους και ιδιαίτερα

σε όσους βρίσκονται στα αρχικά στάδια.

● Διαχείριση φόβου ‘έκθεσης’: Στην ομάδα προσωπικής ανάπτυξης, δίνεται η

δυνατότητα έκφρασης και συμμετοχής σε ένα ασφαλές πλαίσιο: τα μέλη της



ομάδας σέβονται το ένα την προσωπικότητα του αλλού και η κριτική γίνεται

εποικοδομητικά.

● Διαπροσωπική μάθηση: Οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα να

πειραματιστούν με νέα μοντέλα επικοινωνίας, να μάθουν από τους άλλους

τους τρόπους που εκείνοι χρησιμοποιούν για να επιλύσουν τα διαπροσωπικά

τους προβλήματα, να αναρωτηθούν για τις αιτίες της έλλειψης κοινωνικών

δεξιοτήτων και το κυριότερο, να καταφέρουν να ξεπεράσουν τις προσωπικές

τους δυσκολίες με την ενθάρρυνση και την στήριξη της ομάδας και της

συντονίστριας.

Γιατί Προσωποκεντρικής προσέγγισης;

Ο Rogers ξεκίνησε τις «Ομάδες Συνάντησης» (Ομάδες Προσωπικής Ανάπτυξης

Προσωποκεντρικής Κατεύθυνσης) το 1962. Στις ομάδες αυτές, ο συντονιστής έχει

ρόλο «διευκολυντή» και όχι ηγέτη ή αρχηγού. Είναι δηλαδή μέλος της ομάδας

επιφορτισμένο να διευκολύνει τη διαδικασία της ομάδας και όχι να κατευθύνει την

πορεία της. Ακούει, κατανοεί και ωθεί τα μέλη της ομάδας να λειτουργούν ως

πρόσωπα και να πραγματώνουν τον εαυτό τους.

Μέσα σε ένα ασφαλές κλίμα που διέπεται από τις αρχές της ενσυναίσθησης, της

αποδοχής και της αυθεντικότητας, υπάρχει μια τέτοια διεργασία ανατροφοδότησης

από το ένα μέλος της ομάδας προς το άλλο, ώστε κάθε άτομο να μαθαίνει πώς το

βλέπουν οι άλλοι και τι εντύπωση δίνει στις διαπροσωπικές του σχέσεις.

Στην αρχή ενδέχεται να υπάρχει αμηχανία, άγχος ή εκνευρισμός που οφείλονται

κυρίως στην έλλειψη δομής. Σιγά – σιγά τα μέλη ανακαλύπτουν πως όσο πιο

πραγματικά γίνονται, τόσο πιο αποδεκτά είναι. Αρχίζει να οικοδομείται μια αίσθηση

εμπιστοσύνης, ζεστασιάς και συμπάθειας προς τα άλλα μέλη της ομάδας. Οι

συμμετέχοντες νιώθουν οικειότητα και ένα δέσιμο μεταξύ τους, γιατί εδώ

αποκαλύπτουν βαθιά τον εαυτό τους -συχνά περισσότερο από όσο μπόρεσαν να το

κάνουν ποτέ. Η ομάδα συνάντησης είναι ένας χώρος όπου τα συναισθήματα

μπορούν να εκφράζονται αυθόρμητα, χωρίς να λογοκρίνονται εκ των προτέρων ή

να καταπνίγονται.



Ο Carl Rogers (1902-1987) υποστήριξε πως ο άνθρωπος από τη φύση του, αν το

κοινωνικό περιβάλλον του το επιτρέπει, τείνει στο θετικό και στην πλήρη ανάπτυξή

του - τάση πραγμάτωσης. Το «πρόσωπο» όταν λειτουργεί με πληρότητα

απολαμβάνει ολική αυτοαποδοχή, έχει επιτυχία στις διαπροσωπικές σχέσεις και είναι

αυθόρμητα ανοιχτό στην εμπειρία κάθε στιγμής.

Ημερομηνίες και διάρκεια συναντήσεων

Οι συναντήσεις της Ομάδας Προσωπικής Ανάπτυξης Προσωποκεντρικής

Προσέγγισης θα διεξαχθούν όλες τις Δευτέρες από τις 4 Οκτωβρίου 2021 ως και

την Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022.

Εξαιρούνται οι Δευτέρες που είναι αργίες για το ελληνικό εορτολόγιο:

27 Δεκεμβρίου 2021 Διακοπές Χριστουγέννων

3 Ιανουαρίου 2022 Διακοπές Χριστουγέννων

7 Μαρτίου 2022 Καθαρά Δευτέρα

25 Απριλίου Δευτέρα του Πάσχα

13 Ιουνίου Αγίου Πνεύματος

Σύνολο: 34 Δευτέρες ομάδας συνάντησης.

Αν προκύψει οποιαδήποτε αργία (πχ μεταφερθεί η Πρωτομαγιά) ή ασθένεια ή

επείγουσα ανάγκη της συντονίστριας, οι συναντήσεις θα συνεχιστούν για τις

αντίστοιχες Δευτέρες του Ιουλίου.

Κόστος και τρόποι πληρωμής

Το κόστος για την  εκάστοτε δίωρη συνάντηση είναι €25 (συμπ. ΦΠΑ 17%).

Οι συμμετέχοντες καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στους παρακάτω τρεις τρόπους

πληρωμής:



1. Προπληρωμή σε 4 δόσεις στις παρακάτω ημερομηνίες:

€213 ως τις 30/9/21

€212 ως τις 30/11/21

€213 ως τις 28/2/22

€212 ως τις 30/4/22

Σύνολο € 850

2. Προπληρωμή σε 2 δόσεις, με έκπτωση 15% στις παρακάτω

ημερομηνίες:

€362 ως τις 30/9/21

€361 ως τις 31//1/22

Σύνολο €723 αντί €850

3. Προπληρωμή ολόκληρου του πακέτου συναντήσεων με έκπτωση

25%:

€ 638 ως τις 30/9/21

Σύνολο €638 αντί €580

Οι συνεδρίες online προπληρώνονται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, στις

παρακάτω τράπεζες:

-Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: GR7701101430000014300437960

BIC/ SWIFT code: ETHNGRAA

-Viva Wallet: GR1570100000000798532948301

BIC/ SWIFT code: VPAYGRAA

Οι αποδείξεις αποστέλλονται ταχυδρομικά στην διεύθυνση που έχετε υποδείξει στο

ιστορικό συμβουλευόμενου.

Χρήματα από προπληρωμένες συνεδρίες ΔΕΝ επιστρέφονται.



Ημερομηνία                                 Ονοματεπώνυμο Υπογραφή
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