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Περίληψη εργαστηρίου 

Ο ρόλος των γονεϊκών συμπεριφορών στην ψυχολογική ανάπτυξη έχει 

μελετηθεί εκτενώς και τεκμηριωθεί ερευνητικά, ενώ υπάρχει πλούσιο θεωρητικό 

και ερευνητικό υπόβαθρο αναφορικά με τη συσχέτιση γονεϊκών συμπεριφορών με 

τη ανάπτυξη ψυχοπαθολογίας. Η συνεργασία με τους γονείς αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι της Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Ψυχοθεραπείας (ΓΣΘ) 

παιδιών κι εφήβων, ενώ η μορφή και η συχνότητά της καθορίζεται από τις 

εξατομικευμένες ανάγκες του εκάστοτε παιδιού ή εφήβου. Το σεμινάριο θα 

διαρθρωθεί σε τέσσερα επίπεδα, από τη θεωρία προς την πράξη.  Στο πρώτο 

επίπεδο θα παρουσιαστούν συνοπτικά θεωρητικές προσεγγίσεις των γονεϊκών 

συμπεριφορών και των επιπτώσεών τους στην ψυχολογική ανάπτυξη, οι γονεϊκοί 

τύποι που έχουν ανακύψει ερευνητικά και θα γίνει αναφορά στις συναισθηματικές 

ανάγκες της παιδικής ηλικίας που καλούνται να καλύψουν οι γονείς. Στο δεύτερο 

επίπεδο θα γίνει αναφορά στις διαστάσεις της συνεργασίας με τους γονείς που 

περιλαμβάνει η ΓΣΘ παιδιών κι εφήβων (ψυχοεκπαίδευση, εκπαίδευση στην 

ανάλυση της συμπεριφοράς και το γνωσιακό μοντέλο, εκπαίδευση στις 

συναισθηματικές ανάγκες του παιδιού και τις συνέπειες της μη κάλυψής τους, 

εκπαίδευση στην επικοινωνία και στο ελεύθερο παιχνίδι κλπ.) ενώ θα συζητηθούν 

και επιμέρους τεχνικές που εμπερικλείει η ΓΣΘ θεραπεία παιδιών και εφήβων. Στο 

τρίτο επίπεδο θα συζητηθούν οι ιδιαιτερότητες της συνεργασίας με τους γονείς και 

οι διαφορετικές μορφές που αυτή μπορεί να λάβει ανάλογα με την περίπτωση. Θα 

αναφερθούν οι δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν στα πλαίσια αυτής της 

συνεργασίας και πώς τις διαχειριζόμαστε. Τέλος, θα γίνει αναφορά στις 

δεοντολογικές διαστάσεις της συνεργασίας μας με τους γονείς και τα 

παιδιά/εφήβους. Στα πλαίσια του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί σχετική 

βιωματική άσκηση.  
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