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ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ 

 
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε τη διεξαγωγή του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου 
Γνωσιακών-Συμπεριφοριστικών Προσεγγίσεων σε Παιδιά και Εφήβους, που θα γίνει σε επιστημονική 
συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 
στις 30-31 Μαρτίου 2019 στην Αθήνα. 

Στο χρόνο που μεσολάβησε από το 3ο Συνέδριο (Απρίλιος 2016), η Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Θεραπεία 
(ΓΣΘ) κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στο χώρο της θεραπείας παιδιών και εφήβων στην Ελλάδα. Οι 
εφαρμογές του γνωσιο-συμπεριφοριστικού μοντέλου τόσο στην Εκπαίδευση/Ειδική Αγωγή όσο και στο χώρο 
της σωματικής υγείας ωθούν τους ειδικούς αυτών των χώρων να ζητούν εξειδικευμένες γνώσεις. 

Η ελληνική βιβλιογραφία έχει πλέον εμπλουτισθεί με σειρά βιβλίων και εγχειριδίων για θεραπευτές όσο και 
για άλλες ειδικότητες που ασχολούνται με τα παιδιά, τους εφήβους και τις οικογένειές τους. Από το 
ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 στην Εταιρεία Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών ξεκίνησε συστηματική 
εξειδίκευση στη ΓΣΘ παιδιών και εφήβων, η οποία συνεχίζει και έχει όλο και μεγαλύτερη ζήτηση. Για πρώτη 
φορά, το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, ξεκίνησε πρόγραμμα εξειδίκευσης στη ΓΣΘ παιδιών και εφήβων μέσω 
e-learning (webinar), σε συνεργασία με τον Τομέα Ψυχιατρικής & Επιστημών Συμπεριφοράς του 
Πανεπιστημίου Κρήτης και την Ψυχιατρική Κλινική ΠαΓΝΗ. 

Στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών-Συμπεριφοριστικών Προσεγγίσεων σε Παιδιά και Εφήβους 
ευελπιστούμε να εμβαθύνουμε στην κλινική πράξη, μέσα από πολλά παραδείγματα εφαρμογής ΓΣ 
προσεγγίσεων, είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο, και σε διαφορετικά πλαίσια, για την αντιμετώπιση 
συναισθηματικών και συμπεριφορικών διαταραχών σε παιδιά και εφήβους. 

Στόχος μας είναι οι συμμετέχοντες να έρθουν σε επαφή και με της τρίτης γενιάς ΓΣΘ, οι οποίες βασίζονται 
στην ενσυνειδητότητα και στην αποδοχή του εσωτερικού βιώματος και έχουν εφαρμογή κυρίως στους 
εφήβους. Μέσω εισηγήσεων που θα εστιαστούν στην παρουσίαση ερευνητικών δεδομένων στο χώρο της 
ΓΣΘ παιδιών και εφήβων και των εργαστηρίων στόχος μας είναι οι ειδικοί που εμπλέκονται στην 
αντιμετώπιση συναισθηματικών και συμπεριφορικών δυσκολιών σε παιδιά και εφήβους να έχουν τη 
δυνατότητα να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να ανταλλάξουν εμπειρίες. 

Σας καλούμε να πλαισιώσετε το Συνέδριο με τη συμμετοχή σας. 

Για την Οργανωτική Επιτροπή: 
Πρόεδρος: Ιωάννα Γιαννοπούλου 
Συντονίστριες: Χριστίνα Βαρβέρη, Γεωργία Κακλαμάνη, Ρόζα Λάϊους 
 
Για την Επιστημονική Επιτροπή: 
Πρόεδρος: Κατερίνα Αγγελή 
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4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών  

Προσεγγίσεων σε Παιδιά & Εφήβους 

 
Οργάνωση: 

 
Τμήμα Θεραπείας Παιδιών και Εφήβων 
 
Σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Σπουδών 
 
Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας της Συμπεριφοράς 

 

Οργανωτική Επιτροπή 

Πρόεδρος: 
Ιωάννα Γιαννοπούλου 
Συντονίστριες: 
Χριστίνα Βαρβέρη 
Γεωργία Κακλαμάνη 
Ρόζα Λάιους 
Μέλη: 
Ευτυχία Αργαλιά 
Αγγελική Βλασσοπούλου 
Κατερίνα Καράμπελα 
Νάσια Μακρή 
Κατερίνα Σοφιανοπούλου 
Αγγελική Τερτίπη 

Επιστημονική Επιτροπή 

Πρόεδρος: 
Κατερίνα Αγγελή 
Μέλη: 
Φώτης Αναγνωστόπουλος 
Χρήστος Ανδρούτσος  
Μαριάννα Αργυροπούλου 
Ευαγγελία Γαλανάκη 
Αγγελική Γενά 
Σοφία Γεωργουτσάκου 
Μαρίνα Κακάκη 
Ευθύμιος Κάκουρος 
Χριστίνα Καμπίσιου 
Μαρία Καραταράκη 
Αλεξάνδρα Κερασιώτη 
Παναγιώτης Κορδούτης 
Παναγιώτα Κορκολιάκου 
Αναστασία Κουμούλα 
Σοφία Λαρδούτσου 
Γκόλφω Λιαμάκη 
Κατερίνα Μανιαδάκη 
Ρόμπερτ Μέλλον 
Φλωρεντία Μπακομήτρου 
Ιωάννα Μπίμπου 

http://www.ibrt.gr/
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Βάγια Παπαγεωργίου 
Κατερίνα Παπανικολάου 
Φωτεινή Περαματζέλη 
Πόπη Προκοπάκη 
Παναγιώτης Σιαπέρας 
Κωνσταντίνος Σιώμος 
Ελένη Σοφιανίδου 
Αναστασία Σοφιανοπούλου 
Αναστάσιος Σταλίκας 
Αριάδνη Στογιαννίδου 
Σπύρος Σούλης 
Γεωργία Τριανταφύλλου 
Σοφία Τριλίβα 
Βάια Τσιρώνη 
Ντιάνα Χαρίλα 

Επίτιμη Οργανωτική Επιτροπή 

Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι 
Μαρία Ζαφειροπούλου 
Μανώλης Κολιάδης 
Σωτήρης Κωτσόπουλος 
Αλεξάνδρα Ρούσσου 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Τίτλος Συνεδρίου: 

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών-Συμπεριφοριστικών Προσεγγίσεων σε Παιδιά και Εφήβους 
«Εμβαθύνοντας στην Κλινική Πράξη» 

Τόπος Διεξαγωγής Συνεδρίου: 

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
Λεωφόρος Συγγρού 136, 176 71, Αθήνα 

Ημερομηνίες Διεξαγωγής Συνεδρίου: 

30-31 Μαρτίου 2019 

 
Γραμματεία Συνεδρίου: 
 
Η Γραμματεία του Συνεδρίου θα λειτουργεί τις ακόλουθες ημέρες και ώρες: 
Σάββατο 30/03/2019 08.00-14.30 & 15.30-20.00 
Κυριακή 31/03/2019 08.30-14.30 & 15.30-18.30 

Χορηγός Εντύπων: 

Εκδόσεις «ΤΟΠΟΣ» 

Χορηγοί: 

Εκδόσεις «ΤΟΠΟΣ» 
Εκδόσεις «ΠΕΔΙΟ» 
Διοργάνωση Συνεδρίων «Diazoma Conferences & Events» 

Δικαίωμα συμμετοχής: 

Μη Έγκαιρη Εγγραφή – Από 15/3/19 έως και επί τόπου 
Μέλη Ι.Ε.Θ.Σ./Ε.Ε.Θ.Σ. & Απόφοιτοι Ι.Ε.Θ.Σ. : 80 ευρώ 
Επαγγελματίες & Μη μέλη Ι.Ε.Θ.Σ. : 80 ευρώ 
Φοιτητές & Σπουδαστές Ε.Γ.Σ.Σ. : 35 ευρώ 

Περιλαμβάνει: παρακολούθηση των εργασιών, συνεδριακό υλικό, εναρκτήρια τελετή και δεξίωση υποδοχής, 
διαλείμματα καφέ, ηλεκτρονική βεβαίωση συμμετοχής 

Επίσημη γλώσσα συνεδρίου: 
 
Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η Ελληνική. Δεν θα υπάρξει διερμηνεία για την ομιλία της 
Προσκεκλημένης Ομιλήτριας από το εξωτερικό. 

Είδη παρουσίασης: 

Εργαστήρια, συμπόσια, αναρτημένες ανακοινώσεις 
(Οι αναρτημένες ανακοινώσεις αφορούν ερευνητικές μελέτες ή μελέτες περίπτωσης. Θα δοθεί βραβείο στην 
καλύτερη αναρτημένη ανακοίνωση). 

 
 

http://www.toposbooks.gr/
http://www.toposbooks.gr/
http://www.toposbooks.gr/
http://www.toposbooks.gr/
http://e-pediobooks.gr/
http://e-pediobooks.gr/
http://www.diazoma.net/
http://www.diazoma.net/
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Εργαστήρια:  
 
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν 15 Εργαστήρια.  
Για τα εργαστήρια, μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας μέσα από την ιστοσελίδα του συνεδρίου, 
καθώς και στη Γραμματεία του Συνεδρίου κατά τις ώρες λειτουργίας της. Σε κανένα εργαστήριο δεν θα 
γίνουν δεκτά πάνω από 30 άτομα (λόγω της φύσης της συγκεκριμένης παρουσίασης), οπότε και θα τηρηθεί 
αυστηρή σειρά προτεραιότητας. 

Οδηγίες για αναρτημένες ανακοινώσεις: 

Εάν η Αναρτημένη Ανακοίνωσή σας έχει γίνει δεκτή στο «4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών 
Συμπεριφοριστικών Προσεγγίσεων σε Παιδιά και Εφήβους 2019», θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι θα 
πρέπει το πόστερ να είναι εκτυπωμένο σε κάθετη διάταξη, σε διαστάσεις 120 εκ Ύψος και 80 εκ Πλάτος. 
Οι Αναρτημένες Ανακοινώσεις θα πρέπει να αναρτηθούν έξω από την Κεντρική Αίθουσα του Συνεδρίου, 
Αμφιθέατρο Καράγιωργα ΙΙ (στο Πάντειο Πανεπιστήμιο), από την έναρξη έως και τη λήξη του συνεδρίου. 
Την Κυριακή 31/03 κατά τη διάρκεια του  διαλείμματος-καφέ το πρωί, θα πρέπει να είστε παρόντες 
μπροστά από την Ανακοίνωσή σας, ώστε να λύσετε τυχόν απορίες/ερωτήματα ενδιαφερόντων. Την ίδια 
ώρα θα περάσει Επιτροπή Κρίσης του Συνεδρίου για να επιλέξει το καλύτερο και να προχωρήσει σε 
βράβευση της Καλύτερης Αναρτημένης Ανακοίνωσης. 

Ιστοσελίδα Συνεδρίου:  

www.childCBT2019.gr  

Γραφείο Διοργάνωσης: 

 

Diazoma Conferences and Events 
Διοργάνωση Συνεδρίων 
Πατριάρχου Γρηγορίου Ε 6, 71305, Ηράκλειο, Κρήτη 
Λεβέντη Μαρία 
email: info@diazoma.net 
Τηλ. (0030) 2810.321494, 6908215112 
Fax (0030) 2810.321494 
www.diazoma.net 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.childcbt2019.gr/
http://www.childcbt2019.gr/
mailto:info@diazoma.net
mailto:info@diazoma.net
https://www.diazoma.net/
https://www.diazoma.net/
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                   ΣΑΒΒΑΤΟ 30/03/2019 
8.00-10.00  

Εγγραφές  
Φουαγιέ Αμφ. Σ. Καράγιωργα ΙΙ 

 
9.00-10.00  

Morning Yoga 
(Αίθουσα ΔΕΣΚΟΙ) 

(Όποιος επιθυμεί να συμμετέχει παρακαλείται να έχει μαζί του το απαραίτητο  
κατάλληλο στρώμα)  

 
10.00-11.30 Συμπόσιο 1 

Σύγχρονες 
προσεγγίσεις της 

γνωστικής 
συμπεριφορικής 

θεραπείας σε παιδιά 
και εφήβους 
Συντονίστρια:  

Άννα Μπίμπου  
ΕΕΕΣ-Παράρτημα 

Μακεδονίας 
 

(Αμφ. Καράγιωργα ΙΙ) 

Εργαστήριο 1 
 

Δυσαρέσκεια από 
την εικόνα σώματος 

και διαταραχές 
πρόσληψης τροφής: 

Προληπτικά 
προγράμματα στο 
χώρο του σχολείου  

 
 

Οργανώτρια: 
Ντιάνα Χαρίλα 
ΕΚΠΑ-ΙΕΘΣ  

 
 
 

(Αμφιθέατρο Ι) 

Εργαστήριο 2 
 

Το παιχνίδι ως 
εργαλείο στη Γνωσιακή 

Συμπεριφοριστική 
Θεραπεία 

 
 
 
 
 

Οργανώτριες: 
Κατερίνα 

Σοφιανοπούλου & 
Ιωάννα Συντήλα     

ΙΕΘΣ 
 

(Αίθουσα ΔΕΣΚΟΙ) 

Εργαστήριο 3 
 

Μια φορά κι έναν 
καιρό ήταν η 
ορθογραφία: 

βιωματικές τεχνικές 
εκμάθησης της 

ορθογραφίας, μέσα 
από παραμύθια και 

παιχνίδι 
 

Οργανώτρια:      
Άννα Γαϊτανίδου 

Ιδιώτης 
 
 
 

(Αίθουσα Α3) 

11.30-12.00 Ομιλία 1 
Δημιουργικότητα στη 

ΓΣΘ παιδιών και 
εφήβων 
Ομιλήτρια:  

Κατερίνα Αγγελή  
ΙΕΘΣ-ΕΕΘΣ 

 
(Αμφ. Καράγιωργα ΙΙ) 

12.00-12.30  
Διάλειμμα Καφέ 

Φουαγιέ Αμφ. Σ. Καράγιωργα ΙΙ 
 

12.30-13.00 Ask the expert  
Τι πρέπει να κάνω για 

να γίνω ΓΣ 
θεραπευτής παιδιών 

και εφήβων; 
Οργανωτής:  

Τμήμα Θεραπείας  
Παιδιών & Εφήβων 

ΙΕΘΣ 
 

(Αμφ. Καράγιωργα ΙΙ) 

Εργαστήριο 4 
 

Αποτελεσματικές 
Τεχνικές βασισμένες 

στο πρόγραμμα 
Early Bird για τον 

Αυτισμό  
 
 

Οργανώτριες: 
Σοφία Καπνογιάννη 

& Κατερίνα 
Σοφιανοπούλου 

ΙΕΘΣ 
 
 
 
 
 
 
 

(Αίθουσα Α3)  

Εργαστήριο 5 
 

 Συζητώντας για τη 
σεξουαλικότητα του 

παιδιού και του 
εφήβου  

 
 
 

Οργανώτριες:  
Ρόζα Λάιους & 

Αγγελική 
Βλασοπούλου        

ΙΕΘΣ 
 
 
 
 
 
 
 

(Αίθουσα ΔΕΣΚΟΙ) 
 

Εργαστήριο 6 

 

 Δύσκολες στιγμές 

στην ψυχοθεραπεία 

παιδιών & εφήβων 

 

 

Οργανωτές: 

Μαρία 

Ζαφειροπούλου  

Πανεπ. Θεσσαλίας, 

Πηνελόπη Αβαγιανού 

& Αναστάσιος 

Εμμανουηλίδης  

Αχιλλοπούλειο Γενικό 

Νοσοκομείο Βόλου 

 

(Αμφιθέατρο Ι) 

 

13.00-14.30 Συμπόσιο 2 
Πρόγραμμα 

εξειδίκευσης στη ΓΣΘ 
παιδιών και εφήβων, 

μέσω e-learning 
(webinar). Συνεργασία 

Παν/μίου Κρήτης 
με  ΕΓΣΣ/ΙΕΘΣ 

Πρόεδρος: Αναστασία  
Καλαντζή-Αζίζι, ΙΕΘΣ  

Συντονίστρια:  
Μαρία Καραταράκη  

Παν/μιο Κρήτης 
 

(Αμφ. Καράγιωργα ΙΙ) 
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14.30-15.30 Μεσημβρινό Διάλειμμα 
15.30-16.00 Ομιλία 2 

Παιδιά με 
προβλήματα-

Οικογένειες σε κρίση: 
Σκέψεις και 

προβληματισμοί 
Ομιλήτρια:  

Μαρία Ζαφειροπούλου  
Παν/μιο Θεσσαλίας 

 
(Αμφ. Καράγιωργα ΙΙ) 

Εργαστήριο 7 
 

Η σημασία του 
παραμυθιού και της 

αφήγησης στην 
ψυχοθεραπευτική 

πράξη. Το 
παράδειγμα του 
παιδικού βιβλίου 
«ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΕΓΩ  

ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ» 
 

Οργανώτριες: 
Αναστασία Καλαντζή-

Αζίζι, ΙΕΘΣ 
& Ασπασία Τασίου 

ΔΙΚΕΨΥ 
 
 

(Αμφιθέατρο Ι) 
 

Εργαστήριο 8 
 

Αναγνώριση, έκφραση 
και ρύθμιση των 
συναισθημάτων 

 
 
 
 
 
 
 

Οργανώτρια:  
Φωτεινή Περαματζέλη 

Ιδιώτης 
 
 
 
 

(Αίθουσα Α3) 

Εργαστήριο 9 
 

«Νικώ τον πανικό»: 
Βιωματικές τεχνικές 

στη ΓΣΘ 
αντιμετώπιση των 

αγχωδών 
διαταραχών 

 
 
 
 

Οργανώτρια: 
Κατερίνα Αγγελή  

ΙΕΘΣ-ΕΕΘΣ 
 
 
 
 

(Αίθουσα ΔΕΣΚΟΙ) 

16.00-17.30 Συμπόσιο 3 
Θεραπευτικές 

συμπεριφορικές-
αναλυτικές 

παρεμβάσεις στη 
Διαταραχή Αυτιστικού 

Φάσματος 
Πρόεδρος:  

Αγγελική Γενά, ΕΚΠΑ 
Συντονιστής:  

Πέτρος Γαλάνης, 
ΕΚΠΑ  

 
(Αμφ. Καράγιωργα ΙΙ) 

17.30-18.00  
Διάλειμμα Καφέ 

Φουαγιέ Αμφ. Σ. Καράγιωργα ΙΙ 
 

18.00-20.00 Έναρξη του Συνεδρίου – Χαιρετισμοί 

Εναρκτήρια Ομιλία:  

1969-2019: Η εξέλιξη της ΓΣΘ παιδιών και εφήβων μέσα από προσωπικά βιώματα  

Ομιλήτρια: Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι, ΕΚΠΑ & ΙΕΘΣ 

Πρόεδροι: Ιωάννα Γιαννοπούλου, ΕΚΠΑ & Κατερίνα Αγγελή, ΙΕΘΣ 

Βράβευση κ. Αναστασίας Καλαντζή-Αζίζι 

 

(Αμφ. Καράγιωργα ΙΙ) 

20.00-21.00  
Δεξίωση Υποδοχής Συνεδρίου  
Φουαγιέ Αμφ. Σ. Καράγιωργα ΙΙ 

 

 

                       ΚΥΡΙΑΚΗ 31/03/2019 
09.00-11.00 Συμπόσιο 4 

Ειδικά θέματα στη ΓΣΘ 

παιδιών και εφήβων 

Συντονίστρια: Κατερίνα 
Σοφιανοπούλου 

ΙΕΘΣ 
 

(Αμφ. Καράγιωργα ΙΙ) 

Εργαστήριο 10 

 
Η συγγραφή 

παραμυθιού ως μέσο 
έκφρασης και 

γνωσιακής  
αναδόμησης σε 

παιδιά με μαθησιακές 
και συναισθηματικές 

δυσκολίες  
 

Οργανώτρια: 
Σταματίνα Σταθάκη 

Ιδιώτης  
 
 
 

(Αμφιθέατρο Ι) 

Εργαστήριο 11 

  

Προχωρώ χωρίς να 

ξεχνώ: τεχνικές 

διευκόλυνσης του 

θρήνου στην παιδική 

και εφηβική ηλικία  

 

 

Οργανώτριες:  

Κέλλυ Μωραΐτη, 

Ελευθερία Ράλλη 

Συμβουλευτικό Κέντρο 

Μέριμνας  

(Αίθουσα ΔΕΣΚΟΙ) 

Εργαστήριο 12 
 

Ο Άρης και η 
Αράχνη: ένα 
ηλεκτρονικό 

θεραπευτικό παιχνίδι 
για τη θεραπεία 

παιδιών με 
Ιδεοψυχαναγκαστική 

Διαταραχή 
 
 

Οργανώτρια: Γκόλφω 
Λιαμάκη 

Αιγινήτειο 
Νοσοκομείο  

 
 

(Αίθουσα Α3) 
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11.00-12.00 Προσκεκλημένη Ομιλία 
Trauma Focused Cognitive Behavioural Therapy for Children and Adolescents with PTSD:  

Review of Evidence and Experiences with Young Refugees   
Ομιλήτρια: Prof. Dr. Rita Rosner  

Department of Psychology, Catholic University Eichstätt-Ingolstadt 
Πρόεδρος: Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι, ΕΚΠΑ & ΙΕΘΣ 

 
(Αμφ. Καράγιωργα ΙΙ) 

(Η ομιλία θα γίνει στην αγγλική γλώσσα – Δεν θα υπάρξει ταυτόχρονη διερμηνεία) 
12.00-12.30  

Διάλειμμα Καφέ 
Φουαγιέ Αμφ. Σ. Καράγιωργα ΙΙ 

 
12.30-14.00 Συμπόσιο 5 

Θυματοποίηση,  

Διαταραχή 

Ελλειμματικής 

Προσοχής - 

Υπερκινητικότητα 

(ΔΕΠ-Υ), Θυμός,  

Χαρισματικότητα: Το 

προφίλ των παιδιών 

και η αντιμετώπιση 

των προβλημάτων 

τους στο σχολείο 

Πρόεδρος:  

Μαρία Ζαφειροπούλου 

Παν/μιο Θεσσαλίας  

  

 

(Αμφ. Καράγιωργα ΙΙ) 

Εργαστήριο 13 
 

Η Θεραπευτική 
Προσέγγιση της 

ΔΕΠΥ Βασισμένη 
στη Γνωσιακή-
Συμπεριφορική 
Θεραπεία και τη 

Συστημική Ανάλυση 
της Συμπεριφοράς  

 
 
 
 

Οργανώτριες: 
Κατερίνα Δροσινού  
ΕΚΠΑ & Ι.Σ.Α.Σ., 

Μάρα 
Μπαρδουνιώτη, 

Ι.Σ.Α.Σ. &  
Αγγελική Γενά, ΕΚΠΑ 

 
 
 

(Αμφιθέατρο Ι) 
 
 
 

Εργαστήριο 14 
 

Τα δέκα σκαλοπάτια 
προς την καλύτερη 

συμπεριφορά - 
πρόγραμμα 

εκπαίδευσης γονέων 
για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων 
συμπεριφοράς 

παιδιών προσχολικής 
και πρώτης σχολικής 

ηλικίας 
 

Οργανώτριες: 
Σοφία Λαρδούτσου 
Εκπαιδ. Γείτονα & 

Αλεξάνδρα Κερασιώτη 
18 ΑΝΩ  

 
 
 
 
 

(Αίθουσα ΔΕΣΚΟΙ) 

Εργαστήριο 15 
 

Η εφαρμογή της 
παιγνιοθεραπείας 

στον αυτισμό υψηλής 
λειτουργικότητας  

 
 
 
 
 
 
 
 

Οργανώτρια: 
Μαριμπέλλα 
Βογοπούλου  

Κέντρο Πρόληψης 
Γλυφάδας-
ΚΕΠΡΑΓΕΑ 

 
 
 
 

(Αίθουσα Α3) 

14.00-14.30 Ομιλία 3 
Εγκέφαλος και Σκέψη 

Ομιλητής:  
Γιώργος 

Αλεβιζόπουλος  
ΕΚΠΑ 

Πρόεδρος: 
Αλεξάνδρα Οικονόμου 

ΕΚΠΑ 
 

(Αμφ. Καράγιωργα ΙΙ) 
14.30-15.30 Μεσημβρινό Διάλειμμα 
14.30-15.15  

Mindfulness 
Αίθουσα ΔΕΣΚΟΙ 

(Για όσους επιθυμούν να περάσουν διαφορετικά το μεσημεριανό τους διάλειμμα) 
 

15.30-17.00 Συμπόσιο 6  

Από την εφηβεία στην αναδυόμενη ενηλικίωση: 

ψυχοθεραπεία με πάσχοντες από διαταραχές 

πρόσληψης τροφής  

Συντονιστές:  

Φραγκίσκος Γονιδάκης & Ντιάνα Χαρίλα  

ΕΕΕΣ 

 

 

 

(Αμφ. Καράγιωργα ΙΙ) 

Συμπόσιο 7 
«Ποτέ δεν έχεις δει αρκετά περιστατικά!»: 

Προκλήσεις στην κατανόηση, τη 
διαφοροδιάγνωση, τη θεραπευτική σχέση, την 
τήρηση της δεοντολογίας και το σχεδιασμό της 

παρέμβασης 
Πρόεδρος: 

Γεωργία Κακλαμάνη, ΙΕΘΣ 
Συντονίστρια: 

Ρόζα Λάιους, ΙΕΘΣ 
 

(Αμφιθέατρο Ι) 
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17.00-17.45 Ομιλία 4 
Το μέλλον της ψυχοθεραπείας: Συνάντηση θεραπευτικών προσεγγίσεων  

Ομιλήτρια: Ιωάννα Γιαννοπούλου, ΕΚΠΑ 
Συντονιστές: Κατερίνα Χάρη & Δημήτριος Γεωργιάδης 

 
(Αμφ. Καράγιωργα ΙΙ) 

17.45-18.15  
Λήξη Συνεδρίου  

Σχόλια, Συμπεράσματα, Παρατηρήσεις 
 

(Αμφ. Καράγιωργα ΙΙ) 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ, 30/03/2019 

 
 
08.00-10.00  Εγγραφές / Φουαγιέ Αμφιθέατρο Σ. Καράγιωργα ΙΙ 
 
09.00-10.00 Morning Yoga / Αίθουσα ΔΕΣΚΟΙ 
  
Οργανώτρια Ε. Καλοφώνου, δασκάλα yoga 
(Όποιος επιθυμεί να συμμετέχει παρακαλείται να έχει μαζί του το απαραίτητο κατάλληλο στρώμα) 
Hatha yoga: Ένα μάθημα γιόγκα μέσα από το οποίο θα εστιάσουμε στην ευθύγραμμη στάση του σώματος 
μας, θα δουλέψουμε την βαθιά αναπνοή μέσα από την οποία θα μπορούμε να απομακρύνουμε τις αρνητικές 
σκέψεις και θα εξασκηθούμε στο να εστιάζουμε  στο εδώ και τώρα. Στόχος μας είναι μέσα από τις στάσεις 
γιόγκα και την διαφραγματική αναπνοή να είμαστε συνειδητά παρόντες και ταυτόχρονα χαλαροί σε κάθε 
στιγμή της ζωής μας. 
 
10.00-11.30 ΣΥΜΠΟΣΙΟ 1 / Αμφιθέατρο Σ. Καράγιωργα ΙΙ 
    
Σύγχρονες προσεγγίσεις της γνωστικής συμπεριφορικής θεραπείας σε παιδιά και εφήβους 
Οργανωτές Ευάγγελος Κανταρτζής, Ιωάννα Μπίμπου Νάκου, Φανή Σιαμούλη, Μαρία Ροδίτη & Π. 
Χατζηλάμπου, Ψυχοθεραπευτές/ριες  CBT  
Συντονίστρια  Ιωάννα Μπίμπου Νάκου, Α.Π.Θ. - Ελληνική Εταιρεία Έρευνας Συμπεριφοράς/Παράρτημα 
Μακεδονίας 
 
Το συμπόσιο έχει ως στόχο να αναδείξει τις δυνατότητες και τους περιορισμούς από την εφαρμογή της 
γνωστικής συμπεριφορικής θεραπείας σε παιδιά/εφήβους. Αρχικά, οι κ. Χατζηλάμπου και κ. Μπίμπου 
παρουσιάζουν τις βασικές αρχές του προγράμματος εξειδίκευσης στην ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων 
που λειτουργεί στην Ελληνική Εταιρεία Έρευνας της Συμπεριφοράς, Παράρτημα Μακεδονίας, από τον 
Οκτώβριο του 2018. Στη συνέχεια, ο κ. Κανταρτζής  αναφέρεται στις εφαρμογές της ΓΣΘ και της Θεραπείας 
Σχημάτων σε εφήβους με δυσκολίες διαγωγής. Η κ. Ροδίτη και η κ. Μπίμπου, με αφορμή την εκδήλωση 
διαταραχών διαγωγής, συζητούν κριτικά την περίπτωση ενός παιδιού που μεγαλώνει σε πλαίσια εκτός 
οικογένειας. Η κ. Σιαμούλη αξιοποιεί τις θεραπευτικές διεργασίες και πρακτικές για παρεμβάσεις με παιδιά 
και εφήβους στο φάσμα του αυτισμού. Οι ιστορίες των παιδιών και εφήβων με τις οποίες συνεργαστήκαμε 
καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κλινικών περιπτώσεων και τη συμβολή της  γνωστικής θεραπείας στα 
παιδιά/εφήβους. Οι παρουσιάσεις έχουν ως κοινό άξονα την συζήτηση στο βασικό ερώτημα του ποιες όψεις 
της θεραπευτικής συνάντησης μας με παιδιά και εφήβους είναι οι πιο σημαντικές για την προώθηση της 
θεραπευτικής αλλαγής. 
 
Ομιλία 1  
Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία και Θεραπεία Σχημάτων σε Εφήβους με Δυσκολίες Διαγωγής  
Ευάγγελος Κανταρτζής, Ψυχοθεραπευτής CBT και Schema Therapy  
 
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια αυξημένη ροή περιστατικών εφήβων με δυσκολίες Διαγωγής, που 
προέρχονται για ατομική θεραπεία, με αποτέλεσμα να υπάρχει επιτακτική ανάγκη για κατανόηση των 
σύγχρονων παραγόντων που συμβάλλουν στο φαινόμενο. Ταυτόχρονα, είναι σημαντική η ενίσχυση των 
ψυχοθεραπευτών με θεραπευτικά εργαλεία για την αντιμετώπιση των παραπάνω δυσκολιών. Στην 
παρουσίαση αυτή θα συζητηθούν τα χαρακτηριστικά των εφήβων με δυσκολίες διαγωγής.  
Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν χρήσιμες θεραπευτικές τεχνικές υπό το πρίσμα της Γνωστικής 
Συμπεριφορικής Θεραπείας καθώς και της Θεραπείας Σχημάτων, μέσα από την παρουσίαση περιστατικών.  
 
Ομιλία 2 
Περιγραφή ατομικής  περίπτωσης  παιδιού σε ξενώνα φιλοξενίας με δυσκολίες προσαρμογής στο 
σχολείο και στις διαπροσωπικές του σχέσεις  
Μαρία Pοδίτη, Ψυχοθεραπεύτρια CBT &  Ιωάννα Μπίμπου, Α.Π.Θ. - Ελληνική Εταιρεία Έρευνας 
Συμπεριφοράς/Παράρτημα Μακεδονίας 
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Η περίπτωση αναφέρεται στον Παναγιώτη, 7 ετών , μαθητή Α΄ Δημοτικού, ο οποίος μένει σε ξενώνα 
φιλοξενίας. Πρόκειται για ένα παιδί που έχει γεννηθεί εκτός γάμου από ανήλικη μητέρα. Το αρχικό αίτημα, 
διατυπωμένο από την Ψυχολόγο της δομής φιλοξενίας, αφορούσε τις δυσκολίες προσαρμογής του 
Παναγιώτη στο σχολικό περιβάλλον (διαταρακτικής συμπεριφοράς και δυσκολία συγκέντρωσης). Η 
παρουσίαση συζητά τις προκλήσεις ως προς τη διαμόρφωση θεραπευτικής σχέσης και τις σημαντικές 
θεραπευτικές διεργασίες με βάση μια συστημική προσέγγιση στην γνωστική συμπεριφορική θεραπεία που 
λαμβάνει υπόψη της το παιδί σε σχέση με τις σημαντικές (απούσες-παρούσες) οικογενειακές σχέσεις και το 
υποστηρικτικό πλαίσιο που στηρίζει τον Παναγιώτη. Δίνεται έμφαση στις δυνατότητες και επάρκειες του 
παιδιού για την διαμόρφωση αλλαγών που αφορούν συναισθήματα, αρνητικές αυτόματες σκέψεις και 
πυρηνικές πεποιθήσεις.  
 
Ομιλία 3 
Η ΓΣΘ στις διαταραχές του  φάσματος του αυτισμού-θεραπευτικές παρεμβάσεις σε εφήβους 
Φανή Σιαμούλη, Επιμελήτρια Β’ ΕΣΥ, Μονάδα Εφήβων ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ 
 
Η Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία, με προσαρμογές  στις ιδιαίτερες ανάγκες και τα χαρακτηριστικά 
παιδιών και εφήβων στο φάσμα του αυτισμού, έχει δώσει ενθαρρυντικά αποτελέσματα στη διαχείριση του 
άγχους, του θυμού και της καταθλιπτικής διάθεσης που συχνά τους ταλαιπωρούν. Μπορεί να τα βοηθήσει 
να αναπτύξουν τις δικές τους στρατηγικές αυτορρύθμισης ,προσφέροντας μία δομή και έναν τρόπο 
αναγνώρισης, ανάλυσης και ελέγχου των σκέψεων και των συναισθημάτων και να οδηγήσει στην υιοθέτηση 
λειτουργικότερων συμπεριφορών και μεγαλύτερης κοινωνικής επάρκειας. Γονείς και εκπαιδευτικοί μπορούν 
επίσης να εκπαιδευτούν μέσα από ειδικά σχεδιασμένα θεραπευτικά προγράμματα και να βοηθήσουν στην 
γενίκευση των αποτελεσμάτων. Ζητήματα σχετικά με την  σεξουαλικότητα και τη δημιουργία ρομαντικών 
συναισθηματικών σχέσεων των εφήβων στο φάσμα του αυτισμού επίσης απασχόλησαν τη γνωστική 
συμπεριφορική θεραπεία και οδήγησαν στη δημιουργία  εστιασμένων προσεγγίσεων.  Στην εισήγηση 
παρουσιάζονται σχετικά δεδομένα από τη διεθνή βιβλιογραφία και σύντομα κλινικά παραδείγματα από τη 
δουλειά με εφήβους. 
 
Ομιλία 4 
Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην γνωστική συμπεριφορική θεραπεία Παιδιών και Εφήβων στην 
Ελληνική Εταιρεία Έρευνας της Συμπεριφοράς, Παράρτημα Μακεδονίας: Προκλήσεις και 
προοπτικές 
Π. Χατζηλάμπου, Ψυχοθεραπεύτρια CBT & Ιωάννα Μπίμπου, Α.Π.Θ. - Ελληνική Εταιρεία Έρευνας 
Συμπεριφοράς/Παράρτημα Μακεδονίας 
 
Το πρόγραμμα εξειδίκευσης στην ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων λειτουργεί  στην «Ελληνική Εταιρεία 
Έρευνας της Συμπεριφοράς, Παράρτημα Μακεδονίας», από τον Οκτώβριο του 2018. Στόχος του είναι η 
εκπαίδευση, η  πρακτική κλινική άσκηση και η εποπτεία κλινικής πρακτικής παιδιών και εφήβων ατομικά και 
ομαδικά, με σκοπό την βελτίωση ή την εδραίωση επαρκών  κλινικών υπηρεσιών σε παιδιά, εφήβους και τις 
οικογένειές τους.  
Το πρόγραμμα εξειδίκευσης διέπεται από μια ολιστική προσέγγιση και μια αναπτυξιακή διάσταση: δίνει 
έμφαση σε βιωματικές δραστηριότητες και στις συμβολικές λειτουργίες για τις κλινικές δεξιότητες/ κλινική 
αξιολόγηση που είναι απαραίτητες για την εδραίωση γενικών και εξειδικευμένων θεραπευτικών ικανοτήτων 
στην ψυχοθεραπεία παιδιών/εφήβων και την διεργασία δέσμευσης των ίδιων και της οικογένειάς τους (πχ 
προϋποθέσεις διεπαγγελματικής συνεργασίας, χορήγηση δοκιμασιών αξιολόγησης, διατύπωσης 
περίπτωσης, ζητήματα δεοντολογίας). Οι βασικοί άξονες του προγράμματος αφορούν: 1) Εννοιολογικές 
προσεγγίσεις στην ψυχοθεραπεία παιδιών/εφήβων, με έμφαση στην ιστορικοποίηση της παιδικής ηλικίας και 
το συστημικό πλαίσιο αναφοράς, αναπτυξιακά 2)  κλινικές δεξιότητες/ κλινική αξιολόγηση που αφορούν τις 
γενικές θεραπευτικές ικανότητες και εξειδικευμένες θεραπευτικές ικανότητες ανάλογες με την αναπτυξιακή 
πορεία του παιδιού/εφήβου και την διεργασία δέσμευσης των ίδιων και των οικογενειών τους και 3) 
παρεμβάσεις σε συγκεκριμένες αναπτυξιακές δυσκολίες, σε ψυχοκοινωνικά ζητήματα, σε 
ψυχολογικά/ψυχιατρικά προβλήματα και προγράμματα πρόληψης.  Στην παρουσίαση τονίζεται η οπτική μιας 
ψυχοκοινωνικής προσέγγισης με βάση την ΓΣΘ σε συνομιλία με τις νεότερες προσεγγίσεις της ίδιας και άλλα 
θεραπευτικά μοντέλα που δεν βασίζεται μόνο στις διαγνώσεις, αλλά αλληλεπιδρά με το κοινωνικό, καθώς και 
η προσέγγιση των παιδιών ως ενεργητικών φορέων δράσης και οι δυνατότητες αξιοποίησής τους, στα 
πλαίσια της θεραπείας.  
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10.00-12.00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 / Αμφιθέατρο Ι 
 
Δυσαρέσκεια από την Εικόνα Σώματος και Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής: Προληπτικά  
Προγράμματα στον χώρο του Σχολείου 
Οργανώτρια Ντιάνα Χαρίλα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Ινστιτούτο Έρευνας και 
Θεραπείας της Συμπεριφοράς 

Οι κυριότεροι παράγοντες επικινδυνότητας για την εμφάνιση διαταραχών πρόσληψης τροφής στις εφήβους 
είναι: έντονη και υπερβολική ανησυχία για το βάρος, ευαλωτότητα σε πολιτισμικούς παράγοντες 
επικινδυνότητας, αρνητική αυτο-αξιολόγηση, χαμηλή αυτοεκτίμηση, δυσαρέσκεια από την εικόνα σώματος, 
αίσθηση αναποτελεσματικότητας και τελειοθηρία. Η αρνητική εικόνα σώματος δεν αφορά μόνο τη μη 
ικανοποίηση από το σώμα, αλλά και τη γνωστική και συναισθηματική επένδυση στην εμφάνιση, με 
αποτέλεσμα συχνά η αίσθηση του εαυτού να καθορίζεται από την εικόνα σώματος. Πολλές έρευνες έχουν 
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι όσο πιο αρνητική είναι η ψυχολογική διάσταση της σωματικής εικόνας, τόσο 
χαμηλότερη είναι η αυτοεκτίμηση του ατόμου. Ειδικά στην εφηβεία, οσο μεγαλύτερη είναι η δυσαρέσκεια του 
εφήβου για τη σωματική του διάπλαση τόσο υψηλότερα είναι τα επίπεδα διατροφικών διαταραχών και 
χαμηλότερα τα επίπεδα αυτοεκτίμησης και αυτοαντίληψης της ψυχικής του εμφάνισης. Η δυσαρέσκεια από 
τη σωματική εικόνα αποτελεί βασικό παράγοντα επικινδυνότητας για εμφάνιση διατροφικών διαταραχών και 
κατάθλιψης στην εφηβεία (Lewer & Nixon, 2011). Το σχολείο γενικά μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 
κυρίωςτην πρωτογενή πρόληψη για διάφορα θέματα ψυχικής υγείας. Τα προγράμματα που σχεδιάζονται για 
να αυξήσουν τη θετική εικόνα σώματος και να μειώσουν τις διαταραγμένες διατροφικές συμπεριφορές 
βρέθηκε ότι είναι προτιμότερο να εστιάζονται στην αύξηση της αυτοεκτίμησης (O’Dea, 2000, 2004). Φαίνεται 
οτι οι μαθητές 12-15 ετών αποτελούν τον κατάλληλο πληθυσμό για προληπτικές παρεμβάσεις, καθώς σε 
αυτή την ηλικιακή περίοδο είναι πιθανό να αναπτυχθούν πολλοί προσωπικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες 
κινδύνου σχετικοί με την εμφάνιση των διαταραχών πρόσληψης τροφής (Feldman, 2009). Στο παρόν 
εργαστήριο θα παρουσιαστεί ενα προληπτικό πρόγραμμα για την αρνητική εικόνα σώματος και τις 
διαταραχές πρόσληψης τροφής στον χώρο του σχολείου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να 
εκπαιδευτούν στις ασκήσεις και στον τρόπο που εφαρμόζεται το πρόγραμμα. 

10.00-12.00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 / Αίθουσα ΔΕΣΚΟΙ 

Το παιχνίδι ως εργαλείο στη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία 
Οργανώτριες Κατερίνα Σοφιανοπούλου & Ιωάννα Συντήλα, Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της 
Συμπεριφοράς 

Το παιχνίδι αποτελεί αναπόσπαστη δραστηριότητα της καθημερινότητας των παιδιών και συμβάλει στη 
γνωστική, συναισθηματική, κινητική και κοινωνική τους ανάπτυξη. Αποτελεί τη «φυσική» τους γλώσσα, το 
μόνο και πιο ισχυρό μέσο που έχουν για να εκφράσουν σκέψεις και συναισθήματα. Η Γνωσιακή 
Συμπεριφοριστική Παιγνιοθεραπεία (ΓΣΠΘ) αποτελεί αποτελεσματική θεραπευτική προσέγγιση για μία 
πληθώρα διαταραχών της παιδικής και εφηβικής ηλικίας συμβάλλοντας στη δημιουργία μίας καλής 
θεραπευτικής σχέσης, στην γνωσιακή αναδόμηση δυσλειτουργικών πεποιθήσεων και στην εκπαίδευση 
κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων. Στόχος του παρόντος εργαστηρίου είναι οι συμμετέχοντες να 
εξοικειωθούν με το παιχνίδι ως εργαλείο στη Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική θεραπεία παιδιών κι εφήβων και 
στο πώς να  το εισαγάγουν στα διάφορα στάδια της θεραπείας με το παιδί ή τον έφηβο, επιλέγοντας 
αναπτυξιακά κατάλληλα για κάθε ηλικία παιχνίδια και τεχνικές παιχνιδιού. Το εργαστήριο περιλαμβάνει δύο 
μέρη. Στο πρώτο θα παρουσιαστεί εν συντομία το θεωρητικό υπόβαθρο της ΓΣΠΘ και στο δεύτερο και πιο 
βιωματικό, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις τεχνικές αλλά και να τις εφαρμόσουν 
σε περιστατικά παιδιών. 
 
10.00-12.00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 / Αίθουσα Α3 

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν η ορθογραφία: βιωματικές τεχνικές εκμάθησης της ορθογραφίας, μέσα 
από παραμύθια και παιχνίδι 
Οργανώτρια Άννα Γαϊτανίδου, Ιδιώτης 

Παρουσίαση βιβλίου «Μια φορά κι έναν καιρό ήταν η ορθογραφία» εκδόσεις Γλαύκη. Το βιβλίο επεξεργάζεται 
τους βασικούς καταληκτικούς κανόνες του δημοτικού των ρημάτων, ουσιαστικών, επιθέτων και μετοχών, της 
παραγωγικής ορθογραφίας κ.α.. Δημιουργήθηκε μια οπτικοποιημένη μέθοδος διδασκαλίας για παιδιά 
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τυπικής ανάπτυξης, και για αυτά που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες, που να είναι πιο βιωματική και 
παιγνιώδης, ώστε να μπορούν να αλληλοεπιδράσουν και να παίξουν μαθαίνοντας ορθογραφία. Μπορούν να 
το χρησιμοποιήσουν δάσκαλοι, θεραπευτές και γονείς.  
Στο βιβλίο γίνεται χρήση των τεχνικών της βιωματικής μάθησης, της συνεργατικής μεθόδου μεταξύ των 
μαθητών, του συμβολικού και του θεατρικού παιχνιδιού. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχει παράρτημα με 
βιωματικά και θεατρικά παιχνίδια για την τάξη, το σπίτι και τους χώρους θεραπείας, καθώς και παιχνίδια 
ορθογραφίας στο βιβλίο με ζωγραφική και αυτοκόλλητα. 
Οι έρευνες μας δείχνουν ότι η οπτικοποίηση και οι βιωματικές ασκήσεις είναι σημαντικά εργαλεία, ώστε οι 
μαθητές να εμπεδώσουν την εκπαιδευτική ύλη ταχύτερα και με πιο ευχάριστο τρόπο. Παράλληλα, η χρήση 
πολύ-αισθητηριακών δραστηριοτήτων ενισχύει την ορθογραφική ακρίβεια, καθώς όσο πιο πολλές αισθήσεις 
χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα της ανάκτησης και 
διατήρησης αυτών των πληροφοριών. Επίσης, οι μαθητές απολαμβάνουν να δουλεύουν έτσι κι είναι πιο 
πιθανό να το ξανακάνουν στο μέλλον, μιας και οι πολυαισθητηριακές δραστηριότητες εισήγαγαν τον 
ενθουσιασμό στην εκμάθηση της ορθογραφίας, σε έναν τομέα δηλαδή που συνήθως διδάσκεται μέσα από 
τη στείρα απομνημόνευση.  
Ως προς τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών και τη χρήση του παιχνιδιού στην εκμάθηση της ορθογραφίας 
οι έρευνες δείχνουν ότι η μάθηση δεν είναι ατομική κατάκτηση, αλλά διαμοιράζεται κοινωνικά και αποκτάται 
μέσα από τη συμμετοχή σε κοινωνικό-πολιτιστικές δραστηριότητες. Η μάθηση δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα 
της γνώσης, αλλά περιλαμβάνει την ενσωμάτωση όλων των λειτουργιών του ατόμου, δηλαδή τα 
συναισθήματα, την αντίληψη και τη συμπεριφορά.  
Στο εργαστήριο θα επιδειχθούν βιωματικές τεχνικές και παιχνίδια, στα οποία οι σύνεδροι μπορούν να 
συμμετάσχουν 
 
11.30-12.00 ΟΜΙΛΙΑ 1 / Αμφιθέατρο Σ. Καράγιωργα ΙΙ 
 
Η δημιουργικότητα στη ΓΣΘ παιδιών και εφήβων  
Ομιλήτρια Κατερίνα Αγγελή, Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς & Ελληνική Εταιρεία 
Θεραπείας Σχημάτων 

Η θεραπευτική παρέμβαση σε παιδιά και εφήβους παρέχει πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη της 
δημιουργικότητας του παιδιού, αλλά και του θεραπευτή. Προκειμένου να εγκατασταθεί η θεραπευτική σχέση 
και συμμαχία, να κινητοποιηθεί το παιδί για ενεργό συμμετοχή στη θεραπεία, καθώς και να μπορέσει ο 
θεραπευτής να μεταδώσει τις γνώσεις και την εμπειρία του στο παιδί και τους γονείς και να εφαρμόσει το 
θεραπευτικές μεθόδους και τεχνικές, ο θεραπευτής καλείται να αναπτύξει και να αξιοποιήσει -πέραν των 
γνώσεων που απορρέουν από την επιστημονική του κατάρτιση- τα προσωπικά αποθέματα που διαθέτει 
(στοιχεία της προσωπικότητας, κλίσεις και ενδιαφέροντα, επινοητικότητα, χιούμορ κ.ά.). Η εμπειρία στην 
εφαρμογή της Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Ψυχοθεραπείας και της Θεραπείας Σχημάτων με παιδιά, 
εφήβους και οικογένειες μας έχει τροφοδοτήσει και μας τροφοδοτεί συνεχώς με ποικίλους νέους τρόπους 
αξιοποίησης της δημιουργικότητας στο πλαίσιο της θεραπείας (επινόηση παιχνιδιών, χρήση σκίτσου, 
συνθημάτων, παιχνίδια ρόλων, δραματοποίηση, παντομίμα, αξιοποίηση υλικών κ.ά.), στο κτίσιμο της 
θεραπευτικής σχέσης, την ψυχοεκπαίδευση, αλλά και την εφαρμογή τεχνικών. Θα παρουσιαστεί το σκεπτικό 
χρήσης δημιουργικών τρόπων επικοινωνίας και παρέμβασης στη θεραπευτική εργασία και θα δοθεί έμφαση 
σε παραδείγματα χρήσης από την κλινική πράξη, με σκοπό να αναδειχθεί πώς οι δημιουργικοί τρόποι 
επικοινωνίας στη θεραπευτική παρέμβαση την κάνουν πιο αποτελεσματική, αλλά και πιο διασκεδαστική και 
ενδιαφέρουσα. 

 

12.00-12.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ / Φουαγιέ Αμφιθέατρο Σ. Καράγιωργα ΙΙ 
 

 
 
    
12.30-13.00 ASK THE EXPERT / Αμφιθέατρο Σ. Καράγιωργα ΙΙ 
 
Τι πρέπει να κάνω για να γίνω ΓΣ θεραπευτής παιδιών και εφήβων; 
Τμήμα Θεραπείας Παιδιών και Εφήβων, Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς 
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12.30-14.30 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4 / Αίθουσα Α3 
 
Αποτελεσματικές Τεχνικές βασισμένες στο πρόγραμμα Early Bird για τον Αυτισμό 
Οργανώτριες Σοφία Καπνογιάννη & Αικατερίνη Σοφιανοπούλου, Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της 
Συμπεριφοράς 

Αποτελεί καθημερινή πρόκληση για τους γονείς αλλά και τους ειδικούς η αντιμετώπιση προβλημάτων που 
προκύπτουν στην καθημερινότητα των παιδιών με αυτισμό. Στόχος του ψυχοεκπαιδευτικoύ προγράμματος 
EarlyBird Plus της NAS της Μ. Βρετανίας  είναι να βοηθήσει γονείς και ειδικούς να κατανοήσουν καλύτερα το 
παιδί και τις ανάγκες του και να τους εκπαιδεύσει πάνω στις καλές πρακτικές για τον αυτισμό. Αυτό 
επιτυγχάνεται μέσω της κατανόησης του εύρους έκφρασης των χαρακτηριστικών του αυτισμού, της 
κατανόησης των αιτιών των δυσκολιών συμπεριφοράς καθώς και της εκπαίδευσης σε αποτελεσματικούς 
τρόπους αντιμετώπισης καθημερινών προβλημάτων. 
Σκοπός του Εργαστηρίου είναι να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με το θεωρητικό υπόβαθρο και τη 
φιλοσοφία του προγράμματος αλλά και να εξασκηθούν σε αποτελεσματικές τεχνικές βασισμένες στην 
ανάλυση της συμπεριφοράς, αξιοποιήσιμες όχι μόνο στα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού 
αλλά σε εύρος δύσκολων συμπεριφορών της παιδικής ηλικίας.  

12.30-14.30 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5 / Αίθουσα ΔΕΣΚΟΙ 

Συζητώντας για τη σεξουαλικότητα του παιδιού και του εφήβου 
Οργανώτριες Αγγελική Βλασοπούλου & Ρόζα Λάιους, Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της 
Συμπεριφοράς 

Πόσο εύκολα μιλάμε και πληροφορούμε τα παιδιά για τη σεξουαλικότητα, το σεξ, τη σεξουαλική λειτουργία 
και συμπεριφορά; Ποιος μας μίλησε εμάς πρώτη φορά και πως πήραμε τις πρώτες πληροφορίες; Ποιο 
συναίσθημά μας διακινείται και επηρεάζει τον τρόπο που θα μεταφέρουμε τις αντίστοιχες πληροφορίες; Πως 
αντιδρούν τα μέλη μιας οικογένειας, ενός σχολείου ή μιας ευρύτερης ομάδας όταν βρίσκονται μπροστά σε 
ερεθίσματα που κινητοποιούν ερωτήσεις των παιδιών; Και τέλος, πως μπορούμε εμείς οι ειδικοί να 
συμβάλλουμε στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση; Η πληροφόρηση για τη σεξουαλικότητα είναι υψίστης 
σπουδαιότητας για την ανάπτυξη του ανθρώπου καθώς τα πρώτα χρόνια στη ζωή του παιδιού είναι πολύ 
σημαντικά για τη συναισθηματική και σεξουαλική του εξέλιξη. Καθότι η μορφή της επικοινωνίας και οι 
πεποιθήσεις των σημαντικών άλλων καθ’ όλη τη διάρκεια της παιδικής και εφηβικής ηλικίας θα καθορίσουν 
σε σημαντικό βαθμό και τις πεποιθήσεις των παιδιών απέναντι στη δική τους σεξουαλικότητα και το σεξ, 
χρειάζεται να δοθεί έμφαση στις πεποιθήσεις των ενηλίκων αλλά και στη διαχείριση των συναισθημάτων 
τους. Στόχος του σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση των ειδικών ψυχικής υγείας και των εκπαιδευτικών, 
αναφορικά με την ενημέρωση των παιδιών και των εφήβων για τη σεξουαλικότητα και ό,τι σχετίζεται με αυτήν, 
τη σημασία της και τον τρόπο επικοινωνίας. Επιπλέον στόχος είναι η διαχείριση των δυσκολιών, που 
ανακύπτουν συζητώντας αυτό το θέμα, σε επίπεδο γνωσιακό και συναισθηματικό και συμπεριφορικό. 
 
12.30-14.30 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6 / Αμφιθέατρο Ι 

Δύσκολες στιγμές στην ψυχοθεραπεία παιδιών & εφήβων 
Οργανωτές Πηνελόπη Αβαγιανού & Αναστάσιος Εμμανουηλίδης, Αχιλλοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο 
Βόλου και Μαρία Ζαφειροπούλου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Όσοι εργαζόμαστε κλινικά με παιδιά και εφήβους γνωρίζουμε ότι  η δουλειά αυτή προσφέρει ευχάριστες και 
δημιουργικές στιγμές αλλά και στιγμές απογοήτευσης, αμηχανίας και πληθώρα δυσκολιών. Μέσα από την 
πολυετή κλινική μας εμπειρία αποφασίσαμε να μοιραστούμε αυτές τις 'δύσκολες στιγμές'  αλλά και τους 
τρόπους με τους οποίους τις αντιμετωπίσαμε. Κατά τη διάρκεια αυτού του εργαστηρίου θα προσπαθήσουμε 
να απαντήσουμε σε ερωτήματα όπως τα ακόλουθα : τι κάνουμε όταν το παιδί δεν γνωρίζει γιατί έχει έρθει, 
όταν δεν θέλει να μπει στο γραφείο, όταν δεν θέλει να μιλήσει, όταν μας κάνει προσωπικές ερωτήσεις, όταν 
μας καλεί στο πάρτι του ή μας ζητά να μιλήσουμε στους γονείς του ...;  
Επιπλέον, θα συζητηθούν θέματα που προκύπτουν όταν εμπλέκουμε τους γονείς στην ψυχοθεραπεία, όταν 
η οικογένεια είναι μονογονεϊκή, όταν υπάρχει διαζύγιο, όταν γίνεται συμβουλευτική γονέων ή οικογενειακές 
συνεδρίες ή όταν χρειάζεται να ανακοινώσουμε στους γονείς μια 'δύσκολη διάγνωση'.... 
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Οι αναφορές και η συζήτηση στο εν λόγω εργαστήριο θα στηριχθεί τόσο στην ανάλυση της ελληνικής αλλά 
και παγκόσμιας βιβλιογραφίας όσο και σε κλινικά περιστατικά (case studies) παιδιών και εφήβων που 
εξετάστηκαν στο Παιδοψυχιατρικό Τμήμα του Αχιλλοπουλείου Γενικού Νοσοκομείου Βόλου. 
 
13.00-14.30 ΣΥΜΠΟΣΙΟ 2 / Αμφιθέατρο Σ. Καράγιωργα ΙΙ 
 
Πρόγραμμα εξειδίκευσης στη ΓΣΘ παιδιών και εφήβων,  μέσω e-learning (webinar).  
Συνεργασία Πανεπιστημίου Κρήτης με  Εταιρεία Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών /ΙΕΘΣ.    
Πρόεδρος Αναστασία Καλαντζή Αζίζι, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Ινστιτούτο 
Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς 
Συζητήτρια Μαρία Καραταράκη, Εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  εξειδίκευσης  στη   ΓΣΘ σε παιδιά και 
εφήβους μέσω e-learning 

Από το ακαδημαϊκό έτος 2014 στον Τομέα Ψυχιατρικής & Επιστημών Συμπεριφοράς στο  Πανεπιστήμιο 
Κρήτης και στην Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική Ηρακλείου (ΠαΓΝΗ) έχει δημιουργηθεί πρόγραμμα 
εκπαίδευσης  στη ΓΣΘ ενηλίκων σε συνεργασία με το πρόγραμμα εκπαίδευσης στις  Γνωσιακές 
Ψυχοθεραπείες  στην Α' Ψυχιατρική  Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνει 
ένα 2ετές Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο με θεωρητική και κλινική εκπαίδευση στην ΓΣΘ ενηλίκων και κάποια 
ειδικά εργαστήρια περαιτέρω εξειδίκευσης.  Σαν αποτέλεσμα αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος και της 
ίδρυσης Πανεπιστημιακής Παιδοψυχιατρικής Κλινικής στο ΠαΓΝΗ,  προέκυψε το ενδιαφέρον και η ανάγκη 
περαιτέρω εξειδίκευσης στη ΓΣΘ παιδιών και εφήβων. Μετά από συζήτηση με την Εταιρεία Γνωσιακών 
Συμπεριφοριστικών Σπουδών, προέκυψε ότι ο μόνος ρεαλιστικός τρόπος δημιουργίας τέτοιου 
προγράμματος ήταν ένα πρόγραμμα εξειδίκευσης μέσω e-learning.  Αυτό το είδος εκπαίδευσης έχει 
εφαρμοστεί με επιτυχία εκεί που οι εκπαιδευτικές απαιτήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες από την παρουσία 
εξειδικευμένων επιστημόνων- εκπαιδευτών. Για πρώτη φορά, το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, ξεκίνησε 
πρόγραμμα εξειδίκευσης στη ΓΣΘ παιδιών και εφήβων μέσω e-learning (webinar), σε συνεργασία με τον 
Τομέα Ψυχιατρικής & Επιστημών Συμπεριφοράς του Πανεπιστημίου Κρήτης και την  Ψυχιατρική Κλινική 
ΠαΓΝΗ.  Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα είναι η επιτυχής ολοκλήρωση 
της εκπαίδευσης στη ΓΣΘ ενηλίκων στο 2ετές Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στο Πανεπιστήμιο Κρήτης  ή 
ισοδύναμη εκπαίδευση. Η πρώτη ανακοίνωση του συμποσίου αφορά την περιγραφή και την εμπειρία από το 
εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  εξειδίκευσης  στη   ΓΣΘ σε παιδιά και εφήβους μέσω e-learning, ενώ η δεύτερη 
την αξιολόγηση του προγράμματος από τους συμμετέχοντες και εκπαιδευτές. Στην τρίτη συζητούνται 
δυσκολίες στις εποπτείες και παρουσιάζεται η αξιολόγηση των εποπτειών ενώ το συμπόσιο ολοκληρώνεται 
με την τέταρτη στην οποία γίνεται η παρουσίαση 2 περιστατικών ενδεικτικά από τις ομάδες εποπτείας. 

 
Ομιλία 1 
Εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  εξειδίκευσης  στη   ΓΣΘ σε παιδιά και εφήβους μέσω e-learning 
Μαρία Καραταράκη, Εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  εξειδίκευσης  στη   ΓΣΘ σε παιδιά και εφήβους μέσω e-
learning 
 
Στην πρώτη ανακοίνωση θα περιγραφούν οι στόχοι και το  περιεχόμενο 
του  προγράμματος  εξειδίκευσης  στη   ΓΣΘ σε παιδιά και εφήβους, που συνδιοργανώνεται από  τον Τομέα 
Ψυχιατρικής & Επιστημών Συμπεριφοράς στο Πανεπιστήμιο Κρήτης,  την Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική 
Κλινική Ηρακλείου (ΠαΓΝΗ),  την Εταιρεία Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών  και  το Τμήμα 
Θεραπείας Παιδιών και Εφήβων του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς. Στο πρόγραμμα 
αυτό συμμετείχαν 11 επαγγελματίες ψυχικής υγείας που εργάζονται στην Κρήτη και είχαν ολοκληρώσει με 
επιτυχία το Διετές Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στη ΓΣΘ στο πανεπιστήμιο της 
Κρήτης.  Πραγματοποιήθηκαν  δύο Κύκλοι Σπουδών,  ο Α’ Κύκλος Σπουδών (Θεωρία) με 70 ώρες, και ο Β’ 
Κύκλος Σπουδών (Κλινική Πρακτική) με 46 ώρες.  Τα σεμινάρια και η κλινική εποπτεία  πραγματοποιήθηκαν 
κυρίως με την καινοτόμο μέθοδο webinar , δηλαδή παρακολούθηση σεμιναρίων μέσω διαδικτύου σε 
πραγματικό χρόνο, με δυνατότητα αλληλεπίδρασης. Υπήρχαν δύο προγραμματισμένες δια-ζώσης 
συναντήσεις στην αρχή του κάθε εκπαιδευτικού κύκλου σπουδών αλλά μετά την πρώτη ανατροφοδότηση 
από τους εκπαιδευόμενους  και τους εκπαιδευτές  πραγματοποιήθηκαν άλλες δύο επιπρόσθετες δια-ζώσης 
συναντήσεις ομαδικής εποπτείας στον Β' κύκλο Σπουδών.  Θεωρήσαμε την μέθοδο  του webinar  χρήσιμη 
μια και στην Κρήτη δεν υπάρχει το στελεχιακό προσωπικό για τη δημιουργία τέτοιου προγράμματος 
εξειδίκευσης ΓΣΘ σε παιδιά και εφήβους. Στο πρόγραμμα ο κάθε εκπαιδευόμενος στην Κρήτη είχε τη 
δυνατότητα να παρακολουθεί από το ατομικό του/της κομπιούτερ και να συμμετέχει στα σεμινάρια ζωντανής 
διδασκαλίας και εποπτείας με εκπαιδευτές και κλινική επόπτρια  από την Εταιρεία Γνωσιακών 
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Συμπεριφοριστικών Σπουδών  και  το Τμήμα Θεραπείας Παιδιών και Εφήβων του Ινστιτούτου Έρευνας και 
Θεραπείας της Συμπεριφοράς στην Αθήνα.  Οι εκπαιδευόμενοι είχαν τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν με 
τους εκπαιδευτές με ερωτήσεις σε πραγματικό χρόνο. Οι εκπαιδευτές  ήταν σε διαρκή αλληλεπίδραση με 
τους εκπαιδευόμενους, δεν είχαν όμως τη δυνατότητα του άμεσου ελέγχου που παρέχει η δια-ζώσης 
διδασκαλία. Τα ειδικά προβλήματα και οι λύσεις που δόθηκαν κατά τη διάρκεια το πρώτου έτους θα 
παρουσιαστούν στις επόμενες εισηγήσεις.  

Ομιλία 2 
Παρουσίαση της αξιολόγησης του προγράμματος e-learning από τους συμμετέχοντες και τους 
εκπαιδευτές. 
Ελισάβετ Κονσουλίδου, Ψυχολόγος & Γραμματέας Εταιρείας Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών 

Στο πλαίσιο του προγράμματος εξειδίκευσης στη ΓΣΘ παιδιών και εφήβων μέσω e-learning (webinar) σε 
συνεργασία με τον Τομέα Ψυχιατρικής & Επιστημών Συμπεριφοράς του Πανεπιστημίου Κρήτης και την 
Ψυχιατρική Κλινική ΠαΓΝΗ πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση των θεωρητικών εισηγήσεων και της κλινικής 
εποπτείας από τους συμμετέχοντες με τη χρήση αυτοσχέδιων ερωτηματολογίων. Οι ερωτήσεις αφορούσαν 
στην αξιολόγηση του περιεχομένου της εισήγησης, της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε, των 
πρακτικών εφαρμογών (role playing, επεξεργασία θεμάτων σε ομάδες, ανάλυση περιστατικών και 
παρακολούθηση video), των σημειώσεων που δόθηκαν και του εισηγητή. Αναφορικά με τις εποπτείες, 
ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν το περιεχόμενο και τη δομή των εποπτειών, τις 
πρακτικές εφαρμογές και την επόπτρια. Τα ερωτηματολόγια αποστέλλονταν στους συμμετέχοντες σε 
ηλεκτρονική μορφή και η συμπλήρωσή τους ήταν ανώνυμη. 

Ομιλία 3 
Οι  προκλήσεις και οι δυσκολίες της κλινικής εποπτείας μέσω του e-learning.  Ανατροφοδότηση 
από επόπτη και εποπτευόμενους.  
Χριστίνα Βαρβέρη, Πρόγραμμα εξειδίκευσης σε Π/Ε της ΕΓΓΣ, Τμήμα Θεραπειών Παιδιών και Εφήβων 
ΙΕΘΣ 
 
Στο πλαίσιο του προγράμματος εξειδίκευσης στη ΓΣΘ παιδιών και εφήβων μέσω e-learning (webinar) σε 
συνεργασία με τον Τομέα Ψυχιατρικής & Επιστημών Συμπεριφοράς του Πανεπιστημίου Κρήτης και την  
Ψυχιατρική Κλινική ΠαΓΝΗ, εκτός από το θεωρητικό κύκλο μαθημάτων, οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν 
ομάδες εποπτείας 46 ωρών, με τέσσερα περιστατικά ο καθένας. Οι εποπτείες γίνονται διαδικτυακά εκτός από 
δύο τρίωρες εποπτείες που πραγματοποιούνται δια ζώσης στο Ηράκλειο. Στην παρούσα φάση λειτουργούν 
δύο ομάδες εποπτείας των τεσσάρων και τριών ατόμων αντίστοιχα. Στην παρουσίαση συζητούνται οι 
ιδιαιτερότητες, οι δυσκολίες και η πορεία των εποπτειών, τα συχνότερα θέματα που απασχολούσαν τις 
ομάδες και δίνεται μια σχετική ανατροφοδότηση από τον επόπτη και τους εποπτευόμενους μαζί με προτάσεις 
για βελτίωση της διαδικασίας των εποπτειών. 
 
Ομιλία 4 
Παρουσίαση περιστατικών από την εποπτεία   
 
_Παρουσίαση περίπτωσης έφηβης με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, ορθορεξία και διαταραχή διατροφής. 
Μαρία Πλεύρη, Ψυχολόγος MSc Κλινικός Νευροψυχολόγος, Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία &  
Κυριακή Φραγκιαδάκη, Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία –EMDR, Κοι.Κε.Ψυ.Π.Ε., Βενιζέλειο-Πανάνειο 
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου 
 
Η περίπτωση αφορά έφηβη 14,5 ετών. Έχει διαγνωστεί από με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και ορθορεξία 
με δευτερογενή διατροφική διαταραχή (περιοριστικού τύπου) και παραληρητικά στοιχεία σχετιζόμενα με 
τροφές. Η θεραπεία είναι σε εξέλιξη. Χορηγείται φαρμακοθεραπεία με αντικαταθλιπτικό φάρμακο και 
σταθεροποιητή διάθεσης και παρακολουθείται από παιδοψυχίατρο σε μηνιαία βάση. Παράλληλα 
συνεργάζεται με διατροφολόγο υποστηρικτικά στα πλαίσια των διατροφικών δυσκολιών. Η έφηβη 
παρακολουθεί ατομική γνωσιακή συμπεριφορική ψυχοθεραπεία και οι γονείς της συνεδρίες συμβουλευτικής 
γονέων σε εβδομαδιαία βάση. Αίτημα της έφηβης είναι η μείωση του άγχους και απαλλαγή από τις ιδεοληψίες, 
η διαχείριση θεμάτων εφηβείας και σχέσεων με συνομηλίκους. Αίτημα της οικογένειας είναι η διαχείριση των 
συμπτωμάτων και θεραπεία της έφηβης, εκπαίδευση σε κατάλληλες γονικές πρακτικές και ψυχοεκπαίδευση 
για τις διαταραχές. Το θεραπευτικό πλάνο του παιδιού περιλαμβάνει ψυχοεκπαίδευση στα συναισθήματα και 
διαχείριση θυμού και στρες, εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες και διεκδικητική συμπεριφορά και ενίσχυση 
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αυτοεικόνας. Εφαρμόζονται γνωσιακές και συμπεριφοριστικές τεχνικές και τεχνικές από τη θεραπεία 
σχημάτων για τις δυσκολίες που προαναφέρονται στα πλαίσια συνεργατικού εμπειρισμού .Η συμβουλευτική 
γονέων αφορά την απεμπλοκή τους από τις συμπεριφορές διαβεβαίωσης της έφηβης, ψυχοεκπαίδευση για 
τις διαταραχές και τη φαρμακοθεραπεία, την εγκαθίδρυση ρεαλιστικών προσδοκιών από τη θεραπεία, 
ενημέρωση για πρόληψη υποτροπής και συμβουλευτική σε θέματα εφηβείας, βελτίωση της επικοινωνίας 
στην οικογένεια και ενδυνάμωση τους. Στην παρούσα εργασία περιγράφεται η πορεία θεραπείας, οι 
παρεμβάσεις που έγιναν και οι δυσκολίες που προέκυψαν κατά τη θεραπεία και τη συμβουλευτική γονέων 
και πως αυτά επιλύθηκαν μέσα από την εποπτεία.    

_Παρουσίαση περίπτωσης εφήβου στο φάσμα του αυτισμού (διάγνωση Asperger) 
Αικατερίνη Κανετάκη, ΚΕΣΥ Ν. Ηρακλείου Κρήτης  
 
Η περίπτωση αναφέρεται σε έναν έφηβο που φοιτά στη Β’ τάξη του Γυμνασίου. Έχει λάβει τη διάγνωση 
“διαταραχή αυτιστικού φάσματος-σύνδρομο Asperger”. Η θεραπεία του βρίσκεται εν εξελίξει. Αίτημα του ίδιου 
είναι η διαχείριση του θυμού του, η επίλυση προβλημάτων αναφορικά με τη σχέση του με τους συνομηλίκους 
του και η εξάλειψη των τικ και κάποιων εμμονών που εκδηλώνει. Το θεραπευτικό πλάνο περιλαμβάνει τη 
μείωση του έντονου άγχους, τη διαχείριση θυμού, την ενίσχυση αυτοεικόνας-αυτοπεποίθησης, την 
εκπαίδευση στη βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας και των κοινωνικών δεξιοτήτων του. 
Χρησιμοποιούνται γνωσιακές και συμπεριφοριστικές τεχνικές, με σκοπό την αντιμετώπιση των 
προαναφερθεισών δυσκολιών (ψυχοεκπαίδευση στη διαταραχή, πραγματιστική και ορθολογιστική 
αμφισβήτηση, παίξιμο ρόλων, εκπαίδευση στη διεκδικητική συμπεριφορά και στην επίλυση προβλημάτων, 
δραστηριότητες χαλάρωσης και διαχείρισης θυμού, ενίσχυση, συναισθηματική ρύθμιση, εκπαίδευση στην 
αναγνώριση και έκφραση των συναισθημάτων, συμβουλευτική μητέρας).Περιγράφεται η πορεία της 
θεραπείας, οι παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν, οι δυσκολίες που ανέκυψαν με τους γονείς και με το 
σχολικό περιβάλλον, καθώς επίσης και τα θεραπευτικά αποτελέσματα που έχουν προκύψει έως την παρούσα 
φάση. Παρατίθενται και τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουμε με τα δεδομένα που υπάρχουν από την 
πορεία της θεραπευτικής διαδικασίας. 
 

 
 
14.30-15.30 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ / Ελεύθερο 

 
 
 
15.30-16.00 ΟΜΙΛΙΑ 2 / Αμφιθέατρο Σ. Καράγιωργα ΙΙ 

Παιδιά με Προβλήματα-Οικογένειες σε Κρίση: Σκέψεις και Προβληματισμοί 
Ομιλήτρια Μαρία Ζαφειροπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
 
Ο θεσμός της οικογένειας παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση και την ολοκλήρωση της 
προσωπικότητας του παιδιού. Στα μάτια των γονιών το παιδί τους είναι το ιδανικό παιδί, αυτό που  θα 
πραγματοποιήσει  τα δικά τους ανεκπλήρωτα όνειρα. Τι σημαίνει όμως για τους γονείς η γέννηση ενός 
παιδιού με ειδικές ανάγκες; Οι ελπίδες και οι προσδοκίες των γονέων δε βρίσκουν αντίκρισμα. Οι γονείς 
βιώνουν πένθος, πενθούν για «τις ελπίδες» που έχασαν και για την πραγματικότητα που δεν είναι καθόλου 
έτοιμοι να δεχτούν. Με το πένθος δείχνουν τη δυσκολία τους να αποδεχτούν την πραγματικότητα. Επομένως 
θα πρέπει να τις επαναπροσδιορίσουν. Ποιοι και πώς θα τους βοηθήσουν να σταθούν στα πόδια τους και να 
μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες του παιδιού τους και της οικογένειας τους ολόκληρης; 
 
15.30-17.30 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 7 / Αμφιθέατρο Ι 

Η σημασία του παραμυθιού και της αφήγησης στην ψυχοθεραπευτική πράξη. Το παράδειγμα του 
παιδικού βιβλίου ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ (2017, εκδ. ΤΟΠΟΣ & ΙΕΘΣ 
Οργανώτριες Ασπασία Τασίου, ΔΙΚΕΨΥ & Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών & Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς  

Παραμύθια και αφηγήσεις εμφανίζονται σε όλους τους λαούς. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια ιδιαίτερη 
αύξηση του ενδιαφέροντος τόσο στον ενήλικο όσο και στον παιδικό πληθυσμό (βλ. παραμυθάδες, εκδόσεις 
νέων παραμυθιών, κινηματογραφικά έργα, κινούμενα σχέδια, κ.λπ.). Η χρήση τους στην ψυχοθεραπεία 
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εμφανίστηκε πολύ συστηματικά στα πλαίσια των ψυχοδυναμικών προσεγγίσεων εδώ και αρκετές δεκαετίες. 
Αλλά και άλλες προσεγγίσεις ενσωματώνουν ήδη παραμύθια και αφηγήσεις στην κλινική τους πρακτική, ενώ 
το ενδιαφέρον στη γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία ξεκίνησε σχετικά πρόσφατα. Στο εργαστήριο αυτό 
θα παρουσιαστούν διάφορες εφαρμογές χρήσιμες για την πρόληψη και αντιμετώπιση συγκεκριμένων 
προβληματικών καταστάσεων.  
Το Μικρό Εγώ είμαι Εγώ θα χρησιμεύσει ως παράδειγμα χρήσης ενός παραμυθιού στο πλαίσιο της 
ψυχοθεραπείας και συγκεκριμένα σε περιπτώσεις όπου κρίνεται αναγκαία η ενδυνάμωση της έννοιας του 
εαυτού, της αυτοαποτελεσματικότητας και της αυταξίας. Παιδιά με κοινωνική ανασφάλεια, έλλειψη 
εμπιστοσύνης στον εαυτό, κ.α. μπορούν να ωφεληθούν με κατάλληλη αξιοποίηση του παραμυθιού. Θα 
παρουσιαστεί επίσης από την εκπαιδευτικό Πανωραία Κοτρώτσου ψυχοπαιδαγωγικό υλικό, το οποίο κρίνεται 
χρήσιμο στην ψυχοθεραπευτική πρακτική (αύξηση της κινητοποίησης, άρση αντιστάσεων, ενδυνάμωση της 
σχέσης παιδιών-γονέων).   
 
15.30-17.30 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 / Αίθουσα Α3 
 
Αναγνώριση, έκφραση και ρύθμιση συναισθημάτων 
Οργανώτρια Φωτεινή Περαματζέλη, PhD Ψυχολογία (Παιδιά με συναισθηματικές και συμπεριφορικές 
δυσκολίες) 

 
Απαραίτητο συστατικό στη διαδικασία της ψυχοθεραπείας παιδιών και εφήβων, αποτελεί ο τομέας της 
ανάπτυξης των συναισθημάτων, ανεξαρτήτως θεωρητικής κατεύθυνσης. Η παρέμβαση είναι δυναμική και 
συνεπώς διαρκώς εξελισσόμενη με αξιολογήσεις και εκτιμήσεις των οποίων η αξιοπιστία ενισχύεται από την 
επιλογή των κατάλληλων μέσων. Οι ψυχολόγοι που ασχολούνται με ποικίλες εκφάνσεις συμπεριφορικών, 
συναισθηματικών και κοινωνικών δυσκολιών, αφού εδραιώσουν  συνεργατική σχέση με το παιδί, θέτουν 
αρχικούς στόχους την αναγνώριση, έκφραση και κατανόηση των συναισθημάτων. Καθώς τα παιδιά 
διευκολύνονται να αναγνωρίσουν και να μιλήσουν για τα συναισθήματά τους, σχεδόν πάντα αρχίζουν να 
νοιώθουν καλύτερα. Όσο αναπτύσσουν τις ικανότητες συναισθηματικής επικοινωνίας, προσδίδουν ποιότητα 
στις κοινωνικές τους αλληλεπιδράσεις  και καταφέρνουν να ελέγχουν και να κατευθύνουν τη συναισθηματική 
τους έκφραση. Καταφέρνουν να οργανώνουν τη συμπεριφορά τους όταν έρχονται αντιμέτωποι με 
συναισθηματικά φορτισμένες καταστάσεις  και αξιοποιούν τις συναισθηματικές τους εμπειρίες. Ο απώτερος 
στόχος είναι αυτός της συναισθηματικής ρύθμισης σε κάθε ηλικιακή φάση και σε όλα τα πλαίσια των 
συναισθηματικών αλληλεπιδράσεων των παιδιών. Το εργαστήριο αφορά την παρουσίαση χρήσης μιας 
ευρείας γκάμας θεραπευτικού και εκπαιδευτικού υλικού με στόχο την αναγνώριση, έκφραση και 
συναισθηματική ρύθμιση των παιδιών και θα έχει βιωματικό χαρακτήρα. Θα αλληλεπιδράσουμε με 
μαξιλαράκια χαράς, ζάρια θυμού, μπάλες φόβου, αυτοκόλλητα έκπληξης και μάσκες λύπης. Θα «φορέσουμε» 
τα συναισθήματα γαντόκουκλες, θα τα αναγνωρίζουμε σε ιστορίες, θα τα ψάχνουμε σε κάρτες. Θα ζυγίσουμε 
στη ζυγαριά τις αρνητικές και θετικές σκέψεις και θα διώξουμε την μελισσούλα της ανησυχίας με 
ανταγωνιστικές σκέψεις. Τα συναισθήματα θα τα γευτούμε, θα τα ξεφυλλίσουμε σε βιβλία, θα τους βάλουμε 
χρώμα, ήχους και μυρωδιές. Το   Εργαστήριο   αφορά   την   παρουσίαση   χρήσης   μιας   ευρείας   γκάμας   
εκπαιδευτικού και θεραπευτικού υλικού, με στόχο την αναγνώριση, έκφραση και ρύθμιση των 
συναισθημάτων, σε παιδιά, προσχολικής  και  σχολικής  ηλικίας συναισθηματική  ρύθμιση  των  παιδιών.  
Ένα εργαστήριο, λοιπόν, γεμάτο συναισθήματα!! Ένα μαγικό κουτί γεμάτο συναισθήματα για παιδιά 
προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Μαξιλαράκια χαράς, ζάρια θυμού, μπάλες φόβου, αυτοκόλλητα έκπληξης 
και μάσκες λύπης. «Φοράμε» τα συναισθήματα  γαντόκουκλες,  τα αναγνωρίζουμε σε ιστορίες, τα ψάχνουμε 
σε κάρτες. Ζυγίζουμε   στη   ζυγαριά   τις   αρνητικές   και   θετικές   σκέψεις   και   διώχνουμε   την   μελισσούλα   
της ανησυχίας με ανταγωνιστικές. Ένα εργαστήριο λοιπόν γεμάτο συναισθήματα!! Ένα μαγικό κουτί 
συναισθημάτων για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. 

 
15.30-17.30 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9 / Αίθουσα ΔΕΣΚΟΙ 
 
“Νικώ τον πανικό”: Βιωματικές τεχνικές στη ΓΣΘ αντιμετώπιση των αγχωδών διαταραχών 
Οργανώτρια Κατερίνα Αγγελή, Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς & Ελληνική Εταιρεία 
Θεραπείας Σχημάτων 
 
Η ΓΣ ψυχοθεραπεία διαθέτει εμπειρικά τεκμηριωμένους τρόπους παρέμβασης για την αντιμετώπιση των 
αγχωδών διαταραχών σε ενηλίκους, παιδιά και εφήβους. Στο πλαίσιο της θεραπευτικής σχέσης και 
συνεργασίας, ο θεραπευτής μπορεί να εφαρμόσει και να εμπλουτίσει το βασικό σκεπτικό της παρέμβασης 
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με το δικό του προσωπικό στίγμα, αξιοποιώντας τις προσωπικές του δεξιότητες σχετίζεσθαι και τη 
δημιουργικότητά του.  
Το βιβλίο “Νικώ τον πανικό” (Αγγελή, 2019) αποτελεί μία παρουσίαση του ΓΣΘ σκεπτικού για τις κρίσεις 
πανικού μέσω του σκίτσου και της συμβολικής απεικόνισης του πανικού ως “τέρας” που επιτίθεται, 
τρομοκρατεί και διαλύει τη ζωή του πάσχοντα. Στην ιστορία των πρωταγωνιστών με το “τέρας” εντάσσονται 
τα στοιχεία από τη ΓΣ διατύπωση περίπτωσης και παρέμβαση στις κρίσεις πανικού. Ο στόχος του 
εργαστηρίου είναι, μέσω βιωματικών και διαδραστικών ασκήσεων, οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν με ένα 
νέο τρόπο τη φύση των αγχωδών διαταραχών και να εξασκηθούν σε βιωματικούς τρόπους κατανόησης, 
ψυχοεκπαίδευσης και παρέμβασης.  

16.00-17.30 ΣΥΜΠΟΣΙΟ 3 / Αμφιθέατρο Σ. Καράγιωργα ΙΙ 
 
Θεραπευτικές συμπεριφορικές-αναλυτικές παρεμβάσεις στη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 
Πρόεδρος Αγγελική Γενά, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Συντονιστής Πέτρος Γαλάνης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Κριτής   Αναστασία Βλάχου, Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) αποτελεί μια σοβαρή νεύρο-αναπτυξιακή διαταραχή με 
επιπολασμό που εκτιμάται στο 1,69% (1/59 παιδιά) (Baio et al., 2018). Τα άτομα με ΔΑΦ παρουσιάζουν 
σημαντικά ελλείμματα σε πολλούς τομείς της ανάπτυξης. Μεταξύ άλλων έχουν διαπιστωθεί ελλείμματα στις 
επιτελικές λειτουργίες, στις κοινωνικές και σχολικές δεξιότητες, καθώς και σημαντικές δυσκολίες στην 
αυτονόμησή τους από την υποστήριξη ενηλίκων. Οι γονείς των παιδιών με ΔΑΦ καλούνται να 
αντιμετωπίσουν προκλήσεις, τόσο σε πρακτικό, όσο και σε συναισθηματικό-ψυχολογικό επίπεδο. Μια 
συστημική αντιμετώπιση της διαταραχής υπαγορεύει ότι, εκτός από τις ανάγκες των παιδιών με ΔΑΦ, 
χρήζουν αντιμετώπισης και οι ανάγκες των οικείων τους, σε επίπεδο εκπαίδευσης της οικογένειας αλλά και 
σε επίπεδο συμβουλευτικής ή θεραπείας. Οι εισηγήσεις που ακολουθούν συνιστούν παρεμβάσεις πολύ-
επίπεδες, όπως αυτό υπαγορεύεται από τις σύνθετες ανάγκες του παιδιού με ΔΑΦ. Οι δύο πρώτες 
εισηγήσεις, με τίτλους: «Επιτελικές Λειτουργίες Παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ): Μια 
πιλοτική διερεύνηση εννοιολογικών παραμέτρων και θεραπευτικής παρέμβασης» και «Διδασκαλία 
κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδί με ΔΑΦ, με σκοπό την ένταξη σε ομάδα συνομηλίκων», αποσκοπούν στην 
παρουσίαση ευρημάτων συμπεριφορικών-αναλυτικών παρεμβάσεων που προάγουν γνωστικές και 
κοινωνικές  λειτουργίες στο παιδί. Η τρίτη και τέταρτη εισήγηση, με τίτλους: «Εκπαίδευση ενός παιδιού 
σχολικής ηλικίας με ΔΑΦ στην αυτοδιαχείριση με στόχο τη βελτίωση καίριων δεξιοτήτων για τη σχολική του 
ένταξη» και «Προάγοντας την αυτονομία ενός παιδιού με ΔΑΦ μέσω προγραμμάτων αυτο-απασχόλησης κατ’ 
οίκον», συνιστούν, η πρώτη μια μελέτη  που αποσκοπεί στην βελτίωση της ετοιμότητας ενός παιδιού με ΔΑΦ 
για ένταξη στο γενικό σχολείο μέσω  δεξιοτήτων αυτοδιαχείρισης, ενώ η δεύτερη στην ικανότητά του για αυτό-
απασχόληση στο πλαίσιο του σπιτιού του. Η πέμπτη εισήγηση, με τίτλο: «Ενισχύοντας την οικογένεια ως 
σύστημα: Ένα  θεραπευτικό  ψυχό-εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  παρέμβασης  για  γονείς  παιδιών  με  ΔΑΦ» 
παρέχει δεδομένα από την εφαρμογή ενός  πρωτόκολλο συμπεριφορικής  θεραπείας οικογένειας 
προσαρμοσμένο στην οικογένεια του παιδιού με ΔΑΦ. 

Ομιλία 1 
Επιτελικές λειτουργίες παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: Μια πιλοτική διερεύνηση 
εννοιολογικών παραμέτρων και θεραπευτικής παρέμβασης 
Τριανταφυλλιά Μποζίνη & Αγγελική Γενά, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Αλεξάνδρα Θεοδωροπούλου & Εριφύλλη Τσιρεμπόλου, Ινστιτούτο Συστημικής Ανάλυσης της 
Συμπεριφοράς 

Οι επιτελικές λειτουργίες αποτελούν έναν τομέα εξ ορισμού ελλειμματικό σε άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού 
Φάσματος (ΔΑΦ). Τα ελλείμματα στις επιτελικές λειτουργίες συνάδουν με δυσλειτουργίες σε σημαντικούς 
τομείς, όπως η προσαρμοστική συμπεριφορά, η σχολική επίδοση και η κοινωνική αλληλεπίδραση. Είναι δε 
πιθανό να διαφοροποιούνται τα παιδιά με ΔΑΦ ακόμη και μεταξύ τους ως προς τις προεξάρχουσες δυσκολίες 
που εμφανίζουν σε διαφορετικούς τομείς των επιτελικών λειτουργιών. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν: 
α) η αξιολόγηση και η διδασκαλία δεξιοτήτων επιτελικών λειτουργιών και ειδικότερα της μνήμης εργασίας, 
του ελέγχου παρόρμησης και της γνωστικής ευελιξίας, και β)  η διερεύνηση πιθανών επικαλύψεων στους 
τρεις προαναφερθέντες τομείς. Η πιθανότητα αυτή  διερευνήθηκε εξετάζοντας κατά πόσο η διδασκαλία 
δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη μνήμη εργασίας επιφέρει βελτίωση στις δεξιότητες που σχετίζονται με τον 
έλεγχο παρόρμησης και τη γνωστική ευελιξία. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν ένα κορίτσι ηλικίας 7 ετών 
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και ένα αγόρι 6,6 ετών με διάγνωση ΔΑΦ, τα οποία φοιτούσαν στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου χωρίς 
παράλληλη στήριξη. Η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης – η οποία βασίζεται σε διδακτικές τεχνικές και 
διαδικασίες της Ανάλυσης Συμπεριφοράς, όπως η θετική ενίσχυση, η παροχή τμηματικής βοήθειας και η 
μίμηση προτύπου – αξιολογήθηκε μέσο ενός πειραματικού σχεδιασμού πολλαπλών γραμμών βάσεων ανά 
κατηγορία αντιδράσεων. Από τα δεδομένα που συλλέχθηκαν με άμεση παρατήρηση διαπιστώθηκε πως η 
παρέμβαση συνετέλεσε στη βελτίωση των επιμέρους δεξιοτήτων των επιτελικών λειτουργιών και μάλιστα ότι 
η ενίσχυση της μνήμης εργασίας είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των επιδόσεων στον έλεγχο παρόρμησης 
και στη γνωστική ευελιξία, επαληθεύοντας την υπόθεση επικάλυψης στις τρεις επιτελικές λειτουργίες που 
διερευνήθηκαν. Συμπερασματικά, οι επιτελικές λειτουργίες μπορούν να αντιμετωπίζονται ως συντελεστική 
συμπεριφορά, δηλαδή, συμπεριφορά που επιδέχεται βελτίωσης με την κατάλληλη παρέμβαση.  

Ομιλία 2 
Διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδί με ΔΑΦ, με σκοπό την ένταξη σε ομάδα συνομηλίκων 
Ιωάννα Μπατιστάκη & Αγγελική Γενά, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Εριφύλλη Τσιρεμπόλου, Ινστιτούτο Συστημικής Ανάλυσης της Συμπεριφοράς 

Τα παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), ανεξάρτητα από το νοητικό τους δυναμικό και τη 
σοβαρότητα της διαταραχής, αντιμετωπίζουν σοβαρά ελλείμματα στις κοινωνικές δεξιότητες που τους 
εμποδίζουν να αλληλοεπιδράσουν με τους συνομηλίκους τους. Σκοπός της παρούσας πιλοτικής έρευνας 
ήταν η αξιολόγηση και η διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως: η έκφραση συναισθήματος, το συμβολικό 
ομαδικό παιχνίδι  και η διαχείριση ήττας σε ένα αγόρι ηλικίας 8,4 ετών με ΔΑΦ, στο πλαίσιο μιας δυαδικής 
αλληλεπίδρασης με συνομήλικό του. Η αποτελεσματικότητα της συμπεριφορικής-αναλυτικής παρέμβασης 
διερευνήθηκε μέσω ενός πειραματικού σχεδιασμού με πολλαπλές γραμμές βάσης ανά κατηγορία 
αντιδράσεων. Το πρόγραμμα παρέμβασης περιλάμβανε τμηματική βοήθεια, παρουσίαση προτύπου προς 
μίμηση και κοινωνική ενίσχυση. Από τη συλλογή δεδομένων μέσω άμεσης παρατήρησης διαπιστώθηκε 
σημαντική βελτίωση στις κοινωνικές δεξιότητες μετά την εισαγωγή της παρέμβασης. 

Ομιλία 3 
Εκπαίδευση ενός παιδιού σχολικής ηλικίας με ΔΑΦ στην αυτοδιαχείριση με στόχο τη βελτίωση 
καίριων δεξιοτήτων για τη σχολική του ένταξη 
Γεωργία Ζιώγκα, Πέτρος Γαλάνης & Αγγελική Γενά, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Εριφύλλη Τσιρεμπόλου, Ινστιτούτο Συστημικής Ανάλυσης της Συμπεριφοράς 

Η σχολική ένταξη των παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) αποτελεί πρόκληση τόσο για τα 
ίδια όσο και για την εκπαιδευτική κοινότητα η οποία καλείται να δημιουργήσει τις πρακτικές και παιδαγωγικές 
συνθήκες που θα διευκολύνουν αυτή την προσπάθεια. Στα πλαίσια της σχολικής τάξης, σημαντική είναι η 
δυσκολία των παιδιών με ΔΑΦ να ανταποκριθούν σε ερωτήσεις και να εκτελέσουν εντολές που απευθύνει η 
εκπαιδευτικός σε ολόκληρη την τάξη (Γενά, 2001). Οι συγκεκριμένες αδυναμίες είναι καίριας σημασίας καθώς 
επηρεάζουν αρνητικά την εποικοδομητική συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία και τη μαθησιακή τους 
πρόοδο. Σκοπός της παρούσας πιλοτικής έρευνας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης ενός συμπεριφορικού-
αναλυτικού προγράμματος παρέμβασης στην ανάπτυξη και τη διατήρηση της ικανότητας ενός μαθητή 8 ετών 
να αποκρίνεται σε ομαδικές ερωτήσεις και να εκτελεί ομαδικές εντολές που παρείχε η θεραπεύτρια στα 
πλαίσια ενός ψυχό-εκπαιδευτικού προγράμματος σε τάξη προσομοίωσης. Η παρέμβαση περιελάβανε δύο 
φάσεις. Στην πρώτη φάση παρεχόταν τμηματική βοήθεια και κοινωνική ενίσχυση σε συνάφεια με τη 
συμπεριφορά, και στη δεύτερη φάση ο συμμετέχοντας εκπαιδεύτηκε να αυτό-καταγράφει την επιθυμητή 
συμπεριφορά με παράλληλη συστηματική απόσυρση της τμηματικής βοήθειας. Η αποτελεσματικότητα της 
παρέμβασης αξιολογήθηκε μέσω ενός οιονεί-πειραματικού σχεδίου. Μετά την εισαγωγή της πρώτης φάσης 
της παρέμβασης καταγράφηκε σημαντική αύξηση της συχνότητας των αποκρίσεων σε ομαδικές ερωτήσεις 
και της εκτέλεσης ομαδικών εντολών. Η εισαγωγή της αυτό-καταγραφής είχε ως αποτέλεσμα τη διατήρηση 
και περαιτέρω αύξηση της συχνότητας των εξαρτημένων μεταβλητών. Μάλιστα, τα οφέλη της παρέμβασης 
γενικεύτηκαν και στην εποικοδομητική συμμετοχή του συμμετέχοντα στη μαθησιακή διαδικασία, χωρίς αυτή 
να έχει αποτελέσει άμεσο στόχο της παρέμβασης. 
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Ομιλία 4 
Προάγοντας την αυτονομία ενός παιδιού με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος μέσω προγραμμάτων 
αυτό-απασχόλησης κατ’ οίκον 
Βίκυ Ρουμπέλα, Πέτρος Γαλάνης & Αγγελική Γενά, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Δέσποινα Ροδοπούλου, Ινστιτούτο Συστημικής Ανάλυσης της Συμπεριφοράς 
 
Τα άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) δυσκολεύονται ιδιαίτερα να αναπτύξουν δεξιότητες 
αυτοδιαχείρισης, με αποτέλεσμα να παραμένουν εξαρτημένα από τους ενήλικες. Τα Προγράμματα Αυτο-
απασχόλησης με Εικόνες (Activity Schedules) αποτελούν μια ερευνητικά τεκμηριωμένη διδακτική τεχνική που 
συμβάλλει στην αυτονόμηση του ατόμου. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να βοηθήσει την αυτονόμηση 
ενός παιδιού ηλικίας 6 ετών με ΔΑΦ σε δεξιότητες αυτόνομης διαβίωσης και ψυχαγωγίας (ένδυση, σίτιση, 
παιχνίδι), μέσω της χρήσης προγραμμάτων αυτο-απασχόλησης, περιορίζοντας ταυτόχρονα την εμπλοκή του 
γονέα. Το πρόγραμμα παρέμβασης διεξήχθη στο πλαίσιο του σπιτιού με τον πατέρα σε ρόλο θεραπευτή. Η 
αποτελεσματικότητα της παρέμβασης αξιολογήθηκε μέσω ενός πειραματικού σχεδιασμού με πολλαπλές 
γραμμές βάσεις, ανά κατηγορία αντιδράσεων (multiple baseline experimental design across responses). Ο 
συμμετέχοντας, μετά την εισαγωγή της παρέμβασης, ακολουθούσε ανεξάρτητα, σε υψηλό ποσοστό, τα 
βήματα του προγράμματος αυτο-απασχόλησης, ενώ παράλληλα βελτιώθηκε η εποικοδομητική του 
συμμετοχή στις δραστηριότητες αυτόνομης διαβίωσης και ψυχαγωγίας. 

Ομιλία 5 
Ενισχύοντας την οικογένεια ως σύστημα: Ένα θεραπευτικό ψυχό-εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
παρέμβασης για γονείς παιδιών με ΔΑΦ 
Σοφία-Εύα Κόλλια & Αγγελική Γενά, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Εριφύλλη Τσιρεμπόλου, Ινστιτούτο Συστημικής Ανάλυσης της Συμπεριφοράς 

Οι οικογένειες των παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) βιώνουν υψηλά επίπεδα άγχους στην 
καθημερινότητά τους, γεγονός που αποδίδεται κυρίως στις δυσκολίες που το παιδί με ΔΑΦ αντιμετωπίζει σε 
κοινωνικό, επικοινωνιακό και συμπεριφορικό επίπεδο. Επίσης, ο γονικός ρόλος και η συζυγική σχέση του 
ζεύγους επηρεάζονται άμεσα από την παρουσία ενός παιδιού με ΔΑΦ στην οικογένεια (Γενά, 2017). Η ψυχό-
εκπαίδευση αφορά σε μία συμπεριφορική θεραπευτική παρέμβαση, που αξιοποιεί διδακτικές και 
ψυχοθεραπευτικές διαδικασίες, που στοχεύουν στην ενημέρωση της οικογένειας σχετικά με τη διαταραχή, 
καθώς και στη διδασκαλία δεξιοτήτων επικοινωνίας και επίλυσης προβλήματος (Tsiouri et al., 2015). Σκοπός 
της παρούσας έρευνας ήταν η ποιοτική διερεύνηση της αποτελεσματικότητας ενός ψυχό-εκπαιδευτικού 
προγράμματος παρέμβασης, βασισμένο στο πρωτόκολλο συμπεριφορικής  θεραπείας της οικογένειας που 
αναπτύχθηκε από τον Ian Falloon (1983), σε γονείς παιδιών με ΔΑΦ. Οι συμμετέχοντες στην ομάδα ψυχό-
εκπαίδευσης ήταν τρία ζευγάρια γονέων παιδιών με ΔΑΦ. Η παρέμβαση είχε διάρκεια 10 δίωρων 
συναντήσεων. Βάσει της ποιοτικής ανάλυσης των αναφορών των γονέων προκύπτει πως μέσω του 
προγράμματος ψυχό-εκπαίδευσης, οι γονείς απέκτησαν: α) ορθότερη αντίληψη για τη φύση της ΔΑΦ, β) 
καλύτερη επίγνωση για τις έννοιες «κοινωνικό στίγμα» και «αυτοστιγματισμός» και γ) ενημερότητα για το πώς 
να αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας με τους οικείους τους.  
 

 
 
17.30-18.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ / Φουαγιέ Αμφιθέατρο Σ. Καράγιωργα ΙΙ 

 
 
    
18.00-20.00 ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ / Αμφιθέατρο Σ. Καράγιωργα ΙΙ 

Έναρξη του Συνεδρίου – Χαιρετισμοί - Εναρκτήρια Ομιλία 
1969-2019: Η εξέλιξη της ΓΣΘ παιδιών και εφήβων μέσα από προσωπικά βιώματα  
Ομιλήτρια: Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Ινστιτούτο 
Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς  
Πρόεδροι: Ιωάννα Γιαννοπούλου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Κατερίνα Αγγελή, 
Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς 
Βράβευση κ. Αναστασίας Καλαντζή-Αζίζι 
 
20.00-21.00 ΔΕΞΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ / Φουαγιέ Αμφιθέατρο Σ. Καράγιωργα ΙΙ 
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ΚΥΡΙΑΚΗ, 31/03/2019 

 

09.00-11.00 ΣΥΜΠΟΣΙΟ 4  / Αμφιθέατρο Σ. Καράγιωργα ΙΙ 
 
Ειδικά Θέματα στη ΓΣΘ παιδιών και εφήβων 
Συντονίστρια Κατερίνα Σοφιανοπούλου, Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς 
 
Ομιλία 1 
Πρόγραμμα Παρέμβασης Ενσυνειδητότητας και Αυτοσυμπόνοιας στη Συμβουλευτική Παιδιών και 
Εφήβων με Αγχώδεις Διαταραχές και ΔΕΠΥ  
Αλεξάνδρα Ανδρικοπούλου & Γεώργιος Κλεφτάρας, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας 

Οι αγχώδεις διαταραχές στα παιδιά και στους εφήβους είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί την επιστημονική 
κοινότητα εδώ και δεκαετίες. Τελευταία, στην ενδελεχή διερεύνηση του άγχους στα παιδιά και στους εφήβους, 
προστέθηκε και η συννοσηρότητα με άλλες διαταραχές όπως η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και 
υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ). Μια, σχετικά, καινούρια μέθοδος παρέμβασης για τη διαχείριση των αγχωδών 
διαταραχών, καθώς επίσης και των πυρηνικών συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ, στα παιδιά, στους εφήβους αλλά 
και στους ενήλικες, είναι η Ενσυνειδητότητα (Mindfulness), η οποία περιλαμβάνει την έννοια της 
Αυτοσυμπόνοιας. Το ερευνητικό ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη παρέμβαση έχει αυξηθεί ραγδαία τα 
τελευταία 20 χρόνια. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, τα προγράμματα παρέμβασης Ενσυνειδητότητας 
συμβάλλουν στην αυτορρύθμιση, στη συγκέντρωση, στην προσοχή, στη διαχείριση του θυμού και του 
άγχους. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι, η αξιολόγηση ενός προληπτικού και θεραπευτικού 
προγράμματος παρέμβασης Ενσυνειδητότητας και Αυτοσυμπόνοιας με στόχο τη διαχείριση των αγχωδών 
διαταραχών και των πυρηνικών συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ στα παιδιά και στους εφήβους. Το πρόγραμμα έχει 
διάρκεια 8 εβδομάδες και αφορά παιδιά και εφήβους ηλικίας 7-17 ετών με αγχώδεις διαταραχές, καθώς και 
με ΔΕΠΥ με συννοσηρότητα τις αγχώδεις διαταραχές. Τα εργαλεία της έρευνας είναι τα εξής: 1) 
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Ενσυνειδητότητας στα Παιδιά και στους Εφήβους, 2) Ερωτηματολόγιο Άγχους 
Κατάστασης-Άγχους Προδιάθεσης, 3) Κλίμακα Μέτρησης του Άγχους κατά Spence, 4)Κλίμακα  
Αυτοσυμπόνοιας για Παιδιά, 5) Ερωτηματολόγιο Ενσυνείδητης Προσοχής και Επίγνωσης για παιδιά, 
6)Ερωτηματολόγιο Ενσυνείδητης Προσοχής και Επίγνωσης για Εφήβους Οι υποθέσεις της έρευνας αφορούν 
τη συσχέτιση της Ενσυνειδητότητας και της Αυτοσυμπόνοιας με τις αγχώδεις διαταραχές και τη ΔΕΠΥ με 
συννοσηρότητα τις αγχώδεις διαταραχές. 

Ομιλία 2 
Asperger: Το σύνδρομο του «Μικρού Σοφού». Προτάσεις, Στρατηγικές και Τεχνικές Διδασκαλίας για 
την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων και προοπτικές για το μέλλον.  
Γεράσιμος Ρούσσος, Διεπιστημονικό Κέντρο Λόγου, Μαθησιακών & Αναπτυξιακών Δυσκολιών: "Ανάπτυξη 
& Εκπαίδευση"  

Το σύνδρομο Asperger εντάσσεται στην κατηγορία των Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος, διαφέρει όμως 
σημαντικά από τον αυτισμό. Συχνά χαρακτηρίζεται ως αυτισμός υψηλής λειτουργικότητας (ΥΛΑ) και είναι 
νευροβιολογικής αιτιολογίας. Τα ποσοστά τα τελευταία χρόνια, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, 
ανεβαίνουν ραγδαία. Συνεπώς, είναι επιτακτική η ανάγκη για συνεχή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων 
των επαγγελματιών υγείας, αλλά και του ευρύτερου κοινού, απέναντι σ’ αυτό το νέο σύνδρομο, με στόχο τη 
βέλτιστη αντιμετώπισή του. 
Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η περιγραφική καταγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των 
παιδιών με σύνδρομο Asperger, η θεραπευτική παρέμβαση, τι κάνουμε ως εκπαιδευτικοί, γονείς και ειδικοί, 
καθότι η διαφοροποίηση του από τις υπόλοιπες διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, τονίζει την σημασία 
εύρεσης ενός νέου διαφορετικού θεραπευτικού τρόπου αντιμετώπισης του. 
Γι’ αυτό και νεότερες μέθοδοι αντιμετώπισης όπως η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση στοχεύουν στην διοχέτευση 
πληροφοριών με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να τις απορροφά το παιδί και να μάθει να αντιδρά 
αποτελεσματικά στις καταστάσεις.  
Σημασία έχει βέβαια, να τονίσουμε αυτά που μπορούν να κάνουν αυτά τα παιδιά κι όχι αυτά που δεν 
μπορούν! Είναι στο χέρι μας να κάνουμε τα μειονεκτήματά τους, πλεονεκτήματα όλων μας! 
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Ομιλία 3 
Μέθοδος διδασκαλίας της Αγγλικής και Συμπεριφοριστική προσέγγιση των παιδιών με Νοητική 
Υστέρηση – Παράδειγμα παιδιού με Σύνδρομο Williams 
Εύη Ζαμπετάκη, Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας & Ιδιοκτήτρια Φροντιστηρίου Ξένων Γλωσσών, MS στην 
Ειδική Εκπαίδευση (Frederick University) 
 
Στο πλαίσιο μιας επιτυχημένης διαφοροποιημένης διδασκαλίας των παιδιών με Νοητική Υστέρηση 
διαπραγματευόμαστε το θέμα κυρίως από την ψυχολογική, κοινωνιολογική και παιδαγωγική σκοπιά του. 
Η νοητική υστέρηση δεν είναι ένα πρόβλημα μόνο ιατρικό αλλά και κοινωνικό- ψυχολογικό και  παιδαγωγικό. 
Η σωστή προσέγγιση του εκπαιδευτικού συμβάλει στην ουσιαστική εκπαίδευση των παιδιών αυτών και 
μάλιστα με επιτυχία, βάζοντας πάντα νέους στόχους και χρησιμοποιώντας νέες μεθόδους εκπαίδευσης.  
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μεθόδους διδασκαλίας και τα εκπαιδευτικά μέσα που χρησιμοποιούνται 
προκειμένου να διατηρείται ζωντανό το ενδιαφέρον των παιδιών αυτών καθώς και στη συμπεριφοριστική 
προσέγγιση του εκπαιδευτικού – βασικός παράγοντας ενεργούς συμμετοχής και κατ’ επέκταση θετικής 
ανταπόκρισης και επίδοσης του παιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία.  Παρακάτω αναφέρονται 
επιγραμματικά τα εκπαιδευτικά εργαλεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαιδευτική 
διαδικασία: 
• ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
• ΚΑΡΤΕΣ ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΟ ΥΛΙΚΟ (FLASHCARDS) 
• ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ (SLIDES) 
• POWER POINT ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 
• ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ- ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 
• ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 
 CD PLAYER 
• ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ 
• ΚΙΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ (KINEMS) 
• ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 
• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (P/C) ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  
• PROJECT – ΕΚΔΡΟΜΕΣ 
• ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ (role play) 
Παράδειγμα συμπεριφοριστικής προσέγγισης παιδιών με Σύνδρομο Williams 
Η σχέση επικοινωνίας  που αναπτύσσεται μεταξύ του εκπαιδευτικού και του παιδιού με Σύνδρομο Williams 
οδηγεί στο μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του στόχου που αρχικά έχει τεθεί. 
Η μέτρια νοητική υστέρηση – κύριο χαρακτηριστικό του σπάνιου αυτού συνδρόμου έρχεται σε αντίθεση με 
την υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη αυτών των παιδιών και το κλειδί που φαίνεται να οδηγεί στην επιτυχία 
είναι ο συνδυασμός της κατάλληλης επικοινωνιακής προσέγγισης και παράλληλα η χρήση κατάλληλων 
πολλαπλών δια δραστικών- τεχνολογικών εκπαιδευτικών εργαλείων και μεθόδων. 
Η ιδιαιτερότητα του παιδιού με Σύνδρομο Williams να αποζητά την κοινωνική- συναισθηματική προσέγγιση 
όντας το ίδιο πολύ συναισθηματικό και έντονα κοινωνικό είναι ένα στοιχείο ύψιστης σημασίας που θα έπρεπε 
κάθε εκπαιδευτικός να λαμβάνει υπόψιν. Παρακάτω αναφέρονται επιγραμματικά τα βήματα μιας 
συμπεριφοριστικής προσέγγισης ως προς την εκπαιδευτική διαδικασία: 
Προσωπικός διάλογος – φιλική ατμόσφαιρα 
Ρουτίνα εκφράσεων και κινήσεων με στόχο την εξοικείωση της διαδικασίας 
Θετική ενέργεια και ενθάρρυνση του παιδιού 
Επανάληψη της γνώσης με στόχο την ενδυνάμωση της μνήμης 
Εναλλαγές δραστηριοτήτων 
Συσχέτιση προσωπικής ζωής με διδακτικό αντικείμενο 
Ικανοποίηση προσωπικών ενδιαφερόντων 
Παροχή αναγκαίου χρόνου για εσωτερίκευση της γνώσης 
Άριστη διαπροσωπική σχέση με τον εκπαιδευτικό 
Προσαρμογή διδακτικών στόχων με το νοητικό επίπεδο. 
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09.00-11.00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 10 / Αμφιθέατρο Ι 

Η συγγραφή παραμυθιού ως μέσο έκφρασης και γνωσιακής αναδόμησης σε παιδιά με μαθησιακές 
και συναισθηματικές δυσκολίες  
Οργανώτρια Σταματίνα Σταθάκη, Ιδιώτης  

Η αφήγηση και η συγγραφή παραμυθιών από τα ίδια τα παιδιά μπορούν να βοηθήσουν τον ειδικό στην 
εξερεύνηση των συναισθημάτων και των πεποιθήσεων που μπλοκάρουν συναισθηματικά ένα παιδί. Tα 
παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν μειωμένο κίνητρο για μάθηση και χαμηλούς δείκτες 
αυτοεκτίμησης (Bear, Minke & Manning, 2002, Bouffard & Coutwe, 2003, Riddick, 1996).  Η βιβλιογραφία 
αναφέρει πως τα παιδιά είναι πιο πρόθυμα να επενδύσουν σε χρόνο και προσπάθεια όταν αποδίδουν υψηλή 
αξία στις μαθησιακές δραστηριότητες (Bandura, Barbaranelli, Caprara, & Pastorelli, 1996b). Το παραμύθι 
μπορεί να αποτελέσει μέσο ενίσχυσης κινήτρων στην αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών. Συγχρόνως, 
ο ειδικός δύναται να εμβαθύνει περισσότερο στον κόσμο του παιδιού, καθώς το παραμύθι γίνεται το μέσο 
έκφρασης σκέψεων και συναισθημάτων. Το παιδί κινητοποιείται φαντασιακά και μεταβαίνει σταδιακά από τον 
κόσμο του παραμυθιού στην πραγματικότητα της ζωής. Το εργαστήριο είναι χωρισμένο σε τρία μέρη.  Στο 
πρώτο μέρος θα αναλυθούν οι βασικές αρχές της προσέγγισης, οι τομείς στους οποίους παρεμβαίνουμε, η 
στοχοθεσία που καλύπτεται και η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης. Στο δεύτερο μέρος θα αναφερθούν 
συγκεκριμένες τεχνικές που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τα παραμύθια, ανάμεσά στις οποίες 
βρίσκονται και αρκετές γνωσιακές τεχνικές, όπως η γνωσιακή αναδόμηση, η αναγνώριση αυτόματων 
σκέψεων, η άσκηση στην αυτοκαθοδήγηση και η ενίσχυση του αυτοελέγχου, η σταδιακή προσέγγιση του 
στόχου και ο προσανατολισμός της σκέψης προς την επίλυση προβλημάτων. Στο τρίτο μέρος θα γίνει 
αναφορά σε πραγματικά περιστατικά και θα αναλυθούν παραμύθια που έχουν δημιουργηθεί από τα ίδια τα 
παιδιά. Τέλος, θα πραγματοποιηθούν  βιωματικές ασκήσεις για να αντιληφθούν οι συμμετέχοντες τη δυναμική 
της συγγραφής παραμυθιών. 
 
09.00-11.00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 11 / Αίθουσα ΔΕΣΚΟΙ 
 
«Προχωρώ χωρίς να ξεχνώ»: τεχνικές διευκόλυνσης του θρήνου στην παιδική και εφηβική ηλικία  
Οργανώτριες Κέλλυ Μωραΐτη & Ελευθερία Ράλλη, Συμβουλευτικό Κέντρο της Μέριμνας ( Εταιρεία για την 
φροντίδα Παιδιών και Οικογενειών στην Αρρώστια και τον Θάνατο) 
 
Στόχος του συγκεκριμένου εργαστηρίου είναι η παρουσίαση της διεργασίας του θρήνου στα παιδιά και στους 
εφήβους και η ανάδειξη εμπειρικά τεκμηριωμένων τεχνικών οι οποίες χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση 
της διεργασίας του θρήνου από το Συμβουλευτικό Κέντρο της Μέριμνας.  
Πιο συγκεκριμένα, επιλέγονται και παρουσιάζονται οι τεχνικές που βασίζονται στη συμπεριφοριστική- 
γνωσιακή προσέγγιση και  μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικά σημεία της πορείας του θρήνου, 
προκειμένου να επεξεργαστούν τα παιδιά/ έφηβοι την εμπειρία της απώλειας που βιώνουν και να την 
εντάξουν με ομαλό τρόπο στη  ζωή τους. Οι συμμετέχοντες του εργαστηρίου θα εξοικειωθούν τόσο με τις 
ιδιαιτερότητες του παιδικού/ εφηβικού θρήνου, όσο και με μια δομημένη παρέμβαση που μπορεί να 
εφαρμοστεί ατομικά  στα πλαίσια της συμβουλευτικής υποστήριξης.  
 
09.00-11.00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 12 / Αίθουσα Α3 

«Ο Άρης και η Αράχνη»: ένα ηλεκτρονικό θεραπευτικό παιχνίδι για τη θεραπεία παιδιών με 
Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή 
Οργανώτρια Γκόλφω Λιαμάκη, Αιγινήτειο Νοσοκομείο 

«Ο Άρης και η Αράχνη» δημιουργήθηκε από το Τμήμα Παιδοψυχιατρικής του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης και 
μεταγλωττίστηκε στην ελληνική γλώσσα από το Τμήμα Θεραπειών Παιδιών και Εφήβων του Ινστιτούτου 
Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς με την επιστημονική επιμέλεια της Γκόλφως  Λιαμάκη. Το παιχνίδι 
βασίζεται στο θεωρητικό υπόβαθρο της γνωσιακής-συμπεριφορικής θεραπείας και ενσωματώνει τις 
εμπειρικά τεκμηριωμένες τεχνικές για τη θεραπεία παιδιών με Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή (ψυχό-
εκπαίδευση, αφηγηματικές τεχνικές εξωτερίκευσης, Έκθεση με Παρεμπόδιση της Αντίδρασης). Αποτελεί μία 
φιλική προς το παιδί μεταφορά με δύο ήρωες-έντομα που ταλανίζονται από τα συμπτώματα της διαταραχής 
και που τολμούν με τη βοήθεια της Σοφής Κουκουβάγιας να τα αντιμετωπίσουν. Χρησιμοποιείται εντός του 
θεραπευτικού πλαισίου και απαιτεί την παρουσία και την καθοδήγηση του θεραπευτή. Σκοπός του 
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εργαστηρίου είναι η παρουσίαση της χρήσης του παιχνιδιού «Ο Άρης και η Αράχνη» στη θεραπεία παιδιών 
με τη διαταραχή. 
 
11.00-12.00 ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΗ ΟΜΙΛΙΑ / Αμφιθέατρο Σ. Καράγιωργα ΙΙ 
 
Trauma Focused Cognitive Behavioural Therapy for Children and Adolescents with PTSD: Review 
of Evidence and Experiences with Young Refugees   
Ομιλήτρια Prof. Dr. Rita Rosner, Department of Psychology, Catholic University Eichstätt-Ingolstadt 
Πρόεδρος Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι, Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς 
 
This presentation consists of three parts: In the first part I will present an overview of evidence-based 
interventions for paediatric PTSD, in the second part I will report on a feasibility study on the treatment of 
young unaccompanied refugees and in the last part, I will describe the intervention.  
Meta-analysis on the treatment of PTSD in children and adolescents in general report good results for trauma 
focussed cognitive behavioural therapy (TF-CBT). TF-CBT shows also moderate improvements for comorbid 
depression and anxiety. As yet empirically supported treatments have been rarely studied with young 
refugees, and the question arises if this treatment can be transferred to this very vulnerable and specific 
group and if and what modifications may be necessary and helpful. Thus, I will present the results of an 
uncontrolled pre-post trial where we offer TF-CBT to unaccompanied young refugees with PTSD. 15 young 
refugees and their caregivers completed self-report and interview measures of PTSD, depressive symptoms 
and general distress. Patients were highly comorbid, with depression, suicidal behaviour and self-harm being 
most frequently reported. Patients were assessed at four time points: pre-, post-, 6-week - and 6-months 
follow-up. Patients improved significantly in terms of PTSD and depressive symptoms in self-report measures 
and caregiver reports. Effect sizes for PTSD measures were large (d between 1.1 and 2.0) and large for 
comorbid depression. Treatment success remained stable at 6 weeks follow-up. Yet, given that most UYR 
received a negative decision on their asylum status in the meantime, not all treatment successes could be 
maintained at 6 months follow-up.  
TF-CBT consists of 12- 15 weekly 90-min parallel or conjoint sessions with the following components: 
psychoeducation and parent training, relaxation and affective modulation, learning cognitive coping skills, 
trauma narrative, cognitive processing of the trauma, in vivo mastery of trauma reminders, enhancing safety, 
and future development. Therapists in the above-mentioned feasibility trial reported good treatment 
adherence with only few adaptations such as more time for affective modulation and cognitive coping and 
working with interpreters.  
 

 
 
12.00-12.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ / Φουαγιέ Αμφιθέατρο Σ. Καράγιωργα ΙΙ 

 
 
 
12.30-14.00 ΣΥΜΠΟΣΙΟ 5 / Αμφιθέατρο Σ. Καράγιωργα ΙΙ 

Θυματοποίηση, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ), Θυμός, 
Χαρισματικότητα: Το προφίλ των παιδιών και η αντιμετώπιση των προβλημάτων τους στο σχολείο  
Πρόεδρος Μαρία Ζαφειροπούλου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Η πρώτη ομιλήτρια, Λουΐζα Ιωαννίδου, ψυχολόγος, θα παρουσιάσει τη μελέτη της για τη Θυματοποίηση η 
οποία διερευνά τους Ατομικούς, Οικογενειακούς και Κοινωνικούς παράγοντες μέσω των Σύνθετων Μοντέλων 
Ρύθμισης - Μεσολάβησης για τη Σχέση Γονικού Δεσμού και Εσωτερικευμένων Συμπτωμάτων.  
Ο σκοπός της έρευνας της είναι:  
(α) η διερεύνηση του ρόλου παραγόντων ιδιοσυγκρασίας και ατομικών χαρακτηριστικών, του γονικού δεσμού  
και των σχέσεων με συνομηλίκους στην εμπλοκή του παιδιού και εφήβου σε περιστατικά θυματοποίησής του 
και  
(β) η εξέταση της σχέσης του γονικού δεσμού και των εσωτερικευμένων συμπτωμάτων και πώς αυτή 
επηρεάζεται από μεσολαβητικούς και ρυθμιστικούς παράγοντες, όπως είναι η θυματοποίηση και η 
ιδιοσυγκρασία. Τα ευρήματα της μελέτης συζητώνται σε συνάρτηση με το σχεδιασμό, την εφαρμογή και 
αξιολόγηση ατομικών ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων ΓΣΘ προσανατολισμού. 
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Η δεύτερη ομιλήτρια, Αλεξία Αντωνοπούλου, εκπαιδευτικός, θα παρουσιάσει μία μελέτη περίπτωσης μαθητή 
με ΔΕΠ/Υ. Σκοπός του παρεμβατικού προγράμματος είναι η αύξηση της αυτο-επίγνωσης και η βελτίωση του 
αυτο-ελέγχου του οκτάχρονου Μιχάλη, με διαγνωσμένη ΔΕΠ-Υ, μέσω της ανάπτυξης κατάλληλων 
δεξιοτήτων, βασισμένων στα θετικά στοιχεία του παιδιού. αξιοποιήθηκαν Οι τεχνικές της  ΓΣΘ αξιοποιήθηκαν 
επιτυχώς προκειμένου να εντοπιστούν τόσο τα γνωστικά ελλείμματα του παιδιού όσο και οι προβληματικές 
του συμπεριφορές με στόχο την μετατροπή της συμπεριφοράς του σε λειτουργική μέσα στην τάξη. 
Η τρίτη ομιλήτρια, Βασιλεία Σκούρτη, εκπαιδευτικός, θα συνεχίσει, επίσης, με μια μελέτη περίπτωσης του 
επτάχρονου Γιώργου, καλού μαθητή που δυσκολεύεται πολύ στη διαχείριση του θυμού του. Το βασισμένο 
στη ΓΣΘ παρεμβατικό πρόγραμμα που εφαρμόστηκε έδειξε ότι οι βασικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν 
όπως η εκπαίδευση στα συναισθήματα, ο εντοπισμός δυσλειτουργικών αντιλήψεων και η γνωσιακή 
αναδόμηση, η εκμάθηση νέων δεξιοτήτων, το παιχνίδι ρόλων, η αυτο-παρατήρηση και η αυτο-ενίσχυση, 
υπήρξαν ιδιαίτερα βοηθητικές. Θα συζητηθούν, επίσης, συμβουλές προς τους γονείς του, ώστε να τον 
βοηθήσουν να μάθει να διαχειρίζεται τον θυμό του.  
Η τέταρτη ομιλήτρια, Έρη Γουτσίκα, ψυχολόγος, θα κλείσει το συμπόσιο με τη μελέτη της για τα προβλήματα 
συμπεριφοράς και κοινωνικής κατανόησης χαρισματικών μαθητών και προτάσεις παρέμβασης στο σχολικό 
πλαίσιο. Στη μελέτη περίπτωσης που παρουσιάζει γίνεται λεπτομερής περιγραφή των ικανοτήτων/ταλέντων 
και θετικών χαρακτηριστικών του επτάχρονου μαθητή· στη συνέχεια, καταγράφονται λειτουργικά οι 
προβληματικές συμπεριφορές που παρουσιάζει και τέλος, αναλύεται το πρόγραμμα παρέμβασης που 
εφαρμόστηκε, με το αντίστοιχο βιβλιογραφικό υπόβαθρο, τα αποτελέσματα, την τελική αξιολόγηση αλλά και 
τους περιορισμούς του. 

Ομιλία 1 
Θυματοποίηση: Ατομικοί, Οικογενειακοί και Κοινωνικοί παράγοντες Σύνθετα Μοντέλα Ρύθμισης - 
Μεσολάβησης για τη Σχέση Γονικού Δεσμού και Εσωτερικευμένων Συμπτωμάτων 
Λουΐζα Ιωαννίδου, Πανεπιστήμιο Frederick Κύπρου 

Ο σκοπός της παρούσας μεικτής έρευνας είναι να διερευνήσει το ρόλο παραγόντων ιδιοσυγκρασίας και 
ατομικών χαρακτηριστικών, του γονικού δεσμού  και των σχέσεων με συνομηλίκους στην εμπλοκή του 
παιδιού και εφήβου σε περιστατικά θυματοποίησής του. Άλλος σημαντικός σκοπός της έρευνας είναι να 
εξετάσει πως η σχέση του γονικού δεσμού και εσωτερικευμένων συμπτωμάτων επηρεάζεται από 
μεσολαβητικούς και ρυθμιστικούς παράγοντες, όπως είναι η θυματοποίηση και η ιδιοσυγκρασία. Στόχος της 
έρευνας είναι να  καλυφθούν σημαντικά κενά που υπάρχουν στη σχετική διεθνή βιβλιογραφία, ώστε να 
καταστεί δυνατός ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων Γνωσιακού-Συμπεριφοριστικού 
προσανατολισμού. Τα αποτελέσματα της ποσοτικής φάσης της έρευνας έδειξαν ότι η θυματοποίηση 
προβλέπεται θετικά από την αρνητική διάθεση και την συμπεριφορική αναστολή, ενώ προβλέπεται αρνητικά 
από την μητρική και πατρική φροντίδα, μητρική προστασία και σχέσεις με συνομηλίκους. Τα αποτελέσματα 
της ποιοτικής φάσης συμφωνούν με τα αποτελέσματα της ποσοτικής και εμβαθύνουν ακόμη περισσότερο σε 
αυτά. Επιπρόσθετα, όμως, αναδεικνύουν και άλλα χαρακτηριστικά του παιδιού που το προϊδεάζουν να 
αποτελέσει θύμα σχολικού εκφοβισμού, όπως είναι η χαμηλή αυτοεκτίμηση, η αδυναμία υποστήριξης εαυτού 
και έκφρασης απόψεως, η χαμηλή επιτυχία, η προκλητικότητα θύματος, η διαφορετικότητα θύματος και η 
αυστηρή και σωματική τιμωρία από τους γονείς. Τέλος, όσον αφορά τη σχέση του γονικού δεσμού και 
εσωτερικευμένων συμπτωμάτων, τα αποτελέσματα ανέδειξαν σύνθετα μοντέλα ρύθμισης – μεσολάβησης τα 
οποία υποστηρίζουν τη ρυθμιστική δύναμη της ιδιοσυγκρασίας σε αυτή τη σχέση με μεσολαβητή τη 
θυματοποίηση. Η συνεισφορά της παρούσας έρευνας θεωρείται σημαντική αφού προσφέρει νέες θεωρητικές 
γνώσεις για την καλύτερη κατανόηση του θέματος της θυματοποίησης και της σχέσης γονικού δεσμού και 
εσωτερικευμένων συμπτωμάτων στα παιδιά και εφήβους. Επίσης, τα αποτελέσματα της έρευνας πρόκειται 
να έχουν και πρακτική συμβολή, αφού με βάση αυτά θα σχεδιαστούν προγράμματα πρόληψης και 
παρέμβασης, τα οποία θα βασίζονται στο Γνωσιακό-Συμπεριφοριστικό μοντέλο και θα έχουν ως στόχο την 
ψυχοκοινωνική και ψυχοσυναισθηματική ενδυνάμωση των παιδιών και εφήβων.  
 
Ομιλία 2 
Πρόγραμμα παρέμβασης σε μαθητή με ΔΕΠ/Υ 
Αλεξία Αντωνοπούλου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  
 
Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) αποτελεί νευροαναπτυξιακή διαταραχή 
που εκδηλώνεται με απρόσεκτη, παρορμητική και υπερκινητική συμπεριφορά. Πρόκειται για συχνή 
διαταραχή της παιδικής ηλικίας, η οποία συνίσταται σε μειωμένη ικανότητα του παιδιού να ελέγχει και να 
εκδηλώνει τη συμπεριφορά του σύμφωνα με τους κοινωνικά αποδεκτούς κανόνες της συμπεριφοράς.  
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Μεταξύ των σύγχρονων θεραπευτικών προσεγγίσεων αιχμής για την αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ 
συμπεριλαμβάνονται οι γνωσιακές-συμπεριφοριστικές παρεμβάσεις και η εκπαίδευση στην απόκτηση 
κοινωνικών δεξιοτήτων.  
Σκοπός του παρεμβατικού προγράμματος ήταν η αύξηση της αυτο-επίγνωσης και η βελτίωση του αυτο-
ελέγχου του Μιχάλη, ενός μαθητή της Γ’ Δημοτικού (8 ετών) με διαγνωσμένη ΔΕΠ-Υ, μέσω της ανάπτυξης 
κατάλληλων δεξιοτήτων, βασισμένων στα θετικά στοιχεία του παιδιού. Για το λόγο αυτό, αξιοποιήθηκαν 
τεχνικές της  Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Θεραπείας, προκειμένου να εντοπιστούν τόσο τα γνωστικά 
ελλείμματα του παιδιού όσο και οι προβληματικές του συμπεριφορές με τελικό στόχο την κατάλληλη 
τροποποίηση της συμπεριφοράς του, ώστε να είναι λειτουργική μέσα στην τάξη 
Το παρεμβατικό πρόγραμμα περιλαμβάνει οχτώ 40/λεπτες συναντήσεις. Σε κάποιες δραστηριότητες 
συμμετείχαν όλα τα παιδιά της τάξης του Μιχάλη, ενώ σε κάποιες άλλες και οι γονείς των παιδιών.  
Οι τεχνικές της Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Θεραπείας που χρησιμοποιήθηκαν για την περίπτωση του 
Μιχάλη  ήταν α) η γνωστική αναδόμηση, β) η εκπαίδευση στα συναισθήματα, γ) το παιχνίδι των ρόλων, δ) η 
εκμάθηση δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, ε) η εκπαίδευση στην αυτο-καθοδήγηση και στ) η ενίσχυση 
και ο έπαινος.  
Το παρεμβατικό πρόγραμμα βελτίωσε τις δεξιότητες μελέτης του Μιχάλη, την ικανότητα του επίλυσης 
προβλημάτων, την ικανότητα να εργάζεται αρμονικά με την ομάδα, να διαχειρίζεται καλύτερα το θυμό του 
ενώ ανέπτυξε ικανοποιητικά τις κοινωνικές του δεξιότητες. Μαζί με τον Μιχάλη επωφελήθηκαν και οι 
συμμαθητές του βελτιώνοντας τις κοινωνικές τους δεξιότητες, τη συμμόρφωση τους στους κανόνες της τάξης 
και τη  γενικότερη συμπεριφοράς τους. 
Τέλος, προτείνονται καθημερινές δραστηριότητες για το σπίτι, που αποσκοπούν τόσο στην εκπαίδευση του 
Μιχάλη στον αυτο-έλεγχο, όσο και στην εκπαίδευση των γονέων του με στόχο τη διατήρηση της ψυχραιμίας 
τους απέναντι στις ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες του παιδιού τους. 

Ομιλία 3 
Πρόγραμμα παρέμβασης σε μαθητή με δυσκολία στη διαχείριση του θυμού 
Βασιλεία Σκούρτη, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

O  Γ., είναι οκτώ ετών και φοιτά στη Δευτέρα δημοτικού ενός δημόσιου σχολείου. Είναι καλός μαθητής, δείχνει 
ενδιαφέρον για το μάθημα εκδηλώνοντας επιθυμία να απαντήσει στις ερωτήσεις που θέτει η δασκάλα, ιδίως 
στα μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών. Επίσης, του αρέσει πολύ να ζωγραφίζει και να παίζει 
ποδόσφαιρο.  
Ο Γ. παρουσιάζει προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο. Δεν αφήνει τους συμμαθητές του να σηκωθούν 
στον πίνακα όταν τους ζητηθεί από τη δασκάλα. .  Όταν η δασκάλα επεμβαίνει, φωνάζει ότι τον αδικεί, 
ξαπλώνει στο πάτωμα και κλαίει. Στις ομαδικές εργασίες απαιτεί από τους οι συμμαθητές του να δεχθούν τη 
δική του απάντηση. Διαφορετικά, θυμώνει, φωνάζει, σκίζει το φύλλο απάντησης και κλαίει σκύβοντας το 
κεφάλι του στο θρανίο του. Στη Γυμναστικής απαιτεί τον ρόλο του αρχηγού. Αν επιλεγεί κάποιος άλλος, 
θυμώνει και φωνάζει ότι αν δεν έχει τον ρόλο του αρχηγού, δε θα παίξει, κλωτσάει τη μπάλα μακριά και 
ξαπλώνει στο γήπεδο κλαίγοντας. Κυριαρχείται από αρνητικά συναισθήματα, όπως ο θυμός, η οργή, η 
στενοχώρια και η χαμηλή αυτο-εκτίμηση που τον οδηγούν σε φωνές, κλάματα και σπρωξίματα στους 
συμμαθητές του. 
Ο Γ. φαίνεται να μην κατανοεί ότι η συμπεριφορά του είναι δυσλειτουργική και ότι επηρεάζει αρνητικά τη 
σχέση του με τους συμμαθητές του. Πάντα ισχυρίζεται ότι ο ίδιος έχει δίκιο και ότι όλοι τον αδικούν, με 
αποτέλεσμα ποτέ να μην αναγνωρίζει ότι ο ίδιος έκανε λάθος ή είχε άδικο. 
Στην εργασία παρουσιάζεται ένα παρεμβατικό πρόγραμμα βασισμένο στη Γνωσιακή – Συμπεριφοριστική 
Προσέγγιση, το οποίο έδειξε ότι βοήθησε σημαντικά τον Γ. Οι βασικές τεχνικές που χρησιμοποιήσαμε είναι η 
εκπαίδευση στα συναισθήματα, ο εντοπισμός δυσλειτουργικών αντιλήψεων και η γνωσιακή αναδόμηση, η 
εκμάθηση νέων δεξιοτήτων, το παιχνίδι ρόλων, η αυτο-παρατήρηση και η αυτο-ενίσχυση. Τέλος, στην 
εργασία αναφέρονται συμβουλές προς τους γονείς του Γιώργου ώστε να τον βοηθήσουν να μάθει να 
διαχειρίζεται τον θυμό του.   

Ομιλία 4 
Προβλήματα συμπεριφοράς και κοινωνικής κατανόησης χαρισματικών μαθητών και προτάσεις 
παρέμβασης στο σχολικό πλαίσιο – Μια μελέτη περίπτωσης 
Έρη Γουτσίκα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Οι χαρισματικοί μαθητές αποτελούν μια ομάδα μαθητών του γενικού σχολείου οι οποίοι χρήζουν 
προγραμμάτων διαφοροποιημένης εκπαίδευσης λόγω των ιδιαίτερων νοητικών ικανοτήτων ή ταλέντων τους. 
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Οι μαθητές αυτοί μελετώνται ως προς την χαρισματικότητά τους αλλά και ως προς μαθησιακές δυσκολίες  
και προβλήματα συμπεριφοράς που μπορεί να παρουσιάζουν στην τάξη. Στην παρούσα εργασία, 
παρουσιάζουμε την περίπτωση του Γ., ενός χαρισματικού μαθητή ηλικίας 7 ετών, με προβλήματα 
συμπεριφοράς και δυσκολία στην κοινωνική κατανόηση, για τον οποίο σχεδιάσαμε και εφαρμόσαμε ένα 
πρόγραμμα παρέμβασης στο σχολικό πλαίσιο, διάρκειας 6 μηνών, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς 
του σχολείου. Αρχικά, γίνεται λεπτομερής περιγραφή των ικανοτήτων/ταλέντων και θετικών χαρακτηριστικών 
του μαθητή· στη συνέχεια, καταγράφονται λειτουργικά οι προβληματικές συμπεριφορές που παρουσιάζει και 
τέλος, αναλύεται το πρόγραμμα παρέμβασης που εφαρμόστηκε, με το αντίστοιχο βιβλιογραφικό υπόβαθρο, 
τα αποτελέσματα, την τελική αξιολόγηση αλλά και τους περιορισμούς του. 
 
12.30-14.30 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13 / Αμφιθέατρο Ι 

Η Θεραπευτική Προσέγγιση της ΔΕΠΥ Βασισμένη στη Γνωσιακή-Συμπεριφορική Θεραπεία και τη 
Συστημική Ανάλυση της Συμπεριφοράς  
Οργανώτριες Κατερίνα Δροσινού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Ινστιτούτο 
Συστημικής Ανάλυσης της Συμπεριφοράς & Μάρα Μπαρδουνιώτη, Ινστιτούτο Συστημικής Ανάλυσης της 
Συμπεριφοράς & Αγγελική Γενά, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ) αποτελεί μία από τις συχνότερες 
νευροαναπτυξιακές διαταραχές και επηρεάζει σημαντικά αφενός τη λειτουργικότητα του παιδιού σε όλους 
τους τομείς της ανάπτυξης του και αφετέρου την προσαρμογή του παιδιού στο περιβάλλον όπου ζει και 
αναπτύσσεται. Όπως είναι εύλογο καθίσταται επιτακτική η εφαρμογή επιστημονικά τεκμηριωμένων 
εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών πρακτικών που θα συμβάλλουν στην πολύπλευρη αντιμετώπιση των 
πρωτογενών και δευτερογενών συμπτωμάτων της διαταραχής, υπό το πρίσμα μίας συστημικής θεώρησης. 
Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να παρουσιάσει μία ενδεικτική μελέτη περίπτωσης αγοριού με ΔΕΠΥ, 
σχολικής ηλικίας προκειμένου να αναδείξει: α) ένα συστηματικό τρόπο παρέμβασης βασισμένο στις αρχές 
της Συστημικής Ανάλυσης της Συμπεριφοράς και της Γνωσιακής - Συμπεριφοριστικής Ψυχοθεραπείας  και 
β) ψυχοπαιδαγωγικές διδακτικές τεχνικές που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές στην αντιμετώπιση των 
αναγκών των παιδιών με ΔΕΠΥ και στη διαχείριση των προκλήσεων που ανακύπτουν στο οικογενειακό και 
σχολικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, στο εργαστήριο θα παρουσιαστούν τεχνικές που εφαρμόστηκαν για την 
βελτίωση των γνωστικών και κοινωνικό-συναισθηματικών δεξιοτήτων του μαθητή. Επίσης, θα γίνει αναφορά 
στους τρόπους διαχείρισης της συμπεριφοράς του αγοριού, ενώ θα παρουσιαστούν και συγκεκριμένες 
ψυχοπαιδαγωγικές πρακτικές για τη μαθησιακή υποστήριξη και την ομαλή κοινωνική ένταξη του μαθητή με 
ΔΕΠΥ στο γενικό σχολείο. Τέλος, θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές τόσο του προγράμματος 
ψυχοεκπαίδευσης που δέχθηκαν οι γονείς, όσο και της διαλεκτικής συμβουλευτικής που εφαρμόστηκε με 
τους εκπαιδευτικούς της σχολικής κοινότητας. Η ανάλυση των δεδομένων από την εφαρμογή του εν λόγω 
προγράμματος καταδεικνύει σημαντικά οφέλη, τόσο σε ατομικό όσο και σε συστημικό επίπεδο, όπως 
προαγωγή των σχολικών δεξιοτήτων του παιδιού, αναβάθμιση της σχέσης γονέα-παιδιού, αλλά και βελτίωση 
της αλληλεπίδρασης μεταξύ του παιδιού και των συνομηλίκων του.  
 
12.30-14.30 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 14 / Αίθουσα ΔΕΣΚΟΙ 

«Τα δέκα σκαλοπάτια προς την καλύτερη συμπεριφορά» - πρόγραμμα εκπαίδευσης γονέων για την 
αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας 
Οργανώτριες Σοφία Λαρδούτσου, Εκπαιδευτήρια Γείτονα & Αλεξάνδρα Κερασιώτη, 18 ΑΝΩ 

Το εργαστήριο επιχειρεί τη συνοπτική παρουσίαση του θεραπευτικού προγράμματος «Τα δέκα σκαλοπάτια 
προς την καλύτερη συμπεριφορά» για γονείς που έχουν παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας 
τα οποία εμφανίζουν προβλήματα συμπεριφοράς. Πρόκειται για ένα ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα που 
μπορεί να εφαρμοστεί σε ατομική ή ομαδική βάση, η αποτελεσματικότητα του οποίου έχει αξιολογηθεί κατά 
την πιλοτική εφαρμογή του στο Κ.Ψ.Υ. Περιστερίου. Στηρίζεται στις βασικές αρχές της εφαρμοσμένης 
συμπεριφορικής ανάλυσης, της θεωρίας κοινωνικής μάθησης, και των θεραπειών που εστιάζουν στις σχέσεις 
και στη συνεργατική επίλυση προβλημάτων. Το πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της σχέσης 
γονέα-παιδιού και στην ανάπτυξη των γονικών δεξιοτήτων διαχείρισης ανεπιθύμητων συμπεριφορών 
παράλληλα με την προαγωγή των προκοινωνικών συμπεριφορών στα παιδιά.  Οι συμμετέχοντες θα έχουν 
την ευκαιρία, μέσω θεωρητικής παρουσίασης και ορισμένων βιωματικών ασκήσεων να εξοικειωθούν με τη 
δομή του συγκεκριμένου «αλυσιδωτού» προγράμματος που περιλαμβάνει 10 συνεδρίες (10 σκαλοπάτια) με 
σαφή θεματική, δομή και θεραπευτικούς στόχους, με τη μία θεματική να χτίζει πάνω στην άλλη. 
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12.30-14.30 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 15 / Αίθουσα Α3 
 
Η Εφαρμογή της παιγνιοθεραπείας στον αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας 
Οργανώτρια Μαριμπέλλα Βογοπούλου, Université Paris 8, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο & ΚΕΠΡΑΓΕΑ 
(υπό την επιστημονική εποπτεία του ΟΚΑΝΑ) 
 
Στο εργαστήριο αυτό στοχεύουμε στο να παρουσιάσουμε στους συμμετέχοντες τον τρόπο  αξιοποίησης της 
Παιγνιοθεραπείας σε παιδιά και έφηβους με ΔΑΦ Υψηλής Λειτουργικότητας. Η Παιγνιοθεραπεία θεωρείται 
μια από τις πιο αποτελεσματικές θεραπευτικές παρεμβάσεις, αφού σε αυτές τις ηλικίες, το παιχνίδι είναι το 
κατεξοχήν μέσο έκφρασης και επικοινωνίας τους. Ιδιαίτερα στη ΔΑΦ υψηλής λειτουργικότητας, μέσω του 
παιχνιδιού, το παιδί αναπτύσσει μια συμπληρωματική γλώσσα –συχνά πιο συμβατή με τον τρόπο λειτουργίας 
και σκέψης του- που θα το διευκολύνει ακόμα περισσότερο στην καλλιέργεια των γνωστικών ικανοτήτων του, 
στην κατανόηση και έκφραση των συναισθημάτων και των δυσκολιών του, καθώς και στην ανάπτυξη των 
κοινωνικών δεξιοτήτων του.     
Η Παιγνιοθεραπεία δίνει τη δυνατότητα σε όσους εμπλέκονται με παιδιά και εφήβους (μέσα από τους 
πολλαπλούς τομείς της ψυχικής υγείας, της εκπαίδευσης, της ειδικής  αγωγής) να συναντήσουν και να 
δουλέψουν με το παιδί ως ολότητα, σε πολλές  διαστάσεις και μέσω όλων των αισθήσεών του. 
Κατά τη διάρκεια αυτού του εργαστηρίου, θα παρουσιαστούν αρχικά οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν τα 
παιδιά με ΔΑΦ υψηλής λειτουργικότητας στο παιχνίδι τους και θα δοθούν με συντομία ερμηνευτικές 
υποθέσεις για αυτές. Στη συνέχεια, θα αναφερθούμε στις αρχές και τις τεχνικές της Παιγνιοθεραπείας, καθώς 
και στους λόγους για τους οποίους η χρήση της κρίνεται από την επιστημονική κοινότητα ως ιδιαίτερα 
αποτελεσματική για την  προσέγγιση της ΔΑΦ υψηλής λειτουργικότητας. Θα ακολουθήσει γνωριμία με  
βιωματικό τρόπου με τα βασικά παιγνιοθεραπευτικά εργαλεία και την αξιοποίηση αυτών για την επίτευξή των 
στόχων της παρέμβασης σε παιδιά με ΔΑΦ υψηλής λειτουργικότητας. Μέσα από την ενεργό συμμετοχή του, 
το κοινό θα έχει την ευκαιρία να βιώσει τη θεραπευτική δύναμη της Παιγνιοθεραπείας και να κατανοήσει αυτό 
που ο Winnicott εύστοχα παρατήρησε για το παιχνίδι : «Το παιχνίδι είναι από την ίδια του τη φύση  
θεραπευτικό». 
 
14.00-14.30 ΟΜΙΛΙΑ 3 / Αμφιθέατρο Σ. Καράγιωργα ΙΙ 
 
Εγκέφαλος και Σκέψη 
Ομιλητής Γιώργος Αλεβιζόπουλος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Πρόεδρος Αλεξάνδρα Οικονόμου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
 
Η λειτουργία και δόμηση της σκέψης, από τον ανθρώπινο εγκέφαλο, αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί εν 
πολλοίς ένα διαρκές αντικείμενο συζήτησης. Είναι προβληματισμός το πώς για παράδειγμα καθημερινές 
συμπεριφορές να γίνονται τόσο περίπλοκες στη μεταφορά τους στον άνθρωπο σε σχέση με τα άλλα 
θηλαστικά. Λόγου χάριν πώς επήλθε η μεταβολή και η αίσθηση ασφάλειας και ικανοποίησης που προσφέρει 
σε ένα αρπακτικό η θέα μιας λείας με έναν αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε έναν άνθρωπο; Ο ορισμός 
της σκέψης μάλλον θα έλεγε κανείς ότι ταιριάζει στη σκέψη των παλαιοθηλαστικών παρά του ανθρώπου: 
Σκέψη είναι η σε συγκεκριμένο στόχο κατευθυνόμενη ροή ιδεών,  συμβόλων  και συσχετίσεων οι οποίες 
αρχίζουν από  ένα πρόβλημα  μιας  σειράς καθηκόντων (tasks) και  καταλήγουν  σε συμπεράσματα  τα  οποία 
είναι ενταγμένα στην  πραγματικότητα.   
Τι κάνει τη διαφορά; Οι μεγαλύτεροι εγκέφαλοι. Ένα όργανο που προσαρμόζεται για έναν σύνθετο κόσμο. 
Δεδομένου ότι οι πρώτοι άνθρωποι αντιμετώπισαν νέες περιβαλλοντικές προκλήσεις και εξελίχθηκαν 
μεγαλύτερα σώματα, εξελίχθηκαν μεγαλύτερα και πιο περίπλοκα εγκεφαλικά ημισφαίρια. 
Οι μεγάλοι, πολύπλοκοι εγκέφαλοι μπορούν να επεξεργαστούν και να αποθηκεύσουν πολλές πληροφορίες. 
Αυτό ήταν ένα μεγάλο πλεονέκτημα για τους πρώτους ανθρώπους στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις τους και 
τις επαφές με άγνωστα πλάσματα. 
Κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης εξέλιξης, το μέγεθος του εγκεφάλου τριπλασιάστηκε. Ο σύγχρονος 
ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ο μεγαλύτερος και πιο πολύπλοκος κάθε ζωντανού πρωτεύοντος. Συνεπώς 
γεννιέται ένα άλλο ερώτημα. Γιατί, κάτω από τις ανάλογες συνθήκες δεν μεγάλωσε και ο εγκέφαλος των 
άλλων θηλαστικών αντίστοιχα;  Πριν από 6 έως 2 εκατομμύρια χρόνια μέγεθος του εγκεφάλου αυξήθηκε 
αργά. Κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου, οι πρώτοι άνθρωποι άρχισαν να περπατούν όρθιοι και 
να κάνουν απλά εργαλεία. Το μέγεθος του εγκεφάλου όμως αυξήθηκε, αλλά μόνο ελαφρώς. Άλλωστε 
εργαλεία κατασκευάζουν και πολλά άλλα θηλαστικά.  
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Στην παρούσα διάλεξη συζητούνται υποθέσεις και ευρήματα που προσπαθούν να ερμηνεύσουν την 
ανάπτυξη της σκέψης στον ανθρώπινο εγκέφαλο και πώς αυτή διαφοροποιείται από τη σκέψη των άλλων 
θηλαστικών. 
 
 
14.30-15.15 MINDFULNESS / Αίθουσα ΔΕΣΚΟΙ 
 
Για όσους επιθυμούν να περάσουν διαφορετικά το μεσημεριανό τους διάλειμμα… 
 

 
 
14.30-15.30 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ / Ελεύθερο 

 
 
 
15.30-17.00 ΣΥΜΠΟΣΙΟ 6 / Αμφιθέατρο Σ. Καράγιωργα ΙΙ 
 
Από την εφηβεία στην αναδυόμενη ενηλικίωση: ψυχοθεραπεία με πάσχοντες από διαταραχές 
πρόσληψης τροφής  
Οργάνωση Ελληνική Εταιρεία Έρευνας της Συμπεριφοράς 
Συντονιστές Φραγκίσκος Γονιδάκης & Ντιάνα Χαρίλα, Ελληνική Εταιρεία Έρευνας της Συμπεριφοράς 

Οι διαταραχές πρόσληψης τροφής και κυρίως η ψυχογενής ανορεξία και η ψυχογενής βουλιμία έχουν 
συχνά έναρξη κατά την διάρκεια της παιδικής ηλικίας και της εφηβείας. καθώς όμως ο θεραπευόμενος 
μεγαλώνει και πλησιάζει προς το τέλος της εφηβείας μεταβάλλονται και οι ανάγκες όσο και ο 
προσανατολισμός της θεραπείας. Το συμπόσιο έχει σαν στόχο να εστιαστεί σε αυτή τη κρίσιμη μεταβατική 
περίοδο ανάμεσα στην εφηβεία και την ενηλικίωση και τις ιδιαιτερότητες στη θεραπεία πασχόντων που 
διαταραχή πρόσληψης τροφής.  
 
Ομιλία 1 
Αναδυόμενη Ενηλικίωση και η σχέση της με τις Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής  
Μυρτώ Λεμονoύδη, Ελληνική Εταιρεία Έρευνας της Συμπεριφοράς 

Οι Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής, αποτελούν μία κατηγορία διαταραχών, πολύ συχνή στο φοιτητικό 
πληθυσμό, και εμφανίζουν ιδιαίτερη αύξηση κυρίως στο γυναικείο πληθυσμό, και σε νεαρές ηλικίες. Ο σκοπός 
της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των διαστάσεων της Αναδυόμενης 
Ενηλικίωσης, των στάσεων και των αντιλήψεων του φοιτητικού πληθυσμού απέναντι στη διατροφή και του 
Κοινωνικού Σωματικού Άγχους. Επιπρόσθετα διερευνήθηκε η πιθανότητα εμφάνισης διαφορών στα 
ανωτέρω λόγω του φύλου. Στην έρευνα συμμετείχαν 337 φοιτητές (252 γυναίκες και 85 άντρες). 
Χορηγήθηκαν οι εξής κλίμακες: α) Ερωτηματολόγιο Κοινωνικού Σωματικού Άγχους [SPAS], β) 
Ερωτηματολόγιο Στάσεων Διατροφής [EAT-26], γ) Κλίμακα Διαστάσεων της Αναδυόμενης Ενηλικίωσης 
[IDEA]). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι νεαρές γυναίκες εμφάνισαν υψηλότερη βαθμολογία στη κλίμακα της 
δίαιτας, στο κοινωνικό σωματικό άγχος, και στη διάσταση της αναδυόμενης ενηλικίωσης «Εστίαση προς τον 
εαυτό». Επιπρόσθετα, αναδείχθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του συνόλου των διαστάσεων 
της αναδυόμενης ενηλικίωσης, ειδικότερα της διάστασης «Εξερεύνηση της ταυτότητας» και της βουλιμίας, η 
διάσταση «Πειραματισμός/Δυνατότητες» συσχετίστηκε με τη δίαιτα, η διάσταση «Αρνητισμός/Αστάθεια» με 
το σύνολο των στάσεων και των αντιλήψεων απέναντι στη διατροφή, ενώ η δίαιτα και η βουλιμία εμφάνισε 
υψηλή συσχέτιση με το κοινωνικό σωματικό άγχος. Όσον αφορά τους νεαρούς άντρες εντοπίστηκε στατιστικά 
σημαντική συσχέτιση μεταξύ της διάστασης «Αρνητισμός/Αστάθεια» και του κοινωνικού σωματικού άγχους. 
Τέλος η διάσταση «Εξερεύνηση της ταυτότητας», φάνηκε να αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα της 
εμφάνισης δυσλειτουργικών στάσεων απέναντι στη διατροφή, και στις δύο ομάδες. Συμπερασματικά, 
βρέθηκε στενή σχέση μεταξύ της αναδυόμενης ενηλικίωσης και της εμφάνισης, συμπτωματολογίας 
διαταραχών πρόσληψης τροφής ειδικά για τις νεαρές γυναίκες. Θα συζητηθούν περιληπτικά οι προεκτάσεις 
των ευρημάτων της έρευνας στη δημιουργία κατάλληλων προγραμμάτων, καθώς και η αναγκαιότητα για 
περαιτέρω έρευνες.  
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Ομιλία 2 
Η εφαρμογή της Διαλεκτικής Συμπεριφορικής Θεραπείας για εφήβους που πάσχουν από 
Διαταραχή Πρόσληψης Τροφής 
Φρόσω Τζιντζηροπούλου, Ελληνική Εταιρεία Έρευνας της Συμπεριφοράς 

Η Οριακή Διαταραχή είναι μια Διαταραχή Προσωπικότητας, η οποία χαρακτηρίζεται από μια μεγάλη αστάθεια 
σε διάφορες διαστάσεις της ζωής του ατόμου, όπως οι διαπροσωπικές σχέσεις, η εικόνα του εαυτού, η 
συναισθηματική διάθεση και η έντονη παρορμητικότητα. Η διάγνωση της ΟΔΠ “επίσημα” γίνεται μετά την 
ηλικία των 18, ωστόσο, οι νεότερες απόψεις υποστηρίζουν ότι αν ένας έφηβος παρουσιάζει συμπτώματα 
ΟΔΠ για ένα συνεχόμενο έτος, τότε θα μπορούσε να τεθεί η διάγνωση ΟΔΠ και συνεπώς να ξεκινήσει η 
θεραπεία νωρίτερα. Η Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία αντιμετωπίζει την ΟΔΠ σαν μια διαταραχή της 
ικανότητας αυτορρύθμισης του συναισθήματος, της σκέψης, της συμπεριφοράς, και των διαπροσωπικών 
σχέσεων, η οποία οφείλεται στην αυξημένη συναισθηματική ευαλωτότητα του ατόμου και στη δυσκολία του 
να παρατηρήσει, να περιγράψει, αλλά και να αποσπαστεί από τα δυσφορικά συναισθήματά του. Τα τελευταία 
χρόνια αυξάνεται ο αριθμός των εφήβων που αναζητούν βοήθεια σε δομές ψυχικής υγείας εξαιτίας της 
δυσκολίας ρύθμισης του συναισθήματος, η οποία τους προκαλεί επώδυνο συναισθηματικό κενό, αυτοκτονικό 
ιδεασμό και μπορεί να τους οδηγήσει σε αυτοτραυματισμούς, σε χρήση ουσιών και σε διαταραχές 
πρόσληψης τροφής. Καθώς η Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία έχει βρεθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική σε 
ενήλικες με ΟΔΠ, έχει προσαρμοστεί και εφαρμόζεται σε εφήβους που πληρούν ή έχουν κάποια κριτήρια για 
ΟΔΠ και που ταυτόχρονα πάσχουν από διαταραχή πρόσληψη τροφής. Η δομή της Διαλεκτικής 
Συμπεριφορικής Θεραπείας Εφήβων αποτελείται από: ατομική θεραπεία, ομάδα εκπαίδευσης δεξιοτήτων 
των εφήβων και των μελών της οικογένειάς τους, θεραπεία οικογένειας, τηλεφωνική επικοινωνία και 
δυνατότητα επικοινωνίας των μελών της οικογένειας με θεραπευτή της ομάδας, ομάδα αποφοίτων και ομάδα 
συμβουλευτικής θεραπευτών. Στόχος της θεραπείας είναι η μείωση των συμπεριφορών που θέτουν σε 
κίνδυνο τη ζωή, η μείωση των συμπεριφορών που παρεμβαίνουν στη θεραπεία, η μείωση συμπεριφορών 
που παρεμβαίνουν στη ποιότητα της ζωής και η ενίσχυση συμπεριφορικών δεξιοτήτων. Όσον αφορά τους 
εφήβους με ΟΔΠ που έχουν κάποια Διαταραχή Πρόσληψης Τροφής (Ψυχογενή Ανορεξία, Ψυχογενή 
Βουλιμία, Διαταραχή Επεισοδιακής Υπερφαγίας) η Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία θεωρεί ότι η 
διατροφική συμπεριφορά του εφήβου είναι ο τρόπος που χρησιμοποιεί για να ελέγξει, να αλλάξει ή και να 
ρυθμίσει έντονες συναισθηματικές καταστάσεις. Μέσω της εκπαίδευσης σε δεξιότητες παρατήρησης και 
αναγνώρισης του συναισθήματος, δεξιότητες αντοχής στο δυσφορικό συναίσθημα, και δεξιότητες ρύθμισης 
του συναισθήματος βοηθά τον έφηβο να μάθει πιο αποτελεσματικούς τρόπους διαχείρισης των έντονων 
συναισθηματικών καταστάσεων.  

Ομιλία 3 
Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπείας εφήβων πασχόντων από Διαταραχή Πρόσληψης Τροφής  
Ευσταθία Λιακόπουλου, Ελληνική Εταιρεία Έρευνας της Συμπεριφοράς 

Οι   διαταραχές   πρόσληψης   τροφής   είναι   σοβαρές   ψυχιατρικές   καταστάσεις, χαρακτηριζόμενες από 
ιδιαίτερες αποκλίσεις στη συμπεριφορά διατροφής. Η θεραπευτική αντιμετώπιση των διαταραχών αυτών 
απαιτεί εξειδικευμένες υπηρεσίες και ειδική γνώση στην αξιολόγηση και την αντιμετώπιση. Το χαμηλό κίνητρο 
των ασθενών για θεραπεία, η σοβαρότητα, το οικογενειακό πλαίσιο αλλά και το ευρύτερα κοινωνικό, 
λειτουργούν   ως   καθοριστικοί  παράγοντες   εκδήλωσης   των   διαταραχών   διατροφής   στα περισσότερα 
αναπτυξιακά στάδια. Η νευρική ανορεξία έχει ταυτιστεί με την έντονη ανάγκη άσκησης ελέγχου του εαυτού 
και του σώματος. Η εφηβεία αποτελεί ένα εξελικτικό στάδιο όπου ο κυρίαρχος αναπτυξιακός στόχος   είναι   
η   διαμόρφωση   εικόνας   του   σωματικού   εαυτού,   κάτι   που   επιτυγχάνεται πρωτίστως μέσα από τη 
κοινωνικοποίηση. Η   σχέση   της   ψυχογενούς  βουλιμίας και της   ψυχογενούς   ανορεξίας   είναι   γνωστή.   
Ο στερημένος   οργανισμός   που   έχει   περάσει   από   το   στάδιο   της   ανορεξίας   διαδέχεται εξελικτικά   
το   επόμενο   στάδιο   που   χαρακτηρίζεται   από   ακατανίκητη   και   ανεξέλεγκτη επιθυμία για φαγητό.  Η 
συχνότητα εμφάνισης της βουλιμίας σε γυναίκες ηλικίας 15-25 ετών εξηγείται καθώς στην περίοδο της 
εφηβείας συχνά έχουν πολύ χαμηλότερη αυτό-εκτίμηση. Η   θεραπεία   της   ψυχογενούς   βουλιμίας   και   
της   ψυχογενούς   ανορεξίας συμπεριλαμβανομένης   της   μεταθεραπευτικής   παρακολούθησης   είναι   
συνήθως μακροχρόνια   καθώς   το   ποσοστό   υποτροπής   είναι   υψηλό,   ιδιαίτερα   σε   περιπτώσεις 
θεραπευόμενων  με χαμηλό  κίνητρο  συνεργασίας.  Η γνωσιακή  συμπεριφορική   θεραπεία έχει   αποδειχθεί   
ερευνητικά   ότι   αποτελεί   μια   αποτελεσματική   ψυχοθεραπευτική παρέμβαση   στη   θεραπεία   των   
παραπάνω   διατροφικών   διαταραχών  4Fairburn & Cooper,1999). Εστιάζεται τόσο στις συμπεριφορικές 
αντιδράσεις όσο και στην αιτιογένεση των διαταραχών αυτών, καθώς και στους μηχανισμούς οι οποίοι τις 
διατηρούν. Οι στόχοι της περιλαμβάνουν τη σταδιακή ομαλοποίηση της διατροφής και την αντιμετώπιση των 
πεποιθήσεων γύρω από το σχήμα σώματος, το σωματικό βάρος καθώς και των συνοδών συμπεριφορών. Η 
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αποτελεσματικότητα της θεραπείας εν γένει παρουσιάζεται υψηλότερη αναφορικά με την ψυχογενή βουλιμία 
συγκριτικά με την ψυχογενή ανορεξία, ειδικότερα 
 
Ομιλία 4 
Μεγαλώνοντας μαζί. Ψυχοθεραπεία με τον έφηβο που γίνεται ενήλικος 
Φραγκίσκος Γονιδάκης, Ελληνική Εταιρεία Έρευνας της Συμπεριφοράς 
 
Σύμφωνα με το ισχύον νομικό καθεστώς οι ψυχίατροι ενηλίκων αναλαμβάνουν περιπτώσεις εφήβων που 
πάσχουν από διαταραχή πρόσληψης τροφής μετά την συμπλήρωση του 16του έτους της ηλικίας τους δηλαδή 
πρακτικά εφήβων που φοιτούν στη Β’ και Γ’ Λυκείου. Με δεδομένο ότι η γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία 
των διαταραχών πρόσληψης τροφής και ιδιαίτερα της ψυχογενούς ανορεξίας μπορεί να είναι πολυετής δεν 
είναι σπάνιο φαινόμενο οι θεραπευόμενοι να ξεκινούν τη θεραπεία έφηβοι και να την ολοκληρώνουν ενήλικες. 
Αυτό θέτει συγκεκριμένες προκλήσεις στην ψυχοθεραπευτική προσέγγιση των διαταραχών πρόσληψης 
τροφής: 
α. Η μετάβαση του θεραπευόμενου σε άλλη πόλη μετά την ενηλικίωση του για σπουδές και οι αναγκαίες 
μεταβολές στην επιλογή και αγορά των τροφίμων και την παρασκευή των φαγητών  
β. Η διαχείριση της αύξησης της αυτονομίας του θεραπευόμενου και η σχέση του με τη διατροφική 
συμπεριφορά.  ΟΙ προκλήσεις που θέτει η ενηλικίωση πολλές φορές απαιτούν την αναπροσαρμογή της 
θεματικής της θεραπευτικής συνεδρίας ώστε να ανταποκριθεί σε αυτές.  
γ. Η αλλαγή και προσαρμογή της δυναμικής της θεραπευτικής σχέσης από έφηβος-ενήλικος σε ενήλικος-
ενήλικος. 
δ. Οι αλλαγές στο σύστημα της οικογένειας με την ενηλικίωση και την απομάκρυνση του θεραπευόμενου 
καθώς και οι αλλαγές στη σχέση του θεραπευτή με την οικογένεια του θεραπευόμενου καθώς με την 
ενηλικίωση η οικογένεια χάνει το δικαίωμα στην ενημέρωση.  
ε. Οι αλλαγές στο θεραπευτικό ρόλο της οικογένειας με την μετάβαση από την εφηβεία στην ενηλικίωση. Για 
παράδειγμα στα αρχικά στάδια της θεραπείας για την ψυχογενή ανορεξία σε έφηβο θεραπευόμενο ζητείται 
από την οικογένεια να εφορεύει την ποσότητα και συχνότητα των γευμάτων ενώ σε ενήλικες θεραπευόμενους 
η οικογένεια καλείται να έχει ένα λιγότερο ενεργό ρόλο.  
 
15.30-17.00 ΣΥΜΠΟΣΙΟ 7 / Αμφιθέατρο Ι 
 
“Ποτέ δεν έχεις δει αρκετά περιστατικά!”: Προκλήσεις στην κατανόηση, τη διαφοροδιάγνωση, τη 
θεραπευτική σχέση, την τήρηση της δεοντολογίας και το σχεδιασμό της παρέμβασης. 
Οργάνωση Τμήμα Θεραπείας Παιδιών και Εφήβων, Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της 
Συμπεριφοράς 
Πρόεδρος Γωγώ Κακλαμάνη, Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς 
Συντονίστρια Ρόζα Λάιους, Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς 

Κάθε περιστατικό είναι διαφορετικό, με τα ιδιαίτερα στοιχεία του να συνθέτουν τη δική του μοναδική 
διατύπωση περίπτωσης, καθώς και να υπαγορεύουν το εξατομικευμένο θεραπευτικό πλάνο που θα 
εφαρμοστεί. Η κατανόηση κάθε ατομικής περίπτωσης με όρους Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής διατύπωσης 
περίπτωσης αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία δομείται η ΓΣΘ. Σε ορισμένα περιστατικά, ο συνδυασμός 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και στοιχείων (ιδιοσυγκρασιακών ή περιβαλλοντικών) καθιστά την κατανόηση 
και τη διατύπωση περίπτωσης, καθώς και το σχεδιασμό της παρέμβασης, πρόκληση για το θεραπευτή.  Στο 
συμπόσιο θα παρουσιαστούν περιστατικά από το Τμήμα Θεραπείας Παιδιών και Εφήβων, το καθένα εκ των 
οποίων παρουσιάζει κάποια “σπάνια” ιδιαιτερότητα που τα καθιστά ιδιαίτερα ενδιαφέρον.  

Ομιλία 1 
Παρουσίαση περίπτωσης έφηβης 15 ετών με οριακή συμπτωματολογία και πιθανή διάγνωση 
δυσφορίας γένους. 
Γιώργος Καζανάς & Κατερίνα Αγγελή, Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς 

Η περίπτωση αναφέρεται σε περιστατικό εν εξελίξει. Η έφηβη, ηλικίας 15 ετών, προσήλθε με αρχικό αίτημα 
τη διαχείριση του καταθλιπτικού της συναισθήματος λόγω οικογενειακών συγκρούσεων, καθώς οι γονείς της 
βρίσκονταν σε διαδικασία διαζυγίου και δικαστικών διενέξεων. Η λίστα προβλημάτων προς διαχείριση αρχικά 
περιλάμβανε την καταθλιπτική διάθεση, τον αυτοκτονικό ιδεασμό, τους αυτοτραυματισμούς και την 
εκπαίδευση σε μεθόδους διεκδικητικής συμπεριφοράς για την οριοθέτηση της παρεμβατικής στάσης των 
γονέων. Στην πορεία της θεραπείας η θεραπευόμενη άρχισε να αποκαλύπτει στοιχεία δυσφορίας γένους, το 
οποίο αποτέλεσε ορόσημο για την κατανόηση της διατύπωσης περίπτωσης, τη θεραπευτική σχέση και την 
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πορεία της θεραπείας. Η παρουσίαση θα εστιαστεί στον τρόπο με τον οποίο η αποκάλυψη αυτή επηρέασε 
τη διατύπωση περίπτωσης, τη θεραπευτική σχέση και το σχεδιασμό της παρέμβασης, καθώς και στις 
σχετικές με τα παραπάνω προκλήσεις και δυσκολίες. 

Ομιλία 2 
Παρουσίαση περίπτωσης εφήβου με διαταραχή δυσφορίας γένους και μείζον καταθλιπτικό 
επεισόδιο. 
Κατερίνα Καράμπελα & Χριστίνα Βαρβέρη, Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς 

Η περίπτωση αναφέρεται σε έφηβο 16 ετών που απευθύνθηκε για θεραπεία στο Τμήμα Θεραπείας Παιδιών 
και Εφήβων του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς, με αίτημα καταθλιπτική διάθεση, 
ανηδονία, απομόνωση και ήπιες αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Τα συμπτώματα αυτά ξεκινούν από την 
ηλικία των 12 ετών. Αρχικά ο εστιασμός της θεραπείας ήταν στο μείζον καταθλιπτικό επεισόδιο που 
διαγνώσθηκε, χωρίς να φαίνεται να υπάρχει βελτίωση. Στην πορεία ο έφηβος αποκάλυψε την ομοφυλοφιλία 
του και την επιθυμία του για αλλαγή φύλου. Ο σχεδιασμός της θεραπείας επαναπροσδιορίστηκε και δόθηκε 
έμφαση στην διάγνωση δυσφορίας γένους με βασικό στόχο την αποκάλυψη στους γονείς του, την οποία 
επιθυμούσε έντονα, ώστε να ακολουθήσει μια τέτοια διαδικασία αλλαγής φύλλου. Θα περιγράφει η πορεία 
της θεραπείας, η διατύπωση περίπτωσης, οι παρεμβάσεις που ακολουθήθηκαν, οι δυσκολίες που ανέκυψαν 
με την αποκάλυψη στους γονείς καθώς και τα θεραπευτικά αποτελέσματα. 

Ομιλία 3 
Η σημασία της αποκάλυψης ενός “οικογενειακού μυστικού” στην κατανόηση της διατύπωσης 
περίπτωσης και το σχεδιασμό της θεραπευτικής παρέμβασης 
Ειρήνη Κώτση, Κατερίνα Αγγελή, Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς 

Η παρουσίαση αναφέρεται σε μία περίπτωση που απευθύνθηκε για θεραπεία στο Τμήμα Θεραπείας Παιδιών 
και Εφήβων του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς. Πρόκειται για μία έφηβη 13 ετών 
της οποίας το αίτημα αφορούσε σε αγχώδη συμπτωματολογία, κρίσεις πανικού και φοβίες που εκδηλώνονταν 
στην καθημερινότητά της και επηρέαζαν όλους τους τομείς της ζωής της. Κατά τους πρώτους μήνες της 
θεραπείας, υπήρχε πολύ έντονη ασάφεια και δυσκολία ως προς την κατανόηση, τη διατύπωση περίπτωσης 
και τη δημιουργία μίας θεραπευτικής σχέσης εμπιστοσύνης. Στην πορεία της θεραπείας υπήρχαν δύο 
γεγονότα-ορόσημα που αφορούσαν αποκαλύψεις σχετικά με ένα οικογενειακό μυστικό και τη θεραπευτική 
σχέση, τα οποία επέτρεψαν την κατανόηση της περίπτωσης και την εξέλιξη της θεραπείας. Θα γίνει αναφορά 
στην πορεία και τους στόχους της θεραπευτικής παρέμβασης καθώς και στους παράγοντες που επηρέασαν 
την πορεία της.  

Ομιλία 4 
Περιγραφή ατομική περίπτωσης έφηβης, 13 ετών με καταθλιπτική συμπτωματολογία και στοιχεία 
οριακής διαταραχής προσωπικότητας. 
Β.Μ. Ρούσσου & Κ. Αγγελή, Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς 

Η περίπτωση αναφέρεται σε έφηβη 13 ετών που απευθύνθηκε για θεραπεία στο Τμήμα Θεραπείας Παιδιών 
και Εφήβων του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς, με αίτημα αύξηση βάρους, πεσμένη 
διάθεση που εμφανίστηκε μετά το θάνατο του πατέρα της (3 χρόνια πριν) και δυσκολίες στις κοινωνικές 
σχέσεις. Στην πορεία της θεραπείας αποκαλύφθηκε ότι η έφηβη αυτοτραυματίζεται και ότι υπάρχουν 
σημαντικές δυσκολίες στις οικογενειακές σχέσεις, καθώς και βεβαρημένο ιστορικό στη σχέση με τον 
εκλιπόντα πατέρα. Στην παρουσίαση θα περιγραφούν οι προκλήσεις στη θεραπευτική σχέση και το 
θεραπευτικό σχεδιασμό, οι δεοντολογικοί προβληματισμοί, οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν (κάθετη και 
οριζόντια διερεύνηση, γνωσιακή διατύπωση, τεχνική άδειας πολυθρόνας, τεχνικές χαλάρωσης, 
ψυχοεκπαίδευση στα συναισθήματα, εκπαίδευση στη διεκδικητική συμπεριφορά, χρήση σκίτσων- 
ζωγραφιών) και η πορεία της θεραπείας. 

 
17.00-17.45 ΟΜΙΛΙΑ 4 / Αμφιθέατρο Σ. Καράγιωργα ΙΙ 
 
Το μέλλον της ψυχοθεραπείας: Συνάντηση θεραπευτικών προσεγγίσεων  
Ομιλήτρια Ιωάννα Γιαννοπούλου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Συντονιστές Κατερίνα Χάρη & Δημήτριος Γεωργιάδης 
 
17.45-18.15 ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Σχόλια, Συμπεράσματα, Παρατηρήσεις  
   Αμφιθέατρο Σ. Καράγιωργα ΙΙ 
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ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
 
Οι Αναρτημένες Ανακοινώσεις θα βρίσκονται έξω από την Κεντρική Αίθουσα του Συνεδρίου, Αμφιθέατρο Σ. 
Καράγιωργα ΙΙ (στο Πάντειο Πανεπιστήμιο), από την έναρξη έως και τη λήξη του συνεδρίου. Την Κυριακή 
31/03 κατά τη διάρκεια του  διαλείμματος-καφέ το πρωί, θα πρέπει να είστε παρόντες μπροστά από την 
Ανακοίνωσή σας, ώστε να λύσετε τυχόν απορίες/ερωτήματα ενδιαφερόντων. Την ίδια ώρα θα περάσει 
Επιτροπή Κρίσης του Συνεδρίου για να επιλέξει το καλύτερο και να προχωρήσει σε βράβευση της Καλύτερης 
Αναρτημένης Ανακοίνωσης. 
 
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1 

Ο ρόλος του κοινωνικού άγχους, της συλλογικής αυτοεκτίμησης και της ανάγκης του ανήκειν στην 
πρόβλεψη της δυσλειτουργικής χρήσης του διαδικτύου στην εφηβεία 
Δέσποινα-Δήμητρα Ρήγα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Η παρούσα ανακοίνωση στοχεύει στην παρουσίαση ενός μοντέλου πρόβλεψης της δυσλειτουργικής χρήσης 
του διαδικτύου, σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα από ένα δείγμα 974 εφήβων και αναδυόμενων 
ενηλίκων, ηλικίας 12 έως 18 ετών. Το μοντέλο βασίστηκε στο γνωσιακό-συμπεριφοριστικό μοντέλο του Davis 
(2001) που δίνει έμφαση στις γνωστικές δομές και τις δυσπροσαρμοστικές γνωσίες που εμπλέκονται στη 
δυσλειτουργική χρήση του διαδικτύου. Χρησιμοποιήθηκε η Ελληνική Κλίμακα Παθολογικής Χρήσης του 
Διαδικτύου (Ρούσσος & Δεληζήση, 2011), η οποία αποτελείται από πέντε διαστάσεις, τις δυσπροσαρμοστικές 
γνωσίες για το διαδίκτυο, τη χρήση με σκοπό τη ρύθμιση συναισθημάτων, την υπερβολική χρήση, την 
εξάρτηση από το διαδίκτυο και την αυτοεικόνα τους στο διαδίκτυο. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε η Κλίμακα 
Κοινωνικού Άγχους για Εφήβους (LaGreca et al. 1998), η κλίμακα Ανάγκη του Ανήκειν (Leary, Kelly, Cottrell 
& Screindorfer, 2013) και ένα αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο Συλλογικής Αυτοεκτίμησης, βασισμένο στην 
κλίμακα Συλλογικής Αυτοεκτίμησης (Luhtanen, & Crocker, 1992). Με βάση τα αποτελέσματα των Αναλύσεων 
Δομικών Εξισώσεων (SEM) της έρευνας, οι μεταβλητές πρόβλεψης της δυσλειτουργικής χρήσης του 
διαδικτύου και πιο συγκεκριμένα των διαστάσεων δυσπροσαρμοστικές γνωσίες και ρύθμιση συναισθημάτων 
ήταν δύο διαστάσεις του κοινωνικού άγχους, δηλαδή ο φόβος των εφήβων ότι θα αξιολογηθούν αρνητικά και 
η αποφυγή κοινωνικών αλληλεπιδράσεων. Επιπλέον, η συλλογική αυτοεκτίμηση φάνηκε να έχει 
διαμεσολαβητικό ρόλο στην πρόβλεψη της χρήσης του διαδικτύου με σκοπό τη ρύθμιση δύσκολων 
συναισθημάτων, ενώ η ανάγκη των εφήβων να ανήκουν σε ομάδες φάνηκε να έχει διαμεσολαβητικό ρόλο 
στη μείωση των δυσπροσαρμοστικών γνωσιών που έχουν για το διαδίκτυο. Τα αποτελέσματα φαίνεται να 
υποστηρίζονται από το γνωσιακό – συμπεριφοριστικό μοντέλο του Davis (2001) και να οδηγούν στη χρήση 
μιας μεθόδου πρόληψης της δυσλειτουργικής χρήσης του διαδικτύου, που περιλαμβάνει τη ρύθμιση του 
κοινωνικού άγχους και την αντικατάσταση των δυσπροσαρμοστικά γνωστικών σχημάτων με ρεαλιστικά 
γνωστικά σχήματα για το διαδίκτυο. 
 
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2 

Παράγοντες κακοποίησης σε παιδιά με διαταραχή διαγωγής 
Καλλιόπη Ιωάννα Λουκαΐτη, Υπουργείο Παιδείας 

Η διαταραχή διαγωγής αποτελεί την πιο κοινή διαταραχή σε παιδιά και εφήβους στο γενικό πληθυσμό. 
Αποτελεί τον πιο συχνό λόγο παραπομπής σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας και περιλαμβάνει επιθετικές και 
βίαιες μορφές συμπεριφοράς, παραβιάσεις κανόνων κ.λπ.. Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στο 
πλαίσιο της ευρωπαϊκής μελέτης Femnat- CD. Διερευνά τη σχέση των ψυχοτραυματικών εμπειριών του 
παιδιού, της σωματικής κακοποίησης, της μητρικής απόρριψης και παραμέλησης, και του λεκτικά ή σωματικά 
επιθετικού ή/και βίαιου συντρόφου της μητέρας με τη διαταραχή διαγωγής. Επίσης, η έρευνα αυτή εξετάζει 
την επίδραση του λεκτικά ή σωματικά επιθετικού ή/και βίαιου συντρόφου στις ψυχοτραυματικές εμπειρίες του 
παιδιού, τη σωματική κακοποίηση και τη μητρική απόρριψη και παραμέληση. 
Οι συμμετέχοντες είναι 121 παιδιά και έφηβοι ηλικίας 9-17 ετών. Οι συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν από 
δημόσιους και ιδιωτικούς  παιδοψυχιατρικούς φορείς,  ιδιώτες επαγγελματίες ψυχικής υγείας, κέντρα παιδικής 
προστασίας και φορείς εθελοντικής παροχής υπηρεσιών. Για τη διερεύνηση των ψυχοτραυματικών εμπειριών 
του παιδιού χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο αναφοράς από γονείς (CBE), για τη μητρική απόρριψη-
παραμέληση και τη σωματική κακοποίηση το ερωτηματολόγιο αυτό-αναφοράς παιδιών και εφήβων για τη 
φροντίδα και την κακοποίηση (CECA-Q) και για τον λεκτικά ή σωματικά επιθετικό ή/και βίαιο σύντροφο το 
ιατρικό ιστορικό. 
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Οι ψυχοτραυματικές εμπειρίες του παιδιού, η σωματική κακοποίηση, η μητρική απόρριψη και παραμέληση 
και ο λεκτικά ή σωματικά επιθετικός ή/και βίαιος σύντροφος βρέθηκε να συσχετίζονται σημαντικά με τη 
διαταραχή διαγωγής. Επίσης, βρέθηκε σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στον λεκτικά ή σωματικά επιθετικό 
ή/και βίαιο σύντροφο και τη μητρική απόρριψη και παραμέληση στην ομάδα των παιδιών με διαταραχή 
διαγωγής, αλλά όχι με τις ψυχοτραυματικές εμπειρίες και τη σωματική κακοποίηση στις δύο ομάδες παιδιών. 
Η διεύρυνση της γνώσης σχετικά με τις επιπτώσεις των ψυχοτραυματικών εμπειριών των παιδιών, της 
παιδικής κακοποίησης, της ανεπαρκούς γονεΐκότητας, και της ενδοοικογενειακής βίας είναι καθοριστική για 
τη δημιουργία προγραμμάτων πρόληψης, παρέμβασης και προαγωγής της ψυχικής υγείας σε γονείς και 
παιδιά  
 
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3 

Ψυχικό τραύμα, θυμός, και χρήση σωματικής βίας στην οικογένεια: Γνωστική-συμπεριφορική 
προσέγγιση σε μητέρες πρόσφυγες με πρόβλημα διαχείρισης θυμού  
Κατερίνα Ψαρροπούλου, Συμβουλευτική Ψυχολόγος 

Μία ιδιαίτερα συχνή παραπομπή στους ψυχολόγους στα κέντρα συγκέντρωσης προσφύγων είναι αυτά των 
γυναικών που χρησιμοποιούν σωματική βία στα παιδιά τους. Στις περιπτώσεις αυτές το έργο του ψυχολόγου 
είναι ιδιαίτερα κρίσιμο. Καλείται πολλές φορές να εξετάσει το ενδεχόμενο  κακοποίησης στο οικογενειακό 
περιβάλλον και να παρέμβει έτσι ώστε να βοηθήσει την μητέρα να διαχειριστεί το θυμό της χωρίς τη χρήση 
βίας. Σε δύο διαφορετικά κέντρα συγκέντρωσης προσφύγων στην Ελλάδα παρουσιάστηκαν κάποια κοινά 
χαρακτηριστικά σε αυτές τις μητέρες που είχαν παραπεμφθεί σε ψυχολόγο: είχαν υποστεί βιασμό τον οποίο 
είχαν αναγκαστεί να αποκρύψουν από τον σύζυγο τους, ή είχαν γίνει μάρτυρες κάποιας ιδιαίτερα βίαιης 
πράξης. Ο στόχος της θεραπείας στις περιπτώσεις αυτές ήταν διττός: η μείωση/εξάλειψη της βίαιης 
συμπεριφοράς προς τα παιδιά και η διαχείριση του θυμού. Η ψυχό-εκπαίδευση, και η επεξεργασία του 
τραυματικού γεγονότος μέσω της γνωστικής-συμπεριφορικής θεραπείας αποδείχθηκε ιδιαίτερα πολύτιμη 
όσον αφορά στην ανάκτηση της αίσθησης του ελέγχου, της προβλεψιμότητας των καταστάσεων, και στην 
μείωση αποφευκτικών συμπεριφορών (Monson & Shnaider, 2014) σε σημαντικό αριθμό θεραπευόμενων με 
τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Θα παρουσιαστούν δύο μελέτες περιπτώσεων, γυναικών από αραβικές 
χώρες. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη λήψη ιστορικού, εργαλείων ψυχο-εκπαιδευσης και “γείωσης” 
(grounding), γεφύρωσης πολιτισμικών διαφορών, και άλλων θεραπευτικών γνωστικών-συμπεριφορικών 
τεχνικών που συνέβαλλαν στην επίτευξη του θεραπευτικού στόχου. Επίσης,  τα επιτεύγματα και οι δυσκολίες 
κατά την διάρκεια της θεραπείας θα συζητηθούν.  
 
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 4 

«Γνωσιο-συμπεριφοριστικές προσεγγίσεις του τραύματος σε παιδιά/ έφηβους πρόσφυγες». 
Προσαρμογή & Πιλοτική Εφαρμογή του Προγράμματος TF-CBT σε Ασυνόδευτους Ανήλικους 
Πρόσφυγες στην Ελλάδα 
Θεοδώρα Αναστασίου, Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι, Χριστίνα Βαρβέρη 
Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς 

Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι πρόσφυγες (URMs) αποτελούν μία ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα προσφύγων, υψηλού 
κινδύνου ως προς την ανάπτυξη προβλημάτων ψυχικής υγείας, καθώς βιώνουν σημαντικά περισσότερα 
τραυματικά γεγονότα, εμφανίζουν υψηλά ποσοστά PTSD, κατάθλιψης και άγχους με σημαντικά υψηλή 
σοβαρότητα των συμπτωμάτων. Ελάχιστος όμως είναι ο αριθμός όσων λαμβάνουν τελικά θεραπεία. Ενώ 
φαίνεται ότι οι θεραπευτικές ανάγκες αυτής της ευάλωτης ομάδας προσφύγων είναι ιδιαιτέρως αυξημένες, 
εντούτοις παρατηρείται ένα θεραπευτικό κενό με ανεπαρκή προσφορά οργανωμένων ψυχοθεραπευτικών 
παρεμβάσεων και πόρων. Η TF-CBT [Cohen J.A., Mannarino A.P., Deblinger E., 2006] φαίνεται να είναι η 
έως τώρα καλύτερα υποστηριζόμενη θεραπεία για την ομάδα των URMs με δοκιμές αποτελεσματικότητας σε 
διαφορετικές χώρες και πολιτισμικά πλαίσια. Μετά από εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκε από 
εξειδικευμένο στέλεχος του Παν/μίου…. της Γερμανίας, με το οποίο συνεργάζεται το ΙΕΘΣ σε σχετικά θέματα 
έρευνας και εκπαίδευσης, και σε συνεργασία με τη ΜΚΟ Praksis ξεκίνησε προσπάθεια προσαρμογής στα 
ελληνικά του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου με την εφαρμογή του σε πληθυσμό URMs στην Ελλάδα. Σκοπός 
είναι η εμπειρική ερευνητική του τεκμηρίωση αλλά και το να αποτελέσει πυρήνα εκπαίδευσης Ελλήνων 
ψυχοθεραπευτών στην αντιμετώπιση του PTSD σε URMs. Η συγκεκριμένη ανακοίνωση αφορά τη μελέτη 
περίπτωσης ενός δεκαεπτάχρονου ασυνόδευτου πρόσφυγα από το Πακιστάν που πάσχει από PTSD λόγω 
πολλαπλών τραυμάτων και στον οποίο πραγματοποιήθηκε θεραπεία βασισμένη στο TF-CBT. Παρά τις 
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προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο θεραπευτής δουλεύοντας με το συγκεκριμένο πληθυσμό (π.χ. 
μετακινούμενος με αποτέλεσμα πρόωρη διακοπή της θεραπείας), το πρωτόκολλο φαίνεται να συμβάλει στη 
μείωση των συμπτωμάτων  του PTSD και στην καλύτερη προσαρμογή του URM. Ο τελικός στόχος είναι να 
ολοκληρωθεί η προσαρμογή του θεραπευτικού πρωτοκόλλου της TF-CBT, αφού εφαρμοστεί σε έναν 
ικανοποιητικό αριθμό ασυνόδευτων προσφύγων, ώστε να διεξαχθούν όσο γίνεται πιο ασφαλή και γενικεύσιμα 
συμπεράσματα. 
 
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 5 

Ανάπτυξη και αξιολόγηση προγράμματος γνωσιακής-συμπεριφοριστικής παρέμβασης εστιασμένης 
σε ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά σε παιδιά με ΔΕΠ-Υ  
Καλλιόπη Βλαστού, Ψυχιατρική Κλινική ΠΑΓΝΗ & Συμβουλευτικό Κέντρο Πανεπιστημίου Κρήτης & 
Παναγιώτης Σίμος, Ψυχιατρική Κλινική ΠΑΓΝΗ & Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης 

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγράμματος παρέμβασης που στοχεύει 
στην τροποποίηση της ικανότητας γνωστικού ελέγχου σε παιδιά με ΔΕΠΥ. Στόχος της παρέμβασης ήταν η 
τροποποίηση της ικανότητας γνωστικού ελέγχου μέσα από παρεμβάσεις βασισμένες στα ιδιοσυγκρασιακά 
χαρακτηριστικά των παιδιών με ΔΕΠ-Υ και, συγκεκριμένα, στις διαστάσεις της ιδιοσυγκρασίας που υπόκεινται 
σε συνειδητό έλεγχο. Η παρέμβαση βασίστηκε στις αρχές και στρατηγικές του γνωσιακού-συμπεριφορικού 
μοντέλου αξιοποιώντας τεχνικές προσαρμοσμένες για εύρος ηλικιών που αντιστοιχούν στις τάξεις του 
δημοτικού σχολείου. Το πρόγραμμα περιλάμβανε συμπληρωματικές παρεμβάσεις στο παιδί και στους γονείς 
και περιλάμβανε 40 συνεδρίες, με συχνότητα δύο ωριαίων συνεδριών την εβδομάδα, σε διάρκεια 20 
εβδομάδων. 
Το πρόγραμμα παρέμβασης εφαρμόστηκε σε δείγμα 43 μαθητών Α’-ΣΤ’ τάξεων (33 αγόρια με μέση ηλικία 
8,88±1,92 μήνες) με διάγνωση ΔΕΠ-Υ που εκτιμήθηκαν τόσο πριν όσο και εντός διμήνου μετά την 
ολοκλήρωση του προγράμματος σε σταθμισμένες δοκιμασίες γνωστικών και ακαδημαϊκών ικανοτήτων, και 
κλιμάκων εκτίμησης εσωτερικευμένων και εξωτερικευμένων συμπτωμάτων από το γονιό και τον 
εκπαιδευτικό. Η ομάδα ελέγχου, που δεν έλαβε συστηματική παρέμβαση κατά την 5-μηνη διάρκεια της 
μελέτης, αποτελούνταν από 17 μαθητές με ΔΕΠ-Υ Α’-ΣΤ’ τάξεων (16 αγόρια με μέση ηλικία 9,67±1,71 μήνες).  
Σημαντική βελτίωση (p<0,001) που περιορίστηκε στην ομάδα παρέμβασης, σε σχέση με την αρχική μέτρηση, 
σημειώθηκε σε όλα τα συμπεριφορικά και ψυχοσυναισθηματικά χαρακτηριστικά, όπως και στην πλειοψηφία 
των επιτελικών λειτουργιών και ακαδημαϊκών επιδόσεων. Αντίστοιχη βελτίωση βρέθηκε επίσης στη 
λειτουργικότητα της οικογένειας και στις σχέσεις των γονέων μεταξύ τους. Αντίθετα, δεν παρατηρήθηκε 
σημαντική διαφοροποίηση σε σταθερές ιδιοσυγκρασιακές κατασκευές, όπως η κοινωνικότητα, η εκδήλωση 
θετικών συναισθημάτων και η αντιληπτική ευαισθησία.   
Τα αποτελέσματα της μελέτης υπογραμμίζουν την ανάγκη σχεδιασμού πολυεπίπεδων παρεμβάσεων για 
παιδιά με ΔΕΠ-Υ, ενώ διαπιστώνεται η δυνατότητα αξιοποίησης γνωσιακών-συμπεριφορικών στρατηγικών 
στην βελτίωση της ικανότητας ελέγχου της προσοχής, των γνωστικών πόρων και της συμπεριφοράς τόσο 
στο σχολείο όσο και στο σπίτι.  
 
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 6 

Εκπαιδεύοντας τα παιδιά ως προς την αντίληψη διαπροσωπικών ερεθισμάτων: Επιπτώσεις στα 
επίπεδα άγχους και επιθετικής συμπεριφοράς 
Κωνσταντίνα Θανοπούλου, Στέφανος Βασσιλόπουλος, Ελισάβετ Βλάχου 
Πανεπιστήμιο Πατρών 

Η γνωσιακή εκπαίδευση ενήλικων ατόμων στον εντοπισμό και αναγνώριση θετικών διαπροσωπικών 
ερεθισμάτων έχει βρεθεί πως συμβάλει στην ενίσχυση της θετικής συναισθηματικής τους διάθεσης. Παρά 
ταύτα, ελάχιστες έρευνες έχουν επιχειρήσει παρόμοια παρέμβαση σε παιδιά και εφήβους. Στην παρούσα 
μελέτη, η οποία διεξήχθη σε 97 μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού, διερευνήθηκε κατά πόσο η γνωσιακή 
εκπαίδευση των μαθητών ως προς την αναγνώριση γνήσιων (Duchenne) και μη χαμόγελων θα έχει 
επιπτώσεις στα επίπεδα του άγχους και του θυμού. Οι μαθητές χωρίστηκαν με τυχαίο τρόπο σε 2 ομάδες, 
την πειραματική (intervention) και την ομάδα ελέγχου (test-retest control group). Στην πειραματική ομάδα, οι 
μαθητές έλαβαν πρώτα εκπαίδευση ως προς τα χαρ/κά των γνήσιων (Duchenne) και μη (non-Duchenne) 
χαμόγελων. Έπειτα, κλήθηκαν να αξιολογήσουν μια σειρά από εικόνες με ανθρώπινα χαμόγελα, ενώ 
λάμβαναν αντίστοιχη ανατροφοδότηση σε κάθε ορθή και μη απάντησή τους, σύμφωνα πάντα με τις αρχές 
και τη διαδικασία του CBM-I (Cognitive Bias Modification for Interpretations – Mathews & Mackintosh, 2000). 
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Οι μαθητές και των δύο ομάδων συμπλήρωσαν μια σειρά από ερωτηματολόγια συναισθηματικής διάθεσης 
και διαπροσωπικής αντίληψης, τόσο πριν όσο και μετά την παρέμβαση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η 
πειραματική ομάδα - μετά την παρέμβαση - αντιλήφθηκε τα χαμόγελα στα εικονιζόμενα πρόσωπα ως 
περισσότερο γνήσια. Παρά ταύτα, δεν παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στα επίπεδα τρέχουσας 
συναισθηματικής διάθεσης και χαρακτηρολογικού άγχους. Ακολουθεί συζήτηση των ευρημάτων και 
προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 7 

Η Συναισθηματική Νοημοσύνη Μαθητών Γ’ Δημοτικού με Μαθησιακές Δυσκολίες 
Καριοφυλλιά Αλεξούδη, Παρασκευή Αναστασίου, Κωνσταντίνα Φραγκούλη, Φαίη Αντωνίου 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Η Συναισθηματική Νοημοσύνη (ΣΝ) αναφέρεται στην ικανότητα να παρακολουθεί κανείς τα συναισθήματά 
του αλλά και του άλλου, ξεχωρίζοντάς τα μεταξύ τους και χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες για να 
καθοδηγήσει τις σκέψεις και τις ενέργειές του. Στο ακαδημαϊκό πλαίσιο, όπου συχνά οι μαθητές καλούνται να 
συνεργαστούν για να ανταπεξέλθουν στις σχολικές δραστηριότητες, έχει φανεί ότι η Συναισθηματική 
Νοημοσύνη αποτελεί ισχυρό προβλεπτικό δείκτη για την ακαδημαϊκή επιτυχία των μαθητών. Οι μαθητές με 
Μαθησιακές Δυσκολίες (ΜΔ) είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες 
για να αναπληρώσουν και να αντισταθμίσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στο σχολικό πλαίσιο, αν 
και τα ευρήματα είναι χαμηλότερα συγκριτικά με τους μαθητές που δεν εκδηλώνουν κάποια δυσκολία. Στόχος 
της παρούσας έρευνας είναι η ανάδειξη των χαρακτηριστικών της Συναισθηματικής Νοημοσύνης παιδιών με 
Μαθησιακές Δυσκολίες και η ανάδειξη της προβλεπτικής τους αξίας στην αναγνωστική επίδοση. 
Συμμετέχοντες ήταν 122 μαθητές της Γ’ δημοτικού με ΜΔ, οι οποίοι είχανε δείκτη νοημοσύνης ανώτερο του 
85 (Raven, Σιδερίδης και συν., 2015) και επίδοση στην αναγνωστική αποκωδικοποίηση κάτω από το 9ο 
εκατοστημόριο (ΔΑΔΑ, Παντελιάδου και συν., 2019). Όλοι οι μαθητές αξιολογήθηκαν με την κλίμακα 
αυτοαναφοράς της Συναισθηματικής Νοημοσύνης των Petridis και Furnham (2000). Τα αποτελέσματα 
παρουσιάζουν τα επίπεδα ΣΝ των μαθητών με ΜΔ και την προβλεπτική αξία κάθε παράγοντα ΣΝ 
(συναισθηματική αντίληψη του εαυτού και των άλλων, έκφραση συναισθημάτων, σχέσεις, ενσυναίσθηση, 
έλεγχος συναισθημάτων, διαχείριση άγχους, έλεγχος παρορμήσεων, κοινωνική ευαισθητοποίηση, διαχείριση 
συναισθημάτων, αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση, το χαρακτηριστικό της ευτυχίας και το χαρακτηριστικό της 
αισιοδοξίας) στην αναγνωστική επίδοση. 
 
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8 

Η επίδραση της διδασκαλίας της μορφολογικής επίγνωσης στην ορθογραφική ικανότητα μαθητών 
σε υψηλή επικινδυνότητα για διάγνωση με Μαθησιακές Δυσκολίες 
Αθανάσιος Παπακώστας, Φαίη Αντωνίου, Κωνσταντίνα Φραγκούλη – Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών & Σταυρούλα Γούναρη - 49ο Δ.Σ. Αθηνών & Ευφροσύνη Μαντζάνα – 12ο Δ.Σ. Π. 
Φαλήρου & Χρυσούλα Φουτσίτζη – 21ο Δ.Σ. Αθηνών 

Η έγκαιρη παρέμβαση προλαμβάνει αναγνωστικές και ορθογραφικές δυσκολίες σε παιδιά σε υψηλή 
επικινδυνότητα για διάγνωση με Μαθησιακές Δυσκολίες (ΜΔ). Ένας λιγότερο ερευνημένος παράγοντας για 
την αντιμετώπιση των δυσκολιών παιδιών με ΜΔ είναι η Μορφολογική Επίγνωση (ΜΕ). Η διδασκαλία της ΜΕ 
σε άλλες γλώσσες έχει αναδείξει τη δυνατότητά της να συνεισφέρει στην ανάπτυξη του γραμματισμού. Στόχοι 
της έρευνας ήταν ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η μελέτη της αποτελεσματικότητας ενός διδακτικού 
προγράμματος για την αντιμετώπιση των δυσκολιών γραμματισμού μαθητών Β΄ δημοτικού με υψηλή 
επικινδυνότητα για διάγνωση με ΜΔ. Εβδομήντα-οκτώ μαθητές τμημάτων ένταξης με τουλάχιστον μέση 
νοημοσύνη και σημαντικές δυσκολίες στην ανάγνωση (όπως αξιολογήθηκαν με σταθμισμένα τεστ) 
συμμετείχαν στο διδακτικό πρόγραμμα και τοποθετήθηκαν τυχαία σε τρεις ομάδες, μία πειραματική ομάδα 
(Ν=29) στην οποία οι μαθητές διδάχθηκαν όλες οι δεξιότητες, μία ομάδα σύγκρισης (Ν=24) στην οποία οι 
μαθητές διδάχθηκαν τις ίδιες δεξιότητες χωρίς τη ΜΕ, και μία ομάδα ελέγχου (Ν=25) η οποία δέχτηκε 
παραδοσιακή διδασκαλία. Οι μαθητές  της πειραματικής ομάδας διδάχτηκαν μέσω της Άμεσης και Σαφούς 
Διδασκαλίας γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές για την ενίσχυση της φωνολογικής επίγνωσης, 
γραφοφωνημικής αντιστοιχίας, αφηγηματικού λόγου, λεξιλογικής γνώσης και μορφολογικής επίγνωσης. Πριν, 
αμέσως μετά και έξι εβδομάδες μετά την παρέμβαση, όλοι οι μαθητές αξιολογήθηκαν με σταθμισμένα τεστ 
για όλες τις παραπάνω δεξιότητες. Η ανάλυση συνδιακύμανσης (ANCOVA) σχετικά με τη διατήρηση των 
αποτελεσμάτων 6 εβδομάδες μετά το τέλος της παρέμβασης φανέρωσε ότι μετά τον έλεγχο της προόδου, η 
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πειραματική ομάδα φάνηκε καλύτερη στην ορθογραφία με στατιστική σημαντικότητα [F(1, 51)=3.98, p=.034] 
σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, ενώ η ομάδα σύγκρισης δε διατήρησε την υπεροχή της σε αυτή τη 
δεξιότητα. Η έγκαιρη διδασκαλία της ΜΕ φαίνεται πως έχει μακροπρόθεσμα οφέλη στην ανάπτυξη της 
ορθογραφικής ικανότητας σε παιδιά σε υψηλή επικινδυνότητα για διάγνωση με ΜΔ. 
 
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 9 
 
Μελέτη περίπτωσης: Αρχοντής, ο δυναμικός και αεικίνητος… κωμικός της τάξης που μισεί το 
γράψιμο 
Θεοδωροπούλου Μαρία & Μήτση Ελευθερία, Πανεπιστήμιο Βόλου 
 
Η παρούσα αναρτημένη ανακοίνωση αναφέρεται σε μια μελέτη περίπτωσης ενός μαθητή 9 ετών, τον Α. που 
φοιτά στη Γ’ δημοτικού και έχει διαγνωστεί με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-
Υ) και Δυσλεξία. Στη μελέτη περίπτωσης παρουσιάζεται το προφίλ του Α. αναφορικά με τις κοινωνικές 
δεξιότητες, τον συναισθηματικό του τομέα, καθώς και τις επιδόσεις του στα γνωστικά αντικείμενα της 
Γλώσσας και των Μαθηματικών. Επίσης παρουσιάζεται ένα οργανωμένο πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο 
δομείται σε τέσσερα στάδια, την αρχική αξιολόγηση, το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την τελική αξιολόγηση. 
Ακόμη, περιλαμβάνονται τεχνικές που στοχεύουν στην τροποποίηση των συνθηκών που δυσκολεύουν το 
παιδί με ΔΕΠ-Υ, όπως η δομή της τάξης, το διδακτικό υλικό, η καθημερινή διαχείριση, καθώς και η 
αυτοδιαχείριση της συμπεριφοράς του παιδιού. Επιπλέον, προτείνονται και ορισμένα συστήματα 
επιβράβευσης. Τέλος, περιλαμβάνονται ορισμένες τεχνικές για τη διευκόλυνση της αντιμετώπισης της 
συννοσηρότητας της ΔΕΠ-Υ με τη δυσλεξία. Η μελέτη περίπτωσης ολοκληρώνεται με την παροχή πρακτικών 
συμβουλών προς τους γονείς, προκειμένου να δώσουν έμφαση στα προτερήματα του παιδιού τους που 
αντιμετωπίζουν σχετικές δυσκολίες και να διευκολυνθούν στην καθημερινότητά τους με το παιδί. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


