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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Εθνικόν και Καποδιστριακόν 

Πανεπιστήμιον Αθηνών 

Ιατρική Σχολή 

Παιδοψυχιατρική Κλινική 

Νοσοκομείο Παίδων "Η Αγία Σοφία" 

Δ/ντής: Αναπλ. Καθηγητής Γερ.Κολαΐτης 

 

 
 

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στη μέθοδο: 
«Θετικοί Γονείς Χαρούμενα Παιδιά» 

 
 

Σκοπός του Σεμιναρίου 

Η εκπαίδευση στις βασικές αρχές του προγράμματος: «Θετικοί Γονείς Χαρούμενα 
Παιδιά», το οποίο απευθύνεται σε γονείς με παιδιά ηλικίας 3-8 χρόνων, με σοβαρά 
προβλήματα διαγωγής. 
 
Τι περιλαμβάνει: 
 

- Παρουσίαση των θεωρητικών και ερευνητικών δεδομένων των σύγχρονων 
προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης σε γονείς με παιδιά με διαταραχή διαγωγής. 
- Παρουσίαση του προγράμματος: «Θετικοί Γονείς Χαρούμενα Παιδιά» και της 
ερευνητικής αξιολόγησής του.  
Η εκπαίδευση θα συνοδεύεται από βιωματικές ασκήσεις, παρουσίαση περιστατικών 
σε video, παιγνίδι ρόλων μεταξύ των συμμετεχόντων, ασκήσεις εντός της αίθουσας. 
 
Σε ποιούς απευθύνεται: 
 
Σε ειδικούς ψυχικής υγείας. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 

μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε συναφές επιστημονικό πεδίο και να είναι 
εξοικειωμένοι με τις αρχές της συμπεριφερολογικής, οικογενειακής και 
προσωποκεντρικής θεραπείας. 
Προτεραιότητα θα δοθεί σε ειδικούς, που εργάζονται ήδη σε φορείς του Δημοσίου ή 
σε αντίστοιχους οργανισμούς (Iατροπαιδαγωγικά Kέντρα, Yπηρεσίες Aνηλίκων, 
Kοινωνικές Yπηρεσίες, Iδρύματα Φιλοξενίας Ανηλίκων κλπ). 
 
Θα χορηγηθεί εκπαιδευτικό και θεραπευτικό υλικό καθώς και πιστοποιητικό 
παρακολούθησης. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. 

 
Το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Ιουνίου και 2 Ιουλίου 
2013 και ώρες 09.00 π.μ. – 15.00 μ.μ., στην Πανεπιστημιακή Παιδοψυχιατρική 
Κλινική, στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία». 
 
Υπεύθυνοι προγράμματος και εκπαίδευσης: 
Απόστολος Βούρδας, Δρ.,MRCPsych, CCST, Παιδοψυχίατρος (Εκτελεστικός 
Υπεύθυνος) 
Γεράσιμος Κολαΐτης, Αναπλ. Καθηγητής - Διευθυντής Πανεπιστημιακής 
Παιδοψυχιατρικής Κλινικής (Επιστημονικός Υπεύθυνος) 
 
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής τηλεφωνήστε στο 210 - 7473811  
καθημερινά 09.00-17.00 ή στείλτε email: camhpp@gmail.com  
Ιστοσελίδα: child-psychiatry.med.uoa.gr 
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Αναλυτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου 

Τρίτη 25 Ιουνίου 

 

08:45 - 09:00          Προσέλευση 

09:00 - 10:00       Τα σύγχρονα προγράμματα πρώιμης παρέμβασης σε 

γονείς με παιδιά με διαταραχή διαγωγής και η 

αποτελεσματικότητά τους 

10:00 - 12:00         Αυξάνοντας τη θετική συμπεριφορά του παιδιού  
(ο ποιοτικός χρόνος γονέα - παιδιού, ο έπαινος και η 
ανταμοιβή) 
 

13:00 - 15:00        Αναπτύσσοντας τις επικοινωνιακές δεξιότητες, την 

κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού 

 

 

Τρίτη 2 Ιουλίου 

 

09:00 - 11:00         Προλαμβάνοντας ανεπιθύμητες συμπεριφορές, (κανόνες, 

πρόγραμμα, εργασίες για το σπίτι, επιλεκτική 

παράβλεψη) 

11:15 - 13:15 Μειώνοντας τις ανεπιθύμητες συμπεριφορές (θετική 

πειθαρχία, αφαίρεση προνομίου, συνέπειες, time out) 

14:00 - 15:00 Επιλεκτική παρουσίαση θεραπευτικών συνεδριών μέσω 
video 
     
Κλείσιμο σεμιναρίου 

To σεμινάριο πραγματοποιείται  
στα πλαίσια του Προγράμματος για την Προαγωγή της  
Ψυχικής Υγείας Παιδιών, Εφήβων και Νέων 
που χρηματοδοτείται από το 


