ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ (Αϋ& ΒϋΚΤΚΛΟ)
Ημερομηνίεσ διεξαγωγήσ

Ϊρεσ διεξαγωγήσ
Διάρκεια ςεμιναρίου
Χϊροσ Διεξαγωγήσ

Ειςθγθτζσ:

Αϋ Κφκλοσ: 01-02/11, 15-16/11, 2930/11, 13 – 14/12, 2014
Βϋ Κφκλοσ: 17-18/01, 31/01, 01/02, 1415/02, 28/02, 01/03, 2015.
άββατο: 15:30-20:30, Κυριακι: 10:0015:00
80 ϊρεσ (40 ϊρεσ ο Αϋ Κφκλοσ και 40
ϊρεσ ο Βϋ Κφκλοσ)
ΔΙΚΕΨΤ (οφοκλι Βενιηζλου 16 &
Ρόδων) Ν. Ηράκλειο Αττικισ

Παπαδοποφλου Βίκυ – MSc Κλινικι Ψυχολόγοσ
Σαςίου Αςπαςία – MSc Κλινικι Ψυχολόγοσ, Ψυχοκεραπεφτρια

Α’ ΚΤΚΛΟ
Ο Α’ κφκλοσ απευκφνεται ςε ειδικοφσ ψυχικισ υγείασ (ψυχολόγουσ, κοινωνικοφσ
λειτουργοφσ, εργοθεραπευτζσ, λογοθεραπευτζσ, ψυχιάτρουσ). Περιλαμβάνει τα
παρακάτω κζματα:
ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ
Σι είναι θ ςυμβουλευτικι ψυχολογία
χζςθ τθσ ςυμβουλευτικισ ψυχολογίασ με τθν κλινικι ψυχολογία
χζςθ τθσ ςυμβουλευτικισ ψυχολογίασ με τθν Ψυχοκεραπεία
Θεωρίεσ ςυμβουλευτικισ ψυχολογίασ
ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ
Δζκα μοντζλα παροχισ ςυμβουλϊν
Είδθ ςυμβουλευτικισ
υνζντευξθ και ςυηιτθςθ
Χαρακτθριςτικά προςωπικότθτασ ςυμβοφλου
τοιχεία που πρζπει να αποφεφγει ο ςφμβουλοσ
Βαςικά ςτοιχεία για τθ πρϊτθ ςυνάντθςθ/ ςυνζντευξθ με το ςυμβουλευόμενο
Τπόδειγμα λιψθσ ιςτορικοφ για ενιλικεσ
ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ
Ενεργθτικι ακρόαςθ (Παραγωγικι ακρόαςθ και Μθ παραγωγικι ακρόαςθ)
Δεξιότθτεσ μθ – λεκτικισ αποδοχισ
Δεξιότθτεσ λεκτικισ αποδοχισ
Παραδείγματα
Βιωματικζσ αςκιςεισ (2- 3 ατόμων)
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ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ (Αϋ& ΒϋΚΤΚΛΟ)
ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ
Χαρακτθριςτικά τθσ ςχζςθσ ςυμβοφλου - παιδιοφ
Επικυμθτά χαρακτθριςτικά ενόσ ςυμβοφλου παιδιϊν
υμβουλευτικζσ δεξιότθτεσ ςτα παιδιά
Τπόδειγμα λιψθσ ιςτορικοφ για τα παιδιά
ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΤ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΣΟΛΟΓΙΑ/ Η ΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ
Πϊσ μποροφν οι ψυχοκεραπευτζσ να αποφφγουν τθν παραβίαςθ δεοντολογίασ και
να διαχειριςτοφν δεοντολογικά ηθτιματα όταν αυτά προκφπτουν
Ποιεσ είναι οι αρχζσ του Κϊδικα Δεοντολογίασ για τθν διεξαγωγι κεραπείασ και θ
κριτικι τουσ
ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΟΤ ΓΟΝΕΙ
Εκριξεισ κυμοφ/ Επικετικότθτα
Δυςκολίεσ φπνου
Η ηιλια των παιδιϊν
Βαςικζσ αρχζσ διαχείριςθσ τθσ ςυμπεριφοράσ
Η ενίςχυςθ τθσ ςυμπεριφοράσ
Παραδείγματα περιςτατικϊν
ΕΚΦΟΒΙΜΟ
O Εκφοβιςμόσ ςτο ςχολείο ςιμερα (Σο φαινόμενο bullying)
Οι διάφορεσ μορφζσ του εκφοβιςμοφ
Ατομικζσ και ομαδικζσ περιπτϊςεισ εκφοβιςμοφ
Η διαδικαςία του εκφοβιςμοφ
Σι μποροφμε να κάνουμε
Συπικά χαρακτθριςτικά των παιδιϊν που ςυνικωσ πζφτουν κφματα εκφοβιςμοφ
υνκικεσ που μπορεί να ςυμβάλλουν ςτθν ανάπτυξθ εκφοβιςτικισ- επικετικισ
ςυμπεριφοράσ
Πικανζσ ενδείξεισ για τουσ γονείσ ότι το παιδί τουσ μπορεί να είναι κφμα
εκφοβιςμοφ
Παραδείγματα περιςτατικϊν
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ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ (Αϋ& ΒϋΚΤΚΛΟ)
B’ ΚΤΚΛΟ
Ο Bϋ κφκλοσ απευκφνεται ςε ψυχολόγουσ και παιδοψυχίατρουσ και περιλαμβάνει
περιςςότερθ εμβάκυνςθ ςτα παρακάτω ειδικά κζματα:
ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΕ ΔΤΚΟΛΙΕ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Προβλιματα προςαρμογισ του παιδιοφ ςτο παιδικό ςτακμό
Η διαταραχι του «άγχουσ αποχωριςμοφ»
Αγχϊδεισ διαταραχζσ/ φοβίεσ
Κατάκλιψθ
χολικι άρνθςθ
Άλλεσ ςυναιςκθματικζσ δυςκολίεσ (νυχτερινι ενοφρθςθ, άρνθςθ φαγθτοφ, ψζματα)
Αντιμετϊπιςθ από γονείσ και εκπαιδευτικοφσ
Παραδείγματα περιςτατικϊν
ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΕΦΗΒΟΤ
τάςεισ/ υμπεριφορζσ του ζφθβου
Ο ζφθβοσ ςε ςχζςθ με τουσ γονείσ του
Η ςχζςθ του εφιβου με το ςχολείο
Ηλεκτρονικοί υπολογιςτζσ-ιντερνζτ
Ζφθβοι και χριςθ ουςιϊν
Ζφθβοι και ςεξουαλικότθτα
Η ςυμβουλευτικι με εφιβουσ
Δυςκολίεσ ςτθ κεραπευτικι ςχζςθ και ςτθ διαμόρφωςθ κεραπευτικϊν ςτόχων
Σεχνικζσ ςυνζντευξθσ αφξθςθσ κινιτρου
Παραδείγματα περιςτατικϊν
ΔΙΑΖΤΓΙΟ
Θεωρθτικζσ προςεγγίςεισ για τθν επίδραςθ του διαηυγίου ςτα παιδιά
Αντιδράςεισ των παιδιϊν ςτο χωριςμό των γονζων με βάςθ τθν θλικία τουσ
Σι κα πρζπει να λάβουν υπόψθ τουσ οι γονείσ πριν μιλιςουν ςτα παιδιά για το
διαηφγιο
Πωσ οργανϊνεται για τα παιδιά θ ηωι μετά το διαηφγιο
Μιλϊντασ ςτα παιδιά για μια νζα ςχζςθ ι για ζνα δεφτερο γάμο
υμβουλευτικι διαηευγμζνων γονιϊν και παιδιϊν
Παραδείγματα περιςτατικϊν
ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΔΤΚΟΛΙΕ
Αξιολόγθςθ, διάγνωςθ και ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων
Σα ςυναιςκιματα και θ αντίδραςθ των γονιϊν μετά τθν ανακοίνωςθ των
αποτελεςμάτων
Η ςτάςθ τθσ οικογζνειασ ςτο άμεςο και ευρφτερο περιβάλλον
Σα ςυναιςκιματα που βιϊνουν τα παιδιά με μακθςιακζσ δυςκολίεσ/ Ο ρόλοσ τον
γονιϊν
Ο ρόλοσ τον γονιϊν ςτην αποκατάςταςη των μαθηςιακϊν δυςκολιϊν
υμβουλζσ προσ του γονείσ
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ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ (Αϋ& ΒϋΚΤΚΛΟ)
Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ - δαςκάλου ςτθν αποκατάςταςθ των μακθςιακϊν
δυςκολιϊν
υνεργαςία του εκπαιδευτικοφ με τον ειδικό παιδαγωγό
Ενδείξεισ πικανισ μακθςιακισ δυςκολίασ ςτο Νθπιαγωγείο και ςτισ πρϊτεσ τάξεισ
του Δθμοτικοφ
Ενδείξεισ ειδικϊν μακθςιακϊν δυςκολιϊν ςτο Γυμνάςιο και το Λφκειο
Παραδείγματα περιςτατικϊν
ΘΕΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΒΑΡΗ ΑΡΡΩΣΙΑ
Φάςεισ τθσ χρόνιασ/ απειλθτικισ αρρϊςτιασ
Εξζλιξθ τθσ χρόνιασ νόςου και μοντζλα αςκζνειασ
Πϊσ κα εξθγιςουμε ςτο παιδί τθ χρόνια αςκζνεια του γονιοφ του
Γυναίκα και καρκίνος
Ο ρόλοσ του κλινικοφ ψυχολόγου ςτθν υπθρεςία των αςκενϊν με καρκίνο
Σο ςοβαρά άρρωςτο παιδί και θ οικογζνειά του
Παραδείγματα περιςτατικϊν
ΘΡΗΝΟ/ ΠΕΝΘΟ
Θεωρίεσ για το πζνκοσ/ κρινο
Μορφζσ/ εκδθλϊςεισ κρινου
Καταςτάςεισ που οδθγοφν ςε πακολογικζσ εκδθλϊςεισ κρινου
Θάνατοσ και κρινοσ ςτα παιδιά
Διαδικαςίεσ και αντιδράςεισ κρινου ςτα παιδιά
Σι μποροφν να κάνουν οι γονείσ;
Πρζπει να πθγαίνουν τα παιδιά ςτισ κθδείεσ;
Σι πρζπει να πουν οι γονείσ για το κάνατο;
Παραδείγματα περιςτατικϊν

ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΣΟΤ ΓΟΝΕΙ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΑΔ
Εκπαίδευςθ Γονζων ςχετικά με τθ φφςθ των ΔΑΔ
Εκπαίδευςθ Γονζων ςε βαςικά κζματα παρζμβαςθσ (Θετικι Ενίςχυςθ, Διαδικαςία
Γενίκευςθσ, Διαμόρφωςθ υμπεριφοράσ)
Εκπαίδευςθ ςτθν Αυτονομία & τθν Αυτοεξυπθρζτθςθ
Εκπαίδευςθ ςτθ χριςθ τθσ τουαλζτασ
Ειδικά Θζματα Γονζων - Προβλιματα Διατροφισ/ Προβλιματα Υπνου
Εκπαίδευςθ Γονζα ςτθ Διαχείριςθ Ελεφκερου Χρόνου του Παιδιοφ
Ο Ρόλοσ των αδερφϊν
Ομάδεσ τιριξθσ

ΚΑΚΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΤΙΟΘΕΙΑ (29-30/03)
Κακοποίηςη
Είδθ κακοποίθςθσ (ωματικι, εξουαλικι, υναιςκθματικι/Ψυχολογικι)
Η παραμζλθςθ
υμβουλζσ προσ τουσ γονείσ
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ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ (Αϋ& ΒϋΚΤΚΛΟ)
Αντιμετϊπιςθ/ υποςτιριξθ και κεραπεία του τραφματοσ του παιδιοφ
Τιοθεςία
Αναγνϊριςθ του πόνου και τθσ απϊλειασ που ςυνοδεφουν γονείσ και παιδί
Σι κα ικελαν να εκφράςουν τα υιοκετθμζνα παιδιά
Σι χρειάηεται να ξζρουν οι γονείσ
Πρζπει να αποκαλυφκεί το μυςτικό
υμβουλζσ προσ τουσ γονείσ
Κρατικοί φορείσ για υιοκεςία

Για περαιτζρω πλθροφορίεσ μπορείτε να επικοινωνιςετε μαηί μασ από Δευτζρα ζωσ
Πζμπτθ, 10:00-15:00 ςτα τθλ: 210-2830100 και 6945 558644.
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