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Α. ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΑΔ (ΑΒΑ & LOVAA’S) 

Ημ/νίες  Διεξαγωγής: 23-24/11,  07-08/12  2013,  11-12/01,  25-26/01,  08-09/02,  22-
23/02, 08-09/03, 22-23/03, 05-06/04, 03-04/05 2014.
Τόπος Διεξαγωγής: Αίθουσα Εκπαιδεύσεων ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ (Σοφοκλή Βενιζέλου 16 & Ρόδων, 
Ν. Ηράκλειο Αττικής).
Ώρες Διεξαγωγής: Σάββατο: 15:30-20:30, Κυριακή: 10:00-15:00
Διάρκεια Μετεκπαίδευσης: 100 ώρες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Απευθύνεται  σε  ψυχολόγους,  ειδικούς  παιδαγωγούς,  νηπιαγωγούς,  δασκάλους, 
λογοθεραπευτές,  κοινωνικούς  λειτουργούς,  εργοθεραπευτές,  γονείς,  αλλά  και  σε 
όλους όσοι θέλουν να ασχοληθούν θεραπευτικά με παιδιά στο φάσμα του αυτισμού 
και της νοητικής στέρησης.

Το  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  παρέμβασης  στον  αυτισμό  είναι  ένα  πρόγραμμα 
επιμόρφωσης,  το  οποίο  παρέχει  τόσο  θεωρητική  κατάρτιση  όσο  και  πρακτική 
εξάσκηση στους εκπαιδευόμενους. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
 Περιγραφή, Διαφοροδιάγνωση 
 Διαγνωστικά Εργαλεία 
 Αξιολόγηση, Ατομικό-Εκπαιδευτικό Προφίλ 
 Αυτισμός & Συμπεριφορισμός 
 Τα Προγράμματα ABA & LOVAA’S 
 Συμπεριφορικές Τεχνικές, Καταγραφές Προγράμματος 
 Ανάλυση Προγράμματος 
 Teach me language 
 Παιχνίδι - integrated groups 

*  Η  εκπαίδευση  περιλαμβάνει  βιντεοσκοπημένο  υλικό  από  2  από  τα  μεγαλύτερα 
παγκοσμίως κέντρα παρέμβασης παιδιών με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, καθώς 
και παρακολούθηση video πραγματικών περιστατικών του ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ.

Ολοκληρώνοντας  την  εκπαίδευση  στην  Πρώιμη  Παρέμβαση  σε  παιδιά  με  ΔΑΔ  του  
ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ, οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης, σύμφωνα με την  
οποία, θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν το Πρόγραμμα ΑΒΑ.
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Β. ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ (ΔΥΣΛΕΞΙΑ)/ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ημ/νίες Διεξαγωγής: 18-19/01, 01-02/02, 15-16/02, 15-16/03, 2014
Τόπος Διεξαγωγής: Αίθουσα Εκπαιδεύσεων ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ (Σοφοκλή Βενιζέλου 16 & Ρόδων, 
Ν. Ηράκλειο Αττικής).
Ώρες Διεξαγωγής: Σάββατο: 15:30-20:30, Κυριακή: 10:00-15:00
Διάρκεια Σεμιναρίου: 50 ώρες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Απευθύνεται σε  ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, κοινωνικούς 
λειτουργούς,  εκπαιδευτικούς και  όλους  τους  ειδικούς  που  εμπλέκονται  στην 
υποστήριξη παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Οι  παρακάτω  θεματικές  ενότητες  αποτελούν  ξεχωριστές  εκπαιδεύσεις  ώστε  να  
μπορούν  οι  ενδιαφερόμενοι  να  τις  παρακολουθήσουν  στο  σύνολό  τους  ή  
μεμονωμένα.

 Ορθογραφία (18 – 19/01) 
Εκτίθενται οι τρόποι παρέμβασης σε παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που 
εντοπίζονται  πολύ  συγκεκριμένα  στο  κομμάτι  της  ορθογραφίας  (μαθησιακή 
δυσκολία στη γραπτή έκφραση).

 Ανάγνωση-κατανόηση (01-02/02) 
Παρουσίαση  των  τρόπων  υποστήριξης  των  παιδιών  εκείνων  που  συναντούν 
μαθησιακές δυσκολίες  στο κομμάτι  της  ανάγνωσης και  της  κατανόησης  (ειδική 
μαθησιακή της ανάγνωσης).

 Γραπτή έκφραση (15/02) 
Παρουσιάζονται τρόποι παρέμβασης σε παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 
στη γραπτή έκφραση, την οργάνωση, δόμηση και ανάπτυξη του γραπτού λόγου.
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 Ξένες γλώσσες – Νομοθετικό πλαίσιο (16/02) 
Τεκμηριώνονται  θεωρητικά  οι  λόγοι  για  τους  οποίους  η  εκμάθηση  μιας  ξένης 
γλώσσας,  όπως  τα  Αγγλικά  αποτελεί  μια  επίπονη  διαδικασία  για  παιδιά  με 
μαθησιακές  δυσκολίες  στη  μητρική  τους  γλώσσα.  Επιπλέον,  προτείνονται 
διαδραστικές μέθοδοι για να διευκολυνθεί η εκμάθηση αυτή.  Τέλος,  παρέχονται 
στοιχεία για το νομοθετικό πλαίσιο που περιβάλλει την Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα.

 Παρέμβαση στο Γυμνάσιο (15/03) 
Παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο βάση του οποίου υπαγορεύεται η συνέχιση 
παρέμβασης  σε  παιδιά  με  μαθησιακές  δυσκολίες  στις  τάξεις  του  γυμνασίου. 
Επιπλέον, προτείνονται τρόποι με τους οποίους μπορεί αυτή να επιτευχθεί χωρίς 
να επιτείνεται το ήδη βεβαρυμμένο σχολικό πρόγραμμα των εφήβων μαθητών.

 Συμβουλευτική (16/03) 
Παρουσιάζεται  ο  τρόπος  με  τον  οποίο  ανακοινώνονται  τα  αποτελέσματα  της 
μαθησιακής αξιολόγησης στους γονείς. Επίσης, θα συζητηθούν τα συναισθήματα 
των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες/ δυσλεξία, καθώς και εκείνα των γονιών 
μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Τέλος, θα γίνει παρουσίαση σχετικά με 
το  ποιος  χρειάζεται  να είναι  ο  ρόλος του σχολείου,  αλλά και  των γονιών στην 
αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών του παιδιού.

Η προσέγγιση του προγράμματος δεν είναι θεωρητική αλλά αφορά την εφαρμογή  
και ορθή χρήση των τεχνικών παρέμβασης.
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Γ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α΄& Β΄ ΚΥΚΛΟΣ)

Ημ/νίες Διεξαγωγής: Α΄ Κύκλος: 16-17/11, 30/11, 01/12, 07 – 08/12, 2013, 11-12/01, 
2014,  Β΄ Κύκλος: 25-26/01, 01-02/02, 15-16/02, 08-09/03, 15-16/03, 29-30/03 2014.
Τόπος Διεξαγωγής: ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ (Σοφοκλή Βενιζέλου16 & Ρόδων, Ν. Ηράκλειο Αττικής)
Ώρες Διεξαγωγής: Σάββατο: 10:00-15:00, Κυριακή: 15:30-20:30  
Διάρκεια Σεμιναρίου: 100 ώρες (40 ώρες ο Α΄ Κύκλος και 60 ώρες ο Β΄ Κύκλος)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α’ ΚΥΚΛΟΣ

Ο  Α’  κύκλος  απευθύνεται  σε  ειδικούς  ψυχικής  υγείας  (ψυχολόγους,  κοινωνικούς 
λειτουργούς, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ψυχιάτρους). 

Περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 
 Τι είναι η συμβουλευτική ψυχολογία
 Σχέση της συμβουλευτικής ψυχολογίας με την κλινική ψυχολογία
 Σχέση της συμβουλευτικής ψυχολογίας με την Ψυχοθεραπεία
 Θεωρίες συμβουλευτικής ψυχολογίας

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
 Δέκα μοντέλα παροχής συμβουλών
 Είδη συμβουλευτικής
 Συνέντευξη και συζήτηση
 Χαρακτηριστικά προσωπικότητας συμβούλου
 Στοιχεία που πρέπει να αποφεύγει ο σύμβουλος
 Βασικά στοιχεία για τη πρώτη συνάντηση/ συνέντευξη με το

συμβουλευόμενο 
 Υπόδειγμα λήψης ιστορικού για ενήλικες

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 
 Ενεργητική ακρόαση (Παραγωγική ακρόαση και Μη παραγωγική ακρόαση)
 Δεξιότητες μη – λεκτικής αποδοχής 
 Δεξιότητες λεκτικής αποδοχής
 Παραδείγματα 
 Βιωματικές ασκήσεις (2- 3 ατόμων)
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΠΑΙΔΙΆ
 Χαρακτηριστικά της σχέσης συμβούλου – παιδιού
 Επιθυμητά χαρακτηριστικά ενός συμβούλου παιδιών
 Συμβουλευτικές δεξιότητες στα παιδιά 
 Υπόδειγμα λήψης ιστορικού για τα παιδιά

ΣΤΟΧΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ  ΚΑΙ  Ο  ΡΌΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΎ 
ΨΥΧΟΛΌΓΟΥ
 Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του συμβούλου
 Πως αντιλαμβάνεται ο συμβουλευόμενος το συμβουλευτικό ψυχολόγο;
 Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του συμβουλευόμενου
 Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των ατόμων που ζητούν ψυχολογική βοήθεια

και εκείνων που δεν ζητούν;

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ/ Η ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
 Πώς μπορούν οι ψυχοθεραπευτές να αποφύγουν την παραβίαση

δεοντολογίας και να διαχειριστούν δεοντολογικά ζητήματα όταν αυτά
προκύπτουν 

 Ποιες είναι οι αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας για την διεξαγωγή θεραπείας
και η κριτική τους

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΊΣ
 Εκρήξεις θυμού/ Επιθετικότητα
 Δυσκολίες ύπνου
 Η ζήλια των παιδιών
 Βασικές αρχές διαχείρισης της συμπεριφοράς
 Η ενίσχυση της συμπεριφοράς 
 Παραδείγματα περιστατικών
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ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 
 O Εκφοβισμός στο σχολείο σήμερα (Το φαινόμενο bullying) 
 Οι διάφορες μορφές του εκφοβισμού
 Ατομικές και ομαδικές περιπτώσεις εκφοβισμού
 Η διαδικασία του εκφοβισμού 
 Τι μπορούμε να κάνουμε
 Τυπικά χαρακτηριστικά των παιδιών που συνήθως πέφτουν θύματα

εκφοβισμού
 Συνθήκες που μπορεί να συμβάλλουν στην ανάπτυξη εκφοβιστικής-

επιθετικής συμπεριφοράς
 Πιθανές ενδείξεις για τους γονείς ότι το παιδί τους μπορεί να είναι θύμα

εκφοβισμού
 Παραδείγματα περιστατικών

B’ ΚΥΚΛΟΣ

Οι θεματικές ενότητες του Β΄ Κύκλου αποτελούν ξεχωριστές εκπαιδεύσεις ώστε  
να  μπορούν  οι  ενδιαφερόμενοι  να  τις  παρακολουθήσουν  στο  σύνολό  τους  ή  
μεμονωμένα. 

Ο B΄ κύκλος απευθύνεται σε ψυχολόγους και  παιδοψυχίατρους και περιλαμβάνει 
περισσότερη εμβάθυνση στα παρακάτω ειδικά θέματα:

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 
(25/01)
 Προβλήματα προσαρμογής του παιδιού στο παιδικό σταθμό
 Η διαταραχή του «άγχους αποχωρισμού»
 Αγχώδεις διαταραχές/ φοβίες
 Κατάθλιψη 
 Σχολική άρνηση
 Άλλες συναισθηματικές δυσκολίες (νυχτερινή ενούρηση, άρνηση φαγητού,

ψέματα) 
 Αντιμετώπιση από γονείς και εκπαιδευτικούς
 Παραδείγματα περιστατικών
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ/ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ 
2013-2014

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΕΦΉΒΟΥΣ (26/01)
 Στάσεις/ Συμπεριφορές του έφηβου
 Ο έφηβος σε σχέση με τους γονείς του
 Η σχέση του εφήβου με το σχολείο
 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές-ιντερνέτ
 Έφηβοι και χρήση ουσιών
 Έφηβοι και σεξουαλικότητα 
 Η συμβουλευτική με εφήβους
 Δυσκολίες στη θεραπευτική σχέση και στη διαμόρφωση θεραπευτικών

στόχων 
 Τεχνικές συνέντευξης αύξησης κινήτρου
 Παραδείγματα περιστατικών

ΔΙΑΖΎΓΙΟ (01/02)
 Θεωρητικές προσεγγίσεις για την επίδραση του διαζυγίου στα παιδιά
 Αντιδράσεις των παιδιών στο χωρισμό των γονέων με βάση την ηλικία τους 
 Τι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι γονείς πριν μιλήσουν στα παιδιά για

το διαζύγιο
 Πως οργανώνεται για τα παιδιά η ζωή μετά το διαζύγιο
 Μιλώντας στα παιδιά για μια νέα σχέση ή για ένα δεύτερο γάμο
 Συμβουλευτική διαζευγμένων γονιών και παιδιών
 Παραδείγματα περιστατικών

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ (02/02)
 Αξιολόγηση, διάγνωση και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
 Τα συναισθήματα και η αντίδραση των γονιών μετά την ανακοίνωση των

αποτελεσμάτων
 Η στάση της οικογένειας στο άμεσο και ευρύτερο περιβάλλον
 Τα συναισθήματα που βιώνουν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες/ Ο

ρόλος των γονιών
 Ο ρόλος τον γονιών στην αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών
 Συμβουλές προς του γονείς
 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού - δασκάλου στην αποκατάσταση των

μαθησιακών δυσκολιών 
 Συνεργασία του εκπαιδευτικού με τον ειδικό παιδαγωγό
 Ενδείξεις πιθανής μαθησιακής δυσκολίας στο Νηπιαγωγείο και στις πρώτες

τάξεις του Δημοτικού
 Ενδείξεις ειδικών μαθησιακών δυσκολιών στο Γυμνάσιο και το Λύκειο
 Παραδείγματα περιστατικών
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ/ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ 
2013-2014

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΗ ΑΡΡΩΣΤΙΑ (15/02)
 Φάσεις της χρόνιας/ απειλητικής αρρώστιας
 Εξέλιξη της χρόνιας νόσου και μοντέλα ασθένειας
 Πώς θα εξηγήσουμε στο παιδί τη χρόνια ασθένεια του γονιού του
 Γυναίκα και καρκίνος
 Ο ρόλος του κλινικού ψυχολόγου στην υπηρεσία των ασθενών με καρκίνο
 Το σοβαρά άρρωστο παιδί και η οικογένειά του
 Παραδείγματα περιστατικών

ΘΡΗΝΟΣ/ ΠΕΝΘΟΣ (16/02)
 Θεωρίες για το πένθος/ θρήνο 
 Μορφές/ εκδηλώσεις θρήνου
 Καταστάσεις που οδηγούν σε παθολογικές εκδηλώσεις θρήνου
 Θάνατος και θρήνος στα παιδιά
 Διαδικασίες και αντιδράσεις θρήνου στα παιδιά
 Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς;
 Πρέπει να πηγαίνουν τα παιδιά στις κηδείες; 
 Τι πρέπει να πουν οι γονείς για το θάνατο;
 Παραδείγματα περιστατικών

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΟΦΗΣ (ΔΠΤ) (08-09/03)
 Τι είναι οι διαταραχές πρόσληψης τροφής
 Ψυχογενής Βουλιμία
 Ψυχογενής Ανορεξία
 Συμπεριφορές, σκέψεις και συναισθήματα που εμφανίζουν τα άτομα με ΔΠΤ
 Αιτιοπαθογένεια και παράγοντες που συντηρούν τις ΔΠΤ
 Το Γνωσιακό Συμπεριφοριστικό μοντέλο (ΓΣΜ) για την ερμηνεία και την

διατήρηση των ΔΠΤ
 Παρέμβαση-Συμβουλευτική υποστήριξη
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ/ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ 
2013-2014

ΣΎΝΔΡΟΜΟ ASPERGER –ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (15/03)
 Χαρακτηριστικά του Συνδρόμου Asperger
 Σύγκριση αυτισμού υψηλής λειτουργικότητας και Συνδρόμου Asperger
 Αιτιολογία/ Επιδημιολογία/ Πορεία/ Πρόγνωση
 Συνοσηρότητα και Σύνδρομο Asperger/ Διαφορική Διάγνωση
 Θεωρία του Νου (ΘΤΝ)
 Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα
 Ομιλία/λόγος
 Κοινωνικές σχέσεις
 Εκφοβισμός και Asperger
 Η ζωή μετά το σχολείο
 Ενήλικες και σύνδρομο AS
 Θεραπευτικές Προσεγγίσεις 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΑΔ (16/03)
 Εκπαίδευση Γονέων σχετικά με τη φύση των ΔΑΔ
 Εκπαίδευση Γονέων σε βασικά θέματα παρέμβασης (Θετική Ενίσχυση,

Διαδικασία Γενίκευσης, Διαμόρφωση Συμπεριφοράς)
 Εκπαίδευση στην Αυτονομία & την Αυτοεξυπηρέτηση
 Εκπαίδευση στη χρήση της τουαλέτας
 Ειδικά Θέματα Γονέων - Προβλήματα Διατροφής/ Προβλήματα Ύπνου
 Εκπαίδευση Γονέα στη Διαχείριση Ελεύθερου Χρόνου του Παιδιού
 Ο Ρόλος των αδερφών
 Ομάδες Στήριξης

ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΥΙΟΘΕΣΙΑ (29-30/03)
 Κακοποίηση 
 Είδη κακοποίησης (Σωματική, Σεξουαλική, Συναισθηματική/Ψυχολογική) 
 Η παραμέληση 
 Συμβουλές προς τους γονείς
 Αντιμετώπιση/ υποστήριξη και θεραπεία του τραύματος του παιδιού
 Υιοθεσία
 Αναγνώριση του πόνου και της απώλειας που συνοδεύουν γονείς και παιδί
 Τι θα ήθελαν να εκφράσουν τα υιοθετημένα παιδιά
 Τι χρειάζεται να ξέρουν οι γονείς
 Πρέπει να αποκαλυφθεί το μυστικό
 Συμβουλές προς τους γονείς
 Κρατικοί φορείς για υιοθεσία
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ/ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ 
2013-2014

Δ. SSIP – Social Skills Intervention Program by Dikepsy  
    (ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ)

Ημ/νία Διεξαγωγής: 14-15 Δεκεμβρίου 2013
Τόπος Διεξαγωγής: Αίθουσα Εκπαιδεύσεων ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ (Σοφοκλή Βενιζέλου16 & Ρόδων, 
Ν. Ηράκλειο Αττικής)
Ώρες Διεξαγωγής: Σάββατο/Κυριακή: 09:00-17:00
Διάρκεια Σεμιναρίου: 16 ώρες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Απευθύνεται σε ειδικούς ψυχικής υγείας και ειδικής αγωγής (ψυχολόγους, ειδικούς 
παιδαγωγούς,  κοινωνικούς  λειτουργούς,  εργοθεραπευτές,  λογοθεραπευτές) 
εκπαιδευτικούς και γονείς.

Το  σεμινάριο  αυτό  αφορά  στη  χρήση  του  παιχνιδιού  ως  μέσο  ενίσχυσης  των 
κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών που είναι στο φάσμα του αυτισμού. Το υλικό του 
είναι δομημένο έτσι ώστε να παρουσιαστεί βιωματικά και να μπορεί να εφαρμοστεί 
και στο σπίτι. Θα παρουσιαστεί πλήθος δοκιμασμένων παιχνιδιών, το καθένα από τα 
οποία θα αντιστοιχεί στο επίπεδο λειτουργικότητας του παιδιού και θα αποσκοπεί στη 
διδασκαλία συγκεκριμένων δεξιοτήτων και την κατάκτηση της επικοινωνίας. 

Θα  αναλυθούν  οι  δυσκολίες  στο  παιχνίδι  για  τα  παιδιά  με  ΔΑΔ,  τα  στάδια  του 
παιχνιδιού  ανάλογα  με  το  επίπεδο  λειτουργικότητας  του  παιδιού  και  οι  τρόποι 
παρέμβασης  για  την  ενίσχυση  δεξιοτήτων  και  επικοινωνίας.  Θα  δοθούν  ιδέες  για 
πλήθος παιχνιδιών τα οποία θα παρουσιαστούν βιωματικά. 

Οι  γονείς  που  θα  παρακολουθήσουν  το  Σεμινάριο  θα  μπορούν  να  συνεχίζουν  την 
αποκατάσταση του παιδιού τους στα πλαίσια της καθημερινής οικογενειακής ζωής.  
Χρησιμοποιώντας τη χαρά που προσφέρει το παιχνίδι θα του μεταδώσουν γνώσεις και 
δεξιότητες και θα ενισχύσουν στο μέγιστο βαθμό το συναισθηματικό δέσιμο και τη 
μεταξύ τους επικοινωνία. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ/ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ 
2013-2014

Η εκπαίδευση του ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ περιλαμβάνει:
 Ποιες είναι οι ρίζες του παιχνιδιού
 Πως διαφοροποιείται το παιχνίδι στα παιδιά με αυτισμό 
 Ανορθόδοξο Παιχνίδι
 Στόχοι του Προγράμματος
 Αξιολόγηση δεξιοτήτων παιχνιδιού 
 Φόρμα παρατήρησης
 Παρουσίαση επιπέδων (Α+Β+Γ) παιχνιδιού
 Λειτουργικό - Κατασκευαστικό Παιχνίδι
 Συμβολικό Παιχνίδι-Παιχνίδι με κανόνες
 Μεθοδολογία  ανάπτυξης  των  κοινωνικών  δεξιοτήτων  στα  διάφορα  επίπεδα 

παιχνιδιών Παρουσίαση παιχνιδιών

Στο σεμινάριο παρουσιάζεται βιντεοσκοπημένο υλικό με παρέμβαση σε πραγματικά 
περιστατικά του ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16 & ΡΟΔΩΝ/ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 32, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 141 22 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)
ΤΗΛ/ ΦΑΞ: 210 283 0100  e-mail: dikepsy@dikepsy.gr

www.dikepsy.gr  www.autismdikepsy.gr

2

http://www.autismdikepsy.gr/
http://www.dikepsy.gr/


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ/ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ 
2013-2014

Ε. ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ (WISC III)
Ημ/νίες Διεξαγωγής: 18-19/01, 08-09/02, 22-23/02, 22-23/03 2014
Τόπος Διεξαγωγής: ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ (Σοφοκλή Βενιζέλου16 & Ρόδων, Ηράκλειο Αττικής)
Ώρες Διεξαγωγής: Σάββατο: 10:00-15:00, Κυριακή: 15:30-20:30
Διάρκεια Σεμιναρίου: 40 ώρες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  για  το  τεστ  νοημοσύνης  WISC  III  απευθύνεται 
αποκλειστικά σε  ψυχολόγους,  με άδεια ή δυνατότητα απόκτησης άδειας άσκησης 
επαγγέλματος.

Το  τεστ  αποτελεί  αξιόπιστο  εργαλείο  εκτίμησης  της  νοημοσύνης  καθώς  και 
σημαντικών ικανοτήτων και αδυναμιών παιδιών και εφήβων.

Η εκπαίδευση του ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ περιλαμβάνει:
 Κάλυψη θεμάτων σχετικά με τις ψυχομετρικές δοκιμασίες
 Λεπτομερή ανάλυση των κλιμάκων
 Βαθμολόγηση και ερμηνεία του WISC III 
 Χορήγηση του τεστ στο χώρο του ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ
 Συγγραφή ψυχολογικής έκθεσης
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ/ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ 
2013-2014

ΣΤ. ΠΡΟΒΟΛΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ (CAT-TAT & ΠΑΙΔΙΚΟ ΙΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ)

Ημ/νίες Διεξαγωγής: 05-06/04, 12-13/04, 03-04/05, 10-11/05 2014.
Τόπος Διεξαγωγής: ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ (Σοφοκλή Βενιζέλου16 & Ρόδων, Ηράκλειο Αττικής)
Ώρες Διεξαγωγής: Σάββατο: 10:00-15:00, Κυριακή: 15:30-20:30
Διάρκεια Σεμιναρίου: 40 ώρες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τις προβολικές δοκιμασίες CAT και TAT, απευθύνεται 
αποκλειστικά  σε  ψυχολόγους  και  φοιτητές  ψυχολογίας,  με  άδεια  ή  δυνατότητα 
απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Πρόκειται  για  κλινικά  εργαλεία  που  χρησιμοποιούνται  στην  αξιολόγηση  και  την 
εξαγωγή κλινικών συμπερασμάτων, τόσο για ενήλικες όσο και για παιδιά.

Η εκπαίδευση του ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ περιλαμβάνει:
 Κάλυψη θεωρητικών θεμάτων σχετικά με τις Προβολικές Δοκιμασίες
 Λεπτομερή ανάλυση των καρτών
 Ερμηνεία των καρτών
 Συγγραφή ψυχολογικής έκθεσης

Το  τελευταίο  Σαββατοκύριακο  αποτελεί  μια  ξεχωριστή  ενότητα/Διημερίδα  για  το 
Παιδικό  Ιχνογράφημα,  την  οποία  μπορούν  να  παρακολουθήσουν  όλοι  οι  ειδικοί 
ψυχικής υγείας, ειδικής αγωγής καθώς και οι εκπαιδευτικοί.
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Ζ. ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΣΤΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Ημ/νίες Διεξαγωγής: 17/01, 24/01, 07/02, 21/02 2014.
Τόπος Διεξαγωγής: ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ (Σοφοκλή Βενιζέλου 16 & Ρόδων, Ν. Ηράκλειο Αττικής).
Ώρες Διεξαγωγής: Παρασκευή: 16:00 – 21:00
Διάρκεια Μετεκπαίδευσης: 20 ώρες

"Ένας μύθος, ένα παραμύθι ή ένα ανέκδοτο...μπορεί να αποτυπωθεί στη μνήμη εκατό 
φορές  πιο  ανεξίτηλα  από  χίλιες  θεωρητικές  εξηγήσεις,  ψυχαναλυτικές  ερμηνείες  ή 
επιχειρήματα."

Στο  σεμινάριο  θα  γίνει  ανασκόπηση  της  χρήσης  του  παραμυθιού  –μύθου  στη 
θεραπευτική εργασία σύμφωνα με τις διαφορετικές ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις. 
Θα  αναλυθούν  οι  συσχετίσεις  της  εξέλιξης  του  μύθου-παραμυθιού  με  την 
ψυχοθεραπευτική διαδικασία, οι παράλληλες πορείες του ήρωα της ιστορίας και του 
θεραπευόμενου, οι ταυτίσεις μεταξύ τους. 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς, λογοθεραπευτές, 
εργοθεραπευτές, παιδοψυχιάτρους, παιδαγωγούς, νηπιαγωγούς.

Θέματα που θα επεξεργαστούμε:
 Οι θεραπευτικές ιστορίες στη γνωσιακή θεραπεία των παιδιών

 Το παραμύθι και πώς λειτουργεί στη δυναμική ψυχοθεραπεία

 Οι ιστορίες και οι παραβολές στη θεραπεία ενηλίκων

 Πώς λειτουργεί ο συμβολισμός του παραμυθιού στη θεραπευτική εργασία. 

Όπως γίνεται συχνά με τον πρωταγωνιστή του παραμυθιού, και οι θεραπευόμενοι 
ξεκινούν  ένα  ταξίδι  μεταμόρφωσης  και  αλλαγής,  από  τις  δύσκολες  φάσεις  της 
κατάθλιψης  ή  σημαντικών  επώδυνων  βιωμάτων,  σε  μία  νέα,  αν  και  όχι  πάντα 
εντελώς διαφορετική, αλλά πάντως περισσότερο  ικανοποιητική πραγματικότητα. 
Αποκτούν έτσι μία νέα νοηματοδότηση της ζωής και της προσωπικής τους ύπαρξης.
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Γιατί  τόσο  τα  παιδιά  όσο  και  οι  μεγάλοι  ανταποκρίνονται  στην  κατανόηση  της 
πραγματικότητάς τους μέσω ιστοριών; 

Τα  παραμύθια,  ευτυχώς,  δεν  περιγράφουν  την  πραγματικότητα  όπως  είναι. 
Αντίθετα  έχουν  πραγματική  θεραπευτική  αξία,  γιατί  ο  καθένας  μέσα  από  το 
παραμύθι βρίσκει τη δική του λύση, ανάλογα με το νόημα που σκέφτεται ότι έχει η 
ιστορία  για  τον  ίδιο,  τις  εσωτερικές  του  συγκρούσεις  και  τα  διλλήματα.   Η  μη 
ρεαλιστική φύση του παραμυθιού,  η  μαγεία του,  καθιστά εμφανές ότι  δεν  έχει 
σημασία  η  αντικειμενική  πραγματικότητα  και  οι  περιορισμοί  της,  αλλά  οι 
εσωτερικές διαδικασίες του ατόμου και το νόημά τους για το ίδιο το άτομο.   

Μέσα από τα παραμύθια γίνεται  κατανόηση της πραγματικότητας,  λαμβάνοντας 
υπ όψιν τόσο συνειδητά όσο και μη συνειδητά στοιχεία και δίνοντας το μήνυμα πως 
ο  αγώνας εναντίων σοβαρών δυσκολιών είναι αναπόφευκτος, όμως αν κανείς δεν 
λιγοψυχήσει, τότε κυριαρχεί στα  εμπόδια και στο τέλος βγαίνει νικητής. 

Το παιδί χρειάζεται περισσότερο απ’ όλους υποδείξεις με συμβολική μορφή για το 
πως μπορεί ν’ αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα και να οδηγηθεί με ασφάλεια στην 
ωριμότητα: παλιά κάστρα, σκοτεινές σπηλιές, κλειδωμένα δωμάτια, αδιάβατα δάση 
(κάτι που είναι κρυμμένο θα αποκαλυφθεί). Δύσκολα ή επώδυνα θέματα το παιδί 
τα  επεξεργάζεται  μέσω  των  συμβολισμών  ή  μέσω  φανταστικών  ηρώων  που 
αντιμετωπίζουν  πολλές  δυσκολίες  ή  έρχονται  αντιμέτωποι  με  δύσκολες 
καταστάσεις και τα καταφέρνουν – άρα και το ίδιο το παιδί μπορεί.  

Παράδειγμα για τη διαχείριση του πένθους και της απώλειας

« …  ο κυρ Μενέλαος, ένας αγαπητός και πολύ σοφός τυφλοπόντικας, είχε ζήσει  
πάρα πολλά χρόνια και ήξερε σχεδόν τα πάντα- ακόμα και ότι σύντομα θα ερχόταν 
η μέρα του να πεθάνει. Ο κυρ Μενέλαος δε φοβόταν το θάνατο. Ήξερε ότι όποιος  
πεθάνει αφήνει πίσω το σώμα του και επειδή  έβλεπε ότι  το δικό του σώμα δε  
λειτουργούσε πια πολύ καλά, δεν τον ένοιαζε και πολύ να πεθάνει. Αυτό όμως που 
τον απασχολούσε ήταν πώς θα ένοιωθαν οι φίλοι του όταν αυτός δε θα ήταν πια 
μαζί τους. Τους είχε πει ότι κάποια μέρα εκείνος θα έμπαινε στο Μεγάλο Τούνελ 
του Αποχωρισμού, και τους είχε μάλιστα ζητήσει να μη στενοχωρηθούν πάρα πολύ 
που θα ΄φευγε από κοντά τους. ……
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……Μια μέρα, ήταν άνοιξη πια, πήγε ο Φοίβος σε κείνη τοη λοφοπλαγιά όπου είχε 
δει τον κυρ-Μενέλαο για τελευταία φορά. Ήθελε να τον ευχαριστήσει για το δώρο 
που του είχε κάνει πριν πεθάνει. «κυρ-Μενέλαε» είπε ψιθυριστά, λες και ο άλλος 
μπορούσε να τον ακούσει, «πάρα πολύ σ’ ευχαριστώ». 

Και ίσως ..ποιος ξέρει…. ίσως να και τον άκουσε ο κυρ-Μενέλαος».

(Από το παραμύθι “Τα δώρα του κυρ-Μενέλαου”, εκδ. Μέριμνα) 
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2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Όσοι  ενδιαφέρονται  να  παρακολουθήσουν  κάποιο  από  τα  παραπάνω  σεμινάρια 
καλούνται να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:

1. Συμπλήρωση online αίτησης

 ΠΡΩΙΜΗ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  ΣΕ  ΠΑΙΔΙΑ  ΜΕ  ΔΑΔ  (ΑΥΤΙΣΜΟΣ) 
http://dikepsy.gr/index.php/seminar?seminar=7

 ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ  ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ  (ΔΥΣΛΕΞΙΑ)  http://dikepsy.gr/index.php/seminar?
seminar=6

 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ  http://dikepsy.gr/index.php/seminar?
seminar=9

 ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ (WISC III)
http://dikepsy.gr/index.php/seminar?seminar=8

 SSIP -  ΑΥΤΙΣΜΟΣ  &  ΠΑΙΧΝΙΔΙ  http://dikepsy.gr/index.php/seminar?
seminar=11

 ΠΡΟΒΟΛΙΚΕΣ  ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ  (CAT-TAT  &  ΠΑΙΔΙΚΟ  ΙΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ) 
http://dikepsy.gr/index.php/seminar?seminar=10

 ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΣΤΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

http://www.dikepsy.gr/index.php/seminar?seminar=40

2. Κατάθεση προκαταβολής σε τραπεζικό λογαριασμό που θα σταλεί μέσω mail στον 
ενδιαφερόμενο, μετά τη συμπλήρωση της online αίτησης 

3. Τηλεφωνική επιβεβαίωση κράτησης θέσης από μέρους του ενδιαφερόμενου, μετά 
την κατάθεση της προκαταβολής.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το 
ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ στο 210 2830100, 6945558644 και στο dikepsy@dikepsy.gr.
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3.ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι  συμμετέχοντες  στα  Σεμινάρια/  Μετεκπαιδεύσεις  του  ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ  με  την  κατάθεση 
προκαταβολής αυτόματα αποδέχονται τους παρακάτω όρους συμμετοχής:

Διαδικασία Εγγραφής
 Κάθε  ενδιαφερόμενος  απαιτείται  να  συμπληρώσει  την  online  αίτηση  που 

αντιστοιχεί στο Σεμινάριο που τον ενδιαφέρει
 Η εγγραφή ολοκληρώνεται αφού λάβει το απαντητικό μας e-mail και καταθέσει 

την προκαταβολή
 Για τις συμμετοχές τηρείται σειρά προτεραιότητας

Η εγγραφή περιλαμβάνει
 Παρακολούθηση Σεμιναρίου
 Υλικό του Σεμιναρίου σε μορφή έντυπη ή cd
 Folder με διαφάνειες, μπλοκ σημειώσεων, στυλό
 Βεβαίωση παρακολούθησης
 Καφέ και σνακ στα διαλείμματα

Υλικό Εκπαίδευσης
 Όλο το υλικό της εκπαίδευσης παρέχεται από το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ
 Όλο το υλικό που δίνεται στα σεμινάρια αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του 

ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ (Αριθμός Απόφασης 5923, Νόμος 2121/1993). 
 Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αποθήκευση σε κάποιο σύστημα διάσωσης 

και γενικά η αναπαραγωγή του με οποιονδήποτε τρόπο ή μορφή, τμηματικά ή 
περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς γραπτή 
άδεια του ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ  

Πρόγραμμα Σεμιναρίου
 Σε περίπτωση αναβολής κάποιας εισήγησης λόγω ανωτέρας βίας (ακραίες 

καιρικές  συνθήκες,  ασθένεια  του  εισηγητή  ή  κάτι  εξίσου  έκτακτο),  το 
ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ  διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει νέα ημερομηνία αναπλήρωσης της 
εισήγησης

Εξόφληση διδάκτρων 
 είτε με μετρητά στο ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ τις ημέρες και ώρες του Σεμιναρίου 
 είτε  με  τραπεζικές  καταθέσεις,  κατά  τη  διάρκεια  και  μέχρι  το  τέλος  του 

Σεμιναρίου
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Επιστροφή προκαταβολής/ διδάκτρων
 Η προκαταβολή επιστρέφεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

 εφόσον  γίνει  ενημέρωση  του  διοργανωτή  15  ημερολογιακές  ημέρες 
πριν την έναρξη του Σεμιναρίου*

 σε περίπτωση ακύρωσης του Σεμιναρίου από το διοργανωτή
 σε περίπτωση που κλείσουν οι θέσεις του τμήματος

* Μετά τις 15 ημέρες, γίνεται είτε αντικατάσταση συμμετέχοντα, είτε το άτομο που 
ακύρωσε μεταφέρει τη συμμετοχή του σε άλλο Σεμινάριο.
 Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται:

 εάν ο ενδιαφερόμενος ακυρώσει τη συμμετοχή του μετά τις 15 ημέρες
 εάν  για  οποιονδήποτε  λόγο  δεν  εμφανιστεί  στο  Σεμινάριο  χωρίς 

προειδοποίηση
 Σε περίπτωση που ο σπουδαστής επιλέξει κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου να 

διακόψει την παρακολούθησή του, τότε δεν του επιστρέφεται η προκαταβολή 
και η τυχόν δόση (δόσεις) που θα έχει καταβάλει μέχρι εκείνη τη στιγμή

Απουσίες
 Οι σπουδαστές ενημερώνονται στην 1η εισήγηση για τον αριθμό απουσιών που 

μπορούν να κάνουν μέχρι το τέλος του Σεμιναρίου
 Σε  περίπτωση  που  οι  σπουδαστές  ξεπεράσουν  τις  επιτρεπόμενες  απουσίες, 

μπορούν  να  αναπληρώσουν  τις  χαμένες  εισηγήσεις  την  επόμενη  χρονιά 
πραγματοποίησης του εκάστοτε Σεμιναρίου

 Σε  διαφορετική  περίπτωση,  όσοι  σπουδαστές  ξεπεράσουν  τις  επιτρεπόμενες 
απουσίες  και  δεν  τις  αναπληρώσουν,  δεν  θα  λαμβάνουν  βεβαίωση 
παρακολούθησης

Βεβαίωση Παρακολούθησης
 Με  την  ολοκλήρωση  του  προγράμματος,  κι  εφόσον  οι  σπουδαστές  είναι 

συνεπείς 
 στις  παρουσίες  τους  (δεν  πρέπει  να  ξεπερνιούνται  οι  επιτρεπόμενες 

απουσίες ανά Σεμινάριο) 
 και  τις  οικονομικές  τους  υποχρεώσεις  (οι  σπουδαστές  θα  πρέπει  να 

έχουν εξοφλήσει τα δίδακτρα του Σεμιναρίου)
το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ παρέχει βεβαίωση παρακολούθησης Σεμιναρίου

Αξιολόγηση Εισηγητή/ Σεμιναρίου
 Οι  σπουδαστές,  στο  τέλος  του  Σεμιναρίου,  θα  λαμβάνουν  μια  φόρμα 

αξιολόγησης,  την  οποία  καλούνται  να  συμπληρώσουν,  σημειώνοντας  την 
άποψή τους και τυχόν παράπονα και επισημάνσεις για τους εισηγητές και το 
Σεμινάριο που παρακολούθησαν.
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