
 

 

Πρόγραµµα εξειδίκευσης στη  

Γνωσιακή–Συµ̟εριφοριστική Θερα̟εία Παιδιών και Εφήβων 

 

Ανακοινώνεται η έναρξη ̟ρογράµµατος εξειδίκευσης στη γνωσιακή - 

συµ̟εριφοριστική θερα̟εία ̟αιδιών και εφήβων για το Ακαδηµαϊκό Έτος 

2021-22. Το ̟ρόγραµµα α̟οτελείται α̟ό δυο ενότητες (ε’ και στ’) ̟ου 

καλύ̟τουν θεωρία και κλινική ̟ρακτική. Προσφέρεται δυνατότητα δια ζώσης 

και εξ α̟οστάσεως ̟αρακολούθησης του ̟ρογράµµατος. 

Η ̟αρακολούθηση του ̟ρογράµµατος είναι ανοιχτή σε Ψυχιάτρους, 

Ψυχολόγους ή ειδικευµένους/ειδικευόµενους Παιδοψυχιάτρους, ̟ου 

̟αρακολουθούν ή έχουν ολοκληρώσει εκ̟αίδευση στη γνωσιακή – 

συµ̟εριφοριστική θερα̟εία ενηλίκων ̟ου οδηγεί σε ̟ιστο̟οίηση α̟ό την 

EABCT. 

Τα δίδακτρα διαµορφώνονται στα 480 ευρώ για την καθεµία ενότητα 

συν την ε̟ο̟τεία για τη στ’ ενότητα.  

Οι εισηγήσεις ̟ραγµατο̟οιούνται α̟ό διδάσκοντες της Εταιρείας 

Γνωσιακών Συµ̟εριφοριστικών Σ̟ουδών (www.cbt.edu.gr/erg) και η 

ε̟ο̟τεία α̟ό εξειδικευµένους ε̟ό̟τες του Τµήµατος Θερα̟είας Παιδιών και 

Εφήβων του Ινστιτούτου Έρευνας και Θερα̟είας της Συµ̟εριφοράς 

(www.ibrt.gr). 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να α̟οστείλουν βιογραφικό σηµείωµα 

στη γραµµατεία (info@cbt.edu.gr) µέχρι τη ∆ευτέρα 25 Οκτωβρίου. 

 

 

 



Πρόγραµµα εισηγήσεων της Θεωρητικής Εκ̟αίδευσης  

 

Οι εισηγήσεις της ε’ ενότητας διεξάγονται ∆ευτέρα 16.30 – 21.30 και η 

εξ α̟οστάσεως ̟αρακολούθηση γίνεται µέσω της ηλεκτρονικής ̟λατφόρµας 

Zoom. Η υλο̟οίηση των δια ζώσης συναντήσεων θα είναι εναρµονισµένη µε 

τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισµού ∆ηµόσιας Υγείας και υ̟άρχει το 

ενδεχόµενο, ανάλογα µε την ̟ορεία της ̟ανδηµίας, µέρος της εκ̟αίδευσης να 

γίνει α̟οκλειστικά µέσω τηλεδιάσκεψης. 

 

1. 8/11/2021  

Εισαγωγή στη ΓΣΘ ̟αιδιών και εφήβων: ιδιαιτερότητες, συστατικά και 

χαρακτηριστικά. Χαρακτηριστικά και ανάγκες διαφορετικών 

ανα̟τυξιακών σταδίων. Ο ρόλος και η συµµετοχή των γονέων. 

∆εοντολογικά ζητήµατα.  

Ι. Γιαννο̟ούλου 

 

2. 15/11/2021 

Πρώτες συναντήσεις µε το ̟αιδί και τους γονείς  

Α. Καλαντζή-Αζίζι & Ρ. Λάιους 

 

3. 22/11/2021 

Μοντέλο ανα̟τυξιακής ψυχο̟αθολογίας σύµφωνα µε το ΓΣΘ µοντέλο: 

Πώς σχηµατίζονται οι δυσλειτουργικές γνωσίες και οι δυσλειτουργικές 

συµ̟εριφορές 

Κ. Αγγελή 

 

4. 29/11/2021 

∆ιατύ̟ωση ̟ερί̟τωσης στη ΓΣΘ ̟αιδιών και εφήβων, µέσω κλινικών 

̟αραδειγµάτων και αξιο̟οίησή της στη θέση θερα̟ευτικών στόχων 

Ι. Γιαννο̟ούλου 

 

5. 13/12/2021 

Τεχνικές και µέθοδοι Α' 

Κ. Αγγελή, Χ. Βαρβέρη & Γ. Κακλαµάνη 

 

6. 20/12/2021 

Τεχνικές και µέθοδοι Β' 

Κ. Αγγελή, Χ. Βαρβέρη & Γ. Κακλαµάνη 

 



7. 10/1/2022 

Τεχνικές και µέθοδοι Γ' 

Κ. Αγγελή, Χ. Βαρβέρη & Γ. Κακλαµάνη 

 

8. 17/1/2022 

Τεχνικές και µέθοδοι ∆' 

Κ. Αγγελή, Χ. Βαρβέρη & Γ. Κακλαµάνη 

 

9. 24/1/2022 

Τεχνικές και µέθοδοι Ε' 

Κ. Αγγελή, Χ. Βαρβέρη & Γ. Κακλαµάνη 

 

10. 31/1/2022 

Εργασία µε γονείς - Παραδείγµατα συγκεκριµένων δυσκολιών - 

Ολοκλήρωση θερα̟είας µε ̟αιδιά και εφήβους 

Γ. Κακλαµάνη & Χ. Βαρβέρη 

 

 

 

Ενότητα Ε’ (Θερα̟εία Παιδιών και Εφήβων: Θεωρητική Εκ̟αίδευση) 

 

 Θεωρία, ̟ρακτικές ασκήσεις – video: Θερα̟εία ̟αιδιών και εφήβων 

 Μελέτη βιβλιογραφίας 

 Αξιολόγηση: Παρουσίες στις εισηγήσεις. Γρα̟τές εξετάσεις – έως δύο 

ευκαιρίες 

 

 

Ενότητα ΣΤ’ (Θερα̟εία Παιδιών και Εφήβων: Κλινική ̟ρακτική) 

 

 Κλινική ̟ρακτική µε ανάληψη τεσσάρων ̟εριστατικών υ̟ό οµαδική 

ε̟ο̟τεία και συγγραφή µελετών ̟ερί̟τωσης 

 Κλινική ̟ρακτική στη διαγνωστική συνέντευξη, κλινική εκτίµηση και 

εισαγωγή νέων ̟εριστατικών 

 Αξιολόγηση: Κλινική ̟ρακτική ε̟ί τεσσάρων ̟εριστατικών υ̟ό ε̟ο̟τεία. 

Τυφλή κρίση ενός εκ των τεσσάρων ̟εριστατικών υ̟ό ε̟ο̟τεία. 

 


