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Τίτλος Σεμιναρίου : PARENTS AS PARTNERS 

Εισηγητής  : Judith Ball 

Ημερομηνία  : 17 Σεπτεμβρίου  2016 Αθήνα  

Τόπος διεξαγωγής : Αθήνα(ο τόπος διεξαγωγής θα ανακοινωθεί σύντομα) 

 

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2016 - Αθήνα  

08.45-09.00 Προσέλευση-Εγγραφές 

09.00-12.00  Επισκόπηση της μεθόδου που εστιάζει στην 
οικογένεια: οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε 
μια διαδικασία αναγνώρισης των συναισθημάτων 
τους, ίσως και των προκαταλήψεών τους, σχετικά με 
τη συμμετοχή της οικογένειας στο θεραπευτικό 
πρόγραμμα για το σπίτι. 

 Εκτίμηση  ενός προγράμματος για το σπίτι - 
χρησιμοποιώντας προ-σεμιναριακή εργασία. 

 Πώς να εμπλέξουμε τους γονείς στο θεραπευτικό 
πρόγραμμα για το σπίτι. 

 Τι χρειάζονται οι οικογένειες για μια πετυχημένη 
συμμετοχή στη θεραπεία και στην εκτέλεση του 
προγράμματος στο σπίτι. 

 

 

12.00-13.00 Ελαφρύ Γεύμα 
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13.00-16.00  Πρακτικό εργαστήρι για την εκπαίδευση γονιών με 
στόχο την εμπλοκή της οικογένειας στη θεραπεία 
και στο πρόγραμμα για το σπίτι.  

 θα δοθεί  υποστηρικτικό υλικό. 

 θα μοιραστούν βίντεο  ανατροφοδότησης με 

γονείς       που  συμμετείχαν στο πρόγραμμα.                     

 οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να 

προσαρμόσουν το συγκεκριμένο μοντέλο 

στα τωρινά τους περιστατικά.   

 Οι συμμετέχοντες θα έχουν την  ευκαιρία να 

σκεφτούν δημιουργικά ώστε να ετοιμάσουν 

υλικό για το θεραπευτικό πρόγραμμα των 

πελατών τους στο σπίτι. 

 Θα παρέχονται ιδέες για το υλικό για το 
θεραπευτικό πρόγραμμα στο σπίτι. 

 Υλικό για το θεραπευτικό πρόγραμμα στο σπίτι: 
 ένα βασικό στοιχείο του προγράμματος 

αυτού είναι η χρήση υλικού στο  σπίτι, το 

οποίο παρέχουν οι θεραπευτές στους 

γονείς . 

 κατά την διάρκεια του εργαστηρίου η   

εισηγήτρια θα επιδείξει αρκετό υλικό για 

διάφορους θεραπευτικούς στόχους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


