
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
 

Δ Ι Ο Ρ Γ Α Ν Ω Ν Ε Ι  

 
ΒΒΒ ιιι ωωω μμμ ααα τττ ιιι κκκ όόό    εεε ρρρ γγγ ααα ςςς τττ ήήή ρρρ ιιι οοο    

   

ΜΜΜΕΕΕ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑ:::   

 
   ««« ΘΘΘ εεε ρρρ ααα πππ εεε υυυ τττ ιιι κκκ ήήή    εεε πππ ιιι κκκ οοο ιιι ννν ωωω ννν ίίί ααα    κκκ ααα ιιι    ηηη    χχχ ρρρ ήήή ςςς ηηη    τττ ωωω ννν    

θθθ εεε ρρρ ααα πππ εεε υυυ τττ ιιι κκκ ώώώ ννν    τττ εεε χχχ ννν ιιι κκκ ώώώ ννν    ςςς τττ ιιι σσσ    ΓΓΓ ννν ωωω ςςς τττ ιιι κκκ ζζζ σσσ     υυυ μμμ πππ εεε ρρρ ιιι φφφ οοο ρρρ ιιι κκκ ζζζ σσσ    

θθθ εεε ρρρ ααα πππ εεε ίίί εεε σσσ »»»    

 

ΕΕΕιιιςςςηηηγγγήήήτττρρριιιααα:::   ΝΝΝτττίίίνννααα   ΔΔΔιιιαααμμμαααννντττίίίδδδοοουυυ   

Κλινικι Ψυχολόγοσ, Διδάκτωρ ΑΠΘ, Γνωςτικι ςυμπεριφορικι ψυχοκεραπεφτρια 

 

τόχοσ του ςεμιναρίου είναι (α) θ ςυνκετικι παρουςίαςθ των κεραπευτικϊν τεχνικϊν τθσ ΓΣΘ ςτο πλαίςιο 

τθσ κλινικισ τουσ εφαρμογισ, (β) θ εξάςκθςθ των ςυμμετεχόντων, μζςω βιωματικϊν αςκιςεων, ςτθν 

εφαρμογι των κεραπευτικϊν τεχνικϊν ςυνδυάηοντασ τεσ με τθ χριςθ των τεχνικϊν επικοινωνίασ και 

κλινικισ ςυνζντευξθσ (ενεργθτικι ακρόαςθ, ςωκρατικι μζκοδο, κλπ). 

Διάρκεια: 8 ϊρεσ 

Περιεχόμενο: Το εργαςτιριο περιλαμβάνει: 

 Συνοπτικι παρουςίαςθ των κεραπευτικϊν τεχνικϊν και των τεχνικϊν επικοινωνίασ ςτισ ΓΣΘ, και  

ςυηιτθςθ του ρόλου του κεραπευτι κατά τθν χριςθ τουσ. 

 Συηιτθςθ για τισ προχποκζςεισ και το πλαίςιο εφαρμογισ των κεραπευτικϊν τεχνικϊν (πότε και 

γιατί επιλζγεται κάκε τεχνικι). 

 Παραδείγματα εφαρμογισ των κεραπευτικϊν τεχνικϊν. 

  Βιωματικζσ αςκιςεισ: προετοιμαςία του πελάτθ, εφαρμογι των κεραπευτικϊν τεχνικϊν και 

αξιολόγθςθ τθσ επίδραςθσ του κεραπευτι. 

  

 

Διεξάγεται ςτην ΕΕΕ-Παράρτημα Μακεδονίασ: 

Κυριακή  18/3/2018  ώρα: 11.30  –  17.30 

Κόςτοσ ςυμμετοχήσ: 50 ευρϊ (επαγγελματίεσ) 
35 ευρϊ (μζλθ τθσ ΕΕΕΣ) 
30 ευρϊ (φοιτθτζσ) 
25 ευρϊ (εκπαιδευόμενοι ΕΕΕΣ) 

Πληροφορίεσ – Εγγραφζσ: 
ΕΕΕΣ – Παράρτθμα Μακεδονίασ 
Ερμοφ 48, 6οσ όροφοσ, Θεςςαλονίκθ 
Τθλ. 2310274610-   eeesm@otenet.gr 
 www.cognitivebehaviour.gr  

mailto:eeesm@otenet.gr
http://www.cognitivebehaviour.gr/

