
Τίτλος 
Μαθήματος 

Θεραπευτικές Παρεμβάσεις σε Παιδιά και Εφήβους 

Κωδικός 
Μαθήματος 

MHC630 

Τύπος 
μαθήματος 

Υποχρεωτικό 

Επίπεδο Μεταπτυχιακό (2ος Κύκλος) 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

1ο Έτος / 2ο Τετράμηνο 

Όνομα 
Διδάσκοντα 

Γιώργος Γεωργίου 

ECTS 10 Διαλέξεις / 
εβδομάδα 

Μέχρι 6 
τηλεδιασκέψεις 

Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

Δ/Ι 

Στόχοι 
Μαθήματος 

Το μάθημα έχει ως στόχο να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές θεραπευτικές 

παρεμβάσεις για παιδιά και εφήβους. Σκοπός είναι ο φοιτητής να γνωρίσει τις 

βασικές αρχές που σχετίζονται με τις θεραπευτικές παρεμβάσεις στην 

συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, τους τρόπους διαχείρισης κρίσεων, αξιολόγησης 

των προβλημάτων και παραπομπής. Ο φοιτητής στο τέλος θα πρέπει να μπορεί 

να εφαρμόσει την γνώση για να ανίχνευση τυχών δυσκολίες και ενδείξεις για 

ψυχικές δυσκολίες, να γνωρίζει τις βασικές θεραπευτικές προσεγγίσεις και 

παρεμβάσεις σε παιδιά και εφήβους, και να κάνει τα κατάλληλα βήματα για 

σωστή παραπομπή εκεί και όπου χρειάζεται. 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες  θα είναι 

σε θέση να: 

 Γνωρίζουν τις ερευνητικά υποστηριζόμενες θεραπείες 

 Γνωρίζουν την θεωρία πίσω από τις θεραπείες 

 Εφαρμόσουν βασικές δεξιότητες επικοινωνίας με τα παιδιά και τους 

εφήβους 

 Κατευθύνουν τους γονείς στην αναζήτηση της κατάλληλης θεραπείας 

 

Προαπαιτούμενα MHC600 & MHC610 Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Αυτό είναι ένα περιεκτικό μάθημα το οποίο καλύπτει διάφορες θεραπευτικές 
προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται στην θεραπεία παιδιών και εφήβων αλλά 
και εισαγωγή στις βασικές θεραπευτικές δεξιότητες. Περιλαμβάνει τις γνωστές 
και ερευνητικά υποστηριζόμενες θεραπείες, την σημαντικότητα της 
συμβουλευτικής παιδιών και εφήβων, αναφορές στις βασικές δεξιότητες τόσο 
για την επικοινωνία όσο και την θεραπεία, αλλά και αναφορές στα ηθικά και 
δεοντολογικά ζητήματα τα οποία προκύπτουν κατά την διάρκεια της θεραπείας 
σε παιδία και εφήβους. 



1. Εισαγωγή 
2. Συμβουλευτική παιδιών   
3. Αναπτυξιακές ανάγκες και προκλήσεις στην θεραπεία παιδιών και 

εφήβων   
4. Ιστορική και θεωρητική εξέλιξη της ψυχοθεραπείας παιδιών 
5. Βασικές Θεραπευτικές Δεξιότητες Μέρος 1 
6. Βασικές Θεραπευτικές Δεξιότητες Μέρος 2 
7. Γνωστικο-Συμπεριφορική Θεραπεία σε παιδιά και εφήβους Μέρος 1 
8. Γνωστικο-Συμπεριφορική Θεραπεία σε παιδιά και εφήβους Μέρος 2 
9. Παιχνιδοθεραπεία Μέρος 1 
10. Παιχνιδοθεραπεία Μέρος 2 
11. Ψυχοεκπαίδευση γονέων για διαχείριση παιδιών με δύσκολη και 

εναντιωματική συμπεριφορά 
12. Δεοντολογικά και ηθικά ζητήματα στην θεραπεία παιδιών και εφήβων 
13. Παρουσίαση εργασιών 
14. Εβδομάδα Μελέτης & Τελική Εξέταση 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

Βιβλιογραφία Βασικά Διδακτικά Εγχειρίδια: 

1. Geldard, Κ., & Geldard, D. (2011). H συμβουλευτική ψυχολογία στα παιδιά. 

Πεδίο. 

 

2. McKaughlin, C., & Holiday, Carol (2014). Therapy with Children and Young    

People. Sage. 

Συγκεκριμένα άρθρα μπορεί να προταθούν από το διδάσκοντα σχετικά με την 
θεματική της κάθε εβδομάδας. 

Συμπληρωματική / Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

1. Stallard, P. (2005). A clinician's guide to think good-feel good: Using CBT 

with children and young people. John Wiley & Sons.  

 

2. Forehand, R., & Long, N. (2010). Parenting the Strong-Willed Child: The 

Clinically Proven Five-Week Program for Parents of Two-to Six-Year-Olds. 

3rd Edition. Contemporary Books, Two Prudential Plaza, Suite 1200, 

Chicago, IL 60601-6790. 

 

Αξιολόγηση 

 

Περιγραφή Ποσοστό (%) 

Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες Αξιολόγησης 50 

Τελική Εξέταση 50 

ΣΥΝΟΛΟ 100 
 

Γλώσσα Ελληνικά 

 


