
1 

 

 

 

 

Πιστοποιημένες εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις από την Βρετανική 

Ένωση Ψυχολόγων 

 

Εισαγωγή στην Κλινική Νευροψυχολογία της Μείζωνος Κατάθλιψης & 

της Σχιζοφρένειας (ONLINE CLINICAL SEMINAR) 

Εισηγητής: Δρ. Αλεξάνδρα Πενταράκη, PhD, CPsychol, AFBPsS, κλινική ψυχολόγος 

(ειδικευμένη στην νευροψυχολογία & ψυχοθεραπεία),  Διδάκτωρ Ψυχολογικής Ιατρικής 

Πανεπιστημίου Λονδίνου, Συγγραφέας του βιβλίου Σπάζοντας τα Δεσμά της Γυναικείας 

Κατάθλιψης, Εκδόσεις Brain Matters Institute.  

Σε ποιους απευθύνεται: ψυχολόγους, ψυχίατρους, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, 

εργασιοθεραπευτές, ιατρούς, νευρολόγους. 

Σκοπός: Το σεμινάριο στοχεύει να ενημερώσει τους ειδικούς της ψυχικής υγείας και να 

προσφέρει εξειδικευμένη γνώση στην νευροψυχολογία της μείζωνος κατάθλιψης και της 

σχιζοφρένειας. Το σεμινάριο θα τους βοηθήσει στην κλινική τους πρακτική και έρευνα.  

Περιγραφή: Η κλινική νευροψυχολογία είναι μια επιστήμη που αφορά την μελέτη της 

σχέσης ανάμεσα στον εγκέφαλο και την συμπεριφορά. Επίσης η κλινική νευροψυχολογία 

αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο εκτίμησης που βοηθάει στην κατανόηση και την 

διαχείριση των γνωστικών, συναισθηματικών και συμπεριφορικών ελλειμμάτων που 

χαρακτηρίζουν τη σχιζοφρένεια και την μείζων κατάθλιψη. 

 

Το σεμινάριο είναι πιστοποιημένο από την  Βρετανική  Ένωση Ψυχολόγων.  

Τόπος & Ημερομηνία διεξαγωγής: ONLINE , διάρκειας 5 εβδομάδων  

8/01/2013 

01/02/2013 

01/03/2013 
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01/04/2013 

01/05/2013 

03/06/2013 

 

Συμμετοχή: 300€ (περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό & 4 ώρες εποπτείας)- Γλώσσα: 

Ελληνικά/Αγγλικά 

 

Brain Matters- Ινστιτούτο Νευροψυχολογικής Εκτίμησης, Γνωστικής Αποκατάστασης & 

Θεραπείας, Ερμού 71 (πλ. Αγ.Σοφίας), 54623, Θεσσαλονίκη- Τηλ: 2310 227115 & 

6971693870, e-mail: brainmattersinstitute@windowslive.com  

 

Η νευροψυχολογία των Διαταραχών Μάθησης  (Θεωρία & Πρακτική) 

(ONLINE CLINICAL SEMINAR) 

Εισηγητές: Δρ. Αλεξάνδρα Πενταράκη, PhD, CPsychol, AFBPsS, κλινική ψυχολόγος 

(ειδικευμένη στην νευροψυχολογία & ψυχοθεραπεία),  Διδάκτωρ Ψυχολογικής Ιατρικής 

Πανεπιστημίου Λονδίνου, Συγγραφέας του βιβλίου Σπάζοντας τα Δεσμά της Γυναικείας 

Κατάθλιψης, Εκδόσεις Brain Matters Institute  & Θεμιστοκλής Σταφυλλίδης, 

Λογοθεραπευτής,Εξειδ. στην Μέθοδο Νευρολειτουργικής Αναδιοργάνωσης PADOVAN, 

Επιστημονικός συνεργάτης της Brain Matters.  

Σε ποιούς απευθύνεται: ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εκπαιδευτικούς. 

Σκοπός: Το σεμινάριο θα ενημερώσει τους ειδικούς της ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς, 

λογοθεραπευτές και θα προσφέρει εξειδικευμένη γνώση στην αξιολόγηση και 

αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών μέσα από το πρίσμα της νευροψυχολογίας και 

της λογοθεραπείας. Ο γρήγορος εντοπισμός μαθησιακών δυσκολιών, η  σωστή αξιολόγηση 

των γνωστικών λειτουργιών στα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, η διαφοροδιάγνωση 

διαταραχών όπως το σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής που συνϋπάρχει με τις 

μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την παρέμβαση και 

αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών. Ο στόχος του σεμιναρίου είναι να εκπαιδεύσει 

τους συμμετέχοντες στην γνωστική δυσλειτουργία και αξιολόγηση των μαθησιακών 

δυσκολιών καθώς και στις μεθόδους αποκατάστασής τους από το πρίσμα της 

νευροψυχολογίας και της λογοθεραπείας. Το σεμινάριο μπορούν να το παρακολουθήσουν 

και εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα λάβουν σημαντική γνώση που θα τους βοηθήσει στην 

καθημερινή τους διδασκαλία και πρακτική στο σχολείο.   

Περιγραφή:  

Θεματικές ενότητες:   
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-Τελευταίες εξελίξεις στις μαθησιακές δυσκολίες (π.χ. συνοσηρότητα, ερευνητικά 

δεδομένα). 

-Η γνωστική αξιολόγηση των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες 

-Ποιές γνωστικές λειτουργίες ανταποκρίνονται στην αποκατάσταση (π.χ. γλώσσα, 

προσοχή/συγκέντρωση, ακουστική και λεκτική επεξεργασία) 

-Εξατομικευμένη εννοιολογική κατανόηση του ασθενή και θεραπευτικός 

σχεδιασμός(νευροψυχολογική & λογοθεραπευτική παρέμβαση)  

-Η σημασία της πρώϊμης αξιολόγησης & παρέμβασης ( ο ρόλος των εκπαιδευτικών, γονιών, 

φροντιστών)  

 

Το σεμινάριο είναι πιστοποιημένο από την  Βρετανική  Ένωση Ψυχολόγων.  

Τόπος & Ημερομηνία διεξαγωγής: ONLINE , διάρκειας 5 εβδομάδων  

8/01/2013 

01/02/2013 

01/03/2013 

01/04/2013 

01/05/2013 

03/06/2013 

 

Συμμετοχή: 300€ (περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό)- Γλώσσα: Ελληνικά/Αγγλικά 

 

Brain Matters- Ινστιτούτο Νευροψυχολογικής Εκτίμησης, Γνωστικής Αποκατάστασης & 

Θεραπείας, Ερμού 71 (πλ. Αγ.Σοφίας), 54623, Θεσσαλονίκη- Τηλ: 2310 227115 & 

697169387, e-mail: brainmattersinstitute@windowslive.com  
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Πιστοποιημένες εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις & Σεμινάρια για όλους 

πιστοποιημένες από την Brain Matters 

 

Εκπαίδευση στο Ερωτηματολόγιο Πληροφοριοδότη σχετικά με τη 

Γνωστική Εξασθένηση στους Ηλικιωμένους (IQCODE) (Informant 

Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly)  

(ONLINE CLINICAL SEMINAR) 

Εισηγητής: Δρ. Αλεξάνδρα Πενταράκη, PhD, CPsychol, AFBPsS, κλινική ψυχολόγος 

(ειδικευμένη στην νευροψυχολογία & ψυχοθεραπεία),  Διδάκτωρ Ψυχολογικής Ιατρικής 

Πανεπιστημίου Λονδίνου, Συγγραφέας του βιβλίου Σπάζοντας τα Δεσμά της Γυναικείας 

Κατάθλιψης, Εκδόσεις Brain Matters Institute. 

Σε ποιούς απευθύνεται: ψυχολόγους, ψυχίατρους,  ψυχοθεραπευτές,  ιατρούς, 

νευρολόγους 

Σκοπός: Το σεμινάριο στοχεύει να εκπαιδεύσει τους ειδικούς της ψυχικής υγείας στο 

ερωτηματολόγιο πληροφοριοδότη  (π.χ. συγγενής, σύντροφος) σχετικά με τη γνωστική 

εξασθένηση στους ηλικιωμένους. Η αξιολόγηση αυτή ενισχύει την διαγνωστική αξιοπιστία  

της ήπιας γνωστικής διαταραχής και της έναρξης άνοιας. Επίσης οι συμμετέχοντες θα 

εκπαιδευτούν σε ειδική τεχνική που συνδυαστικά με το IQCODE θα ενισχυθεί η 

διαγνωστική αξιοπιστία τους.  

Περιγραφή: Το IQCODE αποτελεί ένα αξιόπιστο εργαλείο εκτίμησης της γνωστικής 

εξασθένισης των ηλικιωμένων που αντλεί σημαντικές πληροφορίες από τον συγγενή, 

σύντροφο, παιδί του ηλικιωμένου που παρουσιάζει γνωστικές δυσκολίες. Η τεχνική αυτή, 

δηλαδή η άντληση των πληροφοριών από τον ‘πληροφοριοδότη’ αυξάνει την αξιοπιστία της 

διαγνωστικής ικανότητας των κλινικών όσο αφορά την ήπια γνωστική διαταραχή και την 

έναρξη άνοιας. Η θεωρία και η εκπαίδευση στο IQCODE αποτελεί την βάση αυτού του 

σεμιναρίου καθώς και η εκπαίδευση σε βασική τεχνική που συνδυαστικά με το IQCODE 

ενισχύουν την διαγνωστική αξιοπιστία του κλινικού.  

Θα δωθεί πληροφοριακό υλικό & Πιστοποιητικό Παρακολούθησης. 

Τόπος & Ημερομηνία διεξαγωγής: ONLINE , διάρκειας 2 εβδομάδων,  

8/01/2013 

01/02/2013 

01/03/2013 

01/04/2013 

01/05/2013 
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03/06/2013 

Συμμετοχή: 150€ (περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό & 3 ώρες εποπτείας)- Γλώσσα: 

Ελληνικά/Αγγλικά 

Brain Matters- Ινστιτούτο Νευροψυχολογικής Εκτίμησης, Γνωστικής 

Αποκατάστασης & Θεραπείας, Ερμού 71 (πλ. Αγ.Σοφίας), 54623, Θεσσαλονίκη- 

Τηλ: 2310 227115 & 6971693870, e-mail: brainmattersinstitute@windowslive.com  

 

Πρόγραμμα Αντιμετώπισης Άγχους & Αλλαγής Συναισθημάτων 

(ONLINE) 

Εισηγητής: Δρ. Αλεξάνδρα Πενταράκη, PhD, CPsychol, AFBPsS, κλινική ψυχολόγος, 

(ειδικευμένη στην νευροψυχολογία & ψυχοθεραπεία),  Διδάκτωρ Ψυχολογικής 

Ιατρικής Πανεπιστημίου Λονδίνου, Συγγραφέας του βιβλίου Σπάζοντας τα Δεσμά 

της Γυναικείας Κατάθλιψης, Εκδόσεις Brain Matters Institute.  

Σε ποιους απευθύνεται:  

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους (ειδικούς και μη ειδικούς) όσους θέλουν να 

μάθουν να αντιμετωπίζουν το άγχος, να διώξουν την στεναχώρια τους και να 

αλλάξουν τα αρνητικά τους συναισθήματα αποτελεσματικά.     

Σκοπός:  Το ψυχολογικό πρόγραμμα - σεμινάριο στοχεύει στο να βοηθήσει τα 

άτομα που θα το παρακολουθήσουν να μάθουν ψυχολογικές τεχνικές και 

στρατηγικές αντιμετώπισης των αρνητικών συναισθημάτων και του άγχους.  

Περιγραφή:  Τα αρνητικά και επίπονα συναισθήματα και το άγχος αποτελούν τις 

πιο συχνές ψυχικές δυσκολίες και αποτελούν πολλές φορές αποτέλεσμα της 

αρνητικής σκέψης και της ‘υπερ-φόρτισης’ του οργανισμού με επικίνδυνες 

συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία αφού ο οργανισμός δυσκολεύεται να παράγει 

ορμόνες, όπως την ωκυτοκίνη και την βαζοπρεσσίνη, που ευθύνονται τόσο για την 

ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος όσο και για την καλή μνήμη και την καλή 

διάθεση. Σήμερα μπορούμε να ‘εκπαιδευτούμε’κατάλληλα , ψυχολογικά και 

συμπεριφορικά, για να αντιμετωπίσουμε την τα αρνητικά συναισθήματα και το 

άγχος.  

Θεματικές ενότητες 

• Αναγνώριση του μηχανισμού των αρνητικών συναισθημάτων & του άγχους 

• Αναγνώριση του προβλήματος που δημιουργεί αρνητικά συναισθήματα  & 

άγχος 
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• Η δύναμη της σκέψης & η σχέση της με τα συναισθήματα 

• Αναγνώριση συναισθημάτων 

• Εντοπισμός αυτόματων σκέψεων  

• Εντοπισμός περιοριστικών πεποιθήσεων 

• Αλλαγή τρόπου σκέψης 

• Επίλυση προβλημάτων 

• Τεχνικές αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων  

• Ασκήσεις εστίασης της προσοχής για ανακούφιση από το άγχος και την κακή 

διάθεση (Mindfulness) 

 

Θα δωθεί πληροφοριακό υλικό και πιστοποιητικό παρακολούθησης  

Τόπος & Ημερομηνία διεξαγωγής: ONLINE (8 συναντήσεις) 

07/01/2013 18:00-19:00, και κάθε επόμενη Δευτέρα για 7 συναντήσεις 

04/02/2013 19:00-20:00, και κάθε επόμενη Δευτέρα για 7 συναντήσεις 

04/03/2013 20:00-21:00, και κάθε επόμενη Δευτέρα για 7 συναντήσεις 

01/04/2013 18:00-19:00, και κάθε επόμενη Δευτέρα για 7 συναντήσεις 

02/05/2013 19:00-20:00, και κάθε επόμενη Πέμπτη για 7 συναντήσεις 

03/06/2013 20:00-21:00, και κάθε επόμενη Πέμπτη για 7 συναντήσεις 

 

Συμμετοχή: 150€ (8 συναντήσεις μέσα από το Skype & το τηλέφωνο σε όλη την 

Ελλάδα) 

Brain Matters- Ινστιτούτο Νευροψυχολογικής Εκτίμησης, Γνωστικής 

Αποκατάστασης & Θεραπείας, Ερμού 71 (πλ. Αγ.Σοφίας), 54623, Θεσσαλονίκη- 

Τηλ: 2310 227115 & 6971693870, e-mail: brainmattersinstitute@windowslive.com  
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Αντιμετωπίζοντας το Άγχος και την Κατάθλιψη σε Καιρούς Κρίσεων-

Ένας Οδηγός Επιβίωσης 

(ONLINE) 

Εισηγητής: Δρ. Αλεξάνδρα Πενταράκη, PhD, CPsychol, AFBPsS, κλινική ψυχολόγος, 

(ειδικευμένη στην νευροψυχολογία & ψυχοθεραπεία),  Διδάκτωρ Ψυχολογικής 

Ιατρικής Πανεπιστημίου Λονδίνου, Συγγραφέας του βιβλίου Σπάζοντας τα Δεσμά 

της Γυναικείας Κατάθλιψης, Εκδόσεις Brain Matters Institute.  

Σε ποιους απευθύνεται:  

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους (ειδικούς και μη ειδικούς) όσους θέλουν να 

μάθουν να αντιμετωπίζουν το άγχος και την κατάθλιψη ειδικά σε περιόδους 

κρίσεων (ψυχολογικών, οικονομικών).  

 Σκοπός:  Το σεμινάριο στοχεύει στο να βοηθήσει τα άτομα που θα το 

παρακολουθήσουν να έρθουν με έναν προσωπικό τους προβληματισμό και να 

φύγουν με συγκεκριμένες ψυχολογικές τεχνικές και λύσεις που θα τους βοηθήσουν 

να αντιμετωπίσουν το άγχος και την κατάθλιψη που τους δημιουργεί η κρίση 

(ψυχολογική,οικονομική κτλ.). Μέσα από το σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα μάθουν 

το μηχανισμό του άγχους και της κατάθλιψης και το πως να εστιάζονται στο παρόν 

για να αποσυμφορίζουν το άγχος και την κατάθλιψη για το μέλλον. 

Περιγραφή:  Το άγχος και η κατάθλιψη αποτελούν τις πιο συχνές ψυχικές 

διαταραχές. Στην σημερινή εποχή οι αγχώδεις αντιδράσεις αυξάνονται αφού ο 

ανθρώπινος οργανισμός και συγκεκριμένα το συμπαθητικο νευρικό σύστημα 

καλείται να δραστηριοποιείται συνεχώς με αποτέλεσμα το άτομο να βιώνει αγχώδη 

συμπτώματα όπως έλλειψη ενέργειας, αίσθημα κούρασης, δυσκολία να πάρει 

αποφάσεις, νευρικότητα, καταθλιπτική διάθεση και έλλειψη ελπίδας για το μέλλον. 

Σε περιόδους κρίσης τόσο το άγχος όσο και η κατάθλιψη αυξάνονται έχοντας 

αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του άτομου και στον κοινωνικό ιστό. Παρόλα 

αυτά, μπορούμε να ‘εκπαιδευθούμε’, ψυχολογικά και συμπεριφορικά, για να 

διαχειριστούμε το άγχος και την κατάθλιψη αποτελεσμάτικά.  

 

Θεματικές ενότητες 

Α΄ μέρος: Αναγνώριση-Κατανόηση του μηχανισμού του άγχους και της κατάθλιψης 

     Αναγνώριση-Κατανόηση της κρίσης 
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Β΄μέρος: Αντιμετώπιση του άγχους και της κατάθλιψης 

Τεχνικές αντιμετώπισης (αναγνώριση συναισθημάτων, αλλαγή τρόπου σκέψης, 

αλλαγή συμπεριφοράς, η συμπόνια προς τον εαυτό, Mindfulness, ασκήσεις 

χαλάρωσης) 

Θα δωθεί πληροφοριακό υλικό και πιστοποιητικό παρακολούθησης. 

 

8/01/2012 18:00-21:00 

05/02/2012 18:00-21:00 

05/03/2012 18:00-21:00 

09/04/12 18:00-21:00 

07/05/2012 18:00-21:00 

04/06/2012 18:00-21:00 

 

Brain Matters- Ινστιτούτο Νευροψυχολογικής Εκτίμησης, Γνωστικής 

Αποκατάστασης & Θεραπείας, Ερμού 71 (πλ. Αγ.Σοφίας), 54623, Θεσσαλονίκη- 

Τηλ: 2310 227115 & 6971693870, e-mail: brainmattersinstitute@windowslive.com  

 

Συμμετοχή: 50 ευρώ (1 συνάντηση (3 ώρες) μέσα από το Skype & το τηλέφωνο σε 

όλη την Ελλάδα) 
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Αλλάζοντας τις τοξικές/αρνητικές σχέσεις 

(ONLINE) 

Εισηγητής:  Δρ. Αλεξάνδρα Πενταράκη, PhD, CPsychol, AFBPsS, κλινική ψυχολόγος, 

(ειδικευμένη στην νευροψυχολογία & ψυχοθεραπεία), Διδάκτωρ Ψυχολογικής 

Ιατρικής Πανεπιστημίου Λονδίνου, Συγγραφέας του βιβλίου Σπάζοντας τα Δεσμά 

της Γυναικείας Κατάθλιψης, Εκδόσεις Brain Matters Institute. 

Σε ποιους απευθύνεται:  

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους (ειδικούς και μη ειδικούς) όσους θέλουν να 

αναγνωρίσουν μια επίπονη, τοξική/αρνητική σχέση και να μάθουν τρόπους που θα 

τους βοηθήσει να την διαχειριστούν αποτελεσματικά.  

Περιγραφή: Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τα άτομα να 

αναγνωρίσουν ότι έχουν μια επίπονη και τοξική/αρνητική σχέση, να εντοπίσουν τα 

συναισθήματα που την συνοδεύουν και να μάθουν τρόπους για να 

απελευθερωθούν από αυτή. 

 Θεματικές Ενότητες 

 Α΄ μέρος: Αναγνώριση μιας τοξικής/αρνητικής σχέσης 

 Β΄μέρος: Τροποποίηση της τοξικής/αρνητικής σχέσης-Βάζοντας τέλος στη τοξική 

σχέση Τώρα! 

 

Θα δωθεί πληροφοριακό υλικό και πιστοποιητικό παρακολούθησης. 

Η ημέρα και ώρα ορίζεται με τον κάθε ενδιαφερόμενο ανάλογα με την ζήτηση.  

 

Brain Matters- Ινστιτούτο Νευροψυχολογικής Εκτίμησης, Γνωστικής 

Αποκατάστασης & Θεραπείας, Ερμού 71 (πλ. Αγ.Σοφίας), 54623, Θεσσαλονίκη- 

Τηλ: 2310 227115 & 6971693870, e-mail: brainmattersinstitute@windowslive.com     

Συμμετοχή: 50 ευρώ (1 συνάντηση (3 ώρες) μέσα από το Skype & το τηλέφωνο σε 

όλη την Ελλάδα) 
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Σεμινάρια  στον χώρο της Brain Matters πιστοποιημένες από την Brain 

Matters & την Βρετανική Ένωση Ψυχολόγων 

 

Πρόγραμμα Αντιμετώπισης Άγχους & Αλλαγής Συναισθημάτων (8 

συναντήσεις) 

Εισηγητής: Δρ. Αλεξάνδρα Πενταράκη, PhD, CPsychol, AFBPsS, κλινική ψυχολόγος, 

(ειδικευμένη στην νευροψυχολογία & ψυχοθεραπεία),  Διδάκτωρ Ψυχολογικής Ιατρικής 

Πανεπιστημίου Λονδίνου, Συγγραφέας του βιβλίου Σπάζοντας τα Δεσμά της Γυναικείας 

Κατάθλιψης, Εκδόσεις Brain Matters Institute.  

Σε ποιους απευθύνεται:  

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους (ειδικούς και μη ειδικούς) όσους θέλουν να μάθουν να 

αντιμετωπίζουν το άγχος, να διώξουν την στεναχώρια τους και να αλλάξουν τα αρνητικά 

τους συναισθήματα αποτελεσματικά.     

Σκοπός:  Το ψυχολογικό πρόγραμμα - σεμινάριο στοχεύει στο να βοηθήσει τα άτομα που 

θα το παρακολουθήσουν να μάθουν ψυχολογικές τεχνικές και στρατηγικές αντιμετώπισης 

των αρνητικών συναισθημάτων και του άγχους.  

Περιγραφή:  Τα αρνητικά και επίπονα συναισθήματα και το άγχος αποτελούν τις πιο 

συχνές ψυχικές δυσκολίες και αποτελούν πολλές φορές αποτέλεσμα της αρνητικής σκέψης 

και της ‘υπερ-φόρτισης’ του οργανισμού με επικίνδυνες συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία 

αφού ο οργανισμός δυσκολεύεται να παράγει ορμόνες, όπως την ωκυτοκίνη και την 

βαζοπρεσσίνη, που ευθύνονται τόσο για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος όσο 

και για την καλή μνήμη και την καλή διάθεση. Σήμερα μπορούμε να 

‘εκπαιδευτούμε’κατάλληλα , ψυχολογικά και συμπεριφορικά, για να αντιμετωπίσουμε την 

τα αρνητικά συναισθήματα και το άγχος.  

Θεματικές ενότητες 

• Αναγνώριση του μηχανισμού των αρνητικών συναισθημάτων & του άγχους 

• Αναγνώριση του προβλήματος που δημιουργεί αρνητικά συναισθήματα  & άγχος 

• Η δύναμη της σκέψης & η σχέση της με τα συναισθήματα 

• Αναγνώριση συναισθημάτων 

• Εντοπισμός αυτόματων σκέψεων  

• Εντοπισμός περιοριστικών πεποιθήσεων 

• Αλλαγή τρόπου σκέψης 
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• Επίλυση προβλημάτων 

• Τεχνικές αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων  

• Ασκήσεις εστίασης της προσοχής για ανακούφιση από το άγχος και την κακή 

διάθεση (Mindfulness) 

 

Θα δωθεί πληροφοριακό υλικό και πιστοποιητικό παρακολούθησης . 

 

Τόπος & Ημερομηνία διεξαγωγής:  

 

10/01/2013, 18:00-19:00, και κάθε επόμενη Πέμπτη για 7 συναντήσεις 

07/02/2013, 19:00-20:00, και κάθε επόμενη Πέμπτη για 7 συναντήσεις 

07/03/2013, 17:00-18:00, και κάθε επόμενη Πέμπτη για 7 συναντήσεις 

04/04/2013, 18:00-19:00, και κάθε επόμενη Πέμπτη για 7 συναντήσεις 

06/05/2013, 19:00-20:00, και κάθε επόμενη Δευτέρα για 7 συναντήσεις 

03/06/2013, 17:00-18:00, και κάθε επόμενη Δευτέρα  για 7 συναντήσεις 

 

Brain Matters- Ινστιτούτο Νευροψυχολογικής Εκτίμησης, Γνωστικής Αποκατάστασης & 

Θεραπείας, Ερμού 71 (πλ. Αγ.Σοφίας), 54623, Θεσσαλονίκη- Τηλ: 2310 227115 & 

6971693870, e-mail: brainmattersinstitute@windowslive.com  

Συμμετοχή: 150€   

 

Η νευροψυχολογία των Διαταραχών Μάθησης  (Θεωρία & Πρακτική) 

Εισηγητές: Δρ. Αλεξάνδρα Πενταράκη, PhD, CPsychol, AFBPsS, κλινική ψυχολόγος 

(ειδικευμένη στην νευροψυχολογία & ψυχοθεραπεία),  Διδάκτωρ Ψυχολογικής Ιατρικής 

Πανεπιστημίου Λονδίνου, Συγγραφέας του βιβλίου Σπάζοντας τα Δεσμά της Γυναικείας 

Κατάθλιψης, Εκδόσεις Brain Matters Institute  & Θεμιστοκλής Σταφυλλίδης, 

Λογοθεραπευτής,Εξειδ. στην Μέθοδο Νευρολειτουργικής Αναδιοργάνωσης PADOVAN, 

Επιστημονικός συνεργάτης της Brain Matters.  

Σε ποιούς απευθύνεται: ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εκπαιδευτικούς. 

Σκοπός: Το σεμινάριο θα ενημερώσει τους ειδικούς της ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς, 

λογοθεραπευτές και θα προσφέρει εξειδικευμένη γνώση στην αξιολόγηση και 
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αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών μέσα από το πρίσμα της νευροψυχολογίας και 

της λογοθεραπείας. Ο γρήγορος εντοπισμός μαθησιακών δυσκολιών, η  σωστή αξιολόγηση 

των γνωστικών λειτουργιών στα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, η διαφοροδιάγνωση 

διαταραχών όπως το σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής που συνϋπάρχει με τις 

μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την παρέμβαση και 

αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών. Ο στόχος του σεμιναρίου είναι να εκπαιδεύσει 

τους συμμετέχοντες στην γνωστική δυσλειτουργία και αξιολόγηση των μαθησιακών 

δυσκολιών καθώς και στις μεθόδους αποκατάστασής τους από το πρίσμα της 

νευροψυχολογίας και της λογοθεραπείας. Το σεμινάριο μπορούν να το παρακολουθήσουν 

και εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα λάβουν σημαντική γνώση που θα τους βοηθήσει στην 

καθημερινή τους διδασκαλία και πρακτική στο σχολείο.   

Περιγραφή:  

Θεματικές ενότητες:   

-Τελευταίες εξελίξεις στις μαθησιακές δυσκολίες (π.χ. συνοσηρότητα, ερευνητικά 

δεδομένα) 

-Η γνωστική αξιολόγηση των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες 

-Ποιές γνωστικές λειτουργίες ανταποκρίνονται στην αποκατάσταση (π.χ. γλώσσα, 

προσοχή/συγκέντρωση, ακουστική και λεκτική επεξεργασία) 

-Εξατομικευμένη εννοιολογική κατανόηση του ασθενή και θεραπευτικός 

σχεδιασμός(νευροψυχολογική & λογοθεραπευτική παρέμβαση)  

-Η σημασία της πρώϊμης αξιολόγησης & παρέμβασης ( ο ρόλος των εκπαιδευτικών, γονιών, 

φροντιστών)  

 

Το σεμινάριο είναι πιστοποιημένο από την  Βρετανική  Ένωση Ψυχολόγων.  

Τόπος & Ημερομηνία διεξαγωγής:  2 & 3 Φεβρουαρίου 2013, 1 Σαβ/Κύριακο (12 ώρες). Ο 

τόπος διεξαγωγής του σεμιναρίου θα ανακοινωθεί 10 ημέρες πριν την ημερομηνία 

διεξαγωγής. 

Brain Matters- Ινστιτούτο Νευροψυχολογικής Εκτίμησης, Γνωστικής Αποκατάστασης & 

Θεραπείας, Ερμού 71 (πλ. Αγ.Σοφίας), 54623, Θεσσαλονίκη- Τηλ: 2310 227115 & 

6971693870, e-mail: brainmattersinstitute@windowslive.com  

Συμμετοχή: 300€ (περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό) 

Γλώσσα: Ελληνικά 

 


