
Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι,  
Όπως είχαμε ανακοινώσει από τον περασμένο Απρίλιο, στις 22 και 23 Οκτωβρίου 
αναμένουμε για εκπαίδευση τους Καθηγητές Κεγκελ, του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας-
Σάντα Μπάρμπαρα,ΗΠΑ.  
Θα πραγματοποιηθεί Σεμινάριο για διήμερη εκπαίδευση στο Pivotal Response Training, 
που για πολλούς θεωρείται η εξέλιξη της Συμπεριφορικης Ανάλυσης αλλα και μια απο τις 
ελάχιστες επιστημονικά εγκεκριμένες μεθόδους παγκοσμίως όπως αναφέρεται στην διεθνή 
βιβλιογραφία.  
Πρόκειται για μία νατουραλιστική μέθοδο, βασισμένη στις Αρχές της Εφαρμοσμένης 
Συμπεριφορικής Ανάλυσης - ΑΒΑ, με λιγότερο αυστηρές επιταγές και δυνατότητα 
περισσότερης εκπαίδευσης στο σπίτι από τους ίδιους τους γονείς, οι οποίοι επίσης μπορούν 
να εκπαιδευτούν στην μέθοδο αυτή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά αλλά και 
συμπληρωματικά με άλλες μεθόδους σε τομείς των αυτιστικών παιδιών που χρειάζονται 
βελτίωση. 
  
Θα δοθεί Επίσημη Πιστοποίηση Εκπαίδευσης Έπιπέδου 1 (Level I-Introduction to 
Pivotal Response Training) από το Κέντρο Αυτισμού Κέγκελ, Πανεπιστήμιο της 
Καλιφόρνια Σάντα Μπάρμπαρα , ΗΠΑ, σε όσους παρακολουθήσουν το Σεμινάριο, με 
δυνατότητα περαιτέρω συνέχισης της εκπαίδευσης online και εξ'αποστάσεως εφόσον το 
επιθυμούν για κατοχύτωση των επόμενων επιπέδων πιστοποίησης. 
  
Οι προσκεκλημένοι ομιλητές και εμπνευστές της Μεθόδου PRT, είναι οι διακεκριμένοι 
επιστήμονες Καθηγητής Ρόμπερτ Κέγκελ και ∆ρ Λύν Κέγκελ, που διευθύνουν το 
Κέντρο Αυτισμού στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια Σάντα Μπάρμπαρα - ΗΠΑ. 
  
Το Σεμινάριο βρίσκεται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Αναπτυξιακής και 
Συμπεριφορικής Παιδιατρικής www.paidiatriki.org  
Θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση από τα Αγγλικά στα Ελληνικά. 
Χώρος ∆ιεξαγωγής είναι το Ξενοδοχείο President, Λεωφόρος Κηφισίας 43, Αμπελόκηποι - 
Αθήνα. 
Οι πρώιμες εγγραφές με μειωμένο κόστος συμμετοχής έχουν ήδη αρχίσει και θα διαρκέσουν 
ως τις 30 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα υπάρξει διαβάθμιση των συμμετοχών ως αναφέρεται. 
Τα Μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Αναπτυξιακής και Συμπεριφορικής Παιδιατρικής 
έχουν μειωμένο κόστος συμμετοχής σε κάθε σεμινάριο που διοργανώνεται από την ΕΕΑΣΠ. 
 
Οι εγγραφές μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε μέσω της ιστοσελίδας μας 
www.autismos.org όπου υπάρχει και φόρμα συμπλήρωσης, τηλεφωνικά ή με email 
αντίστοιχα στο 6947908479  drdimi@yahoo.com ∆ρ ∆ημήτρης ∆ημητρίου Παπαβασιλείου 
MD PhD Πρόεδρος ∆Σ ΕΕΑΣΠ και στην κα Χαρά Καστάνη Ειδική παιδαγωγός Μέλος ∆Σ 
ΕΕΑΣΠ τηλ 6972402784 Email: hara-kastani@hotmail.gr. 
 
Επισυνάπτουμε πλήρες πρόγραμμα του Σεμιναρίου και είμαστε στη διάθεσή σας για 
περαιτέρω πληροφορίες όπως και μέσω της ιστοσελίδας μας www.autismos.org όπου 
υπάρχουν λεπτομερείς πληροφορίες για όλα τα θέματα που άπτονται του Σεμιναρίου. 

 
Μπορείτε επίσης να γίνεστε Μέλη της ΕΕΑΣΠ, αποστέλλοντάς μας τα στοιχεία επικοινωνίας 

και την επαγγελματική σας ιδιότητα στο drdimi@yahoo.com 
Το κόστος εγγραφής είναι στα 30 ευρώ ετησίως και μπορεί να καταβάλλεται κατά την 

αποδοχή σας με τραπεζική κατάθεση. 
 

∆ρ ∆. ∆ημητρίου Παπαβασιλείου MD PhD  
Dr Dimitris Dimitriou Papavassiliou MD PhD  
Neurodevelopmental Pediatrician  
www.autismos.org  
www.paidiatriki.com  
Tel (+30 ) 6947908479  
8, Kifissias Avenue, Athens 11526, Greece 


