
Σχολή Γονέων Raise Me Up 
Χορηγείται εκπαιδευτικό υλικό επεξεργασμένο και 
μεταφρασμένο στα Ελληνικά για χρήση από τους γονείς. 

Η Σχολή Γονέων Raise Me Up προσφέρει ουσιαστική εκπαίδευση και 
καθοδήγηση σε κάθε γονέα που προσπαθεί να δημιουργήσει έναν ασφαλή 
συναισθηματικό δεσμό με το παιδί του και να ενισχύσει τη γνωστική και 
συναισθηματική του ωρίμανση. Οι ομάδες γονέων εξοικειώνονται με 
πρακτικές μεθόδους και τεχνικές που βασίζονται στην τεχνική Marte Meo, 
στα νεότερα ευρήματα των νευροεπιστημών για τον παιδικό και εφηβικό 
εγκέφαλο και στη θεωρία του συναισθηματικού δεσμού. 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raise me up 
φροντίζοντας εσένα που φροντίζεις

Χρήστος Κοροβίλας (MSc)  Κλινικός Ψυχολόγος - Παιδοψυχολόγος

Ευρήματα 
Νευροεπιστημών 
Πώς μπορούμε να 
στηρίξουμε την 
ανάπτυξη του 
παιδικού νου; 

Συναισθηματικός 
Δεσμός 
Τι σημαίνει 
φροντίζω & πώς 
συνδέομαι με το 
παιδί μου; 

Marte Meo 
Με ποιους τρόπους 
ενεργοποιούμε τον 
“φυσικό 
αναπτυξιακό 
διάλογο”;

RAISE ME UP KID 
Σχολή Γονέων για γονείς με παιδιά 

έως 12 ετών.
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RAISE ME UP TEEN 

Σχολή Γονέων για γονείς με παιδιά 
από 12 έως 18  ετών.
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Τι είναι η Σχολή Γονέων 
raise me up; 
Είναι μια πράξη φροντίδας προς τον 
γονιό που προσπαθεί να φροντίσει το 
παιδί του. Είναι εκπαίδευση στο πως να 
είμαστε καλύτεροι γονείς.  

Η όλο και βαθύτερη γνώση της διαμόρφωσης 
του ανθρώπινου νου τα τελευταία χρόνια έχει 
αναδείξει τη σπουδαιότητα της εκπαίδευσης 
γονέων σε θέματα ανατροφής των παιδιών 
τους. Γνωρίζουμε πια ότι η ανταπόκριση του 
περιβάλλοντος και ο τύπος της 
συναισθηματικής επαφής που θα αναπτύξει ο 
γονέας με το παιδί, είναι τα στοιχεία που θα 
διαμορφώσουν τον εγκέφαλο του παιδιού και 
θα καθορίσουν τη μελλοντική του ανάπτυξη. 

Οι Σχολές Γονέων Raise Me Up απευθύνονται 
στις ανάγκες του γονέα σήμερα. Αυτό σημαίνει 
ότι δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε πρακτικές 
μεθόδους και συγκεκριμένες τεχνικές τις 
οποίες ο γονιός θα χρησιμοποιήσει άμεσα 
προκειμένου να αναπτύξει σταδιακά μια σχέση 
ασφάλειας και θετικής καθοδήγησης με το 
παιδί, να βοηθήσει τη συναισθηματική και 
νοητική ανάπτυξή του και να αλλάξει την 
ποιότητα της καθημερινότητάς τους. 

“φροντίζοντας εσένα 
που φροντίζεις” 

Οι σχολές γονέων Raise Me Up δεν έχουν τη 
μορφή ενός δίωρου θεωρητικού σεμιναρίου 
αλλά αποτελούνται από έναν συγκεκριμένο 
αριθμό συναντήσεων (συνήθως 8). Αυτό δίνει 
τον απαραίτητο χρόνο στους γονείς να 
αφομοιώσουν κάθε φορά το υλικό, να 
δοκιμάσουν τις τεχνικές στο σπίτι με την 
οικογένειά τους, να επιστρέψουν με απορίες, 
ενδεχομένως να μοιραστούν την εμπειρία τους 
και να επικοινωνήσουν. 
 
Κάθε ομάδα ολοκληρώνεται σε 8 εβδομαδιαίες 
συναντήσεις. Οι γονείς, ανάλογα με την 
ηλικία του παιδιού τους εντάσσονται σε μια 
από τις δύο ολιγομελής ομάδες:  
Raise Me Up - kid | Raise Me Up - teen 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RAISE ME UP WWW.KOROVILAS.GR

Χρήστος Κοροβίλας (MSc) 

Είμαι Κλινικός Ψυχολόγος και Παιδοψυχολόγος. Σπούδασα 
ψυχολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα και στο Durham 
University στην Αγγλία, όπου ολοκλήρωσα τις μεταπτυχιακές μου 
σπουδές στον τομέα της αναπτυξιακής ψυχοπαθολογίας. Έχω τον 
τίτλο Marte Meo Practitioner (εκπαίδευση στην τεχνική Marte Meo και 
στην ψυχοεκπαίδευση γονέων) και είμαι Ψυχοθεραπευτής με 
ειδίκευση στη συστημική - οικογενειακή ψυχοθεραπεία και 
συμβουλευτική. Εργάζομαι με παιδιά, εφήβους και οικογένειες.    
www.korovilas.gr 
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RAISE ME UP KID 
Σχολή Γονέων για γονείς με παιδιά 

έως 12 ετών.

RAISE ME UP TEEN 
Σχολή Γονέων για γονείς με παιδιά 

από 12 έως 18  ετών.

Ευρήματα 
Νευροεπιστημών 
Πώς μπορούμε να 
στηρίξουμε την 
ανάπτυξη του 
παιδικού νου; 

Συναισθηματικός 
Δεσμός 
Τι σημαίνει 
φροντίζω & πώς 
συνδέομαι με το 
παιδί μου; 

Marte Meo 
Με ποιους τρόπους 
ενεργοποιούμε τον 
“φυσικό 
αναπτυξιακό 
διάλογο”;

• Πώς αναπτύσσεται ο παιδικός 
εγκέφαλος; Τι πρέπει να κάνει ο 
γονιός για να “θρέψει” τον παιδικό 
νου; 

• Τι σημαίνει “βάζω όρια” και πως 
“συνδέομαι” πρακτικά με το παιδί 
μου”; 

• Πώς μπορώ να ξεχωρίσω τα 
tantrums (ξεσπάσματα θυμού) και 
πως τα αντιμετωπίζω κάθε φορά; 

• Πώς διαμορφώνεται μια ασφαλής 
συναισθηματική σχέση με το παιδί; 

• Πώς θα βοηθήσω το παιδί μου να 
αναγνωρίσει, να εκφράσει και να 
ρυθμίσει τα συναισθήματά του; 

• Με ποιες τεχνικές θα βοηθήσω τον 
παιδικό νου να λειτουργήσει ως 
ολότητα: 

• Σύνδεση διαφορετικών μερών του 
εγκεφάλου. 

• Σύνδεση της μνήμης και επούλωση 
του τραύματος. 

• Σύνδεση των επιμέρους στοιχείων 
του εαυτού (συναισθήματα, 
αισθήσεις, αντιλήψεις & 
συμπεριφορά). 

• Σύνδεση του εαυτού με τους 
άλλους. 

• Πώς αναπτύσσεται ο εφηβικός 
εγκέφαλος; Τι πρέπει να κάνει ο 
γονιός για να “στηρίξει” τον 
εφηβικό νου; 

• Αποτελεσματικές πρακτικές 
ενίσχυσης της ανάπτυξης του 
εφηβικού εγκεφάλου. 

• Πρακτικές για τη στήριξη της 
συναισθηματικής ανάπτυξης των 
εφήβων.  

• Διαμόρφωση μιας ασφαλούς 
συναισθηματικής σχέση με τον 
έφηβο; 

• Επιτυγχάνοντας συνθήκες 
συνεργασίας και κοινής επίλυσης 
προβλημάτων. 

• Διδάσκοντας τους εφήβους πώς 
να δημιουργούν στενές και 
μακροχρόνιες σχέσεις. 

• Φέρνοντας αποτέλεσμα χωρίς τη 
χρήση τιμωρίας και απειλών. 

• Χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά 
τον έπαινο και την ενθάρρυνση. 

• Προσεγγίζοντας τα «δύσκολα» 
θέματα του σεξ και των 
ναρκωτικών. 

• Επιστημονικά έγκυρα εργαλεία για 
την ενδυνάμωση του νου και των 
σχέσεων . 
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Χρήστος Κοροβίλας (MSc)  Κλινικός Ψυχολόγος - Παιδοψυχολόγος


