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Σεμινάριο 22 ωρών (11 δίωρες ζσνανηήζεις)
Επιζηημονικά Υπεύθσνη: Ειρήνη Τζαηζάρα
Ειζηγηηές: Ειρήνη Τζαρηζάρα και Ιωάννης Α. Μαλογιάννης
Διοργάνωζη: ΕΕΘΣ
Σεκηλάξην γηα ςπρηάηξνπο θαη ςπρνιόγνπο κε θιηληθή εκπεηξία,
αλεμαξηήησο πξνζέγγηζεο, νη νπνίνη κπνξεί λα αζθνύλ ηελ Θεξαπεία
Σρεκάησλ ή/θαη λα ελδηαθέξνληαη γηα ηηο εθαξκνγέο ηεο Θεσξίαο ηνπ
Γεζκνύ θαη ηεο Θεξαπείαο Σρεκάησλ ζηελ θιηληθή πξάμε.
Η

Θεξαπεία

Σρεκάησλ

απαξηησηηθό/ζπλζεηηθό

(Schema

κνληέιν

Therapy)

ςπρνζεξαπείαο

απνηειεί
ην

νπνίν

έλα
έρεη

αλαπηπρζεί από ηνλ Jeffrey Young θαη βξίζθεηαη ζε δηαξθή εμέιημε.
Υπάξρνληα εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαηαδεηθλύνπλ όηη ε Θεξαπεία
Σρεκάησλ έρεη ελδείμεηο γηα ζεξαπεπόκελνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ
ρξόληεο ραξαθηεξνινγηθέο δπζθνιίεο, δπζθνιίεο ζηνλ ηνκέα ηνπ
ζρεηίδεζζαη κε ζεκαληηθνύο άιινπο, ελώ απνηειεί κηα εθ ησλ
ηεθκεξησκέλα απνηειεζκαηηθώλ ςπρνζεξαπεπηηθώλ παξεκβάζεσλ γηα
ζεξαπεπόκελνπο

κε

Γηαηαξαρέο

Πξνζσπηθόηεηαο.

Τν

κνληέιν

πξνέξρεηαη από ηελ Γλσζηαθή-Σπκπεξηθνξηθή Θεξαπεία, σζηόζν
αληιεί θαη ελζσκαηώλεη ζηνηρεία, εμίζνπ δπλακηθά, από ζεξαπεπηηθέο
παξεκβάζεηο εζηηαζκέλεο ζην ζπλαίζζεκα, όπσο είλαη ε Θεξαπεία
Gestalt, θαζώο θαη από Θεσξίεο νη νπνίεο θαζνδεγνύλ Ψπρνδπλακηθνύ
ηύπνπ Ψπρνζεξαπείεο, όπσο είλαη ε Θεσξία ησλ Αληηθεηκελνηξόπσλ
Σρέζεσλ, θαη, θπξηόηεξα, ε Θεσξία ηνπ Γεζκνύ.
Η Θεσξία ηνπ Γεζκνύ (Attachment Theory) απνηειεί κηα δπλακηθή θαη
δηαξθώο αλαπηπζζόκελε ζεσξία πνπ νθείιεη ηελ θαηαγσγή ηεο ζηνλ
πξσηεξγάηε ηεο, John Bowlby, ςπρίαηξν & θιηληθό ζεξαπεπηή, θαζώο
θαη ζηελ ζπλεξγάηηδά ηνπ Mary Ainsworth, αλαπηπμηαθή ςπρνιόγν κε
εζηίαζε ζηελ βαζηθή έξεπλα, ελώ ε Θεσξία έρεη κεηεμειηρζεί ζεκαληηθά
κε ηε ζπλεηζθνξά ζεκαληηθώλ εξεπλεηώλ-Ψπρνιόγσλ & Ψπρηάηξσλ
θαζώο θαη Ψπραλαιπηώλ ηεο Σρνιήο ησλ Αληηθεηκελνηξόπσλ Σρέζεσλ,
κεξηθνί εθ ησλ νπνίσλ είλαη νη: Mary Main, Inge Bretherton, Peter
Fonagy, Arietta Slade θαη Jeremy Holmes.
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Σθνπόο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη λα θαηαδείμεη πώο ε Θεσξία ηνπ Γεζκνύ
ζπλδηαιέγεηαη εηδηθόηεξα κε ηελ Θεξαπεία Σρεκάησλ κε ζηόρν ηελ
θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ ζεξαπεπόκελνπ θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε
ζεξαπεπηηθή ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απηό ζα
παξνπζηαζηνύλ θαηαξράο νη βαζηθέο αξρέο θαη έλλνηεο πνπ δηέπνπλ
ηελ Θεσξία ηνπ Γεζκνύ, θαζώο θαη εθείλα ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ
θαηαδεηθλύνπλ

πώο

ε

Θεσξία

Γεζκνύ

ελεκεξώλεη

ηελ

ςπρνζεξαπεπηηθή πξάμε. Δπηπιένλ, ζα ζπδεηεζνύλ έλλνηεο θαη
ηερληθέο ηεο Θεξαπείαο Σρεκάησλ πνπ αληινύλ ηελ θαηαγσγή ηνπο
από ηελ Θεσξία ηνπ Γεζκνύ. Γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο ζρέζεο
ησλ

δύν

ζεσξηώλ

θαη

ησλ

επαθόινπζσλ

εθαξκνγώλ

ζα

παξνπζηαζηνύλ ζρεηηθά θιηληθά πεξηζηαηηθά από ηνπο εηζεγεηέο, ελώ,
πξνο ην ηέινο ησλ ζπλαληήζεσλ ζα αθηεξσζεί ρξόλνο γηα ηελ
θαηαλόεζε πεξηζηαηηθώλ από ηελ θιηληθή πξάμε ησλ ζπκκεηερόλησλ
ππό ην πξίζκα ηόζν ηεο Θεσξίαο ηνπ Γεζκνύ όζν θαη ηεο Θεξαπείαο
Σρεκάησλ.
Δπηδησθόκελν απνηέιεζκα είλαη ε εμνηθείσζε ησλ ζπκκεηερόλησλ κε
ηηο αξρέο θαη εθαξκνγέο ηεο Θεσξίαο ηνπ Γεζκνύ, ηεο Θεξαπείαο
Σρεκάησλ θαη ηνπ ελδηάκεζνπ ρώξνπ ζπλδηαιιαγήο ησλ δύν, κέζα από
παξνπζίαζε

ζρεηηθήο

ζεσξίαο,

εξεπλεηηθώλ

δεδνκέλσλ

θαη

επηιεγκέλσλ θιηληθώλ πεξηζηαηηθώλ. Σηόρνο είλαη, ζην ηέινο ησλ
ζεκηλαξίσλ, νη ζπκκεηέρνληεο λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ θαη λα
εθηηκήζνπλ ηνλ ηξόπν πνπ ηόζν ε Θεσξία ηνπ Γεζκνύ όζν θαη ε
Θεξαπεία Σρεκάησλ κπνξεί λα ζπλδηαιέγνληαη κεηαμύ ηνπο αιιά θαη
λα ελεκεξώλνπλ βαζηθέο ςπρνζεξαπεπηηθέο πξαθηηθέο.
Μέθοδος:

Δηζεγήζεηο,

παξνπζίαζε

ζρεηηθώλ

dvd,

ζπδήηεζε,

βησκαηηθέο αζθήζεηο.
Περιετόμενο: Οη βαζηθνί άμνλεο ηνπ ζεκηλαξίνπ πεξηιακβάλνπλ


Δηζαγσγή ζηε Θεσξία ηνπ Γεζκνύ



Βαζηθέο έλλνηεο & εξεπλεηηθά δεδνκέλα από ηελ ΘΓ πνπ ελεκεξώλνπλ
ηελ θιηληθή πξάμε (π.ρ. δηαγελεαινγηθή κεηαβίβαζε αλαπαξαζηάζεσλ
Γεζκνύ)



Δθαξκνγέο ηεο Θεσξίαο ηνπ Γεζκνύ ζηελ ςπρνζεξαπεπηηθή πξάμε
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Δηζαγσγή ζηηο βαζηθέο αξρέο, έλλνηεο θαη ηερληθέο ηεο Θεξαπείαο
Σρεκάησλ



«Σπλάληεζε» Θεσξίαο ηνπ Γεζκνύ θαη Θεξαπείαο Σρεκάησλ



Παξνπζίαζε θιηληθώλ πεξηζηαηηθώλ ππό ην πξίζκα ηεο Θεσξίαο ηνπ
Γεζκνύ θαη ηεο Θεξαπείαο Σρεκάησλ



Βησκαηηθέο αζθήζεηο, αζθήζεηο θαηαλόεζεο ησλ αξρώλ ηεο Θεσξίαο
ηνπ Γεζκνύ



Σπδήηεζε θιηληθώλ πεξηζηαηηθώλ ππό ην πξίζκα ηεο Θεσξίαο Γεζκνύ
& ηεο Θεξαπείαο Σρεκάησλ
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