
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
 

ΤΤΤ ηηη ννν    ΚΚΚ υυυ ρρρ ιιι ααα κκκ ήήή       111 000    ΜΜΜ ααα ΐΐΐ οοο υυυ    222 000 111 555       
111 111 ... 333 000 πππ ... μμμ ...       –––       555 ... 333 000 ... μμμ ... μμμ ...    

 
ΜΕ ΘΕΜΑ: 

 
   «««ΜΜΜ οοο ννν τττ έέέ λλλ ααα    δδδ ιιι ααα τττ ύύύ πππ ωωω σσσ ηηη ςςς    πππ εεε ρρρ ίίί πππ τττ ωωω σσσ ηηη ςςς    ((( ccc aaa sss eee    fff ooo rrr mmm uuu lll aaa ttt iii ooo nnn )))    

   κκκ ααα ιιι    λλλ εεε ιιι τττ οοο υυυ ρρρ γγγ ιιι κκκ ήήή ςςς    ααα ννν άάά λλλ υυυ σσσ ηηη ςςς    σσσ τττ ιιι ςςς    ΓΓΓ ννν ωωω σσσ τττ ιιι κκκ έέέ ςςς    
ΣΣΣ υυυ μμμ πππ εεε ρρρ ιιι φφφ οοο ρρρ ιιι κκκ έέέ ςςς    ΘΘΘ εεε ρρρ ααα πππ εεε ίίί εεε ςςς »»»    

Εισηγήτρια: Ντίνα Διαμαντίδου 

Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια, Διδάκτωρ ΑΠΘ 

Στόχος: Να παρουσιαστούν διαφορετικά μοντέλα διατύπωσης θεραπευτικών υποθέσεων (case 
formulation/conceptualization) και λειτουργικής ανάλυσης (functional analysis) που 
εφαρμόζονται πλέον στις Γνωστικές συμπεριφορικές προσεγγίσεις και να αξιολογηθούν οι 
προϋποθέσεις της εφαρμογής σε διαφορετικές κλινικές περιπτώσεις. 

Διάρκεια: 8 ώρες 

Περιεχόμενο: Το εργαστήριο περιλαμβάνει: 

1.Παρουσίαση των αρχών των ακόλουθων μοντέλων: 

• Μοντέλο διατύπωσης περίπτωσης της J. Persons (Case Formulation-driven) και η εφαρμογή 
του σε άτομα με πολλαπλή ψυχοπαθολογία («σύνθετες» περιπτώσεις complex cases) 

• Μοντέλο  λειτουργικής ανάλυσης του G. Bakker (Problem-maintaining circles) και η 
εφαρμογή του στις περιπτώσεις κατάθλιψης. 

• Μοντέλο διατύπωσης υποθέσεων των G. Shahar & J. Porcerelli (The Action  formulation) και 
η έμφασή του στην ανάλυση προσωπικότητας και των δυσλειτουργικών διαπροσωπικών 
σχέσεων  

2. Προετοιμασία και συνεργασία του πελάτη στη διαδικασία ανάλυσης και ερμηνείας των 
προβλημάτων του 
3. Παραδείγματα εφαρμογής τους στην κλινική πράξη 

Κόστος συμμετοχής:  50 ευρώ (επαγγελματίες), 35 ευρώ (μέλη της ΕΕΕΣ), 30 ευρώ (φοιτητές) 
Διεξάγεται στην ΕΕΕΣ-Παράρτημα Μακεδονίας: 

 25 ευρώ (εκπαιδευόμενοι ΕΕΕΣ) 

ΕΕΕΣ – Παράρτημα Μακεδονίας 
Πληροφορίες – Εγγραφές: 

Ερμού 48, 6ος όροφος, Θεσσαλονίκη 
Τηλ. 2310 274 610, eeesm@otenet.gr ,   www.cognitivebehaviour.gr  

mailto:eeesm@otenet.gr�
http://www.cognitivebehaviour.gr/�

