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ΣΣτοιχεία παραπομπήςτοιχεία παραπομπής--αίτημααίτημα
� Κατερίνα, 14 ετών, μαθήτρια Β’ Γυμνασίου
� Ζει με τους γονείς και τη μητρική γιαγιά
� Αίτημα: 
ØΒελτίωση της διάθεσης και των κοινωνικών της 

σχέσεων, 
ØΒελτίωση των σχολικών της επιδόσεων, η

αντιμετώπιση του άγχους επίδοσης
ØΒελτίωση της επικοινωνίας της με τη μητέρα της, 
Ø Αυτονόμηση αναφορικά με τον βραδινό ύπνο



Ιστορικό αναφερόμενων προβλημάτων ΙΙστορικό αναφερόμενων προβλημάτων Ι
� Σημαντικές οι πληροφορίες από τη μητέρα καθότι η Κατερίνα 

παρουσίαζε έντονες γνωσιακές διαστρεβλώσεις          παραποιούσε τα 

γεγονότα

� Ε’ δημοτικού μετακομίζει όλη η οικογένεια στη μητρική γιαγιά-

παρεμβατική, αρχίζει να κοιμάται με γονείς



Ιστορικό αναφερόμενων προβλημάτων ΙΙΙστορικό αναφερόμενων προβλημάτων ΙΙ
� Αποτυχία εισαγωγής σε Μουσικό Γυμνάσιο-απογοήτευση, 

απόσυρση από κοινωνικές δραστηριότητες, απομόνωση, πτώση 

σχολικής βαθμολογίας

� Άγχος επίδοσης: τρέμουλο, ταχυπαλμία, εφίδρωση

� Έντονα συγκρουσιακή σχέση με μητέρα

� Τελευταία 2 χρόνια εκδραματίσεις κυρίως με μητέρα και 

συνομηλίκους



Σύντομο ατομικό ιστορικόΣύντομο ατομικό ιστορικό
� Χαμηλή αυτοπεποίθηση

� Ανασφάλεια αναφορικά με τη μητέρα-εκδραματίσεις για 

απόσπαση προσοχής

� Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος-απομόνωση

� Αποφυγή διαβάσματος

� Είχε ξανααπευθυνθεί σε ειδικό ψυχικής υγείας λόγω κοινωνικής 

απομόνωσης

� Ασχολείται με τη ζωγραφική 



Οικογενειακό ιστορικόΟικογενειακό ιστορικό

� Πατέρας (69): ήρεμος, καλή σχέση με κόρη, ικανοποιεί τις επιθυμίες 

της

� Μητέρα (53): δυναμικό και παρεμβατικό άτομο, ελέγχει την Κατερίνα 

στο διάβασμα, αρκετές συγκρούσεις μεταξύ τους και με τη μητέρα της 

(γιαγιά)

� Μητρική γιαγιά (82): παρεμβατική και ελεγκτική, εκδραματίσεις, 

συχνές συγκρούσεις με την κόρη και την εγγονή της





Ερωτηματολόγιο Πρώιμων Δυσλειτουργικών ΣχημάτωνΕρωτηματολόγιο Πρώιμων Δυσλειτουργικών Σχημάτων
((StallardStallard & & RaynerRayner, 2005), 2005)

� Αναφορικά με το ερωτηματολόγιο Σχημάτων σε όλα τα σχήματα
σκοράρει με τη χαμηλότερη βαθμολογία, εκτός από το σχήμα
μειονεξίας και αυτοθυσίας που σκοράρει με 3 (6/βαθμια κλίμακα).

� Δείχνει	την	άρνησή	της	να	εκφράσει	και	να	αποδεχτεί	πως	
αντιμετωπίζει	δυσκολίες.

� Το	σχήμα	μειονεξίας	συνδέεται	με	την	αποτυχία	που	βιώνει	
και	το	αίσθημα	αναξιότητας	που	προκύπτουν	μέσα	από	την	
απαιτητική	και	επικριτική	στάση	της	μητέρας.

� Το	σχήμα	της	αυτοθυσίας	σχήμα	της	αυτοθυσίας	ταιριάζει	με	τη	στάση	της,	όπου	
προσπαθεί	να	κερδίσει	το	ενδιαφέρον	των	συνομηλίκων	με	
κάθε	τρόπο.



Κλινική διατύπωση περίπτωσης ΙΚλινική διατύπωση περίπτωσης Ι

� Αναφερόμενες δυσκολίες: 2 χρόνια παρουσιάζει δυσκολία στις 

κοινωνικές σχέσεις, μειωμένη διάθεση, μειωμένη σχολική επίδοση, 

άγχος επίδοσης, συγκρουσιακή σχέση με τη μητέρα, εκδραματίσεις και 

έλλειψη αυτονόμησης αναφορικά με τον βραδινό ύπνο.

� Γνωσιακές παραποιήσεις: η επιλεκτική προσοχή, η 

μεγέθυνση/σμίκρυνση, η προσωποποίηση και τα αυθαίρετα 

συμπεράσματα. 



Εκλυτικοί παράγοντες: 

Αποτυχία εισαγωγής 
στο Μουσικό Γυμνάσιο

Άχρηστη, ανίκανη, 
άγχος επίδοσης, 
αναβλητικότητα 

διαβάσματος

Αλλαγή 
σχολικού 

περιβάλλοντος

κοινωνική 
απομόνωση

περισσότερη 
αναζήτηση 

παρέας μητέρας

εκδραματίσεις



Κλινική διατύπωση περίπτωσης ΙΙ

ü Μετακόμιση στη γιαγιά                 βραδινός ύπνος με γονείς

• Διακριτικά	ερεθίσματα:	
ü Η ενδεχόμενη αξιολόγηση/διαγώνισμα
ü Η ενδεχόμενη αποτυχία εν αναμονή αποτελεσμάτων εξέτασης
ü Η ενδεχόμενη αρνητική κριτική από τη μητέρα
ü Η παρουσία άλλων συνομηλίκων πιο ελκυστικών εμφανισιακά
ü Η επικοινωνία της μητέρας με άλλα άτομα και όχι με την Κατερίνα





ΓΣ Διατύπωση ΠερίπτωσηςΓΣ Διατύπωση Περίπτωσης
� Ορόσημα και δεδομένα από παιδική ηλικία: επικριτική, 

απαιτητική μητέρα, αποτυχία εισαγωγής στο Μουσικό Γυμνάσιο, επικριτική 
γιαγιά, έλλειψη επικοινωνίας-συναισθηματικής έκφρασης, ενίσχυση παιδικής 
συμπεριφοράς από γονείς

� Βασικές πεποιθήσεις: 
ü «Είμαι άχρηστη, δεν αξίζω»
ü «Είμαι βαρετή και άσχημη»
ü «Είμαι αποτυχημένη»

• Συντελεστικές πεποιθήσεις: 
ü Πρέπει να τα πηγαίνω πολύ καλά σε αυτά που κάνω
ü Πρέπει να υπερβάλλω για να με προσέξουν
ü Δεν πρέπει να εκφράσω αυτό που νιώθω γιατί θα με απορρίψουν

• Αντισταθμιστικές συμπεριφορές:
ü Αποφυγή διαβάσματος, συναισθηματικής έκφρασης, κοινωνικών 

συναναστροφών
ü Εκδραματίσεις, ύπνος με γονείς



Στοιχεία ιστριονικής διαταραχής προσωπικότηταςΣτοιχεία ιστριονικής διαταραχής προσωπικότητας

� Έντονη ανάγκη να αποτελεί το επίκεντρο του ενδιαφέροντος

� Βίωνε τις σχέσεις πιο οικείες από ό,τι είναι

� Κρίσεις πείσματος με τη μητέρα όταν δεν της έδινε προσοχή

� Ανέμενε άμεση ικανοποίηση του αιτήματός της, δεν είχε ανοχή 

στη ματαίωση

� Ρηχό συναίσθημα και άμεση εναλλαγή των συναισθημάτων

� Εκδραματίσεις

� Υιοθετούσε συνήθως τον ρόλο του θύματος



Φαύλος κύκλος εκδραματίσεων με μητέρα

η μητέρα 
μου με 

παραμελεί, 
μιλάει στο 
τηλέφωνο

Δεν είμαι 
σημαντική 
για εκείνη, 

είμαι 
βαρετή

Δεν 
μπορεί να 

με 
παραμελεί

Παραπονιέ
μαι για 

σωματικές 
ενοχλήσεις

εκνευρίζετ
αι, 

συνεχίζει 
να μιλάει 
στο τηλ.



Φαύλος κύκλος εκδραματίσεων με συνομηλίκους

οι 
συμμαθητές 
μου δεν με 
προσέχουν

Οι άλλοι 
είναι 

καλύτεροι 
από εμένα

Αρχίζω να 
κάνω πως 
δεν είμαι 

καλά για να 
με 

προσέξουν

Αρχικά με 
προσέχουν, 

σύντομα 
όμως 

επιστρέφουν 
σε αυτό που 

έκαναν

Πάλι μόνη 
μου είμαι



γιαγιά
• Η μητρική γιαγιά επικοινωνεί με εκδραματίσεις με 

την κόρη της.

μητέρα
• Η μητέρα δεν εκφράζεται συναισθηματικά ως 

απάντηση στον τρόπο επικοινωνίας της μητέρα της.

Κατερίνα

• Η Κατερίνα μιμείται τον τρόπο επικοινωνίας της γιαγιάς, 
αλλά απαντά ταυτόχρονα στη συναισθηματική ψυχρότητα 
της μητέρας προσπαθώντας να την προκαλέσει και να 
προσελκύσει το ενδιαφέρον της.

Δυσλειτουργικό μοτίβο επικοινωνίας στην οικογένεια



Κρίσιμη η συνεργασία με τον γονέα ΙΚρίσιμη η συνεργασία με τον γονέα Ι

� Πολύ σημαντική και απαραίτητη η συνεργασία με τη μητέρα

� Ανά τακτά διαστήματα προγραμματίζονταν κοινές συναντήσεις 

με μητέρα και Κατερίνα

� Έντονα συγκρουσιακή σχέση μεταξύ τους και μεγάλο χάσμα 

μεταξύ των δύο στα λεγόμενά τους

� Διαρκής διερεύνηση του τι ισχύει και τι όχι

� Προβληματισμός για την ασυμφωνία των γεγονότων



Κρίσιμη η συνεργασία με τον γονέα ΙΙΚρίσιμη η συνεργασία με τον γονέα ΙΙ

� Χρειάστηκε να χτιστεί η εμπιστοσύνη και η αλλαγή της στάσης 

της μητέρας για να κατανοήσει τη συμπεριφορά της κόρης της

� Με τη συνεργασία διευκρινίστηκαν γεγονότα που είχε αναφέρει 

η Κατερίνα ως να την αφορούν προσωπικά (π.χ. θάνατος έφηβης 

–ανακοίνωση από τα ΜΜΕ, πενθούσε μπροστά στους 

συμμαθητές της)



Κρίσιμη η συνεργασία με τον γονέα ΙΙΙΚρίσιμη η συνεργασία με τον γονέα ΙΙΙ

� Θάνατος εφήβου πριν 5 χρόνια (ανακοίνωση από ΜΜΕ), ισχυριζόταν 

πως ήταν φίλοι και εμφανιζόταν στεναχωρημένη

� Υιοθετούσε τον ρόλο του θύματος με τους συμμαθητές και σύντομα 

σταματούσε η επικοινωνία μεταξύ τους

� Η μητέρα έλεγξε την ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης και είδε 

συνομιλίες με συμμαθητές: υπερβολή στο συναίσθημα και 

«θεατρινισμοί»



Θεραπευτική παρέμβασηΘεραπευτική παρέμβαση
� Τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν:

ü Ψυχοεκπαίδευση στα γνωσιακά λάθη, εντοπισμός και τροποποίηση

ü Πραγματιστική και ορθολογιστική αμφισβήτηση, γνωσιακή αναδόμηση 

σχημάτων

ü Νοερή εικόνα, παίξιμο ρόλων

ü Εκπαίδευση στη διεκδικητική συμπεριφορά, στην επίλυση προβλημάτων

ü Εκπαίδευση στις δεξιότητες επικοινωνίας, στις κοινωνικές δεξιότητες

ü Έκθεση στη φαντασία, συμπεριφορικά πειράματα

ü Εκπαίδευση στην έκφραση του συναισθήματος

ü Συμβουλευτική μητέρας 



Στόχοι θεραπείαςΣτόχοι θεραπείας
� γνωσιακή αναδόμηση για γνωσιακές διαστρεβλώσεις

� γνωσιακή αναδόμηση των σχημάτων αποτυχίας, ανελαστικών στάνταρ,

� βελτίωση διάθεσης και μειονεξίας

� μείωση των εκδραματίσεων

� βελτίωση της σχέσης με τη μητέρα

� εκπαίδευση στη διεκδικητική συμπεριφορά και βελτίωση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων επικοινωνίας

� αυτονόμηση αναφορικά με τον βραδινό ύπνο

� αντιμετώπιση του άγχους επίδοσης και της αποφυγής του διαβάσματος



Έκβαση θεραπείας Ι Έκβαση θεραπείας Ι 
� 41 συνεδρίες, σε διάστημα 15 μηνών, με ενδιάμεσες διακοπές την περίοδο

του καλοκαιριού, των Χριστουγέννων και του Πάσχα.

� Χρειάστηκε σημαντικός αριθμός συνεδριών για να αρχίσει να εμπιστεύεται 
την ψυχολόγο.

� Μεγάλη δυσκολία στη συνεργασία, λόγω των γνωσιακών διαστρεβλώσεων 
και των εκδραματίσεων.

� Απαραίτητη η συνεργασία με τη μητέρα για την εξακρίβωση των 
γεγονότων.

� Σταδιακά άρχισε να εντοπίζει τα γνωσιακά λάθη, και να κάνει 
εναλλακτικές σκέψεις. 

� Μείωσε σε σημαντικό βαθμό τις εκδραματίσεις



Έκβαση θεραπείας Ι ΙΈκβαση θεραπείας Ι Ι

� Η διάθεσή της βελτιώθηκε σημαντικά

� Άρχισε να συνάπτει φιλίες, οργάνωσε το χρονοδιάγραμμα του 

διαβάσματος και πέρασε σε Πειραματικό Λύκειο

� Βελτίωση της σχέσης με μητέρα

� Περισσότερη συναισθηματική έκφραση

� Μείωση επικριτικής στάσης μητέρας

� Αυτονόμηση βραδινού ύπνου



Βαθμολογία Βαθμολογία SDQSDQ
SDQ Πριν την έναρξη

θεραπείας
(Κατερίνα)

Πριν την έναρξη
θεραπείας 
(γονείς)

Μετά τη λήξη
θεραπείας
(Κατερίνα)

SDQ 
Συναισθηματικές
δυσκολίες

1 8 1

SDQ 
Προβλήματα 
συμπεριφοράς

1 4 1

SDQ Σχέσεις με 
συνομηλίκους

1 2 0

SDQ ΔΕΠ-Υ 4 6 3
SDQ 
Προκοινωνική
συμπεριφορά

10 8 8

SDQ Total 7 20 5



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!!!


