
© Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς
23

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Η Θεραπεία Σχημάτων σε παιδιά και εφήβους: σκεπτικό 
και παρέμβαση μέσα από ένα κλινικό παράδειγμα

Περίληψη
Η Θεραπεία Σχημάτων είναι ένα συνδυαστικό μοντέλο θεωρίας και θεραπείας, το οποίο περιλαμβάνει επιρροές από την προ-
σέγγιση των αντικειμενοτρόπων σχέσεων, τη θεωρία του δεσμού, τη γνωσιακή-συμπεριφοριστική προσέγγιση και τη θεραπεία 
Gestalt. Η βασική θεωρία της Θεραπείας Σχημάτων διατυπώθηκε από τον Jeffrey Young με σκοπό την αντιμετώπιση ασθενών 
με χρόνιες διαταραχές, όπως διαταραχές προσωπικότητας, οι οποίοι παρουσιάζουν χαμηλή ανταπόκριση στα παραδοσιακά 
πρωτόκολλα της Γνωσιακής-Συμπεριφοριστικής προσέγγισης λόγω δυσκολιών στη συνεργασία, την αναγνώριση των σκέψεων 
και των συναισθημάτων, καθώς και τη συμμόρφωση και τη δέσμευση στο θεραπευτικό πλαίσιο. Έκτοτε έχει εξελιχθεί σε ένα 
εμπειρικά τεκμηριωμένο απαρτιωτικό μοντέλο θεραπευτικής προσέγγισης με εφαρμογή σε διάφορες κλινικές οντότητες, καθώς 
επίσης και σε ομάδες, ζευγάρια, παιδιά και εφήβους. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η παρουσίαση του σκεπτικού της 
Θεραπείας Σχημάτων και η εφαρμογή της σε παιδιά και εφήβους μέσα από ένα κλινικό παράδειγμα ενός 8χρονου κοριτσιού. 
Παρουσιάζεται η διατύπωση περίπτωσης και οι τεχνικές που επιλέγονται και χρησιμοποιούνται από τον θεραπευτή με το κορίτσι.
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1. Εισαγωγή
Η διατύπωση περίπτωσης (case conceptualization) στη Θερα-
πεία Σχημάτων περιλαμβάνει τις ακόλουθες έννοιες: Πυρη-
νικές Συναισθηματικές Ανάγκες της παιδικής ηλικίας, Πρώιμα 
Δυσλειτουργικά Σχήματα (ΠΔΣ), Στρατηγικές Αντιμετώπισης, 
Τρόποι λειτουργίας [2]. 

Σύμφωνα με τoυς Young και συνεργάτες [2], «τα πρώιμα 
δυσλειτουργικά σχήματα είναι αυτοκαταστροφικές συναισθη-
ματικές και γνωστικές δομές που σχηματίζονται νωρίς κατά την 
ανάπτυξή μας και επαναλαμβάνονται σε όλη τη διάρκεια της 
ζωής μας» (σ. 7). Τα ΠΔΣ είναι βιωματικές δομές που επηρεάζουν 
τον τρόπο με τον οποίο το άτομο αντιλαμβάνεται τον εαυτό του, 
τους άλλους και τις σχέσεις και περιλαμβάνουν συναισθήματα, 
γνωσίες, μνήμες και σωματικές αισθήσεις. Δημιουργούνται όταν 
δεν καλύπτονται οι πυρηνικές συναισθηματικές ανάγκες της 
παιδικής ηλικίας [2]: (1) ασφαλής προσκόλληση στα πρόσωπα 
φροντίδας, (2) αυτονομία, ικανότητα, αίσθηση ταυτότητας, (3) 
ελευθερία έκφρασης αναγκών και συναισθημάτων, (4) αυθόρ-
μητη έκφραση και παιχνίδι, (5) ρεαλιστικά όρια και αυτοέλεγχος.

Η ματαίωση από τη μη κάλυψη των βασικών συναισθημα-
τικών αναγκών διαμορφώνει ένα στρεσογόνο περιβάλλον, το 
οποίο το παιδί καλείται να διαχειριστεί χτίζοντας στρατηγι-
κές αντιμετώπισης (coping strategies) [2], οι οποίες αποτελούν 
μηχανισμούς επιβίωσης με στόχο την προστασία του [7]. Οι 
στρατηγικές αντιμετώπισης εντάσσονται σε τρεις γενικές κατη-
γορίες: (1) Αποφυγή: το παιδί λειτουργεί ώστε το περιεχόμενο 

του σχήματος να μην ενεργοποιηθεί, είτε συμπεριφορικά είτε 
συναισθηματικά [8]· (2) Υπεραναπλήρωση: το παιδί συμπερι-
φέρεται αλλά και σκέφτεται και νιώθει σαν να ισχύει το αντί-
θετο από το περιεχόμενο του σχήματος· (3) Παράδοση: το παιδί 
παραδίνεται στο περιεχόμενο του σχήματος και φέρεται σαν 
αυτό να είναι πραγματικότητα [2].

Οι τρόποι λειτουργίας (modes) είναι το σύνολο των σχημάτων 
και των στρατηγικών αντιμετώπισης που είναι εν ενεργεία σε 
μία δεδομένη στιγμή. Ουσιαστικά πρόκειται για διαφορετικές 
«πλευρές του εαυτού». Ο κάθε τρόπος λειτουργίας χαρακτη-
ρίζεται από συγκεκριμένα συναισθήματα, σκέψεις, μνήμες και 
σωματικές αισθήσεις [7, 2]. Οι τρόποι λειτουργίας ταξινομού-
νται σε τέσσερις γενικές κατηγορίες: «παιδικοί», «γονεϊκοί», 
στρατηγικές αντιμετώπισης και «υγιείς» τρόποι λειτουργίας [8, 
9, 2]. Στους «παιδικούς» τρόπους λειτουργίας περιλαμβάνονται 
οι πρωτογενείς συναισθηματικές καταστάσεις [9, 2]: ευάλωτο 
παιδί, θυμωμένο παιδί και χαρούμενο παιδί. Οι «γονεϊκοί» τρό-
ποι λειτουργίας αποτελούν εσωτερικευμένες δυσλειτουργικές 
γονεϊκές πλευρές (π.χ. επικριτικός γονέας, τιμωρητικός γονέας, 
απαιτητικός γονέας). Οι τρόποι λειτουργίας που σχετίζονται 
με στρατηγικές αντιμετώπισης (coping modes) αποτελούν τις 
πλευρές του εαυτού που αναδύονται όταν το άτομο ενεργο-
ποιεί κάποια στρατηγική αντιμετώπισης: ο αποστασιοποιημέ-
νος προστάτης, ο υπεραναπληρωτής, ο παραδιδόμενος [10, 9, 
6, 2]. Στους «υγιείς» τρόπους λειτουργίας περιλαμβάνονται ο 
εσωτερικευμένος «καλός γονέας» (εσωτερικευμένες πλευρές 
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που περιλαμβάνουν ενσυναίσθηση, αποδοχή, ενθάρρυνση, 
ρεαλιστικά όρια και φροντίδα για τον εαυτό) και ο «εσωτε-
ρικός βοηθός» (οι λειτουργικές πλευρές, που επιτρέπουν στο 
παιδί να βλέπει ρεαλιστικά τον εαυτό του και τους άλλους, να 
σχετίζεται ισότιμα, να διεκδικεί τα δικαιώματά του, να αντα-
ποκρίνεται στις υποχρεώσεις του κ.λπ.) [3, 8].

2. Το παράδειγμα της Μαρίας 
Η Μαρία είναι 8 χρονών, αποτελεί το πρώτο παιδί της οικογέ-
νειας και έχει μία μικρότερη αδελφή. Η μητέρα της παρουσιά-
ζει μία –αδιάγνωστη για πολλά χρόνια– σοβαρή ψυχιατρική 
διαταραχή, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει απρόβλεπτη, εκρη-
κτική, συναισθηματικά στερητική συμπεριφορά και να μην 
μπορεί να ανταποκριθεί στις συναισθηματικές και βιολογικές 
ανάγκες της Μαρίας. Τη φροντίδα των παιδιών έχουν αναλά-
βει οι παππούδες και ο πατέρας της. Ο πατέρας της Μαρίας 
απουσιάζει αρκετά λόγω της εργασίας του. Δεν δείχνει κατα-
νόηση στη Μαρία και φαίνεται να μην αντέχει τα δυσάρεστα 
συναισθήματά της, είναι ευέξαπτος και ενίοτε χρησιμοποιεί 
σωματικές τιμωρίες. Η Μαρία έχει καλή σχολική επίδοση και 
μία καλή φίλη στο σχολείο. Το αίτημα, όταν προσέρχεται για 
θεραπεία, είναι η ευερεθιστότητα και ο θυμός της, το συχνό 
κλάμα, καθώς και το ότι κλέβει πράγματα από συμμαθητές της.

– Διατύπωση περίπτωσης
Ακάλυπτες συναισθηματικές ανάγκες: ασφαλής δεσμός, στα-
θερότητα, φροντίδα και αποδοχή, προσοχή, σεβασμός, συναι-
σθηματική κατανόηση και επικύρωση, ελευθερία έκφρασης 
αναγκών και συναισθημάτων, παιχνίδι, χαρά και διασκέδαση.

– Πρώιμα Δυσλειτουργικά Σχήματα
Εγκατάλειψη, Συναισθηματική Στέρηση, Μειονεξία, Δυσπι-
στία, Ευαλωτότητα σε Βλάβη, Υποταγή και Συναισθηματική 
Αναστολή.

– Τρόποι λειτουργίας
«Παιδικοί»: Ευάλωτο παιδί (μόνη, φοβισμένη), Θυμωμένο παιδί 
(θυμός με όλα αυτά που έχουν συμβεί στη ζωή της).
«Γονεϊκοί»: Επικριτικός/τιμωρητικός/ενοχοποιητικός γονέας 
που δημιουργούν στο παιδί συναισθήματα θυμού, απαξίωσης 
και τιμωρητικότητας προς τον εαυτό.

– Τρόποι λειτουργίας που σχετίζονται με τη στρατηγική της 
αποφυγής
Υπερκινητική, σε υπερένταση, χωρίς καμία επαφή με το συναί-
σθημα ή απαθής, με επίπεδο συναίσθημα.

«Εσωτερικός βοηθός»: συνδέεται συναισθηματικά, απο-
δίδει στο κοινωνικό και το σχολικό πλαίσιο.

3. Η παρέμβαση στη Θεραπεία Σχημάτων παιδιών και εφήβων
3.1. Σκεπτικό της παρέμβασης
Η παρέμβαση στη Θεραπεία Σχημάτων οργανώνεται με άξονα 
την ατομική διατύπωση περίπτωσης και περιλαμβάνει ψυχοεκ-
παίδευση στις ακάλυπτες συναισθηματικές ανάγκες, τα σχή ματα 
και τους τρόπους λειτουργίας, ενώ η εργασία με τους τρόπους 
λειτουργίας αποτελεί κεντρικό της άξονα [6]. Οι τρόποι λει-
τουργίας του «καλού γονέα» και του «εσωτερικού βοηθού» 
ενδυναμώνονται μέσα από την εσωτερίκευση της στάσης του 
θεραπευτή, η οποία περιλαμβάνει επικύρωση των αναγκών και 

των συναισθημάτων του παιδιού, ενθάρρυνση της αυτονομίας 
του, ρεαλιστικά όρια, αποδοχή και ασφάλεια [10, 9, 3]. 

Όσον αφορά στους δυσλειτουργικούς γονεϊκούς τρόπους 
λειτουργίας, οι οποίοι προκαλούν δυσφορικά συναισθήματα 
στο παιδί, το κάνουν να αισθάνεται άσχημα για τον εαυτό του 
και αποτελούν την πηγή για την ανάδυση δυσπροσαρμοστικών 
στρατηγικών αντιμετώπισης προβλημάτων/δυσκολιών. Η θερα-
πευτική παρέμβαση στοχεύει στην αναγνώρισή τους ως εσωτε-
ρικευμένες γονεϊκές πλευρές, τη συνειδητοποίηση της αρνητικής 
τους συμβολής και τελικά την κατατρόπωσή τους [10, 9, 2]. 

Οι τρόποι λειτουργίας που σχετίζονται με δυσπροσαρμο-
στικές στρατηγικές αντιμετώπισης αποτελούν πλευρές του 
εαυτού που χτίστηκαν προκειμένου το παιδί να μπορέσει να 
επιβιώ σει σε συναισθηματικά δύσκολες συνθήκες. Η αντιμε-
τώπισή τους περιλαμβάνει σε πρώτη φάση την ενσυναίσθηση 
αναφορικά με τη χρησιμότητά τους στην επιβίωση του παιδιού, 
ενώ σε δεύ τερη φάση εισάγεται η αντιπαράθεση προς αυτούς [6].

Το παράδειγμα της Μαρίας
Στόχος της θεραπείας με τη Μαρία είναι να κατανοήσει τους 
λόγους για τους οποίους αισθάνεται θλίψη και θυμό, να αποκατα-
σταθεί το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης, να ενισχυθεί 
η ανάπτυξη του εαυτού και να διαχειριστεί με λειτουργικό 
τρόπο τα συναισθήματα θυμού. Ο θεραπευτικός σχεδιασμός 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
 1.  Δημιουργία σταθερού θεραπευτικού πλαισίου ασφάλειας.
 2.  Ψυχοεκπαίδευση στα συναισθήματα.
 3.  Ψυχοεκπαίδευση στις συναισθηματικές ανάγκες, τα σχή-

ματα και τους τρόπους λειτουργίας. Ονομάστηκαν οι «παι-
δικοί» τρόποι λειτουργίας της Στενοχωρημένης, της Θυμω-
μένης και της Χαρούμενης Μαρίας, οι τρόποι λειτουργίας 
αποστα σιοποίησης της «Μαρίας Σβούρας» και της «Μαρίας 
Ασπίδας», ο «γονεϊκός» τρόπος λειτουργίας του «Κακού 
Μάγου».

 4.  Ψυχοεκπαίδευση στη διατύπωση περίπτωσης.
 5.  Ψυχοεκπαίδευση στην ψυχική διαταραχή της μητέρας.
 6.  Επεξεργασία του πένθους της για όσα δεν μπορεί να της 

προσφέρει η μητέρα της.
 7.  Τροποποίηση των πρώιμων δυσλειτουργικών σχημάτων.
 8.  Εργασία με τρόπους λειτουργίας.
 9.  Έκφραση αναγκών και συναισθημάτων.
10.  Συναντήσεις με τη Μαρία και τον πατέρα της, προκειμένου 

να μπορέσει να του εκφράσει τις ανάγκες της και εκείνος 
να βοηθηθεί να τις ακούσει.

3.2. Μέθοδοι και τεχνικές
Οι στόχοι της Θεραπείας Σχημάτων επιτυγχάνονται με τη 
διαμόρφωση της διατύπωσης περίπτωσης, τη χρήση τεχνικών 
εστιασμένων στο συναίσθημα (νοερές εικόνες, διάλογοι μετα-
ξύ των τρόπων λειτουργίας, τεχνική των πολυθρόνων, σχέδιο/
απεικόνιση, παιχνίδι ρόλων, θεραπευτικές ιστορίες, κ.ά.) και την 
αξιοποίηση της θεραπευτικής σχέσης [8, 6]. Στα όψιμα στάδια 
της θεραπείας γίνεται χρήση γνωσιακών και συμπεριφοριστικών 
τεχνικών (π.χ. πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των τρόπων 
λειτουργίας, διάλογος με το σχήμα, διακοπή συμπεριφορικών 
μοτίβων με συμπεριφοριστικές τεχνικές) [6, 2]. Η συνεργασία 
με τους γονείς αποτελεί σημαντικό μέρος της θεραπευτικής 
διαδικασίας και τροποποιείται ανάλογα με την περίπτωση, το 
είδος της σχέσης και την ηλικία του παιδιού [10, 5, 6].
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Το παράδειγμα της Μαρίας
Στο πλαίσιο του θεραπευτικού σχεδιασμού που αναφέρθηκε 
παραπάνω, χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα εργαλεία/τεχνικές: 
• Για την αναγνώριση και την επικύρωση συναισθημάτων και 

συναισθηματικών αναγκών: Παραμύθια, παιχνίδι (γαντό-
κουκλες, κουκλόσπιτο, παντομίμα, σχέδιο, τεχνική των πολυ-
θρόνων, νοερές εικόνες).

• Διορθωτική γονεϊκή στάση προς τη «Στενοχωρημένη Μαρία» 
και επικύρωση και οριοθέτηση της «Θυμωμένης Μαρίας»: 
αναπαράσταση με φιγούρες-ζωάκια, με ανθρώπινες φιγού-
ρες, καθώς και νοερές εικόνες και τεχνική των πολυθρόνων.

• Για τον εντοπισμό, την αναγνώριση και την προσπέλαση 
της «Μαρίας Σβούρας» και της «Μαρίας Ασπίδας» και την 
Κατατρόπωση του Επικριτικού/Τιμωρητικού/Ενοχοποιητι-
κού Γονέα: Νοερές εικόνες, τεχνική πολυθρόνων.

• Εξάσκηση στην έκφραση αναγκών: Παιχνίδια ρόλων.
• Σταθερότητα σύνδεσης και θεραπευτικής σχέσης: Χρήση 

μεταβατικών αντικειμένων σε διαστήματα ανάμεσα στις συνε-
δρίες ή σε διακοπές της θεραπείας (Χριστούγεννα, Πάσχα 
και καλοκαίρι).

4. Συζήτηση – Συμπεράσματα
Η Θεραπεία Σχημάτων σε παιδιά και εφήβους αποτελεί ένα συν-
δυαστικό ψυχοθεραπευτικό μοντέλο, το οποίο δανείζεται στοι-
χεία από διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις και τα απαρτιώ-
νει σε έναν οργανωμένο και πολυδιάστατο τρόπο παρέμβασης, 
που αξιοποιεί τις βιογραφικές πληροφορίες για την κατανόηση 
των προβλημάτων του παιδιού στο παρόν, αναλύει και περι-
γράφει τις δυσκολίες του παρόντος με όρους συγκεκριμένους 
και εύκολα κατανοητούς, χρησιμοποιεί τεχνικές εστιασμένες 
στο συναίσθημα, καθώς και γνωσιακές και συμπεριφοριστικές 
τεχνικές, και χρησιμοποιεί τη θεραπευτική σχέση ως εργαλείο 
κατανόησης και παρέμβασης. Με αυτόν τον τρόπο έρχεται αφε-
νός μεν να προσθέσει στον κορμό των παραδοσιακών Γνωσια-
κών-Συμπεριφοριστικών παρεμβάσεων σε παιδιά και εφήβους 
ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σκεπτικό και αφετέρου δε να 
διευρύνει το πεδίο παρέμβασης μέσω της χρήσης νέων στοι-
χείων στη διατύπωση περίπτωσης και βιωματικών τεχνικών [8, 
6]. Επιπλέον, το σκεπτικό της Θεραπείας Σχημάτων αποτελεί 
πρόσ φορο έδαφος για την εφαρμογή προληπτικών προγραμ-
μάτων απευθυνόμενων σε γονείς [11].

Οι πρώτες έρευνες αποτελεσματικότητας της Θεραπείας 
Σχημάτων αφορούν στην οριακή διαταραχή προσωπικότητας 
[12, 13, 14, 15], τις διαταραχές προσωπικότητας [16], τη χρόνια 
κατάθλιψη [17], την κατάθλιψη [18], τις διατροφικές διαταρα-
χές [19]. Η ερευνητική τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας 
της Θεραπείας Σχημάτων σε παιδιά και εφήβους βρίσκεται 
ακόμη σε αρχικά στάδια. Υπάρχουν μελέτες εφαρμογής ομαδι-
κής Θεραπείας Σχημάτων σε εφήβους με στοιχεία διαταραχών 
προσωπικότητας [20, 21]. Επίσης, έχει διερευνηθεί η αποτελε-
σματικότητα της Θεραπείας Σχημάτων σε παιδιά στην πρόληψη 
προβλημάτων συμπεριφοράς [22]. Στην παρούσα φάση πραγ-
ματοποιείται η πρώτη καταγεγραμμένη έρευνα διεθνώς για την 
εφαρμογή της θεραπείας σχημάτων σε προληπτικό επίπεδο σε 
ομάδες παιδιών (ηλικίας 9-13 ετών) και τους γονείς τους [23]. 
Επιπλέον, επί του παρόντος, οργανώνεται τυχαιοποιημένη 
κλινική μελέτη από τον C. Loose (Ινστιτούτο Πειραματικής 
Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Heinrich-Heine του Düsseldorf) σε 
παιδιά ηλικίας 8-12 ετών με άγχος αποχωρισμού και κοινωνικό 

άγχος [24]. Δεδομένου ότι η Θεραπεία Σχημάτων σε παιδιά και 
εφήβους έχει αρχίσει να συγκεντρώνει τα τελευταία χρόνια το 
ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας, θα ήταν επιθυμητό 
να διεξαχθούν ελεγχόμενες τυχαιοποιημένες μελέτες αποτελε-
σματικότητας της ατομικής και ομαδικής Θεραπείας Σχημάτων. 
Τέλος, είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση στη δημιουργία, εφαρ-
μογή και εμπειρική τεκμηρίωση προληπτικών προγραμμάτων 
βάσει του σκεπτικού της Θεραπείας Σχημάτων, προσαρμοσμένα 
στις ανάγκες διαφορετικών πολιτισμικών πλαισίων. 

Abstract
Schema Therapy is an integrative model of theory and treatment. 
It combines components of psychoanalytic object relations theory, 
attachment theory, cognitive behavioral therapy and Gestalt therapy. 
Jeffrey Young proposed this therapeutic approach in an attempt to 
develop a therapeutic model, which would be helpful for patients with 
chronic disorders such as personality disorders, who fail to respond 
to a standard Cognitive Behavior Therapy (CBT) protocol, as far as 
the collaboration, the identification and the determination of thoughts 
and emotions, the commitment and the compliance to the therapeutic 
context are concerned. Schema Therapy has been transformed a lot 
since it was first established, into an integrated empirically tested 
therapeutic model. Its implementation has been expanded to other 
clinical entities as well as to groups to couples, to children and 
adolescents. This article aims to illustrate the conceptual model of 
Schema Therapy and its application with children and adolescents, 
using a clinical case of an 8-year-old girl. Case conceptualization and 
techniques used by the therapist with the girl are briefly presented.

Keywords: Schema Therapy, case conceptualization, children, and 
adolescents
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