
"Εστιασμένη στο τραύμα Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική Θεραπεία" 
 (Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy; TF-CBT) 

 
Αν. Καλαντζή – Αζίζι, Β. Γιωτσίδη, Θ. Αναστασίου 

 

Οργάνωση: Τμήμα Παιδιών και Εφήβων, Ομάδα Τραύματος, Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας 
της Συμπεριφοράς (ΙΕΘΣ), https://www.ibrt.gr/sig_children  

Επιστημονικά υπεύθυνη εργαστηρίου: Αναστασία Καλαντζή – Αζίζι, ομ. Καθηγήτρια Κλινικής 
Ψυχολογίας ΕΚΠΑ, τέως επιστ. υπεύθυνη ΙΕΘΣ, συν-συντονίστρια της Ομάδας Τραύματος του 
ΙΕΘΣ. 

Συντονισμός εργαστηρίου: Βασιλική Γιωτσίδη, Επίκουρη Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας στο 
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών & Θεοδώρα Αναστασίου, 
ψυχολόγος, MSc, Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου, συν-

συντονίστρια της Ομάδας Τραύματος του ΙΕΘΣ. 

Διάρκεια: 2 ώρες 

Περιεχόμενο: Στο εργαστήριο θα παρουσιαστεί το μοντέλο της TF-CBT, σύμφωνα με το 
θεραπευτικό πρωτόκολλο των Cohen, Mannarino & Deblinger (2006), καθώς και η προσαρμογή 
του στη θεραπεία ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων (Goldbeck et al., 2016; Unterhitzenberger 
& Rosner, 2016; Unterhitzenberger et al., 2015) μέσα από μία μελέτη περίπτωσης. Η εστιασμένη 
στο τραύμα γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία είναι μία εμπειρικά τεκμηριωμένη ως προς 
την αποτελεσματικότητά της, ολοκληρωμένη θεραπευτική προσέγγιση, σχεδιασμένη να 
βοηθήσει παιδιά και έφηβους (3-18 ετών), καθώς και τους γονείς/φροντιστές τους, να 
αντιμετωπίσουν δυσκολίες και συμπτώματα που σχετίζονται με ψυχικό τραύμα είτε από 
σεξουαλική κακοποίηση, είτε από ενδοοικογενειακή βία, ή τραυματική απώλεια ή/και άλλα 
τραυματικά γεγονότα, όπως είναι οι φυσικές καταστροφές. ‘Εχει προσαρμοστεί δε επιτυχώς, 

προκειμένου να καλύπτει τις θεραπευτικές ανάγκες διαφορετικών πληθυσμών από ποικίλα 

πολιτισμικά πλαίσια σε ΗΠΑ, Ευρώπη, Ζάμπια, Κονγκό, Τανζανία, Καμπότζη, Ιαπωνία και 
Ιορδανία.  

Σκοπός: Η γνωριμία των συμμετεχόντων με το θεραπευτικό πρωτόκολλο TF-CBT και την 
εφαρμογή του μοντέλου στον πληθυσμό των ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων. 

Δομή: Το εργαστήριο θα δομηθεί με βάση τις επιμέρους ενότητες του θεραπευτικού μοντέλου, 
όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω, για τις οποίες θα υπάρξει δυνατότητα συζήτησης με τους 
συμμετέχοντες και περαιτέρω επεξεργασίας μέσα από ασκήσεις και παιχνίδια ρόλων: 

• Ψυχοεκπαίδευση και γονικές δεξιότητες 

• Τεχνικές χαλάρωσης 

• Συναισθηματική ρύθμιση 

• Γνωστική επεξεργασία Ι 
• Αφήγηση τραύματος & Γνωστική επεξεργασία ΙΙ 
• Έκθεση in-vivo  

• Kοινή συνεδρία παιδιού - φροντιστή 

• Ενίσχυση αισθήματος ασφάλειας 

https://www.ibrt.gr/sig_children

