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τόχοσ : Η διαταραχι κοινωνικοφ άγχουσ (κοινωνικι φοβία) είναι μία από τισ πιο ςυχνζσ και επίμονεσ 
αγχϊδεισ διαταραχζσ, με ιδιαίτερα αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθ διαπροςωπικι, εκπαιδευτικι και 
επαγγελματικι ςφαίρα τθσ ηωισ των ανκρϊπων. Το δε βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ, ο φόβοσ τθσ αρνθτικισ 
αξιολόγθςθσ και θ αποφυγι καταςτάςεων κοινωνικισ ζκκεςθσ, ςυναντάται ςε μικρότερο ι μεγαλφτερο 
βακμό ςε μια ςειρά άλλων ψυχοπακολογικϊν καταςτάςεων. Η γνωςιακι - ςυμπεριφορικι κεραπεία είναι θ 
πιο αποτελεςματικι και θ πλζον τεκμθριωμζνθ εμπειρικά προςζγγιςθ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ διαταραχισ 
κοινωνικοφ άγχουσ. Στο παρόν εργαςτιριο παρουςιάηεται αναλυτικά το κεωρθτικό πλαίςιο για τθ 
διάγνωςθ και τθν ερμθνευτικι κατανόθςθ περιςτατικϊν με διαταραχι κοινωνικοφ άγχουσ και 
περιγράφεται διεξοδικά το γνωςιακό - ςυμπεριφορικό κεραπευτικό πρωτόκολλο των Clark & Beck (2010) 
και οι επιμζρουσ τεχνικζσ που αυτό περιλαμβάνει. Επιπλζον, ςυηθτοφνται νεότερεσ κεραπευτικζσ 
προςεγγίςεισ και τεχνικζσ που επικεντρϊνονται ςτθ βιωματικι μάκθςθ, τθν ζκλυςθ ςυναιςκιματοσ και τθν 
επίτευξθ επιδιορκωτικϊν ςυναιςκθματικϊν εμπειριϊν. Οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ κα ζχουν τθν ευκαιρία να 
κατανοιςουν ςε βάκοσ το παραδοςιακό γνωςιακό - ςυμπεριφορικό κεωρθτικό μοντζλο για τθ διαταραχι 
κοινωνικοφ άγχουσ και τισ ςφγχρονεσ επεξεργαςίεσ του, κακϊσ και να εξοικειωκοφν με τθν εφαρμογι του 
ςτθν κλινικι πράξθ μζςα από βιωματικζσ αςκιςεισ και μελζτεσ περιπτϊςεων. 
 

Διάρκεια: 8 ϊρεσ 

Περιεχόμενο: Περιεχόμενο:  
Το εργαςτιριο περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ κεματικζσ ενότθτεσ: 
- Διάγνωςθ και διαφοροδιάγνωςθ τθσ διαταραχισ κοινωνικοφ άγχουσ 

- Το γνωςιακό - ςυμπεριφορικό ερμθνευτικό μοντζλο για τθ διαταραχι κοινωνικοφ άγχουσ 

- Το τυπικό πρωτόκολλο για τθ γνωςιακι - ςυμπεριφορικι κεραπεία τθσ διαταραχισ κοινωνικοφ άγχουσ 

(Clark & Beck, 2010) 

- Νεότερεσ κεραπευτικζσ τεχνικζσ με επίκεντρο το ςυναίςκθμα και τθ βιωματικι μάκθςθ 

- Βιωματικζσ αςκιςεισ και μελζτθ περιπτϊςεων 

Διεξάγεται ςτην ΕΕΕ-Παράρτημα Μακεδονίασ: 
Κυριακή  15 /12/19 , ώρα: 11.00–  17:00 
Χορηγείται Βεβαίωςη 
Κόςτοσ ςυμμετοχήσ:  50ευρώ (επαγγελματίεσ) 
       35 ευρώ (μζλη τησ ΕΕΕ)  
       30 ευρώ (φοιτητζσ) 
                              25 ευρώ (εκπαιδευόμενοι  τησ ΕΕΕ) 
Πληροφορίεσ – Εγγραφζσ έως Τρίτη 10/12/ 2019: 
ΕΕΕΣ – Παράρτθμα Μακεδονίασ- e  mail : eeesm@otenet.gr  
www.cognitivebehaviour.gr Ερμοφ 48, 6οσ όροφοσ, Θεςςαλονίκθ, Σηλ. 2310274610 
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