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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΑΤΥΠΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΩΝ ΠΡΟΣ 
ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
ΜΕΡΟΣ 1
90 λεπτά

This license lets you (or other party) share, remix, transform, and build upon 

this material non-commercially, as long as you credit the Work4Psy project 

partners and license your new creations under identical terms.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1. Θεωρία για το πώς ορίζεται και περιγράφεται στη βιβλιογραφία η 

διαδικασία της θεραπείας – 20 λεπτά

2. Συζήτηση για τα χαρακτηριστικά της θεραπευτικής διαδικασίας των 

ανειδίκευτων προς εύρεση εργασίας με ψυχικές διαταραχές. 

Επιπλέον ανταλλαγή εμπειριών και τρόπων αντιμετώπισης– 50 λεπτά

3. Παρουσίαση ερευνητικών δεδομένων σχετικά με τη διαδικασία της 

θεραπείας σε ανθρώπους με ψυχικές διαταραχές και τους 

παράγοντες που την επηρεάζουν– 10 λεπτά

4. Παρουσίαση τρόπων για τη θετική υποστήριξη και επιρροή της 

διαδικασίας της θεραπείας του ανειδίκευτου προς εύρεση εργασίας 

με ψυχικές διαταραχές και πού να αναζητήσετε βοήθεια για 

υποστήριξη.– 20 λεπτά

5. Περίληψη του πρώτου μέρους, ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες –

30 λεπτά
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Δεν υπάρχει ευρέως αποδεκτός ορισμός της ανάρρωσης. Η ανάρρωση σημαίνει διαφορετικά 

πράγματα για διαφορετικούς ανθρώπους. Για μερικούς ανθρώπους, η ανάρρωση σημαίνει ότι 

στοχεύουν να είναι χωρίς συμπτώματα. Για άλλους μπορεί να σημαίνει να διαχειρίζονται σωστά 

την ψυχική τους ασθένεια για να μπορούν να ζήσουν μια ζωή με νόημα. Η ανάρρωση μπορεί να 

είναι βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη. Στην ανάρρωση, υπάρχουν συνήθως πράγματα που 

μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι για να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Οι άνθρωποι χρειάζονται 

βοήθεια και από άλλους, όπως επαγγελματίες ψυχικής υγείας και κοινωνικής φροντίδας ή 

αγαπημένα πρόσωπα.



ΤΡΑΝΣΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
(Prochaska και DiClemente, 1970s) 

▪ Το TTM υποστηρίζει ότι τα άτομα περνούν μέσα από έξι στάδια αλλαγής: προ-στοχασμός, στοχασμός,
προετοιμασία, δράση, συντήρηση και τερματισμός.

▪ Ο τερματισμός δεν ήταν μέρος του αρχικού μοντέλου και χρησιμοποιείται λιγότερο συχνά στην εφαρμογή
των σταδίων αλλαγής για συμπεριφορές που σχετίζονται με την υγεία.

▪ Για κάθε στάδιο αλλαγής, διαφορετικές στρατηγικές παρέμβασης είναι πιο αποτελεσματικές για τη
μετάβαση του ατόμου στο επόμενο στάδιο αλλαγής και στη συνέχεια μέσω του μοντέλου στη συντήρηση,
το ιδανικό στάδιο συμπεριφοράς.

▪ Το TTM λειτουργεί με την υπόθεση ότι οι άνθρωποι δεν αλλάζουν τη συμπεριφορά τους γρήγορα και
αποφασιστικά. Αντίθετα, η αλλαγή στη συμπεριφορά, ειδικά η συνήθης συμπεριφορά, συμβαίνει
συνεχώς μέσω μιας κυκλικής διαδικασίας. Το TTM δεν είναι μια θεωρία αλλά ένα μοντέλο: διαφορετικές
συμπεριφορικές θεωρίες και κατασκευές μπορούν να εφαρμοστούν σε διάφορα στάδια του μοντέλου
όπου μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικά.



ΣΤΑΔΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ:

•Αναστοχασμός

•Στοχασμός

•Προετοιμασία
(Αποφασιστικότητα)

•Δράση

•Συντήρηση

•Τερματισμός
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ 

ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
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• Οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν διαγνωστεί με ψυχική ασθένεια αναρρώνουν, αλλά μπορεί να είναι 

δύσκολο να προβλέψουμε πότε ή σε ποιο βαθμό θα βελτιωθείτε.

• Η ανάρρωση δεν είναι το ίδιο με τη θεραπεία. Ανάρρωση σημαίνει να μπορείτε να δημιουργήσετε και να ζήσετε 

μια ουσιαστική ζωή και να συνεισφέρετε στην κοινότητά σας, με ή χωρίς προβλήματα ψυχικής υγείας.

• Σύμφωνα με τους Argentzell, E., Bäckström, M., Lund, K. et al. (2020) παράγοντες όπως η επαγγελματική 

δέσμευση και κυριαρχία, η ικανοποίηση από τη δραστηριότητα και η μείωση των συμπτωμάτων συσχετίζονται 

ισχυρά με την αλλαγή στην ανάρρωση.

• Στην έρευνά τους οι Salzer, Brusilovskiy και Townley (2018) δείχνουν ότι η ανάρρωση είναι δυνατή και σχετίζεται 

με την ηλικία. Η ανάρρωση γίνεται πιο πιθανή με την ηλικία.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
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• ΥΓΕΙΑ: Βοηθήστε τους ανειδίκευτους προς εύρεση εργασίας με ψυχικές διαταραχές να ενημερώνονται και να 

κάνουν υγιείς επιλογές που υποστηρίζουν τη σωματική και συναισθηματική ευεξία.

• Home: Υποστηρίξτε τους ανειδίκευτους προς εύρεση εργασίας με ψυχικές διαταραχές στο να έχουν ένα 

σταθερό και ασφαλές μέρος για να ζήσουν. Υπάρχουν διαθέσιμα ιδρύματα όπως ξενώνες υποστήριξης.

• Purpose: Βοηθήστε τους ανειδίκευτους προς εύρεση εργασίας με ψυχικές διαταραχές να συμμετέχουν σε 

καθημερινές δραστηριότητες με νόημα, όπως δουλειά ή σχολείο, εθελοντισμός, φροντίδα της οικογένειάς 

τους ή δημιουργικότητα. Αφήστε τους να εργαστούν για την ανεξαρτησία, το εισόδημα και τους πόρους για 

να συμμετέχουν στην κοινωνία.

• Κοινότητα: Υποστηρίξτε τους ανειδίκευτους προς εύρεση εργασίας με ψυχικές διαταραχές στην σύναψη 

σχέσεων και κοινωνικών δικτύων που παρέχουν υποστήριξη.

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΤΕ ΘΕΤΙΚΑ ΤΟΝ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟ ΠΡΟΣ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ;



ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!


