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εμινάριο «Αυτογνωςία και Δεςμόσ Προςκόλλθςθσ:
Χτίηοντασ Τγιείσ Προςωπικότθτεσ»
Ο Όμιλοσ Unesco Αμαρουςίου ςασ προςκαλεί ςε
ςεμινάριο με κζμα Αυτογνωςία και Δεςμόσ
Προςκόλλθςθσ: Χτίηοντασ Τγιείσ Προςωπικότθτεσ,
διάρκειασ δφο ωρϊν, που κα πραγματοποιθκεί τθν
Σετάρτθ 27/05/2015 και ϊρα 17:45, ςτα γραφεία του
Ομίλου μασ, Βας. Γεωργίου 2-4, Μαροφςι, Πλατεία
Ηλεκτρικοφ ταθμοφ.
Επιςτθμονικζσ ζρευνεσ ςτον κλάδο τθσ ψυχολογίασ
ζχουν παρουςιάςει πόςο ρυκμιςτικό ρόλο παίηει ο
Δεςμόσ Προςκόλλθςθσ (=ςχζςθ με το είδοσ
προςκόλλθςθσ προσ το βαςικό πρόςωπο, που παρζχει ςτο άτομο φροντίδα ςτθ βρεφικι του
θλικία) ςτον τρόπο που αναπτφςςεται θ προςωπικότθτά του, ςτθν ποιότθτα των ςχζςεων,
που δθμιουργεί. Η ςχζςθ αυτι είναι τόςο καταλυτικι, ϊςτε να χρωματίηει πολλζσ πλευρζσ
τθσ προςωπικότθτασ του ατόμου, αλλά και τθσ εικόνασ του ςτον κόςμο.
το ςεμινάριο κα ζχουμε τθ δυνατότθτα να ςυηθτιςουμε κζματα που αφοροφν ςτα:
 Σι είναι ο «Δεςμόσ Προςκόλλθςθσ» και πϊσ δθμιουργείται
 Tα είδθ δεςμοφ προςκόλλθςθσ
 Γιατί είναι αυτόσ ο πρϊιμοσ δεςμόσ ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν ανάπτυξθ εμπιςτοςφνθσ
ςτθ ηωι ενόσ ατόμου
 Ποιεσ είναι οι μελλοντικζσ ςυνζπειεσ ςτθν ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ
 Σι είδουσ μακροχρόνιεσ επιπτϊςεισ ζχουν αυτζσ οι πρϊιμεσ ςχζςεισ
 Ποιεσ είναι οι επιδράςεισ του “Δεςμοφ Προςκόλλθςθσ” ςτισ ρομαντικζσ ςχζςεισ ενόσ
ατόμου
 Ποια θ ςχζςθ του “Δεςμοφ Προςκόλλθςθσ” με τθν Απιςτία
 Ποιοι είναι οι τοξικομανείσ τθσ αγάπθσ *obsessed love addicts (OLAs)];
Ομιλιτρια:
Κατερίνα Dearing, Chartered Psychologist (BPS), Οικογενειακι Θεραπεφτρια (E.F.T.A.),
MA Ψυχολογία τθσ Εκπαίδευςθσ (ΙΟΕ Παν. Λονδίνου)
Σο ςεμινάριο δεν ζχει οικονομικι επιβάρυνςθ.
Λόγω περιοριςμζνων κζςεων, επιβεβαιϊςτε τθ ςυμμετοχι ςασ μζχρι τθ Δευτζρα 25/05/2015,
είτε ςτο e-mail: info@unesco.gr είτε ςτα τθλζφωνα: 210-6147002 & 212-1000-250.
Η Πρόεδροσ
Ιωάννα Παπανικολάου - Πουςπουρίκα
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