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A korai kötődés elmélete: az anya(gondozó)-gyermek kapcsolat értelmezése evolúcióelméleti
keretben.
Egyéni eltérések a korai kötődés minőségében. A kötődési biztonság mérése csecsemőkorban:
az Idegen Helyzet Teszt. Biztonságos és bizonytalan kötődés. Klasszifikáció: A,B,C csoportok;
alcsoportok. Gondozási háttér. Stabilitás.
A kötődési stratégiák szétesése: dezorganizált/dezorientált viselkedés Idegen Helyzetben.
Gondozási háttér: atipikus gondozói viselkedésformák.
Dezorganizált kötődés és stresszreguláció. Genetikai hatások a dezorganizált kötődés
kialakulásában, gén-környezet kölcsönhatások.
A csecsemőkori dezorganizált kötődés korrelátumai gyermek- és serdülőkorban.
Kötődési zavar a gyermekpszichiátriai diagnosztikában: alternatív diagnosztikai módszerek.
Kötődési zavarok örökbefogadott gyermekeknél, bántalmazó családokban, anyai
pszichoszociális problémák esetén.
Kötődési zavarok és viselkedési problémák gyermekkorban: agresszió, bullying; Differenciális
hatás a nemekre.
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