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Ομαδικά προγράμματα ΓΣΘ για 
εφήβους: μία ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας



 Η ψυχική υγεία, η κοινωνική και συναισθηματική ευημερία 
είναι θεμελιώδεις για την υγιή ανάπτυξη του εφήβου. 
Παγκόσμια επιδημιολογικά δεδομένα αναφέρουν ότι έως 
και το 20% των παιδιών και των εφήβων υποφέρουν από 
κάποια ψυχική διαταραχή (Belfer, 2008)

 Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Αυστρία σε δείγμα 
108 παιδιών από 5 σχολεία ηλικίας 10-18 ετών, 
διαπιστώθηκε ότι το 18,9% των εφήβων βιώνουν 
προβλήματα ψυχικής υγείας (Philipp, Zeiler, Waldherr, 
Nitsch, Dur, Karwautz, & Wagner, 2014) 



 Οι καταθλιπτικές και οι αγχώδεις διαταραχές ανήκουν στις πιο 
συνήθεις ψυχικές διαταραχές κατά τη διάρκεια της εφηβείας

 Τα κλινικά και τα υπό-κλινικά επίπεδα της καταθλιπτικής ή της 
αγχώδους συμπτωματολογίας σχετίζονται με μειωμένη 
λειτουργικότητα σε πολλούς τομείς, όπως τον κοινωνικό και 
ακαδημαϊκό (Rasing, Creemers, Janssens & Scholte, 2017)         

 Έχει υπολογιστεί ότι 20- 24% των νέων αναφέρουν ότι έχουν 
βιώσει από ένα κλινικά σημαντικό επεισόδιο κατάθλιψης έως την 
ηλικία των 19 ετών(Merry, Hetrick, Cox,  Brudevold- Iversen, Bir
& McDowell, 2012)



 Τα παραπάνω δεδομένα αντικατοπτρίζουν μία παγκόσμια 
ανησυχία

 Η πρόληψη έχει αναγνωριστεί ως η πιο σημαντική 
κατεύθυνση που οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας πρέπει να 
ακολουθήσουν (Lowry-Webster, Barrett & Dadds, 2001)

 Τα προγράμματα πρόληψης κατηγοριοποιούνται 
παγκοσμίως σε τρία επίπεδα

 Καθολικά προγράμματα

 Προγράμματα εκλογής 

 Στοχευμένα προγράμματα πρόληψης (Dadds & Roth, 2008). 



 ΚΑΘΟΛΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 Συμμετοχή όλων των εφήβων
 Προαγωγή της συναισθηματική ανθεκτικότητας
 Υποστήριξη συνομηλίκων
 Δεν χρειάζεται διάγνωση

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ
 Έφηβοι που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου
(εξαιτίας βιολογικών ή περιβαλλοντικών παραγόντων επικινδυνότητας).
 Απαιτείται διάγνωση

 ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 Έφηβοι που εμφανίζουν ήπια συμπτωματολογία εσωτερικευμένων

διαταραχών
 Απαιτείται διάγνωση. 



ΟΦΕΛΗ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 Ενισχύεται η ανεξαρτησία από τον θεραπευτή σε σχέση με 
την ατομική θεραπεία (Sank & Shafer,1984)

 Οι έφηβοι νιώθουν ότι «δεν είμαι μόνος : υπάρχουν και 
άλλοι με παρόμοια προβλήματα» (Sank & Shafer,1984)

 Οι εμπειρίες μέσα στην ομάδα βοηθούν τα μέλη να 
αντιληφθούν πως τους βλέπουν οι άλλοι, καθώς και να δουν 
τι αντίκτυπο έχει η συμπεριφορά τους στους άλλους

 Τα μέλη της ομάδας λαμβάνουν ανατροφοδότηση και 
υποστήριξη που τους ενθαρρύνουν ή διευκολύνουν την 
αλλαγή.



 Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η βιβλιογραφική 
ανασκόπηση και η παρουσίαση ομαδικών προληπτικών 
προγραμμάτων σε εφήβους και η ανάδειξη της
αναγκαιότητας της ύπαρξης ομαδικών προληπτικών 
παρεμβάσεων στο συγκεκριμένο πληθυσμό

 Η βιβλιογραφική ανασκόπηση εστιάστηκε στα στοχευμένα
προγράμματα και τα προγράμματα εκλογής τα οποία είναι 
ο στόχος της παρούσας έρευνας, καθώς σκοπός είναι να 
δημιουργηθεί ένα στοχευμένο πρόγραμμα στην Ελλάδα 
που να απευθύνεται σε εφήβους που είτε ανήκουν σε 
ομάδες υψηλού κινδύνου είτε εμφανίζουν ήπια κλινική 
συμπτωματολογία



ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

 Η ανασκόπηση των ερευνών έγινε μέσα από τις βάσεις 
αναζήτησης των Science Direct, PubMed και Cohrane
Library

 Αναζητήθηκαν έρευνες που να ερευνούν την 
αποτελεσματικότητα των ομαδικών προγραμμάτων

 Βρέθηκαν δώδεκα έρευνες στις οποίες συμμετείχαν 
παιδιά ηλικίας 7- 18 ετών

 Απορρίφθηκαν έρευνες που περιλάμβαναν εφήβους που 
είχαν διαγνωσθεί με κάποια ψυχική διαταραχή



ΕΥΡΗΜΑΤΑ (1)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

& 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
ΔΕΙΓΜΑ

ΒΑΣΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΙ

Coping With 
Depression 
(CWD)

Clarke et al., 

2001

104 έφηβοι 

(13-18 ετών)

Ύπο-κλινικά 

συμπτώματα 

κατάθλιψης

CES-D

HAM-D

Θετικά αποτελέσματα παρέμβασης 

στα συμπτώματα κατάθλιψης  στα 

παιδιά της ομάδας παρέμβασης.

Σημαντικά λιγότερα παιδιά είχαν 

συμπτώματα σε παρακολούθηση 12 

μηνών. 

Στην παρακολούθηση 18 και 24 

μηνών τα αποτελέσματα είχαν 

εξασθενήσει. 

Pen 
Resiliency 
Program 
(PRP)

Gillham et al., 

2012

271 έφηβοι 

(11-12 ετών)

Καταθλιπτική 

συμπτωματολογία

CDI

RCMAS

Η παρέμβαση εμπόδισε την 

εμφάνιση της κατάθλιψης, του 

άγχους και άλλων διαταραχών 

προσαρμογής όταν υπήρχε 

συννοσηρότητα, και μόνο στους 

εφήβους που είχαν εμφανίσει πολλά 

συμπτώματα.



ΕΥΡΗΜΑΤΑ (2)

Penn

Optimism

Program

(POP)

Seligman

et al., 2002

200 παιδιά 

(11 ετών) 

Καταθλιπτική 

συμπτωματολογία
CES-DC

Υπήρξε στατιστικά 

σημαντική μείωση των 

καταθλιπτικών συμπτωμάτων 

στην ομάδα παρέμβασης 

όπου τα αποτελέσματα 

διατηρήθηκαν και σε 

επανεξέταση μετά από 6 

μήνες.

Teaching 
Kids to 
Cope 
Program 
(TKCP)

Puskar et

al., 2003

107 έφηβοι 

(άνω των 13 

ετών)

Υψηλή 

καταθλιπτική 

συμπτωματολογία

Reynolds

Adolescent

Depression

Scale 

Coping

Response

Inventory-Youth 

Form

Στις επαναληπτικές 

μετρήσεις υπήρχε στατιστικά 

σημαντική μείωση των 

καταθλιπτικών 

συμπτωμάτων, το οποίο 

διατηρήθηκε μέχρι και 12 

μήνες μετά το τέλος της 

παρέμβασης. 



ΕΥΡΗΜΑΤΑ (3)

Feelings 
Club (FC)

Manassis et 

al., 2010

145 παιδιά (9-

12 ετών) 

& Γονείς

(3 ψυχο-

εκπαιδευτικές 

συναντήσεις)

Αγχώδης  και 

καταθλιπτική 

συμπτωματολογία

MASC

CDI

Δεν υπήρχε στατιστικώς 

σημαντική διαφορά στην 

αποτελεσματικότητα των 2 

παρεμβάσεων.

Δεν υπάρχουν αναμνηστικές 

συνεδρίες. 

Op Volle
Kracht
(OVK)

Poppelaars

et al., 2016

269 κορίτσια 

(11-16 ετών)

Καταθλιπτική 

συμπτωματολογία

Children’s

Depression

Inventory

Δεν υπήρξε διαφοροποίηση της 

αποτελεσματικότητας των 2 

παρεμβάσεων. 

Μείωση καταθλιπτικών 

συμπτωμάτων και στις 2 

παρεμβάσεις. 

The Coping 
Cat Program

Starrenburg

et al., 2017

141 παιδιά και 

οι μητέρες 

τους (7-13 

ετών) 

Ήπια αγχώδης 

συμπτωματολογία

SCAS

SCAS-P

Μείωση των αυξημένων 

επιπέδων άγχους.

Τα αποτελέσματα παρέμειναν 

3 μήνες μετά την παρέμβαση.



ΕΥΡΗΜΑΤΑ (4)

The coping 
koala

Dadds et 

al., 1997

128 παιδιά 

(7-14 ετών) 

Ήπια και μέτρια 

αγχώδης 

συμπτωματολογί

α

-

Μείωση αγχώδους 

συμπτωματολογίας.

Τα θετικά αποτελέσματα 

διατηρήθηκαν ένα χρόνο 

μετά την παρέμβαση. 

Δύο χρόνια μετά την 

παρέμβαση διαπιστώθηκε 

20% μεγαλύτερη βελτίωση 

της ομάδας παρέμβασης από 

την ομάδα ελέγχου. 

Coping 
with 
stress I

Clarke et 

al., 1995

150 έφηβοι 

(14-16 ετών)

Ανυψωμένα 

καταθλιπτικά 

συμπτώματα

CES-D

HAM-D

GAF

K-SADS-E

Το ποσοστό εμφάνισης 

καταθλιπτικής διαταραχής 

ένα χρόνο μετά τη λήξη της 

παρέμβασης, ήταν στην 

ομάδα παρέμβασης (14,5%) 

σχεδόν το μισό του 

αντίστοιχου ποσοστού της 

ομάδας ελέγχου (25,7). 



ΕΥΡΗΜΑΤΑ (5)

The 
Adolescents 
Coping with 
Emotions 
program 
(ACE) 

Kowalenko

et al., 2005

82 κορίτσια 

(13-16 ετών) 

Καταθλιπτική 

συμπτωματολογία

CDI

Adolescent
Coping Scale

Children’ s 
Automatic 
Thoughts Scale

Μείωση καταθλιπτικών 

συμπτωμάτων στην ομάδα 

παρέμβασης έναντι της ομάδας 

ελέγχου.

Τα αποτελέσματα διατηρήθηκαν 

6 μήνες μετά την παρέμβαση. 

Coping with 
Stress II

Clarke et al., 

2001

123 έφηβοι 

(13-18 ετών )

Υπο-κλινικά 

καταθλιπτικά 

συμπτώματα

CES-D

HAM-D

GAF

K-SADS-E

CBCL

Σημαντική μείωση της 

εμφάνισης μείζονων

καταθλιπτικών επεισοδίων στην 

ομάδα παρέμβασης (9,3%) 

έναντι της ομάδας ελέγχου 

(28,8%) στους 12 μήνες. 

Τα αποτελέσματα δεν 

διατηρήθηκαν σε επανέλεγχο 

στους 24 μήνες.



ΣΥΖΗΤΗΣΗ

 Όλες οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται σε ομαδικές 
συνεδρίες

 Διαφέρουν ως προς τον τομέα πρόληψης, καθώς υπήρχαν 
προγράμματα που στόχευαν αποκλειστικά στην κατάθλιψη 
ή στο άγχος ή και στα δύο μαζί

 Διαφέρουν σε σχέση με τα μέλη της οικογένειας που 
συμμετείχαν, το ηλικιακό εύρος των συμμετεχόντων και τη 
διάρκεια της παρέμβασης

 Οι παρεμβάσεις είχαν ως στόχο τη μείωση κινδύνου 
εμφάνισης καταθλιπτικής και αγχώδους διαταραχής στους 
εφήβους 



ΣΥΖΗΤΗΣΗ (2)

 Τα επτά από τα δώδεκα προγράμματα που αναφέρονται 
στην παρούσα εργασία αφορούν την πρόληψη της 
κατάθλιψης στους εφήβους

 Στα προγράμματα PRP και POP βρέθηκε ότι υπήρξε 
στατιστικά σημαντική μείωση της καταθλιπτικής
συμπτωματολογίας στους εφήβους

 Υπήρξε σημαντική μείωση των καταθλιπτικών 
συμπτωμάτων στα προγράμματα ACE και OVK

 Στα προγράμματα CWD, CWS I & ΙΙ υπήρξε μείωση της 
καταθλιπτικής συμπτωματολογίας που διατηρήθηκε ένα 
χρόνο μετά την παρέμβαση



ΣΥΖΗΤΗΣΗ (3)

 Τα προγράμματα The Coping Cat & The Coping 
Koala είχαν σκοπό την πρόληψη ανάπτυξης 
αγχώδους διαταραχής και τη μείωση αγχώδους 
συμπτωματολογίας στους εφήβους

 Στα δύο προγράμματα βρέθηκε ότι υπήρξε μείωση 
της αγχώδους συμπτωματολογίας

 Στο The Coping Koala τα αποτελέσματα 
διατηρήθηκαν και δύο χρόνια μετά την ολοκλήρωση 
της παρέμβασης



ΣΥΖΗΤΗΣΗ (4)

 Υπάρχουν δύο ομαδικά προληπτικά προγράμματα 
που έχουν στόχο τη μείωση καταθλιπτικής και 
αγχώδους συμπτωματολογίας σε εφήβους ηλικίας 9 
– 18 ετών (ΤKCP & FC)

 Υπήρξε μείωση της καταθλιπτικής 
συμπτωματολογίας και στα δύο προγράμματα

 Στο FC υπήρξε βελτίωση των αγχωδών κλινικών 
συμπτωμάτων ενώ στο TKCP δεν αναφέρεται 
μείωση της αγχώδους συμπτωματολογίας



ΣΥΖΗΤΗΣΗ (5)

Περιορισμοί

 Οι περισσότερες δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από 
την ομάδα που ανέπτυξε την παρέμβαση, όπως το 
CWS I και το PRP

 Σχεδόν όλα τα προγράμματα έχουν αξιολογηθεί από 
μία μελέτη 

 Δεν υπάρχουν πολλά ομαδικά προληπτικά 
προγράμματα που απευθύνονται σε εφήβους 
(περιορισμός που αφορά τη γενίκευση των 
αποτελεσμάτων)



ΣΥΖΗΤΗΣΗ (6)

 Υπάρχουν προγράμματα τα οποία έχουν αξιολογηθεί είτε 
με βραχυπρόθεσμους επανελέγχους (The Coping Cat) είτε 
δεν πραγματοποιήθηκαν καθόλου επανέλεγχοι (FC) 

 Τα προγράμματα που αναφέρονται εστιάζουν στην 
πρόληψη αγχωδών και καταθλιπτικών διαταραχών χωρίς 
να περιλαμβάνονται άλλοι τομείς δυσκολιών, όπως 
διατροφικές διαταραχές ή διαταραχές χρήσης ουσιών

 Κάποια από τα προγράμματα δεν απευθύνονται αμιγώς σε 
εφήβους, καθώς το εύρος 9-18 ετών περιλαμβάνει 
ετερόκλιτες ηλικιακές ομάδες



ΣΥΖΗΤΗΣΗ (7)

Μελλοντικές προτάσεις

 Οι μελλοντικές έρευνες να εστιαστούν σε 
περισσότερους τομείς που σχετίζονται με άλλες 
δυσκολίες των εφήβων εκτός του άγχους και της 
κατάθλιψης

 Χρειάζεται τα προγράμματα που ήδη υπάρχουν να 
επαναξιολογηθούν από άλλους ερευνητές από 
αυτούς που τα δημιούργησαν έτσι ώστε να 
θεωρούνται πιο αντικειμενικά τα αποτελέσματά τους



ΣΥΖΗΤΗΣΗ (8)

 Είναι σημαντικό να πραγματοποιηθούν πιο 
μακροπρόθεσμοι επανέλεγχοι σε κάποια από αυτά 
τα προγράμματα, έτσι ώστε να ελεγχθεί αν 
διατηρούνται τα αποτελέσματα

 Μελέτη και ενσωμάτωση επιπλέον τεχνικών στα 
προγράμματα αυτά, όπως είναι η διεκδικητικότητα, 
η αναζήτηση υποστήριξης και κινητοποίησης του 
υποστηρικτικού δικτύου και η χρήση της 
τεχνολογίας



ΣΥΖΗΤΗΣΗ (9)

Συμπεράσματα

 Η παρέμβαση στην ομάδα εφήβων θα μπορούσε να 
είναι ωφέλιμη, τουλάχιστον για την πρόληψη εμφάνισης 
αγχώδους και καταθλιπτικής διαταραχής

 Τα προγράμματα διαπιστώνεται ότι είναι 
αποτελεσματικά ως προς τη μείωση ήπιας κλινικής 
συμπτωματολογίας και την πρόληψη ανάπτυξης 
διαταραχών

 Επόμενος στόχος των συγγραφέων είναι η δημιουργία 
ενός ομαδικού προληπτικού προγράμματος που 
απευθύνεται σε εφήβους με σκοπό να συμβάλλει στην 
κάλυψη κενών που υπάρχουν στη βιβλιογραφία 



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ! 


