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Λίγα λόγια για την εφηβεία

➢Η περίοδος της εφηβείας χαρακτηρίζεται από 
ραγδαίες αλλαγές στην βιολογική, σωματική, 
συναισθηματική, γνωστική και ψυχοκοινωνική 
ανάπτυξη του ατόμου. 

➢Αναφέρεται συνήθως στην ηλικιακή ομάδα 13 
έως 18 ετών.



Οι αλλαγές στους εφήβους

➢«Aναπτυξιακό τίναγμα» (αγόρια 10-11 εκ. ψηλότερα ανά 
χρόνο, κορίτσια 9 εκ.).

➢Σεξουαλική ωρίμανση.
➢Ανάπτυξη εγκεφάλου (πιο σύνθετος και περίπλοκος, 

εμμυέλωση, κλάδεμα).
➢Σταματούν να σκέφτονται πλέον με όρους «άσπρο-

μαύρο» μπορούν  να σκέφτονται διαφορετικά σενάρια 
και να κατανοούν αφηρημένες έννοιες. 

➢Ανάπτυξη της μεταγνωσιακής σκέψης.
➢Εφηβικός εγωκεντρισμός: Ο έφηβος γνωρίζει πλέον την 

ικανότητα των άλλων να σκέφτονται γι’ αυτόν και έτσι 
μπορεί να φτιάξει στη φαντασία του πολύπλοκα σενάρια 
με κέντρο τον εαυτό του.



Οι αλλαγές στους εφήβους

➢Η έναρξη της εφηβείας και οι αλλαγές που 
προκύπτουν στο σώμα και την εξωτερική 
εμφάνιση επιφέρουν αλλαγές και στην εικόνα 
των εφήβων για τον εαυτό τους.

➢Κάποιοι μπορεί να νιώσουν τρόμο ή χαρά ενώ 
άλλοι δεν επηρεάζονται καθόλου από τις 
μεταβολές.



Οι αλλαγές στους εφήβους

➢Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η ηλικία εμφάνισης των 
αλλαγών αυτών. Η πρώιμη ή η καθυστερημένη 
έναρξη της ήβης συμβάλλει στην εικόνα σώματος 
και τις ακόλουθες αντιδράσεις των νέων.

➢Η αυτό- εικόνα των εφήβων διαμορφώνεται από 
πολλούς παράγοντες διαφορετικούς των βιολογικών 
μηχανισμών, όπως οι παρέες των συνομηλίκων, οι 
αλλαγές στη δυναμική της οικογένειας ή του 
σχολείου ή άλλων κοινωνικών δομών.



Οι Γονείς των εφήβων 

➢Οι αλλαγές που γίνονται στην συμπεριφορά των 
εφήβων πολλές φορές δυσκολεύουν τους γονείς 
ώστε να μπορέσουν να αποδεχτούν μια νέα 
πραγματικότητα σε σχέση με το πως ήξεραν τα 
παιδιά τους μέχρι τώρα.

➢Μια υποστηρικτική σχέση γονέα- παιδιού όπου 
ο γονιός θα είναι δίπλα και θα στηρίζει τον 
έφηβο στην αναζήτηση του ενήλικου ρόλου του 
σταδιακά είναι η επιθυμητή κατάσταση.



Οι Γονείς των εφήβων 

➢ Η εξουσία και η παραχωρητικότητα στη συγκεκριμένη σχέση από την πλευρά 
των γονέων χωρίζεται σε δύο μορφές στάσης: θερμότητα- απόρριψη και 
περιορισμό- παραχωρητικότητα. 

➢ Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι δεν είναι δυνατό να αποφύγουμε τις 
συγκρούσεις.

➢ Ακόμα οι γονείς και οι έφηβοι βιώνουν μια πρωτόγνωρη εμπειρία που 
εμπεριέχει της δικές της προκλήσεις εξίσου και δεν έχουν εκ των προτέρων 
γνώσεις και εμπειρία για να γνωρίζουν πως να το διαχειριστούν.



Ομαδική ΓΣΘ σε Γονείς Εφήβων

➢Στις ομαδικές συνεδρίες συμβουλευτικής των γονέων βασικός 
στόχος είναι η ψυχοεκπαίδευση των γονέων στο αναπτυξιακό 
στάδιο της εφηβείας, οι δυσκολίες και τα προβλήματα που 
μπορούν να προκύψουν στους εφήβους και στην σχέση 
γονέων- εφήβων αλλά και η συμβουλευτική πάνω σε αυτά.

➢Οι γονείς είναι η πιο συχνά αναφερόμενη πηγή βοήθειας που 
θα στραφούν οι έφηβοι όταν έχουν προβλήματα ψυχικής 
υγείας.

➢ Στην πορεία της Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Θεραπείας 
έχουν αναπτυχθεί και ελεγχθεί διαφορετικά προγράμματα 
που απευθύνονται σε γονείς εφήβων, με διαφορετική 
θεματολογία, στόχο, μεθόδους παρέμβασης και τρόπο 
διεξαγωγής κάθε φορά.



Σκοπός παρούσας βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης:

➢είναι να μελετηθούν τα υπάρχοντα ομαδικά προγράμματα 

γνωσιακής συμπεριφοριστικής θεραπείας γονέων εφήβων

➢η δομή των προγραμμάτων αυτών

➢οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται, και 

➢η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων



Μέθοδος

➢Για την αναζήτηση των άρθρων της παρούσας 
εργασίας: αναζήτηση μέσω της ηλεκτρονικών 
πηγών επιστημονικής βιβλιογραφίας (google
scholar- science direct)

➢Αναζήτηση βιβλίων στην βιβλιοθήκη “Κωνσταντίνος 
Ευθυμίου” του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας 
της Συμπεριφοράς

➢Επιλέχθηκαν αγγλόφωνα άρθρα που 
δημοσιεύθηκαν τα τελευταία 20 χρόνια και εστίαζαν 
σε προγράμματα παρέμβασης γνωσιακής 
συμπεριφοριστικής θεραπείας γονέων εφήβων.



Ευρήματα



Βρέθηκαν…

➢Προγράμματα για την πρόληψη της κατάθλιψης 
και του άγχους (6 άρθρα)

➢Προγράμματα για την πρόληψη ριψοκίνδυνων 
συμπεριφορών (20 άρθρα)

➢Προγράμματα για τον επαγγελματικό 
προσανατολισμό (4 άρθρα)

➢Σχολές γονέων- Μαρία Χουρδάκη (2 άρθρα)

➢Σύνολο άρθρων που χρησιμοποιήθηκαν για την 
ανασκόπηση των προγραμμάτων: 32 άρθρα



Πίνακας 1. Ανασκόπηση των 

προγραμμάτων που απευθύνονται 

σε γονείς εφήβων



Τίτλος 

Προγράμματος:

Συγγραφείς και 

Χρονολογία 

Δημοσίευσης:

Σκοπός: Υλοποίηση/Συμμετ

έχοντες:

Αποτελεσματικότητα:

Partners in Parenting 

(Pip)

Marie Yap, Katherine 

Lawrence, Ronald 

Rapee, Mairead 

Cardamone-Breen, 

Jacqueline Green,

Anthony Jorm, 2016

Να υποστηρίξει γονείς και 

εφήβους με δυσκολίες 

που σχετίζονται με το 

άγχος και την 

κατάθλιψη.

Διαδικτυακό 

πρόγραμμα για 

γονείς (10-12

άτομα ανά 

ομάδα)

Ελλιπή στοιχεία.

Therapist-assisted 

Online Parenting 

Strategies 

(TOPS)

Marie Yap, Katherine 

Lawrence, Ronald 

Rapee, Mairead 

Cardamone-Breen, 

Jacqueline Green,

Anthony Jorm, 2017

Να υποστηρίξει γονείς και 

εφήβους με δυσκολίες 

που σχετίζονται με το 

άγχος και την 

κατάθλιψη.

Ομάδες με  γονείς 

(10-12 άτομα 

ανά ομάδα)

Αποτελεσματικό ως προς την 

σκοπιμότητα, την αποδοχή και τη 

χρησιμότητα. (Δείγμα έρευνας: 

Ν=56)



Cognitive 

Behavioral 

therapy & 

Attachment 

Based Family 

Therapy 

(ABFT)

Lynne Siqueland, Moira 

Rynn , Guy S. 

Diamon, 2005

Να υποστηρίξει γονείς και 

εφήβους με αγχώδεις 

διαταραχές.

Γονείς και έφηβοι 

Συνεδρίες με 

γονείς και 

εφήβους 

μεμονωμένα και  

συνδυαστικά(8-10 

άτομα ανά ομάδα 

όταν 

δημιουργούνται)

Αύξηση της αποδοχής των εφήβων από τους 

γονείς.

Μείωση ψυχολογικού ελέγχου από τους 

γονείς. (Δείγμα έρευνας: Ν=8)

Παρεμβάσεις σε 

γονείς ως 

βασικό 

συστατικό της 

θεραπείας 

εφήβων με 

κατάθλιψη: η 

μελέτη TADS

The Tads Team, 2007 Να υποστηρίξει γονείς και 

εφήβους με κατάθλιψη.

Συνεδρίες με γονείς και 

εφήβους 

μεμονωμένα  και 

συνδυαστικά (6-10 

άτομα ανά ομάδα 

όταν 

δημιουργούνται)

Η προσθήκη ΓΣΘ στη φαρμακευτική αγωγή 

βελτίωσε την αποτελεσματικότητα του 

φαρμάκου. (Δείγμα έρευνας: Ν=327)



Talking parents, 

healthy teens

Karen L. Eastman, 

Rosalie Corona, 

Mark A. Schuster, 

2006

Να προωθήσει την 

επικοινωνία μεταξύ 

γονέων και εφήβων 

σχετικά με την 

σεξουαλική υγεία των 

εφήβων.

Ομάδες με γονείς 

(15 περίπου 

άτομα ανά 

ομάδα)

Βελτίωση επικοινωνίας μεταξύ γονέων 

και εφήβων σε θέματα 

σεξουαλικής υγείας. (Δείγμα 

έρευνας: Ν=569)

Ομαδική θεραπεία 

οικογενειών 

(multi -family 

group therapy-

MFGT)

Qin-Xue Liu, Xiao-Yi 

Fang, Ni Yan, 

Zong-Kui Zhou, 

Xiao-Jiao Yuan, 

Jing Lan, Chao-

Ying Liu, 2015 

Να μειώσει τον εθισμό 

των εφήβων στο 

διαδίκτυο με τη 

συμμετοχή των 

γονέων.

Συνδυαστικές 

ομάδες με 

γονείς και 

έφηβους (12-20 

άτομα ανά 

ομάδα)

Μείωση του χρόνου που περνούν οι 

έφηβοι στο διαδίκτυο και 

βελτίωση στην επικοινωνία. 

(Δείγμα έρευνας: Ν=46 γονείς και 

Ν=46 έφηβοι)



Parent Involved 

Career 

Exploration 

(PICE)

Norman E. Amudson, 

Kurt Penner, 1998

Να παρέχει βοήθεια 

στους γονείς και τους 

εφήβους κατά τη 

λήψη των 

επαγγελματικών 

αποφάσεων των 

εφήβων.

Συνδυαστικές 

ομάδες για 

γονείς και 

έφηβους  (10-

12 άτομα ανά 

ομάδα)

Βελτίωση στην επικοινωνία που 

ωστόσο δεν διατηρήθηκε. (Δείγμα 

έρευνας: Ν=53)

Σχολές γονέων 

Μαρία 

Χουρδάκη

Μαρία Χουρδάκη, 

1962

Να υποστηρίξει την 

οικογένεια και να 

προστατεύσει την 

ψυχική υγεία των 

ανήλικων και 

ενήλικων ατόμων 

μέσα στην 

οικογένεια.

Ομάδες με γονείς 

(15-20 άτομα 

ανά ομάδα)

Ελλιπή στοιχεία



Συζήτηση

➢Τα προγράμματα που απευθύνονται σε γονείς εφήβων 
είναι λιγοστά και οι παρεμβάσεις σε γονείς αποτελούν 
συνήθως μέρος των παρεμβάσεων σε εφήβους. 

➢Τα περισσότερα είναι ομαδικά προγράμματα 
παρέμβασης γονέων εφήβων που στοχεύουν στην 
αντιμετώπιση συγκεκριμένων διαταραχών.

➢Αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των 
προγραμμάτων που μελετήθηκαν στην παρούσα 
ανασκόπηση βρέθηκε υποστήριξη για τη σκοπιμότητα, 
την αποδοχή και τη χρησιμότητα των περισσότερων 
προγραμμάτων.



➢Αξίζει να αναφερθεί πως από το σύνολο των 
προγραμμάτων παρέμβασης καταδεικνύεται η 
σημαντικότητα του ρόλου των γονέων και της ανάπτυξης 
μιας υγιούς σχέσης μεταξύ εφήβων και γονέων στην 
ψυχική υγεία των πρώτων.

➢Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση δεν βρέθηκαν 
ομαδικά προγράμματα γνωσιακής συμπεριφοριστικής 
παρέμβασης γονέων εφήβων πρωτογενούς ή 
δευτερογενούς πρόληψης. 

➢Η παρούσα ανασκόπηση στοχεύει στη μετέπειτα 
διαμόρφωση και υλοποίηση προγράμματος παρέμβασης 
σε γονείς εφήβων μη κλινικού ή υπό-κλινικού 
πληθυσμού.



Περιορισμοί παρούσας ανασκόπησης

➢Το περιορισμένο εύρος άρθρων και βιβλίων στο 
οποίο θα μπορούσε να υπάρχει πρόσβαση 

➢Ο περιορισμένος αριθμός άρθρων που 
μελετούσαν την αποτελεσματικότητα των 
προγραμμάτων.

➢Αρκετά από τα άρθρα δεν αξιολογούσαν την 
αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων.

➢Κάποια δεν συμπεριλάμβαναν δεδομένα από 
επαναληπτικές μετρήσεις ένα χρονικό διάστημα 
μετά το πέρας της παρέμβασης.



Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες

➢ανάπτυξη περισσότερων θεραπευτικών 
προγραμμάτων για γονείς εφήβων που ανήκουν σε 
μη κλινικό πληθυσμό. 

➢να ερευνηθεί ποιες συγκεκριμένες τεχνικές ΓΣΘ θα 
ήταν αποτελεσματικότερες στις ομάδες αυτές. 

➢να μελετηθεί η αποτελεσματικότητα ΓΣΘ 
προγραμμάτων που απευθύνονται σε γονείς εφήβων 
μη κλινικού πληθυσμού σε σύγκριση με 
προγράμματα από άλλες προσεγγίσεις (π.χ. 
συστημικής).



Σας ευχαριστούμε πολύ 
για την προσοχή σας


