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ΕξακρίβωσηΕξακρίβωση τουτου λόγουλόγου τηςτης
παραπομπήςπαραπομπής

Ποιανού ιδέα ήταν;  Ποιος ανησυχεί για το παιδί;
Γιατί ανησυχούν; Γιατί αυτή τη συγκεκριμένη
στιγμή;  Γιατί τώρα και όχι σε άλλη χρονική
στιγμή;

ΕίναιΕίναι πολύπολύ σημαντικόσημαντικό νανα κατανοήσουμεκατανοήσουμε τιτι
κρύβεταικρύβεται πίσωπίσω απόαπό τοτο κίνητροκίνητρο αναζήτησηςαναζήτησης
βοήθειαςβοήθειας!! !! 



ΙστορικόΙστορικό αναφερόμενωναναφερόμενων
προβλημάτωνπροβλημάτων

ΑκούμεΑκούμε τηντην αυθόρμητηαυθόρμητη περιγραφήπεριγραφή τωντων
μελώνμελών τηςτης οικογένειαςοικογένειας..

ΟιΟι ερωτήσειςερωτήσεις πουπου θέτουμεθέτουμε αρχικάαρχικά είναιείναι
ανοικτούανοικτού-- τύπουτύπου, , προκειμένουπροκειμένου νανα λάβουμελάβουμε
τηντην αυθόρμητηαυθόρμητη περιγραφήπεριγραφή τωντων
προβλημάτωνπροβλημάτων απόαπό τατα διαφορετικάδιαφορετικά μέλημέλη τηςτης
οικογένειαςοικογένειας..



ΗΗ διαγνωστικήδιαγνωστική διαδικασίαδιαδικασία ουσιαστικάουσιαστικά
αποσκοπείαποσκοπεί στοστο νανα δώσειδώσει απαντήσειςαπαντήσεις σεσε μιαμια
σειράσειρά ερωτημάτωνερωτημάτων

ΠοιοΠοιο είναιείναι τοτο πρόβλημαπρόβλημα ;;

ΠώςΠώς επιδράεπιδρά στηστη λειτουργικότηταλειτουργικότητα τουτου παιδιούπαιδιού ήή σεσε ποιοποιο βαθμόβαθμό
τουτου προκαλείπροκαλεί δυσφορίαδυσφορία (distress);(distress);

ΈχειΈχει τοτο παιδίπαιδί ψυχιατρικήψυχιατρική διαταραχήδιαταραχή;;

ΕάνΕάν ναιναι, , σεσε ποιαποια διαγνωστικήδιαγνωστική κατηγορίακατηγορία αντιστοιχείαντιστοιχεί ηη κλινικήκλινική
εικόναεικόνα τουτου παιδιούπαιδιού;;

ΟΟ προσδιορισμόςπροσδιορισμός τωντων πιθανώνπιθανών αιτιογενώναιτιογενών παραγόντωνπαραγόντων ––

κοινωνικώνκοινωνικών, , οικογενειακώνοικογενειακών, , ατομικώνατομικών ήή συνδυασμούσυνδυασμού αυτώναυτών
((συχνόσυχνό φαινόμενοφαινόμενο).).

ΠοιαΠοια είναιείναι τατα δυνατάδυνατά σημείασημεία ((αποθέματααποθέματα) ) τουτου παιδιούπαιδιού καικαι τηςτης
οικογένειαςοικογένειας;;

ΟΟ σχεδιασμόςσχεδιασμός αποτελεσματικήςαποτελεσματικής θεραπευτικήςθεραπευτικής παρέμβασηςπαρέμβασης ((μεμε
τητη συμμετοχήσυμμετοχή τουτου παιδιούπαιδιού καικαι τηςτης οικογένειαςοικογένειας τουτου).).



ΑτομικόΑτομικό ιστορικόιστορικό

ΑναπτυξιακόΑναπτυξιακό
ΙδιοσυγκρασίαΙδιοσυγκρασία
ΕκπαιδευτικόΕκπαιδευτικό
ΙατρικόΙατρικό
ΣημαντικάΣημαντικά γεγονόταγεγονότα ζωήςζωής



ΔομήΔομή τηςτης οικογένειαςοικογένειας ((family family 

structurestructure))



Μεγάλο μέγεθος της οικογένειας συσχετίζεται με μεγαλύτερη
πιθανότητα εμφάνισης μαθησιακών δυσκολιών και
προβλημάτων συμπεριφοράς (μεσολαβητικοί παράγοντες
μπορεί να είναι οι οικονομικές δυσκολίες σε αυτές τις
οικογένειες, η μη διαθεσιμότητα του γονέα).

Η σειρά γέννησης δεν αποτελεί παράγοντα επικινδυνότητας για
εκδήλωση ψυχολογικών προβλημάτων.  Τα δίδυμα μπορεί να
καθυστερήσουν στην ανάπτυξη του λόγου ως αποτέλεσμα της
μειωμένης ανάγκης τους για επικοινωνία (επικοινωνούν μεταξύ
τους) ή/ και της διαμοιρασμένη γονεϊκής προσοχής.

Οι κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες της οικογένειας και οι
συνθήκες διαβίωσης εξετάζονται λόγω του ότι οι παράγοντες
κοινωνικής αντιξοότητας συσχετίζονται με την εκδήλωση ψ
προβλημάτων.



Η λειτουργία της οικογένειας

Η οικογένεια ως μονάδα
Υπάρχουν ξεκάθαροι ρόλοι, υπάρχουν όρια
μεταξύ των γενεών; (π.χ. το παιδί αναλαμβάνει
το μητρικό ρόλο)

Συμμαχίες και αποκλεισμοί, υπάρχει εξιλαστήριο
θύμα;

Στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων;

Μύθοι & μυστικά;



ΗΗ ποιότηταποιότητα τηςτης γονεϊκήςγονεϊκής σχέσηςσχέσης
Διαμάχες, συγκρούσεις, βία κλπ.

HH ποιότηταποιότητα τηςτης φροντίδαςφροντίδας καικαι
συναισθηματικήςσυναισθηματικής σχέσηςσχέσης γονέαγονέα--

παιδιούπαιδιού
Θετική αλληλεπίδραση
Αρνητική επίκριση, απόρριψη, εχθρότητα
Ποιότητα παρερχόμενων ερεθισμάτων
ΑδελφικέςΑδελφικές σχέσειςσχέσεις



ΔιερεύνησηΔιερεύνηση γονεϊκώνγονεϊκών
συναισθημάτωνσυναισθημάτων καικαι στάσεωνστάσεων προςπρος

τοτο παιδίπαιδί..

ΘετικάΘετικά συναισθήματασυναισθήματα – ζεστασιά, 

αποδοχή,  ανεκτικότητα, 

κατανόηση, ενδιαφέρον
ΑρνητικάΑρνητικά συναισθήματασυναισθήματα – επίκριση, 

απόρριψη, εχθρότητα



ΓονεϊκήΓονεϊκή σωματικήσωματική ασθένειαασθένεια
ΓονεϊκήΓονεϊκή ψυχικήψυχική ασθένειαασθένεια



Πηγές οξέως άγχους

•γεγονότα που το
παιδί/έφηβος καλείται να
αντιμετωπίσει στις
μεταβατικές φάσεις της ζωής
του (π.χ. αποχωρισμός από
τους γονείς, έκτακτα
γεγονότα) 

•ασθένεια ή απώλεια ενός
αγαπημένου προσώπου,

•δυσκολίες της καθημερινής
ζωής (π.χ. προβλήματα με
τους συνομηλίκους) 

Πηγές χρόνιου άγχους

•προσωπική μειονεξία ή
χρόνια ασθένεια

•συνθήκες διαβίωσης

•σχολείο

ΣτρεσσογόναΣτρεσσογόνα γεγονόταγεγονότα ζωήςζωής



Η συναισθηματική ανθεκτικότητα και το
άγχος είναι δύο παράγοντες που
επηρεάζουν έμμεσα την αντίληψη που
διαμορφώνει κάθε άνθρωπος για τον εαυτό
του, τις ικανότητές του και τον βαθμό της
επάρκειάς του απέναντι στις διάφορες
προκλήσεις της ζωής. 







ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ



ΤιΤι άλλοάλλο περιλαμβάνεταιπεριλαμβάνεται συνήθωςσυνήθως στηστη διατύπωσηδιατύπωση
περίπτωσηςπερίπτωσης

Ταυτοποίηση του προβλήματος
Παρουσιαζόμενο πρόβλημα
• Λόγος παραπομπής – Ποιος; Γιατί;
• Έναρξη – πότε ξεκίνησε, τι διατηρεί το πρόβλημα, πώς ξεκίνησε; (Precipitating, 

perpetuating)

Διάγνωση και παρέμβαση
• Διάγνωση (ποια, πότε, από ποιον) 
• Φαρμακευτική αγωγή ή άλλα
• Συμμόρφωση

Αξιολογήσεις που ολοκληρώθηκαν
• Από ποιον και πότε
• Εργαλεία - ερωτηματολόγια (βαθμολογία)

Ιστορικό
• Περιλαμβάνει την κατανόηση του προβλήματος από τον ειδικό, ημερομηνίες

και γραμμική συσχέτιση (κατανόηση)  του προβλήματος, αλλαγών και
αναδυόμενων θεμάτων



ΒΙΟ-ΨΥΧΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΜΟΝΤΕΛΟ



ΒιοΒιο--ψυχοψυχο--κοινωνικόκοινωνικό μοντέλομοντέλο

Βιολογικό Ψυχολογικό Κοινωνικό
Οικογενειακό
ιστορικό
Γενετική
ευαλωτότητα
Νοητικό δυναμικό
Ιδιοσυγκρασία
Φυσικό περιβάλλον
(εξωγενείς βλαπτικοί
παράγοντες)

Σωματικές ασθένειες

Συναισθηματική
ανάπτυξη
Στοιχεία/δομή
προσωπικότητας
Αυτό-εκτίμηση

Κοινωνικο-

οικονομική
κατάσταση



ΔιατύπωσηΔιατύπωση τωντων 4 4 ΠΠ

4 P model Βιολογικό Ψυχολογικό Κοινωνικό
Predisposing

Why me?

Genetic loading Immature 

defensive

structure

Poverty and

adversity

Precipitating

Why now?

Iatrogenic reaction Recent loss School stressors

Perpetuating

Why does it

continue?

Poor response to

medication

No support at 

school

Unable to attend

therapy sessions

because of parents’

work schedule

Protective

What can I rely on?

Family history of

treatment response

Insightful Community and

faith as sources of

support



4 4 ΠΠ ((4 P)4 P)

• ΠροδιαθεσικοίΠροδιαθεσικοί παράγοντες - αφορούν τα χαρακτηριστικά
που αυξάνουν την ευαλωτότητα του παιδιού να
παρουσιάσει συμπτώματα Ψ, όπως το οικογενεικό, 
γενετικής προδιάθεσης, ιατρικό και ψυχιατρικό ιστορικό, 
και χρόνιο στρες. 

• ΠυροδοτικοίΠυροδοτικοί παράγοντες
• Παράγοντες διατήρησηςδιατήρησης του προβλήματος – η βαρύτητα
των συμπτωμάτων, συμμόρφωση στη θεραπεία, 
προδιαθεσικοί και πυροδοτικοί παράγοντες (άλυτοι, 
σταθεροί)

• ΠροστατευτικοίΠροστατευτικοί παράγοντες – περιγράφουν τα δυνατά
σημεία, τα ψυχικά αποθέματα και τα δίκτυα στήριξης. 



ΗΗ ΚΛΙΝΙΚΗΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΡΥΠΩΣΗΔΙΑΡΥΠΩΣΗ ΤΟΥΤΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

((ΠερίληψηΠερίληψη))

•• ΔημογραφικάΔημογραφικά στοιχείαστοιχεία τουτου παιδιούπαιδιού
•• ΣύνθεσηΣύνθεση οικογένεειαςοικογένεειας
•• ΣτοιχείαΣτοιχεία παραπομπήςπαραπομπής –– ποιοςποιος καικαι γιατίγιατί ανησυχείανησυχεί
•• ΠεριγραφείΠεριγραφεί τουτου προβλήματοςπροβλήματος –– έναρξηέναρξη, , συχνότητασυχνότητα, , έντασηένταση
•• ΠροδιαθεσικοίΠροδιαθεσικοί παράγοντεςπαράγοντες
•• ΠυροδοτικοίΠυροδοτικοί / / ΕκλυτικοίΕκλυτικοί παράγοντεςπαράγοντες
•• ΠαράγνοτεςΠαράγνοτες πουπου συντήρουνσυντήρουν τοτο πρόβλημαπρόβλημα
•• ΠροστατευτικοίΠροστατευτικοί παράγοντεςπαράγοντες



ΣυμπεριφορικήΣυμπεριφορική ΔιατύπωσηΔιατύπωση
ABCABC –– ΛειτουργικήΛειτουργική ΑνάλυσηΑνάλυση ΣυμπεριφοράςΣυμπεριφοράς



ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ (PAY-OFF) ΑΠΟ ΤΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΠΟΥ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΤΑΙ

• Το παιδί κερδίζει όταν η συμπεριφορά του
επιβραβεύεται.

• Ηπροσοχή, ο έπαινος και άλλοι ενισχυτές
εμπεριέχουν το κέρδος.

• Η συμπεριφορά, η οποία λαμβάνει ενίσχυση έχει
μεγαλύτερη πιθανότητα να επαναληφθεί.

• Ηαποφυγή δυσάρεστης συνθήκης (κατάστασης) 
λειτουργεί κερδοφόρα για το παιδί.

• Προβλήματα συμβαίνουν όταν προσφέρουμε άθελά
μας κερδοφόρες για το παιδί συνέπειες για την
εκδήλωση ανεπιθύμητης συμπεριφοράς.



‘‘ΑμεσοιΑμεσοι εκλυτικοίεκλυτικοί παράγοντεςπαράγοντες

Άτομο
Τόπος
Ώρα

Κατάσταση
Κοινωνικό
ερέθισμα

Μίμηση προτύπου



Επιθυμητή
συμπεριφορά

Ανεπιθύμητη
συμπεριφορά

Ο γονιός δεν
δίνει καμία
προσοχή

ΕΠΑΙΝΟΣ
Αύξηση της
Θετικής

συμπεριφοράς

ΑύξησηΑύξηση τηςτης
συμπεριφοράςσυμπεριφοράς

Μείωση της
θετικής

συμπεριφοράς

Ο γονιός
δίνει

προσοχή

ΑΓΝΟΩ
Μείωση της
αρνητικής

συμπεριφοράς

ΟΟ ΡΟΛΟΣΡΟΛΟΣ ΤΗΣΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣΠΡΟΣΟΧΗΣ



Εκλυτικοί παράγοντες Συμπεριφορά Κέρδος/Όφελ
ος

Η συγκεκριμένη
συμπεριφορά θα
επανεμφανιστεί;

Η μαμά ζητάει από τονΜάριο
να μαζέψει τα παιχνίδια του.

ΟΜάριος τα μαζεύει.

Η μαμά ζητάει από τον Κώστα
να δανείσει στον Πέτρο το
Nintendo. 

Ο Κώστας το δανείζει.

Η μαμά λέει στην Ελένη να πάει
για ύπνο.

Η Ελένη βλέπει
τηλεόραση.

Η μαμά λέει στον Πέτρο ότι
μπορεί να δει τηλεόραση, αφού
τελειώσει την αντιγραφή.

ΟΠέτρος αντιμιλάει και
παραπονιέται. Κάνει την
αντιγραφή.

Είναι ώρα να φύγουμε για το
σχολείο.

ΗΜαρία είναι στο
κρεβάτι, κλαίει και λέει ότι
την πονάει η κοιλιά της.



Συμπεριφορά Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή

Θετικές συμπεριφορές για ενθάρρυνση

Πρωί

Απόγευμα

Βράδυ

Αρνητικές συμπεριφορές για αποθάρρυνση

Πρωί

Απόγευμα

Βράδυ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ



Ημέρα,

Ώρα

Προηγούμενα
γεγονότα:

Τι συνέβη
προηγουμένως;

Πεποιθήσεις: τα
συναισθήματά μου, 

η στάση μου αυτή
τη στιγμή

Συμπεριφορά: η
συμπεριφορά του
παιδιού μου

Συνέπειες:

Τι συνέβη μετά;

Αξιολόγηση του άγχους 0-5

(βλ. Κριτήρια παρακάτω)

Κριτήρια Αξιολόγησης Άγχους





ΓΣΓΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΔΙΑΤΥΠΩΣΗ



ABCABC





Θεωρία κοινωνικής μάθησης

ΚΕΝΤΡΙΚΑ (ΚΥΡΙΑ) ΣΗΜΕΙΑ

• Οι περισσότερες συμπεριφορές είναι προϊόν μάθησης

• Η συμπεριφορά μας επηρεάζεται καθημερινά από τη συμπεριφορά των
άλλων

• Μπορούμε να τροποποιήσουμε μία συμπεριφορά, αλλάζοντας το τι θα
συμβεί πριν ή μετά

• Εκλυτικοί παράγοντες = προγενόμενα

ΠΡΟΓΕΝΟΜΕΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ

Πριν Μετά



‘‘ΑμεσοιΑμεσοι εκλυτικοίεκλυτικοί παράγοντεςπαράγοντες

‘Ατομο
Τόπος
Ώρα

Κατάσταση
Κοινωνικό ερέθισμα
Μίμηση προτύπου



ΕκλυτικοίΕκλυτικοί παράγοντεςπαράγοντες απόαπό τοτο
παρελθόνπαρελθόν

ΟιΟι μνήμεςμνήμες ((αναμνήσειςαναμνήσεις) ) απόαπό τοτο παρελθόνπαρελθόν
αναζωπυρώνονταιαναζωπυρώνονται απόαπό συγκεκριμένοσυγκεκριμένο

διακριτόδιακριτό ερέθισμαερέθισμα -- εγείρουνεγείρουν δυσάρεστεςδυσάρεστες
σκέψειςσκέψεις καικαι συναισθήματασυναισθήματα, , τατα οποίαοποία μεμε τητη

σειράσειρά τουςτους, , οδηγούνοδηγούν στηνστην εκδήλωσηεκδήλωση
ανεπιθύμητηςανεπιθύμητης συμπεριφοράςσυμπεριφοράς

A B C



ΕσωτερικόςΕσωτερικός διάλογοςδιάλογος ωςως εκλυτικόςεκλυτικός
παράγονταςπαράγοντας

A B C

Οι πεποιθήσεις του παιδιού και οι σκέψεις για τον εαυτό του
μπορούν να πυροδοτηθούν από συγκεκριμένο γεγονός. Για
παράδειγμα, εάν ένα παιδί δυσκολεύεται στις προγραφικές
ασκήσεις, λόγω ανωριμότητας στη λεπτή κινητικότητα, και η
νηπιαγωγός είναι επικριτική και του φωνάζει, το παιδί μπορεί
να αναπτύξει την πεποίθηση ότι είναι χαζό και δεν τα
καταφέρνει. Σε μια τέτοια περίπτωση, το παιδί μπορεί να
αγχώνεται κάθε φορά που έχει να κάνει ασκήσεις και
προκειμένου να μειώσει το άγχος του, να αποφεύγει ή αρνείται
να τις κάνει. 



ΓΣΓΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΔΙΑΤΥΠΩΣΗ





ΤοΤο γνωσιακόγνωσιακό μοντέλομοντέλο τουτου Beck (1979) Beck (1979) 

αποτυπώνειαποτυπώνει τρίατρία γνωστικάγνωστικά επίπεδαεπίπεδα: : 



ΟιΟι πυρηνικέςπυρηνικές πεποιθήσειςπεποιθήσεις καικαι οιοι
γνωστικέςγνωστικές υποθέσειςυποθέσεις

αναπτύσσονται και ενισχύονται μέσω της κοινωνικής
μάθησης – ανατροφοδότησης στο πλαίσιο των σχέσεων/ 
αλληλεπιδράσεων δεσμού στην οικογένεια και στο
ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο στα πρώτα
χρόνια ζωής.  Για το λόγο αυτό επηρεάζονται, σε
σημαντικό βαθμό, από τις οικογενειακές και πολιτισμικές
αφηγήσεις (αφηγηματικές ιστορίες).   



ΟιΟι πυρηνικέςπυρηνικές πεποιθήσειςπεποιθήσεις

αποτελούν θεμελιώδεις, αρκετά σταθερές, άκαμπτες και
υπεργενικευμένες ιδέες σχετικά με τον εαυτό («είμαι ανεπαρκής»), 
τους άλλους ανθρώπους (π.χ. «οι άλλοι είναι πιο δυνατοί από
εμένα») και τον κόσμο (π.χ. «είναι απειλητικός») που
αντιμετωπίζονται ως απόλυτες αλήθειες και ως τρόπος που τα
πράγματα «είναι», δημιουργώντας εσωτερικευμένο μοντέλο
αναπαράστασης της πραγματικότητας (internal working model of 

reality).  

ΕΙΝΑΙΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΟΤΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟΧΡΟΝΟ ήή
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟΜΟΝΟ ΌΤΑΝΌΤΑΝ ΤΟΤΟ ΑΤΟΜΟΑΤΟΜΟ ΕΙΝΑΙΕΙΝΑΙ ΣΕΣΕ ΜΙΑΜΙΑ
ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΗΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΚΑΤΑΣΤΑΣΗ..

ΟΙΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΜΗΝΕΥΟΝΤΑΙΕΡΜΗΝΕΥΟΝΤΑΙ ΔΙΑΔΙΑ ΜΕΣΩΜΕΣΩ ΤΟΤΟ ΦΑΚΟΥΦΑΚΟΥ ΤΗΣΤΗΣ
ΠΥΡΗΝΙΚΗΣΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗΣΠΕΠΟΙΘΗΣΗΣ



Από τη στιγμή που οι πυρηνικές πεποιθήσεις
μπορούν να είναι θετικές ή αρνητικές
εκτιμήσεις του εαυτού, του περιβάλλοντος
και των άλλων, δύνανται να εξυπηρετούν
προσαρμοστικούς και δυσπροσαρμοστικούς
σκοπούς, όμως οι αντιδράσεις σε αρνητικές
πυρηνικές πεποιθήσεις είναι εκείνες που
σχετίζονται με προβληματικές καταστάσεις.  



ΟιΟι ενδιάμεσεςενδιάμεσες πεποιθήσειςπεποιθήσεις
((γνωστικέςγνωστικές υποθέσειςυποθέσεις))

αποτελούν τις προσδοκίες από τον εαυτό ή τους
κανόνες και παραδοχές που πρέπει να ακολουθηθούν
στη ζωή.  Λειτουργούν ως αντιστάσεις σε σχέση με τις
αρνητικές πυρηνικές πεποιθήσεις, και συχνά ενέχουν
την προσαρμοστική λειτουργία σε πρωιμότερα στάδια
της ζωής (π.χ. έχουν οδηγήσει σε υποχωρητική
συμπεριφορά που έχει μειώσει την επίθεση από το
εχθρικό περιβάλλον), οι οποίες όμως είναι λιγότερο
λειτουργικές στις παρούσες συνθήκες.



ΟιΟι ενδιάμεσεςενδιάμεσες πεποιθήσειςπεποιθήσεις
((γνωστικέςγνωστικές υποθέσειςυποθέσεις))

Αναπτύσσονται, όπως οι πυρηνικές
πεποιθήσεις, κυρίως μέσω αλληλεπιδράσεων
με την οικογένεια και τους άλλους σημαντικούς
στη ζωή ανθρώπους και επηρεάζουν τον
τρόπο σκέψης του ατόμου καθοδηγώντας τη
συμπεριφορά του. 



Οι γνωστικές υποθέσεις εκφράζονται ως
«εάν… τότε…» (π.χ. «Αν διαβάσω όλη τη
μέρα ίσως τότε να είμαι ικανή να πάρω
καλό βαθμό που »). 



Οι καθημερινές εμπειρίες ή σημαντικά γεγονότα
πυροδοτούν ή ενεργοποιούν τις πεποιθήσεις και
γνωστικές υποθέσεις, οδηγώντας σε σχετικά
συνειδητές και ειδικές με την κατάσταση, εδώ και
τώρα, αυτόματες σκέψεις οι οποίες με τη σειρά
τους επηρεάζουν τα συναισθήματα και τη
συμπεριφορά καθώς και συχνά οδηγούν στη
σωματική απάντηση (αντίδραση). Οι σκέψεις, 
συχνά, είναι διαστρεβλωμένες αλλά αποδεκτές ως
ορθές, αφού συνοδεύονται από σύντονο
συναίσθημα.  



ΗΗ ΓΣΓΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΔΙΑΤΥΠΩΣΗ
του περιστατικού πρέπει να συμπεριλαμβάνει όχι

μόνο το γνωσιακό μοντέλο του Beck, όμως και τις
διαπροσωπικές και οικογενειακές παραμέτρους, 

συμπεριλαμβανόμενου του δεσμού (attachment), των
συστημικών και πολιτισμικών επιδράσεων.

Πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους αναπτυξιακούς
και βιολογικούς παράγοντες, όπως π.χ. την ιεραρχία
των αναγκών του παιδιού που θα πρέπει να
εξασφαλιστούν πριν την έναρξη της ΓΣΘ. π.χ. 

εφαρμογή άλλων παρεμβάσεων.





Η γνωσιακή διατύπωση αρχίζει να οικοδομείται
ήδη κατά τη διάρκεια της πρώτης επαφής
(αξιολόγησης) με την οικογένεια και σταδιακά
διαμορφώνεται/  αναδιατυπώνεται συνεργατικά
(από το παιδί, την οικογένεια και το θεραπευτή) με
την πρόοδο της αξιολόγησης και θεραπείας.  



Επιτυγχάνεται μέσω της ανάλυσης ενός πρόσφατου
γεγονότος (τετράστηλη καταγραφή), που αποτελεί μια
από τις βασικές τεχνικές ΓΣΘ, η οποία χρησιμοποιεί
σωκρατικού τύπου ερωτήσεις, προκειμένου να
διερευνήσει σε πρώτη φάση τις συναισθηματικές, 
γνωστικές, συμπεριφορικές και σωματικές αντιδράσεις
στη διάρκεια του προβληματικού επεισοδίου, και σε
δεύτερη φάση (με τη πρόοδο της θεραπείας) τις
ενδιάμεσες και πυρηνικές πεποιθήσεις.



Εμπειρία
γονείς συγκρίνουν

τα παιδιά

Εμπειρίες
Πολύ ικανός

αδελφός

Εμπειρίες
Δύσκολες φιλίες

Πεποίθηση
«Δεν αξίζω»

Πυροδοτικό ερέθισμα
Σχολική εργασία

Αυτόματος σκέψεις
Δεν μπορώ να το κάνω
Δεν ξέρω τι να κάνω

Συναισθήματα
Θλίψη, άγχος

Απώλεια
κινήτρου

Αϋπνία, κούραση Αδυναμία
συγκέντρωσης

κλάμα

Συμπεριφορά
Απραξία

Γνωσιακό λάθος
Προσωποποίηση
Όλα ή τίποτα



Η τεχνική της ανάλυσης του επεισοδίου αποτελεί
σημαντικό και «δυνατό» εργαλείο για την εμπλοκή του
παιδιού στη θεραπευτική διαδικασία, καθώς επιτρέπει
στο παιδί να επαναβιώσει στη συνεδρία το πρόσφατο
γεγονός και να νιώσει ότι έχει εισακουστεί από το
θεραπευτή. Ωστόσο, συχνά η διατύπωση στις αρχικές
φάσεις της αξιολόγησης και θεραπείας δεν εξηγεί
πλήρως ή επαρκώς τα προβλήματα που εμφανίζει το
παιδί. Για το λόγο αυτό η περισσότερο συστημική
προσέγγιση στη διατύπωση του περιστατικού, που θα
εμπεριέχει τις εμπειρίες των γονιών ή μελών του πιο
διευρυμένου συστήματος είναι απαραίτητη.  







Σημαντικά γεγονότα που συμβαίνουν στη
ζωή κάθε παιδιού ενεργοποιούν τις
πεποιθήσεις του και, με βάση αυτές, το
παιδί προσπαθεί να προβλέψει το μέλλον.  
Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να
κατακλύζεται το παιδί από πολλές
αυτόματες σκέψεις, οι οποίες βρίσκονται σε
απόλυτη συμφωνία με τις πεποιθήσεις του.  
Με τη σειρά τους οι αυτόματες σκέψεις
προκαλούν αντίστοιχες συναισθηματικές
αντιδράσεις που επηρεάζουν τη
συμπεριφορά.





FUNCTIONAL ANALYSISFUNCTIONAL ANALYSIS

S O R C K



S O R* C K

Άγνωστα
πρόσωπα
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Συμμαθητές
Δασκάλα
Συγγενείς

Ευαισθησία στην
κριτική
Προσκόλληση στη
μητέρα
Ασυνεπής
διαπαιδαγώγηση
Ακραίες
αντιδράσεις
πατέρα
Κρίσεις πείσματος
–αρνητισμός
Συνεσταλμένο -

λιγομίλητο παιδί

Δυσκολία την
κοινωνική
ανάπτυξη
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υποχωρητική, 

ενοχική μητέρα

Υπερπροστατευτικ
ό περιβάλλον

Γνωστικές
Συναισθηματικ
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ς
Σωματικές

Προσοχή από
το περιβάλλον
Δώρα από
συγγενείς
Ανακούφιση
από το άγχος

Συγκρούσεις με
τους γονείς
Περιορισμένο
κοινωνικό
δίκτυο
Εκλεκτική
αλαλία



*

Γνωστικές αντιδράσεις: «ντρέπομαι να ακούσουν τη
φωνή μου», «δε μπορώ να μιλήσω»,   «ντρέπομαι να μιλάω
σε όσους δε με ξέρουν από μικρή»

Συναισθηματικές αντιδράσεις: ντροπή, άγχος, 

ανακούφιση

Σωματικές αντιδράσεις: κοκκίνισμα προσώπου

Συμπεριφορικές αντιδράσεις: δε μιλάει, σταυρώνει τα
χέρια, μαζεύεται, κοιτάει αλλού, αρνείται να κάνει νεύματα
με το κεφάλι, κλείνει το στόμα με τα χέρια της
χαμογελώντας




