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ΙδιαιτερότητεςΙδιαιτερότητες, , συστατικάσυστατικά καικαι
χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά



ΓΣΘΓΣΘ--ψυχοθεραπευτικήψυχοθεραπευτική
παρέμβασηπαρέμβαση

•• ΈχειΈχει στόχοστόχο τητη μείωσημείωση τηςτης ψυχολογικήςψυχολογικής
δυσφορίαςδυσφορίας καικαι τηςτης δυσπροσαρμοστικήςδυσπροσαρμοστικής
συμπεριφοράςσυμπεριφοράς μέσωμέσω τηςτης αλλαγήςαλλαγής τωντων γνωσιακώνγνωσιακών
διαδικασιώνδιαδικασιών..

•• ΒασίζεταιΒασίζεται στηνστην υπόθεσηυπόθεση ότιότι τατα συναισθήματασυναισθήματα καικαι
ηη συμπεριφοράσυμπεριφορά σεσε μεγάλομεγάλο βαθμόβαθμό, , παράγονταιπαράγονται
απόαπό τιςτις γνωσίεςγνωσίες καικαι γιαγια αυτόναυτόν τοτο λόγολόγο οιοι
γνωσιακέςγνωσιακές--συμπεριφορικέςσυμπεριφορικές παρεμβάσειςπαρεμβάσεις μπορούνμπορούν
νανα επιφέρουνεπιφέρουν αλλαγέςαλλαγές στηστη σκέψησκέψη, , στοστο
συναίσθημασυναίσθημα καικαι στηστη συμπεριφοράσυμπεριφορά..



ΤαΤα πυρηνικάπυρηνικά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά τηςτης
ΓΣΘΓΣΘ

• Βασίζεται σε θεωρητικά μοντέλα που έχουν
διερευνηθεί εμπειρικά και παρέχουν τόσο
τη λογική της παρέμβασης όσο και τους
στόχους αυτής

• Βασίζεται σε συνεργατικό μοντέλο
• Είναι περιορισμένης διάρκειας
• Είναι δομημένη και υπόκειται σε συνεχή
αξιολόγηση

• Εστιάζει στο εδώ και τώρα
• Ενθαρρύνει την αυτό-ανακάλυψη και τον
πειραματισμό



ΟΡΙΣΜΟΣΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣΤΗΣ ΓΣΘΓΣΘ ΣΤΑΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑΠΑΙΔΙΑ

ΠαρέμβασηΠαρέμβαση, , ηη οποίαοποία εμπεριέχειεμπεριέχει ευρείαευρεία καικαι ποικίληποικίλη
γκάμαγκάμα τεχνικώντεχνικών καικαι στρατηγικώνστρατηγικών πουπου εφαρμόζονταιεφαρμόζονται
μεμε διαφορετικήδιαφορετική σειράσειρά καικαι συνδυασμούςσυνδυασμούς καικαι είναιείναι
αρκετέςαρκετές φορέςφορές δύσκολοδύσκολο νανα εντοπιστούνεντοπιστούν τατα
πυρηνικάπυρηνικά συστατικάσυστατικά τωντων προγραμμάτωνπρογραμμάτων αυτώναυτών..

ΣυχνάΣυχνά τοτο ««γνωσιακόγνωσιακό στοιχείοστοιχείο»» είναιείναι ελάχιστοελάχιστο ήή
περιορίζεταιπεριορίζεται σεσε μιαμια συγκεκριμένησυγκεκριμένη τεχνικήτεχνική, , όπωςόπως λλ..χχ. . 

οο εσωτερικόςεσωτερικός μονόλογοςμονόλογος..

ΤαΤα περισσότεραπερισσότερα προγράμματαπρογράμματα ΓΣΘΓΣΘ είναιείναι
συμπεριφορικάσυμπεριφορικά προσανατολισμέναπροσανατολισμένα..



Treatment emphasis in child CBT 
(Manassis (2009)

Cognitive

Behavioral

Age or Cognitive Level

Level of 

functioning



ΟΡΙΣΜΟΣΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣΤΗΣ ΓΣΘΓΣΘ ΣΤΑΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑΠΑΙΔΙΑ

ΟιΟι παρεμβάσειςπαρεμβάσεις βασίζονταιβασίζονται σεσε θεωρητικάθεωρητικά μοντέλαμοντέλα
πουπου απευθύνονταιαπευθύνονται στουςστους ενήλικεςενήλικες καικαι
προσαρμόζονταιπροσαρμόζονται σταστα παιδιάπαιδιά..

11ηη εφαρμογήεφαρμογή απόαπό τοντον Kendall, 1993Kendall, 1993

ΔενΔεν αποτελούναποτελούν επαρκώςεπαρκώς ανεπτυγμέναανεπτυγμένα
αναπτυξιακάαναπτυξιακά μοντέλαμοντέλα πουπου υπόκεινταιυπόκεινται σεσε έλεγχοέλεγχο καικαι
πουπου συνδέουνσυνδέουν τηντην προβληματικήπροβληματική συμπεριφοράσυμπεριφορά καικαι
τατα συναισθήματασυναισθήματα μεμε τιςτις γνωσιακέςγνωσιακές διεργασίεςδιεργασίες..



ΟΜΩΣΟΜΩΣ..........

Υπάρχουν καλά σχεδιασμένες έρευνες (RCT)

Τα δείγματα συνήθως δεν περιλαμβάνουν άτομα με
συννοσηρότητα ή σοβαρού βαθμού
συμπτωματολογία
Οι θεραπευτές έχουν ΓΣ εκπαίδευση, εποπτεία, 
πρωτόκολλα

Περιορισμένες αξιολογήσεις (δεν υπάρχουν τα
κατάλληλα εργαλεία για την αξιολόγηση των
αλλαγών στις γνωσιακές διεργασίες)

Λίγες μελέτες για τη μακροπρόθεσμη
αποτελεσματικότητα



ΗΗ ΓΣΘΓΣΘ είναιείναι αποτελεσματικήαποτελεσματική στηστη::

• Γενικευμένη αγχώδης διαταραχή
• Καταθλιπτική διαταραχή
• Προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις
• Φοβίες
• Σχολική άρνηση
• Σεξουαλική κακοποίηση
• Διαχείριση πόνου
• Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή
• ΔΜΣ (PTSD)

• Διαταραχές συμπεριφοράς



ΓνωσιακέςΓνωσιακές διαστρεβλώσειςδιαστρεβλώσεις ήή ελλείμματαελλείμματα
έχουνέχουν παρατηρηθείπαρατηρηθεί σεσε παιδιάπαιδιά μεμε έναένα εύροςεύρος
δυσκολιώνδυσκολιών

• άγχος – αντιλαμβάνονται λανθασμένα ως
απειλητικά τα ασαφή γεγονότα

• κατάθλιψη – χρησιμοποιούν περισσότερες
αρνητικές αιτιατές αποδόσεις

• κοινωνική φοβία – ελλείψεις στις κοινωνικές
δεξιότητες

• διαταραχή διαγωγής –φτωχές δεξιότητες
κοινωνικής αντίληψης



ΣυνήθειςΣυνήθεις δυσλειτουργικέςδυσλειτουργικές
πυρηνικέςπυρηνικές πεποιθήσειςπεποιθήσεις

ΤαΤα γνωσιακάγνωσιακά σχήματασχήματα ((πυρηνικέςπυρηνικές πεποιθήσειςπεποιθήσεις) ) 

αναπτύσσονταιαναπτύσσονται κατάκατά τητη διάρκειαδιάρκεια τηςτης παιδικήςπαιδικής
ηλικίαςηλικίας καικαι διαμορφώνονταιδιαμορφώνονται απόαπό τιςτις πρώιμεςπρώιμες
εμπειρίεςεμπειρίες καικαι τητη διαπαιδαγώγησηδιαπαιδαγώγηση. . ΕίναιΕίναι αρκετάαρκετά
σταθερέςσταθερές καικαι άκαμπτεςάκαμπτες.  .  ΔύναταιΔύναται νανα είναιείναι
δυσλειτουργικέςδυσλειτουργικές ((δυσπροσαρμοστικέςδυσπροσαρμοστικές))

ΚάθεΚάθε νέανέα πληροφορίαπληροφορία ήή εμπειρίαεμπειρία αξιολογείταιαξιολογείται έναντιέναντι
αυτώναυτών τωντων πεποιθήσεωνπεποιθήσεων/ / σχημάτωνσχημάτων..



‘‘ΕχειΕχει ηη ΓΣΘΓΣΘ ωςως αποτέλεσμααποτέλεσμα τητη
γνωσιακήγνωσιακή αναδόμησηαναδόμηση ((αλλαγήαλλαγή););

Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας γίνεται, ως
επί το πλείστον, επί της συμπεριφοράς.

ΠρόκλησηΠρόκληση!! !! Ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων/ 

τρόπων αξιολόγησης των γνωσιών της παιδικής
ηλικίας

Schema Questionnaire for Children (SQC)Schema Questionnaire for Children (SQC)

Paul Stallard & Helen Rayner (2005), Behavioural and Cognitive 

Psychotherapy, 33, 217-224
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ΓΣΘΓΣΘ ΥΠΟΥΠΟ ΤΟΤΟ ΠΡΙΣΜΑΠΡΙΣΜΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ



ΑναπτυξιακάΑναπτυξιακά ζητήματαζητήματα

ΜοναδικόΜοναδικό πλαίσιοπλαίσιο τουτου κάθεκάθε παιδιούπαιδιού
ΑναπτυξιακόΑναπτυξιακό εύροςεύρος / / έκφρασηέκφραση
συμπτωμάτωνσυμπτωμάτων
ΦυσιολογικήΦυσιολογική ήή μημη ανάπτυξηανάπτυξη



ΜοναδικόΜοναδικό πλαίσιοπλαίσιο τουτου κάθεκάθε
παιδιούπαιδιού

ΕπιδράσειςΕπιδράσεις γονέωνγονέων
ΕπιδράσειςΕπιδράσεις συνομηλίκωνσυνομηλίκων
ΕπιδράσειςΕπιδράσεις ευρύτερουευρύτερου εκπαιδευτικούεκπαιδευτικού πλαισίουπλαισίου

Στην ανάπτυξη και διατήρηση των
δυσλειτουργικών γνωσιακών διεργασιών



ΑναπτυξιακήΑναπτυξιακή έκφρασηέκφραση
συμπτωμάτωνσυμπτωμάτων



ΣΩΜΑΤΙΚΗΣΩΜΑΤΙΚΗΣΩΜΑΤΙΚΗΣΩΜΑΤΙΚΗΣΩΜΑΤΙΚΗΣΩΜΑΤΙΚΗΣΩΜΑΤΙΚΗΣΩΜΑΤΙΚΗ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΣΥΝΑΙΣΘΗΜΣΥΝΑΙΣΘΗΜΣΥΝΑΙΣΘΗΜΣΥΝΑΙΣΘΗΜΣΥΝΑΙΣΘΗΜΣΥΝΑΙΣΘΗΜΣΥΝΑΙΣΘΗΜ

ΑΤΙΚΗΑΤΙΚΗΑΤΙΚΗΑΤΙΚΗΑΤΙΚΗΑΤΙΚΗΑΤΙΚΗΑΤΙΚΗ

ΓΝΩΣΤΙΚΗΓΝΩΣΤΙΚΗΓΝΩΣΤΙΚΗΓΝΩΣΤΙΚΗΓΝΩΣΤΙΚΗΓΝΩΣΤΙΚΗΓΝΩΣΤΙΚΗΓΝΩΣΤΙΚΗ

ΗΗΗΗΗΗΗΗεξεξεξεξέέέέλιξηλιξηλιξηλιξηεξεξεξεξέέέέλιξηλιξηλιξηλιξητουτουτουτουτουτουτουτουπαιδιοπαιδιοπαιδιοπαιδιούύύύπαιδιοπαιδιοπαιδιοπαιδιούύύύ

περνπερνπερνπερνάάάάειειειειπερνπερνπερνπερνάάάάειειειειαπαπαπαπόόόόαπαπαπαπόόόόστστστστάάάάδιαδιαδιαδιαστστστστάάάάδιαδιαδιαδια

ΚΟΙΝΩΝΚΟΙΝΩΝΚΟΙΝΩΝΚΟΙΝΩΝΚΟΙΝΩΝΚΟΙΝΩΝΚΟΙΝΩΝΚΟΙΝΩΝ

ΙΚΗΙΚΗΙΚΗΙΚΗΙΚΗΙΚΗΙΚΗΙΚΗ



• Κάθε στάδιο αποτελεί την απαραίτητη συνέχεια του
προηγούμενου και ταυτόχρονα τη διεύρυνση των
δυνατοτήτων για πληρέστερη κατανόηση του
κόσμου.

• Για να κατανοήσουμε τη συμπεριφορά του παιδιού
πρέπει να λάβουμε υπόψη μας αφενός το
αναπτυξιακόαναπτυξιακό στάδιοστάδιο το οποίο διανύει το παιδί και
αφετέρου τιςτις αλληλεπιδράσειςαλληλεπιδράσεις του με το γύρω
κόσμο.

•• ΤοΤο στάδιοστάδιο ανάπτυξηςανάπτυξης βοηθάβοηθά στηνστην αξιολόγησηαξιολόγηση
τηςτης συμπεριφοράςσυμπεριφοράς τουτου παιδιούπαιδιού ((φυσιολογικήφυσιολογική ––
προβληματικήπροβληματική), ), όμωςόμως δενδεν θεωρείταιθεωρείται επαρκήςεπαρκής
λόγοςλόγος γιαγια τηντην ερμηνείαερμηνεία τηςτης.  .  



ΠοιαΠοια συμπεριφοράσυμπεριφορά είναιείναι
φυσιολογικήφυσιολογική καικαι ποιαποια όχιόχι;;



ΙδιοσυγκρασΙδιοσυγκρασΙδιοσυγκρασΙδιοσυγκρασίίίί

αααα

1. επίπεδο ενέργειας-δραστηριότητας (κινητική συνιστώσα της
λειτουργικότητας του παιδιού), 

2. ρυθμικότητα ή κανονικότητα (προβλεπτικότητα βασικών βιολογικών
λειτουργιών, όπως είναι η πείνα, ο ύπνος ή οι συνήθειες των
σφιγκτήρων),

3. προσέγγιση ή απόσυρση (ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά το παιδί σε
καινούργια ερεθίσματα όπως π.χ. νέα τροφή, καινούργιο πρόσωπο),

4. προσαρμοστικότητα (πόσο εύκολα ή δύσκολα τροποποιεί τη
συμπεριφορά του σε μια διαφορετική δόμηση του περιβάλλοντος),

5. ένταση των αντιδράσεων (το ποσό της ενέργειας που χρησιμοποιεί για
την έκφραση της διάθεσης),

6. ουδός απαντητικότητας (η ένταση των ερεθισμάτων που απαιτούνται
προκειμένου να προκληθεί μια διακριτή απάντηση σε αισθητηριακά
ερεθίσματα, σε αντικείμενα του περιβάλλοντος και σε κοινωνικές
επαφές),

7. ποιότητα της διάθεσης (θετική ή αρνητική),

8. εύρος της προσοχής και επιμονή (ο χρόνος που διαρκεί μια συνεχής
δραστηριότητα και η παραμονή του σε αυτή παρά τα εμπόδια,

9. διάσπαση προσοχής (πόσο εύκολα το παιδί αποσπάται από ακουστικά
ή οπτικά ερεθίσματα του περιβάλλοντος).  Κάθε παιδί έχει τον δικό του

1. επίπεδο ενέργειας-δραστηριότητας (κινητική συνιστώσα της
λειτουργικότητας του παιδιού), 

2. ρυθμικότητα ή κανονικότητα (προβλεπτικότητα βασικών βιολογικών
λειτουργιών, όπως είναι η πείνα, ο ύπνος ή οι συνήθειες των
σφιγκτήρων),

3. προσέγγιση ή απόσυρση (ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά το παιδί σε
καινούργια ερεθίσματα όπως π.χ. νέα τροφή, καινούργιο πρόσωπο),

4. προσαρμοστικότητα (πόσο εύκολα ή δύσκολα τροποποιεί τη
συμπεριφορά του σε μια διαφορετική δόμηση του περιβάλλοντος),

5. ένταση των αντιδράσεων (το ποσό της ενέργειας που χρησιμοποιεί για
την έκφραση της διάθεσης),

6. ουδός απαντητικότητας (η ένταση των ερεθισμάτων που απαιτούνται
προκειμένου να προκληθεί μια διακριτή απάντηση σε αισθητηριακά
ερεθίσματα, σε αντικείμενα του περιβάλλοντος και σε κοινωνικές
επαφές),

7. ποιότητα της διάθεσης (θετική ή αρνητική),

8. εύρος της προσοχής και επιμονή (ο χρόνος που διαρκεί μια συνεχής
δραστηριότητα και η παραμονή του σε αυτή παρά τα εμπόδια,

9. διάσπαση προσοχής (πόσο εύκολα το παιδί αποσπάται από ακουστικά
ή οπτικά ερεθίσματα του περιβάλλοντος).  Κάθε παιδί έχει τον δικό του



ΙδιοσυγκρασΙδιοσυγκρασΙδιοσυγκρασΙδιοσυγκρασίίίίαααα

•Ζωηρά
•Συγκεντρωμένα
•Αεικίνητα/ υπερκινητικά
•Ονειροπόλα
• Καλόβολα/ ήσυχα
•Με προσοχή που αποσπάται
εύκολα
•Απαιτητικά
•Αντιδραστικά
•Υποχωρητικά
•Προσκολλημένα
•Άφοβα
•Γκρινιάρικα
•Ανικανοποίητα
•Με εμμονές



Φαύλος Κύκλος
Γονιός με

μειωμένη ικανότητα για

αυτό-ρύθμιση της δικής του

συμπεριφοράς



Η θεωρία της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης
που δημιουργήθηκε από τον Erik Erikson 

είναι ίσως μία από τις πιο γνωστές θεωρίες
προσωπικότητας. 

Η θεωρία διαφέρει από πολλές άλλες, 

δεδομένου ότι ασχολείται με την
ανάπτυξη καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, 

από τη γέννηση μέχρι το θάνατο.

Σε κάθε στάδιο, το άτομο
διαπραγματεύεται μια κρίση που
λειτουργεί ως κομβικό σημείο στην
ανάπτυξη του. Όταν η κρίση έχει επιλυθεί
επιτυχώς, το άτομο είναι σε θέση να
αναπτύξει την ψυχοκοινωνική ποιότητα
που σχετίζεται με το συγκεκριμένο στάδιο
ανάπτυξης.

Γνωρίστε περισσότερα για τα
ψυχοκοινωνικά στάδια της θεωρίας του
Erik Erikson, συμπεριλαμβανομένης της
κρίσης με την οποία έρχεται κανείς
αντιμέτωπος σε κάθε στάδιο και τα
σημαντικά γεγονότα που συμβαίνουν
κατά τη διάρκεια κάθε σημείου της
ανάπτυξης.

ΕΜΦΑΣΗΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ & & ΣΤΗΝΣΤΗΝ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΦΥΣΗΦΥΣΗ ΤΟΥΤΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΟΥΑΝΘΡΩΠΟΥ



ΕπιδεξιότηταΕπιδεξιότητα ((Industry)Industry) -- ΑίσθημαΑίσθημα
ΚατωτερότηταςΚατωτερότητας (Inferiority)(Inferiority)

Λόγω γνωστικής και κινητικής ανάπτυξης τα παιδιά αποκτούν ολοένα και
περισσότερες δεξιότητες, που δεν περιορίζονται μόνο στο σπίτι (π.χ. ατομικό
παιχνίδι), αλλά και το σχολείο και γενικότερα τον έξω κόσμο. Σιγά σιγά, λοιπόν, η
σύγκριση του εαυτού με τους άλλους αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την ανάπτυξη. 
Σε περίπτωση, όμως, αρνητικής αξιολόγησης του εαυτού αναπτύσσεται αίσθηση
κατωτερότητας, που προκαλεί αποδιοργάνωση. Η αυτό-εκτίμηση και η αυτό-
εικόνα του παιδιού απειλείται.

Καθώς τα παιδιά συμμετέχουν στην κοινωνική αλληλεπίδραση με τους φίλους και τις
ακαδημαϊκές δραστηριότητες στο σχολείο, αρχίζουν να αναπτύσσουν μια αίσθηση
υπερηφάνειας και ολοκλήρωσης στην εργασία και τις ικανότητές τους.

ΕπιτυχημένηΕπιτυχημένη κοινωνικήκοινωνική προσαρμογήπροσαρμογή

Ο στόχος είναι το παιδί να αποκτήσει της αίσθηση επάρκειας (competence)

Το εσωτερικό κίνητρο αυξάνεται με την ικανότητα κατάκτησης νέων δεξιοτήτων
Παιδιά με γνωστικούς/φυσικούς περιορισμούς βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο



Τα παιδιά που επαινούνται & ενθαρρύνονται
αναπτύσσουν μια αίσθηση επάρκειας, ενώ
εκείνα τα οποία αποθαρρύνονται μένουν με ένα
αίσθημα κατωτερότητας.



ΗΗ ΓνωστικήΓνωστική εξελικτικήεξελικτική θεωρίαθεωρία τουτου Jean Jean 
PiagetPiaget
Γνωστική ανάπτυξη: το αποτέλεσμα της
ενεργητικής οικοδόμησης της
πραγματικότητας
από τα παιδιά,  βάσει των εμπειριών
τους στον
κόσμο.

– Γνωστικό σχήμα: Θεμελιώδης μονάδα
γνωστικής λειτουργίας

–Προσαρμογή: αφομοίωση και
συμμόρφωση
– Εξισορρόπηση: βασική πηγή
ανάπτυξης
–Ωριμότητα: διαδικασία που οδηγεί
στην
απόκτηση όλο και πιο σύνθετων
γνωστικών
δομών



ΗΗ ΓνωστικήΓνωστική εξελικτικήεξελικτική θεωρίαθεωρία τουτου
Jean Jean PiagetPiaget

�������� Καθόρισε τα 4 στάδια από τα οποία διέρχεται η
γνωστική (νοητική) ανάπτυξη του ανθρώπου

 Κάθε στάδιο χαρακτηρίζεται από ορισμένες
δυνατότητες, οι οποίες και καθορίζουν το τι μπορεί ο
άνθρωπος να μάθει σε κάθε φάση της ζωής του

���� Σε κάθε στάδιο επιτελούνται
ορισμένες νοητικές διεργασίες, 

η ολοκλήρωση των οποίων οριοθετεί
το τέλος του σταδίου αυτού, 

το οποίο παραχωρεί τη θέση του στο
επόμενο



�������� ΝοητικήΝοητική ανάπτυξηανάπτυξη σημαίνει απόκτηση από το άτομο νέων
γνωστικών ικανοτήτων που δεν υπήρχαν πριν

��������Η απόκτηση των ικανοτήτων αυτών δε γίνεται με την
ποσοτική αύξηση προηγούμενων δεξιοτήτων, αλλά με την
ποιοτική αλλαγή
της δομής της σκέψης

��������ΒΑΣΙΚΗΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣΤΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥΤΟΥ PIAGETPIAGET

Οι νοητικές δομές - οι οργανωμένες δηλαδή ιδιότητες της
σκέψης - σχηματίζονται στο άτομο στο πλαίσιο της
αλληλεπίδρασής του με το περιβάλλον του

�������� Κεντρική θέση στη θεωρία του Piaget κατέχει η έννοια σχήμα
(schéma) που αποτελεί και το κύριο συστατικό στοιχείο της
νοητικής δομής

 Σχήμα κατά τον Piaget είναι η προσαρμογή που έχει επιτευχθεί
σ’ ορισμένη κατάστασηως αποτέλεσμα μιας ολόκληρης σειράς
δραστηριοτήτων

ΗΗ ΓνωστικήΓνωστική εξελικτικήεξελικτική θεωρίαθεωρία τουτου Jean Jean 
PiagetPiaget



�������� Τα σχήματα αποτελούν ένα είδος «μικρών ή μεγάλων μονάδων
επίγνωσης και επικοινωνίας του οργανισμού με το περιβάλλον
του»

���� Τα σχήματα είναι διαφορετικά σε κάθε ηλικία και ο τρόπος
σκέψης του παιδιού διαφέρει ριζικά από εκείνον του ενήλικα

�������� Τα πρώτα σχήματα του ατόμου σχετίζονται με τα
αντανακλαστικά που υπάρχουν σ’ αυτό μόλις γεννηθεί
(θηλασμός, κίνηση ματιών και χεριών, αναπνοή κλπ.) 

Αποτελούν:

 Βάση για την αρχική αλληλεπίδραση του ατόμου με το
περιβάλλον

 Τα πρώτα απλά γνωστικά σχήματα μετατρέπονται
προοδευτικά σε πολύπλοκους νοητικούς συλλογισμούς
��������Η κατάκτηση ενός πλέγματος σχημάτων υποδηλώνει ότι έχει
πραγματοποιηθεί δομική αλλαγή στη νοητική ανάπτυξη του
παιδιού μετάβαση σε άλλο νοητικό στάδιο, 

ΗΗ γνωστικήγνωστική εξελικτικήεξελικτική θεωρίαθεωρία τουτου Jean Jean 
PiagetPiaget



ΣχήματαΣχήματα

ΠεριβάλλονΠεριβάλλον
Δομική αλλαγή
στη νοητική
ανάπτυξη

ΠολύπλοκοιΠολύπλοκοι νοητικοίνοητικοί
μηχανισμοίμηχανισμοί

ΗΗ ΓνωστικήΓνωστική εξελικτικήεξελικτική θεωρίαθεωρία τουτου Jean Jean PiagetPiaget
((σχηματικάσχηματικά))



ΣτάδιαΣτάδια γνωστικήςγνωστικής ανάπτυξηςανάπτυξης

Ηλικία Στάδιο
Γέννηση έως 2 ετών Αισθητηριο-κινητικής νόησης
2 έως 6 ετών Προλειτουργικής νόησης
7 έως 11 ετών Συγκεκριμένων νοητικών
λειτουργιών

(concrete operational thinking)

12 έως 19 ετών Τυπικών νοητικών λειτουργιών



ΓλωσσικήΓλωσσική ανάπτυξηανάπτυξη

• Νοητική αναπαράσταση της σκέψης
με τη γλώσσα και το συμβολικό
παιχνίδι.



ΚοινωνικόΚοινωνικό--συναισθηματικήσυναισθηματική
ανάπτυξηανάπτυξη

•• ΚατανόησηΚατανόηση συναισθημάτωνσυναισθημάτων
•• ΕνσυναίσθησηΕνσυναίσθηση -- θεμελιώδης διεργασία κατά
την κοινωνική συνδιαλλαγή

•• ΜίμησηΜίμηση
•• ΑιτιατέςΑιτιατές ((κοινωνικέςκοινωνικές) ) αποδόσειςαποδόσεις (Social 

attribution)

•• ΕσωτερικευμένοΕσωτερικευμένο πρότυποπρότυπο εργασίαςεργασίας
(Internal working model - Attachment 

represantations)



ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

•• ΤαΤα συναισθήματασυναισθήματα αποτελούναποτελούν μορφήμορφή
επικοινωνίαςεπικοινωνίας, , μεμε τητη οποίαοποία τοτο βρέφοςβρέφος καικαι
τοτο παιδίπαιδί μπορούνμπορούν νανα μεταδώσουνμεταδώσουν στουςστους
άλλουςάλλους πληροφορίεςπληροφορίες γιαγια τιςτις ανάγκεςανάγκες, , τιςτις
επιθυμίεςεπιθυμίες καικαι τιςτις διαθέσειςδιαθέσεις τουςτους.  .  

•• ΗΗ έκφρασηέκφραση τωντων συναισθημάτωνσυναισθημάτων ρυθμίζειρυθμίζει
επίσηςεπίσης τιςτις κοινωνικέςκοινωνικές σχέσειςσχέσεις καικαι επαφέςεπαφές
μεμε τοντον περίγυροπερίγυρο. . 



• Η ικανότητα των παιδιών για έκφραση και
αναγνώριση των συναισθημάτων
διαφοροποιείται με την ηλικία.  

• Τόσο τα βρέφη όσο και τα παιδιά είναι πιο ικανά
να εκφράζουν παρά να αναγνωρίζουν
συναισθήματα, ενώ
αναγνωρίζουν και εκφράζουν τα θετικά
νωρίτερα από τα αρνητικά.

• Τα συναισθήματα είναι δυνατόν να προκληθούν
από εξωγενή γεγονότα.  Προκαλούνται από
σκέψεις ή μνήμες παλαιοτέρων, συναισθηματικά
φορτισμένων, καταστάσεων, καθώς
μεγαλώνουν.





ΚοινωνικήΚοινωνική νόησηνόηση
NIMH (Green et al., 2008)

Μέρος της συνολικής ικανότητας της ΘτΝ αποτελεί και η
κατανόηση των συναισθημάτων
ΜέροςΜέρος τηςτης συνολικήςσυνολικής ικανότηταςικανότητας τηςτης ΘτΝΘτΝ αποτελείαποτελεί καικαι ηη
κατανόησηκατανόηση τωντων συναισθημάτωνσυναισθημάτων



Theory of Mind (ToM) –Θεωρία του Νου
(ΘτΝ)

Βρίσκεται στον πυρήνα των κοινωνικών
αλληλεπιδράσεων.

Δηλώνει την ικανότητα που διαθέτει το άτομο να
αποδίδει στον εαυτό και στους άλλους νοητικές
καταστάσεις, όπως πεποιθήσεις, επιθυμίες, προθέσεις, 

προσδοκίες και συναισθήματα, και να τις χρησιμοποιεί
στην πρόβλεψη και ερμηνεία της συμπεριφοράς των άλλων
(«να διαβάζει το νου»).  Οι πράξεις έχουν μια λογική
συνέχεια, δηλαδή οι ενέργειες και οι απόψεις των
ανθρώπων απορρέουν από αυτό που σκέφτονται, 
ελπίζουν και επιθυμούν.

Εγγενώς προδιαγεγραμμένος γνωστικός μηχανισμός
(Happé, 2003).

Η ανάπτυξη της ΘτΝ είναι ιδιαίτερα σημαντική και
αναγκαία για την προσαρμογή του ατόμου στο κοινωνικό



ΨυχολογίαΨυχολογία τηςτης πεποίθησηςπεποίθησης--

επιθυμίαςεπιθυμίας



ΔύοΔύο στοιχείαστοιχεία τηςτης ΘτΝΘτΝ πουπου είναιείναι διακριτάδιακριτά, , αλλάαλλά πουπου
συνεργάζονταισυνεργάζονται γιαγια τητη διευκόλυνσηδιευκόλυνση τηςτης κοινωνικήςκοινωνικής

κατανόησηςκατανόησης::

1) αποκωδικοποίησηαποκωδικοποίηση νοητικώννοητικών καταστάσεωνκαταστάσεων από άμεσα
διαθέσιμες κοινωνικές πληροφορίες (π.χ. έκφραση προσώπου, 

τόνος της φωνής) – διαβάζω και ερμηνεύω λεκτικά και μη
λεκτικά κοινωνικά και συναισθηματικά στοιχεία
2) συλλογιστικήσυλλογιστική (reasoning) (reasoning) για τις νοητικές καταστάσεις, 

χρησιμοποιώντας τις γνώσεις σχετικά με τις εμπειρίες και τις
πεποιθήσεις των άλλων, προκειμένου να κατανοήσουν τη
συμπεριφορά - η ικανότητα να συνενώνει κεντρικές και
περιφερειακές κοινωνικές και συναισθηματικές πληροφορίες
(“Central coherence”), η επίγνωση διαφορετικών κοινωνικών
συμπεριφορών και των συνεπειών του σε κοινωνικές
καταστάσεις (πχ. πώς να ξεκινήσει κάποιος μία συζήτηση, πώς
να διαπραγματευτεί μία ανάγκη, πώς να εισέλθει σε μία
ομάδα)



ΘτΝΘτΝ
1ης τάξης (first order false beliefs): αναγνώριση
λανθασμένης πεποίθησης – ο Χ πιστεύει κάτι (π.χ. 

έργα της απροσδόκητης μετακίνησης ή του
απροσδόκητου περιεχομένου)

2ης τάξης (second order false beliefs): αφορούν σε πιο
σύνθετες νοητικές καταστάσεις, όπως κατανόηση
της πεποίθησης που έχει ένα άτομο για τη
λανθασμένη πεποίθηση κάποιου άλλου (π.χ. ΗΜαρία
πιστεύει ότι η Κατερίνα πιστεύει ότι η μπάλα είναι στο
πράσινο ντουλάπι). 

3ης τάξης : Αυτός νομίζει ότι αυτή νομίζει ότι εκείνος δεν
ξέρει περιλαμβάνουν προθέσεις και συναισθήματα, 

καθώς και πεποιθήσεις που απαιτούνται για την πιο
ώριμη κατανόηση και χρήση πολύπλοκης γλώσσας
που αναπτύσσεται στα σχολικά χρόνια, όπως στο
πλάγιο λόγο.



ChildrenChildren’’s understanding of minds understanding of mind

Η ικανότητα ανάγνωσης του Νου
προϋποθέτει την ικανότητα αναγνώρισης
των εσφαλμένων αντιλήψεων.   

Τα παιδιά κατά τη νηπιακή ηλικία
αναπτύσσουν και κατακτούν την
ικανότητα κατανόησης λανθασμένων
πεποιθήσεων.  



ΕκτελεστικέςΕκτελεστικές λειτουργίεςλειτουργίες



ΟΟ ρόλοςρόλος τηςτης καθοδήγησηςκαθοδήγησης
στηνστην ανάπτυξηανάπτυξη ΕΕ..ΛΛ..

Φυσιολογική Ε.Λ. 

ανάπτυξη

Εφηβεία

Ε.Λ. ανάπτυξη στη ΔΕΠΥ

Με κατάλληλη Ε.Λ. καθοδήγηση



ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΣΗΑΥΤΟΡΥΘΜΙΣΗ
• Οι εξελικτικά ανώτερες γνωστικές
λειτουργίες σχεδιασμού και
οργάνωσης εμφανίζονται δύο φορές: 
αρχικά στο διαπροσωπικό πεδίο των
κοινωνικών συναλλαγών και
μετέπειτα στο ενδοπροσωπικό πεδίο
των ατομικών γνωστικών
λειτουργιών, ακολουθώντας μια
διαδικασία βαθμιαίας εσωτερίκευσης. 

• Μετάβαση από την ετερο-
ρυθμιζόμενη δραστηριότητα στην
αυτο-ρυθμιζόμενη. 



ΕλλείμματαΕλλείμματα στιςστις εκτελεστικέςεκτελεστικές
λειτουργίεςλειτουργίες

ΕνεργόςΜνήμη
(Working memory)

Σχεδιασμός της
δράσης

Ανασταλτικός έλεγχος

(Inhibitory Control)
Ευελιξία της προσοχής

(Attention flexibility)

ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΣΗΑΥΤΟΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ



Γνωστικο-συμπεριφορικές
παρεμβάσεις υπό το πρίσμα

της θεωρίαςθεωρίας δεσμούδεσμού



ΘεωρίαΘεωρία δεσμούδεσμού
((προσκόλλησηςπροσκόλλησης))

• Το βασικό σημείο της θεωρίας αφορά στη
γνωστική επεξεργασία των εμπειριών -
βιωμάτων του παιδιού με τη μητέρα (το άτομο
φροντίδας) και στη μεταφορά της στο επίπεδο
της νοητικής – εσωτερικής αναπαράστασης της
σχέσης προσκόλλησης.

• “internal working model” – εσωτερικό πρότυπο
εργασίας το οποίο βοηθάει να τη συγκρίνει με
άλλους και να την αναγνωρίζει.  Επιπλέον, το
παιδί αναπτύσσει και ένα πρότυπο εργασίας του
εαυτού του σε σχέση με τη μητέρα του και
αντίστοιχα με τον πατέρα του.  Τα πρότυπο
ενσωματώνεται και λειτουργεί μέσα του. 



ΗρεμΗρεμΗρεμΗρεμίίίίαααα,

ΕυχαρΕυχαρΕυχαρΕυχαρίίίίστηστηστηστη

σησησηση

ΙκανοποΙκανοποΙκανοποΙκανοποίίίίηηηη

σησησηση

ΙκανοποΙκανοποΙκανοποΙκανοποίίίί

ησηησηησηησητητητητηςςςς

ανανανανάάάάγκηγκηγκηγκηςςςς

ΣτρΣτρΣτρΣτρ

εεεεςςςς

ΕμπιστοσΕμπιστοσΕμπιστοσΕμπιστοσύύύύνηνηνηνη

ΑσφΑσφΑσφΑσφάάάάλειαλειαλειαλεια

ΔεσμΔεσμΔεσμΔεσμόςόςόςός

ΑνΑνΑνΑνάάάάγγγγ

κηκηκηκη

Κύκλος «Διέγερση-Χαλάρωση»



ΑρνητικΑρνητικΑρνητικΑρνητικάάάά

συναισθσυναισθσυναισθσυναισθήήήή

ματαματαματαματα

ΈΈΈΈκφρασηκφρασηκφρασηκφρασητητητητηςςςς

ΑνΑνΑνΑνάάάάγκηγκηγκηγκηςςςς

ΔυσπιστΔυσπιστΔυσπιστΔυσπιστίίίίαααα

ΕαυτΕαυτΕαυτΕαυτόςόςόςός, άάάάλλοιλλοιλλοιλλοι

& κκκκόόόόσμοσμοσμοσμοςςςς

ΑνΑνΑνΑνάάάάγγγγ

κηκηκηκη

ΜηΜηΜηΜη

ανταπανταπανταπανταπόόόόκρκρκρκρ

ισηισηισηισηστηνστηνστηνστην

ανανανανάάάάγκηγκηγκηγκη

Κύκλος «Διέγερση-Χαλάρωση»



The internal working model The internal working model 

• Η αναπαραστάσεις που αναπτύσσει το παιδί ως
αντίδραση στις πραγματικές εμπειρίες με το
άτομο προσκόλλησης φιλτράρονται και
οργανώνονται σε γνωσιακά σχήματα και
διαμορφώνουν την αντίληψη του εαυτού και
των άλλων. 

• Η σημασία για τη ΓΣΘ είναι ότι μέσα από τη
θεωρία του δεσμού παρέχεται το μοντέλο
κατανόησης για το πώς οι διαστρεβλωμένες
γνωστικές αναπαραστάσεις της σχέσης δεσμού
αναπτύσσονται, πώς διατηρούνται και πώς
αυξάνουν την ευαλωτότητα του ατόμου για
εμφάνιση ψυχοπαθολογίας.



52

Ασφαλή βάση στη
ζωή, αίσθημα
βασικής
ασφάλειας και
εμπιστοσύνης

ΑΠΟΦΥΓΗ
Σ
ΑΠΟΦΥΓΗΑΠΟΦΥΓΗ
ΣΣ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ
ΑΜΦΙΘΥΜΙΑ
Σ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΙΚΑΙ
ΑΜΦΙΘΥΜΙΑΑΜΦΙΘΥΜΙΑ
ΣΣ

ΑΠΟΔΙΟΡΓΑΝΟΜΕ
ΝΟΣ
ΑΠΟΔΙΟΡΓΑΝΟΜΕΑΠΟΔΙΟΡΓΑΝΟΜΕ
ΝΟΣΝΟΣ



ΜέσαΜέσα επικοινωνίαςεπικοινωνίας μεμε μικράμικρά παιδιάπαιδιά
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ΤιΤι προάγειπροάγει τηντην
ανθεκτικότητα;ανθεκτικότητα;

ΑΣΦΑΛΗΣΑΣΦΑΛΗΣΑΣΦΑΛΗΣΑΣΦΑΛΗΣΑΣΦΑΛΗΣΑΣΦΑΛΗΣΑΣΦΑΛΗΣΑΣΦΑΛΗΣ

ΒΑΣΗΒΑΣΗΒΑΣΗΒΑΣΗΒΑΣΗΒΑΣΗΒΑΣΗΒΑΣΗ

• ΚοινωνικΚοινωνικΚοινωνικΚοινωνικέςέςέςές

δεξιδεξιδεξιδεξιόόόότητετητετητετητεςςςς

• ΜΜΜΜάάάάθησηθησηθησηθηση

• ΦιλΦιλΦιλΦιλίίίίεεεεςςςς

• ΕνδιαφΕνδιαφΕνδιαφΕνδιαφέέέέρονταρονταρονταροντα

καικαικαικαικλκλκλκλίίίίσεισεισεισειςςςς

• ΘετικΘετικΘετικΘετικέςέςέςέςαξαξαξαξίίίίεεεεςςςς

• ΚοινωνικΚοινωνικΚοινωνικΚοινωνικέςέςέςές

δεξιδεξιδεξιδεξιόόόότητετητετητετητεςςςς

• ΜΜΜΜάάάάθησηθησηθησηθηση

• ΦιλΦιλΦιλΦιλίίίίεεεεςςςς

• ΕνδιαφΕνδιαφΕνδιαφΕνδιαφέέέέρονταρονταρονταροντα

καικαικαικαικλκλκλκλίίίίσεισεισεισειςςςς

• ΘετικΘετικΘετικΘετικέςέςέςέςαξαξαξαξίίίίεεεεςςςς



Click to add text

ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά καικαι ανάγκεςανάγκες διαφορετικώνδιαφορετικών
αναπτυξιακώναναπτυξιακών σταδίωνσταδίων



ΜπορείΜπορεί ηη ΓΣΘΓΣΘ νανα εφαρμοστείεφαρμοστεί σεσε μικρότεραμικρότερα
παιδιάπαιδιά (<7 (<7 ετώνετών); ); ΈχουνΈχουν τοτο απαραίτητοαπαραίτητο
γνωσιακόγνωσιακό υπόβαθρουπόβαθρο γιαγια νανα εμπλακούνεμπλακούν
στηστη ΓΣΘΓΣΘ;;

ΝΑΙΝΑΙ, , εάνεάν ηη ΓΣΘΓΣΘ προσαρμοστείπροσαρμοστεί επαρκώςεπαρκώς στοστο
γνωστικόγνωστικό επίπεδοεπίπεδο τωντων παιδιώνπαιδιών..

ΠΡΟΚΛΗΣΗΠΡΟΚΛΗΣΗ!!!!!!

Πώς μετατρέπουμε αφηρημένες σκέψεις σε απλά, 

συγκεκριμένα και κατανοητά παραδείγματα και
μεταφορές από την καθημερινή ζωή τους;

ΠώςΠώς παρουσιάζουμεπαρουσιάζουμε τοτο θεραπευτικόθεραπευτικό υλικόυλικό μέσωμέσω
παιχνιδιούπαιχνιδιού, , ώστεώστε νανα είναιείναι διασκεδαστικόδιασκεδαστικό καικαι
ενδιαφέρονενδιαφέρον καικαι συνάμασυνάμα νανα προσελκύειπροσελκύει τηντην προσοχήπροσοχή
τωντων παιδιώνπαιδιών καικαι νανα τατα εμπλέκειεμπλέκει;;



H H ΓΣΘΓΣΘ έχειέχει εφαρμοστείεφαρμοστεί επιτυχώςεπιτυχώς
σεσε παιδιάπαιδιά <7 <7 ετώνετών))

ΕγκόπρισηΕγκόπριση
ΕνούρησηΕνούρηση
ΣχολικήΣχολική άρνησηάρνηση
ΕπιλεκτικήΕπιλεκτική αλαλίααλαλία
ΚοιλιακάΚοιλιακά άλγηάλγη
ΓενικευμένηΓενικευμένη διαταραχήδιαταραχή άγχουςάγχους
ΦοβίεςΦοβίες
ΠροβλήματαΠροβλήματα συμπεριφοράςσυμπεριφοράς



ΜπορείΜπορεί ηη ΓΣΘΓΣΘ νανα εφαρμοστείεφαρμοστεί σεσε
μικρότεραμικρότερα παιδιάπαιδιά (<7 (<7 ετώνετών););

•• ΑπλοποίησηΑπλοποίηση τωντων γνωσιακώνγνωσιακών εννοιώνεννοιών
•• EExtra xtra στήριξηστήριξη απόαπό τουςτους γονείςγονείς
•• ΠερισσότερηΠερισσότερη έμφασηέμφαση σεσε συμπεριφορικέςσυμπεριφορικές τεχνικέςτεχνικές
•• ΠερισσότεροΠερισσότερο χρόνοχρόνο στηνστην αναγνώρισηαναγνώριση
συναισθημάτωνσυναισθημάτων πρινπριν τηντην εκμάθησηεκμάθηση δεξιοτήτωνδεξιοτήτων
επίλυσηςεπίλυσης προβλημάτωνπροβλημάτων



Προσαρμογή ΓΣΘ στα παιδιά
μικρότερης ηλικίας

 Περισσότερες μη λεκτικές τεχνικές
 Τα παιχνίδια παρέχουν οικείο μέσο για τα
παιδιά, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
να υπογραμμισθούν ορισμένες από τις
κεντρικές έννοιες της ΓΣΘ ή για να διδαχθούν
και να εφαρμοστούν συγκεκριμένες
στρατηγικές ή δεξιότητες επίλυσης
προβλημάτων (π.χ. κούκλες). 

 Αφήγηση ιστοριών (κατευθυνόμενες ή
ανοιχτές), προκειμένου να εντοπιστούν σκέψεις
και συναισθήματα.



Προσαρμογή ΓΣΘ στα παιδιά
μικρότερης ηλικίας

 Χρήση θεραπευτικών ιστοριών
 Οπτικοποίηση και εικόνες (κατά την
αξιολόγηση και στην ψυχοεκπαίδευση)

 Cartoons και συννεφάκια σκέψης για την
εκτίμηση σκέψεων/αντιλήψεων και
συναισθημάτων

 Διαγράμματα – χρήσιμοι και μη χρήσιμοι
τρόποι αντιμετώπισης

 Κλίμακες μέτρησης (0-10) – «φοβόμετρο»

 Ζωγραφιά – π.χ. ενός προβλήματος βοηθάει
στην αποστασιοποίηση από αυτό



ΗΗ ΓΣΘΓΣΘ σεσε παιδιάπαιδιά 77--12 12 ετώνετών

ΗΗ λειτουργικήλειτουργική κυριολεκτικήκυριολεκτική σκέψησκέψη, , ηη οποίαοποία
τυπικάτυπικά αποκτάταιαποκτάται κατάκατά τητη μέσημέση παιδικήπαιδική ηλικίαηλικία (7(7--

12 12 ετώνετών) ) είναιείναι επαρκήςεπαρκής γιαγια τιςτις περισσότερεςπερισσότερες
τεχνικέςτεχνικές τηςτης ΓΣΘΓΣΘ. . ΤοΤο υλικόυλικό προσαρμόζεταιπροσαρμόζεται στοστο
κατάλληλοκατάλληλο γνωστικόγνωστικό επίπεδοεπίπεδο..

ΠώςΠώς παρουσιάζουμεπαρουσιάζουμε τοτο θεραπευτικόθεραπευτικό υλικόυλικό
μέσωμέσω παιχνιδιούπαιχνιδιού;;



ΗΗ ΓΣΘΓΣΘ σεσε παιδιάπαιδιά 77--12 12 ετώνετών

ΑυτόματεςΑυτόματες σκέψειςσκέψεις –– κάνωκάνω κάτικάτι χωρίςχωρίς νανα τοτο
σκεφτώσκεφτώ
ΕνδιάμεσεςΕνδιάμεσες σκέψειςσκέψεις –– μίαμία διαταγήδιαταγή ήή εντολήεντολή πουπου οο
εγκέφαλοςεγκέφαλος στέλνειστέλνει στοστο σώμασώμα ((αξιωματικόςαξιωματικός ––

εγκέφαλοςεγκέφαλος/ / σώμασώμα είναιείναι τατα στρατιωτάκιαστρατιωτάκια))

ΖωγραφικήΖωγραφική –– ποτάμιποτάμι//φράγμαφράγμα

ΧρήσηΧρήση μεταφορώνμεταφορών --ππ..χχ. . οο θυμόςθυμός είναιείναι έναένα
ηφαίστειοηφαίστειο / / τοτο παιδίπαιδί μπορείμπορεί νανα σκεφτείσκεφτεί πώςπώς
μπορείμπορεί νανα αποτρέψειαποτρέψει τηντην έκρηξήέκρηξή τουτου



ΗΗ ΓΣΘΓΣΘ σεσε παιδιάπαιδιά 77--12 12 ετώνετών

ΘετικέςΘετικές ΝοερέςΝοερές ΕικόνεςΕικόνες
ΠροσαρμόζονταιΠροσαρμόζονται στηνστην ηλικίαηλικία τουτου παιδιούπαιδιού καικαι
διαμορφώνονταιδιαμορφώνονται ανάλογαανάλογα μεμε τατα ενδιαφέρονταενδιαφέροντα καικαι
τιςτις φαντασιώσειςφαντασιώσεις τουτου..

ππ..χχ. . εικόναεικόνα τουτου υπέρυπέρ--ήρωαήρωα πουπου μπορείμπορεί νανα
βοηθήσειβοηθήσει έναένα μικρόμικρό αγόριαγόρι νανα ξεπεράσειξεπεράσει τοτο φόβοφόβο
τουτου σκοταδιούσκοταδιού, , φιγούραφιγούρα απόαπό κόμικςκόμικς πουπου φοράειφοράει
έναένα αστείοαστείο καπέλοκαπέλο μπορείμπορεί νανα βοηθήσειβοηθήσει στηστη μείωσημείωση
θυμούθυμού πουπου προέρχεταιπροέρχεται απόαπό πειράγματαπειράγματα τωντων
άλλωνάλλων..



ΓΣΘ σε εφήβους

 Απαιτείται κατανόηση των αναπτυξιακών
ζητημάτων της εφηβείας αφού επηρεάζουν σε
μεγάλο βαθμό τη συμπεριφορά & υπεισέρχονται
στη θεραπευτική διαδικασία.

 Μια μεταβατική αναπτυξιακή περίοδος μεταξύ
παιδικής ηλικίας & ενήλικης ζωής που
χαρακτηρίζεται από πλήθος αλλαγών

 Οι 3 βασικές αναπτυξιακές αλλαγές στην
εφηβεία:

 βιολογικές
 ψυχολογικές/γνωστικές

κοινωνικός επαναπροσδιορισμός



Αναπτυξιακά ζητήματα της εφηβείας
στη ΓΣΘ

 Αναγνώριση της εγωκεντρικότητας: όχι
πρόκλησή της με άμεσο τρόπο αλλά
αναγνώριση & αποδοχή της μέσω
ερωτήσεων� «οι απόψεις σου ακούγονται
& γίνονται σεβαστές»

 Ενδυνάμωση του συναισθήματος
αυτοπροσδιορισμού μέσω σταδιακής
παροχής επιλογών κατά τη θεραπεία π.χ. 
διάφορες επιλογές καταγραφής σκέψεων

 Αναγνώριση της μεγάλης σημασίας των
συνομηλίκων στη ζωή του έφηβου –
Συνομήλικοι κινητοποιούν & ενισχύουν τη
συμπεριφορά



Αναπτυξιακά ζητήματα της εφηβείας
στη ΓΣΘ

 Προώθηση της συνεργατικότητας: μειώνει
τη διαφορά κύρους & ισχύος & ενθαρρύνει
τον έφηβο να αναλογιστεί διεξοδικά τα
προβλήματά του & να ανακαλύψει πιθανές
λύσεις

 Προώθηση αντικειμενικότητας: μέσω
συνεργατικού εμπειρισμού ο έφηβος
ενθαρρύνεται να ασκήσει κριτική & να
αμφισβητήσει απόψεις, έτσι δοκιμάζει να
αξιολογήσει υποθέσεις & πεποιθήσεις του



Αναπτυξιακά ζητήματα της εφηβείας
στη ΓΣΘ

 Πρόκληση του πολωτικού τρόπου σκέψης
(δραματικά σκαμπανεβάσματα από
συνεδρία σε συνεδρία): π.χ. σωκρατικές
ερωτήσεις συμβάλλουν στην αναγνώριση
της διπολικότητας της σκέψης



Συνηθισμένα προβλήματα στη ΓΣΘ σε
εφήβους

 Δυσπιστία
 Δυσκολία στην επικοινωνία
 Δισταγμός ως προς την ανάληψη ευθύνης
για τη θεραπευτική αλλαγή

 Διευκρίνιση του ρόλου των γονέων στη
θεραπεία

 Σημαντική οικογενειακή δυσλειτουργία



Συνηθισμένα προβλήματα στη ΓΣΘ
στους εφήβους

 Δυσκολία στον εντοπισμό & εκτίμηση των
σκέψεων/ συναισθημάτων� χρήση
cartoons!

 Αδυναμία εκτέλεσης των ανατιθέμενων για
το σπίτι δραστηριοτήτων



Γνωσιακές συμπεριφορικές τεχνικές

Δίνουν έμφαση:

 Στην αυτό-αντανάκλαση (σκέψη για το
πώς σκέφτεται κανείς)

 Στην επαγωγική σκέψη (αντανάκλαση του
αποτελέσματος μια συγκεκριμένης σκέψης
ή συμπεριφοράς)

 Στο να ληφθούν υπόψη μελλοντικές
πιθανότητες (σκέψη το πώς αλλαγή στη
σκέψη & συμπεριφορά μπορεί να
επηρεάσει τη ζωή κάποιου στο μέλλον)

 Βασίζονται σε πολύπλοκες συμβολικές
διαδικασίες που απαιτούν ανώτερες
γνωστικές λειτουργίες



Περιορισμοί της γνωσιακής
θεραπείας σε εφήβους

 Χαμηλός βαθμός κατανόησης των θεραπευτικών
στόχων & της διαδικασίας

 Μειωμένη αφαιρετική σκέψη – τροχοπέδη σε
παιχνίδια ρόλων & υποθετικές καταστάσεις

 Μειωμένη γλωσσική ικανότητα
 Χαμηλότερο επίπεδο γνωστικής εξέλιξης

� Γενικά οι τεχνικές της ΓΣΘ έχουν μεγαλύτερη
αποτελεσματικότητα σε εφήβους με υψηλότερο
νοητικό δυναμικό



Περιορισμοί της γνωσιακής
θεραπείας στους εφήβους

 Χαμηλό κίνητρο για θεραπεία, 

σε εφήβους ιδιαίτερα
προσανατολισμένους στην ομάδα
συνομηλίκων. 

• Η χρήση μελλοντικών προνομίων βοηθά
στην κινητοποίηση



Παράγοντες που χρειάζεται να
ληφθούν υπόψη στη θεραπεία
εφήβων

 Εμπλοκή στη θεραπεία σημαντικών Άλλων
για το παιδί (εκπαιδευτικό & οικογενειακό
περιβάλλον)

 Απαραίτητη η αξιολόγηση της οικογένειας
για την ταυτοποίηση του προβλήματος

 Εάν η δυσλειτουργική συμπεριφορά του
παιδιού εμφανίζεται κι από άλλα μέλη της
οικογένειας, είναι δύσκολο να αλλάξει

 Έμφαση στο ρόλο των συνομηλίκων, αφού
έτσι μπορεί να στηριχθεί η ανάπτυξη της
αυτονομίας μέσα στην οικογένεια



Παράγοντες που χρειάζεται να
ληφθούν υπόψη στη θεραπεία
εφήβων

 Αναγνώριση του ανώριμου τρόπου σκέψης & 
ενίσχυση της ανάπτυξης περισσοτέρωνώριμων, 
ευέλικτων δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων

 Καταγραφή των σκέψεων: βοηθά να
συνειδητοποιήσουν & να αποκτήσουν
αντικειμενικότερη εικόνα των πεποιθήσεων & 
στάσεών τους

 Αποφυγή εκτενών homework: θυμίζουν σχολικές
εργασίες δυσφορία & μη εκτέλεση. Προσοχή: να
μην ερμηνευτεί ως αντίσταση στη θεραπεία! 
Εναλλακτική πρόταση: η παράταση της συνεδρίας
& εφαρμογή τεχνικών π.χ. εφαρμογή τρίστηλων
παρουσία του θεραπευτή (in vivo ασκήσεις)



Παράγοντες που χρειάζεται να
ληφθούν υπόψη στη θεραπεία
εφήβων

 Αν υπάρχει δυσκολία κατανόησης των
πολύπλοκων ιδεών & διαδικασιών, οι
συμπεριφορικές ασκήσεις (π.χ. σχέδιο
δραστηριοτήτων, χαλάρωση, έκθεση/ 
απευαισθητοποίηση) χρειάζεται να
«προβάρονται» αρχικά σε συνεργασία με το
θεραπευτή στη συνεδρία & κατόπιν εκτός αυτής

 Να ‘ναι κανείς ενεργητικός & προκλητικός:

στους έφηβους αρέσει η εφαρμογή του debate
(μεταγνωσία) & προκλητικού τύπου συζήτησης. 

Προσοχή ! Κάποιοι έφηβοι ενδέχεται να μην έχουν
φθάσει στο στάδιο των τυπικών λογικών
διεργασιών



ΟΟ ΣΤΟΧΟΣΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣΤΗΣ ΓΣΘΓΣΘ

ΕστιάζεταιΕστιάζεται στηστη σχέσησχέση μεταξύμεταξύ::

γνωσιώνγνωσιών ((τιτι σκεφτόμαστεσκεφτόμαστε;);)

συναισθημάτωνσυναισθημάτων ((πώςπώς αισθανόμαστεαισθανόμαστε;);)

συμπεριφορώνσυμπεριφορών ((τιτι κάνουμεκάνουμε;);)

ΗΗ συμπεριφοράσυμπεριφορά επηρεάζεταιεπηρεάζεται απόαπό γνωσιακάγνωσιακά
γεγονόταγεγονότα & & διαδικασίεςδιαδικασίες..

ΗΗ τροποποίησήτροποποίησή τωντων γνωσιακώνγνωσιακών
διαδικασιώνδιαδικασιών μπορείμπορεί νανα οδηγήσειοδηγήσει σεσε
αλλαγέςαλλαγές στηστη συμπεριφοράσυμπεριφορά



ΑξιολόγησηΑξιολόγηση βασικώνβασικών δεξιοτήτωνδεξιοτήτων
αναγκαίωναναγκαίων γιαγια τητη συμμετοχήσυμμετοχή τουτου παιδιούπαιδιού
στηστη ΓΣΘΓΣΘ

ΙκανότηταΙκανότητα αξιολόγσηςαξιολόγσης καικαι έκφρασηςέκφρασης τωντων
σκέψεωνσκέψεων

ΗΗ παραγωγήπαραγωγή εναλλακτικώνεναλλακτικών ερμηνειώνερμηνειών γιαγια τατα
γεγονόταγεγονότα

ΗΗ αναγνώρισηαναγνώριση τωντων διαφορετικώνδιαφορετικών
συναισθημάτωνσυναισθημάτων

ΗΗ σύνδεσησύνδεση τωντων σκέψεωνσκέψεων, , τωντων συναισθημάτωνσυναισθημάτων καικαι
τωντων γεγονότωνγεγονότων



ΑξιολόγησηΑξιολόγηση βασικώνβασικών δεξιοτήτωνδεξιοτήτων
αναγκαίωναναγκαίων γιαγια τητη συμμετοχήσυμμετοχή τουτου παιδιούπαιδιού
στηστη ΓΣΘΓΣΘ

1.1. ΙκανότηταΙκανότητα έκφρασηςέκφρασης τωντων σκέψεωνσκέψεων
–– ΤιΤι σκέφτεταισκέφτεται;;
–– ΠοιεςΠοιες σκέψειςσκέψεις τριγυρίζουντριγυρίζουν στοστο μυαλόμυαλό

σουσου;;

•• ΑντίληψηΑντίληψη τουτου εαυτούεαυτού
•• ΤουΤου κόσμουκόσμου
•• ΤουΤου μέλλοντοςμέλλοντοςΔενΔεν ξέρωξέρω, , δενδεν σκέφτομαισκέφτομαι τίποτατίποτα –– έμμεσηέμμεση

προσέγγισηπροσέγγιση στηστη διερεύνσηδιερεύνση



ΑξιολόγησηΑξιολόγηση βασικώνβασικών δεξιοτήτωνδεξιοτήτων
αναγκαίωναναγκαίων γιαγια τητη συμμετοχήσυμμετοχή τουτου παιδιούπαιδιού
στηστη ΓΣΘΓΣΘ

2.2. ΤιΤι θαθα μπορούσεμπορούσε νανα σκέφτεταισκέφτεται κάποιοςκάποιος
άλλοςάλλος; ; 

ΤαΤα μικρότεραμικρότερα παιδιάπαιδιά μπορείμπορεί νανα έχουνέχουν δυσκολίαδυσκολία
πρόσβασηςπρόσβασης καικαι περιγραφήςπεριγραφής τωντων γνωσιώνγνωσιών τουςτους, , 

αλλάαλλά μπορείμπορεί νανα είναιείναι ικανάικανά νανα περιγράψουνπεριγράψουν τιτι
σκέπτεταισκέπτεται κάποιοςκάποιος άλλοςάλλος.  .  ΠΠ..χχ. . ΚούκλεςΚούκλες καικαι άλλαάλλα
παιχνίδιαπαιχνίδια μπορούνμπορούν νανα χρησιμοποιηθούνχρησιμοποιηθούν γιαγια νανα
αναπαραστήσουναναπαραστήσουν τηντην κατάστασηκατάσταση τουτου παιδιούπαιδιού
πουπου βρίσκεταιβρίσκεται στηστη δύσκοληδύσκολη θέσηθέση.  .  ΣτηνΣτην πορείαπορεία
τουτου παιχνιδιούπαιχνιδιού τοτο παιδίπαιδί μπορείμπορεί νανα δείξειδείξει ήή νανα πειπει
τιτι μπορείμπορεί νανα σκέπτονταισκέπτονται οιοι κούκλεςκούκλες. . 



ΑξιολόγησηΑξιολόγηση βασικώνβασικών δεξιοτήτωνδεξιοτήτων
αναγκαίωναναγκαίων γιαγια τητη συμμετοχήσυμμετοχή τουτου παιδιούπαιδιού
στηστη ΓΣΘΓΣΘ

2.2. ΤιΤι θαθα μπορούσεμπορούσε νανα σκέφτεταισκέφτεται κάποιοςκάποιος
άλλοςάλλος; ; -- ΑιτιατέςΑιτιατές αποδόσειςαποδόσεις
ΒινιέτεςΒινιέτες ήή σενάριασενάρια, , όπουόπου ζητείταιζητείται απόαπό τοτο παιδίπαιδί νανα
επιλέξειεπιλέξει πιθανήπιθανή αιτίααιτία στηνστην οποίαοποία οφείλεταιοφείλεται τοτο
συμβάνσυμβάν. . -- ΔενΔεν παρέχειπαρέχει πληροφορίεςπληροφορίες γιαγια τιςτις
γνωσίεςγνωσίες τουτου παιδιούπαιδιού, , όμωςόμως παρέχειπαρέχει χρήσιμαχρήσιμα
στοιχείαστοιχεία γιαγια τοτο πώςπώς τοτο παιδίπαιδί δομείδομεί τοντον κόσμοκόσμο
γύρωγύρω τουτου..



ΑξιολόγησηΑξιολόγηση βασικώνβασικών δεξιοτήτωνδεξιοτήτων
αναγκαίωναναγκαίων γιαγια τητη συμμετοχήσυμμετοχή τουτου παιδιούπαιδιού
στηστη ΓΣΘΓΣΘ

2.2. ΤιΤι θαθα μπορούσεμπορούσε νανα σκέφτεταισκέφτεται κάποιοςκάποιος
άλλοςάλλος; ; -- ΣυννεφάκιαΣυννεφάκια σκέψηςσκέψης

ΠαρουσίασηΠαρουσίαση εικόνωνεικόνων (cartoons) (cartoons) όπουόπου ζητείταιζητείται απόαπό
τοτο παιδίπαιδί νανα πειπει τιτι πιστεύειπιστεύει ότιότι μπορείμπορεί νανα
σκέπτονταισκέπτονται οιοι χαρακτήρεςχαρακτήρες ήή οιοι άνθρωποιάνθρωποι. . 



ΑξιολόγησηΑξιολόγηση βασικώνβασικών δεξιοτήτωνδεξιοτήτων
αναγκαίωναναγκαίων γιαγια τητη συμμετοχήσυμμετοχή τουτου παιδιούπαιδιού
στηστη ΓΣΘΓΣΘ

2.2. ΕναλλακτικέςΕναλλακτικές ερμηνείεςερμηνείες ((αιτιατέςαιτιατές
αποδόσειςαποδόσεις) ) γιαγια τατα γεγονόταγεγονότα

ΥποθετικέςΥποθετικές καταστάσειςκαταστάσεις



ΑξιολόγησηΑξιολόγηση βασικώνβασικών δεξιοτήτωνδεξιοτήτων
αναγκαίωναναγκαίων γιαγια τητη συμμετοχήσυμμετοχή τουτου παιδιούπαιδιού
στηστη ΓΣΘΓΣΘ

3.3. ΑντίληψηΑντίληψη συναισθημάτωνσυναισθημάτων

Αντιλαμβάνονται και ξεχωρίζουν
διαφορετικά συναισθήματα



ΑξιολόγησηΑξιολόγηση βασικώνβασικών δεξιοτήτωνδεξιοτήτων
αναγκαίωναναγκαίων γιαγια τητη συμμετοχήσυμμετοχή τουτου παιδιούπαιδιού
στηστη ΓΣΘΓΣΘ

4.4. ΣκέψειςΣκέψεις, , συναισθήματασυναισθήματα καικαι γεγονόταγεγονότα
ΤαίριασμαΤαίριασμα συναισθημάτωνσυναισθημάτων μεμε
καταστάσειςκαταστάσεις
ΤαίριασμαΤαίριασμα τωντων συναισθημάτωνσυναισθημάτων μεμε έναένα
εύροςεύρος διαφορετικώνδιαφορετικών σκέψεωνσκέψεων
ππ..χχ. . ““νομίζωνομίζω ότιότι έπαιξαέπαιξα καλάκαλά σεσε αυτόαυτό τοτο
παιχνίδιπαιχνίδι””,,

““δενδεν θαθα τατα καταφέρωκαταφέρω στοστο τεσττεστ αύριοαύριο””

ΠαιχνίδιΠαιχνίδι μεμε κούκλεςκούκλες –– πώςπώς αισθάνεταιαισθάνεται πουπου
τηντην κάλεσανκάλεσαν σεσε πάρτιπάρτι γενεθλίωνγενεθλίων; ; 



Click to add text

ΣυνήθηΣυνήθη προβλήματαπροβλήματα πουπου
συναντάμεσυναντάμε στηστη ΓΣΘΓΣΘ παιδιώνπαιδιών καικαι

εφήβωνεφήβων



ΜηΜη αποδοχήαποδοχή ήή αναγνώρισηαναγνώριση προβλήματοςπροβλήματος..

ΠαιδιάΠαιδιά πουπου δενδεν είναιείναι ιδιαίτεραιδιαίτερα ανοιχτάανοιχτά στηνστην
επικοινωνίαεπικοινωνία..

ΔιστακτικότηταΔιστακτικότητα στηνστην ανάληψηανάληψη ευθύνηςευθύνης γιαγια τητη
θεραπευτικήθεραπευτική αλλαγήαλλαγή ((ηη ευθύνηευθύνη γιαγια αλλαγήαλλαγή αφοράαφορά
εξωτερικούςεξωτερικούς παράγοντεςπαράγοντες).).

ΤοΤο παιδίπαιδί πουπου δυσκολεύεταιδυσκολεύεται νανα σκεφτείσκεφτεί πωςπως ηη παρούσαπαρούσα
κατάστασηκατάσταση θαθα μπορούσεμπορούσε νανα είναιείναι διαφορετικήδιαφορετική. . 

ΔιευκρίνησηΔιευκρίνηση τουτου ρόλουρόλου τωντων γονέωνγονέων στηστη θεραπείαθεραπεία..

ΣημαντικήΣημαντική οικογενειακήοικογενειακή δυσλειτουργίαδυσλειτουργία..

ΣυμφωνίαΣυμφωνία γιαγια τοτο ποιοςποιος είναιείναι οο κύριοςκύριος συνεργάτηςσυνεργάτης μαςμας..

ΔυσκολίαΔυσκολία στονστον εντοπισμόεντοπισμό καικαι στηνστην εκτίμησηεκτίμηση τωντων
σκέψεωνσκέψεων..

ΕργασίαΕργασία στοστο σπίτισπίτι
ΠεριορισμένεςΠεριορισμένες γνωστικέςγνωστικές καικαι λεκτικέςλεκτικές δυνατότητεςδυνατότητες. . 
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ΟΟ ρόλοςρόλος καικαι ηη συμμετοχήσυμμετοχή τωντων γονέωνγονέων..



Οι γονείς, αναμφισβήτητα, συνεισφέρουν

ενεργά τουλάχιστον στη φάση της αξιολόγησης

των δυσκολιών του παιδιού και στην αρχική

διατύπωση του προβλήματος.  Επίσης, στην

πρόοδο της ατομικής θεραπείας του παιδιού, 

καθότι από εκείνον εξαρτάται η συστηματική

προσέλευση του παιδιού στις θεραπευτικές

συνεδρίες. 

ΒοηθητικόςΒοηθητικός



συνδιαμορφώνεισυνδιαμορφώνει, , παρατηρείπαρατηρεί καικαι αξιολογείαξιολογεί τητη
χρήσηχρήση τωντων νέωννέων γνωσιακώνγνωσιακών δεξιοτήτωνδεξιοτήτων

ΣυνΣυν--θεραπευτήςθεραπευτής



νέεςνέες δεξιότητεςδεξιότητες
νέεςνέες στρατηγικέςστρατηγικές στηνστην αντιμετώπισηαντιμετώπιση δικώνδικών τουτου
προβλημάτωνπροβλημάτων

ΠελάτηςΠελάτης
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ΔεοντολογικάΔεοντολογικά ζητήματαζητήματα



ΒασικέςΒασικές ΔεοντολογικέςΔεοντολογικές ΑρχέςΑρχές

««ωφελείνωφελείν»» & & ««μημη--βλάπτεινβλάπτειν»»

BeBeneficence/ neficence/ NNonmaleficenceonmaleficence
καλήκαλή επιστημονικήεπιστημονική κατάρτισηκατάρτιση
διαρκήςδιαρκής ενημέρωσηενημέρωση
επιλογήεπιλογή θεραπείαςθεραπείας

ΑυτονομίαΑυτονομία ΑπονομήΑπονομή
ΕνημέρωσηΕνημέρωση ΔικαιοσύνηςΔικαιοσύνης
ΣυγκατάθεσηΣυγκατάθεση ((συναίνεσησυναίνεση))

ΤήρησηΤήρηση τουτου απορρήτουαπορρήτου ««ίσηίση
μεταχείρισημεταχείριση»»



ΤοΤο σύστημασύστημα στοστο οποίοοποίο οο ανήλικοςανήλικος
καλείταικαλείται

νανα λειτουργήσειλειτουργήσει είναιείναι σύνθετοσύνθετο καικαι
πολύπλοκοπολύπλοκο

ΤοΤο παιδίπαιδί

ΗΗ οικογένειαοικογένεια

ΆλλοιΆλλοι φορείςφορείς
((ππ..χχ. . 

δικαστήριοδικαστήριο, , 

ειδικόςειδικός))

ΕυρύτεροΕυρύτερο
κοινωνικόκοινωνικό
πλαίσιοπλαίσιο

Το σχολείο



ΟιΟι ηθικέςηθικές αρχέςαρχές

πουπου διέπουνδιέπουν τηντην άσκησηάσκηση τηςτης
παιδοψυχιατρικήςπαιδοψυχιατρικής//ψυχολογίαςψυχολογίας
καθώςκαθώς καικαι τατα δεοντολογικάδεοντολογικά
ζητήματαζητήματα πουπου προκύπτουνπροκύπτουν
κατάκατά τητη διαγνωστικήδιαγνωστική καικαι
θεραπευτικήθεραπευτική παρέμβασηπαρέμβαση
παιδιώνπαιδιών καικαι εφήβωνεφήβων
διαφοροποιούνταιδιαφοροποιούνται απόαπό εκείναεκείνα
τωντων ενηλίκωνενηλίκων, , σεσε τέσσερατέσσερα
τουλάχιστοντουλάχιστον κύριακύρια σημείασημεία



((αα) ) ΣχεδόνΣχεδόν όλεςόλες οιοι κλινικέςκλινικές παρεμβάσειςπαρεμβάσεις σεσε

παιδιάπαιδιά καικαι εφήβουςεφήβους περιλαμβάνουνπεριλαμβάνουν τουςτους γονείςγονείς ήή

νόμιμουςνόμιμους κηδεμόνεςκηδεμόνες τουςτους..



((ββ) ) ΤαΤα συμφέροντασυμφέροντα τουτου παιδιούπαιδιού καικαι τουτου
ενηλίκουενηλίκου μπορείμπορεί νανα συμπίπτουνσυμπίπτουν ήή νανα
συγκρούονταισυγκρούονται. . ΤαΤα παιδιάπαιδιά δενδεν αναζητούναναζητούν απόαπό
μόναμόνα τουςτους ψυχολογικήψυχολογική βοήθειαβοήθεια ((μεμε εξαίρεσηεξαίρεση
μερικούςμερικούς εφήβουςεφήβους), ), συνήθωςσυνήθως παραπέμπονταιπαραπέμπονται απόαπό
τουςτους γονείςγονείς ήή νόμιμουςνόμιμους κηδεμόνεςκηδεμόνες καικαι επομένωςεπομένως, , 

μπορείμπορεί νανα μημη συμμερίζονταισυμμερίζονται τιςτις ανησυχίεςανησυχίες τωντων
ενηλίκωνενηλίκων καικαι νανα μημη θεωρούνθεωρούν ότιότι έχουνέχουν κάποιοκάποιο
πρόβλημαπρόβλημα..



((γγ) ) ΗΗ γνωστικήγνωστική ικανότηταικανότητα τουτου παιδιούπαιδιού καθώςκαθώς

καικαι ηη ικανότητάικανότητά τουτου γιαγια κρίσηκρίση, , αυτόνομεςαυτόνομες

αποφάσειςαποφάσεις καικαι αναλογισμόαναλογισμό τηςτης ευθύνηςευθύνης γιαγια τητη

συμπεριφοράσυμπεριφορά βρίσκεταιβρίσκεται σεσε έναένα αναπτυξιακόαναπτυξιακό

συνεχέςσυνεχές, , ωριμάζειωριμάζει δηλαδήδηλαδή μεμε τηντην ηλικίαηλικία..



(δ) Ο παιδοψυχίατρος/ψυχολόγος
συχνά συνεργάζεται με τρίτους, όπως
σχολεία, κοινωνικές υπηρεσίες ή
δικαστικές αρχές, γεγονός που φέρει στο
προσκήνιο ζητήματα-ανησυχίες σχετικά με
την ανταλλαγή πληροφοριών. Συνεπώς, η
φύση της κλινικής πρακτικής συχνά
εμπεριέχει διφορούμενες ή συγκρουσιακές
καταστάσεις.



ΦάσηΦάση αξιολόγησηςαξιολόγησης

 Τα παιδιά δεν προσέρχονται μόνα τους
αναζητώντας ψυχολογική βοήθεια, συνήθως
παραπέμπονται από τρίτους, επομένως
μπορεί να μη συμμερίζονται τις ανησυχίες
των ενηλίκων και να μη θεωρούν ότι έχουν
κάποιο πρόβλημα. 

 Ο κλινικός/ψυχοθεραπευτής καλείται να
παρέχει υπηρεσίες, δεν πρέπει όμως ποτέ να
προϋποθέτει ότι το «συμφέρον» (η ατζέντα) 

όλων είναι ίδια.  



 Σύγκρουση ρόλων
 Διαφορές/ εντάσεις
ως προς το ποιος
έχει την ισχύ ή τον
έλεγχο

Μεταξύ του
παιδιού/εφήβου και
των μελών
οικογένειας ή άλλων



 Μερικές φορές οι γονείς υιοθετούν τη στάση ότι η ένταξη
του παιδιού/ εφήβου στην ψυχοθεραπεία αποτελεί μέσο
διαπαιδαγώγησης – «κοινωνικής ωρίμανσης», όπου
κάποιο άλλο ενήλικο πρόσωπο κύρους (π.χ. ο
ψυχοθεραπευτής) θα τους βοηθήσει (τους γονείς) το παιδί
τους να συμπεριφέρεται, όπως η ίδιοι θα επιθυμούσαν
(«δεν μπορείτε να του πείτε….).  



ΟΟ ειδικόςειδικός οφείλειοφείλει

 ΛάβειΛάβει υπόψηυπόψη τιςτις διαστάσειςδιαστάσεις απόψεωναπόψεων, , ακούγονταςακούγοντας
καικαι εκφράζονταςεκφράζοντας τοτο ενδιαφέρονενδιαφέρον τουτου

 ΑκούγονταςΑκούγοντας τόσοτόσο τοτο παιδίπαιδί όσοόσο καικαι τουςτους γονείςγονείς
 ΔιατηρώνταςΔιατηρώντας αντικειμενικήαντικειμενική καικαι αμερόληπτηαμερόληπτη στάσηστάση
ΠαίζονταςΠαίζοντας τοτο ρόλορόλο τουτου ««διαμεσολαβητήδιαμεσολαβητή»»

ΤοΤο παιδίπαιδί είναιείναι τοτο επίκεντροεπίκεντρο, , 

μολονότιμολονότι αναγνωρίζονταιαναγνωρίζονται καικαι οιοι
ανάγκεςανάγκες τηςτης οικογένειαςοικογένειας. 



ΠοιοςΠοιος είναιείναι οο πελάτηςπελάτης; ; 
ΗΗ κατεύθυνσηκατεύθυνση τηςτης θεραπείαςθεραπείας

 Όσον αφορά την αξιολόγηση και τη διάγνωση ο
κλινικός χρησιμοποιεί διαφορετικές πηγές
πληροφόρησης, εστιάζεται στη
συμπτωματολογία και στη συννοσηρότητα
καθώς και στη χρησιμότητα της
«οικογενειακής» έναντι της ατομικής
«διάγνωσης». 

 Ζητήματα, όπως ««ποιοςποιος είναιείναι οο πελάτηςπελάτης;;»»

η θεραπευτική σχέση στην
ψυχοθεραπεία διαφοροποιούνται μεταξύ των
ανηλίκων και ενηλίκων.  



ΘεραπευτικόΘεραπευτικό ΣυμβόλαιοΣυμβόλαιο

 ΔιατύπωσηΔιατύπωση τηςτης περίπτωσηςπερίπτωσης

 ΧρησιμότηταΧρησιμότητα τηςτης ««οικογενειακήςοικογενειακής»» έναντιέναντι τηςτης
ατομικήςατομικής ««διάγνωσηςδιάγνωσης»»

 ΕνημέρωσηΕνημέρωση τουτου παιδιούπαιδιού/ / εφήβουεφήβου καικαι τωντων
γονιώνγονιών τουτου γιαγια τητη θεραπευτικήθεραπευτική διαδικασίαδιαδικασία πουπου
προτείνεταιπροτείνεται νανα ακολουθήσειακολουθήσει ((ππ..χχ. . ΓΣΘΓΣΘ) ) μεμε τατα
υπέρυπέρ καικαι τατα κατάκατά, , γιαγια τιςτις εναλλακτικέςεναλλακτικές ήή
διαφορετικέςδιαφορετικές λύσειςλύσεις πουπου μπορείμπορεί νανα
ακολουθηθούνακολουθηθούν, , γιαγια τηντην πιθανήπιθανή παραπομπήπαραπομπή σεσε
άλλονάλλον συνάδελφοσυνάδελφο



ΒασικόΒασικό στοιχείοστοιχείο τηςτης ψυχοθεραπευτικήςψυχοθεραπευτικής
παρέμβασηςπαρέμβασης είναιείναι ηη συνεργασίασυνεργασία μεμε τοτο
παιδίπαιδί

 εκφράζειεκφράζει αυτόαυτό πουπου τοτο απασχολείαπασχολεί
 μιλάειμιλάει γιαγια τηντην ανάγκηανάγκη γιαγια κάποιεςκάποιες αλλαγέςαλλαγές
 αναγνωρίζειαναγνωρίζει & & θέτειθέτει στόχουςστόχους



ΠροστασίαΠροστασία τουτου παιδιούπαιδιού

 Η ευημερία και η ασφάλεια του παιδιού
αποτελούν βασικές αρχές.  Στη διάρκεια της
θεραπευτικής συνεδρίας ο θεραπευτής
λειτουργεί ως loco parentis και έχει την πλήρη
ευθύνη της ασφάλειας του παιδιού.

 Ο χώρος θα πρέπει να είναι ασφαλής, φιλικός
και κατάλληλος για την αναπτυξιακή ηλικία
του παιδιού.

 Ο γονιός θα πρέπει να βρίσκεται στην
αίθουσα αναμονήςώστε το παιδί να έχει ανά
πάσα στιγμή πρόσβαση σε αυτόν.



ΕξαιρέσειςΕξαιρέσεις απόαπό τοτο ΑπόρρητοΑπόρρητο ––

ΝομικέςΝομικές υποχρεώσειςυποχρεώσεις

 Παρουσία μιας κατάστασης επικινδυνότητας
– τη σοβαρή πιθανότητα το παιδί θα
ενεργήσει καταστροφικά προς τον εαυτό του
ή και προς τρίτα πρόσωπα. 

 Όταν συμπεριφορές γονέων ή τρίτων
προσώπων συνιστούν καταστάσεις
επικίνδυνες για την σωματική και ψυχική
ακεραιότητα του παιδιού: (π.χ. σωματική ή
σεξουαλική κακοποίηση) ή σε περιπτώσεις
που τα παιδιά καθίστανται αποδέκτες
εκφραζόμενης βίας στο περιβάλλον της
οικογένειας. 



ΠεριορισμοίΠεριορισμοί ωςως προςπρος τοτο απόρρητοαπόρρητο

 Η σύγκρουση μεταξύ του δικαιώματος
του παιδιού στην εμπιστευτικότητα
και του δικαιώματος των γονέων να
γνωρίζουν.



ΗΗ δεοντολογικήδεοντολογική ισορροπίαισορροπία μμπαίνειπαίνει
σεσε δοκιμασίαδοκιμασία ότανόταν::

 Ο έφηβος λέει «θέλω να σας μιλήσω για αυτό
αλλά μην το πείτε στους γονείς μου». 

 Οι γονείς αποκαλύπτουν πράγματα στον
θεραπευτή, που αφορούν στο παιδί, με τη
δέσμευση να μην τα μεταφέρει. 

 Σε χωριστή συνάντηση με το θεραπευτή, ο
ένας γονέας αποκαλύπτει κάτι σημαντικό και
η θέση του είναι να μη μεταφερθεί στον άλλο, 

φυσικά ούτε και στο παιδί. 



ΗΗ ΠαιδοψυχιατρικήΠαιδοψυχιατρική ΕταιρίαΕταιρία ΕλλάδοςΕλλάδος ––ΈνωσηΈνωση
ΨυχιάτρωνΨυχιάτρων ΠαιδιώνΠαιδιών καικαι ΕφήβωνΕφήβων ((ΠΕΕΠΕΕ--ΕΝΩΨΠΕΕΝΩΨΠΕ))

Έχει θεσπίσει Κώδικα Δεοντολογίας , με στόχο
να προωθήσει και να στηρίξει την δέουσα
επαγγελματική συμπεριφορά των μελών της
και να εξασφαλίσει το ποιοτικότερο επίπεδο
παρεχόμενων υπηρεσιών από τα μέλη της, 

στα παιδιά τους έφηβους και τις οικογένειες
τους. 

ΜάιοςΜάιος 20092009



Εχεμύθεια - Εμπιστευτικότητα -

Ιατρικό Απόρρητο

Στην ψυχοθεραπευτική πράξη ηθικά
διλήμματα εχεμύθειας προκύπτουν συχνά. Οι
κηδεμόνες του παιδιού διεκδικούν και έχουν
δικαίωμα στην ενημέρωση που αφορά στη
θεραπεία και στην πρόοδο του παιδιού τους. Σε
μερικές περιπτώσεις, ο
παιδοψυχίατρος/ψυχολόγος έχει την ηθική ή
νομική υποχρέωση να ενημερώσει τους
κηδεμόνες ή άλλες υπηρεσίες για συγκεκριμένα
θέματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της
παιδοψυχιατρικής εξέτασης ή θεραπείας. 



ΕιδικέςΕιδικές καταστάσειςκαταστάσεις όπουόπου προκύπτουνπροκύπτουν
θέματαθέματα παραβίασηςπαραβίασης τουτου ιδιωτικούιδιωτικού βίουβίου
καικαι τηςτης εχεμύθειαςεχεμύθειας

Μικρές κοινότητες και δημόσιες επαφές.

Πραγματογνωμοσύνες και γνωματεύσεις
προς νομικές αρχές.

Άλλες γνωματεύσεις – βεβαιώσεις και
προφορικές επικοινωνίες με τρίτους.

Περισσότεροι από ένας θεραπευτές και
διεπιστημονικές ομάδες.

Άλλες γνωματεύσεις – βεβαιώσεις και προφορικές επικοινωνίες με τρίτους



ΕιδικέςΕιδικές καταστάσειςκαταστάσεις όπουόπου προκύπτουνπροκύπτουν
θέματαθέματα παραβίασηςπαραβίασης τουτου ιδιωτικούιδιωτικού βίουβίου
καικαι τηςτης εχεμύθειαςεχεμύθειας

Μικρές κοινότητες και δημόσιες επαφές.

Πραγματογνωμοσύνες και γνωματεύσεις
προς νομικές αρχές.

Άλλες γνωματεύσεις – βεβαιώσεις και
προφορικές επικοινωνίες με τρίτους.

> 1 θεραπευτές και διεπιστημονικές
ομάδες.

Άλλες γνωματεύσεις – βεβαιώσεις και προφορικές επικοινωνίες με τρίτους



ΘεραπευτικέςΘεραπευτικές παρεμβάσειςπαρεμβάσεις

Συναίνεση για θεραπεία

Ενημερωμένη συναίνεση (informed consent)










