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Το πιαίζηο σιοποίεζες ηοσ 

προγράκκαηος 

 
 Ζ Δδηθή Θεξαπεπηηθή Κνλάδα Απηηζηηθώλ (Δ.Θ.Κ.Α.) ηνπ 

Γεληθνύ Λνζνθνκείνπ Παίδσλ Αζελώλ ¨Παλαγηώηε & Αγιαίαο 
Θπξηαθνύ¨, Καξαζσλνδξόκνπ 91, Φπρηθό. 
 

 Ζ Δ.Θ.Κ.Α. ιεηηνπξγεί από ην 1985 ζην πιαίζην  ηνπ 
Παηδνςπρηαηξηθνύ Λνζνθνκείνπ Αηηηθήο  θαη από ην 2011 
ζην πιαίζην ηνπ Γεληθνύ Λνζνθνκείνπ Παίδσλ Αζελώλ 
«Παλαγηώηε & Αγιαίαο Θπξηαθνύ» σο Θέληξν 
Δμεηδηθεπκέλεο Πεξίζαιςεο. 
 

 Από ην 2000 απνηειεί  Οινθιεξσκέλν Θέληξν Απηηζκνύ κε 
Ηαηξείν Αλαπηπμηαθώλ Γηαηαξαρώλ γηα παηδηά θαη έθεβνπο , 
Θέληξν Ζκέξαο Πξώηκεο Παξέκβαζεο  γηα παηδηά ειηθίαο 2 
έσο 5 εηώλ  θαη Θέληξν Δθπαίδεπζεο , Κειέηεο θαη Έξεπλαο 
ηνπ Απηηζκνύ. 
 



Κέληρο Ηκέρας Πρώηκες Παρέκβαζες 

 
 

 ην Θέληξν Ζκέξαο Πξώηκεο Παξέκβαζεο  εθαξκόδεη έλα 
εθιεθηηθό κνληέιν νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο παξέρνληαο ζηα 
παηδηά ζεξαπεπηηθό πξόγξακκα  ςπρνεθπαηδεπηηθνύ 
ραξαθηήξα, πνπ πεξηιακβάλεη: 
 

 εηδηθή ςπρνπαηδαγσγηθή παξέκβαζε,  
 εξγνζεξαπεία,  
 αηζζεηεξηαθή νινθιήξσζε,  
 ινγνζεξαπεία,  
 κνπζηθνζεξαπεία θαη άιιεο ζεξαπείεο.  

 
  ηηο νηθνγέλεηεο παξέρεηαη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε, 

ζπκβνπιεπηηθή θαζνδήγεζε, ζπκβνπιεπηηθή δεύγνπο θαζώο 
θαη νκαδηθή ςπρνεθπαίδεπζε γηα ηνπο γνλείο ησλ παηδηώλ 
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Θέληξν Ζκέξαο. 



Τη γλφρίδοσκε γηα ηελ υστοεθπαίδεσζε 

 Οη γνλείο έρνπλ δηαπηζησκέλα ηελ αλάγθε ηεο εθπαίδεπζεο 
θαη εμνηθείσζεο κε ηηο ΓΑΦ (Papageorgiou & Kalyva, 2010) 

 
 Ζ ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζε πξνγξάκκαηα 

ςπρνεθπαίδεπζεο κεηώλεη ην γνληθό άγρνο θαη ηνπο 
ελδπλακώλεη (Patra, Arun & Chavan, 2015). 
 

Ζ ζπλνδεία πξνγξακκάησλ πξώηκεο παξέκβαζεο κε 
πξνγξάκκαηα ςπρνεθπαίδεπζεο γνλέσλ ζεσξείηαη σο 
ε πιένλ ελδεδεηγκέλε ζεξαπεπηηθή πξαθηηθή 
(Autistica, 2016).  



Τη γλφρίδοσκε γηα ηελ υστοεθπαίδεσζε 

  
 
 

Όκσο…. 

 Οη Dababnah & Parish (2016) αλαθέξνπλ όηη ηα ππάξρνληα 
πξνγξάκκαηα ςπρνεθπαίδεπζεο δίλνπλ ιίγε έκθαζε ζηελ 
ίδηα ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ησλ γνληώλ, ηε δπλαηόηεηά 
ηνπο λα δηαρεηξηζηνύλ ζε βάζνο ρξόλνπ ηα δηθά ηνπο 
απμεκέλα επίπεδα ζηξεο θαη θαηάζιηςεο θαη λα δηαηεξήζνπλ 
όζν ην δπλαηό πεξηζζόηεξε θνηλσληθή επαθή κε ην θηιηθό 
θαη νηθνγελεηαθό ηνπο πεξηβάιινλ.  
 

 



Θεηηθή Ψστοιογία 

Λένο θιάδνο ηεο Φπρνινγίαο νπνίνο αλέδεημε:  

 ηνπο κεραληζκνύο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθόηεηαο 

 Σνλ κεραληζκό ηεο αηζηνδνμίαο 

 Σελ επεξγεηηθή δξάζε ησλ ζεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ 

 Σηο αμίεο θαη ηα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθόηεηαο 

 Απνηειεζκαηηθά εξγαιεία αλάπηπμεο ηνπ επ δελ 

 
πλερώο απμαλόκελε πηνζέηεζε αζθήζεσλ θαη πξνγξακκάησλ 
παξέκβαζεο πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ ζεηηθώλ 
ζπλαηζζεκάησλ ησλ γνλέσλ πνπ έρνπλ παηδηά κε 
αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο (Bayat, 2007˙ Kayfitz, Gragg & Orr, 
2010)  



Θεηηθή Ψστοιογία θαη γολείς παηδηώλ 

κε ΔΑΦ 

 
 Θνηλό ραξαθηεξηζηηθό ησλ παξεκβαηηθώλ πξνγξακκάησλ ηεο ζεηηθήο 

ςπρνινγίαο  είλαη όηη εζηηάδνπλ ζηελ ελίζρπζε θαη ηε βίσζε ζεηηθώλ 
ζπλαηζζεκάησλ θαη ιηγόηεξν ζηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο αλαπεξίαο 
ζηελ νηθνγέλεηα (LaPlante, 2013). 
 

 Οη Neff & Faso (2015) δείρλνπλ όηη ε απηνζπκπόληα επηδξά ζεηηθά 
ζηελ ηθαλνπνίεζε από ηε δσή, ηελ ειπίδα θαη ηε δηαηήξεζε ηεο 
δέζκεπζεο ζηνλ ζηόρν γηα ηνπο γνλείο κε παηδηά πνπ έρνπλ ΓΑΦ θαη 
ζπλδέεηαη αξλεηηθά κε ηελ θαηάζιηςε θαη ηελ πίεζε πνπ αηζζάλνληαη 
νη γνλείο. 
 

 Οη Ananpatiwet & Blauw (2016) εθάξκνζαλ κία παξέκβαζε ζεηηθήο 
ςπρνινγίαο ζε νκάδεο γνλέσλ πνπ έρνπλ παηδηά κε ΓΑΦ ε νπνία 
έδεημε  αύμεζε ησλ ζεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ θαη κείσζε ησλ 
αξλεηηθώλ ζηνπο γνλείο, θαζώο θαη πξναγσγή ηνπ γνληθνύ ξόινπ 
ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ. 
 



Μεζοδοιογία σιοποίεζες ηοσ 

Προγράκκαηος  Ψστοεθπαίδεσζες  

 Σν θαηλνηόκν απηό, γηα ηα ειιεληθά  δεδνκέλα, πξσηόθνιιν 
νκαδηθήο  παξέκβαζεο γηα γνλείο παηδηώλ κε ΓΑΦ  ζςνδςάζει 

 
Α) Φπρνεθπαίδεπζε γνλέσλ θαη  
 
Β) εθκάζεζε αξρώλ θαη ηερληθώλ ηεο «Θεηηθήο Φπρνινγίαο"  όπσο ε 

ςπρηθή αλζεθηηθόηεηα, ε απηνζπκπόληα , ε αηζηνδνμία θ.α.  ζην 
πιαίζην κηαο εθπαίδεπζεο βησκαηηθνύ ραξαθηήξα. 
 

 Γηάξθεηα παξέκβαζεο: 16 νκαδηθέο ζπλαληήζεηο ηξίσξεο δηάξθεηαο 
(9 κήλεο) 

 8 ζπλαληήζεηο Φπρνεθπαίδεπζεο 
 8 ζπλαληήζεηο Θεηηθήο Φπρνινγίαο 



Ψστοεθπαίδεσζε 

                         Θεμαηικέρ ςνανηήζευν 

 

 ΓΔΛΗΘΑ ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΚΟΤ (ρξόλνο δηάγλσζεο, 
ζπκπησκαηνινγία, αίηηα, θαηαλόεζε  Απηηζκνύ) 

 ΔΠΗΘΟΗΛΧΛΗΑ.  ΣΡΑΣΖΓΗΘΔ- ΣΔΥΛΗΘΔ ΠΑΡΔΚΒΑΖ (2 
ζπλ.) 

 ΑΗΘΖΣΖΡΗΑΘΖ  ΟΙΟΘΙΖΡΧΖ   

 ΤΚΠΔΡΗΦΟΡΑ. ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΘΑΗ ΓΤΘΟΙΗΔ. 
ΣΡΑΣΖΓΗΘΔ- ΣΔΥΛΗΘΔ ΠΑΡΔΚΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΛ 
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ (3ζπλ.) 

 ΟΗΘΟΓΔΛΔΗΑ ΣΧΛ ΠΑΗΓΗΧΛ ΚΔ ΑΤΣΗΚΟ ΘΑΗ ΔΠΗΓΡΑΖ 
ΣΟΤ ΣΑ ΑΓΔΙΦΗΑ. 



Θεηηθή Ψστοιογία 

Θεμαηικέρ ζςνανηήζευν  

(Δλληνική Δηαιπία Θεηικήρ Ψςσολογίαρ) 

 
 Δηζαγσγή ζηε Θεηηθή Φπρνινγία -Θεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

 Φπρνινγηθή Αλζεθηηθόηεηα 

 Απηνγλσζία θαη Θεηηθή πξνζσπηθόηεηα 

 Δλζπλεηδεηόηεηα 

 Αηζηνδνμία- Απαηζηνδνμία 

 Απηνζπκπόλνηα 

 Απνιακβάλεηλ 

 Θιείζηκν 

 

 



Εργαιεία  
ςνενηεύξειρ 

Ζκη-δνκεκέλεο ζπλεληεύμεηο γηα θαζνξηζκό αλαγθώλ  

     (Αξρή πξνγξάκκαηνο) 

Ζκη-δνκεκέλεο ζπλεληεύμεηο γηα αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 
(Σέινο πξνγξάκκαηνο)  

 

Δπυηημαηολόγια (ΔΔΘΔΨΤ) 

 Θιίκαθα Τπνθεηκεληθήο Δπηπρίαο (Subjective Well-Being Scale) 

 Θιίκαθα Ηθαλνπνίεζεο από ηε Εσή (Life Satisfaction scale) 

 Θιίκαθα Φπρηθήο Αλζεθηηθόηεηαο (CD-Risk) 

 Θιίκαθα DASS (Depression Anxiety Symptom Scales) 

Υνξήγεζε: ηελ αξρή, ηε κέζε (πξηλ ηελ 8ε ζπλάληεζε), ην ηέινο 
ηεο παξέκβαζεο 

 Δξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο ζπλαληήζεσλ ςπρνεθπαίδεπζεο 

Υνξήγεζε: ην ηέινο θάζε ζπλάληεζεο Φ/Δ) 

 



Δείγκα  

                   Γονείρ 15 παιδιών (15-20 άηομα) 

 

 

 Πνζνζηό παξαθνινύζεζεο 64%-80% 

 

 Ζιηθίεο 32-47 

 

 Κνξθσηηθό Δπίπεδν: Κέζε – Αλώηαηε Δθπαίδεπζε 

 

 Ζιηθίεο Παηδηώλ κε ΓΑΦ από 3-4,5 εηώλ 

 



Αποηειέζκαηα 

 

  

 

Ποζοηικά αποηελέζμαηα: 

 

 ύκθσλα κε ηα εξσηεκαηνιόγηα ηθαλνπνίεζεο 
πνπ ζπκπιεξώζεθαλ ζην ηέινο ηεο εθάζηνηε 
εηζήγεζεο 

   ν βαζκόο αμηνιόγεζεο  θπκάλζεθε  από  4,5- 5. 

   κε κέγηζην βαζκό ην 5.  

 

 

      



Ποζοηηθά Αποηειέζκαηα 
(Paired sample T- test) 

Ν=15 

 

 

*Cronbach α : 0,664 -0,85 
 

  PRE MEAN PRE STDEV POST MEAN 
POST 

STDEV 
Difference P-value 

Τπνθεηκεληθή Δπηπρία* 3.84 0.92 4.05 0.83 0.21 0.1 

Θεηηθά πλαηζζήκαηα* 3.15 0.54 3.17 0.53 0.02 0.9 

Αξλεηηθά πλαηζζήκαηα* 2.57 0.45 2.25 0.31 -0.32 0.02 (*) 

Ηθαλνπνίεζε Εσήο* 4.04 1.04 4.06 1.23 0.01 0.95 

Φπρηθή Αλζεθηηθόηεηα* 3.15 0.51 3.55 0.29 0.40 0.02(*) 

Θαηάζιηςε* 0.99 0.49 0.71 0.42 -0.28 0.16 

Άγρνο* 0.65 0.55 0.26 0.35 -0.39 0.04 (*) 

ηξεο* 1.18 0.48 0.63 0.46 -0.55 0.01 (**) 

(*) p<0.05, (**) p<0.01,  



       Ποζοηηθά Αποηειέζκαηα 
 Παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κείσζε ησλ αξλεηηθώλ 

ζπλαηζζεκάησλ, ηνπ άγρνπο θαη ηνπο ζηξεο 
 Δπίζεο, παξαηεξήζεθε αύμεζε ζηελ ςπρηθή αλζεθηηθόηεηα 



     Ποηοηηθά  αποηειέζκαηα 

(Ψστοεθπαίδεσζε) 

  Κέζα από ηηο ζπλεληεύμεηο νη γνλείο αλέθεξαλ όηη: 

 

Θαηαλόεζαλ ηνλ Απηηζκό θαη «γνώπιζαν ηο παιδί ηοςρ» 

 

Απνζηηγκάηηζαλ,  απνκπζνπνίεζαλ θαη «απνδέρηεθαλ» ηνλ 
Απηηζκό 

 

Έκαζαλ όηη θάζε έλα παηδί κε Απηηζκό έρεη δηθή ηνπ νληόηεηα 

 

Θαηαλόεζαλ ηηο δπζιεηηνπξγίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζε όιε ηελ 
ζπκπησκαηνινγία ηνπ Απηηζκνύ θαη ηα αίηηα πνύ ηηο πξνθαινύλ 

 

 

 

 

 

         

 

 



Ποηοηηθά  αποηειέζκαηα 

(Ψστοεθπαίδεσζε) 

Απενοσοποιήθηκαν, έλησζαλ κεγαιύηεξε αςηοπεποίθηζη, 
κνηξάζηεθαλ δικέρ ηοςρ γλώζεηο θαη εκπεηξίεο , έμαθαν θαη 
άιιεο από ηνπο άιινπο γνλείο 

 

« Γελ είκαζηε πηα μόνοη, παίξλνπκε δύναμη ν έλαο από ηνλ 
άιινλ θαη όηη θαη εάλ έρνπκε είλαη ηα παηδηά καο θαη δελ ζα 
ληξαπνύκε πνηέ γηα  απηά» 

 

Εήηεζαλ  πεξηζζόηεξν ρξόλν δηάξθεηαο ζπλαληήζεσλ γηα 
ζπδήηεζε ηόζν κε ηνπο εηζεγεηέο όζν θαη κεηαμύ ηνπο. 

 

Δπανάλητη απηήο ηεο νκαδηθήο δηεξγαζίαο θαη γηα ηελ λέα 
εθπαηδεπηηθή ρξνληά. 

 

 

 

 



 Ποηοηηθά αποηειέζκαηα  

(Θεηηθή Ψστοιογία) 

 Γιαθοπεηική ανηιμεηώπιζη ζηιρ δςζκολίερ: 
«Κνπ έδσζε ςπρξαηκία» 
«Κε βνήζεζε λα κελ παίξλσ βηαζηηθέο απνθάζεηο» 
«Έρσ ηελ πίζηε όηη κπνξώ λα ηα θαηαθέξσ» 
«Δίδα κεγάιε δηαθνξά ζην πσο αηζζαλόκνπλ όηαλ o Γ. είρε θξίζε, δελ ηα 

έραλα, δελ απειπηδόκνπλ» 
 
 Αλλαγή ζηην εζηίαζη: 
« Κε βνήζεζε πνιύ λα δίλσ έκθαζε ζηα θαιά, έζησ θαη ιίγν, όρη κόλν ζηα 

θαθά» 
«Γελ θνηηάσ ην ηόζν κεγάιν, καύξν αύξην αιιά κέλσ ζην ηώξα» 
 
 Βιυμαηικέρ αζκήζειρ 
«Θάπνηεο ήηαλ πξαγκαηηθά ζπγθινληζηηθέο θαη πνιύ ζπγθηλεηηθέο όπσο….. Κνπ 

άξεζαλ πνιύ γηαηί έβιεπα απηό πνπ ιέγακε» 
 

 Πποζυπικόρ σώπορ 
«Ήηαλ ην κόλν πξάγκα πνπ έθαλα γηα εκέλα θαη κνπ έδηλε δύλακε» 
«Θα έραλα πνιιά αλ δελ ην έθαλα θπξίσο γηαηί είδα ηνλ εαπηό κνπ» 



Ποηοηηθά αποηειέζκαηα  

(Θεηηθή Ψστοιογία) 

 Δπαναζύνδεζη με ηον εαςηό και ηιρ πποζυπικέρ δςνάμειρ: 

 

«Καο έθαλε λα ζπκεζνύκε πνηνη είκαζηε, πνηεο είλαη νη δηθέο καο αλεζπρίεο, 
πσο ήκαζηαλ πξηλ από απηό» 

« Θαηάιαβα πνιιά γηα εκέλα γηα ην πνηνο ήκνπλ θαη πσο έγηλα ηώξα θαη πσο 
ζα ήζεια λα είκαη» 

«Έκαζα λα απνιακβάλσ» 

«Δπέηξεςα ζηνλ εαπηό κνπ λα εθηεζεί θαη λα δεη ηελ δηαθνξεηηθόηεηα ηνπ 
Άιινπ» 

«Δπαλαζπλδέζεθα θαη γλώξηζα θαιύηεξα ηνλ/ελ ζύδπγό κνπ» 

 

 Αςξημένα οθέλη από ηη ζςμμεηοσή ζηην ομάδα: 

«Ζ Θ.Φ. καο έλσζε, κπνξνύζα λα κηιήζσ λα ληώζσ άιιε επαθή» 

«Ήκαζηαλ όινη καδί όρη κόλν σο ν κπακπάο ηοσ Α αιιά ζαλ άηνκα όπσο 

ήκαζηε θαλνληθά» 

«ηελ Θ.Φ. εθεί γίλακε νκάδα, πξαγκαηηθή νκάδα…» 

 



Σσδήηεζε 

 Δπηβεβαηώζεθε όηη ε βειηίσζε ησλ γλώζεσλ ησλ γνλέσλ 
ζρεηηθά κε ηνλ απηηζκό θαη ηηο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο γηα 
ηε δηαρείξηζε πξνβιεκαηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ ηνπ παηδηνύ 
ηνπο κεηώλεη ην γνληθό άγρνο 

 

 Ζ έκθαζε ζηε βειηίσζε ζπλνιηθά ηνπ επ δελ ησλ γνληώλ σο 
νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθόηεηεο είλαη δεηνύκελν θαη 
ελδπλακώλεη νπζηαζηηθά ηνπο γνλείο 

 

 Οη παξεκβάζεηο ηεο Θεηηθήο Φπρνινγίαο βνήζεζαλ ηνπο 
γνλείο λα δηεπξύλνπλ ηελ εζηίαζε ηνπο θαη λα 
μαλαζπλδεζνύλ κε ηηο δπλάκεηο ηνπο 



Σσδήηεζε 

 Οη γνλείο είλαη πξόζπκνη λα δεζκεπζνύλ ζε πξνγξάκκαηα 
πνπ θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνύ θαη ηηο δηθέο ηνπο 
θαη επηδηώθνπλ λα αλνηρηνύλ θαη λα ζπλδεζνύλ κε άιινπο 
γνλείο πνπ αληηκεησπίδνπλ αληίζηνηρεο δπζθνιίεο. 

 
 Φαίλεηαη όηη εθηόο από ηηο ηερληθέο νη γνλείο πνπ έρνπλ 

λήπηα κε ΓΑΦ ρξεηάδεηαη λα ππνζηεξηρηνύλ ζηε δηθή ηνπο 
ξύζκηζε ζπλαηζζήκαηνο (ςπρξαηκία) ώζηε λα είλαη ζε ζέζε 
λα ηηο εθαξκόζνπλ 
 

 Ζ πξώηκε παξέκβαζε ρξεηάδεηαη λα ζπκπιεξώλεηαη θαη από 
ππνζηεξηθηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηνπο γνλείο γηα λα ππάξρεη 
νινθιεξσκέλε ζηήξημε ηνπ παηδηνύ θαη ηεο νηθνγέλεηαο. 



Περηορηζκοί- Μειιοληηθές Καηεσζύλζεης 

 Πξόθεηηαη γηα κηα πξνθαηαξθηηθή κειέηε ζε κηθξό δείγκα θαη 
είλαη πνιύ λσξίο λα κηιήζνπκε κε αζθάιεηα γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο 

 

 Ζ παξέκβαζε εθαξκόζηεθε ζε πνιύ ζπγθεθξηκέλν 
πιεζπζκό γεγνλόο πνπ επίζεο πεξηνξίδεη ηε γεληθεπζηκόηεηα 
ησλ απνηειεζκάησλ καο. 

 

 Υξεηάδεηαη λα ειέγμνπκε εάλ πην ζύληνκεο παξεκβάζεηο 
έρνπλ αληίζηνηρα απνηειέζκαηα γηα ιόγνπο νηθνλνκίαο 
ρξόλνπ θαη ρξεκάησλ 

 

 Υξεηάδεηαη λα κεηξήζνπκε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο 
παξέκβαζεο ζε βάζνο ρξόλνπ (follow-up) 



Εσταρηζηούκε γηα ηελ προζοτή 

ζας! 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

ΠΑΝ & ΑΓΛΑΙΑ ΚΤΡΙΑΚΟΤ 

ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΤΣΙΣΙΚΩΝ 

ΕΘΜΑ 

www.autismhellas.gr  

http://www.autismhellas.gr/

