
Ενότητα 7: Άγχος – δυσάρεστη 
συναισθηματική κατάσταση – σχολική φοβία –

κατάθλιψη 

 
Βασιλική Γιαννούλη 

Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 

Εφαρμογές Σχολικής Ψυχολογίας 
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• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε 

άδειες χρήσης Creative Commons.  

• Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που 

υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, 

η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.  

Άδειες Χρήσης 
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• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα 
πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. 

• Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο 
τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.  

• Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 
και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς 
πόρους. 

Χρηματοδότηση 



Άγχος = δυσάρεστη συναισθηματική κατάσταση που 

εκδηλώνεται ως αντίδραση σε προκλήσεις ή 

κινδύνους του περιβάλλοντος – ανισορροπία 

ανάμεσα στις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιήσει και 

τους πόρους που πρέπει να διαθέτει το άτομο για να 

ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις αυτές 
 

---όταν ο μαθητής αρνείται να πάει για πρώτη φορά στο 

σχολείο έχουμε κατάσταση γενικευμένου άγχους  

( γενικευμένη αγχώδης διαταραχή) που σχετίζεται με την 

προσπάθεια του να παραμείνει στα πλαίσια μέσα στα 

οποία έχει μάθει να ζει – στο άγχος των παιδιών της 

Αης παιδικής ηλικίας, δεν υπάρχει πραγματικό 

ερέθισμα και οι αντιδράσεις είναι μεγαλύτερες από 

αυτές που μπορούν να αιτιολογηθούν 



Θεωρία προσκόλλησης 

---πρωταρχική αιτία φόβου για το σχολείο είναι η 

ανασφάλεια του παιδιού να ενταχθεί σε ένα κοινωνικό 

πλαίσιο διαφορετικό από την οικογένεια του 

---η προσκόλληση σε κάποιο άτομο δεν είναι παθολογική 

– συμβάλλει στην ομαλή κοινωνικοποίηση 

---εμφανίζεται νωρίς στη ζωή του κάθε ανθρώπου & 

εξελίσσεται ως μια πτυχή της γενικότερης ωρίμανσης 

1ο στάδιο (αδιαφοροποίητη προσκόλληση)  

γέννηση -4ος μήνας 

2ο στάδιο (μονοπροσωπική προσκόλληση)  

4ος -18ος μήνας 

3ο στάδιο (πολυπροσωπική προσκόλληση) 18ος μήνας 



Στάδια άγχους αποχωρισμού 

πίνακας 

Στάδιο διαμαρτυρίας Το παιδί αντιδρά με εκρήξεις θυμού και 
κλάμα με σκοπό να επιτύχει  την εγγύτητα 
προς το πρόσωπο 

Στάδιο απελπισίας Το παιδί είναι πιο ήρεμο από πριν και έχει 
την ελπίδα ότι κάποια στιγμή το πρόσωπο της 
προσκόλλησης θα επιστρέψει 

Στάδιο αποκόλλησης Το παιδί αδιαφορεί για την παρουσία του 
προσώπου της προσκόλλησης, αρκετές φορές 
δείχνει να μην το αναγνωρίζει 

Το άγχος αποχωρισμού εμφανίζεται  στους 9-12 μήνες ζωής, διαρκεί 13-20 μήνες –αποτελεί 
φυσιολογική αντίδραση μέχρι περίπου το τέλος του 2ου έτους της ζωής του παιδιού – μέχρι το 
πέρασμα από τη μονοπροσωπική στην πολυπροσωπική προσκόλληση, από εκεί και πέρα 
εμφανίζεται με ήπια χαρακτηριστικά κυρίως ως αντίδραση του οργανισμού σε οποιαδήποτε 
αλλαγή κοινωνικού πλαισίου 



Άγχος αποχωρισμού 

--τα συστήματα ταξινόμησης DSM & ICD-10 οριοθετούν 

την έναρξη των συμπτωμάτων πριν τον 18ο έτος ηλικίας 

---από αυτήν την ηλικία και πάνω το άγχος 

αποχωρισμού αντιστοιχεί στην αγοραφοβία, ή στη 

διαταραχή πανικού καθώς δεν υπάρχουν σχετικά 

διαγνωστικά κριτήρια 

 

 

 

Αναλυτικότερα τα διαγνωστικά κριτήρια σύμφωνα με 

DSM-IV είναι = 



Άγχος αποχωρισμού 

1. Επαναλαμβανόμενη υπερβολική ανησυχία όταν 

συμβαίνει κάτι ή προβλέπεται αποχωρισμός από το σπίτι 

ή από κύρια πρόσωπα με τα οποία έχει αναπτύξει 

συναισθηματικό δεσμό 

2. Επίμονη και υπερβολική ανησυχία ότι θα χάσει 

κύρια πρόσωπα με τα οποία έχει αναπτύξει 

συναισθηματικό δεσμό ή ότι μπορεί να συμβεί κάτι κακό 

σ’ αυτά τα πρόσωπα 

3. Επίμονη και υπερβολική ανησυχία ότι ένα 

δυσάρεστο γεγονός θα οδηγήσει σε αποχωρισμό από 

ένα κύριο πρόσωπο με το οποίο έχει αναπτύξει 

συναισθηματικό δεσμό 



4. Επίμονη απροθυμία ή άρνηση να πάει στο σχολείο ή 

οπουδήποτε αλλού εξαιτίας του φόβου αποχωρισμού 

5. Επίμονα και υπερβολικά φοβισμένο ή απρόθυμο να 

μείνει μόνο ή χωρίς κύρια πρόσωπα με τα οποία έχει 

αναπτύξει συναισθηματικό δεσμό στο σπίτι ή χωρίς 

σημαντικούς ενηλίκους σε άλλα πλαίσια 

6. Επίμονη απροθυμία ή άρνηση να πάει να κοιμηθεί 

χωρίς να υπάρχει κοντά του ένα κύριο πρόσωπο το 

οποίο έχει αναπτύξει συναισθηματικό δεσμό ή να 

κοιμηθεί μακριά από το σπίτι 

7. Επαναλαμβανόμενοι εφιάλτες που αφορούν το θέμα 

αποχωρισμού 

8.Επαναλαβανόμενες αιτιάσεις σωματικών συμπτωμάτων 

όταν συμβαίνει αποχωρισμός από κύρια πρόσωπα 



Άγχος αποχωρισμού 

Διάρκεια διαταραχής 4 εβδομάδες 
 

Έναρξη πριν την ηλικία των 18 ετών 
 

 η διαταραχή προκαλεί κλινικά σημαντικά ενόχληση ή 

έκπτωση της κοινωνικής ή σχολικής ή άλλων περιοχών 

της λειτουργικότητας 
 

Η διαταραχή δεν συμβαίνει αποκλειστικά στη διάρκεια 

της πορείας της Διάχυτης Αναπτυξιακής Διαταραχής και, 

στους εφήβους και ενηλίκους δεν εξηγείται καλύτερα με 

Διαταραχή Πανικού, Αγοραφοβία 

Ο τρόπος με τον οποίο εξωτερικεύεται το άγχος του 

αποχωρισμού δεν είναι πάντοτε ο ίδιος 



---ποικίλει ανάλογα με τις γενεσιουργές αιτίες ή με την 

προσωπικότητα του παιδιού –οι αντιδράσεις είναι άλλοτε 

ήπιες & άλλοτε εντονότερες = 

1. Διαταραχές ύπνου – αν και είναι φαινόμενο που 

παρατηρείται σε όλους του ανθρώπους και αποτελεί 

μέρος της ατομικότητας τους ωστόσο παίρνει πολύ 

συχνά χαρακτήρα διαπροσωπικό & εξαρτάται από 

πολλούς παράγοντες του περιβάλλοντος 

2. Ψυχοσωματικά συμπτώματα – (πονοκέφαλος, διάρροια, 

ενούρηση, εμετός, αϋπνίες, εφιάλτες) 

3. Σχολική φοβία –αποφυγή καταστάσεων που 

σχετίζονται με τη σχολική ζωή –γιατί κάτι τέτοιο το 

απομακρύνει από τα οικεία πρόσωπα 



Σχολική φοβία 

---η ένταξη του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον είναι 

από τη φύση της μια κατάσταση η οποία θα μπορούσε να 

προκαλέσει εντάσεις 

---το κατά πόσο ένα παιδί είναι συναισθηματικό ώριμο να 

προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον και να προσκολληθεί 

σε ακόμα περισσότερα άτομα είναι αυτό που θα 

καθορίσει εάν η σχολική κοινότητα και η οικογένεια θα 

έρθουν αντιμέτωπες με κατάσταση σχολικής φοβίας 

--άρα η σχολική φοβία δεν είναι αποτέλεσμα δύσκολης 

σχολικής προσαρμογής – αλλά συχνά σχετίζεται με την 

ύπαρξη ενός αρνητικού γεγονότος που επηρεάζει άμεσα 

το παιδί = αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, αλλαγή εκπαιδευτικού, κάποια 

ασθένεια ή θάνατος, ενδοοικογενειακές σχέσεις, απώλεια φίλων, αδυναμία 

απόκτησης φίλων, υπερβολικός φόβος για σχολική αποτυχία, φόβος για 

πειράγματα συμμαθητών, άγχος αποχωρισμού 



Σχολική φοβία 

Τα συμπτώματα που μπορεί να παρουσιάσει κάποιο 

παιδί είναι = 

---δείχνει απροθυμία ή διστακτικότητα να πάει σχολείο 

---αρνείται να πάει στο σχολείο κατηγορηματικά 

---προβάλλει διάφορες αιτιάσεις κατα του σχολείου που 

άλλοτε ισχύουν και άλλοτε όχι 

---προβάλλει διάφορες αιτιάσεις με σκοπό να 

αποχωρήσει από το σχολείο 

---παρουσιάζει συμπτώματα αντικοινωνικής 

συμπεριφοράς στο σχολείο όπως επιθετικότητα, 

υπερκινητικότητα 

---παρουσιάζει ιδιοτροπίες στο φαγητό ή και άρνηση να 

φάει 



Σχολική φοβία 

---έχει συχνές ψυχοσωματικές διαταραχές όπως 

πονοκεφάλους, εμετούς, διάρροια, ενούρηση, εφιάλτες, 

πονόκοιλους 

Αντιμετώπιση (γενικές οδηγίες) 

---θα πρέπει να απασχολεί την οικογένεια  & το σχολείο = 

οικοσυστημική προσέγγιση 

---έγκαιρη διάγνωση = δύσκολη η διάγνωση πριν το παιδί 

πάει στο σχολείο 

---πάρα αυτά μπορούμε να εστιάσουμε στην πρόληψη 

και στην δημιουργία εκείνων των προϋποθέσεων που 

επιτρέπουν την καλύτερη προσαρμογή και ένταξη των 

παιδιών στο σχολικό περιβάλλον = ομαλή 

ψυχοσυναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη 



Σχολική φοβία 

οι γονείς = 

 να προσπαθούν να διατηρούν μία όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερη ισορροπία στις ενδοοικογενειακές σχέσεις 

ώστε να προάγεται η ομαλή ψυχοσυναισθηματική 

ανάπτυξη του παιδιού -οι ξαφνικές αλλαγές μπορούν 

να επηρεάσουν την προσαρμογή στο σχολείο 

(τσακωμοί, διαζύγιο, θάνατος) 

 να μην είναι υπερπροστατευτικοί -να τα αφήνουν να 

αναλαμβάνουν ρόλους αντίστοιχους με αυτούς που θα 

κληθούν να αναλάβουν στο σχολείο 

 να μην στερούν τα παιδιά τους απο την επαφή με 

ενήλικους ή με παιδιά -η επαφή με συνομηλίκους 

οδηγεί στο στάδιο της πολυπροσωπικής 

προσκόλλησης - ώριμη κοινωνική ζωή 

 



Σχολική φοβία 

 να μην διστάζουν να εντάξουν τα παιδιά τους σε 

ποικίλα σχολικά πλαίσια 

 να ενημερώνονται για τον τρόπο αντιμετώπισης 

καταστάσεων αποχωρισμού 

 να προαναγγέλουν τον αποχωρισμό και συγχρόνως 

να παρέχουν τις διαβεβαιώσεις για τη γρήγορη 

επανασύνδεση - είναι προτιμότερο οι γονείς να 

προετοιμάζουν τα παιδιά παρά να επιμηκύνουν τη 

στιγμή του αποχωρισμού ή να υποκύπτουν σε πιέσεις 

για παραμονή στο σχολείο 



Σχολική φοβία 

οι εκπαιδευτικοί = 

 να δημιουργούν καλές σχέσεις με τους γονείς -

συζήτηση με τους γονείς για να δημιουργήσουν πιο 

ζεστό περιβάλλον 

 να παρέχουν βοήθεια όταν βλέπουν ότι οι γονείς 

διακατέχονται από υπερβολικό άγχος -ή- αισθάνονται 

κάποιες ενοχές για την συμπεριφορά του παιδιού -θα 

πρέπει να υπάρχει η διαβεβαίωση ότι η πιο ήρεμη 

στάση των γονέων στο σπίτι θα διευκολύνει το παιδί 

στο σχολείο 

 να δημιουργούν προβλέψιμες συνθήκες από τους 

μαθητές -π.χ. τι μπορεί να γίνει στο σχολείο βοηθάει 

το παιδί να αντιμετωπίσει το φόβο για το σχολείο 

 



Σχολική φοβία 

 να διαμορφώνουν την τάξη έτσι ώστε τα παιδιά να 

μπορούν να αναρτούν φωτογραφίες της οικογένειας 

και να μιλήσουν για αυτές στην τάξη - συμμαθητές 

 να εντάσσουν τους γονείς σε κάποιες πρωινές 

σχολικές δραστηριότητες χωρίς να ενημερώνουν τα 

παιδιά 

 

απλοποιημένο συνδυαστικό πρόγραμμα 

παρέμβασης  

---παρουσίαση  - καθορισμός του προβλήματος που 

τείνουμε να αντιμετωπίσουμε (ακολουθεί πίνακας 

γνωστικοσυμπεριφορικού προγράμματος παρέμβασης) 



σχολική φοβία 

η Κατερίνα  είναι μαθήτρια Ε' τάξης του Δημοτικού 

Σχολείου -από την αρχή της σχολικής χρονιάς 

αντιμετωπίζει με φόβο  την παραμονή της στο σχολείο -

κλαίει και αρνείται να μπει στην τάξη χωρίς τη μητέρα της 

-μέσα στην τάξη έχει έντονη νευρικότητα και ανησυχία 

που δεν της επιτρέπει να παρακολουθήσει το μάθημα- 

αποφεύγει να συμμετέχει σε δραστηριότητες είναι 

διστακτική στο να απαντήσει σε ερωτήσεις και πολύ 

συχνά αποφεύγει την οπτική επαφή με την δασκάλα και 

τους συμμαθητές της -η επίδοση στα μαθήματα είναι 

χαμηλή και η ένταξη σε ομάδες φίλων προβληματική 



σχολική φοβία 

η δασκάλα ανησυχεί, αισθάνεται απογοητευμένη καθώς ο 

χρόνος που έχει στη διάθεση της είναι λίγος για να 

ασχοληθεί με την Κατερίνα όσο χρειάζεται - συχνά καλεί 

του γονείς στο σχολείο για να συζητήσει τη συμπεριφορά 

του παιδιού, η αγωνία της είναι μεγαλύτερη όταν 

καταλαβαίνει ότι οι υψηλές απαιτήσεις της μαμάς & οι 

μέτριες επιδόσεις της μικρής στη γλώσσα και τα 

μαθηματικά κάνουν την τελευταία να πιστεύει ότι έχει 

απογοητεύσει τη μητέρα της 



σχολική φοβία 

βασικοί παράγοντες στο σχεδιασμό του προγράμματος 

 

 

 

 

 

 

 

ερεθίσματα εαυτός γνώσεις 

πότε 
παρουσιάζεται το 
πρόβλημα  

ποιά η εικόνα που 
έχουμε για τον 
συγκεκριμένο 
μαθητή 

ποιά εικόνα έχει ο 
μαθητής για τον 
εαυτό του 

συναισθήματα συμπεριφορά συνέπειες 

ποια είναι τα 
συναισθήματα του 
μαθητή 

ποιά τα στοιχεία 
της συμπεριφοράς 
του 

ποιές οι συνέπειες 
της συμπεριφοράς 



σχολική φοβία 

Κατερίνα  

 ερεθίσματα εαυτός γνώσεις 

από την αρχή της 
σχολικής χρονιάς 

χαμηλή επίδοση 
λίγοι φίλοι -
αρνείται το σχολείο 
-θέλει να είναι με 
την μητέρα της -
αποφεύγει 
δραστηριότητες 

πιστεύει ότι έχει 
απογοητεύσει τη 
μητέρα την 
οικογένεια της 



σχολική φοβία 

Κατερίνα 

 

 

 

 

 

***ο παραπάνω πίνακας σε συνδυασμό με στοιχεία 

απο το ιστορικό του παιδιού μας δίνει τη δυνατότητα 

της λειτουργικής περιγραφής της προβληματικής 

συμπεριφοράς και της ανάλυσης των συνθηκών 

κάτω απο τις οποίες εμφανίζεται 

συναισθήματα συμπεριφορά συνέπειες 

φόβος 
νευρικότητα 
ανησυχία 

κλάμα απομόνωση 
χαμηλή 
επίδοση 



σχολική φοβία 

στη συνέχεια = 

 ιεραρχούμε τα προβλήματα που καταγράψαμε και 

θέτουμε στόχους παρέμβασης 

 οι στόχοι θα πρέπει να μικροί, βραχυπρόθεσμοι και 

άμεσα πραγματοποιήσιμοι ώστε ο μαθητής να βιώνει 

μικρές επιτυχίες που θα ανεβάσουν το 

αυτοσυναίσθημα του και θα λειτουργήσουν ως 

εσωτερικά κίνητρα για εντονότερη προσπάθεια 

 το πρόγραμμα παρέμβασης θα πρέπει να στηρίζεται 

στις ιδιαίτερες ικανότητες που μπορεί να έχει ο 

μαθητής και με βάση αυτές προχωρούμε κάθε φορά 

 επιλέγουμε τον τρόπο με τον οποίο ενισχύουμε την 

επιθυμητή συμπεριφορά (τι μπορεί να κερδίσει & τι προσπαθεί να 

επιτύχει) 



σχολική φοβία 

ενδεικτική στοχοθεσία 

 

 

 

 

 

 

 

---επίσης θα πρέπει να επιλέξουμε τρόπο καταγραφής 

των αποτελεσμάτων με βάση τα επιθυμητά στοιχεία 

συμπεριφοράς που θέλουμε να παρατηρήσουμε (φύλλο 

παρατήρησης) 

 

o 1ος Στόχος = να μπορέσει να παραμείνει στο σχολείο 
χωρίς κλάματα και άλλες αντιδράσεις 

o να προσέχει, να ενταχθεί σε πολλές σχολικές 
δραστηριότητες 

o να συμμετέχει σε ομάδες εργασίας στην τάξη 
o να αποκτήσει φίλους 
o να βελτιώσει τη επίδοση της στα μαθήματα 



σχολική φοβία 

φύλλο παρατήρησης & καταγραφής 

 συμπεριφορά 
μαθητή 

Δ Τ Τ Π Π 

άρνηση για ύπνο 

πόνοι στο στομάχι 

κλάμα κατά την 
άφιξη στο σχολείο 

άρνηση να μπει στην 
τάξη 



σχολική φοβία 

για τον πρώτο στόχο που έχουμε επιλέξει για την 

Κατερίνα μια καταγραφή θα μπορούσε να είναι η 

παρακάτω = 

 

 
συμπεριφορά μαθητή Δ Τ Τ Π Π 

έρχεται με τη μητέρα στο σχολείο χ χ χ χ χ 

κάθεται με τη μητέρα στο προαύλιο χ χ χ 

κλαίει όταν αποχωρεί η μητέρα χ χ 

αναζητά τη μητέρα κατά τη 
διάρκεια του μαθήματος 

χ χ χ 



σχολική φοβία 

---παρατηρώντας τον πίνακα καταγραφής μπορούμε 

να σταθούμε στο γεγονός,  ότι η Κατερίνα παρόλο που 

συνεχίζει να έρχεται με τη μητέρα της στο σχολείο έχει 

μειώσει κατά πολύ την παθολογική εξάρτηση της από 

εκείνη - αυτό σημαίνει ότι οι παρεμβάσεις έχουν 

αποτέλεσμα και θα πρέπει να συνεχίσουμε 

---δεν θα πρέπει να μας απασχολήσει το γεγονός ότι 

συνεχίζει ακόμα να έρχεται στο σχολείο με τη μητέρα της 

---το να μειώσουμε αυτή την ανεπιθύμητη συμπεριφορά 

είναι υποστόχος που τον αφήνουμε για το τέλος 



σχολική φοβία 

πρακτικές συμβουλές για τους εκπαιδευτικούς 

 

***η αντιμετώπιση της σχολικής φοβίας είναι 

πολύπλοκη διαδικασία για τον εκπαιδευτικό -επιβάλει την 

παρέμβαση τόσο στο σχολικό περιβάλλον & στην 

ποιότητα των σχολικών δραστηριοτήτων όσο και στο 

οικογενειακό περιβάλλον του μαθητή & στους 

συσχετισμούς που έχουν αναπτυχθεί εκεί 

 

---το σχολείο οφείλει να καλλιεργήσει τις κοινωνικές 

δεξιότητες με τις παρακάτω δραστηριότητες--- 

 



σχολική φοβία 

 ατομικός φάκελος του μαθητή =κατά την εγγραφή 

του μαθητή στο σχολείο, οι γονείς μπορούν να 

συμπληρώσουν κάποιο ερωτηματολόγιο στο οποίο 

ανάμεσα στα άλλα θα εμπεριέχονται ερωτήσεις που 

αφορούν τη προσαρμογή των παιδιών τους σε ποικίλα 

περιβάλλοντα - γνωρίζοντας ότι οι εκπαιδευτικοί με 

αυτά τα στοιχεία  μπορεί να οργανώσουν 

δραστηριότητες που να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα 

πριν φτάσει και παγιωθεί στο σχολείο (συμβουλευτική 

γονέων -συζήτηση με τα παιδιά) 



σχολική φοβία 

 μπορεί ο εκπαιδευτικός να τροποποιήσει μια 

σχολική τάξη ή μια γωνιά χαλάρωσης μέσα στο χώρο 

το σχολείου ώστε να προσομοιάζει την εικόνα του 

σπιτιού - εκεί καταφεύγουν οι μαθητές και 

χαλαρώνουν όταν πιέζονται στην τάξη- απο εκεί 

μπορούν να τηλεφωνούν με τα πρόσωπα του 

οικογενειακού περιβάλλοντος ώστε να έχουν μια 

επαφή κατά την διάρκεια της ημέρας 

 'φίλοι στο σπίτι' =ένα μικρό κομμάτι στο σχολείο θα 

μπορούσε να καταλαμβάνεται από δραστηριότητες με 

σκοπό τη δημιουργία φίλων - οι δραστηριότητες αυτές 

θα μπορούσαν να έχουν τη μορφή παιχνιδιών - να 

είναι πολλές στην αρχή της χρονιάς και λιγότερες όταν 

παγιώνονται οι ομάδες φιλίας 



σχολική φοβία 

 'μαθητές στο σπίτι' = οι φίλοι στο σχολείο θα πρέπει 

να συμπληρώνεται απο το 'φίλοι στο σπίτι' =οι μαθητές 

και η/ο εκπαιδευτικός διαλέγουν απο κοινού κάποια 

θεματική ενότητα, διαμορφώνουν ομάδες εργασίας, οι 

οποίες μπορεί να ταυτίζονται με τις ομάδες φίλων που 

έχουν σχηματιστεί και η εργασία γίνεται αποκλειστικά 

και μόνο στα σπίτια των μαθητών - έτσι διαμορφώνεται 

ένα μαθησιακό περιβάλλον πιο ελκυστικό από αυτό 

του σχολείου 

 ελκυστικό σχολικό περιβάλλον =η ασφαλής 

υποδοχή του παιδιού στη σχολική τάξη, η ενίσχυση 

των μαθητών, ενθάρρυνση για συμμετοχή, η ευελιξία 

στη μάθηση, η αναγνώριση της προσπάθειας των 

μαθητών = δημιουργούν ένα περιβάλλον ελκυστικό 



σχολική φοβία -ΟΣΘ 

---σύμφωνα με την ορθολογιστική-συναισθηματική 

προσέγγιση = η ανθρώπινη συμπεριφορά καθορίζεται 

από γνωστικές διαδικασίες που αφορούν πεποιθήσεις 

(B-beliefs), οι οποίες μεσολαβούν ανάμεσα στα 

γεγονότα-ερεθίσματα (A-Activating events) και στις 

συναισθηματικές και συμπεριφορικές αντιδράσεις-

συνέπειες (C-Consequences) 

---οι ψυχοπαθολογικές καταστάσεις δηλ. η 

δυσπροσαρμοστικότητα συναισθημάτων και 

συμπεριφορών οφείλεται σε δυσπροσάρμοστες 

παράλογες γνωστικές διαδικασίες -οι παράλογες ιδέες 

χαρακτηρίζονται από υπερβολή, υπεραπλοποίηση και 

υπεργενίκευση - αφορούν απόλυτες επιτακτικές 
τοποθετήσεις απέναντι στα γεγονότα που μετατρέπουν τους 

στόχους των ατόμων από απλές επιθυμίες σε επιτακτικά πρέπει 



σχολική φοβία 

        αυτα τα απόλυτα πρέπει αφορούν είτε τον εαυτό, 

είτε τους άλλους, είτε τις συνθήκες της ζωής  και 

εκδηλώνονται ως απαιτητικότητα, καταστροφολογία, 

χαμηλή ανεκτικότητα ματαίωσης και αντιλήψεις συνολικής 

αυταξίας 

---η ΟΣΘ θεωρεί ως βασική αιτία των συναισθηματικών 

διαταραχών και των προβλημάτων συμπεριφοράς την 

παράλογη ερμηνεία της αντικειμενικής 

πραγματικότητας 

---βασικός στόχος των θεραπευτικών παρεμβάσεων 

είναι η ανεύρεση των δυσλειτουργικών πεποιθήσεων και 

η αντικατάσταση τους με περισσότερο ευέλικτους 

τρόπους σκέψης 



σχολική φοβία 

---η ΟΣΘ είναι παιδαγωγική εκπαιδευτική θεωρία 

στοχεύει στην γνωστική αναδόμηση  δηλ. την 

αντικατάσταση των παράλογων ιδεών με περισσότερο 

προσαρμοσμένους τρόπους σκέψης 

 

---ο πελάτης θα πρέπει να πεισθεί για τις φιλοσοφικές 

απόψεις της ΟΣΘ μέσα απο Σωκρατικούς διαλόγους, 

χρήση γραπτού και οπτικοακουστικού υλικού -στη 

συνέχεια αναζητούνται οι παράλογες πεποιθήσεις και 

μετέπειτα εφαρμόζονται οι μέθοδοι γνωστικής 

αναδόμησης για την αμφισβήτηση τους και τελική 

αντικατάσταση τους 



Σχολική φοβία 

• Μπαίνουν επικουρικές διαφάνειες για την 

ΟΣΘ 



σχολική φοβία –case study 

οι γονείς του Στέλιου αναζητούν βοήθεια -ο Στέλιος είναι 10 ετών 

και πηγαίνει Ε' τάξη σε ιδιωτικό σχολείο αστικής περιοχής -ο 

πατέρας γιατρός και η μητέρα ιδιωτική υπάλληλος -η ανάπτυξη του 

είναι φυσιολογική χωρίς ιδιαίτερα συμβάντα στη ζωή του - είναι ένα 

παιδί ικανό αλλά δύσκολο -αν και τα καταφέρνει στο σχολείο, στις 

σχέσεις με τους συνομηλίκους & μεγαλύτερους, στην ενασχόληση 

με εξωσχολικές & ψυχολογικές δραστηριότητες, έχει την τάση να 

χάνει την αυτοπεποίθηση του και να εκδηλώνει ανησυχία και 

αναποφασιστικότητα για μελλοντικές δραστηριότητες 

π.χ. όταν χρειάζεται να πάρει μια απόφαση φαίνεται ανησυχεί 

υπερβολικά για μελλοντικά γεγονότα όπως όταν πρόκειται να 

γράψει ένα διαγώνισμα στο σχολείο ή να επισκεφτεί φίλους 

εκφράζει ανασφάλεια και πιστεύει ότι δεν θα τα καταφέρει -αυτά τα 

επεισόδια -κρίσεις- κατα τους γονείς του μπορούν να διαρκέσουν 

ώρες στην διάρκεια των οποίων απαιτεί να μιλά συνέχεια για τις 

αμφιβολίες του & ζητά την συμπαράσταση απο την μητέρα του 



σχολική φοβία 

οι δάσκαλοι του συμφωνούν ότι είναι ένα παιδί με πολλές 

δυνατότητες και πολύ καλές επιδόσεις 

---απο το νηπιαγωγείο μέχρι και την Δ' δημοτικού παρακολουθεί 

δημόσιο σχολείο με μικρές αριθμητικά τάξεις - στην αρχή της Δ' 

τάξης αναλαμβάνει ένας καινούριος δάσκαλος για τον οποίο ο 

Στέλιος έχει από την αρχή αρνητικές αντιδράσεις -δηλώνει στους 

γονείς ότι είναι αυστηρός και φωνάζει πολύ -έπειτα απο 

επικοινωνία με τον δάσκαλο οι γονείς θεωρούν τον εκπαιδευτικό 

αυστηρό αλλά και τις αντιδράσεις του Στέλιου υπερβολικές -οι 

αντιδράσεις του Στέλιου κλιμακώνονται, αρχίζουν οι αδιαθεσίες και 

στο τέλος του Οκτωβρίου μετά απο άρνηση του παιδιού να πάει 

στο σχολείο οι γονείς τον γράφουν σε ιδιωτικό σχολείο -ο Στέλιος 

είναι αρχικά χαρούμενος γιατί γνωρίζει αρκετούς συμμαθητές τους 

και γιατί έχει καλή γνώμη για το σχολείο -σύντομα όμως αρχίζει να 

εκφράζει παρόμοιους φόβους για τη δασκάλα του -δηλώνει ότι ταράζεται 

από τις φωνές, αναστατώνεται & ανησυχεί ότι μπορεί να αρχίσει να κλειεί 

και να γελοιοποιηθεί στους συμμαθητές του 



σχολική φοβία 

καθώς οι ανησυχίες του αυξάνονται -ο πατέρας του 

αρχίζει να τον συνοδεύει στο σχολείο -περιμένοντας στο 

αυτοκίνητο ώσπου ο Στέλιος να αισθανθεί καλύτερα και 

να τον αφήσει να φύγει -για ώρες και μέρες ο πατέρας 

περιμένει στο αυτοκίνητο -όσο διάστημα είναι στην τάξη ο 

Στέλιος είναι άριστος μαθητής και καλός στις κοινωνικές 

σχέσεις 

 

---οι γονείς αναζητούν βοήθεια για την αντιμετώπιση των 

δυσκολιών του παιδιού = αίτημα η παρακολούθηση 

του σχολείου χωρίς τον πατέρα & η αύξηση της 

αυτοπεποίθησης 



σχολική φοβία 

---στην περίπτωση του Στέλιου η αξιολόγηση 

στηρίχτηκε στις συνεντεύξεις των γονέων, του ίδιου, και 

της δασκάλας του καθώς και στις χορηγήσεις 

ψυχομετρικών εργαλείων για την εκτίμηση της νοητικής 

μαθησιακής, & ψυχολογικής λειτουργικότητας 

---συχνά η σχολική άρνηση έχει συνδεθεί με 

υποκείμενες δυσκολίες των παιδιών να ανταποκριθούν 

στις σχολικές απαιτήσεις ακόμα και όταν η αιτία 

εντοπίζεται σε άλλες πλευρές της ψυχοκοινωνικής 

λειτουργίας 

---επίσης η χορήγηση της ατομικής δοκιμασίας νοημοσύνης μας 

επιτρέπει να εκτιμήσουμε και στοιχεία προσωπικότητας και 

ειδικότερα τον τρόπο που ανταποκρίνεται σε έργα πολλά από τα 

οποία προσομοιάζουν στη συμπεριφορά αυτά που απαιτούνται στο 

σχολικό περιβάλλον 



σχολική φοβία 

---η εκτίμηση της νοητικής και της μαθησιακής 

λειτουργικότητας περιλαμβάνει τη χορήγηση του WISC-

III, την εκτίμηση οπτικοκινητικής ωριμότητας με τις 

δοκιμασίες Bender-Gestalt, και σχέδιο ανθρώπου της 

Goodenough, και την διερεύνηση των σχολικών 

δεξιοτήτων ανάγνωσης, κατανόησης κειμένου, 

ορθογραφίας και αριθμητικής 

---τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η νοητική λειτουργία 

αντιστοιχεί στα ανώτερα όρια του μέσου όρου των 

συνομηλίκων του χωρίς ενδείξεις ιδιαίτερων μαθησιακών 

αδυναμιών και ότι η σχολική επίδοση είναι απόλυτα 

ικανοποιητική και υψηλότερη από αυτήν που αναμένεται 

από το μέσο μαθητή της αντίστοιχης σχολικής βαθμίδας 



σχολική φοβία 

---ο Στέλιος  είναι ένα παιδί με ικανό επίπεδο γνωστικής 

ωριμότητας ώστε να αντιληφθεί και να περιγράψει με 

σαφήνεια τις δυσκολίες του - βιώνει την αδυναμία του να 

μείνει μόνος του στο σχολείο με πολύ μεγάλη ένταση, 

αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για αντιλαμβανόμενες 

απειλές χωρίς αντικειμενικά λογική βάση 

---παρακάτω παραθέτουμε τις απαντήσεις του στην 

συμπλήρωση των προτάσεων, θεωρώντας ότι 

αντανακλούν τον τρόπο με τον οποίο το ίδιο το παιδί 

αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες του καθώς και τις σκέψεις 

του σχετικά με τις συνέπειες των δυσκολιών-η 

συμπλήρωση των προτάσεων δεν είναι τυπική ΨΜ 

δοκιμασία -είναι είδος δομημένης συνέντευξης -δίνει την 

ευκαιρία στα παιδιά να εκφράσουν τις σκέψεις τους για διάφορες 

πλευρές της ζωής τους 



σχολική φοβία 

ο πατέρας μου κάνει τα αδύνατα δυνατά 

φοβάμαι τον άγνωστο κόσμο 

όταν μεγαλώσω δεν έχω αποφασίσει τι θα γίνω, αλλά χωρίς να πηγαίνω σχολείο 

δεν θα μπορέσω να κάνω τίποτα 

τα σχολικά μου καθήκοντα  είναι λίγα 

βρίσκω απαίσιο το έγκλημα 

καμιά φορά ονειρεύομαι διάφορα γεγονότα 

μου είναι δυσάρεστο να πηγαίνω  στο σχολείο 

τα άλλα παιδιά με κοροϊδεύουν 

οι δάσκαλοι με αγαπούν 

τα περισσότερα αγόρια είναι φίλοι μου 

στα σκοτεινά φοβάμαι 

τα αδέλφια μου με αγαπάνε 

νευριάζω όταν με κοριδεύουν, το σχολείο δεν μου αρέσει,  

οι μεγάλοι είναι καλοί μαζί μου 

χρειάζομαι υποστήριξη 

η μητέρα μου όσο μπορεί με βοηθάει 



σχολική φοβία 

εφαρμογή της παρέμβασης = 

η αντιμετώπιση της σχολικής φοβία οργανώθηκε σε τρία 

επίπεδα 

α) ατομική ψυχοθεραπεία σε εβδομαδιαίες συναντήσεις 

β) άμεση εργασία με την μητέρα του Στέλιου για τη 

γνωστική αναδόμηση των προσωπικών της 

πεποιθήσεων και έμμεση μέσω της εμπλοκής της στις 

συμπεριφορικές εργασίες του γιου της 

γ) συναντήσεις με το εκπαιδευτικό προσωπικό του 

σχολείου με στόχο τον επαναπροσδιορισμό των 

πεποιθήσεων τους για τις δυσκολίες του μαθητή 



σχολική φοβία 

---απο την πλευρά της οικογένειας, η σύνδεση έγινε με 

τη μητέρα αν και ο πατέρας ήταν παρόν σε πολλές 

συναντήσεις αλλά είχε ήδη επιβαρυνθεί με την ανάγκη 

παρουσίας στο σχολείο 

---απο την πλευρά του σχολείου, η συνεργασία 

αναζητήθηκε στα πλαίσια των δυνατοτήτων του 

προσωπικού 

--- η δασκάλα του Στέλιου μπορούσε να διαθέσει 

περιορισμένο χρόνο για τις συναντήσεις όποτε και 

περιορίστηκε η παρέμβαση από την πλευρά της = σε μια 

αρχική συνέντευξη και σε περιοδικές ενημερώσεις για την πορεία 

της θεραπείας καθώς και σε σύντομες συζητήσεις για τη δική της 

εμπλοκή 

---πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση με τη διευθύντρια 

του σχολείου 



σχολική φοβία 

---βασικός στόχος της παρέμβασης ήταν η δυνατότητα 

του Στέλιου να παρακολουθεί το σχολείο χωρίς την 

παρουσία του πατέρα του, αλλά και απαλλαγμένος από 

τις έντονες αντιδράσεις άγχους 

---συνολικά στοχεύαμε στην ενδυνάμωση των κινήτρων 

για τη μείωση των δυσκολιών του και την απόκτηση 

δεξιοτήτων αντιμετώπισης παρόμοιων καταστάσεων 

---η ορθολογιστική συναισθηματική θεωρία είναι 

διδακτική μέθοδος = κεντρικό μέλημα η παροχή της 

βοήθειας στο παιδί ώστε να κατανοήσει τη φύση των 

δυσκολιών του αλλά και τη χρησιμότητα της παρέμβασης 

---καθοριστικό σημείο στην παρέμβαση-θεραπεία 

είναι η ενεργοποίηση-διάθεση του πελάτη 



σχολική φοβία 

---η διδασκαλία των βασικών αρχών προσέγγισης και η 

ενημέρωση του παιδιού  = συνιστούν την πιο σταθερή 

βάση για την εγκαθίδρυση της θεραπευτικής 

συμμαχίας 

 

---στο παράδειγμα μας εφαρμόστηκαν απλοποιημένα 

διαγράμματα για την περιγραφή μεταξύ σκέψεων, 

σωματικών και συμπεριφορικών αντιδράσεων 

 



σχολική φοβία 

ο κύκλος του άγχους 

 

δεν είμαι                                                      αύριο έχω διαγώνισμα 

προετοιμασμένος 

για το διαγώνισμα 

 

 

 

δεν μπορώ                                                        είναι τραγικό αν δεν 

να συγκεντρωθώ                                               πάρω 10 

 

 

                                   πονάει το κεφάλι μου 



σχολική φοβία 

---το κτίσιμο της εμπιστοσύνης & η ανάληψη της ευθύνης 

απο πλευράς παιδιού αποτελούν απαραίτητες 

προϋποθέσεις = ωστόσο το περιεχόμενο της 

γνωστικοσυμπεριφορικής αντιμετώπισης στηρίζεται σε 

ένα μεγάλο βαθμό στη χρήση παραδοσιακών ασκήσεων 

όπως για π.χ. ιεραρχική προσέγγιση της συμπεριφοράς 

στόχου, καθώς και γνωστικών ασκήσεων όπως η 

ανάλυση ακολουθίας γεγονότων-συνεπειών και 

αναζήτηση σκέψεων που παρεμβάλλονται 

 

---αρχικά σχεδιάστηκε προσεκτικά η σταδιακή 

προσέγγιση του στόχου: ο Στέλιος να παρακολουθεί το 

σχολείο χωρίς την παρουσία του πατέρα του 



σχολική φοβία 

----εξαιτίας της ικανοποιητικής κινητοποίησης του 

ιδίου, θεωρήθηκε ότι η αναγνώριση της προόδου από 

τον ίδιο θα αποτελούσε επαρκή ανταμοιβή και δεν 

χρησιμοποιήθηκε περισσότερο συγκεκριμένο πρόγραμμα 

ενισχύσεων ή τιμωρίας 

---στο σημείο αυτό οι συμπεριφοριστικές ασκήσεις μπορεί 

να έχουν ομοιότητες με τις αντίστοιχες μεθόδους 

τροποποίησης συμπεριφοράς-αλλά εδώ στοχεύουν στην 

ενεργητική συμμετοχή του παιδιού κατά την αμφισβήτηση 

των δυσλειτουργικών γνωστικών διεργασιών 

---η αμφισβήτηση στηρίχτηκε στην διαλογική συζήτηση 

και στην χρήση πολλών παραδειγμάτων προκειμένου να 

αμφισβητηθούν οι φόβοι και να αντικατασταθούν οι 

παράλογες ιδέες με πιο ευέλικτες σκέψεις 



σχολική φοβία 

---για την ενεργοποίηση του παιδιού χρησιμοποιήθηκαν 

το παίξιμο ρόλων-ασκήσεις φαντασίωσης με εναλλακτικά 

σενάρια ανεπιθύμητων και επιθυμητών συμπεριφορών 

---η ανάλυση των πεποιθήσεων του ΣΤΕΛΙΟΥ 

προκειμένου να γίνει κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο 

κατέληγε στην σχολική άρνηση κατέδειξε τρεις 

παράλογες ιδέες = 

1. 'αν φωνάξει η δασκάλα θα τρομάξω, θα βάλω τα  

     κλάματα θα γίνω ρεζίλι' 

2. 'χρειάζομαι οπωσδήποτε την παρουσία του 

    πατέρα στο σχολείο' 

3. 'είμαι αποτυχημένος, δεν θα τα καταφέρω τίποτα  

    στη ζωή μου' 



σχολική φοβία 

---σε επίπεδο ενδυνάμωσης δεξιοτήτων, στόχοι της 

γνωστικής αναδόμησης αποτέλεσαν η αμφισβήτηση των 

ιδεών που σχετίζονται =  

α) με την καταστροφολογική πεποίθηση ότι θα γίνει 

ρεζίλι,  

β) την εξάρτηση από τον πατέρα του και την 

πεποίθηση ότι οι δυσκολίες θα επηρεάζουν τη 

μελλοντική ζωή του 

 

----οι ασκήσεις εστιάζονται στην πιο ουσιαστική εμπλοκή 

του παιδιού, στην κατανόηση των βασικών αρχών της 

θεραπευτικής προσέγγισης καθώς και στη γενίκευση των 

συμπερασμάτων 



σχολική φοβία 

---αρχικά έγινε προσπάθεια ώστε να αυξηθούν τα όρια 

της αυτοπαρατήρησης και η αυτοματοποιημένη σχεδόν 

αναγνώριση των σκέψεων 

---οι ασκήσεις είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση της 

υπευθυνότητας του Στέλιου για τη θεραπευτική πρόοδο, 

την αύξηση των προσωπικών αισθημάτων επάρκειας και 

την κινητοποίηση για την αντιμετώπιση των δυσκολιών 
 

Ακολουθεί παράδειγμα κάρτας καταγραφών – 

αυτοπαρατήρησης = 

Αρχή 16 Οκτωβρίου= είχα πρόβλημα με τις φωνές της δασκάλας – 

δίσταζα να μείνω μόνος στο σχολείο 

 

Τώρα Ιανουάριος = ο μπαμπάς κάθεται στο αυτοκίνητο και μετά 

του λέω να φύγει – το πρόγραμμα το αποφασίζω εγώ μόνος μου 



σχολική φοβία 

Κάρτα 

 βήματα Σύνολο ημερών με άνεση 
= δεν αγχώνομαι καθόλου 

Σύνολο ημερών με 
προσπάθεια = 
αγχώνομαι αλλά 
προσπαθώ 

Ο μπαμπάς φεύγει 
9.05 

1 2 

Ο μπαμπάς φεύγει 
9.00 

2 3 

Ο μπαμπάς δεν 
έρχεται καθόλου 

0 0 

Ο μπαμπάς 
αρνείται να έρθει 
ακόμα και αν τον 
παρακαλέσω 

0 0 



σχολική φοβία 

---η συνεργασία με τη μητέρα του Στέλιου και τη 

δασκάλα του = 

-η μητέρα λειτούργησε σε μεγάλο βαθμό ως ρυθμιστής 

της προόδου και ως η κυριότερη πηγή ανατροφοδότησης 

για τις αλλαγές του γιού της στην πορεία της παρέμβασης 

-η συνεργασία με τη μητέρα επικεντρώθηκε στην 

συμμετοχή της στις ασκήσεις του Στέλιου για 

ανατροφοδότηση της προόδου του και στην εξομάλυνση 

των σχέσεων τους – έγινε χρήση συμβολαίου ώστε να 

μειωθούν οι εντάσεις μεταξύ τους 

Π.χ.  



σχολική φοβία 

---η μείωση της ώρας που αφιέρωνε ο Στέλιος στο να 

εκφράσει αμφιβολίες και ανησυχία ανταμειβόταν με την 

προσπάθεια της μητέρας να ΜΗΝ εκφράζει λεκτικά και 

συμπεριφορικά την αγανάκτηση της για διάφορες 

αντιδράσεις του γιού της 

---εκτός από την μείωση των εντάσεων μεταξύ τους η 

χρήση των συμβολαίων αλλά και των φύλλων 

καταγραφής των παρατηρήσεων διευκόλυνε τη μητέρα να 

παρακολουθεί και να αξιολογεί πιο συστηματικά τις 

αλλαγές του Στέλιου 

---η μητέρα είχε από τη δική της πλευρά μια σειρά 

«παράλογων ιδεών» που είχαν άμεσο αντίκτυπο στις 

αντιδράσεις της και στη σχέση με το γιό της = 

 



σχολική φοβία 

=«η σημερινή αδυναμία του θα του καταστρέψει τη ζωή», 

«είμαστε αποτυχημένοι γονείς», «είναι πολύ μικρός για 

να έχει άγχος εμείς έχουμε περισσότερα προβλήματα και 

τα καταφέρνουμε καλύτερα» 

 

---σε περιορισμένο αριθμό συμβουλευτικών 

συναντήσεων επεξεργαστήκαμε τις βασικές υποκείμενες 

ιδέες και προσπαθήσαμε να αμφισβητήσουμε αυτές τις 

πεποιθήσεις, προτρέποντας την να μειώσει την ένταση 

απόδοσης ευθυνών στους ίδιους (τους εαυτούς τους) 

αλλά και τη γενίκευση και μεγαλοποίηση των δυσκολιών 

του Στέλιου 



σχολική φοβία 

---για τη δασκάλα του Στέλιου –λάβαμε υπόψη ότι δεν 

είχε πολύ χρόνο στη διάθεση της οπότε περιορίστηκε και 

η συμμετοχή της στην παρέμβαση – 

=εργαστήκαμε λοιπόν με προσεκτική δόμηση ερωτήσεων 

και σχολίων ώστε να προσφέρεται η δυνατότητα να 

εστιάσει την προσοχή της σε συγκεκριμένες 

συμπεριφορές, να συνδέσει γεγονότα και συνέπειες και 

να διαχωρίσει γεγονότα από υποκειμενικές και 

αξιολογητικές ερμηνείες για αυτά 

---οι δικές της παράλογες ιδέες χαρακτηρίζονται από 

τραγικοποίηση και έλλειψη ανοχής π.χ. «είναι τραγικό να 

περιμένει ο πατέρας έξω από το σχολείο» «δεν έχω 

χρόνο για ιδιαίτερη μεταχείριση» «φταίνε οι γονείς το 

παιδί είναι υπερβολικά κακομαθημένο» 



σχολική φοβία 

---στις συναντήσεις με τη δασκάλα =επικεντρωθήκαμε 

στο να μειωθεί ο χρόνος τον οποίο αφιέρωνε στο Στέλιο 
 

---αρχικά αν και η ίδια θεωρούσε ότι οποιαδήποτε 

παρέμβαση θα απαιτούσε τουλάχιστον επένδυση χρόνου 

από τη δική της πλευρά, στη συνέχεια έγινε φανερό ότι η 

αναστάτωση που προκαλούσε η παρουσία του πατέρα, 

οι συζητήσεις με το υπόλοιπο προσωπικό και η ανάγκη 

του Στέλιου να βγαίνει από την τάξη αντιστοιχούσε σε 

μεγαλύτερη εμπλοκή από τη δική της πλευρά 
 

---επιπλέον διευκρινίστηκε ότι δεν ζητούσαμε αλλαγές 

στην μέχρι στιγμής στάση της και χειρισμούς αλλά να 

παρατηρεί περισσότερο συστηματικά τις πιθανές αλλαγές 

– 



σχολική φοβία 

----–η δασκάλα ενημερώθηκε ακόμα για το 

χρονοδιάγραμμα της παρέμβασης & τις προσδοκίες για 

αλλαγή καθώς ο στόχος ήταν η σταδιακή μείωση των 

δυσκολιών γνωρίζοντας ότι μπορεί να διαρκέσει όλη τη 

χρονιά 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 



σχολική φοβία 

---ο κύριος στόχος παρακολούθησης του σχολείου 

χωρίς την παρουσία του πατέρα επιτεύχθηκε 

---κατά τις τελευταίες συναντήσεις –προς το τέλος του 

σχολικού έτους = βασική μας μέριμνα ήταν η εξάσκηση 

για την γενίκευση των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν κατά 

την διάρκεια της θεραπείας και η συζήτηση για την 

αντιμετώπιση πιθανών «υποτροπών στο μέλλον» 

---η ενημερωτική παρακολούθηση του Στέλιου στα χρόνια 

που ακολούθησαν απέδειξαν ότι η παρέμβαση είχε 

επιτυχία 

---ο Στέλιος μπορούσε να παρακολουθεί το σχολείο 

χωρίς την αποδιοργανωτική ανησυχία και την εξάρτηση 

από τους γονείς του –ήταν σε θέση να ανταπεξέλθει με 

επιτυχία και σε κρίσιμες κατά την αντίληψη του 



σχολική φοβία 

= αλλαγές όπως μετάβαση από το Δημοτικό στο 

Γυμνάσιο –είναι προφανές ότι δεν επιτεύχθηκαν μόνιμες 

αλλαγές στην προσωπικότητα του – 

 

ο Στέλιος παραμένει έφηβος που αμφισβητεί συχνά 

τις προσωπικές του ικανότητες και ανησυχεί 

υπερβολικά για τη μελλοντική έκβαση των 

γεγονότων που του αφορούν – θεωρούμε ότι η 

σημαντική αλλαγή εστιάζεται στη συνειδητοποίηση 

της προσωπικής ευθύνης απέναντι σε αυτές τις 

δυσκολίες και στην κινητοποίηση να ενεργοποιεί τις 

προσωπικές και κοινωνικές πηγές στήριξης 



σχολική φοβία 

Κείμενο που έχει γράψει ο ίδιος τον Μάρτιο όταν ήταν 

στην Ε’ Δημοτικού 

 

«…….Εγώ δεν ξέρω πως θα είμαι στα τέλη Μαΐου αν θα 

τα καταφέρω να πηγαίνω εντελώς μόνος μου σχολείο ή 

όχι …… όμως θέλω να το ξεπεράσω ….. η δικιά μου 

ευθύνη είναι πολύ μεγάλη ……………» 

 



σχολική φοβία 
Εστιαστήκαμε σε πρακτικά προβλήματα που 

απορρέουν από ψυχολογικές δυσκολίες – αυτό δεν 

αναιρεί την αναγκαιότητα για μακροπρόθεσμες γνωστικές 

αλλαγές – όταν ο ενδιαφερόμενος κατανοήσει ότι η 

μείωση των συμπτωμάτων αποτελεί βραχυπρόθεσμο 

στόχο κάνει αποτελεσματική τη χρήση τεχνικών 

τροποποίησης της συμπεριφοράς – διευκολύνουν τη 

διαδικασία γνωστικής αναδόμησης 

---η αντικατάσταση αυταξίας με την έννοια αυτοαποδοχής 

έδωσε μεγαλύτερη ψυχραιμία & ενεργητική κινητοποίηση 

όταν έρχεται αντιμέτωπο το παιδί με απαιτητικές 

καταστάσεις –η αυτοαποδοχή επιτρέπει μεγαλύτερη 

ανοχή απέναντι στην ματαίωση & μείωση υπερβολικών 

αρνητικών συναισθημάτων απέναντι σε δύσκολες 

καταστάσεις 



κατάθλιψη 

---Ιπποκράτης περιέγραψε πρώτος την διαταραχή αυτή 

=μελαγχολία 

--19ο επικρατούσε η άποψη ότι η κατάθλιψη είναι το 

πρώτο στάδιο όλων των ψυχικών διαταραχών 

---σύγχυση της κατάθλιψης με την άνοια 

---μόλις το 1950 ο Schneider εισήγαγε τον όρο 

«καταθλιπτική ψυχοπάθεια» (Gunderson, 1990) 

---στο δυτικό κόσμο παίρνει διαστάσεις επιδημίας 

(Κλεφταράς 1998) 

---χρησιμοποιείται ο όρος για ένα ευρύ φάσμα 

συναισθηματικών καταστάσεων που μπορεί να είναι είτε 

φυσιολογικές είτε παθολογικές (Silverman 1968, Robert 

& Lamontagne, 1977) 



κατάθλιψη 

---η κατάθλιψη μπορεί να αποτελεί = 

 

Α) μια φυσιολογική διάθεση ή συναίσθημα όπως για 

παράδειγμα στην περίπτωση μιας σημαντικής απώλειας 

ή θανάτου ενός αγαπημένου προσώπου 
 

Β) ένα σύνδρομο ή μια ομάδα συμπεριφορών και 

συναισθημάτων που επισυμβαίνουν μαζί και η σύνδεση 

τους δεν είναι τυχαία 
 

---ένα σύνδρομο αποτελείται από συναισθηματικές, 

γνωστικές ψυχοσωματικές και συμπεριφορικές 

δυσλειτουργίες 



κατάθλιψη 

--ένα καταθλιπτικό σύνδρομο μπορεί να είναι το 

πρωταρχικό πρόβλημα  ή να συμβαίνει μαζί = 

1) Με μια άλλη ψυχική διαταραχή 

2) Σαν αποτέλεσμα αγχογόνων καταστάσεων της ζωής 

όπως είναι η απώλεια 

3)  μια δευτερογενής αντίδραση σε ασθενείς με 

οργανικά ή ψυχιατρικά προβλήματα 

4) μια ψυχοπαθολογική διαταραχή με μια ομάδα από 

συμπεριφορές και συναισθήματα τα οποία 

συμβαίνουν μαζί για αρκετή χρονική περίοδο όπως 

για παράδειγμα η μείζων καταθλιπτική διαταραχή 

 



κατάθλιψη 

---η κατάθλιψη χαρακτηρίζεται από μία μεγάλη ποικιλία 

κλινικών αντιδράσεων που εκτείνονται από τον 

πολύπλοκο καταθλιπτικό ιδεασμό μέχρι και την απλή 

απαισιοδοξία και από ένα μεγάλο φάσμα σωματικών 

συμπτωμάτων μέχρι και την μονοσυπτωματική έκφραση 

η οποία και είναι μια από τις πιο συχνά συναντώμενες 

ψυχικές διαταραχές (Τζέμος 1987) 

---ο ορισμός και η εξακρίβωση της φύσης της κατάθλιψης 

δεν είναι εύκολος (Schwartz & Schwartz 1993) 

---Robert & Lamontagne ορίζουν την κατάθλιψη ως μια 

κατάσταση παθολογικής θλίψης που συνοδεύεται από 

σημαντική μείωση του αισθήματος προσωπικής αξίας και 

από την επώδυνη συνείδηση της επιβράδυνσης των 

νοητικών ψυχοκινητικών και οργανικών διαδικασιών 



κατάθλιψη 

---λόγω της έλλειψης ενός λειτουργικού και γενικά 

αποδεκτού ορισμού η κατάθλιψη ορίζεται κατά κύριο 

λόγο από τις ψυχολογικές, συμπεριφορικές, γνωστικές 

και βιολογικές εκδηλώσεις 

---ΑPA 1994= η κατάθλιψη χαρακτηρίζεται από 

δυσφορική διάθεση η οποία επιμένει και συνοδεύεται με 

άλλα συμπτώματα όπως είναι οι διαταραχές ύπνου, 

ορέξεως, ανησυχίας, υποκινητικότητας, προσοχής και 

σκέψεις για το θάνατο και την αυτοκτονία 

---σύμφωνα με την Kovacs 1989 =τα παιδιά και οι έφηβοι 

μπορεί να έχουν κατάθλιψη εάν η κατάθλιψη ορίζεται  



κατάθλιψη 

= 1) ως μία επίπονη αρνητική συγκίνηση ή μια 

αρνητική διάθεση, ως σύνολο αρνητική διάθεσης που 

συνδέεται με τη μαθημένη αδυναμία (hopelessness), την 

αξιοσύνη, τις αυτοκατοστροφικές επιθυμίες και το 

Lethargy syndrome 

 

= 2) ως ένα καταθλιπτικό σύνδρομο με ένα 

χαρακτηριστικό προφίλ και διάρκεια που μειώνει τη 

λειτουργικότητα του ατόμου και καλύπτει τις απαιτήσεις 

για τη διάγνωση επίσης μιας ψυχιατρικής διαταραχής 

 



κατάθλιψη 

---τα πρόσφατα δεδομένα όσον αφορά την ύπαρξη τα 

χαρακτηριστικά και την ισχύ των συναισθηματικών 

διαταραχών στα νεαρά άτομα έχουν παραχθεί από 

μελέτες στις οποίες οι νέοι ασθενείς εντοπίστηκαν με την 

βοήθεια λειτουργικών ψυχιατρικών κριτηρίων 
 

---ΣΟΣ -το ΔΣΕ των διανοητικών διαταραχών 

σχεδιάστηκε πρωτίστως για ενήλικες – άρα αποτελεί 

αντικείμενο ιδιαίτερης κριτικής 

---η μελέτη των διαγνωστικών διαταραχών στα παιδιά 

αναπτύχθηκε τα τελευταία 30 χρόνια – έρευνα για την 

παιδική κατάθλιψη πέρασε από 4 φάσεις = 



κατάθλιψη 

---πρώτη περίοδο θεωρήθηκε ότι η κατάθλιψη δεν 

εμφανιζόταν στα παιδιά – κατά την ψυχαναλυτική σκέψη 

σύμφωνα με τους Rie & Mahler 1966, η κατάθλιψη δεν 

εμφανιζόταν πριν από τη εφηβεία 

---δεύτερη περίοδο υποστηρίχθηκε ότι τα παιδιά θα 

μπορούσαν να γίνουν καταθλιπτικά αλλά τα 

χαρακτηριστικά της διαταραχής θα ήταν μοναδικά για τα 

παιδιά εξαιτίας των αναπτυξιακών στόχων των διαφόρων 

εξελικτικών σταδίων (Poznaski, Krahenbuhl &Zrull, 1976) 

---τρίτη περίοδο τα καταθλιπτικά παιδιά έχουν 

συμπτώματα  πολύ διαφορετικά από τα συμπτώματα των 

ενηλίκων κάτι που ονομάστηκε «κρυμμένη» κατάθλιψη 

(Cytryn & McKnew 1980)π.χ. ενούρηση, οι ΜΔ, 

υπερκινητικότητα 



κατάθλιψη 

---τέταρτη περίοδο η παιδική κατάθλιψη μπορεί να 

διαγνωσθεί με τα κριτήρια των ενηλίκων 

ΑPA 1994 =οι καταθλιπτικές διαταραχές κατατάσσονται 

στις διαταραχές διάθεσης οι οποίες διακρίνονται σε  

α) μείζονες καταθλιπτικές διαταραχές (κλινική 

κατάθλιψη περισσότερο από άσχημη διάθεση και είναι 

τελείως διαφορετική από τα συναισθήματα οδύνης και 

πόνου που συνοδεύουν μια σημαντική απώλεια όπως ο 

θάνατος ενός πολύ στενού προσώπου –μορφή 

διανοητικής ασθένειας που επηρεάζει το άτομο σε κάθε 

επίπεδο, αλλάζει τον τρόπο που σκέφτεται δρά και βιώνει 

τα συναισθήματα) = η παιδική κατάθλιψη μπορεί να 

οδηγήσει σε ΣΧ Αποτυχία, σε χρήση ουσιών, σε ψυχικές 

διαταραχές στην ενηλικίωση, σε αυτοκτονία 



κατάθλιψη 

----θεραπεύεται όμως 

ΣΟΣ και άλλες β) διαταραχές διάθεσης = Δυσθυμικές 
διαταραχές ή δυσθυμικές καταθλιπτικές διαταραχές μη 
προσδιοριζόμενες αλλιώς 

Αιτιολογία = 

---1 ψυχοδυναμικές θεωρίες = 1α. Μοντέλο, η κατάθλιψη 
είναι ο θυμός ο οποίος στρέφεται προς τον εαυτό κάτι το 
οποίο δεν είναι σωστό για ένα μεγάλο αριθμό 
καταθλιπτικών παιδιών αφού αυτά εμφανίζουν επιθετική 
συμπεριφορά 

---1β. ΨΔ μοντέλο  (Bibring 1965) η χαμηλή 
αυτοεκτίμηση δημιουργεί την κατάθλιψη 

---1γ. Ο αποχωρισμός, & η απώλεια ενός αντικειμένου 
μπορεί να οδηγήσουν στην κατάθλιψη σαν τελευταίο 
χτύπημα σε ένα ευαίσθητο οργανισμό 



DSM-IIIR 

-δύο είναι οι πιο συχνές διαταραχές διάθεσης = 

Α) μείζονος κατάθλιψη =μονοπολική κατάθλιψη (8-11% 
των ανδρών θα χαρακτηριστούν με συμπτώματα 
κλινικής κατάθλιψης & 18-23% των  γυναικών θα 
βιώσουν μία φορά στη ζωή τους την κατάθλιψη (π.χ. 
συμπτώματα κυρίως αϋπνίας, έντονη θλίψη, επίπεδο 
ενέργειας λήθαργος ή ευερεθιστότητα) 

Β) διπολική κατάθλιψη = χαρακτηριστικά υψηλής 
ευερεθιστότητας, υπερκινητικότητας σε βαθμό μανίας, 
τάση υπερβολικής ομιλίας, και επεισόδια κατάθλιψης 
(σοβαρή έκπτωση λειτουργικότητας) (π.χ. συμπτώματα 
περισσότερο ληθαργικοί και > ώρες ύπνου, η έναρξη 
των επεισοδίων γίνεται πιο νωρίς ηλικιακά πριν το 28ο  
- 30ο έτος) 



DSM-IIIR 

--η μονοπολική και η διπολική κατάθλιψη μπορεί να 

χαρακτηριστούν εποχιακές (θα πρέπει να 

προϋπάρχουν τρία επεισόδια διαταραχής διάθεσης εκ 

των οποίων τα δύο να είναι διαδοχικά π.χ. κάποιος 

μπορεί να έχει την εμπειρία δύο επεισοδίων 

κατάθλιψης τα οποία ξεκινούν μεταξύ -Οκτώβριο 1 & 

Νοέμβριο 30 και να τελειώσουν Φεβρουάριο 1 και 

Μάρτιο 30) 

---η διπολική κατάθλιψη χαρακτηρίζεται από 

εναλλασσόμενα επεισόδια μανίας τα οποία συμβαίνουν 

το μέγιστο 3-4 φορές των χρόνο, εάν η διπολική 

διαταραχή συνοδεύεται από παραισθήσεις ή 

ψευδαισθήσεις τότε μιλάμε ψυχωσική διαταραχή 



DSM-IIIR 

--χρόνιες διαταραχές διάθεσης = 
 

Α) κυκλοθυμική διαταραχή =το άτομο έχει περιόδους κατάθλιψης 
και υπομανίας – αυτές μπορεί να εναλλάσσονται, να είναι 
ξεχωριστές και μεικτές  - η περίοδος ομαλότητας κρατάει μόνο 
δύο μήνες (κατά την διάρκεια της κατάθλιψης αισθάνονται 
ανεπαρκείς & αποφεύγουν ανθρώπους, κατά την διάρκεια της 
υπομανίας αισθάνονται επαρκείς & οξυδερκείς, η 
λειτουργικότητα τους αυξάνεται & ψάχνουν ανθρώπους με 
υπερβολή) 

 

Β) δυσθυμική διαταραχή =είναι χρόνια καταθλιπτικοί με 
περιόδους ομαλότητας μόνο λίγων ημερών ή εβδομάδων, - 
λειτουργική ανεπάρκεια, αυπνία ή υπνηλία, δεν σκέφτονται 
καθαρά έχουν έλλειψη ενέργειας, αποφεύγουν την παρέα των 
άλλων (συχνά οι δυσθυμικές διαταραχές συνυπάρχουν & σε 
ανθρώπους με κατάθλιψη και διπολική διαταραχή αλλά είναι 
σπάνιο να έχεις μείζονα κατάθλιψη και δυσθυμική διαταραχή) 

 
 



κατάθλιψη 

2. Γνωστικο-συμπεριφοριστικά μοντέλα =κλινικά 
ευρήματα = οι καταθλιπτικοί αντιλαμβάνονται τα γεγονότα 
με έναν τρόπο λανθασμένο μη ρεαλιστικό – οι αρνητικές 
προκαταλήψεις για τον  (1) εαυτό τους, για τον (2) 
κόσμο, και το (3) μέλλον αναφέρονται ως καταθλιπτική 
γνωστική τριάδα 
 

Υπάρχει σχέση ανάμεσα στην γνωστική τριάδα και την 
δριμύτητα των καταθλιπτικών συμπτωμάτων στα παιδιά = 
αυτή η σύνδεση τους διαφοροποιεί τους νεαρούς με 
καταθλιπτικές διαταραχές από τους νεαρούς με αγχωτική 
διαταραχή ή καμία διαταραχή 

---καμία έρευνα δε  έχει αξιολογήσει το ρόλο που παίζει η 
γνωστική τριάδα στην ανάπτυξη των καταθλιπτικών 
διαταραχών-- 



κατάθλιψη 

---επομένως = 

Α) οι καταθλιπτικές διαταραχές χαρακτηρίζονται από 

γνωστικά σχήματα απώλειας 

Β) οι αγχωτικές διαταραχές χαρακτηρίζονται από 

γνωστικά σχήματα απειλής (garber, Weiss & Shanley 

1993, Gotlib, Lewinsohn, Seeley Rohde & Redner, 1993) 

---Beck 1976 =υποθέτει ότι υπάρχει ένα αρνητικό σχήμα 

που καθοδηγεί την επεξεργασία των πληροφοριών σε 

καταθλιπτικά άτομα –επομένως αυτό το σχήμα προκαλεί 

λάθη στην επεξεργασία πληροφοριών και οδηγεί το 

καταθλιπτικό άτομο στην διαστρέβλωση των 

πληροφοριών 

 



κατάθλιψη 

Άλλη γνωστικο-συμπεριφοριστική θεωρία =αναφέρει 

ως αιτία την επίκτητη ανεπάρκεια σε συμπεριφοριστικό 

στάδιο = ανεπαρκή προσπάθεια προσαρμογής, ή 

αντίδρασης σε πολλά ερεθίσματα που προκαλούνται από 

την έκθεση σε ανεξέλεγκτα στρεσογόνα αντικείμενα 

Δηλ. παθητικότητα του ατόμου, η αίσθηση του ατόμου ότι 

δεν είναι ικανό να αντιδράσει και να ελέγξει την ζωή του – 

δημιουργούνται μέσα από δυσάρεστες και τραυματικές 

εμπειρίες τις οποίες το άτομο προσπάθησε ανεπιτυχώς 

να ελέγξει με αποτέλεσμα να αναπτύξει καταθλιπτικά 

συμπτώματα 

Π.χ. έρευνα σε παιδιά 4ης + 5ης τάξης που αξιολογούσαν 

αρνητικότερα τον εαυτό τους από ότι οι συνομήλικοι που είχαν 

κατάθλιψη 



κατάθλιψη 

---οι Garber, Zeman & Braadfladt 1991 = υποστήριξαν 
ότι τα καταθλιπτικά παιδιά δεν μπορούν να 
επεξεργαστούν τη στρεσογόνο κατάσταση που τους 
προβληματίζει με αποτέλεσμα να μην κατορθώνουν να 
αναπτύξουν ΣΑΑΚ 
 

---επίσης η αποτυχία ενίσχυσης μια θετικής 
συμπεριφοράς μέσω υποστηρικτικών δικτύων 
προσαρμογής είναι κάτι που διατηρεί την κατάθλιψη 
αφού ο ασθενής δεν κατορθώνει να δεχτεί επανα-
τροφοδότηση (κοινωνική ενίσχυση) από τους άλλους και 
κυρίως από τους συνομηλίκους--- 
 

-άρα δύσκολα ξεχωρίζουμε αν αυτά που έχουν 
αναφερθεί παραπάνω είναι αίτια ή συμπτώματα της 
κατάθλιψης- 



κατάθλιψη 

---οι καθαρά συμπεριφοριστικές προσεγγίσεις (Rehm 
1990) προσπαθούν να εξηγήσουν την κατάθλιψη με την 
υπεργενίκευση της απάντησης-ερεθίσματος (π.χ. ΥΑ 
=απώλεια ενδιαφέροντος για ένα ευρύ φάσμα 
δραστηριοτήτων, απώλεια όρεξης, μειωμένο ενδιαφέρον 
για το άλλο φύλο, χαμηλό αυτοσεβασμό) (π.χ. ερέθισμα 
=απώλεια εργασίας) 

--επίσης οι ανεπαρκείς κοινωνικές δεξιότητες έχουν 
θεωρηθεί αιτιώδης παράγοντες στην ανάπτυξη της 
κατάθλιψης μέσω από απώλεια κοινωνικής ενίσχυσης και 
διάσπασης διαπροσωπικών σχέσεων— 

---τέλος τα καταθλιπτικά συμπτώματα είναι απωθητικά για 
τους άλλους (φαύλος κύκλος) & οδηγούν σε περαιτέρω 
διαπροσωπική απόρριψη & επιδείνωση της κατάθλιψης--
- 



κατάθλιψη 

---η οικογένεια αποτελεί σημαντική περιβαλλοντική 

παράμετρος στην δημιουργία της κατάθλιψης =η γονεική 

κατάθλιψη συνεισφέρει στην παιδική ψυχοπαθολογία  

--παράγοντες όπως ο αλκοολισμός, η προσκόλληση, οι 

συζυγικές διαφωνίες, η απόρριψη, η παραμέληση, οι 

συναισθηματικές διαταραχές των ίδιων των γονέων 

σχετίζονται με διαταραχές στα παιδιά— 

--οι Jaenicke, Hammen, Zupan, Βurge, Hiroto, Gordon & 

Adrian 1987 =ότι σοβαρή διαταραχή στις μητέρες 

σχετίζεται με αρνητική αυτοεκτίμηση, αυτοαντίληψη & 

αρνητική συμπεριφορά στα παιδιά –άρα η κατάθλιψη στις 

μητέρες δεν είναι μόνο προφητική για παιδική κατάθλιψη 

αλλά και για άλλες εξελεγκτικές διαταραχές 



κατάθλιψη 

Συναισθηματική διαταραχή – κατάθλιψη = είναι από 

τις πιο κοινές ψυχιατρικές διαταραχές στα παιδιά 

--η συχνότητα των καταθλιπτικών συμπτωμάτων ποικίλει 

ανάλογα με τον πληθυσμό που ερευνάται και τη βαρύτητα 

και επιμονή των συμπτωμάτων— 

---Petersen 1993 = το 20-40% των νέων έχουν 

καταθλιπτικά συμπτώματα 

Το 5% έχει εμπειρία από καταθλιπτικό σύνδρομο 

Το 3-8% έχει καταθλιπτική διαταραχή 

--το % της μείζονος κατάθλιψης στα παιδιά και εφήβους 

είναι 0.4 & 8.8% σε παιδιά μικρότερα των 12 ετών είναι 

1,2% -το ξεκίνημα των καταθλιπτικών επεισοδίων τέλη 

της παιδικής αρχή της εφηβικής ηλικίας 



κατάθλιψη 

--όταν οι ερευνητές εξέτασαν την μείζονα καταθλιπτική 

διαταραχή και τη δυσθυμική διαταραχή διαπιστώθηκε ότι 

ένα % (5-7%) του μαθητικού πληθυσμού  ιδίως των 

τελευταίων τριών τάξεων του δημοτικού είχαν εμπειρία 

κάποιας καταθλιπτικής διαταραχής 

 

Π.χ. 1.9% είχε μείζονα καταθλιπτική διαταραχή 

        17.4% βρέθηκε να έχει καταθλιπτική διάθεση μαζί με 

σωματικούς πόνους, χαμηλή  

αυτοεκτίμηση &σχολική άρνηση 



Κατάθλιψη - προγράμματα πρόληψης 

 

 

                                            Γ) 5% =για άτομα με διαταραχές 

                                        Β) 15% =για άτομα με κίνδυνο 

                                     Α) 80% =για μαθητές γονείς  

                               & εκπαιδευτικούς 

 

 

 

 

 

 

 



κατάθλιψη 

---τα προγράμματα πρωτογενούς πρόληψης θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν προγράμματα εξατομικευμένης 
διδασκαλίας & προγράμματα που εμπλέκουν το σχολείο 
τους γονείς & άλλες σχολικές υπηρεσίες =ΣΤΟΧΟΙ 

•Ενημέρωση & ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού 
για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στην 
μάθηση και στην ψυχοκοινωνική προσαρμογή 

•Στην πρόληψη προβλημάτων που τυχόν θα 
αντιμετωπίσουν τα παιδιά σε ευαίσθητες κοινωνικές 
ομάδες 

•Στην μείωση των μαθητών που εμφανίζουν χαμηλά 
ακαδημαϊκά επιτεύγματα αφού είναι ένας παράγοντας 
κινδύνου  για την εμφάνιση Σχολ. Αποτυχίας, 
παραβατικότητας, χρήσης ουσιών, συμπεριφορικών 
προβλημάτων 

 



κατάθλιψη 

•Στην μείωση των μαθητών που εμφανίζουν προβλήματα 

συμπεριφοράς και φτωχές σχέσεις με τους συνομηλίκους 

τους γιατί τα παραπάνω συνδέονται με μεταγενέστερα 

προβλήματα στην εφηβική & ενήλικη ζωή 

•Στην παροχή βοήθειας σε παιδιά που ανήκουν σε 

ομάδες μετάβασης (χωρισμένοι γονείς αλλαγή σχολείου 

=όλα τα παραπάνω γίνονται= 

όταν γίνονται προσπάθειες αλλαγής του 

ψυχοκοινωνικού περιβάλλοντος ενός σχολείου ( για 

να αυξηθεί η υποστήριξη από τους συνομηλίκους και 

τους εκπαιδευτικούς) 



κατάθλιψη 

-αλλαγή ψυχοκοινωνικού περιβάλλοντος = 

---ανάπτυξη ψυχοκοινωνικού, αντιληπτικού, νοητικού, 

γλωσσικού τομέα των παιδιών που αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες μάθησης ή συναισθηματικές δυσκολίες μέσα 

από ιδιαίτερα μαθήματα εθελοντών εκπαιδευτικών και 

γονέων 

 

---εξατομικευμένη διδασκαλία από τους συνομήλικους--- 

                                  --------------- 

 

Τα δευτερογενή προγράμματα έχουν να κάνουν με 

παρέμβαση έξω από την τάξη και παρέμβαση μέσα 

στην τάξη 

 



κατάθλιψη 

---μέσα στην τάξη μπορεί να εφαρμοστούν για τα παιδιά 

που βρίσκονται σε Υ ρίσκο ανάπτυξης των διαταραχών = 
 

---συνεχή προγράμματα κατάκτησης γνώσης & 

δεξιοτήτων 

--- διδασκαλία να γίνεται σε ομάδες εργασίας μικτών 

ικανοτήτων –ομαδοσυνεργατική- αλλά και σε ένα 

αυστηρό δομημένο πρόγραμμα με αποκλειστική βοήθεια 

από τον εκπαιδευτικό 

---εφαρμογή προγράμματος επίλυσης προβλημάτων 

---παρέμβαση στρατηγικών μάθησης 

---διδασκαλία αυτοελέγχου προσοχής 

---διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων 



Τεχνικές προσέγγισης σε παιδιά που έχουν κατάθλιψη 

• όχι άσκηση κριτικής ή σχόλια για τη λεκτική ή μη 

συμπεριφορά για την οποία ανησυχούμε «έχω 

παρατηρήσει ότι δείχνεις θλιμμένος….» 

• παρωθούμε το παιδί να μας μιλήσει για τα 

συναισθήματα μας «πες μου τι τρέχει…..» 

• προσπαθούμε να μπούμε στην θέση του –σεβόμαστε τα 

συναισθήματα του 

• επιτρέπουμε στο παιδί να μιλήσει περισσότερο 

• αποφεύγουμε σχόλια που θα το κάνουν να νιώσει 

ντροπή «έχεις ότι θες ….τι είναι αυτό που σε κάνει να 

νιώθεις θλίψη…..» 

• υποβάλουμε μία ερώτηση κάθε φορά έχοντας την 

υπομονή για την απάντηση ή ακόμα και για την σιπωή 



Τεχνικές προσέγγισης σε παιδιά που έχουν κατάθλιψη 

•Αποφεύγουμε να κάνουμε διάγνωση & να δίνουμε 

συμβουλές ή να εκφράζουμε την ανησυχία μας ή να 

είμαστε καθησυχαστικοί 

• μοιραζόμαστε μαζί του τα συναισθήματα που μας 

γέννησε ένα βιβλίο, μια ταινία ένα βιβλίο ή και ένα 

παιχνίδι με στόχο να ξεκινήσουμε το διάλογο 

• βοηθάμε το παιδί να καταλάβει ότι υπάρχουν 

διαφορετικοί τρόποι να αναλύσει τα συναισθήματα του –

συζητάμε τις επιλογές –του δίνουμε λύσεις για να 

διευθετήσει ένα πρόβλημα 

• αναπτύσσουμε ένα πλάνο δράσης –τι επιθυμεί να κάνει 

το παιδί, σε τι μπορούμε εμείς να δεσμευτούμε, πότε 

εμείς οι δύο θα ξαναμιλήσουμε 



Τεχνικές προσέγγισης σε παιδιά που έχουν κατάθλιψη 

• η αποδοχή των συναισθημάτων καθώς και η 
αναγνώριση του κουράγιου του να μιλήσει για δύσκολα 
πράγματα είναι το κλειδί της ανάπτυξης κλίματος 
εμπιστοσύνης 

•Η υπομονή είναι το καλύτερο εργαλείο όταν έχουμε ένα 
παιδί που υποφέρει από κατάθλιψη 

• παίρνουμε πολύ υπόψη τα σχόλια ενός παιδιού για την 
αυτοεικόνα του, την επιθυμία θανάτο, ή τις απόψεις περί 
αυτοκτονίας 

•Η πολύ καλή επικοινωνία με την οικογένεια του παιδιού 
που υποφέρει από κατάθλιψη θα μας εξοικείωση με τις 
συνθήκες που επικρατούν στο σπίτι του παιδιού 

•Αν ο μαθητής παίρνει φαρμακευτική αγωγή πρέπει να 
ξέρουμε τις παρενέργειες 



Τεχνικές προσέγγισης σε παιδιά που έχουν κατάθλιψη 

•Η ικανοποίηση των αναγκών, επιθυμιών αυτών των 
παιδιών σε τακτά χρονικά διαστήματα τόσο από 
εκπαιδευτικούς όσο και από διάφορους υποστηρικτικούς 
ενηλίκους αποτελούν ικανή και αναγκαία συνθήκη για να 
κινητοποιηθούν και να βελτιώσουν τη διάθεση τους και τη 
συμπεριφορά τους 

• χρήση στρατηγικών και τεχνικών μάθησης –για 
ενεργοποίηση των κινήτρων τους 

•Χρειάζονται ελάττωση των σχολικών εργασιών τους –
τάση για εξουθένωση 

• δεδομένων των προβλημάτων Σ προσοχής χρειάζονται 
συνεχή παρότρυνση –προτροπή 

•Επαινούμε τις προσπάθειες τους όταν είναι επιτυχής & 
αυξάνουμε την συμμετοχή τους σε ευχάριστες 
δραστηριότητες 



Τέλος Ενότητας 


