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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

 
 

ΠΕΜΠΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
 
 

Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 19.00-20.30 
 

 
Τελετή έναρξης (Ολυμπιακό Μουσείο) 

 
19.00-19.30 Χαιρετισμοί 
19.30-20.30 Τιμητική εκδήλωση προς τιμήν της Καθηγήτριας κυρίας Μ. Μαλικιώση-Λοϊζου 

Προεδρείο: Χριστίνα Αθανασιάδου, Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου 
Εναρκτήρια ομιλία της τιμώμενης 
«Η εξέλιξη της επιστημονικής και επαγγελματικής ταυτότητας του συμβουλευτικού ψυχολόγου: 
Αναστοχασμοί» 

 
20.30  Δεξίωση 

 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

 
 
Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 9.00-10.30  
 

 
Συμπόσιο 1 (ΚΕΔΕΑ, Αμφ. 1) 

Ζητήματα φύλου στη συμβουλευτική ψυχολογία: Εστιάζοντας στα προβλήματα των γυναικών 
 
Πρόεδρος: Βασιλική Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Συζητήτρια: Βασιλική Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
 
Στόχος του συμποσίου είναι να συζητήσει την εμπλοκή του φύλου σε θέματα αναζήτησης συμβουλευτικής και 
ψυχολογικής στήριξης. Έχοντας ως αφετηρία την οπτική του φύλου στην ψυχολογία, το συμπόσιο επιχειρεί μια 
κριτική προσέγγιση στον τρόπο με τον οποίο η συμβουλευτική ψυχολογία αντιμετωπίζει τις γυναίκες και τα 
προβλήματά τους. Κεντρική παραδοχή της προσέγγισης αυτής είναι η θέση ότι τα προβλήματα, τα αδιέξοδα, οι 
πιέσεις και οι συγκρούσεις που συναντούν τα άτομα συνδέονται άμεσα με τις ταυτότητες φύλου και με το 
κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο δομούνται οι έμφυλες σχέσεις.  
Το συμπόσιο περιλαμβάνει τέσσερις εισηγήσεις οι οποίες παρουσιάζουν ισάριθμες αναλύσεις του φύλου στη 
συμβουλευτική διαδικασία. Η πρώτη εισήγηση, αυτή των Καστράνη και Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, έχει στόχο να 
δομήσει ένα θεωρητικό πλαίσιο που θα μπορούσε να ερμηνεύσει το φαινόμενο της πλειοψηφικής παρουσίας 
των γυναικών ως πελατισσών συμβουλευτικής, ενώ οι τρεις υπόλοιπες εστιάζουν σε φεμινιστικές προσεγγίσεις 
για την ανάλυση και ερμηνεία θεμάτων που συνδέονται με τις γυναικείες ταυτότητες και αποτελούν συχνά 
ζητήματα της συμβουλευτικής διαδικασίας.  
Έτσι, οι Κοτρώνη και Αθανασιάδου διερευνούν την ταυτότητα των ανύπανδρων γυναικών, οι Κουτσού και 
Αυδή παρουσιάζουν την εμπειρία των γυναικών που βρίσκονται σε κοινότητες απεξάρτησης από ουσίες ενώ η 
Τάζογλου εστιάζει σε θέματα εργασίας και ανεργίας μέσα από τη φεμινιστική προσέγγιση και το λόγο των 
υποκειμένων. 
Η συζήτηση των εισηγήσεων του συμποσίου θα επικεντρωθεί στην αναζήτηση της οπτικής του φύλου στη 
συμβουλευτική ψυχολογία και την ψυχολογία ως επιστήμη γενικότερα, επισημαίνοντας την ανάγκη να 
αναγνωρίζει ο/η ψυχολόγος όχι μόνο την κοινωνική προέλευση των προβλημάτων που καταθέτουν οι 
συμβουλευόμενοι στη συμβουλευτική και θεραπευτική σχέση και για τα οποία ζητούν βοήθεια, αλλά και να 
ανιχνεύει το ρόλο που διαδραματίζουν οι κοινωνικές κατασκευές των ταυτοτήτων φύλου στην εμφάνιση των 
προβλημάτων αυτών. 
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Η αναζήτηση συμβουλευτικής με την οπτική του φύλου: Το φαινόμενο της πλειοψηφικής 
αντιπροσώπευσης των γυναικών ως πελατισσών συμβουλευτικής 
 
Θ. Καστράνη, Β. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή 
Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
 
Η παρούσα εισήγηση στόχο έχει να προσφέρει ένα θεωρητικό υπόβαθρο στην κατά κύριο λόγο ερευνητική 
κάλυψη της εξήγησης του φαινομένου της πλειοψηφικής αντιπροσώπευσης των γυναικών ως πελατισσών 
συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας. Πιο συγκεκριμένα, ομαδοποιεί τις υποθέσεις σχετικά με τον τρόπο που το 
φύλο υπεισέρχεται στην ανάγκη αναζήτησης ψυχολογικής στήριξης και αναζητά τις αιτιολογικές συνδέσεις της 
έναρξης συμβουλευτικής με την εμπειρία της ψυχικής οδύνης των γυναικών. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να 
διερευνηθεί η σχέση μεταξύ της αναζήτησης βοήθειας με τις αιτίες της ψυχικής οδύνης και το ρόλο του φύλου 
σε αυτήν.  
Στα πλαίσια των παραπάνω στόχων συζητούνται οι εξής τέσσερις από τις ψυχολογικές υποθέσεις της 
πλειοψηφικής παρουσίας των γυναικών πελατισσών στη συμβουλευτική: η υπόθεση των διαφορετικών 
μοτίβων αναζήτησης βοήθειας ανδρών και γυναικών, η υπόθεση των ρόλων φύλου, η υπόθεση της κοινωνικής 
κατασκευής της ψυχικής υγείας και η υπόθεση του επιβαρυντικού για τις γυναίκες περιβάλλοντος.  
 
Η ταυτότητα των ανύπανδρων γυναικών: Προτάσεις συμβουλευτικής στήριξης 
 
Ε. Κοτρώνη, Χ. Αθανασιάδου 
Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
 
Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη της δια του λόγου κατασκευής της ταυτότητας των ανύπανδρων 
γυναικών στην Ελλάδα. Η μεθοδολογία της έρευνας ακολούθησε τη μεταστρουκτουραλιστική προσέγγιση στην 
ανάλυση του λόγου, ενώ για τη συλλογή των δεδομένων διεξήχθησαν ατομικές, ημιδομημένες συνεντεύξεις με 
εννέα ανύπανδρες γυναίκες, ηλικίας από 36 έως 52 ετών. Οι βασικοί «λόγοι» που χρησιμοποίησαν οι 
συμμετέχουσες στην έρευνα για να κατασκευάσουν την ταυτότητα της ανύπανδρης γυναίκας ήταν: (α) ο λόγος 
της ανεξαρτησίας, (β) ο λόγος της μοναξιάς και (γ) ο λόγος του στίγματος. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 
φαίνεται ότι οι θετικές πλευρές της ταυτότητας των ανύπανδρων γυναικών, όπως η αυτονομία και η 
αυτοδιάθεση, συμβαδίζουν με τις αρνητικές διαστάσεις που αφορούν κυρίως την έλλειψη συντροφικότητας, την 
ατεκνία και τη διαφορετικότητα. Στην ανακοίνωση θα συζητηθούν οι επιδράσεις των παραπάνω συστημάτων 
λόγου στην κατασκευή της ταυτότητας των συγκεκριμένων γυναικών, στην αναπαραγωγή της κυρίαρχης 
ιδεολογίας για τις ανύπανδρες γυναίκες στην Ελλάδα και, γενικότερα, στη συμβουλευτική στήριξη των 
γυναικών. 
 
Το φύλο στην πορεία της απεξάρτησης ουσιοεξαρτημένων γυναικών: Μια αφηγηματική ανάλυση 
 
Μ. Κουτσού, Ε. Αυδή 
Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
 
Στόχος της εργασίας είναι να αναδείξει το λόγο των γυναικών που βρίσκονται σε θεραπεία στο πλαίσιο ενός 
«στεγνού» θεραπευτικού προγράμματος απεξάρτησης. Οι γυναίκες αποτελούν μια σημαντική μειοψηφία στις 
θεραπευτικές κοινότητες και αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα ζητήματα, τα οποία γενικώς παραβλέπονται. Η έρευνα 
βασίζεται σε αφηγηματικές συνεντεύξεις με πέντε γυναίκες, οι οποίες βρίσκονταν σε διαφορετικές φάσεις στην 
πορεία της απεξάρτησης σε μια ανοιχτή θεραπευτική κοινότητα. Στις συνεντεύξεις καταγράφηκε η εμπειρία των 
γυναικών στη θεραπεία, εστιάζοντας στις δυσκολίες και στις ιδιαίτερες ανάγκες τους, και στο ρόλο που παίζει 
το φύλο σε αυτές. Για την επεξεργασία του υλικού χρησιμοποιήθηκε η αφηγηματική ανάλυση και το 
πολυφωνικό μοντέλο εσωτερικού διαλόγου, με στόχο να μελετηθούν οι διαφορετικές «φωνές» των γυναικών 
σχετικά με την εμπειρία της θεραπείας, και με ζητήματα ταυτότητας και φύλου. Σημαντική θέση στις αφηγήσεις 
για τη θεραπεία κατέχει η αλλαγή του εαυτού προς το θετικό και η αναγνώριση νέων χαρακτηριστικών 
στοιχείων της ταυτότητας. Κεντρικό ζήτημα αποτελεί επίσης το φύλο, καθώς όλες οι συμμετέχουσες τονίζουν 
την αίσθησή τους ότι διαφέρουν από τους άντρες μέλη της κοινότητας. Ενδιαφέρον είναι ότι η διαφορετικότητα 
αυτή είτε δεν αναγνωρίζεται ή αναπαρίσταται ως προσωπικό ζήτημα της εκάστοτε γυναίκας. Επιπλέον, στις 
αφηγήσεις των γυναικών, τα χαρακτηριστικά που θεωρούν γυναικεία περιγράφονται με αρνητικούς όρους, 
ενοχοποιούνται και αποκρύπτονται, ενώ η σεξουαλικότητα καταστέλλεται και καθίσταται «αόρατη» στο πλαίσιο 
της θεραπευτικής κοινότητας. Προτείνεται ότι το φύλο επηρεάζει σημαντικά την ενσωμάτωση των γυναικών 
στη θεραπευτική κοινότητα, επιδρώντας σε όλη τη διεργασία της απεξάρτησης, και κατά συνέπεια πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη στο σχεδιασμό αλλά και στις θεραπευτικές διεργασίες που χρησιμοποιούνται σε δομές 
απεξάρτησης.  
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Συμβουλευτική στήριξη άνεργων ατόμων: Λαμβάνοντας υπόψη την οπτική του φύλου 
 
Ε. Τάζογλου 
Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
 
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να συζητήσει κριτικά τον παράγοντα του φύλου στη διαδικασία της 
συμβουλευτικής στήριξης των άνεργων ατόμων. Οι ραγδαίες μεταβολές στην αγορά εργασίας και στο ευρύτερο 
κοινωνικό πλαίσιο, ο υψηλός δείκτης ανεργίας και ο ολοένα αυξανόμενος αριθμός ανέργων στην Ελλάδα 
επιτείνει την ανάγκη εφαρμογής συστηματικής παρέμβασης και συμβουλευτικής στήριξης των άνεργων 
ατόμων. Ωστόσο, η συνθετότητα του φαινομένου της ανεργίας, καθώς δεν αποτελεί απλώς ένα ατομικό 
ζήτημα, και η ετερογένειά του ανάλογα με τα διαφορετικά χαρακτηριστικά και ανάγκες των άνεργων γυναικών 
και ανδρών πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ειδικότερα, η διερεύνηση των τρόπων που οι άνδρες και γυναίκες 
νοηματοδοτούν την εμπειρία της ανεργίας, των έμφυλων ρόλων που καλούνται να αναλάβουν και των 
στερεοτυπικών «διλημμάτων» που οι άνεργοι άνδρες και άνεργες γυναίκες αντιμετωπίζουν αποτελούν βασικά 
ερωτήματα που συνδέονται καθοριστικά με τη συμβουλευτική παρέμβαση.  
 
 

Θεματική Συνεδρία 1 (ΚΕΔΕΑ, Αμφ. 2) 
Ζητήματα ψυχικής υγείας και ασθένειας 

 
Προεδρείο: Ευγενία Γεωργάκα, Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
 
Η αλληλεπίδραση μεταξύ της αντίληψης της νόσου και της ποιότητας ζωής γυναικών με καρκίνο του 
μαστού 
 
Μ. Μπρα, 
University of Hertfordshire 
 
Σκοπός της έρευνας ήταν η εξέταση του κατά πόσο η αντίληψη της νόσου των γυναικών με καρκίνο του 
μαστού επηρεάζει την ποιότητα ζωής τους, καθώς ο καρκίνος μαστού είναι μια δύσκολη εμπειρία για τη ζωή 
μιας γυναίκας και φαίνεται να είναι μία από τις πιο συχνές ασθένειες μεταξύ των γυναικών του δυτικού κόσμου. 
Στην έρευνα συμμετείχαν 31 γυναίκες με καρκίνο του μαστού, άνω των 18 ετών, με μέσο όρο ηλικίας: 51 στην 
Ελλάδα. Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στην έρευνα ήταν να μην έχουν αναπτύξει μετάσταση 
στον εγκέφαλο και να μην έχουν ψυχιατρικό ιστορικό. Τα ερωτηματολόγια δόθηκαν σε γυναίκες που στην 
παρούσα στιγμή δεν είχαν παρενέργειες από την αγωγή. Χρησιμοποιήθηκαν τα ερωτηματολόγια WHOQOL 
(Ποιότητας ζωής) και Τhe Revised Illness Perception Questionnaire (αντίληψης της νόσου). 
Τα αποτελέσματα ανάμεσα σε άλλα, έδειξαν ότι υπάρχουν συγκριμένοι τομείς της αντίληψης της νόσου που 
επηρεάζουν την ποιότητα ζωής, όπως και το αν πιστεύουν ότι είναι άρρωστες ή όχι. (tγενικής υγείας(29)=2,809 , 
p=0,009), (tφυσικής υγείας(29)=-2,218 , p=0,035). Φαίνεται ότι προσωπικά στοιχεία όπως η ηλικία, ο τόπος 
διαμονής, το μορφωτικό επίπεδο, η χρονολογία διάγνωσης, δεν επηρεάζουν την αντίληψη της νόσου ή την 
ποιότητα ζωής τους. Το 90% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η ασθένεια τους οφείλεται στον αγχωτικό τους 
χαρακτήρα.  
Όλα αυτά τα αποτελέσματα μας οδήγησαν στο να βρούμε τρόπους μέσα από το κομμάτι της συμβουλευτικής 
να βοηθήσουμε τους ασθενείς με καρκίνο του μαστού. 
 
Ψυχική υγεία και καρκίνος παχέος εντέρου: Μια μελέτη περίπτωσης  
 
Ε. Παπαστεφανάκης & Ε. Φραγκιαδάκη  
Σχολή Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας, Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης 
 
Στα πλαίσια της συγκεκριμένης ανακοίνωσης επιχειρείται η παρουσίαση της Μελέτης Περίπτωσης ενός 
ασθενή με Καρκίνο Παχέος Εντέρου (ΚΠΕ) σε συνάρτηση με συναισθηματικές και κοινωνικές παραμέτρους και 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που αφορούν την ψυχική του υγεία. Για τους σκοπούς της συγκεκριμένης μελέτης 
προσδιορίζονται επιμέρους θεωρίες και ερευνητικά δεδομένα που καταδεικνύουν τη σύνδεση της ψυχικής 
υγείας με την εκδήλωση και την εξέλιξη του καρκίνου. Προς αυτή την κατεύθυνση, πραγματοποιείται μια 
σύντομη ανασκόπηση της σχετικής διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας με αναφορές μεταξύ άλλων σε 
επιμέρους ψυχικές διαταραχές, χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και μηχανισμούς άμυνας. Η μελέτη 
στοχεύει στη σκιαγράφηση των σημαντικών ψυχοκοινωνικών χαρακτηριστικών που συνθέτουν ένα ασθενή με 
καρκίνο. 
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Παρατίθενται σύντομο ιστορικό του ασθενούς και πληροφορίες που προέκυψαν μέσω ημι-δομημένης 
συνέντευξης με τον ίδιο.  
Εν συνεχεία, επιχειρείται ανάλυση της περίπτωσης βάσει της συναφούς βιβλιογραφίας. Η μελέτη του 
συγκεκριμένου περιστατικού και η αντιπαράθεσή του με τα υπάρχοντα ερευνητικά δεδομένα μελετών που 
αφορούν τον ΚΠΕ επιτρέπει την συστηματική και σε βάθος ανάλυση της δεδομένης περίπτωσης.  
Δίδεται έμφαση στην αξιοποίηση τέτοιου είδους αναλύσεων για τον σχεδιασμό της κατάλληλης παρέμβασης, η 
οποία θα λαμβάνει σημαντικά υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ασθενή. Παράλληλα, παρέχονται 
προτάσεις παρέμβασης που αφορούν το συγκεκριμένο περιστατικό. Απώτερο στόχο αποτελεί η βελτίωση της 
ποιότητα ζωής των ασθενών. 
 
Ψυχοθεραπευτικές προεκτάσεις από την αναπαράσταση του γυναικείου φύλου στα ελληνικά ΜΜΕ 
 
Κ. Εμμανουηλίδου 
Εκπαιδευτική -Συμβουλευτική Ψυχολόγος, ΑΣΠΑΙΤΕ Θεσσαλονίκης 
 
Έχει διαπιστωθεί εδώ και πολλές δεκαετίας ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ) συμβάλλουν στη 
διαμόρφωση της αυτοεικόνας των ανθρώπων και ότι ταυτόχρονα προάγουν κοινωνικούς ρόλους, πρότυπα και 
δυναμικές στις ανθρώπινες σχέσεις. Ένας τομέας στον οποίο έχει φανεί ότι ασκείται μεγάλη επίδραση είναι οι 
φυλετικοί ρόλοι. Η κριτική κοινωνική ψυχολογία και η επιστήμη της κοινωνιολογίας έχουν εντοπίσει τις τακτικές 
με τις οποίες το γυναικείο φύλο υποτιμάται πολιτισμικά και καταπιέζεται και επιχειρούν να προτείνουν τρόπους 
εφαρμογών μιας φεμινιστικής συμβουλευτικής. Η ενδυνάμωση της γυναικείας ταυτότητας, η αναγνώριση νέων 
προοπτικών και ο εμπλουτισμός της με νέες πτυχές και δραστηριότητες προϋποθέτουν τον εντοπισμό των 
προβληματικών δυναμικών του παρελθόντος και του παρόντος. Η εργασία αυτή παρουσιάζει τους τρόπους με 
τους οποίους αναπαρίσταται το γυναικείο φύλο στα ελληνικά ΜΜΕ και εξετάζει τις επιπτώσεις των 
αναπαραστάσεων αυτών στην ψυχοπαθολογία της γυναίκας σε όλες τις ηλικίες. Διάχυτα παραδείγματα 
χρησιμοποιούνται από τα ελληνικά μέσα, προκειμένου να απεικονιστούν οι τρόποι αναπαράστασης και να 
συζητηθούν οι πολύπλοκες επιδράσεις τους στη γυναικεία ταυτότητα και ψυχοπαθολογία. Ιδιαίτερη έμφαση 
δίνεται στο θέμα της σεξουαλικότητας, της εικόνας του σώματος, της πολιτικής παρουσίας της γυναίκας στα 
ελληνικά ΜΜΕ. Στη συνέχεια υπογραμμίζονται οι ψυχικές καταστάσεις οι οποίες ενισχύονται αρνητικά μέσα 
από τις εικόνες και τους προβαλλόμενους ρόλους των γυναικών, οι ψυχοθεραπευτικές προκλήσεις και οι 
εφαρμογές της φεμινιστικής συμβουλευτικής σε αυτές τις περιπτώσεις. Η εργασία τέλος εξετάζει τις συλλογικές 
δράσεις που έχουν αναπτυχθεί ως αντίλογος σε χώρες του εξωτερικού στον τομέα της πρόληψης, της 
εκπαίδευσης (media literacy) και της θεραπευτικής παρέμβασης.  
 
Οι δύο όψεις της τελειοθηρίας: Μία εμπειρική διερεύνηση της σχέσης μεταξύ τελειοθηρίας και 
αυτοεκτίμησης 
 
Γ. Διαμαντοπούλου1, Μ. Πλατσίδου2 
1 MSc Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας 
2 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εξελικτικής Ψυχολογίας, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
 
Ιστορικά η τελειοθηρία θεωρούταν μια μονοδιάστατη μεταβλητή προσωπικότητας στενά συνδεδεμένη με την 
ψυχοπαθολογία. Ωστόσο, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 άρχισε να προσεγγίζεται ως μία πολυδιάστατη 
μεταβλητή με ποικίλες εκδηλώσεις, κάποιες θετικές και κάποιες αρνητικές. Έτσι, τα τελευταία 25 χρόνια 
κατασκευάστηκαν νέα ερευνητικά εργαλεία και υλοποιήθηκαν χιλιάδες μελέτες και σε υγιείς/μη κλινικούς 
πληθυσμούς. Αντίθετα με τον όγκο της διεθνούς βιβλιογραφίας, η σχετική ελληνική βιβλιογραφία είναι 
εξαιρετικά περιορισμένη. Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα εργασία επικεντρώθηκε στη διερεύνηση της σχέσης 
μεταξύ της τελειοθηρίας και της αυτοεκτίμησης στοχεύοντας (α) στον έλεγχο της καταλληλότητας του 
ερωτηματολογίου Almost Perfect Scale-Revised (APS-R; Slaney, Rice, Mobley, Trippi, & Ashby, 2001) για τη 
μέτρηση της τελειοθηρίας και (β) στον έλεγχο της υπόθεσης ότι η τελειοθηρία μπορεί να συνδέεται με υψηλή 
αυτοεκτίμηση, ένα συχνό εύρημα στη διεθνή βιβλιογραφία. Συνολικά, 100 φοιτητές ηλικίας από 19 έως 34 ετών 
(M.O.=20,62, Τ.Α.=2,92) συμπλήρωσαν τo ερωτηματολόγιο APS-R (Slaney et al., 2001) για την τελειοθηρία, 
και το ερωτηματολόγιο Rosenberg’s Self-Esteem Scale (RSES; Rosenberg, 1965) για την αυτοεκτίμηση. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι (α) η κλίμακα APS-R μπορεί να χρησιμοποιηθεί αξιόπιστα για την μέτρηση της 
τελειοθηρίας σε ελληνικό πληθυσμό (β) οι τρεις κατηγορίες τελειοθήρων (προσαρμοστικοί, δυσπροσαρμοστικοί 
και μη τελειοθήρες), όπως ταξινομούνται με την κλίμακα APS-R, διαφέρουν σημαντικά ως προς το βαθμό 
αυτοεκτίμησης τους και (γ) οι προσαρμοστικοί τελειοθήρες σημειώνουν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα 
αυτοεκτίμησης. Συμπερασματικά, στην παρούσα εργασία θα συζητηθούν η πολυδιάστατη φύση της 
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τελειοθηρίας, η ανάγκη διάκρισης μεταξύ των θετικών και των αρνητικών επιδράσεων της και η αξία 
διερεύνησης της και σε μη κλινικούς πληθυσμούς.  
 
 

Θεματική Συνεδρία 2 (ΚΕΔΕΑ, Αμφ. 3) 
Ζητήματα πολυπολιτισμικότητας στην εκπαίδευση και τη συμβουλευτική 

 
Προεδρείο: Αναστασία Ψάλτη, Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 
 
Αλλαγές σε εθνική ταυτότητα, ρατσισμό και προσωποαντίληψης στην Κύπρο 
 
Μ. Αργυρίδης 
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου 
 
Εισαγωγή-σκοπός έρευνας: Η Κύπρος έχει βιώσει σημαντικά και κομβικά γεγονότα τη δεκαετία 2000-2010, 
όπως το άνοιγμα των οδοφραγμάτων προς την κατεχόμενη περιοχή τον Απρίλιο του 2003, την καταψήφιση 
του Σχεδίου Ανάν στο δημοψήφισμα του Απριλίου του 2004, την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
το Μάιο του 2004 και την εκλογή του πρώτου της αριστερού προέδρου το Φεβρουάριο του 2008. Αυτές οι 
αλλαγές αναπόφευκτα προκάλεσαν πολλές δημογραφικές, πολιτειακές, πολιτικές, εκπαιδευτικές, και 
εργασιακές μεταβολές και μεταρρυθμίσεις. Ο σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας ήταν να αξιολογήσει τα 
επίπεδα εθνικής ταυτότητας, ρατσισμού και αντίληψης των άλλων σε τρία διαφορετικά χρονικά διαστήματα 
(2000, 2004 και 2010).  
Μεθοδολογία: Διακόσιοι ενενήντα οκτώ φοιτητές απάντησαν τα τρία ερωτηματολόγια στις τρεις διαφορετικές 
χρονικές στιγμές.  
Αποτελέσματα: Όσον αφορά την εθνική ταυτότητα, τα αποτελέσματα έδειξαν μια στατιστικά σημαντική μείωση 
στα επίπεδα της από το 2000 στο 2004, και μια περαιτέρω σημαντική μείωση το 2010 [F (2, 295) = 65.99, p < 
.001]. Όσον αφορά το ρατσισμό, τα αποτελέσματα έδειξαν μια μικρή, αλλά σημαντική μείωση από το 2000 στο 
2010 [F (2, 295) = 8.27, p < .001]. Όσον αφορά την προσωποαντίληψη ως όμοιοι ή διαφορετικοί από τους 
άλλους, τα αποτελέσματα έδειξαν ένα φαινόμενο «Λ» στη γραφική παράσταση με στατιστικά σημαντική 
αύξηση στα ποσοστά αντιληπτικής ομοιότητας με τους άλλους το 2004 σε σύγκριση με το 2000 και τη 
σημαντική μείωση των επιπέδων πάλι το 2010 [F (2, 295) = 16.59, p < .001].  
Συμπεράσματα: Στη συζήτηση των αποτελεσμάτων, δίνονται ερμηνείες στα πιο πάνω αποτελέσματα και 
αναλύονται οι εφαρμογές των αποτελεσμάτων στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, τις πολιτειακές αλλαγές που 
πρέπει να εφαρμοστούν όπως και τις αναγκαίες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις.  
 
Σχολικός εκφοβισμός και εθνοπολιτισμική ετερότητα: Μια διερεύνηση σε δημόσια σχολεία 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευση στην Κύπρο 
 
Γ. Νικολάου, Χ. Καλογήρου, Α. Σπυροπούλου  
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
 
Η συγκεκριμένη έρευνα διενεργήθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος MABE (MABE – Active and 
socially constructive methodology to fight against bullying), που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
στα πλαίσια του Προγράμματος Daphne, και είχε στόχο τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ του σχολικού 
εκφοβισμού και της εθνοπολισμικής ετερότητας σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης της Κύπρου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε έξι σχολεία, σε όλες τις επαρχίες και σ’ αυτήν 
έλαβαν μέρος 545 μαθητές 8-14 χρονών. 464 μαθητές είχαν κυπριακή καταγωγή και 81 κατάγονταν από άλλες 
χώρες. Οι μαθητές συμπλήρωσαν σχετικό ερωτηματολόγιο και στις περιπτώσεις των αλλοδαπών μαθητών 
διενεργήθηκαν συνεντεύξεις με τη βοήθεια μεταφραστή. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη χρήση του στατιστικού 
πακέτου SPSS και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας η εθνοπολιτισμική ετερότητα φαίνεται να 
συνδέεται με το σχολικό εκφοβισμό, ως παράγοντας που μπορεί να συμβάλει τόσο στην άσκηση του 
εκφοβισμού όσο και στη θυματοποίηση. Συγκεκριμένα, οι αλλοδαποί μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα 
αισθάνονταν περισσότερο θύματα από τους Κύπριους συμμαθητές τους. Σε σχέση με τα είδη εκφοβισμού ο 
λεκτικός και ψυχολογικός εκφοβισμός είναι τα πιο συχνά είδη τα οποία αντιμετωπίζουν τα θύματα. Επίσης, η 
έρευνα κατέδειξε ότι οι κύπριοι μαθητές αντιμετωπίζουν τους αλλοδαπούς συμμαθητές τους ως άτομα που 
«ήρθαν και θα φύγουν» και ότι ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των 
αλλοδαπών μαθητών είναι πολύ σημαντικός. 
 
Η πολυπολιτισμική επάρκεια του συμβούλου στην Ελλάδα 
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Α. Μούτου1, Α. Ψάλτη2 
1 ΠΜΣ: «Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή την Εκπαίδευση και την Υγεία», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
2 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 
 
Το επιστημονικό πεδίο της πολυπολιτισμικής συμβουλευτικής αριθμεί ήδη πάνω από 25 χρόνια ζωής. Ωστόσο 
τα τελευταία χρόνια, με τις αλλαγές στην πληθυσμιακή σύνθεση των περισσότερων χωρών, η έννοια της 
πολυπολιτισμικής συμβουλευτικής έχει αποτελέσει αντικείμενο επιστημονικών συζητήσεων και ερευνών σε 
ολόκληρο τον κόσμο, πέρα από τις παραδοσιακές χώρες υποδοχής μεταναστών. Εξαίρεση δεν αποτελεί ούτε 
η Ελλάδα, η οποία από τη δεκαετία του 1990 αρχίζει να δέχεται ένα μεγάλο αριθμό μεταναστών. Τα άτομα που 
ανήκουν σε πολιτισμικές μειονότητες, υπόκεινται σε διακρίσεις και μη ισότιμη μεταχείριση σε σχέση με τις 
κυρίαρχες ομάδες. Για το λόγο αυτό καθίσταται αναγκαία μια πολιτισμικά προσανατολισμένη συμβουλευτική ή 
αλλιώς μια πολυπολιτισμική συμβουλευτική για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προβλημάτων των ατόμων 
αυτών. Η αποτελεσματικότητα της πολυπολιτισμικής συμβουλευτικής είναι άμεσα συνδεδεμένη με την 
πολυπολιτισμική επάρκεια του συμβούλου. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της ύπαρξης 
(και σε ποιο βαθμό) ή μη της πολυπολιτισμικής επάρκειας στους Έλληνες συμβούλους. Η έρευνα διεξήχθη με 
τη χρήση ποσοτικών μεθόδων ανάλυσης, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τον παράγοντα φύλο, την ηλικία, 
την επαγγελματική πιστοποίηση, την πολυπολιτισμική εκπαίδευση, καθώς και την επαγγελματική εμπειρία των 
συμμετεχόντων, από τη θέση τους ως σύμβουλοι σε διάφορες δομές, δημόσιες και ιδιωτικές. Η μέτρηση έγινε 
με τη χρήση τριών κλιμάκων: την κλίμακα ΜCCT (Multicultural Counceling Competence and Training Survey), 
MCSDS (Multicultural Social Desirability Scale), και Demographic Questionnaire. Τα αποτελέσματα δείχνουν 
την πολυπολιτισμική επάρκεια των Ελλήνων συμβούλων να κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα, γεγονός που 
καταδεικνύει την ανάγκη περαιτέρω εκπαίδευσης, ενημέρωσης και πρακτικής εφαρμογής σε ζητήματα 
πολυπολιτισμικής συμβουλευτικής.  
 
Συμβουλευτική ψυχολογία στην Ελλάδα: Εντός ή εκτός Ευρώπης; 
 
Χ. Βαλλιανάτου1, Μ. Ε. Κολίρη1, Γκούσκος Στέλιος2 
1 Therapy Network, Ελλάδα 
2 Regent’s College, UK 
 
Εισαγωγή, σκοπός της εργασίας: Η συμβουλευτική ψυχολογία είναι ένα νέο επάγγελμα στην Ευρώπη αλλά και 
στην Ελλάδα. Είναι αναμενόμενο να υπάρχει σύγχυση γύρω από την ταυτότητα του επαγγέλματος αλλά και 
διαφορές ανάμεσα στις Ευρωπαϊκές χώρες. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει κάποιες 
σημαντικές παραμέτρους σε σχέση με τη διαμόρφωση της ταυτότητας του επαγγέλματος στην Ελλάδα και 
άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.  
Μεθοδολογία: Η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση (literature review) πηγών 
που αναφέρονται στην φιλοσοφία και την ανάπτυξη της ταυτότητας του/ της συμβουλευτικού/ής ψυχολόγου. 
Αποτελέσματα: Η ταυτότητα του/ της συμβουλευτικού/ης ψυχολόγου σε κάποια Ευρωπαϊκά κράτη ορίζεται με 
βάση τις παρακάτω παραμέτρους: (1) Την εκπαίδευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο με στόχο την εκμάθηση 
διαφόρων ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων, μεθοδολογιών έρευνας, δεοντολογικής και ορθής 
επαγγελματικής συμπεριφοράς και την ανάπτυξη κριτικής σκέψης (2) Το μοντέλο «επιστήμονας-ερευνητής» 
(scientist-practitioner) (3) Τη φαινομενολογία και τις αξίες της ανθρωποκεντρικής προσέγγισης (4) Την έμφαση 
στη θεραπευτική σχέση (5) Την αναγνώριση και αποδοχή της διαφορετικότητας (6) Την κριτική σκέψη και την 
αντανακλαστική πρακτική (reflective practice) 
Συμπεράσματα: Δεδομένης της πολύ πρόσφατης ανάπτυξης του κλάδου στην Ελλάδα, παρατηρείται ακόμα 
κάποια σύγχυση όσον αφορά τα δομικά στοιχεία της ταυτότητας του/της συμβουλευτικού/ης ψυχολόγου. Θα 
παρουσιαστούν αυτά τα δομικά στοιχεία έτσι όπως υφίστανται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να συζητηθεί η 
ανάπτυξη της ταυτότητας αυτής στην Ελλάδα σε σχέση με το ευρύτερο πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό 
πλαίσιο. Τέλος, θα παρουσιαστούν προτάσεις με στόχο την περαιτέρω διαμόρφωση και εξέλιξη της ταυτότητας 
του επαγγέλματος του/της συμβουλευτικού ψυχολόγου.  
 
 
Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 10.30-12.00  
 
 

Συμπόσιο 2 (ΚΕΔΕΑ, Αμφ.1) 
Ψυχοθεραπεία και θετική ψυχολογία: Έρευνα και εφαρμογές 

 
Πρόεδρος: Αγάθη Λακιώτη, Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών 
Συζητήτρια: Πολυξένη Γεωργιάδου, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 
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Ο στόχος του συμποσίου είναι η σύνδεση εννοιών της θετικής ψυχολογίας με την ψυχοθεραπευτική 
διαδικασία. Στην πρώτη εργασία χρησιμοποιούνται ερευνητικά δεδομένα από τη σκοπιά των θεραπευομένων, 
για να διερευνηθεί ο ρόλος των θετικών συναισθημάτων γενικά και της ελπίδας και της εξεύρεσης νοήματος 
ζωής ειδικότερα ως μέσα και αποτελέσματα της θεραπευτικής αλλαγής. Η δεύτερη εργασία πραγματεύεται τη 
σύνδεση ψυχικής ανθεκτικότητας και ψυχοθεραπείας και προσπαθεί να απαντήσει το κατά πόσο η 
θεραπευτική διαδικασία είναι μια διαδικασία ανάπτυξης και ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας, μέσα από 
τα αποτελέσματα που επιφέρει στην προσωπικότητα και συμπεριφορά του ατόμου. Η τρίτη εργασία 
επικεντρώνεται στον κλάδο της ψυχοκαρδιολογίας και εξετάζει μια πρόταση για ένα πρόγραμμα 
αποκατάστασης καρδιοπαθών το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία τόσο από τις παρεμβάσεις που υποστηρίζονται 
από τη διεθνή βιβλιογραφία όσο και από την θετική ψυχολογία. Τέλος, στην τέταρτη εργασία διερευνάται η 
διαδικασία του «απολαμβάνειν» και παρουσιάζονται οι βασικές στρατηγικές και τεχνικές που σχετίζονται με την 
υλοποίησή της, μέσα από εκτενή ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. 
 
Διερευνώντας την παρουσία θετικών συναισθημάτων στις αφηγήσεις πελατών μετά την ολοκλήρωση 
επιτυχούς θεραπευτικής διαδικασίας 
 
Α. Ζύμνη Γεωργάλου, Α. Σταλίκας 
 
Οι θεραπευτικοί παράγοντες που σχετίζονται άμεσα με τον πελάτη στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία 
αποτελούν αναμφισβήτητα ισχυρούς προάγγελους της θεραπευτικής αλλαγής. Τα δυνατά κίνητρα και τα 
υψηλά επίπεδα δέσμευσης του πελάτη στη θεραπευτική διαδικασία έχουν άμεση συσχέτιση με το θετικό 
αποτέλεσμα της ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Επιπροσθέτως, υπάρχουν ενδείξεις πως η 
ψυχοθεραπεία ενδέχεται να είναι αποτελεσματική στις περιπτώσεις που ο πελάτης έχει μια αρχική θετική 
στάση ως προς τη διαδικασία και το αποτέλεσμα της ψυχοθεραπείας.  
Ωστόσο, στις περισσότερες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε σχέση με τη θεραπευτική διαδικασία δεν 
έχει συμπεριληφθεί η ματιά του πελάτη κυρίως λόγω μεθοδολογικών δυσκολιών. Σκοπός αυτής της 
παρουσίασης είναι η διερεύνηση, από τη σκοπιά του θεραπευόμενου, της αλληλεπίδρασης των θετικών 
εμπειριών και συναισθημάτων στο πλαίσιο της ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Θα παρουσιαστούν 
αφηγήσεις πελατών που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη θεραπευτική τους διαδικασία. Στόχος της μελέτης 
είναι να συνδέσει τις αφηγήσεις των πελατών με την παρουσία θετικών συναισθημάτων ως μέσο και ως 
αποτέλεσμα της θεραπευτικής αλλαγής. Θα δοθεί ειδική έμφαση στο ρόλο της ελπίδας και της αναζήτησης και 
εξεύρεσης νοήματος ζωής σαν μοχλούς και ενδείξεις της αλλαγής. 
 
Η ψυχοθεραπεία ως διαδικασία ανάπτυξης και ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας  
 
Α. Λακιώτη, Α. Σταλίκας 
 
Οι έρευνες της ψυχικής ανθεκτικότητας καταλήγουν σε μια σειρά παραγόντων που θεωρούνται προστατευτικοί 
και χαρακτηρίζουν την ανθεκτική προσαρμογή των ατόμων στην αντιξοότητα και τις κρίσεις. Οι παράγοντες 
αυτοί περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις θετικές αντιλήψεις που έχει κάποιος για τον εαυτό του, τις στρατηγικές 
αντιμετώπισης, το νόημα στη ζωή, τα θετικά συναισθήματα και την κοινωνική στήριξη. Έρευνες για τα 
αποτελέσματα της ψυχοθεραπείας αναφέρουν ότι εκτός από τη μείωση των συμπτωμάτων και την επίλυση 
προβλημάτων, η ψυχοθεραπεία μπορεί να οδηγήσει επίσης στη δημιουργία νέων τρόπων να σχετίζεται κανείς 
με τους άλλους, καλύτερη κατανόηση του εαυτού και μεγαλύτερη αποδοχή και αυτό-εκτίμηση. Σκοπός της 
παρουσίασης αυτής είναι η ανασκόπηση των ευρημάτων τόσο των ερευνών για την ψυχική ανθεκτικότητα όσο 
και των ερευνών για την ψυχοθεραπεία και η προσπάθεια σύνδεσης των δύο αυτών γραμμών έρευνας. Ο 
στόχος είναι η απάντηση στο ερώτημα του κατά πόσο η ψυχοθεραπεία αποτελεί μια διαδικασία ανάπτυξης και 
ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας. Παράλληλα εξετάζεται το κατά πόσο η έννοια της ψυχικής 
ανθεκτικότητας μπορεί να λειτουργήσει ως ένα ερμηνευτικό μοντέλο για την καλύτερη κατανόηση της 
ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας. 
 
Ψυχοκαρδιολογία και προγράμματα αποκατάστασης καρδιοπαθών 
 
Α. Τσιρίκος, Α. Σταλίκας 
 
Η ψυχοκαρδιολογία αποτελεί κλάδο της κλινικής ψυχολογίας της υγείας και μελετά τους ψυχολογικούς 
παράγοντες επικινδυνότητας, που συντελούν στην εμφάνιση, ανάπτυξη, διατήρηση και υποτροπή των 
καρδιαγγειακών παθήσεων, καθώς επίσης και τις ψυχολογικές συνέπειες στους πάσχοντες. Κύριος άξονας της 
παρουσίασης είναι η πρόταση ανάπτυξης προγράμματος αποκατάστασης καρδιοπαθών. Αναφέρεται η 
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σκοπιμότητα του έργου, η δομή και τα συστατικά στοιχεία ενός τέτοιου προγράμματος. Ειδικότερα, μελετάται η 
ανάγκη προσανατολισμού των προγραμμάτων σε εκείνους τους καρδιοπαθείς που παρουσιάζουν την 
υψηλότερη επικινδυνότητα εξαιτίας ψυχολογικών παραγόντων για τους οποίους έχει καταδειχθεί ότι 
συμμετέχουν αρνητικά στην πορεία της νόσου (π.χ. προσωπικότητα τύπου D). Εξετάζεται η εξειδικευμένη και 
εξατομικευμένη παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών με απώτερο σκοπό τον καθορισμό παρεμβάσεων σε 
στοχευμένους πληθυσμούς καρδιοπαθών που είναι επιδεκτικοί τροποποιήσεων (π.χ. ως προς τη 
συμμόρφωση στη φαρμακευτική αγωγή, εξάσκηση, διακοπή καπνίσματος κ.ά.) αλλά και χρήζουν τέτοιων 
αλλαγών συγκριτικά με άλλους καρδιοπαθείς. Οι άξονες της παρέμβασης που αναπτύσσονται, συνάδουν με τα 
ευρήματα της διεθνούς βιβλιογραφίας, ωστόσο επιχειρείται και ένα ψυχοθεραπευτικό μείγμα με στοιχεία από 
τη θετική ψυχολογία. Σήμερα, η ψυχοκαρδιολογία ως εφαρμοσμένη πρακτική βασισμένη σε κλινικές αποδείξεις 
(evidence-based medicine), αποτελεί ένα πλαίσιο για ανάπτυξη αναγκαίων και ικανών παρεμβάσεων 
τροποποίησης των υψηλού κινδύνου παραγόντων για τις καρδιαγγειακές παθήσεις. 
 
H έννοια του "Απολαμβάνειν" (Savoring): Θεωρητικές θέσεις, ερευνητικά ευρήματα και εφαρμογές της 
στην ψυχοθεραπεία 
 
Α. Χαρισιάδης 
 
Η διαδικασία του «απολαμβάνειν» απαιτεί τη συνειδητή βίωση θετικών συναισθημάτων, καταστάσεων ή 
αισθήσεων καθώς και την εκτίμηση και απόλαυσή των. Οι εμπειρίες αυτές μπορεί να αφορούν το παρελθόν και 
να ανακαλούνται στο παρόν, μπορεί να συμβαίνουν στο παρόν, ή να αφορούν την προσμονή βίωσης θετικών 
εμπειριών στο μέλλον. Διάφορες στρατηγικές έχουν προταθεί και εφαρμόζονται με στόχο την υλοποίηση της 
διαδικασίας του «απολαμβάνειν». Οι στραγητικές αυτές είναι γνωσιακές και συμπεριφοριστικές. Σ΄αυτή την 
παρουσίαση πραγματοποιείται μια εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση και παρουσιάζονται οι βασικές 
στρατηγικές και τεχνικές που σχετίζονται με τη διαδικασία του «απολαμβάνειν» και γίνεται αξιολόγησή των με 
βάση την καταλληλότητα εφαρμογής των ανάλογα με τον πληθυσμό. 
 
 

Θεματική Συνεδρία 3 (ΚΕΔΕΑ, Αμφ. 2) 
Αντιμετώπιση προβλημάτων ψυχικής υγείας 

 
Προεδρείο: Ευρυνόμη Αυδή, Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
 
Η εμπειρία πελατισσών συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας από τον έμφυλο χαρακτήρα της ψυχικής 
οδύνης 
 
Θ. Καστράνη, Β. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  
 
Στην παρούσα εισήγηση διερευνάται ο τρόπος που υπεισέρχεται το φύλο και ο έμφυλος εαυτός στη θεραπεία 
ως αιτιολογικοί παράγοντες της έναρξής της. Πιο συγκεκριμένα, μελετάται η εμπειρία 27 πελατισσών 
συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας από την έμφυλη διάσταση της ψυχικής οδύνης και ο ρόλος του φύλου ως 
ζητήματος που απασχολεί τις πελάτισσες κατά την αναζήτηση θεραπευτικής υποστήριξης.  
Οι στόχοι της έρευνας προσεγγίζονται ποιοτικά με τη χρήση ατομικών, ημι-δομημένων συνεντεύξεων και τη 
μέθοδο της ερμηνευτικής φαινομενολογικής ανάλυσης. Τα αποτελέσματα που θα συζητηθούν καταδεικνύουν 
την εμπειρία του φύλου ως επιβαρυντικού παράγοντα της ψυχικής οδύνης των γυναικών και προτείνουν την 
πολυπαραγοντική κατανόηση της πλειοψηφικής αντιπροσώπευσης των γυναικών ως πελατισσών 
συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας. Τα συμπεράσματα υπογραμμίζουν τον κοινωνικοπολιτικό χαρακτήρα της 
ψυχικής οδύνης καθώς το φύλο καθίσταται ένα σημαντικό συστατικό της θεραπείας ήδη από την έναρξή της.  
Μελετώντας το «πρόβλημα-κρίση» σε αρχικές συνεδρίες συστημικής οικογενειακής θεραπείας: Μια 
προσέγγιση Ανάλυσης Λόγου  
 
Π. Πατρίκα1, Ε. Τσέλιου2 
1 Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια του ΠΜΣ «Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία», 
Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Δασκάλα Ειδικής Αγωγής 
2 Επίκουρη Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
 
Εισαγωγή-σκοπός εργασίας: Η παρούσα εργασία βασίζεται σε ερευνητική μελέτη που έγινε με στόχο να 
διερευνηθεί το τι συμβαίνει στο (δια)-λογο μεταξύ θεραπευτή/τριας και μελών οικογένειας σε αρχικές συνεδρίες 
συστημικής οικογενειακής θεραπείας, όταν η συζήτηση εστιάζεται στο αναφερόμενο πρόβλημα. Η μελέτη 
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εντάσσεται στο πλαίσιο της συνάντησης μεταξύ σύγχρονων συστημικών και μετανεωτερικών προσεγγίσεων 
στη συμβουλευτική/ ψυχοθεραπεία και σύγχρονων προσεγγίσεων στην ποιοτική έρευνα (Ανάλυση Λόγου).  
Μεθοδολογία: Τα δεδομένα αποτέλεσαν εννέα απομαγνητοφωνημένες αρχικές συνεδρίες έξι οικογενειών σε 
θεραπεία (με προσέγγιση Μιλάνου). Η ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων έγινε με βάση την 
προσέγγιση της Ψυχολογίας του Λόγου και ειδικότερα το Μοντέλο Γλωσσικής Δράσης των Edwards & Potter 
(1992). 
Αποτελέσματα: Η ανάλυση ανέδειξε ότι οι συμμετέχοντες, όταν συνομιλούν για το πρόβλημα, αντλούν είτε από 
ένα ενδοατομικό ερμηνευτικό ρεπερτόριο και συνδέουν τα συμπτώματα με τις ‘προβληματικές’ ιδιότητες του 
αναφερόμενου ασθενή, είτε από ένα σχεσιακό ερμηνευτικό ρεπερτόριο και τοποθετούν το πρόβλημα στο 
πλαίσιο των αλληλεπιδράσεών τους. Η δόμηση ταυτοτήτων και η διαχείριση της υπαιτιότητας αναδύονται ως οι 
δύο βασικές λειτουργίες που επιτελεί ο λόγος οικογένειας και θεραπευτή, καθώς οργανώνεται γύρω από το 
«πρόβλημα». Στην παρούσα εργασία θα εστιάσουμε σε ένα εύρημα που αφορά τη σύνδεση της χρήσης του 
σχεσιακού ερμηνευτικού ρεπερτορίου από πλευράς του θεραπευτή με αιχμές απόδοσης υπαιτιότητας στα «μη 
προβληματικά» μέλη της οικογένειας, όπως αυτό εκλαμβάνεται από τα ίδια. 
Συμπεράσματα: Θα συζητήσουμε τη σημασία του ευρήματος υποστηρίζοντας τη χρησιμότητα περαιτέρω 
διερεύνησης, με προεκτάσεις για τη θεωρία και την κλινική πρακτική στο πεδίο της συστημικής θεραπείας. 
Παράλληλα, θα αναφερθούμε στις δυνατότητες της Ανάλυσης Λόγου για τη μελέτη της ψυχοθεραπευτικής 
διαδικασίας.  
 
Συνεργασία με την σχολική κοινότητα, με αφορμή περίπτωση έφηβης με αυτοκαταστροφική 
συμπεριφορά 
 
Κ. Γιαντσελίδου, Ε. Αθανασοπούλου, Ι. Βατιανός, Α. Μπέκα 
Ψυχιατρικό Tμήμα Παιδιών-Εφήβων Γ.Ν. « Γ. Παπανικολάου» 
 
Εισαγωγή: Η εκδήλωση αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς, αποτελεί συχνά την αφορμή για να φτάσει ένας 
έφηβος σε Υπηρεσία Ψυχικής Υγείας και «ανοίγει έναν διάλογο» τόσο με τον ίδιο και την οικογένεια του, όσο 
και με την σχολική κοινότητα, στην οποία είναι ενταγμένος. Ακόμα και στις περιπτώσεις, όπου από τον 
θεραπευτικό σχεδιασμό «παραλειφθεί» η συνεργασία με το σχολείο, η ίδια η συμπεριφορά εκδραμάτισης και η 
ψυχική ευθραυστότητα που αυτή εκφράζει, βάζει την σχολική κοινότητα σε μεγάλη δυσκολία, ώστε να «καλεί 
για βοήθεια». 
Σκοπός: Η παρούσα εργασία επιχειρεί να παρουσιάσει την θεραπευτική εργασία με έφηβη, την οικογένεια της 
και το σχολείο, εστιάζοντας στην συνεργασία με το σχολείο . Επιχειρεί να αναδείξει τις δυσκολίες έτσι όπως 
καταγράφονται από τους εκπαιδευτικούς, τα ερωτήματα τα οποία θέτουν και την αποτίμηση αυτής της 
συνεργασίας όπως την αξιολογούν οι εκπαιδευτικoί, καθώς και η θεραπευτική ομάδα.  
Μεθοδολογία: Περιγράφεται και σχολιάζεται το περιεχόμενο των τηλεφωνικών επικοινωνιών και των 
συναντήσεων συμβουλευτικού χαρακτήρα της θεραπευτικής ομάδας με τους εκπαιδευτικούς.  
Συμπεράσματα: Οι εκπαιδευτικοί και η θεραπευτική ομάδα αξιολόγησαν θετικά την συνεργασία. Ενδεικτικά, οι 
εκπαιδευτικοί ανέφεραν ανακούφιση από το «αίσθημα αβοηθησίας», καλύτερη κατανόηση και νοηματοδότηση 
των συμπεριφορών της έφηβης, καθώς και υποχώρηση των επεισοδίων εκδραμάτισης στο σχολικό 
περιβάλλον.  
Τα οφέλη δεν περιορίζονται στην διαχείριση της συγκεκριμένης περίπτωσης, αλλά ενισχύουν την πρόληψη 
στην ψυχική υγεία των μαθητών, μέσω της ευαισθητοποίησης της σχολικής κοινότητας και της εξοικείωσης των 
εκπαιδευτικών στην αναγνώριση και αντιμετώπιση παρόμοιων δυσκολιών. 
 
 
Συμβουλευτική, ένα συνεχώς διευρυνόμενο πεδίο δράσης για μια δημόσια ψυχοκοινωνική υπηρεσία 
την περίοδο της κρίσης 

 
Μ. Κυριακίδου, Μ. Βασσάρα 
Κέντρο Πρόληψης ΠΥΞΙΔΑ 
 
Εισαγωγή-σκοπός της εργασίας: Η παρούσα εργασία επιδιώκει να αναδείξει τη νέα πραγματικότητα που 
διαμορφώνεται στην περίοδο της κρίσης σε δημόσιες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας ψυχοκοινωνικής φροντίδας και 
πρόληψης, λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα για συμβουλευτική που δέχονται καθημερινά το Κέντρο 
Πρόληψης ΠΥΞΙΔΑ και το Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Νεάπολης –Συκεών.  
Μεθοδολογία: Έχουν συλλεχθεί δεδομένα για μια περίοδο 1,5 χρόνου, με τη χρήση ενός δελτίου καταγραφής 
προκειμένου να διερευνηθεί τόσο το προφίλ των εξυπηρετούμενων, όσο και τα αιτήματα που αυτοί/ες 
εκφράζουν προς τις υπηρεσίες. 
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Αποτελέσματα: Η περίοδος της κρίσης που πλήττει τη χώρα μας, συνοδεύεται με μια αύξηση των αιτημάτων 
προς τις δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας, πρόληψης και κοινωνικής φροντίδας. Τα αιτήματα ποικίλουν. 
Ψυχοπαθολογικές καταστάσεις, προβλήματα που αφορούν την οικογενειακή συνοχή, τη μη ομαλή 
συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών και προσωπικά διλήμματα είναι οι συχνότεροι λόγοι που 
κάνουν τους πολίτες να αναζητήσουν βοήθεια, καθώς επίσης και ζητήματα εύρεσης εργασίας και 
αντιμετώπισης οικονομικών προβλημάτων.  
Καθώς οι κοινωνικές υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης «ανοίγουν τις πόρτες τους» στους πολίτες, έχοντας 
πλέον την τεχνογνωσία και την εμπειρία να φροντίσουν σφαιρικά και δωρεάν τον άνθρωπο που απευθύνεται 
σε αυτές, αυξάνονται ραγδαία τα αιτήματα που δέχονται. Η αντιμετώπιση τους απαιτεί την αναπροσαρμογή 
των παραδοσιακών ρόλων των επαγγελματιών που τις στελεχώνουν, το συντονισμό και τη δικτύωση τους. 
 

 
Θεματική Συνεδρία 4 (ΚΕΔΕΑ. Αμφ. 3) 

Πρόληψη 
 
Προεδρείο: Αντωνία Παπαστυλιανού, Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
 
«Συναισθηματικά…προκλητά δυναμικά»: Δείκτες εσωτερικής συγκρότησης και ενδείξεις 
επικινδυνότητας στην ποιότητα της συναισθηματικής έκφρασης 
 
 
Ι. Μπιτχαβά, Ε. Κουγιουμζόγλου, A. Μ. Παλαιολόγου 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας  
 
Εξετάζεται η Ποιότητα της Συναισθηματικής Έκφρασης μέσα από μία καινοτόμο απόπειρα κλινικού 
ψυχολογικού ελέγχου. Ως συναισθηματική έκφραση ορίζεται η ικανότητα των ατόμων μέσα από λεκτικές και 
μη, εκφράσεις του προσώπου και της φωνής τους να εκδηλώνουν τα συναισθηματικά τους μηνύματα (Oatley & 
Jenkins, 2004) ενώ πολλοί θεωρητικοί εκλαμβάνουν τη συναισθηματική έκφραση μαζί με τη συναισθηματική 
εμπειρία και τη συναισθηματική διέγερση ως ένα από τα τρία βασικά χαρακτηριστικά του συναισθήματος 
(Kennedy-Moore & Watson, 1999), υποστηρίζοντας ότι η έκφραση συναισθημάτων επιτελεί τρεις βασικές 
λειτουργίες: α) Συμβάλλει στην ενεργοποίηση και ρύθμιση της συναισθηματικής εμπειρίας των προσώπων β) 
διαβιβάζει μία πληροφορία από την εσωτερική τους κατάσταση ή μία πρόθεσή τους προς τρίτους και γ) 
ενεργοποιεί τα συναισθήματα των άλλων προκαλώντας ενσυναίσθηση ή άλλη αλτρουιστική συμπεριφορά. 
Παρόλες τις ενδιαφέρουσες αυτές διαστάσεις, η δομή αυτή δεν έχει επαρκώς απασχολήσει τη Συμβουλευτική 
Ψυχολογία, μολονότι μία τέτοια διερεύνηση θα μπορούσε να αποκαλύψει σημαίνουσες προοπτικές για τη 
διακρίβωση τάσεων και διαμόρφωση χρήσιμων παρεμβάσεων. Εδώ ελέγχεται η υπόθεση του εάν και κατά 
πόσον η άκρως συναισθηματική αυτή επικοινωνιακή συμπεριφορά μπορεί να διαμεσολαβείται από τα 
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας νεαρών ατόμων και τα τυχόν συνεπαγόμενα σταθερά γνωσιακά σχήματα 
δράσης τους, που συγκροτούν κρίσιμες όψεις της φυσιογνωμίας τους. Ο έλεγχος γίνεται ως προς το Μοντέλο 
της Εσωτερικής Συγκρότησης και τα αποτελέσματα τείνουν να επιβεβαιώσουν τόσο τη διαμεσολάβηση των 
επιμέρους παραγόντων του στην ποιότητα της έκφρασης των συναισθημάτων, όσο και την ανάγκη για 
συμβουλευτικές παρεμβάσεις πρόληψης σε ένα σταθερό ποσοστό, επιρρεπές στην αλλοτρίωση, της τάξης του 
30% επί πιλοτικού δείγματος 240 ατόμων.  
 
Πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών σε φοιτητές: Αξιολόγηση ενός πιλοτικού προγράμματος 
συμβουλευτικής παρέμβασης πρωτογενούς πρόληψης 
 
Δ. Λοΐζου, Α. Στογιαννίδου 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

 
Εισαγωγή-σκοπός της εργασίας: Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να μελετήσει κατά πόσο η συμμετοχή 
Ελλήνων φοιτητών, που διανύουν τη φάση της αναδυόμενης ενηλικίωσης σε ένα, μακράς διαρκείας (30 
ωρών), πρόγραμμα πρόληψης εξαρτησιογόνων ουσιών μπορεί να επιφέρει επιθυμητές αλλαγές στις 
αντιλήψεις, στις στάσεις, στις δεξιότητες και στις γνώσεις τους για τις εξαρτησιογόνες ουσίες. 
Μεθοδολογία: Το δείγμα της αποτελούν περίπου 50 Έλληνες φοιτητές ηλικίας 19-26 ετών εκ των οποίων οι 30 
συμμετείχαν στην παρέμβαση ενώ οι άλλοι 20 αποτελούν την ομάδα ελέγχου. Για τους σκοπούς της 
αξιολόγησης του προγράμματος χορηγήθηκε ένα ερωτηματολόγιο διερεύνησης αντιλήψεων, στάσεων, 
δεξιοτήτων και γνώσεων σχετικά με τις εξαρτησιογόνες ουσίες, πριν και μετά την παρέμβαση καθώς, επίσης, 
και ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της διαδικασίας του προγράμματος πρόληψης. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν 
τα σχόλια δυο ανεξάρτητων παρατηρητών οι οποίοι ήταν παρόντες στις ομαδικές συναντήσεις.  
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Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η παρέμβαση ήταν επιτυχής, καθώς παρατηρήθηκαν διαφορές 
μεταξύ των ομάδων παρέμβασης και ελέγχου κατά τις μετρήσεις πριν και μετά τις ομαδικές συναντήσεις. 
Επίσης, βρέθηκε ότι η παρουσία των ανεξάρτητων παρατηρητών ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη για τη συλλογή 
στοιχείων που επιτρέπουν την καλύτερη ανάλυση της συμβουλευτικής διαδικασίας.  
Συμπεράσματα: Τα ευρήματα της έρευνας συζητούνται ως προς τη χρησιμότητά τους για το σχεδιασμό και την 
αξιολόγηση προληπτικών προγραμμάτων τα οποία απευθύνονται σε νεαρούς ενήλικες. Ιδιαίτερη έμφαση 
δίνεται στον τρόπο με τον οποίο αξιολογείται η αποτελεσματικότητα παρόμοιων διαδικασιών. 
 
Συμβουλευτική ηλικιωμένων και ελεύθερος χρόνος: Θεωρητικά μοντέλα υποστήριξης  
 
S. Karasavvidis1, Σ. Καρπουχτσής2, Δ. Πρίφτης3, Β. Μπεμπένη4, Α. Λιανού5, Ε. Λιανού5 
1 University of Lausanne, Switzerland 
2 Mediterranean College, Θεσσαλονίκη 
3 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
4 Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά 
5 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
 
Εισαγωγή-σκοπός της εργασίας: Πώς παρέχει κάποιος Συμβουλευτικός Ψυχολόγος επαγγελματική 
συμβουλευτική σε ηλικιωμένους για τον Ελεύθερο Χρόνο; Είναι ο Ελεύθερος Χρόνος αντικείμενο 
Συμβουλευτικής Συνεδρίας? Ποιές Θεωρίες υπάρχουν διαθέσιμες για την Θεωρητική Υποτήριξη της 
Γεροντολογικής Συμβουλευτικής σε Θέματα Ελεύθερου Χρόνου; Αυτές είναι μερικές από τις ερωτήσεις στις 
οποίες στοχεύει να απαντήσει η συγκεκριμένη ανακοίνωση, η οποία εστιάζει στην ποσοτική διεύρυνση του 
Ελεύθερου Χρόνου στην Τρίτη Ηλικία, χωρίς την αντίστοιχη ποιοτική και σε βάθος διεύρυνσή του, γεγονός που 
ενδεχομένως να αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα ψυχοπαθολογίας (αυτοκτονικός ιδεασμός, αίσθημα 
αχρηστοζωίας, μοναξιά, εγκατάλειψη, απομόνωση, κατάθλιψη). 
Μεθοδολογία: Συστηματική Ανασκόπηση ερευνητικών άρθρων δημοσιευμένων σε έγκυρα επιστημονικά 
περιοδικά, καταχωρημένων στις διεθνείς ακαδημαϊκές βάσεις δεδομένων HEAL-LING, SAGE, ELSEVIER, 
WILSON, SCIENCEDIRECT, MEDLINE, PUBMED, PsycINFO, Cochrane, EMBASE, SCOPUS και CINAHL με 
βάση τις λέξεις «Συμβουλευτική», «Τρίτη Ηλικία» και «Ελεύθερος Χρόνος». 
Αποτελέσματα: Η Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας δεν ανέδειξε καμία Θεωρία ή Θεωρητικό Προσανατολισμό 
που να εστιάζει ή να εφαρμόζεται στη Γεροντολογική Συμβουλευτική του Ελεύθερου Χρόνου. Όμως, μέσα από 
την αναζήτηση, αναδείχθηκαν Θεωρητικά Μοντέλα κατανόησης της δραστηριότητας στην Τρίτη Ηλικία σε 
σχέση με τον Ελεύθερο Χρόνο και την συμπεριφορά. Συγκεκριμένα, η Θεωρία της Απόσυρσης, η Θεωρία της 
Δραστηριοποίησης, η Θεωρία της Συνέχειας και η Θεωρία της Επιλεκτικής Βελτιστοποίησης παρέχουν μια 
ασφαλή και σαφή βάση κατανόησης της σχέσης γήρατος και ελεύθερου χρόνου, με προεκτάσεις στην 
Επαγγελματική Συμβουλευτική. 
Συμπεράσματα: Το γεγονός οτι μέχρι σήμερα οι Συμβουλευτικοί Ψυχολόγοι δεν έχουν διατυπώσει σαφή 
θεραπευτικά μοντέλα για τον Ελεύθερο Χρόνο στην Τρίτη Ηλικία, με μια πρώτη ματιά δηλώνει την δυνατότητα 
ανοίγματος της βεντάλιας εφαρμογής της σε νέους και πρωτοποριακούς κλάδους. Με ένα δεύτερο διάβασμα, 
ανακαλύπτει κάποιος οτι ενώ η Αθλητική Ψυχολογία, η Κοινωνιολογία της Εργασίας, η Χρονοβιολογία και η 
Παιδαγωγική έχουν ήδη ασχοληθεί με τον Ελεύθερο Χρόνο ως αντικείμενο, η Συμβουλευτική Ψυχολογία 
μπορεί να αναπτύξει Μοντέλα Συμβουλευτικής ως θεραπευτικά εργαλεία για την ευάλωτη Τρίτη Ηλικία. Μια νέα 
πρόκληση για ένα καινοτόμο πεδιό εφαρμογής της Συμβουλευτικής.  
Επιδράσεις των ΜΜΕ στην αυτοεικόνα και η συμβολή τους στις διαταραχές πρόσληψης τροφής 
 
Μ. Αργυρίδης, Μ. Αγαθοκλέους, Τ. Νεοφύτου, Β. Παντέλα, Μ. Σάββα, Σ. Τιριτά, Ε. Ψάλιου 
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου 
 
Εισαγωγή-σκοπός της εργασίας: Η αναζήτηση των παραγόντων κινδύνου εκδήλωσης και διατήρησης 
διατροφικών διαταραχών αποτελεί ένα σημαντικό ερευνητικό ζήτημα (Yamamiya, Schroff & Thompson, 2008). 
Έρευνες έδειξαν επίσης ότι τα άτομα με διατροφικές διαταραχές καταγράφουν υψηλότερα επίπεδα 
δυσαρέσκειας για το σώμα τους, χαμηλή αυτοεκτίμηση και αρνητική αυτοεικόνα (O'Dea & Abraham, 2000; 
Payne, 2006). Περαιτέρω, η σημασία των ΜΜΕ αποδείχθηκε επίσης σημαντική για την επίδραση της στην 
αυτοεικόνα (Heinberg & Thompson, 1995). Τα περισσότερα διαφημιστικά δείχνουν μη ρεαλιστικές και 
εξιδανικευμένες εικόνες (Richins, 1995). Ο σκοπός της έρευνας ήταν να αξιολογήσει παράγοντες που 
επηρεάζουν την αυτοεικόνα, την αυτοεκτίμηση και τις διαταραχές πρόσληψης τροφής σε μια πιο μικρή 
κοινωνία όπως είναι η Κύπρος όπου τα ΜΜΕ έχουν πιο μεγάλη "δύναμη" λόγω του μικτού της μεγέθους και 
πληθυσμού. Επίσης θεωρήθηκε σημαντικό να συγκριθούν τα δεδομένα της Κύπρου με αυτά των ΗΠΑ.  
Μεθοδολογία: Εκατό τρεις φοιτητές από ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Κύπρου απάντησαν 5 ερωτηματολόγια 
(αυτοεκτίμησης, αυτοεικόνας, διαταραχής πρόσληψης τροφής και επιδράσεις από τα ΜΜΕ στην αυτοεικόνα).  
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Αποτελέσματα: Ταυτόχρονη παλινδρομική ανάλυση έδειξε ότι οι μεταβλητές άγχος βάρους και εμμονή με 
θέματα βάρους, παρόμοια εμφάνιση με διάσημους στα ΜΜΕ και σημασία των ΜΜΕ στην εμφάνιση 
ερμήνευσαν 58% στη διασπορά της διαταραχής πρόσληψης τροφής F (13, 89) = 9.27, p < .001; β = .60, p < 
001, β = -.19, p = .025 και β = .28, p = .05 αντίστοιχα). Επίσης, τα T-test για ένα δείγμα έδειξαν στατιστικά 
σημαντικές διαφορές μεταξύ του δείγματος των ΗΠΑ και της Κύπρου σε αισθήματα ελκυστικότητας, 
περισσότερη ικανοποίηση με συγκεκριμένα μέρη του σώματος και λιγότερο άγχος και ανησυχία για το βάρος 
και αυστηρότητα στη χρήση και περιορισμό του φαγητού.  
Συμπεράσματα: Βάσει των αποτελεσμάτων, φαίνεται πως στην Κύπρο οι επιδράσεις των ΜΜΕ (να φαίνομαι 
όπως τα άτομα σε διάσημα ΜΜΕ, τα διάσημα ΜΜΕ σαν σωστή πληροφόρηση για την εμφάνιση και το άγχος 
για το βάρος, η διατροφή και ο περιορισμός της τροφής) είναι πολύ δυνατές και μπορούν να προβλέψουν την 
ανάπτυξη διατροφικών διαταραχών ακόμα και σε δείγμα υγειών νέων. Παρά ταύτα, φαίνεται οι επιδράσεις να 
είναι πιο μικρές απ' ότι στις ΗΠΑ όπως αρχικά υποθέσαμε.  
Θα συνεχιστεί η έρευνα με περισσότερο πληθυσμό και τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν σε περίπτωση 
που υπάρξει θετική ανταπόκριση.  
 
Η Δoμή και η Λειτουργία των Τμημάτων Ένταξης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υπό την οπτική 
των εκπαιδευτικών των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

Α. Βλάχου, Μ. Κοντοφρυού 
Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
 
Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο την διερεύνηση της λειτουργίας των τμημάτων ένταξης στην δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. Μέσα από τις απόψεις των εκπαιδευτικών των τμημάτων ένταξης, διερευνήθηκε ο τρόπος με τον 
οποίο αντιλαμβάνονται τον ρόλο και τα καθήκοντα τους, την δομή, την λειτουργία και τον ρόλο των τμημάτων 
ένταξης  της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  
Για την διεξαγωγή της έρευνας επιλέχθηκε η ποιοτική μέθοδος και η συλλογή των δεδομένων 
πραγματοποιήθηκε μέσω ενός οδηγού ημιδομημένης συνέντευξης, με την συμμετοχή 36 εκπαιδευτικών 
τμημάτων ένταξης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι κοινός τόπος 
όλων των συμμετεχόντων, ήταν η αντίληψη του τμήματος ένταξης ως φορέα υποστήριξης των μαθητών με 
ε.ε.α σε γνωστικό- μαθησιακό επίπεδο, η ανάδειξη της συμβουλευτικής σε βασική διάσταση του ρόλου των 
καθηγητών των τμημάτων ένταξης και η επιθυμία ενίσχυσης των εκπαιδευτικών τους καθηκόντων σχετικά με 
την εκπαίδευση των μαθητών με ε.ε.α. Ενώ, σε μείζονες προβληματικούς τομείς αναδείχτηκαν το χάσμα 
ανάμεσα στην ύλη του Αναλυτικού προγράμματος Σπουδών και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών 
τους, η διαμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος του τμήματος ένταξης και η συνεργασία με τους 
συναδέλφους της γενικής εκπαίδευσης.  
Συμπερασματικά, οι εκπαιδευτικοί του τμήματος ένταξης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παρά το ότι 
αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες, δεν επιθυμούν για το τμήμα ένταξης την υιοθέτηση ενός διαφορετικού 
ρόλου από τον ήδη υπάρχοντα. 
 
 
 
 
 Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 12.30-14.00  
 
 

Συμπόσιο 3 (ΚΕΔΕΑ, Αμφ. 1) 
Η συμβολή των νέων τεχνολογιών στη Συμβουλευτική Φοιτητών: Μια εναλλακτική μορφή 

συμβουλευτικής και σε συνθήκες οικονομικής κρίσης 
 

Πρόεδρος: Αναστασία Καλαντζή – Αζίζι, Εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών ΕΚΠΑ  
Συζητητής: Θεόδωρος Γιοβαζολιάς, Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Το Διαδίκτυο διεύρυνε τη δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων και ως αποτέλεσμα τον τρόπο 
παροχής συμβουλευτικής και υποστήριξης. Ένα σύνολο από υπηρεσίες προσφέρονται στους χρήστες του, οι 
οποίες στοχεύουν στην ενημέρωση, την παροχή συμβουλευτικής και πρακτικής καθοδήγησης σε 
πολυάριθμους τομείς που αφορούν την ψυχική υγεία. Οι φοιτητές αποτελούν ένα πληθυσμό που διαθέτει 
μεγάλη εξοικείωση με τη χρήση του Διαδικτύου και ταυτόχρονα ένα πληθυσμό που διανύει μια αναπτυξιακή 
φάση με ιδιαίτερους στόχους όσον αφορά την προσαρμογή στο ακαδημαϊκό πλαίσιο και την ανάληψη ρόλων 
που προϋποθέτουν τη συναισθηματική ωρίμανση και τη λήψη αποφάσεων. Αυτοί οι στόχοι αποτελούν εν 
δυνάμει μορφές πίεσης που ενδέχεται να πυροδοτήσουν πρακτικές και ψυχολογικές δυσκολίες. Στο συμπόσιο 
παρουσιάζεται η συμβολή και η αξιοποίηση του Διαδικτύου στην παροχή συμπληρωματικών ή /και 
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ολοκληρωμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής στους φοιτητές για θέματα που άπτονται της ψυχικής υγείας και 
της επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε περίοδο οικονομικής κρίσης.  
 
Η εφαρμογή εναλλακτικών μορφών συμβουλευτικής μέσω του διαδικτύου από το Εργαστήριο 
Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών του ΕΚΠΑ 
 
Α. Καλαντζή – Αζίζι, Εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών, ΕΚΠΑ 
 
Αρχικά θα γίνει μια σύντομη παρουσίαση των αναπτυξιακών χαρακτηριστικών και των ακαδημαϊκών 
απαιτήσεων που ορίζουν τον πληθυσμό στόχο δηλ. τους φοιτητές. Στη συνέχεια θα οριστεί η ψυχολογική 
συμβουλευτική φοιτητών και θα διαφωτιστεί ο ρόλος της σχετικά με την εφαρμογή της στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό 
Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (κριτική αξιολόγηση- όρια- προοπτικές), δηλ. σε μια περίοδο μεγάλων 
ανακατατάξεων στα Πανεπιστήμια της Ευρώπης, όπου σταδιακά αρχίζουν να διαφαίνονται και οι επιπτώσεις 
της οικονομικής ύφεσης. 
Ακολουθεί η παρουσίαση διαφόρων μορφών συμβουλευτικής που εφαρμόζονται στο Εργαστήριο Ψυχολογικής 
Συμβουλευτικής Φοιτητών, οι οποίες οργανώθηκαν ως μια παραλλαγή της τμηματικής φροντίδας (care 
stepped model). Τέλος, αναλύονται διεξοδικά οι προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες, ώστε η εφαρμογή 
εναλλακτικών μορφών συμβουλευτικής να είναι επιστημονικά έγκυρες και αποτελεσματικές. Οι μορφές 
ψυχολογικής συμβουλευτικής φοιτητών που θα παρουσιαστούν διεξοδικά στις δύο επόμενες ανακοινώσεις 
φιλοξενούνται στην διαδικτυακή πλατφόρμα mpes και είναι "Μιλήστε με έναν Ειδικό" (έναρξη 2001) και η on 
line συμβουλευτική ομηλίκων "Από φοιτητή σε φοιτητή". 
 
 
Οι δυνατότητες αυτόνομης λειτουργίας της τηλεσυμβουλευτικής στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης  
 
Γ. Ευσταθιού, Α. Καλαντζή – Αζίζι  
Εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών, ΕΚΠΑ 
 
Η υπηρεσία “Μιλήστε με ένα ειδικό” λειτουργεί από το 2001 προσφέροντας απαντήσεις ειδικών ψυχικής υγείας 
σε ερωτήματα που υποβάλλονται από φοιτητές και αφορούν σε ποικίλες ψυχολογικές δυσκολίες. Με τον τρόπο 
αυτό μπορεί να ανταποκριθεί στην παροχή έγκυρης ενημέρωσης για θέματα ψυχικής υγείας, καθώς και στην 
παρουσίαση απλών τεχνικών και δεξιοτήτων που μπορούν να διευκολύνουν τους φοιτητές στην επίλυση των 
προβλημάτων τους. Ταυτόχρονα, η υπηρεσία μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο αξιολόγησης των αιτημάτων 
των φοιτητών στο πλαίσιο ενός μοντέλου τμηματικής φροντίδας και έτσι να διευκολύνει την παραπομπή 
αιτημάτων στην κατάλληλη υπηρεσία (ψυχοκοινωνική υποστήριξη ομηλίκων ή συμβουλευτική από ειδικό). 
Αυτού του είδους η παρέμβαση είναι κατάλληλη ως συμπληρωματική μέθοδος παροχής υπηρεσιών ψυχικής 
υγείας και γενικά δεν προσφέρεται για ολοκληρωμένη συμβουλευτική. Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα 
αυτοτελούς χειρισμού απλών αιτημάτων. Παρουσιάζονται οι στόχοι και οι προϋποθέσεις αυτής της 
δυνατότητας.  
 
Η ενεργοποίηση και η αξιοποίηση του εθελοντικού δικτύου αμοιβαίας υποστήριξης φοιτητών μέσω του 
Διαδικτύου  
 
Φ. Λέκκα, Γ. Ευσταθίου, Α. Καλαντζή – Αζίζι 
Εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών, ΕΚΠΑ 
 
Οι διαδικτυακές ομάδες αμοιβαίας υποστήριξης (on line support groups) αποτελούν μια εναλλακτική μορφή 
επικοινωνίας και ανταλλαγής καθοδήγησης και συμβουλευτικής μεταξύ ανθρώπων που δεν είναι ειδικοί, αλλά 
που ενδιαφέρονται ή /και προβληματίζονται για παρόμοια ζητήματα. Παρουσιάζεται η διαδικασία 
ενεργοποίησης και αξιοποίησης της εθελοντικής και αυθόρμητης παροχής υποστήριξης μεταξύ φοιτητών στο 
πλαίσιο ενός διαδικτυακού forum συζητήσεων. Παρουσιάζονται οι στόχοι που εξυπηρετεί το forum συζητήσεων 
στο πλαίσιο ενός μοντέλου τμηματικής φροντίδας στο ακαδημαϊκό πλαίσιο, οι θεματικές κατηγορίες που το 
απαρτίζουν και η συμμετοχή των φοιτητών σε καθεμία από αυτές. Έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση του 
εθελοντισμού μέσω του Διαδικτύου με στόχο την προσαρμογή των υπηρεσιών που παρέχονται στους φοιτητές 
σε συνθήκες οικονομικής κρίσης.  
 
Συμβουλευτική σταδιοδρομίας από απόσταση στα Ελληνικά ΑΕΙ: Αξιοποιώντας την τεχνολογία σε 
περίοδο κρίσης 
 
Κ. Ευσταθίου, Β. Μουστακαλή, Δ. Βασιλόπουλος, Α. Κακούρης 
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Γραφείο Διασύνδεσης ΕΚΠΑ 
 
Η συμβουλευτική σταδιοδρομίας αποτελεί αντικείμενο το οποίο εξυπηρετείται παραδοσιακά πρόσωπο με 
πρόσωπο. Τα Γραφεία Διασύνδεσης των Ελληνικών ΑΕΙ λειτουργούν σε αυτό το πλαίσιο εξυπηρετώντας τους 
φοιτητές και τους απόφοιτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους. Ωστόσο, 
οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης που διάγει η χώρα απαιτούν 
ευρύτερη παροχή υπηρεσιών στους νέους, ιδιαίτερα επαγγελματικού προσανατολισμού. Η ταυτόχρονη αύξηση 
των αναγκών και η μείωση των διαθέσιμων πόρων επάγει την αναγκαιότητα για αναδιοργάνωση των 
παρεχομένων υπηρεσιών υπό το ωφελιμιστικό πρίσμα. Αδιαμφισβήτητα, η τεχνολογία προσφέρει μέσα για το 
σκοπό αυτό. Το Γραφείο Διασύνδεσης ΕΚΠΑ προσφέρει ηλεκτρονικές υπηρεσίες ενημέρωσης και άτυπης 
συμβουλευτικής παράλληλα με την παραδοσιακή. Σε μια προσπάθεια παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών 
τηλεσυμβουλευτικής σταδιοδρομίας, το Γραφείο ανέπτυξε κατάλληλη διαδικτυακή πλατφόρμα προς 
εξυπηρέτηση των αναγκών του φοιτητικού του πληθυσμού. Η εν λόγω καταλυτική καινοτομία παρουσιάζεται 
και συζητείται με σκοπό την βελτιστοποίησή της και την περαιτέρω διάδοσή της. 
 

Συμπόσιο 4 (ΚΕΔΕΑ, Αμφ. 2) 
Επαγγελματικά θέματα στην εκπαίδευση 

 
Πρόεδρος: Καλλιόπη Κουνενού, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) 
Συζητητής: Γεώργιος Τσίτσας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 
Το σχολείο και γενικά η εκπαίδευση αποτελούν ένα ανοιχτό σύστημα με κέντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες 
του με σκοπό τη διευκόλυνση της ανάπτυξης της προσωπικότητάς του. Υπό αυτήν την έννοια το σχολείο με το 
ανθρώπινο δυναμικό του συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό και στην ανάπτυξη της επαγγελματικής ταυτότητας του 
ατόμου. Η πρώτη ανακοίνωση του συμποσίου επιχειρεί να διερευνήσει την εξελικτική διαδικασία δόμησης του 
επαγγελματικού εαυτού σε παιδιά σχολικής ηλικίας, προκειμένου να φανεί αφενός η εξελικτική φύση της 
πορείας που ακολουθεί η δόμηση της επαγγελματικής ταυτότητας του παιδιού, και αφετέρου ο ρόλος της 
συμβουλευτικής παρέμβασης από την πλευρά του σχολείου σε αυτή την πορεία. Η δεύτερη ανακοίνωση 
ακολουθώντας την ίδια φιλοσοφία επιχειρεί να καταγράψει την αποτελεσματικότητα δράσεων συμβουλευτικής 
επαγγελματικού προσανατολισμού σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου προκειμένου να διαφανεί ο καταλυτικός 
ρόλος του σχολείου στη διευκόλυνση της ανάπτυξης της επαγγελματικής ταυτότητας και της επιλογής 
σπουδών και επαγγέλματος των εφήβων μαθητών. Καθώς το σχολείο αποτελεί ένα ανοιχτό σύστημα που 
στηρίζεται κυρίως στο ανθρώπινο δυναμικό του και προσφέρει υπηρεσίες από άνθρωπο σε άνθρωπο, μπορεί 
να καταστεί και ένα πεδίο έντονου στρες και χρόνιας έντασης, καταλήγοντας στην επαγγελματική εξουθένωση 
των εκπαιδευτικών. Η τρίτη ανακοίνωση επιχειρεί να αναδείξει τη σχέση ανάμεσα στις δυσκολίες διαχείρισης 
της παραπτωματικής συμπεριφοράς των μαθητών από την πλευρά του δασκάλου και την εκδήλωση 
συμπτωμάτων επαγγελματικής εξουθένωσης στον ίδιο. Η τέταρτη ανακοίνωση με τη σειρά της δείχνει ότι 
ατομικοί παράγοντες, όπως αυτός της συναισθηματικής νοημοσύνης, μπορεί να διευκολύνουν τον 
εκπαιδευτικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να διαχειριστεί με πιο αποτελεσματικό τρόπο τις πηγές της 
επαγγελματικής εξουθένωσης.  
Συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού σε μαθητές του Δημοτικού Σχολείου: Παρέμβαση 
και διερεύνηση της δόμησης του επαγγελματικού εαυτού 
 
Π. Αντωνέλλου, Κ. Κουνενού 
Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) 
 
Η επιλογή επαγγέλματος είναι ένα θέμα που ευρέως διερευνάται σε εφήβους μαθητές. Ωστόσο φαίνεται ότι η 
συγκρότηση της επαγγελματικής ταυτότητας ξεκινά ήδη από την προσχολική ηλικία. Αν και έχουν υπάρξει μια 
σειρά από έρευνες σχετικά με τις αποφάσεις των παιδιών για διάφορους τύπους επαγγελμάτων, παρόλα αυτά 
έχει γίνει μικρή έρευνα σχετικά με τον αναπτυξιακό χαρακτήρα της λογικής σκέψης των παιδιών όσον αφορά 
την καριέρα τους. Σκοπός της παρούσης έρευνας είναι η διερεύνηση της δόμησης του επαγγελματικού εαυτού 
μαθητών σχολικής ηλικίας και η πιθανή αποτελεσματικότητα παρέμβασης συμβουλευτικής επαγγελματικού 
προσανατολισμού στους ίδιους μαθητές.  
Στη συγκεκριμένη έρευνα συμμετείχαν 82 μαθητές Δημοτικού Σχολείου (31 κορίτσια & 51 αγόρια), 39 εκ των 
οποίων ήταν στη δευτέρα (Β) τάξη του δημοτικού σχολείου ηλικίας 8 ετών ενώ τα υπόλοιπα 43 παιδιά ήταν 
στην πέμπτη (Ε) τάξη του δημοτικού σχολείου ηλικίας 11 ετών. Κάθε τάξη αποτελούνταν από δυο τμήματα 
(πειραματική ομάδα και ομάδα ελέγχου). Στην πειραματική ομάδα διεξήχθη συμβουλευτική παρέμβαση 
βασισμένη στη θεωρία του Holland (1980) και προσαρμοσμένη στις δύο διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Τα 
ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν δομημένες συνεντεύξεις και ανάλυση της ζωγραφιάς των 
παιδιών (πριν και μετά την παρέμβαση). Η ανάλυση των απαντήσεων στις δομημένες συνεντεύξεις, καθώς και 
η ανάλυση/ερμηνεία των σχεδίων των παιδιών αναμένεται να αναδείξουν στοιχεία που αφορούν τόσο την 
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αποτελεσματικότητα παρεμβάσεων επαγγελματικού προσανατολισμού σε μαθητές του Δημοτικού Σχολείου, 
όσο και την εξέλιξη του επαγγελματικού εαυτού μέσα από τη σύγκριση των δύο διαφορετικών ηλικιακών 
ομάδων (2η & 5η Δημοτικού).  
 
Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού: Μια δράση του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας 
 
Κ. Κουνενού1, Ν. Καστή 2, Β. Ανθοπούλου2 , Ε. Χελιώτη2, Ν. Ζυγουρίτσας2 
1 Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) 
2 Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας, Ίδρυμα Λαμπράκη 
 
Τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από τις αλλαγές στην αγορά εργασίας («παγκοσμιοποιημένοι εργαζόμενοι, 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας, αλλαγή χαρακτηριστικών επαγγελμάτων, αύξηση της ανεργίας, αλλαγή 
επαγγελματικής προτεραιότητας) προκαλούν με τη σειρά τους νέες αλλαγές στις κοινωνικές ομάδες, 
καθιστώντας αναγκαία και ουσιαστική τη διαρκή επαγγελματική διερεύνηση και την προσαρμογή σε μια 
διαρκώς εξελισσόμενη αγορά εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, το σχολείο καλείται ως ανοιχτό σύστημα να 
ανταποκριθεί στην παροχή ολιστικής φροντίδας προς τους μαθητές του παρέχοντας όχι μόνο γνώσεις, αλλά 
και μέσα για την ανάπτυξη της επαγγελματικής ταυτότητας του παιδιού και του νεαρού ατόμου. Το Δίκτυο 
Σχολικής Καινοτομίας μέσα από τη δράση ΣΕΠ παρέχει στο σημερινό σχολείο τη δυνατότητα διασύνδεσης με 
φορείς ικανούς να εμπλουτίσουν τη δράση του. Ο σκοπός της δράσης αυτής είναι αφενός να συμβάλλει με 
τρόπο καινοτόμο και αποτελεσματικό στην οργάνωση εκπαιδευτικής πολιτικής στη συμβουλευτική 
επαγγελματικού προσανατολισμού στα σχολεία και αφετέρου στη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων 
αποτελούμενη από δράσεις που θα βοηθούν τα σχολεία ως προς τη δυνατότητά τους να σχεδιάζουν αυτόνομα 
αντίστοιχες παρεμβάσεις. Στην πιλοτική φάση συμμετείχαν 16 σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα 
οποία κλήθηκαν να σχεδιάσουν δράσεις ΣΕΠ και σύνδεσης των σχολείων με την αγορά εργασίας. Στην 
παρούσα ανακοίνωση περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας της δράσης ΣΕΠ του Δικτύου καθώς και οι 
παρεμβάσεις που ανέπτυξαν τα σχολεία με εκτιμήσεις ως προς την αποτελεσματικότητά τους.  
 
Πεποιθήσεις δασκάλων αναφορικά με τη διαχείριση της παραπτωματικής συμπεριφοράς των μαθητών 
και ο ρόλος της επαγγελματικής εξουθένωσης του εκπαιδευτικού 
 
Π. Τόκκα, Κ. Κουνενού 
Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) 
 
Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πραγματικότητας και του πλέγματος των σχέσεων που αναπτύσσονται μέσα 
απ’ αυτή, η σχέση μαθητή-δασκάλου αποτελεί το επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στις 
αλληλεπιδράσεις όμως που αναπτύσσονται, η συμπεριφορά των μαθητών και κυρίως η διαχείρισή της, 
φαίνεται να είναι ένας αγχογόνος παράγοντας, που συμβάλει στην επαγγελματική εξουθένωση του 
εκπαιδευτικού. 
Ως εκ τούτου, ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι αφενός να διερευνήσει τις απόψεις των δασκάλων 
αναφορικά με την προβληματική συμπεριφορά των παιδιών και αφετέρου τη σχέση ανάμεσα στην 
παραπτωματική συμπεριφορά των μαθητών και την επαγγελματική εξουθένωση του δασκάλου. Παράλληλα, 
αποσκοπεί στο να γνωστοποιήσει τους προβληματισμούς και τις προτάσεις τους για τη βελτίωση της 
κατάστασης.  
Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 206 δάσκαλοι από την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, Ηπείρου, Χαλκίδας 
και Κρήτης και συγκεντρώθηκαν απαντήσεις από μια ευρεία γκάμα ηλικιών. Τα εργαλεία μέτρησης που 
χρησιμοποιήθηκαν βασίστηκαν σε ερωτηματολόγια προγενέστερων ερευνών των Ding et al., (2008), Salmela-
Aro et al., (2009) (School Burnout Inventory). Μελετήθηκαν οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών σε σχέση με την 
προβληματική συμπεριφορά των μαθητών και το πώς αυτή τους επηρεάζει, ενώ αφήνει ταυτόχρονα να 
διαφανούν υπάρχοντα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων 
αναμένεται να καταδείξει τη συχνότητα παραπτωματικής συμπεριφοράς, τις πεποιθήσεις των δασκάλων του 
δείγματος για το βαθμό ενόχλησής τους από την παραπτωματική συμπεριφορά, καθώς και τη σχέση 
παραπτωματικής συμπεριφοράς των μαθητών και επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών. 
Οι προτάσεις των ίδιων των εκπαιδευτικών για τους τρόπους αποτελεσματικής διαχείρισης της 
παραπτωματικής συμπεριφοράς των μαθητών τους θα εμπλουτίσει σε μεγάλο βαθμό τις προτάσεις και τα 
συμπεράσματα της μελέτης. 
 
Επαγγελματική εξουθένωση και συναισθηματική νοημοσύνη σε εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 
 
Ι. Γαραντζιώτη, Κ. Κουνενού 
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Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) 
 
Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού χαρακτηρίζεται από ένταση και στρες που συχνά οδηγούν σε 
αναποτελεσματικές και ανθυγιεινές μορφές συμπεριφοράς (Akinboye et al., 2002). Η ικανότητα του 
εκπαιδευτικού να διαχειριστεί τα συναισθήματά του, καθώς και τα συναισθήματα των άλλων που βρίσκονται 
γύρω του αυξάνει και την ικανότητά του να διαχειριστεί τους στρεσσογόνους παράγοντες που συνδέονται με το 
εργασιακό του περιβάλλον (Guleryuz et al., 2008; Sy et al., 2006; Thiebaut et al., 2005). Ο σκοπός της 
παρούσης έρευνας έγκειται στη διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στην επαγγελματική εξουθένωση και τη 
συναισθηματική νοημοσύνη εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  
Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν 200 εκπαιδευτικοί από όλη τη χώρα. Για τη μέτρηση της επαγγελματικής 
εξουθένωσης χρησιμοποιήθηκε το MBI-GS ερωτηματολόγιο (Leiter, Maslach & Jackson, 1996) και για τη 
μέτρηση της συναισθηματικής νοημοσύνης το «Trait Emotional Intelligence Questionnaire»-Short Form 
(TEIQue-SF) (Petrides & Furnham, 2003). Τα αποτελέσματα αναμένεται να δώσουν πληροφορίες για τη σχέση 
επαγγελματικής εξουθένωσης και συναισθηματικής νοημοσύνης ανάλογα με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 
των συμμετεχόντων και την επιστημονική κατάρτιση τους.  
 
 

Θεματική Συνεδρία 5 (ΚΕΔΕΑ, Αμφ. 3) 
Συγκρούσεις και προβλήματα στην οικογένεια 

 
Προεδρείο: Σπύρος Τάνταρος, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Τομέας Ψυχολογίας, Εθνικό 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
 
Δυνατότητες συμβουλευτικής παρέμβασης ενός Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου σήμερα 
 
Ε. Αθανασοπούλου, Μ. Καραγιάννη, Α. Σέμκου, Ο. Δάκα, Ι. Χατζηλία, Α. Ορφανάκη, Θ. Σειτανίδης 
Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Γ.Ν. ‘Γ.Παπανικολάου’ 
 
Τα τελευταία χρόνια, οι ταχύτατες και συχνά απροσδόκητες κοινωνικο-οικονομικές και πολιτισμικές αλλαγές 
αντανακλούν περισσότερον άμεσα στην ανάπτυξη και τη ζωή του παιδιού και της οικογένειας και βεβαίως 
αποτυπώνονται στα αιτήματα προς τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Η ανάγκη της λειτουργικής διασύνδεσης μιας 
ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας με επαγγελματίες, φορείς και υπηρεσίες με στόχο την αποτελεσματική 
διαχείριση των αιτημάτων που δέχεται είναι γνωστή και αδιαμφισβήτητη. Σε αρκετές περιπτώσεις οι 
συνεργασίες αυτές στην εξέλιξη τους αποκτούν και την υπόσταση της συμβουλευτικής λειτουργίας, με τους 
επαγγελματίες ψυχικής υγείας να λαμβάνουν τον ρόλο του συμβούλου της ψυχικής υγείας του παιδιού και της 
οικογένειας, αναπτύσσοντας παρεμβάσεις πέραν της οικογένειας και του σχολείου και σε περισσότερο 
ευαίσθητους και ‘δύσκολους’ χώρους όπως π.χ. οι δικαστικές και διοικητικές υπηρεσίες. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε από την κλινική εμπειρία: (1) προσωπικό δομών παιδικής προστασίας (2) διοικητικούς 
υπαλλήλους υπεύθυνους για τις ‘μετακινήσεις’ παιδιών σε ανάλογες δομές (3) επιμελητές ανηλίκων, οι οποίοι 
έχουν την εποπτεία εφήβων σαν μέρος δικαστικής απόφασης και οι οποίοι (έφηβοι) παρακολουθούν 
θεραπευτικά προγράμματα στις υπηρεσίες μας. 
Στην παρούσα εργασία, γίνεται μία απόπειρα συμπυκνωμένης καταγραφής της συμβουλευτικής λειτουργίας 
της υπηρεσίας σε ανάλογες πολύπλοκες περιπτώσεις οι οποίες βαίνουν αυξανόμενες το τελευταίο διάστημα, 
καθώς και μία αποτίμηση της λειτουργίας αυτής έχοντας στο επίκεντρο αφενός μεν την ολόπλευρη 
ανταπόκριση στα εξατομικευμένα αιτήματα του κάθε παιδιού και της οικογένειας του αλλά και την εξελισσόμενη 
ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση δομών και θεσμών που εμπλέκονται ποικιλοτρόπως στην 
φροντίδα των παιδιών.  
 
Η ικανοποίηση των γονέων ατόμων με νοητική υστέρηση από τους φορείς υποστήριξης ατόμων με 
αναπηρία και η συσχέτισή της με την εμφάνιση ψυχοπαθολογίας 
 
Σ. Σούλης1, Α. Ασλάνογλου2 
1 Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
2 Ψυχολόγος, Msc, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Διοίκησης Μονάδων Υγείας ΕΑΠ 
 
Η ικανοποίηση των γονέων από τους φορείς υποστήριξης ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, είναι 
ένας από τους δείκτες που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
Μια από τις υπηρεσίες των φορέων αυτών είναι η συμβουλευτική των γονέων, η οποία έχει στόχο την 
ενδυνάμωση του ρόλου τους, ώστε να είναι σε θέση να αναταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός ατόμου με 
νοητική υστέρηση και να συμβάλλουν στη συναισθηματική ωρίμανση και αυτονόμησή του. Σκοπός της μελέτης 
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ήταν, αφενός η εκτίμηση των παραγόντων που συμβάλλουν περισσότερο στην ικανοποίηση των γονέων από 
τους φορείς υποστήριξης και αφετέρου η διερεύνηση της ύπαρξης συσχέτισης του βαθμού ικανοποίησής τους 
με την εμφάνιση στοιχείων ψυχοπαθολογίας σε αυτούς. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, χορηγήθηκε η 
Κλίμακα Ψυχοπαθολογίας (Symptom CheckList, SCL-90), ώστε να αξιολογηθεί ο βαθμός ψυχικής 
καταπόνησης των γονέων ατόμων με νοητική υστέρηση. Η ικανοποίηση μετρήθηκε με ένα ερωτηματολόγιο 
που κατασκευάστηκε από τους ερευνητές και εκτιμά έξι παράγοντες ικανοποίησης: προσβασιμότητα, 
συμπεριφορά προσωπικού, ενημέρωση - πληροφόρηση, επικοινωνία, αποτελεσματικότητα παρέμβασης στο 
παιδί, περιβάλλον. Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν από γονείς με άτομο με νοητική υστέρηση. Η 
επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας έδειξε πως ο σημαντικότερος παράγοντας ικανοποίησης αποτελεί η 
επικοινωνία με τους ειδικούς, όμως ο βαθμός ικανοποίησής τους γενικά από τους φορείς υποστήριξης δεν 
ήταν ιδιαίτερα υψηλός. Οι γονείς ατόμων με νοητική υστέρηση φάνηκε ότι παρουσιάζουν στοιχεία ψυχικής 
καταπόνησης σε μεγαλύτερο βαθμό από τον γενικό πληθυσμό. Τέλος, βρέθηκε πως όσο αυξάνεται η ψυχική 
καταπόνηση τόσο μειώνεται η ικανοποίησή τους από τους φορείς υποστήριξης ατόμων με αναπηρία και των 
οικογενειών τους.  
 
 
Η συμβουλευτική ψυχολογία ως μέσο αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας στo πλαίσιo της 
ποινικής διαμεσολάβησης στην Ελλάδα 
 
Ε. Παπαδοπούλου, Α. Καρανίκος 
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Αξιού 
 
Μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με τις κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις των τελευταίων ετών, 
έχουν οδηγήσει στην εντατικοποίηση της ενδοοικογενειακής βίας με θύματα κυρίως τις γυναίκες και τα παιδιά, 
επιτείνοντας την ανάγκη για ανεύρεση νέων και πιο ολιστικών τρόπων αντιμετώπισης.  
Οι πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις οι οποίες έχουν θεσπιστεί στη χώρα μας κυρίως μέσα από το θεσμό 
της ποινικής διαμεσολάβησης, αποσκοπούν σε τρία πράγματα: (α) την αντιμετώπιση του θύτη (με 
νομοθετικούς και κοινωνικο- ψυχολογικούς όρους), (β) τη μείωση της βίας και (γ) την ενίσχυση της ασφάλειας 
του θύματος. Το παραπάνω τρίπτυχο αποτελεί το κεντρικό πυρήνα των περισσότερων παρεμβάσεων που 
επιχειρούνται στο πλαίσιο της συμβουλευτικής ψυχολογίας τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς.  
Η παρούσα εργασία, αξιοποιώντας την εμπειρία της άσκησης της συμβουλευτικής στο πλαίσιο ενός κρατικού 
κέντρου κοινωνικής στήριξης (Ε.Κ.Κ.Α.) στη Θεσσαλονίκη, παρουσιάζει εμπειρικά δεδομένα από 200 
περιστατικά που προσήλθαν στο κέντρο κατά τη διάρκεια της τελευταίας τετραετίας, επισημαίνοντας τα 
κονωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά των εμπλεκομένων, το είδος, το μέγεθος και το αντίκτυπο της βίας 
στην οικογένεια και τη κοινότητα. 
Απώτερος στόχος αυτής της επισήμανσης είναι να διαφανούν οι δυνατότητες, οι ελλείψεις και οι προοπτικές 
που παρέχει η ποινική διαμεσολάβηση για την αντιμετώπιση της βίας στην χώρα μας. Επιχειρώντας μια κριτική 
«αναθεώρηση» των ως τώρα κυρίαρχων προσεγγίσεων στη συμβουλευτική ψυχολογία, η συζήτηση 
επικεντρώνεται σε ζητήματα αλλά και προτάσεις τόσο για τα νομοθετικά κενά στην αντιμετώπιση της 
ενδοοικογενειακής βίας όσο και για την ίδια την άσκηση της συμβουλευτικής και της αποτελεσματικότητας της.  
 
 
 
Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 15.00-16.30  
 
 

Στρογγυλό Τραπέζι 1 (Ολυμπιακό Μουσείο, Αμφιθέατρο) 
Θέματα σταδιοδρομίας και επαγγελματικής ανάπτυξης των νέων σε συνθήκες οικονομικής κρίσης 

 
Συντονίστρια: Χ. Αθανασιάδου, Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Στόχος της στρογγυλής τράπεζας είναι να συζητηθούν κρίσιμα θέματα που αφορούν την επαγγελματική 
ανάπτυξη των νέων και, ειδικότερα, την υποστήριξη της μετάβασης και της προσαρμογής τους στην αγορά 
εργασίας. Για το σκοπό αυτό εκπρόσωποι φορέων της πόλης της Θεσσαλονίκης, που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα αυτό, θα παρουσιάσουν τις υπηρεσίες και τις επιτυχημένες πρακτικές τους.  
Συγκεκριμένα, οι εκπρόσωποι του Γραφείου Διασύνδεσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα 
συζητήσουν τα αιτήματα των φοιτητών και των αποφοίτων του Ιδρύματος που αναδύονται τα τελευταία δύο 
χρόνια εν μέσω οικονομικής κρίσης, καθώς και τις αναπροσαρμογές στις πρακτικές τους προκειμένου να 
ανταποκριθούν στα αιτήματα αυτά με συνέπεια και αξιοπιστία. Στη συνέχεια, η εκπρόσωπος του Γραφείου 
Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θα παρουσιάσει το νέο ηλεκτρονικό σύστημα εξυπηρέτησης του 
Γραφείου, το οποίο παρέχει στους χρήστες του υπηρεσίες ενημέρωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης σε 
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θέματα σταδιοδρομίας, ενώ ταυτόχρονα τους επιτρέπει την αυτόνομη διαχείριση των δεδομένων τους. 
Αντίστοιχα, η εκπρόσωπος του Γραφείου Διασύνδεσης του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει τις 
υπηρεσίες υποστήριξης της σταδιοδρομίας και της απασχόλησης των φοιτητών και των αποφοίτων που 
ακολουθούν στο Γραφείο τα τελευταία χρόνια. Στη συνέχεια, η εκπρόσωπος του Κέντρου Εργάνη θα 
παρουσιάσει τους τρόπους με τους οποίους υποστηρίζουν τους νέους και τα μέλη ευπαθών κοινωνικών 
ομάδων στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν (ή να αναπτύξουν) τη δική τους επιχείρηση ή να βρουν μια 
εργασία που να ανταποκρίνεται στα προσόντα και τις ικανότητές τους. Τέλος, η εκπρόσωπος της Ανατολικής 
Α.Ε. θα συζητήσει τις δυνατότητες προώθησης της κοινωνικής οικονομίας και των επενδύσεων σε κοινωνικό 
κεφάλαιο στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, καθώς και το ρόλο της συμβουλευτικής 
απασχόλησης στην ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου.  
Ευχόμαστε το περιεχόμενο των εισηγήσεων να αποτελέσει για φοιτητές και πτυχιούχους το έναυσμα για 
συζήτηση και αναστοχασμό σε σχέση με την ανάπτυξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας αλλά και τις 
προοπτικές απασχόλησής τους στην αγορά εργασίας.  
 
 
Η συμβουλευτική σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης του Α.Π.Θ.: Απαντώντας στις προκλήσεις 
της οικονομικής κρίσης  
Κ. Παπακώτα, Β. Παυλίδου 
Ψυχολόγοι-σύμβουλοι σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης του Α.Π.Θ.  
 
Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας: Smart Career e-Services, διαδικτυακές υπηρεσίες 
πληροφόρησης και επαγγελματικής ανάπτυξης  
Σ. Παναγιωτίδου 
Υπεύθυνη λειτουργίας του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας  
 
Αντιμετώπιση των δυσκολιών πρόσβασης νεοεισερχόμενων φοιτητών και αποφοίτων στην αγορά 
εργασίας: Το παράδειγμα του Γραφείου Διασύνδεσης του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 
Μ. Ιωαννίδου 
Σχολική ψυχολόγος-σύμβουλος σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης  
 
 
Κέντρο Εργάνη: Συμβουλευτική στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα  
Π. Σουρμαΐδου 
Νομικός-πολιτική επιστήμων, αντιπρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος του Κέντρου Εργάνη  
 
Κοινωνική οικονομία και προοπτικές απασχόλησης: Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. 
Ανατολικής Θεσσαλονίκης – Ανατολική Α.Ε.  
Ε. Πατήλα 
Ψυχολόγος, συντονίστρια προγραμμάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού – ΚΕ.Σ.Υ.Υ., Ανατολική Α.Ε.  
 

 
Συμπόσιο 5 (ΚΕΔΕΑ, Αμφ. 1) 

Η οικογένεια του παιδιού με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού:  
Αξιολόγηση αναγκών και θεραπευτικές παρεμβάσεις 

 
Πρόεδρος: Αγγελική Γενά, ΕΚΠΑ 
Συζητήτρια: Έλενα Χάινς, Ελληνική Εταιρεία Έρευνας της Συμπεριφοράς 
 
Οι σύνθετες ανάγκες της ελληνικής οικογένειας με παιδί με αυτισμό, αλλά και οι παρεμβάσεις που απαιτούνται 
προκειμένου για την ικανοποίηση των αναγκών αυτών συνιστά βασικό στόχο στη θεραπεία και αποκατάσταση 
του παιδιού με αυτισμό και στην μακροπρόθεσμη προσαρμογή του στο οικογενειακό καθώς και στο ευρύτερο 
κοινωνικό περιβάλλον. Η ένδεια ερευνών στο πεδίο αυτό καθιστά επιτακτική την ανάγκη εστίασης των 
ερευνητικών προσπαθειών στην αποτύπωση των αναγκών των οικογενειών αυτών στην πατρίδα μας, και 
ακόμη περισσότερο την ανάγκη για αποτελεσματικές προσεγγίσεις για τη στήριξη, τη συμβουλευτική και την 
εκπαίδευσή της οικογένειας. 
Οι δύο πρώτες έρευνες του συμποσίου έχουν αξιολογικό χαρακτήρα. Σκοπός της πρώτης έρευνας ήταν η 
διερεύνηση, αφενός κάποιων χαρακτηριστικών των ελληνικών οικογενειών με παιδιά με ΔΑΦ (άγχος γονέων, 
σχέση γονέα-παιδιού και υποστήριξη της οικογένεια), και αφετέρου η επίδραση που ασκούν κάποιοι 
παράγοντες (χαρακτηριστικά της οικογένειας, του παιδί και του προγράμματος παρέμβασης) στο άγχος των 
γονέων, στη σχέση γονέων-παιδιού με ΔΑΦ και στο πώς αποτιμά η οικογένεια τη υποστήριξη που δέχεται. Στη 
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δεύτερη έρευνα αξιολογήθηκε η ποιότητα της σχέσης μεταξύ των τυπικώς αναπτυσσόμενων παιδιών και των 
αδελφών τους με ΔΑΦ. Τα ευρήματα αυτά αντιπαρατέθηκαν με συναφή ευρήματα που προέκυψαν από ομάδα 
ελέγχου, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν ιδιαιτερότητες και δυσκολίες στην αλληλεπίδραση που έχουν τα 
παιδιά με αυτισμό με τα αδέλφια τους.  
Οι δύο μελέτες που ακολουθούν έχουν πρωτίστως παρεμβατικό χαρακτήρα. Με την πρώτη έρευνα επιδιώκεται 
η βελτίωση της σχέσης του ζεύγους – σε γονείς με παιδί με αυτισμό – μέσω μιας δομημένης ομαδικής 
ψυχοεκπαιδευτικής παρέμβασης με βασικούς άξονες την επικοινωνία και τη διαχείριση προβλημάτων. Η 
τέταρτη και τελευταία έρευνα του συμποσίου συνιστά μια πιλοτική προσπάθεια συστηματικής μελέτης και 
ενίσχυσης της σχέσης γονέα-παιδιού με αυτισμού, μέσω της επίτευξης σαφών στόχων που συντάχθηκαν με 
γνώμονα τη βελτίωση του τρόπου αλληλεπίδρασης γονέα-παιδιού. 
 
Οι οικογένειες παιδιών με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού 
 
Μ. Μακρυγιάννη1, Α. Γενά2, P. Reed3 

1 Ινστιτούτο Συστημικής Ανάλυσης της Συμπεριφοράς 
2 Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
3 Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο του Swansea 
 
Εισαγωγή: Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός ερευνών πάνω στα χαρακτηριστικά των 
οικογενειών παιδιών με Διαταραχές στο Φάσμα του Αυτισμού (ΔΦΑ) και τον ρόλο αυτών στην ανάπτυξη και 
εξέλιξη των παιδιών τους. Ελάχιστα πράγματα όμως γνωρίζουμε για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα.  
Στόχος: Σκοπός της έρευνας ήταν α) να διερευνήσει κάποια χαρακτηριστικά των Ελληνικών οικογενειών με 
παιδιά με ΔΑΦ (άγχος γονέων, σχέση γονέα-παιδιού και τη υποστήριξη της οικογένεια), και β) να μελετήσει την 
επίδραση που έχουν παράγοντες που σχετίζονται με την οικογένεια, το παιδί και το πρόγραμμα παρέμβασης 
στο άγχος των γονέων, στη σχέση γονέων-παιδιών και στην υποστήριξη που αισθάνεται να δέχεται η 
οικογένεια. 
Μεθοδολογία: Το δείγμα αποτέλεσαν 133 παιδιά με ΔΑΦ, μέσης ηλικία 7 χρόνων και 2 μηνών, στα οποία 
χορηγήθηκαν διάφορες κλίμακες αξιολόγησης του αναπτυξιακού τους επιπέδου; και οι οικογένειές τους στις 
οποίες χορηγήθηκαν κλίμακες για την αξιολόγηση της υποστήριξης της οικογένειας, της σχέσης γονέα-παιδιού 
και του άγχους των γονέων. 
Αποτελέσματα – συμπεράσματα: Τα ευρήματα έδειξαν ότι οι γονείς παιδιών με ΔΑΦ στην Ελλάδα έχουν 
υψηλό άγχος, καλές σχέσεις με τα παιδιά τους και αισθάνονται να έχουν χαμηλή υποστήριξη από το άμεσο και 
έμμεσο περιβάλλον τους. Το άγχος των γονέων, η σχέση γονέα-παιδιού και η υποστήριξη που αισθάνονταν να 
δέχονται οι γονείς από το περιβάλλον τους σχετίζονταν στατιστικά σημαντικά μεταξύ τους καθώς και με κάποια 
αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των παιδιών.  
Τα ευρήματα αυτά είναι σύμφωνα με αυτά άλλων μελετών που έχουν καταδείξει τον σημαντικό ρόλο της 
υποστήριξης και εκπαίδευσης των γονέων παιδιών με ΔΑΦ. 
 
Η αλληλεπίδραση των παιδιών στο φάσμα του αυτισμού με τα τυπικώς αναπτυσσόμενα αδέλφια τους 
 
Α. Δροσινού1, Α. Γενά2  
1 Ινστιτούτο Συστημικής Ανάλυσης της Συμπεριφοράς 
2 Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
 
Εισαγωγή: Ο αυτισμός αποτελεί μια μοναδική εμπειρία για τα παιδιά που έχουν αδέλφια με αυτισμό. Μολονότι 
τις τελευταίες δεκαετίες έχει παρατηρηθεί μια γενική αύξηση του ερευνητικού ενδιαφέροντος που αφορά στη 
σχέση μεταξύ αδελφών, παραμένει ακόμη ανεπαρκής ο αριθμός των ερευνών - ακόμα και σε διεθνές επίπεδο - 
οι οποίες επιχειρούν να φωτίσουν την αλληλεπίδραση και την ποιότητα της αδελφικής σχέσης σε οικογένειες 
όπου υπάρχει παιδί με αυτισμό.  
Σκοπός: α) να μελετηθεί η ποιότητα της σχέσης μεταξύ των τυπικώς αναπτυσσόμενων παιδιών και των 
αδελφών τους με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή και β) να συγκριθούν τα αποτελέσματα της παρατήρησης 
με αντίστοιχη ομάδα τυπικώς αναπτυσσόμενων αδερφών, προκειμένου να διαπιστωθούν ποιες είναι οι 
ανάγκες για εφαρμογή συστηματικών προσεγγίσεων με σκοπό την ανάδειξη μιας αμοιβαία ικανοποιητικής 
σχέσης μεταξύ των παιδιών με τυπική ανάπτυξη και των αδελφών τους με αυτισμό. 
Μεθοδολογία: Το δείγμα αποτέλεσαν 9 ζεύγη αδελφών τυπικής ανάπτυξης και τα 9 παιδιών με αυτισμό με τα 
τυπικώς αναπτυσσόμενα αδέλφια τους. Η παρατήρηση της αλληλεπίδρασης των παιδιών βασίστηκε στο 
«Σχέδιο καταγραφής παρατηρήσεων», (Abramovitch & συν. 1987) και εξετάστηκαν συγκεκριμένες διαστάσεις 
της αδελφικής σχέσης, όπως, η Μίμηση η Ανταγωνιστικότητα και η Αποδοχή, καθώς και ο τρόπος που 
απαντούν και ανταποκρίνονται τα παιδιά στις πρωτοβουλίες των αδελφών τους. 
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Αποτελέσματα – συμπεράσματα: Τα ευρήματα δεν έδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις κύριες υπό 
μελέτη μεταβλητές μεταξύ των δύο ομάδων, πέραν των συχνότερων Μιμητικών συμπεριφορών που 
παρατηρήθηκαν στα ζεύγη αδελφών με αυτισμό. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι τα τυπικής ανάπτυξης παιδιά, αν 
και θεωρούσαν πως στις σχέσεις με τα αδέλφια τους με αυτισμό υπήρχε ελάχιστος συναγωνισμός και στενή 
σχέση, φάνηκε να δυσκολεύονται να αναπτύξουν στενή σχέση μεταξύ τους. Επιπλέον, τα Τ. Α. αδέλφια 
έδειχναν να κατανοούν τις δυσκολίες των αδελφών τους και είχαν την τάση να προσπαθούν να δικαιολογούν 
οποιαδήποτε διασπαστική συμπεριφορά. Τα ευρήματα αυτά είναι σύμφωνα με αυτά άλλων μελετών-σε διεθνές 
επίπεδο- που έχουν καταδείξει τον σημαντικό ρόλο της συμβουλευτικής, της κοινωνικής υποστήριξης και 
εκπαίδευσης των αδελφών παιδιών με αυτισμό. 
 
Ομαδική ψυχοεκπαιδευτική παρέμβαση σε γονείς παιδιών με αυτισμό 
 
Ι. Τσιούρη1, Α. Γενά2 
1 Ψυχιατρικό Τμήμα Ενηλίκων, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείου Λάρισας 
2 Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
 
Εισαγωγή: Οι οικογένειες των ατόμων με αυτισμό βιώνουν αισθήματα αβοηθησίας και απογοήτευσης στην 
καθημερινότητά τους, εξαιτίας της χρονιότητας της διαταραχής, αλλά και της φύσης των επικοινωνιακών, 
κοινωνικών και συμπεριφορικών δυσκολιών των παιδιών τους (Sofronoff & Farbotco, 2002). Μια άλλη σειρά 
ερευνητικών δεδομένων, από το χώρο της ψυχικής ασθένειας, δείχνουν ότι η δομημένη ψυχοεκπαιδευτική 
παρέμβαση σε οικογένειες ατόμων με σχιζοφρένεια είναι αποτελεσματική στη μείωση της οικογενειακής 
επιβάρυνσης και του άγχους, που οι οικογένειες των ατόμων με ψυχωσικού τύπου διαταραχές βιώνουν 
(Falloon, 2003). Παρά, όμως, τα ερευνητικά δεδομένα για την αποτελεσματικότητά τους, οι ψυχοεκπαιδευτικές 
παρεμβάσεις δεν χρησιμοποιούνται ευρέως στην κλινική πράξη και δεν έχουν γενικευτεί σε οικογένειες άλλων 
κλινικών πληθυσμών.  
Σκοπός: Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα μίας δομημένης ομαδικής 
ψυχοεκπαιδευτικής παρέμβασης προσαρμοσμένης για γονείς παιδιών με αυτισμό, στη μείωση της 
οικογενειακής επιβάρυνσης και στη βελτίωση της λειτουργικότητας της οικογένειας. 
Μέθοδος: Οι συμμετέχοντες στη συγκεκριμένη ομαδικού τύπου ψυχοεκπαιδευτική παρέμβαση ήταν τρία 
ζευγάρια γονέων παιδιών με αυτισμό. Πραγματοποιήθηκαν 23 κλειστές ομαδικές συναντήσεις με τρεις 
βασικούς ψυχοεκπαιδευτικούς στόχους: α) παροχή πληροφοριών και ενημέρωσης για τη φύση, τα αίτια και τη 
θεραπεία των διαταραχών αυτιστικού φάσματος, β) διαχείριση του στίγματος από τους γονείς, γ) εξάσκηση σε 
δεξιότητες επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων (Solomon, 2000). Για την αξιολόγηση της παρέμβασης 
χρησιμοποιήθηκαν δομημένα ερωτηματολόγια, καθώς και ημι-δομημένη συνέντευξη πριν και μετά την 
διεξαγωγή των ομαδικών συναντήσεων.   
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Ποσοτική αλλά και ποιοτική αξιολόγηση πριν και μετά την παρέμβαση έδειξε 
θετικές αλλαγές στους παρακάτω παράγοντες: κατανόηση της φύσης των διαταραχών αυτιστικού φάσματος, 
οικογενειακή επιβάρυνση από τη νόσο, διαχείριση του στίγματος, ενδο-οικογενειακή επικοινωνία και ικανότητα 
επίλυσης προβλημάτων. Τα ευρήματα θα συζητηθούν στο πλαίσιο της αναγκαιότητας παροχής τέτοιου είδους 
παρεμβάσεων στην κλινική πράξη.  
 
Συστηματική παρατήρηση και εκπαίδευση για την ποιοτική αναβάθμιση της αλληλεπίδρασης γονέα-
παιδιού με αυτισμό 
 
Ε. Μιχαλοπούλου1, Α. Γενά2 
1 Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης στη Σχολική Ψυχολογία, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και 
Ψυχολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
2 Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
 
Εισαγωγή: Πλήθος ερευνητικών μελετών έχουν αναδείξει τη σπουδαιότητα της πρώιμης παρέμβασης στα 
παιδιά με αυτισμό και της συμμετοχής των γονέων ως συνθεραπευτών του παιδιού τους.  
Στόχος: Σκοπός της πιλοτικής έρευνας που διεξήχθη ήταν η διερεύνηση των ακόλουθων ερωτημάτων: (α) Πώς 
μπορεί να διεξαχθεί μια ενδελεχής παρατήρηση της αλληλεπίδρασης γονέα-παιδιού με αυτισμό, ώστε να 
εντοπιστούν σημεία που δυσκολεύουν τη σχέση. (β) Πώς ιεραρχούνται οι στόχοι εκπαίδευσης γονέων και ποια 
η επίδραση της εκπαίδευσης γονέων στην επίτευξη των στόχων αυτών. 
Μεθοδολογία: Στην πιλοτική μελέτη συμμετείχαν δύο παιδιά με διάγνωση αυτισμού: ένα αγόρι ηλικίας 2 ετών 
και ένα κορίτσι 4 ετών. Συλλέχθηκαν δεδομένα γραμμής βάσης, κατά την οποία διεξήχθη συστηματική 
παρατήρηση της αλληλεπίδρασης γονέα-παιδιού στο πλαίσιο ελεύθερου παιχνιδιού, χωρίς παρέμβαση από 
την ερευνήτρια. Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης, ετίθετο 1 στόχος ανά συνεδρία, η επίτευξη του οποίου 
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αποτελούσε προϋπόθεση για την εισαγωγή του ακόλουθου στόχου. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης των γονέων 
βασίστηκε στο θεωρητικό πλαίσιο της Ανάλυσης της Συμπεριφοράς.  
Αποτελέσματα – συμπεράσματα: Η ποιοτική ανάλυση των δεδομένων αναδεικνύει, τόσο για το παιδί όσο και 
για τους γονείς, σημαντικά οφέλη από την παρέμβαση, όπως βελτίωση της ποιότητας της μεταξύ τους σχέσης, 
διεύρυνση των κοινών ενδιαφερόντων και ποιοτική αναβάθμιση στις από κοινού δραστηριότητές τους.  
 

 
Συμπόσιο 6 (ΚΕΔΕΑ, Αμφ. 2) 

Πρόληψη και συμβουλευτική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για μια εφηβεία ελεύθερη καπνού: 
Παρουσίαση του πρωτότυπου ερευνητικού υλικού παρέμβασης πρόληψης του καπνίσματος 

«Κάπνισμα; ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ» για μαθητές Δημοτικού 
 
Πρόεδρος: Εσαγιάν Γκάρο, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 
Ν.Ροδόπης «Ορφέας» 
Συζητητής: Εσαγιάν Γκάρο, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 
Ν.Ροδόπης «Ορφέας» 
 
Παρουσιάζεται το πρωτότυπο ερευνητικό πρόγραμμα παρέμβασης πρόληψης του καπνίσματος στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση, το οποίο επεξεργάστηκαν σε συνεργασία οι φορείς: Θεαγένειο (4η ΔΥΠΕ), ΟΚΑΝΑ 
(Υπηρεσία Συντονισμού Κέντρων Πρόληψης Βόρειας Ελλάδας), Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και 
Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ) / Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής 
(ΕΠΙΨΥ), Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Νομού 
Θεσσαλονίκης («Δίκτυο Άλφα», «Ελπίδα», «Πυξίδα», «Σείριος»), Νομού Ξάνθης «Έκφραση», Νομού Ροδόπης 
«Ορφέας». 
Πρόκειται για πρόγραμμα που σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τα ψυχοσυναισθηματικά χαρακτηριστικά και 
τις γνωστικές ικανότητες αυτής της ηλικίας, καθώς και τα δεδομένα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. 
Εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους είναι αναγκαίο η προληπτική παρέμβαση κατά του καπνίσματος να 
ξεκινά στην προεφηβική ηλικία (9 -11 έτη) και παρουσιάζονται οι στόχοι της παρέμβασης και το εκπαιδευτικό 
υλικό. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται και στο σχεδιασμό έρευνας αξιολόγησης του υλικού, στο βαθμό που από τα 
αποτελέσματά της κρίνεται η χρησιμότητά του. 
Επισημαίνεται η ανάγκη για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της παρέμβασης, σχεδιασμού και 
εφαρμογής μιας πολιτικής σχολείου κατά του καπνίσματος, καθώς και η συνεργασία των γονέων των παιδιών 
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Παρατίθενται οι στόχοι και η μέθοδος εφαρμογής της πολιτικής σχολείου 
και του προγράμματος γονέων.  
Παρουσιάζεται, ακόμη, η εμπειρία εφαρμογής μιας πρώτης μορφής του υλικού με τίτλο: «ΖΩ Ή ΚΑΠΝΙ…ΖΩ» 
σε μαθητές Δημοτικού σε Θεσσαλονίκη Λάρισα και Αλεξανδρούπολη καθώς και η αξιολόγησή της. 
 
Παρουσίαση υλικού πρόληψης του καπνίσματος για παιδιά δημοτικού 
 
Ν. Ζαχαρτζή, Μ. Βλαχοπούλου  
Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήμου Θεσσαλονίκης - ΟΚΑΝΑ 
«Σείριος» 
 
Εισαγωγή: Το πρόγραμμα «Κάπνισμα; ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ» αποτελεί ένα πρόγραμμα Πρόληψης του Καπνίσματος και 
στοχεύει στην αντιμετώπιση των αιτιών που οδηγούν παιδιά και εφήβους στο δρόμο της εξάρτησης. Οι έρευνες 
υποδεικνύουν ως ηλικία έναρξης του καπνίσματος τα 15,2 έτη ενώ ως ηλικία πρώτης δοκιμής τα 14 έτη. Αυτό 
προκύπτει και μέσα από την εμπειρία των Κέντρων Πρόληψης τα οποία εφαρμόζουν προγράμματα Πρόληψης 
σε παιδιά προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας εδώ και 15 χρόνια. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω 
κρίθηκε απαραίτητο να σχεδιαστεί ένα υλικό πρόληψης, το οποίο θα μπορεί να εφαρμοστεί στο Δημοτικό. 
Στόχος: Στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση των γνώσεων για τις έννοιες της χρήσης, της κατάχρησης 
και της εξάρτησης, η διαμόρφωση αρνητικής στάσης απέναντι στις επιλογές που μπορεί να βλάπτουν την 
υγεία, η άρση των μύθων γύρω από το κάπνισμα, η συνειδητοποίηση και η κριτική στάση απέναντι στα 
πρότυπα και στον τρόπο που μπορεί να επηρεάζουν τη στάση και τις αντιλήψεις μας, η συνειδητοποίηση της 
επίδρασης της επιρροής των συνομηλίκων και η ανάπτυξη στρατηγικών αντιμετώπισης της ομαδικής πίεσης, η 
ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης.  
Μεθοδολογία: Για τη συγγραφή του υλικού χρησιμοποιούνται μέθοδοι προσφιλείς και κατανοητοί στην ηλικιακή 
ομάδα που θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα. Χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι της βιωματικής μάθησης και 
αξιοποιείται η δυναμική της ομάδας. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στο πλαίσιο 14ων – 2ωρων συναντήσεων 
που διέπονται από μια ακολουθία προκειμένου να δώσουν τη δυνατότητα στους μαθητές να επεξεργαστούν 
και να αφομοιώσουν ερωτήματα και θέματα που αφορούν την έναρξη του καπνίσματος. 
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Βασικά αποτελέσματα: Θα επιδιωχθεί η ανταλλαγή ανάλογων εμπειριών με τους συνέδρους.  
 
 
Ενισχύοντας θετικές συμπεριφορές και πρότυπα: Ο ρόλος των σημαντικών άλλων στις μελλοντικές 
επιλογές των μαθητών 
 
Β. Ασκητοπούλου  
Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ανατολικής Θεσσαλονίκης 
«ΕΛΠΙΔΑ» 
 
Εισαγωγή: Η συντριπτική πλειοψηφία των ερευνών επιβεβαιώνει ότι τα παιδιά τείνουν να μεγαλώνουν 
μοιάζοντας αρχικά στους γονείς τους και στη συνέχεια στους δασκάλους τους. Καθώς είναι μικρές οι 
δυνατότητες επεξεργασίας των γνωστικών ερεθισμάτων που λαμβάνουν τα παιδιά από το εξωτερικό 
περιβάλλον, είναι εύκολο να αντιγράψουν τις συμπεριφορές των ατόμων κοντά στα οποία μεγαλώνουν. Η 
παραπάνω αντίληψη επιβεβαιώνεται και μέσα από τις προσωπικές εμπειρίες των Κέντρων Πρόληψης, τα 
οποία εφαρμόζουν πλειάδα προγραμμάτων Αγωγής Υγείας στα σχολεία τα τελευταία 15 χρόνια στον ελλαδικό 
χώρο. 
Σκοπός: Παρουσιάζονται το θεωρητικό υπόβαθρο και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που σχεδιάστηκαν για 
τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, παράλληλα με το πρόγραμμα των μαθητών «Μαθαίνω να μην καπνίζω», 
προκειμένου οι τελευταίοι να κατανοήσουν το βαθμό στον οποίο οι μελλοντικές επιλογές των παιδιών 
επηρεάζονται από τις δικές τους στάσεις και συμπεριφορές.  
Υλικό και Μεθοδολογία: Στην εισήγηση αναφέρεται συνοπτικά οι στόχοι, η μεθοδολογία και το περιεχόμενο των 
εργαστηρίων γονέων, των εργαστηρίων των εκπαιδευτικών, αλλά και της εφαρμογής μια συνολικότερης 
αντικαπνιστικής πολιτικής στα σχολεία που εφαρμόζεται το πρόγραμμα. 
Αποτελέσματα: Επιδιώκεται να συζητηθεί η πρόταση ότι: α) η σημασία της επιρροής των σημαντικών ενηλίκων 
ως προς τη συμπεριφορά των παιδιών και β) η αναγκαιότητα διασφάλισης χώρων που μεγαλώνουν και 
κινούνται τα παιδιά, καθαρών από καπνό, ενισχύουν την αποτελεσματικότητα του προγράμματος. 
Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη προβληματισμού και η ανταλλαγή απόψεων με τους παρευρισκομένους καθώς και η 
παράθεση ανάλογων εμπειριών, προσδοκούμε ότι θα συμβάλλει στη βελτίωση και την εξέλιξη προγραμμάτων 
πρόληψης του καπνίσματος συνολικά στον Ελλαδικό χώρο. 
 
Μελέτη για την αποτελεσματικότητα της πρόληψης του καπνίσματος στη σχολική κοινότητα: 
Σχεδιασμός αξιολόγησης του εκπαιδευτικού υλικού «Κάπνισμα; ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ» 
 
Μ. Κυριακίδου1, Θ. Γιγελόπουλος2, Ι. Μπάφη3 
 
1 Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Βορειοδυτικού Τομέα Νομού 
Θεσσαλονίκης ΠΥΞΙΔΑ 
2 Υπηρεσία Συντονισμού Κέντρων Πρόληψης Βόρειας Ελλάδας ΟΚΑΝΑ 
3 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ) / Ερευνητικό Πανεπιστημιακό 
Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ) 
 
Στόχος: Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι η παρουσίαση της μεθοδολογίας της αξιολόγησης του 
προγράμματος πρόληψης του καπνίσματος «Κάπνισμα; ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ»  
Μεθοδολογία: Η αξιολόγηση του προγράμματος «Κάπνισμα; ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ» βασίζεται στη μέθοδο της 
τυχαιοποιημένης ελεγχόμενης δοκιμής που περιλαμβάνει σύγκριση πριν και μετά την υλοποίηση του 
προγράμματος (ένα μήνα μετά και ένα χρόνο μετά) μεταξύ ομάδας μαθητών που συμμετέχει στο πρόγραμμα 
και ομάδας μαθητών που αποτελεί την ομάδα ελέγχου. Στην αξιολόγηση συμμετέχουν σχολεία των Νομών 
Θεσσαλονίκης, Ξάνθης και Ροδόπης, ενώ η επιλογή των σχολείων της ομάδας ελέγχου και της ομάδας 
παρέμβασης πραγματοποιήθηκε με τυχαίο τρόπο. Επιπλέον, εξετάζεται η σημασία της παράλληλης και 
ταυτόχρονης παρέμβασης στους γονείς των παιδιών που συμμετέχουν στην παρέμβαση, καθώς και η ύπαρξη 
μιας ευρύτερης ευρύτερης πολιτικής του σχολείου για την πρόληψη του καπνίσματος. Για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας του προγράμματος στους μαθητές κατασκευάστηκε ένα ερωτηματολόγιο για να 
χορηγηθεί σε όλους τους μαθητές των σχολείων (ομάδα παρέμβασης και ομάδα ελέγχου) πριν ξεκινήσει η 
υλοποίηση του προγράμματος και δύο φορές μετά την υλοποίησή του.  
Βασικά αποτελέσματα: Στην εισήγηση θα αναφερθούν και θα συζητηθούν κάποια πρώτα αποτελέσματα από 
την αρχική χορήγηση του ερωτηματολογίου στους μαθητές. 
Συμπεράσματα: Παρόλο που η αξιολόγηση θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι του σχεδιασμού μιας 
παρέμβασης πρόληψης της ουσιοεξάρτησης (νόμιμων και παράνομων), κυριαρχεί η έλλειψη στοιχείων τόσο 
σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αποτελεσματικότητα παρεμβάσεων πρόληψης που 
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υλοποιούνται. Η ιδιαιτερότητά του προγράμματος «Κάπνισμα; ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ» έγκειται στο ότι προβλέπει 
αξιολόγηση τόσο για τη διαδικασία εφαρμογής του όσο και του αποτελέσματός του και θα μας δώσει σημαντικά 
συμπεράσματα για την πρόληψη του καπνίσματος στη χώρα μας. 
Αξιολόγηση πιλοτικού προγράμματος «Ζω ή καπνί ... Ζω»  
 
Κ. Παπαδημητρίου 

Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» - Θεσσαλονίκη 
 
Στόχος: Η αξιολόγηση του πιλοτικού προγράμματος «Ζω ή Καπνί…Ζω» του ΑΝΘ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», που 
υλοποιήθηκε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, για την πρόληψη της καπνιστικής συνήθειας και αποτέλεσε τη 
μαγιά νέου εκπαιδευτικού υλικού.  
Μεθοδολογία: Στο πρόγραμμα πήραν μέρος 50 σχολεία των νομών Θεσσαλονίκης, Λάρισας και Έβρου (1.600 
μαθητές), ενώ συνολικά συμμετείχαν 75 εκπαιδευτικοί. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν η βιωματική 
εκπαίδευση με θεατρικό παιχνίδι και παίξιμο ρόλων. Επιχειρήθηκε η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων μέσα 
από τον εμπλουτισμό των γνώσεων για τις συνέπειες του καπνίσματος, για τη δύναμη του εθισμού, αλλά και 
την αποκάλυψη καπνοβιομηχανίας, διαφήμισης και πίεσης συνομήλικου. Στη συγκεκριμένη εργασία γίνεται 
ποιοτική αξιολόγηση, βάση του υλικού των ομάδων εστιασμένης συζήτησης των Συντονιστών που επόπτευαν 
τους δασκάλους. Βασικά κριτήρια αξιολόγησης είναι η κατανόηση των μηνυμάτων του έργου, η διάρκεια 
ανάμνησης αυτών, αλλά κυρίως η ανάπτυξη δεξιότητας άρνησης.  
Αποτελέσματα: Το πρόγραμμα που εφαρμόστηκε φαίνεται να ενισχύει ακριβώς την ικανότητα των παιδιών να 
αρνούνται το κάπνισμα. Ωστόσο, σημειώθηκε αγωνία των μαθητών των οποίων οι γονείς είναι καπνιστές και 
δυσκολία στην εφαρμογή του προγράμματος από καπνιστές δασκάλους. 
Συμπεράσματα: Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αγωγής υγείας, φαίνεται να επηρέασε θετικά γνώση, στάση, και 
συμπεριφορά υγείας των μαθητών. Ειδικότερα, φαίνεται να ενίσχυσε την ικανότητα άρνησης στο πρώτο 
τσιγάρο. Χρειάζεται περισσότερη διερεύνηση για τη διάρκεια αυτής της στάσης. 
 
 
 

Θεματική Συνεδρία 6 (ΚΕΔΕΑ, Αμφ. 3) 
Συμβουλευτική ζευγαριών και συμβουλευτική σχέσεων 

 
Προεδρείο: Αριάδνη Στογιαννίδου, Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  
 
Ζευγάρια σε κρίση: Η ανθεκτικότητα των γυναικών-συντρόφων χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών  
 
Δ. Σιζοπούλου, Α. Φρατζολά, Μ. Δάλκου  
Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ 
 
Πρόθεση αυτής της μελέτης είναι η διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους οι σύντροφοι/σύζυγοι 
τοξικοεξαρτημένων ατόμων αναπτύσσουν μια ιδιαίτερη ανθεκτικότητα στις δυσκολίες της σχέσης τους και 
παραμένουν σ’ αυτήν. Εργαλείο της μελέτης αποτέλεσε η ποιοτική ανάλυση βιογραφιών καθώς και η 
γενεογραμματική αφήγηση των συμμετεχόντων. Μελετήθηκαν 10 βιογραφίες συντρόφων/συζύγων, οι οποίες 
συμμετέχουν στις διαδικασίες συμβουλευτικής στο Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης του ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ και 
συντάχθηκαν κατά την περίοδο 2011-2012. Οι βιογραφίες αυτές ήταν προσανατολισμένες στους άξονες: 
παιδική ηλικία-εφηβεία και ενήλικη ζωή, όπως επίσης και στα κυρίαρχα μοντέλα σχέσεων και επικοινωνίας 
μεταξύ των μελών τόσο στην οικογένεια προέλευσης όσο και στην παρούσα οικογένεια. Η γενεογραμματική 
αφήγηση ακολούθησε χρονικά και βασίστηκε στο γενεόγραμμα που οι ίδιες κατασκεύασαν. Τη μελέτη 
συμπλήρωσαν 10 δομημένες συνεντεύξεις στο πλαίσιο ατομικής συμβουλευτικής συνάντησης, στις οποίες 
πραγματοποιήθηκε ανάλυση περιεχομένου. Η ιστορία ζωής, τα προσωπικά βιώματα, τα ερμηνευτικά σχήματα 
καθώς και τα μοντέλα σχέσεων και επικοινωνίας αλλά και η αντίληψη για τη συντροφικότητα είναι ορισμένα 
από τα ευρήματα αυτής της μελέτης. Θα συζητηθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σχέσης με 
τοξικοεξαρτημένο άτομο, καθώς και τα στοιχεία που συμβάλλουν στη διατήρηση αυτών των σχέσεων παρά τις 
δυσκολίες, όπως αυτά προκύπτουν, υπό το πρίσμα της θεωρίας της διαγενεολογικής μεταβίβασης και των 
επαναλαμβανόμενων οικογενειακών προτύπων στις οικογένειες των συντρόφων/συζύγων, που φαίνεται πως 
σχετίζονται με την επιλογή ενός συντρόφου εξαρτημένου σε ψυχοτρόπες ουσίες. Τέλος, θα συζητηθεί η 
ενσωμάτωση των παραπάνω ευρημάτων στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία. 
 
Η δυναμική της σχέσης μεταξύ γονέα και θεραπευτή-θεραπευτικού πλαισίου στη θεραπεία παιδιών και 
εφήβων 
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Ε. Γεωργίου  
ΠΜΣ «Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Υγεία, την Εκπαίδευση και την Εργασία», 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Η εργασία με τους γονείς και ο τρόπος που βιώνουν την θεραπεία του παιδιού τους είναι ένας τομέας που δεν 
έχει μελετηθεί διεξοδικά. Οι γονείς συνήθως αναζητούν συμβουλές και δύσκολα δεσμεύονται σε μια διαδικασία 
ενδοσκόπησης όσον αφορά τη σχέση τους με το παιδί. Μερικές φορές μπορεί να μπουν στην διαδικασία είτε 
να φέρουν εμπόδια στη θεραπεία είτε να την τερματίσουν. Με την παρούσα έρευνα επιχειρείται να διερευνηθεί 
το βίωμα των γονέων και οι αντιδράσεις που αναπτύσσουν κατά τη διάρκεια της θεραπείας του παιδιού τους. 
Γι αυτόν τον σκοπό, αναλύθηκαν, με βάση την ψυχοδυναμική θεωρία, εννιά συνεντεύξεις γονέων, των οποίων 
τα παιδιά βρίσκονται σε θεραπεία λόγω συναισθηματικών διαταραχών. Τα παιδιά βρίσκονται σε θεραπεία 
τουλάχιστον ένα χρόνο και οι γονείς σε συμβουλευτική αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Τα αποτελέσματα έδειξαν 
πως οι γονείς αναπτύσσουν ποικίλες αντιδράσεις. Από τη μια πλευρά, το κράτημα από το πλαίσιο τους 
ανακουφίζει από την άλλη το αισθάνονται καταδιωκτικό και απειλητικό για την ίδια την οικογένεια. Ανάμεσα σε 
αυτά το δίπολο ενεργοποιούνται διάφορες αντιδράσεις και άμυνες. Σε γενικές γραμμές, η είσοδος του 
θεραπευτή στην οικογένεια προκαλεί σύγχυση στα μέλη, ιδίως σε περιόδους κρίσης και γι αυτό το λόγο θα 
πρέπει ο θεραπευτής να εφαρμόζει τις στρατηγικές εκείνες που θα βοηθήσουν στην ομαλή πορεία της 
οικογένειας προς την αλλαγή. 
 
Η βία στις συντροφικές σχέσεις των νεαρών ενηλίκων και οι διαφορές μεταξύ των δύο φύλων 
 
Λ. Ζ. Τσαμίδου, Α. Στογιαννίδου  
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  
 
Η βία στις συντροφικές σχέσεις είναι ένα θέμα που μελετάται εκτενώς τα τελευταία χρόνια λόγω των άμεσων 
και μακροπρόθεσμων συνεπειών της, αλλά και της συχνότητας με την οποία εμφανίζεται. Στόχος της 
παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί αν υπάρχει βία στις συντροφικές σχέσεις των νεαρών ενηλίκων και αν 
αυτή διαφοροποιείται σε συνάρτηση με το φύλο. Επιπλέον, μελετήθηκε αν υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα 
στα δύο φύλα ως προς κάποιες επιμέρους μορφές άσκησης και αποδοχή της βίας. Αντικείμενο μελέτης έγιναν 
και ορισμένα δημογραφικά χαρακτηριστικά των υποκειμένων, όπως το μορφωτικό επίπεδο και το επάγγελμα 
των γονέων, αλλά και ορισμένα χαρακτηριστικά που αφορούσαν τα ίδια τα άτομα και τη σχέση τους, όπως η 
ηλικία που ξεκίνησαν να έχουν συντροφικές σχέσεις, ο αριθμός των συντρόφων που είχαν μέχρι σήμερα και η 
διάρκεια και η σοβαρότητα της σχέσης τους. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 140 φοιτητές και φοιτήτριες 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ηλικίας 18 εώς 22 ετών που κλήθηκαν να συμπληρώσουν το 
ερωτηματολόγιο του Wolfe (2001) CARDI (Conflict In Adolescents Dating Relationships Inventory) για τη βία 
στις συντροφικές σχέσεις. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν οτι οι νεαροί ενήλικες ασκούν αλλά και 
δέχονται βία στη σχέση τους. Ωστόσο, δεν βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα 
δύο φύλα ούτε ως προς την άσκηση αλλά ούτε ως προς την αποδοχή της βίας. Τα δύο φύλα διαφέρουν μόνο 
ως προς τις συγκεκριμένες μορφές βίας που ασκούν ή δέχονται από το σύντροφό τους. Τέλος, η άσκηση αλλά 
και η αποδοχή της βίας βρέθηκε ότι επηρεάζεται και από ορισμένα δημογραφικά και ατομικά χαρακτηριστικά. 
Τα αποτελέσματα συζητούνται ως προς τις προεκτάσεις τους για την πρόληψη της διαπροσωπικής βίας, 
ιδιαίτερα στο ενδοοικογενειακό πλαίσιο. 
 
Ο ποιμαντικός και συμβουλευτικός ρόλος του ιερέα στις σχέσεις των ζευγαριών στο πλαίσιο της 
κατηχητικής διακονίας: Εμπειρική έρευνα 
 
Μ. Ράντζου 
Λέκτορας Τμήματος Θεολογίας, Σχολής Θεολογικής, Α.Π.Θ. 
 
Ο ποιμαντικός και συμβουλευτικός ρόλος του ιερέα στις σχέσεις των ζευγαριών ποικίλει και εξειδικεύεται 
ανάλογα με τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην αναφερόμενη επικοινωνιακή σχέση. Η εργασία 
επικεντρώθηκε: α) στην καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα ζευγάρια στο γάμο τους, β) 
στον εντοπισμό των λόγων που ένα ζευγάρι επιλέγει τον ιερέα ως σύμβουλο για το γάμο του, γ) στις μεθόδους 
επίλυσης των προβλημάτων στις σχέσεις του ζευγαριού που ο ιερέας ακολουθεί, δ) στην αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων της παρέμβασης από τους ιερείς. 
Για την επίτευξη των στόχων της εργασίας διεξήχθη εμπειρική έρευνα στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και στη 
Μητρόπολη Καβάλας. Επιλέχθηκε δείγμα με τη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας. Σχεδιάστηκε 
ερωτηματολόγιο κλειστών ερωτήσεων για τη συλλογή των δεδομένων. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε 
ποσοτικά και ποιοτικά. 
Ορισμένα από τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν: α) τα προβλήματα των ζευγαριών επικεντρώνονται 
κυρίως σε περιπτώσεις όπως: απώλεια συζύγου, τέκνου, εργασίας, στην ατεκνία, απιστία κ.ά. β) οι ιερείς για 



1-4 Νοεμβρίου 2012 | Θεσσαλονίκη 
4 ο  ΠΑΝΕΛΛΗΝ ΙΟ  Σ ΥΝΕΔΡ ΙΟ  Σ ΥΜΒΟΥΛΕΥΤ ΙΚΗ Σ  ΨΥΧΟΛΟΓ ΙΑ Σ   
ο ρόλος της συμβουλευτικής ψυχολογίας σε συνθήκες κρίσης 

 

 
Κλάδος Συμβουλευτικής Ψυχολογίας (ΣυΨ) της ΕΛΨΕ σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ 

Σελίδα 25 από 92 

την αντιμετώπιση των προβλημάτων στις σχέσεις των ζευγαριών στηρίζονται στο διάλογο, σε συναντήσεις και 
συζητήσεις με άλλα ζευγάρια, σε σεμινάρια με αντίστοιχα θέματα στις σχολές γονέων από ειδικούς 
επιστήμονες κ.ά., ενώ θεωρείται ουσιαστικής σημασίας και η συμμετοχή των ζευγαριών στη λειτουργική ζωή 
της Εκκλησίας, γ) οι ιερείς υποστηρίζουν ότι τα προβλήματα μεταξύ του ζευγαριού επιλύονται σε ικανοποιητικό 
βαθμό, απαιτείται χρόνος και ειλικρινή συνεργασία όλων των μελών της διαδικασίας κ.ά. 
Συμπερασματικά ο ποιμαντικός- συμβουλευτικός ρόλος του ιερέα αναδεικνύεται ως ένας άλλος δρόμος 
επίλυσης των προβλημάτων στις σχέσεις των ζευγαριών με θετικά αποτελέσματα. 
 
 
Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 16.30-18.00  
 
 

Στρογγυλό Τραπέζι 2 (Ολυμπιακό Μουσείο, Αμφιθέατρο) 
Πρωτοβουλίες ψυχολογικής υποστήριξης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων σε συνθήκες κρίσης 

 
Συντονίστριες: Ε. Αυδή, Ε. Γεωργάκα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
 
Στις τρέχουσες συνθήκες οικονομικής κρίσης οι ανάγκες των ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά 
ομάδες αυξάνονται, ενώ δημιουργούνται συγχρόνως νέες ανάγκες. Κοινωνικοί φορείς καλούνται να 
ανταποκριθούν στις ανάγκες αυτές, εντείνοντας τις υπάρχουσες δράσεις τους αλλά και υιοθετώντας νέους, 
συχνά εναλλακτικούς και δημιουργικούς, τρόπους αντιμετώπισης. Στο στρογγυλό τραπέζι, εκπρόσωποι 
πρωτοβουλιών, που παρέχουν υποστήριξη σε διαφορετικές ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και 
δραστηριοποιούνται στο χώρο της Θεσσαλονίκης, θα παρουσιάσουν τη δράση τους και τις πρωτοβουλίες που 
έχουν αναπτύξει στο πλαίσιο της κρίσης, δημιουργώντας χώρους υποστήριξης και αλληλεγγύης. 
 
Εναλλακτική σκέψη και δράση για την ψυχική υγεία 
Δ. Μουζάς, Η. Μπεθυμούτη 
Παρατηρητήριο για τα Δικαιώματα στο Χώρο της Ψυχικής Υγείας 
 
Συμβουλευτική σε ξενώνες φιλοξενίας ανηλίκων 
Ι. Δασκαλάκης 
 Άρσις 
 
Η αλληλεγγύη στην υγεία ως σχέση ανατροπής 
Λ. Μελετίδου, Α. Χατζησαρόγλου  
Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης 
 
Περιοδικό Η ΖΩΗ ΠΛΑΓΙΩΣ: Μια άλλη ματιά στην αναπηρία 
Α. Καμπάς  
Ένωση για τη συμβολή στην ποιότητα ζωής ατόμων με αναπηρία 
Αντιμετωπίζοντας την κρίση με PRAKSIS 
Ε. Δημοπούλου 
PRAKSIS 
 

Συμπόσιο 7 (ΚΕΔΕΑ, Αμφ. 1) 
Κρίση, προκλήσεις και ανθεκτικότητα στην οικογένεια:  

Έρευνα, ψυχοκοινωνικές και συμβουλευτικές παρεμβάσεις 
 
Πρόεδρος: Αντωνία Παπαστυλιανού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
Συζητήτρια: Αντωνία Παπαστυλιανού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
 
Στις παρούσες συνθήκες κοινωνικο-οικονομικής κρίσης, οι παράγοντες αντιξοότητας που βιώνουν παιδιά και 
γονείς καταγράφονται με διάφορα ερευνητικά εργαλεία που αποτυπώνουν όψεις της ενώ οι επαγγελματίες 
ψυχικής υγείας καλούνται στο πλαίσιο αυτό να παρέμβουν αφού αποτιμήσουν τις συνθήκες ευαλωτότητας 
προκειμένου να προάγουν παράγοντες ανθεκτικότητας και αντιμετώπισης των προβλημάτων. Στο συμπόσιο, ο 
Κ. Πετρογιάννης παρουσιάζει τα στοιχεία ψυχικής ανθεκτικότητας που φαίνεται ότι λειτουργούν 
θετικά/προστατευτικά για το παιδί προσχολικής ηλικίας με αναφορά σε ειδική κλίμακα των Μπάρδος & 
Πετρογιάννης που αποτελεί μια ερευνητική προσπάθεια στον ελληνικό χώρο να λειτουργήσει ως ένα εργαλείο 
μέτρησης/ανίχνευσης ενός αριθμού κρίσιμων κοινωνικών, συναισθηματικών και συμπεριφορικών μεταβλητών 
που αφορούν παιδιά προσχολικής ηλικίας. Οι Σ. Τάνταρος και Φ. Σπαντιδάκη εξετάζουν τη σχέση μεταξύ της 
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οικογενειακής συνοχής και προσαρμοστικότητας και των αγχωδών διαταραχών παιδιών σχολικής ηλικίας σε 
δείγμα μαθητών δημοτικών σχολείων με τη χρήση ειδικών κλιμάκων και συζητούν στη βάση των ευρημάτων 
τους -όπου η λειτουργία της οικογένειας φάνηκε να επηρεάζει τα επίπεδα αγχωδών διαταραχών των παιδιών-, 
μια συμβουλευτική παρέμβαση σε σχέση με την οικογενειακή λειτουργία. Η Κ. Κουνενού επιχειρεί να 
απεικονίσει την επίδραση που ασκεί η σύγχρονη οικονομική κρίση στη σχέση οικογένειας-εργασίας, βάσει του 
οικολογικού συστημικού και ψυχοδυναμικού μοντέλου, και παρουσιάζει αναλύοντας την εξελικτική πορεία δύο 
οικογενειών, με έμφαση στην παρέμβαση της οικονομικής κρίσης στη ζωή αυτών και τις αλλαγές που αυτή 
προκάλεσε στο επίπεδο του συστήματος. Τέλος, η Α. Παπαστυλιανού προτείνει μια συστημική παρέμβαση 
ανασύνταξης της οικογένειας με την βοήθεια συμβούλου/ θεραπευτή σε ρόλο συν-συγγραφέα στην 
επανεγγραφή του μύθου της και στο ίδιο πλαίσιο προτείνει τη σύνδεση των μελών με τα ευρύτερα συστήματα, 
αλλαγές των ρόλων, αξιών, και στόχων της οικογένειας, ανασύσταση των κοινωνικών δικτύων και 
ενεργοποίησή τους προκειμένου να αποκατασταθούν οι μηχανισμοί επιβίωσης και αισιοδοξίας.  
 
Παιδί προσχολικής ηλικίας και ψυχική ανθεκτικότητα: Παράγοντες προστασίας και διαδικασίες 
ανίχνευσής τους 
 
Κ. Πετρογιάννης 
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
 
Τα προσχολικά χρόνια είναι μια ιδιαίτερα κρίσιμη αναπτυξιακή περίοδος και σε συνδυασμό με πιθανές 
δυσμενείς συνθήκες (αντιξοότητες) που μπορεί να βιώσει το παιδί τόσο στο στενότερο οικογενειακό όσο και 
στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, μπορεί να υπάρχουν δραματικές συνέπειες για την αναπτυξιακή του 
πορεία (κοινωνική, συναισθηματική, σχολική/μαθησιακή). Η σχετική ερευνητική βιβλιογραφία έχει αναδείξει ότι 
ατομικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες συνδέονται με το φαινόμενο/έννοια της ψυχικής ανθεκτικότητας είναι 
εκείνοι που μπορούν να διασφαλίσουν τη φυσιολογική λειτουργία και ψυχική ευεξία του παιδιού σε τέτοια 
δυσχερή περιβάλλοντα.  
Στην παρούσα εισήγηση θα παρουσιαστούν συνοπτικά τα στοιχεία ψυχικής ανθεκτικότητας που τεκμηριωμένα 
φαίνεται ότι λειτουργούν θετικά/προστατευτικά για το παιδί προσχολικής ηλικίας. Επίσης, θα γίνει αναφορά 
στην κλίμακα Συναισθηματικής Ευεξίας Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας (ΣΕΠ-ΠΗ) (Μπάρδος & Πετρογιάννης) 
που αποτελεί μια ερευνητική προσπάθεια στον ελληνικό χώρο και σχεδιάστηκε ώστε να λειτουργήσει ως ένα 
εργαλείο μέτρησης/ανίχνευσης ενός αριθμού κρίσιμων κοινωνικών, συναισθηματικών και συμπεριφορικών 
μεταβλητών που αφορούν παιδιά προσχολικής ηλικίας και φαίνεται ότι συμβάλουν στην διατήρηση μιας 
ομαλής ψυχοκοινωνικής λειτουργίας διευκολύνοντας και τη μετάβαση και την ετοιμότητα των παιδιών για το 
δημοτικό σχολείο. 
 
 
Η οικογενειακή συνοχή και η προσαρμοστικότητα και οι αγχώδεις διαταραχές παιδιών δημοτικού 
σχολείου 
 
Σ. Τάνταρος, Φ. Σπαντιδάκη 
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
 
Ένας σημαντικός παράγοντας κρίσης στο οικογενειακό σύστημα είναι η ύπαρξη διαταραχών στα μέλη του, 
διαταραχών που άλλοτε παράγουν, άλλοτε παράγονται από τη δυσλειτουργία του συστήματος. Στο πλαίσιο 
αυτό, σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εξέταση της σχέσης μεταξύ της οικογενειακής συνοχής και 
προσαρμοστικότητας και των αγχωδών διαταραχών παιδιών σχολικής ηλικίας. Το δείγμα αποτέλεσαν 102 
μαθητές της ΣΤ’ τάξης – 64 κορίτσια, 38 αγόρια –δύο δημοτικών σχολείων της Αττικής. Η διερεύνηση της 
οικογενειακής λειτουργίας έγινε με την Κλίμακα Εκτίμησης Προσαρμοστικότητας και Συνοχής της Οικογένειας 
(Family Adaptability Cohesion Evaluation Scale [FACES-III]. Η καταγραφή του επιπέδου των αγχωδών 
διαταραχών των παιδιών πραγματοποιήθηκε μέσω της “Hellenic Spence Children’s Anxiety Scale” (SCAS-
GR), η οποία εξετάζει έξι αγχώδεις διαταραχές, τη Διαταραχή Πανικού / Αγοραφοβία, τη Γενικευμένη Αγχώδη 
Διαταραχή, τη Διαταραχή Άγχους Αποχωρισμού, το Φόβο Σωματικού Τραυματισμού, την Κοινωνική Φοβία και 
την Αγχώδη Ιδεο-ψυχαναγκαστική Διαταραχή, ενώ προκύπτει και ένας συνολικός βαθμός άγχους. Επίσης, 
συμπληρώθηκε ένα Ερωτηματολόγιο Δημογραφικών Στοιχείων. Από τη μελέτη των ευρημάτων διαπιστώθηκε 
ότι τα κορίτσια του δείγματος παρουσίαζαν υψηλότερα επίπεδα άγχους σε σχέση με τα αγόρια, όπως 
προκύπτει από τη βαθμολόγηση των επιμέρους υποκλιμάκων και του συνολικού επιπέδου άγχους του SCAS – 
GR. Η σειρά γέννησης συνδέεται με το επίπεδο των Διαταραχών Άγχους των παιδιών, με τα δευτερότοκα 
παιδιά να υπερτερούν συγκριτικά με τα πρωτότοκα. Η λειτουργία της οικογένειας φάνηκε να επηρεάζει τα 
επίπεδα αγχωδών διαταραχών των παιδιών, με τα ακραία επίπεδα συνοχής και προσαρμοστικότητας να 
συνδέονται με υψηλότερες βαθμολογίες σε όλες τις υποκλίμακες του SCAS-GR. Στη βάση αυτών των 
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εμπειρικών δεδομένων, η συζήτηση εστιάζει στη συμβουλευτική παρέμβαση σε σχέση με την οικογενειακή 
λειτουργία. 
 
Σύγκρουση οικογένειας- εργασίας: Ο ρόλος της οικονομικής κρίσης  
 
Κ. Κουνενού, 
Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
 
Η έρευνα στο πεδίο της οικογένειας έχει από νωρίς αναγνωρίσει τη σύγκρουση που αναπτύσσεται ανάμεσα 
στην οικογένεια και την εργασία (Parasuraman & Greenjaus, 2002), επηρεάζοντας σε μεγάλο βαθμό τόσο τον 
επαγγελματικό όσο και το γονικό/συζυγικό ρόλο των μελών. Αλλαγές που συμβαίνουν στο ένα πεδίο 
αναπόφευκτα οδηγούν σε κρίσεις/αλλαγές στο άλλο σε μια σχέση αμφίδρομη και δυναμική. Το οικολογικό 
συστημικό μοντέλο (Voydanoff, 2002) προτείνει την κατανόηση αυτής της αμφίδρομης σχέσης μέσω της 
διερεύνησης των χαρακτηριστικών της εργασίας, της οικογένειας, αλλά και των ατομικών χαρακτηριστικών των 
εμπλεκόμενων μελών. Η παρούσα ανακοίνωση βάσει του οικολογικού συστημικού και ψυχοδυναμικού 
μοντέλου επιχειρεί να απεικονίσει την επίδραση που ασκεί η σύγχρονη οικονομική κρίση στη σχέση 
οικογένειας-εργασίας. Εστιάζει αφενός στα ιδιαίτερα δομικά χαρακτηριστικά της οικογένειας (ιεραρχία, ρόλοι, 
υποσυστήματα), τον τρόπο που αυτά δομούνται υπό το πρίσμα της σύγκρουσης οικογένειας εργασίας και 
αφετέρου στον τρόπο με τον οποίο οι ατομικοί παράγοντες (χαρακτηριστικά προσωπικότητας και 
ψυχοσυναισθηματικές ανάγκες των μελών) αλληλεπιδρούν με τα συστήματα της οικογένειας και της εργασίας. 
Παρουσιάζεται και αναλύεται η εξελικτική πορεία δύο οικογενειών, με έμφαση στην παρέμβαση της 
οικονομικής κρίσης στη ζωή αυτών, οι αλλαγές που αυτή προκάλεσε στο επίπεδο του συστήματος, καθώς και 
ο καταλυτικός ρόλος των ατομικών χαρακτηριστικών τόσο στην υποκειμενική εμπειρία της κρίσης, όσο και στις 
συνέπειές της για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.  
Οικογένεια, ευαλωτότητα και ανθεκτικότητα: Μια συστημική θεραπευτική παρέμβαση 
 
Α. Παπαστυλιανού 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
 
Η οικογένεια στην Ελλάδα αποτελεί παραδοσιακά κέλυφος προστασίας και υποστήριξης των μελών της, τόσο 
στην πυρηνική όσο και στην διευρυμένη μορφή της. Ωστόσο, οι δραματικές οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές 
που καταγράφονται τα τελευταία δύο χρόνια στη χώρα με έκρηξη της ανεργίας, της ανασφάλειας και της 
ματαίωσης προγραμμάτων/σχεδίων ζωής δημιούργησαν συνθήκες κρίσης σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο οι 
οποίες αλληλοτροφοδοτούνται με την συμβολή των ΜΜΕ και οδηγούν σε δυσδιαχείριστα προβλήματα γονείς 
και παιδιά. Το παραδοσιακό προστατευτικό κέλυφος φαίνεται να απαιτεί ενδυνάμωση και ταυτόχρονα βαθιές 
αλλαγές. Η συστημική –θεωρητικά και πρακτικά- παρέμβαση που προτείνεται αντιστοιχεί με ανασύνταξη της 
οικογένειας που με την βοήθεια συμβούλου/ θεραπευτή σε ρόλο συν-συγγραφέα οδηγείται στην επανεγγραφή 
του μύθου της, αφού αφηγηθεί την ιστορία της από την αρχή. Σε αυτή την κατεύθυνση παρέμβασης 
προτείνεται η σύνδεση με άλλο τρόπο των μελών μεταξύ τους και με τα ευρύτερα συστήματα (θεσμικά - 
κοινωνικά) καθώς και η διάχυση των νέων τρόπων αντιμετώπισης. Οι αλλαγές των ρόλων, αξιών, και στόχων 
της οικογένειας θεωρούνται αναπόσπαστη συνθήκη για τη μακρόχρονη αντιμετώπιση της κρίσης. Οι 
διεργασίες που διευρύνουν το επίπεδο δράσης ατομικών και συλλογικών δυνάμεων και η ανασύσταση των 
κοινωνικών δικτύων και ενεργοποίησή τους προκειμένου να αποκατασταθούν οι μηχανισμοί επιβίωσης και 
αισιοδοξίας αποτελούν μεταξύ άλλων, στόχους παρέμβασης ενώ η νέα σκοποθεσία της οικογένειας και η 
ικανοποίηση από την αναπροσαρμογή των αναγκών αποτελούν τους στόχους έκβασης.  
 
 

Συμπόσιο 8 (ΚΕΔΕΑ, Αμφ. 2) 
Η ψυχική ανθεκτικότητα και η σχέση της με μεταβλητές της θετικής ψυχολογίας: Θεωρία και 

ερευνητικά ευρήματα σε διαφορετικούς πληθυσμούς 
 
Πρόεδρος: Πολυξένη Γεωργιάδου, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 
Συζητητής: Μιχάλης Γαλανάκης, Ελληνική Εταιρεία Θετικής Ψυχολογίας 
 
Το συμπόσιο αφορά τη συσχέτιση της ψυχικής ανθεκτικότητας με διάφορες μεταβλητές όπως αυτή εμφανίζεται 
σε διαφορετικούς πληθυσμούς. Συγκεκριμένα, η πρώτη εργασία παρουσιάζει ερευνητικά ευρήματα σε ενήλικες 
άνδρες και γυναίκες στον Ελληνικό πληθυσμό, που σχετίζονται με τον ρόλο της ψυχικής ανθεκτικότητας στην 
προστασία από το άγχος και την κατάθλιψη και στην διαχείριση του στρες. Η δεύτερη εργασία παρουσιάζει 
ερευνητικά δεδομένα που υποστηρίζουν τη θετική συσχέτιση μεταξύ των θετικών συναισθημάτων, της ψυχικής 
ανθεκτικότητας και της ικανοποίησης από τη ζωή σε δύο διαφορετικούς πληθυσμούς, τον Ελληνικό και τον 
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Κυπριακό και σε δύο περιόδους, τις περιόδους 2008-2009 και 2010-2011, μετά την πρώτη εμφάνιση της 
οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Η τρίτη εργασία πραγματεύεται τη σχέση ανάμεσα στην ψυχική 
ανθεκτικότητα, το νόημα ζωής και τα θετικά συναισθήματα με την επαγγελματική εξουθένωση των 
εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα διερευνά κατά πόσο τα θετικά συναισθήματα, η θετική νοηματοδότηση της ζωής 
και η αύξηση της ψυχικής ανθεκτικότητας των εκπαιδευτικών ασκούν προστατευτικό ρόλο απέναντι στην 
επαγγελματική εξουθένωση και στο άγχος που αυτοί βιώνουν, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Τέλος, ο σκοπός 
της τέταρτης εργασίας είναι να διερευνήσει τη λειτουργία των θετικών συναισθημάτων στην ενίσχυση της 
ψυχικής ανθεκτικότητας και την διεύρυνση των στρατηγικών διαχείρισης στο πεδίο της προσαρμογής των 
ασθενών με καρδιαγγειακές παθήσεις.  
 
Η σχέση της ανθεκτικότητας με το άγχος, την κατάθλιψη, και την διαχείριση του στρες 
 
Π. Γεωργιάδου 
 
Ερευνητικά ευρήματα στον τομέα της ανθεκτικότητας δείχνουν οτι βοηθάει στην ενδυνάμωση της αντίστασης 
απέναντι στο στρες καθώς δίνει μεγαλύτερη πρόσβαση σε θετικές συναισθηματικές πηγές (Ong & Bergeman, 
2004; Tugade et al., 2004), ενώ διευκολύνει στην ανάρρωση απο αυτό (Ong, Bergeman, Bisconti & Wallace, 
2006). Περαιτέρω, όσον αφορά την επίδραση της ανθεκτικότητας στην κατάθλιψη, έρευνες σε βετεράνους 
πολέμου που υπέφεραν απο Μετα-τραυματική Διαταραχή Στρες κατέδειξαν οτι η ανθεκτικότητα προστάτευσε 
απο το τραυματικό στρές και τα καταθλιπτικά συμπτώματα ενώ βελτίωσε την ψυχοκοινωνική λειτουργικότητα 
αυτών (Pietrzak, Johnson, Goldstein, Malley, Rivers, Morgan, & Southwick, 2010). Γενικότερα έχει βρεθεί οτι 
άτομα με ανθεκτικότητα εμφανίζουν σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά κατάθλιψης σε σύγκριση με άτομα με 
χαμηλά επίπεδα ανθεκτικότητας (Bonanno, Galea, Bucciarelli, & Vlahov, 2007), ενώ ταυτόχρονα το άγχος 
σχετίζεται με μειωμένα ποσοστά ανθεκτικότητας (Beutel, Glaesmer, Wiltink, Marian, & Brähler, 2010). Στην 
παρούσα έρευνα στόχος ήταν η μελέτη της σχέσης της ανθεκτικότητας με το άγχος, την κατάθλιψη και το 
στρες. Χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες κλίμακες που χορηγήθηκαν σε ενήλικες από διάφορες πόλεις της 
Ελλάδας: (α) για την μέτρηση της ψυχολογικής ανθεκτικότητας χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα της ανθεκτικότητας 
των Connor and Davidson (2003) (The Connor-Davidson Resilience Scale, CD-RISC), (β) για την μέτρηση του 
άγχος, κατάθλιψης και στρες χρησιμοποιήθηκε η «The Depression-Anxiety-Stress Scale» (DASS) (Lovinbond 
& Lovinbond, 1995). Τα αποτελέσματα της έρευνας συμφωνούν με τις ενδείξεις της βιβλιογραφίας για τη σχέση 
των υπο εξέταση μεταβλητών. Στην παρουσίαση γίνεται εστιασμός στο πως εμφανίζεται η σχέση των 
παραπάνω παραγόντων σε ενήλικες άνδρες και γυναίκες στον Ελληνικό πληθυσμό, και συζήτηση ερευνητικών 
και θεωρητικών προεκτάσεων. 
 
Η σχέση των θετικών συναισθημάτων με την ψυχολογική ανθεκτικότητα και την ικανοποίηση από τη 
ζωή: Μία έρευνα σε πληθυσμό της Κύπρου και της Ελλάδας  
 
Μ. Γιανναράκη, Π. Γεωργιάδου 
 
Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα (Fredrickson,1998) τα θετικά συναισθήματα διευρύνουν τους ορίζοντες της 
σκέψης των ανθρώπων που τα βιώνουν, εμπλουτίζουν το οπλοστάσιο των διαθέσιμων δράσεων-
συμπεριφορών τους και ενισχύουν τους προσωπικούς, φυσικούς, νοητικούς, κοινωνικούς, ψυχολογικούς 
πόρους και τις αντοχές τους. Επίσης, η βίωση θετικών συναισθημάτων σύμφωνα με έρευνες οδηγεί στην 
αύξηση των επιπέδων ψυχολογικής ανθεκτικότητας (Fredrickson & Joiner, 2002). Επιπρόσθετα η βίωση 
θετικών συναισθημάτων παρουσιάζει υψηλή θετική συσχέτιση και με την αναφερόμενη ικανοποίηση από τη 
ζωή μέσω της εγκαθίδρυσης της ψυχολογικής ανθεκτικότητας του ατόμου (Cohn, Fredrickson, Brown, Mikels & 
Conway, 2009). 
Η παρούσα έρευνα στοχεύει να αποτελέσει μια πρώτη προσπάθεια να μελετήσουμε την σχέση των θετικών 
συναισθημάτων με την ψυχολογική ανθεκτικότητα και το κατά πόσο αυτή επηρεάζει την ικανοποίηση από τη 
ζωή ταυτόχρονα σε δυο διαφορετικούς πληθυσμούς, τον Ελληνικό και τον Κυπριακό. Για αυτό το λόγο το 
δείγμα της έρευνας αντλήθηκε από μια λίστα δεδομένων που δημιουργήθηκε μετά την χορήγηση των ίδιων 
ερωτηματολόγιων σε ισόποσο πληθυσμό σε Ελλάδα και Κύπρο. Συγκεκριμένα χορηγήθηκαν: α) η Κλίμακα 
μέτρησης των θετικών συναισθημάτων, DES- MOD (Differential Emotions Scale-modified, Fredrickson, 
Tugade, Waugh & Larkin, 2003), β) η Κλίμακα Ανθεκτικότητας, CD-RISC (The Connor-Davidson Resilience 
Scale, Connor-Davidson 2003) και γ) η Κλίμακα μέτρησης βαθμού ικανοποίησης από τη ζωή, SWLS 
(Satisfaction with Life Scale, Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985). Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας 
συμφωνούν με αυτά των αντίστοιχων διεθνών ερευνών, επαληθεύοντας την θετική συσχέτιση μεταξύ των 
τριών μεταβλητών. Τέλος στην παρουσίασή μας κάνουμε μια σύγκριση των τριών μεταβλητών στον Ελλαδικό 
πληθυσμό σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους. Η πρώτη ομάδα ερωτηματολογίων χορηγήθηκε την 
περίοδο 2008-09 και η δεύτερη την περίοδο 2010-11 όταν η οικονομική κρίση έκανε την πρώτη της εμφάνιση. 
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Η ψυχική ανθεκτικότητα, το νόημα ζωής και τα θετικά συναισθήματα ως προστατευτικοί παράγοντες 
στην επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών 
 
Φ. Κουδιγκέλη, Α. Σταλίκας  
 
Οι εκπαιδευτικοί είναι μια ομάδα πληθυσμού που ανήκει στα λεγόμενα «επαγγέλματα κινδύνου» όσον αφορά 
στην επαγγελματική εξουθένωση. Στους εκπαιδευτικούς, η επαγγελματική εξουθένωση εκφράζεται με 
αισθήματα κόπωσης, μείωση της ενεργητικότητας και της απόδοσης, παραίτηση από κάθε προσπάθεια 
αποτελεσματικού χειρισμού των προβλημάτων και αδυναμία για ουσιαστική εκπαιδευτική προσφορά. Οι 
συναισθηματικές και διανοητικές απαιτήσεις που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί σε βάθος χρόνου, 
συνεπάγονται έντονο άγχος και δυσαρέσκεια, με αποτέλεσμα συχνά την εκ μέρους τους απαξίωση του 
νοήματος της ζωής. 
Οι πιο ενδεικτικές εκφράσεις της ψυχικής ανθεκτικότητας είναι η εύκαμπτη και ευρηματική προσαρμογή σε 
αγχογόνα ερεθίσματα, η θετική συσχέτιση και αλληλεπίδραση με το κοινωνικό περιβάλλον, η θετική στάση 
απέναντι στην αντιμετώπιση κάθε αντιξοότητας που προκύπτει, καθώς και η θετική νοηματοδότηση στα 
γεγονότα της ζωής. Η έννοια του νοήματος της ζωής είναι ένα σημαντικό δομικό στοιχείο του ψυχολογικού 
προφίλ κάθε ατόμου. 
Σύμφωνα με τα δεδομένα σχετικών ερευνών, η βίωση θετικών συναισθημάτων σχετίζεται με την αύξηση της 
ψυχολογικής ανθεκτικότητας, την καταπολέμηση του στρες και την αντιμετώπιση της κατάθλιψης.  
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η ανάγκη συσχετισμού και διερεύνησης της θεωρίας των θετικών 
συναισθημάτων, της αύξησης της ψυχικής ανθεκτικότητας, και της θετικής νοηματοδότησης στη ζωή των 
εκπαιδευτικών και της επίδρασης που αυτά μπορούν να ασκήσουν στην αντιμετώπιση της επαγγελματικής 
εξουθένωσης και του άγχους που βιώνουν έντονα τα τελευταία χρόνια. 
 
Η σχέση μεταξύ θετικών συναισθημάτων, ανθεκτικότητας και ψυχολογικής ευεξίας σε ασθενείς που 
πάσχουν από καρδιαγγειακές παθήσεις: Βιβλιογραφική επισκόπηση 
 
Α. Μπαστούνης 
 
Η ανθεκτικότητα φαίνεται να διευκολύνει την επιτυχή προσαρμογή ατόμων τα οποία αντιμετωπίζουν 
στρεσσογόνες καταστάσεις και σχετίζεται με επαρκή ρύθμιση των συναισθηματικών τους πόρων. Παρομοίως, 
τα θετικά συναισθήματα φαίνεται να αποτελούν πρωταρχικής σημασίας παράγοντες στη δόμηση της 
ανθεκτικότητας, συνεισφέροντας στην ψυχολογική ανόρθωση έπειτα από βίωση αρνητικών και στρεσσογόνων 
καταστάσεων. Προτείνεται ότι τα θετικά συναισθήματα σχετίζονται με επωφελή οργανικά και ψυχολογικά 
αποτελέσματα, διευκολύνοντας την αμεσότερη ψυχολογική επανάκτηση έπειτα από καρδιαγγειακά επεισόδια 
και την υιοθέτηση στρατηγικών διαχείρισης οι οποίες μετριάζουν τα επίπεδα του στρες και την συνεπακόλουθη 
αρνητική διάθεση. Ειδικότερα, μέσω της διεύρυνσης των στρατηγικών διαχείρισης, τα θετικά συναισθήματα 
φαίνεται να διευρύνουν το πεδίο σκέψεων και δράσεων του ασθενούς και παράλληλα την ικανότητά του να 
δομεί συναισθηματικούς πόρους. Στόχος της εν λόγω παρουσίασης είναι να καταδείξει τους βαθύτερους 
μηχανισμούς που διέπουν την σχέση θετικών συναισθημάτων, ανθεκτικότητας και στρατηγικών διαχείρισης 
στο πεδίο της προσαρμογής ασθενών με καρδιαγγειακές παθήσεις, μετατοπίζοντας το ενδιαφέρον από την 
επίδραση των αρνητικών συναισθημάτων στη λειτουργία των θετικών συναισθημάτων. 
 
 

Θεματική Συνεδρία 7 (ΚΕΔΕΑ, Αμφ. 3) 
Ψυχική ανθεκτικότητα 

 
Προεδρείο: Αναστασία Ψάλτη, Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 
 
Το γίγνεσθαι του συμβούλου και η ενσυνειδητότητα (mindfulness): Ποιοτική έρευνα στην εμπειρία 
θεραπευτών και εκπαιδευόμενων 
 
Μ. Ε. Κολίρη 
Συμβουλευτική Ψυχολόγος 
 
Οι προσεγγίσεις της ενσυνειδητότητας (mindfulness) έχουν αρχίσει και ελκύουν το ερευνητικό ενδιαφέρον. 
Παρ’όλα αυτά, δε γνωρίζουμε πολλά για την εμπειρία των θεραπευτών που τις χρησιμοποιούν και για το «τι 
τους κάνει νόημα» ως προς αυτές (Bruce et al 2010). Αυτή η παρουσίαση επιχειρεί να απαντήσει στο «τι είναι 
η ενσυνειδητότητα και πώς βιώνεται από επαγγελματίες ψυχικής υγείας;». Θα συζητηθούν τα αποτελέσματα 
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ποιοτικής έρευνας μέσω συνεντεύξεων πάνω στην εμπειρία 5 έμπειρων θεραπευτών στην Αγγλία ως προς το 
πώς έχουν ενσωματώσει την ενσυνειδητότητα στην προσωπική και επαγγελματική ζωή τους. Επίσης, 
παρουσιάζονται αποτελέσματα από ποιοτική έρευνα μέσω 2 focus groups πάνω σε εκπαιδευόμενους 
συμβούλους οι οποίοι παρακολούθησαν ένα πρόγραμμα ενσυνειδητότητας (Mindfulness-Based Stress 
Reduction, Kabat-Zinn, 1990) στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, θα συζητηθεί η ιδιότητα της πρακτικής της 
ενσυνειδητότητας να καλλιεργεί μια καλύτερη και δημιουργικότερη ενσωμάτωση του προσωπικού και 
επαγγελματικού «εαυτού» του θεραπευτή/σύμβουλου, η οποία με τη σειρά της διασφαλίζει την καλή κλινική 
πρακτική (Mace 2008) όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα. Με αυτή την αφετηρία, θα συζητηθεί το πώς η 
ενσυνειδητότητα μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για επαγγελματίες ψυχικής υγείας οι οποίοι 
εν μέσω κρίσης καλούνται να απαντήσουν σε προκλήσεις και να επαναπροσδιορίσουν το ρόλο τους. 
 
Αξιολόγηση και προσαρμογή ενός εργαλείου μέτρησης της Κοινωνικής Υποστήριξης σε έλληνες 
ενηλίκους και εφήβους  
 
Φ. Νεάρχου, Α. Στογιαννίδου 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  
 
Η αντιλαμβανόμενη κοινωνική υποστήριξη (ΑΚΥ) έχει κατά καιρούς συνδεθεί ως προστατευτικός παράγοντας 
ενάντια σε σωματικές και ψυχικές ασθένειες (Ogden, 2007). Έχει βρεθεί ότι η προσωπική αντίληψη του ατόμου 
σχετικά με την κοινωνική υποστήριξη που πιστεύει ότι λαμβάνει είναι σημαντική, άσχετα με τον βαθμό 
υποστήριξης που αντικειμενικά λαμβάνει (Lara, et al., 1997). Διάφορες μελέτες υποδεικνύουν την ύπαρξη 
διαφυλικών διαφορών ως προς το βαθμό αντίληψης της κοινωνικής υποστήριξης. Η Πολυδιάστατη Κλίμακα 
Αντιλαμβανόμενης Κοινωνικής Υποστήριξης (ΠΟΚΑΚΥ) (Multidimensional Scale of Perceived Social Support-
MSPSS: Zimet, Dahlem, Zimet & Farley, 1988) δημιουργήθηκε για να μετρήσει τον βαθμό στον οποίο το ίδιο 
το άτομο θεωρεί ότι λαμβάνει κοινωνική υποστήριξη α) από την οικογένεια β) από τους φίλους γ) από ένα 
σημαντικό άλλο πρόσωπο. Το MSPSS έχει βρεθεί κατάλληλο για χρήση σε πληθυσμούς διαφόρων ηλικιακών 
ομάδων και με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Η παρούσα μελέτη στοχεύει: α) στην παράλληλη εξέταση 
των ψυχομετρικών ιδιοτήτων του εργαλείου σε Έλληνες ενήλικες (Ν=155, ΜΟ ηλικίας=30 έτη) και εφήβους 
(Ν=185, ΜΟ ηλικίας=17 έτη) και β) στην διερεύνηση διαφυλικών διαφορών. Εφαρμόστηκαν διερευνητικές 
αναλύσεις κυρίων συνιστωσών και επιβεβαιωτικές παραγοντικές αναλύσεις για την εξέταση και έλεγχο της 
επαρκούς προσαρμογής του εργαλείου στα δεδομένα της έρευνας. Κατόπιν, εφαρμόστηκε μονόδρομη 
ανάλυση διακύμανσης για τη διερεύνηση διαφορών ανάμεσα σε άντρες-γυναίκες και αγόρια-κορίτσια. Τα 
αποτελέσματα δείχνουν ότι και στους δύο πληθυσμούς η συγκεκριμένη κλίμακα επιδεικνύει εξαιρετική 
ψυχομετρική προσαρμογή. Επίσης, και στους δύο πληθυσμούς προκύπτουν διαφυλικές διαφορές 
επιβεβαιώνοντας την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Συμπερασματικά, το παρόν εργαλείο κρίνεται κατάλληλο για 
την μέτρηση της ΑΚΥ σε Έλληνες ενήλικους και εφήβους. 
H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - 
ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: Ηράκλειτος ΙΙ. 
Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. 
 
Αξιολόγηση ψυχομετρικών ιδιοτήτων της Κλίμακας Ανθεκτικότητας (Resilience Scale: Wagnild & 
Young, 1993) σε ελληνικό πληθυσμό 
 
Φ. Νεάρχου, Α. Στογιαννίδου 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
 
Πληθώρα μελετών υπογραμμίζουν την θετική σχέση ανάμεσα στην ανθεκτικότητα και στην καλή σωματική και 
ψυχική υγεία του ατόμου (π.χ. Humphreys, 2003). Η κλίμακα Resilience Scale (RS) κατασκευάστηκε από τους 
Wagnild & Young (1993) για να μετρήσει τον βαθμό ανθεκτικότητας ως ένα χαρακτηριστικό προσωπικότητας 
που ενισχύει την προσαρμοστικότητα του ατόμου, όταν βιώνει αντίξοες συνθήκες. Εμπειρικά δεδομένα από 
έρευνες που χρησιμοποιούν την εν λόγω κλίμακα σε ποικίλες πληθυσμιακές ομάδες και πλαίσια, 
καταδεικνύουν ότι πρόκειται για ένα έγκυρο και αξιόπιστο εργαλείο. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να 
εξετάσει την αξιοπιστία, την παραγοντική δομή και την εγκυρότητα του εργαλείου σε 155 έλληνες και ελληνίδες 
(μέσος όρος ηλικίας 30 έτη). Η Κλίμακα Ανθεκτικότητας (ΚΑ) αρχικά υποβλήθηκε σε μια σειρά από 
διερευνητικές παραγοντικές αναλύσεις (ΔΠΑ) ώστε να καθοριστεί ο αριθμός των λανθανόντων παραγόντων 
και, στη συνέχεια, σε επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση ώστε να ελεγχθεί εάν το μοντέλο της παραγοντική 
δομής που προέκυψε από την ΔΠΑ προσαρμόζεται με επάρκεια στα δεδομένα. Η αξιοπιστία της κλίμακας 
μετρήθηκε με τον δείκτη Cronbach’s a. Η εγκυρότητα εξετάστηκε σε σχέση με την Κλίμακα Γενικής Ψυχικής 
Υγείας (GHQ-28:Προσαρμογή: Γαρύφαλλος και συνεργάτες, 1990) και την Διαπολιτισμική Κλίμακα 
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Αυτοεκτίμησης για Ενήλικες (SEI-Προσαρμογή: Αργυρακούλη, 2000). Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τις 
καλές ψυχομετρικές ιδιότητες του εργαλείου οι οποίες αναφέρονται από έρευνες σε άλλες πληθυσμιακές 
ομάδες. Οι στατιστικώς σημαντικές και αναμενόμενες συσχετίσεις της ΚΑ με τις κλίμακες ΓΨΥ και 
Αυτοεκτίμησης υποδεικνύουν την καλή εγκυρότητα του εργαλείου. Συμπερασματικά, η ΚΑ προτείνεται για 
χρήση στον γενικό ενήλικο πληθυσμό, ωστόσο συνίσταται περαιτέρω διερεύνηση των ιδιοτήτων της για χρήση 
σε διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες. 
H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - 
ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: Ηράκλειτος ΙΙ. 
Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. 
 
 
 
 
  
Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 18.30-20.00  
 
 
 

Προσκεκλημένη ομιλία 1 (Ολυμπιακό Μουσείο, Αμφιθέατρο) 
 
Προεδρείο: Μαρία Μαλικιώση-Λοΐζου, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική ηλικία, Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 
What place, if any, does theory and research have in the future of counselling psychology? 

Del Loewenthal 
Professor, Department of Psychology, Roehampton University, UK 

 
In looking at the future of counselling psychology the following questions will be explored: 
1. Is counselling psychology first and foremost a practice? 
2. Are theories more attempts to explain practice or is theory the basis of our practice? 
3. Do changes in this practice have more to do with changes in our culture that lead us to be more interested in 
different theories? 
4. Is research another cultural practice which changes to legitimize the changing dominant culture? 
5. Is post-existentialism just attempting to replace one theory with another? 
6. What place has psychoanalysis in all this? 
7. To what extent is our attachment to a particular theory/ theories to do with inadequacies in our own 
foundations and to what extent does any change in our theoretical orientation appear to threaten our very 
foundations? 
8. Or, alternatively, are all these different therapeutic notions really to keep the counselling psychologist 
occupied while something else therapeutically useful can happen? 
A case will be made for counselling psychology to be a practice and not have theoretical foundations (post-
existentialism). This will be contrasted with currently popular notions of a pluralistic approach. It is argued that 
counselling psychology is in danger of becoming like much of psychology in losing its way - no longer able to 
combine the empirical with the cultural / historical leaving well-intentioned counselling psychologists in danger 
of becoming more agents of the state rather than thoughtful practitioners. 
 
 
 

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  
 
 
Σάββατο 3 Νοεμβρίου 9.00-10.30  
 

Εργαστήριο 1 (Ολυμπιακό Μουσείο, Αίθουσα 1) 
Θεραπεία Αλληλεπίδρασης Γονέα-Παιδιού μέσω παιχνιδιού (Parent-Child Interaction Therapy) (PCIT): 

Εφαρμογή στην κλινική πράξη 
 

Α. Παπαευαγγέλου, Α. Σέμκου 
Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Γ.Ν. “Γ. Παπανικολάου” 
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Αριθμός συμμετεχόντων: 30 
Το εργαστήριο με θέμα: “Θεραπεία Αλληλεπίδρασης Γονέα-Παιδιού μέσω παιχνιδιού” παρουσιάζει την κλινική 
εφαρμογή του προγράμματος εκπαίδευσης γονέων, Parent-Child Interaction Therapy-Θεραπεία 
Αλληλεπίδρασης Γονέα-Παιδιού (PCIT), της S. Eyberg, που συνδυάζει τη θεωρητική με την πρακτική 
εκπαίδευση και επιτρέπει στο γονέα να αποκτήσει θετικές γονεϊκές δεξιότητες και τεχνικές χειρισμού και 
οριοθέτησης των αρνητικών συμπεριφορών μέσω της «in vivo» εκπαίδευσής του. Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε 
σε κλινικό πλαίσιο στην Ελλάδα για πρώτη φορά. Συμμετείχαν γονείς με τα παιδιά τους, τα οποία εμφάνιζαν 
δυσκολίες συμπεριφοράς, οριοθέτησης στην οικογένεια και το σχολικό πλαίσιο. Η ανάλυση των 
αποτελέσματων έδειξε βελτίωση της σχέσης μητέρας - παιδιού (βελτίωση που προέκυψε μέσω της υιοθέτησης 
νέων θετικών συμπεριφορών από την πλευρά της μητέρας), με ταυτόχρονη μείωση των αρνητικών 
συμπεριφορών του παιδιού. Κατά την διάρκεια του εργαστηρίου θα γίνει εκτεταμένη παρουσίαση του 
προγράμματος μέσω ανάλυσης περίπτωσης, και ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων με την χρήση των 
τεχνικών role – playing και παρατήρησης/ανάλυσης βιντεοσκοπημένου υλικού.  
 

Συμπόσιο 9 (ΚΕΔΕΑ, Αμφ. 1) 
Νεότερες προσεγγίσεις της συμβουλευτικής ψυχολογίας στη διαχείριση κρίσεων 

 
Πρόεδρος: Μαρία Μαλικιώση-Λοΐζου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Συζητητής: Θεόδωρος Γιοβαζολιάς, Πανεπιστήμιο Κρήτης 
 
Η κρίση είναι μια περίοδος ψυχολογικής αποδιοργάνωσης η οποία βιώνεται ως συνέπεια ενός επικίνδυνου 
γεγονότος ή κατάστασης που αξιολογείται ως σημαντική και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από το άτομο με τις 
συνήθεις στρατηγικές που γνωρίζει και διαθέτει. Την τελευταία δεκαετία, μια σειρά από συμβάντα βίας, 
τρομοκρατίας, φυσικών καταστροφών, αλλά και κοινωνικών και οικονομικών κρίσεων διεθνώς, έχουν 
εντατικοποιήσει την ανάγκη κατάλληλα καταρτισμένων συμβουλευτικών ψυχολόγων για την άμεση και 
ενδεδειγμένη βοήθεια στα θύματα παρόμοιων καταστάσεων. Στόχος του συμποσίου είναι να παρουσιάσει τις 
νεότερες εξελίξεις της συμβουλευτικής ψυχολογίας στο χώρο της διαχείρισης κρίσεων. Οι 
συμμετέχοντες/ουσες, που εκπροσωπούν σύγχρονες αλλά διαφορετικές θεραπευτικές προσεγγίσεις, θα 
παρουσιάσουν την διαδικασία με την οποία χειρίζεται η προσέγγισή τους κρίσιμες καταστάσεις. Μέσα από 
αναλύσεις ατομικών περιστατικών, θα δοθεί έμφαση στον τρόπο με τον οποίο κάθε μια από αυτές προσεγγίζει 
ζητήματα ατομικών και κοινωνικών κρίσεων, σε μια προσπάθεια ανάδειξης των σημείων σύγκλισης και 
απόκλισής τους. Τα ζητήματα που θα συζητηθούν θα προσεγγισθούν από την πλευρά της θετικής υπαρξιακής 
ψυχοθεραπείας, της μετανεωτερικής οπτικής της συστημικής συμβουλευτικής και της θεραπείας σχημάτων.  
 
Ενεργοί θεραπευτικοί παράγοντες της υπαρξιακής ψυχοθεραπείας: Η προσφορά της θετικής 
ψυχολογίας 
 
 Α. Σταλίκας, Π. Μυτσκίδου, Β. Γιωτσίδη, Ε. Καρακασίδου 
Πάντειο Πανεπιστήμιο 
 
Ο στόχος αυτής της ομιλίας είναι η παρουσίαση και αποτύπωση τεσσάρων βασικών εννοιών που πηγάζουν 
από την υπαρξιακή προσέγγιση και έχουν πρόσφατα εμπλουτιστεί από τη Θετική Ψυχολογία. Αυτοί οι τέσσερις 
βασικοί άξονες είναι: α) η αναζήτηση νοήματος, β) η επαναφήγηση γεγονότων ζωής, γ) η ανακάλυψη αξιών και 
αρχών και δ) η επικέντρωση και αξιοποίηση των δυνατών στοιχείων, χαρακτηριστικών και ικανοτήτων. 
Θα αναφερθούμε σε κάθε μία από αυτές τις έννοιες και θα παρουσιάσουμε κλινικά παραδείγματα με στόχο την 
περιγραφή της θεραπευτικής διαδικασίας και την αποτύπωση των θεραπευτικών παρεμβάσεων. 
Τέλος θα παρουσιάσουμε το θεωρητικό υπόβαθρο και τη συλλογιστική που στηρίζει τον θεραπευτικό ρόλο 
αυτών των εννοιών στη διαδικασία της θεραπευτικής αλλαγής. 
 
Κρίσεις πανικού σε περιόδους κρίσης: Μια μετανεωτερική οπτική της συστημικής συμβουλευτικής 
προσέγγισης 
 
Α. Ανδρουτσοπούλου 
PhD, Κλινική Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια, Οικογενειακή θεραπεύτρια (ECP), Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και 
Έρευνας στη Συστημική Ψυχοθεραπεία ‘Λόγω Ψυχής’ 
 
Η εργασία αυτή στοχεύει στην παρουσίαση ενός περιστατικού με βασικό σύμπτωμα τις κρίσεις πανικού, από 
τη σκοπιά της συστημικής συμβουλευτικής. Τη σύντομη ανασκόπηση των μετανεωτερικών εξελίξεων στο χώρο 
των συστημικών σχολών, ακολουθεί η διατύπωση των βασικών στόχων μιας ατομικής συστημικής 
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συμβουλευτικής που αντλεί από τη μετανεωτερική ιδέα του εαυτού ως συστήματος εσωτερικευμένων φωνών. 
Στην περίπτωση του άνεργου νεαρού άντρα που παρουσιάζεται, το σύμπτωμα γίνεται κατανοητό σε σχέση με 
τα χαρακτηριστικά της οικογένειάς του, κυρίως τους τρόπους με τους οποίους οι γονείς αντιμετωπίζουν τους 
οικογενειακούς ρόλους, και διαχειρίζονται κρίσεις και μεταβάσεις στον κύκλο ζωής. Η επιβάρυνση από την 
ανεργία προστίθεται σε άλλα ταυτόχρονα επιβαρυντικά γεγονότα που πλήττουν την εικόνα του προσώπου 
καθώς και το υποστηρικτικό του δίκτυο, και ενεργοποιούν έναν υποτιμητικό εσωτερικό μονόλογο. Τονίζεται η 
σημασία της αντικατάστασης του εσωτερικού αυτού μονόλογου, που συνήθως εκφράζει αυστηρές 
οικογενειακές ή/και κοινωνικές εσωτερικευμένες φωνές, με έναν εσωτερικό διάλογο που τονίζει τις υγιείς και 
λειτουργικές πλευρές ενός προσώπου, και παράλληλα επιτρέπει την έκφραση και αποδοχή όλων των 
συναισθημάτων, κατανοεί, συμπονά και ενθαρρύνει τον εαυτό. Στην προσπάθεια αυτή συμβάλλει η 
χαρτογράφηση του υποστηρικτικού κοινωνικού δικτύου, διαδικασία που ανακουφίζει σε περιόδους κοινωνικών 
κρίσεων, αλλά και ενός υπο-δικτύου που αποτελείται από ‘συμμάχους’ προς τις υγιείς και λειτουργικές πλευρές 
που ο συμβουλευόμενος πασχίζει να αναδείξει. Έναν τέτοιο ‘σύμμαχο’ αποτελεί και ο σύμβουλος. 
 
Η αλληλεπίδραση των επιπέδων λειτουργίας του "πονεμένου και ευάλωτου παιδιού" και του 
"επικριτικού και απαιτητικού γονέα" στις ερωτικές σχέσεις: Μια εφαρμογή της Θεραπείας Σχημάτων 
 
 Χ. Βαλλιανάτου 
Συμβουλευτική Ψυχολόγος, CPsychol, Therapy Network 
 
Η παρουσίαση θα εστιασθεί στη θεραπευτική αντιμετώπιση ενός περιστατικού με σοβαρές δυσκολίες στις 
ερωτικές σχέσεις, η οποία βασίσθηκε στη Θεραπεία Σχημάτων (ΘΣ). Αποσκοπεί στο να δείξει την συνεισφορά 
της ΘΣ και συγκεκριμένα την ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα της δουλειάς με τα Επίπεδα Λειτουργίας (ΕΛ), στην 
αντιμετώπιση της προσωπικής κρίσης.Θα συζητηθεί ο ρόλος των κρίσιμων παιδικών βιωμάτων της 
πελάτισσας στην δημιουργία των σχημάτων και των επίπεδων λειτουργίας (ΕΛ), και αυτά θα περιγραφούν 
αναλυτικά. Συγκεκριμένα, θα εστιασθώ στην εσωτερική σύγκρουση ανάμεσα στα διαφορετικά επίπεδα 
λειτουργίας και στο πως βιώνεται από την πελάτισσα, η οποία την οδηγεί σε μια αίσθηση διχασμένου εαυτού. 
Η σύγκρουση, και τα τα σχήματα της Μ. θα συσχετιστούν με την επιλογή των ερωτικών της συντρόφων που 
χαρακτηρίζονται ως στερητικοί, επικριτικοί ή κακοποιητικοί. Θα δείξω επίσης πως μέσα από αυτήν τη 
διαδικασία τα σχήματα δεν επουλώνονται, οι συγκρούσεις των ΕΛ διαιωνίζονται, οι υπάρχουσες δυσκολίες 
συντηρούνται, και οι πυρηνικές συναισθηματικές της ανάγκες παραμένουν ανεκπλήρωτες. Τέλος, θα συζητηθεί 
η έννοια της περιορισμένης γονικής υποκατάστασης και η σπουδαιότητα της θεραπευτικής σχέσης στην 
επούλωση των σχημάτων και στην ενδυνάμωση της υγιούς ενήλικης πλευράς της. Η ενδυνάμωση αυτή 
αποσκοπεί στο να την βοηθήσουν να κάνει επιλογή ενός ερωτικού συντρόφου ο οποίος θα μπορεί να καλύπτει 
τις πυρηνικές συναισθηματικές της ανάγκες. 
 
 

Συμπόσιο 10 (ΚΕΔΕΑ, Αμφ. 2) 
Θύτες – θύματα – παρατηρητές σχολικής βίας: Ρόλοι και προοπτικές 

 
Πρόεδροι: Ιωάννης Δημάκος, Πανεπιστήμιο Πατρών & Αναστασία Ψάλτη, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 
Συζητήτρια: Αναστασία Ψάλτη, Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 
 
Το αντικείμενο του προτεινόμενου συμποσίου αφορά στην παρουσίαση διαφόρων πτυχών του μείζονος 
θέματος της σχολικής βίας και θυματοποίησης παιδιών. Οι εργασίες που θα παρουσιαστούν καλύπτουν ένα 
ευρύ φάσμα του θέματος της βίας και θυματοποίησης παιδιών και εφήβων. Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη 
εργασία ασχολείται με τη σχέση των παιδιών σχολικής ηλικίας με το διαδίκτυο και τα προβλήματα που 
ανακύπτουν από τις περιπτώσεις ηλεκτρονικού εκφοβισμού τους. Σχετική με το θέμα είναι και η δεύτερη 
εργασία που αφορά στο πώς αντιμετωπίζουν οι μαθητές/μαθήτριες τις περιπτώσεις κοινωνικού αποκλεισμού 
τους από συνομηλίκους τους. Η τρίτη εργασία ασχολείται με το ρόλο των γονέων των μαθητών και τις 
στρατηγικές αντιμετώπισης που προτείνουν οι γονείς στα παιδιά τους σε σχέση με το ρόλο τους ως θύτες, 
θύματα ή παρατηρητές βίας. Τέλος, η τέταρτη εργασία καλύπτει περαιτέρω το ρόλο των μαθητών-
παρατηρητών βίας και των χαρακτηριστικών της στάσης τους και προσωπικότητάς τους. Η κατανόηση των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μαθητές είναι απαραίτητη για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη 
αντιμετώπιση (και μελλοντική πρόληψη) περιστατικών βίας και θυματοποίησης παιδιών και εφήβων στο 
σχολείο, στη γειτονιά ή σε ηλεκτρονικά κοινωνικά δίκτυα. Επίσης, είναι αναγκαία η συστηματικότερη μελέτη 
τόσο του ρόλου των γονέων, των εκπαιδευτικών όσο και των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας των ίδιων 
των παιδιών και των εφήβων που εμπλέκονται σε περιστατικά θυματοποίησης αλλά και η συμβουλευτική 
υποστήριξη και ενίσχυση των παιδιών και εφήβων. 
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Η χρήση των νέων τεχνολογιών από μαθητές ΣΤ’ Δημοτικού: Ζητήματα εθισμού στο διαδίκτυο και 
ηλεκτρονικού εκφοβισμού 
 
Θ. Τουλούπης, Χ. Αθανασιάδου 
Τμήμα Ψυχολογίας, ΑΠΘ 
 
Η παρούσα έρευνα αφορά στη χρήση των νέων τεχνολογιών από μαθητές/τριες ΣΤ’ Δημοτικού, που έχουν 
διαδικτυακή πρόσβαση ή/και κάνουν χρήση κινητού τηλεφώνου. Ειδικότερα, διερευνάται η ύπαρξη 
περιστατικών διαδικτυακού εθισμού και ηλεκτρονικού εκφοβισμού στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Πρόκειται 
για μια επιτόπια δειγματοληπτική μελέτη που αξιοποιεί τόσο την ποσοτική όσο και την ποιοτική μεθοδολογία. 
Στην έρευνα έλαβαν μέρος 452 μαθητές/τριες (242 αγόρια, 210 κορίτσια) δημοτικών σχολείων αστικών 
περιοχών (Θεσσαλονίκη και Αχαρναί Αττικής). Στο παραπάνω δείγμα χορηγήθηκε ερωτηματολόγιο αυτό-
αναφοράς που αφορούσε τον εθισμό στο διαδίκτυο (Internet Addiction Test, Young, 1998) και τον ηλεκτρονικό 
εκφοβισμό (σύντομη μορφή του Cyberbullynig Questionnaire, Smith et al., 2006). Επιπλέον, διενεργήθηκαν 
ατομικές ημι-δομημένες συνεντεύξεις με οχτώ (8) εκπαιδευτικούς για τον εμπλουτισμό των ποσοτικών 
δεδομένων. Εκτός από την καταγραφή της συχνότητας των περιστατικών διαδικτυακού εθισμού και 
ηλεκτρονικού εκφοβισμού, η έρευνα εξετάζει τη σχέση μεταξύ των δύο φαινομένων καθώς και την πιθανή 
σχέση του φύλου ή/και της σχολικής επίδοσης με την «προβληματική» χρήση των νέων τεχνολογιών. 
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, αναμένεται ότι θα υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα στον διαδικτυακό εθισμό 
και τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό και αρνητική μεταξύ της σχολικής επίδοσης και του εθισμού στο διαδίκτυο ή/και 
του ηλεκτρονικού εκφοβισμού. Από την άλλη, το ανδρικό φύλο αναμένεται ότι θα σχετίζεται θετικά με τον 
εθισμό στο διαδίκτυο. Τα ευρήματα της παρούσας εργασίας συνιστούν ένα πρώτο βήμα για τη διενέργεια 
άλλων αντίστοιχων ερευνών αλλά και για την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και παρέμβασης στα 
σχολεία. 
 
Οι στρατηγικές που εφαρμόζουν τα θύματα ως προς την αντιμετώπιση του κοινωνικού εκφοβισμού στο 
σχολείο: Διαστάσεις φύλου 
 
Β. Καλατή1, Β. Δεληγιάννη- Κουϊμτζή1, A. Ψάλτη2 

1 Τμήμα Ψυχολογίας, Α.Π.Θ.  
2 Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας, ΑΤΕΙΘ 
 
Η παρούσα εργασία, μέρος της ευρύτερης μελέτης με τίτλο «Κοινωνικός εκφοβισμός και οι φιλικές σχέσεις 
παιδιών και εφήβων: διαστάσεις φύλου και εθνικής προέλευσης», αποσκοπεί στη διερεύνηση της στάσης των 
θυμάτων απέναντι στα φιλικά τους πρόσωπα μετά τα βιώματα έκθεσης στον κοινωνικό εκφοβισμό. Οι 
αντιδράσεις των θυμάτων σε επεισόδια σχολικού εκφοβισμού, που εκδηλώνονται σε βάρος τους, είναι 
ιδιαιτέρως σημαντικές, καθώς ανάλογα με την έκφραση αυτών των αντιδράσεων, η ένταση και η διάρκεια των 
επεισοδίων μπορεί να μεταβληθεί, να σταματήσει τελείως ή ακόμη και να ενισχυθεί. Η μεθοδολογία εντάσσεται 
στο πλαίσιο της ευρύτερης φεμινιστικής μεθοδολογίας, ενώ η μέθοδος που εφαρμόστηκε στηρίχτηκε στο 
συνδυασμό ποσοτικής και ποιοτικής προσέγγισης με σκοπό τη βαθύτερη διερεύνηση των ερωτημάτων που 
τίθενται. Στην έρευνα πήραν μέρος 985 μαθητές και μαθήτριες Πρωτοβάθμιας (55,4 %) και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης (44,6 %) των Νομών Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και Πιερίας, οι οποίοι-ες συμπλήρωσαν 
ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς με τίτλο «Η Ζωή στο σχολείο». Επιπλέον, ένα μικρότερο δείγμα 29 μαθητών 
και μαθητριών πήραν μέρος σε ατομικές ημι-δομημένες συνεντεύξεις. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που 
προέκυψαν από τις αναλύσεις τόσο των ποσοτικών, όσο και των ποιοτικών δεδομένων, ο διάλογος με τα 
φιλικά πρόσωπα αποτελεί το πιο συχνό μέσο αντιμετώπισης του κοινωνικού εκφοβισμού. Η στάση των 
θυμάτων είναι κοινή τόσο προς τα οικεία φιλικά πρόσωπα, όσο και προς τους υπόλοιπους φίλους τους. 
Ωστόσο, αποδεικνύεται επιπλέον, ότι αγόρια και κορίτσια υιοθετούν διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης του 
εν λόγω φαινομένου και συμπεριφορές που συμφωνούν με τους κοινωνικούς ρόλους που αποδίδονται ως 
κατάλληλοι για το κάθε φύλο, καθώς τα κορίτσια τείνουν περισσότερο να συζητούν την εμπειρία τους με τα 
φιλικά τους πρόσωπα, ενώ τα αγόρια τείνουν να συμπεριφέρονται προς τους φίλους τους σαν να μην έχει 
συμβεί τίποτα. 
 
Οι στρατηγικές των γονιών για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού 
 
Σ. Κάργα, Ι. Μπίμπου-Νάκου 
ΠΤΔΕ, Α.Π.Θ. 
 
Η μελέτη των απόψεων των γονιών γύρω από τον σχολικό εκφοβισμό των παιδιών τους ως μαθητών και των 
στρατηγικών που υιοθετούν για να τον αντιμετωπίσουν είναι σημαντική για τους εξής λόγους: α) αναδεικνύει 
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προβλεπτικούς παράγοντες που οδηγούν σε μείωση του φαινομένου, β) εντοπίζει πιθανά στερεότυπα που 
παρεμποδίζουν την αντιμετώπισή του γ) επιτρέπει το σχεδιασμό αποτελεσματικών δράσεων κατά του 
εκφοβισμού δ) επηρεάζει, ως ένα βαθμό, την απόφαση των παιδιών να γνωστοποιήσουν στην οικογένειά τους 
τον εκφοβισμό που βιώνουν. Στην παρούσα έρευνα, συμμετείχαν 1127 γονείς των οποίων τα παιδιά 
φοιτούσαν σε δημοτικά σχολεία της Β. Ελλάδας. Οι γονείς κλήθηκαν να συμπληρώσουν, μεταξύ άλλων 
μετρήσεων, ερωτηματολόγια για τη διερεύνηση των στρατηγικών που συστήνουν στα παιδιά τους από το ρόλο 
τους ως «δράστες», «θύματα» και «παρατηρητές», καθώς και ένα ερωτηματολόγιο πρακτικών ανατροφής. Με 
βάση τα αποτελέσματα, οι γονείς διαφοροποιούν τις στρατηγικές που υιοθετούν οι ίδιοι και προτείνουν στα 
παιδιά τους, ανάλογα με το ρόλο του παιδιού στην ενδοσχολική βία. Επίσης, οι προτεινόμενες από τους γονείς 
στρατηγικές αντιμετώπισης του εκφοβισμού συσχετίζονται με τις πρακτικές ανατροφής που δηλώνουν ότι 
υιοθετούν. Τα αποτελέσματά μας συζητιούνται με βάση προγράμματα εκπαίδευσης γονέων στην 
πρόληψη/αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και βελτίωσης της συνεργασίας οικογένειας και σχολείου. 
 
 
Θύτες και παρατηρητές βίαιων συμπεριφορών στο σχολείο 
 
Χ. Καούρη, Ι. Δημάκος 
ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Πατρών 
 
Τα αποτελέσματα από προηγούμενες μελέτες των παραγόντων που επηρεάζουν την επιθετική συμπεριφορά 
των μαθητών (Kaouri & Dimakos, 2010; Dimakos & Kaouri, 2011), σκιαγράφησαν το προφίλ του θύτη, 
εστιάζοντας στην προσωπικότητά του και τις σχέσεις του στην οικογένεια και το σχολείο. Δυο κοινοί 
παράγοντες προέκυψαν από τις αναλύσεις των ερευνών αυτών: «Aυτεπάρκεια σχετικά με επιθετικές 
συμπεριφορές» και «Παρατήρηση βίας». Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στην περαιτέρω διερεύνηση και 
επιβεβαίωση των παραγόντων αυτών. Δείγμα 488 μαθητών γυμνασίων συμπλήρωσαν τα ίδια ερωτηματολόγια 
όπως και στις προηγούμενες μελέτες για το ρόλο των μαθητών σε περιστατικά εκφοβισμού, τις οικογενειακές 
και σχολικές τους εμπειρίες. Οι παλινδρομικές αναλύσεις για το θύτη έδειξαν πως οι δύο προαναφερθέντες 
παράγοντες ερμήνευαν το 55% της διακύμανσης της βίαιης συμπεριφοράς των μαθητών, γεγονός που 
αναδεικνύει ότι ο θύτης επιλέγει ορθολογικά να είναι βίαιος αλλά είναι και παρατηρητής βίαιων περιστατικών. 
Επιπλέον, η παλινδρομική ανάλυση για το ρόλο του παρατηρητή βίας ανέδειξε τέσσερις παράγοντες που 
ερμηνεύουν περίπου 43% της διακύμανσης: «Στρατηγικές επίλυσης συγκρούσεων», «Υψηλές προσδοκίες 
γονέων», «Αυτοαντίληψη ως θύτης» και «Αυτοαντίληψη ως θύμα». Οι δύο πρώτοι παράγοντες υποδηλώνουν 
ευαισθητοποιημένους μαθητές-παρατηρητές βίας με δεξιότητες διαχείρισης συγκρούσεων και με γονείς 
υποστηρικτικούς που ενισχύουν την αυτονομία, την ισοτιμία και την ελευθερία έκφρασης των παιδιών τους. Οι άλλοι 
δυο παράγοντες προσδιορίζουν τους παρατηρητές και ως θύτες και ως θύματα βίαιων συμπεριφορών. Τα 
αποτελέσματα αυτά ερμηνεύονται στο πλαίσιο της ανάγκης διερεύνησης της προσωπικότητας των μαθητών 
που είναι παρόντες σε περιστατικά βίας και της συμβουλευτικής υποστήριξης τους στο σπίτι και στο σχολείο. 
 
 

Θεματική Συνεδρία 8 (ΚΕΔΕΑ, Αμφ. 3) 
Συμβουλευτική στο σχολείο: Παιδιά και έφηβοι 

 
Προεδρείο: Στέφανος Βασιλόπουλος, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Πατρών 
Η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης στους μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και σύγκριση με 
μαθητές Τυπικής Ανάπτυξης 
 
Κ. Αλατζάς , Μ. Πλατσίδου  
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
 
Τα τελευταία χρόνια, στην διεθνή βιβλιογραφία αλλά και στην ελληνική, μελετάται όλο και περισσότερο η 
ανάπτυξη της ενσυναίσθησης στη σχολική τάξη. Είναι μία από τις σημαντικότερες ικανότητες που εξυπηρετεί 
την κοινωνικοποίηση ενός ατόμου αλλά και στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων.  
Στην παρούσα έρευνα, μελετήθηκαν οι διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στους μαθητές με Ειδικές 
Εκπαιδευτικές Ανάγκες και στους μαθητές Τυπικής Ανάπτυξης, όσον αφορά στο επίπεδο της ενσυναίσθησης 
που δείχνουν σε ευαίσθητα θέματα διαφορετικότητας, όπως αυτό της αναπηρίας και του ρατσισμού. Για τον 
λόγο αυτό, δημιουργήθηκαν δύο μικρά σενάρια, τα οποία ακολουθούνται από τρεις απλές ερωτήσεις, με την 
κάθε μία να εξετάζει ένα από τα τρία βασικά είδη της ενσυναίσθησης: το γνωστικό, το συναισθηματικό και το 
συμπεριφορικό. Στην έρευνα, συμμετείχαν 40 μαθητές δημοτικού. Οι 20 από αυτούς παρακολουθούσαν 
μαθήματα στο Τμήμα Ένταξης του σχολείου, τουλάχιστον 2 ώρες την εβδομάδα, ενώ οι άλλοι 20 
παρακολουθούσαν τάξεις του γενικού σχολείου. Οι περιπτώσεις των μαθητών του Τμήματος ‘Ένταξης 
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αφορούσαν παιδιά με δυσλεξία και/ή ΔΕΠ-Υ, σύνδρομο Asperger και μαθητές με προβλήματα στον 
συναισθηματικό τομέα. 
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι και στα τρία είδη της ενσυναίσθησης, οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης (ΤΑ) έδωσαν 
περισσότερες και πλουσιότερες απαντήσεις από τους μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ), 
φανερώνοντας έτσι υψηλοτέρα επίπεδα ενσυναίσθησης και στα τρία είδη. Οι μαθητές ΤΑ μπορούσαν να 
εκφράσουν περισσότερα περίπλοκα συναισθήματα αλλά και ανάμεικτα. Όπως ήταν αναμενόμενο, μέσα στις 
ίδιες ομάδες, τα παιδιά των μεγάλων τάξεων έδωσαν καλύτερες απαντήσεις από αυτές των μικρότερων. Είναι 
ενδιαφέρον όμως ότι, ανάμεσα στις ομάδες ΤΑ και ΕΕΑ, οι μεγαλύτερες διαφορές παρατηρήθηκαν στις 
μεγαλύτερες τάξεις παρά στις μικρότερες. Τα συμπεράσματα της έρευνας θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 
ως ένα πλαίσιο με βάση το οποίο θα μπορούσαν να σχεδιαστούν προγράμματα διαλεκτικής συμβουλευτικής, 
ευαισθητοποίησης και ανάπτυξης ενσυναίσθητου κλίματος στην σχολική τάξη, τα οποία θα στόχευαν στην 
υποστήριξη της ενσυναίσθησης στους μαθητές με ΕΕΑ. 
 
Οι ομαδικές διαδικασίες σε ένα ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές δημοτικού σχολείου με 
κοινωνικό άγχος 
 
Β. Μπαούρδα1, Α. Μπρούζος1, Σ. Βασιλόπουλος2 
1 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
2 Πανεπιστήμιο Πατρών 
 
Η παρούσα έρευνα μελετά τους θεραπευτικούς παράγοντες που θεωρούνται σημαντικοί από τα μέλη της 
ομάδας, καθώς και τις μεταβολές του ομαδικού κλίματος και των αντιλήψεων των μελών της ομάδας σχετικά με 
την στάση των συντονιστών, κατά τη διάρκεια ενός Ψυχοεκπαιδευτικού προγράμματος διάρκειας οκτώ 
συναντήσεων που είχε ως στόχο τη μείωση του κοινωνικού άγχους σε μαθητές δημοτικού σχολείου. Στην 
έρευνα συμμετείχαν 40 μαθητές (Μ.Ο. ηλικίας = 10,83) με υψηλό δείκτη κοινωνικού άγχους. Οι συμμετέχοντες 
συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο κρίσιμων συμβάντων (Critical Incident Questionnaire˙ Bloch, Reibstein, 
Crouch, Holroyd, & Themen, 1979), το συντομευμένο ερωτηματολόγιο κλίματος της ομάδας (Group Climate 
Questionnaire-Short˙ MacKenzie, 1983) και το ερωτηματολόγιο σχέσεων (Relationship Inventory˙ Barrett-
Lennard, 1978). Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν βρίσκονται στο στάδιο της στατιστικής ανάλυσης και θα 
παρουσιαστούν στο συνέδριο. 
 
Υλοποίηση και αξιολόγηση ψυχοεκπαιδευτικού προγράμματος για τη μείωση του κοινωνικού άγχους 
και των συμπτωμάτων κατάθλιψης σε παιδιά του δημοτικού μέσω της ενίσχυσης των κοινωνικών 
δεξιοτήτων και της γνωστικής αναδόμησης 
 
Α. Μέλλου1, Α. Μητροπούλου1, Α. Μπρούζος1, Σ. Βασιλόπουλος2 
1 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
2 Πανεπιστήμιο Πατρών 
 
Σκοπός της έρευνας ήταν να αξιολογήσει τα αποτελέσματα ενός ψυχοεκπαιδευτικού προγράμματος, που 
εφαρμόστηκε σε μαθητές δημοτικού σχολείου (Μ.Ο. ηλικίας = 10,85 ετών) με στόχο τη μείωση του κοινωνικού 
άγχους και των συνοδών συμπτωμάτων κατάθλιψης. Στην έρευνα συμμετείχαν 75 μαθητές των τριών 
τελευταίων τάξεων του Δημοτικού με υψηλή βαθμολογία στην κλίμακα κοινωνικού άγχους. Από τους μαθητές 
αυτούς, οι 40 εντάχθηκαν στην πειραματική ομάδα, η οποία πήρε μέρος στο ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα, 
και οι 35 στην ομάδα ελέγχου. Πριν από την έναρξη του προγράμματος (αλλά και μετά την ολοκλήρωσή του), 
χορηγήθηκαν στις δύο ομάδες τρεις κλίμακες οι οποίες αξιολογούσαν: α) το κοινωνικό άγχος, β) τις κοινωνικές 
δεξιότητες και γ) την κατάθλιψη των συμμετεχόντων. Στη συνέχεια υλοποιήθηκε ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα 
διάρκειας οκτώ συναντήσεων, το οποίο περιελάμβανε ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες ανάλογα με τη 
θεματολογία κάθε συνάντησης. Οι δραστηριότητες είχαν ως στόχο να ενισχύσουν και να εμπλουτίσουν τις 
κοινωνικές δεξιότητες των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά 
ερμήνευαν διάφορες υποθετικές κοινωνικές καταστάσεις, καθώς και να τα εκπαιδεύσουν σε απλές τεχνικές 
διαχείρισης του κοινωνικού άγχους. Τα δεδομένα της έρευνας βρίσκονται στη φάση της στατιστικής 
επεξεργασίας και θα παρουσιαστούν στο συνέδριο. 
 

Εφαρμογή και αξιολόγηση ψυχοεκπαιδευτικού προγράμματος για την πρόληψη διατροφικών 
διαταραχών σε έφηβους  
 
Κ. Τόττη1, Α. Μπρούζος1, Σ. Βασιλόπουλος2 
1 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
2 Πανεπιστήμιο Πατρών 
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Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει τις επιπτώσεις από την εφαρμογή ενός ψυχοεκπαιδευτικού 
προγράμματος που αποσκοπούσε στην ενημέρωση μαθητών γυμνασίου αναφορικά με τις διατροφικές 
διαταραχές και τις επιπτώσεις τους και στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους. Στην έρευνα πήραν μέρος 92 
μαθητές Γυμνασίου, οι οποίοι κατανεμήθηκαν σε δύο ομάδες: ομάδα παρέμβασης (n = 38) και ομάδα ελέγχου 
(n = 54). Πριν από την έναρξη της παρέμβασης, οι συμμετέχοντες και των δύο ομάδων συμπλήρωσαν ένα 
ερωτηματολόγιο που εξέταζε: (α) διατροφικές συνήθειες, (β) ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά (σωματικό 
βάρος, ύψος κ.α.), (γ) αντίληψη της φυσικής κατάστασης, και (δ) αυτοεκτίμηση. Ακολούθως 
πραγματοποιήθηκε το ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας οκτώ συναντήσεων στο πλαίσιο του οποίου 
έλαβαν χώρα ψυχοεκπαιδευτικές δραστηριότητες (βιωματικές ασκήσεις εισαγωγής, ανάπτυξης, κλεισίματος) 
και δραστηριότητες (ομάδες συζήτησης, παρακολούθηση ταινιών, παιχνίδια) που αποσκοπούσαν στην 
ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των συμμετεχόντων, στην ενημέρωσή τους σχετικά με τη φύση και τις επιπτώσεις 
των διατροφικών διαταραχών, και στην προώθηση υγιεινών διατροφικών επιλογών. Τα δεδομένα που 
συγκεντρώθηκαν βρίσκονται στο στάδιο της στατιστικής ανάλυσης και θα παρουσιαστούν στο συνέδριο.  
 
Η πειραματική τροποποίηση των αρνητικών διερμηνειών σε παιδιά δημοτικού και οι επιπτώσεις στην 
αυτο-εικόνα  
 
Σ. Φ. Βασιλόπουλος 
Επίκουρος Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Πατρών 
 
Εισαγωγή: Τα σύγχρονα μοντέλα επεξεργασίας των πληροφοριών πρεσβεύουν ότι η αρνητική και 
προκατειλημμένη διερμηνεία αμφίσημων ερεθισμάτων και η αρνητική αυτό-εικόνα συμβάλλουν από κοινού στη 
διατήρηση και επίταση των συμπτωμάτων του κοινωνικού άγχους. Επιπλέον, προηγούμενες έρευνες σε 
ενηλίκους έχουν δείξει ότι, αλλάζοντας τον τρόπο ερμηνείας των αμφίσημων κοινωνικών ερεθισμάτων, αλλάζει 
αντίστοιχα και η αυτό-εικόνα του ατόμου.  
Μεθοδολογία: Η παρούσα έρευνα διερεύνησε την πιθανότητα αυτή σε μαθητές του δημοτικού. Οι μαθητές 
αυτοί, αφού πρώτα ασκήθηκαν στο να ερμηνεύουν διάφορα κοινωνικά ερεθίσματα με θετικό ή αρνητικό τρόπο, 
κλήθηκαν να καταγράψουν την τρέχουσα εικόνα του εαυτού τους.  
Αποτελέσματα: Σε συμφωνία με τις αρχικές μας υποθέσεις, οι μαθητές που ασκήθηκαν σε αρνητικές 
διερμηνείες κοινωνικών ερεθισμάτων ανέφεραν πιο αρνητικές εαυτό-εικόνες σε σύγκριση με τους μαθητές που 
ασκήθηκαν σε πιο θετικές διερμηνείες. Επιπλέον, η επίδραση αυτή της πειραματικής τροποποίησης των 
διερμηνειών αποδείχτηκε πιο έντονη στην περίπτωση των μαθητών με συμπτώματα κοινωνικού άγχους.  
Συμπεράσματα: Τα ευρήματα έχουν αξία τόσο για τις σύγχρονες θεωρίες του παιδικού κοινωνικού άγχους, όσο 
και για τη θεραπευτική/συμβουλευτική αντιμετώπιση των παιδιών με αρνητική και διαστρεβλωμένη εικόνα του 
εαυτού.  
 
 
Σάββατο 3 Νοεμβρίου 10.30-12.00  
 
 
 

Προσκεκλημένο Εργαστήριο 1 (Ολυμπιακό Μουσείο, αμφιθέατρο) 
 

The therapeutic use of photographs in counselling psychology, digital storytelling and management 
consultancy/coaching  

 
Del Loewenthal 

Professor, Department of Psychology, Roehampton University, UK 
 
Del will first give an overview of the therapeutic use of photographs as in his forthcoming book 'Phototherapy 
and Therapeutic Photography in a Digital Age' (Routledge). Del will then give examples of how he has been 
recently using photographs with young people, people in prison and in coaching in a multi-national company. 
Participants will then be invited to work therapeutically through the use of photographs. 
 
 

Εργαστήριο 2 (Ολυμπιακό Μουσείο, Αίθουσα 1) 
Ομάδικό Πρόγραμμα: Δεξιότητες Σύναψης Διαφυλικών/Διαπροσωπικών Σχέσεων 

 
Έλλη Κουβαράκη, Μυρτώ Λεμονούδη 
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Φοιτήτριες Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Ειδίκευσης στην Κλινική Ψυχολογία του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών, Πανεπιστήμιο Αθηνών 
 
Αριθμός συμμετεχόντων : 15 
Οι ικανοποιητικές διαφυλικές σχέσεις αποτελούν σημαντικό παράγοντα για μια ισορροπημένη προσωπική ζωή 
και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη. Από την τρέχουσα εμπειρία στο Εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής 
Φοιτητών, αλλά και από τα πλούσια ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τις διαφυλικές σχέσεις, και το ρόλο του 
κοινωνικού φύλου σε αυτές, φαίνεται πως υπάρχουν φοιτητές που παρουσιάζουν ελλείμματα σε δεξιότητες 
σχετικά με την αναζήτηση συντρόφου και τη διαμόρφωση σχέσεων. Σκοπός του εργαστηρίου είναι να 
παρουσιάσει το σύγχρονο θεωρητικό και ερευνητικό υπόβαθρο και τις τεχνικές και δεξιότητες που 
εφαρμόζονται στους συμμετέχοντες της ομαδικής παρέμβασης, σύμφωνα με το Γνωσιακό – Συμπεριφοριστικό 
Μοντέλο. Επιδίωξη του εργαστηρίου είναι η προσομοίωση της ομαδικής παρέμβασης που λαμβάνει χώρα στο 
Εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών, απαρτιώνοντας το θεωρητικό-ερευνητικό υπόβαθρο 
μέσω βιωματικών και διαδραστικών ασκήσεων. Το εργαστήριο απευθύνεται στα άτομα που τους ενδιαφέρει το 
συγκεκριμένο θέμα, αλλά και ειδικούς ψυχικής υγείας, με απώτερο στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και 
εμπειριών.  

 
 

Συμπόσιο 11 (ΚΕΔΕΑ, Αμφ. 1) 
Ηθική σε περίοδο κρίσης:  

Ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στην πρακτική της συμβουλευτικής ψυχολογίας 
 
Πρόεδρος: Μαρίνα Χριστίνα Σκουρτέλη, ιδιωτική πρακτική 
Συζητήτρια: Χριστίνα Βαλλιανάτου, Athenian College και ιδιωτική πρακτική 
 
Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η τωρινή οικονομική κρίση προκαλεί συναισθήματα άγχους, φόβου, κατάθλιψης και 
θέτει ζητήματα ασφάλειας, ταυτότητας, αυτοεκτίμησης και επιβίωσης σε όλους, συμπεριλαμβανομένων και των 
συμβουλευτικών ψυχολόγων. Η σύγχρονη έρευνα καταδεικνύει ότι υψηλά επίπεδα διέγερσης και στρες μπορεί 
να επηρεάσουν αρνητικά την προδιάθεση του ατόμου για ενσυναίσθηση, εναισθησία και ικανότητα στοχασμού 
πάνω στον εαυτό και στους άλλους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη ενασχόληση με τον εαυτό και 
μειωμένο σεβασμό και ενδιαφέρον για το καλό του άλλου. Το γεγονός αυτό μπορεί να έχει σημαντικές 
επιπτώσεις για τη δεοντολογική και ηθική πρακτική της ψυχοθεραπείας και φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σχέση με 
τους συμβουλευτικούς ψυχολόγους, οι οποίοι μπορεί να βιώνουν ένταση ή σύγκρουση ανάμεσα στον τρόπο 
που δουλεύουν με τους πελάτες και τις ηθικές αρχές που θεμελιώνουν την πρακτική τους (σύμφωνα με τους 
Κώδικες Ηθικής και Δεοντολογίας). 
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, δεοντολογικά ζητήματα για την πρακτική της συμβουλευτικής ψυχολογίας αποκτάνε 
μέγιστη σημασία και απαιτούν την ενσυνειδητότητα και την αναστοχαστικότητα των ψυχολόγων. Το παρόν 
συμπόσιο πραγματοποιεί μία ανασκόπηση των ευρημάτων της συμβουλευτικής και της ψυχολογίας και 
επιχειρεί να συζητήσει τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στη δεοντολογική πρακτική της ψυχοθεραπείας, 
σε διαφορετικά επίπεδα και πλαίσια. Έννοιες κλειδιά της συμβουλευτικής θα επανεξετασθούν, οι επιπτώσεις 
σε ενδοψυχικό και διαπροσωπικό επίπεδο, τόσο στoν ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα θα συζητηθούν, και 
μία σειρά προτάσεων και εναλλακτικών θα τεθούν, με στόχο την αφύπνιση των ψυχολόγων πάνω σε θέματα 
της πρακτικής τους, την κριτική αξιολόγηση της δουλειάς τους και τη διασφάλιση της ευημερίας των πελατών, 
μέσα στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης αλλά και της κρίσης αξιών που διανύουμε.  
 
Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στο ενδοψυχικό επίπεδο και τις δυναμικές διαδικασίες της 
ψυχοθεραπείας: Συμπεράσματα για την δεοντολογική πρακτική της συμβουλευτικής ψυχολογίας 
 
Μ. Χ. Σκουρτέλη 
Συμβουλευτική Ψυχολόγος- Ψυχοθεραπεύτρια (CPsychol.) σε ιδιωτική πρακτική 
 
Χρησιμοποιώντας ως πλαίσιο τη θεωρία της νοητικοποίησης (mentalization theory), η παρούσα εργασία 
διερευνά τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στις μικρό-διαδικασιες και τη διαπροσωπική δυναμική που 
ξεδιπλώνεται μεταξύ θεραπευόμενου και θεραπευτή στην πρακτική της συμβουλευτικής ψυχολογίας καθώς 
επίσης και στα διλήμματα δεοντολογίας που παρουσιάζονται μέσα σε αυτό το πλαίσιο.  
Το πρώτο μέρος της εργασίας επικεντρώνεται στο ενδοψυχικό επίπεδο και στην υποκειμενική αντίληψη της 
οικονομικής κρίσης, όπως αυτή διαφέρει από άτομο σε άτομο καθώς επίσης και στα μοναδικά νοήματα που 
προσδίδονται σε αυτήν τόσο από τον θεραπευόμενο όσο και τον συμβουλευτικό ψυχολόγο. Η ίδια η 
οικονομική κρίση δεν αντιμετωπίζεται ως έννοια ασύνδετη και απολύτως εξωτερική αλλά ως ένα φαινόμενο 
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που αντιδρά με μοναδικό τρόπο με τον εσωτερικό κόσμο και τον ψυχισμό του ατόμου (του θεραπευτή και του 
θεραπευόμενου εξίσου). 
Το δεύτερο μέρος επικεντρώνεται στη διερεύνηση της δυναμικής που αναπτύσσεται μέσα στην θεραπευτική 
δυάδα, όπως για παράδειγμα τις διαδικασίες μεταβίβασης και αντιμεταβίβασης, όπως αυτές μπορεί να 
διαμορφώνονται μέσα στις συνθήκες αυξημένης διέγερσης και άγχους που προκαλεί η οικονομική κρίση, 
καθώς η τελευταία μπορεί να αφυπνίσει εσωτερικές συγκρούσεις σε σχέση με θέματα ισχύος, αξίας και 
δύναμης μέσα στο πλαίσιο της ψυχοθεραπείας. Ο ρόλος και η ευθύνη του συμβουλευτικού ψυχολόγου στο να 
διατηρεί αναστοχαστικότητα, ενσυναίσθηση και νοητικοποίηση (μέσω συμμετοχής κυρίως σε εποπτεία και/ή 
προσωπική θεραπεία) όσον αφορά τόσο τον θεραπευόμενο όσο και τον εαυτό του υπογραμμίζονται μέσα στο 
πλαίσιο της ιδιαίτερης πρόκλησης που θέτει η οικονομική κρίση, προκειμένου να διασφαλιστεί η ηθική και 
δεοντολογική πρακτική της συμβουλευτικής ψυχολογίας, ιδιαίτερα σε σχέση με θέματα ενδυνάμωσης και 
αυτονομίας του θεραπευόμενου.  
 
Ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στην ιδιωτική άσκηση της συμβουλευτικής ψυχολογίας: Πόσο 
«αξίζουν» οι πελάτες και πόσο οι θεραπευτές; 
 
Α. Αποστολοπούλου 
Συμβουλευτική Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια (CPsychol.), Ιδιωτική Πρακτική, Καθηγήτρια Συμβουλευτικής στο 
Athenian College 
 
Οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης αποτελούν πλέον πραγματικότητα και για τους συμβουλευτικούς 
ψυχολόγους, ειδικότερα για αυτούς που έχουν επιλέξει το δρόμο της ιδιωτικής πρακτικής. Οι ανάγκες των 
ανθρώπων για ψυχολογική υποστήριξη φαίνεται να αυξάνονται, οι λίστες αναμονής στον τομέα της δημόσιας 
υγείας να μακραίνουν, ωστόσο μεγάλο ποσοστό πελατών αδυνατεί να αναζητήσει θεραπεία από ιδιώτες 
ψυχολόγους. Από τη μεριά τους, αρκετοί θεραπευτές αντιμετωπίζουν πραγματικά προβλήματα επιβίωσης και 
βιωσιμότητας της πρακτικής τους. 
Η παρούσα εργασία θα εστιάσει στα επαγγελματικά, δεοντολογικά και ηθικά ζητήματα που καλούνται να 
αντιμετωπίσουν οι ιδιώτες ψυχολόγοι και στον αντίκτυπο που αυτά μπορεί να έχουν στη θεραπευτική σχέση, 
διαδικασία και έκβαση. Θεραπευτές και θεραπευόμενοι φέρνουν και οι δύο προσωπικά τους άγχη, 
ανασφάλειες, φόβους στη μεταξύ τους σχέση και η αποφυγή συζήτησης οικονομικών θεμάτων συνιστά 
εθελοτυφλία και αμέλεια. Το «χρήμα» διαθέτει πραγματική αλλά και συμβολική σημασία, ωστόσο η συζήτησή 
του παραμένει ένα θέμα ταμπού στους κόλπους της ψυχοθεραπείας. Ζητήματα αυτοαξίας, εξάρτησης, θυμού, 
ενοχής και ντροπής που σχετίζονται με την αμοιβή του θεραπευτή μπορεί να ανακύψουν και να εκδηλωθούν 
μέσα από τις διαδικασίες τις μεταβίβασης και τις αντιμεταβίβασης και να επηρεάσουν δραματικά τη 
θεραπευτική σχέση. Ωστόσο οι στάσεις, πεποιθήσεις και συναισθηματικές αντιδράσεις των ψυχολόγων σχετικά 
με το θέμα της αμοιβής σπάνια έχουν αποτελέσει αντικείμενο έρευνας. 
Η αλήθεια είναι ότι και οι ψυχολόγοι είναι άνθρωποι με φόβους, αμφιβολίες και αδυναμίες. Η νέα οικονομική 
πραγματικότητα τους φέρνει αντιμέτωπους με νέα επαγγελματικά και οικονομικά θέματα, τα οποία καλούνται 
να εντοπίσουν και να διαχειριστούν (μέσα από εκπαίδευση, εποπτεία, προσωπική θεραπεία) προκειμένου να 
διασφαλίσουν την ηθική και δεοντολογική άσκηση του επαγγέλματός τους και κατά συνέπεια την ευημερία και 
ανάπτυξη των πελατών τους. 
 
Η επιρροή της οικονομικής κρίσης πάνω στη λειτουργία δομών ψυχικής υγείας και πώς αυτή 
αντανακλάται στη δεοντολογική πρακτική των συμβουλευτικών ψυχολόγων  
 
Η. Σταμογιάννου 
Συμβουλευτική Ψυχολόγος/Ψυχοθεραπεύτρια (CPsychol.), Ψυχολόγος στην Ελληνική Εταιρεία 
Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, Αποκατάστασης και Κοινοτικής Μέριμνας, σε ιδιωτική πρακτική 
 
Η μείωση της χρηματοδότησης για τις δομές ψυχικής υγείας επηρεάζει το επάγγελμα της συμβουλευτικής 
ψυχολογίας και το ρόλο των ψυχολόγων που εργάζονται σε αυτά τα πλαίσια. Επίσης, η αυξημένη χρήση 
βραχυπρόθεσμης θεραπείας τα τελευταία χρόνια σε δομές ψυχικής υγείας, σε αντίθεση με τη μακροπρόθεσμη 
θεραπεία, η αύξηση της χρήσης της φαρμακοθεραπείας για άτομα με ήπιες μέχρι και σοβαρές 
ψυχολογικές/ψυχιατρικές δυσκολίες φαίνεται να είναι βραχυπρόθεσμες λύσεις που δεν επιφέρουν συνήθως μια 
μακροπρόθεσμα αποτελεσματική θεραπεία. Αυτή η τάση για εύκολες και γρήγορες λύσεις μπορεί να 
υπονομεύσει την πολυπλοκότητα της θεραπευτικής δουλειάς των συμβουλευτικών ψυχολόγων και την 
αίσθηση της αυτοεκτίμησης και ικανοποίησης που αντλούν από αυτήν. Επιπρόσθετα, οι ψυχολόγοι που 
εργάζονται μέσα σε οργανισμούς μπορεί να βιώσουν εσωτερική σύγκρουση μεταξύ της χρήσης των 
προαναφερθέντων πρακτικών (όπως είναι αυτές διατυπωμένες παραπάνω) και της κλινικής τους κρίσης, που 
βασίζεται στους κώδικες δεοντολογίας που τηρούν.  
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Επιπλέον, στο πλαίσιο μείωσης του κόστους δημοσίων και ιδιωτικών δομών ψυχικής υγείας, οι ρόλοι των 
συμβουλευτικών ψυχολόγων μπορεί να επεκταθούν σε ρόλους άλλων επαγγελματιών λόγω της μείωσης του 
προσωπικού. Αυτή η αλλαγή του ρόλου τους πιθανόν να οδηγήσει σε μια αίσθηση διάχυσης ταυτότητας. Από 
τη μια πλευρά, σε συνδυασμό με την έλλειψη κατάλληλης υποστήριξης από το πλαίσιο εργασίας και 
εποπτείας, μπορεί να οδηγήσει σε παραβίαση των ορίων που είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική 
ψυχολογική θεραπεία. Από την άλλη πλευρά, μπορεί να οδηγήσει στην επαγγελματική εξουθένωση των 
θεραπευτών. Λόγω έλλειψης πόρων, οι συμβουλευτικοί ψυχολόγοι που βιώνουν τη διάχυση του ρόλου τους ή 
την εργασιακή εξουθένωση είναι πιθανόν να σταματήσουν την εποπτεία τους ή την προσωπική τους θεραπεία, 
γεγονός που μπορεί να έχει αρνητική επίπτωση στην ψυχική υγεία των ίδιων αλλά και των θεραπευόμενων 
τους.  
 
Η κρίση ως ευκαιρία ενδοσκόπησης και προβληματισμού: Σκέψεις, συμπεράσματα και προτάσεις 
αντιμετώπισής της 
 
Ε. Μαραγκού 
Συμβουλευτική Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια (CPsychol.) σε Ιδιωτική Πρακτική 
 
Η τρέχουσα κρίση δεν αποτελεί μόνο πρόκληση σε σχέση με την ηθική πρακτική της συμβουλευτικής 
ψυχολογίας αλλά και ευκαιρία ενδοσκόπησης, στοχασμού και αναθεώρησης της κλινικής πρακτικής, της 
ταυτότητάς και του μέλλοντος των συμβουλευτικών ψυχολόγων σε ατομικό και αλλά και συλλογικό επίπεδο. Η 
κρίση προκαλεί τις αρχές και τις αξίες αλλά δίνει και την ευκαιρία επανεξέτασης τους. 
Σε κάτι τέτοιες περιόδους, οι οποίες προωθούν κυρίως την ατομικιστική επιβίωση και δοκιμάζουν τη 
συλλογικότητα, η αίσθηση του ανθρωπισμού μας έρχεται στο προσκήνιο μέσα από μια εκ νέου αξιολόγηση 
των εννοιών της συμπόνιας, του αλτρουισμού και την ανάληψη ευθύνης για τις επιλογές μας. Σε περιόδους 
όπως αυτή, ως ψυχολόγοι, καλούμαστε να νοηματοδοτήσουμε τη δουλειά μας και να επιλέξουμε το είδος των 
επαγγελματία που θέλουμε να είμαστε. 
Ο εθελοντισμός και η εποπτεία ομότιμων (peer supervision) μπορούν να αποτελέσουν εναλλακτικές και 
συμπληρωματικές δραστηριότητες στην άσκηση της συμβουλευτικές ψυχολογίας που θα δώσουν νόημα και θα 
ενθαρρύνουν το συλλογικό αίσθημα το οποίο μπορεί να αντισταθμίσει τις αρνητικές επιπτώσεις της 
οικονομικής ύφεσης. 
Σε ατομικό επίπεδο, η ικανότητα στοχασμού και ενδοσκόπησης του θεραπευτή πάνω στα προσωπικά του 
κίνητρα μπορεί να επαναπροσδιορίσει την κρίση ως μια περίοδο αυτοκριτικής, ενδοσκόπησης και αναζήτησης 
νοήματος τόσο για τον πελάτη όσο και για τον θεραπευτή. Αντίστοιχα, η αναγνώριση και αποδοχή της αλλαγής 
της κατάστασης του ατόμου (πελάτη και θεραπευτή) οφειλόμενη στις παρούσες συνθήκες, και η διερεύνηση 
των νέων επιλογών που ανοίγονται μπροστά στο άτομο μπορούν να αποτελέσουν έναυσμα για προσωπική 
και επαγγελματική εξέλιξη. 
Η τρέχουσα κρίση αποτελεί λοιπόν όχι μόνο μια οικονομική αλλά και μια ηθική, υπαρξιακή και προσωπική 
ευκαιρία για αναζήτηση και αναθεώρηση. 
 
 

Θεματική Συνεδρία 9 (ΚΕΔΕΑ, Αμφ. 3) 
Συμβουλευτική στο σχολείο: Γονείς και εκπαιδευτικοί 

 
Προεδρείο: Ανδρέας Μπρούζος, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
 
Συμβουλευτική σε γονείς χαρισματικών παιδιών 
 
Ε. Ξυπολιτά, Α. Σ. Αντωνίου 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 
 
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε γονείς χαρισματικών 
παιδιών. Χαρισματικά θεωρούνται τα παιδιά εκείνα που παρουσιάζουν ιδιαιτέρως υψηλές επιδόσεις σε 
ακαδημαϊκά, καλλιτεχνικά, ηγετικά και άλλα πεδία και χρήζουν υποστήριξης μέσω εξειδικευμένων υπηρεσιών 
οι οποίες δεν παρέχονται στο πλαίσιο των κανονικών σχολείων και με σκοπό να αναπτύξουν στο έπακρο τις 
ικανότητές τους. Σύμφωνα με σχετικές έρευνες, οι οικογένειες των χαρισματικών παιδιών χρειάζονται 
ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική παρέμβαση προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν και να 
συμβάλλουν από τη μεριά τους στην πλήρη ανάπτυξη των ιδιαίτερων χαρισμάτων και ταλέντων των παιδιών 
τους. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παιδιών αυτών συνήθως προκαλούν ανασφάλεια στους γονείς τους οι 
οποίοι ενδέχεται πολλές φορές να αισθάνονται ανεπαρκείς και πλημμελώς προετοιμασμένοι ώστε να 
ανταποκρίνονται σε ικανοποιητικό βαθμό στις αυξημένες ανάγκες και απαιτήσεις τους. Το γεγονός αυτό 
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οφείλεται κυρίως στην ασύγχρονη ανάπτυξη μεταξύ γνωστικών και συναισθηματικών ικανοτήτων και εμπειριών 
που παρουσιάζουν τα χαρισματικά παιδιά. Συγκεκριμένα, αισθάνονται ότι είναι πολύ διαφορετικά από τους 
συμμαθητές τους, με αποτέλεσμα να συναντούν σημαντικές δυσκολίες στη σύναψη στενών και ουσιαστικών 
διαπροσωπικών σχέσεων καταλήγοντας πολλές φορές σε απομόνωση αλλά και κατάθλιψη. Οι συμπεριφορές 
αυτές καθίστανται ακόμη πιο έντονες κατά την εφηβική ηλικία, όπου τα παιδιά αυτά αισθάνονται ακόμα πιο 
ευάλωτα στην προσπάθειά τους να προσαρμοστούν κοινωνικά. Στόχος λοιπόν της συμβουλευτικής 
παρέμβασης στις περιπτώσεις αυτές είναι αφενός η πλήρης κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των 
χαρισματικών παιδιών και αφετέρου η υιοθέτηση από τα ίδια των κατάλληλων στρατηγικών για την 
αντιμετώπιση των όποιων δυσκολιών τους, υπό την προϋπόθεση της ουσιώδους και πολύπλευρης 
συνεργασίας σχολείου, οικογένειας και κοινότητας. 
 
Διερεύνηση των αναγκών των εκπαιδευτικών για συμβουλευτική υποστήριξη σε συνθήκες ένταξης 
μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες 
 
Ε. Κοτσιφάκη1, Σ. Παντελιάδου2 

1 Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των αναγκών των εκπαιδευτικών για συμβουλευτική 
υποστήριξη σε συνθήκες ένταξης μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Ως επιμέρους στόχοι τίθενται η 
διερεύνηση των προσαρμογών κατά τις οποίες οι γενικοί εκπαιδευτικοί χρειάζονται περισσότερη βοήθεια και ο 
προσδιορισμός του προφίλ του συμβούλου και της συχνότητας και της μορφής της υποστήριξης που 
επιθυμούν οι εκπαιδευτικοί. 
Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η επισκόπηση και ως εργαλείο συλλογής δεδομένων 
χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο. Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το 
στατιστικό πακέτο spss. Το δείγμα της έρευνας αποτελούν 335 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από 
δημοτικά σχολεία 8 διαφορετικών νομών της χώρας. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για 
συμβουλευτική υποστήριξη σε θεματικές όπως η τροποποίηση της συμπεριφοράς των μαθητών, οι ειδικές 
διδακτικές προσεγγίσεις και η διδακτική αξιολόγηση. Επιπλέον, οι μεταπτυχιακές σπουδές και τα χρόνια 
υπηρεσίας φαίνεται να επηρεάζουν τη διαμόρφωση των αναγκών των εκπαιδευτικών για συμβουλευτική. 
Τέλος, οι εκπαιδευτικοί προτιμούν συστηματική συνεργασία με το σύμβουλο και θα ήθελαν ο ίδιος να είναι 
εσωτερικός, δηλαδή να βρίσκεται μέσα στο σχολείο. 
Συμπερασματικά, στην παρούσα έρευνα αποτυπώνεται η θετική στάση των εκπαιδευτικών προς τη 
συμβουλευτική, από την οποία προσδοκούν συχνά λύση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. 
 
Ο ρόλος της συμβουλευτικής παρέμβασης και των στρατηγικών αντιμετώπισης στο στρες που βιώνουν 
οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
  
Α. Πλούμπη1, Α. Σ. Αντωνίου2  
1 Φ.Π.Ψ. Παν/μίου Αθηνών 
2 Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Αθηνών 
 
Σκοπός: Σκοπός της έρευνας ήταν να γίνει σύγκριση των παραγόντων του εργασιακού στρες που βιώνουν οι 
εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και η ανάδειξη των στρατηγικών 
αντιμετώπισης των στρεσογόνων παραγόντων που επιλέγουν στο εργασιακό τους περιβάλλον.  
Μεθοδολογία: Συμμετείχαν 388 εκπαιδευτικοί (180 δευτεροβάθμιας και 208 πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης) 
δημόσιων σχολείων της Αττικής. Χορηγήθηκε η κλίμακα «Εργασιακό Στρες Εκπαιδευτικών» (Antoniou et al., 
2006) η οποία αξιολογεί το βαθμό στρες που προκαλούν διάφοροι παράγοντες στον εργασιακό χώρο, καθώς 
επίσης και η κλίμακα «Στρατηγικές Αντιμετώπισης» (Cooper et al., 1988), η οποία αξιολογεί διάφορους 
τρόπους που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να ξεπεράσουν στρεσογόνες καταστάσεις στο χώρο εργασίας 
τους, όπως τη «Θετική Προσέγγιση», τις «Στρατηγικές Δράσης», τη «Λογική Αντιμετώπιση» και την 
«Αποφυγή».  
Αποτελέσματα: Από τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι οι δάσκαλοι σε σύγκριση με τους 
καθηγητές εμφάνισαν υψηλότερο βαθμό εργασιακού στρες που σχετίζεται με τις συνθήκες και το φόρτο 
εργασίας, την έλλειψη ενδιαφέροντος των μαθητών για το σχολείο και τη χαμηλή αναγνώριση του 
επαγγέλματος από την πολιτεία. Επιπλέον, οι δάσκαλοι εμφάνισαν υψηλότερο βαθμό υιοθέτησης της 
«αποφυγής», ως στρατηγικής αντιμετώπισης των στρεσογόνων καταστάσεων. 
Συμπεράσματα: Θεωρείται επιβεβλημένη η διερεύνηση όλων των παραμέτρων που συμβάλλουν στο 
εργασιακό στρες των εκπαιδευτικών, ώστε να ληφθούν υπόψιν στην εκπόνηση προγραμμάτων επιμόρφωσης 



1-4 Νοεμβρίου 2012 | Θεσσαλονίκη 
4 ο  ΠΑΝΕΛΛΗΝ ΙΟ  Σ ΥΝΕΔΡ ΙΟ  Σ ΥΜΒΟΥΛΕΥΤ ΙΚΗ Σ  ΨΥΧΟΛΟΓ ΙΑ Σ   
ο ρόλος της συμβουλευτικής ψυχολογίας σε συνθήκες κρίσης 

 

 
Κλάδος Συμβουλευτικής Ψυχολογίας (ΣυΨ) της ΕΛΨΕ σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ 

Σελίδα 42 από 92 

και προαγωγής της ψυχοσωματικής τους ευεξίας. Επιπροσθέτως, είναι ανάγκη οι εκπαιδευτικοί να 
ενθαρρύνονται στην υιοθέτηση αποτελεσματικών στρατηγικών αντιμετώπισης και εντέλει να καταφέρνουν να 
μετασχηματίζουν τις δύσκολες καταστάσεις σε προσωπικές προκλήσεις.  
  
Η οπτική των νέων με δυσλεξία για την αντιμετώπισή τους από τους εκπαιδευτικούς κατά τη φοίτηση 
στο σχολείο και την τριτοβάθμια εκπαίδευση: Η αναγκαιότητα της συμβουλευτικής προσέγγισης 
 
Μ. Δόικου-Αυλίδου 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
 
Σύμφωνα με ερευνητικές μαρτυρίες, τα άτομα με δυσλεξία, πέρα από τη σχολική αποτυχία, συχνά βιώνουν 
έντονη ανασφάλεια και άγχος και έχουν αρνητική αυτοαντίληψη και χαμηλή αυτοεκτίμηση. Επίσης, 
διαπιστώνεται η παρουσία καταθλιπτικών συμπτωμάτων και προβλημάτων συμπεριφοράς καθώς και 
προβλήματα στις σχέσεις με τους συνομηλίκους τους. Οι παραπάνω δυσκολίες και η αντιμετώπισή τους 
εξαρτώνται από την αλληλεπίδραση πολλών παραγόντων μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η στάση και οι 
χειρισμοί των εκπαιδευτικών. Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται ένα τμήμα των ευρημάτων μιας έρευνας, 
η οποία αποσκοπούσε στη διερεύνηση των εμπειριών των ατόμων με δυσλεξία σε μαθησιακό, κοινωνικό και 
συναισθηματικό επίπεδο. Στην έρευνα συμμετείχαν δέκα φοιτητές με δυσλεξία. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε 
με ημιδομημένες συνεντεύξεις. Από την ποιοτική ανάλυση του περιεχομένου των συνεντεύξεων προέκυψε, 
μεταξύ άλλων, μια κύρια κατηγορία σχετική με την αντιμετώπιση των συμμετεχόντων από τους εκπαιδευτικούς. 
Οι συμμετέχοντες επισήμαναν την έλλειψη ενημέρωσης πολλών εκπαιδευτικών σχετικά με τη δυσλεξία και 
περιέγραψαν τις παραμέτρους εκείνες που προσδιορίζουν τη θετική ή την αρνητική στάση και συμπεριφορά 
που συνάντησαν από την πλευρά των εκπαιδευτικών κατά τη σχολική φοίτηση και κατά την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. Επιπλέον, αναφέρθηκαν στη θετική επίδραση που είχε στην ακαδημαϊκή και την προσωπική τους 
εξέλιξη η στάση κατανόησης, αποδοχής και ενθάρρυνσης από την πλευρά ορισμένων καθηγητών τους. Τα 
αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν την αναγκαιότητα ενίσχυσης του συμβουλευτικού ρόλου του 
εκπαιδευτικού με σκοπό τη σφαιρική αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών.  
 
Παιδί και θάνατος: Ο ρόλος του δασκάλου, συνεργατικές σχέσεις και η ενδυνάμωση του σχολικού 
πλαισίου 
 
Γ. Δικαίου1, Α. Μπρούζος2 
1 Msc Συμβουλευτικής / Υπ. Διδάκτωρ Π.Τ.Δ.Ε Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
2 Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
Ο θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου στο οποίο έχουμε αφιερωθεί με έντονο συναισθηματισμό, αποτελεί τη 
μοναδική απώλεια που καθίσταται ευρέως αποδεκτή ως εμπειρία θλίψης και θρήνου (Humphrey & Zimpher, 
1996). Οι πενθούντες περνούν μέσα από μια σειρά σταδίων με συγκεκριμένη και μη χρονική διάρκεια. Σε κάθε 
περίπτωση, αυτή η διαδικασία είναι δυσβάσταχτη για όλους ανεξαιρέτως και πολύ περισσότερο για την 
ευαίσθητη ψυχοσύνθεση ενός παιδιού. Η παρούσα εισήγηση στοχεύει στο να αναδείξει το δύσκολο ρόλο που 
καλείται να αναλάβει ο δάσκαλος κατά τη διαχείριση σχετικών κρίσεων στη σχολική κοινότητα. Το τρίπτυχο 
δάσκαλος-γονέας-σύμβουλος, αποτελεί αδιαίρετη προϋπόθεση για την ορθή αντιμετώπιση καταστάσεων 
πένθους και την ενίσχυση της ψυχικής υγείας των παιδιών. Θα παρουσιασθούν μέθοδοι και προτάσεις προς 
μια, ενδεχομένως, αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση του βαρυσήμαντου αυτού έργου του δασκάλου. Τέλος, 
οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές αποσκοπούν στο να ισχυροποιήσουν τα θεμέλια του σχολικού 
περιβάλλοντος, ώστε να οικοδομηθεί στέρεα η πνευματική υγεία όσων παιδιών έχουν βιώσει πένθος, καθώς 
και εκείνων που πρόκειται, αναπόφευκτα, να βιώσουν - κάποια στιγμή στη ζωή τους - εμπειρίες σχετικές με τον 
θάνατο. Άλλωστε, τα παιδιά απεγκλωβίζονται από τη δυστυχία που επιφέρει το πένθος, εξελίσσονται υγιώς - 
δίχως να βιώνουν απρόσμενες εμπειρίες ψυχικού πόνου - υπό την προϋπόθεση ότι είναι σε θέση όχι μόνο να 
αντιλαμβάνονται σε βάθος, αλλά και να αντιμετωπίζουν επιτυχώς πένθιμες καταστάσεις (Deaton & Berkan, 
1995). 
 
 
Σάββατο 3 Νοεμβρίου 12.30-14.00  
 

Προσκεκλημένη ομιλία 2 (Ολυμπιακό Μουσείο, Αμφιθέατρο) 
 
Προεδρείο: Αριάδνη Στογιαννίδου, Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

 
Unconditional self-acceptance and self-compassion 

Windy Dryden 
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Professor of Psychotherapeutic Studies,  
Goldsmiths College, University of London, UK 

In this paper I will consider the relationship between unconditional self-acceptance (USA) and self-compassion 
(SC). While I will argue that it is best to develop USA before SC, I will argue that the two concepts can be 
integrated both conceptually and practically. It is my basic thesis that the two concepts augment one another 
and that a therapeutic strategy based on the two together will be more productive than one based on each 
alone. 
 
 
Σάββατο 3 Νοεμβρίου 14.00-15.00  
 
 

Συνέλευση Κλάδου (Ολυμπιακό Μουσείο, Αμφιθέατρο) 
 
 
Σάββατο 3 Νοεμβρίου 15.00-16.30  

 
 

Εργαστήριο 3 (Ολυμπιακό Μουσείο, Αίθουσα 1) 
Σχολές γονέων: Βασικές παράμετροι για την αποτελεσματική οργάνωση, εφαρμογή και έκβαση των 

προγραμμάτων εκπαίδευσης γονέων 
 
Λευτέρης Κωνσταντινίδης1, Γιώτα Γκόγκα2  
1 Ψυχολόγος, MSc, Ph.D., Ελληνική Εταιρεία Γνωστικής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας (ΕΕΓΣΨ) 
2 Ψυχολόγος, MSc, Εταιρεία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης (ΕΨΥΚΑ) και Ελληνική Εταιρεία 
Γνωστικής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας (ΕΕΓΣΨ)  
 
Αριθμός συμμετεχόντων: 50  
Προγράμματα εκπαίδευσης γονέων ή σχολές γονέων εφαρμόζονται σχεδόν σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας 
και από πολλούς ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, όμως δυστυχώς τα στοιχεία που υπάρχουν σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων αυτών καθώς και για τα χαρακτηριστικά των γονέων που 
συμμετέχουν στα προγράμματα αυτά, είναι πάρα πολύ λίγα έως και ανύπαρκτα. 
Στόχος του εργαστηρίου είναι η παρουσίαση των βασικών παραμέτρων που καθιστούν τα προγράμματα 
εκπαίδευσης γονέων αποτελεσματικά και ταυτόχρονα συμβάλλουν στην αύξηση της προσέλευσης και τη 
μείωση της αποχώρησης των γονέων από τα προγράμματα αυτά. Θα παρουσιαστεί ανασκόπηση της διεθνούς 
βιβλιογραφίας σχετικά με την πορεία, τις κατηγορίες, τη μορφή, τη δομή και την αποτελεσματικότητα των 
βασικότερων προγραμμάτων εκπαίδευσης γονέων, καθώς και των χαρακτηριστικών των γονέων που 
δηλώνουν πρόθεση για συμμετοχή στα προγράμματα αυτά. Επιπροσθέτως, θα γίνει παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων μελέτης σχετικά με τα χαρακτηριστικά των Ελλήνων γονέων που δηλώνουν συμμετοχή και 
τελικά συμμετέχουν στις σχολές γονέων. Τέλος, θα παρουσιαστούν η δομή και τα χαρακτηριστικά του 
προγράμματος εκπαίδευσης γονέων «Σκέφτομαι και Πράττω», ενός νέου για τα ελληνικά δεδομένα σύντομου 
και δομημένου προγράμματος εκπαίδευσης γνωστικής συμπεριφορικής προσέγγισης για γονείς με παιδιά 
ηλικίας 2 έως 12 ετών.  
 
 

Συμπόσιο 12 (ΚΕΔΕΑ, Αμφ. 1) 
Εφαρμογές της κλινικής ψυχολογίας σε μη κλινικά πλαίσια 

 
Πρόεδρος: Αναστάσιος Σταλίκας, Κλάδος Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας της Υγείας 
Συζητήτρια: Αναστασία Καλαντζή – Αζίζι, Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
 
Ιστορικά ο κλάδος της κλινικής και της συμβουλευτικής ψυχολογίας βασίζονται σε διαφορετικές 
επιστημολογικές βάσεις. Η κλινική ψυχολογία έχει υιοθετήσει το ιατρικό επιστημολογικό μοντέλο ενώ η 
συμβουλευτική ψυχολογία το μοντέλο της «ανάπτυξης». Παρόλαυτα τα τελευταία χρόνια έχει επέλθει μια 
σύγκλιση τόσο εννοιολογική όσο και στη κλινική πράξη. Σ’ αυτό το συμπόσιο επικεντρωνόμαστε στις 
εφαρμογές του κλάδου της κλινικής ψυχολογίας σε συμβουλευτικά πλαίσια. Η πρώτη μας παρουσίαση αφορά 
την συμβουλευτική οπτική στην οργανωτική ψυχολογία και τον τρόπο με τον οποίο κλινικές παρεμβάσεις και 
εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο χώρο της οργανωτικής ψυχολογίας. Η δεύτερη παρουσίαση 
επικεντρώνεται στο συμβουλευτικό ρόλο του εκπαιδευτικού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσα από μια 
αυτοαφηγηματική παρουσίαση. Η τρίτη παρουσίαση εστιάζεται στη συμβουλευτική πάνω στη προγεννητική και 
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επιλόχια καταθλιπτική συμπτωματολογία και τον τρόπο αναγνώρισης καταθλιπτικών συμπτωμάτων πριν και 
μετά την εγκυμοσύνη ενώ η τελευταία παρουσίαση αφορά την αποτελεσματικότητα ενός συγκεκριμένου 
παρεμβατικού προγράμματος εκπαίδευσης στη διεκδικητικότητα σε φοιτητικό πληθυσμό. 
 
Η συμβουλευτική οπτική στην Οργανωτική Ψυχολογία 
 
Μ. Γαλανάκης, Α. Σταλίκας, Χ. Μπάρκας  
Πάντειο Πανεπιστημίο Πολιτικών & Κοινωνικών Επιστημών 
 
Με τις τρέχουσες αλλαγές στην οικονομική πραγματικότητα της χώρας, οι οποίες επηρεάζουν δραστικά την 
κοινωνία τόσο σε ψυχολογικό όσο και συναισθηματικό επίπεδο, η συμβολή της Συμβουλευτικής στις 
επιχειρήσεις αποκτάει σταδιακά νέο νόημα. Ερευνητές σε παγκόσμιο επίπεδο επικεντρώνονται πλέον στην 
διαχείριση του συναισθήματος στον εργασιακό χώρο, στην διάγνωση και αντιμετώπιση της ψυχοπαθολογίας 
και ειδικότερα στην διαμόρφωση συνθηκών που στοχεύουν στην ενδυνάμωση της ψυχολογικής 
ανθεκτικότητας των εργαζομένων. Νέες μεταβλητές όπως είναι η ισορροπία μεταξύ προσωπικής και 
επαγγελματικής ζωής, το coaching, η ενδυνάμωση, η εύρεση νοήματος ζωής, η διαχείριση του συναισθήματος 
και η ψυχολογική ευημερία αρχίζουν και απασχολούν την έρευνα με εστίαση στα πρακτικά αποτελέσματα και 
την άμεση εφαρμογή. Στόχος της παρουσίασης είναι να περιγράψει αυτές τις διεθνείς τάσεις και τις νέες 
μεταβλητές και να σκιαγραφήσει τον νέο ρόλο της συμβουλευτικής στην οργανωτική ψυχολογία σε συνδυασμό 
με την νέα κατεύθυνση και τα νέα δεδομένα που προτείνει η Θετική Ψυχολογία. 
 
Ενδυνάμωση του συμβουλευτικού ρόλου του Εκπαιδευτικού: Εμπειρίες από την θητεία μου στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 
 
Α. Καλαντζή – Αζίζι  
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
 
Ως Κλινική Ψυχολόγος / Ψυχοθεραπεύτρια παιδιών και εφήβων γνώριζα τόσο από την βιβλιογραφία όσο και 
από την πράξη την σημαντικότητα της εμπλοκής των Εκπαιδευτικών τόσο σε παρεμβατικές διαδικασίες στις 
περιπτώσεις παιδιών και εφήβων, που χρήζουν άμεσης ψυχολογικής βοήθειας όσο και σε προληπτικά 
προγράμματα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων. Με αυτό το σκεπτικό οργανώθηκαν δύο Μαθήματα από το 
1981, τα οποία απευθύνονταν σε φοιτητές του Φ.Π.Ψ. και λοιπών Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών με σκοπό την ενδυνάμωση του συμβουλευτικού ρόλου μελλοντικών καθηγητών 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Το πρώτο μάθημα ονομάζεται «Ψυχολογία της Επικοινωνίας: ενδοπροσωπική- διαπροσωπική επικοινωνία» 
και σχετίζεται με την αναγκαιότητα α) μύησης του Εκπαιδευτικού σε βασικές αρχές της επικοινωνίας και της 
συμβουλευτικής όπως και β) της αναγνώρισης του εαυτού στην διαπαιδαγωγητική – συμβουλευτική πράξη. Τα 
δύο αντίστοιχα Σεμινάρια παρουσιάζονται διεξοδικά. Το δεύτερο μάθημα «Δυσκολίες Προσαρμογής στο 
Σχολείο και την Οικογένεια» αποτελεί τη βάση για την κατανόηση βασικών προβλημάτων, που εμφανίζουν 
παιδιά και έφηβοι στο Σχολείο και για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων παρέμβασης. Το Σεμινάριο του 
Μαθήματος βασίζεται στο οικοσυστημικό μοντέλο παρέμβασης στη Σχολική Τάξη των Molnar και Lidquist. 
Η παρουσίαση των Μαθημάτων, οι διαφοροποιήσεις της ύλης κατά τη διάρκεια 30 χρόνων, οι αξιολογήσεις, 
παρατηρήσεις και προτάσεις των συμμετεχόντων φοιτητών θα αξιοποιηθούν τέλος στη συζήτηση και ως προς 
την αξιοποίηση της έως τώρα εμπειρίας σχετικά με την δια βίου εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. 
 
Συμβουλευτική σε προγεννητική και επιλόχεια καταθλιπτική συμπτωματολογία 
 
Μ. Μωραΐτου1, Α. Σταλίκας2 
1 Τμήμα Μαιευτικής, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 
2 Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών  
 
Η εκδήλωση της επιλόχειας καταθλιπτικής συμπτωματολογίας έχει αναγνωριστεί με συχνότητα που σε κάποιες 
μελέτες φτάνει ή ξεπερνά το 50%, σε αντιδιαστολή η προγεννητική καταθλιπτική συμπτωματολογία δεν έχει 
αναγνωριστεί, δεν έχει μελετηθεί επαρκώς παρότι προβλέπει μέχρι και το 90% της επιλόχειας. Η δυσκολία της 
διάγνωσης έγκειται στην πολυπαραγοντικότητα της αιτιολογίας και στη συμπτωματολογία που συχνά δεν 
αξιολογείται ή συγχέεται με συμπτώματα της κύησης και της λοχείας. Σε διαγνωσμένη καταθλιπτική 
συμπτωματολογία κατά την κύηση ή/και τη λοχεία η χορήγηση φαρμάκων είναι σχεδόν πάντα απαγορευτική με 
αποτέλεσμα η Συμβουλευτική να είναι επιλογή στις περισσότερες των περιπτώσεων, (με εξαίρεση τις σοβαρές 
και βαριές περιπτώσεις). Η Συμβουλευτική μπορεί κατά περίπτωση να περιλαμβάνει ενημέρωση για τη 
φυσιολογία της κύησης, του τοκετού και της λοχείας, απομυθοποίηση διαδόσεων, ανάπτυξη της 
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αυτοεκτίμησης, αναγνώριση του μητρικού ρόλου, ισχυροποίηση της συντροφικής σχέσης, οργάνωση του 
δικτυού στήριξης, επίλυση οικογενειακών και κοινωνικών προβλημάτων, επαναπροσδιορισμό ενδιαφερόντων, 
συμμετοχή σε ομάδες αλληλοβοήθειας, κατάλληλη διατροφή, συμμετοχή σε έθιμα κύησης και λοχείας, 
ασκήσεις μυών, αναπνοής, χαλάρωσης και διαλογισμού, ανάπτυξη Θετικών Συναισθημάτων. Η ενημέρωση και 
εκπαίδευση των λειτουργών υγείας που σχετίζονται με την περίοδο της κύησης και λοχείας μπορεί να 
συμβάλει στη διαχείριση και αντιμετώπιση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων της μετάβασης στη μητρότητα. 
 
Εκπαίδευση στη διεκδικητική συμπεριφορά σε έλληνες φοιτήτριες και φοιτήτριες 
 
Γ. Τσίτσας1, Μ. Μαλικιώση-Λοϊζου2 
1 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 
2 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
 
Σύμφωνα με τα διεθνή και τα ελληνικά δεδομένα η διεκδικητικότητα είναι μια πολύπλοκη δεξιότητα που 
απασχολεί την επιστημονική έρευνα από τη δεκαετία του 1970. Σχετίζεται με την ικανότητα του ατόμου, όταν 
επικοινωνεί με το περιβάλλον του, να μπορεί να εκφράσει τις απαιτήσεις του καθώς και με την ικανότητά του 
να τις πραγματοποιήσει. Η εκπαίδευση στη διεκδικητική συμπεριφορά έχει επανειλημμένα αποδειχθεί ότι 
συνδέεται με καλύτερες διαπροσωπικές, οικογενειακές και επαγγελματικές σχέσεις και αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα για τη ψυχική υγεία των φοιτητών. Η παρούσα έρευνα επιχείρησε να εξετάσει κατά πόσο 
μεταβλήθηκε η διεκδικητική στάση και συμπεριφορά των φοιτητών, μετά από τη διεξαγωγή παρεμβατικού 
προγράμματος εκπαίδευσης στη διεκδικητικότητα. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης είναι βασισμένο στο 
πρόγραμμα των Ward & Holland (1997) και Lange & Jakubowski (1976), σχεδιάστηκε με βάση τη γνωσιακή-
συμπεριφοριστική προσέγγιση (Blagys & Hilsenroth, 2002), την ανθρωποκεντρική θεωρία του Rogers (1980) 
και τη θεωρία των κοινωνικών ρόλων. Για το σκοπό του προγράμματος οργανώθηκε παρέμβαση 
ψυχοεκπαιδευτικού τύπου, διάρκειας 10 εβδομάδων, η οποία περιλάμβανε: α) την προσέγγιση και ενημέρωση 
των φοιτητών για το πρόγραμμα, β) τη διερεύνηση αναγκών με την εφαρμογή ερωτηματολογίων, γ) δημιουργία 
ομάδων παρέμβασης και ελέγχου, δ) την εφαρμογή εξειδικευμένου προγράμματος στους φοιτητές της ομάδας 
παρέμβασης για την εκπαίδευση στη διεκδικητική συμπεριφορά, και τέλος, ε) τη διπλή αξιολόγηση των 
αλλαγών της διεκδικητικής συμπεριφοράς που οφείλονται στην εκπαιδευτική παρέμβαση, αμέσως μετά την 
ολοκλήρωση του προγράμματος και στη συνέχεια μετά από δύο μήνες. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης στη 
διεκδικητική συμπεριφορά οδήγησε σε αύξηση της διεκδικητικότητας, στους φοιτητές και φοιτήτριες που 
συμμετείχαν σε αυτή. 
 
 

Συμπόσιο 13 (ΚΕΔΕΑ, Αμφ. 2) 
Η πρόκληση της οικονομικής κρίσης ως αφετηρία για την επανεξέταση των θεωριών και πρακτικών 

της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής 
 
Πρόεδρος: Δέσποινα Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα 
Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, Τομέας Ψυχολογίας 
 
Ο στόχος του παρόντος συμποσίου είναι να συμβάλει στον προβληματισμό και τη συζήτηση για τους τρόπους 
με τους οποίους θα μπορούσε να συντελέσει ο τομέας της επαγγελματικής συμβουλευτικής στην αντιμετώπιση 
των συνεπειών της οικονομικής και, συνεπακόλουθα, κοινωνικής κρίσης στην επαγγελματική ζωή των 
ανθρώπων. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιεί σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις, αποτελέσματα 
προσφάτων ερευνών και δράσεις επαγγελματικού προσανατολισμού. Πιο συγκεκριμένα, στο συμπόσιο α) 
αναλύονται οι αρχές δύο σύγχρονων θεωριών επαγγελματικής ανάπτυξης (Θεωρία του Χάους και Θεωρία του 
Τυχαίου) που διδάσκουν στον πελάτη την ετοιμότητα στο τυχαίο και την αξιοποίηση των απρόοπτων 
καταστάσεων στην επαγγελματική του ζωή (εργασία 1), β) παρουσιάζονται τα πρώτα αποτελέσματα μιας 
ερευνητικής προσπάθειας για την κατασκευή ενός εργαλείου πεποιθήσεων αυτοαποτελεσματικότητας στον 
σχεδιασμό της σταδιοδρομίας, το οποίο αξιολογεί την πεποίθηση του ατόμου όσον αφορά στην ικανότητά του 
να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ποικίλα θέματα που συνδέονται με τη σταδιοδρομία του (εργασία 2), γ) 
εξετάζεται η σχέση ανάμεσα στις πεποιθήσεις αυτοαποτελεσματικότητας επαγγελματικών συμβούλων που 
εργάζονται σε επιχειρήσεις και στην εκπαίδευσή τους σε δεξιότητες επαγγελματικής συμβουλευτικής που θα 
τους βοηθήσουν να εργαστούν αποτελεσματικά με τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων οι οποίοι 
αντιμετωπίζουν ζητήματα επαγγελματικού άγχους και εργασιακής απόδοσης (εργασία 3), και δ) συζητώνται οι 
δράσεις επαγγελματικού προσανατολισμού που έχουν αναπτυχθεί στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγίων 
Αναργύρων, με στόχο να βοηθηθούν οι μαθητές στην αντιμετώπιση των προβλημάτων σταδιοδρομίας 
(εργασία 4). 
 



1-4 Νοεμβρίου 2012 | Θεσσαλονίκη 
4 ο  ΠΑΝΕΛΛΗΝ ΙΟ  Σ ΥΝΕΔΡ ΙΟ  Σ ΥΜΒΟΥΛΕΥΤ ΙΚΗ Σ  ΨΥΧΟΛΟΓ ΙΑ Σ   
ο ρόλος της συμβουλευτικής ψυχολογίας σε συνθήκες κρίσης 

 

 
Κλάδος Συμβουλευτικής Ψυχολογίας (ΣυΨ) της ΕΛΨΕ σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ 

Σελίδα 46 από 92 

Μετασχηματίζοντας τις απρόοπτες καταστάσεις σε επαγγελματικές ευκαιρίες: Μια εναλλακτική 
προσέγγιση στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό 
 
Δ. Σιδηροπούλου-Δημακάκου 
Καθηγήτρια Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής 
& Ψυχολογίας, Τομέας Ψυχολογίας 
 
Η οικονομική κρίση και οι συνεπακόλουθες συνέπειες στη σταδιοδρομία έχουν οδηγήσει τους επαγγελματικούς 
συμβούλους, σε όλο τον δυτικό κόσμο, να αντιμετωπίζουν προκλητικές καταστάσεις προσανατολισμού και να 
προβληματίζονται για τους τρόπους με τους οποίους ένας επαγγελματικός σύμβουλος θα μπορούσε να 
προσφέρει κατάλληλη βοήθεια, ώστε να διευκολύνει την επαγγελματική ανάπτυξη των πελατών του σε 
δύσκολες οικονομικά και κοινωνικά περιόδους. Διαφαίνεται ότι δύο σύγχρονες προσεγγίσεις της 
επαγγελματικής ανάπτυξης θα μπορούσαν να δώσουν μια απάντηση στο ερώτημα αυτό. Πρόκειται για την 
προσέγγιση που βασίζεται στη Θεωρία του Χάους και την προσέγγιση που βασίζεται στη Θεωρία του Τυχαίου. 
Και οι δύο θεωρίες υποστηρίζουν ότι η πραγματικότητα στην οποία ζούμε είναι από τη φύση της αβέβαιη, 
πολυσύνθετη και ευμετάβλητη και δημιουργεί περιορισμούς σε σχέση με το τί γνωρίζουμε και, κυρίως, με το τί 
ελέγχουμε στη ζωή μας. Η επαγγελματική σταδιοδρομία δεν μπορεί να προγνωσθεί καθώς είναι μια λειτουργία 
αναρίθμητων απρόβλεπτων μαθησιακών εμπειριών που αρχίζουν από τη γέννησή μας. Για τον λόγο αυτό 
θεωρείται ότι σήμερα η επαγγελματική συμβουλευτική πρέπει να αποτελεί διδασκαλία προς τους ανθρώπους 
πώς να επωφελούνται από τις απρόοπτες καταστάσεις και να τις μετατρέπουν σε επαγγελματικές ευκαιρίες. 
Στην παρούσα εισήγηση αναλύονται οι αρχές των δύο θεωριών, προτείνεται η αξιοποίηση των αρχών της 
Θεωρίας του Τυχαίου και της Θεωρίας του Χάους στην επαγγελματική συμβουλευτική και παρουσιάζονται 
τρόποι με τους οποίους μπορούν οι επαγγελματικοί σύμβουλοι να διδάξουν στους πελάτες τους πώς να 
αξιοποιούν τα τυχαία συμβάντα της ζωής τους μετατρέποντάς τα σε επαγγελματικές ευκαιρίες. 
 
Μελέτη της αυτοαποτελεσματικότητας στον σχεδιασμό σταδιοδρομίας σε μια εποχή αλλαγών στην 
αγορά εργασίας: Μια νέα διάσταση στην επαγγελματική συμβουλευτική 
 
Δ. Σιδηροπούλου-Δημακάκου1, Α. Αργυροπούλου2, Κ. Μυλωνάς3 
1 Καθηγήτρια Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φιλοσοφίας, 
Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, Τομέας Ψυχολογίας 
2 Δρ. Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & 
Ψυχολογίας, Τομέας Ψυχολογίας, Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης στην Επαγγελματική Συμβουλευτική 
3 Επίκουρος Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής 
& Ψυχολογίας, Τομέας Ψυχολογίας 
 
Ο κόσμος της εργασίας στη σύγχρονη εποχή έχει γίνει ιδιαίτερα σύνθετος, γεγονός που προκαλεί έντονες 
δυσκολίες στην προσπάθεια των ατόμων να τον εξερευνήσουν. Οι εργασιακές συνθήκες και σχέσεις 
τροποποιούνται, ανατρέποντας πολλές από τις επαγγελματικές μας πεποιθήσεις και συμπεριφορές, ενώ η 
εργασιακή και οικονομική ανασφάλεια προκαλεί ποικίλες ψυχοκοινωνικές δυσκολίες. Όλα αυτά τα ζητήματα 
φαίνεται ότι θα έχουν συνέπειες στη θεωρία, την έρευνα και την εφαρμογή της επαγγελματικής 
συμβουλευτικής. Οι επαγγελματικοί σύμβουλοι χρειάζεται να αναπτύξουν νέες επιστημονικές προσεγγίσεις, 
προκειμένου να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.  
Στην παρούσα εισήγηση μελετάται μια νέα επιστημονική διάσταση στον χώρο της επαγγελματικής 
συμβουλευτικής, η αυτοαποτελεσματικότητα στον σχεδιασμό της σταδιοδρομίας. Με αφετηρία τις θεωρητικές 
και εμπειρικές προσεγγίσεις για τη μελέτη των προσδοκιών αυτοαποτελεσματικότητας στη γνώση και 
ενεργοποίηση των επαγγελματικών ρόλων και λαμβάνοντας υπόψη τις ραγδαίες και μεγάλες 
κοινωνικοοικονομικές αλλαγές στην ελληνική πραγματικότητα, κατασκευάστηκε ένα ερωτηματολόγιο που 
αξιολογεί την πεποίθηση του ατόμου όσον αφορά στην ικανότητά του να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ποικίλα 
θέματα που συνδέονται με τη σταδιοδρομία του. Το δείγμα της έρευνας, η οποία διεξήχθη το πρώτο τρίμηνο 
του 2012, απετέλεσαν μαθητές των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και μεταπτυχιακοί φοιτητές των ΑΕΙ. Η 
ψυχομετρική ανάλυση των δεδομένων, σε ένα προκαταρκτικό πλαίσιο, περιλαμβάνει διερευνητική ανάλυση 
παραγόντων και αξιολόγηση της εσωτερικής συνοχής μαζί με άλλους ψυχομετρικούς δείκτες γι’ αυτήν την 
κλίμακα. 
Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής θεωρούμε ότι θα συμβάλλουν στην ανάδειξη νέων ερευνητικών και 
επιστημονικών αντιλήψεων που ανταποκρίνονται στις επιπτώσεις που προκαλεί η σύγχρονη κοινωνικο-
οικονομική κρίση στην εργασία, ενώ θα ενισχύσουν το ρόλο της επαγγελματικής συμβουλευτικής ως μέσο 
ενδυνάμωσης, εκπαίδευσης και πρόληψης. 
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Πεποιθήσεις αυτοαποτελεσματικότητας και εξειδικευμένες δεξιότητες στελεχών ανθρώπινων πόρων 
και επαγγελματικών συμβούλων στις επιχειρήσεις: Ο ρόλος τους στην αντιμετώπιση της κρίσης 
 
Α. Καλίρης1, Δ. Σιδηροπούλου-Δημακάκου2 
1 Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας. Εκπαίδευσης, Επαγγελματικός Σύμβουλος (M.Sc.) 
2 Καθηγήτρια Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φιλοσοφίας, 
Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, Τομέας Ψυχολογίας 
 
Παγκοσμίως συμβαίνουν ραγδαίες αλλαγές στην οικονομία και στον κόσμο της εργασίας, οι οποίες συνδέονται 
με τη διαμόρφωση της κοινωνίας της πληροφορίας, τη θεαματική ανάπτυξη των Νέων Τεχνολογιών, την 
αύξηση της ανεργίας και τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Για να παραμένουν τα άτομα απασχολήσιμα, 
χρειάζεται να διαθέτουν δεξιότητες «προσωπικής ευελιξίας» και ενεργητικής αντιμετώπισης απρόβλεπτων 
καταστάσεων. Πολλοί εργαζόμενοι βιώνουν έντονο επαγγελματικό άγχος και χρειάζονται συμβουλευτική 
υποστήριξη προκειμένου να προσαρμόσουν τις δεξιότητες και τους στόχους τους στις νέες απαιτήσεις της 
αγοράς εργασίας. Οι δράσεις επαγγελματικής συμβουλευτικής, μπορούν να συμβάλουν εμμέσως στην 
αντιμετώπιση της κρίσης, βελτιώνοντας την εργασιακή απόδοση και, συνεπακόλουθα, την ανταγωνιστικότητα 
των επιχειρήσεων. Για να είναι οι σύμβουλοι αποτελεσματικοί, απαιτείται να διαθέτουν εξειδικευμένες 
δεξιότητες και κατάλληλα επίπεδα αυτοαποτελεσματικότητας, χαρακτηριστικά που σχετίζονται θετικά με την 
επιμονή και το ενδιαφέρον για το έργο τους.  
Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει τη σχέση ανάμεσα στις πεποιθήσεις 
αυτοαποτελεσματικότητας επαγγελματικών συμβούλων που εργάζονται σε επιχειρήσεις και στην εκπαίδευσή 
τους σε δεξιότητες επαγγελματικής συμβουλευτικής. Η έρευνα διεξήχθη στο διάστημα Ιουνίου-Δεκεμβρίου 
2011. Το δείγμα απετέλεσαν 50 επαγγελματικοί σύμβουλοι μεγάλων επιχειρήσεων και συμβουλευτικών 
εταιρειών, οι οποίοι στην πλειονότητά τους απασχολούνταν στους τομείς επιλογής, εκπαίδευσης και 
αξιολόγησης προσωπικού. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, τα οποία έδειξαν ότι οι σύμβουλοι 
χρειάζονται επιπρόσθετη κατάρτιση σε όλους τους τομείς δεξιοτήτων, προτείνεται ένα μοντέλο εκπαίδευσης 
συμβούλων που ενσωματώνει στοιχεία από κοινωνιογνωστικά μοντέλα και την προσέγγιση που βασίζεται στις 
δεξιότητες. Επίσης, υπογραμμίζεται η σημασία των δεξιοτήτων διαχείρισης πληροφοριών, αφού σημειώθηκε 
τάση συσχέτισης μεταξύ της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης στον τομέα αυτό και της 
αυτοαποτελεσματικότητας επαγγελματικής συμβουλευτικής. 
  
Επαγγελματική συμβουλευτική ανέργων με χαμηλά τυπικά προσόντα σε περίοδο οικονομικής κρίσης: 
Η περίπτωση του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Αγίων Αναργύρων 
 
Ν. Δρόσος  
Δρ Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & 
Ψυχολογίας, Τομέας Ψυχολογίας, Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης στην Επαγγελματική Συμβουλευτική 
 
Η οικονομική κρίση και οι συνεπακόλουθες αλλαγές στην αγορά εργασίας, με μείωση των μισθών και αύξηση 
της ανεργίας, έχουν δημιουργήσει συναισθήματα φόβου και ανασφάλειας στους ανθρώπους. Η επαγγελματική 
αστάθεια ευθύνεται για επιπλέον ψυχοκοινωνικές δυσκολίες, όπως χαμηλή αυτοεκτίμηση, απογοήτευση, οργή 
κ.α. που επιτείνουν τα προβλήματα ανεργίας, καθώς αποτρέπουν τα άτομα από την ενεργητική αναζήτηση 
εργασίας και τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους.  
Η παρούσα εργασία εξετάζει τις δράσεις επαγγελματικού προσανατολισμού που λαμβάνουν χώρα στο Σχολείο 
Δεύτερης Ευκαιρίας Αγίων Αναργύρων και οι οποίες κινούνται σε πολλαπλά επίπεδα: (α) ατομική 
συμβουλευτική και κατάρτιση σχεδίου δράσης, (β) ομαδικές συναντήσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
αναζήτησης εργασίας και (γ) εργαστήριο επαγγελματικού προσανατολισμού για την ανάπτυξη της 
αυτοεκτίμησης, τη βελτίωση διαπροσωπικών δεξιοτήτων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοπαρουσίασης. Οι 
προαναφερθείσες ψυχοκοινωνικές δυσκολίες ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για τα προβλήματα σταδιοδρομίας 
των ανέργων μαθητών του Σχολείου και η παρουσίαση θα επικεντρωθεί στους τρόπους με τους οποίους οι 
δράσεις αυτές βοηθούν στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων.  
 
 
 

Θεματική Συνεδρία 10 (ΚΕΔΕΑ, Αμφ. 3) 
Συμβουλευτική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Ι 

 
Προεδρείο: Καλλιόπη Κουνενού, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) 
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Ακαδημαϊκή αυτο-αποτελεσματικότητα Ελλήνων φοιτητών/τριών και οι σχέσεις της με τα συναισθήματά 
τους ως προς τις εξετάσεις: Επιδράσεις του φύλου, του ΚΟΙΕ και της σχολής φοίτησης  
 
Κ. Αρώνη, Ε. Δερμιτζάκη, Φ. Μπονώτη, Η. Αβραμίδης 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
 
Στόχος της έρευνας ήταν να εξετάσει αν οι προσδοκίες ακαδημαϊκής αυτο-αποτελεσματικότητας Ελλήνων 
φοιτητών και οι σχέσεις τους με τα συναισθήματά τους ως προς τις εξετάσεις στο πανεπιστήμιο 
διαφοροποιούνται σημαντικά ανάλογα με το φύλο, το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο (ΚΟΙΕ, όπως εξετάστηκε 
με βάση το επάγγελμα του πατέρα και της μητέρας) και τη σχολή φοίτησης. Στην έρευνα συμμετείχαν 510 
φοιτητές/τριες από πέντε σχολές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η ακαδημαϊκή αυτο-αποτελεσματικότητα των 
φοιτητών εξετάστηκε με κλίμακα 7 προτάσεων από το SMtSL (Tuan et al., 2005). Η ανάλυση κύριων 
συνιστωσών έδειξε ότι η κλίμακα αυτή οργανώνεται σε δύο παράγοντες: την «αυτο-αποτελεσματικότητα της 
ικανότητας» και την «αυτο-αποτελεσματικότητα της προσπάθειας». Επίσης, οι φοιτητές/τριες συμπλήρωσαν το 
Ερωτηματολόγιο Συναισθημάτων ως προς τις Εξετάσεις (Pekrun et al., 2004) το οποίο εξετάζει οκτώ 
διαφορετικά συναισθήματα σε συνήθεις συνθήκες εξέτασης στο πανεπιστήμιο. Οι αναλύσεις πολλαπλής 
διακύμανσης δεν έδειξαν σημαντικές διαφορές στην ακαδημαϊκή αυτο-αποτελεσματικότητα μεταξύ των ΚΟΙΕ 
των φοιτητών. Βρέθηκε όμως ότι τα κορίτσια σε σύγκριση με τα αγόρια διατηρούσαν σημαντικά υψηλότερη 
αυτο-αποτελεσματικότητα προσπάθειας σε σχέση με τις σπουδές τους. Βρέθηκαν επίσης σημαντικές διαφορές 
στην αυτο-αποτελεσματικότητα των φοιτητών ανάλογα με τη σχολή φοίτησης. Επιπροσθέτως, οι συντελεστές 
συσχέτισης Pearson r μεταξύ της ακαδημαϊκής αυτο-αποτελεσματικότητας και των συναισθημάτων 
παρουσίασαν λίγες διαφοροποιήσεις ανάλογα με το φύλο, το ΚΟΙΕ και τη σχολή φοίτησης. Για παράδειγμα, 
στα κορίτσια βρέθηκε στενότερη σχέση της ακαδημαϊκής αυτο-αποτελεσματικότητας με τα συναισθήματα 
Ανακούφισης και Υπερηφάνειας ως προς τις εξετάσεις σε σύγκριση με τα αγόρια. Τα αποτελέσματα θα 
συζητηθούν στο πλαίσιο της θεωρίας ελέγχου-αξίας των συναισθημάτων επίτευξης του Pekrun (2009). 
 
Ο συναισθηματικός δεσμός και η διαδικασία αποχωρισμού-εξατομίκευσης ως παράγοντες 
ψυχοκοινωνικής προσαρμογής πρωτοετών φοιτητών στο πανεπιστημιακό περιβάλλον 
 
Χ. Μοσχάκη1, Α. Τσαμπαρλή2 
1 Φοιτήτρια του Διαπανεπιστημιακού-Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Συμβουλευτικής Ψυχολογίας και 
Συμβουλευτικής στην Εκπαίδευση, την Υγεία και την Εργασία, Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πανεπιστήμιο Θράκης 
2 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
 
Η ανάπτυξη ενός ασφαλούς συναισθηματικού δεσμού με τους γονείς έχει συνδεθεί με υψηλότερα επίπεδα 
ψυχοκοινωνικής προσαρμογής του ενήλικα. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει το κατά πόσο 
αφ’ ενός ο Συναισθηματικός Δεσμός, όπως μετριέται από το Ερωτηματολόγιο Συναισθηματικού Δεσμού με 
Γονείς και Συνομήλικους (Armsden & Greenberg, 1987) και αφ’ ετέρου οι διαστάσεις Αποχωρισμού-
Εξατομίκευσης, όπως μετριούνται από την Κλίμακα Αποχωρισμού-Εξατομίκευσης των Νέων (Levine et al., 
1986; Levine & Saintonge, 1993), αποτελούν προβλεπτικούς παράγοντες της Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής, 
όπως μετριέται από το Ερωτηματολόγιο Αυτοαναφοράς Ενηλίκων του Achenbach (Achenbach & Rescorla, 
2003). Το δείγμα αποτελείται από 184 πρωτοετείς φοιτητές (18-20 ετών) Πανεπιστημίων της Αθήνας, εκ των 
οποίων οι 82 είναι αγόρια (44,57%) και οι 102 είναι κορίτσια (55,43%). Η στατιστική ανάλυση που επιλέχθηκε 
είναι η πολλαπλή παλινδρόμηση. Από τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται ότι ο συναισθηματικός δεσμός 
καθώς και η διαδικασία αποχωρισμού-εξατομίκευσης, αποτελούν σε χαμηλό βαθμό προβλεπτικούς 
παράγοντες της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής των πρωτοετών φοιτητών στο πανεπιστημιακό περιβάλλον.  
 
Ο ρόλος της προσωπικής ανάπτυξης σε εκπαιδευόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές συμβουλευτικής 
ψυχολογίας  
 
Σ. Μ. Κανδύλη 
Ψυχολόγος, MSc στη Συμβουλευτική Ψυχολογία, University of Keele, UK. 
Εισαγωγή: Η προσωπική ανάπτυξη των συμβουλευτικών ψυχολόγων αποτελεί μία δια βίου διαδικασία, μέσω 
της οποίας καλύπτουν προσωπικές τους ανάγκες και βελτιώνουν την επαγγελματική τους αποτελεσματικότητα. 
Παρ’ όλη τη σημαντικότητα της επίτευξης της προσωπικής ανάπτυξης, δεν έχουν διεξαχθεί πολλές έρευνες για 
το θέμα.  
Σκοπός: Η παρούσα εργασία στοχεύει στη διερεύνηση των προσωπικών εμπειριών των εκπαιδευόμενων 
συμβουλευτικών ψυχολόγων κατά τη διαδικασία επίτευξης της προσωπικής τους ανάπτυξης. 
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Μεθοδολογία: Διεξήχθη ποιοτική έρευνα σε 6 μεταπτυχιακούς φοιτητές, με ημι-δομημένο ερωτηματολόγιο 
κατασκευασμένο για το σκοπό αυτό. Για τη διερεύνηση των θεμάτων από τις ληφθείσες συνεντεύξεις 
χρησιμοποιήθηκε η ερμηνευτική φαινομενολογική ανάλυση.  
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της ποιοτικής ανάλυσης καταδείχνουν έξι κατηγορίες της προσωπικής 
ανάπτυξης: επαγγελματική ταυτότητα, δεξιότητες συμβουλευτικής και θεραπευτική σχέση, χαρακτηριστικά του 
μεταπτυχιακού προγράμματος στη Συμβουλευτική, αυτοπραγμάτωση, προσωπικές σχέσεις και αίσθημα 
φόβου. Η ανάλυση των παραπάνω θεμάτων αναδεικνύει την αξία της προσωπικής ανάπτυξης στην άσκηση 
του επαγγέλματος του συμβουλευτικού ψυχολόγου, ως μέσο οικοδόμησης της επαγγελματικής του ταυτότητας 
και των θεραπευτικών του δεξιοτήτων. Η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
αυξάνει την ανάγκη επίτευξης της αυτοπραγμάτωσης, σε προσωπικό και σε επαγγελματικό επίπεδο. Οι 
εκπαιδευόμενοι κατέδειξαν τη θετική επίδραση της προσωπικής ανάπτυξης στη βελτίωση των προσωπικών 
τους σχέσεων και στη μείωση του αισθήματος φόβου για έκθεσή τους στους άλλους. 
Συμπεράσματα: Η προσωπική ανάπτυξη αποτελεί μία συνεπή και συνεχή προσπάθεια επίγνωσης, 
κατανόησης και αποδοχής του εαυτού και των άλλων. Επειδή η γενίκευση των αποτελεσμάτων εξαιτίας του 
μικρού αριθμού των συμμετεχόντων στην έρευνα δεν είναι δυνατή, είναι αναγκαία η περαιτέρω διερεύνηση της 
προσωπικής ανάπτυξης και των επιδράσεών της.  
 
Απορρόφηση των αποφοίτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από την αγορά 
εργασίας σε συνθήκες κρίσης 
 
Ε. Μ. Κουϊμτζή, Χ. Γεωργίου, Ν. Βαβάτση-Χρηστάκη 
Γραφείο Διασύνδεσης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τα αποτελέσματα της μελέτης απορρόφησης των αποφοίτων του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) των ετών 2005 και 2006 πέντε με έξι χρόνια μετά την 
αποφοίτησή τους. Στόχος της έρευνας ήταν να διερευνήσει τη διαδικασία μετάβασης από τις σπουδές στην 
εργασία ώστε να αναδειχτούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ποιότητα και το βαθμό της ένταξης των 
αποφοίτων στην εργασία. Στην έρευνα συμμετείχαν 3563 απόφοιτοι/ες του Α.Π.Θ., από τους οποίους το 36% 
ήταν άνδρες και το 64% ήταν γυναίκες. Για τη συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκαν τηλεφωνικές 
συνεντεύξεις και το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε ήταν αυτό που σχεδιάστηκε για την πανελλαδική 
έρευνα της Οριζόντιας Δράσης Υποστήριξης των Γραφείων Διασύνδεσης (Καραμεσίνη, 2008). Από τα 
αποτελέσματα προκύπτει ότι το 83% των αποφοίτων του Α.Π.Θ. εργάζεται, και η συντριπτική πλειοψηφία 
δηλώνει ότι η σημερινή τους απασχόληση είναι σημαντική. Οι απασχολούμενοι απόφοιτοι ξεκινούν αρχικά ως 
μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα για να καταλήξουν αργότερα ως μισθωτοί στο δημόσιο τομέα. Σημαντικά 
ευρήματα σημειώνονται σε σχέση με τις διαφορές ανδρών και γυναικών στη μετάβαση τους στην αγορά 
εργασίας. Παρά το γεγονός ότι στο σύνολο των απασχολουμένων το ποσοστό των γυναικών φτάνει το 60,4%, 
στο σύνολο των ανέργων το ποσοστό τους είναι σχεδόν διπλάσιο των ανδρών. Τα ερευνητικά αποτελέσματα 
θα συζητηθούν σε σχέση με το πώς διαμορφώνονται οι ανάγκες στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση ιδιαίτερα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης. 

 
Σάββατο 3 Νοεμβρίου 16.30-18.00  
 
 

Προσκεκλημένο Εργαστήριο 2 (Ολυμπιακό Μουσείο, αμφιθέατρο) 
 

Windy Dryden Live! 
 

Windy Dryden 
Professor of Psychotherapeutic Studies,  

Goldsmiths College, University of London, UK 
 

In this workshop, Windy Dryden will conduct live demonstrations of his work with volunteers from the audience 
on their genuine emotional problems and will lead a discussion of his work. 
 
 
 

Εργαστήριο 4 (Ολυμπιακό Μουσείο, Αίθουσα 1) 
Τα παιδιά δεν είναι μικρογραφία των μεγάλων:  

Δουλεύοντας προσωποκεντρικά με τα παιδιά και τους εφήβους 
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Μαρία Κυριακίδου 
Ψυχολόγος, Προσωποκεντρική Σύμβουλος, Αναπληρώτρια Επιστημονικά Yπεύθυνη Κ.Π. ΠΥΞΙΔΑ 
 
Αριθμός συμμετεχόντων: 20 
Στο εργαστήρι θα διαπραγματευτούμε τις αρχές της προσωποκεντρικής συμβουλευτικής και ιδιαίτερα την 
εφαρμογή τους στη δουλειά με τα παιδιά & τους εφήβους. Μέσα από ένα βιωματικό τρόπο θα κληθούμε να 
διερευνήσουμε την οπτική των παιδιών και των εφήβων, να συζητήσουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε 
ως ενήλικες στην κατανόηση τους και στη δημιουργία μιας σχέσης υποστήριξης μαζί τους. Θα συζητήσουμε για 
το πώς μπορούμε να διευκολύνουμε παιδιά & εφήβους να εκφραστούν και να κατανοήσουν τις δυσκολίες τους, 
πως μπορούν να αναπτύξουν το δυναμικό τους και να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους. Θα αναπτύξουμε τον 
καταλυτικό ρόλο της ενσυναίσθησης, της αποδοχής και της αυθεντικότητας στη συμβουλευτική σχέση που 
αναπτύσσουμε με τα παιδιά και τους εφήβους.  
Το εργαστήρι μπορούν να παρακολουθήσουν ψυχολόγοι , σύμβουλοι, αλλά και εκπαιδευτικοί. 
 
 
 

Συμπόσιο 14 (ΚΕΔΕΑ, Αμφ. 1) 
Κατάθλιψη και συμβουλευτική: Θεωρητικές προσεγγίσεις και εμπειρικά δεδομένα 

 
Πρόεδρος: Γιώργος Κλεφτάρας, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, 
την εκπαίδευση και την Υγεία», Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  
Συζητητής: Αναστάσιος Σταλίκας, Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο 
 
Στόχος του παρόντος συμποσίου είναι η μελέτη της κατάθλιψης και της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας 
μέσα από διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις καθώς και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων τεσσάρων 
σχετικών ερευνών. Συγκεκριμένα η πρώτη έρευνα αναφέρεται στην πνευματικότητα, το νόημα ζωής και την 
καταθλιπτική συμπτωματολογία σε άτομα με εξάρτηση από το αλκοόλ, η δεύτερη έρευνα στη σχέση της 
κατάθλιψης με τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας και την προβληματική χρήση ιστοσελίδων κοινωνικής 
δικτύωσης, η τρίτη έρευνα στη σχέση της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας με την επιθυμία ελέγχου και την 
αντίληψη χρόνου σε άτομα που κάνουν χρήση ουσιών και τέλος η τέταρτη έρευνα στην επίδραση 
προγραμμάτων δραστηριοτήτων με τη βοήθεια ζώων στην ψυχική υγεία και τη σχολική επίδοση και 
προσαρμογή παιδιών νηπιαγωγείου. Τα αποτελέσματα φωτίζουν ενδιαφέρουσες πτυχές του φαινομένου της 
κατάθλιψης που θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη στη δημιουργία προγραμμάτων συμβουλευτικής 
παρέμβασης για την αντιμετώπιση της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας. 
  
Πνευματικότητα, νόημα ζωής και καταθλιπτική συμπτωματολογία σε άτομα με εξάρτηση από το αλκοόλ 
 
Ε. Κατσογιάννη, Γ. Κλεφτάρας 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
 
Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη του ρόλου της πνευματικότητας, του νοήματος ζωής και των 
παραμέτρων τους (ικανοποίηση από την προσευχή, οικουμενικότητα, συνδετικότητα, σκοπός ζωής, συνοχή, 
επιλογή, αποδοχή θανάτου, ανεύρεση στόχων, προσωπικό νόημα, υπαρξιακή υπερβατικότητα) στην 
καταθλιπτική συμπτωματολογία ατόμων με προβλήματα αλκοολισμού. Το δείγμα αποτελείται από 200 άτομα 
με προβλήματα αλκοολισμού που συμμετέχουν σε προγράμματα απεξάρτησης, που συμπλήρωσαν 4 κλίμακες 
(βαθμός εξάρτησης από το αλκοόλ, καταθλιπτική συμπτωματολογία, πνευματικότητα, νόημα ζωής). 
Παρατηρήθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ αλκοολισμού και καταθλιπτικής συμπτωματολογίας. Συγκεκριμένα, η 
κατάθλιψη συνδέεται στατιστικά σημαντικά με τη ηλικία έναρξης της χρήσης αλκοόλ, όπως επίσης με τις 
διαστάσεις ικανοποίηση από την προσευχή και οικουμενικότητα (Πνευματικότητα) καθώς και σκοπός ζωής, 
συνοχή, επιλογή, αποδοχή θανάτου, ανεύρεση στόχων, προσωπικό νόημα, υπαρξιακό κενό και υπαρξιακή 
υπερβατικότητα (Νόημα Ζωής). Επιπλέον, οι αλκοολικοί του δείγματος σε αρχική φάση θεραπείας 
παρουσιάζουν χαμηλότερους μέσους όρους σε όλες τις διαστάσεις του Νοήματος Ζωής και στην διάσταση της 
οικουμενικότητας (Πνευματικότητα). Τα παραπάνω αποτελέσματα αναδεικνύουν τη συμβολή της 
πνευματικότητας και του νοήματος ζωής στην κατανόηση και συμβουλευτική αντιμετώπιση της καταθλιπτικής 
συμπτωματολογίας, που συχνά συνοδεύει την εξάρτηση από το αλκοόλ. 
  
Σχέση κατάθλιψης, χαρακτηριστικών προσωπικότητας και προβληματικής χρήσης ιστοσελίδων 
κοινωνικής δικτύωσης 
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Κ. Γιώτα, Γ. Κλεφτάρας 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
 
Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να διερευνήσει τη σχέση ανάμεσα στα χαρακτηριστικά προσωπικότητας, την 
παρουσία καταθλιπτικής συμπτωματολογίας και την προβληματική χρήση Ιστοσελίδων Κοινωνικής Δικτύωσης 
(ΙΚΔ). Στην έρευνα συμμετείχαν 143 άτομα ηλικίας 18 έως 34 ετών οι οποίοι συμπλήρωσαν τέσσερα 
ερωτηματολόγια: α) ερωτηματολόγιο δημογραφικών στοιχείων και προτιμήσεων στη χρήση ΙΚΔ, β) 
ερωτηματολόγιο πέντε παραγόντων προσωπικότητας, γ) κλίμακα καταθλιπτικής συμπτωματολογίας και δ) 
κλίμακα προβληματικής χρήσης του διαδικτύου. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι η προβληματική χρήση 
ΙΚΔ συσχετίζεται θετικά και στατιστικώς σημαντικά με την κατάθλιψη και τον Νευρωτισμό, ενώ αρνητικά με την 
Συγκαταβατικότητα. Σε αντίθεση με προηγούμενες έρευνες, δε βρέθηκε να σχετίζεται με παράγοντες 
προσωπικότητας όπως η Δεκτικότητα στην Εμπειρία, η Ευσυνειδησία και η Εξωστρέφεια, αν και η τελευταία 
βρέθηκε να σχετίζεται αρνητικά με την κατάθλιψη. Αν και οι παράγοντες της ηλικίας και του φύλου δε βρέθηκαν 
να σχετίζονται με την ύπαρξη καταθλιπτικής συμπτωματολογίας και την προβληματική χρήση ΙΚΔ, ο τόπος 
διαμονής σχετίζεται με τον Νευρωτισμό και την προβληματική χρήση ΙΚΔ, με κατοίκους αγροτικών περιοχών 
να παρουσιάζουν υψηλότερα σκορ από αυτά κατοίκων αστικών περιοχών. Συνολικά, η κατάθλιψη και τα 
χαρακτηριστικά προσωπικότητας είναι υπεύθυνα για το 22.3% της διακύμανσης, με τον Νευρωτισμό και την 
καθημερινή χρήση ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης να είναι καλοί προβλεπτικοί παράγοντες της 
προβληματικής χρήσης ΙΚΔ. Τα ευρήματα συζητιούνται σε σχέση με τη διεθνή βιβλιογραφία και γίνονται 
προτάσεις για περαιτέρω έρευνες. 
 
Καταθλιπτική συμπτωματολογία, επιθυμία ελέγχου και αντίληψη χρόνου στη χρήση ουσιών 
 
Χ. Γεωργίου, Γ. Κλεφτάρας 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
 
Το φαινόμενο της χρήσης ουσιών αυξάνεται με ανησυχητικό ρυθμό και φαίνεται να συνυπάρχει με διάφορες 
ψυχιατρικές διαταραχές, όπως η κατάθλιψη. Είναι σύνηθες άτομα που παρουσιάζουν εξάρτηση από το αλκοόλ 
ή τα ναρκωτικά, να εμφανίζουν παράλληλα και κατάθλιψη. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η μελέτη της 
καταθλιπτικής συμπτωματολογίας χρηστών ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, είχε ως 
στόχο την αξιολόγηση της σοβαρότητας της κατάθλιψης σε αυτόν τον πληθυσμό σε σχέση με την επιθυμία 
ελέγχου (η επιθυμία ενός ατόμου να έχει τον έλεγχο των γεγονότων στο περιβάλλον του) και την αντίληψη του 
χρόνου (ο τρόπος που αντιλαμβάνεται το κάθε άτομο την έννοια του παρελθόντος, παρόντος, μέλλοντος). Η 
έρευνα έγινε σε δείγμα 172 χρηστών τοξικών ουσιών, που ήταν μέλη του θεραπευτικού προγράμματος 
ΚΕΘΕΑ. Τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το Ερωτηματολόγιο Αυτοεκτιμούμενης 
Καταθλιπτικής Συμπτωματολογίας, η Κλίμακα Επιθυμίας Ελέγχου και το Ερωτηματολόγιο Αντίληψης Χρόνου 
του Stanford. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα υπάρχουν στατιστικά σημαντικές σχέσεις μεταξύ της 
καταθλιπτικής συμπτωματολογίας και όλων των διαστάσεων της αντίληψης του χρόνου. Συγκεκριμένα, η 
αντίληψη του χρόνου με προσανατολισμό στο μέλλον σχετιζόταν αρνητικά με την καταθλιπτική 
συμπτωματολογία, ενώ ο προσανατολισμός στο παρελθόν και στο παρόν θετικά. Αντίθετα, μόνο μία από τις 
πέντε διαστάσεις της επιθυμίας ελέγχου «ανάληψη ελέγχου», φάνηκε να σχετίζεται με την κατάθλιψη. 
Συσχετίσεις, βρέθηκαν επίσης μεταξύ της επιθυμίας ελέγχου και της αντίληψης του χρόνου. Συμπερασματικά, 
τα αποτελέσματα της έρευνας υποδεικνύουν ότι το πρόγραμμα απεξάρτησης αποτελεί σημαντικό 
προστατευτικό παράγοντα ενάντια στην κατάθλιψη και βοηθάει στην αλλαγή του τρόπου που αντιλαμβάνονται 
το χρόνο οι χρήστες τοξικών ουσιών. 
 
Η επίδραση προγραμμάτων δραστηριοτήτων με τη βοήθεια ζώων στην ψυχική υγεία και τη σχολική 
επίδοση και προσαρμογή παιδιών νηπιαγωγείου 
 
Ε. Διαμαντάκος, Γ. Κλεφτάρας 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα πιλοτικής έρευνας σε σχέση με τα οφέλη που 
μπορεί να έχει η διενέργεια Προγραμμάτων Δραστηριοτήτων με τη Βοήθεια Ζώων (ΔΒΖ) σε παιδιά 
νηπιαγωγείου ως προς την ψυχική τους υγεία και σχολική τους επίδοση και προσαρμογή και επιπλέον να 
διερευνηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την εισαγωγή και εφαρμογή των εν λόγω προγραμμάτων στη 
σχολική εκπαίδευση. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε Νηπιαγωγείο Ελληνογαλλικής Σχολής και πήραν μέρος 
57 μαθητές ηλικίας 5 έως 6 ετών. Ο ερευνητής πραγματοποίησε 20 επισκέψεις στο σχολείο με έναν ειδικά 
εκπαιδευμένο σκύλο. Η διάρκεια της κάθε επίσκεψης ήταν 2 ώρες (μία ώρα για κάθε τμήμα) μέσα σε χρονικό 
διάστημα 35 διδακτικών ημερών. Κατά τη διάρκεια των συνεδριών οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με το σκύλο 
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τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Ο ερευνητής σε συνεργασία με τη δασκάλα του κάθε τμήματος 
παρουσίαζε μαζί με το σκύλο ασκήσεις υπακοής, τις οποίες εν συνεχεία εκτελούσαν οι μαθητές. Επίσης, ο 
σκύλος αποτελούσε το μέσο για την αύξηση ενδιαφέροντος, συμμετοχής και προσοχής των μαθητών στη 
διαδικασία εκμάθησης κανόνων συμπεριφοράς, εγκυκλοπαιδικών γνώσεων και μαθημάτων που 
συμπεριλαμβάνονταν στο ημερήσιο διδακτικό τους πρόγραμμα. Τα ερευνητικά δεδομένα της πιλοτικής αυτής 
μελέτης, βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη φάση της στατιστικής επεξεργασίας. Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν 
ότι η εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος στο σχολικό περιβάλλον μπορεί να ωφελήσει τους μαθητές 
νηπιαγωγείου σε διάφορους τομείς που άπτονται της σχολικής συμπεριφοράς, της επίδοσης και της 
ψυχολογικής διάθεσης.  
 
 

Θεματική Συνεδρία 11 (ΚΕΔΕΑ, Αμφ. 3) 
Συμβουλευτική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ΙΙ 

 
Προεδρείο: Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι, Εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών, ΕΚΠΑ 
 
Ομαδική συμβουλευτική ομηλίκων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: Μία δράση απάντηση στην κρίση 
 
Ε. Γιάννου, Κ. Σπυριδάκη, Μ. Μαλικιώση-Λοΐζου 
Συμβουλευτικό Κέντρο Ομηλίκων, ΤΕΑΠΗ, Πανεπιστημίου Αθηνών 
 
Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ομηλίκων (ΣΥΚΕΟΜ) λειτουργεί από το 1995 υπό τη διεύθυνση της Καθηγήτριας 
κυρίας Μαρίας Μαλικιώση-Λοΐζου στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Στελεχώνεται από φοιτητές/τριες εκπαιδευμένους/ες σε δεξιότητες Συμβουλευτικής και 
Επικοινωνίας οι οποίοι/ες προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους προκειμένου να υποστηρίξουν 
συναισθηματικά τους συμφοιτητές τους και να παρέχουν αρχικές υπηρεσίες πληροφόρησης και 
προσανατολισμού. Οι υπηρεσίες του ΣΥ.ΚΕ.ΟΜ, μέχρι πρόσφατα, παρέχονταν μέσω προσωπικών 
συναντήσεων. Το εαρινό εξάμηνο της ακαδημαϊκής χρονιάς 2011- 2012 ξεκίνησε μία νέα δράση: οι ομάδες 
συζήτησης συνομηλίκων. Με συντονίστριες τις συμβούλους ομηλίκων και κάποιες φορές με τη βοήθεια 
παλιότερων μελών – εξωτερικών συνεργατών του ΣΥ.ΚΕ.ΟΜ, σε μικρές ομάδες, γίνεται μία ελεύθερη 
συζήτηση με συγκεκριμένο θέμα. Στόχος είναι το μοίρασμα της εμπειρίας και η αλληλοβοήθεια μεταξύ των 
φοιτητών για θέματα που απασχολούν όλους. Ενδεικτικά θέματα που συζητούνται είναι «άγχος εξετάσεων», 
«εικόνα σώματος», «διαπροσωπικές σχέσεις», «τρόποι διασκέδασης ενόψει της οικονομικής κρίσης», 
«μοναξιά». Ο συντονισμός των ομάδων συζήτησης εμπλουτίζεται με ψυχοεκπαιδευτικές δραστηριότητες 
προσωπικής ανάπτυξης, θεμελιωμένες σε δεξιότητες ομαδικής συμβουλευτικής. Ένα από τα κύρια 
αποτελέσματα της δράσης αυτής, με βάση τα συμπεράσματα των συμμετεχόντων φοιτητών και των 
συμβούλων ομηλίκων, ήταν ότι λειτούργησε ως «αντίδοτο» στα δυσάρεστα συναισθήματα που βιώνουν οι νέοι 
ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης. Στόχος της εισήγησης είναι να παρουσιάσει τη διαδικασία, τις τεχνικές 
και το περιεχόμενο αυτής της δράσης καθώς και τα συμπεράσματα και την εμπειρία των συμβούλων ομηλίκων 
που την πραγματοποίησαν.  
 
Εμπειρίες και προβληματισμοί από το «Πρόγραμμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Καπνιστικής 
Συνήθειας στο Φοιτητικό Πληθυσμό» 
 
Α. Καλαντζή-Αζίζι, Α. Σοφιανοπούλου 
Εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών, ΕΚΠΑ 
 
Το «Πρόγραμμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Καπνιστικής Συνήθειας στο Φοιτητικό Πληθυσμό» 
εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το Κάπνισμα, 2008-2012 και υλοποιείται από το 
Εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών (http://www.skf.psych.uoa.gr/) σε συνεργασία με έξι 
Πανεπιστήμια (Συμβουλευτικά Κέντρα). Θα παρουσιαστούν οι τρεις κύριες δράσεις του Προγράμματος: (1) 
Έρευνα (2) Ενημέρωση (3) Εκπαίδευση Συμβούλων Ψυχολόγων σε Ομαδικό Πρόγραμμα Διακοπής 
Καπνίσματος. 
Στη συνέχεια θα γίνει μία κριτική αξιολόγηση της έως τώρα πορείας υλοποίησης. Εκτός αυτού, επειδή οι 
εμπειρίες και οι προβληματισμοί οδήγησαν σε μία νέα μη-προγραμματισμένη έρευνα σχετικά με τις στάσεις/ 
ερμηνείες των φοιτητών που αφορούν τη μη-συμμετοχή των φοιτητών σε ομάδες διακοπής καπνίσματος, θα 
παρουσιαστούν και αυτά τα ευρήματα. Τέλος, θα συζητηθούν τα πορίσματα αυτής της έρευνας και θα 
προταθούν νέες μορφές προσέγγισης του φοιτητικού πληθυσμού, ενός πληθυσμού που παρουσιάζει διεθνώς 
την πιο «δύσκολη» ομάδα σχετικά με προληπτικές/ παρεμβατικές δράσεις που αφορούν το κάπνισμα.  
 

http://www.skf.psych.uoa.gr/
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Η συμβουλευτική φοιτητών σε ένα μεταβαλλόμενο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον: Το παράδειγμα 
του Πανεπιστημίου Κρήτης 

 
Α. Διακάτου, Σ.Βούρου, Ου. Καπελλάκη, Α. Γιοβαζολιάς 
Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών, Πανεπιστήμιο Κρήτης 
 
Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών (ΣΚΦ) του Πανεπιστημίου Κρήτης ξεκίνησε τη λειτουργία του το 
Σεπτέμβριο του 2003 με βασικό σκοπό την ψυχολογική στήριξη και συμβουλευτική των φοιτητών του 
ιδρύματος. Από το Μάρτιο του 2007 προστέθηκε στις υπηρεσίες του η στήριξη των φοιτητών με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες. Τα δύο τελευταία χρόνια, έχει παρατηρηθεί σημαντική αύξηση του αριθμού των 
περιστατικών κατά περίπου 20%, ενώ το προσωπικό του Κέντρου μειώθηκε και ο προϋπολογισμός του 
συρρικνώθηκε. Παράλληλα, γεγονότα που συνδέονται άμεσα με την τρέχουσα κοινωνικο-οικονομική 
κατάσταση της χώρας, δυσχεραίνουν περαιτέρω τη λειτουργία του Κέντρου.  
Στο πλαίσιο της παρούσας εισήγησης θα παρουσιαστούν στοιχεία που εκπορεύονται από τα περιστατικά που 
έχουν αντιμετωπιστεί στο ΣΚΦ του Πανεπιστημίου Κρήτης, οι δυσκολίες που συνδέονται με τις τρέχουσες 
εξελίξεις και θα αναφερθούν οι τρόποι με τους οποίους αυτό έχει προσπαθήσει, μέχρι τώρα, να χειριστεί την 
τρέχουσα κατάσταση. 
Τα βασικά ζητήματα που προκύπτουν είναι τα εξής: (1) Οι συγχωνεύσεις και καταργήσεις μονάδων ψυχικής 
υγείας μειώνουν σταδιακά τη δυνατότητα παραπομπών και αφήνουν ανοιχτό το θέμα της φροντίδας των 
φοιτητών με σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα όπως κατάθλιψη, διαταραχές προσωπικότητας ή ψυχιατρικές 
παθήσεις (2) Ο περιορισμός των διαθέσιμων κονδυλίων δεν επιτρέπει την περαιτέρω στελέχωσή του Κέντρου 
και την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων του, αλλά και για την στήριξη φοιτητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες σε τομείς που οι οικογένειες αδυνατούν να ανταπεξέλθουν λόγω οικονομικών δυσκολιών (3) Ο νέος 
νόμος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση πρόκειται να προσθέσει νέες αρμοδιότητες στη λειτουργία του Κέντρου, 
οι οποίες θα δυσχεράνουν το ήδη επιφορτισμένο πλαίσιο λειτουργίας του.  
Τέλος, θα γίνει αναφορά στην ανάγκη να δρομολογηθούν αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου και θα 
παρουσιαστούν κάποιες προτάσεις προς την κατεύθυνση αυτή. 
 
Βραχεία ψυχολογική συμβουλευτική σε φοιτήτριες και φοιτητές: Ενισχύοντας την αυτοοργάνωση μέσω 
αναπλαισιώσεων και επαναπροσδιορισμών 
 
Μ. Πυρουνάκη-Λιωνή  
Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων 
 
Σκοπός της εργασίας: Να αναδειχθεί η χρησιμότητα της ατομικής Ψυχολογικής Συμβουλευτικής, που βασίζεται 
στη Συστημική Προσέγγιση, σε φοιτητές με αφορμή την σχετική εμπειρία από το Κέντρο Συμβουλευτικής του 
Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. 
Μεθοδολογία: Επισημαίνονται οι άξονες που διατρέχουν τις δυναμικές οι οποίες αναδύονται στη βραχεία – 
τρείς έως και πέντε συνεδρίες – συμβουλευτική διαδικασία και καταδεικνύεται η προληπτική της λειτουργία σε 
φοιτητές 19 έως 25 χρόνων. Επίσης αναπτύσσεται συνοπτικά ο τρόπος μέσα από τον οποίο η διαδικασία αυτή 
λειτουργεί ως όχημα απομυθοποίησης διαφόρων δυσλειτουργικών ψυχοκοινωνικών στερεοτύπων που 
εμποδίζουν την εξέλιξη των φοιτητών σε διάφορες εκφάνσεις της ζωής. 
Αποτελέσματα-συμπεράσματα: Παρατίθενται αναπαλαιώσεις και επαναπροσδιορισμοί σε σημαντικούς ρόλους 
και τομείς της ζωής των συμβουλευομένων, καθώς και συνοπτικές διαπιστώσεις και αφηγήσεις των ιδίων, 
όπου μέσα από το ‘πριν’ και το ‘μετά’ των συνεδριών αναδύεται η ενίσχυση της αυτοργάνωσής τους. 
 
 
Σάββατο 3 Νοεμβρίου 18.30-20.00  
 
 

Προσκεκλημένη ομιλία 3 (Ολυμπιακό Μουσείο, Αμφιθέατρο) 
 
Προεδρείο: Θεόδωρος Γιοβαζολιάς, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης 
 

‘Μετα-τραυματική ανάπτυξη’: Ό,τι δε σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό; 
Αγγελική Λεονταρή 

Καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας, 
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
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Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, η Θετική Ψυχολογία πυροδότησε το ενδιαφέρον των ερευνητών για 
την μετα-τραυματική ανάπτυξη, ωστόσο το επιστημονικό ενδιαφέρον για τις θετικές αλλαγές που προκύπτουν 
ως επακόλουθο τραυματικών εμπειριών εμφανίζεται πολύ νωρίτερα. 
Παρόλο που έχουν χρησιμοποιηθεί διάφοροι όροι στη σχετική βιβλιογραφία για να προσδιοριστούν οι θετικές 
αλλαγές που βιώνουν οι άνθρωποι που έχουν αντιμετωπίσει τραυματικά γεγονότα, τελικά ο όρος ‘μετα-
τραυματική ανάπτυξη’ (Tedeshi & Calhoun, 1996) είναι αυτός που χρησιμοποιείται περισσότερο για να 
περιγραφεί αυτή η περιοχή έρευνας και κλινικής πρακτικής. 
Η ιδέα ότι τα τραυματικά γεγονότα μπορεί να αποτελέσουν πηγή θετικής αλλαγής στο άτομο, είναι μια πολύ 
παλιά ιδέα, η οποία απαντάται σε πολλά λογοτεχνικά, θρησκευτικά και φιλοσοφικά κείμενα, αλλά και στις 
λαϊκές παραδόσεις. 
Στην ομιλία αυτή θα γίνει αναφορά στα κυριότερα θεωρητικά μοντέλα που επιχειρούν να ερμηνεύσουν την 
μετα-τραυματική ανάπτυξη και ιδιαίτερα στις θεωρίες που υποστηρίζουν ότι αυτή συνεπάγεται μια διαδικασία 
ανασυγκρότησης νοήματος και αναθεώρησης της κοσμοαντίληψης του ατόμου. Θα γίνει επίσης αναφορά στα 
χαρακτηριστικά της μετα-τραυματικής ανάπτυξης, τα δεδομένα των ερευνών που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, 
στην κριτική που έχει διατυπωθεί από διάφορους ερευνητές και στα ερωτήματα που εξακολουθούν να μένουν 
αναπάντητα. 
 
 

 
 

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 
 
 
Παρεμβάσεις της συμβουλευτικής ψυχολογίας στην αντιμετώπιση της ενδο-οικογενειακής βίας στο 
πλαίσιο της ποινικής διαμεσολάβησης στην Ελλάδα 
 
Α. Καρανίκος, Ε. Παπαδοπούλου 
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Αξιού Θεσσαλονίκης 

 
Η παρούσα ανακοίνωση επικεντρώνεται στις παρεμβάσεις της συμβουλευτικής ψυχολογίας σε καταστάσεις 
κρίσης στην οικογένεια, και πιο συγκεκριμένα σε καταστάσεις ενδο-οικογενειακής βίας. Παρουσιάζεται μια 
σύντομη θεωρητική επισκόπηση των τρόπων παρέμβασης σε περιπτώσεις συμβουλευτικής σε θύτες, οι οποίοι 
παραπέμπονται σε συμβουλευτική λόγω Δικαστικών αποφάσεων, σε χώρες όπου προβλέπεται τέτοιου είδους 
αντιμετώπιση. Συζητούνται τα κυρίαρχα μοντέλα στη συμβουλευτική που αφορά τους θύτες, που είναι κυρίως 
το φεμινιστικό μοντέλο και το γνωστικό-συμπεριφορικό μοντέλο, χωρίς να αποκλείονται, ωστόσο, στοιχεία από 
άλλα μοντέλα. Επισημαίνονται, ωστόσο, πολλά προβλήματα που παρουσιάζονται σε σχέση με την 
αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων αυτών στην αντιμετώπιση της ενδο-οικογενειακής βίας. 
Η παρούσα εργασία, αξιοποιεί την εμπειρία και παρουσιάζει την άσκηση της συμβουλευτικής που ακολουθείται 
στο ΕΚΚΑ Θεσσαλονίκης σε σχέση με παρεμβάσεις στους θύτες που παραπέμπονται από την Εισαγγελία 
βάσει του Ν. 3500/ 2006 για την αντιμετώπιση της ενδο-οικογενειακής βίας. Συγκεκριμένα αναλύεται το πλαίσιο 
στο οποίο ασκείται η συμβουλευτική διαδικασία, τα προβλήματα που παρατηρούνται, θέματα που 
παρεμβαίνουν και επιδρούν στη συμβουλευτική διεργασία (εξαρτήσεις ή/ και διαταραχές προσωπικότητας των 
θυτών, παρουσία ή απουσία κινήτρων κλπ.) και τρόποι αντιμετώπισης των δυσκολιών. 
Γίνεται, τέλος, σύντομη συζήτηση των αποτελεσμάτων της όλης συμβουλευτικής διαδικασίας και 
παρουσιάζονται προτάσεις ώστε να βελτιωθεί η εργασία στη συμβουλευτική στα πλαίσια αντιμετώπισης της 
ενδο-οικογενειακής βίας, και γίνεται αναφορά σε θέματα δεοντολογίας που προκύπτουν (εμπιστευτικότητα, 
απόρρητο, ακούσια προσέλευση του θύτη, εμπλοκή του θύματος κλπ.).  
 
Ποιότητα ζωής, αντιλήψεις για την οικογένεια και τους φίλους και αντικοινωνική συμπεριφορά σε 
δείγμα μαθητικού πληθυσμού 
 
Ι. Σ. Βασιλειάδου, Ο. Λαζανά 
Ψυχολόγοι 
Ο σχολικός εκφοβισμός (bullying) αναφέρεται σε επεισόδια λεκτικής ή σωματικής βίας που εκδηλώνονται 
μεταξύ μαθητών. Έρευνες σχετίζουν τέτοιου είδους συμπεριφορές με την ποιότητα ζωής του μαθητή, η οποία 
αφορά την αίσθηση ικανοποίησης του από τη σχολική ζωή και την καλή σωματική και ψυχική του υγεία. 
Ταυτόχρονα, θεωρείται πως η οικογένεια και οι φίλοι αποτελούν σημαντικούς φορείς κοινωνικοποίησης και 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου.  
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Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να αναδείξει την συσχέτιση των τριών αυτών παραγόντων (αντικοινωνική 
συμπεριφορά/bullying, ποιότητα ζωής και αντιλήψεις για οικογένεια και φίλους) με δημογραφικά στοιχεία όπως 
το φύλο, την ηλικία (τάξη) και το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων. 
Οι συμμετέχοντες, 233 μαθητές, ηλικίας 12 έως 16 χρονών, συμπλήρωσαν τρία ερωτηματολόγια που 
μετρούσαν την ποιότητα ζωής, τις αντιλήψεις για την οικογένεια και τους φίλους και τις αντικοινωνικές 
συμπεριφορές.  
Από την έρευνα προέκυψε, ότι η ποιότητα ζωής και η αντικοινωνική συμπεριφορά σχετίζονται άμεσα με το 
φύλο και το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων. Παράλληλα, διαπιστώθηκε πως οι αντιλήψεις για την οικογένεια 
και τους φίλους επηρεάζονται από το φύλο, την ηλικία (τάξη), το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων. 
Συμπερασματικά, το φύλο και το μορφωτικό επίπεδο των γονέων επιδρούν σημαντικα στην ποιότητα ζωής, τις 
αντιλήψεις για την οικογένεια και τους φίλους, αλλά και στη εμφάνιση αντικοινωνικών συμπεριφορών.  

 
Η σχέση μεταξύ της αντίληψης της ασθένειας, της ικανότητας διατροφικής προσαρμογής και της 
γευστικής εμπειρίας σε ασθενείς με διαβήτη 
 
Μ. Ζαννίκου 
University of Hertfordshire 
 
Σκοπός: Η παρατήρηση της σχέση ανάμεσα στην αντίληψη της ασθένειας, την ικανότητα διατροφικής 
προσαρμογής και την γευστική εμπειρία σε διαβήτικους βάση τον τύπο του διαβήτη, το φύλο, το χρονικό 
διάστημα διάγνωσης και την παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σήτισης. 
Μεθοδολογία: Στην έρευνα συμμετείχαν 101 Ελληνες από δεκαεννέα εως 84 ετών. Το 52, 5% του δείγματος 
είχε διαβήτη τύπου Ι, ενώ 47, 5% διαβήτη τύπου II. Τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν είναι η 
Αντίληψης της Ασθένειας (IPQ-R), Διατροφική Αυτό-αποτελεσματικότητας (NES) και η Κλίμακα Διατροφικής 
Εμπειρίας (ΕΣΑ). 
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο τύπος του διαβήτη, το φύλο και τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά 
προγράμματα σήτισης επηρεάζει την ικανότητα διατροφικης προσαρμογής (F (1, 7) = 1, 132, p> 0,05). 
Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ο τύπος του διαβήτη επηρεάζει την γευστική εμπειρία (t (99) = - 3.001, p <0, 05), 
εν αντιθέση με το χρονικό διάστημα διάγνωσης (99) = 0, 964, p> 0, 05 ). Διαπιστώθηκε ότι η χρήση ινσουλίνης 
επηρεάζει αρνητικά την αντίληψη της ασθένειας (r = - 0,265, n = 101, p = 0,007). Τέλος, παρατηρήθηκε ότι 
ορισμένοι τομείς της αντίληψης της ασθένειας επηρεάζονται από την ικανότητα διατροφικής προσαρμογής και 
την γευστική εμπειρία. 
Συμπεράσματα: Η αντίληψη της ασθένειας επηρεάζεται από τους παράγοντες που προαναφέρονται. 
Εντούτοις, τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν την προσωπικότητα του ασθενή και το stress ως παράγοντες που 
επηρεάζουν την αντίληψη της ασθένειας ως προς την πορεία στην νόσο και την εξέλήξή της. Επιπλέον, 
υποδεικνύει προβλήματα στην επικοινωνία μεταξύ γιατρού και ασθενών. 
 
Παρουσίαση Marte Meo 
 
Μ. Σταματάκη 
Msc, Επιστημονικά Υπεύθυνη Marte Meo Hellas, Marte Meo Supervisor, Colleague Trainer,  
Ψυχοθεραπεύτρια, Οικ. Θεραπεύτρια 
 
Σκοπός της ανακοίνωσης είναι η παρουσίαση του Marte Meo στους επαγγελματίες αλλά και τους 
ειδικευόμενους του χώρου της ψυχικής υγείας. Το Marte Meo αποτελεί μια τεχνική συμβουλευτικής, ευρύτατα 
διαδεδομένη στην Ευρώπη, την Αυστραλία και τον Καναδά. Ως τεχνική ανάπτυξης δεξιοτήτων επικοινωνίας και 
συνεργασίας, μπορεί να εφαρμοστεί σε ατομική συμβουλευτική, συμβουλευτική ζεύγους, ψυχοεκπαίδευση 
οικογένειας, την ειδική αγωγή και την εκπαίδευση. Μερικά από τα δεκάδες προγράμματα Marte Meo που 
έχουν αναπτυχθεί αφορούν τη στήριξη επικοινωνίας γονέων με το παιδί, στήριξη οικογένειας με μέλος με 
αναπτυξιακή δυσκολία, φροντίδα τρίτης ηλικίας, εκπαίδευση παιδαγωγών σε θέματα επικοινωνίας, κα. Το 
Marte Meo είναι ιδιαίτερα αγαπητό, τόσο στους επαγγελματίες, όσο και στους θεραπευόμενους, για την 
αμεσότητα, τη σαφήνεια και τη θετική οπτική του. 
Ο ειδικός μελετάει και αναλύει βιντεοσκοπημένες στιγμές καθημερινής αλληλεπίδρασης ανάμεσα στα μέλη της 
οικογένειας ή και του ιδίου με το θεραπευόμενο. Στη συνέχεια, αφού αναλύσει την επικοινωνία μέσα από τις 
αρχές του Marte Meo, μεταφέρει συγκεκριμένη πληροφορία στο θεραπευόμενο μέσω της χρήσης της εικόνας, 
για το ποια συμπεριφορά ενισχύει την εγγύτητα, τη συνεργασία, την αίσθηση αποδοχής και προάγει τη 
ανάπτυξη ασφαλούς δεσμού ανάμεσα στο φροντιστή και το φροντιζόμενο.  
Ιδιαίτερα χρήσιμη παρέμβαση σε μια περίοδο κρίσης, καθώς επιφέρει άμεσα αποτελέσματα, δίνοντας έμφαση 
στη θετική ανατροφοδότηση, την ενίσχυση των δυνατών χαρακτηριστικών του θεραπευόμενου, την 
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ενσωμάτωση της πληροφορίας στην καθημερινότητα της οικογένειας και συγκεκριμένη, σαφή ενημέρωση ως 
προς την δράση που χρειάζεται να αναπτυχθεί.  
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.martemeo.gr/ και http://www.martemeo.com/ 
 
Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής στον παιδικό σταθμό: Απόψεις παιδαγωγών 
 
Σ. Ευαγγελίδου, Β. Κόνα, Μ. Χερνάντεζ, Τ. Νατσιοπούλου  
Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας, Α.Τ.Ε.Ι.Θ. 
 
Στην παρούσα έρευνα εξετάζονται οι απόψεις των παιδαγωγών για την εισαγωγή του υπολογιστή στον παιδικό 
σταθμό και τις συνέπειές του στην αγωγή των παιδιών. Για τη συγκέντρωση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε 
ερωτηματολόγιο. Συμμετέχοντες είναι 100 παιδαγωγοί, εργαζόμενοι σε παιδικούς σταθμούς. 
Αποτελέσματα: Στην πλειονότητά τους οι παιδαγωγοί των παιδικών σταθμών είναι πτυχιούχοι 
Βρεφονηπιοκόμοι. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι ο υπολογιστής προσφέρει στα παιδιά διασκέδαση (72%) και 
προάγει την ενεργό συμμετοχή στη μάθηση (51%). Πολλοί θεωρούν ότι συμβάλλει στην ανάπτυξη της 
φαντασίας των παιδιών (40%), ενώ διαφωνούν με την άποψη ότι τους παρέχει δυνατότητες λήψης 
πρωτοβουλιών και σέβεται τους προσωπικούς ρυθμούς τους. Επιπλέον θεωρούν ότι ο υπολογιστής λειτουργεί 
σε βάρος του ελεύθερου παιχνιδιού και της ανάγνωσης στο παιδί (71% και 60% αντίστοιχα). Κατά τους 
παιδαγωγούς η εισαγωγή του υπολογιστή στον παιδικό σταθμό θα φέρει τα παιδιά σε επαφή με την τεχνολογία 
(88%) και θα λειτουργήσει αντισταθμιστικά για τα παιδιά που δεν έχουν υπολογιστή στο σπίτι (65%).Οι 
περισσότεροι θεωρούν ότι ο υπολογιστής δεν είναι ακατάλληλος για την προσχολική ηλικία (46%) και ότι 
επιτρέπει τη συνεργασία μεταξύ των παιδιών. Η χρήση του στον παιδικό σταθμό μπορεί να εξυπηρετήσει την 
παροχή πληροφοριών (75%), την ανάπτυξη μαθηματικών ικανοτήτων (61%) και την ψυχαγωγία των παιδιών. 
Η συμβολή του στην εκμάθηση της γλώσσας και την κατανόηση εννοιών είναι αμφίβολη. Οι περισσότεροι 
παιδαγωγοί θεωρούν ότι ο υπολογιστής δεν απειλεί το κύρος τους (65%) ούτε τον κυρίαρχο ρόλο τους στην 
εκπαιδευτική διαδικασία (63%). 
 
Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού στο ελληνικό σχολείο σήμερα 
 
Δ. Μ. Βαϊκούση1, Γ. Δελημπέης2  
1 Kαθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ 

2 MSc Πληροφορική στην Εκπαίδευση, Kαθηγητής Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
 
Εισαγωγή-σκοπός της εργασίας: Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της υπάρχουσας γνώσης ανάμεσα 
σε μαθητές και μαθήτριες για τη φύση και την έκταση του σχολικού εκφοβισμού στο ελληνικό σχολείο. 
Συγκεκριμένα, διερευνώνται διαφορές ως προς τις αντιλήψεις, τις στάσεις, τα βιώματα και τον τρόπο 
αντιμετώπισης του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού από αγόρια και κορίτσια. Παράλληλα, διερευνάται η 
φύση και η έκταση του φαινομένου, σε μικροκλίμακα, στο επίπεδο μιας σχολικής μονάδας, Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ημιαστικής περιοχής. 
Μεθοδολογία: Πρόκειται για μελέτη-περίπτωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε Επαγγελματικό Λύκειο 
ημιαστικής περιοχής του Νομού Ηλείας στα τέλη της σχολικής χρονιάς 2011-12. Ως εργαλείο έρευνας 
χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο σε ηλεκτρονική μορφή (βασισμένο σε ερωτηματολόγιο της «Ευρωπαϊκής 
Καμπάνιας ενάντια στον σχολικό εκφοβισμό»), το οποίο συμπληρώθηκε ανώνυμα από τους μαθητές/τριες στο 
εργαστήριο Πληροφορικής του Λυκείου. Έγινε ποσοτική επεξεργασία των ερευνητικών δεδομένων μέσω του 
λογισμικού ανοικτού κώδικα Limesurvey. 
Αποτελέσματα: Οι γνώσεις των μαθητών/τριων γύρω από το φαινόμενο εστιάζονται κυρίως στις κοροϊδευτικές 
εκφράσεις λόγω εξωτερικής εμφάνισης (68,6%) και τον εξαναγκασμό με χρήση βίας (64,7%). Ενδεικτικά 
αναφέρουμε ότι γύρω στο 46% των μαθητών/τριων υπήρξαν κάποια στιγμή στη σχολική τους ζωή θύματα 
εκφοβισμού, ενώ ένα ποσοστό 51% των μαθητών/τριων, υπήρξαν θύτες. Όσοι υπέστησαν, αλλά και άσκησαν 
εκφοβισμό αντιπροσωπεύονται από ένα 27.4%, ενώ ένα 51% του συνόλου υπήρξε τουλάχιστον μία φορά 
παρατηρητής κάποιου συμβάντος εκφοβισμού. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι η συγκεκριμένη σχολική μονάδα 
δεν εμφανίζει ανησυχητικά ποσοστά του φαινομένου. 
Συμπεράσματα: Τα κορίτσια έχουν καλύτερη αντίληψη από τα αγόρια για το ποιες συμπεριφορές θεωρούνται 
εκφοβιστικές. Τα αγόρια εμπλέκονται συχνότερα από τα κορίτσια σε φαινόμενα εκφοβισμού είτε ως θύματα είτε 
ως θύτες. Το πολύ καλό οικογενειακό περιβάλλον (σχέσεις παιδιού με γονείς, σχέσεις γονέων μεταξύ τους) 
καθώς επίσης και το ιδιαίτερα καλό σχολικό κλίμα (σχέσεις με συμμαθητές) που αποτυπώθηκε, συσχετίζεται με 
το γεγονός ότι η συγκεκριμένη σχολική μονάδα δεν εμφανίζει ανησυχητικά ποσοστά του φαινομένου. 
 
Η υποχώρηση των γυναικείων δικαιωμάτων στο όνομα της κρίσης και η συλλογική ανοχή που 
διαμορφώνεται σχετικά 

http://www.martemeo.gr/
http://www.martemeo.com/
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Α. Γαλανόπουλος1, Γ. Μαρτινίδης2, Φ. Τράικου1 

1 Απόφοιτοι Τμήματος Ψυχολογίας ΑΠΘ 
2 BSc Ψυχολογία, MSc Εφαρμοσμένη Ψυχολογία, Middlesex University 
 
Η ανακοίνωση είναι μία εκτενής βιβλιογραφική έρευνα που επικεντρώνεται σε πρόσφατα δεδομένα και 
δημοσιεύσεις για την υποχώρηση των γυναικείων δικαιωμάτων στο όνομα της κρίσης, παγκοσμίως. Η 
ανακοίνωση θα παρουσιάσει την ιστορία της κατοχύρωσης της ισότητας των φύλων, το πώς τα δικαιώματα 
των γυναικών δεν τηρούνται ακόμη και σήμερα, ακόμα και στις «αναπτυγμένες» χώρες και κοινωνίες, και το 
πώς αυτά τα δικαιώματα καταπατούνται ακόμη πιο περίτρανα, με την παγκόσμια οικονομική κρίση να 
λειτουργεί ως άλλοθι. 
Τα δικαιώματα των γυναικών είναι, μερικές φορές, ένα ιδιαίτερα ευάλωτο κεκτημένο, ακόμη και στις 
περιπτώσεις όπου έχουν όντως κερδηθεί. Και δυστυχώς αυτές οι περιπτώσεις είναι σχετικά πρόσφατες και όχι 
τόσο συχνές όσο θα ήλπιζε κανείς. Σε κάποια μέρη τα γυναικεία δικαιώματα υπερασπίζονται και 
κατοχυρώνονται από τον νόμο, τα τοπικά κοινωνικά έθιμα και συμπεριφορές, ενώ σε άλλα αγνοούνται ή 
καταπατώνται. Τα όποια βήματα προόδου έγιναν μετά την αρχική διακήρυξη του ΟΗΕ πολλές φορές 
καθυστέρησαν ή γύρισαν προς τα πίσω. Η πρόσφατη οικονομική κρίση, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε 
ελληνικό επίπεδο, αποτελεί ίσως το πιο τρανταχτό πρόσφατο παράδειγμα. Οι γυναίκες σε όλο τον κόσμο 
καλούνται να φέρουν δυσανάλογο φορτίο του συνολικού βάρους της κρίσης, δυσχεραίνοντας ακόμη 
περισσότερο την θέση τους η οποία ούτως ή άλλως απείχε πολύ από την πλήρη ισότητα. Το ίδιο ισχύει και για 
τις Ελληνίδες, οι οποίες βλέπουν τα εργασιακά τους δικαιώματα να καταρρέουν και να καταπατώνται, κάτι που 
έχει έντονες και ορατές επιπτώσεις και στην προσωπική και οικογενειακή ζωή τους. Επιπλέον, μέσα στις 
ταραγμένες συνθήκες τις κρίσης, η κοινωνία δείχνει μια συγκλονιστική ανέχεια απέναντι σε αυτή την 
καταπάτηση. 
 
Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στην προσχολική ηλικία 
 
Χ. Μελισσά-Χαλικιοπούλου1, Τ. Νατσιοπούλου2 
1 Τμήμα Νοσηλευτικής, Α.Τ.Ε.Ι.Θ. 
2 Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας, Α.Τ.Ε.Ι.Θ. 
 
Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι η διαδικασία ενημέρωσης των παιδιών και των νέων, αλλά και των 
μεγαλύτερων ανθρώπων, σε θέματα σχετικά με την αναπαραγωγή, τις σεξουαλικές σχέσεις και τους κινδύνους 
που μπορεί να προκύψουν από αυτές. Φορείς σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης είναι οι γονείς , οι εκπαιδευτικοί, 
οι φίλοι, τα ΜΜΕ, το διαδίκτυο αλλά και εξειδικευμένοι επιστήμονες. 
Με δεδομένο τους κινδύνους που ελλοχεύουν (σεξουαλική κακοποίηση, παιδική πορνογραφία κτλ.) η έγκαιρη, 
σωστή και αποτελεσματική διαπαιδαγώγηση στα παραπάνω θέματα, είναι `σημαντικό να αρχίσει από την 
προσχολική ηλικία, αντιμετωπίζοντας ισότιμα τα δύο φύλα. Η σεξουαλική υγεία είναι βασικό ανθρώπινο 
δικαίωμα και προυποθέτει γνώσεις τόσο για την ατομική υγεία όσο και την προσωπική ανάπτυξη και 
ικανοποίηση. Η σεξουαλική συμπεριφορά και οι προβληματισμοί του νηπίου γύρω από τα θέματα αυτά 
εξηγούνται ανάλογα με την ηλικία, το νοητικό του επίπεδο αλλά και το πολιτιστικό τους περιβάλλον (αξίες, 
ηθικοί/θρησκευτικοί κανόνες κτλ.), αποφεύγοντας ωστόσο κάθε δογματισμό, ηθικολογία και υποκριτική 
σεμνότητα. Στόχος είναι να αποφευχθεί η αμηχανία, η ανησυχία και η ντροπή (ενοχές) που συνδέονται με την 
αναζήτηση σχετικών απαντήσεων σε μια ανοιχτή και ειλικρινή επικοινωνία (π.χ. με ερωτήσεις, βιβλία ή άλλο 
εκπαιδευτικό υλικό) ώστε να κεντρίσουν και το ενδιαφέρον των παιδιών που αποφεύγουν την ενημέρωση 
αυτή.  
 
Σχέση συναισθηματικής νοημοσύνης και τύπων λήψης αποφάσεων  
 
Σ. Βλαχάκη1, Α. Μπρούζος1, Σ. Βασιλόπουλος2 
1 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
2 Πανεπιστήμιο Πατρών 
 
Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τη σχέση της συναισθηματικής νοημοσύνης με την 
ικανότητα λήψης αποφάσεων. Συγκεκριμένα, μελετήθηκε η σχέση της συναισθηματικής νοημοσύνης με 
καθέναν από τους τρεις τύπους λήψης αποφάσεων (ορθολογικό, διαισθητικό, εξαρτημένο) που περιέγραψε o 
Harren (1978). Στην έρευνα πήραν μέρος 334 ενήλικες με μέσο όρο ηλικίας Μ = 19,9 έτη. Οι συμμετέχοντες 
συμπλήρωσαν την Κλίμακα Λήψης Αποφάσεων του Harren (1978), την Κλίμακα Μέτρησης της 
Συναισθηματικής Νοημοσύνης (Trait Emotional Intelligence Questionnaire-Short Form / TEIQue-SF) του 
Petrides (2009) και ένα αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο δημογραφικών στοιχείων. Τα αποτελέσματα έδειξαν 
σημαντική τη σχέση μεταξύ συναισθηματικής νοημοσύνης και τύπων λήψης αποφάσεων: οι συμμετέχοντες με 
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υψηλή βαθμολογία στην κλίμακα συναισθηματικής νοημοσύνης κατατάσσονταν συχνότερα στον ορθολογικό 
τύπο λήψης αποφάσεων, ενώ οι συμμετέχοντες με χαμηλό σκορ στην κλίμακα συναισθηματικής νοημοσύνης 
ταξινομούνταν συχνότερα στον εξαρτημένο τύπο. Οι συμμετέχοντες με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη 
έτειναν να παίρνουν συχνότερα αποφάσεις στηριζόμενοι στη λογική και είχαν μικρότερη πιθανότητα να 
λαμβάνουν «διαισθητικές» ή/και «εξαρτημένες» αποφάσεις. 
 
 
Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και διασύνδεσης στην κοινότητα: Πιλοτική εφαρμογή στο 
Ηράκλειο Αττικής 
 
Μ. Λάβδας1, Κ. Τριανταφυλλόπουλος2, Σ. Παπαδόπουλος3, Χ. Μαμαλούδη3 
1 Ψυχολόγος, Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ) 
2 Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Ελληνικό Κέντρο Focusing  
3 Τελειόφοιτος Τμήματος Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο 
 
Η παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα, είναι ο στόχος στον οποίο μας κατευθύνει ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας από τις αρχές του 21ου αιώνα. Η συμβουλευτική, απευθυνόμενη σε ένα ευρύ φάσμα του 
πληθυσμού αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την υποστήριξη των ατόμων σε καιρούς κρίσης και ψυχικής 
δυσχέρειας. Οι συνέργειες μεταξύ των φορέων στην κοινότητα δημιουργούν ένα πλέγμα προστασίας της 
ψυχικής υγείας του δοκιμαζόμενου πληθυσμού. Μία συνεργασία μεταξύ της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας 
και του Δήμου Ηρακλείου Αττικής με την υποστήριξη Επιστημονικών Φορέων όπως η Εταιρεία Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ) αλλά και η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και συναφών διαταραχών, 
καρποφόρησε τη δημιουργία ενός πλαισίου παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και διασύνδεσης στην 
κοινότητα. Η πιλοτική εφαρμογή ξεκίνησε από την Ενορία Υπεραγίας Θεοτόκου στο Ηράκλειο Αττικής, όπου 
παραχωρήθηκε δωρεάν ειδική αίθουσα για το σκοπό αυτό. Στελεχώθηκε από 1 ψυχολόγο και 1 σύμβουλο 
ψυχικής υγείας οι οποίοι εκπαιδεύθηκαν στη Διασύνδεση και την Παροχή βασικών υποστηρικτικών 
υπηρεσιών, ενώ εξασφαλίστηκε και η απαραίτητη εποπτεία από ψυχίατρο-ψυχοθεραπευτή. Μετά την υποδοχή 
του περιστατικού, γίνονται βασικοί συμβουλευτικοί χειρισμοί, από τους ίδιους τους επαγγελματίες ψυχικής 
υγείας, ενώ παράλληλα, δημιουργήθηκε ένα πλέγμα υπηρεσιών (δημοσίων και ιδιωτικών) στο οποίο 
κατευθύνονται τα αιτήματα που απαιτούν συστηματικότερη ή συμπληρωματική επεξεργασία. Με 
ελαχιστοποιημένο κόστος για τους ωφελουμένους αλλά και τους συμμετέχοντες φορείς, πραγματοποιείται 
συστηματική προαγωγή της ψυχικής υγείας και δίνεται έμφαση στην ενίσχυση της κοινωνικής ανθεκτικότητας 
(social resilience) στην τοπική κοινότητα. 
 
Αξιολόγηση προ-επαγγελματικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων 
 
Τ. Πολυζώτη 
Επόπτρια εργασίας: Μάγδα Νικολαραϊζη 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ειδική Αγωγή», Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας 
 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των εργαλείων και των μέσω που χρησιμοποιούνται για την 
αξιολόγηση των προ-επαγγελματικών και των επαγγελματικών δεξιοτήτων σε έναν ευρύ πληθυσμό (φοιτητές 
προπτυχιακού επιπέδου, δασκάλους, επαγγελματίες υγείας κ.α.). 
Πρόκειται για μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, η οποία διενεργήθηκε από τον Μάρτιο έως και τον Απρίλιο 
του 2012. Για τη συλλογή των ερευνητικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων Scopus και 
Science Direct.  
Μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας βρέθηκε ότι προκειμένου να αξιολογηθούν οι προ-
επαγγελματικές και επαγγελματικές δεξιότητες ατόμων που ανήκουν σε διαφορετικά ακαδημαϊκά και εργασιακά 
πλαίσια απαιτείται η αξιολόγηση της προσωπικότητας, των ικανοτήτων και των ενδιαφερόντων τους. Η 
επιλογή εργασιακού τομέα έχει τελικά άμεση συνάφεια με τον τύπο προσωπικότητας του και κάθε προσπάθεια 
συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού και επαγγελματικής ανάπτυξης θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη της όλα τα παραπάνω. Επιπλέον διαπιστώθηκε, ότι υπάρχει εκτεταμένο ενδιαφέρον για την 
αξιολόγηση των προ-επαγγελματικών δεξιοτήτων σε ακαδημαϊκά πλαίσια και λιγότερα ερευνητικά δεδομένα 
για την αξιολόγηση των επαγγελματιών που ήδη βρίσκονται και δρουν μέσα στον εργασιακό χώρο. 
Όπως και να’ χει, η επαγγελματική συμβουλευτική και ο επαγγελματικός προσανατολισμός αποτελούν πολύ 
σημαντικές διαδικασίες καθώς περιλαμβάνουν την αξιολόγηση της προσωπικότητας και των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών κάθε ατόμου, την ανίχνευση των κλίσεων και ενδιαφερόντων του καθώς και την αποτίμηση 
των προσωπικών του στάσεων και αξιών. 
 



1-4 Νοεμβρίου 2012 | Θεσσαλονίκη 
4 ο  ΠΑΝΕΛΛΗΝ ΙΟ  Σ ΥΝΕΔΡ ΙΟ  Σ ΥΜΒΟΥΛΕΥΤ ΙΚΗ Σ  ΨΥΧΟΛΟΓ ΙΑ Σ   
ο ρόλος της συμβουλευτικής ψυχολογίας σε συνθήκες κρίσης 

 

 
Κλάδος Συμβουλευτικής Ψυχολογίας (ΣυΨ) της ΕΛΨΕ σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ 

Σελίδα 59 από 92 

Ο ρόλος του ψυχολόγου σε περιστατικό ενδοσχολικής βίας: Μελέτη περίπτωσης σε σχολείο των 
Ιωαννίνων 
 
Μ. Τσεντσερής, 
Ψυχολόγος Απόφοιτος ΑΠΘ, ΜΑ ,Msc, Med, Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου 
 
Στην Ελλάδα σημειώνεται ότι τα φαινόμενα βίας στο σχολικό χώρο δεν παρουσιάζονται σε βαθμό ιδιαίτερα 
ανησυχητικό ή με ακραίες μορφές (επιθέσεις, ανθρωποκτονίες) όπως π.χ. στις ΗΠΑ ή σε άλλες δυτικές χώρες, 
ωστόσο πιστεύεται ότι η έγκαιρη πρόληψη μπορεί να συμβάλλει στον περιορισμό τους Aρκετά χρόνια πριν Ο 
Γκότοβος (1996) σε διαπολιτισμική – συγκριτική έρευνα που έγινε το 1994 για την εκδήλωση βίας στο χώρο 
του σχολείου σε δύο ελληνικές πόλεις (Ιωάννινα και Κέρκυρα) και σε δέκα πόλεις της Ευρώπης (Μόσχα, Αν. 
Βερολίνο, Δυτ. Βερολίνο, Πράγα, Φρανκφούρτη, Σλούμπιτσε, Βαρσοβία, Μπρατισλάβα, Σόφια, Βουδαπέστη) 
παρατηρεί στο ελληνικό δείγμα (Ν=1163) ότι: α) πάνω από 40% των μαθητών δηλώνουν ότι στο σχολείο του 
εκδηλώνεται βία, β) ένας στους τέσσερις μαθητές είναι θύμα σωματικής βίας, γ) πάνω από 35% των μαθητών 
θεωρούν ότι κανείς πρέπει να προστατεύεται και μέσα στο σχολείο με διάφορα μέσα άμυνας, δ) περίπου 15% 
των μαθητών διαθέτουν μέσα άμυνας ενώ ένας στους δέκα έχει μαζί του παρόμοια μέσα όταν βρίσκονται στο 
σχολείο. 
Μέσα από την παρούσα ανακοίνωση που θα παρουσιαστεί με τη μορφή power point δίνεται η ευκαιρία στον 
ακροατή να αντιληφθεί τους λεπτούς χειρισμούς που απαιτούνται από τον «ειδικό» σε επίπεδο κινητοποίησης 
των μαθητών, των γονέων και του προσωπικού των σχολείων με επιμέρους στόχους τόσο την ενημέρωση για 
το πρόβλημα όσο και τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ τους, τη μεσολάβηση για την εξάλειψη του φαινομένου, 
τη θέσπιση σαφών κανόνων κατά του σχολικού εκφοβισμού και το βασικότερο την υποστήριξη και την 
προστασία των θυμάτων. Όλα τα παραπάνω δίνονται μέσα από ένα περιστατικό ενδοσχολικής βίας που 
υπήρξε σε σχολείο της πόλης των Ιωαννίνων. 
 
Η ομαδική συμβουλευτική στις Σχολές Γονέων: Η διαμόρφωση της γονικής ιδιότητας / του γονικού 
ρόλου 
 
Μ. Μπρούμου, Β. Παππά 
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Σχολών Γονέων 
 
Η πιο σημαντική και ουσιαστική ευθύνη που αναλαμβάνει ένα άτομο κατά τη διάρκεια της ζωής του είναι η 
ευθύνη για το μεγάλωμα, για την ανατροφή και διαπαιδαγώγηση του παιδιού/των παιδιών του. Με άλλα λόγια, 
η ευθύνη για τη σωστή άσκηση του γονικού του ρόλου. Η γονική ευθύνη προηγείται αυτονόητα άλλων ειδών 
ευθύνης -κυρίως επαγγελματικής μορφής- διότι πρόκειται για μια μοναδική δέσμευση όσον αφορά στις ζωές 
άλλων ανθρώπων, καθώς και για μια άρρητη δέσμευση ως προς το κοινωνικό σύνολο, το οποίο θεωρεί την 
ευθύνη αυτή αδιαπραγμάτευτη. Στόχος της παρουσίασης είναι να εξετάσει μια σημαντική παράμετρο του 
γονικού ρόλου, που χρειάζεται επαναπροσδιορισμό και αποσαφήνιση, και δεν είναι άλλη από τη η γονική 
ταυτότητα. Γίνεται περιγραφή της βασικής έννοιας της γονικής ταυτότητας, καθώς και των παραγόντων που θα 
διευκολύνουν την αποσαφήνιση της ταυτότητας των γονέων και θα επιχειρήσουν να διαμορφώσουν το 
περίγραμμά της. Τελειώνοντας, επιχειρείται να αναδειχθεί η σημασία των προγραμμάτων εκπαίδευσης και 
συμβουλευτικής που απευθύνονται σε γονείς, όσον αφορά την διαμόρφωση γονικής ταυτότητας, η οποία είναι 
εξαιρετικά σημαντική, διότι οδηγεί τους γονείς σε μεγαλύτερη συνειδητοποίηση, ενώ ενδυναμώνει τόσο τα ίδια 
τα παιδιά όσο και τη σχέση τους με τους γονείς τους, όπως αυτά οργανώνονται στα πλαίσια των Σχολών 
Γονέων στην Ελλάδα. 
 
Η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε μαθητές β/θμιας εκπαίδευσης μέσω υπηρεσίας του Υπ. 
Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. 
 
Γρηγόρης Μιχάλης 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
 
Το σχολικό περιβάλλον αποτελεί πεδίο τροφοδότησης του εφήβου όχι μόνο με γνώσεις αλλά και με νέες 
εμπειρίες (θετικές ή/και αρνητικές), και συναισθήματα που αναμφισβήτητα επηρεάζουν σε μεγαλύτερο ή 
μικρότερο βαθμό την πορεία του σε αυτό αλλά και γενικότερα την πορεία της ζωής του. Ο/η μαθητής/τρια 
μπαίνοντας στη σχολική ζωή καλείται να κοινωνικοποιηθεί, να προσαρμοστεί σε κανόνες, να αναπτύξει 
δεξιότητες, να αξιολογηθεί. Μερικοί τα καταφέρνουν χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, ενώ κάποιοι άλλοι χρειάζονται 
ενίσχυση και καθοδήγηση για να ανταπεξέλθουν στις νέες αυτές απαιτήσεις. Και δεν είναι οι μόνοι από τη 
σχολική κοινότητα που έχουν ανάγκη ενίσχυσης. Τόσο οι γονείς όσοι και οι εκπαιδευτικοί σε αρκετές 
περιπτώσεις αναζητούν υποστήριξη για να επιτελέσουν καλύτερα τον ρόλο που έχουν αναλάβει.  
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Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσω την αναγκαιότητα ύπαρξης και τον τρόπο λειτουργίας μιας 
υπηρεσίας παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών. Χρησιμοποιόντας την 
εμπειρία από τη θητεία μου ως υπεύθυνου στον Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων Πρέβεζας θα προσπαθήσω να 
εκθέσω τους λόγους που καθιστούν απαραίτητη τη λειτουργία μιας τέτοιας δομής στους κόλπους της 
εκπαίδευσης παρουσιάζοντας τις δράσεις ενημέρωσης του κοινού για θέματα ψυχικής υγείας που 
ανάπτυχθηκαν, τις παρεμβάσεις που πραγματοποίηθηκαν σε επίπεδο σχολείου αλλά κυρίως τις περιπτώσεις 
ατομικών συναντήσεων με μαθητές/τριες και γονείς που χρειάστηκαν και έλαβαν υποστήριξη από το 
προσωπικο του σταθμού. Παράλληλα θα παρουσιαστούν κατηγοριοποιημένα τα είδη των προβλημάτων που 
αντιμετώπιζαν όσοι απευθύνθηκαν σε εμάς καθώς και ο τρόπος παρέμβασης που επιλέχθηκε για κάθε 
περίπτωση. 
 
Οι απόψεις των παιδιών και των νέων για τα ψυχολογικά προβλήματα των συνομηλίκων τους  
 
Χ. Δεσερή1, Ι. Μπίμπου-Νάκου1, Α. Μάρκος2

 
1 Π.Τ.Δ.Ε. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
2 Π.Τ.Δ.Ε. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Δημοκρίτειο Θράκης 
 
Εισαγωγή: Ενώ υπάρχει σημαντική βιβλιογραφία για τις απόψεις των παιδιών/νέων ως προς τις σωματικές 
όψεις της υγείας/ασθένειας, περιορισμένες είναι οι έρευνες για τη διερεύνηση των απόψεων και των ερμηνειών 
των παιδιών ως προς τα ζητήματα ψυχικής υγείας/ διαταραχής και αναπηρίας.  
Βασικός στόχος της παρούσας μελέτης αποτελεί η καταγραφή των τρόπων με τους οποίους τα παιδιά και οι 
νέοι κατανοούν και ερμηνεύουν τα ψυχολογικά προβλήματα των συνομηλίκων τους, καθώς και τη διερεύνηση 
των παραγόντων που επηρεάζουν τις ερμηνείες τους.  
Μέθοδος: Η μελέτη χρησιμοποίησε ένα ερωτηματολόγιο που χορηγήθηκε σε 2170 μαθητές Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Θεσσαλονίκης, ηλικίας 9-17 ετών και σε έναν από τους γονείς της, Το 
ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε με βάση την α) Κλίμακα για την εκτίμηση των στάσεων Children's Attitudes 
Toward Disabled Peers (King et al, 1989) και β) την Κλίμακα στίγματος Depression Stigma Scale (Griffiths et 
al, 2004).  
Αποτελέσματα: Μετά από τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων, καταδεικνύεται ότι οι απόψεις των 
παιδιών ως προς τα ζητήματα ψυχικής υγείας/ασθένειας των συμμαθητών τους είναι πολυπαραγοντικές. 
Επηρεάζονται τόσο από τα ατομικά τους χαρακτηριστικά (πχ παράγοντας του φύλου), όσο και από τις 
κοινωνικές τους εμπειρίες και τις απόψεις των γονέων τους ως προς την ψυχική υγεία/ασθένεια 
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα συζητούνται με βάση τη βιβλιογραφία και κατευθύνουν την ανάπτυξη 
προγραμμάτων συμβουλευτικής για την προώθηση της ψυχικής υγείας στο σχολικό πλαίσιο. 
 
Το διαδίκτυο ως μέσω συμβουλευτικής υποστήριξης μαθητών/τριών Λυκείου 
 
Γ. Μιχάλης1, Μ. Γ. Τσεντσερής2 
1 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
2 Διεπιστημονικό Κέντρο Ιωαννίνων 
 
Το σχολείο είναι ένας χώρος όπου οι έφηβοι εκδηλώνουν αλλά και διαμορφώνουν συναισθήματα και 
συμπεριφορές. Παρατηρώντας κανείς την παρουσία τους στο σχολικό περιβάλλον καταλαβαίνει ότι η 
λειτουργία τους σε αυτό επηρεάζεται από την ψυχοσύνθεσή τους, την ψυχική τους κατάσταση, τις εμπειρίες, 
τις μαθημένες συμπεριφορές τους. Κατανοώντας την κρισιμότητα της φάσης αυτής στη ζωή ενός ατόμου, το 
ψυχιατρικό τμήμα του Παν/μίου Ιωαννίνων δημιούργησε ιστοσελίδα που απευθύνεται σε εφήβους 
(www.stressteen.gr). Σκοπός της λειτουργίας της, (η οποία έγινε στα πλαίσια έρευνας για την ψυχική υγεία 
μαθητών/τριών) ήταν να δοθεί η δυνατότητα στο μαθητικό πληθυσμό να ενημερωθεί για θέματα που τον 
ενδιαφέρει και αφορούν κυρίως στην ψυχική υγεία των εφήβων μελετώντας κείμενα που παρατίθενται σε αυτή 
γραμμένα με τρόπο απλό και κατανοητό. Μέσω ηλεκτρονικής συμβουλευτικής γραμμής που περιλαμβάνει, 
έχουν τη δυνατότητα να θέσουν ερωτήματα και να λάβουν απαντήσεις σε αυτά από εξειδικευμένο προσωπικό.  
Η εργασία έχει σαν στόχο να παρουσιάσει τη λειτουργίας της συγκεκριμένης ιστοσελίδας για εφήβους και τα 
αποτελέσματα από τη μελέτη και την επεξεργασία των μηνυμάτων που λάβαμε. Η χρησιμότητα μιας τέτοιας 
διερεύνησης και καταγραφής είναι προφανής καθώς μας δείχνει με άμεσο και έγκυρο τρόπο τι προβληματίζει 
τους εφήβους- μαθητές/τριες Λυκείου. Τα μηνύματα αυτά συνιστούν μια καθαρή έκφραση των σκέψεων και 
των ερωτημάτων που τους απασχολούν γι’ αυτό και αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για όσους εμπλέκονται 
στην εκπαιδευτική διαδικασία σε μια προσπάθεια βελτίωσης της λειτουργίας του σχολείου και γενικότερα του 
εκπαιδευτικού συστήματος. 
 
Πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών στην προσχολική εκπαίδευση 

http://www.stressteen.gr
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Β. Ασκητοπούλου1, Ι. Σαββίδου2 
1 Κέντρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών «Ελπίδα»  
2 27ο Νηπιαγωγείο Καλαμαριάς 
 
Εισαγωγή: Οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες που επηρεάζουν την εκτέλεση των συμπεριφορών - υγείας είναι η 
στάση του ατόμου απέναντι στη συμπεριφορά (συμπεριφορικές πεποιθήσεις), η υποκειμενική νόρμα 
(κανονιστικές πεποιθήσεις), ο αντιλαμβανόμενος έλεγχος της συμπεριφοράς (πεποιθήσεις ελέγχου) και η 
πρόθεση του ατόμου (Θεωρία της Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς, Aizen, 1985,1991) . Η προσχολική ηλικία είναι 
η πλέον κατάλληλη, για την εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων αγωγής υγείας, καθώς τα 
πρότυπα συμπεριφοράς, η υιοθέτηση σωστών στάσεων, και οι πεποιθήσεις διαμορφώνονται και 
εσωτερικεύονται στα πρώτα χρόνια της ζωής ενός ατόμου (Σώκου, 1999). Σκοπός της αναρτημένης 
ανακοίνωσης είναι η παρουσίαση της εφαρμογής ενός προγράμματος πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων 
ουσιών στο νηπιαγωγείο, μέσω της ανάπτυξης ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων.  
Μεθοδολογία: Η βιωματική μάθηση επιλέχτηκε ως η καταλληλότερη μέθοδος για την εφαρμογή του 
προγράμματος, η οποία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο της προσωπικής εμπειρίας στη διαδικασία μάθησης. 
Χρησιμοποιώντας ενεργητικές μεθόδους διδασκαλίας, όπως παραμύθια, παιχνίδια ρόλων και δουλειά σε 
ομάδες οι μαθητές αναπτύσσουν κριτική σκέψη, αποκτούν μεγαλύτερο έλεγχο στη ζωή τους και παράλληλα 
δουλεύουν τις σχέσεις τους με τους συμμαθητές τους, μαθαίνοντας να αγαπούν τον εαυτό τους, τους άλλους 
και τη ζωή. 
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της εφαρμογής του προγράμματος περιέλαβαν την: (α) Ενεργητική και 
ισότιμη συμμετοχή των παιδιών, αίσθηση ασφάλειας και ταυτότητας, αναγνώριση και αποδοχή μεταξύ των 
μελών της ομάδας (β) Διαχείριση συναισθημάτων (γ) Διερεύνηση και ανάπτυξη ικανοτήτων 
Συμπεράσματα: Η αξιολόγηση του προγράμματος υποδεικνύει την αναγκαιότητα υποστηρικτικής συνεργασίας 
μεταξύ του επαγγελματία ψυχικής υγείας και του εκπαιδευτικού / συντονιστή και τη χρησιμότητα της εφαρμογής 
εξειδικευμένων προγραμμάτων πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών στην προσχολική ηλικία. 
 
Οι επιπτώσεις στους παιδαγωγούς που επιφέρει η διεύρυνση του ωραρίου εργασίας στους παιδικούς 
σταθμούς 
 
Μ. Πούμπρου1, Σ. Βασαλάκη2, Δ. Λογίδου3 
1 ΤΕΙ Αθήνας-Τμήμα Προσχολικής Αγωγής 
2 Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας κ’ Προσχολικής Αγωγής (Δήμος Παπάγου-Χολαργού)  
3 Φοιτήτρια Παιδαγωγικών 
 
Η διεύρυνση του ωραρίου εργασίας για το προσωπικό των παιδικών και βρεφικών σταθμών από τριάντα (30) 
σε σαράντα (40) ώρες την εβδομάδα, εντάσσεται στην ευρύτερη νομοθετική ρύθμιση για αύξηση των ωρών 
εργασίας. Σκοπός της εργασίας, είναι να διερευνήσει τις επιπτώσεις στο εργασιακό, οικογενειακό και κοινωνικό 
περιβάλλον των εργαζομένων (στην καθημερινή ζωή, την απασχόληση, την ψυχική υγεία). 
Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε η μελέτη περίπτωσης (case study), σε φυσικούς χώρους (παιδικό 
σταθμό), με την υποβολή των ευρημάτων σε αναλυτική επαγωγή. Επομένως, μελετήθηκε η διεύρυνση του 
ωραρίου των παιδαγωγών στο φυσικό περιβάλλον (παιδικό σταθμό) και από την οπτική γωνία των 
παιδαγωγών.  
Αρχικά χαράχτηκε το ερευνητικό πρόβλημα της έρευνας. Ο σκοπός μας ήταν να καταγράψουμε τις 
προσωπικές εμπειρίες παιδαγωγών που ακολουθούν το νέο ωράριο, να κωδικοποιήσουμε τις δυσμενείς 
επιπτώσεις στο προσωπικό, εργασιακό, κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον. Ενδεχόμενα προβλήματα 
ηθικής (συναισθηματική δυσκολία να εκφράσει προσωπικά δεδομένα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης), 
εντοπίστηκαν προληπτικά. Η έρευνα ήταν ποιοτική και χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο συλλογής δεδομένων η 
ημιδομημένη συνέντευξη. Το δείγμα ήταν συμπτωματικό και στην έρευνα συμμετείχαν δεκαπέντε (15) 
παιδαγωγοί. 
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, η διεύρυνση του ωραρίου στους παιδαγωγούς επέφερε δυσμενείς επιπτώσεις 
στους παιδαγωγούς. Κάποιες από αυτές όπως περιγράφηκαν ήταν: κρίσεις στις διαπροσωπικές, 
οικογενειακές, εργασιακές σχέσεις των παιδαγωγών, άγχος, κατάθλιψη, αίσθημα απογοήτευσης από την 
εργασία τους, επαγγελματική εξουθένωση. Τα αποτελέσματα αυτά καθιστούν επιτακτική την ανάγκη των 
συμβουλευτικών ψυχολόγων τόσο σε ομαδικό επίπεδο στους χώρους εργασίας των παιδαγωγών όσο και σε 
ατομικό. Επιπλέον, η έρευνα αυτή θα μπορούσε να γενικευθεί και να πραγματοποιηθεί πανελλαδικά στους 
παιδαγωγούς που εργάζονται σε παιδικούς σταθμούς.  
 
 
Ο σχολικός εκφοβισμός ως μέρος της πραγματικότητας των μαθητών 
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Δ. Παπαδήμα, Γ. Ζαβράκα, Α. Μαρούδα Χατζούλη 
Ινστιτούτο Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης (Ι.Ψ.Α.), Λάρισα 
 
Εισαγωγή – σκοπός της εργασίας: Η παρούσα εισήγηση έχει στόχο την παρουσίαση μιας παρέμβασης στο 
θέμα του σχολικό εκφοβισμό που έγινε σε Δημοτικά Σχολεία του ν. Λάρισας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο 
Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης με αφορμή την θεσπισμένη ημέρα κατά της Σχολικής Βίας από το Υπουργείο 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων. Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού γίνεται αντιληπτό όλο 
και πιο συχνά στα ελληνικά σχολεία τονίζοντας την αναγκαιότητα ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στο θέμα του 
σχολικού εκφοβισμού στη σχολική πραγματικότητα που θα περιλαμβάνουν όχι μόνο την προαγωγή της 
μάθησης αλλά και την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών.  
Μεθοδολογία: Οι παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν σε τρία (3) Δημοτικά Σχολεία του ν. Λάρισας και 
περιελάμβαναν μια δίωρη ομαδική συνάντηση με μαθητές της Δ’, Ε’, και ΣΤ’ τάξης και μια δίωρη ομαδική 
συνάντηση με τους γονείς αυτών με θέμα το σχολικό εκφοβισμό. 
Αποτελέσματα: Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αναφέρθηκαν φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού από τα 
παιδιά. Τα παιδιά εξέφρασαν την ανάγκη ύπαρξης χώρου και χρόνου για να μιλήσουν για αυτό που τους 
συμβαίνει στο σχολικό περιβάλλον. Από τη πλευρά των γονέων εκφράστηκε η αναγκαιότητα πληροφόρησης 
για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού καθώς και για τους τρόπους αντιμετώπισής του. 
Συμπεράσματα: Παρά το γεγονός πως το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού παρατηρείται στα ελληνικά 
σχολεία και γίνεται συζήτηση από ειδικούς για την αντιμετώπισή του, δεν υπάρχει πρόβλεψη για εμπερίεξη του 
φαινομένου στο σχολικό πλαίσιο. Μέσα από την παρέμβαση αναδείχθηκε η σημαντικότητα δημιουργίας πιο 
ολοκληρωμένων παρεμβάσεων με έμφαση στην διευκόλυνση συζήτησης αυτού του φαινομένου μεταξύ 
μαθητών, δασκάλων και γονέων.  
 
Η αποτελεσματική χρήση του χιούμορ στη συμβουλευτική: Μήπως πρέπει να πάρουμε το «αστείο» στα 
«σοβαρά»; 
 
Π. Λουμίδης, Α. Παπαϊωάννου-Σπυρούλια  
City Unity College, Athens 
 
Το χιούμορ είναι η σύλληψη των πραγμάτων και της ζωής από την αστεία και κωμική πλευρά τους, καθώς και 
η έκφραση αυτής της όψεως τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο με έξυπνο, πνευματώδη τρόπο 
(Μπαμπινιώτης, 2002). Το χιούμορ μπορεί να είναι καλό, κακό, φθηνό, έξυπνο, προχωρημένο, δηκτικό, 
ανατρεπτικό... Αυτό, ωστόσο, που έχει ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον είναι ο καθολικός χαρακτήρας του 
και οι ολοένα αυξανόμενες ενδείξεις, επιστημονικές και εμπειρικές, για την θετική επίδρασή του στην υγεία του 
ατόμου. Σκοπός αυτής της προσέγγισης είναι η διερεύνηση της χρήσης του χιούμορ στη Συμβουλευτική και 
συγκεκριμένα η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων του στην ενίσχυση ή/και διευκόλυνση της σχέσης συμβούλου-
συμβουλευόμενου. Η εν λόγω προσέγγιση στηρίζεται σε εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση – 55, μέχρι 
στιγμής, πηγές της παγκόσμιας βιβλιογραφίας. Όπως προκύπτει, οι εφαρμογές του χιούμορ στη 
Συμβουλευτική είναι πολυάριθμες και σημαντικές. Επιλεκτικά, αναφέρουμε ότι το χιούμορ: α) φωτίζει πτυχές 
του ασυνείδητου (Freud, 1928; Matte, 2001), β) με κατάλληλη χρήση, δίνει τη δυνατότητα στον σύμβουλο να 
ανιχνεύσει πτυχές της προσωπικότητας και της ιδιοσυγκρασίας του συμβουλευόμενου (Berry, 2004; Saper, 
1990), γ) βοηθά το άτομο να αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και το περιβάλλον του, να προσαρμόζεται σ’ αυτό 
και να αποκτά δεξιότητες μέσω μιας υγειούς προοπτικής (Thigpen, 2009; Thorston et al., 1997), δ) λειτουργεί 
ενισχυτικά στην επικοινωνία με μικρά παιδιά κατά τη συμβουλευτική διαδικασία (Berg et al., 2009; Herring & 
Meggert, 1994), ε) είναι αποτελεσματικό στην ομαδική θεραπεία της κατάθλιψης (κυρίως των ηλικιωμένων) 
(Goldin et al., 2006; Hirsch et al., 2010), στ) αυξάνει τη συνοχή των μελών στην ομαδική θεραπεία, μειώνει το 
στρες και, γενικότερα, ευνοεί το «μοίρασμα σκέψεων» ( sharing ) (Maples et al., 2001), ζ) ανακουφίζει και 
ηρεμεί το άτομο που βιώνει μια στρεσογόνο, αρνητική κατάσταση, η οποία συνάδει με άγχος και αρνητικές 
σκέψεις και συναισθήματα (Berk, 1989; Cousins, 1979). Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, κρίνουμε 
αναγκαία την περαιτέρω διερεύνηση του χιούμορ αναφορικά με την αποτελεσματική χρήση του στη 
Συμβουλευτική. Απώτερος σκοπός είναι η ενίσχυση της θεραπευτικής σχέσης και η ικανοποίηση του αιτήματος 
του συμβουλευόμενου. 
 
Πρόγραμμα πρόληψης στην σχολική κοινότητα: Εκπαιδευτικοί εσπερινών σχολείων 
 
Α. Φουντουλάκης, Μ. Τσαγκαλάκη, Μ. Λύκαρη, Ν. Τζοβάρα, Γ. Νέζης, Α. Βαζαίου 
Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Αθηνά Υγεία» - Παράρτημα 
1ου δημοτικού διαμερίσματος «Παλλάς Αθηνά», Αθήνα 
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Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Αθηνά Υγεία» (παράρτημα 
«Παλλάς Αθηνά») σε συνεργασία με το Γραφείο Αγωγής Υγείας της Α΄ Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
στη συνεχή προσπάθειά του να αναπτύσσει δράσεις που να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες και οξυμένες 
ψυχοκοινωνικές ανάγκες των εκπαιδευτικών των εσπερινών σχολείων και των ΕΠΑ.Σ. του κέντρου της 
Αθήνας, εφάρμοσε εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρόληψης για το σχολικό έτος 2011-2012. Η μεθοδολογία που 
χρησιμοποιήθηκε είναι η ομαδοσυνεργατική βιωματική προσέγγιση, ενώ το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από 
διεπιστημονική ομάδα στελεχών πρόληψης (ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, εκπαιδευτικοί). 

Ειδικότερα, το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε σε τρεις κύκλους διάρκειας πέντε δίωρων συναντήσεων και το 
παρακολούθησαν δώδεκα εκπαιδευτικοί από επτά διαφορετικά σχολεία του κέντρου της Αθήνας. Ο Α΄ κύκλος 
με τίτλο «Βιωματική εκπαίδευση στις προληπτικές παρεμβάσεις και τη δυναμική ομάδας» είχε ως βασικούς 
άξονες θεματολογίας την επικοινωνία, τη συνεργασία, την αυτοεκτίμηση, την αναγνώριση συναισθημάτων και 
τον σεβασμό της διαφορετικότητας. Ο Β΄ κύκλος με τίτλο «Εφαρμογές βιωματικής πρακτικής στη σχολική 
τάξη» επικεντρώθηκε στη διαχείριση κρίσεων και αιφνίδιων αλλαγών στο σχολικό περιβάλλον. Ο Γ΄ και 
τελευταίος κύκλος είχε τίτλο «Ομάδα συμβουλευτικής και στήριξης εκπαιδευτικών στη διαχείριση πραγματικών 
περιστατικών μέσα στην τάξη - Case studies» και επικεντρώθηκε στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών σε 
περιστατικά που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Ο τρίτος κύκλος διοργανώθηκε μετά από αίτημα των ίδιων των 
εκπαιδευτικών για επέκταση του προγράμματος . Ακόμα, η παρέμβαση αυτή οδήγησε σε περαιτέρω 
συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, με την υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης σε δύο από τα επτά 
σχολεία, κατά το ίδιο σχολικό έτος. 

Συμπερασματικά, το πρόγραμμα αυτό ανέδειξε την ανάγκη σχεδιασμού των παρεμβάσεων πρόληψης με 
γνώμονα τις ιδιαιτερότητες του σχολικού πλαισίου, τις αυξημένες ψυχοκοινωνικές ανάγκες των μαθητών των 
εσπερινών σχολείων (ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, φτώχεια, κοινωνικές και πολιτισμικές μειονότητες κ.α.) 
καθώς και την ενίσχυση του ρόλου των εκπαιδευτικών.  

 
Σεξουαλική κακοποίηση ατόμων με νοητική υστέρηση: Προτάσεις για αντιμετώπιση του φαινομένου 
 
Β. Ευθυμίου, Α. Σ. Αντωνίου  
Πανεπιστήμιο Αθηνών 
 
Τα άτομα με νοητική υστέρηση (1%-3% του πληθυσμού) δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του 
περιβάλλοντός τους, παρουσιάζουν έλλειμμα αυτοεξυπηρέτησης και δυσκολίες στις κοινωνικές και 
διαπροσωπικές τους σχέσεις. Κατά συνέπεια, τα άτομα με νοητική υστέρηση (Ν.Υ.) ενδέχεται να παραμένουν 
εξαρτημένα από τρίτους σε όλη τους τη ζωή και είναι δυνατόν να αποτελέσουν εύκολο στόχο σεξουαλικής 
κακοποίησης. Σύμφωνα με σχετικές έρευνες έχει φανεί ότι το 90% των ατόμων αυτών θα κακοποιηθεί 
σεξουαλικά τουλάχιστον μια φορά στη ζωή του. Εξαιτίας της διανοητικής αλλά και σωματικής τους ανεπάρκειας 
καθώς και της έλλειψης πληροφόρησης για την εικόνα του σώματός τους και τις φυσιολογικές του λειτουργίες, 
καθίστανται ευάλωτα σε ανεπιθύμητες σεξουαλικές συμπεριφορές. Οι γονείς συνήθως λόγω της 
υπερπροστατευτικής τους συμπεριφοράς αρνούνται να συζητήσουν με τα παιδιά τους για ζητήματα που 
αφορούν τη σεξουαλικότητά τους. Γενικώς, επικρατεί η αντίληψη ότι τα συγκεκριμένα άτομα είναι είτε 
ασεξουαλικά άρα δεν έχουν ορμές είτε είναι υπερσεξουαλικά άρα δεν υφίσταται κακοποίηση. Ως προς τους 
θύτες, ενδέχεται να είναι ακόμη και από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Καθώς η ενημέρωση και η αγωγή 
σχετικά με τη σεξουαλική συμπεριφορά συμβάλλουν καθοριστικά στην ολοκλήρωση της ανθρώπινης 
προσωπικότητας, κατά ανάλογο τρόπο, η οικογένεια και το σχολείο θα πρέπει να βοηθήσουν τα νοητικώς 
υστερούντα άτομα ώστε να κατακτήσουν ένα επαρκές επίπεδο κοινωνικοσεξουαλικής ωριμότητας. Έτσι, μέσω 
προγραμμάτων σεξουαλικής αγωγής, κατάλληλα εκπαιδευμένοι γονείς και εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 
ενημερώνουν το άτομο με Ν.Υ. για την ανατομία του σώματός του και τα δικαιώματά του σε σχέση με αυτό, 
προκειμένου να προληφθούν περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσής του. 
 
Η αξιοποίηση της δυναμικής της ομάδας για την τροποποίηση των αρνητικών διερμηνειών σε παιδιά 
δημοτικού: Μια πρώτη έρευνα  
 
Α. Παπασταθοπούλου, Α. Τουρή, Σ. Φ. Βασιλόπουλος 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Πατρών 
 
Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι παιδιά με συναισθηματικές δυσκολίες (π.χ., άγχος, ντροπαλότητα, 
κατάθλιψη) τείνουν να ερμηνεύουν με αρνητικό τρόπο αμφίσημα κοινωνικά ερεθίσματα και ότι οι ερμηνείες 
αυτές μπορούν να τροποποιηθούν μέσα από κατάλληλα γνωστικο-συμπεριφορικά προγράμματα. Αντικείμενο 
της παρούσας μελέτης αποτελεί η δυναμική της ομάδας των ομηλίκων (peer group) και η αξιοποίησή της για 
την πειραματική τροποποίηση των αρνητικών διερμηνειών σε παιδιά του Δημοτικού. Συγκεκριμένα, στα 
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πλαίσια της έρευνας αυτής αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε σε 254 μαθητές (Γ’, Δ’ Ε’ και ΣΤ’ τάξη του 
Δημοτικού) ένα πρόγραμμα βραχείας ομαδικής ψυχοεκπαίδευσης με σκοπό να διερευνηθεί ο βαθμός στον 
οποίον η αλληλεπίδραση εντός της ομάδας επηρεάζει τη γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. 
Όλοι οι μαθητές, αφού πρώτα χωρίστηκαν σε δύο ομάδες (ομάδα παρέμβασης:125, ομάδα ελέγχου: 129 
μαθητές), συμπλήρωσαν ορισμένα ερωτηματολόγια (πριν και μετά την παρέμβαση) σχετικά με τις 
συναισθηματικές τους δυσκολίες (π.χ., άγχος, κατάθλιψη) αλλά και τις γνωστικές τους λειτουργίες. Στη 
συνέχεια, οι μαθητές της ομάδας παρέμβασης παρακολούθησαν μία συνεδρία, όπου ενταγμένοι σε ολιγομελείς 
ομάδες διάβασαν ορισμένες σύντομες υποθετικές ιστορίες και αλληλεπίδρασαν ομαδικά προκειμένου να 
καταλήξουν σε μια από κοινού ερμηνεία της κάθε υποθετικής κατάστασης. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη 
βασική υπόθεση ότι τα παιδιά της ομάδας παρέμβασης θα αναφέρουν σημαντική μείωση των αρνητικών 
διερμηνειών σε σχέση με τους μαθητές της ομάδας ελέγχου (απουσία παρέμβασης). Ακολουθεί συζήτηση για 
τη συμβουλευτική αξιοποίηση των ευρημάτων.  
 
Προσδοκητικό άγχος, περίσπαση προσοχής και καταστροφολογία σε μαθητές δημοτικού  
 
Π. Τσουμάνης, Σ. Φ. Βασιλόπουλος 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Πατρών 
 
Έχει προταθεί πως τα άτομα με κοινωνικό άγχος, εν αναμονή ενός αγχογόνου κοινωνικού γεγονότος, 
εκδηλώνουν μια σειρά από αρνητικές σκέψεις και δυσλειτουργικές γνωσιακές διεργασίες (προσδοκητικές 
γνωσιακές διεργασίες – anticipatory processing), οι οποίες αυξάνουν το άγχος και συχνά οδηγούν σε αρνητικές 
προβλέψεις και μετέπειτα αποφυγή του φοβικού ερεθίσματος (Clark & Wells, 1995). Η παρούσα έρευνα 
προσπάθησε να διερευνήσει με πειραματικό τρόπο κατά πόσο ισχύει κάτι τέτοιο και στην περίπτωση των 
παιδιών δημοτικού. Επομένως, ζητήθηκε από 120 μαθητές Έ και ΣΤ’ δημοτικού - αφού πρώτα ενημερώθηκαν 
ότι πρόκειται να εκτελέσουν μια αγχωτική δραστηριότητα μέσα στην τάξη (ομιλία ενώπιον ακροατηρίου) - είτε 
να εμπλακούν σε προσδοκητικές γνωσιακές διεργασίες, είτε να εκτελέσουν μια δραστηριότητα περίσπασης της 
προσοχής (distraction task). Οι αναλύσεις έδειξαν ότι η συμμετοχή των παιδιών στην πειραματική συνθήκη 
προσδοκητικών λειτουργιών ή στην συνθήκη περίσπασης της προσοχής είχε διαφορετικές συνέπειες για τα 
τρέχοντα επίπεδα άγχους και τις γνωστικές λειτουργίες των παιδιών. Συγκεκριμένα, τα παιδιά που ανέμεναν 
ένα αγχωτικό γεγονός είχαν περισσότερο αρνητικές σκέψεις για τον εαυτό τους και βίωσαν περισσότερο άγχος 
εν συγκρίσει με τα παιδιά στη συνθήκη περίσπασης της προσοχής. Σε αντίθεση, όμως, με τις αρχικές μας 
υποθέσεις, τα παιδιά στη προσδοκητική συνθήκη ερμήνευσαν με λιγότερο αρνητικό τρόπο αμφίσημες 
υποθετικές ιστορίες συγκρινόμενα με τα υπόλοιπα παιδιά. Τα ευρήματα παρέχουν μια πρώτη εμπειρική 
στήριξη στην υπόθεση ότι το προσδοκητικό άγχος παίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση και επίταση των 
συμπτωμάτων κοινωνικού άγχους στα παιδιά.  

 
Οι διαφορετικές επιπτώσεις της οπτικής και ακουστικής παρουσίασης εκπαιδευτικού υλικού ως προς 
την τροποποίηση των ερμηνευτικών τάσεων στα παιδιά 
 
Μ. Αϋφαντή, Α. Κυρίτση, Σ. Φ. Βασιλόπουλος 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Πατρών 
 
Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι οι γνωσιακές προκαταλήψεις των παιδιών με κοινωνικό άγχος μπορούν 
να τροποποιηθούν μέσα από κατάλληλα γνωστικο-συμπεριφορικά προγράμματα τροποποίησης των 
διερμηνειών (CBM-I), όπου στα παιδιά παρουσιάζονται ποικίλες αμφίσημες υποθετικές ιστορίες και παρέχεται 
εξάσκηση στη θετική διερμηνεία των ιστοριών αυτών. Η παρούσα έρευνα εξέτασε το ενδεχόμενο οι επιπτώσεις 
των προγραμμάτων αυτών να διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τρόπο παρουσίασης του εκπαιδευτικού 
υλικού. Ενενήντα τέσσερις μαθητές δημοτικού με μέσο έως υψηλό επίπεδο κοινωνικού άγχους τοποθετήθηκαν 
με τυχαίο τρόπο σε τέσσερις ομάδες, όπου ασκήθηκαν σε θετικές ή αρνητικές διερμηνείες κοινωνικών 
ερεθισμάτων είτε με τον οπτικό, είτε με τον ακουστικό τρόπο. Στην ομάδα εξάσκησης στις αρνητικές 
διερμηνείες, οι μαθητές που είχαν τη δυνατότητα να ακούσουν το εκπαιδευτικό υλικό (ακουστική ομάδα) 
ανέπτυξαν πιο αρνητικές διερμηνείες απέναντι σε αμφίσημα ερεθίσματα - εν συγκρίσει με την ομάδα που 
απλώς διάβασε το εκπαιδευτικό υλικό (οπτική ομάδα) - και, επιπλέον, ανέφεραν σημαντική αύξηση των 
συμπτωμάτων του κοινωνικού άγχους με την πάροδο του χρόνου. Αντίθετα, στην ομάδα εξάσκησης στις 
θετικές/ουδέτερες διερμηνείες δεν προέκυψε κάποια σαφής διαφοροποίηση στις επιπτώσεις του 
προγράμματος για τους μαθητές που συμμετείχαν στην οπτική ή ακουστική ομάδα, με εξαίρεση το εύρημα ότι 
η «ακουστική ομάδα» είχε καλύτερη μετέπειτα απόδοση σε ένα στρεσογόνο τεστ. Τα ευρήματα της έρευνας 
μας βοηθούν αν κατανοήσουμε καλύτερα τους μηχανισμούς γένεσης των γνωσιακών προκαταλήψεων στα 
παιδιά και αναδεικνύουν τα περιθώρια περαιτέρω βελτιστοποίησης των προγραμμάτων τροποποίησης των 
αρνητικών διερμηνειών για παιδιά.  
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Η σημασία της γονικής και συμμαθητικής ανατροφοδότησης σε συνάρτηση με την ηλικία για την 
τροποποίηση των αρνητικών διερμηνειών σε παιδιά δημοτικού  
 
Μ. Νανοπούλου, Σ. Κουβέλη, Κ. Ευστρατίου, Σ. Φ. Βασιλόπουλος 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Πατρών 
 
Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά με κοινωνικό άγχος ερμηνεύουν ποικίλες υποθετικές 
κοινωνικές καταστάσεις με αρνητικό τρόπο και ότι είναι δυνατόν να τροποποιηθούν οι αρνητικές αυτές 
ερμηνείες μέσα από κατάλληλα γνωστικο-συμπεριφοριστικά προγράμματα. Επιπρόσθετα, είναι γνωστό ότι με 
την πάροδο της ηλικίας αυξάνεται στα παιδιά η επιρροή των συνομήλικων και περιορίζεται η πρωτοκαθεδρία 
της οικογένειας. Στην παρούσα έρευνα διερευνήσαμε κατά πόσο μια διαφοροποίηση στη διαδικασία ενός νέου 
προγράμματος πειραματικής τροποποίησης των διερμηνειών για παιδιά του δημοτικού μπορεί να επηρεάσει 
την αποτελεσματικότητά του, αλλά και να ρίξει περισσότερο στο ρόλο που παίζουν οι συνομήλικοι στην 
ανάπτυξη του άγχους στα παιδιά. Έτσι, 110 μαθητές Γ’-Δ’-Ε’-ΣΤ’ δημοτικού συμπλήρωσαν ορισμένα 
ερωτηματολόγια και έπειτα κλήθηκαν να ερμηνεύσουν μια σειρά από αμφίσημες υποθετικές ιστορίες σε 
συνθήκες γονικής ή συμμαθητικής ανατροφοδότησης ως προς την ορθότητα των διερμηνειών. Τα ευρήματα 
επιβεβαιώνουν τη βασική μας υπόθεση, πως δηλαδή οι γνωστικές αντιλήψεις των μαθητών μεγαλύτερων 
τάξεων επηρεάζονται περισσότερο από τους συνομηλίκους, ενώ οι μαθητές μικρότερων τάξεων δεν έδειξαν 
κάποια σαφή διαφοροποίηση στις διερμηνείες τους ανάλογα με την πειραματική συνθήκη στην οποία 
συμμετείχαν. Τα ευρήματα αυτά μας παρέχουν κάποιες πρώτες ενδείξεις για ένα πιθανό μηχανισμό ανάπτυξης 
του άγχους στα παιδιά.  
 
Συμβουλευτική σε γονείς παιδιών με σύνδρομο ΔΕΠΥ σχετικά με φαρμακευτική αγωγή: Συχνές 
ερωτήσεις και απαντήσεις  
 
Α. Μπέκα, Ι. Βατιανός, Α. Ορφανάκη , Χ. Μπουϊκίδης 
Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου» 
 
Εισαγωγή: Το σύνδρομο ΔΕΠΥ αποτελεί νευροαναπτυξιακή διαταραχή της παιδικής ηλικίας με κύριες 
εκδηλώσεις τη δυσκολία συγκέντρωσης και υπερκινητικότητα-παρορμητικότητα. Η αντιμετώπιση περιλαμβάνει, 
πλην άλλων- ψυχοθεραπευτικών, συμβουλευτικών, συμπεριφορικών- μεθόδων παρέμβασης, και τη χορήγηση 
φαρμακευτικής αγωγής, με σημαντικά οφέλη για μια μικρή ομάδα παιδιών. 
Μεθοδολογία: Ανασκόπηση των φακέλων του Ιατρείου ΔΕΠΥ -που λειτουργεί στο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο 
του νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου»- σε σχέση με την πρόταση χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής στα 
εξετασθέντα παιδιά, κατά τα προηγούμενα 5 έτη, και επιλογή των συχνότερων σχετικών θεμάτων που 
‘απασχόλησαν’ τις συνεδρίες συμβουλευτικής με τους γονείς. Τα θέματα παρουσιάζονται με τη μορφή συχνών 
ερωτήσεων-απαντήσεων. 
Αποτελέσματα: Η γενική τάση αποφυγής κάθε φαρμακευτικής ουσίας, η συχνή χρήση εναλλακτικών μεθόδων 
θεραπείας, ο φόβος για άμεσες ή απώτερες παρενέργειες, ο φόβος εξάρτησης από τις χορηγούμενες 
δραστικές ουσίες και η ανάγκη περισσότερης γνώσης και ενημέρωσης για τα αίτια και τις δια βίου επιπτώσεις 
του συνδρόμου, αποτελούν κομβικά θέματα της συμβουλευτικής εργασίας.  
Συμπεράσματα: Η ανησυχία που έχει προκαλέσει παγκοσμίως η χορήγηση φαρμάκων με δράση στο κεντρικό 
νευρικό σύστημα στα παιδιά είναι ιδιαίτερα εμφανής κατά τη συμβουλευτική εργασία με γονείς και στον 
ελληνικό πληθυσμό. Ο παιδοψυχίατρος θα πρέπει να αντιμετωπίσει φυσιολογικές αντιδράσεις των γονέων 
όπως και ισχυρές προκαταλήψεις, να σταθμίσει οφέλη και κινδύνους, και να επιμείνει στο βαθμό που το 
θεωρεί επιστημονικά και δεοντολογικά σωστό, προκειμένου ο ανήλικος ασθενής του να λάβει τη βοήθεια που 
χρειάζεται. Οι συχνότερες ερωτήσεις και απαντήσεις, όπως παρατίθενται στην ανακοίνωση αυτή, 
αντικατοπτρίζουν την εξειδικευμένη αυτή συμβουλευτική εργασία και αναδεικνύουν τις ιδιαιτερότητές της.  
 
Παρέμβαση στην κρίση περίπτωσης με προβλήματα συμπεριφοράς  
 
Θ. Βασιλειάδου, Ο. Δάκα, Γ. Μανωλοπούλου, Α. Μπέκα 
Τμήμα Παιδιών και Εφήβων, Ψυχιατρική Μονάδα Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη 
 
Εισαγωγή: Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια αναφοράς σε περίπτωση διαταρακτικής συμπεριφοράς, 
με αφορμή επείγουσα κλήση από τους φορείς υγείας και τη διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, για 
προέφηβο κάτοικο της περιοχής ευθύνης του Νοσοκομείου μας. 



1-4 Νοεμβρίου 2012 | Θεσσαλονίκη 
4 ο  ΠΑΝΕΛΛΗΝ ΙΟ  Σ ΥΝΕΔΡ ΙΟ  Σ ΥΜΒΟΥΛΕΥΤ ΙΚΗ Σ  ΨΥΧΟΛΟΓ ΙΑ Σ   
ο ρόλος της συμβουλευτικής ψυχολογίας σε συνθήκες κρίσης 

 

 
Κλάδος Συμβουλευτικής Ψυχολογίας (ΣυΨ) της ΕΛΨΕ σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ 

Σελίδα 66 από 92 

Σκοπός: Θα επισημανθούν οι ενέργειες που έγιναν για τη διαχείριση του συγκεκριμένου περιστατικού, σχετικά 
με τον τρόπο έναρξης και λήξης της συνεργασίας με τον προέφηβο, με στόχο να καταδειχθεί η σημασία της 
διεπιστημονικής συνεργασίας μεταξύ φορέων υγείας και προσωπικού ψυχιατρικής υπηρεσίας. 
Υλικό και μέθοδοι: Θα μελετήσουμε την περίπτωση εντεκάχρονου προέφηβου, που παρουσίαζε δυσκολίες στη 
διαχείριση του θυμού του. Η υπηρεσία μας παρακολούθησε τον ανήλικο κατά την παραμονή του στο Τμήμα 
Νοσηλείας, στα πλαίσια επείγουσας διαγνωστικής διερεύνησης και ψυχολογικής υποστήριξης. 
Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκε στη διάρκεια της παραμονής του προοδευτική ύφεση των συμπτωμάτων. Ο 
προέφηβος βίωνε ως λιγότερο απειλητική τη διαδικασία και το προσωπικό είχε καλύτερη συνεργασία μαζί του. 
Επιπρόσθετα η οικογένεια βοηθήθηκε να κατανοήσει την αναγκαιότητα της παρούσας παρέμβασης.  
Συμπεράσματα: Η θεραπευτική βοήθεια προς τον ανήλικο και την οικογένειά του, καθώς και η συνεργασία με 
το σχολείο και τους τοπικούς φορείς υγείας, φαίνεται να βοήθησαν σημαντικά στη βελτίωση των προβλημάτων 
συμπεριφοράς που αυτός παρουσίασε.  
Παράλληλα η διεπιστημονική συνεργασία μαζί με την παρακολούθηση της οικογένειας, σε εξωνοσοκομειακή 
βάση, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη συνολική αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν.  
 
Απόψεις μαθητών της Γ΄ Λυκείου και των γονέων τους για το θεσμό της Επαγγελματικής 
Συμβουλευτικής 
 
Λ. Δράκος1, Φ. Σακελλαρίδη2 
1 (D.E.S.S.), καθηγητής Πληροφορικής στη Β/θμια Εκπ/ση, με επιμόρφωση ΣΥΕΠ 
2 (Phd, MSc Συμβουλευτικής), Υπεύθυνη Σ.Ε.Π. στο ΚΕΣΥΠ Αμπελοκήπων 
 
Ο σκοπός της εργασίας είναι να αποτυπώσει τις απόψεις μαθητών της Γ΄ Λυκείου και των γονέων τους για το 
θεσμό της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και τους τομείς στους οποίους θεωρούν ότι χρειάζονται 
Συμβουλευτική παρέμβαση. 
Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε είναι η διανομή online Ερωτηματολόγιου, η συλλογή και επεξεργασία 
των απαντήσεων. Το Ερωτηματολόγιο είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο και είναι ανώνυμο. Απευθύνεται σε 
μαθητές της Γ’ Λυκείου οι οποίοι συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2012 και στους γονείς τους. Το 
δείγμα είναι τυχαίο. Χρησιμοποιήθηκε η εξής μέθοδος για την προσέγγιση του δείγματος. Ξεκινήσαμε με ένα 
μικρό αριθμό μαθητών από την Αθήνα αλλά και από συγκεκριμένες επαρχιακές πόλεις οι οποίοι κλήθηκαν να 
συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο και κατόπιν να το προτείνουν στους γονείς τους αλλά και σε φίλους τους 
(μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης facebook ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – email) και αυτοί 
κατόπιν σε δικούς τους φίλους κ.ο.κ. 
Η έρευνα ξεκίνησε στις αρχές Μαΐου του 2012, λίγο πριν την έναρξη των Πανελλαδικών εξετάσεων, περίοδο 
κατά την οποία οι μαθητές είναι προσηλωμένοι σε αυτές. Κρίθηκε λοιπόν σκόπιμο να παραμείνει ανοιχτό το 
ερωτηματολόγιο μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2012 εποχή που οι μαθητές θα ασχοληθούν εκ των πραγμάτων με 
την συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου. Τα τελικά αποτελέσματα λοιπόν θα είναι διαθέσιμα τον 
Ιούλιο του 2012 και θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο. 

 
Δεοντολογικά και ηθικά ζητήματα κατά την συμβουλευτική εργασία με γονείς παιδιών με ψυχικές 
διαταραχές 
 
Α. Μπέκα, Α. Δράγου, Ο. Δάκα, Γ. Μανωλοπούλου 
Ψυχιατρικό Τμήμα Παιδιών & Εφήβων Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου» 
 
Εισαγωγή: Η εργασία με παιδιά με ψυχικές διαταραχές θέτει σημαντικά δεοντολογικά και ηθικά θέματα και 
διλήμματα, τόσο σε σχέση με τη συνεργασία με το ίδιο το παιδί όσο και σε σχέση με τη συνεργασία με την 
οικογένειά του και το κοινωνικό σύνολο. 
Σκοπός: Να καταγραφούν σημαντικές παράμετροι ηθικού και δεοντολογικού χαρακτήρα που χρειάζεται να 
ληφθούν υπόψιν από τον ειδικό της ψυχικής υγείας κατά τη συμβουλευτική, ώστε να διατηρηθεί η ισορροπία 
και η συνοχή της οικογένειας των παιδιών. 
Μεθοδολογία: Η εργασία αυτή βασίζεται σε ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας αλλά και σε παρουσίαση 
του ηθικού κλινικού προβληματισμού που προκύπτει κατά την καθ’ ημέραν συμβουλευτική εργασία με γονείς 
ψυχικά διαταραγμένων παιδιών. 
Αποτελέσματα: Βασικά σημεία ηθικού προβληματισμού αποτελούν η δυνατότητα της διατήρησης της 
αυτονομίας του παιδιού συγχρόνως με την ανταπόκριση στις ανάγκες των γονέων, η διαχείριση του 
απορρήτου των συνεδριών με το παιδί, η εξισορρόπηση ανάμεσα στο σεβασμό των απόψεων και επιθυμιών 
των γονέων και της εξασφάλισης επαρκούς και αποτελεσματικής θεραπείας για το παιδί, ο βαθμός 
πληροφόρησης της ευρύτερης οικογένειας για τα θέματα υγείας του παιδιού. Η εξέλιξη της σύγχρονης 
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τεχνολογίας θέτει επιπλέον νέα ζητήματα, όπως στην εξ αποστάσεως συμβουλευτική μέσω ηλεκτρονικών 
υπολογιστών.  
Συμπεράσματα: Η καθημερινή κλινική συμβουλευτική εργασία με γονείς θέτει στον ειδικό της ψυχικής υγείας 
σημαντικά ηθικά διλήμματα, για τα οποία χρειάζεται να διατηρεί ευαίσθητες κεραίες και να παραμένει ανοιχτός 
για περαιτέρω επεξεργασία των θεμάτων και διάλογο με την οικογένεια, βασιζόμενος στην καταγεγραμμένη 
επιστημονική γνώση και πρακτική.  
 
Όταν προτείνεται η επανάληψη της τάξης στην Α’ δημοτικού: Πρωτόκολλο αξιολόγησης και 
συμβουλευτικής εργασίας με τους γονείς και το σχολείο 
 
Α. Σέμκου, Α. Μήτσαλα, Ε. Αθανασοπούλου, Α. Μπέκα 
Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, Γ.Ν. «Γ. Παπανικολαου» 
 
Οι περισσότεροι επαγγελματίες στο χώρο της ψυχικής υγείας, αναγνωρίζουν πως η οικογένεια και το σχολείο 
αποτελούν δύο από τα πιο σημαντικά συστήματα αναφοράς στην προσωπική ανάπτυξη του παιδιού (Dowling 
& Osborne 2001). Η σημαντικότητα αυτής της σχέσης αποκτάει μεγαλύτερη ένταση όταν το παιδί που φοιτά 
στο σχολείο αντιμετωπίζει δυσκολίες, όπως στις περιπτώσεις μαθητών που ολοκληρώνουν την φοίτηση στην 
Α΄ δημοτικού και δεν έχουν κατακτήσει τις απαιτούμενες δεξιότητες. Στις Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες 
συμβαίνει συχνά να καταγράφονται αιτήματα αξιολόγησης με σκοπό την αξιολόγηση αυτών των μαθητών, για 
ένα ποσοστό των οποίων προτείνεται μεταξύ των άλλων η επανάληψη της τάξης.  
Η εμπειρία της υποδοχής και διαχείρισης ανάλογων αιτημάτων από την Υπηρεσία μας, οδήγησε στον 
σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου διεπιστημονικής αξιολόγησης και συμβουλευτικής εργασίας 
με το παιδί, την οικογένεια και το σχολείο, για τις περιπτώσεις αυτές,το οποίο και παρουσιάζουμε στην 
παρο΄υσα εργασία.  
Αναλύοντας τα στοιχεία 17 περιπτώσεων μαθητών Α' δημοτικού που προσήλθαν για αξιολόγηση στο 
Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο του Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου» το 2011, προκύπτει ότι οι γονείς φτάνουν στην 
υπηρεσία μας συχνά ανυποψίαστοι για την σοβαρότητα των δυσκολιών του παιδιού τους, ενώ η επικοινωνία 
μεταξύ οικογένειας και σχολείου είναι ανεπαρκής ή «προβληματική» επιτείνοντας τις δυσκολίες του παιδιού.  
Η εμπλοκή της οικογένειας, αλλά και του σχολείου στη φάση της αξιολόγησης, αλλά και η εστιασμένη 
συμβουλευτική εργασία με τα δύο μέρη, καλύπτει τις ανάγκες τους για συναισθηματική στήριξη, πληροφόρηση 
και πρακτική βοήθεια και διευκολύνει την λήψη κοινών αποφάσεων, που με την σειρά τους βοηθούν την 
καλύτερη προσαρμογή του παιδιού στις αλλαγές που συνεπάγονται οι αποφάσεις αυτές. 
 
Ανάπτυξη αυτογνωσίας και ενδυνάμωση κοινωνικο-συναισθηματικής επάρκειας: Μια συνδυασμένη 
συμβουλευτική παρέμβαση σε έφηβη με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες και τη μονογονεϊκή της οικογένεια 
 
Α. Σέμκου, Ε. Αθανασοπούλου, Π. Κοντάρα, Α. Μπέκα  
Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Γ. Ν. «Γ. Παπανικολάου» 
 
Η παρούσα εργασία περιγράφει το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός προγράμματος συμβουλευτικής 
παρέμβασης σε υιοθετημένη έφηβη και τη μονογονεϊκή της οικογένεια (πατέρας έφηβης), με σκοπό αφ’ ενός τη 
διαχείριση σοβαρών γεγονότων ζωής – απώλεια μητέρας/συζύγου, υιοθεσία – και την ενίσχυση του δεσμού 
πατέρα-κόρης και αφετέρου, την ενδυνάμωση της λειτουργικότητας της έφηβης σε κοινωνικο-συναισθηματικό 
επίπεδο.  
Λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ψυχοσυναισθηματικές ανάγκες της έφηβης, όπως προέκυψαν από τη 
διαγνωστική εκτίμηση (ελλείψεις σε γνωστικό-συναισθηματικό επίπεδο και στη διαπροσωπική επικοινωνία), τα 
ιδιαίτερα δυναμικά της οικογένειας και τα σοβαρά γεγονότα ζωής που την απασχολούσαν το συγκεκριμένο 
χρόνο διατύπωσης του αιτήματος, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πρόγραμμα συγκεκριμένου αριθμού 
συμβουλευτικών συνεδριών (ατομικές για πατέρας και κόρη), που υλοποιηθήκαν από ψυχολόγο, 
παιδοψυχίατρο και μεταπτυχιακή φοιτήτρια Ψυχολογίας.  
Κύριοι άξονες εργασίας των συμβουλευτικών συνεδριών με τον πατέρα ήταν η διευκόλυνση της κατανόησης 
και επικοινωνίας μεταξύ πατέρα-κόρης και η «ανακάλυψη» των αποτελεσματικότερων τρόπων διαχείρισης των 
σοβαρών γεγονότων ζωής. Από την άλλη πλευρά, τα κεντρικά σημεία των συνεδριών που διενεργήθηκαν με 
την έφηβη αφορούσαν την ανάπτυξη αυτογνωσίας, κοινωνικοσυναισθηματικής επάρκειας, ποιοτικής 
επικοινωνίας και αποτελεσματικής διαχείρισης των διαπροσωπικών συγκρούσεων.  
Τα αποτελέσματα της παρέμβασης συζητούνται στο πλαίσιο της σπουδαιότητας της συνδυασμένης 
προσέγγισης των σύνθετων ψυχοκοινωνικών δυσκολιών που προκύπτουν σε παιδιά ή εφήβους και τις 
οικογένειές τους.  
 
H εμπειρία των νέων ψυχολόγων στα πρώτα βήματα της καριέρας τους εν καιρώ κρίσης 
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Μ. Κοτσαμπάσογλου, Π. Κ. Σορανίδου, Φ. Ίσαρη  
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
 
Η εμπειρία των νέων ψυχολόγων που διατηρούν ιδιωτικό γραφείο αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης της 
συγκεκριμένης ποιοτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε πιλοτικά στα πλαίσια του μαθήματος «Μεθοδολογία 
Έρευνας- Μέθοδοι συλλογής και ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων» του Διαπανεπιστημιακού-Διατμηματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση, 
την Υγεία και την Εργασία». Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκαν ημιδομημένες συνεντεύξεις με 4 
ψυχολόγους που ασκούν το επάγγελμα ιδιωτικά, ενώ ακολούθησε θεματική ανάλυση των ερευνητικών 
δεδομένων. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα επικεντρωθούν στη σημασία της εποπτείας, της πρακτικής 
άσκησης και της συνεργασίας με συναδέλφους, καθώς και στις προκλήσεις που δημιουργούν οι παρούσες 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και στους τρόπους αντιμετώπισής τους.  
 
 
Η ανάγκη για ένα συνθετικό μοντέλο στην αντιμετώπιση των διαταραχών πρόσληψης τροφής 
 
Κ. Εμμανουηλίδου 
Εκπαιδευτική -Συμβουλευτική Ψυχολόγος, ΑΣΠΑΙΤΕ Θεσσαλονίκης 
 
Όσο και αν παρουσιάζονται προβλήματα στον υπολογισμό της επιδημιολογίας των διαταραχών πρόσληψης 
τροφής, αναμφισβήτητα αποτελούν ένα φάσμα διαταραχών που εμφανίζει αυξητικές τάσεις στη συχνότητα 
εκδήλωσης στις σύγχρονες κοινωνίες. Πολλές είναι οι θεωρητικές κατευθύνσεις που έχουν δοκιμαστεί και 
αξιολογηθεί για την αντιμετώπισή τους. Η ερευνητική πραγματικότητα μαρτυρά την αποτελεσματικότητα 
πολλών από αυτές τις προσεγγίσεις. Δεδομένης όμως της πολυπαραγοντικής φύσης των διαταραχών αυτών, 
κρίνεται αναγκαία η παρέμβαση σε πολλά πεδία της ανθρώπινης υπόστασης, ζωής και λειτουργίας με χρήση 
μιας ποικιλίας τεχνικών. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να παρουσιάσει την περίπτωση της συνθετικής και 
εκλεκτικιστικής προσέγγισης για τη θεραπευτική αντιμετώπιση των διαταραχών πρόσληψης τροφής. Αρχικά 
γίνεται μια παρουσίαση των κύριων παραγόντων που εμπλέκονται στην αιτιολογία και την εκδήλωση των 
διαταραχών αυτών. Έπειτα γίνεται συζήτηση για την αποτελεσματικότητα ορισμένων μοντέλων 
ψυχοθεραπείας και προσδιορίζονται οι έννοιες της σύνθεσης και του εκλεκτικισμού. Στη συνέχεια γίνεται 
παρουσίαση μιας συστηματικοποιημένης μορφής συνθετικού-εκλεκτικιστικού μοντέλου στη θεραπευτική πράξη 
μέσα από δύο μελέτες περίπτωσης. Τα αποτελέσματα και τα τελικά συμπεράσματα εστιάζουν στα 
πλεονεκτήματα και τις δυσκολίες της χρήσης της προσέγγισης αυτής σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα 
και τα ζητήματα εκπαίδευσης του ψυχοθεραπευτή.  
 
 

 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  
 
 
Κυριακή 4 Νοεμβρίου 9.00-10.30  
 
 

Συμπόσιο 15 (ΚΕΔΕΑ, Αμφ. 1) 
Η συμβολή της ποιοτικής έρευνας στη μελέτη της «κρίσης»: Μεθοδολογικές προ(σ)κλήσεις. 

Μέρος πρώτο 
 
Πρόεδροι: Ελευθερία Τσέλιου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας & Φιλία Ίσαρη, Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Συζητήτρια: Ευαγγελία Φίγγου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
 
Το συμπόσιο αποτελεί το πρώτο μέρος ενός διευρυμένου συμποσίου που ως στόχο έχει να αναδείξει τη 
σημασία μεθοδολογικών και επιστημολογικών ζητημάτων στην προσέγγιση και μελέτη της «κρίσης», με το 
σκεπτικό ότι κάθε παρέμβαση ή μελέτη χρήζει συστηματοποιημένων μεθόδων αναζήτησης της απαιτούμενης 
γνώσης.  
Συγκεκριμένα, με τη συμβολή της ερμηνευτικής παράδοσης στην έρευνα, ευρύτερα γνωστής με τον όρο 
«ποιοτική» έρευνα, το συμπόσιο εστιάζει στη μελέτη ενός εύρους πρακτικών επαγγελματιών ψυχικής υγείας 
(συμβουλευτική, ψυχοθεραπεία, θεσμικά πλαίσια υπηρεσιών ψυχικής υγείας, εκπαίδευση) που καλούνται να 
παρέμβουν ή να λειτουργήσουν προληπτικά σε σχέση με ποικίλες μορφές «κρίσης». Μέσα από παραδείγματα 
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ερευνητικών μελετών, παρουσιάζονται συγκεκριμένες μέθοδοι, σε σχέση με τέσσερις άξονες: ερευνητικό 
ερώτημα / ενδιαφέρον, συλλογή δεδομένων, σχέση ‘ερμηνείας’ – δεδομένων και ζητήματα επιστημολογικής 
οπτικής. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται τρεις μέθοδοι που εστιάζουν στη μελέτη του Λόγου, μέσα από 
θεωρήσεις που αντλούν κυρίως από τον κοινωνικό κονστρουξιονισμό και τη διαλογική προσέγγιση. Η εργασία 
των Διορινού και Τσέλιου συζητά τη μέθοδο της Ανάλυσης Λόγου μέσα από το παράδειγμα ανάλυσης μιας 
συνεδρίας συστημικής οικογενειακής θεραπείας, η εργασία των Λερού και Αυδή συζητά τη μέθοδο της 
Διαλογικής Ανάλυσης μέσα από το παράδειγμα ανάλυσης μιας θεραπείας ζεύγους, ενώ τέλος η εργασία των 
Λαμπρίδου και Ίσαρη συζητά την Αφηγηματική μέθοδο στο πλαίσιο μιας βιογραφικής έρευνας, η οποία 
αποτυπώνει ιστορίες ζωής παλιννοστούντων Ποντίων. 
Το συμπόσιο ενέχει ένα είδος «εκπαιδευτικού» προσανατολισμού, με την έννοια της παρουσίασης των 
μεθόδων μέσα από συγκεκριμένες εφαρμογές, αλλά και ένα είδος «κριτικού μεθοδολογικά» προσανατολισμού 
με την έννοια της ανάδειξης των μεθοδολογικών δυνατοτήτων και των περιορισμών των παρουσιαζόμενων 
μεθόδων. 
 
Η Ανάλυση Λόγου στην έρευνα ψυχοθεραπείας: Μεθοδολογικά ζητήματα μέσα από το παράδειγμα 
ανάλυσης μια συνεδρίας συστημικής θεραπείας  
 
Μ. Διορινού1, Ε. Τσέλιου2 
1 Συστημική ψυχοθεραπεύτρια, Ιδιωτική πρακτική, Θεσ/κη 
2 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
 
Εισαγωγή/σκοπός: Η παρούσα εργασία αφορά στη συνάντηση μιας ποιοτικής μεθόδου έρευνας, της ανάλυσης 
λόγου, με την κλινική θεωρία και πράξη. Πιο συγκεκριμένα, αφορά στη μελέτη της θεραπευτικής συζήτησης με 
βάση το Μοντέλο Γλωσσικής Δράσης (Discursive Action Model). Στόχος μας με τη συγκεκριμένη εργασία είναι 
να προβάλλουμε ένα παράδειγμα χρησιμοποίησης αυτής της μεθόδου τονίζοντας το θεωρητικό της υπόβαθρο 
και τη σύνδεσή του με τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της αναφορικά με τον τύπο του ερευνητικού 
ερωτήματος, το είδος των δεδομένων και την επιστημολογική βάση της ερευνητικής διαδικασίας. 
Μεθοδολογία: Τα δεδομένα προέρχονται από την απομαγνητοφώνηση μιας συστημικής θεραπευτικής 
συνεδρίας που οργανώνεται από το μοντέλο του Μιλάνου και η ανάλυσή τους ακολουθεί το μοντέλο των 
Edwards και Potter. Συγκεκριμένα, επικεντρώνεται στην επικοινωνιακή λειτουργία που έχουν μέσα στο πλαίσιο 
της συνεδρίας δύο χαρακτηριστικές για το μοντέλο του Μιλάνου ερωτήσεις, η «ερώτηση ορισμού του 
προβλήματος» και η «ερώτηση εξήγησης». 
Αποτελέσματα: Η ανάλυση δείχνει πως ο πρώτος τύπος ερώτησης οδηγεί στην αντικατάσταση του αρχικού 
προσανατολισμού των ομιλητών προς έναν κοινό ορισμό του προβλήματος που φέρνει την οικογένεια στη 
θεραπεία από έναν προσανατολισμό προς την ύπαρξη πολλαπλών δυνατών ορισμών, ενώ ο δεύτερος τύπος 
ερώτησης οδηγεί στη διάλυση ενός ‘κατηγορώ’. 
Συμπεράσματα: Με σημείο εκκίνησης την ανάλυση αυτή συζητάμε τον τρόπο με τον οποίο η 
κονστρουξιονιστική θεωρητική και επιστημολογική βάση της συγκεκριμένης μεθόδου επιβάλλει έναν ανοιχτό 
τύπο ερευνητικού ερωτήματος, κατευθύνει στο λόγο μέσα σε φυσικό, διαδραστικό πλαίσιο ως χώρο συλλογής 
των δεδομένων και ορίζει τον αναστοχαστικό χαρακτήρα των αναλυτικών ισχυρισμών.  
 
Διαλογική ανάλυση συνεδριών με πολλούς συνομιλητές: Η ανάλυση μιας θεραπείας ζεύγους  
 
Β. Λερού, Ε. Αυδή 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
 
Εισαγωγή/σκοπός: Στην εργασία παρουσιάζεται, μέσα από το παράδειγμα ανάλυσης μιας θεραπείας ζεύγους, 
μια μέθοδος διαλογικής ανάλυσης που έχει αναπτυχθεί για τη μελέτη συνομιλιών στις οποίες συμμετέχουν 
περισσότεροι από δύο συνομιλητές (Dialogical Investigations in Happenings of Change) και αξιολογείται η 
χρησιμότητά της για την έρευνα στην ψυχοθεραπεία. 
Μεθοδολογία: Η μέθοδος εξετάζει συγκεκριμένα διαλογικά χαρακτηριστικά της συνομιλίας και βασίζεται στη 
λεπτομερή ανάλυση μαγνητοσκοπημένου υλικού και απομαγνητοφωνήσεων. Στη συγκεκριμένη έρευνα, 
μελετήθηκαν τρεις συνεδρίες από μια θεραπεία με ένα ζευγάρι που είχε ψυχωτικές εμπειρίες. Αφού 
προσδιορίστηκαν τα θεματικά επεισόδια που απαρτίζουν τη συνομιλία, μελετήθηκαν τα παρακάτω διαλογικά 
χαρακτηριστικά του κάθε επεισοδίου: τα μοτίβα της κυριαρχίας των συμμετεχόντων, η απαντητικότητα του 
κάθε ομιλητή στα λεγόμενα που προηγήθηκαν, ο μονολογικός ή διαλογικός χαρακτήρας της συνομιλίας, και 
γλωσσικά χαρακτηριστικά κάθε επεισοδίου. Επιλεγμένα επεισόδια μελετήθηκαν στη συνέχεια πιο αναλυτικά, 
με έμφαση στις φωνές, στις θέσεις και στους αποδέκτες του λόγου του κάθε συνομιλητή. Εξετάστηκαν, τέλος, 
αλλαγές στα διαλογικά χαρακτηριστικά της συνομιλίας από την πρώτη συνεδρία στις επόμενες και η συμβολή 
των θεραπευτών σε αυτές.  
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Αποτελέσματα: Η ανάλυση κατέδειξε αλλαγή σε ορισμένα διαλογικά χαρακτηριστικά της συζήτησης, και 
συγκεκριμένα την απαντητικότητα των θεραπευτών, την ανάπτυξη διαλογικής συζήτησης και την εμφάνιση 
συμβολικού λόγου, η οποία συνδέεται ενδεχομένως με μια αλλαγή που παρατηρήθηκε στην αίσθηση 
κυριότητας του συντρόφου όσον αφορά τα συμπτώματά του. 
Συμπεράσματα: Η συγκεκριμένη μέθοδος συνδυάζει τη δυνατότητα να μελετηθεί το περιεχόμενο και η 
διαδικασία της συνομιλίας, όπως επίσης να μελετηθούν γενικά διαλογικά χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με τη 
λεπτομερή ανάλυση συγκεκριμένων αλληλεπιδράσεων. Σημαντική είναι επίσης η συμβολή της στην ανάπτυξη 
αναλυτικών εργαλείων που βασίζονται στη διαλογική προσέγγιση.  
 
Η αφηγηματική προσέγγιση μέσα από τη μελέτη ιστοριών ζωής παλιννοστούντων Ποντίων 
 
Β. Λαμπρίδου1, Φ. Ίσαρη2  
1 ΠΜΣ «Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία», Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Παν/μιο 
Θεσσαλίας 
2 Πανεπιστήμιο Αθηνών 
 
Εισαγωγή/σκοπός: Η ανακοίνωση παρουσιάζει την αφηγηματική μέθοδο στο πλαίσιο μιας βιογραφικής 
έρευνας η οποία αποτυπώνει ιστορίες ζωής παλιννοστούντων Ποντίων. Πιο συγκεκριμένα, επιδιώκει να 
αναδείξει δυνατότητες και περιορισμούς της βιογραφικής αφηγηματικής προσέγγισης αναφορικά με ζητήματα 
που αφορούν το πεδίο ερευνητικού ενδιαφέροντος, τη συλλογή δεδομένων, τη θεωρητική και επιστημολογική 
βάση της αφηγηματικής ανάλυσης και αφηγηματικής γνώσης. 
Μεθοδολογία: Το ερευνητικό υλικό αντλήθηκε από βιογραφικές αφηγήσεις ή αλλιώς ιστορίες ζωής στο πλαίσιο 
της βιογραφικής αφηγηματικής συνέντευξης, που αποσκοπεί στην παραγωγή λόγου με κυρίαρχο τον 
αφηγηματικό χαρακτήρα. Επτά άτομα ποντιακής καταγωγής από την πρώην Σοβιετική Ένωση κλήθηκαν να 
αφηγηθούν απροσχεδίαστα την ιστορία της ζωής τους σχετικά με την εμπειρία της παλιννόστησης, την 
εγκατάσταση και τη ζωή τους στην Ελλάδα. Για την ανάλυση των δεδομένων αξιοποιήθηκε η αφηγηματική 
ανάλυση (Riessman, 2008). 
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας περιλαμβάνουν θέματα που αφορούν προσωπικά και 
συλλογικά βιώματα, αξίες και νοοτροπίες των παλιννοστούντων, καταστάσεις κρίσεων και δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν. Επιπρόσθετα, σκιαγραφείται η πολιτισμική ταυτότητα καθώς διαμορφώνεται και 
επαναπροσδιορίζεται προσωπικά και συλλογικά στη νέα πατρίδα. Τα ευρήματα έχουν ιδιαίτερη σημασία για το 
χώρο της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας σε επίπεδο πρόληψης και παρέμβασης με το συγκεκριμένο πληθυσμό, 
κυρίως όσον αφορά εμπειρίες ραγδαίας αλλαγής της κατάστασης του βίου, ανατροπή του οικείου κόσμου, 
καταστάσεις βιογραφικής ρήξης, κ.α.  
Συμπεράσματα: Η αφηγηματική ανάλυση και γνώση συζητούνται κυρίως υπό το πρίσμα της 
κονστρουξιονιστικής θεωρητικής και επιστημολογικής βάσης και αναγνωρίζεται η συμβολή της βιογραφικής 
αφήγησης στη μελέτη της ανθρώπινης εμπειρίας, της διαλεκτική σχέσης του ατομικού με το κοινωνικό και της 
κοινωνικά συγκροτημένης και ιστορικά διαμορφωμένης ταυτότητας.  

 
 

Συμπόσιο 16 (ΚΕΔΕΑ, Αμφ. 2) 
Στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων, συναισθηματική νοημοσύνη και αυτοεκτίμηση 

 
Πρόεδρος: Γρηγόρης Σίμος, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
Συζητήτρια: Μαρία Πλατσίδου, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
 
Οι στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων, οι δόκιμες ή αδόκιμες δηλαδή γνωστικές και 
συμπεριφορικές προσπάθειες του ατόμου να αντιμετωπίσει ότι αρνητικό ή δύσκολο του συμβαίνει, η αυτό-
εκτίμηση ως αντανάκλαση της αξίας μας και η σύνδεση της με τον επαρκή ή μη τρόπο με τον οποίο 
αντιμετωπίζουμε τις ψυχο-πιεστικές καταστάσεις, αλλά και η συναισθηματική νοημοσύνη ως δέσμη 
συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική διαχείριση της 
πραγματικότητας αποτελούν τις παραμέτρους εκείνες που δοκιμάζονται στην κρίση και που απαιτούν την 
άμεση στήριξη και αποκατάσταση τους όταν οι συνθήκες γίνονται αντίξοες. Με τις παραμέτρους αυτές 
ασχολείται το παρόν συμπόσιο. 
Οι στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων σε μητέρες παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες έναντι 
μητέρων με παιδιά χωρίς μαθησιακές δυσκολίες, οι στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων και η 
σχέση της με την αυτό-εκτίμηση σε φοιτητικό πληθυσμό, καθώς και η διερεύνηση των παραμέτρων της 
συναισθηματικής νοημοσύνης σε ένα δείγμα όπου αυτή αναμένεται να είναι υψηλή, όπως σε φοιτητές ειδικής 
αγωγής, αποτελούν τα επί μέρους θέματα αυτού του συμποσίου.  
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Στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων σε μητέρες παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες 
 
Α. Μπομπάι, Γ. Σίμος, Σ. Παρίζη, 
Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
Εισαγωγή-σκοπός: Η αντιμετώπιση των δυσκολιών στην ανατροφή των παιδιών από την πλευρά της μητέρας 
συνεπάγεται ένα σημαντικό επίπεδο εγρήγορσης, προσπάθειας, συνέπειας και, μεταξύ των άλλων, άγχους, 
αλλά και απογοήτευσης, καθώς και την συνεχή και αποτελεσματική εφαρμογή μιας ποικιλίας διαδικασιών και 
στρατηγικών για την αντιμετώπιση τους. Είναι πιθανό ότι επιπρόσθετα προβλήματα σε ένα παιδί, όπως η 
ύπαρξη μαθησιακών δυσκολιών, επιτείνουν την πίεση στη μητέρα και ενδεχόμενα διαφοροποιούν τις 
στρατηγικές αντιμετώπισης των δυσκολιών, σε σύγκριση με μητέρες παιδιών τυπικής ανάπτυξης. Στόχος της 
παρούσας έρευνας ήταν να μελετηθεί αυτή η πιθανή συγκριτική διαφορά.  
Μεθοδολογία. Στην παρούσα μελέτη συμμετείχαν 91 μητέρες παιδιών με μια ποικιλία μαθησιακών 
προβλημάτων, και 104 μητέρες παιδιών χωρίς μαθησιακά προβλήματα. Οι μητέρες συμπλήρωσαν τόσο ένα 
ερωτηματολόγιο με δημογραφικά στοιχεία, όσο και το ερωτηματολόγιο «Τρόπων αντιμετώπισης αγχογόνων 
καταστάσεων» (ΤΑΑΚ) το οποίο περιλαμβάνει διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης, όπως «Θετική 
προσέγγιση». «Αναζήτηση κοινωνικής υποστήριξης», «Ευχολόγια/ ονειροπόληση», «Αποφυγή/ διαφυγή» και 
«Διεκδικητική Επίλυση Προβλήματος».  
Αποτελέσματα: Οι δυο ομάδες των μητέρων δεν διέφεραν ως προς την ηλικία τους, τον αριθμό των παιδιών 
στην οικογένεια, και ούτε και τα παιδιά τους ως προς την ηλικία, την τάξη ή την κατανομή των φύλων. Αν και οι 
μητέρες των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες ανέφεραν συχνότερα την ύπαρξη μαθησιακών δυσκολιών στην 
παιδική τους ηλικία, δεν διέφεραν στη συχνότητα με την οποία κατέφευγαν στους ποικίλους τρόπους 
αντιμετώπισης δυσκολιών.  
Συμπεράσματα: Τα παρόντα ευρήματα υποστηρίζουν πως οι τρόποι με τους οποίους αντιμετωπίζουν τα 
προβλήματα των παιδιών τους μητέρες παιδιών με μαθησιακές, αλλά και παιδιών χωρίς μαθησιακές δυσκολίες 
δεν διαφοροποιούνται. Δίνονται πιθανές εξηγήσεις για τα παραπάνω ευρήματα. 
 
Οι στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων και η αυτό-εκτίμηση σε φοιτητικό πληθυσμό 
 
Γ. Σίμος, Ζ. Γούλα,  
Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
 
Εισαγωγή-σκοπός: Οι στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων αναφέρονται στις γνωστικές και 
συμπεριφορικές προσπάθειες του ατόμου να μειώσει το στρες και να αντιμετωπίσει ότι αρνητικό ή δύσκολο 
του συμβαίνει, και μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο δόκιμες ή δυσλειτουργικές. Η αυτό-εκτίμηση από 
την άλλη, αντανακλά τη συνολική αξιολόγηση που κάνει κάποιος για την αξία του, περιλαμβάνει πεποιθήσεις 
και συναισθήματα, και θα μπορούσε να συνδέεται με την άποψη μας για τον επαρκή τρόπο με τον οποίο 
αντιμετωπίζουμε ψυχοπιεστικές καταστάσεις.  
Μεθοδολογία: Στην έρευνα συμμετείχαν 361 φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας οι οποίο συμπλήρωσαν 
το ερωτηματολόγιο «Τρόπων αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων» (ΤΑΑΚ), καθώς και ένα μέτρο 
αξιολόγησης της αυτο-εκτίμησης τους. Τα ερωτηματολόγιο ΤΑΑΚ περιλαμβάνει διαφορετικούς τρόπους 
αντιμετώπισης, όπως «Θετική προσέγγιση». «Αναζήτηση κοινωνικής υποστήριξης», «Ευχολόγια/ 
ονειροπόληση», «Αποφυγή/ διαφυγή», και «Διεκδικητική Επίλυση Προβλήματος».  
Αποτελέσματα: Οι φοιτήτριες κατέφευγαν σημαντικά συχνότερα σε δόκιμες (όπως θετική επαναξιολόγηση) όσο 
και αδόκιμες (όπως ευχολόγια/ ονειροπόληση) στρατηγικές αντιμετώπισης, αλλά και είχαν οριακά χαμηλότερη 
αυτό-εκτίμηση από τους φοιτητές. Η αυτοεκτίμηση συσχετίσθηκε θετικά με πολλές δόκιμες και αδόκιμες, αλλά 
όχι όλες, τις στρατηγικές αντιμετώπισης. Ποικίλοι τρόποι αντιμετώπισης μπορούσαν να προβλέψουν την 
αυτοεκτίμηση στο σύνολο και κατά φύλο, με ενδιαφέρουσες διαφορές στα δυο φύλα. 
Συμπεράσματα: Τα παρόντα ευρήματα υποστηρίζουν την αμοιβαία επίδραση των στρατηγικών αντιμετώπισης 
και της αυτο-εκτίμησης, τις διαφορές ανάμεσα στα φύλα στις στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων 
καταστάσεων, αλλά και τον μάλλον πολύπλοκο- και ίσως αντιφατικό- τρόπο που οι στρατηγικές αντιμετώπισης 
καθορίζουν με διαφορετικό τρόπο την αυτο-εκτίμηση στα δυο φύλα. 
 
Συναισθηματική νοημοσύνη: Τα καταφέρνουν καλύτερα οι φοιτητές της ειδικής αγωγής; 
 
Ζ. Γούλα, Γ. Σίμος, Α. Χαχούδη, 
Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
 
Εισαγωγή-σκοπός: Αν και η έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης (ΣΝ) παίρνει συχνά διαφορετικές 
ερμηνείες, γενικά θεωρείται ότι εμπεριέχει μια δέσμη συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, 
απαραίτητων για την αποτελεσματική διαχείριση της πραγματικότητας. Η ενασχόληση κάποιου με την ειδική 
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αγωγή απαιτεί πιθανότατα ένα καλύτερο επίπεδο ΣΝ, το οποίο μπορεί θαυμάσια να είναι εγγενές, όσο και 
επίκτητο. Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν η σύγκριση της ΣΝ φοιτητών ειδικής αγωγής με αυτή φοιτητών 
άλλων τμημάτων. 
Μεθοδολογία: Το δείγμα αποτέλεσαν 185 φοιτητές του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με 
κατεύθυνση την «Ειδική Αγωγή» και 176 φοιτητές άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Στους 
συμμετέχοντες χορηγήθηκε το ερωτηματολόγιο Wong & Law Emotional Intelligence Scale (WLEIS) το οποίο 
περιλαμβάνει τέσσερις υποκλίμακες (εκτίμηση των συναισθημάτων του εαυτού (ΕΣΕ), εκτίμηση των 
συναισθημάτων των άλλων (ΕΣΑ), χρήση των συναισθημάτων (ΧΣ), και ρύθμιση των συναισθημάτων (ΡΣ). 
Αποτελέσματα: Η σύγκριση των δυο φύλων έδειξε ότι οι γυναίκες σημειώνουν υψηλότερη βαθμολογία στις 
τρεις από τις τέσσερεις υποκλίμακες της ΣΝ, ενώ η σύγκριση των δυο ομάδων φοιτητών έδωσε μια ελαφρώς 
υψηλότερη, αλλά μη στατιστικά σημαντική, βαθμολογία των υποκατηγορίων της ΣΝ στους φοιτητές της ειδικής 
αγωγής. Η ηλικία των φοιτητών της ειδικής αγωγής συσχετίσθηκε θετικά με την ΕΣΕ, τη ΕΣΑ, καθώς και τη ΡΣ, 
ενώ στην ομάδα της μη ειδικής αγωγής υπήρχε σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ της ΕΣΑ και της ηλικίας. 
Συμπεράσματα: Αν και η υπόθεση πως οι φοιτητές της ειδικής αγωγής διαφοροποιούνται στη ΣΝ από φοιτητές 
άλλων σχολών δεν αποδείχθηκε, οι παρατηρηθείσες στατιστικές τάσεις αλλά και θετική συσχέτιση της ηλικίας 
με τη ΣΝ στην ομάδα αυτή των φοιτητών τείνουν να επιβεβαιώσουν την υπόθεση.  
 
 

Θεματική Συνεδρία 12 (ΚΕΔΕΑ, Αμφ. 3) 
Επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική εφήβων 

 
Προεδρείο: Σπύρος Κρίβας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Πατρών 
 
Διαφοροποίηση επιλογών σπουδών και επαγγέλματος των τελειόφοιτων μαθητών Λυκείου σε περίοδο 
κρίσης κατά τη διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση  
 
Χ. Ταουσάνης, Κ. Κότιος 
EMPLOY Σύμβουλοι σταδιοδρομίας 
 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να καταδείξει τη μεταβολή των προτιμήσεων των υποψηφίων των 
Πανελληνίων εξετάσεων αναφορικά με τις επιλογές τους σε θέματα σπουδών και επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας όπως αυτές αποτυπώνονται στα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας την τελευταία 
τριετία. Παράλληλα, στόχος είναι να τονιστεί με συγκεκριμένα δεδομένα και παραδείγματα η μεταστροφή τους 
από συγκεκριμένες ομάδες επαγγελμάτων που ήταν περιζήτητες την τελευταία τριετία αλλά και τα καθοριστικά 
κριτήρια αυτής της μεταστροφής. Η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι η ποσοτική ανάλυση των επίσημων 
δεδομένων προτιμήσεων που εκδίδεται από τη στατιστική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και η εξαγωγή 
κομβικών παραδειγμάτων σε καίριους επαγγελματικούς κλάδους. Αναφορικά με τα εξαγόμενα αποτελέσματα, 
παρουσιάζεται η ποσοστιαία διαφοροποίηση σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες και καταδεικνύεται το 
συμπέρασμα πως συγκεκριμένες παράμετροι συνέβαλαν καθοριστικά στην καθοριστική αυτή διαφοροποίηση 
των επιλογών των μαθητών.  
 
Η συμβολή της αυτοαποτελεσματικότητας και οικογενειακών παραγόντων στη λήψη αποφάσεων 
σταδιοδρομίας σε Έλληνες εφήβους 
 
Δ. Χατζούδη1, Α. Στογιαννίδου2, Φ. Νεάρχου2  
1 Πανεπιστήμιο Κύπρου  
2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
 
Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στην αυτοαποτελεσματικότητα των 
εφήβων ως προς τη λήψη αποφάσεων σταδιοδρομίας και στις μεθόδους ανατροφής που χρησιμοποιούν οι 
γονείς τους (έλεγχος/υπερπροστασία, συναισθηματική ζεστασιά, απόρριψη, αγχώδης ανατροφή), έτσι όπως 
τις εκλαμβάνουν τα ίδια τα παιδιά. Συμμετείχαν 117 έφηβοι -67 αγόρια και 50 κορίτσια- ηλικίας 15 έως 18 ετών 
που φοιτούσαν σε Γενικό Λύκειο αστικής περιοχής στη Θεσσαλονίκη. Οι μαθητές επιλέχθηκαν τυχαία και από 
τις τρεις τάξεις του Λυκείου και η συμμετοχή τους ήταν εθελοντική. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν την 
κλίμακα Egna Minnen Betrӓffande Uppfostran-for Children: My memories of Child Upbringing (EMBU-C) για τη 
μέτρηση των εκλαμβανόμενων γονεϊκών μεθόδων ανατροφής και την κλίμακα Career Decision Self-Efficacy 
Scale-Short Form (CDSE-SF) για τη μέτρηση της αυτοαποτελεσματικότητας ως προς τη λήψη αποφάσεων 
σταδιοδρομίας των εφήβων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει στατιστικώς σημαντική συσχέτιση ανάμεσα 
στην αυτοαποτελεσματικότητα ως προς τη σταδιοδρομία και στην αντιλαμβανόμενη συναισθηματική ζεστασιά 
των γονέων. Δε βρέθηκαν σημαντικές ηλικιακές και διαφυλικές διαφορές μεταξύ των εφήβων σε σχέση με την 
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αυτοαποτελεσματικότητα ως προς τη σταδιοδρομία. Επίσης, δε φάνηκε το μορφωτικό επίπεδο των γονέων να 
είναι ένα χαρακτηριστικό που επηρεάζει τις μεθόδους ανατροφής που χρησιμοποιούν οι ίδιοι ή την 
αυτοαποτελεσματικότητα των παιδιών τους για τη λήψη αποφάσεων σταδιοδρομίας. Τα ευρήματα της 
παρούσας έρευνας συζητούνται ως προς τη χρησιμότητα της θεώρησης παραγόντων που συνδέονται με το 
οικογενειακό υπόβαθρο για την κατανόηση των παραμέτρων που καθορίζουν τις αντιλήψεις και πεποιθήσεις 
νεαρών ατόμων για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. 
 
Η «κατασκευή» της σταδιοδρομίας: Μια ποιοτική διερεύνηση σχετικών αφηγήσεων τελειοφοίτων 
Λυκείου 
 
Σ. Κρίβας 
Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών 
Η μετανεωτερική κατανόηση της σταδιοδρομίας αναδεικνύει την άποψη ότι το μόρφωμα αυτό προκύπτει ως 
κατασκευή μέσα από τη συνάφεια ατομικών σηματοδοτήσεων και εμπειριών με τις επιδράσεις του κοινωνικού 
συγκείμενου. Εκκινώντας από την παραδοχή αυτή η παρουσιαζόμενη έρευνα αποσκοπεί στη διερεύνηση του 
τρόπου κατασκευής της σταδιοδρομίας των τελειοφοίτων του λυκείου μέσα από τις εμπειρίες τους, που 
εντοπίζονται στις αφηγήσεις τους. Η μεθοδολογία της έρευνας ήταν η αφηγηματική και ως μέθοδος συλλογής 
των δεδομένων η ημιδομημένη συνέντευξη και το αφηγηματικό ημερολόγιο. Το υλικό του δείγματος (6 αγόρια 
και 4 κορίτσια) μετά την απομαγνητοφώνηση αναλύθηκε με την ολιστική ανάλυση περιεχομένου.  
Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν πέντε θεματικές κατηγορίες του τρόπου κατασκευής της 
σταδιοδρομίας των συμμετεχόντων. Η πρώτη κατηγορία αφορά πώς βλέπουν τη θέση τους στον κόσμο. Η 
δεύτερη επικεντρώνεται στον τρόπο που οι τελειόφοιτοι παίρνουν αποφάσεις για τη σταδιοδρομία τους 
στηριζόμενοι στην ταυτότητά τους. Η τρίτη αναφέρεται στο τρόπο έκφρασης της ικανότητά τους για διερεύνηση 
και σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους. Η τέταρτη αναφέρεται στην εξισορρόπηση της επιλογής σταδιοδρομίας 
με άλλες όψεις της ζωής τους, όπως οι φίλοι και η οικογένειά τους. Η πέμπτη κατηγορία εντοπίζει αρνητικά 
συναισθήματα κατά το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας, κυρίως φόβο και έντονη ανησυχία. Θεωρώ ότι τα 
ευρήματα αυτά της έρευνας μπορούν να συμβάλλουν στην παραπέρα διερεύνηση της ανάπτυξης για τη 
σταδιοδρομία των εφήβων και συνακόλουθα να αποτελέσουν μια συνεισφορά στους λειτουργούς της 
συμβουλευτικής για τη σταδιοδρομία κατά τη συμβουλευτική παρέμβαση.  
 
Εκπαιδευτικές και επαγγελματικές προοπτικές: Οι έφηβοι επιλέγουν πριν και κατά τη διάρκεια της 
οικονομικής κρίσης 
 
Ε. Μ. Κουϊμτζή, Μ. Βογιατζή, Κ. Ματσούκα, Ε. Μπιτσιάδου, Κ. Παπακώτα, Α. Παρχαρίδης, Δ. Φαρδή, Α. 
Χατζηχαριστός, Ν. Βαβάτση-Χρηστάκη 
Γραφείο Διασύνδεσης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
 
Η παρούσα εργασία εξετάζει τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές προοπτικές μαθητών και μαθητριών των 
τελευταίων τάξεων του Γενικού Λυκείου πριν την οικονομική κρίση και κατά τη διάρκεια της. Η συλλογή των 
δεδομένων έγινε κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων επαγγελματικού προσανατολισμού που διοργανώνει το 
Γραφείο Διασύνδεσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τους μαθητές και τις μαθήτριες της 
Β’ και της Γ’ Λυκείου. Δεδομένα συλλέχθηκαν το 2006, το 2010 και το 2012. Συνολικά 4300 μαθητές και 
μαθήτριες συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο που αξιολογεί τις επιλογές σπουδών και επαγγέλματος, τους 
παράγοντες που τις επηρεάζουν και τις ανάγκες ενημέρωσης των μαθητών και μαθητριών σχετικά με τον 
επαγγελματικό τους προσανατολισμό. Οι αναλύσεις των δεδομένων καταδεικνύουν διαφορές ανάμεσα στα 
αγόρια και στα κορίτσια και παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς τις διαφορές που εντοπίζονται κατά 
τα διαφορετικά έτη διεξαγωγής της συλλογής των δεδομένων. Τα αποτελέσματα ερμηνεύονται με βάση τη 
διεθνή βιβλιογραφία για τις μεταβατικές διαδικασίες των νέων και τις επιλογές των εφήβων, την επίδραση του 
κοινωνικο-οικονομικού πλαισίου στις επιλογές αυτές και την εμπλοκή παραγόντων όπως το φύλο και το 
κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο των συμμετεχόντων.  
 
 
 
Κυριακή 4 Νοεμβρίου 10.30-12.00  
 
 

Συμπόσιο 17 (ΚΕΔΕΑ, Αμφ. 1) 
Η συμβολή της ποιοτικής έρευνας στη μελέτη της «κρίσης»: Μεθοδολογικές προ(σ)κλήσεις. 

Μέρος δεύτερο 
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Πρόεδροι: Ελευθερία Τσέλιου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας & Φιλία Ίσαρη, Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Συζητήτρια: Ευαγγελία Φίγγου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
 
Το συμπόσιο αποτελεί το δεύτερο μέρος ενός διευρυμένου συμποσίου που ως στόχο έχει να αναδείξει τη 
σημασία μεθοδολογικών και επιστημολογικών ζητημάτων στην προσέγγιση και μελέτη της «κρίσης», με το 
σκεπτικό ότι κάθε παρέμβαση ή μελέτη χρήζει συστηματοποιημένων μεθόδων αναζήτησης της απαιτούμενης 
γνώσης.  
Συγκεκριμένα, με τη συμβολή της ερμηνευτικής παράδοσης στην έρευνα, ευρύτερα γνωστής με τον όρο 
«ποιοτική» έρευνα, το συμπόσιο εστιάζει στη μελέτη ενός εύρους πρακτικών επαγγελματιών ψυχικής υγείας 
(συμβουλευτική, ψυχοθεραπεία, θεσμικά πλαίσια υπηρεσιών ψυχικής υγείας, εκπαίδευση) που καλούνται να 
παρέμβουν ή να λειτουργήσουν προληπτικά σε σχέση με ποικίλες μορφές «κρίσης». Μέσα από παραδείγματα 
ερευνητικών μελετών, παρουσιάζονται συγκεκριμένες μέθοδοι, σε σχέση με τέσσερις άξονες: ερευνητικό 
ερώτημα / ενδιαφέρον, συλλογή δεδομένων, σχέση ‘ερμηνείας’ – δεδομένων και ζητήματα επιστημολογικής 
οπτικής. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται τρεις μέθοδοι που εστιάζουν στη μελέτη ποιοτικών δεδομένων με 
έμφαση στην αναζήτηση νοήματος σε εμπειρίες και πρακτικές, μέσα από ερμηνευτικές θεωρήσεις. Η εργασία 
των Φραγκιαδιάκη, Τριλίβα, Μπαλαμούτσου και Προκοπίου συζητά την Ερμηνευτική Φαινομενολογική 
Ανάλυση μέσα από την ανάλυση εμπειριών εκπαιδευόμενων στη συστημική οικογενειακή θεραπεία, η εργασία 
των Φενέκου και Γεωργάκα συζητά τη Θεμελιωμένη Θεωρία μέσα από τη μελέτη και αξιολόγηση θεραπευτικής 
παρέμβασης σε άτομα με ακουστικές ψευδαισθήσεις και τέλος η εργασία των Γρηγοριάδου και Γεωργάκα 
συζητά την Εθνογραφική μέθοδο, μέσα από τη μελέτη των πρακτικών των εργαζομένων σε μια δομή 
απεξάρτησης. 
Το συμπόσιο ενέχει ένα είδος «εκπαιδευτικού» προσανατολισμού, με την έννοια της παρουσίασης των 
μεθόδων μέσα από συγκεκριμένες εφαρμογές, αλλά και ένα είδος «κριτικού μεθοδολογικά» προσανατολισμού 
με την έννοια της ανάδειξης των μεθοδολογικών δυνατοτήτων και των περιορισμών των παρουσιαζόμενων 
μεθόδων. 
 
Χρήση της ερμηνευτικής φαινομενολογικής ανάλυσης στη μελέτη της εμπειρίας εκπαιδευομένων της 
συστημικής - οικογενειακής θεραπείας 
 
Ε. Φραγκιαδάκη1, Σ. Τριλίβα2, Σ. Μπαλαμούτσου3, Α. Προκοπίου4 
1 Τεχνολογικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Κρήτης  
2 Πανεπιστήμιο Κρήτης  
3 Institute for Counselling and Psychological Studies 
4 Ινστιτούτο Οικογένειας, Συστημικής Συμβουλευτικής & Θεραπείας, Χανιά 
 
Εισαγωγή/σκοπός: Στην εισήγηση αυτή θα συζητηθεί η μεθοδολογία της Ερμηνευτικής Φαινομενολογικής 
Ανάλυσης (IPA) στην ποιοτική έρευνα. Το θέμα του ερευνητικού ερωτήματος, η μέθοδος συλλογής δεδομένων, 
η ερμηνεία των δεδομένων και η επιστημολογία της προσέγγισης θα αναδειχθούν μέσα από την παρουσίαση 
της έρευνας των εμπειριών εκπαιδευόμενων θεραπευτών της οικογενειακής θεραπείας.  
Μεθοδολογία: Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσα από ατομικές συνεντεύξεις με εφτά εκπαιδευόμενους. Έμφαση 
δόθηκε στη μελέτη της ανάπτυξης της ταυτότητας των θεραπευτών, ως συστημικοί θεραπευτές και ως 
άνθρωποι, μέσα από την εκπαίδευση τους. Η εφαρμογή των αρχών της IPA, στη συλλογή και ανάλυση 
δεδομένων, αναδύει την εμπειρία των ατόμων και τις εσωτερικές και συναισθηματικές εμπειρίες τους κατά τη 
διάρκεια της εκπαίδευσης.  
Αποτελέσματα: Η εμπλοκή του ερευνητή με τα δεδομένα και η δυναμική διαδικασία μεταξύ περιγραφής και 
ερμηνείας οδηγούν στην παραγωγή αποτελεσμάτων που αντιπροσωπεύουν την εμπειρία των συμμετεχόντων. 
Εφτά θέματα αναδύθηκαν στην παρούσα μελέτη των εμπειριών εκπαιδευόμενων θεραπευτών: η Αναζήτηση, η 
Ανάπτυξη μέσα από τις Σχέσεις, η Μάθηση, η Προσωποποίηση της Εκπαίδευσης, η Χρήση Εαυτού, η 
Φροντίδα Εαυτού και Ενδυνάμωση, και ο Αναστοχασμός πάνω στο Ρόλο του Θεραπευτή. 
Συμπεράσματα: Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μεθόδου IPA επιτρέπουν στον ερευνητή να μελετήσει την 
ανθρώπινη εμπειρία με λεπτομέρεια και σε βάθος. Τα «ανοιχτά» ερευνητικά ερωτήματα, το μικρό δείγμα, οι 
λεπτομερείς αφηγήσεις της εμπειρίας των συμμετεχόντων και η ερμηνευτική ανάλυση των δεδομένων 
επιτρέπουν στον ερευνητή να κατανοήσει την πολυπαραγοντική και δυναμική διαδικασία της επαγγελματικής 
ανάπτυξης των θεραπευτών.  
 
 
Kαταγραφή και αξιολόγηση θεραπευτικής παρέμβασης σε άτομα με εμπειρία ακουστικών 
ψευδαισθήσεων μέσω της θεμελιωμένης θεωρίας 
 
Β. Φενέκου, Ε. Γεωργάκα 
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Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
 
Εισαγωγή/σκοπός: Η ανακοίνωση παρουσιάζει τις ιδιαιτερότητες της χρήσης της θεμελιωμένης θεωρίας σε 
διαχρονικό και κλινικό υλικό, μέσω της συζήτησης μιας μελέτης καταγραφής και αξιολόγησης μιας 
θεραπευτικής παρέμβασης. Η μελέτη βασίζεται σε θεραπευτικές παρεμβάσεις διάρκειας 30 συνεδριών η 
καθεμία με 5 άτομα με εμπειρία ακουστικών ψευδαισθήσεων. Στόχος της μελέτης είναι να εξετάσει τις 
διαδικασίες μέσω των οποίων επιτυγχάνεται ή όχι ο στόχος της παρέμβασης, που είναι η σύνδεση των φωνών 
με τη ζωή του ατόμου και η καλύτερη διαχείρισή τους. 
Μεθοδολογία: Το υλικό των συνεδριών αναλύθηκε με τη μέθοδο της θεμελιωμένης θεωρίας, η οποία επιτρέπει 
τη συστηματική κωδικοποίηση και σύγκριση των νοημάτων που ενέχονται στο ερευνητικό υλικό και τελικά τη 
συγκρότηση του ερευνητικού υλικού σε μία συνολική θεώρηση των διαδικασιών αλλαγής που επιτυγχάνονται 
μέσω της παρέμβασης. Στη συγκεκριμένη μελέτη καταρχήν αναλύεται η πορεία αλλαγής σε καθεμία 
παρέμβαση χωριστά και στη συνέχεια, μέσω της συστηματικής σύγκρισης μεταξύ των παρεμβάσεων, 
διατυπώνεται ένα μοντέλο των παραγόντων και διαδικασιών που επιδρούν στην αλλαγή συνολικά. 
Αποτελέσματα: Για λόγους συντομίας στην ανακοίνωση αυτή θα παρουσιαστεί η ανάλυση μίας μόνο 
περίπτωσης. Η ανάλυση αναδεικνύει τις αλλαγές που προκύπτουν στον τρόπο που το άτομο προσεγγίζει και 
νοηματοδοτεί την εμπειρία των φωνών καθώς και τις αλλαγές που αυτή η νοηματοδότηση επιφέρει στον τρόπο 
που διαχειρίζεται τις φωνές στην πορεία της παρέμβασης.  
Συμπεράσματα: Με αφετηρία την ανάλυση αυτή γίνεται συζήτηση σχετικά με τη συμβολή της θεμελιωμένης 
θεωρίας στην παραγωγή θεωρίας για τη θεραπευτική αλλαγή τόσο σε επίπεδο ανάλυσης περίπτωσης όσο και 
σε επίπεδο αξιολόγησης ενός συγκεκριμένου είδους παρέμβασης. 
 
Εθνογραφική μελέτη των επιδράσεων του θεσμικού πλαισίου στις επαγγελματικές πρακτικές 
επαγγελματιών ψυχικής υγείας σε μια δομή απεξάρτησης 
 
Ε. Γρηγοριάδου, Ε. Γεωργάκα 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
 
Εισαγωγή/σκοπός: Η ανακοίνωση συζητά μια μελέτη σχετικά με τις επιδράσεις του θεσμικού πλαισίου μιας 
δομής απεξάρτησης στις καθημερινές πρακτικές των εργαζομένων. Αντλώντας από κοινωνικοψυχολογικές, 
κριτικές μεταδομικές και νεομαρξιστικές θεωρίες, το κεντρικό ερώτημα αφορά στους τρόπους με τους οποίους 
οι εργαζόμενοι αντιστέκονται στα εμπόδια που θέτουν η γραφειοκρατία και οι θεσμικές ανεπάρκειες και 
καταφέρνουν τελικά να είναι σε επαφή με το όραμα του οργανισμού και να το υλοποιούν στην πράξη.  
Μεθοδολογία: Τα δεδομένα αντλήθηκαν από τη συμμετοχική παρατήρηση της λειτουργίας του οργανισμού, η 
οποία συνέβαλε στην αποτύπωση των πρακτικών της καθημερινότητάς του, σε συνδυασμό με συνεντεύξεις, 
προκειμένου να δοθούν οι ερμηνείες των άμεσα εμπλεκόμενων εργαζόμενων σχετικά με τα τεκταινόμενα στη 
δομή. Για την ανάλυση επιλέχθηκε η θεμελιωμένη θεωρία ως η καταλληλότερη μέθοδος για τη 
συστηματοποίηση του ερευνητικού υλικού και τη σύνταξη μιας ολοκληρωμένης θεωρίας για την 
αλληλεπίδραση θεσμικού πλαισίου και επαγγελματικών πρακτικών. 
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη μελέτη αυτή παρέχουν μια συγκροτημένη εικόνα 
της ιεραρχίας της δομής, του τρόπου λήψης αποφάσεων, της εφαρμογής στην πράξη άτυπων και τυπικών 
κανόνων, των επαγγελματικών ρόλων, των θεραπευτικών επιλογών και της σχέσης των επαγγελματιών με 
τους χρήστες της υπηρεσίας.  
Συμπεράσματα: Συμπερασματικά, με αυτές τις μεθοδολογικές επιλογές υπηρετείται η οπτική της θεσμικής 
εθνογραφίας, που αποσκοπεί σε μια ολοκληρωμένη λειτουργική και δομική αποτύπωση ενός θεσμού, η οποία 
να συνδέει τις καθημερινές πρακτικές και την εμπειρία των εμπλεκόμενων σε έναν οργανισμό με ευρύτερες 
κοινωνικές διεργασίες και θεσμικές λειτουργίες. 
 
 

Συμπόσιο 18 (ΚΕΔΕΑ, Αμφ. 2) 
Μετανάστευση, ψυχολογία και σχολείο 

 
Πρόεδρος: Ιωάννα Μπίμπου-Νάκου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Συζητήτρια: Θ. Χατζηπέμου, ΕΨΥΠΕ 
 
Το παρόν συμπόσιο διαπραγματεύεται τα όρια και τις δυσκολίες από την εφαρμογή ενός προγράμματος 
ψυχολογικής υποστήριξης1 σε σχολεία με σημαντικό αριθμό μεταναστών μαθητών. Η πρώτη εργασία (Μ. 

                                                             
1 Η Δράση 6: «Προγράμματα Ψυχολογικής Υποστήριξης» υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπαίδευση αλλοδαπών 
και παλιννοστούντων μαθητών» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΥΠΔΒΜΘ, η οποία συγχρηματοδοτείται 
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Ζουγκός) διερευνά τους τρόπους με τους οποίους το σχολικό σύστημα δομεί συγκεκριμένες 
ταυτότητες/υποκειμενικότητες των μεταναστών μαθητών με βάση τη διαφορετική εθνική ταυτότητα ή 
κουλτούρα προέλευσης και συζητά ένα πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης που διευκολύνει τη 
ψυχοκοινωνική και σχολική προσαρμογή των μαθητών. Η δεύτερη εργασία (Υ. Βρεττού), προσπαθώντας να 
άρει πρακτικές κοινωνικού αποκλεισμού των μεταναστών μαθητών, αξιοποιεί τις μεταναστευτικές ιστορίες των 
οικογενειών των μαθητών. Στη συνέχεια προτείνει την ενεργητική ακρόαση και νοηματοδότησή τους από την 
πλευρά του ψυχολόγου σε συνεργασία με το σχολικό σύστημα. Η τρίτη εργασία (Ε. Αβδελίδου), 
χρησιμοποιώντας τα ΜΜΕ στην εκπαίδευση, δημιουργεί έναν ασφαλή χώρο όπου οι μαθητές 
διαπραγματεύονται θέματα κοινωνικών σχέσεων και ενδοσχολικής βίας στο σχολείο. Η τετάρτη εργασία (Α. 
Τζοάννου) ασχολείται με ένα θέμα που μελετήθηκε ελάχιστα στην Ελλάδα και αφορά τους ασυνόδευτους 
ανήλικους μετανάστες στο σχολικό πλαίσιο. Επιπλέον, θέτει ζητήματα ως προς το ρόλο του ψυχολόγου ως 
διαμεσολαβητή σε ευρύτερες διεπαγγελματικές συνεργασίες που λαμβάνουν υπόψη τις ψυχοκοινωνικές 
ανάγκες των ασυνόδευτων μεταναστών μαθητών.  
 
Μετανάστευση, σχολείο και πρακτικές κοινωνικού αποκλεισμού: Ο ρόλος του ψυχολόγου στο σχολείο 
 
Μ. Ζουγκός  
MSc Κοινωνικής-Κλινικής των εξαρτήσεων και των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, Τμήμα Ψυχολογίας, ΑΠΘ. 
 
Ο στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι να τονίσει το ρόλο του ψυχολόγου ως προς την αναγνώριση των 
αξιών του σε ζητήματα πολυπολιτισμικής συμβουλευτικής στο σχολικό πλαίσιο και κατά τη συνάντησή του με 
μετανάστες μαθητές. Τις περισσότερες φορές, στη θεωρία της πολυπολιτισμικής επάρκειας, οι ειδικοί της 
ψυχικής υγείας, όπως είναι και οι σχολικοί ψυχολόγοι, καλούνται να διαπραγματευτούν ζητήματα 
συνειδητότητας, γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν τα ποικίλα πολιτισμικά πλαίσια (Casas, Ponterotto, & 
Gutierrez, 1986. Sue, Arredondo, & McDavis, 1992). Στην ανακοίνωση, τα σχολεία αναγνωρίζονται ως πλαίσια 
κοινωνικής συμμετοχής μεταναστών και ντόπιων μαθητών. Αρχικά, καταγράφονται συνοπτικά οι δυνατότητες 
και οι περιορισμοί των προγραμμάτων ψυχολογικής υποστήριξης σε μεταναστευτικούς πληθυσμούς και στη 
συνέχεια προτείνονται παρεμβάσεις που ανταποκρίνονται στις σύνθετες ανάγκες ψυχοκοινωνικής και σχολικής 
προσαρμογής των μαθητών. Οι επιτυχημένες παρεμβάσεις αποδομούν την ομοιογένεια στο εσωτερικό του 
σχολικού πλαισίου, αμφισβητούν το ρόλο του "ειδικού" και συζητούν κριτικά τα όρια του "εντός και εκτός του 
σχολείου", καθώς αναγνωρίζουν τις μεταναστευτικές ιστορίες, τα προσωπικά γεγονότα ζωής και τις 
οικογενειακές εμπειρίες ως σημαντικούς παράγοντες για μια πολυπολιτισμική συμβουλευτική στα σχολεία.  
 
Η λειτουργία ενός συμβουλευτικού σταθμού σε ένα δημοτικό σχολείο διαπολιτισμικής εκπαίδευσης: Οι 
«συναντήσεις» του σχολικού ψυχολόγου με τις οικογένειες των μεταναστών μαθητών ως 
αποτελεσματική πρακτική 
 
Υ. Βρεττού 
Ψυχολόγος, Psychologie du Lien Social et de l'Intervention Psychosociale, Université Lumière, Lyon I 
 
Το σχολείο αποτελεί για πολλές οικογένειες μεταναστών σημαντικό πεδίο επαφής με θεσμικές δομές αλλά και 
κοινωνικό χώρο συνάντησης και αλληλεπίδρασης με άλλα άτομα, πέραν αυτών των στενών κοινωνικών τους 
δικτύων. Με τη λειτουργία ενός συμβουλευτικού σταθμού σε ένα διαπολιτισμικό δημοτικό σχολείο, προτείνουμε 
ένα πλαίσιο που επιτρέπει στους γονείς να αφηγηθούν τις «διαδρομές» τους και να ακουστούν, με τελικό 
στόχο την καλύτερη κατανόηση των δυσκολιών των παιδιών και της οικογένειας. Συγκεκριμένα, η παρούσα 
ανακοίνωση, με την χρήση της ανάλυσης λόγου, επιχειρεί να καταδείξει τις δυσκολίες που φαίνεται να 
αντιμετωπίζουν οι οικογένειες μεταναστών, σε ψυχολογικό και κοινωνικό επίπεδο, με δεδομένη την οικονομική 
κρίση. Δίνεται έμφαση στους τρόπους με τους οποίους αναγνωρίζεται η παρουσία των μεταναστών μαθητών, 
παράλληλα με την αποδοχή ή και τις αντιστάσεις του σχολείου σε αυτή την προσπάθεια σύνδεσής του με τις 
οικογένειες των μεταναστών μαθητών. Με βάση τη λειτουργία ενός προγράμματος ψυχολογικής υποστήριξης 
για μια σχολική χρονιά, καταγράφονται τα εξής ευρήματα: α) οι σχέσεις των γονέων μεταναστών με το 
ευρύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον φαίνεται να αναπαράγονται και στα πλαίσια του σχολείου με πρακτικές 
περιθωριοποίησης, αποκλεισμού και σχολικής αποτυχίας β) η αναγνώριση των μεταναστευτικών ιστοριών των 
οικογενειών αποτελεί σημαντική πρακτική που διευκολύνεται από την παρουσία του ψυχολόγου γ) οι 
αποτελεσματικές παρεμβάσεις προϋποθέτουν την ανάπτυξη συνεργασιών ανάμεσα σε παιδιά, γονείς, 
εκπαιδευτικούς και φορείς της κοινότητας.  

                                                                                                                                                                                                              
από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 με τελικό δικαιούχο το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 
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Ο κινηματογράφος ως χώρος διαπραγμάτευσης για τις κοινωνικές σχέσεις μεταναστών και γηγενών 
μαθητών 
 
Ε. Αβδελίδου 
Σχολική ψυχολόγος, ΕΚΠΑ 
 
Τα ΜΜΕ (και κατά συνέπεια, και ο κινηματογράφος) αποτελούν ένα αυξανόμενο πεδίο άσκησης για τις 
κοινωνικές σχέσεις των παιδιών/μαθητών με τους γύρω τους και με τους κοινωνικούς/ σχολικούς θεσμούς. Τα 
παιδιά και οι νέοι εκδηλώνουν αυξανόμενο ενδιαφέρον και πρόσβαση στα ΜΜΕ στην καθημερινότητά τους. 
Κατά συνέπεια, η χρήση των ΜΜΕ μας παρέχει έναν τρόπο για να μελετήσουμε τις ζωές και τις εμπειρίες των 
νέων. Ο σκοπός της παρουσίασης είναι διττός: αφορά α)τόσο την μελέτη του τρόπου με τον οποίο ο 
κινηματογράφος συντελεί ώστε οι μαθητές (γηγενείς και μετανάστες) να δημιουργούν κοινωνικές σχέσεις μέσα 
στις συγκεκριμένες πολιτισμικές και εκπαιδευτικές πολιτικές, όσο και β) τη σύνδεση της κινηματογραφικής 
ταινίας ως μεταβατικού χώρου με το διαδίκτυο με στόχο τη διαπραγμάτευση αρνητικών εμπειριών όπως είναι ο 
εκφοβισμός. Αναλυτικά, θα παρουσιάσουμε τη διεργασία εκπαίδευσης των μαθητών στην χρήση του 
κινηματογράφου για την εκπαίδευση, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους ο κινηματογράφος αλλάζει τις 
κοινωνικές σχέσεις των μαθητών στο σχολείο.  
 
Ανήλικοι ασυνόδευτοι μετανάστες στη σχολική κοινότητα και ο ρόλος του σχολικού ψυχολόγου στη 
στήριξή τους 
 
Α. Τζοάννου 
Ψυχολόγος-Ειδική Παιδαγωγός, ΜΑ Ειδική εκπαίδευση και Εκπαίδευση της 'Ένταξης 
 
Η αναζήτηση ασύλου και η παρουσία ανήλικων ασυνόδευτων μεταναστών κυριαρχεί στην πολιτική ατζέντα: 
πρακτικά, τόσο μέσα όσο και έξω από το σχολείο, συνοδεύεται από εχθρότητα και προκαταλήψεις ως προς τις 
πολιτισμικές πρακτικές των ασυνόδευτων μεταναστών. Η παρουσίαση αναφέρεται στο ρόλο του ψυχολόγου σε 
ένα σχολείο που "φιλοξενεί" ανήλικους ασυνόδευτους μετανάστες. Επικεντρώνεται στις εμπειρίες των 
συγκεκριμένων μαθητών, καθώς και στους τρόπους που αυτοί διαπραγματεύονται ζητήματα ταυτότητας και 
επιβίωσης σε ένα "ανοίκειο" πολιτισμικό πλαίσιο. Από τη συνεργασία του ψυχολόγου με τους μαθητές 
καταγράφονται οι διεργασίες με βάση τις οποίες οι προσωπικές ιστορίες κινητικότητας και μεταβάσεων των 
μεταναστών μαθητών αλληλεπιδρούν με την κοινωνική και σχολική τους ένταξη.  
 

 
Θεματική Συνεδρία 13 (ΚΕΔΕΑ, Αμφ. 3) 
Επαγγελματική συμβουλευτική ενηλίκων 

 
Προεδρείο: Χριστίνα Αθανασιάδου, Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
 
 
Ο ρόλος της συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας 
 
Ε. Ψαριανός  
M.Ed., PhD Candidate, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό 
ΚΕΔΔΥ νομού Δράμας 
Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) ανήκουν στο πρόγραμμα «Δια βίου Μάθηση» του Υπουργείου 
Παιδείας και θεσμοθετούνται στην Ελλάδα με νόμο το 1997 στο πλαίσιο που έχουν διαγράψει οι διακηρυγμένες 
αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι δημόσια σχολεία και παρέχουν στους αποφοίτους απολυτήριο ισότιμο 
προς το απολυτήριο Γυμνασίου, με σκοπό να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνική, οικονομική και επαγγελματική 
ζωή. Στο εκπαιδευτικό δυναμικό του σχολείου περιλαμβάνεται και ο Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, ο οποίος 
αναλαμβάνει την υλοποίηση του θεσμού της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού. Ο 
όρος «συμβουλευτική και ο επαγγελματικός προσανατολισμός» χρησιμοποιείται για να δηλώσει την ολιστική 
διάσταση του θεσμού, μέσα στον οποίο στεγάζονται όλες οι παραμέτρους και οι λειτουργίες τόσο του 
προσανατολισμού όσο και της συμβουλευτικής καθώς ούτε ο ένας ο όρος ούτε ο άλλος ξεχωριστά δεν είναι σε 
θέση να καλύψει το φάσμα των λειτουργιών του θεσμού.  
Σκοπός της εργασίας είναι η βιωματική προσέγγιση του θεσμού της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας στο 
πλαίσιο του Σ.Δ.Ε. νομού Δράμας. Ο συγκεκριμένος θεσμός νοείται ως μια διαδικασία η οποία καθιστά τους 
εκπαιδευόμενους ικανούς να αναγνωρίσουν και να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες τους, για να πάρουν 
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αποφάσεις που συνδέονται με τη σταδιοδρομία τους και να διευθετήσουν ζητήματα που σχετίζονται με αυτή. Η 
παρούσα εργασία φιλοδοξεί να αναδείξει την αναγκαιότητα της συμβουλευτικής επαγγελματικού 
προσανατολισμού στον σπουδαιότερο φορέα εκπαίδευσης ενηλίκων στη χώρα μας, το Σχολείο Δεύτερης 
Ευκαιρίας. Η προσωπική μου εμπειρία ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας στο Σ.Δ.Ε. νομού Δράμας αποτέλεσε το 
έναυσμα για την εκπόνηση της συγκεκριμένης εργασίας. 
 
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων και υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής: Διερεύνηση 
των αναγκών των αποφοίτων του ΕΑΠ 
 
Α. Καμέας, Κ. Παπαχριστόπουλος, Ι. Σωτηροπούλου 
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ), Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ)  
 
Η σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα απαιτεί από τους ενήλικες εκπαιδευόμενους συχνή εναλλαγή ρόλων 
και επιλογών στην επαγγελματική και την ακαδημαϊκή τους πορεία. Σύγχρονες προσεγγίσεις υποστηρίζουν ότι 
οι συμβουλευτικές υπηρεσίες σταδιοδρομίας πρέπει να είναι προσιτές σε όλα τα στάδια της ζωής των 
ανθρώπων, με τρόπο που υπερβαίνει τη διάκριση μεταξύ εκπαιδευτικού, επαγγελματικού και προσωπικού 
προσανατολισμού (Commission of the European Communities, 2000). Εξάλλου, οι υπηρεσίες συμβουλευτικής 
στις σπουδές εξ’ αποστάσεως αποτελούν βασικό μοχλό υποστήριξης των ενηλίκων προωθώντας τόσο τη δια 
βίου μάθηση όσο και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους (Gendron, 2001).  
Στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας διενεργήθηκε έρευνα με σκοπό τη 
διερεύνηση των αναγκών συμβουλευτικής υποστήριξης και διαχείρισης σταδιοδρομίας των αποφοίτων του 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 218 απόφοιτοι πτυχιακών 
προγραμμάτων (Ν=218) και 227 απόφοιτοι μεταπτυχιακών προγραμμάτων (Ν=227). Το ερωτηματολόγιο 
περιλάμβανε ερωτήσεις τόσο σε σχέση με την επαγγελματική κατάσταση και τα δημογραφικά στοιχεία των 
αποφοίτων, όσο και στοιχεία αξιολόγησης για τις υπηρεσίες σταδιοδρομίας που παρέχονται από το ΕΑΠ.  
Οι βασικές αναλύσεις των αποτελεσμάτων παρέχουν ενδείξεις για τις διαφοροποιήσεις στο προφίλ αποφοίτων 
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών σε σχέση με τις προτεινόμενες υπηρεσίες διαχείρισης 
σταδιοδρομίας σε περιβάλλοντα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Επιπλέον, στα βασικά συμπεράσματα 
περιλαμβάνονται συσχετίσεις μεταξύ των κινήτρων επιλογής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και των 
δημογραφικών χαρακτηριστικών των αποφοίτων ή/και της επαγγελματική τους κατάστασης πριν και μετά τις 
σπουδές στο ΕΑΠ. Τέλος, σχηματίζονται προτάσεις για την καλύτερη αξιοποίηση υπηρεσιών συμβουλευτικής 
σταδιοδρομίας σε φοιτητές, οι οποίοι στην πλειονότητά τους είναι εργαζόμενοι.  

 
Αυτονομία διαχείρισης σταδιοδρομίας και επιχειρηματικότητα: Μια διερευνητική προσπάθεια 
πρόβλεψης και ερμηνείας της εργασιακής ευημερίας στους ελεύθερους επαγγελματίες  
 
Κ. Παπαχριστόπουλος 
Οργανωτικός Ψυχολόγος, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών  
 
Σε μια σειρά από έρευνες έχει δειχτεί ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά 
εργασιακής ικανοποίησης και υποκειμενικής ευημερίας (subjective well-being) από την άσκηση του ελεύθερου 
επαγγέλματός τους σε σχέση με τους αντιστοίχους υπαλλήλους με μισθωτή σχέση εργασίας (ιδιωτικούς και 
δημοσίους υπαλλήλους) (βλ. π.χ. Blanchflower, 2000). Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει 
κατά πόσο η αυτονομία διαχείρισης σταδιοδρομίας (career autonomy) που θεωρείται σε πολλές περιπτώσεις 
έννοια ευρύτερη από αυτή της αυτονομίας στο χώρο της εργασίας (job autonomy) μπορεί να ερμηνεύσει τις 
διαφορές αυτές σε σχέση με διαφορετικούς δείκτες ευημερίας στο χώρο της εργασίας (π.χ εργασιακή 
ικανοποίηση, εργασιακή δέσμευση και βίωση θετικών συναισθημάτων).  
Η έρευνα διεξήχθη σε δείγμα 110 επιστημών ελευθέρων επαγγελματιών (Ν=110) και στα βασικά ευρήματα 
παρέχουν ενδείξεις για συσχετίσεις μεταξύ της ελευθερίας σε σχέση με τη διαχείριση της σταδιοδρομίας και της 
εργασιακής ικανοποίησης καθώς και τους άλλους δείκτες της εργασιακής ευημερίας.  
 
 
Κυριακή 4 Νοεμβρίου 12.30-14.00  
 
 

Συμπόσιο 19 (ΚΕΔΕΑ, Αμφ. 1) 
Σχολείο, ψυχολογία και αναστοχαστική πράξη 

 
Πρόεδρος: Σουζάνα Παντελιάδου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
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Συζητήτρια: Κυριακή Λιανού, «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» του Ε.Π. «Εκπαίδευση 
και Δια Βίου Μάθηση» του ΥΠΔΒΜΘ 
 
Το παρόν συμπόσιο2 αναφέρεται στο ρόλο του ψυχολόγου για το σχεδιασμό παρεμβάσεων με στόχο την 
ψυχολογική στήριξη στα Ελληνικά σχολεία. Οι παρεμβάσεις αντλούν από α)το θεωρητικό μοντέλο της 
ανθεκτικότητας, β) την σχεσιακή θεώρηση του αποκλεισμού στο σχολείο με την επικέντρωση στις κοινωνικές 
σχέσεις των εμπλεκομένων (μαθητών και των οικογενειών τους, εκπαιδευτικών και φορέων κοινότητας-
υπηρεσιών ψυχικής υγείας) και γ) την αναστοχαστική πράξη με στόχο την ενδυνάμωση όλων των 
συμμετεχόντων. Η πρώτη εργασία (Ε. Εκμετζιάν) διερευνά τις αναπαραστάσεις των μαθητών για το ρόλο του 
ψυχολόγου και προτείνει τρόπους συνεργασίας της ψυχολόγου με τους μαθητές στο σχολείο, με στόχο την 
ενδυνάμωση και την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών. Η δεύτερη εργασία (Ε. Παντελέρη) παρουσιάζει τη 
διεργασία και τη λειτουργία ομάδων εφήβων ως ασφαλή κοινωνικό χώρο (Havens, 2012) για την ανάδυση 
ποικίλων ταυτοτήτων στους εφήβους και στις σχέσεις τους. Η τρίτη εργασία (Α. Δημοπούλου) παρουσιάζει την 
ανάλυση μιας περίπτωσης ως παράδειγμα των διεργασιών μιας συμβουλευτικής στο σχολικό πλαίσιο, ενώ η 
τέταρτη εργασία (Φ. Αργυρούδη) παρουσιάζει ενδιαφέροντα δεδομένα από μια πιλοτική εφαρμογή μιας 
διαδικτυακής συμβουλευτικής υπηρεσίες σε ένα διαπολιτισμικό γυμνάσιο. 
 
Οι αναπαραστάσεις των μαθητών δημοτικού και γυμνασίου για τον ρόλο του ψυχολόγου στο σχολείο: 
Από τα συστήματα διάγνωσης/ταξινόμησης στα συστήματα νοήματος 
 
Ε. Εκμεκτζιάν 
PhD, Ψυχολόγος-Επιστημονική συνεργάτιδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
 
Η παρουσία των ψυχολόγων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα-και όχι μόνο- συχνά εξαντλείται στη 
διάγνωση και στη διάκριση/διαχωρισμό του «προβληματικού» από το «φυσιολογικό». Η παρούσα ανακοίνωση 
καταγράφει τις αναπαραστάσεις παιδιών και εφήβων στο σχολείο ως προς το ρόλο του ψυχολόγου. Σύμφωνα 
με τον Abric (1994), η αναπαράσταση δεν ακολουθεί, δεν εξαρτάται από την εξέλιξη μιας αλληλεπίδρασης, 
αλλά προηγείται και την καθορίζει. Η αρχική γνωριμία της ψυχολόγου με τα τμήματα τόσο του Γυμνασίου όσο 
και του Δημοτικού, αποκάλυψε τις αναπαραστάσεις των μαθητών για το επάγγελμα του ψυχολόγου: α) ο 
ψυχολόγος ως "ειδικός" για τις περιπτώσεις των «προβληματικών παιδιών» και «των καθυστερημένων», 
μεταξύ άλλων χαρακτηρισμών ή β) ο ψυχολόγος ως φορέας κοινωνικού στιγματισμού και κατά συνέπεια και 
κοινωνικού αποκλεισμού συγκεκριμένων μαθητών. Η συστηματική παρουσία της ψυχολόγου στο χώρο του 
σχολείου, με την καθημερινή επικοινωνία με τους μαθητές, με την αλληλεπίδρασή της με άτομα και ομάδες, με 
την έμφαση σε δράσεις πρόληψης, με την αναγνώριση της δυνατότητας για ενεργητική συμμετοχή από την 
πλευρά των μαθητών, συντελούν σε μια «εξέλιξη στο εσωτερικό του ρόλου» (Maisonneuve, 2001, σ. 151), η 
οποία σταδιακά προκαλεί μια μεταστροφή της στάσης των μαθητών προς την ψυχολόγο. Η παρουσίαση 
επικεντρώνεται στη δυνητική μεταστροφή των αναπαραστάσεων των μαθητών ως προς το ρόλο του 
ψυχολόγου από το «ξένο» στο «οικείο».  
 
Οι ομάδες εφήβων στο σχολείο ως χώρος έκφρασης των μαθητών: Καταγραφή από την εμπειρία σε 
ένα καλλιτεχνικό γυμνάσιο 
 
Ε. Παντελέρη 
MSc Κοινωνικής-Κλινικής των εξαρτήσεων και των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων 
 
Με δεδομένη την έμφαση του εκπαιδευτικού συστήματος στην ομοιογένεια, τη σχολική επίδοση και την 
απουσία της ενεργητικής συμμετοχής των μαθητών στη σχολική ζωή (Μισεά, 2006. Rogers), η παρούσα 
ανακοίνωση επιχειρεί να απαντήσει στο εξής ερώτημα: Εάν ο σχολικός ψυχολόγος καλείται ακριβώς να 
υποστηρίξει την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών, ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος του στο σχολικό πλαίσιο; Η 
εμπειρία μας από ένα καλλιτεχνικό γυμνάσιο ανέδειξε τις δυσκολίες και τους περιορισμούς που θέτει το 
σύγχρονο σχολικό σύστημα στη δουλειά ενός ψυχολόγου,·περιορισμοί που έχουν να κάνουν τόσο με πρακτικά 
ζητήματα (όπως είναι ο τρόπος λειτουργίας των σχολείων) όσο και με ουσιαστικά ζητήματα (π.χ. η “ασφυξία” 
των μαθητών που γίνεται οικείο συναίσθημα και για τον επαγγελματία ψυχικής υγείας). Με βάση τη λειτουργία 
ενός προγράμματος ψυχολογικής υποστήριξης των μαθητών, αναδείχθηκαν αποτελεσματικές πρακτικές όπως 

                                                             
2 Αποτελεί μέρος της Δράσης 6: «Προγράμματα Ψυχολογικής Υποστήριξης» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης 
«Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΥΠΔΒΜΘ, η 
οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 με τελικό 
δικαιούχο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 
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είναι η δημιουργία ομάδων εφήβων. Οι ομάδες αυτές, με την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών, 
λειτούργησαν ως κοινωνικός χώρος έκφρασης και ως χρόνος προσωπικής ελευθερίας στο υπάρχον αναλυτικό 
πρόγραμμα. Στην ανακοίνωση, αρχικά παρουσιάζεται ο τρόπος και το μοντέλο λειτουργίας των ομάδων 
(βιωματικός χαρακτήρας, ζητήματα δυναμικής). Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο πώς η δημιουργία των 
ομάδων επέτρεψε τη διαπραγμάτευση και την υιοθέτηση ταυτοτήτων πέρα από αυτή των συμμετεχόντων ως 
"μαθητών". Ίσως τελικά, ο ρόλος ενός σχολικού ψυχολόγου να συνίσταται στο να εντοπίζει και να δυναμώνει 
εκείνες τις φωνές των μαθητών που εξακολουθούν να αποδεικνύουν πως το “σχολείο, όσο και αν το 
φανταστούμε εκσυγχρονισμένο, δεν θα είναι ποτέ ικανό να συναγωνιστεί ούτε για μια στιγμή τη σπινθηροβόλα, 
πανταχού παρούσα ..νεανική κουλτούρα” (Μισεά, 2006). 
 
Η κινητοποίηση του σχολικού συστήματος στο ορατό "σύμπτωμα" ενός μαθητή και ο ρόλος του 
σχολικού ψυχολόγου 
 
Α. Δημοπούλου 
Σχολική Ψυχολόγος, Υποψήφια Διδάκτορας, ΕΚΠΑ 
 
Στην παρούσα ανακοίνωση, αναφερόμαστε στο ρόλο και τη θέση του ψυχολόγου σε σχέση με τις διεργασίες 
(π.χ. μαζική αρνητική μεταβίβαση των εκπαιδευτικών προς τους γονείς) και τις μετατοπίσεις (από το "ορατό" 
στο "εσωτερικό") όλων των εμπλεκομένων στο σχολικό σύστημα, με αφορμή την περίπτωση ενός μαθητή με 
ψυχογενή δερματίτιδα. Η επιλογή της περίπτωσης συνδέεται με το ότι το σύμπτωμα είναι εμφανώς «ορατό» 
στο σώμα του παιδιού και προκαλεί εξίσου "ορατές" και άμεσες αντιδράσεις σε όσους συνδέονται με αυτό 
(εκπαιδευτικοί, μαθητές, οικογένεια). Μας ενδιαφέρει, συγκεκριμένα, να συζητήσουμε τις 
προτάσεις/παρεμβάσεις του ψυχολόγου για α) την αντιμετώπιση της μη κανονικής παρακολούθησης του 
σχολείου από το μαθητή (Berg et al., 1977), β) την αποτελεσματική κινητοποίηση του εκπαιδευτικού 
προσωπικού και γ) τη νοηματοδότηση της άρνησης των γονέων για συνεργασία με ένα φορέα κοινωνικής 
στήριξης μεταναστών. 
 
Δυνατότητες και περιορισμοί από την εφαρμογή μιας υπηρεσίας διαδικτυακής συμβουλευτικής στο 
σχολείο 
 
Φ. Αργυρούδη 
MSc Κοινωνικής-Κλινικής των εξαρτήσεων και των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων 
 
Η παρουσίαση καταγράφει την εφαρμογή ενός προγράμματος συμβουλευτικής σε μαθητές/μαθήτριες 
Γυμνασίου με σημαντικό αριθμό μεταναστών μαθητών, μέσω της ανταλλαγής email με την ψυχολόγο του 
σχολείου. Αρχικά, αναφέρεται α) στους κανόνες λειτουργίας μιας ανάλογης υπηρεσίας (π.χ. τρόπος επαφής, 
χρόνος απάντησης στο mail, σύνδεση της υπηρεσίας με υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης) β) στις βασικές 
αρχές δεοντολογίας (ζητήματα εμπιστευτικότητας, τήρησης των πληροφοριών και διασφάλισης του 
απόρρητου) και γ) στις δυνατότητες και τους περιορισμούς της διαδικτυακής συμβουλευτικής με βάση την 
εφαρμογή της σε ένα Γυμνάσιο. Με βάση τα αποτελέσματα της λειτουργίας της, δεν επιβεβαιώθηκε η αρχική 
προσδοκία για αυξημένη χρήση της υπηρεσίας από τους μαθητές, με δεδομένη την ανωνυμία και την 
προστασία τους από πιθανή έκθεση στους συμμαθητές τους ή σε άλλους στο σχολικό πλαίσιο. Συνολικά, ο 
αριθμός των μαθητών που χρησιμοποίησαν τη διαδικτυακή συμβουλευτική ήταν μικρότερος συγκριτικά με τους 
μαθητές που απευθύνθηκαν στην ψυχολόγο δια ζώσης. Οι μαθητές που χρησιμοποίησαν περιστασιακά την 
υπηρεσία έστειλαν μηνύματα που αφορούσαν κυρίως προσωπικά ζητήματα, ζητήματα σχέσεων, και θέματα με 
το σχολείο. Ενδιαφέρον είναι ότι σε όλα τα μηνύματα που δεχθήκαμε, η διατύπωση του αιτήματος ήταν σαφής 
και διατυπωμένη με ακρίβεια ως προς τους στόχους, συγκριτικά με τη δια ζώσης συμβουλευτική. Τα 
αποτελέσματα από την εφαρμογή της υπηρεσίας συζητούνται κυρίως ως προς την περιορισμένη χρήση της 
και τις προϋποθέσεις βελτίωσής της στο σχολικό πλαίσιο.  
 

 
Συμπόσιο 20 (ΚΕΔΕΑ, Αμφ. 2) 

Η συμβουλευτική λειτουργία της διεπιστημονικής ομάδας στη σχολική κοινότητα σε περιπτώσεις 
μαθητών με σοβαρές παιδοψυχιατρικές διαταραχές 

 
 
Πρόεδρος: Ευαγγελινή Αθανασοπούλου, Παιδοψυχίατρος, Επιμελήτρια Α’ Ε.Σ.Υ., υπεύθυνη 
Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου Γ.Ν. ‘Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ’ 
Συζητήτρια: Αναστασία Μπέκα, Παιδοψυχίατρος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Γ.Ν. ‘Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ’ 
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Σε μία ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία προσέρχεται ένας μεγάλος αριθμός μαθητών (παιδιών και εφήβων) για 
τους οποίους συχνά τίθεται η διάγνωση μιας παιδοψυχιατρικής διαταραχής π.χ. κατάθλιψη, ιδεοψυχαναστική 
διαταραχή κ.α.  
Σε πολλές περιπτώσεις ήδη από το αρχικό αίτημα διαφαίνεται μία σοβαρή κατάσταση, ενώ σε άλλες 
περιπτώσεις η παιδοψυχιατρική διαταραχή αναδεικνύεται και τεκμηριώνεται με την πρόοδο της διαγνωστικής 
προσέγγισης και την θεραπευτική σχέση. 
Η συνεργασία με το σχολείο -αναπόσπαστο μέρος της διαγνωστικής προσέγγισης και της εν γένει 
θεραπευτικής συνεργασίας με το παιδί και την οικογένειά του σε κάθε περίπτωση- αποκτά ιδιαίτερη σημασία 
στις περιπτώσεις αυτές. 
Το σχολείο θα ενημερώσει για την εικόνα του μαθητή και τις επιδόσεις του, θα μεταφέρει τους 
προβληματισμούς της σχολικής κοινότητας για την νοηματοδότηση των συμπεριφορών, ενώ οι εκπαιδευτικοί 
που εμπλέκονται θα αποτελέσουν την ‘γέφυρα’ μεταξύ της παιδοψυχιατρικής ομάδας και του σχολείου με 
στόχο την διευκόλυνση του παιδιού και της οικογένειας  
Από την άλλη πλευρά οι επαγγελματίες της ψυχικής υγείας, θα ενημερώσουν για το τι σημαίνουν οι λογής 
παιδοψυχιατρικές διαγνώσεις και την πιθανή σχολική εικόνα σε ένα μαθητή με σοβαρή διαταραχή ο οποίος 
ενδεχομένως λαμβάνει και φαρμακοθεραπεία.  
Στο παρόν συμπόσιο, με την συμβολική συμμετοχή επαγγελματιών τόσο από την παιδοψυχιατρική ομάδα όσο 
και από την σχολική κοινότητα, γίνεται μία προσπάθεια ανάδειξης της χρησιμότητας αυτής της συνεργασίας 
στις σοβαρές παιδοψυχιατρικές διαταραχές, συνεργασία η οποία προωθεί την αμοιβαία ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και των επαγγελματιών ψυχικής υγείας με ποικίλα παράπλευρα οφέλη.  
 
Ψυχιατρικές διαταραχές σε παιδιά και εφήβους: Εκφράσεις στο σχολικό πλαίσιο και προσεγγίσεις 
στην αναγνώριση και αντιμετώπιση 
 
Μ. Καραγιάννη 
Παιδοψυχίατρος, Επιμελήτρια Ε.Σ.Υ, Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Γ.Ν. ‘Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ’ 
 
Σε μια ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία προσέρχεται ένας μεγάλος αριθμός μαθητών με διάγνωση μιας 
ψυχιατρικής διαταραχής ή με σοβαρά ψυχοκοινωνικά ή οικογενειακά προβλήματα με επιπτώσεις στην δική 
τους ανάπτυξη και ψυχική υγεία. 
Οι καταστάσεις αυτές πλήττουν τη σχολική λειτουργικότητα του μαθητή/ μαθήτριας με μορφές όπως χαμηλή 
σχολική επίδοση, ελλιπής φοίτηση, προβλήματα συμπεριφοράς και στις σχέσεις με συνομηλίκους και 
εκπαιδευτικούς κλπ. 
Θα γίνει αναφορά στην εικόνα διαταραχών όπως κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές, διαταραχές συμπεριφοράς 
(διαγωγής), ψυχώσεις, (αυτισμός), κακοποίηση ή τραυματικές καταστάσεις στα πλαίσια σοβαρής οικογενειακής 
δυσλειτουργίας (ή σοβαρών γεγονότων ζωής) κλπ. 
Σημαντική είναι η αναγνώριση και αντιμετώπιση των παραπάνω καταστάσεων που επηρεάζουν τη σχολική 
λειτουργικότητα του μαθητή και προβληματίζουν τη σχολική κοινότητα αλλά και των «κρυφών» περιπτώσεων 
όπως του «τέλειου» μαθητή/ μαθήτριας με υποκείμενα σοβαρά συναισθηματικά προβλήματα.  
 
Η συμβολή του ψυχολόγου στη συμβουλευτική εργασία της παιδοψυχιατρικής ομάδας με το σχολείο 
για μαθητές με παιδοψυχιατρικές διαταραχές 
 
Σ. Ζάπρου 
Ψυχολόγος, Τμήμα Παιδιών–Εφήβων Γ.Ν. ‘Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ’ 
 
Η παιδοψυχιατρική διεπιστημονική ομάδα, συχνά, παρακολουθεί μαθητές που παρουσιάζουν προβλήματα 
ψυχικής υγείας ,στα πλαίσια αξιολόγησης και ψυχοθεραπευτικής υποστήριξης τους, η οποία μπορεί να 
προσφέρει σημαντική βοήθεια για την εκ νέου ένταξη τους στη σχολική ζωή. Μετά τη διάγνωση της ψυχικής 
νόσου, η ένταξη των μαθητών και η επιστροφή τους στη σχολική ζωή ενδέχεται να εμφανίσει σημαντικές 
δυσκολίες ή ιδιαιτερότητες και αποτελεί πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς, ενώ θα μπορούσε να βοηθήσει 
σημαντικά η εργασία της παιδοψυχιατρικής ομάδας.  
Ειδικότερα, ο ψυχολόγος καλείται να κάνει μία σειρά από αξιολογήσεις και πολλές φορές εμπλέκεται με τη 
θεραπευτική διαδικασία. Τα ευρήματα και οι παρατηρήσεις του μεταφέρονται στην παιδοψυχιατρική ομάδα, 
αφενός με στόχο την καλύτερη κατανόηση της κλινικής εικόνας του παιδιού και αφετέρου προκειμένου να 
συμβάλλει στον σχεδιασμό της θεραπευτικής εργασίας που μπορεί να αφορά ψυχοπαιδαγωγική, 
συμβουλευτική ή και ψυχοθεραπευτική αντιμετώπιση. Οι πληροφορίες, οι παρατηρήσεις και οι συμβουλευτικές 
προτάσεις που προκύπτουν από την διεπιστημονική ομάδα, μπορεί να μεταφερθούν από τον ψυχολόγο στη 
σχολική κοινότητα, κατόπιν συγκατάθεσης από την οικογένεια, με στόχο την διευκόλυνση της ένταξης των 
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μαθητών στη σχολική τάξη καθώς και την κατανόηση των δυσκολιών που εμφανίζουν εκ μέρους της σχολικής 
κοινότητας . 
 
Μαθησιακή εκτίμηση παιδιών με παιδοψυχιατρικές διαταραχές 
 
Α. Μήτσαλα 
Ειδική παιδαγωγός, Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Γ.Ν. ‘Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ’ 
 
Όταν ένας ειδικός παιδαγωγός καλείται να εκτιμήσει το προφίλ του μαθητή οφείλει να περιλάβει στο 
πρωτόκολλο της αξιολόγησής του: (α) μια άμεση-κλινικού τύπου-συνέντευξη με τους δύο γονείς (β) ενημέρωση 
για την εικόνα και λειτουργικότητα του μαθητή στο σχολείο, η οποία πηγάζει από τους ίδιους τους γονείς, 
καθώς και μέσω της επικοινωνίας με το σχολείο και τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς, γ)αξιολόγηση των 
σχολικών επιδόσεων, προκειμένου να εντοπιστεί η ποσοτική και ποιοτική απόκτηση των γνωστικών 
αντικειμένων. Επιχειρείται, έτσι, η διερεύνηση του βαθμού επιβάρυνσης ή/και συννοσηρότητας με άλλου τύπου 
διαταραχές, όπως διαταραχές λόγου και ομιλίας, ΔΕΠ-Υ, κίνησης- συντονισμού, ψυχιατρικές. 
Αναφερόμενη στην τελευταία κατηγορία, η ειδική παιδαγωγός οφείλει να καταγράψει τυχόν ευρήματα-
συμπτώματα, να τα επισημάνει και να τα προσθέσει στην προηγηθείσα εργασία του/της παιδοψυχίατρου και 
ψυχολόγου.  
Στόχος της μαθησιακής εκτίμησης αποτελεί πρωταρχικά η πρώιμη αναγνώριση των αναγκών του παιδιού, έτσι 
ώστε να προωθήσει την πρώιμη παρέμβαση στην εκπαίδευση του. Οι ατομικές ανάγκες και ικανότητες του 
μαθητή προσδιορίζουν τους ανάλογους χειρισμούς, οι οποίοι ανακοινώνονται στους γονείς, στον υπεύθυνο 
δάσκαλο και διευθυντή του σχολείου. Επιχειρείται η στενή συνεργασία στα 3 επίπεδα (Ιατροπαιδαγωγικό 
Κέντρο-οικογενειακό περιβάλλον- σχολικό πλαίσιο), προκειμένου να συναποφασιστεί η κατάλληλη και 
αναγκαία διευθέτηση. Στην παρούσα εισήγηση, μέσα από την κλινική εμπειρία των περιπτώσεων που 
συναντώνται, θα αναλυθεί ο τρόπος βάση του οποίου θα συντεθεί το έργο της διεπιστημονικής ομάδας με αυτό 
του σχολείου και θα αποκωδικοποιηθούν -με ορισμό κοινής γλώσσας- συμπτώματα και συμπεριφορές της 
διαταραχής του παιδιού, ώστε να βοηθηθεί ολόπλευρα. Σοβαρό μέλημα αποτελεί, τελικά, η στήριξη του 
συνόλου της σχολικής κοινότητας, ώστε ευαισθητοποιημένα και ευέλικτα να δύναται να σταθεί στις ιδιαίτερες 
συνθήκες που μια παιδοψυχιατρική διαταραχή απαιτεί. 
 
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη συμβουλευτική συνεργασία σε περιπτώσεις παιδιών με 
παιδοψυχιατρικές διαταραχές 
 
Ι. Ιωαννίδης 
Εκπαιδευτικός  
 
 

Θεματική Συνεδρία 14 (ΚΕΔΕΑ, Αμφ. 3) 
Σχολική βία και σχολικός εκφοβισμός 

 
Προεδρείο: Θεόδωρος Γιοβαζολιάς, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης 
 
 
Συμβουλευτική παιδιών που εμπλέκονται σε σχολικό εκφοβισμό και των οικογενειών τους 
 
Α. Μπέκα, Σ. Ζάπρου, Χ. Καπελούζου  
Ψυχιατρικό Τμήμα Παιδιών και Εφήβων Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου» 
 
Εισαγωγή-σκοπός: Ο σχολικός εκφοβισμός εξελίσσεται δυστυχώς σε σύγχρονη μάστιγα και στα ελληνικά 
σχολεία, τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο 
στα παιδιά- θύματα όσο και στα παιδιά- θύτες, αλλά και στα παιδιά-παρατηρητές. Η παρούσα ανακοίνωση έχει 
σκοπό να παρουσιάσει τα βασικά σημεία της συμβουλευτικής εργασίας με τα παιδιά που εμπλέκονται σε 
σχολικό εκφοβισμό και τους γονείς τους. 
Μεθοδολογία: Στην παρουσίαση των στοιχείων της ανακοίνωσης αυτής ενσωματώνεται ανασκόπηση της 
βιβλιογραφίας που αφορά τη συμβουλευτική επί σχολικού εκφοβισμού, καθώς και η εμπειρία της σχετικής 
συμβουλευτικής εργασίας της διεπιστημονικής παιδοψυχιατρικής ομάδας του Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου» 
Αποτελέσματα: Τα παιδιά-θύματα εκφοβισμού χρειάζεται να αντιληφθούν ότι δεν είναι υποχρεωμένα να 
υφίστανται αδιαμαρτύρητα απομόνωση, εξευτελισμό, βία και υποτίμηση, ότι πρέπει να διευρύνουν τον κύκλο 
των φίλων, να αποφεύγουν χώρους πιθανής επίθεσης και να μην διστάζουν να αποκαλύψουν τι τους 
συμβαίνει. Οι δράστες χρειάζεται να βοηθηθούν να κατανοήσουν τους λόγους της επιθετικότητάς τους αφενός 
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και να διευκολυνθούν να μπουν στη θέση των θυμάτων αφετέρου. Οι γονείς των παιδιών εξάλλου καλούνται 
να παίξουν σημαντικό ρόλο και είναι απαραίτητη η ενεργός εμπλοκή τους στην αντιμετώπιση του 
προβλήματος.  
Συμπεράσματα: Ο σχολικός εκφοβισμός πρέπει να αναγνωρίζεται και να αντιμετωπίζεται έγκαιρα. Ιδιαίτερη 
προσοχή κατά τη συμβουλευτική εργασία με τους γονείς και τα παιδιά θα πρέπει να δοθεί στην προστασία των 
παιδιών-θυμάτων και στην αποφυγή ποινικοποίησης της συμπεριφοράς των δραστών, ώστε και οι δύο ομάδες 
να αποφύγουν αρνητική ψυχοκοινωνική εξέλιξη.  
 
Παιδική εκφοβιστική συμπεριφορά και γονική εποπτεία: Μια αναθεωρημένη ερμηνεία της μεταξύ τους 
σχέσης 
 
Φ. Φαίδωνος 
Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου 
 
Η συντριπτική πλειοψηφία των ερευνών έχει εξετάσει την επίδραση της γονικής εποπτείας στην παιδική 
ανάπτυξη. Από την άλλη, σύγχρονοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι είναι πιθανό και οι γονείς να ρυθμίζουν τις 
ενέργειές τους με βάση τη συμπεριφορά των παιδιών τους και συνεπώς, η γονική επίβλεψη να αποτελεί 
αποτέλεσμα των παιδικών ενεργειών. Σύγχρονα εμπειρικά δεδομένα παρέχουν ενδείξεις ότι τα παιδιά δεν είναι 
μόνο παραλήπτες των διαφόρων επιδράσεων από τους γονείς τους, αλλά και δημιουργοί της συμπεριφοράς 
των γονέων τους. Με άλλα λόγια, δημιουργείται ένας κύκλος σχέσεων και αλληλεπιδράσεων μεταξύ του 
παιδιού και των γονέων του, όπου τα δύο μέρη βρίσκονται σε διαρκή αλληλόδραση. Εντός του συγκεκριμένου 
αλληλεπιδραστικού πλαισίου ανάπτυξης εξετάζεται η διαχρονική σχέση μεταξύ της παιδικής εκφοβιστικής 
συμπεριφοράς και της μητρικής και πατρικής εποπτείας. Για το σκοπό αυτό αναπτύσσεται ένα διαχρονικό 
δομικό μοντέλο, το οποίο υποθέτει αμφίδρομη σχέση μεταξύ γονικής εποπτείας και σχολικού εκφοβισμού. Οι 
μεταβλητές υπολογίζονται σε 2 διαφορετικές στιγμές, χρονικής απόστασης 6 μηνών μεταξύ τους, ενώ τo 
ερευνητικό δείγμα αποτελούν 701 παιδιά των Δ’, Ε’ και Στ’ τάξεων 7 δημόσιων δημοτικών σχολείων της 
Κύπρου, καθώς επίσης και οι γονείς τους. Για τη συλλογή των ποσοτικών δεδομένων χρησιμοποιούνται 
κλίμακες τύπου Likert. Η έρευνα καταλήγει σε μοντέλο επίδρασης παιδιού-γονέα, δηλώνοντας ότι η παιδική 
εκφοβιστική συμπεριφορά είναι σε θέση να προβλέψει μείωση τόσο της μητρικής όσο και της πατρικής 
εποπτείας. Τα συμπεράσματα συζητώνται στη βάση των ερευνητικών, εκπαιδευτικών και παρεμβατικών τους 
προεκτάσεων.  
 
Ο ρόλος της πατρικής εμπλοκής σε καταστάσεις «κρίσης»: Η περίπτωση του σχολικού εκφοβισμού και 
της χρήσης αλκοόλ σε εφήβους 
 
Α. Γιοβαζολιάς, Μ. Λούβρου 
Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Εισαγωγή-σκοπός της εργασίας: Η εφηβεία πολλές φορές παρομοιάζεται ως μια κατάσταση ‘κρίσης’, αφού 
αποτελεί μια αναπτυξιακή περίοδο κατά την οποία συμβαίνουν παράλληλα πολλές και σημαντικές αλλαγές 
στην κατάσταση του ατόμου, καθιστώντας το ίδιο ευάλωτο και πολλές φορές σε σύγχυση, αλλά και 
προκαλώντας τριγμούς στα δυναμικά του περιβάλλοντός του. Ο πρώτος στόχος της παρούσας έρευνας ήταν 
να εξετάσει την σχέση ανάμεσα στην ψυχολογική προσαρμογή των εφήβων και την αντιλαμβανόμενη γονική 
αποδοχή-απόρριψη. Ο δεύτερος στόχος ήταν να εξεταστεί ο ρόλος της αντιλαμβανόμενης πατρικής εμπλοκής 
στη ζωή των εφήβων. Συγκεκριμένα, διερευνήθηκε η υπόθεση ότι ο αντιλαμβανόμενος βαθμός πατρικής 
εμπλοκής μπορεί να μειώσει τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει η βίωση απόρριψης από την μητέρα στην 
ψυχολογική προσαρμογή των εφήβων.  
Μεθοδολογία: Το δείγμα αποτελούταν από 213 μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου και προκειμένου να 
σχηματιστεί μια ακριβέστερη εικόνα της ψυχολογικής προσαρμογής των εφήβων εξετάστηκαν παράλληλα τα 
φαινόμενα του σχολικού εκφοβισμού και της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ, καταστάσεων οι οποίες 
αναφέρεται ότι παρουσιάζουν έξαρση σε συνθήκες κοινωνικο-οικονομικής πίεσης. Οι συμμετέχοντες 
συμπλήρωσαν το Ερωτηματολόγιο Γονικής Αποδοχής-Απόρριψης (PARQ_child), την κλίμακα Πατρικής 
Εμπλοκής (FIS), το ερωτηματολόγιο Βιωμάτων με τους Συνομιλήκους (PEQ), καθώς και το Ερωτηματολόγιο 
Χρήσης Ουσιών (SUQ).  
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αντιλαμβανόμενη γονική αποδοχή σχετίζεται θετικά με 
καλύτερη ψυχολογική προσαρμογή των εφήβων και με μικρότερο κίνδυνο εκδήλωσης συμπεριφορών 
εκφοβισμού και υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ, ενώ η αντιλαμβανόμενη απόρριψη των γονέων βρέθηκε 
ότι είχε τα αντίθετα αποτελέσματα. Βρέθηκε επίσης ότι ο υψηλός βαθμός αντιλαμβανόμενης πατρικής 
εμπλοκής μείωσε τις αρνητικές επιδράσεις που είχε η μητρική απόρριψη στην εκδήλωση συμπεριφορών 
εκφοβισμού και στην κακή χρήση αλκοόλ στα κορίτσια. 
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Συμπεράσματα: Τα ευρήματα συζητώνται στη βάση της ενδυνάμωσης του ρόλου του πατέρα σε συνθήκες 
κρίσεων κατά την περίοδο της εφηβείας.  

 
Κυβερνο-εκφοβισμός: Ο ρόλος της προσωπικότητας και των στρατηγικών αντιμετώπισης 
στρεσογόνων καταστάσεων σε προέφηβους μαθητές 
 
Κ. Μ. Κόκκινος, Ν. Αντωνιάδου, Ε. Δαλάρα, Α. Κουφογάζου, Α. Παπατζίκη 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
 
Εισαγωγή – σκοπός: Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη του ρόλου της προσωπικότητας (μοντέλο 
Πέντε Παραγόντων) και των στρατηγικών αντιμετώπισης στρεσογόνων καταστάσεων σε προέφηβους μαθητές 
που εμπλέκονται σε περιστατικά κυβερνοεκφοβισμού και κυβερνοθυματοποίησης.  
Μεθοδολογία: Τριακόσιοι (300) μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων του δημοτικού σχολείου συμμετείχαν στην 
έρευνα και συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς.  
Αποτελέσματα: Από τις αναλύσεις προέκυψε ότι τα αγόρια εμπλέκονται περισσότερο σε περιστατικά 
κυβερνοεκφοβισμού απ’ ότι τα κορίτσια, ενώ για την κυβερνοθυματοποίηση δεν προέκυψαν στατιστικά 
σημαντικές διαφορές. Ως προς το ρόλο των εμπλεκομένων, οι αμέτοχοι σημείωσαν υψηλότερη βαθμολογία 
στην Ευσυνειδησία, ενώ οι θύτες/θύματα σημείωσαν υψηλότερα επίπεδα Συναισθηματικής Αστάθειας 
(Νευρωτισμός). Οι τελευταίοι επίσης τείνουν να χρησιμοποιούν περισσότερο αναποτελεσματικές στρατηγικές 
αντιμετώπισης, ενώ οι θύτες έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να χρησιμοποιούν «επιθετικότητα» και 
«παραίτηση» για τη διαχείριση στρεσογόνων καταστάσεων. Οι αναλύσεις πολλαπλής παλινδρόμησης έδειξαν 
ότι η συμμετοχή στον κυβερνοεκφοβισμό προβλέπεται από το φύλο (αγόρια), τη χαμηλή Ευσυνειδησία και τη 
χρήση αναποτελεσματικών στρατηγικών διαχείρισης (παθητική αποφυγή και επιθετικότητα). Η 
κυβερνοθυματοποίηση από την άλλη, προβλέπεται από υψηλά επίπεδα Συναισθηματικής Αστάθειας, χαμηλή 
Ευσυνειδησία, και από τη χρήση της «επιθετικότητας». Τέλος τα παιδιά αυτά επίσης χρησιμοποιούν και τον 
«έλεγχο της κατάστασης» ως στρατηγική αντιμετώπισης όταν πέφτουν θύματα κυβερνοεκφοβισμού.  
Συμπεράσματα: Η εμπλοκή σε περιστατικά κυβερνοεκφοβισμού δεν φαίνεται να είναι ανεξάρτητη από την 
προσωπικότητα των εμπλεκομένων, καθώς και από τις στρατηγικές αντιμετώπισης του άγχους, εύρημα που 
πρέπει να ληφθεί υπόψη στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των πρακτικών παρέμβασης για τη διαχείριση του 
φαινομένου. 
 
Συμβουλευτικές προσεγγίσεις και αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών σχολικού εκφοβισμού: 
Παρεμβάσεις, κριτική αποτίμηση και προοπτικές δράσεων 
 
Κ. Μόσχου1, Α. Μπρούζος2 
1 Msc Συμβουλευτικής & Υπ. Διδάκτωρ του Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
2 Καθηγητής στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
Ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί μια μορφή σχολικής βίας, η οποία τα τελευταία χρόνια λαμβάνει 
ανησυχητικές διαστάσεις επιδρώντας αρνητικά στο μαθησιακό περιβάλλον. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει πως 
το σχολείο, ως θεσμός, οφείλει να αναδείξει τη σημασία του φαινομένου αυτού και μέσα από κατάλληλες 
παρεμβάσεις να το αντιμετωπίσει αποτελεσματικά. Στο πλαίσιο της παρούσας εισήγησης επισημαίνεται ο 
ιδιαίτερος ρόλος της Συμβουλευτικής στη διάρκεια αυτών των παρεμβάσεων και εκτιμάται πως η γνώση 
κάποιων βασικών προσεγγίσεών της - οι θέσεις των οποίων δύνανται να εφαρμοστούν στην αποτελεσματική 
αντιμετώπιση περιστατικών σχολικού εκφοβισμού - είναι σημαντική. Πιο συγκεκριμένα, στόχος της είναι η 
παρουσίαση αποτελεσματικών συμβουλευτικών προσεγγίσεων στο πλαίσιο των οποίων αντιμετωπίζονται 
περιστατικά εκφοβισμού στο σχολείο, όπως η συστημική προσέγγιση, η προσωποκεντρική προσέγγιση και η 
προσέγγιση του εποικοδομητισμού. Επιπλέον, επιχειρείται η σύνδεση των προσεγγίσεων αυτών με 
υφιστάμενα παρεμβατικά προγράμματα σε θέματα εκφοβισμού και παράλληλα προτείνονται κατάλληλες 
δράσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο της κάθε προσέγγισης. Τέλος, η εισήγηση ολοκληρώνεται με την 
προσπάθεια σύνθεσης των ανωτέρω θέσεων επιχειρώντας τη σκιαγράφηση μιας νέας συμπληρωματικής 
δράσης.  
 
 
 
Κυριακή 4 Νοεμβρίου 14.00-15.00  
 
 
 

Τελετή λήξης (ΚΕΔΕΑ, Αμφ. 1) 
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Προεδρείο: Χριστίνα Αθανασιάδου, Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος 
Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου 
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