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Βιβλιογραθική έρευνα 

  

H έξεπλα δείρλεη όηη όζν λσξίηεξα γίλεηαη ε έλαξμε 

ηεο παξέκβαζεο ζην θάζκα ηνπ απηηζκνύ, ηόζν 

κεγαιύηεξε είλαη ε πηζαλόηεηα βειηίσζεο ηεο 

αλαπηπμηαθήο πνξείαο ησλ παηδηώλ (Koegel, 2014). 

Πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ πεξηγξάςεη παξαδείγκαηα 

πεξηπηώζεσλ παηδηώλ ησλ νπνίσλ νη δπζθνιίεο 

ηνπο έρνπλ βειηησζεί ζε ηέηνην βαζκό πνπ λα είλαη 

ζε ζέζε λα εληαρζνύλ ζηελ θνηλόηεηα ρσξίο εηδηθή 

ππνζηήξημε. Χσξίο πξώηκε παξέκβαζε απηό ζα 

ήηαλ απίζαλν. (Koegel & LaZebnik, 2004. Lovaas, 

1987). 

Οη γνλείο είλαη νη πξώηνη πνπ παξαηεξνύλ θαη 

θαηαγξάθνπλ κία αλαπηπμηαθή δπζθνιία (Johnson & 

Myers, 2007). Γη’απηό θαη κειέηεο δείρλνπλ όηη νη 

γνλείο ησλ παηδηώλ κε ΓΑΦ παίδνπλ θαηαιπηηθό ξόιν 

ζηελ πξώηκε παξέκβαζε (National Research 

Council, 2011). Χσξίο εξγαιεία γηα ηε δηαρείξηζε 

ζπκπεξηθνξώλ ησλ παηδηώλ ζην θάζκα ηνπ 

απηηζκνύ, νη αλήζπρνη γνλείο είλαη πηζαλό λ’ 

αληηκεησπίζνπλ πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο, όπσο 

θαηάζιηςε (Dumas, Wolf, Fisman, & Culligan, 1991; 

Hastings &brown, 2002) θαη έηζη λα ππάξρνπλ 

επηπηώζεηο ζηελ ηθαλόηεηά ηνπο λα είλαη 

απνηειεζκαηηθά γνλείο (Durand, Hieneman, Clarke, 

Wang, &Rinaldi, 2013). Αληίζεηα, ε παξνρή 

εξγαιείσλ ζηνπο γνλείο σο πξνο ηε δηαρείξηζε ησλ 

δπζθνιηώλ, ην ζπληνκόηεξν, είλαη πηζαλό λα ηνπο 

δώζεη απηνπεπνίζεζε θαη ζπλαηζζεκαηηθή 

ελδπλάκσζε (Durand, Hieneman, Clarke, & Zona, 

2009; Koegel, Bimbela, &amp; Schreibman, 1996), 

ύκθσλα κε ηνπο McConachie&Diggie,2006,νη 

γνλείο κε ηε θαηάιιειε θαζνδήγεζε κπνξνύλ λα 

γίλνπλ ηόζν απνηειεζκαηηθνί όζν νη ζεξαπεπηέο. Γη’ 

απηό ην ιόγν, ηα πην απνηειεζκαηηθά πξνγξάκκαηα 

πξώηκεο παξέκβαζεο πηνζεηνύλ παξέκβαζε πνπ 

βαζίδεηαη ζηε ζπκκεηνρή ηνπ γνλέα 

  

  

Το ‘Μore than words’ του οργαμισμού ΗΑΝΕΝ είμαι 

έμα πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης για μήπια με 

ΔΑΦ με 3 ταυτόχρομους στόχους :  

Δθαξκόδεηαη είηε αηνκηθά είηε νκαδηθά θαη ιακβάλεη 

ρώξα ζε 8 ζπλαληήζεηο ησλ 2,5 σξώλ ελώ ππάξρνπλ 

θαη 3 αηνκηθέο επηζθέςεηο ηνπ ζεξαπεπηή ζην ρώξν 

ηνπ παηδηνύ.  

Η παξνύζα έξεπλα ζηνρεύεη λα αληρλεύζεη ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ αύμεζε 

ηεο γλώζεο ησλ γνλέσλ (εκπαίδεσζη),  ζηελ 

απηνπεπνίζεζε ηνπο ζηελ εθαξκνγή ζηξαηεγηθώλ 

(παρέμβαζη) θαη ζηε ζσναιζθημαηική ηοσς εσημερία 

ζηα ειιεληθά δεδνκέλα. 

  Μεθοδολογία 

 

Γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

εξσηεκαηνιόγηα πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαζώο θαη κεηά από απηό. ηα εξσηεκαηνιόγηα νη 

γνλείο βαζκνιόγεζαλ ηε γλώζε ηνπο ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο  θαζώο θαη ηελ απηνπεπνίζεζή 

ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο ελώ βαζκνιόγεζαλ ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε πξηλ θαη κεηά ην 

πξόγξακκα. Σα εξσηεκαηνιόγηα ζπιιέρζεζαλ από 

νκαδηθέο θη αηνκηθέο ζπλεδξίεο ςπρνεθπαίδεπζεο. Ο 

αξηζκόο ησλ ζπκκεηερόλησλ είλαη 4 άηνκα ζε νκαδηθό 

πξόγξακκα θαη 2 ζε αηνκηθό. 

Αποηελέζμαηα 

 . 

Συμπέραζμα 

  

Σν more than words θαίλεηαη λα είλαη έλα 

απνηειεζκαηηθό κνληέιν ςπρνεθπαίδεπζεο γνλέσλ σο 

πξνο ηε γλώζε θαη ηελ απηνπεπνίζεζε ζηελ 

παξέκβαζε από ηνπο γνλείο θαη ζηα ειιεληθά δεδνκέλα. 

Η ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε θαίλεηαη λα έρεη κηθξόηεξε 

αιιαγή ζηηο αηνκηθέο ζπλεδξίεο ζε ζρέζε κε ηηο 

νκαδηθέο. Παξνιαπηά ρξεηάδεηαη λα γίλεη έξεπλα κε 

πεξηζζόηεξα δεδνκέλα θαη λα ιεθζνύλ ππόςε 

παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή 

θαηάζηαζε ησλ γνλέσλ (πρ ηαηξηθό ηζηνξηθό, 

νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ) πξηλ θαηαιήμνπκε ζε αζθαιή 

ζπκπεξάζκαηα. 
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