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Ο σκοπός του μαθήματος

Αυτό το μάθημα στοχεύει να δώσει τη δυνατότητα
στους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής να
κινητοποιήσουν τους γονείς παιδιών που
εκδηλώνουν δυσκολίες σε επίπεδο συμπεριφοράς
για την αυτό-φροντίδα και την ευημερία τους, να
τους εισάγουν σε μια πολυδιάστατη προσέγγιση των
αναγκών τους και να τους υποστηρίξουν ώστε να
ενσωματώσουν την ανάλυση αυτήν στην
καθημερινότητά τους.



Διάρκεια, σύνολο – 10 ώρες

(1.5 πιστωτικές μονάδες):

Διά ζώσης κατάρτιση – 5 ώρες

Ατομική εργασία - 5 ώρες

Link: PROGRAM and REFERENCES

The program_gr.pdf


Σύνοψη Μαθήματος

Η φροντίδα ενός παιδιού με προβλήματα συμπεριφοράς
ασκεί μεγάλη πίεση σε όλες τις πτυχές της ζωής των
γονιών που συχνά αυτή επιφέρει επιπτώσεις στην
ποιότητα της ζωής τους. Είναι επιτακτικό να
δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες έτσι ώστε οι
γονείς να εστιάσουν στην ευημερία τους. Για να γίνει
αυτό, πρέπει να αρθούν τα πρακτικά εμπόδια και οι
γονείς να προσεγγίσουν τις ανάγκες αυτοεξυπηρέτησης
τους, να ενθαρρυνθούν και να την ενσωματώσουν στην
καθημερινή τους ζωή.



Αποτελέσματα του μαθήματος: «Κίνητρα για την 
αυτόφροντίδα των γονέων»

Οι συμμετέχοντες θα προσεγγίσουν τις ακόλουθες έννοιες:

• Η ποιότητα ζωής των γονέων που έχουν παιδιά με 
προβλήματα συμπεριφοράς και γενικά των γονέων 
παιδιών με αναπηρία

• Πολυδιάστατη προσέγγιση (ψυχική,  σωματική και
πνευματική) για τη φροντίδα του εαυτού τους.

Link: PROGRAM and REFERENCES

The program_gr.pdf


1ο ζήτημα: Οικογενειακή ποιότητα ζωής

Να κατανοήσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την
ποιότητα ζωής των γονέων οι οποίοι έχουν παιδιά με
προβλήματα συμπεριφοράς ή παιδιά με αναπηρία και
καταβάλλονται από άγχος

2ο ζήτημα: Πολύπλευρη προσέγγιση της αυτοφροντίδας

Να κατανοήσουν τα επίπεδα και τους στόχους της αυτό-
φροντίδας των γονέων παιδιών με προβλήματα
συμπεριφοράς ή γενικότερα με αναπηρία.

Οι ειδικοί παιδαγωγοί θα βελτιώσουν τις δεξιότητες 
και τις ικανότητές τους σε 2 σημαντικά ζητήματα



1ο ζήτημα: Οικογενειακή ποιότητα ζωής

I. Οι στρεσογόνοι παράγοντες των γονέων με παιδιά 
με αναπηρία π.χ. οικονομικοί, χρονικοί, διαχείρισης,
κοινωνικής απομόνωσης, έλλειψης ύπνου

II. Επιπτώσεις στην οικογενειακή ποιότητα ζωής, π.χ. 
ψυχική ασθένεια, συζυγικά προβλήματα, εκρήξεις 
θυμού

III. Οι σκέψεις των φροντιστών π.χ. αυξημένος φόβος 
για το μέλλον, ευθύνη, θλίψη



1ο ζήτημα: Οικογενειακή ποιότητα ζωής

Περαιτέρω μελέτη
Στόχος είναι οι ειδικοί παιδαγωγοί να προσεγγίσουν :

I. Έννοιες για την ποιότητα της ζωής και την οικογενειακή 
ποιότητα ζωής

II. Τους παράγοντες που επηρεάζουν την οικογενειακή ποιότητα 
ζωής γονέων με παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς

I. Τις μεθόδους αξιολόγησης της οικογενειακής ποιότητας ζωής

Link: QUALITY OF LIFE 

1. QOL of parents with disabled children_ gr.pdf


2ο ζήτημα: Αυτοφροντίδα

Ι. Προϋποθέσεις της προσωπικής φροντίδας (π.χ.
υποστηρικτικό περιβάλλον, ικανοποίηση των 
βασικών αναγκών)

ΙΙ. Στόχοι της προσωπικής φροντίδας (αύξηση όλων 
των πτυχών της προσωπικής φροντίδας, 
ενδυνάμωση)

ΙΙΙ. Πολύπλευρη προσέγγιση (ψυχική, σωματική, και
πνευματική) στην ατομική φροντίδα



2ο ζήτημα:Αυτοφροντίδα

Περαιτέρω μελέτη

Στόχος είναι οι ειδικοί παιδαγωγοί να προσεγγίσουν :

Ι .  Τις έννοιες της αυτοεξυπηρέτησης και της ευημερίας στο 
πλαίσιο της Οικογενειακής Ποιότητα Ζωής (ΟΠΖ)

ΙΙ.  Τους πυλώνες προσωπικής φροντίδας

IIΙ. Τους στόχους και τις στρατηγικές της αυτό-φροντίδας

Link: Self-Care

2. Self-Care _gr.pdf


1. Ποιο είναι το άγχος που αντιμετωπίζουν οι γονείς 
παιδιών με αναπηρίες;

2. Πώς επηρεάζουν οι στρεσογόνοι παράγοντες τους γονείς 
παιδιών με αναπηρία;

3. Ποιες είναι οι κύριες ανησυχίες των γονιών των παιδιών 
με αναπηρία;

4. Ποιες οι προϋποθέσεις της αυτοφροντίδας των γονέων 
παιδιών με αναπηρία;

5. Ποιοι είναι οι στόχοι για την προσωπική φροντίδα γονέων 
με παιδιά με αναπηρία;

6. Τι συνεπάγεται η βελτίωση της αυτοφροντίδας των 
γονέων με παιδιά με αναπηρίες;

Τελικές ερωτήσεις



Χρήσιμοι σύνδεσμοι

• 20 Πράγματα που πρέπει να ακούσει κάθε γονέας 
παιδιού με αναπηρίες

• https://www.abilities.com/community/parents-
20things.html

• Γρήγορες και εύκολες συμβουλές αυτοφροντίδας για 
πολυάσχολες μητέρες 
https://raisingtheextraordinary.com/self-care-moms/

• Αυτο-φροντίδα και ανοιξιάτικος καθαρισμός: 
Συμβουλές για γονείς που ανατρέφουν παιδιά με 
αναπηρίες

• https://jewishweek.timesofisrael.com/self-care-and-
spring-cleaning-tips-for-parents-raising-kids-with-
disabilities/

https://www.abilities.com/community/parents-20things.html
https://raisingtheextraordinary.com/self-care-moms/
https://jewishweek.timesofisrael.com/self-care-and-spring-cleaning-tips-for-parents-raising-kids-with-disabilities/


videos

• Αυτό- φροντίδα 

https://www.youtube.com/watch?v=-
Pm46CNLW0o

• Η καθημερινότητα μιας μητέρας και του γιου της 
με αναπηρία

https://www.youtube.com/watch?v=YWrSn-fnRtc

• Η καθημερινότητα μιας μητέρας παιδιού με 
Αυτισμό με τον γιο της

https://www.youtube.com/watch?v=JGhgcaQ2Tvs

https://www.youtube.com/watch?v=JGhgcaQ2Tvs
https://www.youtube.com/watch?v=YWrSn-fnRtc
https://www.youtube.com/watch?v=JGhgcaQ2Tvs

