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ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Το Ψυχολογικό Κέντρο «Άρση» δραστηριοποιείται από το 1990 
στους τομείς της αξιολόγησης, της διάγνωσης και της θερα-
πευτικής αντιμετώπισης των αναπτυξιακών και μαθησιακών 
δυσκολιών των παιδιών προσχολικής, σχολικής και εφηβικής 
ηλικίας. Παράλληλα, έχει αναπτύξει προγράμματα επιστημο-
νικής έρευνας και εκπαίδευσης επαγγελματιών στο χώρο της 
αναπτυξιακής ψυχοπαθολογίας.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Το Ψυχολογικό Κέντρο «Άρση» πλαισιώνεται από ομάδα ει-
δικευμένων επιστημόνων με υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκά 
προσόντα και πολύχρονη εμπειρία στην αντιμετώπιση των 
διαταραχών μάθησης και συμπεριφοράς. Ειδικότερα,  η διεπι-
στημονική ομάδα του Ψυχολογικού Κέντρου «Άρση» αποτε-
λείται από επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων (Ψυχολόγους, 
Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτή, Κοινωνικό Λειτουργό και 
Παιδοψυχίατρο), οι οποίοι συνεργάζονται με στόχο την ολιστι-
κή προσέγγιση και πολύπλευρη αντιμετώπιση των δυσκολιών 
που εκδηλώνουν τα παιδιά και οι έφηβοι. 
Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων των συνεργατών του Κέ-
ντρου, εντάσσεται η διεξαγωγή συστηματικής έρευνας με 
αντικείμενο τις αναπτυξιακές και μαθησιακές δυσκολίες. Τα 
αποτελέσματα του έργου αυτού έχουν παρουσιασθεί σε περισ-
σότερα από εκατό ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια 
και έχουν δημοσιευθεί σε πλήθος ελληνικών και ξένων επιστη-
μονικών περιοδικών αναγνωρισμένου κύρους.
Συνεργάτες του Κέντρου είναι οι συγγραφείς: α) του βιβλίου 
«Ψυχοπαθολογία Παιδιών και Εφήβων», το οποίο αποτελεί 
πανεπιστημιακό σύγγραμμα και διδάσκεται σε πολλά ΑΕΙ της 
χώρας μας, β) της μοναδικής μονογραφίας που κυκλοφορεί 
μέχρι σήμερα στην Ελλάδα για τον «Τραυλισμό», γ) των πρώ-
των δύο βιβλίων από Έλληνες συγγραφείς για τη «Διαταραχή 
Ελλειμματικής Προσοχής /Υπερκινητικότητα», και δ) του βιβλί-
ου «Psychopathology in Juvenile Delinquents» στην αγγλική 
γλώσσα.
Ορισμένοι συνεργάτες του Κέντρου έχουν επίσης προσκληθεί  
πολλές φορές ως κριτές (reviewers) επιστημονικών άρθρων 
από τα πιο σημαντικά ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περι-
οδικά στο χώρο της αναπτυξιακής ψυχοπαθολογίας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στο Ψυχολογικό Κέντρο «Άρση» παρέχονται υπηρεσίες:
  Αξιολόγησης των δυσκολιών και δυνατοτήτων των παι-
διών στους βασικούς τομείς της ανάπτυξης
  Διάγνωσης προβλημάτων τα οποία εκδηλώνουν τα παι-
διά προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας
  Θεραπευτικής αντιμετώπισης των διαταραχών ομιλίας, 
μάθησης και συμπεριφοράς παιδιών προσχολικής, σχο-
λικής και εφηβικής ηλικίας
  Συμβουλευτικής και εκπαίδευσης γονέων και παιδαγω-
γών. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η αξιολόγηση των δεξιοτήτων των παιδιών στους βασικούς 
τομείς της ανάπτυξης αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της διεπι-
στημονικής ομάδας του Ψυχολογικού Κέντρου «Άρση». Σε αυτό 
το στάδιο συνεκτιμώνται το νοητικό δυναμικό, οι δυνατότη-
τες και οι τυχόν ελλείψεις των παιδιών, καθώς και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους βάσει των πιο σύγχρονων και έγκυρων 
επιστημονικών εργαλείων.
Βάσει της αξιολόγησης και των απαιτούμενων πληροφοριών 
που λαμβάνονται από τους γονείς του παιδιού ή του εφήβου 
σχετικά με το ιστορικό του, δίνεται η διάγνωση και εκτιμάται ο 
βαθμός  σοβαρότητας των δυσκολιών του. 
 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Η διεπιστημονική ομάδα του Ψυχολογικού Κέντρου «Άρση»  
αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός εξατομικευ-
μένου προγράμματος παρέμβασης με στόχους προσαρμοσμέ-
νους στις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών. Το πρόγραμμα αυτό 
μπορεί να περιλαμβάνει: 

  Ψυχοθεραπεία 
  Λογοθεραπεία
  Εργοθεραπεία
  Ειδική αγωγή
  Αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών
  Αντιμετώπιση διαταραχών προσοχής και υπερκινητι-
κότητας
  Αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς
  Αντιμετώπιση Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών
  Αντιμετώπιση προβλημάτων εφήβων

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Συνήθως, τα ασφαλιστικά ταμεία συνεισφέρουν στην κάλυψη 
του κόστους της θεραπευτικής αντιμετώπισης.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το Ψυχολογικό Κέντρο «Άρση» προσφέρει τη δυνατότητα ώστε 
ορισμένα από τα θεραπευτικά του προγράμματα να μπορούν 
να υλοποιηθούν στο χώρο του παιδιού (κατ΄οίκον).

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
Στα πλαίσια της θεραπευτικής αντιμετώπισης των αναπτυξι-
ακών και μαθησιακών προβλημάτων των παιδιών εντάσσεται 
η εκπαίδευση των γονέων και παιδαγωγών τους στις βασικές 
αρχές του προγράμματος και η ενεργός συμμετοχή τους σε 
αυτό ως «συν-θεραπευτών». 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Το Ψυχολογικό Κέντρο «Άρση» ακολουθεί τις πιο σύγχρονες 
μεθόδους αξιολόγησης, διάγνωσης και αντιμετώπισης των 
αναπτυξιακών και μαθησιακών δυσκολιών. Οι τεχνικές αυτές 
αντλούν τις βασικές τους αρχές από τη γνωσιακή - συμπερι-
φορική θεωρία (cognitive- behaviour theory), στηρίζονται 
στην πολυεπίπεδη προσέγγιση των προβλημάτων (multi-level 
approach) και είναι προσανατολισμένες στην επιτυχία (success 
oriented).

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Το Ψυχολογικό Κέντρο «Άρση» διοργανώνει επιμορφωτικά και 
εκπαιδευτικά σεμινάρια με σκοπό την παροχή έγκυρης ενημέ-
ρωσης και επιμόρφωσης επαγγελματιών της ψυχικής υγείας 
και της εκπαίδευσης σχετικά με τις διαταραχές μάθησης και 
συμπεριφοράς. Στα σεμινάρια διδάσκουν επιστημονικοί συ-
νεργάτες του Κέντρου οι οποίοι διαθέτουν πολύχρονη κλινική 
εμπειρία αλλά και γνώση των δεδομένων της σύγχρονης επι-
στημονικής έρευνας, ενώ στις ημερίδες συχνά συμμετέχουν 
προσκεκλημένοι ομιλητές – επαγγελματίες από το χώρο της 
ψυχικής υγείας.


