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Τί είναι Άγχος;

• Ο όρος άγχος (στρες): ἄγχω, που στην αρχαία ελληνική
γλώσσα σημαίνει σφίγγω ή πνίγω.

• Είναι μια φυσιολογική σωματική και ψυχική αντίδραση:
i) σε μια απειλή
ii) σε μια απαιτητική κατάσταση

• Χαρακτηριστικά:
i) Σωματική ένταση
ii) Πολλαπλές σκέψεις

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1


Φυσιολογικό: 
συγκεκριμένος βαθμός 

όπου μπορούμε να διαχειριστούμε 
οποιαδήποτε «δύσκολη», «απειλητική», 

«άγνωστη» κατάσταση με: 

Λογική
Νηφαλιότητα
Διαύγεια νου

Ηρεμία
Ψυχραιμία
Υπομονή 

Ανοχή

Δυνατό καλύτερο αποτέλεσμα (αρμονία) για:

Εαυτό μας
&

Τους συνάνθρωπούς μας



Παραγωγικό - Δυσλειτουργικό Άγχος
(Φυσιολογικό – Παθολογικό)
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ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ – ΚΑΜΠΥΛΗ GAUSS



Αυτή είναι η Μαίρη.  Λοιπόν,  Κάτι τρέχει με τη Μαίρη …

H Μαίρη είναι µια έφηβη 16 χρονών … …



Η Μαίρη είναι μια έφηβη 16 χρονών, όμορφη κοπέλα, μέτρια μαθήτρια που προσπαθεί
αρκετά για την σχολική της απόδοση, θέλει να είναι καλή μαθήτρια, της αρέσει να ακούει
μπράβο, παρότι δεν τα καταφέρνει πάντα πολύ καλά. Επιθυμεί να γίνει ψυχολόγος. Είναι
ευαίσθητη, καλλιτεχνική φύση, παίζει ακορντεόν και από μικρή ζωγραφίζει πολύ ωραία,
επίσης έχει ένα πολύ ωραίο χαμόγελο (όταν χαμογελά) και καθαρά, μεγάλα αλλά
μελαγχολικά μάτια. Δεν ξέρει αν μπορεί να τα καταφέρει, αν μπορεί να εμπιστευτεί… Η
Μαίρη θέλει να ανήκει σε παρέες, να έχει την «κολλητή» της, ωστόσο δυσκολεύεται πολύ
στην κοινωνικοποίηση της. Αν και είναι έξυπνη, είναι αρκετά διστακτική, αποφεύγει να
συμμετέχει στο μάθημα, φοβάται μήπως «πετάξει κοτσάνες» και γελάσουν μαζί της,
μπερδεύει τα λόγια της, «κάνει σαρδάμ», ξεχνάει, απομονώνεται στα διαλλείματα, νιώθει
και άβολα με το σώμα της (γι’ αυτό κάνει και εξουθενωτική δίαιτα), δεν έχει και κάποιο
φλερτ και τα κορίτσια της τάξης της δεν της δίνουν και πολύ σημασία γιατί «δεν έχει
πλάκα» και δεν έχουν «κοινά ενδιαφέροντα». Στο σπίτι είναι μια κόρη ήσυχη, δεν φέρνει
αντιρρήσεις, δεν μιλάει πολύ και πολλές φορές είναι αφηρημένη και όταν την ρωτούν κάτι
δεν απαντάει, δεν είναι συγκεντρωμένη με αποτέλεσμα να νευριάζουν μαζί της & καμιά
φορά να της φωνάζουν. Οι γονείς της αρκετά αγχώδεις, ανησυχούν που δεν έχει φίλες, η
μαμά συζητάει ώρες γι’ αυτό το θέμα μαζί της και προσπαθούν να βρουν λύση. Επίσης
φοβούνται για εκείνη ότι δεν έχει σωστή κρίση, αλλά επειδή είναι έξυπνη θέλουν να
σπουδάσει γιατρός ή έστω αρχιτέκτονας σαν τη μαμά της. Έχουν μεγάλες προσδοκίες από
την κόρη τους, είναι και η πρώτη εξάλλου! Ο μπαμπάς λέει ότι και αυτός έτσι ήταν, της
έχει και μια αδυναμία … μερικές φορές έχουν διαφωνίες για το επάγγελμα της, είναι και λίγο
επικριτικοί απέναντι της μιας και δεν είναι ακόμη ώριμη να αποφασίσει, αλλά η μαμά της
ξέρει ποιο είναι το καλό της και μια μέρα θα το καταλάβει και η Μαίρη. Είναι λοιπόν, το
πρώτο παιδί μιας τετραμελούς οικογένειας και έχει ένα μικρότερο αδερφό, πολύ έξυπνο
που τα πηγαίνει μια χαρά στο σχολείο, είναι άριστος μαθητής, είναι χαμογελαστός,
κοινωνικός και οι γονείς του είναι πολύ περήφανοι γι’ αυτόν. Είναι και χαριτωμένος…



Η Μαίρη είναι μια έφηβη 16 χρονών, όμορφη κοπέλα, μέτρια μαθήτρια που προσπαθεί αρκετά
για την σχολική της απόδοση, θέλει να είναι καλή μαθήτρια, της αρέσει να ακούει μπράβο,
παρότι δεν τα καταφέρνει πάντα πολύ καλά. Επιθυμεί να γίνει ψυχολόγος. Είναι ευαίσθητη,
καλλιτεχνική φύση, παίζει ακορντεόν και από μικρή ζωγραφίζει πολύ ωραία, επίσης έχει ένα
πολύ ωραίο χαμόγελο (όταν χαμογελά) και καθαρά, μεγάλα αλλά μελαγχολικά μάτια. Δεν ξέρει
αν μπορεί να τα καταφέρει, αν μπορεί να εμπιστευτεί… Η Μαίρη θέλει να ανήκει σε παρέες, να
έχει την «κολλητή» της, ωστόσο δυσκολεύεται πολύ στην κοινωνικοποίηση της. Αν και είναι
έξυπνη, είναι αρκετά διστακτική, αποφεύγει να συμμετέχει στο μάθημα, φοβάται μήπως
«πετάξει κοτσάνες» και γελάσουν μαζί της, μπερδεύει τα λόγια της, «κάνει σαρδάμ», ξεχνάει,
απομονώνεται στα διαλλείματα, νιώθει και άβολα με το σώμα της (γι’ αυτό κάνει και
εξουθενωτική δίαιτα), δεν έχει και κάποιο φλερτ και τα κορίτσια της τάξης της δεν της δίνουν
και πολύ σημασία γιατί «δεν έχει πλάκα» και δεν έχουν «κοινά ενδιαφέροντα». Στο σπίτι είναι
μια κόρη ήσυχη, δεν φέρνει αντιρρήσεις, δεν μιλάει πολύ και πολλές φορές είναι αφηρημένη
και όταν την ρωτούν κάτι δεν απαντάει, δεν είναι συγκεντρωμένη με αποτέλεσμα να
νευριάζουν μαζί της & καμιά φορά να της φωνάζουν. Οι γονείς της αρκετά αγχώδεις,
ανησυχούν που δεν έχει φίλες, η μαμά συζητάει ώρες γι’ αυτό το θέμα μαζί της και
προσπαθούν να βρουν λύση. Επίσης φοβούνται για εκείνη ότι δεν έχει σωστή κρίση, αλλά
επειδή είναι έξυπνη θέλουν να σπουδάσει γιατρός ή έστω αρχιτέκτονας σαν τη μαμά της.
Έχουν μεγάλες προσδοκίες από την κόρη τους, είναι και η πρώτη εξάλλου! Ο μπαμπάς λέει ότι
και αυτός έτσι ήταν, της έχει και μια αδυναμία … μερικές φορές έχουν διαφωνίες για το
επάγγελμα της, είναι και λίγο επικριτικοί απέναντι της μιας και δεν είναι ακόμη ώριμη να
αποφασίσει, αλλά η μαμά της ξέρει ποιο είναι το καλό της και μια μέρα θα το καταλάβει και η
Μαίρη. Είναι λοιπόν, το πρώτο παιδί μιας τετραμελούς οικογένειας και έχει ένα μικρότερο
αδερφό, πολύ έξυπνο που τα πηγαίνει μια χαρά στο σχολείο, είναι άριστος μαθητής, είναι
χαμογελαστός, κοινωνικός και οι γονείς του είναι πολύ περήφανοι γι’ αυτόν. Είναι και
χαριτωμένος…



Τι τρέχει με τη Μαίρη; - Χαρακτηριστικά Άγχους

• Δεν αισθάνεται καλά στο σχολείο
• Δεν νιώθει ότι ανήκει εκεί
• Δεν έχει το κύκλο της – φίλες – ομάδα 
• Δεν πιστεύει ότι είναι έξυπνη – έλλειψη 

Αυτοεκτίμησης
• Δεν πιστεύει στον εαυτό της- έλλειψη 

Αυτοπεποίθησης
• Δεν νιώθει όμορφη – Χαμηλή Αυτοεικόνα
• Δεν ανοίγεται – Εσωστρεφής
• Δεν αντιδρά 
• Συγκρίνεται - Ανταγωνίζεται



Βαθιά μέσα της νιώθει - Συναισθήματα
• Φόβο
• Ματαίωση
• Σύγκριση
• Ζήλια
• Θυμό μη εξωτερικευμένο
• Αποτυχία
• Μπέρδεμα συναισθηματικό & λογικό
• Έλλειψη διαχείρισης
• Αρνητική Αλληλεπίδραση
• Χαοτική σκέψη
• Δεν είναι καλό παιδί – δεν είναι αρκετή
• Νιώθει ότι δεν την αγαπούν



Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα μέσα της;

Προσωπικότητα 

Γονείς

ΠαιδίΕνήλικας

Είμαστε 3 σε 1
.

«Δομική- Συναλλακτική Ανάλυση» - Eric Berne 1964
«Κάθε άτομο έχει – αναπαράγει – μέσα του 3 βασικούς ρόλους: Αυτόν του 

Γονέα, του Παιδιού & του Ενήλικου» Είμαστε λοιπόν προσωπικότητες 3 σε 1



Ρόλοι του Ατόμου - Γονείς :

Προσωπικ
ότητα

Γονείς

ΠαιδίΕνήλικ
ας

1) Γονέας: Στάσεις γονεϊκής μορφής. Στο ρόλο αυτό το άτομο
λειτουργεί (αναπαράγει - μιμείται) σύμφωνα με τη «φωνή»
του γονέα «μέσα του», σύμφωνα με τους κανόνες και τις
αξίες που του είχαν νουθετήσει οι γονείς του.

Επομένως κάθε άτομο λειτουργεί σύμφωνα:
ü με τον τρόπο που το μεγάλωσαν οι γονείς του.
ü με τη συμπεριφορά των γωνιών Λεκτική / μη Λεκτική
ü με τη στάση των γωνιών αξίες & ηθική τους
ü με τις εμπειρίες των γωνιών βιώματα τους
ü με τα συναισθήματα που βίωσαν οι ίδιοι οι γονείς ως παιδιά
ü Τέλος με τα προσωπικά του βιώματα του ως παιδί
(καταστάσεις που έχει ζήσει μέσα στη οικογένεια)



Ρόλοι του Ατόμου - Παιδί :

2) Παιδί: Στο ρόλο αυτό το άτομο σκέφτεται, μιλάει και ενεργεί 
όπως όταν ήταν μικρό παιδί. Το παιδί που υπήρξε κάποτε.
.

Επομένως κάθε άτομο παιδί λειτουργεί- συμπεριφέρεται 
σύμφωνα με τα συναισθήματα που είχε ως παιδί
• Αγάπη Αποδοχή Απόρριψη         Φόβος
• Λύπη Χαρά Αγωνία Θυμός
• Ασφάλεια Ανασφάλεια Ενοχή Τραύματα
. .

ή όπως τα εξέλαβε:
.

• Ενθάρρυνση Αποθάρρυνση Τιμωρία Κίνητρο
• Επίκριση Κρίση Θετικό Αρνητικό
.

θα μιμηθεί τον γονέα που:
.

• στα μάτια του το πιο δυνατό ή θα ταυτιστεί με το πιο αδύναμο
.

λειτουργεί έντονα το ένστικτο & εκφράζεται αρνητικά:
• Υπερβολή Παρορμητικά Πανικό Εγωκεντρικά 
• Κλάμα Φωνές Έλλειψη ψυχραιμίας 
• Ένταση Ταραχή Βία λεκτική – σωματική

Προσωπι
κότητα

Γονείς

ΠαιδίΕνήλικ
ας



Ρόλοι του Ατόμου – Ενήλικα:

3) Ενήλικας: Στο ρόλο αυτό το άτομο επεξεργάζεται τα δεδομένα 
που έχει συλλέξει από το ρόλο του γονέα και του παιδιού και 
λειτουργεί αυτόνομα σύμφωνα με τις εμπειρίες του, λαμβάνοντας 
υπ’ όψη τις επιθυμίες του και τα δεδομένα του. 
.

Επομένως κάθε άτομο ενήλικας λειτουργεί:
• Λογική Ψυχραιμία Ηρεμία Υπομονή
• Ανοχή Συμβιβασμό Σεβασμό Κατανόηση
.

Ως:
• Ενεργητικός Ακροατής – Ομιλητής 
• Αλληλοεπιδρώμενος από το περιβάλλον
• Επικοινωνεί με το περιβάλλον
• Λαμβάνοντας υπ’ όψιν όχι παρορμητικά τις επιθυμίες του ή τα 

συναισθήματα του, αλλά κάτω από το πρίσμα της λογικής και 
του αντικειμενικού καλού.

Προσωπικ
ότητα

Γονείς

ΠαιδίΕνήλικας

Στην ενηλικίωση προκειμένου να χειριστούμε μια κατάσταση λειτουργούμε
μέσα από τις εμπειρίες μας εξετάζουμε τα δεδομένα μας (καταστάσεις), τις
επιθυμίες (θέλω), τα όρια μας & τις αντοχές μας (μπορώ), τις συνθήκες μας
(παραμέτρους) φιλτράροντας τις επιπτώσεις (συνέπειες).



Ένας ψυχικά υγιής άνθρωπος: 

Ø μπορεί να χρησιμοποιεί και τους 3 ρόλους ανάλογα με την
περίσταση, συνυπάρχοντας αρμονικά και οι ρόλοι μέσα
του

Ø Χωρίς να επικρατεί κατά κόρον ο ένας έναντι των άλλων.

Ø Σε δύσκολές καταστάσεις εκπαιδεύεται-μαθαίνει ότι
πρέπει να αντιδρά χωρίς πανικό, με ηρεμία & ψυχραιμία



Τυπικές φράσεις - σκέψεις 

Γονέας Παιδί Ενήλικας
Πρέπει Θέλω Ίσως

Όχι / Ναι Θα το κάνω! Πιθανόν

Μη Δε 'πα’ να λες εσύ… Σκέφτομαι πως θα ήταν καλύτερο

Αποκλείεται Αϊ παράτα μας! Μου φαίνεται

Απαγορεύεται Δεν με νοιάζει Μάλλον θα βοηθούσε

Δεν θα το επιτρέψω Σκασίλα μου Δείχνει να μπορεί

Είναι σωστό / λάθος Είμαι καλό / κακό παιδί… Πιστεύω πως

Πάντα Σ’ αγαπώ - Πολύ σε πάω Θα δείξει!

Ποτέ Είσαι βλάκας και σε μισώ! Ας μου δώσω λίγο χρόνο 

Οπωσδήποτε Καλά ε…Τη βρίσκω μαζί σου! Μήπως να σκεφτώ

Εγώ ξέρω Όλα Υπέροχα–τέλεια / αηδία Έχω την άποψη

Θα κάνεις ότι σου λέω Θα κάνω ότι θέλω Θα λάβω υπόψη μου τα δεδομένα

Δεν γίνεται Δεν μ’ αγαπά! Δεν με θέλουν Είναι δυνατό

Να το ξεχάσεις Δε θα μεγαλώσω θα δεις εσύ Έτσι φαίνεται 

Δεν θα το συζητήσουμε Μας έπρηξες – Τι σπαστικιά Ας το ξαναδούμε λίγο αργότερα



Εν ολίγοις είμαστε: 

Γονιός:

Παιδί 

Ενήλικας

Διδαγμένη κ βιωματική μας γνώση
(ασυνείδητη) από την παιδική μας
ηλικία.

Συναισθηματική μας γνώση & οι
σκέψεις- αντιδράσεις που βασίζονται
κυρίως στο πρωταρχικό συναίσθημα
«μ’αγαπά – δεν μ’αγαπά» «αποδοχής».

Εμπειρική μας γνώση που βασίζεται
σε όσα έχουμε ζήσει και στη λογική

Το παιδί που 
υπήρξαμε κάποτε, 
αυτό που
κουβαλάμε μέσα 
μας ως ενήλικες 
και σε μερικές 
περιπτώσεις 
λειτουργούμε έτσι

Οι γονείς μας

Ο ενήλικας που 
διαμορφώσαμε 
και επιλέξαμε να 
είμαστε



.

«Πιστεύοντας ότι δεν την βλέπει κανείς, η Α. πήγε στο δωμάτιο
της αδελφής της να ψάξει τα γλυκά́ που είχε κρύψει από́ την
χριστουγεννιάτικη γιορτή́ του σχολείου. Ενώ́ έτρωγε το τελευταίο
σοκολατάκι, μπήκε στο δωμάτιο η μητέρα της.»
.

Αν ήσασταν η μητέρα της Α., ποιά από́ τις παρακάτω θα μπορούσε να είναι η 
αντίδρασή σας;

.

1.Θα λεγάτε στην Α. να πάει αμέσως στο δωμάτιο της και ότι θα 
στερηθεί́ το αρκουδάκι της, με το οποίο κοιμάται κάθε βραδύ.
2.Θα της λεγάτε ήρεμα ότι αυτό́ που έκανε δεν ήταν σωστό́ και δεν 
πρέπει να το ξανακάνει.
3.Θα της εξηγούσατε ότι η αδελφή́ της θα στεναχωρηθεί́ που της 
έφαγε τα γλυκά́ και θα της ζητούσατε να πάει για μια ώρα στο 
δωμάτιο της.
4.Θα αγνοούσατε την πράξη της και θα αφήνατε τα παιδιά́ να 
λύσουν μονά τους το πρόβλημα.

Test Προσωπικότητας



Τύποι γονέα 
Diana Baumrind 1960  - Eleanor Maccoby & John Martin 1983

1. Αυταρχικός – Καταπιεστικός τύπος

2. Επιτρεπτικός – Ανεκτικός – Παραχωρητικός τύπος

3. Δημοκρατικός – Επιτρεπτικός τύπος

4. Αδιάφορος – Απορριπτικός τύπος



Αυταρχικός – καταπιεστικός τύπος

• Αυστηρός - σκληρός
• τιμωρητικός – απειλητικός 
• συναισθηματικά απόμακρος*
• απαιτητικός, υψηλές προσδοκίες
• απαξιωτικός 
• ελεγκτικός 
• καθοδηγητικός αυστηρά –

έλλειψη εμπιστοσύνη 
• κανόνες – όρια άκαμπτα
• αυστηρές αρχές
• πολύ εργατικοί 
• διαταγή/υπακοή χωρίς εξηγήσεις 
• έχει λειτουργεί με ανταμοιβές
• το παιδί φταίει
• σύγκριση 
• επιδιώκουν την αποδοχή 

Γονέας Παιδί

• μέτρια απόδοση στο σχολείο,
• προβλήματα συμπεριφοράς,
• εξαρτώμενα
• φτωχότερες κοινωνικές 

δεξιότητες, 
• μη αυτοεκτίμηση -

αυτοπεποίθηση
• αυξημένα ποσοστά κατάθλιψης
• αγχωτικά
• αποσυρμένα, φοβισμένα, 

ανασφαλή,  ενοχικά, 
• θυμώδη, ευερέθιστα 
• μη διεκδικητικά
• επαναστάτες - παρορμητικά
• επιθετικά
• δεν βρίσκουν λύσεις



Επιτρεπτικός – Ανεκτικός – Παραχωρητικός τύπος
Γονέας

• επιεικής
• γίνεται φίλος περισσότερο 

παρά γονέας
• ασαφείς οι ρόλοι
• ασυνεπής στα όρια ή δε 

βάζει όρια - κανόνες
• τρυφερός
• δεν μπορεί να πει «όχι»
• παρορμητικός
• το παιδί τον κάνει ό,τι 

θέλει
• υπερ-εμπλέκεται
• δεν καθοδηγεί
• Δίνει λύσεις

Παιδί

• κακοί προς μέτριοι μαθητές 
• υπερεκτίμηση των ικανοτήτων
• εξαρτημένα 
• εγωκεντρικά, παρορμητικά
• αδυνατούν να ελέγξουν επιθυμίες & 

παρορμήσεις
• ανεύθυνα, κακομαθημένα, 

απείθαρχα
• απαιτητικά και γκρινιάρικα
• ασεβή στους εξωτερικούς κανόνες
• δεν αναγνωρίζουν τις συνέπειες
• Εύκολη ματαίωση - απογοήτευση
• Καταθλιπτικοί – αγχωτικοί ενήλικες
• Δυστυχισμένο (παράδοξο!!! γονέας 

προσπαθεί να το έχει πάντα γεμάτο 
ευχαριστημένο & συναισθηματικά)



Δημοκρατικός - Επιτρεπτικός τύπος
Γονέας Παιδί

• τρυφερός και φροντιστικός
• βάζει όρια, καθοδηγεί και 

επιβλέπει
• ανοιχτή επικοινωνία
• ενθαρρύνει την πρωτοβουλία
• ευέλικτος
• Υποστηρικτικός, προτρεπτικός
• δίκαιος, σύμφωνα με τις 

ανάγκες του παιδιού
• Συγχωρητικός
• επικοινωνιακός
• χρησιμοποιεί τη 

διαπραγμάτευση
• αφήνει το παιδί να βρει λύσει

• Ανεξάρτητα, Αυτάρκη-Ελεύθερα 
από ανασφάλειες & φοβίες

• Συνεργατικά, Υπεύθυνα 
• Προσαρμοστικά στα κυρίαρχα 

κοινωνικά πρότυπα – κοινωνικά 
επαρκή

• Υψηλά κίνητρα - επίτευξης 
στόχων

• Αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση, 
αυτοέλεγχο, σεβασμός στον 
άλλον, αυτογνωσία

• Ικανά στην επίλυση 
προβλημάτων απλών–σύνθετων. 
Βασίζονται στον εαυτό τους

• Ψυχολογική σκέψη  
• Καλοί μαθητές



Αδιάφορος – Απορριπτικός τύποςΓονέας

• Συναισθηματικά απόμακρος
• λίγα ή καθόλου όρια
• απορροφημένος άλλα πράγματα
• Καριερίστας, Αδιάφοροι
• Πιθανόν εθισμένοι
• ασυνεπής και απρόβλεπτος
• φτωχή αλληλεπίδραση με το 

παιδί – ελάχιστο χρόνο
• Παθητικός στη ζωή (γεγονότα)
• δίνει απλά οδηγίες
• Ικανοποιούν τις απαιτήσεις των 

παιδιών τους
• Εχθρικοί προς τα παιδιά τους
• Ρόλος τους: τροφή, στέγη 
• Δεν έχουν επίγνωση των 

συναισθημάτων τους 

Παιδί

• Σημαντικό βαθμό : Διαταραγμένη 
ανάπτυξη συναισθηματική γνωστική 
& σωματική

• Απόρριψη, Ματαίωση, Αγωνία, Ενοχή
• Εγωκεντρικά, ανασφαλή, Αγχωτικά
• Γονείς : εχθρότητα          παιδιά: 

έντονες παραβατική συμπεριφορά & 
καταστρεπτικές παρορμήσεις

• Ανάγκη να ανήκουν σε ομάδες 

Α) Δημιουργική ομάδα: ενθάρρυνση για 
αυτάρκεια, πρωτοβουλίες, επίτευξη 
υψηλών επιδόσεις.
Β) Παραβατική ομάδα: αντικοινωνικά, 
παραβατικότητα, αυτοκαταστροφή 
εγκληματικά.
• Πολύ καλοί / Αδιάφοροι μαθητές 



1) Ο Δημοκρατικός - υποστηρικτικός γονέας θα πει: «είσαι άτομο 
αξιόλογο και ξεχωριστό για εμένα, εμπιστεύομαι την ικανότητά σου 
να αναπτυχθείς και να μάθεις από τα λάθη σου, ακόμη σέβομαι και 
αναγνωρίζω τη προσπάθεια σου»

2) Ο Αυταρχικός γονέας θα πει: «δεν μπορείς να τα καταφέρεις, θα 
σου πω εγώ τι πρέπει να κάνεις και πρέπει χωρίς διαφωνίες να με 
ακούσεις»

3) Ο Επιτρεπτικός γονέας θα πει: «δεν μπορείς να τα καταφέρεις 
μόνος σου οπότε μη στεναχωριέσαι θα σε βοηθήσω και εν τέλει θα 
το κάνω εγώ για σένα»

4) Ο Αδιάφορος γονέας θα πει: « εντάξει δεν τα κατάφερες, όμως 
δεν έχω χρόνο να το συζητήσουμε τώρα, καταλαβαίνεις έχω πολλές 
δουλειές, πάνε να φας κάτι.»

Σε μια δύσκολη συνθήκη του παιδιού



Βοηθήστε το παιδί να αναπτύξει την αυτοεκτίμηση του

• Να μη γενικεύει («Εγώ δεν θα τα καταφέρω ποτέ!») 
• Να μην είναι ισοπεδωτικός – απόλυτος
• Να είναι διαλλακτικός και εύκαμπτος και ευπροσαρμώσημος
• να θέτεις στόχους εφικτούς

• να αναγνωρίζει και να σέβεται τις επιθυμίες, τις ανάγκες και τις προτιμήσεις 
του

• να δείχνει την αγάπη του για τον εαυτό σου κάνοντας πράγματα που του 
αρέσουν

• να είναι καλός με τον εαυτό του δίνοντάς του ευκαιρίες για ανάπτυξη & 
βελτίωση

• Να μην είναι αυστηρός με τον εαυτό του, να είναι συγχωρητικός 
• Να αντιληφθεί ότι υπάρχουν επιπλέον από μια ευκαιρίες 

• να λέει stop όταν κάποιος επιχειρεί να μειώσει την προσωπικότητά σου

• Να λέει  stop στις αρνητικές σκέψεις του

• Να επιλέξει φίλους – συμμάχους που του ταιριάζουν



Μια διαφορετική ιστορία …

α.

β.



ü δεν κάνουμε δυσάρεστες σκέψεις

ü δε γενικεύουμε (πάντα, ποτέ)

üδεν είμαστε απόλυτοι 

ü δεν κάνουμε ασπρόμαυρες σκέψεις

ü δεν αντιλαμβανόμαστε επιλεκτικά

ü δεν καταστροφολογούμε

üδε βάζουμε επικριτικές ετικέτες

ü δεν έχουμε παράλογα πιστεύω

ü δεν εφαρμόζουμε την
αυτοεκπληρούμενη προφητεία 



Η αυτοεκπληρούμενη 
προφητεία

Αυτοεκπληρούμεν
η Προφητεία

Βαθιές σκέψεις, 
φοβίες & 

πεποιθήσεις 
για τον εαυτό 
μας και τον 

κόσμο

Συναισθήματα 
που 

προκαλούν οι 
σκέψεις μας

Επιλογή 
πράξεων -

συμπεριφορών 
που 

επιβεβαιώνουν 
τις αρχικές 

σκέψεις μας 

Ξεκινάς να διαβάσεις το μάθημα και 
σκέφτεσαι: 

«Να δεις που αύριο θα με σηκώσει και 
δεν θα θυμάμαι λέξη!» 

Αγχώνομαι – Κομπλάρω – Μπλοκάρω

Δεν γνωστοποιώ όσα έχω μάθει

Αρνητική πρόβλεψη 
που κάνουμε εμείς για 
το δικό μας μέλλον, 
δηλαδή μια πλύση 
εγκεφάλου για 
αρνητικά μελλοντικά 
αποτελέσματα.  



Γιατί λέμε κακίες στον εαυτό μας;

ØΜεγαλώσαμε με κριτική

ØΣυσσωρευμένες ατυχίες

ØΓλιτώνουμε το άγχος της επιτυχίας 



üΓράψε το ρεαλιστικό σενάριο κ 
τοποθέτησε το σε διάφορα σημεία ώστε 

να το βλέπεις

ü Έλεγξε το χρόνο σου

ü Επαναπροσδιόρισε τον 

üΔιώξε οτιδήποτε σε αποσπά την 
προσοχή 

üΑπομάκρυνε οτιδήποτε απορροφά την 
ενέργεια σου

üΑπομάκρυνε ότι σου προκαλεί 
αρνητικά –αγχώδη συναισθήματα 

ü Στήριζε τις προσπάθειές σου, μη 
κατακρίνεις τον εαυτό σου!

ü Θυμήσου ότι μέσα στη ζωή 
υπάρχουν όλα και οι καλές και οι 

δύσκολες στιγμές!

ü Απόφυγε την παγίδα της 
αυτοεκπληρούμενης προφητείας

Θετική Σκέψη!
1 



üγίνε προπονητής του εαυτού σου. Δωσε 
του κουράγιο και ενθάρρυνση κατά τη 

διάρκεια του διαβάσματος & των 
εξετάσεων. 

ü Δώσε τη ρεαλιστική διάσταση στις 
προκλήσεις και τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζεις

Θετική Σκέψη!
2 

ü διαβάζω καλά και συστηματικά για να μειώνω
την αγωνία, την ανησυχία, την τρομάρα γύρω από 

την εξέταση

ü δεν μετατρέπω τα βιβλία και τα σχολικά 
βοηθήματα σε εργαλεία βασανιστηρίων. 

Χρησιμοποίησέ τα βοηθητικά κ επεξηγηματικά!



Ø Βγάλε τη λέξη «ποτέ». 
Δε θα μπορέσω να έχω τα αποτελέσματα 

που θέλω.
ü Βάλε τη λέξη «αυτή την στιγμή » & 

«μάλλον» 
Αυτή τη στιγμή μου φαίνεται πως μάλλον 
δεν θα μπορέσω να έχω τα αποτελέσματα 

που θέλω.
Ø Γιατί;

γιατί βλέπω ότι χρειάζεται να προσπαθήσω 
πολύ / με διαφορετικό τρόπο / χρειάζομαι 

περισσότερο χρόνο
Ø Για ποιο λόγο δεν θα τα καταφέρεις;

γιατί κουράζομαι εύκολα και χάνω την πίστη 
μου στους στόχους που βάζω.

Ø Πόσο εφικτοί είναι οι στόχοι που βάζεις;
Μάλλον πρέπει να αλλάξω τον χρόνο –
τρόπο μου – να ζητήσω έξτρα βοήθεια

Θέσε βραχυπρόθεσμους εφικτούς στόχους -
ρεαλιστικούς

Διαχείριση
Παράδειγµα: Δε θα µπορέσω ποτέ στη ζωή 

µου να έχω τα αποτελέσµατα που θέλω.



Οργάνωση 
χρόνου

ü χώρισε το χρόνο σε μικρά κομμάτια και 
προγραμμάτισε τις δραστηριότητές σου

ü υπολόγισε και τον χρόνο του φαγητού, της 
βόλτας, του μπάνιου, του τηλεφώνου

ü υπολόγισε τον χρόνο της ξεκούρασης, του 
χαβαλέ, του ύπνου

ü υπολόγισε μία ώρα τη μέρα για «χάσιμο χρόνου» 



Οργάνωση 
& 

καταμερισμός
ύλης

ü Γράψε στο organazer το 
καθημερινό σου πρόγραμμα

ü Προσπάθησε να μην αφήνεις 
αδιάβαστα πράγματα 

ü Στην καθημερινή σου μελέτη 
συμπεριέλαβε κομμάτια από 

όλα τα μαθήματα

ü Κάνε μία γρήγορη ανασκόπηση 
στο τέλος της ημέρας όσων 

έχεις μελετήσει κατά τη 
διάρκεια της ημέρας – επαίνεσε 

τον εαυτό σου που τα 
κατάφερες



Σκονάκια 
για 

διαβασμένους!

Ø βρίσκεις λέξεις – κλειδιά που ξεκλειδώνουν τα 
κουτάκια της μνήμης σου

Ø ξεχωρίζεις τα ουσιώδη από τα δευτερεύοντα

Ø επαναλαμβάνεις το μάθημα διασκεδάζοντας

Ø αφήνεις την εφευρετικότητά σου να σου κάνει 
παρέα και έτσι χαλαρώνεις!

Ø Οι επαναλήψεις πάντα βοηθάνε!



Μυστικά για 
πετυχημένες 
επαναλήψεις

Øφτιάξε ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα με την ύλη που έχεις να καλύψεις κάθε μέρα

Øαφιέρωσε περισσότερο χρόνο στα πιο δύσκολα μαθήματα

Øμελέτησε περισσότερο αυτά που δεν ξέρεις καλά

Øεπικεντρώσου στα σημαντικά

Øάρχισε τις επαναλήψεις όσο το δυνατόν νωρίτερα

Øπροσπάθησε να έχεις μία μέρα την εβδομάδα για μια μικρή επανάληψη, θα 
είσαι πιο έτοιμος – η για τη μεγάλη επανάληψη λίγο πριν τις εξετάσεις

Øξανακοίταξε τα διαγωνίσματα που έγραψες κατά τη διάρκεια της χρονιάς



Έλεγξε το άγχος σου
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Έλεγξε το άγχος σου




