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Τι συμβαίνει στις μέρες μας λόγω του 

Covid-19

αλλαγή, ανατροπή του φυσιολογικού και 
αναμενόμενου, αβεβαιότητα, φόβος 
απώλειας.

διατάραξη της καθημερινότητας / κλονισμός 
της σιγουριάς ότι όλα είναι προβλέψιμα και 
ελεγχόμενα.

δοκιμασία  τόσο στις σωματικές όσο και 
στις ψυχικές αντοχές μας.



Ψυχική ανθεκτικότητα –ορισμός

1. ετυμολογία της λέξης resilient (ανθεκτικός). Ο όρος προέρχεται 

από τη λατινική λέξη resilire, που σημαίνει “υποχωρώ και 

ανακάμπτω” ή “αναπηδώ στη θέση που ήμουν πριν, μετά από 

κάποια αναγκαστική αναδίπλωση”(ελαστικότητα, το αντίθετο της 

ακαμψίας).

Κινέζος σοφός Λάο Τσε( δέντρο που δε λυγίζει σπάει)

2. η ικανότητα για θετική προσαρμογή στο πλαίσιο σημαντικών 

αντιξοοτήτων (Luhar, S. et al, 2000).

3.άνθρωποι που έχουν αντιμετωπίσει ένα μέτριο βαθμό δυσκολιών 

τείνουν να έχουν αναπτύξει ισχυρότερα επίπεδα ψυχικής 

ανθεκτικότητας σε σχέση με ανθρώπους που δεν χρειάστηκε να 

αντιμετωπίσουν δυσκολίες (Mancini, A., et al, 2016).



Τί μπορούμε να κάνουμε

Επίγνωση

Αποδοχή 

Επιλογή της κατάλληλης δράσης

Αυτοφροντίδα

Μοίρασμα και επικοινωνία

Ευγνωμοσύνη

Βοήθεια από ειδικούς



Α) επίγνωση

 στροφή προς τα μέσα, ‘χώρο’ στο συναίσθημα, πώς νιώθουμε

 Συνήθεις αντιδράσεις: ανεξέλεγκτο shopping /ανεξέλεγκτο gaming/κρίσεις 
βουλιμίας όταν είμαστε αγχωμένοι….. τσακωμός με έναν άγνωστο στο 
διαδίκτυο/στο δρόμο όταν αισθανόμαστε αδικημένοι/πιεσμένοι κ.ο.κ. Όλα 
αυτά, στο βαθμό που δεν βλάπτουμε κάποιον είναι μέρος της ανθρώπινης 
εμπειρίας. Είναι όμως πολύ σημαντικό να μπορούμε να σταθούμε για μια 
στιγμή σ’ αυτό που συμβαίνει και να αναγνωρίσουμε το συναίσθημά μας 
πχ. “εγώ τώρα νιώθωάγχος” ή “νιώθω αδικία” ή “νιώθω μοναξιά,” και ότι 
“τη δεδομένη στιγμή επιλέγω να το διαχειριστώ με αυτόν τον τρόπο”.



Β) Αποδοχή
 Γινόμαστε πολύ αυστηροί με τον ίδιο τον εαυτό μας

 Δυσκολευόμαστε να ́ δούμε΄ και ν’ αποδεχτούμε τον εαυτό μας  χωρίς το 
κατάλληλο καθρέφτισμα από το περιβάλλον μας.

Σήμερα όμως, ως ενήλικες, μπορούμε και έχουμε τη δύναμη να το κάνουμε και 
να οδηγήσουμε και τα παιδιά μας ν’ αποδεχτούν αυτό που πραγματικά είναι!



Τι σημαίνει «αποδέχομαι» τον εαυτό μου

 Αποδέχομαι τον εαυτό μου όταν αναγνωρίζω την προσωπική μου αλήθεια. 
Όταν σκέπτομαι, αισθάνομαι, πράττω σε αρμονία με αυτήν.

 Όταν αναγνωρίζω το ανώριμο κομμάτι του εαυτού μου και σταδιακά το 
αλλάζω. Όταν βιώνω το ‘πένθος’ και αποχωρίζομαι την εικόνα που νόμιζα 
για μένα, η οποία όμως δεν είναι η πραγματική μου ταυτότητα, χωρίς θυμό, 
χωρίς ενοχή, χωρίς επίκριση, αλλά με αγάπη. Όταν συγχωρώ τον εαυτό μου 
και με κατανοώ για τον τρόπο που λειτουργούσα, ταυτισμένη με αλήθειες 
που δεν ήταν δικές μου, στις οποίες προσαρμόστηκα από ανάγκη να 
ανήκω.

 Όταν αναλαμβάνω τη δημιουργικότητά μου, και υλοποιώ στόχους που 
εναρμονίζονται στην επιθυμία μου, που ταιριάζουν σε κάθε χαρακτηριστικό 
της προσωπικότητάς μου.

 Όταν βάζω προτεραιότητες και δεσμεύομαι μαζί τους.

 Όταν αδειάζω το φλιτζάνι μου από στερεότυπα, πεποιθήσεις για να 
δημιουργήσω χώρο για ένα καινούργιο αίσθημα ασφάλειας μέσα μου(πώς 
υποστηρίζω την αξία μου στο καθετί που κάνω)

 Αποδέχομαι τον εαυτό μου όταν ο σεβασμός σε μένα, η εκτίμηση της αξίας 
μου, η εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μου, η αυθεντικότητα μου, η δέσμευση 
και η υπευθυνότητα με ολόκληρο το είναι μου είναι οι προτεραιότητές μου.



Γ) Δράση

αναγνωρίζω την πραγματική μου ανάγκη, και 

συνεπώς επιλέγω την κατάλληλη δράση για να την 

καλύψω. Έτσι πχ. όταν αισθάνομαι πιεσμένος 

μπορώ να κάνω ένα μικρό διάλειμμα, όταν νιώθω 

μοναξιά να πάρω τηλέφωνο έναν φίλο, όταν 

αισθάνομαι πεσμένος ή κουρασμένος να κάνω 

κάτι για να με φροντίσω ή να ζητήσω βοήθεια κλπ.



Δ)Αυτοφροντίδα
 Επιλογή υγιεινού τρόπου ζωής

1. μέριμνα για επαρκή ύπνο

2. ήπια σωματική άσκηση

3. σωστή διατροφή

4. μετρίασμα του χρόνου μπροστά στην τηλεόραση ή στον 
υπολογιστή

5. ενασχόληση με δραστηριότητες που μας δίνουν ενέργεια και γαλήνη 
(πχ. βόλτες στη φύση)

 Αποφόρτιση της σκέψης μας

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω:

της προσευχής, του διαλογισμού, της γιόγκα, 

της τήρησης ημερολογίου ….

Με αυτό τον τρόπο βοηθάμε να επέλθει η ελπίδα και η πίστη σε κάτι 
καλύτερο μέσα μας.



Ε)Μοίρασμα και επικοινωνία

Τα τηλέφωνα, οι υπολογιστές, το διαδίκτυο, οι πάμπολλες

εφαρμογές, ίσως να μη μπορούν να υποκαταστήσουν τη 

ζεστασιά της δια ζώσης συνάντησης, μπορούν όμως να 

μας βοηθήσουν να παραμείνουμε σε επαφή με τους 

οικείους μας



Στ)Ευγνωμοσύνη

Η πρακτική αυτή μπορεί να λειτουργήσει 

σαν φάρος ελπίδας και παράγοντας 

ενδυνάμωσης στις δύσκολες εποχές που 

διανύουμε.

Ευκαιρία να εξετάσουμε την πορεία της ζωής μας 

και να δούμε πιο καθαρά όσα μας είναι όντως 

σημαντικά.

η επιβίωσή μας στηρίζεται στην ικανότητά μας 

για ενσυναίσθηση, συνεργασία και συλλογική 

προσπάθεια.



Ζ)Βοήθεια από ειδικούς

Ζητάμε βοήθεια: εάν δε μπορούμε να διαχειριστούμε 
μόνοι μας τα συναισθήματα που μπορεί να βιώνουμε, 
δε διστάζουμε να αναζητήσουμε βοήθεια από 
κάποιο ειδικό. Είναι σημαντικό να μιλήσουμε με 
κάποιον επαγγελματία ψυχικής υγείας, ο οποίος θα 
μας καθοδηγήσει και θα μας συμβουλεύσει ώστε να 
αντιμετωπίσουμε όσα μας επιβαρύνουν 
ψυχοσυναισθηματικά και να αναπτύξουμε εν τέλει τη δική 
μας ψυχική ανθεκτικότητα.

Αυτό δεν προϋποθέτει απαραίτητα καταβολή χρημάτων, 
δομές, υπηρεσίες, τηλεφωνικές γραμμές



Ο Σύμβουλος Σχολικής ζωής

Όλοι γνωρίζουμε ότι ατύπως οι εκπαιδευτικοί, λειτουργούν 
συχνά, συμβουλευτικά για τους μαθητές τους…. 

Ο θεσμός του Συμβούλου Σχολικής Ζωής αποσκοπεί στο 

• να υποστηρίξουμε συστηματικά τον μαθητή στην 
προσπάθειά του να βρει τη θέση του στη κοινότητα του 
σχολείου…. 

•να ενθαρρύνουμε το ξεδίπλωμα των εν δυνάμει 
ικανοτήτων του…. 

•να βοηθήσουμε γενικότερα στην επίτευξη των 
αναπτυξιακών στόχων της εφηβείας 



Εισαγωγή στη διαδικασία

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ 

 Γνωριμία 

 Οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης 

 Ενημέρωση για τη διαδικασία 

 Πρόσκληση για συνδιαμόρφωση των στόχων αυτής της 

προσπάθειας (μαθησιακοί, σχέσεων στην ομάδα…) 

 Σύναψη συμβολαίου εχεμύθειας 

Βασικός μας στόχος:

Ενδυναμώνουμε τον μαθητή, ώστε να χειριστεί μόνος του -στο μέτρο 

του εφικτού- τα προβλήματα της σχολικής του ζωής….  



Ο Carl Rogers σύμμαχος του συμβούλου σχολικής 

ζωής στην υποστήριξη των μαθητών

Ενεργητική ακρόαση: η ενεργητική ακρόαση περιλαμβάνει την 

ικανότητα να ακούμε πέρα και πίσω από τις λέξεις, την ικανότητα να 

αποκωδικοποιούμε έννοιες και καταστάσεις πέρα από την ενσυνείδητη 

πρόθεση του ομιλητή. Και φυσικά η αξία της ενεργητικής ακρόασης έχει 

να κάνει και με την ευχαρίστηση που παίρνουμε οι ίδιοι όταν 

καταφέρνουμε να διαπεράσουμε το ‘φράγμα’ της σιωπής του άλλου 

και να μπορέσουμε να τον βοηθήσουμε ουσιαστικά. Τα παιδιά έχουν 

μεγάλη ανάγκη να ακουστούν κι εμείς, τις περισσότερες φορές, 

νομίζουμε πως τα ακούμε! Όπως χαρακτηριστικά λέει ο Rogers «oι 

περισσότεροι άνθρωποι δεν ακούν με την πρόθεση να καταλάβουν. 

Ακούν με την πρόθεση να απαντήσουν».  Στην πραγματικότητα θα 

έπρεπε, πριν εκφράσουμε  την άποψή μας, να είμαστε απολύτως 

σίγουροι ότι κατανοήσαμε πλήρως όσα ακούσαμε από το συνομιλητή 

μας(Σταμάτης,2019).



Ενσυναίσθηση: ο όρος ενσυναίσθηση εισήχθη από τον Rogers σαν την 

απαραίτητη ικανότητα που πρέπει να διαθέτει ο θεραπευτής 

προκειμένου να οδηγήσει τον θεραπευόμενο στην αυτοπραγμάτωση. Η 

ενσυναίσθηση στην καθημερινή ζωή μεταφράζεται σαν την τέχνη του 

να μπορείς για λίγο να αφήνεις τον δικό σου κόσμο και να εισέρχεσαι 

στα θέλω, τις ανάγκες και τα συναισθήματα των άλλων, βλέποντας 

μέσα από τα δικά τους μάτια. Να κάνεις δηλαδή αληθινό χώρο στον 

άλλο να ακουστεί, να εκφραστεί και να υπάρχει με τον τρόπο που 

εκείνος επιθυμεί και αποφασίζει(Δέδε,2020). Με την ίδια λογική ο 

εκπαιδευτικός χρησιμοποιώντας την ενσυναίσθηση θα οδηγήσει το 

μαθητή που έχει δυσπροσαρμογή ή παραβατική συμπεριφορά σε 

μεταστροφή και επανένταξη στο κοινωνικό σύνολο της τάξης. Πρέπει να 

υιοθετήσει τον τρόπο του μεθεκτικού ακροατή ,αφήνοντας στην άκρη 

τα προσωπικά του συναισθήματα, μπαίνοντας στον κόσμο του άλλου 

και προσπαθώντας να δει και να βιώσει τον κόσμο και τα 

συναισθήματα όπως τα βιώνει αυτός ο άλλος(Bernard & Guerney, 

1996 στην Κυρίτση,2020).
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