
3ε θηλεηηθόηεηα

Σίηινο ζεκηλαξίνπ:

«A satisfying School Experience:   

Strategies and Skills for Teachers»

πκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί:

Κακέλνπ Βηθησξία

Γήκνπ Δπζπκία



Η επιμοπθώηπια ηος ππογπάμμαηορ Φοπέαρ ςλοποίηζηρ:



14 ζπκκεηέρνληεο από:

Οςγγαπία

Ιηαλία

Τζεσία

Ροςμανία

Ελλάδα

Πολωνία



⸎ Πξόσξε εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ θαη ζρνιηθή απάζεηα

⸎ πζηαηηθά επεκεξίαο θαη ζρνιηθνύ ελζνπζηαζκνύ

Θεκαηνινγία

ηνπ ζεκηλαξίνπ:

⸎ Δπίιπζε ζπγθξνύζεσλ θαη παξνρή θηλήηξσλ γηα ηελ δεκηνπξγία 

ελόο ζεηηθνύ θιίκαηνο ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ

⸎ Σερληθέο πξόιεςεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ (Burnout)

⸎ Δπαηζζεηνπνίεζε θαη ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε 

⸎ Κξηηηθή ζθέςε θαη ελζπλεηδεηόηεηα



Εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο

Πξόζθπγεο 
θαη

δηαθνξεηηθέο  
θνπιηνύξεο

Φπρνινγηθέο 
δπζθνιίεο

Κνηλσληθό-
πνιηηηζκηθά

κεηνλεθηήκαηα

πκπεξηθνξηθέο 
δηαηαξαρέο -
Γηαηαξαρή 

Διιεηκκαηηθήο 
Πξνζνρήο –

Τπεξθηλεηηθόηεηα

Φάζκα 
απηηζκνύ

Γηαθνξεηηθέο 
δηαλνεηηθέο ηθαλόηεηεο

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο

σκαηηθέο θαη αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο



• Γπλαηέο ζρέζεηο θαη ζεηηθό 

πεξηβάιινλ. 

• Γνκεκέλεο δξαζηεξηόηεηεο θαη 

θαινζρεδηαζκέλα καζήκαηα. 

• αθείο θαη ινγηθνί θαλόλεο ⇒  
ζπλεπή θαζεκεξηλόηεηα κέζα θαη 

έμσ από ηελ ηάμε.

• Υαιαξσηηθέο θαη δεκηνπξγηθέο 

ηερληθέο ⇒ βειηίσζε ησλ 

δεμηνηήησλ δσήο.

• Δλζσκάησζε (κε ζύλεζε) ησλ 

ΣΠΔ ζηα καζήκαηά καο.

• Πξνγξακκαηηζκόο δξαζηεξηνηήησλ 

εθηόο ζρνιείνπ.

Εθαξκόδνπκε επηηπρεκέλεο 

πξαθηηθέο κε ηνπο καζεηέο καο

• Δπηπξόζζεηε ζηήξημε από 

θαζεγεηέο εηδηθήο αγσγήο. 

• Δμεηδηθεπκέλεο δηδαθηηθέο 

κέζνδνη/εξγαιεία.

• Δηδηθή πξνζαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ θαη 

εηδηθή ξύζκηζε γηα ηελ 

αμηνιόγεζε.

• Μείσζε ησλ καζεηώλ αλά ηάμε.

• Αιιαγέο/βειηηώζεηο ζηηο 

ζρνιηθέο θηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο.

Εηδηθά κέηξα ζηήξημεο
(δελ είλαη ζην ρέξη καο)

Ση κπνξνύκε λα θάλνπκε…

• πλδένπκε ην κάζεκα κε ηε δσή 

θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο

• Γίλνπκε επθαηξία ζε όινπο ηνπο 

καζεηέο λα πεηύρνπλ, 

παξέρνληαο δξαζηεξηόηεηεο 

πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ 

ζπκκεηνρή όισλ.

• Δπαηλνύκε αθόκε θαη ηελ 

ειάρηζηε πξόνδν θαη 

ελζαξξύλνπκε ηελ πεξαηηέξσ 

πξνζπάζεηα.

• Δπηδηώθνπκε ηελ ζπλεξγαζία 

κεηαμύ ησλ καζεηώλ.

ρεδηάδνπκε νπζηαζηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο



Επηηπρεκέλεο πξαθηηθέο      1

My learning 

journal

[Όνομα]

[Μάθημα]

2 καινούπια ππάγματα 

που έμαθα σήμεπα 

είναι….

2 ππάγματα που 

μποπώ να 

χπησιμοποιήσω σε 

άλλα μαθήματα είναι….

Δεν ήξεπα ότι….

Αυτό που έμαθα καλά  

σήμεπα είναι….

Αυτό που μποπώ να 

βελτιώσω για την 

επόμενη υοπά είναι….

⋯

«LEARNING JOURNAL»



Specific

(Σςγκεκπιμένερ)

Επηηπρεκέλεο πξαθηηθέο    2

«ΕΞΤΠΝΕ» ΕΡΓΑΙΕ/ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ

Measurable

(Μεηπήζιμερ)

Achievable / 

Attainable

(Εθικηέρ)

Realistic / 

Relevant

(Ρεαλιζηικέρ / 

Σσεηικέρ)

Time-bound

(Χπονικά

οπιοθεηημένερ)



Επηηπρεκέλεο πξαθηηθέο     3

«THE SANDWICH TECHNIQUE»

Αξρίδνπκε κε έλα ζεηηθό ζρόιην

Δπηζεκαίλνπκε ηα δπλαηά 

ζεκεία ηνπ καζεηή 

Έπαηλνο

Αλαιύνπκε θαη ζπδεηάκε 

ην πξόβιεκα.

Τπελζπκίδνπκε ηα δπλαηά 

ζεκεία ηνπ καζεηή θαη δεηάκε 

ζπλεξγαζία 

Θεηηθό ζρόιην, ελζάξξπλζε 

θαη ειπίδα γηα ην κέιινλ.



Σα δπλαηά καο ζεκεία / ηη 

κπνξνύκε λα πξνζθέξνπκε / 

λα εθκεηαιιεπηνύκε πξνο 

όθεινο ηεο ηάμεο καο

Πνηεο είλαη νη αδπλακίεο καο/ πνύ 

θαη πώο  κπνξνύκε λα βειηησζνύκε 

/ ηί επηκνξθώζεηο ρξεηαδόκαζηε / 

πνύ κπνξνύκε λα δεηήζνπκε 

βνήζεηα ζηηο δπζθνιίεο καο

Σί επθαηξίεο καο 

παξνπζηάδνληαη θαη πώο 

κπνξνύκε λα ηηο 

εθκεηαιιεπηνύκε θαη λα 

βνεζεζνύκε ζηηο αδπλακίεο 

καο 

Πνηεο απεηιέο/εκπόδηα

πξέπεη λα αληηκεησπίζνπκε / 

κέρξη πνην ζεκείν κπνξνύκε 

λα επέκβνπκε ζηηο εμσηεξηθέο 

απεηιέο θαη πώο

Επηηπρεκέλεο πξαθηηθέο     4



ΤΓΚΡΟΤΔΙ

ύγθξνπζε είλαη ε δηαδηθαζία πνπ μεθηλά 

όηαλ ην έλα κέξνο αληηιακβάλεηαη όηη ην 

άιιν κέξνο επέδξαζε ή πξόθεηηαη λα 

επηδξάζεη αξλεηηθά ζηελ εμέιημε κηαο 

ππόζεζεο γηα ηελ νπνία ην πξώην κέξνο 

έρεη πξαγκαηηθό ελδηαθέξνλ.
K.W.Thomas

H ζύγθξνπζε κπνξεί λα 

εθθξαζηεί κέζα από:

• ερζξόηεηα

• αληαγσληζκό

• παξεμήγεζε



ΤΓΚΡΟΤΕΙ ΣΟ ΥΟΛΕΙΟ

Καζεγεηήο κε 

θαζεγεηή

Μαζεηήο κε 

καζεηή

Καζεγεηέο κε 

νηθνγέλεηεο 

καζεηώλ

Οηθνγέλεηεο 

καζεηώλ κε ηνλ 

δηεπζπληή

Καζεγεηήο κε 

δηεπζπληή

Οκάδα καζεηώλ 

κε καζεηή

Καζεγεηήο κε 

καζεηή

Οηθνγέλεηα καζεηή 

κε νηθνγέλεηα άιινπ 

καζεηή



βνεζά ζην λα 

βξεζνύλ νθέιε 

από ηε

δηαθνξεηηθόηεηα

Αλνίγεη 

δξόκν γηα 

αιιαγέο

θάλεη εκθαλή 

ηα 

πξνβιήκαηα

βνεζά ηνπο 

αλζξώπνπο 

λα είλαη 

αιεζηλνί θαη 

απζεληηθνί

Η ζύγκπουζη είναι 

αναπόθευκηη … και 

ζυχνά ωθέλιμη.

Η Θεηηθή Πιεπξά



Αλλά μποπεί να 

αποηελέζει και 

μεγάλο 

ππόβλημα...

Αξλεηηθό 

πεξηβάιινλ, 

θόβνο, απάζεηα,

ζπκόο, δπζπηζηία 

Οη καζεηέο καζαίλνπλ 

ιηγόηεξα, 

νη θαζεγεηέο αγρώλνληαη, 

νη νηθνγέλεηεο αλεζπρνύλ
Οδεγεί ζε έλα 

θαύιν θύθιν 

ζπγθξνύζεσλ

Η Αξλεηηθή Πιεπξά



Κύξηεο αηηίεο ζύγθξνπζεο

• Έιεγρνο ησλ πόξσλ. 

• Αζαθήο δνκή 

εμνπζίαο. 

• Γηαθνξεηηθέο 

πξνζσπηθόηεηεο,

δηαθνξεηηθέο 

αληηιήςεηο θαη αμίεο. 

• Γηαθνξεηηθνί ζηόρνη.

• Δξγαζηαθό πεξηβάιινλ, 

νξγάλσζε. 

• Πξνβιήκαηα 

επηθνηλσλίαο. 

• Αιιεινεμαξηώκελε 

εξγαζία, αηνκηθέο 

πξνζεγγίζεηο. 

• ... 



ύκθσλα κε απηό ην κνληέιν, θάζε 
κήλπκα έρεη ηέζζεξηο όςεηο, αλ θαη 

δελ δίλεηαη ε ίδηα έκθαζε ζε θαζεκία
από απηέο.

Χο εθ ηνύηνπ, 
έλα κήλπκα 

κπνξεί λα ζηαιεί 
θαη λα ιεθζεί σο 

κία από ηηο 
ηέζζεξηο απηέο 

πιεπξέο ηεο 
πιεξνθνξίαο.



Γελ είλαη θξόληκν λα αθνύκε κόλν ηελ κηα πιεπξά ελόο κελύκαηνο!

Γελ ζα πξέπεη λα εξκελεύνπκε ηηο πιεπξέο ελόο κελύκαηνο όηαλ απηό δελ έρεη

ζηαιζεί κε ζαθήλεηα από ηνλ νκηιεηή!
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Δλδηαθέξνλ γηα ηνπο ζηόρνπο ησλ άιισλ / πλεξγαηηθόηεηα

Αληαγσληζκόο

Η κία πιεπξά ζέιεη λα 

ηθαλνπνηήζεη ηνπο ζηόρνπο 

ηεο αλεμαξηήησο ησλ 

επηπηώζεσλ ζηελ άιιε 

πιεπξά. (θεξδίδσ – ράλεηο)

Οη πέληε 

ηερληθέο 

δηαρείξηζεο 

ζπγθξνύζεσλ 

θαη ηα 

απνηειέζκαηά 

ηνπο.

πλεξγαζία

Καη νη δύν πιεπξέο 

παξακεξίδνπλ ηηο αηνκηθέο 

ηνπο επηδηώμεηο θαη 

ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ 

επίηεπμε θνηλώλ ζηόρσλ.

(θεξδίδσ – θεξδίδεηο)

πκβηβαζκόο

Οη δύν πιεπξέο βξίζθνπλ  

κία θνηλά απνδεθηή ιύζε 

θαη όρη ηε βέιηηζηε.

(θεξδίδσ – ράλεηο) θαη 

(ράλσ – θεξδίδεηο)

Απνθπγή

Η κία ή θαη νη δύν πιεπξέο 

αλαγλσξίδνπλ όηη ππάξρεη 

κία ζύγθξνπζε, αιιά 

επηιέγνπλ λα ηελ αγλννύλ. 

(ράλσ– ράλεηο)

Εμππεξέηεζε

Η κία πιεπξά είλαη 

ζπλεξγάζηκε κε ηελ άιιε, 

ρσξίο λα πξνζπαζεί λα 

εμππεξεηήζεη ηα δηθά ηεο 

ζπκθέξνληα.

(ράλσ– θεξδίδεηο)



Δπίιπζε ζπγθξνύζεσλ: 
Μεξηθά βαζηθά βήκαηα γηα καζεηέο θαη θαζεγεηέο

Παξακέλνπκε ήξεκνη, 

θάλνπκε έλα βήκα 

πίζσ θαη αμηνινγνύκε 

ηελ θαηάζηαζε.

Παξαηεξνύκε ηη 

ζπκβαίλεη. Δίλαη 

πξαγκαηηθά θάηη 

ζνβαξό;

Αλ όρη, δελ δίλνπκε 

ζεκαζία θαη 

θεύγνπκε. Αλ λαη, 

πξνρσξάκε ζηα 

επόκελα βήκαηα..

πλνκηινύκε, 

ζπκβηβαδόκαζηε, 

επηιύνπκε. Μηιάκε 

ήξεκα γηα απηό πνπ 

έρεη ζπκβεί. 

Αλ νη εκπιεθόκελνη 

ζηελ ζύγθξνπζε δελ 

κπνξνύλ λα 

εξεκήζνπλ, δελ 

πξνζπαζνύκε λα 

ζπδεηήζνπκε ινγηθά 

καδί ηνπο. Σνπο 

κηιάκε ρσξηζηά 

αξγόηεξα.

ΜΑΘΗΣΔ

Αλαδεηνύλ έλα 

δηακεζνιαβεηή (εάλ 

ππάξρεη ζην ζρνιείν) 

ή έλαλ ελήιηθα. Έλαο 

ζπλνκήιηθνο πνπ 

εκπλέεη ζεβαζκό 

κπνξεί λα ηνπο 

βνεζήζεη λα 

ζπδεηήζνπλ ην 

πξόβιεκα θαη λα ην 

ιύζνπλ.

ΚΑΘΗΓΗΣΔ

Αλ δελ κπνξνύκε λα 

επηιύζνπκε ηελ 

ζύγθξνπζε δεηάκε 

βνήζεηα  από 

ζπλάδειθν, 

ζύκβνπιν, δηεπζπληή.



Αλ εκπιαθνύκε ζε κία ζύγθξνπζε:

Αλαγλσξίδνπκε ηηο   

αδπλακίεο καο, ηηο 

νπνίεο ε άιιε πιεπξά  

εθκεηαιιεύεηαη.

Αλαγλσξίδνπκε ηα   

δπλαηά καο ζεκεία,  

ηα νπνία ε άιιε  

πιεπξά πξνζπαζεί 

λα αλαηξέςεη θαη λα 

αθπξώζεη.

Αλαγλσξίδνπκε ην  

θίλεηξν ηεο άιιεο 

πιεπξάο.

Με απηά ηα δεδνκέλα πξνζπαζνύκε λα 

επηιύζνπκε ηελ ζύγθξνπζε.



Παξάδεηγκα:

Μπαίλνπκε ζηελ ηάμε θαη έλαο καζεηήο θάζεηαη πξνθιεηηθά ζηελ ζέζε καο.

⸎ Η δύναμή μαρ είναι η «εξοςζία» πος έσοςμε ωρ καθηγηηέρ, η θέζη μαρ ζηην κοπςθή ηηρ 

ηάξηρ.

⸎ Με ηο να καθίζει ζηην θέζη μαρ και να απνείηαι να ζηκωθεί, ο μαθηηήρ ακςπώνει ηην 

δύναμή μαρ.

⸎ Μποπούμε εύκολα να αποηύσοςμε αν βαζιζηούμε μόνο ζηην δύναμη ηηρ εξοςζίαρ μαρ.

Αληί λα ηνπ θσλάμνπκε ή λα ηνπ θάλνπκε απζηεξή παξαηήξεζε, κπνξνύκε λα ηνλ 
δνύκε, λα ρακνγειάζνπκε θαη λα πνύκε ζηελ ηάμε όηη ν ηάδε ζα αλαιάβεη ην ξόιν καο 
γηα ην ζεκεξηλό κάζεκα. 

Έηζη κεηαηξέπνπκε ηελ ππνηηζέκελε αδπλακία καο ζε δύλακε, απνθεύγνληαο ηε 
ζύγθξνπζε.



Αο κελ  
μερλάκε….

Γελ κπνξνύκε 

λα θεξδίζνπκε 

ζε θάζε 

ζύγθξνπζε.

Αρ επιλέξοςμε να 

δώζοςμε ηην μάση 

μαρ ζε όηι αξίζει, 

εζηιάζονηαρ ζηον 

γενικό μαρ ζηόσο. 

Γελ σθειεί λα 

ρξεζηκνπνηνύκε κόλν ηελ 

εμνπζία / δύλακή καο. ε 

θάπνηεο πεξηπηώζεηο 

κπνξεί λα θεξδίζνπκε ηελ 

κάρε θαη λα ράζνπκε ηνλ 

πόιεκν.



Ο δηακεζνιαβεηήο είλαη έλα 

εθπαηδεπκέλν ηξίην πξόζσπν 

(καζεηήο ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

ζρνιείνπ) πνπ εγείηαη ηεο 

δηακεζνιάβεζεο ζε κηα 

δηαδηθαζία ζύγθξνπζεο θαη 

δελ παίξλεη ζέζε.

Η δηακεζνιάβεζε ρξεηάδεηαη 

ηνπιάρηζηνλ έμη εθπαηδεπηηθέο 

ζπλαληήζεηο κε θαζνδήγεζε 

από επαγγεικαηίεο. Οη 

δηακεζνιαβεηέο επηιέγνληαη 

αλάινγα κε ηε δηαζεζηκόηεηα, 

ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ 

ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ θαη 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ.

Έλαο  δηακεζνιαβεηήο 

εθπαηδεύεηαη λα κελ 

παίξλεη ζέζε ζε κηα 

ζύγθξνπζε, λα κελ 

εκπιέθεηαη ζε απηήλ.

Επικοινωνεί 

αποηελεζμαηικά με ηα 

«I messages‖

Οη δηακεζνιαβεηέο κπνξνύλ 

λα ελαιιάζζνληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 

θαη επηβιέπνληαη πεξηνδηθά

ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΗ



Δπίιπζε ζπγθξνύζεσλ: 
Σερληθέο

Με απηόλ ηνλ ηξόπν είκαζηε 

δηεθδηθεηηθνί αιιά όρη επηζεηηθνί

Λέκε αθξηβώο πσο αηζζαλόκαζηε.

Πεξηγξάθνπκε κε αθξίβεηα ην γεγνλόο 

πνπ καο πξνθάιεζε απηά ηα αηζζήκαηα.

Δθθξάδνπκε ηη αθξηβώο ζα ζέιακε λα 

ζπκβεί ζην κέιινλ.



Γελ είκαζηε επγεληθνί, απιά μεθάζαξνη.

“I Messages” :

Μία ηέηνηα δήισζε εθ κέξνπο καο δελ 

έρεη λα θάλεη κε ην ηη ζα απαληήζεη ην 

άιιν άηνκν.

Γελ εμαλαγθάδνπκε ηνλ άιιν λα 

δηνξζώζεη ην πξόβιεκα.

Γελ επηιύνπλ ζπγθξνύζεηο, πεξηζζόηεξν 

ηηο πξνιακβάλνπλ μεθηλώληαο κηα πγηή 

ζπδήηεζε.



Example

Αξιολογώ

Stop

Σηαμαηώ

Observe

Παπαηηπώ

React

Ανηιδπώ

S.O.A.R LINE

Assess

Αθνινπζώληαο απηά ηα βήκαηα ζα κπνξνύκε λα αθνύζνπκε όιεο ηηο 

ζθέςεηο, λα θαηαιήμνπκε ζε έλα ζσζηό ζπκπέξαζκα θαη λα 

ελεξγήζνπκε αλάινγα.

Οη νκαδηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ζπδεηήζεηο βνεζνύλ ζηελ απνθπγή 

δεκηνπξγίαο πξνβιεκαηηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη ζηελ θαιύηεξε 

δηαρείξηζή ηνπο όηαλ ζπκβαίλνπλ.



Conflict management book

• Σν θξαηάκε ζηελ ηάμε.

• Οη καζεηέο θαηαγξάθνπλ ηηο ζπγθξνύζεηο ηνπο.

• Αλ ηηο επηιύζνπλ ηηο δηαγξάθνπλ από ην βηβιίν.

• Ο θαζεγεηήο ην αλνίγεη κία θνξά ηελ εβδνκάδα θαη  

ζπδεηάεη κε ηελ ηάμε ηηο ζπγθξνύζεηο πνπ δελ έρνπλ  

επηιπζεί θαζώο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζήζεθαλ 

γηα ηελ επίιπζε απηώλ πνπ έρνπλ δηαγξαθεί. 



Burnout

Η επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε είλαη 

κηα θαηάζηαζε ζσκαηηθήο, ςπρηθήο 

θαη ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο 

πνπ πξνθύπηεη από ρξόλην ζηξεο.

(Maslach & Jackson, 1981)



πλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, εμάληιεζε ζπλαηζζεκαηηθώλ 

πόξσλ, δελ κέλεη ηίπνηα λα δώζνπκε.

Απνμέλσζε, αδηαθνξία θαη ρακειή απηνεθηίκεζε, απώιεηα 

ελδηαθέξνληνο γηα εξγαζία.

Απνπξνζσπνπνίεζε, θπληζκόο, αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη 

ζηνπο απνδέθηεο ησλ ππεξεζηώλ καο.

Γεληθή δπζαξέζθεηα κε ηνλ εαπηό καο θαη ηηο επαγγεικαηηθέο 

καο ηθαλόηεηεο, ρακειή απηνπεπνίζεζε.

Δίλαη κηα αζξνηζηηθή δηαδηθαζία πνπ μεθηλά κε κηθξέο 

πξνεηδνπνηήζεηο πνπ κπνξνύλ εληαζνύλ.

Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά:



Δπεξγεηηθό άγρνο    

(επάγρνο)

Άγρνο Άγρνο

Δζηηαζκέλε πξνζνρή

πλαηζζεκαηηθή ηζνξξνπία

Οξζνινγηθή ζθέςε

•Μεησκέλε πξνζνρή

•Αλία

•ύγρπζε

•Απάζεηα

•Μεησκέλε  

επηιεθηηθόηεηα

•Γηέγεξζε

•Δμνπζέλσζε

•Απνδηνξγαλσκέλε 

ζπκπεξηθνξά

Πνιύ ιίγν Πάξα πνιύ 
ΔΡΔΘΙΜΑ/ΚΙΝΗΣΡΟ


Τ

Μ
Π

Δ
Ρ

ΙΦ
Ο

Ρ
ΙΚ

Η
 

Α
Π

Ο
Σ
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Δ


Μ
Α

Σ
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πκπηώκαηα θαη ελδείμεηο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΞΟΤΘΕΝΩΗ

πλερήο απνγνήηεπζε, ζπκόο, άγρνο, 

δπζαξέζθεηα, θαηάζιηςε, αδπλακία, 

αγαλάθηεζε. 

Η δνπιεηά δελ είλαη πιένλ επράξηζηε ή 

ελδηαθέξνπζα.

πρλέο θαζπζηεξήζεηο θαη απνπζίεο 

ζηνλ ρώξν εξγαζίαο, ρακειή εξγαζηαθή 

απόδνζε, έιιεηςε ελδηαθέξνληνο ή 

δέζκεπζεο. 

Έιιεηςε ζσκαηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο 

επαθήο κε ηνπο καζεηέο.

Γεληθή εμάληιεζε, πνλνθέθαινη, 

γαζηξεληεξηθά πξνβιήκαηα, 

πςειή αξηεξηαθή πίεζε, 

ηαρππαικίεο, αϋπλία. 

Απμεκέλε ρξήζε αιθνόι θαη 

θαθεΐλεο, αλζπγηεηλέο δηαηξνθηθέο 

ζπλήζεηεο, ρξήζε ππλσηηθώλ 

ραπηώλ, εξεκηζηηθώλ ή 

αληηθαηαζιηπηηθώλ.



Ση καο νδεγεί ζηελ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε

Έιιεηςε δηνηθεηηθήο 

ππνζηήξημεο

Έιιεηςε ζπιινγηθήο

(ζπλαδειθηθήο) 

ππνζηήξημεο

Μαζεηέο κε δηαηαξαθηηθή 

ζπκπεξηθνξά

Πίεζε γηα παξαγσγή έξγνπ, 

εθηέιεζε θαζεθόλησλ θαη 

ηήξεζε πξνζεζκηώλ

Κάιπςε πνιιώλ 

δηαθνξεηηθώλ ξόισλ

Έιιεηςε αλαγλώξηζεο θαη 

αλαηξνθνδόηεζεο

Πιεζώξα εθπαηδεπηηθώλ 

κεηαξξπζκίζεσλ

Γπζθνιίεο επηθνηλσλίαο ζε 

πνιππνιηηηζκηθά πιαίζηα

Παξεκβάζεηο απαηηεηηθώλ 

γνλέσλ

Πίεζε ζηηο 

πεξηόδνπο 

εμεηάζεσλ

Γύζθνιεο 

ζπλζήθεο 

εξγαζίαο

Αλεπαξθήο 

ακνηβή

Τπεξπιήξεηο ηάμεηο
Τπεξβνιηθέο 

επαγγεικαηηθέο απαηηήζεηο

Έιιεηςε 

θαηάιιειεο 

θαηάξηηζεο



Οκάδεο γηα ζπλαδειθηθή 

ππνζηήξημε θαη 

ππνζηήξημε από ηε 

δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ.

Δπαγγεικαηηθή αλάπηπμε, 

κέζα από θαζνδήγεζε, 

ζπλέδξηα, εξγαζηήξηα, 

ζεκηλάξηα.

Δξγαζηήξηα 

δηαρείξηζεο άγρνπο.

Πξνζνρή ζηα πξνεηδνπνηεηηθά 

ζεκάδηα! Όιν ην πξνζσπηθό 

πξέπεη λα γλσξίδεη γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Η 

δηεύζπλζε λα δηεμάγεη 

ζπλεληεύμεηο θαη αμηνινγήζεηο.

Σερληθέο δηαινγηζκνύ 

θαη αλαπλνήο.
ηξαηεγηθέο 

δηαρείξηζεο ρξόλνπ.

Πξόιεςε θαη κέξηκλα





FOCUS 
TIME

1 Όηαλ ζηνρνπξνζεισκέλα επηθεληξσλόκαζηε ζηελ εξγαζία καο δεκηνπξγνύληαη βαζηέο   

ζπλδέζεηο ζηνλ εγθέθαιό καο

PLAY
TIME

Όηαλ επηηξέπνπκε ζηνπο εαπηνύο καο λα είκαζηε απζόξκεηνη ή δεκηνπξγηθνί, 

απνιακβάλνληαο παηρληδηάξηθα λέεο εκπεηξίεο, δεκηνπξγνύκε λέεο ζπλδέζεηο ζηνλ 

εγθέθαιν.

CONNECTING

TIME
Όηαλ ζπλδεόκαζηε κε άιινπο αλζξώπνπο, ηδαληθά ζε πξνζσπηθό επίπεδν, θαη όηαλ  

αθηεξώλνπκε ρξόλν γηα λα εθηηκήζνπκε ηε ζύλδεζή καο κε ηνλ θπζηθό θόζκν γύξσ καο, 

ελεξγνπνηνύκε θαη εληζρύνπκε ην ζρεζηαθό θύθισκα ηνπ εγθεθάινπ.

PHYSICAL

TIME
Όηαλ θηλνύκε ην ζώκα καο, κε αεξόβηα άζθεζε αλ είλαη εθηθηό, εληζρύνπκε ηνλ εγθέθαιν 

καο κε πνιινύο ηξόπνπο.

TIME
IN

Όηαλ ζηνραδόκαζηε εζηηάδνληαο ζε αηζζήζεηο, εηθόλεο, ζπλαηζζήκαηα θαη ζθέςεηο, 

βνεζάκε ζηελ θαιύηεξε ελζσκάησζε ηνπ εγθεθάινπ.

DOWN
TIME

Όηαλ δελ είκαζηε ζπγθεληξσκέλνη ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζηόρν, θαη αθήλνπκε ην κπαιό 

καο λα πεξηπιαλάηαη ή απιά λα ραιαξώλεη, βνεζάκε ηνλ εγθέθαιν λα επαλαθνξηηζηεί.

2

3

4

5

6

SLEEP
TIME7

Όηαλ δίλνπκε ζηνλ εγθέθαιν ηελ αλάπαπζε πνπ ρξεηάδεηαη, εδξαηώλνπκε ηε κάζεζε θαη 

αλαθάκπηνπκε από ηηο εκπεηξίεο ηεο εκέξαο.

.



ζεκαληηθό, αιιά όρη επείγνλ ζεκαληηθό θαη επείγνλ

όρη ζεκαληηθό θαη όρη επείγνλ επείγνλ αιιά όρη ζεκαληηθό

Απνθαζίζηε πόηε 

ζα ην θάλεηε

Κάληε ην

ακέζσο

Κάληε ην

αξγόηεξα
Αλαζέζηε ην ζε 

θάπνηνλ άιινλ



Mindfulness = Δλζπλεηδεηόηεηα

Δεν είναι τεχνική 

χαλάρωσης.

Είναι τρόπος ζωής.

Η ―ελζπλεηδεηόηεηα‖ είλαη κηα επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε 

πξαθηηθή πνπ εμαζθεί ηελ πξνζνρή καο ζηελ παξνύζα 

θαηάζηαζε. Η πξαθηηθή απηή πεξηγξάθεηαη σο ε παξαηήξεζε 

ησλ ζθέςεσλ, ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ αηζζήζεώλ καο ζην 

―εδώ θαη ηώξα‖, ρσξίο λα ην θξίλνπκε σο θαιό ή άζρεκν. 

Απνηέιεζκα:

Με επίγλσζε θαη εξεκία δνύκε πιήξσο ηελ παξνύζα ζηηγκή.



Δπεξγεηηθά απνηειέζκαηα

ζηελ πγεία καο

Απνιακβάλνπκε πεξηζζόηεξν 

ηελ παξνύζα ζηηγκή

Αύμεζε ζπγθέληξσζεο θαη 

κείσζε απηνκαηηζκώλ.

Δπίηεπμε θαιύηεξνπ 

ειέγρνπ ησλ ζθέςεσλ, ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ 

ζπκπεξηθνξώλ

Υαιάξσζε, βειηίσζε ηεο 

αλαπλνήο, ξύζκηζε ηεο 

αξηεξηαθήο πίεζεο, ελίζρπζε 

ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ…

Θεηηθέο αιιαγέο ζε 

λεπξνβηνινγηθό επίπεδν.





«εμαζθώληαο θαζεκεξηλά ηελ 

ελζπλεηδεηόηεηά καο, έρνπκε 

κεγαιύηεξε επίγλσζε ησλ 

ζθέςεσλ, ζπλαηζζεκάησλ 

θαη ζσκαηηθώλ αηζζήζεσλ πνπ 

βηώλνπκε από ζηηγκή ζε ζηηγκή. 

Γηλόκαζηε πεξηζζόηεξν ελήκεξνη 

θαη ζηαδηαθά απνθηνύκε 

κεγαιύηεξε ειεπζεξία θαη επηινγή 

ζην πώο ζα αληαπνθξηζνύκε 

ζε ό,ηη έξρεηαη λα καο ζπλαληήζεη.»



Ιζότρονες αναπνοές

Η ηζόρξνλεο αλαπλνέο είλαη κηα βαζηθή ηερληθή 

αλαπλνήο.

- Πάξηε κηα αξγή εηζπλνή από ηε κύηε ζαο κεηξώληαο σο ην 

ηέζζεξα. 

- Δθπλεύζηε αξγά από ηε κύηε ζαο κεηξώληαο σο ην  

ηέζζεξα. 



Η θνηιηαθή αλαπλνή είλαη κηα από ηηο πην εύθνιεο ηερληθέο 

αλαπλνήο. 

- Σνπνζεηήζηε ην έλα ρέξη ζην ζηήζνο ζαο. 

- Σνπνζεηήζηε ην άιιν ρέξη ζηελ θνηιηά ζαο. 

- Πάξηε κηα βαζηά εηζπλνή από ηε κύηε. 

- Νηώζηε ην ρέξη ζαο ζηελ θνηιηά ζαο λα θηλείηαη θαζώο 

θνπζθώλεηε ην δηάθξαγκα κε αέξα. 

- Απειεπζεξώζηε αξγά ηελ αλαπλνή ζαο.

Κοιλιακή αναπνοή 

(Διαθραγμαηική αναπνοή)



Η αλαπλνή 4-7-8, είλαη κηα ηζρπξή ηερληθή αλαπλνήο, 

ηδαληθή γηα καζεηέο θαη θαζεγεηέο κε πςειά επίπεδα 

άγρνπο!

- Μεηά από κηα βαζηά εθπλνή κε έλα κεγάιν αλαζηελαγκό, 

θιείζηε ην ζηόκα ζαο θαη αξγά εηζπλεύζηε από ηε κύηε ζαο

κεηξώληαο σο ην 4. 

- ηε ζπλέρεηα θξαηήζηε ηελ αλαπλνή ζαο κεηξώληαο σο ην 7. 

- Δθπλεύζηε όιν ηνλ αέξα βαζηά κεηξώληαο σο ην 8, αθήλνληαο

έλα κεγάιν αλαζηελαγκό. 

- Δπαλαιάβεηε αλ ζέιεηε.

Η αναπνοή με ηον     

ζσνδσαζμό 4-7-8 



Η αλαπλνή κπαιόλη κπνξεί λα βνεζήζεη καζεηέο θαη θαζεγεηέο λα δηαρεηξηζηνύλ 

ζσζηά αλαπλνή, ζώκα θαη ζπλαηζζήκαηα, γηα λα ληώζνπλ ήξεκνη, γεκάηνη ελέξγεηα, 

θαη ζπγθεληξσκέλνη. 

Μπνξείηε λα επηιέμεηε λα θαληαζηείηε έλα κπαιόλη ζε έλα ρξώκα πνπ ζαο ραιαξώλεη, ζαο 

ελεξγνπνηεί  ή ζαο θάλεη λα ζπγθεληξώλεζηε, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ζαο.

- Σνπνζεηήζηε θαη ηα δύν ρέξηα πάλσ από ην θεθάιη ζαο. 

- Αξρίζηε λα εηζπλέεηε θαη λα εθπλέεηε αξγά. Καζώο εηζπλέεηε, ζεθώζηε  ηα ρέξηα ζαο πάλσ 

από ην θεθάιη ζαο, ζαλ λα θνπζθώλεηε έλα κπαιόλη. Όηαλ νη πλεύκνλέο ζαο είλαη γεκάηνη 

αέξα, ηα ρέξηα ζαο πξέπεη λα κνηάδνπλ κε έλα κεγάιν, ζηξνγγπιό κπαιόλη ζηελ θνξπθή 

ηνπ θεθαιηνύ ζαο.

- Καζώο εθπλέεηε, θέξηε αξγά ηα ρέξηα ζαο πξνο ην θεθάιη ζαο. Δίλαη ζεκαληηθό λα 

ηαηξηάμεηε ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο εηζπλνήο κε ην λα ζεθώλεηε ηα ρέξηα ζαο πξνο ηα επάλσ 

θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο εθπλνήο κε ην λα θέξεηε ηα ρέξηα ζαο πίζσ πξνο ηα θάησ.

Η αναπνοή μπαλόνι 



Σν λα ζηξέςνπκε ηελ πξνζνρή καο ζε έλα πξαγκαηηθό αληηθείκελν 

είλαη έλαο πνιύ θαιόο ηξόπνο λα απμήζνπκε ηελ απηνζπγθέληξσζή 

καο. Η ρξήζε ελόο αλεκόκπινπ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ελζπλεηδεηή 

αλαπλνή είλαη κηα πνιύρξσκε δξαζηεξηόηεηα, θαηάιιειε γηα 

παηδηά, αιιά θαη απνιαπζηηθή γηα όινπο! 

- Κξαηήζηε ηνλ αλεκόκπιν κπξνζηά από ην πξόζσπό ζαο.

- Πάξηε κηα βαζηά, αξγή αλαπλνή. 

- Απειεπζεξώζηε αξγά ηελ αλαπλνή θπζώληαο ηνλ αλεκόκπιν. 

- Δπαλαιάβεηε κεξηθέο θνξέο.

Η αναπνοή με ανεμόμσλο



Η πιο απλή ηεσνική



Δελ απαηηνύλ εηδηθό 

εμνπιηζκό θαη δελ 

παίξλνπλ απαξαίηεηα 

πνιύ ρξόλν

01 02

03

Δλζπλείδεηεο αζθήζεηο αλαπλνήο 

ζην ζρνιείν!!!!!

Μπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ 

νπνπδήπνηε θαη 

νπνηεδήπνηε

Θα ρξεηαζηεί λα δηαζέζνπκε κόλν ιίγα ιεπηά, άξα 

είλαη ηέιεηεο γηα νπνηαδήπνηε πεξίζηαζε: ζηελ αξρή 

ή ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο, πξηλ από έλα ηεζη, πξηλ 

από κία παξνπζίαζε….



Ήηαλ κηα αμηόινγε 

επηκόξθσζε….

…. πινύζηα ζε γλώζεηο 

θαη ζπγθηλήζεηο.



Αιιά θαη έλα ππέξνρν 

ηαμίδη…
…γεκάην εκπεηξίεο από ηνλ 

θαηαιαληθό ηξόπν δσήο…



…ζε κηα πόιε πνπ κε ηελ ππέξνρε αξρηηεθηνληθή θαη ηνλ πινύζην πνιηηηζκό ηεο 

δελ αθήλεη θαλέλαλ αζπγθίλεην!!!





Βίνηεο για ζςγκπούζειρ και διαμεζολάβηζη.

Students Learn the Skill of Conflict Resolution in a 

Multi-Age Class

Conflict Resolution

Mock Peer Mediation Session

https://www.youtube.com/watch?v=DazLm-VB-Ik&ab_channel=Edutopia
https://www.youtube.com/watch?v=DazLm-VB-Ik&ab_channel=Edutopia
https://www.youtube.com/watch?v=DazLm-VB-Ik&ab_channel=Edutopia
https://www.youtube.com/watch?v=DazLm-VB-Ik&ab_channel=Edutopia
https://www.youtube.com/watch?v=KY5TWVz5ZDU&ab_channel=ThatsEasyLearning
https://www.youtube.com/watch?v=ynBhMQDT7Kw&ab_channel=PGCPS


The MEDIATOR SCRIPT



What is Mindfulness? - YouTube

Kids explain mindfulness - YouTube

Βίνηεο για ηην Ενζςνειδηηόηηηα

Mindfulness with Marta - Meditation Body Mind and Heart

https://www.youtube.com/watch?v=HmEo6RI4Wvs&list=PLVZD6mJzX4gOSQurUs4KiCht9Hw-mUzPx&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=HmEo6RI4Wvs&list=PLVZD6mJzX4gOSQurUs4KiCht9Hw-mUzPx&index=5
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Βίντεο  για Breathing techniques

HOBERMANN SPHERE BREATHING 

Rob Amchin—University of Louisville—

Breathing exercises with bubbles and pinwheels

Draw your breath

Colour Your Breath - Mindful Art for Kids

Mindfulness with Marta - Meditation Body Mind and Heart
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