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Περιεχόμενο

• Εισαγωγή

• Μέρος Α: 

– Επικοινωνιακές Δεξιότητες και Τεχνικές 

Επίλυσης Συγκρούσεων 

• Μέρος Β: 

– Αντιμετώπιση του Άγχους των Διαγωνισμάτων 

και των Εξετάσεων

• Σύνοψη



Εισαγωγή



Οι «αντιδράσεις» των παιδιών 

είναι «συμπτωματικές», 

λειτουργούν σαν «πυξίδα», 

είναι «παραπλανητικές» 

και δεν έχουν καμία σχέση με την αιτία
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Προσέγγιση Εστιασμένη στη Λύση

“Solution Focus Approach”

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Επικοινωνία…….. Επίλυση Σύγκρουσης

Διερεύνηση ψυχικών αναγκών  

Επιδοσιακά αντικείμενα

Κοινωνία της επίδοσης

Νοηματοδότηση και σημασιοδότηση συμπεριφορών

ΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

(Αποθεματική Διαγνωστική Προσέγγιση)
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Εισηγήσεις

Τεχνικές 

Ενδυνάμωσης γονέων



Πράξεις

Αντιδράσεις

Σκέψεις

Συναισθήματα

6Ψυχικές Ανάγκες



Μέρος Α: 

Επικοινωνιακές Δεξιότητες 

και 

Τεχνικές Επίλυσης Συγκρούσεων 



Πρακτικές εισηγήσεις



Επικοινωνία

• Η επικοινωνία μεταξύ δύο ατόμων 

– πρέπει να βασίζεται σε έναν ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΣΕΒΑΣΜΟ 

• Οι γονείς και τα παιδιά 

– είναι απαραίτητο να επιτρέπουν ο ένας στον άλλον να 

εκφράσει 

• τα συναισθήματα του 

• τις πεποιθήσεις του ειλικρινά 

• χωρίς το ΦΟΒΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ. 



Επικοινωνία
• Μπορεί να μην συμφωνούμε με τα παιδιά μας 

– ωστόσο μπορούμε να τους δείξουμε ότι δεχόμαστε τα 

συναισθήματα τους. 

• Η αποδοχή του παιδιού μας

– το αίσθημα του παιδιού ότι το αγαπάνε όπως αυτό είναι 

βοηθά το παιδί 

• να αποδεχτεί τον εαυτό του

• να αποκτήσει συναίσθηση της αξίας του  

• να γίνει υπεύθυνο 

• και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες.



Τρόποι Επικοινωνίας 

που βασίζονται 

στον Αμοιβαίο Σεβασμό.



Τρόποι Επικοινωνίας 

1. Μαθαίνουμε να είμαστε Καλοί Ακροατές

2. Απλά Ανοίγματα

3. Ενεργητική Ακρόαση

4. Αναζήτηση Εναλλακτικών Λύσεων

5. Εγώ- μηνύματα ή μηνύματα σε πρώτο 

πρόσωπο

6. Έλεγχος έντασης - Ευκαιρία για φιλική 

Συζήτηση - Αποδοχή του παιδιού



1. Καλοί Ακροατές



Μαθαίνουμε να είμαστε καλοί ακροατές

• Αρχικά να καθορίσουμε ένα είδος επαφής που να λέει

• «Σε ακούω, σου δίνω την προσοχή μου». 

• με το βλέμμα μας 

• και τη στάση του σώματος μας 

• Η επικοινωνία μας με το παιδί διεξάγεται

– σε λεκτικό επίπεδο 

– και σε μη λεκτικό επίπεδο 

• οι πράξεις μας 

• η έκφραση του προσώπου μας

• ο τόνος της φωνής μας δίνουν μηνύματα 



Μαθαίνουμε να είμαστε καλοί ακροατές

• Μπορούμε να επικοινωνήσουμε με το παιδί 

– με ένα χαμόγελο

– ένα συνοφρύωμα 

– ή ένα χτύπημα στην πλάτη. 

• Επικοινωνώ με το παιδί μου σημαίνει 

– ότι θέτω τον εαυτό μου στη διάθεση του 

– ότι θέλω πραγματικά να το ακούσω και να το βοηθήσω. 



Μαθαίνουμε να είμαστε καλοί ακροατές

• Όταν τα παιδιά αντιδρούν στο γονιό 

– συνήθως επιθυμούν κάτι άλλο 

– και υποθέτουν ότι εκείνος θα τους καταλάβαινε

• Καμία φορά τα παιδιά αντιδρούν μόνο και μόνο επειδή 

νιώθουν ότι οι γονείς τους 

– δεν τα λαμβάνουν υπόψη τους

– ή δεν τους δίνουν σημασία. 



Μαθαίνουμε να είμαστε καλοί ακροατές

• Με το να διαθέσουμε «5» λεπτά παραπάνω 

– για να ακούσουμε 

– και να κατανοήσουμε 

• τα συναισθήματα

• τις ανάγκες 

• και τις επιθυμίες τους 

• Μπορούμε να τους προσφέρουμε τελικά αυτό που χρειάζονται 

– και κατ’ επέκταση σαν γονείς να θέσουμε τις βάσεις 

– για μία καλή συνεργασία μαζί τους. 



2. Απλά Ανοίγματα



Απλά ανοίγματα

• Ανοιχτές απαντήσεις - ερωτήσεις 

– ουσιαστικά ανοίγουν μια πόρτα επικοινωνίας

– δίνουν στο παιδί την ευκαιρία στο να μπορέσει να μας 

πει περισσότερα.

• Είναι ένα είδος πρόσκλησης προς το παιδί να μιλήσει. 



Απλά ανοίγματα

• Αντιδράσεις όπως 

– καταλαβαίνω…….

– πραγματικά ……πώς έτσι………

– θα ήθελα να μου πεις περισσότερα για αυτό……..

– θέλεις να το συζητήσουμε.. …….

• Διευκολύνουν το παιδί να εκφραστεί

– του μεταφέρουν το μήνυμα ότι το σέβεστε 

– το αποδέχεστε ακόμη και όταν εκφράζει κάτι αρνητικό. 



Απλά ανοίγματα

• Για παράδειγμα αν έρθει το παιδί και μας πει : 

• «Η Κατερίνα δεν με κάνει παρέα …..έκανε άλλες φίλες…….»

• Κλειστή απάντηση 

– …..ξέχασε το…….

– …..μπορεί απλώς να ήθελε να σε πειράξει… 

• Ανοιχτή απάντηση 

– …θα ήθελες να μου πεις τι έγινε και άλλαξαν τα πράγματα; 



Απλά ανοίγματα

• Με ανοιχτές απαντήσεις τα παιδιά 

• ενθαρρύνονται να έρθουν πιο κοντά μας 

• να ανοιχτούν

• να μας πουν για τα συναισθήματα και τις ιδέες τους. 

– Έτσι καλλιεργείται η οικειότητα 

• και βελτιώνεται η σχέση γονέων-παιδιού.



3. Ενεργητική Ακρόαση



Ενεργητική ακρόαση

• Αντανακλαστική ακοή ή αλλιώς ενεργητική ακρόαση. 

• Παθητική ακρόαση (σιωπή ) 

– που είναι απαραίτητη σε κάποιες περιπτώσεις 

• Η ενεργητική ακρόαση είναι ένας τρόπος 

– να ακούμε το παιδί αντανακλαστικά

– και να λειτουργούμε σαν ένα είδος καθρέφτη 

• που αποκωδικοποιεί τα συναισθήματα του παιδιού

• Τα δίνει πίσω και έτσι βοηθά το παιδί 

– να δει πιο σφαιρικά

– και να ξανασκεφτεί το πρόβλημα του 



Ενεργητική ακρόαση
• Ένα παράδειγμα

• Έρχεται η κόρη σας κλαίγοντας και σας λέει

– «…….η Μαρία μου πήρε όλους τους φιλους μου………»

• Γονέας : «Σίγουρα νιώθεις άσχημα για αυτό και είσαι πολύ 

θυμωμένη ……φαίνεσαι στενοχωρημένη ..…..»

• Παιδί : «….Nαι, με πειράζει πολύ … αύριο θα πάω και θα 

της μιλήσω……»



Ενεργητική ακρόαση

• Ο γονέας με αυτό τον τρόπο προσπαθεί 

– να καταλάβει τι αισθάνεται το παιδί 

– και με δικές του λέξεις το στέλνει πίσω για 

επιβεβαίωση. 

• Ο γονέας έτσι δεν στέλνει το δικό του μήνυμα όπως 

– γνώμη

– συμβουλή

– κριτική

– «…….τι να κάνουμε έτσι είναι η ζωή σκληρή……»

• Αλλά επανατροφοδοτεί

– αυτό που νομίζει ότι άκουσε από το παιδί. 



Σε τι βοηθάει η μέθοδος 

της ενεργητικής ακρόασης;



Σε τι βοηθάει η μέθοδος 

της ενεργητικής ακρόασης;

• Ενθαρρύνει το παιδί να νιώσει ότι 

– το ακούν 

– το κατανοούν 

– και να εξακολουθήσει να μιλάει

• Βοηθά τα παιδιά 

– να μην φοβούνται τα αρνητικά συναισθήματα

– και να τα εκφράζουν

• Προωθεί 

– μια ζεστή και ουσιαστική σχέση με το παιδί



Σε τι βοηθάει η μέθοδος 

της ενεργητικής ακρόασης;

• Κάνει το παιδί πιο πρόθυμο να ακούσει 

– τις σκέψεις 

– και τις ιδέες των άλλων

• Διευκολύνει τη λύση του προβλήματος 

– από το ίδιο το παιδί

• Δίνει στο παιδί μας πρωταγωνιστικό ρόλο 

– το παιδί σκέφτεται μόνο του για τον εαυτό του

– και ΝΙΩΘΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΣΤΕ.



Σε τι βοηθάει η μέθοδος 

της ενεργητικής ακρόασης;

• Για να μπορέσει ο γονέας να εφαρμόσει την 

ενεργητική ακρόαση 

– πρέπει να μάθει να συλλαμβάνει το νόημα της 

συμπεριφοράς του παιδιού 

– πιάνοντας το μήνυμα που στέλνει πέρα από τα 

λόγια

– με την έκφρασή του (κατσούφιασμα).



4. Αναζήτηση 

Εναλλακτικών Λύσεων



Αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων

• Mε την αντανακλαστική ακοή 

– βοηθάμε τα παιδιά να ξεκαθαρίσουν τα συναισθήματα τους 

– και να σκεφτούν λογικότερα τα προβλήματα τους. 

• Πολλές φορές μπορεί να βρουν και μόνα τους μία λύση 

– αλλά τις περισσότερες φορές χρειάζονται βοήθεια 

– για να σκεφτούν διάφορους τρόπους να δράσουν

• Οι γονείς μπορούν να υποστηρίξουν τα παιδιά τους 

– με τη μέθοδο της αναζήτησης εναλλακτικών λύσεων.



Αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων

• Οι γονείς σκέφτονται μαζί με τα παιδιά 

– εναλλακτικές λύσεις σε κάτι που τα απασχολεί 

– μετά τα παιδιά διαλέγουν σε συνεργασία με το γονέα 

– αυτή που τους ταιριάζει ανάλογα με την κάθε περίσταση. 

• Σε καμία περίπτωση όμως δεν είναι καλό να συγχέουμε 

– την διαδικασία αναζήτησης εναλλακτικών λύσεων 

– με τη συμβουλή.



Αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων

• Η συμβουλή 

– κάνει τα παιδιά να εξαρτώνται από εμάς 

– να αντιδρούν για να μην κάνουν αυτό που τους 

λέμε

– για να μας πάνε κόντρα

• Εάν καμία φορά οι συμβουλές μας είναι άτοπες 

– χάνουν την εμπιστοσύνη τους σε εμάς. 



Αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων

• Με τη μέθοδο των εναλλακτικών λύσεων τα παιδιά 

– αναπτύσσουν τις νοητικές τους ικανότητες 

– δεν πιέζονται να αντιδράσουν

– εξαφανίζεται η ανάγκη για χρήση δύναμης είτε από το 

παιδί είτε από το γονέα

– τα παιδιά μαθαίνουν να παίρνουν πρωτοβουλίες 

– να γίνονται πιο υπεύθυνα και πιο αυτόνομα 

– να συνεργάζονται.



5. Εγώ- μηνύματα



Εγώ- μηνύματα
• Τι γίνεται όταν το πρόβλημα που υπάρχει

– δεν είναι του παιδιού 

– αλλά δικό μας; 

• Πώς θα κάνουμε το παιδί να μας ακούσει 

– όταν θέλουμε να του μεταφέρουμε τις ανάγκες μας 

– χωρίς να επαναλαμβάνουμε συνεχώς το ίδιο πράγμα 

ΕΚΑΤΟ ΦΟΡΕΣ; 

• Για να μπορέσετε να επηρεάσετε το παιδί σας 

– είναι ανάγκη να επικοινωνήσετε μαζί του 

– με τρόπο έτσι ώστε τα συναισθήματα σας και οι 

προθέσεις σας 

– να γίνουν κατανοητά από το ίδιο.



Εγώ- μηνύματα
• Μηνύματα που ξεκινούν με το ΕΣΥ, 

– είναι προσανατολισμένα στο παιδί

• ………Εσύ δεν πρέπει να το κάνεις αυτό…

• ………Συμπεριφέρεσαι σαν μωρό…………

• ……….Είσαι ένα ενοχλητικό παλιόπαιδο…

• Αυτά τα μηνύματα εκφράζουν 

– μία επίθεση

– μία κριτική απέναντι στο παιδί 

– που δεν το βοηθούν να καταλάβει 

• για πιο λόγο πρέπει να σταματήσει να κάνει κάτι.



Εγώ- μηνύματα
• Μήνυμα σε πρώτο πρόσωπο

– ένα «ΕΓΩ» μήνυμα 

– που θα να περιγράφει στο παιδί 

– πως μας κάνει να νιώθουμε μια συγκεκριμένη 

συμπεριφορά του. 

• «……..Στεναχωριέμαι και θυμώνω μαζί σου όταν πας στο 

σχολείο αδιάβαστος……..» 

• Αντί 

– «...είσαι τεμπέλης και δεν θα τα πάμε καλά...»



Εγώ- μηνύματα

• Το «ΕΓΩ» μήνυμα 

– δεν είναι απειλητικό για το παιδί 

– και σπάνια προκαλεί αντίδραση . 

• Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στο παιδί 

– να καταλάβει ότι δεν είναι κακό που εκδηλώνει μια 

συμπεριφορά

– αλλά ότι φέρει ευθύνη 

• για την αλλαγή της συμπεριφοράς του 

• καθώς έχει αρνητικές συνέπειες 

– στο γονέα και στο ίδιο. 



Εγώ- μηνύματα
• Οι περισσότεροι γονείς 

– δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν μηνύματα σε πρώτο 

πρόσωπο 

– καθώς τους είναι δύσκολο να είναι διάφανα πραγματικοί 

με τα παιδιά τους 

– να μην είναι αλάνθαστοι

– να μην έχουν αδυναμίες και ανάγκες.

• Έτσι κρύβουν τα συναισθήματα τους 

– πίσω από ένα «ΕΣΥ» μήνυμα 

– που ρίχνει την ευθύνη στο παιδί 

– και δεν εκθέτει τους ίδιους. 



Εγώ- μηνύματα

• Η χρησιμοποίηση  μηνυμάτων σε πρώτο πρόσωπο

• καλλιεργεί μία αυθεντική και ειλικρινή σχέση

• μεταξύ παιδιού –γονέα. 

• Όταν ανακοινώνουμε στο παιδί 

– για το πώς σκεφτόμαστε ή αισθανόμαστε 

– δείχνουμε στο παιδί ότι το εμπιστευόμαστε 

– ότι μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά 

– και να σεβαστεί τις ανάγκες μας. 



Εγώ- μηνύματα

• Το παιδί μας γνωρίζει όπως ακριβώς είμαστε 

– και με τη σειρά του αποκτά το θάρρος να μας πει και αυτό 

– πως πραγματικά είναι. 

• Έτσι ερχόμαστε κοντά με το παιδί 

– και αποκτούμε μία σχέση οικειότητας

– και ειλικρινούς ενδιαφέροντος μαζί του.



6. Έλεγχος έντασης

- Ευκαιρία για φιλική συζήτηση 

- Αποδοχή του παιδιού



Έλεγχος έντασης - ευκαιρία για φιλική 

συζήτηση - αποδοχή του παιδιού

• Μία από τις πιο συχνές ενδείξεις –σύμπτωμα έλλειψης 

επικοινωνίας μεταξύ γονέα παιδιού

– είναι η γκρίνια 

• που εκφράζεται με τον δυνατό τόνο της φωνής

– είτε στην περίπτωση που είναι παρακλητικός

• όταν ο γονέας παρουσιάζεται ως θύμα. 

• «…..δεν με λυπάσαι καθόλου παιδί μου……» 

– ή στη περίπτωση που ξεφωνίζει 

• επειδή δεν μπορεί να ελέγξει τα νεύρα του/της. 



Έλεγχος έντασης - ευκαιρία για φιλική 

συζήτηση-αποδοχή του παιδιού

• Οι δυνατές φωνές και οι συνεχείς επαναλήψεις 

– των ίδιων πραγμάτων από τους γονείς 

– στο τέλος καταλήγουν στο να μην ακούγονται καθόλου 

από το παιδί. 

– από το ένα αυτί μπαίνει από το άλλο βγαίνει.

• Άρα στην επικοινωνία μας με το παιδί είναι βασικό να 

υιοθετήσουμε 

– μία ήρεμη και θετική στάση 

– που θα δείχνει σταθερότητα και αποφασιστικότητα σε 

αυτά που λέμε. 



Έλεγχος έντασης - ευκαιρία για φιλική 

συζήτηση-αποδοχή του παιδιού

• Όταν δεν μπορούμε να ελέγξουμε

– τον εαυτό μας και τις αντιδράσεις μας 

• είτε γιατί είμαστε κουρασμένοι

• είτε γιατί έχουμε να σκεφτούμε χίλια δυο αλλά 

πράγματα 

– καλό είναι να αποσυρθούμε για λίγο 

– και όταν ηρεμήσουμε να αρχίσουμε να επικοινωνούμε 

με το παιδί. 



Έλεγχος έντασης - ευκαιρία για φιλική 

συζήτηση-αποδοχή του παιδιού

• Επίσης θα πρέπει να είμαστε 

– πολύ προσεχτικοί και ήρεμοι 

– με θέματα και προβλήματα που είναι ασήμαντα 

– και εμείς απλώς αντιδρούμε υπερβολικά βάζοντας 

τις φωνές 

– και δημιουργώντας ένα τοξικό κλίμα στο σπίτι 

– χωρίς ουσιαστικό λόγο.



Έλεγχος έντασης - ευκαιρία για φιλική 

συζήτηση-αποδοχή του παιδιού

• Οι προβληματικές καταστάσεις και οι καυγάδες στο σπίτι 

– δεν θα πρέπει να γίνονται η μόνη αφορμή για να μιλάμε 

ουσιαστικά με το παιδί μας. 

• Μπορούμε να αδράξουμε την ευκαιρία 

– και να κάνουμε μία φιλική και ανέμελη συζήτηση μαζί του

– όταν είμαστε ήρεμοι 

– και έχουμε χρόνο. 



Έλεγχος έντασης - ευκαιρία για φιλική 

συζήτηση-αποδοχή του παιδιού

• Έτσι μπορούμε 

– να βελτιώσουμε τη σχέση μας με το παιδί 

– και να λειτουργήσουμε πιο αποτελεσματικά 

– πάρα σε συνθήκες διαμάχης και έντασης.

• Ο σαρκασμός, η γελοιοποίηση και οι ετικέτες-ταμπέλες 

– που καμιά φορά βάζουμε στα παιδιά μας όταν 

επικοινωνούμε μαζί τους 

– μπορεί να είναι καταστρεπτικά για τη σχέση μας μαζί 

τους. 



Έλεγχος έντασης - ευκαιρία για φιλική 

συζήτηση-αποδοχή του παιδιού

• Το γενικότερο κλίμα που οφείλουν οι γονείς να καλλιεργούν 

– είναι ένα ΚΛΙΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

• Τα παιδιά δεν θα φοβούνται να μιλήσουν ανοιχτά 

– για αυτά που τους απασχολούν 

– και αυτά που αισθάνονται

– και δεν θα απειλούνται ότι θα τα υποβιβάσουμε 

– ή ότι δεν θα πάρουμε στα σοβαρά αυτά που έχουν να 

μας πουν



Πρακτικές εισηγήσεις



1. Η σημασία της ΠΡΟΣΟΧΗΣ

2. Αγνοείστε τις ανεπιθύμητες 

συμπεριφορές

3. Δίνοντας Αποτελεσματικές 

Οδηγίες - κάνοντας υποδείξεις



Πρακτικές εισηγήσεις

• Όταν μιλάτε το παιδί «πρέπει» να σας ακούει

• Να είστε κοντά στο παιδί όταν δίνετε οδηγίες

– προσέξτε …… ΟΧΙ εντολές

• Κοιτάξτε το κατευθείαν στα μάτια

• Μιλήστε του με σαφήνεια και σταθερό τόνο φωνής

• Αφήστε το πρόσωπο σας να δείχνει αυστηρό ενώ μιλάτε

• Επιμείνετε να σας προσέξει και να ακολουθήσει τις 

οδηγίες σας

– οι οδηγίες να είναι πάντοτε λογικές
54



Αγνοείστε τις ανεπιθύμητες συμπεριφορές

• Μείνετε σταθεροί στους κανόνες 

– που θέσατε μαζί με το παιδί/ παιδιά

• Μην λαμβάνεται υπόψη σας 

– τα αγενή σχόλια και τις διαμαρτυρίες του παιδιού

• Αδιαφορήστε για τα ξεσπάσματα και τις φωνές 

– αφήστε το παιδί χωρίς ακροατήριο
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Αγνοείστε τις ανεπιθύμητες συμπεριφορές (συν.)

• Αν είναι πραγματικά σημαντικό να πειθαρχήσει εκείνη την 

στιγμή το παιδί 

– δείξτε του ότι εννοείτε αυτό που λέτε

• Σταθείτε κοντά του και επαναλάβετε την απαίτηση σας 

– με υψηλό και σταθερό τόνο φωνής 

– και με έντονο βλέμμα   όχι ουρλιάζοντας

• Δεν είναι κακό να δείχνετε πραγματικά θυμωμένοι!!!!!



Δίνοντας οδηγίες - κάνοντας υποδείξεις

• Κάντε υποδείξεις διατυπωμένες 

– με συντομία και σαφήνεια

– ευγενικά ο σεβασμός κερδίζεται δεν 

χαρίζεται

• Κάντε μία υπόδειξη κάθε φορά

• Χρησιμοποιήστε οδηγίες που καθορίζουν με σαφήνεια την 

επιθυμητή συμπεριφορά

• Δεν είναι καλό να χρησιμοποιείτε απαγορευτικές εντολές του 

τύπου «ΜΗΝ»

– αλλά του τύπου «ΟΤΑΝ………….ΤΟΤΕ.............»

• Δώστε στα παιδιά το δικαίωμα της επιλογής 
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Δίνοντας οδηγίες - κάνοντας υποδείξεις (συν.)

• Μην δίνετε περιττές οδηγίες και μην απειλείτε τα παιδιά

– δημιουργείται ένταση και αντίδραση

• Επαινέστε την συμμόρφωση 

– και τηρείστε τις ανάλογες συνέπειες για την ΜΗ-συμμόρφωση

• Υποστηρίξτε τις υποδείξεις που κάνει ο άλλος γονιός 

• Να έχετε ρεαλιστικές προσδοκίες

• Κάντε το ξεκάθαρο ότι «Όχι» σημαίνει «Όχι» 

• Τα λόγια σας πάντοτε να υποστηρίζονται από τις πράξεις σας
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Σύνοψη 

Τεχνικές 

Επίλυσης Συγκρούσεων



Τεχνικές 

Επίλυσης Συγκρούσεων

• Σκοπό: να καταλάβουμε ο ένας τον άλλο.

• Απαντήσεις με αντανακλαστική ακοή 

– που δείχνουν ότι κατανοούμε τα συναισθήματα του 

παιδιού.

• Μηνύματα στο πρώτο πρόσωπο 

– που μεταφέρουν στα παιδιά αυτά που εμείς σκεφτόμαστε 

και αισθανόμαστε.



Τεχνικές 

Επίλυσης Συγκρούσεων

• Ιεραρχία σημαντικών θεμάτων 

– και επιλογή κατάλληλης μεθόδου 

επικοινωνίας σε κάθε περίσταση.

• Αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων 

– αντί για συμβουλές.



Τεχνικές 

Επίλυσης Συγκρούσεων

• Αποφυγή κατά την επικοινωνία μας με το παιδί. 

– κριτικής

– σαρκασμού

– γελοιοποίησης 

– ετικετοποιήσης του παιδιού 

– Σεβασμός και Αποδοχή του παιδιού

• Ευκαιρία και ανεύρεση χρόνου

– για φιλικές συζητήσεις με το παιδί.



Μέρος Β:



Μέρος Β:

Στρατηγικές Αντιμετώπισης του 

ΑΓΧΟΥΣ 

των Διαγωνισμάτων/Εξετάσεων 

για Γονείς και Μαθητές
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Εισαγωγή

• Το άγχος των Διαγωνισμάτων/Εξετάσεων έχει 

να κάνει με 

– υπερβολική ανησυχία

– φόβο 

– και ανησυχία ενδεχόμενης αποτυχίας ή 

μειωμένης επίδοσης.
65



Εισαγωγή
• Κάθε χρόνο το άγχος των 

Διαγωνισμάτων/Εξετάσεων  επηρεάζει σε 

μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό 

– την πλειοψηφία των μαθητών. 

• Η κούραση της σχολικής χρονιάς 

αντικρούεται με το διάβασμα 

– ενώ από την άλλη ΤΟ ΑΓΧΟΣ για μια καλή 

επίδοση στα διαγωνίσματα/στις εξετάσεις 

– μπορεί να καταβάλλει τους μαθητές 

– και να μειώσει τη διάθεση για διάβασμα.
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Εισαγωγή

• Το αίσθημα αυτό συνήθως εμφανίζεται 

– πριν (κατά τη διάρκεια της μελέτης),

– στην εξέταση (την ώρα αξιολόγησης) 

– αλλά και μετά (μέχρι την ανακοίνωση των 

αποτελεσμάτων) 

– και είναι συχνό ακόμα και στα άτομα που 

έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα.
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Τα συμπτώματα του άγχους 
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Μπορούν να εκδηλωθούν ως
Ψυχοσωματικά 

Συμπτώματα

– τον πονοκέφαλο

– ζαλάδα

– ταχυκαρδία

– τρέμουλο

– δύσπνοια 

– εφίδρωση

Συναισθηματικά 

Συμπτώματα

– απελπισία

– οξυθυμία

– κατάθλιψη

– αδυναμία 

– και απογοήτευση
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Τα συμπτώματα του άγχους 

• Σε κάποια άτομα παρατηρείται 

– μειωμένη ικανότητα συγκέντρωσης

– σύγχυση 

– και απώλεια μνήμης.

• Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα

– την άσχημη επίδοση στα διαγωνίσματα/ στις 

εξετάσεις 

– ακόμα και με την καλύτερη προετοιμασία.
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Τα συμπτώματα του άγχους 

• Ήπια συμπτώματα άγχους 

– λειτουργούν εποικοδομητικά

• Ενώ όταν η ανησυχία γίνεται ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ το 

άτομο μπορεί να νιώσει 

• πανικό και απώλεια ελέγχου

• σύγχυση 

• και να μη μπορεί να σκεφτεί. 71



Στρατηγικές Αντιμετώπισης του 

ΑΓΧΟΥΣ 

των Διαγωνισμάτων/Εξετάσεων 

για ΜΑΘΗΤΕΣ
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Αντιμετώπιση του Άγχους 

των Διαγωνισμάτων/Εξετάσεων 

• Ακολουθούν κάποιες στρατηγικές που μπορεί 

να βοηθήσουν κατά τη διάρκεια των 

διαγωνισμάτων/της εξεταστικής περιόδου

– μειώνοντας την κούραση και το άγχος

– και αυξάνοντας την ικανότητα μάθησης και τη 

διάθεση για μελέτη.
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Αντιμετώπιση του Άγχους: 

Μαθητές 
1. Να διαλέξουν ένα ήσυχο μέρος μέσα στο σπίτι 

ή εκτός 

– που δεν έχει πολλά ερεθίσματα 

• να τους αποσπά την προσοχή (πολλά έπιπλα, 

αντικείμενα)

• Να διαλέξουν ένα δωμάτιο 

– που να μην έχει πολύ έντονα χρώματα 

• που προκαλούν άγχος και διέγερση 

• και κατά συνέπεια κουράζουν εύκολα. 74



Αντιμετώπιση του Άγχους: 

Μαθητές 
2. Πριν από τις εξετάσεις 

– να αναπτύξουν στρατηγικές οργανωμένης 

μελέτης 

– προκειμένου να προετοιμαστούν καλύτερα. 

• Τις περισσότερες φορές η οργάνωση 

– μειώνει τον χρόνο της μελέτης 

– και αποδεικνύεται 

• πιο αποτελεσματική 

• και λιγότερο κουραστική.
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Αντιμετώπιση του Άγχους: 

Μαθητές 
3. Τα συχνά διαλείμματα 

– βοηθούν στην καλύτερη εμπέδωση της μελέτης 

– και λειτουργούν ευεργετικά 

• τόσο στη διάθεση 

• όσο και στη σωματική ξεκούραση. 

• Ο εγκέφαλος εξάλλου μπορεί να 

αφομοιώσει καλύτερα τις πληροφορίες 

– όταν η προσοχή είναι

• Επικεντρωμένη 

• και Συντηρούμενη. 76



Αντιμετώπιση του Άγχους: 

Μαθητές 
4. Αν δεν ξεκουραζόνται

– μειώνεται η ικανότητα προσοχής τους

– και ως αποτέλεσμα η μάθηση τους. 

• Να μην καταβάλλονται αν κάτι μοιάζει 

ΣΥΝΘΕΤΟ. 

– να κάνουν ένα διάλειμμα και ξαναγυρίζουν. 

– Να κρατούν σημειώσεις 

• και προσπαθήσουν να απλουστεύσουν την 

πληροφορία.
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Αντιμετώπιση του Άγχους: 

Μαθητές 

5. Ο καλός ΥΠΝΟΣ, η σωστή ΔΙΑΤΡΟΦΗ

και η φυσική ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

– είναι από τα σημαντικότερα συστατικά 

– ΜΑΖΙ με το διάβασμα για μια καλή επίδοση 

στα διαγωνίσματα/στις εξετάσεις.
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Αντιμετώπιση του Άγχους: 

Μαθητές 

6. Όσο περνούν οι μέρες και φτάνουν οι μέρες των 
διαγωνισμάτων/των εξετάσεων 

– το άγχος αυξάνεται προοδευτικά. 

• Να προσπαθήσουν στα διαλείμματα που κάνουν να 
χαλαρώσουν

– με βαθιές αναπνοές και stretching

– που απελευθερώνουν την ένταση. 

• Να διώξουν τις αρνητικές σκέψεις 

– σχετικά με την επίδοση των διαγωνισμάτων/των 
εξετάσεων 

– και ΜΕΤΑ να συνεχίσουν την εντατική τους μελέτη. 79



Αντιμετώπιση του Άγχους: 

Μαθητές 

7. Πριν από κάθε διαγώνισμα/εξέταση να 

επικεντρωθουν σε αυτά που έχουν διαβάσει 

– ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΣΟΥΝ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ 

ΚΑΙΝΟΥΡΙΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η΄ ΠΡΑΓΜΑΤΑ 

• που τους φάνηκαν δύσκολα ή δυσνόητα.
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Αντιμετώπιση του Άγχους: 

Μαθητές 
8. Κατά τη διάρκεια του διαγωνίσματος/της 

εξέτασης 

– να παραμείνουν ήρεμοι 

– με αργές και βαθιές ανάσες. 

• Αν δεν γνωρίζουν κάποια ερώτηση 

– να προσπαθήσουν να μείνουν ψύχραιμοι. 

• Ο πανικός οδηγεί σε βεβιασμένες κινήσεις. 
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Αντιμετώπιση του Άγχους: 

Μαθητές 
• Να διαβάσουν αργά και προσεκτικά τις οδηγίες 

– και κατανείμουν τον χρόνο τους 

• Να οργανώσουν τη σκέψη τους δημιουργικά 

– από τις ερωτήσεις που γνωρίζουν καλύτερα 

– και θα τους δώσουν αυτοπεποίθηση να 

συνεχίσουν 

– αυξάνοντας έτσι και το χρόνο για τις 

δυσκολότερες ερωτήσεις. 82



Αντιμετώπιση του Άγχους: 

Μαθητές 
9. Αν τυχόν νιώσουν έντονο άγχος ή 

συμπτώματα πανικού κατά τη διάρκεια της 

εξέτασης 

– να προσπαθήσουν να ηρεμήσουν

– και να διαχειριστούν τα συμπτώματά τους. 

• Μπορούν να σταματήσουν την αρνητική σκέψη 

– φέρνοντας στο μυαλό τους νοερά την εικόνα 

• ενός ΣΤΟΠ

• ή λέγοντας τη λέξη ΣΤΑΜΑΤΑ.
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Αντιμετώπιση του Άγχους: 

Μαθητές 

10. Με αυτόν τον τρόπο εντοπίζουν την πηγή 

άγχους και τις αρνητικές σκέψεις

– που σχετίζονται με αυτό 

– αποτρέποντας τη συνέχισή τους 

• που θα αποβεί καταστροφικό ενεργοποιώντας 

μια σειρά συμπτωμάτων πανικού. 84



Αντιμετώπιση του Άγχους: 

Μαθητές 
• Να αντικαταστήσουν τις αρνητικές 

δυσλειτουργικές σκέψεις με θετικές 

• Να ΜΗΝ ΞΕΧΝΟΥΝ τις διαφραγματικές 

αναπνοές 

– που μπορούν να επαναφέρουν τον οργανισμό 

σε κατάσταση ηρεμίας. 85



Στρατηγικές Αντιμετώπισης του 

ΑΓΧΟΥΣ 

των Διαγωνισμάτων/Εξετάσεων 

για ΓΟΝΕΙΣ
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Αντιμετώπιση του Άγχους: 

Γονείς

1. Οι γονείς είναι καλό να βοηθήσετε τα 

παιδιά σας 

– ψυχολογικά

– συναισθηματικά 

– και σωματικά. 
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Αντιμετώπιση του Άγχους: 

Γονείς

• Φροντίστε τη διατροφή τους 

– και ενθαρρύνετε τη φυσική δραστηριότητα μέσω 

διαλειμμάτων. 

• Μην προκαλείτε ανησυχία και εκνευρισμό 

– με σχόλια για το τι δεν έκανε κατά τη διάρκεια της 

χρονιάς

– ή τι θα έπρεπε να είχε κάνει.
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Αντιμετώπιση του Άγχους: Γονείς

2. Αποφύγετε τις υπερβολικές δηλώσεις 

– ότι τα διαγωνίσματα/οι εξετάσεις είναι το πιο σημαντικό 

κομμάτι για την εξασφάλιση του μέλλοντος ενός παιδιού. 

• Με αυτόν τον τρόπο μεταφέρετε το δικό σας άγχος 

– και ΑΥΞΑΝΕΤΕ στο παιδί

– το Φόβο της Αξιολόγησης 

– και  το Φόβο της Απόδοσης.
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Αντιμετώπιση του Άγχους: 

Γονείς
3. Αντί αυτού μπορείτε να πείτε στο παιδί σας 

– ότι όποια κι αν είναι

• η έκβαση 

• και το αποτέλεσμα 

– μπορεί να αντιμετωπιστεί αν είναι αρνητικό. 

• Επιβραβεύστε την προσπάθεια 

– και ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΤΕ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΑ τη 

συνέχεια της. 90



Αντιμετώπιση του Άγχους: 

Γονείς

• Μην επιβαρύνετε τα παιδιά με 

– τις επιθυμίες σας

– και τα θέλω σας 

• Αλλά να είστε κοντά τους για να ακούσετε 

αυτά που έχουν να σας πουν 

– και δείξτε κατανόηση και υπομονή. 91



Αντιμετώπιση του Άγχους: 

Γονείς
4. Είναι σημαντικό παιδιά και γονείς 

– να συνειδητοποιήσουν ότι η ένταση και το έντονο άγχος 

• επιβαρύνουν την συναισθηματική και νοητική 

κατάσταση. 

• Ως ένα βαθμό το άγχος προετοιμάζει το άτομο 

– να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των διαγωνισμάτων/ 

των εξετάσεων.
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Αντιμετώπιση του Άγχους: 

Γονείς
5. Μετά τα διαγωνίσματα/τις εξετάσεις παιδιά 

–γονείς ξεκουραστείτε και επιβραβεύστε τον 

εαυτό σας 

– για την προσπάθεια που κατεβάλατε. 

• Αξιολογείστε και εντοπίστε 

– τα λάθη σας 

– προκειμένου να τα διορθώσετε την 

επόμενη φορά.
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Καταληκτικά σχόλια



Καταληκτικά σχόλια
• Στην προσπάθεια μας 

– να επηρεάσουμε όμως τα παιδιά να αλλάξουν τη 

συμπεριφορά τους 

– πρέπει να δεχτούμε το γεγονός ότι το μόνο εργαλείο που 

διαθέτουμε άμεσα σαν γονείς 

• ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. 

• Αλλάζοντας τη δική μας συμπεριφορά 

– μπορούμε να επηρεάσουμε τα παιδιά μας ώστε να 

αλλάξουν 

– και ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ.



Καταληκτικά σχόλια
• Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές 

– για να μεγαλώσει κανείς ένα παιδί. 

• Υπάρχουν πολλές στιγμές όπου ο γονέας το μόνο που 

μπορεί να κάνει 

– είναι να αντιδράσει αντανακλαστικά.

• Οι βασικές αρχές της καλής γονικής συμπεριφοράς

– είναι ίδιες για όλους 

– και είναι καλό να τις έχουμε στο μυαλό μας 



ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΑ

• Βασικά ερωτήματα που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη όσο 

αφορά την ανεύθυνη και προβληματική συμπεριφορά

• Ποιο είναι το κίνητρο της συγκεκριμένης συμπεριφοράς του 

παιδιού;

• Τι μπορεί να κρύβεται πίσω από την προβληματική 

συμπεριφορά;

• Η προβληματική συμπεριφορά είναι προϊόν αλληλεπίδρασης με 

τον γονιό;

• Πως αντιδρά ο γονιός απέναντι στην συμπεριφορά; 97



Καταληκτικές εισηγήσεις
• Κάνουμε συζήτηση με τα παιδιά 

– χωρίς να ζητούμε απαντήσεις                                           Διατάραξη, 

Μετακίνηση

• Τους δίνουμε 

– τον ζωτικό τους χώρο

– σεβασμό

– χρόνο

– αίσθηση ασφάλειας

– χωρίς όρους αποδοχή

– επιλογές

• Να έρθουν αβίαστα σε επαφή και με τις ψυχικές τους ανάγκες

– να έρθουν σε επαφή με τον εαυτό τους
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Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να υποδέχονται 

θετικά τις σκέψεις τους
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Υπευθυνότητα

και 

Πειθαρχία

αυτορρύθμιση

αυτοπαρατήρη

ση

εμπιστοσύνη 

στον εαυτό 

τους

αυτό-

οριοθέτηση

αναστοχασμός

➢ Εμπλουτίζουν την 

καθημερινή  ζωή 

αυτό-

σεβασμός

μετακίνηση

ευελιξία

αυταξία

αυτοέλεγχος
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Οι «αντιδράσεις» των παιδιών 

είναι «συμπτωματικές», 

λειτουργούν σαν «πυξίδα», 

είναι «παραπλανητικές» 

και δεν έχουν καμία σχέση με την αιτία
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• Γονείς
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• Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
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