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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΘΥΜΟΣ
Ο θυμός είναι ένα συναίσθημα, που όπως και τα υπόλοιπα, συνοδεύεται 
από ψυχολογικές και βιολογικές αλλαγές. Είναι μία συναισθηματική 
κατάσταση που η έντασή της ποικίλει, από έναν απλό ερεθισμό μέχρι 
έντονη μανία και οργή. Όταν θυμώνουμε οι χτύποι της καρδιάς και η 
πίεσή μας ανεβαίνουν και το ίδιο συμβαίνει και με τις ορμόνες μας, την 
αδρεναλίνη και τη νοραδρεναλίνη.Ο θυμός προκαλείται επειδή μπορεί να 
κρύβονται ανάγκες για αναγνώριση ή αποδοχή. Ελλείμματα του 
παρελθόντος αφήνουν ως αποτύπωμα μια λαχτάρα να καλυφθούν αυτά 
τα απωθημένα κενά. Άλλος ένας λόγος που προκαλείται ο θυμός είναι ο 
εντυπωσιασμός: του εαυτού, του γονέα, του συντρόφου, των φίλων. Η 
υπερβολική ανάγκη να εντυπωσιάσουμε και να επιδιώξουμε την έγκριση 
και το χειροκρότημα προδίδει εσωτερικές ανασφάλειες και βαθύτερα 
αισθήματα μειονεξίας και χαμηλής αυτοεκτίμησης.



ΘΥΜΟΣ



ΘΥΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ
Παιδιά ηλικίας 12-20 ετών νιώθουν πολλά νευρά λόγω της εφηβείας. Στην 
εφηβεία γίνεται μια βιολογική αναταραχή στον έφηβο η οποία του προκαλεί 
έντονο εκνευρισμό. Ο έφηβος συνήθως ξεσπάει εύκολα και ειδικά στους γονείς 
του, επιλέγει την εκτόνωση σε οικεία πρόσωπα επειδή νιώθει ότι θα τον 
καταλάβουν, όμως σε πολλές περιπτώσεις τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως 
περίμενε. Πολλοί γονείς είναι σκληροί με τα παιδιά τους και δεν τους δίνουν 
περιθώρια έκφρασης και αυθορμητισμού, το οποίο γεγονός δυσκολεύει την 
καταστάσεις μέσα στον σπίτι και δημιουργούνται εντάσεις και από τους γονείς, οι 
οποίοι δεν θέλουν το παιδί τους να μεταφέρει τον θυμό του σε αυτούς. Αν οι 
γονείς έχουν διαφορετικό χαρακτήρα, δηλαδή ο ένας είναι πιο ελαστικός και ο 
άλλος πιο σκληρός, δημιουργείται ένταση και μεταξύ των δυο γονέων. Σε 
πολλές περιπτώσεις η επανειλημμένη ένταση προκαλεί ακραίες καταστάσεις 
(π.χ. χωρισμός, ενδοοικογενειακή βία). 



ΘΥΜΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Όλοι οι γονείς συναντάνε καταστάσεις όπου το παιδί δεν συνεργάζεται και συμπεριφέρεται με τρόπο που δεν 
ικανοποιεί τις προσδοκίες τους. Από τις πιο ασήμαντες διαφορές μέχρι τις πιο κρίσιμες διαμάχες δημιουργείται 
ένταση στη σχέση με το παιδί. Οι συγκρούσεις μπορεί να προκαλέσουν απόσταση ή να οδηγήσουν σε ένα πιο βαθύ 
δέσιμο και σε μια αναθεώρηση της επαφής με το παιδί ανάλογα με το πώς θα τις χειριστούν. Πολλοί γονείς δεν 
θέλουν καθόλου να αντιμετωπίσουν τις συγκρούσεις, ενοχλούνται και βρίσκονται σε μεγάλη σύγχυση για το πώς θα 
τις χειριστούν. Οι περισσότεροι γονείς βλέπουν την επίλυση της σύγκρουσης σαν να είναι ένα είδος μάχης όπου 
πάντα κάποιος θα πρέπει να κερδίσει ή να χάσει. Σαν έναν αγώνα δύναμης και υπεροχής. Η οικογένεια του παλιού 
καιρού δεν μοιάζει με την οικογένεια του σημερινού.  Βέβαια ήτανε και τότε μια ομάδα, αλλά η ομάδα αυτή είχε 
άλλο περιεχόμενο ζωής, άλλη σύνθεση και οι πόλοι ήταν διαφορετικοί και ξεκάθαροι. Η παραδοσιακή δομή των 
οικογενειών έχει αλλάξει. Η οικογένεια συχνά δεν αποτελείται μόνο από τους δύο γονείς με τα παιδιά τους. Ένα 
σημαντικό ποσοστό αποτελείται από μονογονεϊκές οικογένειες, από οικογένειες που έχουν προκύψει από διαζύγια ή 
χωρισμό των γονιών και άλλες μικτές καταστάσεις όπου διάφορα άτομα επιλέγουν ή καλούνται να ζήσουν μαζί. 
Όμως τα άτομα αυτά χαρακτηρίζονται από το ότι συμμετέχουν συναισθηματικά και μοιράζονται μια κοινή ζωή, 
αναλαμβάνοντας παράλληλα από κοινού τις πολλαπλές ευθύνες που έχει η οικογενειακή ζωή. Η οικογενειακή 
ευτυχία δεν εξαρτάται από το είδος της δομής της. Η δυναμική που αναπτύσσεται μεταξύ των μελών που την 
αποτελούν, ανεξάρτητα από τους βιολογικούς ή άλλους συσχετισμούς είναι αυτή που καθορίζει την ευτυχία μιας 
οικογένειας. Μας στενοχωρούν ή μας φέρονται άσχημα. Στην οικογένεια τα μέλη της και κυρίως τα παιδιά 
θυμώνουν για πολλούς λόγους: Τα προσβάλλουν μπροστά σε κόσμο. Βιώνουν αλλαγές στην οικογένειά τους, όπως 
το διαζύγιο των γονιών τους. Τα απογοητεύουν ή απογοητεύουν τον εαυτό τους. Μια κατάσταση είναι άδικη. 
Αναγκάζονται να κάνουν κάτι που δε θέλουν. Δεν τα ακούνε. Νιώθουνε μόνοι ή αποκλεισμένοι. Αντιμετωπίζουνε 
μεγάλη πίεση στο σπίτι ή στο σχολείο. Tα πράγματα δεν εξελίχτηκαν όπως ελπίζανε.



Ο θυμός είναι ένα συναίσθημα, που όπως και τα υπόλοιπα, 
συνοδεύεται από ψυχολογικές και βιολογικές αλλαγές. 
Είναι μία συναισθηματική κατάσταση που η έντασή της 
ποικίλει, από έναν απλό ερεθισμό μέχρι έντονη μανία και 
οργή. Όταν θυμώνουμε οι χτύποι της καρδιάς και η πίεσή 
μας ανεβαίνουν και το ίδιο συμβαίνει και με τις ορμόνες 
μας, την αδρεναλίνη.



Αίτια θυμού
Ο θυμός προκαλείται από εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες. Μπορεί να θυμώνουμε κατά ενός 

συγκεκριμένου προσώπου, κατά μίας κατάστασης ή ακόμα και εξαιτίας προβλημάτων που 
εντοπίζονται μέσα μας. 

 Τις περισσότερες φορές δεν εκφράζουμε το θυμό μας ή το λεγόμενο αρνητικό 
συναίσθημα που αισθανόμαστε στο άτομο το οποίο μας έχει προκαλέσει το 
συναίσθημα λόγω της συμπεριφοράς του. Καταλήγουμε έτσι να πλημμυρίζουμε 
από αρνητικά συναισθήματα.

 Ο θυμός πηγάζει από κάτι που μας πλήγωσε ή που μας προκάλεσε φόβο, ως μια 
φυσική αντίδραση.

 Είναι η πιο συχνή αντίδρασή μας στις καταστάσεις άγχους, καθώς και στις 
περιπτώσεις όπου δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια πολύ δυσάρεστη 
κατάσταση, και τότε νιώθουμε ένταση και νευρικότητα.



 .



 ο θυμός μπορεί να προκαλείται σε καταστάσεις όπως το 
έντονο στρες, η ματαίωση, η αίσθηση ότι μας 
εκμεταλλεύονται ή μας παραμελούν, όταν νιώθουμε 
απειλή ότι θέλουν να μας κάνουν κακό ή υπάρχει κακή 
πρόθεση, όταν οι άλλοι δεν κάνουν αυτό που τους λέμε ή 
όταν γενικά θίγονται και απειλούνται οι αρχές μας, η θέση 
μας, η σωματική και ψυχική μας ακεραιότητα.

 μπορεί να προκαλείται πολλές φορές και ως αντίδραση 
στον πόνο, ψυχικό ή σωματικό.

 μπορεί να πάρει μορφές φόβου, πικρίας, ενοχής ακόμα 
και κατάθλιψης



ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ



 Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν μία ποικιλία απó συνειδητά και ασυνείδητα 
στάδια για να αντιμετωπίσουν τα θυμωμένα συναισθήματά τους. Οι τρεις 
βασικές διαδικασίες είναι η έκφραση, η καταστολή και η ηρεμία.  Η 
κατηγορηματική και όχι επιθετική έκφραση του θυμού είναι η πιο υγιής 
έκφραση του.    Ο θυμός που δεν εκφράζεται μπορεί να προκαλέσει και 
άλλα προβλήματα. Μπορεί να οδηγήσει σε παθολογικές εκφράσεις του 
θυμού, όπως παθητική επιθετικότητα ή μία προσωπικότητα.

 Η παθητική επιθετικότητα είναι ένα μοτίβο συμπεριφοράς κατά το οποίο 
τα αρνητικά συναισθήματα εκφράζονται έμμεσα, και όχι ανοιχτά και 
ευθέως. Με άλλα λόγια, άλλα νιώθει και άλλα εκφράζει το άτομο που 
επιλέγει τον δρόμο της παθητικής επιθετικότητας. Οι πράξεις και οι λέξεις 
δεν φαίνεται να ταυτίζονται ως προς το νόημά τους. Για παράδειγμα, 
μπορεί να λέει, και μάλιστα με ενθουσιώδη τρόπο, ότι συμφωνεί με την 
εκπόνηση ενός έργου, με τις πράξεις του όμως δείχνει ότι διαφωνεί, κι 
έτσι καθυστερεί στις ημερομηνίες παράδοσης, εφευρίσκει δικαιολογίες για 
να μην εργαστεί, αργεί στα ραντεβού, κλπ. 



Σημάδια και ενδείξεις παθητικής επιθετικότητας: 



• Δυσαρέσκεια και αντιρρήσεις προς τις απαιτήσεις των άλλων
•Παράπονα ότι οι άλλους τους υποτιμούν ή τους κοροϊδεύουν 
•Αναβλητικότητα
•Πείσμα
•Αναποτελεσματικότητα 
•Κενά μνήμης
•Κυνισμός 
•Φόβος ανταγωνισμού 
•Θυματοποίηση
•Δημιουργία χαοτικών καταστάσεων 
•Φόβος εξάρτησης 
•Δικαιολογίες 
•Κωλυσιεργία 



ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ



Η διεκδικητικότητα είναι η μέση λύση ανάμεσα στα άκρα της παθητικότητας και της επιθετικότητας και 
αυτό είναι κάτι που είναι μέσα στη φύση μας. Από μωρά και πριν ακόμα μιλήσουμε, κατακτήσαμε την 
ικανότητα να επικοινωνούμε. μάθαμε πώς και πότε να χαμογελάμε, να χασμουριόμαστε, να δείχνουμε 
έκπληκτοι, να θυμώνουμε, και γενικά να δείχνουμε τα συναισθήματά μας χωρίς περιορισμό. Αν όμως 
μεγαλώσαμε σε μία οικογένεια η οποία δεν έδινε πολλή σημασία στις βασικές μας ανάγκες και τις 
επιθυμίες μας, η φυσική μας αυτή ικανότητα να εκφραζόμαστε και να διεκδικούμε καταπιέστηκε. Αν 
κάθε φορά που εκφράζαμε μία επιθυμία, μας αντιμετώπιζαν ως εγωιστές ή ακόμα χειρότερα ως ένα 
βάρος που συνεχώς απαιτεί πράγματα που δεν του αξίζουν, τότε αυτές οι φωνές και οι κατηγορίες μας 
γέμισαν με άγχος και τύψεις. Και ακόμα κι αν εκφράζαμε το θυμό μας απέναντί σε μία άδικη 
μεταχείριση, και τότε η αντίδραση των άλλων γινόταν ακόμα πιο τιμωρητική και αυστηρή, τότε είναι 
πολύ πιθανό να νιώσαμε ότι μας απαγορεύεται να εκφράσουμε και το θυμό μας. Όταν όμως ως παιδιά 
πασχίζουμε να δημιουργήσουμε έναν ασφαλή δεσμό με τους γονείς μας, τότε είναι φυσικό να 
υιοθετούμε μία πιο παθητική συμπεριφορά σε καταστάσεις σαν αυτές που περιγράφηκαν παραπάνω, 
προκειμένου να μη χα(λα)σουμε αυτό τον δεσμό. Έτσι μαθαίνουμε να αποσιωπούμε τις πραγματικές 
μας επιθυμίες και να μην διεκδικούμε τα θέλω μας, όταν κάθε φορά που εκφραζόμαστε 
αντιμετωπίζουμε μία αρνητική συμπεριφορά. Όμως, οι βασικές μας ανάγκες και τα θέλω μας, ακόμα κι 
αν αποσιωπούνται ή καταπιέζονται, ποτέ δεν εξαφανίζονται. Απλά παραμένουν κρυμμένα. Και η 
οποιαδήποτε προσπάθεια έκφρασής τους θα πρέπει κάθε φορά να περνάει από λογοκρισία. Η 
παθητικότητα είναι το αναπόφευκτο αποτέλεσμα. Και οι ανάγκες μας να επιμένουν. Και κάπου μέσα 
μας υπάρχει ο θυμός που έχουμε για τους γονείς μας, οι οποίοι δεν μας αγαπούσαν αρκετά ώστε να 
μας αποδεκτούν και να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες μας.



Η ΛΥΣΗ

Έχουμε αποκλείσει την κατά πρόσωπο έκφραση του θυμού, καθώς θα μας αποκαλούσαν εγωιστές, κακούς και 
παράλογους. Ίσως και να μας τιμωρούσαν ή να μας περιγελούσαν. Καταστάσεις που δημιουργούν μεγάλη 
ένταση και πολύ άγχος. Και μέσα σε όλο αυτό, βρισκόμαστε σε μία συναισθηματική απόγνωση να 
ικανοποιήσουμε τη δική μας επιθυμία και ταυτόχρονα τον καταπιεσμένο μας θυμό. Γιατί είναι αδύνατο να 
ακυρώσεις το θυμό και την ανάγκη να εκφράσεις κάτι που όσο πιο πολύ το καταπιέζεις, τόσο μεγαλώνει. 
Σταδιακά, αρχίζουμε και βρίσκουμε/ εφευρίσκουμε τρόπους για να ανακουφίσουμε όλο αυτό το μένος χωρίς να 
προκαλούμε ιδιαίτερα σημαντική φθορά σε μία σχέση που ήδη θεωρείται επισφαλής. Εδώ είναι που 
καταλήγουμε στην απώλεια της προσωπικής ακεραιότητας. Και αρχίζουμε να λέμε ψέματα στους άλλους και 
φυσικά στον εαυτό μας. Σαμποτάρουμε, υποβιβάζουμε, εξαπατούμε, προδίδουμε. Κατά κάποιο τρόπο, 
εκδικούμαστε τους δικούς μας ανθρώπους με το να τους επιστρέφουμε αυτό ακριβώς που μας έκαναν κι αυτοί. 
Τους απογοητεύουμε, αποσυρόμαστε από τις επιθυμίες τους, απαντάμε με δικαιολογίες και τους κατηγορούμε 
για τα δικά μας λάθη και συμπεριφορές. Αρνούμαστε αυτό που εκείνοι μας ζητούν, αλλά πάντα με μία εξήγηση 
που μας απαλλάσσει: "Το ξέχασα", "Δεν το ήθελα", "Δεν κατάλαβα ότι το εννοούσες", "Ήταν ένα ατύχημα", 
"Δεν φταίω εγώ" και άλλες πολλές δικαιολογίες. Πέρα από το κομμάτι των δικαιολογιών, όλο αυτό μπορεί να 
μετατραπεί πολύ εύκολα σε χειριστική συμπεριφορά. Ναι, χειριζόμαστε τους άλλους μέσω της παθητικής 
επιθετικότητας. Ψάχνουμε να βρούμε τρόπους να απευθύνουμε στους άλλους τις επιθυμίες μας, χωρίς να τις 
διατυπώνουμε ευθέως. Σε κάποιο σημείο ίσως χρειαστεί να πληρώσουμε το τίμημα γι΄αυτά τα "κατά λάθος" 
λάθη μας, αλλά αν έχουμε "εξασκηθεί" καλά στην τέχνη της παθητικής επιθετικότητας και έχουμε καλύψει τα 
ίχνη μας με καλές δικαιολογίες, ίσως οι άλλοι να μην μπορέσουν να καταλάβουν τα πραγματικά μας κίνητρα. Κι 
έτσι οποιαδήποτε τιμωρία δεχτούμε, είμαστε σίγουροι ότι θα είναι μικρότερη απ' ότι αν ήμασταν ευθείς και 
ειλικρινείς από την αρχή. 



Τρόποι αντιμετώπισης θυμού

Οι τρεις βασικές διαδικασίες είναι η έκφραση, η καταστολή και η ηρεμία.
 Αρχικά χρειάζεται να μάθουμε πως να γνωρίζουμε τι πραγματικά θέλουμε, πώς να το παίρνουμε και 

κυρίως χωρίς να πληγώνουμε τους άλλους. Νιώθω θυμό και τον εκφράζω. Παίρνω την ευθύνη για το 
συναίσθημα που νιώθω, παραδέχομαι τα λάθη μου και μοιράζομαι το συναίσθημα και τις σκέψεις μου 
με τον απέναντι, ξεκαθαρίζοντας ακριβώς αυτό που μου προκάλεσε τον θυμό αλλά και τις προσδοκίες 
μου. Μιλάω με σεβασμό και επιδιώκω ένα κλίμα ειρηνικό και πρόσφορο στο να εκφράσει ο καθένας το 
συναίσθημά του. (έκφραση)

 Όταν εντοπίσουμε αυτά τα σημάδια στον εαυτό μας, προσπαθούμε να διακόψουμε τη συζήτηση, να 
αποχωρήσουμε από το συγκεκριμένο χώρο ή να καθυστερήσουμε να μιλήσουμε, ώστε να αποφύγουμε 
να ενεργήσουμε εν βρασμώ ψυχής.

 Χρειαζόμαστε χρόνο να σκεφτούμε, ώστε να διαχειριστούμε το θυμό μας αλλά και να αναλογιστούμε 
τις συνέπειες που θα υπάρξουν αν πούμε ή κάνουμε κάτι που αργότερα ίσως το μετανιώσουμε. 
Μπορούμε να μετρήσουμε αργά ως το 10, να πάρουμε βαθιές ανάσες και να ηρεμήσουμε, να 
χαλαρώσουμε την ένταση στις κινήσεις μας.

 Στρέφουμε την προσοχή μας σε κάποια άλλη δραστηριότητα που θα μας βοηθήσει να εκτονωθούμε 
και να χαλαρώσουμε. (καταστολή)

 Τέλος, επέρχεται η ηρεμία. Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο υπάρχει έλεγχος της εξωτερικής συμπεριφοράς, 
αλλά επίσης έλεγχος και των εσωτερικών απαιτήσεων, προλαμβάνοντας και ηρεμώντας τους 
καρδιακούς ρυθμούς, ηρεμούμε τον εαυτό μας και αφήνουμε τα συναισθήματα στην άκρη. (ηρεμία)



ΤΡΟΠΟΙ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
ΘΥΜΟΥ



Απλές συμβουλές, για να χαλαρώσουμε



 βαθιές αναπνοές από το διάφραγμα
 κάντε μια χαλαρωτική σκέψη, αληθινή ή φανταστική
 σκεφτείτε για λίγο με ψυχρή λογική. Αφήστε το 

συναίσθημα για αργότερα μέχρι να ηρεμήσετε, αφού ο 
θυμός κάνει παράλογους και τους πιο λογικούς.

 χρησιμοποιείστε το χιούμορ
 αλλάξτε περιβάλλον/κάντε ένα ήρεμο διάλειμμα
 απομακρυνθείτε/αποφύγετε να παρατηρείτε πράγματα 

που σας εξοργίζουν (π.χ. η ακαταστασία στο δωμάτιο των 
παιδιών σας). Αφήστε το για μια πιο ήρεμη στιγμή.



Ο θυμός είναι κάτι που αντιμετωπίζεται, αν 
κάποιος το θελήσει και προσπαθήσει για αυτό. 



 Τότε τα οφέλη είναι ακόμα μεγαλύτερα γιατί παράλληλα 
βελτιώνεται και η αυτοεικόνα αλλά και οι διαπροσωπικές 
μας σχέσεις.Αν βλέπετε ότι με τον καιρό και παρά τις 
προσπάθειές σας δεν μπορείτε να διαχειριστείτε το θυμό 
σας, τότε είναι καλό να ζητήσετε τη βοήθεια ενός ειδικού 
για να το προσπαθήσετε μαζί.



4 ΣΤΑΔΙΑ ΘΥΜΟΥ



 1Ο  Δυσαρέσκεια 
 Περιγραφή κατάστασης : ένταση που ενοχλεί , τα συναισθήματα δεν εκφράζονται  
 Έκφραση: τίποτα / επιφωνήματα / ξεφυσήματα/ σιωπή 
 2ο Εκνευρισμός / Απογοήτευση 
 Περιγραφή κατάστασης: φυσική συνέχεια προηγούμενου σταδίου έπειτα από μακρόχρονη έκθεση 

στην ίδια εκνευριστική κατάσταση 
 Έκφραση: Συνεχής ομιλία / παράπονο- γκρίνια σε φίλους 
 3ο ΝΕΥΡΑ … ΠΟΛΛΑ ΝΕΥΡΑ 
 Περιγραφή κατάστασης:  Μεγάλη ψυχολογική πίεση / το άτομο νιώθει πως είναι έτοιμο να «εκραγεί» 
 Έκφραση: Αν εκφραστεί το άτομο σε αυτό το στάδιο , πιθανότατα , θα βλάψει κάποια σχέση φιλική ή 

ερωτική . Συνήθως το άτομο νιώθει δίκαια εκνευρισμένος
 4ο ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ !!!!!!
 Περιγραφή κατάστασης: Ο θύμος πλέον δεν συγκρατείται / αδιαφορεί για τον άλλον / ξεσπά .
 Έκφραση: Παράλληλα εκφράζεται με τρόπο που συνήθως το μετανιώνει εκ των υστέρων .Αδιαφορεί 

για το αν ο άλλος θα του … κόψει την καλημέρα/ σωματική επίθεση στον υπαίτιο 



Για να υπάρξει τσακωμός πρέπει να υπάρχει κίνητρο και ένταση ανάμεσα 
στα 2 φύλα. Αν ο συνομιλητής δεν προκαλέσει, δεν θα υπάρξει και 
τσακωμός. Επίσης αν δεν δώσει ο ένας δικαίωμα τότε ο άλλος δεν μπορεί να 
τον κατηγορήσει για κάτι. 

Σήμερα δήμιος λέγεται αυτός που προκαλεί τον τσακωμό και ψάχνει 
αφορμές να τον συνεχίσει.
Από την άλλη, θύμα είναι ο δέκτης αυτής της αρνητικής συμπεριφοράς , ο 
οποίος δεν αντιδρά.



Τεχνικές διαχείρισης συγκρούσεων

 «Γνώθι σαυτόν»…
Εντοπίζουμε ποιες προσωπικές μας ανάγκες απειλούνται 

κατά τη σύγκρουση
Βρίσκουμε έναν ασφαλή χώρο για να γίνουν οι 

διαπραγματεύσεις
Αποφασίζουμε να ακούμε ουσιαστικά
Υποστηρίζουμε τις ανάγκες μας σαφώς και συγκεκριμένα
Προσεγγίζουμε τη λύση του προβλήματος με ευελιξία
Διαχειριζόμαστε τα αδιέξοδα με ηρεμία, υπομονή και 

σεβασμό.
Φτάνουμε σε μια συμφωνία αποτελεσματική και εφαρμόσιμη 



μερικές ακόμα…
 Υπομονή
 Ψυχραιμία
 Επικοινωνία
 Συμβιβασμός
 Ωριμότητα
 Αποσαφήνιση 
 Αμοιβαίες υποχωρήσεις
 Μιλάμε σύμφωνα με τη λογική
 Διεκδικούμε με επιχειρήματα
 Μιλάμε και ακούμε
 Θέτουμε όρια
 Κερδίζουμε χρόνο
 Χρησιμοποιούμε α ’πρόσωπο καθώς παράλληλα απορυθμίζουμε τι έχουμε κάνει( παραδεχόμαστε τα 

λάθη μας αλλά προβάλλουμε και τον λόγο που ξεκινήσαμε τη σύγκρουση)
 Λειτουργούμε με ενσυναίσθηση (eq )
 Καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα
 Βρίσκουμε λύση





ΑΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ

 Το άγχος είναι ένα πολύ δυσάρεστο συναίσθημα 
που νιώθει ο έφηβος μπροστά σε ένα αόριστο 
κίνδυνο ή απειλή. Στην εφηβεία τα παιδιά «τα 
χάνουν» εύκολα και κατά συνέπεια βρίσκονται πολύ 
συχνά σε κατάσταση «έντονου άγχους». Εντούτοις, 
όσο φυσιολογικό και αν είναι το έντονο άγχος σε 
έναν έφηβο, οι γονείς πρέπει να μπορούν να το 
αναγνωρίσουν για να πάρουν τα μέτρα τους.



Άγχος



 Συχνά ανησυχούμε μήπως ο σύντροφός μας δεν μας αγαπά πραγματικά ή 
ότι δε θέλει να είναι μαζί μας , φοβόμαστε την απάτη ,τα ην  απόρριψη 
και την εγκατάλειψη .Ωστόσο μερικές φορές φοβόμαστε  και την πολλή 
οικειότητα και εξάρτηση.

 Αποζητούμε τόσο υψηλά επίπεδα εγγύτητας και δέσμευσης έχουμε την 
τάση να αναζητούν διαρκώς την επιβεβαίωση του συντρόφου μας ότι 
τους αγαπά, που τον φοβίζουμε και συχνά, θεωρούμαστε 
προσκολλημένα και φορτικά άτομα.

 Είμαστε ανασφαλείς και επενδύουμε πολλά σε κάθε σχέση. Όταν ένα 
άτομο αισθάνεται ανασφάλεια , είναι πιθανό να παρεξηγήσει τη 
συμπεριφορά και τις προθέσεις του συντρόφου του και να ανταποκριθεί 
σε αυτές με αρνητικό τρόπο, να σπεύσει δηλαδή να ερμηνεύσει ασαφή 
και αμφιλεγόμενα γεγονότα ως αρνητικά. 

 Τείνουμε  να πιστεύουμε ότι οι άλλοι δεν μας υπολογίζουν όσο θα έπρεπε 
και ότι γενικά, δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους. Έχουμε 
χαμηλό επίπεδο αυτοεκτίμησης και αποκαλύπτουμε πολλά για τον εαυτό 
μας.

 Εάν ο ένας από τους δύο είναι ανασφαλής μέσα στη σχέση, προκαλεί 
άγχος όχι μόνο στον εαυτό του αλλά και στο σύντροφό του. 



ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΕΦΗΒΙΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ
Ο έφηβος έχει νευρικότητα, ανησυχία και απότομη συμπεριφορά ή δείχνει κακή 
διάθεση, που δεν συνοδεύεται απαραίτητα από εριστικότητα. Μπορεί να 
παραπονιέται για ταχυκαρδίες ή να βλέπετε ότι τρώει τα νύχια του, παρουσιάζει 
αλλαγή στις συνήθειες του ύπνου, αλλαγές στη γενική συμπεριφορά, κάνει 
συχνά παράπονα για πονοκεφάλους, ζαλάδες, προβλήματα στο στομάχι και 
άλλες αδιαθεσίες που συχνά είναι ψυχοσωματικές. Κάνει συχνά λάθη, σαν να 
«λέει» με τον τρόπο του στους άλλους ότι «τα έχει χαμένα» και ότι δεν ξέρει 
πώς να αντιδράσει, δείχνει πελαγωμένο σε απλές δουλειές, πίνει ή καπνίζει στα 
κρυφά κλπ.
Το παιδί σας μπορεί και να μην εκδηλώνει έντονα τίποτε από τα παραπάνω. 
Μερικά παιδιά παριστάνουν θαυμάσια τους «άνετους» ή τις «άνετες» και 
εμφανίζονται «αναίσθητα» όπως τα κατηγορούν συχνά οι γονείς τους όταν 
εκνευρίζονται, ενώ κατά βάθος αισθάνονται έντονο στρες. Το κρύβουν όμως και 
αυτή η «αναισθησία» αποτελεί μία μάσκα άμυνας.
Ειδικά τα συνεσταλμένα και ευαίσθητα παιδιά δεν εκδηλώνουν τα άγχος τους 
ούτε με νεύρα ούτε με φωνές. Προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα για να 
ευχαριστήσουν τους γονείς τους, παρότι νιώθουν βουβή απελπισία και τρομερή 
πίεση. Αυτά τα παιδιά χρειάζονται ακόμα μεγαλύτερη προσοχή.



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Τα παιδιά μπορεί να προβληματίζονται κυριολεκτικά για οτιδήποτε και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι 
από όλα «τους φαίνεται βουνό». Πάντως ανάμεσα στα συνηθισμένα «βουνά» για τους εφήβους (και συχνά 
για τους ενηλίκους) είναι τα εξής:
 - οι φυσιολογικές αλλαγές στην εμφάνισή τους (σώμα, πρόσωπο, σπυράκια)
 - οι μεγάλες απαιτήσεις των γονιών για σχολικές επιδόσεις (τα παιδιά πιέζονται πάντα πολύ για να 

ανταποκριθούν στις υψηλές προσδοκίες όσων αγαπούν)
 - οι διαμάχες των γονιών μεταξύ τους
 - το διαζύγιο ή ο θάνατος ενός γονιού (τα παιδιά φοβόνται ότι επέρχονται αλλαγές που θα τους 

στερήσουν πολλά)
 - οι πολλές υποχρεώσεις – δραστηριότητες (οι έφηβοι μπορεί να νιώθουν ανήμποροι να τα βγάλουν 

πέρα, αλλά να μην το λένε)
 - οι σοβαρές ασθένειες στην οικογένεια (προκαλούν στον έφηβο ανασφάλεια είτε γιατί φοβάται το 

θάνατο, είτε γιατί απλώς αλλάζουν οι ρουτίνες στις οποίες είχε συνηθίσει και τις ταύτιζε με τη σιγουριά)
 - τα οικονομικά προβλήματα στο σπίτι (τα παιδιά αισθάνονται το στρες των γονιών και νιώθουν μια 

γενική απειλή για το μέλλον, ενώ παράλληλα αλλάζει και η ζωή τους)
 - οι αλλαγές σχολείου ή καθηγητή ή σπιτιού (έχουν την έγνοια αν θα γίνουν αποδεκτοί από τους νέους 

συμμαθητές, γείτονες, καθηγητές αλλά κι αν θα βρουν κι εκείνα κάποιους να ταιριάξουν)
 - οι απαιτήσεις των φίλων (καμιά φορά ζητούν από το παιδί να κάνει κάτι που το ίδιο δεν θέλει)
 - οι διαμάχες με συμμαθητές ή φίλους (οι έφηβοι βιώνουν τη διαμάχη ως απόρριψη και αυτό είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό για την κοινωνικότητά τους)
 - κάποιες γενικές κοινωνικές αναστατώσεις (ειδήσεις για εγκλήματα στη γειτονιά, πλημμύρες κ.λπ. 

γεγονότα που το παιδί μπορεί να νιώσει ότι ίσως απειλήσουν και το ίδιο)



Τρόποι αντιμετώπισης άγχους
Σακούλα αναπνοής
Νερό
Ανάσες
Θετικές σκέψεις-διαλογισμός
Φυσική άσκηση
Ελεύθερος χρόνος
Ύπνος
Διατροφή
Αλλαγή παραστάσεων
Αποφυγή αλκοόλ και ναρκωτικών 



Επικοινωνία στην εφηβεία
Σχέσεις με το άλλο φύλο



Εισαγωγή
Στη σημερινή εποχή οι σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων έχουν 

διαφοροποιηθεί αισθητά σε σχέση με το παρελθόν. Αρχικά , οι 
σημερινοί άνθρωποι έχουν εξοικειωθεί με τον χωρισμό και δεν 
καταβάλλουν πλέον την ίδια προσπάθεια σε μια σχέση όταν 
εμφανίζονται προβλήματα. Επιπλέον, ο εγωισμός , που είναι 
σήμερα ένα από τα κυρίαρχα στοιχεία των ανθρώπινων 
προσωπικοτήτων παίζει με τη σειρά του καταλυτικό ρόλο στις 
σημερινές σχέσεις. Με λίγα λόγια, ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά 
αλλά και ως μέλος ενός κοινωνικού συνόλου έχει αποδεχθεί 
πλήρως σαν ιδέα την <<ημερομηνία λήξης>> σε μία σχέση με 
αποτέλεσμα ,όταν μία σχέση εξασθενεί, να εμφανίζεται ως 
λύση ο χωρισμός αφού θεωρείται ούτως ή άλλως αυτονόητος.



Ψέματα στις σχέσεις με το άλλο φύλο



Το ψέμα ανάμεσα στα δύο φύλα
Βασική αιτία που τα δύο φύλα μπορεί να λένε συχνά ψέματα είναι 
τα στερεότυπα. (Για παράδειγμα, έχοντας ως στερεότυπο ότι οι 
άντρες πρέπει να είναι πάντα πιο σκληροί, συχνά θα κρύψουν τα 
συναισθήματα τους, ενώ αντίστοιχα οι γυναίκες μπορεί να πουν 
ψέματα γιατί επίσης φοβούνται την άποψη του άλλου φύλου ή της 
κοινωνίας.)

Άλλη αιτία μπορεί να είναι η αποφυγή τσακωμών, 
ή ο φόβος του να στεναχωρήσουν τον άλλον. 
(Μπορεί ένας από τους δύο να έχει κάποιο 
πρόβλημα, ενώ όταν ερωτηθεί να πει ψέματα πως 
όλα είναι καλά.)



Το ψέμα ανάμεσα στα δύο φύλα

Ακόμη μια αιτία για το ψέμα 
είναι η ενοχή. Ο φόβος της 
αντίδρασης του άλλου. Για 
κάτι που έκανε ο ένας από 
τους δύο και αργότερα 
μετάνιωσε, ή φοβάται μήπως 
πληγώσει ή θυμώσει τον 
άλλον, είναι πολύ πιθανό να 
πει ψέματα. 



Γιατί λέμε ψέματα;
Για να αποφύγουμε τον τσακωμό

Για να καλύψουμε κάποιο τυχόν σφάλμα μας

Για να εξιχνιάσουμε εάν ο σύντροφός μας λέει ψέματα

Για να πείσουμε τον σύντροφό μας για τα λεγόμενά μας

Για να εξασφαλίσουμε την εσωτερική μας ασφάλεια .Το ψέμα αποτελεί όπλο 
προστασίας της δημόσιας εικόνας μας . Έτσι ο άνθρωπος επιβιώνει καλύτερα με 
το ψέμα καθώς διασφαλίζεται η ασφάλεια της εικόνας του.





Είναι ευρέως γνωστό πως όλοι οι έφηβοι λένε μικροψεματάκια. Έτσι ,και στη 
σχέση μεταξύ δυο εφήβων μπορεί να υπάρξουν ψέματα. 
Και αυτό γιατί είναι στη φύση του ανθρώπου να καταφεύγει στο ψέμα και 
μάλιστα περισσότερο από μία φορά την ημέρα. Έρευνες έχουν αποδείξει ότι το 
ψέμα, όταν δεν προκαλείται από ψυχοπαθολογικά αίτια, είναι μία εύκολη 
δραστηριότητα για τον μέσο άνθρωπο η οποία επιστρατεύεται για διαφόρους 
λόγους κατά μέσο όρο τρεις φορές καθημερινά! Στην περίπτωση των ανδρών, η 
συχνότητα μπορεί να αυξηθεί, ενώ αλλάζουν και οι λόγοι που τους οδηγούν 
στο ψέμα σε σχέση με τις γυναίκες. Το ψέμα δεν είναι πάντα απαραίτητα κακό, 
ωστόσο ειδικά στην περίπτωση που δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος για να 
ειπωθεί, αποδεικνύεται ότι τελικά είναι ένας μηχανισμός καλά αφομοιωμένος 
από τον άνθρωπο και μια συνήθειά του.





Θυματοποίηση -Εκβιασμός
Σχέσεις με το άλλο φύλο



Ξυλοδαρμός



Μία στις πέντε γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
σύμφωνα με νέες έρευνες, έχει υποστεί κακοποίηση. Η 
κακοποίηση της γυναίκας συμβαίνει σε οικογένειες κάθε 
φυλής, θρησκεύματος και σε όλα τα κοινωνικοοικονομικά 
στρώματα. Είναι πιο συχνή σε οικογένειες με προβλήματα 
κατάχρησης αλκοόλ και ναρκωτικών. Η κακοποίηση 
αφορά, εκτός από τον ξυλοδαρμό, τον βιασμό και φτάνει 
σε ακραίες καταστάσεις, μέχρι και το φόνο. Άλλες μορφές 
βίας είναι η ψυχολογική όπως η εξύβριση, η υποτίμηση, ο 
κοινωνικός εξευτελισμός και επίσης η οικονομική 
στέρηση.. 



Αίτια ξυλοδαρμού
 η επιθετική συμπεριφορά του άντρα έχει σαν στόχο την ταπείνωση 

και τον εξευτελισμό της γυναίκας και την ενίσχυση της δικής του 
αυτοεκτίμησης και ταυτότητας.

 οι θύτες συχνά προέρχονται από οικογένειες όπου η βία ήταν 
καθημερινό φαινόμενο, έχουν παραστεί μάρτυρες ξυλοδαρμού της 
μητέρας ή έχουν κακοποιηθεί και οι ίδιοι όταν ήταν παιδιά.

 είναι συνήθως ανώριμοι, εξαρτημένοι , με έντονα αισθήματα 
ανεπάρκειας και χαμηλής αυτοεκτίμησης παρανοϊκότητας και 
σαδιμού.



•Από την άλλη μεριά τα θύματα – γυναίκες έχουν σαν κύρια χαρακτηριστικά της 
προσωπικότητάς τους την εξάρτηση και την αμφιθυμία. Έχουν συχνά κι αυτές χαμηλή 
αυτοεκτίμηση, πολλές φορές υποφέρουν από κατάθλιψη και ενοχές και μερικές φορές 
συναντάται έντονος ένας ηθικός μαζοχισμός. Νιώθουν δε εγκλωβισμένες και ότι δεν έχουν 
τον τρόπο να αντιδράσουν. Αυτός ο εγκλωβισμός είναι κυρίως συναισθηματικός.



Αρνητική συμπεριφορά
Σχέσεις με το άλλο φύλο



Αιτίες
 Για να τραβήξουμε την προσοχή

 Για να αναδείξουμε την δύναμη μας

 Για να εκδικηθούμε

 Για να επιδείξουμε την ανικανότητά μας και να 
οδηγήσουμε τους άλλους στο να μας λυπηθούν

 Για να νιώσουμε καλύτερα και να αποβάλλουμε τα νεύρα 
και τη θλίψη μας  



Αντιδράσεις

 Χωρισμός

 Αδιαφορία

 Απάτη

 Εκδίκηση



Λύσεις

 Ψυχολογική υποστήριξη από ειδικούς 

 Απαξίωση και αδιαφορία για το άλλο φύλο



Μη λεκτική επικοινωνία
Σχέσεις με το άλλο φύλο



Μορφές μη λεκτικής επικοινωνίας

 Σηκωμένο φρύδι
 Γούρλωμα ματιών
 Καμπούρα
 Κούνημα χεριών
 Χτύπημα-κίνηση-στάση ποδιών
 Δάγκωμα χειλιών
 Τρόπος που χορεύουμε ή οδηγούμε



Η χρήση του διαδικτύου



ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΓΕΝΙΚΑ

 Ο πλέον διαδεδομένος τρόπος ενημέρωσης και 
ψυχαγωγίας 

 Ιδιαίτερα δημοφιλής τρόπος κοινωνικοποίησης στους 
εφήβους

 Όμως ελλοχεύουν κίνδυνοι π.χ εθισμός  που πρέπει να 
αντιμετωπίζονται από την οικογένεια 



Καλή χρήση του διαδικτύου

 Γρήγορη ενημέρωση
 Γνώσεις
 Ανάπτυξη νοημοσύνης
 Εκμηδενισμός των αποστάσεων
 Επαφή με ανθρώπους που ζουν μακρυά , μοναχικά , 

απομονωμένα ή είναι άρρωστοι



Κακή χρήση του διαδικτύου

 Παραμέληση οικογένειας(αποδυναμώνονται οι σχέσεις)
 Εγωκεντρική χρήση
 Αποατομοποίηση
 Μείωση αναστολών
 Διάχυση ευθυνών
 Διαταραχή παρορμήσεων εθισμού
 Πνευματική αδράνεια
 Χάσιμο πραγματικού αριθμού των ανθρώπων που έχουμε 

κοντά μας



ΕΘΙΣΜΟΣ

• Κατάσταση στην οποία το άτομο και συνήθως ο νέος «κολλάει» στον Η/Υ η 
σε κάποια κονσόλα ψυχαγωγίας ( playstation, xbox κτλ )

• Συμπτώματα :
• Συμπτώματα συνδρόμου απόσυρσης, όπως ψυχοκινητική διέγερση, 

εκούσια ή ακούσια κίνηση δακτυλογράφησης των δακτύλων του χεριού, 
άγχος, έμμονη σκέψη για το διαδίκτυο και όνειρα για το διαδίκτυο.

• Κατανάλωση υπερβολικού χρόνου ή και χρήματος σε δραστηριότητες 
σχετικές με το διαδίκτυο (λογισμικά, σκληροί δίσκοι κ.λ.π)

• Έκπτωση λειτουργικότητας του ατόμου σε κοινωνικό, οικογενειακό αλλά 
και προσωπικό επίπεδο.

• Μειωμένη επίδοση στο σχολείο.
• Αμέλεια προσωπικής υγιεινής / απουσίες από σχολειό / πλήρης απομόνωση



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

 Οι περισσότεροι από μας έχουμε μάθει να ανταποκρινόμαστε στο γύρω κόσμο και τα 
συναισθήματά μας από το χώρο της οικογένειάς μας.

 Τους τρόπους δράσης και αντίδρασης τους μαθαίνουμε όταν είμαστε πολύ μικροί και 
επηρεαζόμαστε από τους γύρω μας.

 Ξεκινάμε αντιγράφοντας την συμπεριφορά των γονιών μας και άλλων προτύπων προσιτών σε 
μας. Αν ο πατέρας ή η μητέρα είναι συνεχώς θυμωμένοι ή εκφράζουν το θυμό τους σιωπώντας, 
τα παιδιά θα αντιγράψουν κάποια μοντέλα, δηλ. αν μεγαλώσαμε πιστεύοντας ότι 
εξωτερικεύοντας το θυμό μας κάνουμε κάτι κακό μπορεί να αποφασίσουμε να γίνουμε στωϊκοί
και υπομονετικοί και να μην παραδεχτούμε ποτέ ότι θυμώνουμε.

 Δημιουργούμε τότε γύρω μας ένα τείχος αδιαφορίας δήθεν ηρωισμού.
 Αν είμαστε μαθημένοι να μην προκαλούμε ποτέ φασαρία ενδέχεται να εκφράζουμε τον θυμό 

μας ενοχοποιώντας τους γύρω μας ή κατηγορώντας τους εαυτούς μας και καλλιεργώντας 
αισθήματα ενοχής. Συνήθως ακολουθούμε γονεϊκά πρότυπα, αλλά μερικές φορές βλέποντας 
τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν οι γονείς τον θυμό, τον απορρίπτουμε αποφασίζοντας 
να αντιδρούμε με διαφορετικό τρόπο: πολλές φορές τον ακριβώς αντίθετο από εκείνον των 
γονιών μας.



ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΠΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
 Μην αποτρέπετε το παιδί σας από το να χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο. Ενημερώστε το για 

τους κινδύνους που κρύβει και μάθετε το να προστατεύεται από αυτούς.
 Τοποθετήστε τον υπολογιστή σας σε επιβλέψιμο μέρος του σπιτιού όπως το σαλόνι και όχι 

σε απομονωμένους χώρους όπως το υπνοδωμάτιο του παιδιού σας.
 Συμβουλεύετε το παιδί σας να μη δίνει προσωπικά του στοιχεία (όνομα, διεύθυνση, αριθμό 

τηλεφώνου, φωτογραφίες, κτλ.) σε αγνώστους που συναντά στο Διαδίκτυο.
 Επιβλέπετε το παιδί σας όταν χρησιμοποιεί τα chatrooms (χώρους συνομιλίας). Μην 

αφήνετε το παιδί σας να συναντήσει κάποιον που γνώρισε μέσα από το Διαδίκτυο.
 Προτείνετε στο παιδί σας τη χρήση ιστοσελίδων με επιμορφωτικό και ψυχαγωγικό 

περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία του.
 Εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας ένα λογισμικό φίλτρο που απαγορεύει την 

προσπέλαση σε ανάρμοστες ιστοσελίδες του Διαδικτύου.





• Το θέμα που θα μας απασχολήσει είναι η σύγκρουση μαθητών και 
καθηγητών στο σχολείο στην περίοδο της εφηβείας. Το σχολείο 
θεωρείται ένας δημόσιος και κοινωνικός χώρος στον οποίο συνυπάρχουν 
μαθητές και καθηγητές. Όπως είναι φυσιολογικό στο χώρο αυτό 
διαμορφώνονται σχέσεις μεταξύ των εφήβων και των καθηγητών αλλά 
και μεταξύ των ίδιων των εφήβων. Όμως τί γίνεται όταν οι σχέσεις αυτές 
δεν είναι ισορροπημένες; Όταν το χάσμα μαθητών-καθηγητών μεγαλώνει 
τόσο πολύ που οδηγεί σε συγκρούσεις; Γιατί αλήθεια υπάρχουν αυτές οι 
διαφορές; Μήπως οφείλονται στο γεγονός ότι οι έφηβοι δεν έχουν 
ολοκληρωμένες προσωπικότητες; Ή μήπως συμβαίνει κάτι άλλο;



Ψέματα Μεταξύ Συμμαθητών

• Πολύ συχνά οι συμμαθητές θα πουν ψέματα μεταξύ τους, που 
συνήθως αφορούν το σχολείο. ‘Όταν δίνονται οι βαθμολογίες και ο 
ένας  ρωτήσει τον άλλο για τους βαθμούς του, οι περισσότεροι  λένε 
λίγο  παραπάνω από τον αρχικό βαθμό. Άλλη περίπτωση είναι όταν ο 
μαθητής μείνει στην ίδια τάξη, ή από μαθήματα ή από απουσίες και 
επειδή νιώθει άβολα να το πει, απλά λέει πως ήρθε από άλλο 
σχολείο ή δεν το συζητά καν. Αυτά είναι τα λιγοστά ψέματα που 
μπορεί να λέγονται μεταξύ μαθητών



Θυματοποίηση Μεταξύ Μαθητών

• Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί το γεγονός ότι έχει πέσει θύμα 
εκφοβισμού, έστω και μία φορά στη ζωή του. Οι λόγοι που κάποιος 
θα πέσει θύμα, είναι πολλοί όπως η διαφορετικότητα του ατόμου ως 
προς το κοινωνικό σύνολο και η άρνηση του ίδιου  να ενταχθεί σε 
αυτό. Ο εκφοβισμός έχει δύο μορφές, τη ψυχοσωματική και τη 
λεκτική. Και στις δύο περιπτώσεις οι συνέπειες είναι καταστροφικές 
για το θύμα αφού από κάποιο σημείο και μετά, λόγω ψυχολογικής 
πίεσης  περιθωριοποιείται και κλείνεται στον εαυτό του. Το 
φαινόμενο αυτό είναι πιο συνηθισμένο στην εφηβεία όπου οι νέοι 
δεν έχουν ακόμη διαμορφώσει τον χαρακτήρα τους.



Πρότυπο Του Καλού Δασκάλου

• Με βάσει τον Παπανούτσο, το πρότυπο του καλού δασκάλου είναι:
• Δάσκαλος δεν είναι αυτός που μαθαίνει στα παιδιά τα σχολικά 

γράμματα, τέχνες και καλούς τρόπους, δηλαδή τα μαθήματα που 
είναι επιφανειακά. Είναι εκείνος που διαμορφώνει το πνεύμα, το 
ήθος και τον χαρακτήρα των παιδιών. Εκείνος που ενηλικιώνεται 
αλλά παραμένει παιδί στην ψύχη, άνθρωπος εύπλαστος, δροσερός 
και αγνός. Ο πετυχημένος δάσκαλος είναι εκείνος που με το έργο του 
κάνει τον μαθητή τόσο ώριμο ώστε να μην τον χρειάζεται πια. Και 
τέλος είναι εκείνος που αγαπάει τα παιδιά.



ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί φέρνουν σε πέρας το έργο τους, τις περισσότερες 
φορές, με επιτυχία, τόσο μέσα στην τάξη τους, όσο και σε όλο το σχολείο 
γενικότερα. Έρχονται όμως στιγμές που ακόμη και οι πιο έμπειροι 
δυσκολεύονται, όταν έρχονται αντιμέτωποι με κάποιες συμπεριφορές και δεν 
ξέρουν τι να κάνουν γι’ αυτές. Για παράδειγμα, μέσα στην τάξη υπάρχουν παιδιά 
που συστηματικά δεν κάνουν την εργασία τους στο σπίτι, που είναι συνεχώς 
αργοπορημένα, που καυγαδίζουν συχνά με τα άλλα παιδιά. Τα προβλήματα 
αυτά, που άλλοτε είναι πολύ σοβαρά και άλλοτε όχι, καταπονούν όσους 
εμπλέκονται σε αυτά και παρεμποδίζουν το έργο του σχολείου. 

Για να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί να λύσουν τα προβλήματα αυτά και να 
βοηθήσουν τα παιδιά να μάθουν νέους και αποδοτικότερους τρόπους 
συμπεριφοράς, ένα βοηθητικό πρώτο βήμα θα ήταν να καταλάβουν γιατί τα 
παιδιά φέρονται με το συγκεκριμένο τρόπο.





Οι συγκρούσεις είναι ένα από τα φλέγοντα φαινόμενα και 
θέματα  του σύγχρονου σχολείου. Η αύξηση της 
διαφορετικότητας και της πολυμορφίας του μαθητικού 
πληθυσμού και η διεκδίκηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου σε 
κάθε κοινωνία παρέχουν ευκαιρίες για να έλθουν στην επιφάνεια 
αποκλίνουσες συμπεριφορές μεταξύ των καθηγητών, των 
μαθητών, αντιλήψεις, απόψεις, θέσεις και δίνουν αφορμή για 
ποικίλες συγκρούσεις που σε ακραίες καταστάσεις κάνουμε λόγο 
για εκφοβισμό (bylling).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΚΡΟΥΣΕΩΝ



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
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