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Περίληψη 

Σα παιδιά βιώνουν καθημερινά στρες  και κάποια το διαχειρίζονται επιτυχώς . Αυτά τα 

παιδιά θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ψυχικά ανθεκτικά (resilient)  : δείχνουν  δηλαδή 

μια δυναμική, θετική προσαρμογή παρόλες τις δύσκολες και τις αντίξοες συνθήκες στη ζωή 

τους.  

Σο σκεπτικό της παρούσας μελέτης ήταν η κατανόηση των στρεσόγονων καταστάσεων που 

βιώνουν τα παιδιά στο πλαίσιο της οικογένειας και του σχολείου, καταγράφοντας τις απόψεις  

των παιδιών, των γονέων και των εκπαιδευτικών. Επίσης, η κατανόηση των υποστηρικτικών 

παραγόντων των παιδιών που βιώνουν στρες, καταγράφοντας τις απόψεις των παιδιών, των 

γονέων και των εκπαιδευτικών. Σα ερευνητικά ερωτήματα που εξερευνήθηκαν 

επικεντρώνονται στις  απόψεις των παιδιών , των γονέων και των εκπαιδευτικών για τις πηγές 

στρες των παιδιών πρώτης σχολικής ηλικίας, στις απόψεις των παιδιών , των γονέων και των 

εκπαιδευτικών για το πως αντιδρούν τα παιδιά όταν βιώνουν στρες, στις απόψεις των παιδιών 

, οι απόψεις των γονέων και των εκπαιδευτικών για το που απευθύνονται για βοήθεια, όταν 

αντιμετωπίζουν προκλητικές συμπεριφορές των παιδιών και τέλος, στις απόψεις των γονέων 

για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην ανατροφή των παιδιών τους και πού αναζητούν 

υποστήριξη. 

Για τη συλλογή των ποιοτικών δεδομένων , συμμετείχαν 32 παιδιά, 16 γονείς και 16 

εκπαιδευτικοί από ένα Δημοτικό σχολείο της πόλης του Ρεθύμνου. Η ανάλυση των 

δεδομένων βασίστηκε στην ποιοτική προσέγγιση ανάλυσης δεδομένων, που ονομάζεται 

Grounded theory κι αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στις ποιοτικές μεθόδους της 

κοινωνικής έρευνας. Είναι μια  μέθοδος που επιτρέπει τη συστηματική παραγωγή μιας 

θεωρίας, από τα ποιοτικά δεδομένα που συλλέγονται και τα αποτελέσματα που προκύπτουν.  

Σα παιδιά, ύστερα από την ποιοτική ανάλυση των δεδομένων, ανέφεραν ως πηγές στρες την 

αξιολόγηση στο σχολείο, την απομόνωση από τους συνομηλίκους , τις συγκρούσεις με 

οικεία κι αγαπημένα πρόσωπα καθώς και τις συγκρούσεις των γονιών στην οικογένεια, την 

επιθετικότητα (λεκτική-σωματική) από τους φίλους τους και την απώλεια ενός αγαπημένου 

προσώπου ή ενός κατοικιδίου. Σα μεγαλύτερα παιδιά πρόσθεσαν ως πηγή στρες και τα 

ατυχήματα ή τις ασθένειες που μπορεί να συμβούν στα ίδια ή σε αγαπημένα τους πρόσωπα.  
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Οι αντιδράσεις των παιδιών στο στρες, είναι τα αρνητικά συναισθήματα που προκαλεί το 

στρες (φόβο, θυμό, λύπη, κλπ), η σχολική άρνηση, η επιθετικότητα, η  απόσυρση, το κλάμα, 

διάφορα σωματικά συμπτώματα (πόνος στην κοιλιά, πονοκέφαλος, κλπ), ενώ τα μεγαλύτερα 

παιδιά ανέφεραν σαν αντίδραση στο στρες και την προσπάθειά τους να βρουν στρατηγικές 

που θα τα βοηθήσουν να ξεπεράσουν το στρες. 

ταν τα παιδιά βιώνουν στρεσογόνες καταστάσεις απευθύνονται για βοήθεια  στους φίλους 

τους ή προσπαθούν μόνα τους να ξεπεράσουν αυτή την κατάσταση και κλείνονται στον 

εαυτό τους. Οι πηγές υποστήριξης των παιδιών όταν νιώθουν στρες είναι το παιχνίδι με τους 

φίλους, η ενασχόληση με το αγαπημένο τους άθλημα-σπορ, οι οικογενειακές 

δραστηριότητες, η ψυχαγωγία τους (τηλεόραση, μουσική).  

Οι γονείς ανέφεραν ότι οι πηγές στρες που βιώνουν τα παιδιά τους είναι τα μαθήματα του 

σχολείου, οι σχέσεις με τους συμμαθητές-αδέλφια-φίλους και η οικονομική κρίση. Οι γονείς 

των μεγαλύτερων παιδιών πρόσθεσαν ως πηγή στρες και θέματα υγείας που μπορεί να 

υπάρχουν μέσα στην οικογένεια, τον ελάχιστο χρόνο που έχουν ελεύθερο τα παιδιά για να 

κάνουν δραστηριότητες που τα ευχαριστούν και τις διαφορετικές απόψεις των γονέων στην 

ανατροφή των παιδιών. 

Ανέφεραν ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην ανατροφή των παιδιών τους, είναι οι 

αρνητικές επιρροές που δέχονται τα παιδιά από τους φίλους και την τηλεόραση, ο 

περιορισμένος χρόνος που έχουν για να ασχοληθούν με τα παιδιά τους, λόγω εργασίας και 

οι αρνητικές σχέσεις που έχουν τα παιδιά με τους φίλους τους. Οι γονείς των μεγαλύτερων 

παιδιών πρόσθεσαν και τις συγκρούσεις των γονέων λόγω διαφορετικών απόψεων των 

συζύγων στην ανατροφή των παιδιών τους. 

Οι γονείς, τέλος,  ανέφεραν ότι απευθύνονται για βοήθεια, όταν τη χρειαστούν, στους 

εκπαιδευτικούς του σχολείου, στην οικογένειά τους, ενώ υπήρχε ομοφωνία για την έλλειψη 

υποστήριξής τους από την κοινωνία.  

Οι εκπαιδευτικοί, αναφορικά με τις αντιδράσεις των μαθητών στο στρες , ανέφεραν 

σωματικά συμπτώματα που οι μαθητές τους παρουσιάζουν, όταν βιώνουν στρες, την 

εκδήλωση επιθετικότητας-νευρικότητας, τη σχολική άρνηση καθώς και την εμφάνιση 

κάποιων συμπτωμάτων παλινδρόμησης. Οι εκπαιδευτικοί των μεγαλύτερων μαθητών 

πρόσθεσαν και την αυξημένη όρεξη των παιδιών για φαγητό.  

Αναφορικά με τις προκλήσεις-δυσκολίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν στη 

συμπεριφορά των μαθητών τους, ανέφεραν την έλλειψη κανόνων-ορίων από το σπίτι και την 

έλλειψη ύπνου (λίγες ώρες ύπνου). Οι εκπαιδευτικοί των μεγαλύτερων τάξεων πρόσθεσαν και 

την έλλειψη σεβασμού στο πρόσωπο τους, από τους μαθητές αλλά κι από τους γονείς. 
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Για να διαχειριστούν τις προκλητικές συμπεριφορές των μαθητών, οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν 

ότι πειθαρχούν τους μαθητές τους με φωνές, με διακοπή του μαθήματος και με ποινές ή 

τιμωρίες. Οι εκπαιδευτικοί των μεγαλύτερων τάξεων πρόσθεσαν την εξατομικευμένη 

προσέγγιση κάθε μαθητή, όταν παρουσιάζει προκλητική συμπεριφορά και τη θέσπιση 

κανόνων στην τάξη. 

ταν χρειάζονται βοήθεια οι εκπαιδευτικοί απευθύνονται κυρίως στους συναδέλφους τους, 

στο διευθυντή του σχολείου, στο σύλλογο γονέων ή και στους ίδιους τους γονείς. Οι 

εκπαιδευτικοί των μεγαλύτερων τάξεων πρόσθεσαν και τη βοήθεια που λαμβάνουν από το 

σχολικό σύμβουλο καθώς κι από τους καθηγητές του Πανεπιστημίου Ρεθύμνου. Ανέφεραν 

και την παντελή έλλειψη βοήθειας από την κοινωνία-κράτος, σε επίπεδο δομών, που θα 

έπρεπε να υπάρχουν, ώστε να μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσματικά κι έγκαιρα τους 

μαθητές τους. 

Οι γονείς κι οι δάσκαλοι είναι σημαντικά στοιχεία του μικροσυστήματος του παιδιού. 

Παίζουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της ικανότητας του παιδιού να αντιμετωπίσει τις 

προκλήσεις της ζωής. Η θετική-καλή σχέση των παιδιών με τους γονείς και με τους 

δασκάλους έχει αποδειχθεί ότι παίζει ιδιαίτερο ρόλο στην καλλιέργεια της ψυχικής 

ανθεκτικότητας. Η προσπάθεια διαχείρισης του στρες από τη σχολική ηλικία έχει μεγάλη 

σημασία, γιατί οι  μέθοδοι που χρησιμοποιούν τα παιδιά για να διαχειριστούν το άγχος στην 

παιδική τους ηλικία, χρησιμοποιούνται στην εφηβεία τους αλλά και στην ενηλικίωσή τους, 

όταν έρθουν αντιμέτωπα με στρεσογόνες καταστάσεις. 

Σα τελευταία χρόνια έχει δοθεί μεγάλη βαρύτητα στο σχεδιασμό και την εφαρμογή 

παρεμβατικών προγραμμάτων , πρωτογενούς πρόληψης, με σκοπό την προαγωγή ψυχικής 

υγείας κι ευεξίας, λόγω αυξανόμενων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στο 

σχολείο. Σα προγράμματα πρόληψης εφαρμόζονται και σε επίπεδο συστήματος κι 

αποσκοπούν στην προαγωγή ψυχικής ανθεκτικότητας  κι ευεξίας όχι μόνο των μαθητών 

αλλά κι ολόκληρης της κοινότητας.  

 

 

                                                           Ρέθυμνο, 22 Ιανουαρίου 2014 
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  Κεφάλαιο 1  

 

Ορισμός Χυχικής Ευεξίας (well-being) 

τη βιβλιογραφία έχουν χρησιμοποιηθεί διάφοροι ορισμοί που περιγράφουν την ικανότητα 

των παιδιών να τα καταφέρουν και να παραμένουν «άτρωτα» ή να επιδεικνύουν «αντίσταση 

στο στρες», παρόλες τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζουν στη ζωή τους( Φατζηχρήστου, 

2011) . Χυχική ευεξία είναι η ικανότητα του ανθρώπου που τον βοηθά να αντιμετωπίσει και 

να διαχειριστεί θετικά τα αρνητικά γεγονότα της ζωής του. Μερικοί άνθρωποι δεν 

αποκτούν ποτέ αυτήν την ικανότητα. Άλλοι είναι αρκετά ανθεκτικοί, αλλά δεν 

μπορούν να αντιμετωπίσουν τις  προκλήσεις και να τις ξεπεράσουν. Μερικές φορές, η 

αντοχή έχει φθαρεί από πολλαπλές πιέσεις και προκλήσεις ( Padesky & Mooney, 2012). 

O ορισμός της ψυχικής ευεξίας έχει διευρυνθεί μιας κι η επιστημονική γνώση έχει αυξηθεί. 

Αποτελεί αντικείμενο μελέτης από πολλές επιστήμες : ψυχολογία, ψυχιατρική, κοινωνιολογία 

και πιο πρόσφατα της βιολογία, ενδοκρινολογίας  και των νευροεπιστημών (Herman et al., 

2011). 

Η ψυχική ευεξία (well-being), είναι μια διαδραστική έννοια κι αναφέρεται στην ικανότητα 

του ατόμου να αντιστέκεται στις δυσκολίες που προκύπτουν από το περιβάλλον του ή από 

καταστάσεις στρες ή από τις αντιξοότητες, επομένως διαφοροποιείται από την ψυχική υγεία 

(Herman et al., 2011). 

Aπό την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (Pollard & Lee, 2003) η ψυχική ευεξία των παιδιών 

είναι μια πολυδιάστατη έννοια που ενσωματώνει τις απόψεις και την προοπτική των παιδιών 

και των νέων. Εστιάζει σε χαρακτηριστικά των παιδιών, σε πλεονεκτήματα και σε δυσκολίες 

ή ελλείμματα. Επικεντρώνεται στο παρόν κι όχι σε μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. 

Ενσωματώνει παράγοντες της σωματικής και συναισθηματικής ψυχικής υγείας καθώς και το 

πλαίσιο της ζωής των παιδιών. 

Η ψυχική ευεξία είναι η «ενσάρκωση» της κοινωνικής , συναισθηματικής και πνευματικής 

ευεξίας. Έχει οριστεί ως μια κατάσταση της συναισθηματικής και κοινωνικής ευεξίας, όπου 

το άτομο συνειδητοποιεί τις ικανότητές του , μπορεί να αντιμετωπίσει τα άγχη της ζωής , 

μπορεί να εργαστεί παραγωγικά και γόνιμα κι επομένως μπορεί να συνεισφέρει στην 

κοινωνία (WHO, 2005). Η ψυχική ευεξία αναπτύσσεται στο άτομο από πάρα πολύ μικρή 
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ηλικία κι επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την κοινωνική υποστήριξη κάποιου ( Werner, 

1993). 

Η ποιότητα της ζωής έχει χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά με την έννοια της ευεξίας, αν και 

κάποιοι θεωρούν την ψυχική ευεξία ως συστατικό της ποιοτικής ζωής. Εξαιτίας τούτου, 

πολλές φορές αποκαλείται υποκειμενική ευεξία, που περιέχει υποκειμενικές εκτιμήσεις της 

ζωής κάποιου (Haas, 1999). 

 Έννοιες όπως «ευημερία», «ικανοποίηση από τη ζωή», «ποιότητα ζωής», χρησιμοποιούνται 

εναλλακτικά και περιλαμβάνουν αντικειμενικές κι υποκειμενικές πτυχές της ζωής του ατόμου 

(πχ, το οικογενειακό εισόδημα, η δομή της οικογένειας, σχολική επίδοση, υγεία). 

Η αντίληψη αυτής της προσωπικής ευεξίας, συνίσταται στη θετική επίδραση , την αρνητική 

επίδραση και την ικανοποίηση από τη ζωή. ύμφωνα με τους Myers & Diener (1995), η 

προσωπική-υποκειμενική ευεξία αντικατοπτρίζει μια υπεροχή από θετικές σκέψεις και 

συναισθήματα για τη ζωή κάποιου και σχετίζεται με την παρουσία θετικών καταστάσεων και 

την απουσία αρνητικών αλλά και την ικανοποίηση από τη ζωή. Έχει να κάνει με το ότι τα 

άτομα αξιολογούν τη ζωή τους με θετικό τρόπο. Αφορά θετικά χαρακτηριστικά του ατόμου. 

Η υποκειμενική ευεξία περιέχει δυο συνιστώσες: τη γνωστική και τη συναισθηματική. Η 

γνωστική σχετίζεται με την ικανοποίηση από τη ζωή του ατόμου και η συναισθηματική από 

τις θετικές ή αρνητικές επιδράσεις ( Pavot et al., 1991∙ Schimmack et al., 2002). H 

διάσταση της θετικής επίδρασης αφορά τις καταστάσεις θετικής διάθεσης του ατόμου, όπως 

τον ενθουσιασμό και την ενεργητικότητά του. Λέγοντας ικανοποίηση από τη ζωή εννοούμε 

τη γνωστική επίδραση της ζωής του ατόμου με τέτοιο τρόπο , που περικλείει τα πάντα (τη 

δουλειά του, το γάμο του την υγεία του, κλπ.) (Diener & Diener, 1995). Η ικανοποίηση της 

ζωής περικλείει γνωστκές αποφάσεις και έχει συμπληρωματικό χαρακτηριστικό τη 

συναισθηματική διάσταση (Bryant & Veroff, 1982).  

Οι Helliwell & Ρutman (2004), διαχωρίζουν τους όρους «ευτυχία» και «ικανοποίηση από τη 

ζωή». Η «ευτυχία» αντικατοπτρίζει βραχυπρόθεσμα μια κατάσταση που σχετίζεται με τη 

διάθεση και η «ικανοποίηση για τη ζωή», μετρά βραχυπρόθεσμα, εμπεριέχει μια σταθερή 

αξιολόγηση. 

Οι Dotan, Peasgood & White (2006), επισημαίνουν τη διαφοροποίηση της ψυχικής ευεξίας 

(well-being), που βασίζεται στην ικανοποίηση των αναγκών, από κείνη που βασίζεται στο 

πως αισθάνεται ένα πρόσωπο. Η ψυχολογική έρευνα έχει δείξει ότι οι αξιολογήσεις της 

ευημερίας των ανθρώπων είναι ένας αξιόπιστος δείκτης που αποδεικνύει την ατομική, 

υποκειμενική ευεξία (Galloway, 2006). Η ευημερία της ζωής μπορεί να γενικευθεί : πχ., πως 
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αισθάνεσαι για τη ζωή σου, στο σύνολό της ή σε πολλαπλούς τομείς ( ο εαυτός, οι φίλοι, η 

οικογένεια, το περιβάλλον, το σχολείο).  

H McLaughin (2008) αναφέρει ότι υπάρχει κίνδυνος για ατομικιστική προσέγγιση της 

έννοιας της ψυχικής ευεξίας και προτείνει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις σχέσεις των 

ατόμων και στη δόμηση της κοινωνίας , ώστε να είναι αποτελεσματική η ανάπτυξη της 

συναισθηματικής ευεξίας των νέων ανθρώπων. Επισημαίνει ότι υπάρχουν πολλοί όροι που 

περιγράφουν αυτό το θέμα: συναισθηματική παιδεία, συναισθηματική νοημοσύνη, θετική 

ψυχική υγεία και συναισθηματική ευεξία. Ο όρος συναισθηματική ευεξία (emotional well-

being) χρησιμοποιείται από τους εκπαιδευτικούς, η θετική ψυχική υγεία από τους 

ψυχολόγους. Ο πιο δημοφιλής είναι όπως φαίνεται ο όρος «συναισθηματική νοημοσύνη» 

(emotional intelligence) ή «συναισθηματική παιδεία» (emotional education). Η πιο 

σφαιρική έννοια είναι η ψυχική ευεξία , που αποτελεί ένα διεθνές φαινόμενο πολιτικής 

πρωτοβουλίας στην εκπαίδευση, στην Αυστραλία, στην Αμερική και σ‟ όλη την Ευρώπη 

(McLaughin , 2008).  

 

Πηγές ψυχικής ευεξίας (wellbeing) 

 

Η έρευνα για τον εντοπισμό παραγόντων που συμβάλλουν στην ψυχική ευεξία είναι ζωτικής 

σημασίας στις παρούσες συνθήκες ζωής, που συντελούνται οικονομικές-τεχνολογικές και 

κοινωνικές αλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο εντοπίζεται όχι μόνο ο πληθυσμός που βρίσκεται 

σε ζώνη επικινδυνότητας αλλά προσδιορίζονται κι οι κίνδυνοι και οι προστατευτικοί 

παράγοντες. Η δημιουργία προγραμμάτων παρέμβασης πρέπει να στοχεύει σε στρατηγικές 

που θα ενισχύουν την ποιότητα ζωής των ατόμων, που διατρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο 

(Biglan, Embry & Sandler, 2012).   

Η ψυχική ευεξία (well-being), εξαρτάται σύμφωνα με τον Ηerman (2011): 

 Προσωπικούς παράγοντες (personal factors) : δηλ., χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 

(εξωστρέφεια, αυτοέλεγχο, θετική σκέψη, συναισθηματική ρύθμιση, αισιοδοξία, ελπίδα, 

ενεργητικότητα, προσαρμοστικότητα κ.α) 

 Βιολογικούς παράγοντες (biological factors): από πληθώρα ερευνών για τους βιολογικούς 

και γενετικούς παράγοντες, που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα, προκύπτει ότι ένα 

αντίξοο περιβάλλον επηρεάζει τη δομή του εγκεφάλου και τα νευροβιολογικά συστήματα: 

συντελείται αλλαγή μεγέθους του εγκεφάλου, ευαισθησία στους υποδοχείς και στη σύνθεση-

επαναπρόσληψη των νευροδιαβιβαστών. λα αυτά μπορεί να οδηγήσουν σε μελλοντική 
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νευροπαθολογία. λες αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν τη χωρητικότητα των αρνητικών 

συναισθημάτων και ως εκ τούτου να επηρεάσουν την αντοχή τους στις αντιξοότητες. 

 Περιβαλλοντικοί-συστημικοί παράγοντες (environmental-systemic factors) : Σο 

μικροπεριβαλλοντικό επίπεδο κοινωνικής υποστήριξης που εμπερικλείει σχέσεις με την 

οικογένεια και τους συνομήλικες, σχετίζεται με την ευεξία. Ασφαλής προσκόλληση στη 

μητέρα, οικογενειακή σταθερότητα, καλή ανατροφή των παιδιών, απουσία μητρικής 

κατάθλιψης, κακοποίηση, σχετίζονται με λιγότερα προβλήματα συμπεριφοράς και καλύτερη 

ψυχική ευεξία.  

 Αλληλεπίδραση Προσωπικών-Γενετικών και Περιβαλλοντικών παραγόντων (interaction 

between personal, genetic and environmental factors) : Γενετικές μελέτες για την ευεξία μας 

προσφέρουν νέα γνώση για την αλληλεπίδραση γονιδίων-περιβάλλοντος. Οι ψυχικές 

διαταραχές σχετίζονται με τη γενετική προδιάθεση σε συνδυασμό με τις εμπειρίες του 

ατόμου από το περιβάλλον.  

 

Διαστάσεις της ψυχικής ευεξίας 

 

Λίγες μελέτες έχουν γίνει για την ευεξία, με άξονα έναν παράγοντα (την κατάθλιψη, που 

σχετίζεται με τη διάθεση του ατόμου, τα συναισθήματα λύπης, μοναξιάς, άρνησης), ενώ οι 

περισσότερες εμπλέκουν περισσότερους παράγοντες. Η UNICEF (2007), αξιολόγησε έξι 

παράγοντες της ευεξίας: την υλική ευημερία(material wellbeing), την υγεία και την ασφάλεια 

(health and safety), την εκπαίδευση (educational wellbeing), τις σχέσεις με τους γονείς και 

τους συνομηλίκους (relationships), τις συμπεριφορές και τους κινδύνους (behaviors and 

risks), την αίσθηση των ίδιων των παιδιών για την ευημερία τους (subjective wellbeing). 

Η ευεξία ποικίλλει από χώρα σε χώρα, σύμφωνα με μελέτη χωρών , ανάλογα με το υψηλό 

επίπεδο μόρφωσης (Husbands, Shreeve & Lones, 2008). Τποκειμενικοί κι αντικειμενικοί 

παράγοντες περιλαμβάνουν το οικογενειακό περιβάλλον, τις σχέσεις και την κοινωνική 

συμμετοχή, την εργασία και τα έσοδα, τη στέγη , το περιβάλλον και την ποινική 

δραστηριότητα. ε μια μελέτη της ευεξίας σε περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο 

Stewart (2002), περιγράφει την ευεξία ως αποτέλεσμα πέντε συνιστωσών : υλική ευεξία, 

υγεία, εκπαίδευση και γραμματισμός, συμμετοχή σε παραγωγική και κοινωνική σφαίρα.  

Άλλη έρευνα του Centre for Research on the Wider Benefits of Learning (WBL), έχει 

προσδιορίσει τέσσερις διαστάσεις συναισθηματικής και κοινωνικής ευεξίας: την ψυχική υγεία, 

αντικοινωνικές συμπεριφορές, προ-κοινωνικές συμπεριφορές κι επιτεύγματα (Gutman & 

Feinstein, 2008). Οι αντικοινωνικές συμπεριφορές περιλαμβάνουν τη θυματοποίηση των 
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συνομηλίκων, τον εκφοβισμό, τη συμμετοχή σε σκασιαρχείο, κάπνισμα και κλοπές, 

συναναστροφή με αντικοινωνικούς φίλους. Οι προ-κοινωνικές συμπεριφορές περιλαμβάνουν 

την καλή σχέση με το δάσκαλο-το σχολείο και τις «ικανοποιητικές» φιλίες. 

Οι Νef & Nottingham City Council (2008), περιέλαβαν στην ευεξία αρκετές κοινωνικές και 

ψυχολογικές διαστάσεις : την ικανοποίηση από τη ζωή, την ικανοποίηση από την οικογένεια 

ή τους φίλους, το βιοτικό επίπεδο, το σχολείο, την αυτοεκτίμηση, τις προ-κοινωνικές 

συμπεριφορές και τις αγαπημένες δραστηριότητες.  

Οι McLeod & Owens (2004), ερεύνησαν 4 δείκτες της ψυχολογικής και της 

συμπεριφοριστικής ευεξίας,:  της σχολαστικής ικανότητας (scholastic competence), της 

αυτοαξίας (self-esteem), της κατάθλιψης (depression) και της υπερδραστηριότητας 

(hyperactivity).  

Η σημαντικότητα της κοινωνικής διάστασης της ατομικής ευεξίας, αναγνωρίζεται όχι μόνο 

σε κοινωνικό επίπεδο αλλά και στη συλλογή πληροφοριών των σχέσεων του ατόμου με 

άλλους  ανθρώπους (Steuer & Marks, 2008). 

H ψυχική ανθεκτικότητα, λοιπόν, δεν είναι μια μεμονωμένη ικανότητα αλλά μια  βεντάλια 

δεξιοτήτων που βοηθούν στην επιτυχημένη προσαρμογή του ατόμου παρόλο τους 

παράγοντες επικινδυνότητας (Masten, 1994). Είναι μια διαδικασία αντιμετώπισης αντίξοων 

και αγχογόνων καταστάσεων ( Richardson et al., 1990). 

 

Ορισμός ψυχικής ανθεκτικότητας (resilience) 

 

Η έρευνα συγχέει την ψυχική ανθεκτικότητα με άλλες έννοιες, όπως ευτυχία, ικανοποίηση 

ζωής. την ψυχολογία , η ψυχική ανθεκτικότητα ορίζεται ως η θετική κατάσταση της 

ευτυχίας (Polland & Lee, 2003). Η ικανοποίηση από τη ζωή έχει θεωρηθεί ως υποκειμενικό 

μέτρο της ψυχικής ανθεκτικότητας, όσον αφορά τον τρόπο που κάποιος νιώθει για τη ζωή 

του. 

Οι ειδικοί διαφωνούν στο λειτουργικό ορισμό της ψυχικής ανθεκτικότητας , αν και οι 

Pollard & Lee (2003), υποστηρίζουν ότι ένας ενιαίος και περιεκτικός ορισμός είναι 

απαραίτητος, που να επεκτείνεται σε πολλούς τομείς και να διέπεται από πολλές αρχές. Η 

ψυχική ανθεκτικότητα είναι μια θετική, φυσική, κοινωνική και νοητική κατάσταση. Απορρέει 

όχι μόνο από μεμονωμένες ατομικές δράσεις αλλά κι από τη συναναστροφή και τη σχέση με 

τους άλλους ανθρώπους. Προϋποθέτει ότι το άτομο έχει κάποιο σκοπό κι ότι θα μπορεί να 

επιτύχει κάποιους σημαντικούς προσωπικούς στόχους και τη συμμετοχή του στην κοινωνία. 
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Εμπεριέχει υποστηρικτικές προσωπικές σχέσεις, εμπλοκή στην κοινωνία, καλή υγεία, 

οικονομική ασφάλεια κι ένα υγιές περιβάλλον (Steuer & Marks, 2008). 

Η ψυχική ανθεκτικότητα, λοιπόν, δεν είναι μια μεμονωμένη ικανότητα αλλά μια  βεντάλια 

δεξιοτήτων που βοηθούν στην επιτυχημένη προσαρμογή του ατόμου παρόλο τους 

παράγοντες επικινδυνότητας (Masten, 1994). Είναι μια διαδικασία αντιμετώπισης αντίξοων 

και αγχογόνων καταστάσεων ( Richardson et al., 1990). 

Έρευνες έχουν δείξει ότι η ψυχική ανθεκτικότητα συνδέεται όχι μόνο με την ικανοποίηση 

των συνθηκών της ζωής αλλά κι από τα θετικά συναισθήματα, την υγεία και την επιβίωση 

(Huppert & Whittinghton, 2003). Ορίζεται σαν ένας συνδυασμός θετικών συναισθημάτων , 

ευτυχίας-αγάπης κι αποτελεσματικής λειτουργικότητας αυτών (Huppert, 2009). 

Ψς προς την ψυχική ανθεκτικότητα των παιδιών και των εφήβων , η βιβλιογραφία ασχολείται 

ιδιαίτερα με τη θετική προσαρμογή, η οποία αξιολογείται με τα εξής κριτήρια : θετική 

κοινωνική συμπεριφορά, σχολική επίδοση, αποδοχή από συνομηλίκους και φιλία, μειωμένες 

εκδηλώσεις εσωτερικευμένων ή εξωτερικευμένων προβλημάτων συμπεριφοράς και 

συμμετοχή σε κατάλληλες, ηλικιακά, δραστηριότητες. Ψστόσο για να θεωρηθεί ένα παιδί 

ψυχικά ανθεκτικό , θα πρέπει να έχει αντιμετωπίσει μια κατάσταση-απειλή, για τη θετική του 

προσαρμογή (Masten & Reed, 2000). 

ύμφωνα με τον Garmezy (1991), ευεξία είναι η ικανότητα του ατόμου να αντιμετωπίσει με 

επιτυχία διάφορες στρεσογόνες καταστάσεις. Περιλαμβάνει τρία φαινόμενα: ένα καλό 

αναπτυξιακό αποτέλεσμα-παρά την κατάσταση υψηλού κινδύνου, διαρκή δραστηριότητα 

κάτω υπό πίεση, ανάρρωση από ένα τραύμα (Werner, 2003). Η ψυχική ανθεκτικότητα δεν 

είναι ένα μόνιμο χαρακτηριστικό του ανθρώπου αλλά μια συνεχιζόμενη διαδικασία , που 

μεταβάλλεται ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος . Aυτό σημαίνει ότι κάποια 

άτομα μπορεί να είναι ψυχικά «ανθεκτικά» σε μια περίοδο της ζωής τους, ωστόσο σε μια 

μεταγενέστερη περίοδο να αντιδρά αρνητικά σε άλλους στρεσογόνους παράγοντες . 

 H ψυχική ανθεκτικότητα είναι μια δυναμική διαδικασία, όπου οι εσωτερικές ικανότητες του 

ατόμου και το περιβάλλον, αλληλεπιδρούν και μπορούν να πετύχουν θετικά αναπτυξιακά 

αποτελέσματαακόμη κι αν οι συνθήκες δεν το ευνοούν (Ferguson & Howard, 2003). 

 

Διαστάσεις ψυχικής ανθεκτικότητας 

 

ύμφωνα με τους Ryff & Singer (2008), η ψυχική ανθεκτικότητα έχει τις εξής κύριες 

διαστάσεις : 



 16 

 Αυτονομία (autonomy) : Η ικανότητα του ατόμου να λειτουργεί ανεξάρτητα από τους 

άλλους, να ρυθμίζει τα συναισθήματά του και τη συμπεριφορά του, μέσω του εαυτού του. 

 Περιβαλλοντική προσαρμογή (environmental mastery) : Είναι η ικανότητα του ατόμου να 

διαχειρίζεται την καθημερινότητά του και να δημιουργεί ένα τέτοιο πλαίσιο που να 

ανταποκρίνεται στις προσωπικές του ανάγκες κι αξίες. 

 Προσωπική ωρίμανση (personal growth): Είναι πιο κοντά στον όρο ευεξία, που ορίζεται 

από τον Αριστοτέλη: την ικανότητα ενός ατόμου να καταλάβει ότι η ζωή περικλείει μια 

σειρά από αλλαγές και προκλήσεις , που λειτουργούν ως ευκαιρίες, που ενισχύουν τις 

δυνατότητες του ανθρώπου, για να πετύχει μια καλή ζωή. 

 Θετικές σχέσεις με τους άλλους (positive relations with others): είναι η ικανότητα του 

ατόμου να δημιουργεί και να διατηρεί ζεστές, εποικοδομητικές, ουσιαστικές, δημιουργικές 

και λειτουργικές σχέσεις. Η ικανότητα αυτή σχετίζεται με μια ανώτερη νοητική λειτουργία 

κι αποτελεί αντισταθμιστικό παράγοντα με αρνητικά γεγονότα της ζωής. 

 κοπός της ζωής (purpose in life): Εκείνοι που βρίσκουν νόημα στη ζωή τους, 

αντιμετωπίζουν πιο εύκολα και πιο γρήγορα τα αρνητικά γεγονότα της ζωής 

 Αυτοεκτίμηση (self-acceptance) : δηλ., αποδοχή του εαυτού. Αυτή η ικανότητα 

αντιπροσωπεύει έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους  της ψυχικής υγείας, αυτοπραγμάτωσης 

και συναισθηματικής ωριμότητας. 

 

ημαντικότητα ψυχικής ευεξίας και ψυχικής υγείας για παιδιά 

   

Η κοινωνική και η συναισθηματική ευημερία των παιδιών είναι σημαντική, γιατί επηρεάζει 

την υγεία αλλά και τη σχολική επίδοση των παιδιών. Σο 2004, το 10% των παιδιών ηλικίας 

5-16 ετών διαγνώστηκαν με ψυχικές διαταραχές, που μάλιστα αυξήθηκαν το 1999 μέχρι και 

το 2004 ( Opdenakker & Van Demme, 2000). 

Σο Ίδρυμα Καθολικής Εκπαίδευσης (Universal Education Foundation-UEF), 

συνεργάζεται με δημόσιους κι ιδιωτικούς φορείς σε όλο τον κόσμο, για να αναπτύξει μια 

παγκόσμια εκστρατεία με κοινή γραμμή την «Εκπαίδευση για λους», που αφορά την 

ψυχική ανθεκτικότητα των παιδιών ( Awartaini, 2008). Σο Ίδρυμα ορίζει την ψυχική 

ανθεκτικότητα ως «ενδυνάμωση φυσικής, συναισθηματικής, ψυχικής, κοινωνικής και 

δυναμικής του ατόμου». Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει ερευνητικά εργαλεία για την 

καταγραφή των απόψεων των παιδιών για την ψυχική ανθεκτικότητα (Voice of Children 

Programme), υποδειγματικά καινοτόμα προγράμματα προκειμένου να εμπνευστούν κι 
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άλλοι για την προώθηση της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών (Elham Programme) και 

συζητήσεις για να μάθουν οι ενδιαφερόμενοι για την ψυχική ανθεκτικότητα.  

Πολλές διεθνείς εκθέσεις και μελέτες, που ακολούθησαν την προσέγγιση του UEF 

(Universal Education Foundation) έχουν ανακοινωθεί κι αναφέρουν υψηλά επίπεδα ψυχικής 

ανθεκτικότητας . Ένα παράδειγμα είναι η αναφορά της UNICΕF (2007), που κατατάσσει 21 

χώρες , σύμφωνα με τις έξι διαστάσεις της ψυχικής ανθεκτικότητας: υγεία κι ασφάλεια, σχέση 

με οικογένεια και συνομήλικους, συμπεριφορά και κίνδυνοι, υποκειμενική ευημερία. Η 

αναφορά αντλώντας στοιχεία από διεθνείς συγκρίσεις και στατιστικά δεδομένα, έχει σκοπό 

να καταδείξει την αναγκαιότητα της παιδικής ευημερίας και τη συμβολή της πολιτικής προς 

αυτό το στόχο. 

Εκτός από αυτές τις διεθνείς προσπάθειες , υπάρχει ένα ερευνητικό σώμα που εξετάζει τη 

σχέση στην ψυχική ανθεκτικότητα και την εκπαίδευση. 

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών προώθησε την ψυχική υγεία μέσω των σχολείων , 

δημιουργώντας  υποστηρικτικά περιβάλλοντα για τη μάθηση των παιδιών. Οι μαθητές που 

φοιτούσαν σε σχολεία με θετικό κοινωνικο-συναισθηματικό περιβάλλον εμφανίζουν 

λιγότερες πιθανότητες για επικίνδυνη συμπεριφορά και περισσότερες πιθανότητες για θετική 

ευεξία και καλή ακαδημαϊκή επίδοση (Bossy et al., 2000). 

To κρίσιμο σημείο είναι ότι υπάρχει αυξανόμενη προσδοκία για τα εκπαιδευτικά 

συστήματα, ώστε να συμπεριλάβουν την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του ατόμου και την 

ψυχική του ανθεκτικότητα. Οι κυβερνήσεις πρέπει να ψάχνουν τρόπους να ακούν τις απόψεις 

των παιδιών και των εφήβων (Awartani, 2008). 

ε κάποιες χώρες η αλλαγή συντελείται καθώς οι κυβερνήσεις αντιλαμβάνονται ότι τα 

εκπαιδευτικά συστήματα με την τρέχουσα δομή τους δεν ανταποκρίνονται στις προκλήσεις 

του 21ου αιώνα.  

 

χέση ψυχικής ανθεκτικότητας και ψυχικής ευεξίας 

 

Η ευεξία  ορίζεται ως η ικανότητα των παιδιών να εμφανίζουν θετική συμπεριφορά  ακόμη 

κι αν βιώνουν δυσκολίες, προάγει την ψυχική ανθεκτικότητα. Η ευεξία δεν είναι έμφυτη, ούτε 

δεδομένη. Είναι μια αναπτυξιακή διαδικασία. Δε σημαίνει ότι είσαι άτρωτος , δεν εγγυάται 

την ψυχική ανθεκτικότητα. Σα παιδιά που έχουν ευεξία, είναι πιο πιθανόν να προσαρμοστούν 

, όταν αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις. Επομένως, η ευεξία είναι ένας σημαντικός 

δρόμος για προληπτική παρέμβαση, ώστε να προάγει την ψυχική ανθεκτικότητα (Luthar et 

al., 2000). ε συνδυασμό με κάποια άλλα συστατικά (αυτογνωσία, κοινωνικές δεξιότητες και 
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την ενσυναίσθηση), είναι απαραίτητα στον άνθρωπο  για να αντιμετωπίσει εποικοδομητικά 

κάποια εμπόδια ή δυσκολίες της ζωής (adversity), που ο καθένας αντιμετωπίζει με τον καιρό 

(Newman, 2002). 

Ο Huppert (2007), ορίζει την ευεξία σαν ένα συνδυασμό και των δύο: καλή αίσθηση και 

λειτουργική αποτελεσματικότητα ∙ και τα δυο προϋποθέτουν προσωπικά και διαπροσωπικά 

στοιχεία. Για παράδειγμα, το να αισθάνεσαι καλά περιέχει εμπιστοσύνη κι αισιοδοξία σε 

προσωπικό επίπεδο, ενώ περιέχει και μια αίσθηση υποστήριξης σε διαπροσωπικό επίπεδο. 

Διαχωρίζει τη θετική ψυχική υγεία σαν έναν συνδυασμό υποκειμενικής και πλήρους 

λειτουργικότητας δηλ., της δημιουργικής ανάπτυξης κάποιου.  

ύμφωνα με τον Clαxton (2007), η ευεξία απορρέει από την ικανότητα του ανθρώπου να 

ανταπεξέρχεται στις δυσκολίες της ζωής, είναι απόρροια αποτελεσματικής προσπάθειας και 

πρόκληση μάθησης παρά επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. 

H αναφορά στην ευεξία, γίνεται χωρίς καθαρό εννοιολογικό περιεχόμενο. Σο Children‟s 

Plan (DCSF, 2007a), αναφέρει δραστηριότητες που προάγουν την κοινωνική και 

συναισθηματική ευεξία. Αναφέρεται ότι οι καλές κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες, 

οικοδομούν την ευεξία. Δίνει έμφαση στο ότι η συμμετοχή σε θετικές δραστηριότητες νέων 

ανθρώπων, συντελούν στη μείωση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν, οικοδομούν την ευεξία 

και λειτουργεί θετικά όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα.   

H μέτρηση της ευεξίας δίνει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες που ασχολούνται με τα 

παιδιά, για την έγκαιρη διάγνωση των προβλημάτων, τη γνώση για το τι συμβαίνει και για το 

προληπτικό πρόγραμμα που μπορεί να ακολουθηθεί. Επειδή η ψυχική ευεξία είναι μια 

αλληλεπίδραση διαφορετικών παραγόντων, θεωρείται αναγκαίο να διερευνηθούν οι 

υποκειμενικοί παράγοντες που υποκρύπτονται. Ερωτήσεις που διερευνούν τους παράγοντες 

της ψυχικής ευεξίας είναι ερωτήσεις για τα συναισθήματα (αρνητικά-θετικά), την 

ικανοποίηση για τη ζωή, τη θετική σκέψη την ευεξία, τη σχέση με τους άλλους, την 

αυτονομία και την άποψη με τη ζωή (nef, 2009). 

 

Παράγοντες που προάγουν την ψυχική ευεξία & την ψυχική υγεία των παιδιών 

 

Tι μπορούμε να κάνουμε ώστε να μπορέσουν τα παιδιά να προσαρμοστούν και να 

ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες και στα εμπόδια της ζωής; 

Οι πηγές στήριξης – υποστηρικτικοί παράγοντες (protective factors) συμβάλλουν ώστε το 

άτομο να ξεπερνά τις αντιξοότητες και να τα καταφέρνει στη ζωή του. υμβάλλουν στα 

εφόδια που το άτομο χρησιμοποιεί στη διαδικασία προσαρμογής του. Για παράδειγμα οι 
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ίσες ευκαιρίες στη εκπαίδευση είναι μια τέτοια υποστηρικτική πηγή, που το άτομο μπορεί να 

χρησιμοποιεί ώστε να προσαρμοστεί στο κοινωνικό περιβάλλον (Ματσόπουλος, 2011). 

Προστατευτικοί παράγοντες είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ατόμων ή του 

περιβάλλοντός τους, που αμβλύνουν τις συνέπειες δυσμενών καταστάσεων κι επιτρέπουν 

στους μαθητές να πετύχουν. Ένα παράδειγμα είναι το χιούμορ, χαρακτηριστικό της 

προσωπικότητας, που το παιδί επιστρατεύει όταν βιώνει μια δύσκολη κατάσταση ( Masten, 

1999).  

Καθώς τα παιδιά ωριμάζουν, εξωτερικοί υποστηρικτικοί παράγοντες παίζουν σημαντικό 

ρόλο στην ανάπτυξή τους. Η φιλία των παιδιών είναι σημαντική για τα παιδιά που 

αντιμετωπίζουν δυσμενείς συνθήκες ζωής. Αμοιβαίες, θετικές φιλίες προάγουν την 

αυτοεκτίμηση και τη συναισθηματική υποστήριξη στα παιδιά που οι οικογένειές τους 

προσφέρουν λιγότερο θετικές αλληλεπιδράσεις. Οι μελέτες δείχνουν ότι οι φιλίες ίσως είναι 

για την κοινωνικοποίηση των παιδιών, που έχουν λιγότερες ευκαιρίες να μάθουν κοινωνικές 

δεξιότητες στην οικογένειά τους ( Price, 1996). Μια υποστηρικτική φιλία, ακόμη και με ένα 

φίλο, λειτουργεί ως υποστηρικτικός παράγοντας (Bolger & Patterson, 2003). 

Oι δάσκαλοι και το σχολικό περιβάλλον έχει αποδειχθεί ότι αποτελούν προνομιακό 

περιβάλλον , για τα παιδιά που παρουσιάζουν επικινδυνότητα. Τποστηρικτικοί δάσκαλοι και 

το σχολικό περιβάλλον είναι σημαντικά για την ανάπτυξη των παιδιών (Gutman & 

Midgley,2000 ∙ Gutman, Sameroff & EEccles, 2002). Oι δάσκαλοι παίζουν κρίσιμο ρόλο 

ως φροντιστές ή μέντορες για τους μαθητές που χρειάζονται επιπλέον υποστήριξη. Η 

ακαδημαϊκή επάρκεια  και η κοινωνικοποίηση  λειτουργούν ως υποστηρικτικοί παράγοντες 

για τα παιδιά που εκτίθενται σε δυσμενείς καταστάσεις ( Masten, Best & Garmezy, 1996). 

Oι έρευνες δείχνουν ότι τα ψυχικά ανθεκτικά παιδιά διαθέτουν μια σειρά από 

προστατευτικούς παράγοντες : κοινωνικότητα, αίσθηση επάρκειας κι ελέγχου, καλή σχέση 

με τον έναν τουλάχιστον γονέα, υποστήριξη από κάποιον στο ευρύτερο κοινωνικό ή 

οικογενειακό περιβάλλον ( Masten, 2011).  

Ο Garmezy (1993), στις έρευνές του για τα παιδιά που είναι ανθεκτικά στο στρες , διέκρινε 

τρεις μεγάλες-διευρυμένες μεταβλητές, που λειτουργούν ως υποστηρικτικοί παράγοντες: 

 Προσωπικά χαρακτηριστικά του παιδιού: φύλο, νοημοσύνη και χαρακτηριστικά 

της προσωπικότητας. 

 Οικογενειακά χαρακτηριστικά: ζεστασιά, αγάπη, συνοχή και δομή της οικογένειας. 

 Εξωτερική στήριξη: η διάθεση των συμμαθητών και του σχολείου για στήριξη. 

Η έρευνα έχει δείξει ότι τα ίδια τα χαρακτηριστικά των παιδιών λειτουργούν ως 

υποστηρικτικοί παράγοντες. Σα παιδιά που έχουν θετικά χαρακτηριστικά, όπως κοινωνικές 
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ικανότητες, ανταποκρίνονται θετικά στις δυσκολίες και παρουσιάζουν καλύτερη ψυχική 

ευεξία. ε μια πρόσφατη έρευνα ( Gutman and Brown, 2008), βρέθηκε ότι τα παιδιά με 

κοινωνικές δεξιότητες στην ηλικία των 4, αργότερα δεν εμπλέκονται σε καταστάσεις 

σχολικού εκφοβισμού και θυματοποίησης. Σα ψυχολογικά χαρακτηριστικά (όπως η 

διάθεση, το επίπεδο δραστηριότητας, προσοχή ή αφηρημάδα και η προσαρμογή), είναι 

επίσης προστατευτικοί παράγοντες. Προγενέστερη έρευνα έδειξε ότι τα παιδιά που έχουν 

περισσότερες κοινωνικές δυσκολίες τείνουν να έχουν χαμηλότερη συναισθηματική ευεξία και 

περισσότερα προβλήματα συμπεριφοράς , γεγονός που προμηνύει μεγαλύτερα προβλήματα 

με τους συνομηλίκους στο σχολείο ( Gutman & Feinstein, 2008). Αυτό ισχύει για τις 

ομάδες υψηλού κινδύνου , όπως τα αγόρια με χαμηλό οικονομικό επίπεδο (Gutman & 

Brown, 2008). Με αυτή τη λογική εκ των προτέρων μέτρα για τη συναισθηματική, 

συμπεριφοριστική και κοινωνική ευεξία, ίσως προβλέψουν τη μετέπειτα ευεξία, ειδικά για τα 

παιδιά που βρίσκονται στις ομάδες υψηλού κινδύνου κι αντιμετωπίζουν πολλαπλές 

αντιξοότητες. 

Έρευνα που έγινε σε σχολεία της Αυστραλίας (10 α/θμιας και 10 β/θμιας), σε συνολικό 

αριθμό μαθητών 888 (51%αγόρια και 49% κορίτσια), έδειξε ότι οι θετικές σχέσεις των 

παιδιών με ανθρώπους του περιβάλλοντός του, αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο για τα παιδιά, 

ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά σε κοινωνικοσυναισθηματικούς κι 

ακαδημαϊκούς τομείς της ζωής τους. Η κοινωνική και συναισθηματική ευεξία αποτελεί 

μέρος της ακαδημαϊκής επίδοσης των παιδιών (Murray-Harney , 2010).  

ε μια πρόσφατη διαχρονική μελέτη (Bowker, 2004), βρέθηκε ότι μια καλή φιλία των 

παιδιών δρα προστατευτικά από μελλοντικές δυσκολίες.  Οι Oh κι οι συνεργάτες του 

(2008), διαπίστωσαν ότι η αστάθεια στη φιλία ή η έλλειψη φίλων , συνδέονται με την αύξηση 

της απόσυρσης του παιδιού.  

Η ενασχόληση των ενηλίκων με τη ζωή των παιδιών, παίζουν σημαντικό ρόλο στην 

προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας. Έρευνες έχουν δείξει ότι ένας πολύ σημαντικός 

υποστηρικτικός παράγοντας είναι η ύπαρξη μιας δυνατής συναισθηματικής σχέσης με 

κάποιον που ενδιαφέρεται ουσιαστικά για το παιδί και είναι συναισθηματικά διαθέσιμος 

γι΄αυτό ( Masten,2007). Επομένως η ψυχική ανθεκτικότητα των ενηλίκων που εργάζονται 

στα σχολεία, δρουν ως «προστατευτικοί» ενήλικες , στα παιδιά που αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες (Φατζηχρήστου, 2011). 

Επομένως οι υποστηρικτικοί παράγοντες διαχωρίζονται ως: 
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 Ατομικοί Προστατευτικοί Παράγοντες: αφορούν το άτομο και δρουν σαν 

προστατευτικοί παράγοντες. Σέτοιοι παράγοντες είναι : καλές γνωστικές λειτουργίες, θετική 

αυτοαντίληψη, αισιοδοξία, αυτοέλεγχος, αίσθηση του χιούμορ. 

 Οικογενειακοί Προστατευτικοί Παράγοντες: Είναι οι καλές σχέσεις στην οικογένεια, 

θετικό κλίμα, οργανωμένο περιβάλλον, καλό μορφωτικό επίπεδο την γονέων, καλό 

κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, εμπλοκή των γονέων στη μάθηση. 

 Περιβαλλοντικοί Προστατευτικοί Παράγοντες: Αφορούν τις σχέσεις με τους γονείς και 

τους συνομηλίκους. το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον η ύπαρξη σχέσεων με φορείς-

ομάδες της κοινότητας, καλές σχέσης στη γειτονιά, δημόσια ασφάλεια, παροχή κοινωνικών 

υπηρεσιών και παροχών υγείας , θεωρούνται σημαντικοί υποστηρικτικοί παράγοντες. 

ημαντικό ρόλο παίζει και το σχολείο, που συντελεί μεν στη διοχέτευση γνώσεων, αλλά και 

βοηθά το παιδί να δημιουργήσει στενές διαπροσωπικές σχέσεις , γεγονός που  προάγει την 

ψυχική ανθεκτικότητα (Blum & Libbey, 2004). 

Σα παιδιά που τα καταφέρνουν λοιπόν, παρά τις δύσκολες συνθήκες, υποστηρίζονται από 

παράγοντες που ίσως αντισταθμίζουν τους κινδύνους που υπάρχουν στη ζωή τους και το 

περιβάλλον τους. Αυτοί οι παράγοντες σχετίζονται με τη θετική προσαρμογή των παιδιών, 

που ζουν υπό αντίξοες συνθήκες.  

 

Παράγοντες επικινδυνότητας/ευαλωτότητας (at risk factors) 

 

Ποιοι είναι οι παράγοντες που κάνουν τα παιδιά πιο ευάλωτα; 

Οι παράγοντες ευαλωτότητας έχουν αποτελέσει αντικείμενο συστηματικής έρευνας για τους 

επιστήμονες. Είναι πολλοί και ποικίλοι και προέρχονται είτε από το ίδιο το άτομο, είτε από 

το περιβάλλον είτε από την αλληλεπίδραση και των δύο. 

Οι παράγοντες επικινδυνότητας (at risk factors) είναι παράγοντες στρες που τεκμαίρονται 

την κακή προσαρμογή των παιδιών. Οι παράγοντες  κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων 

καταστροφικών γεγονότων (όπως τον πόλεμο, τις φυσικές καταστροφές), οικογενειακά 

προβλήματα(πένθος, διαζύγιο), οικονομικές συνθήκες (φτώχεια)  και η  έκθεση σε αρνητικό 

περιβάλλον (βίαιη κοινωνία). Ψς αποτέλεσμα, η έκθεση σε παράγοντες κινδύνου, προβλέπει 

μια ποικιλία δυσκολιών στην προσαρμογή και στη διάρκεια της ζωής του παιδιού. Σα παιδιά 

σπάνια αντιμετωπίζουν κινδύνους μεμονωμένα. Οι κίνδυνοι συνήθως περιλαμβάνουν μια 

ποικιλία από στρεσογόνες καταστάσεις παρά ένα μεμονωμένο γεγονός. Για παράδειγμα, τα 

παιδιά που ζουν στη φτώχεια, εκτίθενται σε άλλες χρόνιες στρεσογόνες καταστάσεις, όπως 

την οικογενειακή αστάθεια, την ανεπαρκή στέγαση και τη βία στην κοινότητα. Η έρευνα 
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δείχνει ότι η επίδραση ενός μεμονωμένου παράγοντα, είναι μέτρια, δεν προκαλεί δυσκολίες 

αλλά είναι συνυφασμένη με τη συσσώρευση οικογενειακών δυσκολιών, κοινωνικο-

οικονομικών καταστάσεων και δυσμενών συνθηκών ζωής. Για τους λόγους αυτούς οι 

ερευνητές έχουν περιλάβει μια ευρύτερη προοπτική, όταν εξετάζουν τους παράγοντες 

κινδύνου , που έχουν επίπτωση στην ανάπτυξη του παιδιού (Gutman, Sameroff and Cole, 

2003). 

Kοινωνικο-οικονομικές δυσκολίες έχουν δείξει ότι αυξάνουν την επικινδυνότητα για την 

«αρνητική» αναπτυξιακή πορεία του παιδιού. Η φτώχεια (poverty) αποτελεί τον κεντρικό 

παράγοντα επικινδυνότητας για μεγάλο αριθμό των παιδιών στην Ευρώπη (Fthenakis, 

1998). Mελέτες των τελευταίων χρόνων έχουν αναδείξει ότι για τα φτωχά παιδιά υπάρχει 

κίνδυνος να παρουσιάσουν καθυστέρηση στην ανάπτυξή τους και σημαντική νοητική 

καθυστέρηση στην προσχολική ηλικία (Fthenakis, 1998). Σα παιδιά παρουσιάζουν 

ελλείμματα στην ανάπτυξή τους : κακή φυσική υγεία, χαμηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις. 

Αυξάνεται δε, η πιθανότητα για κοινωνικές , συναισθηματικές και συμπεριφοριστικές 

δυσκολίες, όπως προβλήματα συμπεριφοράς, φόβο, επιθετικότητα, παραβατικότητα κι 

εμφανίζουν χαμηλή αυτοεκτίμηση κι αυτοπεποίθηση. Η χαμηλή γονική μόρφωση , είναι 

ένας ακόμη παράγοντας για τη γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών (Gutman and 

Feinstein, 2008). 

Οι στρεσογόνες καταστάσεις ποικίλουν από ασήμαντες ως σοβαρές κι από επιθυμητές ως 

ανεπιθύμητες. Για παράδειγμα, η μετακόμιση από το σπίτι ίσως είναι μια στρεσογόνα 

κατάσταση , παρόλο που η νέα κατοικία θα είναι σε καλύτερη περιοχή. Καθημερινές 

δυσκολίες ή απογοητευτικές εμπειρίες που συμβαίνουν καθημερινά, μπορεί να επιδεινώσουν 

το στρες. Αν οι στρεσογόνες καταστάσεις έχουν επίπτωση στους γονείς , συμβάλλουν στη 

μεταβολή της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών (Armstrong & Boothroyd, 2008 ). 

Χυχολογικά προβλήματα των γονέων, όπως προβλήματα με ναρκωτικά-αλκοόλ, έχουν 

επίδραση στη γνωστική συμπεριφορά των παιδιών και την κοινωνικο-οικονομική τους 

κατάσταση. Οι Ford et al., (2007), ότι οι ψυχολογικές δυσκολίες των παιδιών σε ηλικία 5-15 

ετών, είναι πιθανόν να αυξηθούν, αν συντρέχουν και λόγοι αναγνωστικών δυσκολιών. Σα 

παιδιά με ειδικές ανάγκες είναι πιθανό να εμφανίσουν κακή συμπεριφοριστική και 

ψυχολογική ευεξία, , σε σχέση με τα άλλα παιδιά. 

Σα παιδιά με ειδικές ανάγκες είναι ιδιαιτέρως ευάλωτα, εξαιτίας μιας όχι καλής μετάβασης 

από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (McGee et al., 2004). Αλλά και τα 

παιδιά που δεν παρουσιάζουν δυσκολίες, έρχονται αντιμέτωπα με νέες προκλήσεις με τις 

μεταβάσεις που συντελούνται στη ζωή του : μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό, 
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από το δημοτικό στο γυμνάσιο ή ακόμη κι η μετάβαση από την παιδική ηλικία στην 

εφηβική (Ματσόπουλος, 2011). 

Οι παράγοντες επικινδυνότητας λοιπόν, εντοπίζονται σε πολλά επίπεδα : στην κοινότητα, 

στο σχολείο, στις σχέσεις με τους συνομηλίκους, στην οικογένεια, στο άτομο. Άλλοι 

παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στην προσαρμογή των παιδιών είναι : ο πρόωρος 

τοκετός, το διαζύγιο, η κακοποίηση, η ψυχοπαθολογία των γονέων, η φτώχεια, ψυχικά 

τραύματα από πόλεμο ή φυσικές αλλαγές, το υποβαθμισμένο σχολικό περιβάλλον, που 

συνδέεται και με τη χαμηλή επίδοση των μαθητών, προβλήματα συμπεριφοράς, κλπ. (Rutter 

& Maughan, 2002).  

Ψστόσο, με την πάροδο του χρόνου εμφανίζονται περισσότεροι παράγοντες 

επικινδυνότητας , οι οποίοι δρουν πολλαπλασιαστικά κι επιφέρουν αρνητικά αποτελέσματα ( 

Φατζηχρήστου και συν., 2009). 

H προώθηση της ψυχικής ανθεκτικότητας στην εκπαίδευση έχει αποτελέσει καυτή συζήτηση 

στη Βρετανία την τελευταία δεκαετία. Σα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια 

αξιοσημείωτη αύξηση στους ερευνητές και τους χαράκτες της πολιτικής, όσον αφορά το 

ενδιαφέρον τους για την ψυχική ανθεκτικότητα στα σχολεία , για τη γνωστική και μη-

γνωστική πτυχή της  μάθησης, τη σπουδαιότητα μιας «καλής» παιδικής ηλικίας , ενδιαφέρον 

για την ευεξία και τη μάθηση. Τπάρχει ένας μεγάλος αριθμός πιλοτικών πρωτοβουλιών που 

σχετίζονται με την προώθηση της ψυχικής ευεξίας στα σχολεία ( Coleman, 2009).  
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   Κεφάλαιο 2  

 

ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ 

 

τρες και Παιδιά 

 

Από το 1984 που πρώτος ο S.Freud εισήγαγε  τον όρο άγχος στην ψυχολογία, έχουν δοθεί 

διάφοροι ορισμοί. Οι Lazarus & Folkman (1984), ισχυρίζονται ότι το στρες είναι μια 

εμπειρία , που αναδύεται από τη διαδικασία αλληλεπίδρασης ατόμου-περιβάλλοντος , ειδικά 

στις περιστάσεις που το άτομο θεωρεί ότι, λόγω του άγχους, οι απαιτήσεις μιας κατάστασης 

ξεπερνούν τις δυνατότητές του . Ο Eysenck (1992), υποστηρίζει ότι το άγχος είναι μια 

δυσάρεστη κι απωθητική κατάσταση, που έχει σκοπό να διευκολύνει την ανίχνευση κινδύνου 

ή απειλής , σε απειλητικά περιβάλλοντα.  

To άγχος αποτελεί μια συναισθηματική-συμπεριφορική διαταραχή κι αφορά ένα 

υποκειμενικό συναίσθημα έντασης, φόβου, νευρικότητας κι ανησυχίας, που συνοδεύονται 

από τη διέγερση του νευρικού συστήματος (Spielberger, 1983). Είναι ένα βασικό ανθρώπινο 

συναίσθημα που αποτελείται από ανησυχία κι αβεβαιότητα, που εμφανίζονται όταν κάποιος 

αντιλαμβάνεται ένα γεγονός ως απειλή για το Εγώ του ή την αυτοπεποίθησή του ( Harris & 

Coy, 2003). 

τρες μπορεί να θεωρηθεί ένα οποιοδήποτε «ενοχλητικό» γεγονός, που η αντίδραση σε 

αυτό ονομάζεται «αντιμετώπιση» (coping). Η απαλλαγή από το στρες σημαίνει ότι η 

διαδικασία αντιμετώπισής του, ήταν επιτυχής. Σο αυξημένο ενδιαφέρον για το στρες, έχει 

οδηγήσει σε αυξημένη ευαισθητοποίηση σχετικά με την αντιμετώπισή του (Lazarus & 

Folkman, 1984).  

Σο ψυχολογικό στρες σχετίζεται με πολλές ασθένειες κι ανεπιθύμητες συμπεριφορές , όπως 

καρδιακά προβλήματα, καρκίνο, κατάθλιψη, αυτοκτονία κλπ. (Giaccobi et al., 2007). 

Δημιουργεί σωματικά συμπτώματα στα παιδιά σχολικής ηλικίας, όπως πονοκεφάλους, 

πόνους στην κοιλιά, δυσκολίες στον ύπνο ( Murberg & Bru, 2007). 

Σο άγχος και τα αρνητικά συναισθήματα σχετίζονται με το ακαδημαϊκό στρες (Wang & 

Ding, 2003 ∙ Zhou et al., 2005). Σο ακαδημαϊκό άγχος των μαθητών οφείλεται στις 

εξετάσεις, την υπερβολική εργασία, τη μη ικανοποιητική απόδοση, την πίεση του χρόνου, 

τον έντονο ανταγωνισμό με άλλους συμμαθητές, των προσδοκιών των γονέων και των 

εκπαιδευτικών (Leung, 2010).  
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τη παρούσα έρευνα μελετήσαμε την ψυχική ευεξία ως μια συστηματική προσπάθεια 

κατανόησης και μείωσης στρεσογόνων παραγόντων και συνθηκών με συνεπακόλουθη 

αύξηση των υποστηρικτικών παραγόντων σε στρεσογόνες καταστάσεις για παιδιά.  

Σο στρες θεωρείται «συναλλαγή» δυο συστημάτων: του ατόμου και του περιβάλλοντος 

(Herman, 2011). H μελέτη του στρες κι η αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων από τα 

παιδιά, είναι σημαντική όχι μόνο για τη σχέση που έχει το στρες με σοβαρά χρόνια 

προβλήματα υγείας αλλά και για την επίδρασή του στην ψυχική υγεία. Η ενασχόληση με 

στρεσογόνους παράγοντες μπορεί να οδηγήσει σε προσαρμογή που προάγει την ψυχική 

ανθεκτικότητα. 

Η ευεξία είναι απαραίτητο συστατικό στην έρευνα για το στρες (Onchwari, 2010). Οι 

Schaefer & McDaniel (2009), η ποιότητα της ζωής των παιδιών στη γειτονιά τους, που 

χαρακτηρίστηκε από τα ίδια τα παιδιά ως «αγχωτική», σχετιζόταν με την κατάθλιψη των 

παιδιών. 

Οι Evans & Kim (2007), κατέληξαν στο ότι τα αρνητικά γεγονότα της ζωής των παιδιών και 

οι στρεσογόνες καταστάσεις που τα συνοδεύουν, σχετίζονται με καρδιοαγγειακά 

προβλήματα.  

Οι Gundersen και συν. (2010), βρήκαν ότι μειώνοντας τους στρεσογόνους παράγοντες στη 

ζωή των παιδιών, μειώνεται κι η παιδική παχυσαρκία.  

Οι Cole και συν (2006), σε 2 διαχρονικές μελέτες με 508 παιδιά και 708 εφήβους, βρήκαν 

ότι η αντιμετώπιση του στρες στην παιδική ηλικία, συμβάλλει στην καταπολέμηση 

καταθλιπτικών συμπτωμάτων στην εφηβεία και κατ‟ επέκταση στην ενηλικίωση. 

Οι Danger και συν (2009), βρήκαν συσχέτιση του στρες και της ψυχικής υγείας με τον 

εθισμό των παιδιών στη νικοτίνη και σε άλλα φάρμακα, με συνέπειες στην προεφηβεία.  

Οι Sharrer & Ryan Wenger (2002), υποστήριξαν ότι αν τα παιδιά αναπτύξουν γνωστικές 

ικανότητες, το στρες που βιώνουν θα μειωθεί με την πάροδο του χρόνου. Σα παιδιά θα 

μάθουν να χρησιμοποιούν αυτές τις δεξιότητες όχι μόνο για να διακρίνουν αν ένα γεγονός 

είναι «απειλητικό», αλλά για να καλλιεργήσουν στρατηγικές αντιμετώπισης αυτών των 

καταστάσεων. 

 

τρες και συνοδά συμπτώματα 

 

Σο στρες υποβόσκει πίσω από συναισθήματα, όπως την απελπισία, συνεχούς αγωνίας, 

κατάθλιψης και σε ορισμένες περιπτώσεις πίσω από σοβαρές ψυχικές διαταραχές, όπως την 

παράνοια και τις παραισθήσεις. ε σύγκριση με τους ενήλικες τα παιδιά δεν νιώθουν τόσο 
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έντονα το στρες, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις νιώθουν όπως κι οι ενήλικες. Σα παιδιά 

απευθύνονται στους γονείς τους για βοήθεια, όταν νιώθουν στρες, ενώ είναι σημαντικό οι 

γονείς να διδάσκουν στα παιδιά τους να εκφράζουν τα συναισθήματά τους ( Jadhav, 2012). 

Οι αντιδράσεις και τα συμπτώματα ποικίλλουν ανάλογα με την ηλικία και την αναπτυξιακή 

ωριμότητα του παιδιού και μπορεί να εκδηλώνονται στο σπίτι και στο σχολείο. Οι 

κυριότερες αναμενόμενες αντιδράσεις των παιδιών, στη σχολική ηλικία, ε καταστάσεις στρες 

είναι οι ακόλουθες (Brock et al., 2005): 

υμπτώματα Παλινδρόμησης ( δηλ., εμφάνιση συμπεριφορών που αντιστοιχούν σε παιδιά 

μικρότερης ηλικίας) : Ανταγωνισμό με μικρότερα αδέλφια για μα κερδίσουν την προσοχή 

των γονιών τους και σχολική άρνηση. 

υναισθηματικά συμπτώματα :  Απόσυρση από οικογενειακές επαφές, απομόνωση , 

αδυναμία συγκέντρωσης κι εριστική συμπεριφορά. 

ωματικά συμπτώματα: Πονοκέφαλοι, διαταραχές στον ύπνο και στη διατροφή, 

προβλήματα στην όραση και την ακοή και δερματοπάθειες. 

 

τρεσογόνοι παράγοντες και ψυχική υγεία των παιδιών 

 

Πολλά παιδιά πρέπει να αντιμετωπίσουν στρεσογόνες καταστάσεις κατά τη διάρκεια της 

ζωής τους, από την εκπαίδευσή τους για την τουαλέτα, μέχρι και διαταραχές της 

οικογένειας, χρόνιες παθήσεις, καταστροφικά γεγονότα (τρομοκρατία) κι υψηλού κινδύνου 

συνθήκες (φτώχεια, παραμέληση, κακοποίηση) (Shonkoff & Philips, 2000).  

Αρκετοί ερευνητές θέλησαν να εξακριβώσουν ποιες είναι οι πηγές του στρες κατά την 

περίοδο που οι μαθητές φοιτούν στο σχολείο. ε έρευνά της η Witkin (1999), με δείγμα 

724 μαθητές τελευταίων τάξεων του δημοτικού σχολείου, αναφέρει το σχολείο ως μια γενική 

πηγή του στρες στα παιδιά και ειδικότερα τη βαθμολογική επίδοση και την υπερβολική 

σχολική εργασία για το σπίτι. Oι Burnett & Fanshawe (1999), αναφέρονται στο στρες των 

μαθητών λόγω των υπερβολικών και συνεχών απαιτήσεων για όλο και μεγαλύτερη απόδοση, 

κάτι το οποίο αναγνώρισαν και οι Isralowitz και Hong (1990), σε συνδυασμό με τον 

υπερβολικό φόρτο εργασίας για το σπίτι και την αβεβαιότητα των μαθητών για το μέλλον 

τους. Οι Hampel & Peterman (2005) επίσης αναφέρουν ότι παιδιά και έφηβοι βιώνουν 

ερεθίσματα άγχους που σχετίζονται πρώτιστα με το σχολικό περιβάλλον, ακολουθούμενα 

από διάφορα προσωπικά ερεθίσματα άγχους, όπως τυχόν διαμάχες με τους γονείς, αδέρφια 

και συμμαθητές. Επίσης οι Kraag et al. (2006) υποστηρίζουν ότι τα παιδιά υφίστανται 

ερεθίσματα άγχους που σχετίζονται με το σχολείο και τις απαιτήσεις του, που είναι 
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προσανατολισμένες στην απόδοση (π.χ. τεστ στην τάξη ή υπερβολική εργασία στο σπίτι), 

αλλά και ερεθίσματα άγχους που σχετίζονται με κοινωνικά προβλήματα στο χώρο του 

σχολείου (π.χ. διαφωνία και σύγκρουση με συμμαθητές). 

To στρες των γονέων παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, στο στρες των παιδιών. ύμφωνα με την 

έρευνα στο Brown University (2012), αποδείχθηκε ότι υπάρχει σχέση του άγχους των 

γονέων και του άγχους  των παιδιών. υμμετείχαν 236 παιδιά (116 κορίτσια και 120 

αγόρια), ηλικίας 4-6 ετών. Οι ερευνητές πήραν δείγμα από 16  νηπιαγωγεία της Βρισβάνης, 

στην Αυστραλία.  Σα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα υψηλότερα επίπεδα στρες στην 

προσχολική ηλικία έχουν άμεση σχέση με τα υψηλά επίπεδα στρες των γονέων, κυρίως των 

μητέρων (Esdaile & Greenwood,2003). Oι πατεράδες εμφανίζουν χαμηλότερα επίπεδα 

στρες (Wanamaker & Glenwick, 1998).Σο χαμηλό επίπεδο στρες του πατέρα συμβάλλει 

στη μείωση του στρες στα παιδιά. 

H απόδοση στο σχολείο, οι εξετάσεις και το στρες είναι άμεσα συνδεδεμένα για τα παιδιά 

δημοτικού σχολείου στην Κίνα. Επίσης, ο σχολικός εκφοβισμός, η σωματική τιμωρία στο 

σπίτι, αποτελούν σημαντικούς στρεσογόνους παράγοντες ( Therese, 2011). 

Oι Omizo και οι συνεργάτες του (1998), ερεύνησαν τους στρεσογόνους παράγοντες σε 

παιδιά δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Κατέληξαν στις εξής ομάδες παραγόντων που 

προκαλούν στρες στα παιδιά, όσον αφορά τα παιδιά της σχολικής ηλικίας : 

 Σα οικογενειακά προβλήματα: δηλ., γονεïκή απόρριψη, έλλειψη στοργής, αίσθημα 

ενοχής για το διαζύγιο, διαπληκτισμοί των γονέων, ανταγωνισμός με τα αδέρφια, έλλειψη 

χρόνου των γονέων ν΄ασχοληθούν με τα παιδιά τους, προσαρμογή του παιδιού με μητριά ή 

πατριό ή με κηδεμόνες. 

 Αισθήματα διαφορετικότητας: Αίσθημα κατωτερότητας σε σχέση με άλλα συνομήλικα 

παιδιά, λόγω μη αποδοχής του εαυτού ή έλλειψης εμπιστοσύνης στον εαυτό του.  

 χολικοί παράγοντες: Σέτοιοι παράγοντες είναι η σχολική αποτυχία, η αδυναμία του 

παιδιού να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του σχολείου και γενικά στις προσδοκίες των 

γονέων.  

 Πειθαρχία : Εννοούμε το φόβο των παιδιών απέναντι στην τιμωρία ή την άδικη 

τιμωρία αλλά και την έντονη κριτική των γονέων και των δασκάλων. 

 Απροσδιόριστα αίτια: Η ανησυχία του παιδιού στο ενδεχόμενο λάθους ή η ανησυχία 

του ότι κάτι πρόκειται να συμβεί ή ότι κάτι είναι τρομακτικό.  

Μια από τις πιο πολυσυζητημένες μελέτες είναι των Skinner & Wellborn, που ασχολήθηκαν 

κυρίως με τη σχολική επίδοση (Ruus, 2007). ύμφωνα με τους Skinner& Wellborn (1994), 
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οι πιο συχνοί στρεσογόνοι παράγοντες είναι το σχολείο, οι συνομήλικοι κι η οικογένεια. Σα 

ερωτηματολόγια που δόθηκαν  στην έρευνα περιλάμβαναν τις εξής ενότητες:  

Ερωτήσεις για την αποτελεσματικότητα των μαθητών (ακαδημαϊκή επιτυχία, συμμετοχή των 

μαθητών σε δραστηριότητες μάθησης). 

Αυτοαξιολόγηση των μαθητών για την ψυχολογική τους ευεξία. 

Σην αισιοδοξία ή την απαισιοδοξία των μαθητών για το μέλλον. 

Σο σχολικό κλίμα, όπως οι μαθητές το αντιλαμβάνονται. 

Σα ενδιαφέροντα των μαθητών κι οι παράγοντες υποστήριξής του. 

Βρέθηκε στατιστικά σημαντική η συσχέτιση της ακαδημαϊκής επιτυχίας και  της 

ψυχολογικής ευεξίας στο σχολείο. Σα σχολεία με θετικό κι αισιόδοξο κλίμα συνδέονται με 

την ακαδημαϊκή επιτυχία και την ψυχική ευεξία. Οι στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι 

μαθητές για την αντιμετώπιση των δυσκολιών σχετίζονται με την ακαδημαϊκή επιτυχία και 

την ψυχική ευεξία, τη σχολική συμπεριφορά και την αισιοδοξία για το μέλλον. Ένα 

υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον συνδέεται με την ακαδημαϊκή επιτυχία και την 

ψυχική ευεξία. Σο πιο σημαντικό συμπέρασμα ήταν ότι το σχολείο, όχι μόνο οι μαθητές κι 

οι οικογένειές τους , είναι υπεύθυνο , ως ζωντανό περιβάλλον μάθησης , για τη θετική οπτική 

της ζωής, την ακαδημαϊκή επιτυχία και την ψυχική ευημερία. Σο σχολείο ευθύνεται για τη 

δημιουργία ενός ευνοϊκού κλίματος , που οι μαθητές θα ενθαρρύνονται για τη μάθηση, ως 

ευκαιρία για αυτοβελτίωση, ν‟ αναπτύξουν εποικοδομητικές στρατηγικές αντιμετώπισης των 

δυσκολιών, να υποστηρίζονται από τους δασκάλους όταν χρειάζεται και να αισθάνονται 

ψυχολογικά καλά. Ας μην ξεχνάμε ότι το σχολικό κλίμα διαμορφώνεται από το 

παιδαγωγικό προσωπικό (τους δασκάλους). 

 

Μηχανισμοί διαχείρισης στρες παιδιών 

     

  Πολυμεταβλητές στατιστικές αναλύσεις έχουν αναδείξει τέσσερις τρόπους αντιμετώπισης 

του στρες, σύμφωνα με τους Marsella & Schewer (1993) : 

 Ενεργητική-Παθητική : άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της κατάστασης ή 

αγνόηση του στρες. 

 Γνωστική-υναισθηματική: σκεφτόμαστε τι μπορεί να γίνει για να αλλάξει η 

προβληματική αυτή κατάσταση , ώστε να γίνει καλύτερη. 

 Έλεγχος: αυτοσυγκράτηση για την κατάσταση. 

 Χυχολογική ή Κοινωνική δράση : αναζήτηση βοήθειας από τον εαυτό του ή από 

κάποια κοινωνική δομή. 
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     ύμφωνα με έρευνα των Bagdi & Pfiser (2006), σε μια περιοχή των Η.Π.Α, δόθηκαν 

γράμματα στους γονείς για την συναίνεσή τους ώστε να συμμετέχουν τα παιδιά τους στην 

έρευνα, αλλά και για τη συμμετοχή των ίδιων . Η έρευνα αφορούσε 34 παιδιά νηπιαγωγείου 

και δημοτικού σχολείου (20 αγόρια και 14 κορίτσια) και τους γονείς τους. Σα ποιοτικά 

δεδομένα κωδικοποιήθηκαν κι αναλύθηκαν. Οι απαντήσεις των παιδιών οδήγησαν στην 

αποκάλυψη στρατηγικών αντιμετώπισης του στρες:  

 Γνωστική αντιμετώπιση (cognitive coping) : στρατηγικές που τα παιδιά 

σκέφτονται ώστε να απαλλαγούν από το στρες. 

 Κοινωνική αντιμετώπιση (social coping) : αφορά την αλληλεπίδραση των παιδιών 

με άλλους ανθρώπους του περιβάλλοντός τους. 

 υναισθηματική αντιμετώπιση (emotional coping): αφορά στρατηγικές που 

καθοδηγούνται από τα συναισθήματά τους: κλάμα. φόβος, θυμός, επιθετικότητα.  

     Σα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν σημαντικές διαφορές στις αντιλήψεις 

παιδιών-γονέων για το στρες. Υάνηκε επίσης ότι όλοι οι τρόποι αντιμετώπισης του στρες 

δεν είναι αποτελεσματικοί για τη μείωσή του : το κλάμα ίσως βοηθά τα παιδιά να νιώσουν 

καλύτερα εκείνη τη στιγμή , ωστόσο δε βοηθά στην επίλυση του άγχους. Επιπλέον τα παιδιά 

δεν χρησιμοποίησαν όλους τους υποστηρικτικούς παράγοντες του περιβάλλοντός τους 

(δασκάλους, αδέλφια, συμμαθητές), ώστε να βρουν δημιουργικές λύσεις σε καταστάσεις που 

προκαλούν στρες. 

ύμφωνα με τους  Folkman & Lazarus (1980), η ικανότητα αντιμετώπισης των δυσκολιών 

στη ζωή, περιλαμβάνει συμπεριφορές και νοητικές λειτουργίες (ή και τα δυο),  που 

στοχεύουν απευθείας στη διαχείριση των προβλημάτων και των αρνητικών συναισθημάτων 

που προκύπτουν από αυτές.   

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν τα παιδιά για να διαχειριστούν το άγχος στην παιδική τους 

ηλικία, χρησιμοποιούνται στην εφηβεία τους αλλά και στην ενηλικίωσή τους, όταν έρθουν 

αντιμέτωπα με στρεσογόνες καταστάσεις (Valizadeh et al., 2012). 

ε μια έρευνα στο Ιράν, σε δείγμα 839 παιδιών (470 κορίτσια και 369 αγόρια), ηλικίας κατά 

Μ.Ο 10 ετών , βρέθηκε ότι περισσότερα από το 50% των παιδιών χρησιμοποιούν τις εξής 

στρατηγικές για να αντιμετωπίσουν το στρες : δάγκωμα των νυχιών, σπάσιμο αντικειμένων, 

φωνές, ζωγραφική, διάβασμα, προσπάθεια για να παραμείνει ήρεμα, παρακολούθηση 

τηλεόρασης, άκουσμα μουσικής, παιχνίδι, προσευχή, να ζητήσουν συγνώμη (Valizadeh et 

al., 2012). 

ύμφωνα με έρευνα των Badgi & Fhiser το 2003, (Valizadeh et al., 2012), στις ΗΠΑ, οι 

στρατηγικές που χρησιμοποιούν τα παιδιά για να αντιμετωπίσουν το στρες, χωρίζονται σε 
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τρεις κατηγορίες: τη γνωστική ( σκέψη της στρεσογόνας κατάστασης και τρόποι 

αντιμετώπισής της ή ακόμη και μείωση του στρες που προκαλεί), την κοινωνική  

(απομόνωση του παιδιού κι αναζήτηση υποστήριξης) και τη συναισθηματική . Οι κοινωνικές 

στρατηγικές είναι η πιο συχνές που τα παιδιά χρησιμοποιούν, ενώ οι γνωστικές είναι οι 

λιγότερο συχνές στρατηγικές που χρησιμοποιούν. Οι στρατηγικές που χρησιμοποιούν 

λιγότερο τα παιδιά (Power, 2004), είναι οι «Δευτεροβάθμιες τρατηγικές Αντιμετώπισης» 

(Secondary coping strategies). Αυτές είναι : τοποθέτηση των δυσκολιών σε προοπτική, 

θετική ερμηνεία των δύσκολων καταστάσεων, να βρίσκουν νόημα σε αυτές τις καταστάσεις, 

να συγχωρούν τους άλλους, να εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση για την προσωπική 

τους ανάπτυξη. 

Οι Skybo & Buck (2007), στο Οχάιο, αναφέρουν ότι οι πιο διαδεδομένες στρατηγικές 

αντιμετώπισης του στρες είναι η ζωγραφική, το γράψιμο, το διάβασμα, το φαγητό κι η 

σκέψη για το τι έγινε. 

Οι Lohaous et al. (1997) επίσης, σε έρευνά τους σε δείγμα 638 μαθητών των  τελευταίων 

τάξεων του δημοτικού σχολείου, ανέφεραν ότι το 29.7% των παιδιών είχαν προβλήματα με 

τον ύπνο, το 17.5%  είχαν μειωμένη όρεξη κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, το 17.1% 

ανέφερε επαναλαμβανόμενους πονοκεφάλους και το 11.1% πόνους στο στομάχι. 

Η έρευνα δείχνει ότι τα παιδιά που αντιμετωπίζουν με επιμονή κι αυτορυθμιζόμενο τρόπο 

τα προβλήματα που προκύπτουν , έχουν γονείς που τα ενθαρρύνουν, τα βοηθούν να 

εκπληρώσουν τους στόχους τους, ενθαρρύνουν την επιμονή τους, τους διδάσκουν τον 

αυτοέλεγχο, προωθούν την προσαρμοστικότητα και την αυτονομία τους.  

Οι Spinrad και συν (2004), βρήκαν ότι οι μητέρες που χρησιμοποιούν στρατηγικές για να 

βοηθήσουν τα παιδιά τους να αντιμετωπίσουν μια αποτυχία, τα βοήθησαν ώστε να 

επιδείξουν θετική αντίδραση σε μια δύσκολη κατάσταση, δυόμισι χρόνια μετά.   

Παιδιά και γονείς θεωρούν στρεσογόνες καταστάσεις τη γέννηση ενός παιδιού, την παρουσία 

μιας μητριάς ή ενός ετεροθαλή αδελφού. Ψστόσο οι γονείς προσδιόρισαν τις στρεσογόνες 

καταστάσεις διαφορετικά από τα παιδιά. Και στους τρόπους αντιμετώπισης υπήρχε 

διαφορετική προσέγγιση στα παιδιά από ό,τι στους γονείς: για παράδειγμα τα παιδιά 

ανέφεραν ότι σε καταστάσεις που απαιτείται γνωστική επεξεργασία (πχ, να κάνει τα 

μαθήματά του), χρησιμοποιούν τη στρατηγική της σκέψης. Είναι πολύ σημαντικό να 

αναφερθεί ότι κι οι δυο ομάδες ανέφεραν μεγάλο στρεσογόνο παράγοντα , διάφορα 

κοινωνικά θέματα, όπως η γελοιοποίηση από τους συμμαθητές. Αυτό έχει βρεθεί και σε 

άλλες μελέτες (Dickey & Henderson, 1989).Tα παιδιά σε αυτή την έρευνα, ανέφεραν ότι 

αντιδρούν σε αυτόν τον κοινωνικό στρεσογόνο παράγοντα , με επιθετική συμπεριφορά 
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(χτυπήματα). Σα ευρήματα αυτής της έρευνας στέλνουν ένα μήνυμα στους γονείς και στους 

δασκάλους : τα παιδιά αντιδρούν σε ό,τι τους συμβαίνει με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Επομένως 

είναι μια καλή πηγή πληροφοριών σχετικά με το στρες στην παιδική ηλικία. Σα παιδιά 

βρέθηκαν να έχουν υψηλά επίπεδα στρες. Οι στρεσογόνοι παράγοντες που αναφέρθηκαν 

είναι οι σχέσεις με τους συνομήλικους και σημαντικά γεγονότα της ζωής τους, όπως ο 

θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου. Μια σημαντική πρακτική είναι η εμπλοκή ενηλίκων 

στη ζωή των παιδιών: οι γονείς κι οι δάσκαλοι. 

Η έρευνα του Rutter, (1983,1994), έδειξε ότι πολλαπλοί στρεσογόνοι παράγοντες κατά την 

ίδια χρονική περίοδο , έχουν αθροιστικά αρνητικά αποτελέσματα στα παιδιά. Σα ευρήματα 

αυτής της έρευνας έδειξαν ότι τα παιδιά προκειμένου να απαλλαγούν από το στρες 

χρησιμοποιούν στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων, όπως ανάληψη πρωτοβουλιών. 

Αντίθετα, τα παιδιά χρησιμοποιούν συναισθηματικές αντιδράσεις, όταν αντιμετωπίζουν 

στρεσογόνες καταστάσεις, όπως η απόσυρση, το κλάμα κι επιθετικές συμπεριφορές , σε 

περίπτωση έντονου άγχους κι όταν νιώθουν ότι είναι αβοήθητα. Σέτοιες συμπεριφορές δεν 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ψυχικής ευεξίας για τα μικρά παιδιά. 

 

Τποστηρικτικοί παράγοντες εναντίον του στρες παιδιών (protective factors). 

 

ύμφωνα με το  οικολογικό μοντέλο του Brofenbrenner (1979), το παιδί  δε ζει 

απομονωμένο αλλά στο πλαίσιο ενός περιβάλλοντος, μίας κοινωνίας που ασκεί επίδραση 

πάνω του. Αυτό το περιβάλλον αποτελείται από διαφορετικά επίπεδα, το μικροσύστημα, το 

μεσοσύστημα, το εξωσύστημα και το μακροσύστημα . Σο μικροσύστημα αποτελεί το 

περιβάλλον όπου το παιδί βρίσκεται το μεγαλύτερο τμήμα της ημέρας του και συνήθως 

περιλαμβάνει το σπίτι του, το σπίτι των συγγενών και τον παιδικό σταθμό. Σο μεσοσύστημα 

αποτελεί τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στα μέλη που συστήνουν το 

μικροσύστημα, όπως για παράδειγμα τις σχέσεις ανάμεσα σε ειδικούς, γονείς και 

συγγενείς,φίλους. Σο εξωσύστημα αποτελεί τις διάφορες μορφές παροχών όπως είναι τα 

κέντρα παρέμβασης, τα υποστηρικτικά προγράμματα και οι σύλλογοι γονέων. Σο 

μακροσύστημα αναφέρεται στο κοινωνικο-πολιτιστικό και νομοθετικό πλαίσιο μέσα στο 

οποίο λειτουργούν τα δύο παραπάνω επίπεδα. λα αυτά τα επίπεδα αλληλοεξαρτώνται και 

αλληλοεπηρεάζονται. Σο παιδί, λοιπόν, βρίσκεται στο κέντρο ενός μικροσυστήματος και το 

άγχος , η αντιμετώπισή του, η ψυχική του ανθεκτικότητα, επηρεάζεται καθώς αλληλεπιδρά 

το ένα με το άλλο .   
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Γονείς αλλά και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να καλλιεργήσουν την κοινωνικο-συναισθηματική 

ευεξία των παιδιών και να τα βοηθήσουν να διαχειρίζονται τις καθημερινές στρεσογόνες 

καταστάσεις, οδηγώντας τα σε θετικούς κι αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης. 

ύμφωνα με έρευνα των Ηνωμένων Εθνών περίπου 275 εκ. παιδιά παγκοσμίως εκτίθενται σε 

ενδοοικογενειακή βία, ένα από τα συχνότερα στρεσογόνα και τραυματικά γεγονότα με 

σημαντικές επιπτώσεις στην συναισθηματική αλλά και σωματική ανάπτυξη των παιδιών 

(Costello et al., 2002). 

Ένας αριθμός μελετών έχει εξετάσει τις προστατευτικές επιδράσεις των χαρακτηριστικών 

της οικογένειας. Η ποιότητα της ανατροφής των παιδιών παίζει ουσιαστικό ρόλο στο πως τα 

παιδιά ανταποκρίνονται στους στρεσογόνους παράγοντες. Η ανατροφή μπορεί είτε να τα 

προστατέψει είτε να τα κάνει πιο ευάλωτα στις αντιξοότητες. Η έρευνα προτείνει ότι ο 

τρόπος της γονικής  ανατροφής των παιδιών (parenting style), παρέχει το πιο ευεργετικό 

περιβάλλον για την ανάπτυξη των παιδιών. Οι γονείς δημιουργούν θερμό και υποστηρικτικό 

περιβάλλον για τα παιδιά, με την κατάλληλη ποσότητα και συνέπεια πειθαρχίας. Αν κι η 

ισορροπημένη ανατροφή είναι ό,τι καλύτερο για τα περισσότερα παιδιά , αποτελεί ωστόσο 

υποστηρικτικό παράγοντα για τα παιδιά που βιώνουν στρεσογόνες καταστάσεις. Παιδιά που 

εκτίθενται σε αντιξοότητες, όπως διάλυση της οικογένειας, , είναι πιο πιθανό να χρειάζονται 

επιπλέον συναισθηματική υποστήριξη, που μια αυθεντική οικογένεια παρέχει. Ψστόσο η 

καλύτερη ανατροφή των παιδιών ίσως ποικίλλει κι εξαρτάται από τους κινδύνους που το 

παιδί εκτίθεται ( Gutman et al., 2010). 

To σχολείο μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο , ώστε η μάθηση να γίνεται απολαυστική. 

Αυτό θα βοηθήσει ιδιαιτέρως τα παιδιά που αντιμετωπίζουν στρεσογόνες καταστάσεις , 

όπως ελλιπή υποστήριξη από τους γονείς κλπ. Η έρευνα έδειξε ότι τα παιδιά αυτά, αν 

νιώθουν όμορφα στο σχολείο, παρουσιάζουν βελτίωση στη συμπεριφορά και τις κοινωνικές 

τους δεξιότητες. Αυτό μας δίνει να καταλάβουμε τη θετική επίδραση του καλού σχολικού 

περιβάλλοντος ( Gutman et al., 2010). Ο Leonard (2002), όρισε την ποιότητα στη σχολική 

ζωή ως μια σύνθεση θετικών εμπειριών, αρνητικών εμπειριών κι άλλων σχετικών 

συναισθημάτων, που σχετίζονται με συγκεκριμένους τομείς της σχολικής ζωής. Η ποιότητα 

της σχολικής ζωής, επηρεάζεται από διάφορες πτυχές του σχολείου , όπως από τις 

κοινωνικές δεξιότητες , που σχετίζονται με τις σχέσεις με τους συμμαθητές. Τπάρχουν 

πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την αντίληψη των δασκάλων για την ποιότητα της 

σχολικής ζωής, όπως το μαθητικό δυναμικό, το στυλ της σχολικής διοίκησης, οι συνάδελφοι 

, η γενική κουλτούρα του σχολείου. τη βιβλιογραφία πολλοί ερευνητές συμφωνούν στο ότι 



 33 

το περιβάλλον έχει σημαντική επίδραση στις αντιλήψεις και κατά συνέπεια, στη 

συμπεριφορά των ατόμων (Xiaofu & Qiwen, 2007). 

 

 

Ρόλος της οικογένειας στην προαγωγή ψυχικής ευεξίας & υγείας παιδιών 

 

Η ανάπτυξη του παιδιού μπορεί να γίνει κατανοητή στο πλαίσιο των σχέσεων  του παιδιού 

με το περιβάλλον του (Bronfenbrenner, 2005). Οι μητέρες κι οι πατέρες είναι σημαντικά 

στοιχεία του μικροσυστήματος του παιδιού. Παίζουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της 

ικανότητας του παιδιού, να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της ζωής. Η θετική-καλή σχέση 

των παιδιών με τους γονείς έχει αποδειχθεί ότι παίζει ιδιαίτερο ρόλο στην καλλιέργεια της 

ψυχικής ανθεκτικότητας ( Gutman et al., 2010).  

Η ψυχική υγεία των γονέων παίζει σημαντικό ρόλο στην ευεξία των παιδιών και διαφέρει 

ανάλογα με τον τύπο της οικογένειας. Ανύπαντρες μητέρες αναφέρουν πως έχουν οι ίδιες 

κατάθλιψη και ψυχολογικά προβλήματα , με αποτέλεσμα να «υπολειτουργούν» στο γονικό 

τους ρόλο, με επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών (Waldfogel, 2010). Οι παντρεμένες 

μητέρες, εμφανίζονται ως καλύτερες στο μητρικό τους ρόλο κι επομένως συμβάλλουν στη 

θετική ψυχική υγεία των παιδιών.  

 Οι περισσότερες έρευνες για την γονική υποστήριξη, επικεντρώνονται στη μητρική 

υποστήριξη (Kemp et al., 2007) και γενικεύουν στην υποστήριξη και των δυο γονιών. Οι 

μητέρες είναι, κυρίως, εκείνες που επωμίζονται ένα μεγάλο μέρος του γονικού ρόλου και των 

ευθυνών (Lu et al., 2000). Ψστόσο κι οι πατέρες τις τελευταίες δεκαετίες δείχνουν να είναι 

πιο ενεργοί στη φροντίδα και την υποστήριξη των παιδιών (Halme et al., 2006∙ Lamb, 

2004), κι έχουν επιρροή στη ζωή των παιδιών και των εφήβων (Flouri, 2005). 

  Oι έρευνες δείχνουν ότι η υποστήριξη από τους πατέρες μπορεί να τα προστατέψει από 

ενδεχόμενους κινδύνους, όπως στρεσογόνους παράγοντες, αρνητική επιρροή από 

συνομηλίκους και κοινωνικές συγκρούσεις (Crean, 2004 ∙ Marshal & Chassin, 2000) και 

προωθούν την κοινωνικο-συναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη των παιδιών (Flouri, 

2005). υνήθως οι πατέρες παίζουν ρόλο στην πειθαρχία και σε διασκεδαστικές 

δραστηριότητες των παιδιών παρά σε σχολικές δραστηριότητες (Pharew et al., 2009). 

Αποτελεί μεγάλο ενδιαφέρον το πώς η συμμετοχή του πατέρα επηρεάζει την ψυχική 

ευημερία των παιδιών, όταν δεν ζει στο σπίτι, αν κι η συμμετοχή του στη φροντίδα του 

παιδιού μειώνεται με το πέρασμα του χρόνου. Η απουσία του πατέρα από το σπίτι, αν 

ασχολείται με την ανατροφή του παιδιού του , αποφέρει πολλά οφέλη στην ψυχική υγεία του 
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παιδιού. Μεγάλο ρόλο παίζει και η σχέση του με τη μητέρα̇  μια καλή σχέση μεταξύ τους 

βοηθά στο να μπορεί η μητέρα να ανταπεξέλθει στο μητρικό της ρόλο και κατά συνέπεια 

στην ψυχική υγεία του παιδιού (Waldfogel, 2010). 

Διαλυμένες οικογένειες, λόγου διαζυγίου, αυξάνουν την επικινδυνότητα ψυχολογικών-

συμπεριφοριστικών, κοινωνικών και ακαδημαϊκών δυσκολιών σε σχέση με οικογένειες που 

είναι αρτιμελείς. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τα παιδιά που βίωσαν συγκρούσεις των 

γονέων, που δεν έχουν επαφή με τον έναν γονέα, που ζουν με γονείς με ψυχολογικά 

προβλήματα με μικρή οικονομική σταθερότητα και γενικά με πολλαπλές οικογενειακές 

διακυμάνσεις (Armstrong & Boothroyd,2008).  

Μεγάλο ενδιαφέρον για την έρευνα παρουσιάζουν οι οικογένειες που το ζευγάρι συζεί, χωρίς 

γάμο. Αυτό μπορεί να έχει κακή επίδραση στο παιδί, γιατί ο άντρας δε θα έχει τις 

οικογενειακές αξίες, που έχει ένας παντρεμένος, ε αυτή την περίπτωση οι επιδράσεις στην 

ψυχική υγεία των παιδιών είναι αρνητική κι επανερχόμαστε στα χαρακτηριστικά μιας 

μονογονεϊκής οικογένειας (Waldfogel, 2010). 

 

Γονεϊκές συμπεριφορές που προάγουν ψυχική υγεία και αποτελεσματική διαχείριση 

στρες 

 

Έχει ιδιαίτερη σημασία ο ποιοτικός χρόνος που περνούν οι γονείς με τα παιδιά, ιδιαίτερα σε 

μικρότερες ηλικίες αλλά και στην εφηβεία. την παιδική ηλικία δυο είναι οι σημαντικές 

διαστάσεις στη σχέση γονέα-παιδιού: η ευαισθησία κι η ανταπόκρισή τους στο παιδί. ταν 

οι γονείς είναι τιμωρητικοί ή αμελείς, η επίδραση στα παιδιά δεν είναι καλή. ταν οι γονείς 

είναι τρυφεροί, τα αποτελέσματα για τα παιδιά είναι καλύτερα (Waldfogel, 2010). 

ύμφωνα με τους Zollen & Long (2006), οι γονείς θα πρέπει να αποκτήσουν ή να διαθέτουν 

κάποιες δεξιότητες , για να μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να αντιμετωπίσουν το 

στρες: 

 Να προετοιμάζουν τα παιδιά τους για να αντιμετωπίζουν στρεσογόνες καταστάσεις . 

ταν για παράδειγμα, έρθουν σε συμπλοκή με ένα φίλο , οι γονείς πρέπει να τους 

μάθουν να λύνουν αυτές τις διαφορές με συζήτηση.  

 Θα πρέπει να «αφήνουν» τα παιδιά να έρχονται σ΄επαφή με στρεσογόνες 

καταστάσεις, να μην είναι υπερπροστατευτικοί και να τους δίνουν πρωτοβουλίες.. Με 

τον τρόπο αυτό δείχνουν εμπιστοσύνη στα παιδιά τους, ότι θα τα καταφέρουν. 

 Πρέπει να ενθαρρύνουν τα παιδιά, αναθέτοντάς τους δραστηριότητες, στις οποίες 

μπορούν να ανταπεξέλθουν με επιτυχία.  
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 Να ακούν τα παιδιά τους. Να κάνουν ερωτήσεις ανοιχτού τύπου και να είναι 

διαθέσιμοι να ακούσουν. Σο ίδιο πρέπει να κάνουν κι οι γονείς προς τα παιδιά τους, 

να μοιράζονται δηλ., τα δικά τους άγχη.   

 Να φροντίζουν ώστε τα παιδιά να κοιμούνται νωρίς κι αρκετές ώρες, για να 

ξεκουράζονται. Η ξεκούραση συμβάλει στην ψυχο-σωματική υγεία των παιδιών. 

 Να λειτουργούν ως πρότυπα και να διαχειρίζονται το δικό τους στρες με 

φυσιολογικό κι ήρεμο τρόπο, σαν μια πρόκληση παρά σαν μια καταστροφή. 

 Να μάθουν τρόπους αποφόρτισης από το στρες. Κάποιες τέτοιες τεχνικές είναι η 

ανάκληση της στρεσογόνας κατάστασης ή να φτιάξουν μια θετική εικόνα στο μυαλό 

τους, ή να παίξουν ένα παιγνίδι, κλπ.  

 Σα παιδιά χρειάζονται προγραμματισμό στη ζωή τους : στη διατροφή, στον ύπνο, 

στην εργασία. Αυτό τους παρέχει μια ασφάλεια και μειώνει το στρες.  

 Θα πρέπει να βοηθούν τα παιδιά τους να ερμηνεύουν διαφορετικά, ό,τι τους 

προκαλεί άγχος. Na επανασχεδιάζουν τις στρεσογόνες καταστάσεις και να τις 

ερμηνεύουν θετικά. 

 Η συμπεριφορά των παιδιών επηρεάζεται από τις πεποιθήσεις τους για το σχολείο, 

τους φίλους τους, κλπ. Αυτές οι πεποιθήσεις αυξάνουν το στρες στα παιδιά.  Οι 

γονείς μπορούν να αλλάξουν αυτές τις πεποιθήσεις : αν, για παράδειγμα, τα παιδιά 

πιστεύουν πως πρέπει να βαθμολογούνται σε όλες τις εργασίες τους με Α, σε 

περίπτωση που αξιολογηθούν με Β, θα νιώσουν απογοήτευση και στρες. ε αυτήν 

την περίπτωση οι γονείς μπορούν να παρέμβουν και να τους καλλιεργήσουν την 

πεποίθηση πως επιτρέπεται κι η ατέλεια.  

 Η συμμετοχή σε δραστηριότητες που τα παιδιά απολαμβάνουν, μειώνει το στρες. 

Οι γονείς πρέπει να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή σε τέτοιες δραστηριότητες , όπως 

στο διάβασμα, ενασχόληση με την τέχνη, μουσική κ.α. Αυτές οι δραστηριότητες θα 

πρέπει να επιλέγονται από τα ίδια τα παιδιά.  

 Η τακτική άσκηση είναι εξαιρετικός τρόπος διαχείρισης στρες. Υεύγει η ένταση, 

παρέχει καλή φυσική κατάσταση, καθαρίζει το μυαλό κι ηρεμεί. Έτσι τα παιδιά 

μπορούν να καταπολεμήσουν πιο αποτελεσματικά το στρες. 

 Σα παιδιά πρέπει ν΄ αποκτήσουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Οι γονείς 

πρέπει να τους καλλιεργούν αυτές τις δεξιότητες και να μαθαίνουν στα παιδιά να 

αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις. Αρχικά θα πρέπει να μαθαίνουν να 

διασαφηνίζουν το πρόβλημα. τη συνέχεια να φτιάχνουν μια λίστα πιθανών λύσεων 
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της κατάστασης και τα ίδια τα παιδιά να κρίνουν ποιες λύσεις από αυτές είναι η 

καλύτερη και μπορεί να πετύχει.  

 Να μάθουν στα παιδιά να διαχειρίζονται το χρόνο. Οι γονείς πρέπει να μάθουν στα 

παιδιά να δίνουν προτεραιότητα στις δραστηριότητές τους, ώστε να τα καταφέρνουν 

και να μην απογοητεύονται. 

 Να καλλιεργούν στα παιδιά την αίσθηση του χιούμορ. Σα παιδιά που 

αντιμετωπίζουν με χιούμορ τη ζωή, μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά 

καταστάσεις στρες. Σο χαμόγελο είναι φάρμακο.  

 Η βοήθεια ενός ειδικού είναι απαραίτητη όταν τα παιδιά βιώνουν έντονο στρες. Οι 

γονείς θα πρέπει να ζητούν επαγγελματική βοήθεια, αν τα παιδιά τους 

δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν το στρες. 

 

 

Ρόλος του σχολείου στη προαγωγή ψυχικής υγείας (mental health) 

 

Σα σχολεία παίζουν το ρόλο «κλειδί» για την προαγωγή της ψυχική υγείας. Οι Howard κι οι 

συν., (1999), υποστήριξαν ότι τα πιο θετικά πρότυπα για τα παιδιά, εκτός από την οικογένεια 

είναι οι δάσκαλοι που ενδιαφέρονται προσωπικά για αυτά, όχι σαν ακαδημαϊκοί δάσκαλοι 

αλλά ως έμπιστα πρόσωπα και θετικά πρότυπα . Τποστήριξαν ότι ο καλύτερος τρόπος για να 

προωθήσει το σχολείο την ευεξία είναι : η διδασκαλία και τα αναλυτικά προγράμματα να 

είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες των παιδιών, στις πρακτικές αξιολόγησης που 

χρησιμοποιούνται, στη δημιουργία δημοκρατικών τάξεων που συμβάλλουν στη 

συνεργατικότητα και στην κοινή λήψη αποφάσεων, τις τεχνικές διαχείρισης συμπεριφοράς 

που υιοθετούνται, η ζεστασιά και η πιο τρυφερή προσέγγιση των δασκάλων προς τα παιδιά.  

Οι Harden και οι συν. το 2001, μέσω συστηματικής έρευνας , βρήκαν τρεις σημαντικές 

πτυχές της σχολικής ζωής που πρέπει να αναπτυχθούν: την ακαδημαϊκή επίδοση και την 

εμπλοκή στη μάθηση, το βαρετό κλίμα του σχολείου και η συμπεριφορά των δασκάλων. 

Τποστήριξαν ότι για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση του σχολείου και για τη βελτίωση της 

ακαδημαϊκής επίδοσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη το στρες των μαθητών για το φόρτο 

εργασίας και τις πιέσεις που δέχονται από τους δασκάλους.  

ε  65 σχολεία της Εσθονίας, έγινε μια έρευνα με σκοπό να διαπιστωθεί αν το σχολικό 

κλίμα συμβάλλει ή όχι στην ακαδημαϊκή επιτυχία (Ruus et al., 2007).  Ιδιαίτερα αν το 

σύστημα του σχολείου, η συμπεριφορά των δασκάλων προς τους μαθητές επηρεάζει τη 

θετική άποψη ,των μαθητών, για τη ζωή, την ψυχική τους ευεξία και την ακαδημαϊκή 
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επίδοση.  Οι Εσθονοί δάσκαλοι υποστήριζαν  ότι το σχολείο δεν μπορεί να κάνει τίποτα , 

αν υπάρχει πρόβλημα στην οικογένεια ή αν οι μαθητές έχουν περιορισμένες δυνατότητες. 

Σα 2/3 των δασκάλων δήλωσαν ότι όλα τα σχολεία , σε οποιαδήποτε βαθμίδα θα πρέπει να 

έχουν μια ξεχωριστή τάξη με παιδιά ή ακόμη και να «ξεφορτωθούν» τους ταραξίες: περίπου 

το 40% των δασκάλων και το 36% των διευθυντών , υποστήριξαν ότι τα «προβληματικά» 

παιδιά πρέπει να αλλάξουν σχολείο. Η έρευνα επικεντρώθηκε στους παράγοντες που ωθούν 

τους μαθητές να αγνοούν το σχολείο και που κατ΄ επέκταση οδηγούν στην ακαδημαϊκή 

αποτυχία.  

την πρώτη φάση, στόχος ήταν να καθορίσουν τον τρόπο που το σχολείο στηρίζει τους 

μαθητές ως προς τις ακαδημαϊκές απαιτήσεις. Έγινε συλλογή δεδομένων από παιδιά-γονείς-

δασκάλους-διευθυντές, με τις απόψεις τους για τη σχολική ζωή. 

τη δεύτερη φάση, έγινε παρατήρηση σε σχολεία από διαφορετικές κουλτούρες , για τις 

στρατηγικές αντιμετώπισης και τη σχολική επίδοση των μαθητών που βρισκόταν σε κίνδυνο.  

την τρίτη φάση, θα δούλευαν με την παρέμβαση, που θα βοηθούσε στην πρόληψη της 

σχολικής αποτυχίας, μέσω της βελτίωσης του σχολικού κλίματος . 

Η μεθοδολογία βασίστηκε στην οικολογική προσέγγιση, όπου αναδεικνύεται η δυναμική 

μιας αμοιβαίας σχέσης του ατόμου με το περιβάλλον του.  

 Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών προώθησε την ψυχική υγεία μέσω των σχολείων , 

δημιουργώντας  υποστηρικτικά περιβάλλοντα για τη μάθηση των παιδιών. Οι μαθητές που 

φοιτούσαν σε σχολεία με θετικό κοινωνικο-συναισθηματικό περιβάλλον εμφανίζουν 

λιγότερες πιθανότητες για επικίνδυνη συμπεριφορά και περισσότερες πιθανότητες για θετική 

ευεξία και καλή ακαδημαϊκή επίδοση (Bossy et al., 2000). 

To κρίσιμο σημείο είναι ότι υπάρχει αυξανόμενη προσδοκία για τα εκπαιδευτικά 

συστήματα, ώστε να συμπεριλάβουν την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του ατόμου και την 

ψυχική του ανθεκτικότητα. Οι κυβερνήσεις πρέπει να ψάχνουν τρόπους να ακούν τις απόψεις 

των παιδιών και των εφήβων (Awartani, 2008). 

Ευρωπαϊκές χώρες  

ε κάποιες χώρες η αλλαγή συντελείται καθώς οι κυβερνήσεις αντιλαμβάνονται ότι τα 

εκπαιδευτικά συστήματα με την τρέχουσα δομή τους δεν ανταποκρίνονται στις προκλήσεις 

του 21ου αιώνα.  

τα εκπαιδευτικά προγράμματα της ουηδίας , αναφέρεται ότι η εκπαίδευση δεν μπορεί να 

είναι ίδια για όλους κι ότι οι δραστηριότητες θα πρέπει να έχουν στόχο την ατομική ψυχική 

ευεξία κι ανάπτυξη κι ότι τα προγράμματα σπουδών πρέπει να προωθούν την πνευματική, 
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ηθική και πολιτιστική ανάπτυξη των παιδιών καθώς και την προετοιμασία τους για τις 

προκλήσεις της ζωής.  

την Αγγλία στην εισαγωγή του προγράμματος σπουδών, η κυβέρνηση θέτει ρητά την 

καλλιέργεια της ψυχικής ανθεκτικότητας του ατόμου, ως κεντρική αξία και θεωρεί την 

πνευματική, ηθική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των παιδιών σημαντική για τα 

μπορέσουν τα παιδιά να πετύχουν. Σο Local Government, είναι παροτρύνει την τοπική 

αρχή της Αγγλίας και της Ουαλίας, να προετοιμάσει μια κοινοτική στρατηγική , 

προκειμένου να προωθήσει την οικονομικο-κοινωνική και περιβαλλοντική ευεξία. Σο 

Opportunity Age, είναι μια εθνική στρατηγική για τη βελτίωση της ψυχικής ευημερίας των 

ηλικιωμένων(nef, 2009). 

το Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν πολιτικές πρωτοβουλίες , που ονομάζονται «Κοινωνικές 

και υναισθηματικές πλευρές της Μάθησης» (SEAL: Social and Emotional Aspects of 

Learning), τα προγράμματα «Τγιή χολεία» (The Healthy Schools Programs), που έχουν 

ως βασικό άξονα τη συναισθηματική υγεία και την ψυχική ανθεκτικότητα και, τέλος, το 

πλαίσιο της εθνικής πολιτικής «Every Child Matters», που επικεντρώνεται στην υγιή κι 

ασφαλή διαμονή των παιδιών, στην οικονομική ευημερία-ως μέρος της ψυχικής ευημερίας 

στην παιδική ηλικία και την μετέπειτα ζωή του (McLaughlin, 2008). 

Tο πρόγραμμα SEAL στα σχολεία, προάγει την ευεξία κι ως προς τη διαχείριση των 

συναισθημάτων κι ως προς τα κίνητρα. Οι δραστηριότητες συνδέονται με αυτά τα θέματα 

και σκοπεύουν να διδάξουν στα παιδιά στρατηγικές, ώστε να διαχειρίζονται τα 

συναισθήματά τους, όπως τη ματαίωση, την ανία και το θυμό. Ο οδηγός του προγράμματος 

SEAL για τους δασκάλους , δίνει έμφαση στο ότι αναπτύσσοντας κοινωνικές και 

συναισθηματικές δεξιότητες, τα παιδιά θα βοηθηθούν και θα αποκτήσουν περισσότερη 

ευεξία. Θα τα βοηθήσει ανοδικά στη διαδικασία της μάθησης και θα συνεχίσουν να έχουν 

ανοδική πορεία, ακόμη κι αν τα πράγματα δυσκολέψουν (National Strategies Website). 

τοχεύει στην προώθηση θετικής συμπεριφοράς , στην αποτελεσματική μάθηση και 

βασίζεται σε πέντε κοινωνικές και συναισθηματικές όψεις της μάθησης: αυτογνωσία, 

διαχείριση συναισθημάτων, κίνητρα, ενσυναίσθηση και κοινωνικές δεξιότητες. Σο υλικό 

οργανώθηκε σε επτά ενότητες , που εφαρμοζόταν σε όλο το σχολείο. Σο αναλυτικό 

πρόγραμμα λειτουργεί σαν σπιράλ και η κάθε ενότητα επανέρχεται σε κάθε επίπεδο 

(Coleman, 2009). 

την Ιρλανδία το πρόγραμμα σπουδών στην α/θμια και β/θμια εκπαίδευση, δίνει έμφαση 

σε βασικές ικανότητες  που πρέπει να αποκτήσουν τα παιδιά και σε μια ολιστική προσέγγιση 

των παιδιών.  
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Σο ενδιαφέρον για το σχεδιασμό και τη μέτρηση της ευεξίας έχει έχει αποτελέσει σημαντικό 

θέμα σε πολλούς τομείς της πολιτικής. Σο Every Child Matters (ECM), αποτελεί ένα εθνικό 

πλαίσιο που προσανατολίζεται στην παροχή υπηρεσιών στα παιδιά, με στόχο τη βελτίωση 

της ψυχικής τους ευεξία. Σο Getting it Right for Every Child, στη κωτία, είναι μια νέα 

προσέγγιση που παρέχει υπηρεσίες στα παιδιά̇  τα παιδιά είναι το επίκεντρο και 

περιγράφουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την ψυχική τους ευεξία. τη κωτία το 

αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για την εκπαίδευση μαθητών από την ηλικία 3-18ετών 

περιλαμβάνει οκτώ τομείς. Οι τομείς αυτοί είναι οι Εκφραστικές Σέχνες, οι Γλώσσες, τα 

Μαθηματικά, οι Κοινωνικές πουδές, η Θρησκευτική και Ηθική Εκπαίδευση, οι 

Επιστήμες, οι Σεχνολογίες και η Τγεία και Ευεξία. πως αναφέρεται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα, η προαγωγή της υγείας και της ευεξίας των παιδιών αλλά και όλων των μελών 

της σχολικής κοινότητας αποτελεί πολύ σημαντική διάσταση της εκπαιδευτικής πρακτικής 

στα σχολεία της κωτίας (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011). 

Σο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών στα σχολεία της Β. Ιρλανδίας περιλαμβάνει διάφορες 

θεματικές ενότητες με στόχο την κοινωνική επάρκεια και την προαγωγή της προσαρμογής 

των παιδιών όπως: πρόληψη κατάχρησης ουσιών, κοινωνική και συναισθηματική υγεία, 

σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, διαπροσωπικές σχέσεις, ηθική διαπαιδαγώγηση. Οι ενότητες 

αυτές αποτελούν μέρος του αναλυτικού προγράμματος ενώ παράλληλα σε πολλά σχολεία 

εφαρμόζονται και πολλά παρεμβατικά προγράμματα κοινωνικής και συναισθηματικής 

αγωγής που έχουν σχεδιαστεί στις ΗΠΑ, όπως τοPATHS, τοChild Development, το 

Seattle Social Development, τοJust Communities, το Heartwood κ.ά. Επίσης στο πλαίσιο 

της ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων όπως η αντιμετώπιση αγχογόνων καταστάσεων και η 

επίλυση συγκρούσεων εφαρμόζονται προγράμματα, όπως το STEP ή το Leap Confronting 

Conflict (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011). 

την Ολλανδία βασικό στόχο της εκπαίδευσης αποτελεί η συναισθηματική και 

πνευματική ανάπτυξη των παιδιών, η προαγωγή της δημιουργικότητάς στους και η 

απόκτηση κοινωνικών, πολιτισμικών και σωματικών δεξιοτήτων. Η επίτευξη αυτών των 

στόχων και η εκμάθηση κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων, προωθείται μέσω μιας 

θεματικής ενότητας του αναλυτικού προγράμματος, με τίτλο «Personal and World 

Orientation» («Προσωπικός και Κοινωνικός Προσανατολισμός»).Σα βασικά 

χαρακτηριστικά της θεματικής ενότητας αποτελούν ο προσανατολισμός προς τον εαυτό και 

τις διαπροσωπικές σχέσεις, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι επιλύουν 

προβλήματα και η νοηματοδότηση της ύπαρξης του κάθε ατόμου (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 

2011). 
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τη ουηδία, τα τελευταία χρόνια γίνονται συστηματικές έρευνες στα σχολεία για την 

αναγκαιότητα ένταξης της συστηματικής ενίσχυσης των κοινωνικών και συναισθηματικών 

δεξιοτήτων στο αναλυτικό τους πρόγραμμα . Ψς εκ τούτου εφαρμόζονται για μια πενταετία 

τουλάχιστον (2002-2007), ειδικά προγράμματα σε αρκετά σχολεία της ουηδίας, μετά από 

σχετική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, με έμφαση στους ακόλουθους τομείς: αυτό- 

επίγνωση, διαχείριση συναισθημάτων, ενσυναίσθηση, κίνητρα και κοινωνική επάρκεια 

(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011). 

Καναδάς, Αμερική κι Αυστραλία 

το εκπαιδευτικό σύστημα του Οντάριο του Καναδά το μάθημα Health and Physical 

Education διδάσκεται στα σχολεία στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με 

παρόμοιους στόχους σε κάθε βαθμίδα. Οι στόχοι συνοψίζονται στην ανάπτυξη της ψυχικής 

ανθεκτικότητας κι ασφαλούς ταυτότητας μέσα από την απόκτηση επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων και δεξιοτήτων αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων, την ικανότητα για 

σύναψη λειτουργικών διαπροσωπικών σχέσεων, μαζί με τις απαραίτητες γνώσεις για τη 

διατήρηση της σωματικής υγείας, τη συμμετοχή σε σωματικές δραστηριότητες και την 

κατανόηση ότι μια ζωή γεμάτη υγεία συνδέεται με τον κόσμο και την υγεία των άλλων 

ανθρώπων (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011). 

Η εστίαση στις κοινωνικές και συναισθηματικές ανάγκες των παιδιών έχουν οδηγήσει πολλά 

σχολεία στις Η.Π.Α. στην εφαρμογή σχετικών προγραμμάτων και την ένταξή τους στο 

αναλυτικό τους πρόγραμμα εδώ και πολλές δεκαετίες. Παρά τις διαφορές που εμφανίζουν, ο 

σχεδιασμός της δομής, η εφαρμογή και η αξιολόγηση των προγραμμάτων αυτών 

ακολουθούν ορισμένα βασικά στάδια κι αφορούν συγκεκριμένους τομείς, ενώ οι δεξιότητες 

στις οποίες εστιάζουν κυρίως κατηγοριοποιούνται σε πέντε βασικούς παράγοντες: 

Αυτογνωσία, Κοινωνική αντίληψη, Λήψη αποφάσεων, Αυτοδιαχείριση & 

Διαχείριση σχέσεων (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011). 

την Αυστραλία, την Πολιτεία του Κουήνσλαντ το αναλυτικό πρόγραμμα (Σhe Essential 

Learnings and Standards of the Queensland Curriculum, Assessment and Reporting 

(QCAR) Framework), από την αρχή της σχολικής σταδιοδρομίας του παιδιού μέχρι τις 

πρώτες τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προάγει τις κοινωνικές και συναισθηματικές 

διαστάσεις της μάθησης καθώς η φιλοσοφία του αναλυτικού προγράμματος είναι η 

προσπάθεια για δημιουργία θετικού κλίματος, η προαγωγή της θετικής προσαρμογής και η 

έμφαση σε κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες σε όλο το αναλυτικό πρόγραμμα! 

ανεξαρτήτως θεματικής ενότητας. Οι βασικές διδακτικές διαστάσεις του προγράμματος 

είναι: υγεία, σωματική άσκηση και προσωπική ανάπτυξη (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011). 
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Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

το Ελληνικό Εκπαιδευτικό ύστημα, στο γενικό μέρος των ισχυόντων ΔΕΠΠ-ΑΠ  

(ΥΕΚ 303Β/13-3-2003) γίνεται σαφής η  έμφαση στην αναγκαιότητα προαγωγής της 

ψυχικής και σωματικής υγείας και της κοινωνικής ευεξίας του παιδιού, μέσα από μια 

ισόρροπη ανάπτυξη όλων των πτυχών της προσωπικότητάς του. Πιο συγκεκριμένα, 

επισημαίνεται ότι «το σχολείο καλείται να συμβάλει πρωτίστως στη διαμόρφωση 

προσωπικοτήτων με στέρεες ηθικές αρχές και ισχυρή αυτοαντίληψη και να δώσει βαρύτητα 

στην ικανοποίηση του συνόλου των συναισθηματικών και νοητικών αναγκών και 

ενδιαφερόντων του μαθητή» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011). 

Άλλες χώρες 

την Αίγυπτο, δάσκαλοι, ειδικοί ψυχικής υγείας και κοινωνικοί λειτουργοί εκπαιδεύτηκαν, 8-

10 ώρες, σε ένα πρόγραμμα προαγωγής ψυχικής υγείας, στο ψυχιατρικό τμήμα της 

Αλεξάνδρειας. Η κατεύθυνση που τους δόθηκε ήταν η βελτίωση της επικοινωνίας με τους 

γονείς, η αλλαγή της συμπεριφοράς των δασκάλων προς τους μαθητές και η ενημέρωση των 

δασκάλων για τις ψυχικές διαταραχές των παιδιών και η αντιμετώπισή τους. Η ομάδα των 

ειδικών της ψυχικής υγείας παρείχε συνεχή υποστήριξη καθόλη τη διάρκεια του 

προγράμματος και το πρόγραμμα ενδυναμώθηκε με τη συμμετοχή των γονέων και των 

δασκάλων (Hendren, 1993).  

το Ραβαλπίντι, στο Πακιστάν, οι μαθητές δούλεψαν μόνοι τους για την προαγωγή της 

ψυχικής τους υγείας καθώς κι οι γονείς τους. Σα αποτελέσματα από την αξιολόγηση του 

προγράμματος, έδειξαν αύξηση της ενεργούς συμμετοχής των παιδιών στις σχολικές 

δραστηριότητες και μείωση ποσοστών εγκατάλειψης του σχολείου (Hendren, 1993). 

το Μπανγκαλόρ, της Ινδίας, η εκπαίδευση για την ψυχική υγεία ξεκινά από τα 5 χρόνια 

των παιδιών. Γίνονται παρεμβάσεις στα παιδιά αλλά και στους δασκάλους.  

Η παρουσία των γονέων είναι σημαντική στα παρεμβατικά προγράμματα για την ψυχική 

υγεία. Οι συναντήσεις με τους γονείς θεωρούνται σημαντικές κι οι παρεμβάσεις είναι 

αποτελεσματικές όταν γίνονται σε ολόκληρο στο σχολικό πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένων 

και των παιδιών που βρίσκονται σε επικινδυνότητα (Hendren, 1993). 

Οι Henderson & Mistein (2008), αναφέρουν έξι παράγοντες που προάγουν την ψυχική 

ευεξία στο σχολείο: 

 Καθορισμός σαφών και ξεκάθαρων ορίων. 

 Εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων. 

 τήριξη και φροντίδα. 

 Τψηλές προσδοκίες και σαφής έκφρασή τους. 
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 Ενεργό συμμετοχή όλων των μελών της σχολικής μονάδας. 

 

 

Προγράμματα Χυχικής Τγείας & Διαχείρισης άγχους στα σχολεία 

 

To σχολείο προσφέρεται για την επαφή με μεγάλες ομάδες παιδιών και θεωρείται 

κατάλληλο περιβάλλον για ανίχνευση, πρόληψη κι έγκαιρη αντιμετώπιση του άγχους 

(Kősteters et al, 2012). Οι παρεμβάσεις στο σχολικό περιβάλλον επιλύουν πολλά 

προβλήματα κι εμπόδια όπως προβλήματα χρόνου, τόπου, στγματισμού, κόστους, που μια 

παρέμβαση σε εξωτερικό χώρο θα προκαλούσε.  

Σο μεγάλο ποσοστό του άγχους στη νεολαία δείχνει την ανάγκη για τη θεραπεία του. 

Η Γνωστική-υμπεριφοριστική Θεραπεία (Cognitive-Behavioral Therapy, CBT), για τις 

αγχώδεις διαταραχές έχει βρεθεί να είναι αποτελεσματική σε πολλές κλινικές δοκιμές στις 

Η.Π.Α , την Αυστραλία, τον Καναδά και την Ολλανδία.  

Οι γνωστικές και γνωστικό-συμπεριφοριστικές παρεμβάσεις βασίζονται στη λογική της 

«σκέψης»,  που ο καθένας αντιλαμβάνεται τον κόσμο, επομένως δεν είναι ίδια για όλους. 

ταν το άτομο μπορεί να ελέγξει αυτή τη σκέψη του , μπορεί να ελέγξει και να υιοθετήσει 

νέες, ώστε να βελτιώσει τη συμπεριφορά του , τα συναισθήματά του και να γίνει πιο ποιοτική 

η ζωή του (Hollon & Beck, 2013). 

Για τα συναισθηματικά προβλήματα η CBT θεωρία μπορεί να είναι αποτελεσματική για τα 

παιδιά και τους εφήβους. Μελέτες έχον δείξει ότι η συγκεκριμένη θεωρία είναι 

αποτελεσματική για τη θεραπεία συγκεκριμένων διαταραχών άγχους σε παιδιά κι εφήβους, 

όπως την κοινωνική ανησυχία, την ψυχαναγκαστική-καταναγκαστική διαταραχή και τη 

διαταραχή μετατραυματικού στρες. Έχει αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματική, έπειτα από 

μετα-αναλύσεις , στην αντιμετώπιση παιδικής κι εφηβικής κατάθλιψης (Richardson et al., 

2010). 

Σρεις τύποι προγραμμάτων πρόληψης κι έγκαιρης παρέμβασης προσφέρονται για τα 

σχολεία: Σα «Καθολικά Προγράμματα»  (Universal Programs), που αφορούν όλους τους 

μαθητές κι αποσκοπούν στην ανάπτυξη ή στην ενδυνάμωση της ψυχικής υγείας. Σα 

«τοχευμένα Προγράμματα» (Selective Programs), που εφαρμόζονται σε παιδιά που 

βρίσκονται σε επικινδυνότητα, που εμφανίζουν κάποια διαταραχή λόγω μια κατάστασης 

άγχους που βιώνουν (πχ. ένα διαζύγιο). Σέλος, τα Προγράμματα που εφαρμόζονται σε 

μαθητές με πρώιμα συμπτώματα κάποιας διαταραχής (Neil & Christensen, 2009). 
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Ένα δομημένο Γνωστικό-υμπεριφοριστικό πρόγραμμα θεραπείας, «The Coring Cat», 

δημιουργήθηκε στην κλινική για αγχώδεις συμπεριφοράς παιδιών κι εφήβων, του 

Πανεπιστημίου Temple. Tο συγκεκριμένο πρόγραμμα συνδυάζει στρατηγικές 

συμπεριφοράς (χαλάρωση, διαχείριση έκτακτης ανάγκης) και γνωστικές στρατηγικές 

(επίλυση προβλημάτων, εκτίμηση προσωπικών ικανοτήτων, κλπ.). τόχο έχει να βοηθήσει 

τους νέους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν το άγχος: να μάθουν τα παιδιά να αναγνωρίζουν 

τα σημάδια του άγχους και να εφαρμόζουν στρατηγικές αντιμετώπισής του.  Αποτελείται 

από 16 συνεδρίες και στις 8 πρώτες συνεδρίες επικεντρώνονται σε στρατηγικές διαχείρισης 

του άγχους.    

ε μια αρχική αξιολόγηση του προγράμματος σε 47 παιδιά, 9-13 ετών, που διαγνώστηκαν 

με αγχώδη διαταραχή, αναφέρθηκε ότι τα παιδιά που ανήκαν στην ομάδα παρέμβασης 

έδειξαν θετική αλλαγή στη διαχείριση του στρες, μετά την παρέμβαση (Mychailyszyn et al., 

2010).  

Σο πρόγραμμα «Friends for Life», είναι ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε για την 

πρόληψη και τη θεραπεία του άγχους και της κατάθλιψης των παιδιών και βασίστηκε στο 

προηγούμενο πρόγραμμα που αναφέρθηκε. Είναι ένα γνωστικό-συμπεριφοριστικό 

πρόγραμμα, που διδάσκει στα παιδιά δεξιότητες, για να αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά 

το στρες. Φτίζει τη συναισθηματική ανθεκτικότητα, τιε δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων 

και την αυτοπεποίθηση. Τλοποιείται σαν προληπτικό πρόγραμμα σε σχολεία της 

Ολλανδίας. το Άμστερνταμ, η Τπηρεσία Δημόσιας Τγείας εφαρμόζει αυτό το πρόγραμμα 

σε σχολεία α/θμιας εκπαίδευσης , για περισσότερο από 3 χρόνια (Kősters et al, 2012). 

Παρά το γεγονός ότι έχει αναφερθεί ως μια αποτελεσματική παρέμβαση σε σχολεία της 

Αυστραλίας, Αγγλίας, κωτίας, Νότιας Αφρικής και Η.Π.Α, αυτό δεν συνεπάγεται την 

αποτελεσματικότητά του σε όλες τις χώρες, μιας και τα σχολικά συστήματα, οι διαφορετικές 

κουλτούρες, τα διαφορετικά κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά των παιδιών που 

συμμετέχουν , δίνουν διαφορετικά αποτελέσματα για την αποτελεσματικότητα της 

παρέμβασης (Kősters et al, 2012). 

Σο πρόγραμμα «Friends»  είναι ένα γνωστικο-συμπεριφοριστικό πρόγραμμα , που έχει 

στόχο να μειώσει το στρες των παιδιών αλλά και να ενισχύσει την ψυχική ευεξία τους. Έχει 

σχεδιαστεί για παρέμβαση στο σχολικό περιβάλλον (Ματσόπουλος & Γκαβογιαννάκη, 

2014).Aπευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7-11 και 12-16 ετών. Για την εφαρμογή του 

χρειάζονται 10 εβδομαδιαίες συνεδρίες συν δύο ενισχυτικές. Οι συνεδρίες καλύπτουν τις 

εξής ενότητες : εισαγωγή στο πρόγραμμα, τα συναισθήματα, εκμάθηση δεξιοτήτων για την 

αντιμετώπιση  δύσκολων καταστάσεων, αναγνώριση συναισθημάτων, καλλιέργεια θετικού 
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διαλόγου με τον εαυτό, πρόκληση αρνητικών σκέψεων, ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης 

προβλημάτων, επιβράβευση του εαυτού για την επιτυχία, και σημαντικότητα πρακτικής 

εφαρμογής. Η τελευταία συνεδρία αφιερώνεται στην αναθεώρηση του προγράμματος και 

μια μικρή γιορτή ( Liddle & Macmillan, 2010). Περιλαμβάνει και 2-4 συνεδρίες με τους 

γονείς, μιας κι έχει καθολικό χαρακτήρα.  

Είναι ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα ακόμη κι όταν εφαρμόζεται από δασκάλους ή 

ψυχολόγους (Balle, 2008). Η αποτελεσματικότητα του Friends, τόσο για τους μαθητές όσο 

και για τους δασκάλους, βρέθηκε σε έρευνα που έγινε και σε ελληνικά σχολεία, μιας κι όσοι 

συμμετείχαν στην παρέμβαση , ανέπτυξαν μια θετική στάση για το σχολείο. Οι μεθητές 

έδειξαν θετική διάθεση για μελλοντικά προγράμματα παρέμβασης, συναφή του Friends 

(Ματσόπουλος & Γκαβογιαννάκη, 2014). 

ύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Τγείας, το 2004, (World Health 

Organization), το πρόγραμμα «Friends» τα τελευταία 10 χρόνια αποτελεί μια μοναδική, 

επιτυχημένη παρέμβαση .  

ε έρευνα των Stallard, Simpson, Anderson, Hibbert & Osborn, το 2007, μελετήθηκαν 

594 παιδιά , 10-13 ετών, που ήταν στην ομάδα παρέμβασης και στο τέλος του 

προγράμματος είχαν μικρότερα ποσοστά άγχους από τα παιδιά που δεν συμμετείχαν στην 

παρέμβαση (Liddle & Macmillan, 2010). 

ε έρευνα των Barrett, Farell, Ollendick & Dadds, τo 2006, διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά 

που συμμετείχαν στο πρόγραμμα παρουσίασαν μείωση του άγχους τρία χρόνια αργότερα, 

τόσο για την ομάδα 9-10 ετών όσο και για την ομάδα 14-16 ετών, σε σύγκριση με την 

ομάδα ελέγχου. Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι οι επιδράσεις της παρέμβασης ήταν 

πιο ισχυρές 4 μήνες μετά την παρέμβαση παρά αμέσως μετά την εφαρμογή του 

προγράμματος ( Liddle & Macmillan, 2010). 

Σο πρόγραμμα «Fun Friends» είναι μια προέκταση του ήδη υπάρχοντος προγράμματος 

«Friends», κι απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, 4-6 ετών. τοχεύει στην 

καλλιέργεια κοινωνικό-συναισθηματικών δεξιοτήτων που βοηθούν τα παιδιά να τα 

καταφέρνουν με τις δυσκολίες και με την ανάπτυξη της ανθεκτικότητας,  

Σέλος, το «Friends For Youth» είναι μια προέκταση του ήδη υπάρχοντος προγράμματος 

«Friends» κι απευθύνεται σε παιδιά β/θμιας εκπαίδευσης (Pahi & Barrett, 2007). 

H αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων έχει μελετηθεί από πολλούς επιστήμονες. Οι 

Kraag και συν., το 2006, υποστήριξαν ότι αποτελεσματικά προγράμματα είναι αυτά που 

βασίζονται στην κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη, προγράμματα χαλάρωσης αλλά και 

προγράμματα συνδυασμός και των δύο (Adi et al., 2007). 
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Οι Durlak & Wells, αξιολόγησαν 177 προγράμματα που είχαν σκοπό την πρόληψη 

συμπεριφορών και κοινωνικών προβλημάτων των παιδιών και των νέων που ζουν στις 

Η.Π.Α. Κατέληξαν στο ότι τα προγράμματα που τροποποιούν το σχολικό περιβάλλον, 

επικεντρώνονται στις ανάγκες των παιδιών κι εφήβων, βοηθούν τα παιδιά να αντιμετωπίσουν 

τις στρεσογόνες μεταβάσεις (Coleman, 2009). 

Oι Wells και οι συν., (2003), αξιολόγησαν μελέτες που προάγουν τη συναισθηματική ευεξία 

και την ψυχική υγεία και βρήκαν θετική σχέση για την αποτελεσματικότητα των 

προγραμμάτων που υιοθετούν μια προσέγγιση ολόκληρου του σχολείου, όταν συμμετέχει 

όλο το σχολείο πάνω από ένα χρόνο, στο πρόγραμμα, και που επικεντρώνεται στην αλλαγή 

του σχολικού περιβάλλοντος (Adi et al., 2007). 

Οι Green και συν., υποστήριξαν ότι οι παρεμβάσεις στα σχολεία είναι πιο αποτελεσματικές , 

όταν λειτουργούν για ολόκληρο το σχολείο, παρά για μεμονωμένες τάξεις (Coleman, 2009). 

τις παρεμβάσεις στο σχολείο , οι Rones & Hoogward (2000), μετά από μια σύνθεση 47 

μελετών και στοχευμένων παρεμβάσεων, σκιαγραφούν ένα φάσμα παραγόντων που 

συμβάλλουν στην επιτυχία: τη συμπερίληψη των γονέων, των δασκάλων και των μαθητών 

στην παρέμβαση, τη χρήση διαφορετικών τύπων προγραμμάτων που θα εστιάζουν στη 

συμπεριφορά – τα συναισθήματα και τις γνωστικές διαδικασίες, η ενσωμάτωση του 

προγράμματος στο γενικό πρόγραμμα της τάξης και η προσαρμογή της ηλικίας στα 

αναπτυξιακά στοιχεία του προγράμματος (Adi et al., 2007). 

 

Ρόλος των δασκάλων & συμπεριφορές που προάγουν ψυχική ευεξία και 

αποτελεσματική διαχείριση άγχους των μαθητών   

 

Οι εκπαιδευτικοί έχουν την ευθύνη να γνωρίζουν τους στρεσογόνους παράγοντες που τα 

παιδιά αντιμετωπίζουν. Αυτό θα οδηγήσει σε μια καλύτερη κατανόηση ως προς τη 

συμπεριφορά και τις αντιδράσεις των μαθητών τους στο στρες. Δεν πρέπει να υποτιμηθεί μια 

βασική κατανόηση του αναπτυξιακού επιπέδου και των ατομικών διαφορών του παιδιού. 

Μια τέτοια παρανόηση μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση του στρες. Αυτή η γνώση είναι 

ζωτικής σημασίας , δεδομένου ότι οι γονείς οικοδομούν τη συναισθηματική υγεία του 

παιδιού και την ψυχική του υγεία: έτσι θέτουν τα θεμέλια για τη βελτίωση της ανάπτυξης του 

παιδιού και την ψυχική ανθεκτικότητα ( Hyson, 2002). 

Η αφαίρεση μιας στρεσογόνας κατάστασης, έστω μιας, μπορεί να οδηγήσει στη βελτίωση 

της συνολικής κατάστασης του παιδιού. Είναι επιτακτική η ανάγκη για τους γονείς και τους 

εκπαιδευτικούς να γνωρίζουν το βαθμό που τα παιδιά βιώνουν το στρες, να αναγνωρίζουν τις 
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πηγές του στρες και να γνωρίσουν τρόπους αντιμετώπισης του στρες. ταν είναι 

ενημερωμένοι, λειτουργούν ως καλά πρότυπα και βοηθούν με επιτυχία τα παιδιά να 

αντιμετωπίσουν το άγχος, μέσω θετικών, αποτελεσματικών μηχανισμών αντιμετώπισης 

(Brener, 1984).   

Αν κι έχουν γίνει πολλές „έρευνες που επικεντρώνονται στις  σχέσεις των παιδιών με τους 

συμμαθητές τους, ωστόσο υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις επιπτώσεις των 

εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη των μαθητών.  

Σο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας τα παιδιά το περνούν στο σχολείο με έναν δάσκαλο που 

μπορεί να γίνει σημαντική πηγή υποστήριξης και συναισθηματικής ασφάλειας καθώς οι 

μαθητές αντιμετωπίζουν νέες ακαδημαϊκές και κοινωνικές προκλήσεις.  

Θετικές σχέσεις με δασκάλους και γενικά με ενήλικες σχετίζονται με θετικά αποτελέσματα 

στη ζωή των παιδιών: στην προσαρμογή τους στο σχολείο, στην ολοκλήρωση των σπουδών 

και στη συναισθηματική τους ευεξία ( Elksin & Elksin, 2003). 

Ο δάσκαλος είναι ένας σημαντικός παράγοντας κοινωνικοποίησης κι από εκείνον τα παιδιά 

μαθαίνουν δεξιότητες αυτορρύθμισης κι επίλυσης προβλημάτων. Οι δάσκαλοι παίζουν 

σημαντικό ρόλο στην αναπτυξιακή πορεία των παιδιών ( Evers, Tomic & Brouwers, 2004). 

Η διαδικασία της διδασκαλίας περιλαμβάνει ένα σύνολο παραγόντων : εκμάθηση νέων 

πληροφοριών και δεξιοτήτων, παρακολούθηση τεχνολογικών καινοτομιών, επαφή με τους 

μαθητές, τους γονείς και την κοινότητα. Αυτοί είναι απαιτητικοί ρόλοι, πράγμα που 

συνεπάγεται την αυξανόμενη ανησυχία για την ευεξία και την επαγγελματική εξουθένωση των 

δασκάλων (Pillay, Goddard & Wills, 2005). 

ύμφωνα με τον Helik (2002), το σχολικό κλίμα μπορεί να οριστεί, ως σύνολο 

χαρακτηριστικών που διαφοροποιεί το «καλό» από το «κακό» σχολείο, έχει μεγάλη 

σημασία, για την αποτελεσματικότητά του, η  ικανοποίηση από την εργασία, των 

εκπαιδευτικών. Ο διευθυντής είναι υπεύθυνος για το σχολικό κλίμα . Αν ο διευθυντής είναι 

ηγέτης, το σχολικό κλίμα θα είναι ικανοποιητικό για τους δασκάλους κι αυτή η ικανοποίηση 

θα επιδράσει στη γενικότερη ικανοποίηση στη ζωή τους ( Ceukseven et al., 2009). 

ύμφωνα με τους Yong & Yue (2007), το στρες των δασκάλων και η εργασιακή τους 

εξάντληση, επηρεάζουν το κλίμα της μελέτης, την επίτευξη των εκπαιδευτικών τους στόχων 

καθώς αυξάνει και την πιθανότητα να εγκαταλείψουν τη θέση τους. Μακροχρόνιο στρες κι 

άγχος , αναπόφευκτα καταστρέφουν τον ενθουσιασμό των δασκάλων , μειώνουν τη φυσική 

τους κατάσταση, επηρεάζουν την ψυχική τους υγεία και οδηγεί σε επαγγελματική 

εξουθένωση. Οι απόψεις των δασκάλων είναι πολύ σημαντικές. Οι Cheung & Wong (2002), 

δήλωσαν ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν απόψεις για το πώς πρέπει να οργανωθεί το 
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εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών. Ο Flores (2005), υποστήριξε ότι οι δάσκαλοι παίζουν 

σημαντικό ρόλο στις διαρθρωτικές μεταρρυθμιστικές προσπάθειες για τα εκπαιδευτικά 

συστήματα. Είναι απίθανο βέβαια να συμμετέχουν όλοι οι δάσκαλοι. Ψστόσο οι 

περισσότεροι είναι φορείς υλοποίησης προγραμμάτων σπουδών, χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη 

η άποψή τους και χωρίς να μπορούν να αλλάξουν αυτό το πρόγραμμα. Η ύπαρξη αυτής της 

μη-αυτονομίας των δασκάλων στο χώρο εργασίας τους αντανακλά γενικότερα στη ζωή τους : 

εμφανίζεται ένταση, απογοήτευση κι άγχος μεταξύ των δασκάλων ( Pearson & Moomaw, 

2005). O Reeze (2004), δήλωσε ότι παγκοσμίως αυξάνεται ο αριθμός των δασκάλων που 

βιώνουν εργασιακό στρες. Οι δάσκαλοι που έχουν πρόβλημα με την αντιμετώπιση του 

άγχους στον εργασιακό τους χώρο, έχουν χαμηλό επίπεδο αντικειμενικής ευεξίας κι υψηλό 

επίπεδο αρνητικών επιδράσεων. 93 γυναίκες και 68 άντρες , σε σύνολο 161 δασκάλων 

α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης, πήραν μέρος σε έρευνα που έγινε στην πόλη Άδανα 

(Adana) της Σουρκίας. 37 δάσκαλοι με μαθητές ηλικίας 0-5 ετών, 52 δάσκαλοι με μαθητές 

ηλικίας 6-10, 27 δάσκαλοι με μαθητές ηλικίας 11-15, 18 δάσκαλοι με μαθητές ηλικίας 16-20 

και 23 δάσκαλοι με μαθητές ηλικίας 21+. Σα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι 

κλίμακες : SWLS (Satisfaction With Life Scale), PANAS (Positive And Negative Affect 

Schedule), QSLS (Quality of School Life), TBS (Teacher Burnout Scale). 

H κλίμακα SWLS (Satisfaction With Life Scale), μετρά την ικανοποίηση των ατόμων από 

τη ζωή. Είναι μια κλίμακα Likert, διαβάθμισης από τι 1 έως το 7. 

Η κλίμακα PANAS (Positive And Negative Affect Schedule), αποτελείται από 10 θετικές 

και 10 αρνητικές επιδράσεις, όπου οι συμμετέχοντες σημειώνουν από το 1-5.  

Η κλίμακα QSLS (Quality of School Life), μετρά την ποιότητα της σχολικής ζωής. 

Αποτελείται από 50 θέματα και περιέχει 6 υποκατηγορίες: διευθυντές, δάσκαλοι, επίδραση 

του σχολείου, σχέσεις μαθητών, αναλυτικό πρόγραμμα και σχολικό κλίμα. 

Η κλίμακα TBS (Teacher Burnout Scale), μετρά το burnout (μακροχόνια εξάντληση) των 

δασκάλων. λες οι κλίμακες προσαρμόστηκαν στα τούρκικα. Βρέθηκε ότι τα σχολικά 

προγράμματα που γίνονται για τις διαπροσωπικές σχέσεις και οι στρατηγικές αντιμετώπισης 

του στρες , θα πρέπει να εφαρμόζονται και για τους δασκάλους και τους διευθυντές. 

Επιπλέον βρέθηκε ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η ποιότητα της σχολικής ζωής. (Po Sen Shu, 

et al., 2010). 

Θέματα όπως η κατάρτιση των εκπαιδευτικών , ανησυχούν τους υπεύθυνους χάραξης 

πολιτικής και τους επαγγελματίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Darling-Hammond et al., 

2002). Δίνεται έμφαση στην τεχνολογία, η ποικιλομορφία στην κατάρτιση των 
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εκπαιδευτικών, ενώ το θέμα της ψυχικής υγείας συνεχίζει να είναι μικρότερη προτεραιότητα 

(Whitbeck, 2000). 

Oι εκπαιδευτικοί φαίνεται να έχουν θεωρητικές γνώσεις, αλλά δεν τα καταφέρνουν όταν 

έρθουν αντιμέτωποι με πραγματικές καταστάσεις. Περίπου το 50% των δασκάλων 

εγκαταλείπουν το επάγγελμα, την πρώτη πενταετία (Bobek, 2002). Πολλοί αισθάνονται  

απογοήτευση όταν αντιμετωπίζουν την πολύπλευρη φύση της διδασκαλίας κι ένα μεγάλο 

ποσοστό δασκάλων σοκάρεται όταν πρέπει να φροντίσει τις συναισθηματικές ανάγκες των 

παιδιών (McCann & Johannessen, 2004). Μια έρευνα των Spall & Jordan (1999), εξέτασε 

τις αναφορές των δασκάλων στο πως διαχειρίστηκαν μια στρεσογόνο κατάσταση των 

μαθητών, την απώλεια. Ανέφεραν την ανεπάρκειά τους να βοηθήσουν ψυχολογικά τα παιδιά 

, που βίωναν αυτήν τη στρεσογόνο κατάσταση.  

Οι Barron-Jones (1998), μελέτησαν την εμπειρία των εκπαιδευτικών και την ετοιμότητά 

τους, για το χειρισμό του στρες των παιδιών. Σα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν ήταν 

επαρκώς προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις.  

Η έρευνα δείχνει ότι υπάρχει σχέση μεταξύ θετικών γεγονότων στη ζωή μας και τη θετική 

επίδραση και στενή σχέση στις στρεσογόνες καταστάσεις και τις αρνητικές επιδράσεις ( 

Reich & Zafura, 1981). O Cenkeseven (2004), διαπίστωσε ότι η αντιμετώπιση 

στρεσογόνων γεγονότων της ζωής είναι ένας προγνωστικός παράγοντας της υποκειμενικής 

ευημερίας. Η ικανότητα των δασκάλων να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα στρεσογόνα 

γεγονότα στο εργασιακό τους περιβάλλον, μπορεί να τους οδηγήσει σε υψηλότερο επίπεδο 

υποκειμενικής ευημερίας.   

ύμφωνα με το μοντέλο του Lazarus, για το στρες και την αντιμετώπισή του, 

«Σransactional Model of Stress and Coping», τα συναισθήματα είναι το κλειδί για να 

καταλάβουμε τις επιπτώσεις του στρες στην ψυχική υγεία. Είναι η επαναλαμβανόμενη 

εμπειρία ευχάριστων ή δυσάρεστων γεγονότων, που προκαλεί αλλαγές στην ευημερία τους, 

μακροπρόθεσμα. Έτσι, για να καταλάβουμε πως οι σχέσεις των δασκάλων με τους μαθητές 

επηρεάζουν την ψυχική τους ευεξία, αξίζει να εξεταστούν τα δικά τους συναισθήματα στις 

καθημερινές αλληλεπιδράσεις με τα παιδιά ( Spilt, Koomen & Thijs, 2011). Σα 

συναισθήματα των δασκάλων παίζουν ρόλο κλειδί για το στρες που οι ίδιοι βιώνουν και για 

την επαγγελματική τους εξουθένωση (burnout) ( Spilt, Koomen & Thijs, 2011).   

Η κακή ποιότητα σχέσης παιδιού και δασκάλου (Troop-Gordon & Koop, 2011)  

έχει θεωρηθεί ως παράγοντας κινδύνου για την απόρριψη των παιδιών από τους 

συνομηλίκους τους ή για θυματοποίησή τους από τους συνομηλίκους. Μια λιγότερο 

υποστηρικτική σχέση επηρεάζει αρνητικά τα συναισθήματα που χρειάζονται τα παιδιά για 
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να έχουν καλή σχέση με τους συμμαθητές. Η ακαδημαϊκή επίδοση του παιδιού στα πρώτα 

χρόνια της σχολικής ζωής προβλέπει την ακαδημαϊκή επίδοση και την ψυχική υγεία των 

παιδιών σε όλη τη μετέπειτα σχολική ζωή αλλά και την πρώιμη ενήλικη ζωή. Μελέτες έχουν 

δείξει ότι οι μαθητές που βιώνουν ζεστή κι υποστηρικτική σχέση με τους δασκάλους , τα 

καταφέρνουν καλύτερα (Hughes et al., 2008). 

ύμφωνα με την Ηolmes ( 2005) , οι δάσκαλοι εμπλέκονται σε πολλές διαπροσωπικές 

σχέσεις καθημερινά. Η ποιότητα αυτών των σχέσεων είτε ενισχύουν την ευεξία είτε 

διατηρούν ένα όχι καλό περιβάλλον εργασίας. Ένα θετικό περιβάλλον εργασίας 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα (Roffey, 2012): 

 εβασμό κι αξιοπρεπή μεταχείριση των επαγγελματιών. 

 υμμετοχή των δασκάλων στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν το έργο τους. 

 Ευκαιρίες για αλληλεπίδραση με τους συναδέλφους τους. 

 Αναγνώριση κι επιβράβευση για την προσπάθειά τους. 

ταν οι εκπαιδευτικοί δρουν μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, αυτό έχει επίπτωση στη δική 

τους ευημερία αλλά και στων μαθητών, κατ‟ επέκταση. 

 

κεπτικό παρούσας έρευνας 

 

Δεν έχουν γίνει πολλές έρευνες με ποιοτικά δεδομένα για την κατανόηση του στρες των 

παιδιών και τους υποστηρικτικούς παράγοντες , που να έχουν άμεση σχέση με την ψυχική 

ανθεκτικότητα. Αυτό το κενό έρχεται να καλύψει η παρούσα έρευνα.  

Σο ευρύτερο σκεπτικό της παρούσας έρευνας είναι : 

 Η κατανόηση των στρεσόγονων καταστάσεων (παράγοντες κινδύνου) των παιδιών 

στο πλαίσιο της οικογένειας και του σχολείου καταγράφοντας τις απόψεις  των 

παιδιών, των γονέων και των εκπαιδευτικών. 

 Η κατανόηση υποστηρικτικών παραγόντων στη διαχείριση στρες καταγράφοντας τις 

απόψεις  των παιδιών, των γονέων και των εκπαιδευτικών.  

Σα ερευνητικά ερωτήματα που εξερευνούνται είναι : 

 Ποιες είναι οι απόψεις των παιδιών , των γονέων και των εκπαιδευτικών για τις πηγές 

στρες των παιδιών πρώτης σχολικής ηλικίας;  

 Ποιες είναι οι απόψεις των παιδιών , των γονέων και των εκπαιδευτικών για το πως 

αντιδρούν τα παιδιά όταν βιώνουν στρες;  

 Ποιες είναι οι απόψεις των παιδιών , των γονέων και των εκπαιδευτικών για το που 

απευθύνονται για βοήθεια;  
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 Ποιες είναι οι απόψεις των γονέων για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην 

ανατροφή των παιδιών τους και πού αναζητούν υποστήριξη; 

 Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 

στη διαχείριση των προκλητικών συμπεριφορών των μαθητών τους και που 

απευθύνονται για υποστήριξη;  
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Κεφάλαιο 3  

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ 

 

Τποκείμενα και διαδικασία 

 

την παρούσα έρευνα και για τη συλλογή των ποιοτικών δεδομένων , ώστε να απαντηθούν 

τα προαναφερθέντα ερωτήματα, συμμετείχαν παιδιά, γονείς κι εκπαιδευτικοί από ένα 

Δημοτικό σχολείο της πόλης του Ρεθύμνου.  

Η επιλογή του δείγματος των παιδιών , που συμμετείχαν στην έρευνα, έγινε με τυχαίο 

τρόπο, από τις καταστάσεις των μαθητών που παραχώρησε ο διευθυντής του σχολείου. 

υγκεκριμένα, στην έρευνα  πήραν μέρος 32 παιδιά (ηλικίας 6-11) , 16 αγόρια και 16 

κορίτσια από τις Α‟ Β‟ Γ‟ Δ‟ και Ε΄ τάξεις του σχολείου. Φωρίστηκαν σε δυο ομάδες. Η 

πρώτη ομάδα εστιασμένης συζήτησης  ( focussed group discussion ) αποτελούνταν από 16 

παιδιά : 8 αγόρια και 8 κορίτσια, των τριών πρώτων τάξεων του σχολείου.  

Η δεύτερη ομάδα εστιασμένης συζήτησης (focus group) αποτελούνταν, επίσης, από 16 

παιδιά : 8 αγόρια και 8 κορίτσια, από τις τάξεις Δ΄ κ Ε΄.  Πραγματοποιήθηκαν 2 συνεδρίες 

για την κάθε ομάδα για το κάθε focus group, διάρκειας, περίπου, μιάμιση  ώρας.  

το δεύτερο κομμάτι της έρευνας συμμετείχαν γονείς κι εκπαιδευτικοί. 16 γονείς, οι οποίοι 

ήταν χωρισμένοι σε δυο ομάδες εστίασης (focus group).Οι ομάδες των γονέων ήταν δυο 

(16 γονείς συνολικά) : η κάθε μια αποτελούνταν από 8 γονείς που ήταν οι γονείς των παιδιών 

που συμμετείχαν στην έρευνα. Πραγματοποιήθηκε μια συνεδρία, για κάθε ομάδα,  που 

διήρκησε περίπου δυο ώρες.  

Επίσης στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 16 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ήταν χωρισμένοι σε 

δυο ομάδες εστίασης (focussed group discussion).Οι ομάδες των εκπαιδευτικών ήταν δυο 

(16 εκπαιδευτικοί, συνολικά) : η κάθε μια αποτελούνταν από 8 δασκάλους. την πρώτη 

ομάδα συμμετείχαν εκπαιδευτικοί των πρώτων τάξεων του σχολείου (Α΄Β΄ και Γ΄ τάξης) και 

στη δεύτερη ομάδα συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί των τάξεων Δ΄ και Ε΄. 

Πραγματοποιήθηκε μια συνεδρία, για κάθε ομάδα, διάρκειας περίπου 2 ωρών, όπου 

πραγματοποιήθηκε η εστιασμένη συζήτηση (focussed group discussion).  

Πριν ξεκινήσουν οι συνεδρίες με τις ομάδες εστιασμένης συζήτησης (focused groups 

discussions), εστάλη μια επιστολή στους γονείς των παιδιών που συμμετείχαν στην έρευνα, 

(παράρτημα Ι ),  προκειμένου να ενημερωθούν και να εγκρίνουν τη συμμετοχή των παιδιών 
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τους στην έρευνα καθώς και για  να τους ζητηθεί η δική τους συνδρομή και συμμετοχή στην 

έρευνα. 

Κατόπιν έγινε μια συνάντηση με το διευθυντή του σχολείου, του επόπτη καθηγητή και της 

μεταπτυχιακής φοιτήτριας, προκειμένου να δοθούν πληροφορίες για το σκοπό της έρευνας 

και τη διαδικασία που έπρεπε να ακολουθηθεί. τη συνέχεια, αφού δόθηκε η έγκριση του 

διευθυντή, έγινε μια παρόμοια συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, για να γίνει 

η παρουσίαση των σκοπών και των στόχων της έρευνας και δόθηκαν όλες οι πληροφορίες 

που ζητήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς.  

 

υναντήσεις με τις ομάδες παιδιών κι υλοποίηση εστιασμένης συζήτησης.                 

 

τόχος της πρώτης συνάντησης με τους μαθητές ήταν η γνωριμία με τα παιδιά κι η 

ενημέρωσή τους για τις διαδικασίες των συναντήσεων, της εστιασμένης συζήτησης, η οποία 

επικεντρωνόταν στις εμπειρίες τους για το στρες και τις στρεσογόνες καταστάσεις που 

βιώνουν, τι περιμένουν από αυτούς οι ενήλικες, τα συναισθήματά τους , τις πηγές 

υποστήριξης που λαμβάνουν και πως διαχειρίζονται τις στρεσογόνες καταστάσεις. 

Διασαφηνίστηκαν οι έννοιες «στρες» και «στρεσογόνες καταστάσεις».  Ενθαρρύνθηκαν όλοι 

οι μαθητές να εκφραστούν ελεύθερα, χωρίς κριτικό ύφος και τονίστηκε ότι δεν υπάρχουν 

λάθος και σωστές απαντήσεις κι ενθαρρύνθηκαν να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές με τη 

σειρά κι έγινε συστηματική προσπάθεια να μην κυριαρχήσουν στη συζήτηση οι απόψεις 

μερικών μαθητών. Ενημερώθηκαν οι μαθητές  ότι η εστιασμένη συζήτηση θα καταγράφεται 

σε κασετόφωνο προκειμένου να αποκωδικοποιηθεί και να μελετηθεί αργότερα. 

Οι ερωτήσεις της εστιασμένης συζήτησης, των ομάδων των μαθητών, βρίσκονται στο 

παράρτημα ΙΙΙ . 

τη δεύτερη συνάντηση της εστιασμένης συζήτησης, συλλέχτηκαν πληροφορίες για τις 

πηγές στρες των παιδιών και χρησιμοποιήθηκε ο «χάρτης σχέσεων» και οι ιστορίες «με 

θετικό συναίσθημα» και με «αρνητικό ή αμφίσημο συναίσθημα».  

Εξηγήθηκε στα παιδιά ότι σκοπός της δραστηριότητας ήταν να  μιλήσουν για ανθρώπους 

και γεγονότα που είναι σημαντικά για εκείνα (στο σπίτι, στο σχολείο, στην κοινότητα) και 

ότι θα  κάνουν ένα σχέδιο που θα δείχνει τη σχέση του κάθε παιδιού με αυτούς τους 

ανθρώπους και τα γεγονότα. Αυτή η ζωγραφιά ονομάζεται «Φάρτης χέσεων» (Ecomaps), 

(Nastasi, 2008). Σο σχέδιο θα είναι ένας κύκλος και μέσα στον κύκλο θα σχεδιάσουν κι 

άλλους κύκλους ή άλλα σχήματα, με πρόσωπα της οικογένειας. Σελειώνοντας, ζητήθηκε από 

τους μαθητές να εξηγήσουν τις γραμμές και να δείξουν τις σχέσεις (θετικές, αρνητικές ή 
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αμφίσημες) με τα πρόσωπα του περιβάλλοντός τους, ώστε να καταγραφούν τα συναισθήματά 

τους και το ποιόν της σχέσης τους .  

Διευκρινίστηκε στα παιδιά η έννοια «στρες»,  της «θετικής ενίσχυσης»,  της «αρνητικής 

ενίσχυσης» και των «αμφίσημων σχέσεων», που ίσως λαμβάνουν και συμφωνήθηκε στο πως 

θα κωδικοποιηθούν αυτά τα συναισθήματα, στο χαρτί. υμφωνήθηκε το είδος των γραμμών 

που θα χρησιμοποιηθούν ώστε να εξηγηθούν οι σχέσεις μεταξύ των κύκλων : ˘  θετική 

ενίσχυση, ̂  αρνητική ενίσχυση και ̄  αμφίσημη ενίσχυση. Η ομάδα των μεγαλύτερων παιδιών 

(Δ΄και Ε΄τάξης), επέλεξε διαφορετικό συμβολισμό για να χαρακτηρίσει τις σχέσεις: ̄  θετική 

ενίσχυση, ̂  αρνητική ενίσχυση και ˜ αμφίσημη ενίσχυση. 

ταν τα παιδιά ολοκλήρωσαν  τα σχέδιά τους, τους ζητήθηκε να γράψουν ποιος εμπλέκεται 

στη ζωγραφιά, τη σχέση τους με αυτό το πρόσωπο, τα συναισθήματά τους για αυτό το 

πρόσωπο ή τα γεγονότα που επηρέασαν τα συναισθήματά τους και τι κάνει αυτή τη σχέση 

υποστηρικτική-στρεσογόνα ή αμφίσημη . 

Σέλος, ζητήθηκε από τα παιδιά διηγηθούν μια ιστορία με κάποιο γεγονός που τους 

προκάλεσε  στρεσογόνα /αρνητικά συναισθήματα, μία ιστορία με κάποιο γεγονός που τους 

προκάλεσε θετικά συναισθήματα και μια ιστορία με κάποιο γεγονός που τους προκάλεσε  

αμφίσημα συναισθήματα. Σους δόθηκε η επιλογή να τα ζωγραφίσουν, αν δε θέλουν να τη 

διηγηθούν. Επισημάνθηκε ότι πρέπει με τη ζωγραφιά τους να δώσουν απαντήσεις σε 

ερωτήματα : Σι συνέβη, Πως ένιωσαν; Σι έκαναν(πως αντέδρασαν). 

Οι ιστορίες των ομάδων των μαθητών, αναφορικά με γεγονότα που τους προκαλούν θετικό 

συναίσθημα, βρίσκονται στο παράρτημα IV. 

Oι ιστορίες των ομάδων των μαθητών, αναφορικά με γεγονότα που τους προκαλούν 

αρνητικό συναίσθημα, βρίσκονται στο παράρτημα V. 

Σα  “ecomaps” των ομάδων των μαθητών, βρίσκονται στο παράρτημα VI.   

   

υνάντηση με τις ομάδες γονέων κι υλοποίηση εστιασμένης συζήτησης. 

 

Ο τόπος της συνάντησης με τους γονείς ορίστηκε στο σχολείο των παιδιών τους. Είχε δοθεί 

άδεια από το διευθυντή του σχολείου, προκειμένου να παραχωρηθεί μια αίθουσα, για τη 

συνάντηση. 

υγκροτήθηκαν δυο ομάδες γονέων, ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα των παιδιών τους. Οι 

γονείς που συμμετείχαν στην εστιασμένη συζήτηση κι αποτέλεσαν τα focus group, ήταν οι 

γονείς που τα παιδιά τους συμμετείχαν στην αντίστοιχη διαδικασία. Οι γονείς 

ενθαρρύνθηκαν να συμμετέχουν όλοι στην εστιασμένη συζήτηση (focused group 
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discussion), γιατί όλων η άποψη είναι σημαντική κι έτσι εμπλουτίζεται η συζήτηση. την 

αρχή της συζήτησης, οι γονείς ενημερώθηκαν για την καταγραφή της εστιασμένης 

συζήτησης στο μαγνητόφωνο, για την περαιτέρω μελέτη από την ερευνήτρια. Δόθηκαν από 

τη συντονίστρια διευκρινήσεις  των όρων «στρεσογόνες καταστάσεις» και «υποστηρικτικοί 

παράγοντες», ώστε να μην υπάρχουν αμφιβολίες, πριν ξεκινήσει η εστιασμένη συζήτηση. 

Οι ερωτήσεις της εστιασμένης συζήτησης, των ομάδων των γονέων, βρίσκονται στo 

παράρτημα III.  

  

υνάντηση με τις ομάδες εκπαιδευτικών κι υλοποίηση εστιασμένης   συζήτησης 

 

Ο τόπος της συνάντησης με τους εκπαιδευτικούς, έγινε στο σχολείο. υγκροτήθηκαν δυο 

ομάδες δασκάλων, ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα των μαθητών  τους. Οι εκπαιδευτικοί 

που συμμετείχαν στην εστιασμένη συζήτηση κι αποτέλεσαν τα focus group, ήταν οι 

εκπαιδευτικοί που οι μαθητές τους συμμετείχαν στην αντίστοιχη διαδικασία.  Οι 

εκπαιδευτικοί ενθαρρύνθηκαν να συμμετέχουν όλοι στην εστιασμένη συζήτηση (focused 

group discussion ), γιατί όλων η άποψη είναι σημαντική κι έτσι εμπλουτίζεται η συζήτηση. 

την αρχή της συζήτησης, οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για την καταγραφή της 

συζήτησης στο μαγνητόφωνο, για την περαιτέρω μελέτη από την ερευνήτρια Δόθηκαν 

διευκρινήσεις από τη συντονίστρια των όρων «στρεσογόνες καταστάσεις» και 

«υποστηρικτικοί παράγοντες», ώστε να μην υπάρχουν αμφιβολίες, πριν ξεκινήσει η 

εστιασμένη συζήτηση.  

Οι ερωτήσεις της εστιασμένης συζήτησης, των ομάδων των εκπαιδευτικών, βρίσκονται στο 

παράρτημα ΙΙΙ. 

 

 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

Εργαλεία για τη συλλογή των ποιοτικών δεδομένων 

 

Σα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα ήταν: 

 Φάρτης χέσεων (ecomaps). 

 υζήτηση σε εστιασμένες ομάδες (focused groups discussion). 

 Ιστορίες αποτυπωμένες σε ζωγραφιές ή διήγησή τους, με επίκεντρο ένα θετικό ή 

αρνητικό ή αμφίσημο συναίσθημα. 
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Φάρτης σχέσεων (ecomaps). 

 

Ο χάρτης σχέσεων είναι ένα ατομικό σχέδιο που απεικονίζει τις σχέσεις του παιδιού με τα 

άτομα του περιβάλλοντός του. Είναι ένας κύκλος και μέσα του σχεδιάζονται κι άλλοι κύκλοι 

ή άλλα σχήματα , που απεικονίζουν τα μέλη της οικογένειας του κάθε παιδιού. Σα σχήματα 

αυτά συνδέονται με κάποιες γραμμές, που δηλώνουν την ποιότητα της σχέσης του παιδιού 

με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του. 

Ο χάρτης σχέσεων (ecomaps), έχει χρησιμοποιηθεί ως αποτελεσματικό κλινικό εργαλείο, 

για να απεικονίσει τη δομή και την ισχύ της οικογένειας ή τις κοινωνικές σχέσεις. 

Aναπτύχθηκε το 1975 από τη Hartman, σαν μέρος της πρακτικής της στο Εργαστήριο 

Πρόνοιας και Μάθησης του Παιδιού, στη χολή Κοινωνικής Εργασίας σ, στο 

Πανεπιστήμιο του Michigan. Ο όρος προέρχεται από τη λέξη «οικολογία», τη μελέτη της 

σύνδεσης ενός ατόμου με το περιβάλλον του και πως αυτή η σχέση διατηρείται κι 

ενισχύεται. Η Hartman χρησιμοποιεί μόνο τα ανθρώπινα στοιχεία της οικολογίας κι 

ανέπτυξε ένα εργαλείο για να αναπαριστά τις κοινωνικές σχέσεις και τα κοινωνικά συστήματα 

, που έχουν αναπτύξει οι άνθρωποι , ώστε να αλληλεπιδρούν πιο αποτελεσματικά με το 

φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, που ζουν κι εργάζονται (Robin & Street, 2005).  

Ο χάρτης σχέσεων «ecomaps », μπορεί να είναι κι ένα διάγραμμα που απεικονίζει τις σχέσεις 

των μελών της οικογένειας με μεγαλύτερα, εξωτερικά συστήματα, όπως το σχολείο. 

Αντιπροσωπεύουν την πραγματικότητα των σχέσεων του υποκειμένου με την οικογένεια σε 

μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αποκαλύπτοντας τις σημαντικές συνδέσεις της 

οικογένειας (Olsen et al., 2004). Παρέχουν μια κοινή γλώσσα για την κατανόηση των 

προβλημάτων της οικογένειας και των μαθητών καθώς και τις σχέσεις που επηρεάζουν τη 

σχολική επίδοσή τους (Caarpenter-Aeby et al., 2007). 

Σα τελευταία χρόνια η μέθοδος της «ομαδικής  εστιασμένης συζήτησηςς» (focussed group 

discussion), αποτελεί σημαντική μέθοδο συλλογής δεδομένων στην κοινωνική και 

συμπεριφοριστική έρευνα της επιστήμης (Sagoe, 2012). 

 

Ομαδική Εστιασμένη υζήτηση (focused groups discussion) 

 

Η συζήτηση σε ομάδα εστίασης είναι μια ποιοτική τεχνική έρευνας , που περιλαμβάνει 

μικρή ομάδα ατόμων , τα οποία καλούνται να σχολιάσουν ή να δώσουν τις απόψεις τους 

σχετικά με το θέμα, που διερευνάται. Η εστιασμένη συζήτηση γίνεται από κάποιον 

μεσολαβητή (moderator), που φροντίζει ώστε οι ερωτώμενοι να επικεντρωθούν (focused), 
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στο συγκεκριμένο θέμα. Μπορεί στη συζήτηση να υπάρχει μια δομή στις ερωτήσεις. Η 

μέθοδος αυτή ενδείκνυται για συλλογή δεδομένων στην έρευνα πεδίου (Freg & Fontana, 

1991). 

Σα δεδομένα που συλλέγονται διαμέσου της εστιασμένης συζήτησης είναι ποιοτικά. Αυτός ο 

τρόπος συλλογής δεδομένων παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την κατανόηση μιας 

κοινωνικής συμπεριφοράς, ενός φαινομένου ή μιας ψυχολογικής λειτουργίας. Η δυναμική 

της ομάδας, το υπόβαθρο των μελών της, μπορεί να επηρεάσει την αλληλεπίδραση και τις 

απαντήσεις εντός της ομάδας, αλλά παρόλ‟ αυτά παρέχει μεγάλες δυνατότητες πλούσιων 

ποιοτικών δεδομένων στην κοινωνική έρευνα. Η κοινωνική έρευνα αξιοποιεί τη μεθοδολογία 

της εστιασμένης συζήτησης, γιατί παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής πολλών ατόμων 

ταυτόχρονα και παρέχει πλούσια δεδομένα. 

Σο σημαντικό στις συζητήσεις με ομάδες εστίασης είναι η αλληλεπίδραση της ομάδας κι η 

επίδρασή της, ώστε να βγουν στην επιφάνεια δεδομένα και τάσεις , που θα παρέμεναν 

κρυφά. υγκεντρώνονται τα άτομα της ομάδας, ώστε να εκφράσουν τις απόψεις και τις 

αντιλήψεις τους σχετικά με ένα θέμα μελέτης σε ένα φιλικό περιβάλλον. Από το 1980 η 

συζήτηση της ομάδας εστίασης, ως μορφή μεθόδου έρευνας, χρησιμοποιείται όλο και 

περισσότερο στην ποιοτική έρευνα στα πλαίσια των κοινωνικών επιστημών. Επιπλέον έχει 

χρησιμοποιηθεί πολύ σε μελέτες σε σχολικές αίθουσες (Ho, 2006). 

 

Ιστορίες αποτυπωμένες σε ζωγραφιές ή διήγησή τους, με επίκεντρο ένα θετικό ή 

αρνητικό ή αμφίσημο συναίσθημα. 

 

Oι ζωγραφιές (drawings) απαιτούν δεξιότητες και γνώσεις, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

μέσο επικοινωνίας των παιδιών με τους ενήλικες, δίνοντάς τους «φωνή», όταν οι απόψεις τους 

συχνά παραβλέπονται.  

Οι Horstman και οι συν., το 2008, περιέγραψαν τη ζωγραφιά ως μια μέθοδο έρευνας που 

είναι παιδοκεντρική και που μπορεί να αποτελέσει πηγή εμπειριών του παιδιού. Η ζωγραφιά 

χρησιμοποιείται ως «παγοθραυστικό» σε ημι-δομημένες συνεντεύξεις και παρέχουν πιο 

πλούσια δεδομένα από τις συνεντεύξεις. Σα παιδιά βλέπουν τη ζωγραφιά ως διασκέδαση κι 

ως κάτι μη-απειλητικό, που μέσω αυτού επικοινωνούν τη σκέψη τους, τη γνώση τους, όταν 

περιγράφουν τα σχέδιά τους (Khair, 2013). 

Mε τη ζωγραφική τα παιδιά μπορούν να αποτυπώσουν τα συναισθήματά τους και τη σκέψη 

τους. Οι ζωγραφιές τους λειτουργούν σαν καθρέφτης. Δίνουν λεπτομέρειες για ένα πρόσωπο, 

σαν τα ψυχολογικά τεστ. Οι Veltman & Brown, το 2000, υποστήριξαν ότι οι ζωγραφιές των 
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παιδιών απεικονίζουν αρνητικές καταστάσεις , όπως πιεστικές καταστάσεις και φόβο. Οι 

ζωγραφιές δίνουν πληροφορίες για τη γνωστική και ψυχική ανάπτυξη του παιδιού. Δίνουν 

πληροφορίες για την προσωπικότητά τους, τις σχέσεις τους, τις σκέψεις τους και τις 

αντιλήψεις τους (Yildiz, 2012). 

Σα παραπάνω ερευνητικά εργαλεία, καθώς περιγράφηκαν, αποτελούν ένα ερευνητικό 

πρωτόκολλο , που έχει παραχωρηθεί από την Bonnie Nastasi (2008), για τη μελέτη του 

στρες και συναφών μεταβλητών, σε διαπολιτισμικό επίπεδο. Σο πρωτόκολλο 

προσαρμόστηκε και μεταφράστηκε στα ελληνικά από τον επόπτη καθηγητή , 

Α.Ματσόπουλο (παράρτημα II). 

          

Επεξεργασία δεδομένων και ποιοτικές κατηγορίες  

 

Η ανάλυση των δεδομένων βασίστηκε στην ποιοτική προσέγγιση ανάλυσης δεδομένων που 

ονομάζεται Grounded theory ( Payne, 2007). 

Η θεμελιωμένη θεωρία (Grounded theory) αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στις 

ποιοτικές μεθόδους της κοινωνικής έρευνας. Είναι μια επαγωγική μέθοδος που επιτρέπει τη 

συστηματική παραγωγή μιας κοινωνικής θεωρίας, από τα δεδομένα που συλλέγονται. 

τόχος αυτής της μεθόδου ανάλυσης δεδομένων είναι η διατύπωση θεωρητικών προτάσεων 

που ερμηνεύουν κοινωνικά φαινόμενα, σε συγκεκριμένα κοινωνικά-πολιτισμικά πλαίσια και 

οι οποίες θεωρητικές προτάσεις προκύπτουν από τα εμπειρικά δεδομένα. Η μέθοδος της 

συνεχούς σύγκρισης (constant comparison), στοχεύει στην παραγωγή της θεωρίας (theory 

building). Η κωδικοποίηση (coding) των ποιοτικών δεδομένων, οδηγεί στη διατύπωση 

προτάσεων, δίνοντας νόημα στα ποιοτικά δεδομένα (Ιωσηφίδης, 2003). 

την παρούσα έρευνα ακολουθήθηκαν τα εξής βήματα, για την κωδικοποίηση των 

ποιοτικών δεδομένων: 

 Απομαγνητοφώνηση κι αυτολεξεί καταγραφή των λεγόμενων των ομάδων εστίασης  

(παιδιών, γονέων, εκπαιδευτικών). 

 Ενδελεχής μελέτη του πρωτογενούς υλικού για τον εντοπισμό μοτίβων θεματικών. 

 Δημιουργία αρχικών κατηγοριών βάσει των ποιοτικών δεδομένων. 

 Μελέτη των κατηγοριών και αντιπαράθεση με το πρωτογενές υλικό. 

 Σροποποίηση αρχικών κατηγοριών και διατύπωση τελικών κατηγοριών, 

ακολουθώντας την προσέγγιση της θεωρίας (grounded theory). 
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Κεφάλαιο 4 

 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

 

AΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΣΙΑΜΕΝΗ ΤΖΗΣΗΗ (focussed group 

discussion) ΣΨΝ ΟΜΑΔΨΝ ΣΨΝ ΠΑΙΔΙΨΝ, ΙΣΟΡΙΨΝ ΜΕ 

ΑΡΝΗΣΙΚΟ/ΑΜΥΙΗΜΟ ΚΑΙ ΘΕΣΙΚΟ ΤΝΑΙΘΗΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΣΗ 

ΦΕΕΨΝ(ecomap)     

 

                     Α΄ Ομάδα Παιδιών (Α΄ Β΄ Γ΄ Δημοτικού) 

 

υζήτηση σε εστιασμένη ομάδα συζήτησης (focused group discussion) 

 

την ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της εστιασμένης συζήτησης σε 

ομάδες  (focussed group discussion), των παιδιών Α‟ , Β΄, και Γ΄ δημοτικού. 

Πηγές στρες 

Μετά από απομαγνητοφώνηση του πρωτογενούς ποιοτικού υλικού της εστιασμένης 

συζήτησης και μετά από ενδελεχή μελέτη κι επεξεργασία, κατηγοριοποίηση των δεδομένων 

, οδηγηθήκαμε στη δημιουργία κατηγοριών για τις πηγές του στρες των παιδιών αυτής της 

ηλικίας , που είναι οι ακόλουθες :  

 Αξιολόγηση στο σχολείο (διαγωνίσματα, βαθμολογία). 

 Περιορισμένος χρόνος για μελέτη στο σπίτι. 

 Απομόνωση από τους φίλους. 

 υγκρούσεις με συγγενικά πρόσωπα και φίλους. 

 Λεκτική βία από τους φίλους ή τα αδέλφια. 

Για παράδειγμα, μια μαθήτρια ανέφερε ότι στρεσάρεται: «Όταν γράφω διαγώνισμα», μια άλλη 

μαθήτρια ανέφερε: «Όταν γράφω τεστ , όταν κάπου δεν τα πάω καλά ».Μια άλλη μαθήτρια 

ανέφερε : «Όταν κάνουμε τεστ κι ορθογραφία και δεν έχω προλάβει να διαβάσω τα μαθήματα», ένας 

οκτάχρονος μαθητής ανέφερε: «ταν είναι να γράψω στο φροντιστήριο μια ορθογραφία και 

δεν  έχω προλάβει να τη γράψω καλά στο σπίτι». Άλλη μαθήτρια ανέφερε : «...κάποιες φορές 

αγχώνομαι λίγο και όταν οι φίλες μου δεν με παίζουν», ένας άλλος μαθητής ανέφερε «Όταν δεν 

παίζω με τους φίλους μου». Κάποιος μαθητής ανέφερε : «Όταν δερνόμαστε εγώ και η Αθηνά», 
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ένας άλλος μαθητής ανέφερε : «...όταν με κοροϊδεύει η αδερφή μου και μαλώνουμε...». Ένας 

μαθητής ανέφερε : «Όταν ο αδερφός μου με κοροϊδεύει», ενώ ένας άλλος μαθητής ανέφερε: 

«όταν με κοροϊδεύουν οι φίλοι μου». 

Ιστορίες παιδιών με αρνητικό ή αμφίσημο συναίσθημα 

Μετά την ολοκλήρωση της εστιασμένης συζήτησης για τις πηγές στρες των μαθητών, τους 

ζητήθηκε από τους μαθητές να απεικονίσουν με μια ζωγραφιά ένα αρνητικό/αμφίσημο της 

ζωής τους και να δώσουν τις αναγκαίες επεξηγήσεις, προφορικά ή γραπτά. Κάποια παιδιά 

έγραψαν την ιστορία στο χαρτί και κάποια έκαναν μια ζωγραφιά και στη συνέχεια ανέλυσαν 

τη ζωγραφιά-ιστορία τους.  

ύμφωνα με την ανάλυση περιεχομένου των ιστοριών-ζωγραφιών, προέκυψαν οι ακόλουθες 

πηγές στρες για τα παιδιά, όπως αποτυπώθηκαν στην ιστορία με αρνητικό ή αμφίσημο 

συναίσθημα έπειτα από τη δική τους ερμηνεία κι είναι οι ακόλουθες : 

 Απώλεια (αγαπημένου προσώπου ή ενός κατοικίδιου) 

 Επιθετική συμπεριφορά συμμαθητών (λεκτική ή σωματική). 

 Απομόνωση από τους συμμαθητές,  

Για παράδειγμα ένας οκτάχρονος μαθητής  ανέφερε: «Όταν ο προπάππους μου πέθανε »,  

μαθήτρια ανέφερε: «ένα κουνελάκι μου είχε , είχε γεννήσει έξι μικρά κουνελάκια. Ένα ποντικάκι τα 

είχε φάει». Ένας επτάχρονος μαθητής ανέφερε «...ο Γιώργος δέρνει τα παιδιά και μετά λέει ότι 

δεν φταίει», μια άλλη μαθήτρια ανέφερε: «Η μαμά μου σήμερα μου έσκισε το τετράδιό μου». 

Μια  μαθήτρια ανέφερε: «...μου είπε να μην τον παίζω», μια οκτάχρονη ανέφερε: «Σα παιδιά δεν 

με παίζουν».  

Αντιδράσεις στο στρες 

την επόμενη ενότητα θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των ομάδων εστίασης, που 

αφορά τις αντιδράσεις των παιδιών στο στρες. Οι κατηγορίες που αναδύθηκαν , ύστερα 

από την ανάλυση της εστιασμένης συζήτησης είναι οι ακόλουθες: 

 Αρνητικά συναισθήματα (Θυμός-Υόβος-Λύπη-Κλάμα-τενοχώρια). 

 Κοινωνική απόσυρση. 

 Ξεσπάσματα σε αντικείμενα. 

 χολική άρνηση. 

 ωματικά συμπτώματα ( πόνος στο κεφάλι, στην κοιλιά). 

Για παράδειγμα μια  μαθήτρια ανέφερε πως όταν στρεσάρεται: «Νιώθω στενοχώρια και λύπη», 

ένας μαθητής ανέφερε ότι νιώθει : «τενοχώρια». 
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Ένας άλλος μαθητής ανέφερε : «...πηγαίνω στο δωμάτιό μου» κι ένας άλλος μαθητής ανέφερε: 

«Κλείνομαι στο δωμάτιό μου, δε μιλάω σε κανέναν, στο μπάνιο». Μια 7χρονη μαθήτρια ανέφερε : 

«Φτυπάω το μπουφάν μου στην πόρτα» κι ένας άλλος μαθητής ανέφερε: «..ξεσπάω στα μαξιλάρια». 

Μια μαθήτρια ανέφερε: «...Δεν πηγαίνω σχολείο» ενώ ένας άλλος μαθητής ανέφερε: «...δε θέλω 

να πάω φροντιστήριο».Μια μαθήτρια ανέφερε πως όταν στρεσάρεται : «Με πονάει η κοιλιά μου» 

κι ένας οκτάχρονος μαθητής ανέφερε: «αν να με πονάει η κοιλιά μου, το κεφάλι μου». 

Ιστορίες παιδιών με αρνητικό ή αμφίσημο συναίσθημα 

Μετά τη μελέτη κι ανάλυση των ιστοριών-ζωγραφιών των παιδιών, προκύπτουν οι ακόλουθες 

κατηγορίες που αφορούν τις αντιδράσεις των παιδιών στο στρες : 

 Αρνητικά συναισθήματα (στενοχώρια),  

 Ξέσπασμα σε κλάμα. 

 Κοινωνική απόσυρση.  

Για παράδειγμα, ένας  μαθητής ανέφερε πως όταν νιώθει στρες: «τεναχωριέμαι», ενώ μια 

μαθήτρια ανέφερε : «Νιώθω στενοχώρια και λύπη». Μια άλλη μαθήτρια ανέφερε: «Ζητάω 

συγνώμη ή κλαίω» κι ένας  μαθητής ανέφερε: «...κουκουλώνομαι με ένα μαξιλάρι και κλαίω». 

Ακόμη ένας μαθητής ανέφερε: «Κλείνομαι μέσα στο δωμάτιο και κλαίω» και μια μαθήτρια 

ανέφερε: «Κλείνομαι στην τουαλέτα». 

Πηγές  υποστήριξης των παιδιών στο στρες 

την παρακάτω ενότητα θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της εστιασμένης συζήτησης με 

την ομάδα εστίασης (focused group discussion) των παιδιών, αναφορικά με το που 

απευθύνονται για βοήθεια όταν νιώθουν στρες. Όστερα από ενδελεχή μελέτη του ποιοτικού 

υλικού  της εστιασμένης συζήτησης , αναδείχθηκαν οι παρακάτω κατηγορίες. 

Σα παιδιά όταν νιώθουν στρες απευθύνονται: 

 ε κανέναν. 

 τους φίλους . 

 την οικογένεια. 

 τους εκπαιδευτικούς. 

Για παράδειγμα ένας οκτάχρονος μαθητής ανέφερε πως όταν νιώθει στρες: «Θα καθόμουν και 

θα περίμενα να μου περάσει», ένας άλλος μαθητής ανέφερε πως θα προσπαθούσε «...να τα βγάλω 

πέρα μόνος μου». Ένας άλλος μαθητής ανέφερε πως, όταν νιώθει στρες, απευθύνεται: «στους 

φίλους», μια μαθήτρια, επίσης , ανέφερε: «τις φίλες μου». Μια άλλη μαθήτρια ανέφερε πως 

απευθύνεται: «τους γονείς μου», ένας  μαθητής ανέφερε ότι υποστηρίζεται, όταν νιώθει στρες, 

: «Από τους γονείς μου». Μια μαθήτρια ανέφερε ότι απευθύνεται : «τη δασκάλα μου» κι ένας  

μαθητής ανέφερε: «...στους δασκάλους». 
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Ιστορίες παιδιών με θετικό συναίσθημα 

ύμφωνα με την ανάλυση περιεχομένου και τη δημιουργία κατηγοριών, προκύπτουν οι 

ακόλουθες πηγές υποστήριξης των παιδιών στο στρες, όπως αποτυπώθηκαν στην ιστορία με 

θετικό συναίσθημα  κι έπειτα από τη δική τους ερμηνεία : 

 Παιχνίδι με φίλους,  

 Ενασχόληση με το αγαπημένο τους σπορ (γυμναστική),  

 Οικογενειακές δραστηριότητες (διακοπές, βόλτα με τη μητέρα ή ολόκληρη την 

οικογένεια, επίσκεψη στον παππού και τη γιαγιά). 

 Χυχαγωγία (μια ταινία στην τηλεόραση), 

Για παράδειγμα, ένας μαθητής ανέφερε πως όταν ένιωσε στρες: «...παίξαμε στον υπολογιστή», 

μια άλλη μαθήτρια ανέφερε: « Έπαιξα με τις φίλες μου ». Ένας  μαθητής ανέφερε πως όταν 

νιώθει στρες : «Είμαι στη θάλασσα και κολυμπάω...... είναι το αγαπημένο μου άθλημα », ενώ ένας 

άλλος μαθητής ανέφερε: «...παίξαμε μπάλα ». Μια μαθήτρια ανέφερε, πως όταν ένιωσε στρες : 

«Πήγα με τη μαμά μου βόλτα και περάσαμε τέλεια » και μια άλλη μαθήτρια ανέφερε: «...έχω πάει 

με τη μαμά μου, με τον μπαμπά μου και τα αδέρφια μου στην παραλία , στη θάλασσα ». Μια 

μαθήτρια ανέφερε πως όταν ένιωσε στρες: «...είχαμε δει ένα βίντεο και ήταν το αγαπημένο μου » 

κι ένας άλλος μαθητής ανέφερε: «Η μαμά μου με άφησε να δω τηλεόραση ». 

                                    

Φάρτες σχέσεων (ecomaps) 

 

την επόμενη ενότητα θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα από το χάρτη σχέσεων , που έχει 

αναφερθεί στη μεθοδολογία της έρευνας αναλυτικά. Ζητήθηκε από τα παιδιά να 

καταγράψουν τις υποστηρικτικές, τις στρεσογόνες ή τις αμφίσημες σχέσεις με τα άτομα του 

περιβάλλοντός τους. τη συνέχεια παρουσιάζεται ο συνολικός αριθμός σχέσεων (που το 

κάθε παιδί κατέγραψε) , ο συνολικός αριθμός στρεσογόνων σχέσεων κι ο συνολικός αριθμός 

θετικών-υποστηρικτικών κι αμφίσημων σχέσεων. Μέσα από τις απαντήσεις των παιδιών κι 

από τις καταγραφές τους στο χαρτί,  φαίνεται ξεκάθαρα το είδος των σχέσεων που έχουν με 

τα άτομα του περιβάλλοντός τους καθώς και που απευθύνονται για βοήθεια όταν βιώνουν 

στρες.  

Σο είδος  των σχέσεων, υποστηρικτικές ή στρεσογόνες ή αμφίσημες, που προέκυψαν από 

το σχεδιασμό του «χάρτη σχέσεων», για κάθε παιδί είναι : 

Aναλύοντας το χάρτη σχέσεων που σχεδίασε ο Κωνσταντίνος, καταγράφηκαν οκτώ 

συνολικά σχέσεις από τις οποίες οι επτά είναι υποστηρικτικές , μία αμφίσημη και καμία 

στρεσογόνα. 
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Ο Κωνσταντίνος έχει υποστηρικτική σχέση με τη μαμά του, τον μπαμπά του, τον παππού, 

το θείο, τη θεία του την αδερφή του, γιατί παίζουνε, και τη δασκάλα του. 

Διατηρεί αμφίσημη σχέση με τη γιαγιά του. Σον κάνουν να νιώθει χαρούμενο, ενώ τη 

μεγαλύτερη χαρά τη δίνει η δασκάλα του. 

Aναλύοντας το χάρτη σχέσεων που σχεδίασε η Αναστασία, καταγράφηκαν επτά συνολικά 

σχέσεις από τις οποίες οι έξι είναι υποστηρικτικές , μία αμφίσημη και καμία στρεσογόνα. 

Η Αναστασία έχει υποστηρικτική σχέση με τη μαμά, τον μπαμπά, τα αδέλφια, τον παππού, 

τη γιαγιά και τη δασκάλα της. Έχει αμφίσημη σχέση με τον ξαδελφό της. Η οικογένειά της 

και η δασκάλα της την κάνουν να νιώθει χαρά ενώ ο ξάδερφός της την κάνει και νιώθει χαρά 

και λύπη. Έχει αμφίσημη σχέση με τη γιατρό, που όταν την εξετάζει νιώθει άσχημα ενώ 

όταν δεν την εξετάζει νιώθει καλά. 

Aναλύοντας το χάρτη σχέσεων που σχεδίασε ο Μάριος, καταγράφηκαν έξι συνολικά σχέσεις 

από τις οποίες οι τρεις είναι υποστηρικτικές , τρεις αμφίσημες και καμία στρεσογόνα. 

Ο Μάριος έχει υποστηρικτική σχέση με τον παππού και τις δυο γιαγιάδες του, γιατί νιώθει 

ότι τον αγαπάνε, ενώ έχει αμφίσημη σχέση με τα μέλη της οικογένειάς του : μαμά-μπαμπά-

αδελφό.Ο παππούς και οι γιαγιάδες τον κάνουν να νιώθει χαρά, ενώ η οικογένειά του τον 

κάνουν να νιώθει χαρά και λύπη. 

Aναλύοντας το χάρτη σχέσεων που σχεδίασε η Γεωργία, καταγράφηκαν εννέα συνολικά 

σχέσεις από τις οποίες οι πέντε είναι υποστηρικτικές , τέσσερις αμφίσημες και καμία 

στρεσογόνα. Η Γεωργία έχει υποστηρικτική σχέση με τον παππού και τις δυο γιαγιάδες της, 

με τη δασκάλα της, γιατί τη βοηθάει στα μαθήματα και την αδερφή της (το μωρό).Έχει 

αμφίσημη σχέση με τη μαμά και τον μπαμπά, και τα δυο της αδέλφια(αδερφό-αδερφή). 

Νιώθει χαρά , όταν η σχέση είναι υποστηρικτική και θυμό και λύπη, όταν η σχέση είναι 

αμφίσημη. 

Aναλύοντας το χάρτη σχέσεων που σχεδίασε ο Αντώνης, καταγράφηκαν οκτώ συνολικά 

σχέσεις που είναι κι οι οκτώ είναι υποστηρικτικές .Ο Αντώνης έχει υποστηρικτικές σχέσεις 

με την οικογένειά του (μαμά-μπαμπάς-γιαγιά-παππούς-θείος-θεία-αδελφή), γιατί τον 

βοηθάνε και με τη δασκάλα του ή τον δάσκαλό του.Σο συναίσθημα που νιώθει, από τις 

σχέσεις με τα παραπάνω πρόσωπα, είναι χαρά. 

Aναλύοντας το χάρτη σχέσεων που σχεδίασε η Κρίσα, καταγράφηκαν επτά συνολικά 

σχέσεις από τις οποίες οι τρεις είναι υποστηρικτικές , τρεις είναι αμφίσημες και μία 

στρεσογόνα.Η Κρίσα έχει υποστηρικτική σχέση με τον παππού, τη γιαγιά, την αδερφή της 

και αμφίσημη σχέση με τη μαμά, τον μπαμπά και τη δασκάλα. Η σχέση με τα ξαδέλφια της 

είναι στρεσογόνα. Ο παππούς, η γιαγιά κι η αδελφή της την κάνουν να νιώθει χαρά , ενώ οι 
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γονείς της και η δασκάλα της , την κάνουν να νιώθει κάποιες φορές θυμό και κάποιες άλλες 

χαρά. Σα ξαδέλφια της την κάνουν να νιώθει λύπη, γιατί την κοροϊδεύουν.  

Aναλύοντας το χάρτη σχέσεων που σχεδίασε η Τρώ, καταγράφηκαν έξι συνολικά σχέσεις 

από τις οποίες οι πέντε είναι αμφίσημες και μία είναι θετική-υποστηρικτική. Η Τρώ έχει 

υποστηρικτική σχέση με τη γιαγιά της, που την κάνει να νιώθει χαρά.Έχει αμφίσημη σχέση 

με την οικογένειά της (μαμά-μπαμπά-αδελφό-αδελφή) και τη δασκάλα της, που την κάνουν 

να νιώθει χαρά, όταν δεν της φωνάζουνε και θυμό, όταν φωνάζουνε κι όταν την χτυπάνε (ο 

αδερφός της). 

Aναλύοντας το χάρτη σχέσεων που σχεδίασε η Αντωνία, καταγράφηκαν τρεις συνολικά 

σχέσεις , οι οποίες είναι αμφίσημες.Η Αντωνία έχει αμφίσημη σχέση με την οικογένειά της 

(μαμά-μπαμπά) και τη δασκάλα της, Οι σχέσεις αυτές την κάνουν να νιώθει άλλες φορές 

χαρά κι άλλες θυμό. Έχει υποστηρικτική σχέση με τη γιατρό, που την κάνει να νιώθει υγιή, 

όταν την εξετάζει.  

Aναλύοντας το χάρτη σχέσεων που σχεδίασε ο τέλιος, καταγράφηκαν πέντε συνολικά 

σχέσεις από τις οποίες οι δύο είναι υποστηρικτικές , μία αμφίσημη και δύο στρεσογόνες. 

Ο τέλιος έχει υποστηρικτική σχέση με τον μπαμπά και την αδερφή του, στρεσογόνα 

σχέση με τη μαμά και τον αδερφό του και αμφίσημη σχέση με τη δασκάλα του. Η 

υποστηρικτική σχέση τον κάνει να νιώθει χαρά, η στρεσογόνα θυμό και η αμφίσημη θυμό 

και χαρά. 

Aναλύοντας το χάρτη σχέσεων που σχεδίασε η Μαλαματή, καταγράφηκαν οκτώ συνολικά 

σχέσεις από τις οποίες οι τρεις είναι υποστηρικτικές , τρεις είναι αμφίσημες και δύο είναι 

στρεσογόνες.Η Μαλαματή έχει υποστηρικτική σχέση με γιαγιά, θεία και αδερφό, που την 

κάνουν να νιώθει χαρά, γιατί την αγαπούν και την προσέχουν.. Έχει στρεσογόνα σχέση με 

τον παππού και τον αδερφό της, που την κάνουν να νιώθει θυμό. Έχει αμφίσημη σχέση με 

τη μαμά, το θείο και το δάσκαλο, που την κάνουν να νιώθει θυμό και χαρά. 

Aναλύοντας το χάρτη σχέσεων που σχεδίασε ο Κωνσταντίνος, καταγράφηκαν οκτώ 

συνολικά σχέσεις από τις οποίες οι επτά είναι υποστηρικτικές , μία αμφίσημη και καμία 

στρεσογόνα. 

Aναλύοντας το χάρτη σχέσεων που σχεδίασε ο πύρος, καταγράφηκαν έξι συνολικά σχέσεις 

από τις οποίες οι δύο είναι υποστηρικτικές , δύο σχέσεις είναι αμφίσημες και δύο 

στρεσογόνες.Ο πύρος έχει υποστηρικτική σχέση με τον παππού και το νονό του, που τον 

κάνουν να νιώθει χαρά, στρεσογόνα σχέση με το θείο και τον αδερφό του, που τον κάνουν 

να νιώθει θυμό και αμφίσημη σχέση με τους γονείς του, που τον κάνουν να νιώθει άλλες 

φορές χαρά κι άλλοτε θυμό. 
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Aναλύοντας το χάρτη σχέσεων που σχεδίασε ο Γιάννης, καταγράφηκαν επτά συνολικά 

σχέσεις από τις οποίες η μία είναι υποστηρικτική , έξι σχέσεις είναι αμφίσημες και καμία 

στρεσογόνα.Ο Γιάννης έχει υποστηρικτική σχέση με τη γιαγιά του, που τον κάνει να νιώθει 

χαρά κι αμφίσημες σχέσεις με τον παππού –τη μαμά-τον μπαμπά-τις τρεις αδερφές του, που 

τον κάνουν να νιώθει άλλοτε χαρά κι άλλοτε λύπη. 

Aναλύοντας το χάρτη σχέσεων που σχεδίασε ο Νίκος, καταγράφηκαν τέσσερις συνολικά 

σχέσεις από τις οποίες η μία είναι υποστηρικτικές , δύο είναι αμφίσημες και μία στρεσογόνα. 

Ο Νίκος έχει υποστηρικτική σχέση με τον μπαμπά του, που τον κάνει να νιώθει χαρά, 

στρεσογόνα σχέση με τον αδερφό του, που τον κάνει να νιώθει θυμό  και αμφίσημη σχέση 

με τη μητέρα του και τη δασκάλα, που άλλοτε τον κάνουν να νιώθει χαρά κι άλλοτε θυμό. 

Έχει καλή σχέση με το φίλο του, γιατί παίζουν αρμονικά. 

Aναλύοντας το χάρτη σχέσεων που σχεδίασε η Ιουλία, καταγράφηκαν έξι συνολικά σχέσεις 

από τις οποίες οι πέντε είναι υποστηρικτικές και μία σχέση είναι στρεσογόνα.Η Ιουλία έχει 

υποστηρικτική σχέση με τη μαμά, την αδερφή, τη γιαγιά, τον παππού  και τη δασκάλα, που 

την κάνουν να νιώθει χαρά, γιατί πηγαίνουν βόλτα. Έχει στρεσογόνα σχέση με τον μπαμπά, 

που την κάνει να νιώθει θυμό. 

Aναλύοντας το χάρτη σχέσεων που σχεδίασε η Πατρίτσια, καταγράφηκαν τέσσερις 

συνολικά σχέσεις που είναι κι οι τέσσερις  είναι υποστηρικτικές .Η Πατρίτσια, έχει 

υποστηρικτική σχέση με την οικογένειά της (μαμά-μπαμπά-αδερφή) και με τη δασκάλα της, 

που την κάνουν να νιώθει χαρά. 

Aναλύοντας το χάρτη σχέσεων που σχεδίασε ο τέλιος, καταγράφηκαν επτά συνολικά 

σχέσεις από τις οποίες οι τέσσερις είναι υποστηρικτικές , τρεις σχέσεις είναι αμφίσημες και 

καμία στρεσογόνα.Ο τέλιος έχει υποστηρικτική σχέση με τη μαμά, τον μπαμπά, τη γιαγιά, 

τον παππού και τον κάνουν να νιώθει χαρά. Έχει αμφίσημη σχέση με την άλλη γιαγιά του, 

τον αδερφό του και τη δασκάλα του , που τον κάνουν να νιώθει άλλοτε χαρά κι άλλοτε θυμό. 

Ο λόγος που έχει αμφίσημη σχέση με τη δασκάλα του είναι γιατί του μαθαίνει γράμματα 

και νιώθει ότι πιέζεται. 

πως προκύπτει από τους «χάρτες σχέσεων» (ecomaps), τα παιδιά καταγράφουν 

υποστηρικτικές αλλά και στρεσογόνες σχέσεις με την οικογένεια, υποστηρικτικές αλλά και 

αμφίσημες σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς και υποστηρικτικές αλλά και αμφίσημες σχέσεις 

με τους φίλους,  

το χάρτη σχέσεων (ecomap) , από τα σχέδια των παιδιών,  συλλέχθηκαν πολλές 

πληροφορίες για το είδος των σχέσεων που έχουν τα παιδιά στην οικογένειά τους και γενικά 

στο περιβάλλον τους. Σο συγκεκριμένο εργαλείο είναι χρήσιμο για τη συλλογή 
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πληροφοριών ως προς το σύνολο των σχέσεων που έχουν τα παιδιά με τα άτομα του 

περιβάλλοντός τους, ποιες από αυτές τις σχέσεις είναι υποστηρικτικές και ποιες είναι 

στρεσογόνες ή αμφίσημες. σο περισσότερες υποστηρικτικές σχέσεις εμφανίζονται στο 

χάρτη σχέσεων του παιδιού, τόσο καλύτερες είναι οι σχέσεις που έχει με τα άτομα του 

περιβάλλοντός του. την αντίθετη περίπτωση, αν εμφανίζεται μεγάλος αριθμός 

στρεσογόνων σχέσεων των παιδιών με άτομα του περιβάλλοντός τους, τόσο μεγαλύτερη 

είναι η ανάγκη για παρέμβαση. 

                              

                          Β’  Ομάδα Παιδιών (Δ’ κι Ε΄ Δημοτικού)   

 

υζήτηση σε ομάδα εστίασης (focused group discussion) 

 

την ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της συζήτησης σε ομάδες εστίασης 

(focused  groups discussion), των παιδιών Δ΄, και Ε΄ δημοτικού. 

 

 

 

Πηγές στρες 

 

Μετά από απομαγνητοφώνηση του πρωτογενούς ποιοτικού υλικού της εστιασμένης 

συζήτησης και μετά από ενδελεχή μελέτη , επεξεργασία και  κατηγοριοποίηση των 

δεδομένων , οδηγηθήκαμε στη δημιουργία κατηγοριών για τις πηγές του στρες των παιδιών 

αυτής της ηλικίας , που είναι οι ακόλουθες :  

 Αξιολόγηση ( τεστ στο σχολείο και στο φροντιστήριο Αγγλικών). 

 Ανεπαρκής προετοιμασία των μαθημάτων του σχολείου στο σπίτι. 

Για παράδειγμα, μια  μαθήτρια ανέφερε ότι νιώθει στρες : «Όταν γράφω διαγώνισμα στο 

σχολείο, όταν πάω στα αγγλικά για να γράψω» και μια άλλη μαθήτρια ανέφερε ότι την αγχώνουν 

: «Σα τεστ στο σχολείο». Μια άλλη μαθήτρια ανέφερε πως στρεσάρεται: «Όταν δεν έχω 

διαβάσει» και μια άλλη μαθήτρια ανέφερε: «Όταν δεν έχω διαβάσει». 

Ιστορίες παιδιών με αρνητικό ή αμφίσημο συναίσθημα 

Μετά την ολοκλήρωση της εστιασμένης συζήτησης για τις πηγές στρες των μαθητών, τους 

ζητήθηκε να απεικονίσουν με μια ζωγραφιά ένα αρνητικό/αμφίσημο  γεγονός της ζωής τους 

και να δώσουν τις αναγκαίες επεξηγήσεις, προφορικά ή γραπτά. Κάποια παιδιά έγραψαν την 
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ιστορία στο χαρτί και κάποια έκαναν μια ζωγραφιά και στη συνέχεια ανέλυσαν τη ζωγραφιά-

ιστορία τους.  

ύμφωνα με την ανάλυση περιεχομένου των ιστοριών-ζωγραφιών, προέκυψαν οι ακόλουθες 

πηγές στρες για τα παιδιά, όπως καταγράφηκαν στην ιστορία με αρνητικό ή αμφίσημο 

συναίσθημα, κι έπειτα από τη δική τους ερμηνεία, είναι οι ακόλουθες : 

 Προσωπικά ατυχήματα, ασθένειες αγαπημένων προσώπων  

 Η μελέτη για τα σχολικά μαθήματα. 

 Η πιθανή απώλεια φιλίας.  

Για παράδειγμα, ένας  μαθητής ανέφερε πως ένιωσε στρες όταν: «...λιποθύμησε ο αδερφός μου», 

ενώ μια άλλη μαθήτρια ανέφερε: «...είχα πάει για χειρουργείο στην Αθήνα». Ένας άλλος 

μαθητής ανέφερε πως νιώθει στρες όταν : «...η μαμά  μου φωνάζει να πάω να διαβάσω και λέω 

¨όχι πάλϊ » κι ένας άλλος μαθητής ανέφερε: «....όταν κάνω τα μαθήματα για το σχολείο».Ένας  

μαθητής ανέφερε πως ένιωσε στρες όταν: «...η φίλη μου βρήκε  τρεις νέες φίλες και φοβήθηκα ότι 

θα τις έχει καλύτερες φίλες από μένα» και μια άλλη μαθήτρια ανέφερε πως νιώθει στρες όταν : 

«....νιώθω ότι παίρνουν την καλύτερή μου φίλη». 

 

Αντιδράσεις στο  στρες 

 

την επόμενη ενότητα θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της συζήτησης των ομάδων 

εστίασης, που αφορούν τις αντιδράσεις των παιδιών στο στρες. 

Οι κατηγορίες που αναδύθηκαν ύστερα από την ανάλυση της εστιασμένης συζήτησης, είναι 

οι ακόλουθες: 

 Απομόνωση (π.χ κλείνεται στον εαυτό του). 

 Επιθετικότητα( ξεσπά σε ό,τι βρει μπροστά του και στα αδέλφια του). 

 Αναζήτηση λύσεων για όσα αγχώνει τα παιδιά.. 

 Αρνητικά συναισθήματα (μίσος, λύπη). 

 ωματικά συμπτώματα (στομαχόπονος, τρέμουλο ποδιών και τράβηγμα μανικιών). 

Για παράδειγμα, ένας μαθητής ανέφερε πως όταν νιώθει στρες: «Κλείνομαι στο δωμάτιό μου και 

δε θέλω κανέναν. Κλειδώνομαι» κι ένας άλλος ανέφερε πως : «...κλείνομαι στο δωμάτιό μου». 

Ένας μαθητής ανέφερε πως όταν νιώθει στρες: «...κλωτσάω το μαξιλάρι» κι  ένας άλλος 

μαθητής ανέφερε πως: «...σπάω τον υπολογιστή, διαλύω κάποια αρχεία που έχω κάνει τόσο κόπο 

...». Μια  μαθήτρια ανέφερε ότι: «κέφτομαι ότι θα μπορούσα να μη βρισκόμουνα σε αυτή την 

κατάσταση, αν προσπαθούσα» και μια άλλη μαθήτρια ανέφερε: «...κάθομαι ακίνητη και σκέφτομαι τι 

μπορεί να γίνει». Άλλος ένας μαθητής ανέφερε ότι νιώθει : «Λύπη και θυμό» κι ένας άλλος 
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μαθητής ανέφερε: «Νευριάζω». Ένας  μαθητής ανέφερε ότι: «Αρχίζω να ιδρώνω» και μια 

μαθήτρια ανέφερε: «Νιώθω μια τρεμούλα μέσα μου».  

Ιστορίες παιδιών με αρνητικό ή αμφίσημο συναίσθημα 

Μετά από τη μελέτη και την ανάλυση των ζωγραφιών-διηγήσεων των παιδιών, προκύπτουν 

οι ακόλουθες κατηγορίες που αφορούν τις αντιδράσεις των παιδιών στο στρες, όπως 

αποτυπώθηκαν στην ιστορία με αρνητικό ή αμφίσημο συναίσθημα : 

 Αρνητικά συναισθήματα (στενοχώρια, φόβος, αγωνία, λύπη). 

 Σάση για λιποθυμία. 

Για παράδειγμα μια μαθήτρια ανέφερε: «....μερικές φορές νιώθω λύπη και θυμό» κι ένας 

μαθητής ανέφερε: «...όταν χάσαμε στον αγώνα στεναχωρήθηκα πολύ».Μια μαθήτρια ανέφερε: 

«...έκλαιγα τόσο πολύ που νόμιζα ότι θα λιποθυμούσα» και μια άλλη μαθήτρια ανέφερε: 

«...παραλίγο να λιποθυμήσω». 

 

Τποστηρικτικοί παράγοντες των παιδιών στο στρες 

                

Ομάδα Εστιασμένης υζήτησης (focused group discussion) 

 

την παρακάτω ενότητα θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της εστιασμένης συζήτησης με 

την ομάδα εστίασης (focused group discussion),αναφορικά με το που απευθύνονται για 

βοήθεια όταν νιώθουν στρες. Όστερα από ενδελεχή μελέτη του ποιοτικού υλικού της 

εστιασμένης συζήτησης, αναδείχθηκαν οι παρακάτω κατηγορίες. 

Σα παιδιά όταν νιώθουν στρες απευθύνονται: 

 ε κανέναν. 

 την οικογένεια (κυρίως στη μητέρα, στα αδέλφια). 

 ε φίλους. 

Για παράδειγμα, μια μαθήτρια ανέφερε πως όταν νιώθει στρες απευθύνεται: «ε κανέναν» κι 

ένας ακόμη  μαθητής ανέφερε: «ε κανέναν». Μια μαθήτρια ανέφερε: «τη μαμά μου και στον 

μπαμπά μου» κι ένας μαθητής ανέφερε: «...μερικές φορές από τους γονείς μου». Άλλος ένας 

μαθητής ανέφερε: «τους φίλους μου πιο πολύ» κι ένας ακόμη  μαθητής ανέφερε: «τους φίλους 

μου». 

Ιστορίες παιδιών με θετικό συναίσθημα 

Μετά τη μελέτη και ανάλυση των ιστοριών-ζωγραφιών των παιδιών, προκύπτουν οι 

ακόλουθες πηγές υποστήριξης των παιδιών στο στρες, όπως καταγράφηκαν στην ιστορία με 

θετικό συναίσθημα κι έπειτα από τη δική τους ερμηνεία : 
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 Μια φίλη, 

 Χυχαγωγία (πχ. νεροτσουλήθρες, παιχνίδι με ένα κατοικίδιο),  

 Η μητέρα,  

 Εκδρομές.  

Για παράδειγμα, μια μαθήτρια ανέφερε πως όταν νιώθει στρες απευθύνεται: «...με μια φίλη 

μου κάπου και μου έδωσε μια συμβουλή» και μια άλλη μαθήτρια ανέφερε: «...όταν είχαμε πάει, 

εγώ, η Ιωσηφίνα και η Ιωάννα , που είχαμε πάει κάτω βόλτα».Ένας  μαθητής ανέφερε ότι: «Είχα 

πάει στις νεροτσουλήθρες», μια άλλη μαθήτρια  ανέφερε πως ένιωσε καλύτερα: «Όταν 

πρωτοπήρα το σκυλάκι μου».Μια άλλη μαθήτρια  ανέφερε: «...η μαμά μου παράγγειλε μια πάστα με 

ένα κεράκι που έγραφε 9. Εγώ τότε ένιωσα χαρά» και μια άλλη μαθήτρια ανέφερε: «....η μαμά μου 

. Ση ζωγράφισα διότι αυτή με έχει κάνει κι όσες στιγμές είμαι κοντά της, πάντα, δε θα υπάρχει στιγμή 

που θα νιώθω λύπη, διότι πάντα όταν είμαι κοντά της είμαι ασφαλής , νιώθω ότι είμαι 

περιτριγυρισμένη με αγάπη κι ότι ξέρω ότι με προστατεύει και την προστατεύω κι εγώ». 

Ένας μαθητής ανέφερε: «...όταν είχαμε πάει πέρυσι αντορίνη, βλέπαμε το ηφαίστειο, ξενοδοχείο με 

πισίνα» και μια μαθήτρια ανέφερε: «...είχα πάει πέρυσι το καλοκαίρι με την ξαδέρφη μου στον Άγιο 

Νικόλαο και παίξαμε». 

 

 

 

Φάρτες χέσεων (ecomaps) 

 

την επόμενη ενότητα θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα από το χάρτη σχέσεων στη 

β΄ομάδα,  που έχει αναφερθεί στη μεθοδολογία της έρευνας αναλυτικά. Ζητήθηκε από τα 

παιδιά να καταγράψουν τις υποστηρικτικές, τις στρεσογόνες ή τις αμφίσημες σχέσεις με τα 

άτομα του περιβάλλοντός τους. τη συνέχεια παρουσιάζεται ο συνολικός αριθμός σχέσεων 

(που το κάθε παιδί κατέγραψε) , ο συνολικός αριθμός στρεσογόνων σχέσεων κι ο συνολικός 

αριθμός θετικών-υποστηρικτικών κι αμφίσημων σχέσεων. Μέσα από τις απαντήσεις των 

παιδιών κι από τις καταγραφές τους στο χαρτί,  φαίνεται ξεκάθαρα το είδος των σχέσεων 

που έχουν με τα άτομα του περιβάλλοντός τους καθώς και που απευθύνονται για βοήθεια 

όταν βιώνουν στρες.  

Σο είδος  των σχέσεων, υποστηρικτικές ή στρεσογόνες ή αμφίσημες, που προέκυψαν από 

το σχεδιασμό του «χάρτη σχέσεων», για κάθε παιδί είναι : 

Aναλύοντας το χάρτη σχέσεων που σχεδίασε η τέλλα, , καταγράφηκαν οκτώ συνολικά 

σχέσεις από τις οποίες οι δύο είναι υποστηρικτικές , δύο είναι αμφίσημες και δύο 
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στρεσογόνες.Η τέλλα  έχει υποστηρικτική σχέση με τον αδερφό της και τον παππού της, 

που την κάνουν να νιώθει χαρά. Έχει στρεσογόνα σχέση με υη γιαγιά της και τον μπαμπά 

της, που την κάνουν να νιώθει λύπη και αμφίσημη σχέση με τη μαμά της, τη γιαγιά της, τον 

αδερφό και την αδερφή της, που την κάνουν να νιώθει άλλοτε χαρά κι άλλοτε λύπη. 

Aναλύοντας το χάρτη σχέσεων που σχεδίασε ο Μανόλης, καταγράφηκαν εννέα συνολικά 

σχέσεις από τις οποίες οι πέντε είναι υποστηρικτικές , τρεις είναι αμφίσημες και μία 

στρεσογόνα.Ο Μανόλης, έχει θετική σχέση με τη νονά, το νονό, το φίλο του, τον μπαμπά 

και τον αδερφό του,που τον κάνουν να νιώθει χαρά. Έχει στρεσογόνα σχέση με τη μικρή 

αδερφή του κι αμφίσημη σχέση με τη μαμά, τον παππού και τη γιαγιά, που τον κάνουν να 

νιώθει άλλοτε χαρά κι άλλοτε θυμό. 

Aναλύοντας το χάρτη σχέσεων που σχεδίασε ο Αντώνης, καταγράφηκαν δώδεκα συνολικά 

σχέσεις από τις οποίες εννέα είναι υποστηρικτικές και τρεις στρεσογόνες. Ο Αντώνης έχει 

υποστηρικτική σχέση με την οικογένειά του (μαμά-μπαμπάς-αδελφή-θείος-θεία) και με 

τέσσερις φίλους του, που τον κάνουν να νιώθει χαρά. Έχει στρεσογόνα σχέση με την αδερφή 

του και τους γιαγιά-παππού, που τον κάνουν να νιώθει λύπη. 

Aναλύοντας το χάρτη σχέσεων που σχεδίασε ο Γιάννης, καταγράφηκαν δεκατρείς  συνολικά 

σχέσεις από τις οποίες οι έντεκα είναι υποστηρικτικές  και δύο είναι αμφίσημες .Ο Γιάννης 

έχει υποστηρικτική σχέση με τους θείους του (2), τις θείες του (2), τον παππού και τη γιαγιά, 

τον ξαδερφό και την ξαδερφή και τους φίλους του (3), που τον κάνουν να νιώθει χαρά. Έχει 

αμφίσημη σχέση με τη μητέρα και τον πατέρα του, που τον κάνουν να νιώθει άλλοτε χαρά 

κι άλλοτε λύπη. 

Aναλύοντας το χάρτη σχέσεων που σχεδίασε ο Μανόλης, καταγράφηκαν εννέα συνολικά 

σχέσεις από τις οποίες οι επτά είναι υποστηρικτικές  και δύο είναι αμφίσημες. Ο Μανόλης 

έχει υποστηρικτική σχέση με τον παππού, τη γιαγιά, το θείο, τη θεία, το νονό, τη νονά, που 

τον κάνουν να νιώθει χαρά. Έχει στρεσογόνα σχέση με το μικρότερο  αδερφό του, που τον 

κάνει και νιώθει θυμό. Έχει αμφίσημη σχέση με τους γονείς του, τη μαμά και τον μπαμπά, 

που τον κάνουν να νιώθει άλλοτε χαρά κι άλλοτε λύπη. 

Aναλύοντας το χάρτη σχέσεων που σχεδίασε ο Ραφαήλ, καταγράφηκαν δεκαέξι συνολικά 

σχέσεις από τις οποίες οι δώδεκα είναι υποστηρικτικές  και τέσσερις είναι αμφίσημες .Ο 

Ραφαήλ έχει υποστηρικτική σχέση με τα αδέλφια του, τους φίλους του, τη γιαγιά και τους 

παππούδες του, τη θεία και το θείο του ενώ έχει αμφίσημη σχέση με τους γονείς του τη νονά 

του και το νονό του αλλά και με τη μια αδερφή του. 

Aναλύοντας το χάρτη σχέσεων που σχεδίασε ο Γιάννης, καταγράφηκαν έντεκα συνολικά 

σχέσεις από τις οποίες οι εννέα είναι υποστηρικτικές  κι οι δύο είναι αμφίσημες .Ο Γιάννης 



 70 

έχει υποστηρικτική  σχέση με τη μαμά, τι γιαγιάδες (2), τους παππούδες (2), το θείο, τη 

θεία, το νονό και τη νονά, που τον κάνουν να νιώθει χρά. Έχει αμφίσημη σχέση με τον 

μπαμπά και τον αδερφό του, που τον κάνουν να νιώθει άλλοτε χαρά κι άλλοτε λύπη. 

Aναλύοντας το χάρτη σχέσεων που σχεδίασε ο τράτος, καταγράφηκαν οκτώ συνολικά 

σχέσεις από τις οποίες οι τέσσερις  είναι υποστηρικτικές , τρεις είναι αμφίσημες και μία 

στρεσογόνα.Ο τράτος έχει υποστηρικτική σχέση με τους γονείς του (μαμά-μπαμπά). τα 

παιδιά(2 φίλοι του ), που τον κάνουν να νιώθει χαρά. Έχει στρεσογόνα σχέση με ένα παιδί 

(φίλος), που τον κάνει να νιώθει λύπη. Έχει αμφίσημη σχέση με τη γιαγιά, τον παππού κι ένα 

παιδί (φίλο), που τον κάνουν να νιώθει άλλοτε χαρά κι άλλοτε λύπη. 

Aναλύοντας το χάρτη σχέσεων που σχεδίασε η Ιωάννα, καταγράφηκαν δεκατρείς συνολικά 

σχέσεις από τις οποίες οι δώδεκα είναι υποστηρικτικές και μια είναι αμφίσημη. Η Ιωάννα, 

έχει υποστηρικτική σχέση με τους γονείς της (μαμά-μπαμπά), τη γιαγιά και τον παππού, με 

την αδερφή της, τη θεία της, τη νονά της, τους φίλους της (6), που την κάνουν να νιώθει 

χαρά. Έχει αμφίσημη σχέση με την άλλη γιαγιά της, που την κάνει να νιώθει άλλοτε χαρά κι 

άλλοτε λύπη. 

Aναλύοντας το χάρτη σχέσεων που σχεδίασε η Εμμανουέλλα, καταγράφηκαν δεκατρείς 

συνολικά σχέσεις από τις οποίες οι δέκα είναι υποστηρικτικές και τρεις είναι αμφίσημες .Η 

Εμμανουέλλα έχει υποστηρικτική σχέση με τη γιαγιά, τον παππού, τη νονά, το νονό, τις 

αδερφές της (2) και τους φίλους της (4),που την κάνουν να νιώθει χαρά. Έχει αμφίσημη 

σχέση με τους γονείς της (μαμά-μπαμπάς) και την άλλη γιαγιά της, που την κάνουν να νιώθει 

άλλοτε θυμό κι άλλοτε χαρά. 

Aναλύοντας το χάρτη σχέσεων που σχεδίασε η Αλίκη, καταγράφηκαν δέκα συνολικά 

σχέσεις από τις οποίες οι εννέα είναι υποστηρικτικές και μια είναι αμφίσημη.Η Αλίκη έχει 

υποστηρικτική σχέση με τους γονείς της (μαμά-μπαμπά), τη μικρή της αδερφή, τα ξαδέλφια 

της (6), που την κάνουν να νιώθει χαρά. Έχει αμφίσημη σχέση με τον αδερφό της, που την 

κάνει να νιώθει άλλες φορές χαρά κι άλλοτε θυμό. 

Aναλύοντας το χάρτη σχέσεων που σχεδίασε η Ελευθερία, καταγράφηκαν επτά συνολικά 

σχέσεις από τις οποίες οι τέσσερις είναι υποστηρικτικές και τρεις είναι αμφίσημες. Η 

Ελευθερία έχει υποστηρικτική σχέση με τον παππού, τη γιαγιά, την ξαδέλφη, τη θεία, που 

την κάνουν να νιώθει χαρά. Έχει αμφίσημη σχέση με τη μαμά , τον μπαμπά και τον αδερφό 

της, που την κάνουν να νιώθει άλλοτε χαρά κι άλλοτε λύπη. 

Aναλύοντας το χάρτη σχέσεων που σχεδίασε η Αθηνά, καταγράφηκαν οκτώ συνολικά 

σχέσεις , που είναι όλες υποστηρικτικές.Η Αθηνά έχει μόνο υποστηρικτικές σχέσεις με την 
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οικογένειά της (μαμά-μπαμπά-αδελφός και 2 αδελφές), τη γιαγιά, τον παππού και με τον 

εαυτό της, που την κάνουν να νιώθει χαρά. 

Aναλύοντας το χάρτη σχέσεων που σχεδίασε η Ζαχαρένια, καταγράφηκαν έντεκα συνολικά 

σχέσεις από τις οποίες οι τέσσερις είναι υποστηρικτικές , πέντε είναι αμφίσημες και δύο είναι 

στρεσογόνες.Η Ζαχαρένια έχει υποστηρικτική σχέση με τις θείες, τους θείους,τον ανιψιό και 

τη φίλη της, που την κάνουν να νιώθει χαρά. Έχει στρεσογόνα σχέση με τον αδερφό και τη 

γιαγιά, που την κάνουν να νιώθει θυμό. Έχει αμφίσημη σχέση με τους γονείς (μαμά-

μπαμπάς), τον αδερφό, τον παππού, τα ξαδέλφια, που την κάνουν να νιώθει άλλοτε θυμό κι 

άλλοτε χαρά. 

Aναλύοντας το χάρτη σχέσεων που σχεδίασε η Ιωάννα, καταγράφηκαν έντεκα συνολικά 

σχέσεις από τις οποίες οι οκτώ είναι υποστηρικτικές  και τρεις είναι αμφίσημες. Η Ιωάννα 

έχει θετική σχέση με την οικογένειά της (γονείς, αδερφός, παππούδες, γιαγιάδες), τη φίλη 

της, που την κάνουν να νιώθει χαρά. Έχει αμφίσημη σχέση με τις θείες, τους θείους και τα 

ξαδέρφια, που την κάνουν να νιώθει άλλοτε λύπη κι άλλοτε χαρά.  

Aναλύοντας το χάρτη σχέσεων που σχεδίασε ο Γιώργος, καταγράφηκαν δεκαεπτά συνολικά 

σχέσεις , που είναι όλες υποστηρικτικές.Ο Γιώργος έχει μόνο θετικές σχέσεις με την 

οικογένειά του (γονείς, αδέλφια),παππούδες, γιαγιάδες, νονές, νονούς, ξαδέρφια, που τον 

κάνουν να νιώθει χαρά. 

πως προκύπτει από τους «χάρτες σχέσεων» (ecomaps), τα παιδιά καταγράφουν 

υποστηρικτικές αλλά και στρεσογόνες σχέσεις με την οικογένεια και τους φίλους και 

αμφίσημες σχέσεις με την οικογένεια. 

το χάρτη σχέσεων (ecomap) , από τα σχέδια των παιδιών,  συλλέχθηκαν πολλές 

πληροφορίες για το είδος των σχέσεων που έχουν τα παιδιά στην οικογένειά τους και γενικά 

στο περιβάλλον τους. Σο συγκεκριμένο εργαλείο είναι χρήσιμο για τη συλλογή 

πληροφοριών ως προς το σύνολο των σχέσεων που έχουν τα παιδιά με τα άτομα του 

περιβάλλοντός τους, ποιες από αυτές τις σχέσεις είναι υποστηρικτικές και ποιες είναι 

στρεσογόνες ή αμφίσημες. σο περισσότερες υποστηρικτικές σχέσεις εμφανίζονται στο 

χάρτη σχέσεων του παιδιού, τόσο καλύτερες είναι οι σχέσεις που έχει με τα άτομα του 

περιβάλλοντός του. την αντίθετη περίπτωση, αν εμφανίζεται μεγάλος αριθμός 

στρεσογόνων σχέσεων των παιδιών με άτομα του περιβάλλοντός τους, τόσο μεγαλύτερη 

είναι η ανάγκη για παρέμβαση. 

την ενότητα αυτή έγινε η παρουσίαση των αποτελεσμάτων, όπως προέκυψαν μετά από τη 

συζήτηση σε ομάδες εστίασης (focused groups discussion) των παιδιών και τη συλλογή 

πληροφοριών από τα ιχνογραφήματα και το «χάρτη σχέσεων», με τα παιδιά των μικρών 
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τάξεων του σχολείου, Δ‟ και Ε‟ δημοτικού. Ta δεδομένα αυτά φώτισαν τις πηγές στρες των 

παιδιών αυτής της ηλικίας, τις αντιδράσεις τους στις στρεσογόνες καταστάσεις και τις πηγές 

υποστήριξης για τα παιδιά που βιώνουν στρες.  

 

 

  

Αποτελέσματα Εστιασμένης Ομάδας υζήτησης των Γονέων (focused group 

discussion) 

  

την ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της εστιασμένης ομάδας συζήτησης 

(focused group discussion), των γονέων. 

 

                                          A΄  Ομάδα Γονέων 

 

Η πρώτη ομάδα γονέων αποτελούνταν από τους γονείς των μαθητών των πρώτων τάξεων του 

δημοτικού σχολείου (Α΄ Β΄ και Γ΄ δημοτικού), που συμμετείχαν στην έρευνα. Θα 

παρουσιαστούν τα αποτελέσματα από την εστιασμένη συζήτηση και οι κατηγορίες που 

προέκυψαν, ύστερα από την απομαγνητοφώνηση του πρωτογενούς ποιοτικού υλικού της 

εστιασμένης συζήτησης (παράρτημα VII) και την ανάλυση του περιεχομένου της 

συζήτησης. 

 

Πηγές στρες 

 

Οι κατηγορίες που αναδύθηκαν ύστερα από την ανάλυση της εστιασμένης συζήτησης, 

προέκυψαν οι παρακάτω κατηγορίες , ως προς τις πηγές στρες που βιώνουν τα παιδιά τους: 

 Σα μαθήματα κι ιδιαίτερα  αυτά που έχουν χαμηλό ενδιαφέρον για τα παιδιά. 

 χέσεις των παιδιών με τους συμμαθητές-αδέλφια-φίλους. 

 Η οικονομική κρίση. 

Για παράδειγμα, οι απαντήσεις που έδωσαν οι γονείς για τις πηγές στρες των παιδιών ήταν: 

«...τα μαθήματα ήταν ένα θέμα», «στα μαθηματικά, της αρέσουν πιο πολύ, θα ξεκινήσει από αυτό, θα το 

κάνει μόνη της . Πράγματα που δεν την ενδιαφέρουν, θα γίνει ...θα προσπαθήσει να αποφύγει τη 

στιγμή που θα ξεκινήσει το διάβασμα». Άλλοι γονείς απάντησαν : «....νομίζει ότι δεν την 

αποδέχονται τα αδέρφια της, γιατί τα μεγάλα μου είναι 16 και 17 και θέλουν το χρόνο τους», «Με 

τους φίλους της, πάρα πολύ....δεν με κάλεσε στο πάρτι της μαμά, ενώ μου είχε πει ότι θα με καλέσει». 
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Κάποιοι άλλοι ανέφεραν ότι το στρες των παιδιών οφείλεται: «Η οικονομική κρίση. Εγώ έχω 

πάει μάλλον στο άλλο άκρο τώρα, που τώρα μόνο αυτό σκέφτεται. Ό,τι και να πούμε, έχουμε λεφτά;», 

«...πάμε στο σούπερ μάρκετ, ρωτάνε μαμά μπορείς;». 

 

Αντιδράσεις στο στρες 

 

την επόμενη ενότητα θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της ομάδας εστίασης των 

γονέων, που αφορούν τις αντιδράσεις των παιδιών τους στο στρες. 

Οι κατηγορίες που αναδύθηκαν ύστερα από την ανάλυση της εστιασμένης συζήτησης, ως 

προς το πώς συμπεριφέρονται τα παιδιά όταν βιώνουν στρες, σύμφωνα με τα λεγόμενα των 

γονιών: 

 Αποφυγή συζήτησης για το θέμα. 

 υναισθηματική ένταση (φωνές, θυμός, εκνευρισμός).. 

 Αρνητικές εκφράσεις προσώπου (κατεβασμένο πρόσωπο ). 

Για παράδειγμα, οι γονείς ανέφεραν πως όταν τα παιδιά τους νιώθουν στρες: «Αρνούνται να 

κάνουν ο,τιδήποτε», «...δεν μου λέει τίποτα». Άλλοι γονείς ανέφεραν: «...φωνάζει και μπαίνει στο 

σπίτι», «Η κόρη μου ξεσπάει σε θυμό. Αν έχει δίκιο, φτάνει στα άκρα» . Κάποιοι άλλοι γονείς 

ανέφεραν πως καταλαβαίνουν το στρες στα παιδιά τους : «Από την κίνηση καταλαβαίνω, από το 

ύφος..», «Από τα μούτρα». 

 

Προκλήσεις των γονιών στην ανατροφή των παιδιών 

 

την παρακάτω ενότητα θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της εστιασμένης συζήτησης με 

την ομάδα εστίασης (focused  group discussion), των γονέων, αναφορικά με τις προκλήσεις 

των γονιών στην ανατροφή των παιδιών τους και που απευθύνονται για βοήθεια.  

Όστερα από ενδελεχή μελέτη του ποιοτικού υλικού της εστιασμένης συζήτησης, 

αναδείχθηκαν οι παρακάτω κατηγορίες ως προς τις προκλήσεις των γονέων για την 

ανατροφή των παιδιών τους : 

 Αρνητική επιρροή από συνομήλικους. 

 Αρνητική επιρροή από την τηλεόραση. 

 Έλλειψη χρόνου να ακούσουν και να συναναστραφούν με το παιδί(λόγω πολύωρης 

εργασίας). 

 χέσεις των παιδιών με τους άλλους (διαμάχες και τσακωμοί με συμμαθητές-

φίλους-αδέλφια). 
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Για παράδειγμα, οι γονείς ανέφεραν πως είναι πρόκληση στην ανατροφή των παιδιών τους : 

«Οι φίλοι που θα έχει..», «Πότε βρε  παιδί μου θα μάθουνε ότι ο καθένας έχει την προσωπικότητα 

του, και δεν είναι υποχρεωτικό να ακολουθήσουμε την προσωπικότητα του φίλου μας».Κάποιο άλλοι 

γονείς ανέφεραν τα εξής : «Αντιζηλίες, απειλές...πολύ κακά μηνύματα», «Είτε διαφημίσεις είτε 

έργο, πάντα αφήνει αυτό το υπονοούμενο». Άλλοι γονείς ανέφεραν ως δυσκολία που 

αντιμετωπίζουν αναφορικά με την ανατροφή : «Να ακούμε τα παιδιά, να ακούμε τα παιδιά μας», 

«Σο Α και το Ψ είναι ο γονιός να βρίσκει χρόνο για το παιδί του».Κάποιοι άλλοι γονείς ανέφεραν: 

«...πειράζει τον αδερφό του», «...τσακώνεται με τη μεγάλη αδελφή». 

 

Πηγές υποστήριξης γονέων 

 

Όστερα από επεξεργασία του ποιοτικού υλικού , αναδείχθηκαν οι παρακάτω κατηγορίες ως 

προς το που απευθύνονται οι γονείς για βοήθεια : 

 τους εκπαιδευτικούς.  

 Οικογένεια. 

Για παράδειγμα, οι γονείς ανέφεραν ότι λαμβάνουν βοήθεια : «....από τους δασκάλους με 

συζήτηση για τα προβλήματα που έχουν τα παιδιά» κάποιοι άλλοι γονείς ανέφεραν : «Από το 

σχολείο έχω υποστήριξη». Κάποιοι γονείς ανέφεραν : «είναι εδώ οι γονείς μου αλλά δουλεύουν και 

οι δυο . Αν χρειαστώ κάτι σε περίπτωση ανάγκης, έχω άνθρωπο να το δει», άλλοι είπαν ότι: «...έχω 

την οικογένεια του άντρα μου, μες στο σπίτι μου. Πιο πολύ βοηθάν εμένα, παρά τους άλλους». 

Οι γονείς εκφράσανε στη συζήτηση τη δυασαρέσκειά τους από την κοινωνία, γιατί δεν τους 

παρέχει καμιά υποστήριξη. Αντίθετα , αναφέρθηκαν στη στέρηση των επιδομάτων που 

λάμβαναν, τις μηδαμινές οικονομικές παροχές και τις μεγάλες απαιτήσεις που έχει η 

κοινωνία, όταν τα παιδιά τους θα βγουν στην αγορά εργασίας. Για παράδειγμα ανέφεραν: 

«...η κοινωνία τίποτα. Αντιθέτως, κάνει τη ζωή μας πιο δύσκολη», «Εγώ έχω πάρα πολλά 

προβλήματα, μου κόψανε τόσα λεφτά». 

Επιπλέον, ανέφεραν ότι απευθύνονται για βοήθεια, όταν τη χρειάζονται: 

 ε ειδικούς (ψυχολόγους). 

 ε φίλους (που έχουν παιδιά στην ίδια ηλικία), σε συγγενικά πρόσωπα (που 

εμπιστεύονται να πούνε το πρόβλημά τους). 

 ε κάποιο βιβλίο. 

 το σύζυγο. 

Για παράδειγμα, οι γονείς ανέφεραν: «...στον ειδικό που προσπαθεί να σε βάλει σε ένα τρόπο 

σκέψης, πως να το αντιμετωπίσεις», κάποιοι άλλοι ανέφεραν: «Μπορούμε να πάρουμε μια γνώμη 
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από τον ειδικό). Άλλοι γονείς ανέφεραν: «...με την κουβέντα, με συγγενικά πρόσωπα-φίλες», 

«...διαβάζοντας και βιβλία που αφορούν συμπεριφορά γονιών και παιδιά, αλλά νιώθω τόσες τύψεις που 

δεν τα εφαρμόζω». Κάποιοι άλλοι γονείς ανέφεραν: «Με το σύζυγο πάρα πολύ που τα βλέπει από 

άλλη πλευρά»,  «...εγώ είμαι μες στον πανικό, η μάνα είναι όλη μέρα με τα παιδιά. Αυτό που λέει, 

βλέπω ότι όντως έχει δίκιο. Αλλά πρέπει να είμαι ήρεμη για να το δω». 

την ενότητα αυτή έγινε η παρουσίαση των αποτελεσμάτων, όπως προέκυψαν μετά από τη 

συζήτηση σε ομάδα εστίασης (focus groups) των γονέων, των μαθητών της Α΄, Β΄και Γ΄ 

δημοτικού. Ta δεδομένα αυτά φώτισαν τις πηγές στρες των παιδιών αυτής της ηλικίας, τις 

αντιδράσεις των παιδιών τους στις στρεσογόνες καταστάσεις, τις προκλήσεις των γονιών στην 

ανατροφή των παιδιών τους και που απευθύνονται για βοήθεια, όταν τη χρειαστούν.  

                       

                                       Β΄ Ομάδα Γονέων 

 

Η δεύτερη ομάδα γονέων αποτελούνταν από τους γονείς των μαθητών των μεγαλύτερων 

τάξεων του δημοτικού σχολείου (Δ΄και Ε ‟ δημοτικού), που συμμετείχαν στην έρευνα. Θα 

παρουσιαστούν τα αποτελέσματα από την εστιασμένη συζήτηση και οι κατηγορίες που 

προέκυψαν, ύστερα από την ανάλυση περιεχομένου της εστιασμένης συζήτησης. 

 

Πηγές στρες παιδιών 

 

Μετά από απομαγνητοφώνηση του πρωτογενούς ποιοτικού υλικού της εστιασμένης 

συζήτησης, προέκυψαν οι παρακάτω κατηγορίες , ως προς τις πηγές στρες που βιώνουν τα 

παιδιά τους: 

 Προβλήματα οικονομικής-διαπροσωπικής φύσης, στο σπίτι. 

 Ρατσισμός-Αρνητικές σχέσεις με συμμαθητές και φίλους (κοροϊδευτικά σχόλια για 

το βάρος, την καταγωγή, την υπερκινητικότητα, κλπ).  

 Οι συγκρούσεις των γονέων. 

 Η μελέτη στο σπίτι. 

 Ο περιορισμένος ελεύθερος χρόνος, λόγω φορτωμένου προγράμματος.  

Για παράδειγμα, οι γονείς ανέφεραν: «...τα προβλήματα που υπάρχουν σε κάθε σπίτι, σε κάθε 

οικογένεια, θέμα υγείας, θέμα οικονομικό  και σχέσεων, να όλα αυτά, στρεσάρουνε και τα παιδιά». 

Κάποιοι άλλοι γονείς ανέφεραν: «...ένας μεγάλος στρεσογόνος παράγοντας που υπάρχει στα 

σχολεία, είναι ο ρατσισμός που βιώνουν από συμμαθητές και...αυτό για μένα είναι πολύ βασικό. Σο έχω 

δει το έργο δηλαδή και το ζω ακόμα ...», «Τπάρχει ρατσισμός, ως προς την παχυσαρκία, τα παιδιά που 
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ψευδίζουν δεν τα θέλουν, τα παιδιά που είναι πάρα πολύ ζωηρά-κι έχουν το λόγο τους που είναι 

ζωηρά- δεν τα θέλουν, τα υπερκινητικά, εννοείται, τα βάζουνε στην άκρη, τα παιδιά που είναι τελείως 

ευθυνόφοβα και είναι εσωστρεφή κι αυτά είναι στο περιθώριο, λοιπό...τα παιδιά που είναι λίγο πιο πολύ 

κοινωνικοποιημένα, πρόσχαρα, όμορφα, αυτά είναι αγαπητά. Σα όμορφα, τα καθαρά». 

Άλλοι γονείς ανέφεραν: «...ανυπερθέτως, στρεσάρει η σχέση της μάνας-πατέρα», «...πρέπει να 

υπάρχει ομόνοια μεταξύ των γονιών , αλλά πρέπει τα παιδιά να το δουν κι αυτό. Δηλ., αν δεν το 

βιώσουν δεν θα καταλάβουν, αν τσακωθήκανε». Κάποιοι γονείς ανέφεραν: «Με το που ακούσει την 

λέξη, έλα να διαβάσουμε, καταρρέουν τα πάντα, ό,τι κι αν του ΄χω τάξει πιο πριν , ό,τι κι αν του ΄χω 

δώσει και δυο ώρες να παίζουμε μαζί , εκείνη η ώρα είναι πραγματικά μια ώρα που σιχαίνεται, κι εγώ 

σιχαίνομαι. Αυτό μας έχει καταστρέψει», «Για μένα το μεγαλύτερο στρες με το παιδί είναι το διάβασμα 

στο σπίτι». Άλλοι γονείς ανέφεραν: «Δεν έχει χρόνο ούτε για ξεκούραση ούτε για να κάνει κάτι που 

του αρέσει», «...ο ίδιος ο γονέας, που κάποιες φορές ωθεί το παιδί στο να κάνει πολλά πράγματα. Είναι 

αυτά που είπαμε προηγουμένως, αλλά είναι και γονείς που θέλουν να πάει το παιδί και να 

παρακολουθήσει όλες αυτές τις δραστηριότητες, που είδανε, γιατί το κάνει το παιδί του γείτονα, του 

απέναντι, του συναδέλφου, οπότε δε θέλει το δικό του παιδί να υστερεί σε κάτι». 

 

Αντιδράσεις των παιδιών στο στρες 

 

την επόμενη ενότητα θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της ομάδας εστίασης των 

γονέων, που αφορούν τις αντιδράσεις των παιδιών τους στο στρες. 

πως προκύπτει από την ανάλυση περιεχομένου και τη δημιουργία κατηγοριών, έπειτα από 

την εστιασμένη συζήτηση, προκύπτουν οι ακόλουθες αντιδράσεις των παιδιών στο στρες, 

σύμφωνα με τα λεγόμενα των γονιών: 

 Επιθετικότητα (π.χ. εκνευρισμός και ξέσπασμα σε ό,τι βρουν μπροστά τους, στα 

αδέλφια τους). 

 Αρνητικά συναισθήματα και φόρτιση (μίσος, λύπη, θυμό) . 

 Απόδραση στο φαγητό (κυρίως γλυκό). 

 Νυχτερινή ενούρηση. 

 ωματικά συμπτώματα: (Πονοκέφαλοι, δερματοπάθειες, στομαχόπονος, τρέμουλο 

ποδιών, τράβηγμα μανικιών, ονυχοφαγία). 

Για παράδειγμα, οι γονείς ανέφεραν: «...μαλώνει με τα αδέρφια του, τρομερά πράγματα γίνονται», 

«Μάχη στο σπίτι, χαμός. Σα παιδιά μου έρχονται στο σπίτι λες κι έχουν έρθει από μια φυλακή, τόσο 

καταπιεσμένα, κι εκτονώνονται στο σπίτι». Κάποιοι γονείς ανέφεραν : «Εγώ, βασικά, νευρικότητα 

παρατηρώ, ο γιος μου είναι πιο έντονος,  κόρη μου δεν έχει κάτι τέτοιο...ο γιος μου ναι, θυμό..», 
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«Εμένα είναι το κλάμα στο γιο μου, είναι πάρα πολύ ευαίσθητος». Άλλοι γονείς ανέφεραν: «Ανοίγει 

η πόρτα κι ακούς : τι θα φάμε; Σους λες τι υπάρχει για φαί  και δεν τους ικανοποιεί...θέλουν κάτι 

γλυκό. Όταν λες αυτό το πράγμα είναι σίγουρα στρες», «...το ρίχνουν στο φαγητό».Άλλοι γονείς 

ανέφεραν : «Σρώνε νύχια, βραδινή ούρηση», «Είχαμε καταφέρει να κόψουμε το babylino , μιλάμε 

τώρα για προνηπιακή ηλικία, και κάποια στιγμή όταν πήγαμε στο προνήπιο ξεκίνησε πάλι το babylino. 

Κι αυτό συνεχίστηκε μέχρι την Σρίτη δημοτικού. Και τα νύχια το ίδιο. Κι από ότι κατάλαβα, γιατί το 

έψαξα , ήταν το σχολείο». Οι γονείς, επίσης, ανέφεραν : «τρίβουν τα μαλλιά τους. Ο Μανόλης εδώ 

και τα έχει ήδη μαδήσει, δεν πρόκειται να ξαναβγούνε και η Ιωάννα εδώ, συνέχεια αυτό το μαλλί», 

«την πρώτη φορά που πήγε στο σχολείο, εκτός από τα νύχια, που άρχισε τότε να τα τρώει, το λάθος 

ήταν δικό μου. Έπεσα πάνω της με τα μούτρα, με αποτέλεσμα η δικιά μου τελειομανία, να μεταφερθεί 

στο παιδί». 

 

 

Προκλήσεις των γονέων στην ανατροφή των παιδιών  

 

την παρακάτω ενότητα θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της εστιασμένης συζήτησης με 

την ομάδα εστίασης (focused group discussion), των γονέων, αναφορικά με τις προκλήσεις 

των γονιών στην ανατροφή των παιδιών τους και που απευθύνονται για βοήθεια.  

Όστερα από ενδελεχή μελέτη του ποιοτικού υλικού της εστιασμένης συζήτησης, 

αναδείχθηκαν οι παρακάτω κατηγορίες ως προς τις προκλήσεις των γονέων για την 

ανατροφή των παιδιών τους : 

 Αρνητική επιρροή από τους συνομηλίκους. 

 Αρνητική επιρροή από την τηλεόραση (λάθος πρότυπα). 

 υγκρούσεις γονέων. 

 Έλλειψη υπομονής γονέων. 

Για παράδειγμα, οι γονείς ανέφεραν ότι οι προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν 

στην ανατροφή των παιδιών τους είναι : «...οι παρέες. Εξωτερικοί παράγοντες περισσότερο», 

«...αυτό που έχεις καλλιεργήσει εσύ μέσα στην οικογένειά σου, το ακυρώνει μετά μια κοινωνική 

ομάδα». Άλλοι γονείς ανέφεραν: «Λάθος πρότυπα, τηλεόραση», «...βλέπουν κάποια πράγματα, που 

θεωρούν ότι είναι σωστά. Ενώ δεν είναι. Γιατί από τη στιγμή που προβάλλονται σε κοινή θέα, γιατί να 

μην είναι σωστά; Αλλά εσύ ωστόσο στο σπίτι, λες το αντίθετο. Και τα κατακρίνεις. Έχεις σύγκρουση, 

είναι αναπόφευκτο». Κάποιοι άλλοι γονείς ανέφεραν: «...η επέμβαση που κάνει ο ένας στον άλλον. 

Εκείνη την ώρα που λες εσύ κάτι ας πούμε, είτε γιατί νιώσει μειονεκτικά, είτε γιατί θεωρεί ότι δεν 

είναι σωστό, είναι ένας δύσκολος....», «Εγώ τα βλέπω τελείως διαφορετικά, εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει 
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να κοιτάζουμε πρώτα τις γνώσεις, δηλ. δεν πρέπει τα παιδιά μα ς να είναι πρώτα στο σχολείο, επειδή 

εγώ είμαι δασκάλα, δεν το βλέπω εγωιστικά. Ο άντρας μου λέει, από τη στιγμή που είσαι δασκάλα, 

είσαι παιδαγωγός, πρέπει να χειρίζεσαι σωστά την ανατροφή τους και την επίδοσή τους στο σχολείο. 

Εκεί υπάρχει διαφορά..». Άλλοι γονείς ανέφεραν: «Πολλές φορές ο ένας γονέας επιβαρύνεται 

περισσότερο με την ανατροφή των παιδιών , γιατί ο άλλος μπορεί να είναι για κάποιο λόγο απών από 

το σπίτι. Όπως είναι ένας παράγοντας, η δουλειά, η πολύωρη εργασία», «εγώ παρεκτρέπομαι πάρα 

πολλές φορές και τα παιδιά παρεκτρέπονται σε σημείο που δεν μπορώ να τα επαναφέρω, δεν είναι 

εύκολο. Αλλά πρέπει να επιστρατεύεις όλη την υπομονή που υπάρχει. Αλλιώς, δεν ξέρω...εγώ δεν τα 

καταφέρνω». 

 

Πηγές υποστήριξης γονέων 

 

Όστερα από ενδελεχή μελέτη του ποιοτικού υλικού της εστιασμένης συζήτησης, 

αναδείχθηκαν οι παρακάτω κατηγορίες ως προς το που απευθύνονται για βοήθεια, οι γονείς : 

 τους εκπαιδευτικούς. 

 την οικογένεια. 

 τους φίλους. 

 Από τους συλλόγους γονέων. 

 Από πουθενά. 

Για παράδειγμα, οι γονείς ανέφεραν ότι λαμβάνουν βοήθεια από : «Η επαφή με τη δασκάλα, 

ναι είναι σημαντικό», «...έχουμε καλή επαφή με τους δασκάλους , υπάρχει μια συνεργασία έτσι έχω και 

θάρρος». Άλλοι γονείς ανέφεραν: «ύζυγο, αδέρφια, γονείς», «αν πιο μεγάλη που με συμβουλεύει 

αλλά κι εγώ χαίρομαι που ακούω τη γνώμη της μαμάς μου . Και μου αρέσει και να μιλάω μαζί της και 

ότι έχει περισσότερες εμπειρίες  κι αυτή παιδιά μεγάλωσε». Κάποιοι άλλοι γονείς ανέφεραν : 

«Υίλοι, πολύ καλοί φίλοι», «...οι παρέες που κάνουμε είναι οι παρέες των παιδιών μας. Έτσι 

ταυτόχρονα αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα». Επίσης, οι γονείς ανέφεραν: «Οι σύλλογοι γονέων 

μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο , εδώ. Δηλ., μπορούν να καλέσουνε ανάλογα με τα προβλήματα 

που βλέπου ότι απασχολούνε , σε ένα σχολείο, σε μια τάξη, που απασχολούν τους γονείς, μπορούν να 

καλέσουν έναν ειδικό να συζητήσουνε πάνω σε αυτά τα θέματα. Οπότε...πολύ βοηθητικό αυτό», ενώ 

κάποιοι άλλοι γονείς ανέφεραν: «Καθόλου», «Καθόλου. Δεν υπάρχει κάπου να μπορώ νε 

απευθυνθώ , αν αντιμετωπίζω κάτι». 

την ενότητα αυτή έγινε η παρουσίαση των αποτελεσμάτων, όπως προέκυψαν μετά από τη 

συζήτηση σε ομάδες εστίασης (focus groups) των γονέων . Ta δεδομένα αυτά φώτισαν τις 

πηγές στρες των παιδιών αυτής της ηλικίας, τις αντιδράσεις τους στις στρεσογόνες 
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καταστάσεις, τις προκλήσεις των γονιών στην ανατροφή των παιδιών τους και που 

απευθύνονται για βοήθεια, όταν τη χρειαστούν. 

                       

                     Aποτελέσματα Εστιασμένης Ομάδας υζήτησης Εκπαιδευτικών 

 

την ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της εστιασμένης ομάδας συζήτησης 

(focused group discussion), των εκπαιδευτικών. 

 

                                          Α΄  Ομάδα Εκπαιδευτικών 

 

 Η πρώτη ομάδα εκπαιδευτικών αποτελούνταν από τους εκπαιδευτικούς των μαθητών των 

πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου (Α΄Β΄και Γ΄δημοτικού), που συμμετείχαν στην 

έρευνα. Θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα από την εστιασμένη ομάδα συζήτησης και οι 

κατηγορίες που προέκυψαν, ύστερα από την ανάλυση περιεχομένου της συζήτησης. 

 

Πηγές στρες μαθητών 

 

Μετά από απομαγνητοφώνηση του πρωτογενούς ποιοτικού υλικού της εστιασμένης ομάδας 

συζήτησης με των εκπαιδευτικών, προέκυψαν οι παρακάτω κατηγορίες , ως προς τις πηγές 

στρες που βιώνουν οι μαθητές τους: 

 Η αξιολόγηση (διαγωνίσματα, έλεγχοι προόδου). 

 Η οικονομική κρίση. 

 υγκρούσεις των γονέων. 

 Ρατσισμός-απομόνωση κάποιων μαθητών (λόγω εθνικότητας ή επίδοσης). 

 Τψηλές προσδοκίες γονέων. 

Για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι τους μαθητές τους , τους στρεσάρει: «Σα 

διαγωνίσματα, τα τεστ, οι έλεγχοι», «Οι βαθμοί, η σημαία η παντέρμη..». Άλλοι εκπαιδευτικοί 

ανέφεραν: «Σα αγχώνει αυτή η κατάσταση η οικονομική. Νομίζω ότι είναι το νούμερο 1», «Αυτό θα 

έλεγα κι εγώ». Κάποιοι άλλοι εκπαιδευτικοί ανέφεραν: «Αντιπάθειες δημιουργούνται και εξαιτίας 

των γονιών», «Έχουμε περάσει πολύ δύσκολες καταστάσεις και ήταν αιτία οι γονείς». Άλλοι 

εκπαιδευτικοί ανέφεραν: «Ήρθε ένα καινούριο παιδί από άλλο σχολείο, παιδί που δεν γίνεται 

ιδιαίτερα αγαπητό, εύκολα, από τα υπόλοιπα παιδιά. Αυτό βρέθηκε αμέσως στο περιθώριο. Τπήρξε 

έντονη κόντρα, δεν τον δεχόταν με τίποτα στην ομάδα της τάξης», «Εγώ θυμάμαι ένα παιδί που είχα 

και πάρα πολύ καλή μαθήτρια, πάρα πολύ καλό παιδί, κι επειδή είχε απομονωθεί από την τάξη , επειδή 
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ήταν αλβανάκι-κορίτσι, δημιούργησε δικές του άμυνες μετά και αυτό δεν ήθελε τα υπόλοιπα. Είδα 

πολλά πράγματα κι έβγαζε , αρνητικά, γιατί, από το ρατσισμό που ένιωθε εναντίον του». Οι 

εκπαιδευτικοί, επίσης,  ανέφεραν: «Η σημαία νομίζω δεν δημιουργεί στρες στα παιδιά, δημιουργεί 

στρες στους γονείς και οι γονείς με τη σειρά τους δημιουργούν στρες στα παιδιά για το θέμα σημαία», 

«...όλες οι μαμάδες που έρχονται να τα πάρουν από το ολοήμερο  «πόσο πήρες στην ορθογραφία; Δεν 

φταίνε τα παιδιά». 

 

Αντιδράσεις των μαθητών στο στρες 

 

πως προκύπτει από την ανάλυση περιεχομένου του πρωτογενούς ποιοτικού υλικού της 

εστιασμένης ομάδας συζήτησης, προκύπτουν οι ακόλουθες κατηγορίες ως προς τις  

αντιδράσεις των μαθητών στο στρες, σύμφωνα με τα λεγόμενα των εκπαιδευτικών: 

 ωματικά συμπτώματα (πόνος στην κοιλιά-κυρίως την ώρα της ορθογραφίας, 

κοκκίνισμα προσώπου, συχνοουρία, πονοκέφαλος, ονυχοφαγία). 

 υμπτώματα παλινδρόμησης (ακράτεια ούρων). 

 Εκδήλωση επιθετικότητας-νευρικότητας. 

 χολική άρνηση. 

Για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν πως τα παιδιά όταν νιώθουν στρες, εκδηλώνουν : 

«Κοιλίτσες....η κοιλιά μου», «Ζητάνε πολύ πιο συχνά να πάνε στην τουαλέτα, γίνονται πιο κινητικά τα 

παιδιά, βγάζουν επιθετικότητα παιδιά που μέχρι πριν δεν ήταν καθόλου επιθετικά».Άλλοι 

εκπαιδευτικοί ανέφεραν: «Σου έχουν φύγει κι ενός παιδιού», «Ούρα, ναι, ναι. τις αρχές, ναι». 

Κάποιοι εκπαιδευτικοί ανέφεραν : «...γίνονται πιο κινητικά τα παιδιά, βγάζουν επιθετικότητα παιδιά 

που μέχρι πριν δεν ήταν καθόλου επιθετικά», «Μεγάλη νευρικότητα». Σέλος, κάποιοι εκπαιδευτικοί 

ανέφεραν : «Δεν έρχονται σχολείο», «...μου είπε ο δάσκαλος «σιγά μωρέ που θα σου δώσω και τέτοιο 

ρόλο», ήταν απότομος ο δάσκαλος με εμένα, εκείνη την ώρα ο άνθρωπος μπορεί να είχε και χίλια 

πράγματα, ήταν και πολλά παιδιά τότε. Έκανα να πάω στο σχολείο , να σας πω, δυο μήνες;». 

 

Προκλήσεις των εκπαιδευτικών στη συμπεριφορά των μαθητών 

 

την ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα από τη συζήτηση με την ομάδα 

εστίασης, των εκπαιδευτικών, που αφορά τις προκλήσεις και τη διαχείριση των προκλητικών 

συμπεριφορών των μαθητών καθώς και  το που απευθύνονται για βοήθεια. 
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Οι κατηγορίες που αναδύθηκαν, ύστερα από την ανάλυση της εστιασμένης συζήτησης, ως 

προς τις προκλήσεις-δυσκολίες που καλούνται οι εκπαιδευτικοί να αντιμετωπίσουν στη 

συμπεριφορά των μαθητών τους είναι οι ακόλουθες:  

 Έλλειψη ορίων-κανόνων από το σπίτι. 

 Περιορισμένος ύπνος (κοιμούνται αργά το βράδυ) και δεν μπορούν να 

ανταπεξέλθουν. 

Για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν: «Δεν μπορούν να ακολουθήσουν κανόνες», «Από τις 

οικογένειες και από πάρα πολύ μικρά που είναι, έρχονται σε μας, αν εγώ προσπαθήσω να τους βάλω 

όρια, φοβούμενα εμένα, θα τα τιμωρήσω τότε δεν ξέρω αν έχω πετύχει το στόχο μου στην ουσία». 

Άλλοι εκπαιδευτικοί ανέφεραν: «...το πρώτο χρονικό διάστημα, οι περισσότεροι μαθητές μου ήταν 

κουρασμένοι, νυσταγμένοι , σχεδόν κοιμόντουσαν πάνω στο τραπέζι το πρωί. Σους ρωτούσα λοιπόν, τι 

ώρα κοιμηθήκατε, α.....εγώ είδα το τάδε και κοιμήθηκα 12 η ώρα τη νύχτα, εγώ είδα το ένα...», «Δεν 

βλέπουν τα παιδιά που σέρνονται; τη Γερμανία που λες εσύ, ξέρεις τα παιδιά τι ώρα κοιμούνται; 

Θυμάσαι...7 η ώρα το απόγευμα. 7 η ώρα στα κρεβάτια τους. Και σηκώνονται 6 η ώρα. 7 η ώρα . 

Ένα παιδί που έχει χορτάσει ύπνο και θα μπορέσει να παρακολουθήσει και θα δε θα είναι τόσο ζωηρό, 

δε θα είναι σε υπερένταση, θα είναι πιο ήρεμο την άλλη μέρα, θα ΄ναι ξεκούραστο». 

 

Διαχείρηση προκλητικών συμπεριφορών των μαθητών 

 

Αναφορικά με τη διαχείριση προκλητικών συμπεριφορών, το πώς δηλαδή πειθαρχούν τους 

μαθητές, έπειτα από την εστιασμένη συζήτηση και την επεξεργασία των δεδομένων, 

προκύπτουν οι εξής κατηγορίες : 

 Με φωνές. 

 Διακοπή του μαθήματος. 

 Ποινές, τιμωρίες. 

Για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν: «Σο πρώτο είναι να φωνάζεις. Δυστυχώς αυτό είναι. 

Μα πρέπει να επιβάλλεις την πειθαρχία». «Κάποιες φορές όμως...να φωνάξω». Άλλοι εκπαιδευτικοί 

ανέφεραν: «ταματώ το μάθημα. Εγώ σταματώ. Σα τελευταία χρόνια», «Κι εγώ σταματώ και μάλιστα 

τόσο πολύ , που αν κάτσω στην καρέκλα σημαίνει ότι έχετε ξεπεράσει κάθε όριο ...». Κάποιοι 

εκπαιδευτικοί ανέφεραν : «Εγώ έχω εφαρμόσει αυτό με την κόκκινη πινέζα. ε όποιον πέσει η 

κόκκινη πινέζα, σημαίνει ότι θα „χει επιπτώσεις. Να μη συμμετέχει σε εκδρομή ή σε κάποιες 

δραστηριότητες της τάξης , σε κάτι ευχάριστο τέλος πάντων. Κάθε Παρασκευή λοιπόν, γίνεται 

συζήτηση στην τάξη και αποφασίζουν οι μαθητές ποιος , σε ποιον θα αφαιρέσουν την κόκκινη πινέζα. 

Και μάλιστα κι οι μαθητές αποφασίζουν και σε ποιόν θα μπει η κόκκινη πινέζα», «πρέπει να υπάρχει η 
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αμοιβή και η τιμωρία. Εγώ, ως παλιότερη σας το λέω. Που είμαι και της επιβράβευσης πολύ και της 

ενθάρρυνσης. Αλλά πρέπει να υπάρχει και η αμοιβή και η τιμωρία. Έτσι είναι η κοινωνία, δυστυχώς». 

 

Πηγές υποστήριξης εκπαιδευτικών 

 

Οι κατηγορίες που αναδύθηκαν, ύστερα από την ανάλυση της εστιασμένης συζήτησης, 

αναφορικά με το που απευθύνονται για βοήθεια, είναι οι ακόλουθες : 

 τους συναδέλφους. 

 το διευθυντή. 

 το σύλλογο γονέων του σχολείου ή στους γονείς. 

Για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι απευθύνονται για βοήθεια : «ε συνάδελφους», 

«Ο ένας στον άλλον. Κράτα με να σε κρατώ». Άλλοι εκπαιδευτικοί ανέφεραν: «το διευθυντή», «Ο 

διευθυντής, συνάδελφος είναι κι αυτός». Κάποιοι εκπαιδευτικοί ανέφεραν: «Από το ύλλογο 

γονέων, αν χρειαστούμε κάτι κι αυτό αναλόγως», «...στους γονείς. Άσχετα τι θα κάνει ο γονιός αλλά 

είσαι υποχρεωμένος να το πεις». 

την ενότητα αυτή έγινε η παρουσίαση των αποτελεσμάτων, όπως προέκυψαν μετά από τη 

συζήτηση σε ομάδες εστίασης (focus groups) των εκπαιδευτικών των μικρών τάξεων του 

σχολείου (Α‟ Β΄ Γ΄). Ta δεδομένα αυτά φώτισαν τις πηγές στρες των παιδιών αυτής της 

ηλικίας, τις αντιδράσεις τους στις στρεσογόνες καταστάσεις, τις προκλήσεις των 

εκπαιδευτικών στη συμπεριφορά των μαθητών τους, το πώς διαχειρίζονται αυτές τις 

προκλήσεις και που απευθύνονται οι ίδιοι για βοήθεια.  

 

                                        Β΄ Ομάδα Εκπαιδευτικών 

 

Η δεύτερη ομάδα εκπαιδευτικών αποτελούνταν από τους δασκάλους των μαθητών των 

μεγαλύτερων τάξεων του δημοτικού σχολείου (Δ‟ και Ε‟ δημοτικού), που συμμετείχαν στην 

έρευνα. Θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα από την εστιασμένη συζήτηση και οι 

κατηγορίες που προέκυψαν, ύστερα από την ανάλυση περιεχομένου της συζήτησης. 

 

Πηγές στρες μαθητών 

 

Οι κατηγορίες που αναδύθηκαν, ύστερα από την ανάλυση της εστιασμένης συζήτησης, ως 

προς τις πηγές στρες που βιώνουν οι μαθητές τους, είναι οι εξής: 

 Σο διάβασμα και η αξιολόγηση στο σχολείο. 
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 Η αρνητική σχέση με τους συμμαθητές ( ρατσιστικά και κοροϊδευτικά σχόλια).  

 Οι συγκρούσεις των γονέων, στην οικογένεια. 

 Η προβληματική σχέση των γονέων , με τους γονείς των φίλων τους. 

Για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι τους μαθητές τους, τους στρεσάρει : 

«Διάβασμα», «Οι επιδόσεις». Άλλοι εκπαιδευτικοί ανέφεραν: «Η σχέση με τους φίλους του, 

μεγάλο στρες», «τα μαθησιακά, είτε υπάρχει κάποιο «πρόβλημα», είτε είναι η καθαριότητα του 

μαθητή , δεν κάθεται κανένας μαζί του, τον απωθούν, το πόσο ελαφρύς ή παχύς είναι». 

Κάποιοι  εκπαιδευτικοί ανέφεραν: «Πολύ στρεσογόνος παράγοντας, ναι. Αν υπάρχουν 

οικογενειακά προβλήματα», «Οικογενειακές διαφορές». Σέλος, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν: «Και 

οικογενειακές διαφορές σε οικογένειες, μεταξύ τους. Από οικογένεια σε οικογένεια δημιουργεί 

πρόβλημα πάλι. Οι γονείς έχουν πρόβλημα μεταξύ τους και δημιουργούν πρόβλημα στα παιδιά», 

«Γενικά η διαφωνία των γονέων δημιουργεί τεράστιο μπέρδεμα στο παιδί». 

 

Αντιδράσεις των μαθητών στο στρες 

 

Οι κατηγορίες που αναδύθηκαν, ύστερα από την ανάλυση της εστιασμένης συζήτησης, ως 

προς τις αντιδράσεις των μαθητών στο στρες, είναι οι εξής: 

 ωματικά συμπτώματα (πόνος στην κοιλιά, στο κεφάλι, τρώνε τα νύχια τους). 

 Αυξημένη όρεξη για φαγητό. 

 Επιθετική συμπεριφορά. 

 Καταστροφή των βιβλίων του σχολείου.  

Για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν: «Σρώνε τα νύχια», «...μπορεί να πονάει η κοιλιά». 

Άλλοι εκπαιδευτικοί ανέφεραν: «Σρων πολύ φαγητό», «Και το είδος του φαγητού». 

Κάποιοι εκπαιδευτικοί ανέφεραν: «Μπορεί να βγάλει επιθετικότητα. Η βία γεννά βία», «Μπορεί 

να εκφράζει επιθετικότητα αν νιώθει στρες». Σέλος, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν: «Σο σκίσιμο του 

βιβλίου στο τέλος της χρονιάς. Σα μεγάλα παιδιά σκίζουν τα βιβλία. Αποδεσμευτήκαμε...», «Αντί να 

το φυλάξουν, το πετάω... γιατί κάτι μου δημιούργησε. Κάτι που το απεχθάνεσαι θες να το 

ξεφορτωθείς. Δεν το κρατάς». 

 

Προκλήσεις των εκπαιδευτικών στη συμπεριφορά των μαθητών 

 

την ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα από τη συζήτηση με την ομάδα 

εστίασης, των εκπαιδευτικών, που αφορά τις προκλήσεις και τη διαχείριση των προκλητικών 

συμπεριφορών των μαθητών καθώς και  το που απευθύνονται για βοήθεια. 
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Οι κατηγορίες που αναδύθηκαν, ύστερα από την ανάλυση της εστιασμένης συζήτησης, ως 

προς τις προκλήσεις-δυσκολίες που καλούνται οι εκπαιδευτικοί να αντιμετωπίσουν στη 

συμπεριφορά των μαθητών τους είναι οι ακόλουθες: 

 Αδιαφορία μαθητών. 

 Έλλειψη ορίων και κανόνων  συμπεριφοράς.. 

 Περιορισμένος σεβασμός για το δάσκαλο . 

Για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν: «Αδιαφορία για το μάθημα, αδιαφορία. Κι αυτό που 

είπαμε πριν, ότι τα ξέρω όλα ήδη, έχω μάθει, δεν είναι ανάγκη να τα ξανακούσω από εδώ», «Αυτό, 

ναι». Άλλοι εκπαιδευτικοί ανέφεραν: «Δεν υπάρχουν στο παιδί κανόνες και όρια. Πρέπει συνέχεια 

να το θέτεις εσύ και είναι πάρα πολύ δύσκολο», «Πρέπει να έχει μάθει να έχει όρια. Δεν γίνεται να 

έρθει εδώ και να του βάλεις εσύ τα όρια. Πρέπει να ξέρει». Σέλος, κάποιοι εκπαιδευτικοί 

ανέφεραν: «...ο γονιός δεν έχει σεβασμό προς το δάσκαλο και πάει και στο παιδί», «Σα παιδιά έχουν 

έλλειψη σεβασμού προς το δάσκαλο». 

 

Διαχείρηση προκλητικών συμπεριφορών των μαθητών 

 

Αναφορικά με τη διαχείριση προκλητικών συμπεριφορών, το πώς δηλαδή πειθαρχούν τους 

μαθητές, έπειτα από την εστιασμένη συζήτηση και την επεξεργασία των δεδομένων, 

προκύπτουν οι εξής κατηγορίες : 

 Κανόνες στην τάξη. 

 Σιμωρίες-απαγορεύσεις. 

 Εξατομικευμένη προσέγγιση μαθητών. 

Για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν: «Να τους υπενθυμίζουμε συνέχεια, τους βλέπουν 

μπροστά τους. Και κρατάς το λόγο σου», «Τπενθυμίζουμε τους κανόνες όλη την ώρα».Άλλοι 

εκπαιδευτικοί ανέφεραν: «Δεν συμμετέχουν στις εκδρομές», «υνέπεια στις ποινές. Αν δεχτούνε 

ποινές θα υπάρξει συνέπεια». Κάποιοι εκπαιδευτικοί ανέφεραν: «...μέσα από δραστηριότητα, γιατί 

κάνουμε πολλές δραστηριότητες, πιο ανάλαφρα, προκειμένου να τα προσεγγίσω διαφορετικά», «να 

ψάξεις να βρεις τα θετικά τους και να τα ενισχύσεις». 

 

Πηγές υποστήριξης εκπαιδευτικών 

 

Οι κατηγορίες που αναδύθηκαν, ύστερα από την ανάλυση της εστιασμένης ομάδας 

συζήτησης, αναφορικά με το που απευθύνονται οι εκπαιδευτικοί για βοήθεια, είναι οι 

ακόλουθες: 
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 τους συναδέλφους (εσωτερική αλληλοβοήθεια). 

 τους γονείς. 

 το σχολικό σύμβουλο. 

Για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν: «Από τους συναδέλφους», «Αυτό που είπαμε από 

τους συναδέλφους» Άλλοι εκπαιδευτικοί ανέφεραν: «Από τους γονείς κάποιες φορές ναι, μπορεί», 

«Εγώ έχω μεγάλη βοήθεια από τους γονείς, αλλά δεν περίμενα να έρθουν σε μένα. Δεν ήρθαν ποτέ οι 

γονείς σε μένα. Εγώ τους κυνήγησα, εγώ ζήτησα τη βοήθειά τους». Κάποιοι εκπαιδευτικοί 

ανέφεραν: «...από τη σύμβουλο επίσης», «...η δική μας είναι πολύ κοντά. Μας κάνουν τακτικές 

συναντήσεις, συζητάμε όλοι μαζί. Και προσωπικά η γυναίκα ασχολείται, μας καλεί. Μέχρι και στο σπίτι 

της». 

Οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν και τη βοήθεια που λαμβάνουν από τους καθηγητές του 

Πανεπιστημίου Κρήτης, όταν τη χρειάζονται. υγκεκριμένα ανέφεραν : «Εδώ στο Ρέθυμνο 

εγώ έχω στήριξη. την Αθήνα δεν είχα. Έχω το τηλέφωνο του Κουρκούτα, αν θέλω κάτι θα τον 

πάρω. Και της Μουζάκη. Και της Δεσσύλα, που είναι ιδιώτης η Δεσύλλα, αλλά με βοηθάει πάρα 

πολύ. Και 2-3 άλλους ψυχολόγους κι έχω και φίλους τώρα , ο Ματσόπουλος, με βοηθάει. Άμα θέλω 

μπορώ να τον πάρω». 

Πρόσθεσαν και τη μηδαμινή βοήθεια που τους παρέχεται από την κοινωνία-κράτος. Η 

απογοήτευσή τους ήταν έκδηλη. λοι οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν  ότι δεν έχουν βοήθεια από 

την κοινωνία: «......από την κοινωνία καθόλου». 

την ενότητα αυτή έγινε η παρουσίαση των αποτελεσμάτων, όπως προέκυψαν μετά από τη 

συζήτηση σε ομάδες εστίασης (focus groups) των εκπαιδευτικών των μεγαλύτερων τάξεων 

του σχολείου (Δ΄, Ε‟ ). Ta δεδομένα αυτά φώτισαν τις πηγές στρες των παιδιών αυτής της 

ηλικίας, τις αντιδράσεις τους στις στρεσογόνες καταστάσεις, τις προκλήσεις των 

εκπαιδευτικών στη συμπεριφορά των μαθητών τους, το πώς διαχειρίζονται αυτές τις 

προκλήσεις και που απευθύνονται οι ίδιοι για βοήθεια.  
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Κεφάλαιο 5  

 

υμπεράσματα της παρούσας έρευνας 

 

τόχος της παρούσας μελέτης ήταν να ανιχνευθούν οι πηγές στρες των παιδιών της πρώτης 

σχολικής ηλικίας, οι αντιδράσεις των παιδιών σε τέτοιες καταστάσεις, οι πηγές υποστήριξης 

που λαμβάνουν καθώς και οι προκλήσεις των γονέων στην ανατροφή των παιδιών τους αλλά 

και οι προκλήσεις των εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση των παιδιών που παρουσιάζουν 

προκλητική συμπεριφορά. 

Σα παιδιά, ύστερα από την ανάλυση της εστιασμένης συζήτησης και την ερμηνεία των  

ιστοριών-ζωγραφιών με αρνητικό συναίσθημα,  ανέφεραν ως πηγές στρες την αξιολόγηση 

στο σχολείο, την απομόνωση από τους φίλους, τις συγκρούσεις με οικεία κι αγαπημένα 

πρόσωπα καθώς και τις συγκρούσεις των γονιών στην οικογένεια, την επιθετικότητα 

(λεκτική-σωματική) από τους φίλους τους, την απόρριψη από τη συμμετοχή τους σε 

οικογενειακές δραστηριότητες και την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου ή ενός 

κατοικιδίου. Σα μεγαλύτερα παιδιά (Δ – Ε δημοτικού), πρόσθεσαν ως πηγή στρες και τα 

ατυχήματα ή τις ασθένειες που μπορεί να συμβούν στα ίδια ή σε αγαπημένα τους πρόσωπα.  

Οι αντιδράσεις των παιδιών στο στρες, σύμφωνα με την ανάλυση της εστιασμένης συζήτησης 

και την ερμηνεία των  ιστοριών-ζωγραφιών με αρνητικό συναίσθημα, είναι τα αρνητικά 

συναισθήματα που νιώθουν (φόβο, θυμό, λύπη, κλπ), η σχολική άρνηση, η επιθετικότητα, η  

απόσυρση, το κλάμα, διάφορα σωματικά συμπτώματα (πόνος στην κοιλιά, πονοκέφαλος, 

κλπ). Σα μεγαλύτερα παιδιά ανέφεραν σαν αντίδραση στο στρες και την προσπάθειά τους να 

βρουν στρατηγικές που θα τα βοηθήσουν να ξεπεράσουν το στρες. 

ταν τα παιδιά βιώνουν στρεσογόνες καταστάσεις απευθύνονται για βοήθεια , σύμφωνα με 

την ανάλυση της εστιασμένης συζήτησης στην οικογένεια, στους φίλους τους ή προσπαθούν 

μόνα τους να ξεπεράσουν αυτή την κατάσταση και κλείνονται στον εαυτό τους.  

Οι πηγές υποστήριξης των παιδιών όταν νιώθουν στρες, σύμφωνα με την ανάλυση της 

εστιασμένης συζήτησης και την ερμηνεία των  ιστοριών-ζωγραφιών με θετικό συναίσθημα, 

το παιχνίδι με τους φίλους, η ενασχόληση με το αγαπημένο τους άθλημα-σπορ, οι 

οικογενειακές δραστηριότητες, η ψυχαγωγία τους (τηλεόραση, μουσική). Σα  μεγαλύτερα 

παιδιά πρόσθεσαν και τις σχολικές εκδρομές. 

Όστερα από την ανάλυση του  «χάρτη σχέσεων» που σχεδίασαν τα παιδιά, προέκυψε ότι 

παιδιά των μικρών τάξεων κατέγραψαν περισσότερες υποστηρικτικές σχέσεις και λιγότερες 

στρεσογόνες σχέσεις με την οικογένειά τους, αμφίσημες σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς  και 
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υποστηρικτικές – αμφίσημες σχέσεις με τους φίλους. Η ομάδα με τα μεγαλύτερα παιδιά 

κατέγραψαν υποστηρικτικές και στρεσογόνες - αμφίσημες σχέσεις με την οικογένεια και 

τους φίλους. Δεν καταγράφηκαν σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς, όπως έγινε με την ομάδα 

των μικρότερων παιδιών. 

Οι γονείς, ύστερα από την ανάλυση της εστιασμένης συζήτησης, ανέφεραν ότι οι πηγές στρες 

που βιώνουν τα παιδιά τους είναι τα μαθήματα του σχολείου, οι σχέσεις με τους 

συμμαθητές-αδέλφια-φίλους και η οικονομική κρίση. Σα παιδιά έχουν μεγαλώσει έχοντας 

κάποια δεδομένα στη ζωή τους (διακοπές, εξωσχολικές δραστηριότητες) και τώρα λόγω της 

κρίσης αναγκάζονται να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους. Αυτό προκαλεί στρες στα παιδιά, 

σύμφωνα με τα λεγόμενα των γονέων και φαίνεται πως βιώνουν κι αυτά μαζί με την 

οικογένειά τους την οικονομική κρίση στη χώρα. Οι γονείς των μεγαλύτερων παιδιών 

πρόσθεσαν ως πηγή στρες και θέματα υγείας που μπορεί να υπάρχουν μέσα στην οικογένεια, 

τον ελάχιστο χρόνο που έχουν ελεύθερο τα παιδιά για να κάνουν δραστηριότητες που τα 

ευχαριστούν και τις διαφορετικές απόψεις των γονέων στην ανατροφή των παιδιών. 

Οι γονείς ανέφεραν ότι καταλαβαίνουν ότι τα παιδιά τους έχουν στρες όταν έχουν ένταση 

(φωνάζουν, αντιμιλούν), παίρνουν συγκεκριμένη έκφραση στο πρόσωπο (κατεβάζουν το 

πρόσωπο), απομονώνονται στο δωμάτιό τους ή κλείνονται στον εαυτό τους. Οι γονείς των 

μεγαλύτερων παιδιών πρόσθεσαν και την επιθετικότητα των παιδιών σε πρόσωπα κι 

αντικείμενα, την καταφυγή στο φαγητό, νυχτερινή ενούρηση και σωματικά συμπτώματα 

(πονοκέφαλο, πόνο στην κοιλιά, κλπ).  

Οι γονείς, ύστερα από την ανάλυση της εστιασμένης συζήτησης, ανέφεραν ότι οι προκλήσεις 

που αντιμετωπίζουν στην ανατροφή των παιδιών τους, είναι οι αρνητικές επιρροές που 

δέχονται τα παιδιά από τους φίλους και την τηλεόραση, η έλλειψη χρόνου να ασχοληθούν 

περισσότερο με τα παιδιά τους, λόγω εργασίας και οι αρνητικές σχέσεις που έχουν τα παιδιά 

με τους φίλους τους. Οι γονείς των μεγαλύτερων παιδιών πρόσθεσαν και τις συγκρούσεις των 

γονέων λόγω διαφορετικών απόψεων των συζύγων στην ανατροφή των παιδιών τους. 

Οι γονείς, ύστερα από την ανάλυση της εστιασμένης συζήτησης, ανέφεραν ότι απευθύνονται 

για βοήθεια, όταν τη χρειαστούν, στους εκπαιδευτικούς, στην οικογένειά τους, ενώ υπήρχε 

ομοφωνία στην έλλειψη υποστήριξης από την κοινωνία. Αναφέρθηκαν στη στέρηση των 

επιδομάτων που έπαιρναν, στις μηδαμινές οικονομικές παροχές αλλά και στις απαιτήσεις της 

κοινωνίας , όταν τα παιδιά τους θα βγουν στην αγορά εργασίας. 

Οι εκπαιδευτικοί, ύστερα από την ανάλυση της εστιασμένης συζήτησης, ανέφεραν ως πηγές 

στρες των μαθητών τους την αξιολόγηση στο σχολείο, την οικονομική κρίση που βιώνουν 

στην οικογένεια, τις συγκρουσιακές σχέσεις των γονέων και το ρατσισμό που κάποια παιδιά 
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αντιμετωπίζουν. Οι εκπαιδευτικοί των μεγαλύτερων μαθητών πρόσθεσαν και την κακή σχέση 

των γονέων των μαθητών τους με τους γονείς των φίλων τους, ενώ δεν αναφέρθηκαν στην 

οικονομική κρίση. 

Αναφορικά με τις αντιδράσεις των μαθητών στο στρες, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν σωματικά 

συμπτώματα που οι μαθητές τους παρουσιάζουν, όταν στρεσάρονται, την εκδήλωση 

επιθετικότητας-νευρικότητας, τη σχολική άρνηση καθώς και την εμφάνιση κάποιων 

συμπτωμάτων παλινδρόμησης. Οι εκπαιδευτικοί των μεγαλύτερων μαθητών πρόσθεσαν και 

την αυξημένη όρεξη των παιδιών για φαγητό.  

Οι εκπαιδευτικοί αναφορικά με τις προκλήσεις-δυσκολίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν 

στη συμπεριφορά των μαθητών τους, ανέφεραν την έλλειψη κανόνων-ορίων από το σπίτι, την 

έλλειψη ύπνου. Οι εκπαιδευτικοί των μεγαλύτερων τάξεων πρόσθεσαν και την έλλειψη 

σεβασμού στο πρόσωπο τους, από τους μαθητές αλλά κι από τους γονείς. 

Για να διαχειριστούν τις προκλητικές συμπεριφορές των μαθητών, οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν 

ότι πειθαρχούν τους μαθητές τους με φωνές, με διακοπή του μαθήματος και με ποινές ή 

τιμωρίες. Οι εκπαιδευτικοί των μεγαλύτερων τάξεων πρόσθεσαν την εξατομικευμένη 

προσέγγιση κάθε μαθητή, όταν παρουσιάζει προκλητική συμπεριφορά και τη θέσπιση 

κανόνων στην τάξη. 

ταν χρειάζονται βοήθεια οι εκπαιδευτικοί απευθύνονται κυρίως στους συναδέλφους τους, 

στο διευθυντή του σχολείου, στο σύλλογο γονέων ή και στους ίδιους τους γονείς. Οι 

εκπαιδευτικοί των μεγαλύτερων τάξεων πρόσθεσαν και τη βοήθεια που λαμβάνουν από το 

σχολικό σύμβουλο καθώς κι από τους καθηγητές του Πανεπιστημίου Ρεθύμνου. Ανέφεραν 

και την παντελή έλλειψη βοήθειας από την κοινωνία-κράτος, σε επίπεδο δομών, που θα 

έπρεπε να υπάρχουν, ώστε να μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσματικά κι έγκαιρα τους 

μαθητές τους. 

την ενότητα αυτή παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας για τις πηγές στρες των 

παιδιών της πρώτης σχολικής ηλικίας, τις αντιδράσεις των παιδιών σε τέτοιες καταστάσεις, 

τις πηγές υποστήριξης που λαμβάνουν καθώς και τις προκλήσεις των γονέων στην ανατροφή 

των παιδιών τους αλλά και τις προκλήσεις των εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση των 

μαθητών που παρουσιάζουν προκλητική συμπεριφορά. 

 

υσχέτιση ευρημάτων, με τα ευρήματα της υπάρχουσας βιβλιογραφίας 

 

ύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας η βαθμολογική επίδοση κι η υπερβολική 

σχολική εργασία αποτελούν πηγές στρες για τα παιδιά της πρώτης σχολικής ηλικίας , 
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παράγοντες που έχουν αναφερθεί και σε μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό 

(Witkin,1999 & Burnette-Fashave, 1999∙ Ruus, 2007). Σα τεστ στην τάξη και η υπερβολική 

εργασία στο σπίτι, καταστάσεις που σχετίζονται με κοινωνικά προβλήματα στο χώρο του 

σχολείου (διαφωνίες και συγκρούσεις με τους συμμαθητές, γελοιοποίηση από συμμαθητές), 

αποτελούν σημαντικούς στρεσογόνους παράγοντες για τα παιδιά αυτής της ηλικίας και 

αναφέρονται και στις έρευνες των Kraag και συν., το 2006 , των Lohaous και συν., το 1997. 

και των Isralowitz & Hong, το 1990. Άλλες πηγές στρες των παιδιών που αναφέρθηκαν από 

τους γονείς και τους δασκάλους αλλά κι από τα παιδιά, είναι διάφορα οικογενειακά 

προβλήματα ( διαπληκτισμοί γονέων, έλλειψη χρόνου των γονέων να ασχοληθούν με τα 

παιδιά τους), κάτι που συνάδει με την έρευνα των Omizo και συν., το 1998 . Oι αντιδράσεις 

των παιδιών στο στρες, όπως προέκυψαν από την ανάλυση των δεδομένων, είναι κυρίως 

συναισθηματικής φύσης (ξάσπασμα σε κλάματα, στενόχωρα συναισθήματα) για τα 

μικρότερα παιδιά και για τα μεγαλύτερα σωματικά συμπτώματα, όπως στομαχόπονος, 

τρέμουλο των παιδιών, κλπ. Οι γονείς ανέφεραν και συμπτώματα παλινδρόμησης (νυχτερινή 

ούρηση) αλλά και δερματοπάθειες, ως αντιδράσεις των παιδιών στο στρες, τα οποία 

συμφωνούν με την έρευνα του Brock και των συνεργατών του, το 2005, που αναφέρουν τα 

συμπτώματα παλινδρόμησης, ως συνοδά συμπτώματα του στρες, Μια σημαντική πηγή στρες 

που αναδείχθηκε είναι η πίεση που δέχονται τα παιδιά από τους γονείς τους για μεγαλύτερες 

επιδόσεις στο σχολείο. Αυτή τη στρεσογόνα κατάσταση την ανέφεραν οι εκπαιδευτικοί, 

φέρνοντας στην επιφάνεια το θέμα της σημαίας, ποιος δηλ., θα κρατήσει στη σημαία στην 

παρέλαση, μιας κι αποτελεί ένα μεγάλο θέμα στο σχολείο. Από εκεί καταλαβαίνουμε πόσο 

μεγάλες προσδοκίες έχουν οι γονείς από τα παιδιά τους, κάτι που έχει βρεθεί και στην 

έρευνα των Burnett & Fashwave, to 1999 και και των Isralowitz & Hong, το 1990,  που 

αναφέρουν ότι οι μαθητές έχουν στρες λόγω των υπερβολικών και συνεχών απαιτήσεων για 

όλο και μεγαλύτερη απόδοσή τους στο σχολείο από τους γονείς τους. Οι γονείς 

παραδέχθηκαν ότι οι ίδιοι βιώνουν στρες κι ότι θα πρέπει εκείνοι πρωτίστως να το 

διαχειριστούν και μετά να βοηθήσουν τα παιδιά τους, κάτι που έχει αποδειχθεί και στην 

έρευνα που έγινε στο Brown University, το 2008.  Οι περισσότεροι γονείς ήταν μητέρες, οι 

οποίες παραδέχθηκαν ότι έχουν υπερβολικό στρες , πράγμα που έχει αποδειχθεί και στην 

έρευνα των Esdaile & Greenwood, το 2003. 

Ψς προς τη διαχείριση του στρες, τα αποτελέσματα έδειξαν πως τα παιδιά χρησιμοποιούν 

περισσότερο τη συναισθηματική αντιμετώπιση του στρες (κλάμα, θυμό, επιθετικότητα), 

λιγότερο την κοινωνική αντιμετώπιση του στρες (αλληλεπίδραση των παιδιών με ανθρώπους 

του περιβάλλοντός τους, απομόνωση παιδιού) κι ακόμη λιγότερο τη γνωστική αντιμετώπισή 
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του (στρατηγικές που σκέφτονται τα ίδια τα παιδιά, ώστε να απαλλαγούν από το στρες) .  Σα 

αποτελέσματα αυτά σχετίζονται με την έρευνα των Badgi & Fhiser, τo 2006. Άλλες 

στρατηγικές που χρησιμοποιούν τα παιδιά είναι το δάγκωμα των νυχιών, η ενασχόληση με 

ευχάριστες δραστηριότητες (τηλεόραση, διάβασμα, ζωγραφική), προβλήματα ύπνου, πόνους 

στο κεφάλι και στην κοιλιά, όπως υποστηρίζουν κι οι έρευνες των Skybo & Buck, το 2007 

και Lohaus και συν., το 1997. 

Γονείς κι εκπαιδευτικοί πρέπει να καλλιεργήσουν την κοινωνικο-συναισθηματική ευεξία των 

παιδιών και να τα βοηθήσουν να διαχειρίζονται τις στρεσογόνες καταστάσεις που βιώνουν. 

Οι πηγές υποστήριξης για τα παιδιά, όταν βιώνουν στρες, όπως προέκυψαν από την παρούσα 

μελέτη, είναι τα οικογενειακά χαρακτηριστικά (συνοχή της οικογένειας, ζεστασιά, αγάπη), η 

εξωτερική στήριξη των παιδιών (από τους συμμαθητές), μια καλή φιλία. Οι δάσκαλοι και ένα 

θετικό σχολικό κλίμα που παρέχει μια απολαυστική μάθηση, αποτελούν υποστηρικτικούς 

παράγοντες για τα παιδιά που βιώνουν στρεσογόνες καταστάσεις. Διακρίνονται λοιπόν, οι 

οικογενειακοί προστατευτικού παράγοντες (καλές σχέσεις στην οικογένεια) και οι 

περιβαλλοντικοί προστατευτικοί παράγοντες (οι σχέσεις με τους γονείς και τους 

συνομήλικους). Οι υποστηρικτικοί αυτοί παράγοντες αυτοί έχουν βρεθεί και στις έρευνες 

των Gutman και συν. (2010), Xiaofu & Qiwen (2007), Gutman & Midgley (2000), Oh και 

συν. (2008), Blum & Libbey (2004).  

Η ανατροφή των παιδιών είναι ένα δύσκολο έργο. Η έκθεση των παιδιών στα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης (τηλεόραση), η επιρροή από τους φίλους, οι συγκρούσεις των γονέων, η έλλειψη 

χρόνου των γονέων λόγω πολύωρης εργασίας τους, ώστε να συμμετέχουν ουσιαστικά στη 

ζωή των παιδιών τους, αποτελούν δυσκολίες στην ανατροφή των παιδιών. Η ανατροφή των 

παιδιών είναι μια συνεχής πρόκληση κι απαιτεί από τους γονείς γνώση κι ενημέρωση για 

θέματα ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης , όσο και ανταλλαγή εμπειριών με άλλους γονείς. 

Η καλή επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου επιβάλλεται, μιας κι εκείνοι ζουν 

με τα παιδιά τους πολλές ώρες στο σχολείο. ε μια πρόσφατη έρευνα του Doucet (2008), 

βρέθηκε ότι οι γονείς θα πρέπει να εμπλέκονται με το σχολικό περιβάλλον του παιδιού και 

την εκπαίδευσή τους , μέσω εξωσχολικών δραστηριοτήτων, που στοχεύουν στο 

ν΄αποκτήσουν τα παιδιά δεξιότητες της ζωής. Οι γονείς θέλουν να βλέπουν ευτυχισμένα 

παιδιά στο σπίτι τους, αλλά και οι εκπαιδευτικοί ευτυχισμένους μαθητές στην τάξη τους. 

Εκπαιδευτικοί και γονείς είναι συνεργάτες: συνεργάζονται για θέματα που αφορούν το 

σχολείο, το σπίτι, την κοινότητα με κεντρικό άξονα το παιδί. 

Οι εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι για την εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση μιας ομάδας 

παιδιών. Η παραβατική συμπεριφορά των μαθητών, η επιθετικότητα, η βία, αποτελούν μια 
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πραγματικότητα στο σχολικό περιβάλλον, που καλούνται να αντιμετωπίσουν καθημερινά. Οι 

εκπαιδευτικοί καλούνται να αντιμετωπίσουν πολλές προκλήσεις στη συμπεριφορά υων 

μαθητών, όπως την αδιαφορία των μαθητών για το σχολείο, την έλλειψη προγράμματος στο 

σπίτι, την έλλειψη των ορίων από το σπίτι και την έλλειψη σεβασμού στο πρόσωπό τους. Για 

να διαχειριστούν αυτές τις καταστάσεις καταφεύγουν στις ποινές και τις τιμωρίες, στην 

επίπληξη των μαθητών, στη θέσπιση κανόνων στην τάξη, στη διαφορετική προσέγγιση κάθε 

μαθητή, στην απομάκρυνση του μαθητή που παρουσιάζει προκλητική συμπεριφορά από την 

τάξη. Ψστόσο η ανάγκη τους για περαιτέρω εκπαίδευση κι επιμόρφωση σε θέματα 

αντιμετώπισης προκλητικών συμπεριφορών ήταν έκδηλη. πως δήλωσαν δεν ξέρουν που 

μπορούν να απευθυνθούν όταν χρειάζονται βοήθεια και νιώθουν μόνοι, μιας κι απουσιάζουν 

δομές υποστήριξης,  για να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις. Απευθύνονται για βοήθεια 

στους συναδέλφους τους, στο σχολικό σύμβουλο ή στο διευθυντή της σχολικής μονάδας 

αλλά και στους γονείς των παιδιών, προκειμένου να βοηθήσουν τα παιδιά. Μεγάλη στήριξη 

δέχονται κι από τους καθηγητές του Πανεπιστημίου της πόλης. 

 

Σι νέο φέρνει η παρούσα έρευνα. 

 

Σο σκεπτικό της παρούσας έρευνας ήταν η κατανόηση των στρεσόγονων καταστάσεων των 

παιδιών σε οικογένεια και σχολείο, από την προοπτική των παιδιών, γονέων και 

εκπαιδευτικών και η κατανόηση υποστηρικτικών παραγόντων στη διαχείριση στρες από την 

προοπτική των παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών.  

Σο σημαντικό είναι ότι έγινε μια προσπάθεια συλλογής δεδομένων από τα ίδια τα παιδιά, 

μια προσπάθεια για καταγραφή της αίσθησης των ίδιων των παιδιών για το στρες που 

βιώνουν. Οι περισσότερες μελέτες που έχουν γίνει αναφορικά με το στρες των παιδιών, 

ανέδειξαν τα αποτελέσματά τους από τα λεγόμενα των γονέων, που μιλούσαν για το στρες 

που βιώνουν τα παιδιά τους. Λάμβαναν υπόψη τα λεγόμενα των γονέων προκειμένου να 

κατανοήσουν οι ερευνητές τις στρεσογόνες καταστάσεις που βιώνουν τα παιδιά. την 

παρούσα μελέτη τα δεδομένα συλλέχτηκαν από τα ίδια τα παιδιά και μάλιστα με τρεις 

διαφορετικές μεθόδους συλλογής, ώστε να είναι όσο το δυνατό πιο πλούσια και πιο 

αντιπροσωπευτικά. Σα ευρήματα στέλνουν ένα μήνυμα σε γονείς και δασκάλους, μιας και 

προέρχονται από τα ίδια τα παιδιά. 

Πολλοί ερευνητές θέλουν να διεξάγουν μελέτες με την εμπλοκή των παιδιών παρά να τα 

«χρησιμοποιούν» ως παθητικούς δέκτες. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται φωνή στα παιδιά να 

διασαφηνίσουν και να αγγίξουν θέματα που είναιι σημαντικά γι΄αυτά (Hill et al., 1996). 
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πως προαναφέρθηκε, με τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε (Grounded theory) για την 

ανάλυση του ποιοτικού υλικού, στην παρούσα έρευνα, δίνεται η δυνατότητα πολλαπλής 

συλλογής ποιοτικών δεδομένων (χρησιμοποιήθηκαν τρία ερευνητικά εργαλεία) και να 

«κατασκευαστεί» μια θεωρία, αναφορικά με το θέμα που ερευνάται. Μια θεωρία που δεν 

μπορεί να γενικευτεί, λόγω του περιορισμένου δείγματος, , ωστόσο δημιουργεί μια στάση.  

Είναι η πρώτη μελέτη που γίνεται πανελλαδικά με τη συγκεκριμένη, νέα  μεθοδολογία, τη 

Grounded theory. 

 

Περιορισμοί έρευνας 

 

Για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της παρούσας μελέτης , πρέπει να ληφθούν υπόψη 

κάποιοι περιορισμοί. 

την έρευνα συμμετείχαν μαθητές ενός δημοτικού σχολείου της πόλης του Ρεθύμνου κι 

αυτό περιορίζει τη δυνατότητα γενίκευσης και σύγκρισης των αποτελεσμάτων.  

Σα αποτελέσματα της έρευνας στηρίχθηκαν στη «φωνή» των συμμετεχόντων, για να 

εκφράσουν τις απόψεις τους για το φαινόμενο που μελετήθηκε. Επομένως η υποκειμενική 

φύση της προσέγγισης του θέματος, ίσως δε βρει εφαρμογή σε παρόμοια θέματα εκτός της 

παρούσας έρευνας.  

Σα δεδομένα της παρούσας μελέτης, προήλθαν από αυτοαναφορές των παιδιών, των γονέων 

και των εκπαιδευτικών. Κάτι τέτοιο περικλείει τον κίνδυνο ώστε να μην χαρακτηρίζονται 

αντικειμενικά, μιας και τα παιδιά-οι γονείς-οι εκπαιδευτικοί, προσπαθούν να αποκρύψουν 

κάποια περιστατικά ή να ωραιοποιήσουν καταστάσεις. Ψστόσο η συλλογή των δεδομένων 

με διαφορετικές μεθόδους (συζήτηση, ecomaps, ιχνογράφημα), στις ομάδες των μαθητών, 

βοηθούν τον ερευνητή ώστε να εξετάσει την ταύτιση των απόψεων των συμμετεχόντων.  

Σέλος, ο ρόλος του συνεντευκτή είναι νευραλγικός και θα πρέπει να επικεντρώνεται στον 

ερευνητικό του στόχο και να μην αποπροσανατολίζεται από άλλες καταστάσεις : φλυαρία 

συνεντευξιαζόμενου, ανειλικρίνειά του κλπ. Κάτι τέτοιο παρατηρήθηκε στην παρούσα 

μελέτη, μιας και τα υποκείμενα που πήραν μέρος πολλές φορές ξέφυγαν από το θέμα 

συζήτησης και οδήγησαν τη συζήτηση σε μονοπάτια διαφορετικά του στόχου. Πολλές 

φορές ο συνεντευκτής αναγκάστηκε να διακόψει τα λεγόμενα των υποκειμένων και να 

επαναφέρει τη συζήτηση στο σωστό δρόμο. 

 

Εφαρμογές των αποτελεσμάτων για παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους και 

εκπαιδευτικό σύστημα 
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Σο στρες των παιδιών της σχολικής ηλικίας πηγάζει από το σύστημα αξιολόγησης των 

μαθητών, στο πλαίσιο του σχολείου, κι από τις διαπροσωπικές σχέσεις με τους 

συνομηλίκους τους. Καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι η εφαρμογή προγραμμάτων 

κοινωνικοσυναισθηματικής αγωγής, σε επίπεδο πρόληψης στο ελληνικό σχολείο, 

προκειμένου να μειωθεί αυτός ο παράγοντας. Οι πολιτικοί ιθύνοντες, το Τπουργείο 

Παιδείας, θα πρέπει να διασφαλίσουν δομές για έγκαιρη παρέμβαση , σε ολόκληρο το 

εκπαιδευτικό σύστημα. Άλλο βασικό σημείο είναι η αλλαγή του τρόπου αξιολόγησης των 

μαθητών. έτσι ώστε η μάθηση να γίνει ευχάριστη.  

πως διαφαίνεται στην παρούσα εργασία ο εκπαιδευτικός παίζει σημαντικό ρόλο στη 

συναισθηματική-νοητική-ψυχολογική και κοινωνική εξέλιξη του παιδιού . Είναι ένα πρότυπο 

ταύτισης για τα παιδιά. Για να μπορέσουν να συμβάλλουν στην προώθηση της ψυχικής 

υγείας των παιδιών θα πρέπει να έχουν χρόνο και να μη δεσμεύονται από το σχολικό 

πρόγραμμα, ώστε να ασχολούνται ουσιαστικά με τους μαθητές τους πέραν της διδακτικής 

ύλης. Αυτό οδηγεί αυτόματα στην αναγκαιότητα αλλαγής των αναλυτικών προγραμμάτων, 

πιο ευέλικτων, με μαθήματα που ν΄ανταποκρίνονται στην κλίση και στα ενδιαφέροντα των 

μαθητών. Μια δραστηριότητα που αποφορτίζει τους μαθητές είναι οι ευχάριστες 

δραστηριότητες, όπως οι εκδρομές. Σο σχολείο μπορεί να πραγματοποιεί εξορμήσεις και 

να μεταφέρει τα μαθήματά του έξω από την τάξη, κάνοντας εκπαιδευτικές επισκέψεις σε 

τακτά χρονικά διαστήματα και διευκολύνοντας έτσι και τη βιωματική μάθηση των παιδιών. 

Η μάθηση γίνεται «ελκυστική», ενδιαφέρουσα κι όταν τα παιδιά γνωρίζουν πως θα πάνε μια 

εκπαιδευτική εκδρομή, θα πηγαίνουν με μεγαλύτερη ευχαρίστηση στο σχολείο και θα 

απαλλαγούν από την σχολική άρνηση, που όπως δήλωσαν, νιώθουν έτσι, όταν έχουν στρες.  

Από την άλλη, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ελέγχουν τα συναισθήματά τους και να μην τα 

αφήνουν να επηρεάζουν το ρόλο τους. Κάτι τέτοιο βέβαια είναι περίπλοκο, γιατί εμπλέκεται 

ο ανθρώπινος παράγοντας, ωστόσο θα πρέπει να εμπλέκονται σε δημιουργικές διαδικασίες 

με τα παιδιά. Η ευαισθητοποίηση και η κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε θέματα ψυχικής 

υγείας κρίνεται απαραίτητη καθώς εκφράστηκε στα πλαίσια της συζήτησης με τους 

εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δήλωσαν ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν τις προκλήσεις με 

τους μαθητές τους , που καλούνται να αντιμετωπίσουν καθημερινά. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να χρησιμοποιούν αρνητικές τεχνικές (φωνές, ποινές, τιμωρίες) στην 

προσπάθειά τους να διαχειριστούν τις προκλητικές συμπεριφορές των μαθητών τους. Κι 

αυτό έχει αντίθετα αποτελέσματα στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών μιας κι όπως οι ίδιοι οι 
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εκπαιδευτικοί δήλωσαν, με τη λήξη του σχολικού έτους τα παιδιά καταστρέφουν-σκίζουν τα 

βιβλία τους, ξεφορτώνονται ό,τι τους φόρτιζε όλη τη χρονιά.  

Κάποια άλλη ανάγκη που διαφάνηκε από τη συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς ήταν η 

δημιουργία μιας σχολικής ψυχολογικής υπηρεσίας για τους ίδιους αλλά και για τα 

περιστατικά με τους μαθητές που δεν μπορούν να διαχειριστούν και που θα υπέρχει μέσα 

στα σχολεία (Ματσόπουλος, 2005). 

Οι γονείς εν μέρει ευθύνονται για το στρες που νιώθουν τα παιδιά τους, λόγω υπερβολικών 

απαιτήσεων που έχουν από αυτά και μεγάλων προσδοκιών. Ίσως βλέπουν στα παιδιά τους 

όλα όσα εκείνοι δεν μπόρεσαν να καταφέρουν. Σο αποτέλεσμα είναι να στρεσάρονται κι οι 

ίδιοι και τα παιδιά κι ακόμη να έρχονται σε σύγκρουση με τα παιδιά τους για το διάβασμα. 

πως οι ίδιοι δήλωσαν, μόλις ξεκινάει η σχολική χρονιά, ξεκινούν οι προστριβές στην 

οικογένεια και στις σχέσεις τους. Σο θετικό είναι πως κι οι ίδιοι το καταλαβαίνουν και 

ψάχνουν να βρουν τρόπους να το διαχειριστούν. Η ενημέρωση και η καθοδήγηση των 

γονέων από ομάδες συζήτησης-γονέων, κρίνεται απαραίτητη μιας κι οι ίδιοι οι γονείς 

επεσήμαναν την ανάγκη τους να απευθυνθούν κάπου , όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα 

στην ανατροφή των παιδιών τους ιδίως στη σημερινή, δύσκολη εποχή που ζούμε.  

Ψστόσο, επιβάλλεται η στήριξη τέτοιων πρωτοβουλιών από το κράτος. Να δημιουργηθούν 

προγράμματα για την καλλιέργεια γονικών δεξιοτήτων προκειμένου να μπορούν οι γονείς να 

προωθούν και να  καλλιεργούν την ψυχική υγεία των παιδιών. 

Οι συγκρούσεις των γονέων μέσα στην οικογένεια, αποτελεί πηγή στρες για τα παιδιά. Θα 

πρέπει να προσπαθούν να συγκρατούν τις όποιες αντιπαραθέσεις έχουν και να συζητούν με 

το σύντροφό τους, όταν τα παιδιά είναι απόντα. Και αυτό γιατί τις περισσότερες φορές η 

κατάσταση ξεφεύγει από τον έλεγχο κι εκτυλίσσονται σκηνές που πικραίνουν και στρεσάρουν 

τα παιδιά. Σα παιδιά σε αυτήν την ηλικία έχουν ανάγκη από σταθερότητα κι όταν βιώνουν 

τέτοιες καταστάσεις φοβούνται μήπως τη χάσουν αυτή  και για αυτό στρεσάρονται.  

ημαντκός παράγοντας αποφόρτισης των παιδιών από το στρες είναι το παιχνίδι και γενικά 

δραστηριότητες που ευχαριστούν τα παιδιά. Δυστυχώς τα σημερινά παιδιά δεν έχουν χρόνο 

για παιχνίδι, λόγω αυξημένων υποχρεώσεων στο σχολείο . Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να το 

λάβουν υπόψη τους και να περιορίσουν τις πολλές εργασίες στο σπίτι. Σο ίδιο θα πρέπει να 

καταλάβουν κι οι γονείς και να μη φορτώνουν τα παιδιά τους με πολλές εξωσχολικές 

δραστηριότητες, αλλά να αφήνουν πάντα χρόνο για παιχνίδι κι άθληση. πως τα ίδια τα 

παιδιά δήλωσαν, όταν νιώθουν στρες θέλουν να παίξουν.  

ημαντικός ο ρόλος παρουσίας ψυχικών ψυχολόγων στα σχολεία προκειμένου να 

υλοποιούνται προγράμματα πρόληψης για την έκθεση των μαθητών στον κοινωνικό 
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αποκλεισμό, την επιθετικότητα, τη βία και γενικά σε γεγονότα που αποτελούν σημαντικούς 

στρεσογόνους παράγοντες. Οι σχολικοί ψυχολόγοι έχουν υποστηρικτικό ρόλο όχι μόνο για 

τους μαθητές και για ολόκληρη τη σχολική κοινότητα, αλλά και για τους γονείς. Μπορεί να 

βοηθήσει τον εκπαιδευτικό στην αντιμετώπιση «κρίσεων» του παιδιού, στην εφαρμογή 

ειδικών  προγραμμάτων και στη δημιουργία ενός θετικού ψυχολογικού κλίματος μέσα στην 

τάξη, αυτό κάνει το δάσκαλο όχι μόνο καλό παιδαγωγό αλλά και καλό ψυχοπαιδαγωγό. 

Ακόμη η βοήθειά του είναι μεγάλη και στη συμβουλευτική των γονέων, προκειμένου να 

μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην ανατροφή των 

παιδιών τους. 

Η καλή σχολική επίδοση αποτελεί ένδειξη για τη μελλοντική επιτυχία του παιδιού και 

καθορίζει και την κοινωνική υγεία ολόκληρης της κοινωνίας. Σα παιδιά βιώνουν σε όλες τις 

βαθμίδες της εκπαίδευσης , ένα ευρύ φάσμα στρεσογόνων καταστάσεων, είτε από την 

οικογένεια είτε από το ίδιο το σχολείο.  

Μια στοχευμένη παρέμβαση διαχείρισης στρες και προαγωγής υγείας σε παιδιά που 

βρίσκονται σε κίνδυνο στην αρχή της σχολικής τους ζωής, ενδέχεται να βελτιώσει τη 

σχολική σταδιοδρομία των μαθητών. Σέτοια προγράμματα μπορούν να μειώσουν το στρες 

και να αυξήσουν τα επίπεδα της ευεξίας των παιδιών.  

Σα τελευταία χρόνια έχει δοθεί μεγάλη βαρύτητα στο σχεδιασμό και την εφαρμογή 

παρεμβατικών προγραμμάτων , πρωτογενούς πρόληψης, με σκοπό την προαγωγή ψυχικής 

υγείας κι ευεξίας, λόγω αυξανόμενων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στο 

σχολείο. Σα προγράμματα πρόληψης εφαρμόζονται και σε επίπεδο συστήματος κι 

αποσκοπούν στην προαγωγή ψυχικής ανθεκτικότητας  κι ευεξίας όχι μόνο των μαθητών 

αλλά κι ολόκληρης της κοινότητας.  

Η προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας σε επίπεδο συστήματος και σχολικής κοινότητας 

αποτελεί μια σημαντική διάσταση ενός αποτελεσματικού σχολείου. Σα «αποτελεσματικά 

σχολεία», αποτελούν έναν προστατευτικό παράγοντα για την προαγωγή της ευεξίας καθώς 

νοιάζονται και φροντίζουν για την κοινωνικο-συναισθηματική αγωγή εξίσου με τη γνωστική. 

Σο σχολείο δεν πρέπει να στοχεύει μόνο στη μόρφωση και στην κοινωνικοποίηση των 

παιδιών αλλά θα πρέπει και να στηρίζει τα παιδιά σε διάφορες καταστάσεις που βιώνουν. Με 

αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται μια θετική στάση από τα ίδια τα παιδιά για το σχολείο 

καθώς διευκολύνεται η μάθηση και η σχολική προσαρμογή. Η συζήτηση για τα  

αποτελεσματικά σχολεία (effective schools), ξεκίνησε από τον Dr. Larry Lezzotte, που ήταν 

ένας από τους πρωτοπόρους του κινήματος για το αποτελεσματικό σχολείο, το 1966, ως μια 

απάντηση σε μια αμφιλεγόμενη έκθεση του κοινωνιολόγου James Coleman, που ανέφερε ότι 
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τα σχολεία μπορούν να συνεισφέρουν σε μικρό βαθμό στην ακαδημαϊκή  επίδοση των 

μαθητών. Τποστήριζε ότι η ακαδημαϊκή  επίδοση σχετιζόταν κυρίως με δημογραφικά και 

κοινωνικο-οικοnoμικά κριτήρια (Lezzote, 1989). 

το ΔΕΠΠ-ΑΠ (ΥΕΚ 3038/13-3-2003), Αναλυτικό Πρόγραμμα πουδών του 

ελληνικού σχολείου, δίνεται έμφαση στην αναγκαιότητα προαγωγής ψυχικής υγείας και της 

κοινωνικής ευεξίας του παιδιού, μέσα από μια ισόρροπη ανάπτυξη των πτυχών της 

προσωπικότητάς του : «το σχολείο καλείται να συμβάλλει πρωτίστως στη διαμόρφωση 

προσωπικοτήτων με στέρεες ηθικές αρχές κι ισχυρή αυτοαντίληψη και να δώσει βαρύτητα 

στην ικανοποίηση του συνόλου των συναισθηματικών και νοητικών αναγκών και 

ενδιαφερόντων του μαθητή». Σα προγράμματα Αγωγής Τγείας στα σχολεία είναι μια 

καινοτόμος δράση, που εντάχθηκε στο πρόγραμμα της «Ευέλικτης Ζώνης», του ΔΕΠΠ, 

για το δημοτικό σχολείο. Σα προγράμματα αυτά ενθαρρύνουν την ενεργητική συμμετοχή 

των μαθητών στη μάθηση, την αυτοεκτίμηση αλλά και την αυτοπεποίθησή τους , δρώντας 

ατομικά ή συλλογικά. Δυστυχώς όμως, λίγοι είναι οι δάσκαλοι στα ελληνικά σχολεία που 

πραγματοποιούν προγράμματα Ευέλικτης Ζώνης, μιας και χρησιμοποιούν τις ώρες αυτές 

για να καλύψουν τα κενά στην ύλη των μαθημάτων.   

Η ανθεκτικότητα (resilience) αναπτύσσεται στη ζωή από τα πρώτα χρόνια της παιδικής 

ηλικίας κι αναμφισβήτητα παίζει ιδιαίτερη σημασία. Η «αντοχή» είναι ένα δυναμικό 

χαρακτηριστικό κι η ανάπτυξή του εξαρτάται από τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν κατά τη 

διαχείριση των δυσκολιών στη ζωή , τι αναπτυξιακές δεξιότητες και την αντιμετώπιση των 

κρίσεων. Η επιτυχής διαχείριση των κρίσεων έχουν θετική επίδραση στη δύναμη της 

ανθεκτικότητας. 

Η ανάπτυξη του παιδιού μπορεί να γίνει κατανοητή στο πλαίσιο των σχέσεων  του παιδιού 

με το περιβάλλον του. Οι γονείς κι οι δάσκαλοι είναι σημαντικά στοιχεία του 

μικροσυστήματος του παιδιού. Παίζουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της ικανότητας του 

παιδιού να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της ζωής. Η θετική-καλή σχέση των παιδιών με 

τους γονείς και με τους δασκάλους έχει αποδειχθεί ότι παίζει ιδιαίτερο ρόλο στην 

καλλιέργεια της ψυχικής ανθεκτικότητας. Η προσπάθεια διαχείρισης του στρες από τη 

σχολική ηλικία έχει μεγάλη σημασία, γιατί οι  μέθοδοι που χρησιμοποιούν τα παιδιά για να 

διαχειριστούν το άγχος στην παιδική τους ηλικία, χρησιμοποιούνται στην εφηβεία τους αλλά 

και στην ενηλικίωσή τους, όταν έρθουν αντιμέτωπα με στρεσογόνες καταστάσεις. 
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ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος του Παιδαγωγικού Σμήματος 

Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, διεξάγω μια εμπειρική έρευνα υπό 

την εποπτεία του καθηγητή σχολικής ψυχολογίας κ. Αναστασίου Ματσόπουλου. 

κοπός της έρευνας είναι να μελετήσουμε τους στρεσογόνους και τους υποστηρικτικούς 

παράγοντες  που επηρεάζουν την εξέλιξη των παιδιών και να αξιοποιήσουμε τα ευρήματα για 

να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής όλων των μαθητών.  

Διενεργούμε την έρευνα  με την άδεια του σχολείου και θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι 

το παιδί σας επιλέχθηκε τυχαία για να συμμετάσχει στην προσπάθεια αυτή.  Θα θέλαμε 

όμως την βοήθεια και συνεργασία σας για να ολοκληρώσουμε την έρευνα αυτή. Θα κάνουμε 

δύο συναντήσεις με τα παιδιά σε χρόνο που δεν θα επηρεάζει το βασικό τους εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα. τόχος είναι δια μέσου συζήτησης και βιωματικών δραστηριοτήτων να 

καταγράψουμε  τους στρεσογόνους αλλά και τους υποστηρικτικούς παράγοντες στις ζωές 

των παιδιών. 

Μετά την ολοκλήρωση των δύο συναντήσεων με τα παιδιά θα σας καλέσουμε (σε μια 

σύντομη συζήτηση) σχετικά με τις προκλήσεις της ανατροφής των παιδιών σας σήμερα και 

άλλα σχετικά θέματα. Ελπίζουμε στη βοήθεια και τη συνεργασία σας. 

λες οι πληροφορίες από τις συναντήσεις με τα παιδιά είναι και θα παραμείνουν κι 

εμπιστευτικές. 

ε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να συμμετάσχει το παιδί σας στην έρευνα, παρακαλώ 

ενημερώστε μας στο τηλέφωνο : ................  

Ευχαριστούμε  για τη συνεργασία σας. 

Ειρήνη ΚΟΤΣΟΠΙΝΑ                              Αναστάσιος ΜΑΣΟΠΟΤΛΟ 

                                                                         

Νηπιαγωγός                                                Επίκ. Καθηγητής χολικής Χυχολογίας                                                                                                      

                                                          Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ 

 Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, γονέας του ......................................., δηλώνω υπεύθυνα ότι επιτρέπω στο 

παιδί μου,................................................., μαθητή της  ..........  τάξης, να πάρει μέρος στην παραπάνω 

έρευνα. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ : Πρωτόκολλο Έρευνας  
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ΤΝΕΔΡΙΕ ΜΕ ΜΑΘΗΣΕ 

 

Παρουσιάζουμε τους μαθητές 

Απαντούν όλοι στις ερωτήσεις με σειρά. 

Κλείνουμε την ερώτηση ρωτώντας, αν θέλουν να προσθέσουν κάτι ακόμη. 

Ευχαριστούμε όλους τους συμμετέχοντες. 

 

 

1η ΤΝΑΝΣΗΗ 

 

ΒΗΜΑ 1Ο : Γενικές ερωτήσεις  

 Περιέγραψε έναν καλό ή όχι καλό μαθητή 

 Περιέγραψε έναν καλό ή όχι καλό φίλο 

 Περιέγραψε έναν καλό ή όχι καλό πολίτη(εξηγώ τι είναι ο πολίτης) 

 Περιέγραψε έναν καλό ή όχι καλό γονιό 

 Περιέγραψε έναν καλό ή όχι καλό δάσκαλο 
 

 

ΒΗΜΑ 2Ο :  Ερωτήσεις για συναισθήματα 

Φρησιμοποιώντας τις λέξεις  : ευτυχισμένος, λυπημένος, θυμωμένος, φοβισμένος, 

μπερδεμένος, ρωτάμε: 

 Σι κάνει τα παιδιά να νιώθουν (λύπη-χαρά) 

 Πώς καταλαβαίνεις ότι κάποιος αισθάνεται(λύπη-χαρά) 

 Πώς τα παιδιά εκφράζουν (λύπη-χαρά) 

 Σι μπορεί να κάνει κάποιος όταν αισθάνεται  (χαρά-λύπη) , ώστε να νι΄βσει 
καλύτερα; 

 Σι μπορείς να κάνεις για έναν φίλο σου που νιώθει(χαρά-λύπη); 
Για κάθε συναίσθημα τα παιδιά αναφέρονται χωριστά. Γίνεται η ίδια ερώτηση για κάθε 

ένα συναίσθημα. 

 

ΒΗΜΑ 3ο : Ερωτήσεις για καταστάσεις που προκαλούν στρεσογόνες καταστάσεις 

 

Για κάθε πηγή stress ρωτάμε : 

ΤΝΑΝΣΗΕΙ ΜΕ ΜΑΘΗΣΕ 
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Έστω ότι εσύ ή άλλο παιδί έχεις βιώσει λύπη (από την προηγούμενη λίστα συναισθημάτων). 

 Πως θα ένιωθες; (αν εσύ ή ο φίλος σου ένιωθε λύπη κλπ) 

 Σι θα έκανες; Πως θα συμπεριφερόσουν αν ένιωθες αυτό το  (αρνητικό)συναίσθημα; 

 ε ποιόν θα απευθυνόσουν για βοήθεια; (όταν αισθάνεσαι αρνητικά συναισθήματα) 

 Πως θα σε επηρέαζε εσένα αυτή η εμπειρία; (αν ήσουν πχ, συγχυσμένος) 
 

2η ΤΝΑΝΣΗΗ:  ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

 

Η δραστηριότητα γίνεται ατομικά.  

ΤΛΙΚΑ:  Φαρτί του μέτρου, κόλλες Α4, μαρκαδόροι, μολύβια. 

ΒΗΜΑ 1ο : Παρουσίαση της δραστηριότητας σε όλη την ομάδα. 

Λέμε: Ο σκοπός της σημερινής δραστηριότητας είναι να μιλήσουμε για ανθρώπους και 

γεγονότα που είναι σημαντικά σε εσένα (πχ, στο σπίτι, στο σχολείο, στην κοινότητα), και να 

κάνεις ένα σχέδιο που δείχνει τη σχέση σου με αυτούς τους ανθρώπους και τα γεγονότα 

(ecomaps). Αυτή τη ζωγραφιά θα την ονομάσουμε «ΦΑΡΣΗ ΦΕΕΨΝ» των ανθρώπων. 

Ζωγράφισε ένα σχέδιο και πες μου, καθώς ζωγραφίζεις: 

 Π.χ, όλοι ανήκουμε σε οικογένειες. Μπορείς να ζωγραφίσεις έναν κύκλο για να 
παρουσιάσεις την οικογένειά σου; 

 Μέσα στον κύκλο, σχεδίασε άλλους κύκλους ή άλλα σχήματα για να μου δείξεις 
ποιος είναι στην οικογένειά σου. 

 Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε γραμμές για να δείξουμε πως νιώθουμε , ως προς 
τη σχέση μας με τα μέλη της οικογένειάς μας. 

ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΖΟΤΜΕ: 

ΣΡΕ: κάποιος ή κάτι που σε κάνει να νιώθεις δυστυχισμένος-θυμωμένος ή τρομαγμένος. 

ΕΝΙΦΤΗ (ΘΕΣΙΚΗ): κάποιος ή κάτι που σε κάνει να νοιώθεις άνετος, χαρούμενος, 

ασφαλής, αγαπητός.. 

ΑΜΥΙΗΜΑ: κάποιος ή κάτι που σου προκαλεί και τα δύο: δυσκολία ή άνεση. 

 Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε παρόμοια σχέδια για να δείξουμε άλλες σχέσεις, 
πχ, στο σχολείο, ή με τους φίλους μας. 

Δραστηριότητα  

 Ο κάθε μαθητής ζωγραφίζει ατομικά για να δηλώσει τις σχέσεις του με τους άλλους 
στη ζωή του. Ενθαρρύνετε τους μαθητές να περιλάβουν σχέσεις με την οικογένεια, 
το σχολείο, τους συνομηλίκους και το περιβάλλον. 

 τη ζωγραφιά, ζητάμε από τα παιδιά να γράψουν : 
1. Ποιος εμπλέκεται; (σχέση) 
2. Ποια τα συναισθήματα για αυτό το πρόσωπο/γεγονός; 
3. Σι κάνει αυτή τη σχέση στρεσογόνα-υποστηρικτική ή σχέση με καλά-κακά στοιχεία; 
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Βήμα 2ο :  Ιστορίες (αρνητικό συναίσθημα)-Ατομική Δραστηριότητα 

Ζητάμε από τους μαθητές να συλλέξουν στρεσογόνες ή σχέσεις με καλά-κακά στοιχεία , και 

να γράψουν ή να ζωγραφίσουν μια ιστορία που να αναφέρεται σε κάποια στιγμή που ένιωσαν 

στρες, στη σχέση τους με κάποιον. Ζητάμε να περιλάβουν τα εξής: Σι συνέβη; Πως 

ένιωσες; Σι έκανες; 

Βήμα 3ο :  Ιστορίες (θετικό συναίσθημα)-Ατομική Δραστηριότητα 

Ζητάμε από τους μαθητές να συλλέξουν θετικές/υποστηρικτικές σχέσεις και να γράψουν ή 

να ζωγραφίσουν μια ιστορία που να αναφέρεται σε γεγονότα και καταστάσεις που τα κάνουν 

να νιώθουν θετικά συναισθήματα. Ζητάμε να περιλάβουν τα εξής: Σι συνέβη; Πως ένιωσες; 

Σι έκανες; 
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Κάνουμε συστάσεις.  

Δίνουμε χρόνο στους συμμετέχοντες να απαντούν στις ερωτήσεις με τη σειρά. 

Σους ενθαρρύνουμε να εκφραστούν χωρίς κριτικό ύφος. 

Ενθαρρύνουμε την ποικιλομορφία ιδεών. 

Παρακολουθούμε τη συζήτηση ώστε να μην κυριαρχούν λίγοι , αλλά να συμμετέχουν όλοι. 

Κλείνουμε ρωτώντας αν θέλει κάποιος να προσθέσει κάτι , στο συγκεκριμένο θέμα. 

Κλείνουμε τη συνεδρία ευχαριστώντας τους συμμετέχοντες. 

ΕΡΨΣΗΕΙ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΟΝΕΙ 

 

1. Γενικές ερωτήσεις 

 Σι προσδοκάτε από το σχολείο; (Σι είναι σημαντικό κατά τη γνώμη σας να 
αποκτήσει ως χαρακτηριστικό, το παιδί σας, στο σχολείο ή στο σπίτι ή στην 
κοινωνία) 

 Ποιος είναι ο ρόλος σας για να βοηθήσετε τα παιδιά να αναπτύξουν αυτά τα 
χαρακτηριστικά; 

 Ποιος είναι ο ρόλος των δασκάλων για να βοηθήσουν τα παιδιά να 
αναπτύξουν αυτά τα χαρακτηριστικά; 

 Ποιος είναι ο ρόλος της κοινωνίας για να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν 
αυτά τα χαρακτηριστικά; 

 2. Ερωτήσεις για το στρες των παιδιών  

 Ποιες στρεσογόνες καταστάσεις βιώνουν τα παιδιά ; (στο σπίτι, στο          
σχολείο, στην ομάδα των συνομηλίκων,στρεσογόνες καταστάσεις : 
ο,τιδήποτε δημιουργεί αρνητικά συναισθήματα στο παιδί σας) 

 Πως καταλαβαίνετε ότι τα παιδιά σας νιώθουν stress ; 

 Πως μπορείτε να βοηθήσετε τα παιδιά να απαλλαγούν από το στρες; 

 Ποιες είναι οι πηγές υποστήριξης όταν τα παιδιά νιώθουν στρες; 
3. Ερωτήσεις σχετικά με τις προκλήσεις στην ανατροφή των παιδιών 

 Ποιες δυσκολίες προκλήσεις αντιμετωπίζουν οι γονείς στην ανατροφή των 
παιδιών; 

 Πως το χειρίζεστε; 

 Πως πειθαρχείτε τα παιδιά σας; 

 Σι είδους υποστήριξη λαμβάνετε; (στο σχολείο, στην οικογένεια. στην 
κοινωνία). 

 

 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΜΕ ΓΟΝΕΙ 
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                                         ΕΙΑΓΨΓΗ 

 

Θα μιλήσουμε για τις εμπειρίες σας, διδάσκοντας παιδιά ηλικίας......... 

Θα σας ρωτήσω σχετικά με τους στρεσογόνους παράγοντες που τα παιδιά αυτής της ηλικίας 

βιώνουν, τα συνοδά συναισθήματα που τα παιδιά εκφράζουν,τις πηγές υποστήριξης των 

παιδιών,για να διαχειριστούν αυτούς τους στρεσογόνους παράγοντες. 

Θα μιλήσουμε επίσης για τις προκλήσεις της διδασκαλίας και πειθαρχίας των παιδιών στις 

τάξεις μας. 

Θέλουμε να επικεντρωθούμε στις εμπειρίες των παιδιών και τις δικές σας,ως δασκάλους, και 

σας υπενθυμίζω ότι δεν χρειάζεστε να μοιραστείτε κάτι για το οποίο δεν αισθάνεστε καλά. 

Η συζήτηση θα είναι εμπιστευτική , εκτός κι αν ακουστεί κάτι που θα πρέπει να αναφερθεί, 

αν κάποιο παιδί χρειάζεται βοήθεια. 

 

 1. Γενικές ερωτήσεις 

 Ποιες είναι οι προσδοκίες σας, για τους μαθητές σας; (στην τάξη, στο σχολείο,στις 
αλληλεπιδράσεις με τους συνομιλήκους). 

 Ποια χαρακτηριστικά θεωρείται ότι είναι σημαντικά , που θα πρέπει να έχουν οι 
μαθητές σας; (σε κοινωνικοσυναισθηματικό ή γνωστικό επίπεδο ) 

 Ποιος ο ρόλος σας για να βοηθήσετε τους μαθητές σας να αποκτήσουν αυτά τα 
χαρακτηριστικά. 

 Ποιος είναι ο ρόλος των γονέων / της οικογένειας , στο να βοηθήσουν τα παιδιά να 
αναπτύξουν αυτά τα χαρακτηριστικά. 

 4.Ποιος είναι ο ρόλος της κοινωνίας , στο να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν 
αυτά τα χαρακτηριστικά. 

 
2. Ερωτήσεις για το στρες των μαθητών 

 Ποιες είναι οι πιο συχνές πηγές stress για τα παιδιά της ηλικίας που διδάσκετε; 
(Ενθαρρύνουμε τους δασκάλους να μιλήσουν για στρεσογόνους παράγοντες στο 
σπίτι, στο σχολείο, στην τοπική κοινωνία, στους συνομήλικους). 

 Πως καταλαβαίνετε ότι οι μαθητές σας βιώνουν stress ; Σι κάνουν και τι λένε; 

 7.αν δάσκαλοι, τι κάνετε για να βοηθήσετε τα παιδιά που έχουν stress; 

 8.Ποιες είναι οι πηγές υποστήριξης για μαθητές που βιώνουν stress (στην 
οικογένεια, στο σχολείο και στην κοινωνία). 

  

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΜΕ   ΔΑΚΑΛΟΤ 
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3. Ερωτήσεις για την πειθαρχία των μαθητών 

 9. Σι προκλήσεις/δυσκολίες αντιμετωπίζετε σαν δάσκαλοι, στην πειθαρχία των 
μαθητών; (Ρωτάμε, τις πιο συχνές δυσκολίες, γενικά) 

 10.Πως χειρίζεστε αυτές τις προκλήσεις; 

 11.Σι κάνετε για να επιβάλλεται την πειθαρχία στους μαθητές; 

 12.Σι υποστήριξη λαμβάνετε σαν δάσκαλοι, από το σχολείο, την οικογένεια, την 
κοινωνία ; (Προς τα που απευθύνεστε για βοήθεια, ώστε να διαχειριστείτε τις 
δυσκολίες πειθαρχίας που αντιμετωπίζετε). 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ : Ερωτήσεις Ομάδων Εστιασμένης υζήτησης 
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Α. ΟΜΑΔΕ ΠΑΙΔΙΨΝ 

 
1. Ποιές καταστάσεις σου δημιουργούν στρες; 
2. Πως νιώθεις όταν βιώνεις αυτές τις στρεσογόνες καταστάσεις; 
3. Σι θα έκανες; Πως θα αντιδρούσες; 
4. ε ποιόν θα απευθυνόσουν για βοήθεια; 
5. Πως θα σε επηρέαζε εσένα όλη αυτή η κατάσταση; 
 
 
Β. ΟΜΑΔΕ ΓΟΝΕΨΝ 

 
1. Ερωτήσεις για το στρες των παιδιών  

 Ποιες στρεσογόνες καταστάσεις βιώνουν τα παιδιά ; (στο σπίτι, στο σχολείο, στην 
ομάδα των συνομηλίκων,στρεσογόνες καταστάσεις : ο,τιδήποτε δημιουργεί αρνητικά 
συναισθήματα στο παιδί σας) 

 Πως καταλαβαίνετε ότι τα παιδιά σας νιώθουν stress ; 

 Πως μπορείτε να βοηθήσετε τα παιδιά να απαλλαγούν από το στρες; 

 Ποιες είναι οι πηγές υποστήριξης όταν τα παιδιά νιώθουν στρες; 
 
2. Ερωτήσεις σχετικά με τις προκλήσεις στην ανατροφή των παιδιών 

 Ποιες δυσκολίες προκλήσεις αντιμετωπίζουν οι γονείς στην ανατροφή των παιδιών; 

 Πως το χειρίζεστε; 

 Πως πειθαρχείτε τα παιδιά σας; 

 Σι είδους υποστήριξη λαμβάνετε; (στο σχολείο, στην οικογένεια. στην κοινωνία). 
 

Γ. ΟΜΑΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΨΝ 

 
1. Ερωτήσεις για το στρες των μαθητών 

 Ποιες είναι οι πιο συχνές πηγές stress για τα παιδιά της ηλικίας που διδάσκετε; 
(Ενθαρρύνουμε τους δασκάλους να μιλήσουν για στρεσογόνους παράγοντες στο σπίτι, 
στο σχολείο, στην τοπική κοινωνία, στους συνομήλικους). 

 Πως καταλαβαίνετε ότι οι μαθητές σας βιώνουν stress ; Σι κάνουν και τι λένε; 

 αν δάσκαλοι, τι κάνετε για να βοηθήσετε τα παιδιά που έχουν stress; 

 Ποιες είναι οι πηγές υποστήριξης για μαθητές που βιώνουν stress (στην οικογένεια, στο 
σχολείο και στην κοινωνία). 

  

2. Ερωτήσεις για την πειθαρχία των μαθητών 

 Σι προκλήσεις/δυσκολίες αντιμετωπίζετε σαν δάσκαλοι, στην πειθαρχία των μαθητών; 
(Ρωτάμε, τις πιο συχνές δυσκολίες, γενικά) 

 Πως χειρίζεστε αυτές τις προκλήσεις; 

 Σι κάνετε για να επιβάλλεται την πειθαρχία στους μαθητές; 
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 Σι υποστήριξη λαμβάνετε σαν δάσκαλοι, από το σχολείο, την οικογένεια, την κοινωνία ; 
(Προς τα που απευθύνεστε για βοήθεια, ώστε να διαχειριστείτε τις δυσκολίες 
πειθαρχίας που αντιμετωπίζετε). 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV : Ιστορίες/ζωγραφιές παιδιών, με θετικό συναίσθημα 
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               Α΄ ΟΜΑΔΑ ΠΑΙΔΙΨΝ  (Α΄ Β΄ Γ΄ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ) 
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Β΄ ΟΜΑΔΑ ΠΑΙΔΙΨΝ  (Δ΄ Ε΄  ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V : Ιστορίες/ζωγραφιές παιδιών, με αρνητικό/ αμφίσημο  

συναίσθημα 
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Α΄ ΟΜΑΔΑ ΠΑΙΔΙΨΝ  (Α΄ Β΄ Γ΄ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ) 
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Β΄ ΟΜΑΔΑ ΠΑΙΔΙΨΝ  (Δ΄ Ε΄  ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙ : Φάρτες χέσεων (ecomaps) 
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Α΄ ΟΜΑΔΑ ΠΑΙΔΙΨΝ  (Α΄ Β΄ Γ΄ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ) 
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B΄ ΟΜΑΔΑ ΠΑΙΔΙΨΝ  (Δ΄ Ε΄  ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VIΙ : Απομαγνητοφώνηση 
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Α΄ΟΜΑΔΑ ΠΑΙΔΙΨΝ Α΄Β΄Γ΄ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 

                                 

 

                                            Α. ΓΕΝΙΚΕ ΕΡΨΣΗΕΙ 

 

1.Απόψεις παιδιών για έναν καλό μαθητή 

Καλός είναι ο μαθητής που:  

-Έχει γνώσεις,  

-Διαβάζει, κάθεται και διαβάζει πάρα πολλά πράγματα.. 

- Παρακολουθεί , σηκώνει το χέρι του και δεν φωνάζει. 

-ηκώνει το χέρι του, παρακολουθεί τη δασκάλα του που κάνει μάθημα . 

-Μαθαίνει και δεν βλέπει τηλεόραση , δεν παίζει και κάνει μόνο τα μαθήματά του. 

-Κάνει συνέχεια επαναλήψεις και διαβάζει τα μαθήματά του και σηκώνει το χέρι του στην 
κυρία. 

-Διαβάζει, κάνει επαναλήψεις και όταν τελειώσει παίζει. 

-Διαβάζει τα μαθήματά του, αφήνει το άλλο παιδί να βγαίνει διάλειμμα. 

-Δεν διακόπτει τον κύριο, όταν γράφει στον πίνακα. 

-Είναι έξυπνος μαθητής, ο καλός μαθητής πρέπει να είναι πανέξυπνος. Δεν διακόπτει ποτέ 
το μάθημα , να σηκώνει πάντα το χέρι. 

-Προσέχει στο μάθημα, ξέρει πάρα πολλά πράγματα και σηκώνει χεράκι. 

-Ακούει τον κύριο. 

-Προσέχει στο μάθημα και διαβάζει. 

-Ακούει τη δασκάλα του, την προσέχει, προσέχει στο μάθημα ,ξέρει πότε να σηκώσει χέρι. 
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-Γράφει καλά, ωραία γράμματα κι ακούει την κυρία. 

-Διαβάζει τα μαθήματά του και κάνει επαναλήψεις. 

2.Απόψεις παιδιών για έναν όχι καλό μαθητή: 

Ο όχι καλός μαθητής, είναι αυτός που : 

- Είναι τεμπέλης, δε σηκώνει το χέρι του, δεν απαντάει στις ερωτήσεις , δεν ξέρει να γράφει.. 

- Βγαίνει έξω, παίζει με τη μπάλα, κάνει ποδήλατο (και δεν διαβάζει). 

- Υωνάζει και πετάγεται χωρίς να σηκώσει το χέρι του. 

- ηκώνει το χέρι του , μιλάει με τον διπλανό του. 

- Μαλώνουν, δέρνονται, κάνουνε πόλεμο. 

- Είναι τεμπέλης και δε διαβάζει τα μαθήματά του ,δεν κάνει επαναλήψεις ,παίζει. 

- Δεν κάνει επαναλήψεις, όταν δεν κάνει τα μαθήματά του , κάνει μόνο τη φωτοτυπία, δεν 
του τη διορθώνουν οι γονείς του και βγαίνει έξω και παίζει. 

-Δεν διαβάζει, όταν κάνει πολλά λάθη, δεν κάνει ορθογραφία, δεν κάνει τα μαθήματά του, κι 
όλο παίζει. 

- Παίζει μέσα στο μάθημα. 

- Βρίζει, μας πετάει πέτρες, μας ρίχνει και καμιά καρέκλα στη μούρη. 

- Δεν σηκώνει χεράκι, δεν ξέρει πολλά πράγματα. 

- Δεν σηκώνει το χέρι του. 

- Δεν διαβάζει και δεν προσέχει στο μάθημα. 

- Φτυπάει, δίνει κλωτσιές, ,ρίχνει κάτω τα παιδιά, μπερδεύει τα πόδια τους και πέφτουνε 
(τους βάζουν τρικλοποδιά). 

- Δε γράφει καθόλου καλά, όταν γράφει ο κύριος στον πίνακα δεν τον προσέχει και μετά στο 
τετράδιό του τα γράφει χάλια 

- Παίζει και δεν κάνει τα μαθήματά του. 

3. Απόψεις των παιδιών για έναν καλό φίλο: 

Ο καλός φίλος είναι αυτός που : 

-Ξέρει να παίζει μπάλα, πηγαίνει στο σπίτι του φίλου του  και παίζουν. 

- Δε μαλώνουν μεταξύ τους.. 

- Παίζουμε, δε μαλώνουν. 

- Παίζουνε μαζί, δεν μαλώνουν, δε φωνάζουνε μες στην τάξη. 

- Παίζουμε μαζί, ευχαριστιούνται το παιχνίδι που παίζουνε. 
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- Παίζουνε μαζί σε όλα τα διαλείμματα , παίζουνε μαζί τα πάντα, παίζουνε μαζί 
ποδόσφαιρο. 

- ταν παίζουνε μαζί. 

- Παίζουμε μαζί 

- Παίζουμε πάντα, δεν τσακώνονται, πάνε βόλτες, και δεν  βρίζει. 

- Παίζουμε μαζί , δεν τσακώνονται. 

- ταν ακούει την κυρία. 

- Δε μαλώνουνε. 

- Προσέχει το φίλο του, άμα πέσει κάτω θα τον βοηθήσει 

- Δεν μαλώνουνε και παίζουνε μαζί. 

4. Απόψεις των παιδιών για έναν όχι καλό φίλο: 

Ο όχι καλός φίλος είναι αυτός που : 

- Κοροϊδεύει. 

- Κοροϊδεύει, κλωτσάει. 

- Κοροϊδεύει και πειράζει (ενοχλεί). 

- Μαλώνουνε και δεν  θέλει ο άλλος να  παίξουνε. 

- Μαλώνουν, δέρνονται, κάνουνε πόλεμο. 

- Φτυπάει,  δέρνει, δεν μας θέλει. 

- Δεν μας αφήνει να παίξουμε με το φίλο μας, μας δέρνει, δεν μας αφήνει στην ησυχία μας. 

- Δέρνει, ρίχνει σκαμπίλια, σπρώχνει, πετάει πέτρες στη μούρη. 

- Δεν παίζει μαζί μου, παίρνει τα πράγματά μου. 

- Βρίζει, μας πετάει πέτρες, μας ρίχνει και καμιά καρέκλα στη μούρη. 

- Σσακωνόμαστε, δεν παίζουμε. 

- Δεν προσέχει τη δασκάλα. 

- Μας φωνάζει. 

- Λέει ψέματα. 

- Δεν είναι καλός μαθητής, δεν ακούει την κυρία. 

5. Απόψεις των παιδιών για έναν καλό γονιό: 

- Κάνει καλά πράγματα.(όταν  παίρνει δώρα, τα Φριστούγεννα). 

- Υέρνει δώρα, όταν  προφυλάσσει τα παιδιά για να είναι καλά. 
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- Αγαπάει τα παιδιά του. 

- Παίρνει δώρα στα παιδιά, τα Φριστούγεννα. 

- Παίρνει δώρα στο παιδί του και του παίρνει κάποια πράγματα. 

- Αγαπάει, φροντίζει και περιποιείται τα παιδιά του. 

- Υροντίζει, δίνει φαγητό, μαγειρεύει, πλένει τα ρούχα για τα παιδιά του. 

- Αφήνει τα παιδιά να πάνε βόλτα. 

- Παίρνει πράγματα, φαγητό να φάνε τα παιδιά του. 

- Περιποιείται τα παιδιά του, τους μαγειρεύει και τους κάνει πολλά πράγματα.. 

- Υέρνει δώρα στα παιδιά του. 

- Δεν τσακώνονται (οι γονείς μεταξύ τους). 

- Δεν φωνάζει στα παιδιά του. 

- Υέρνει δώρα, αγαπάει τα παιδιά του. 

- Προσέχει τα παιδιά, τους μαγειρεύει και τρώνε. 

- Βοηθάει τα παιδιά του, τα φροντίζει και τους μαγειρεύει. 

6. Απόψεις των παιδιών για έναν όχι καλό γονιό: 

- Δεν μας παίρνει δώρα στα παιδιά του. 

- Υωνάζει, όταν δεν  αφήνει τα παιδιά του να παίξουμε,  να  βλέπουνε τηλεόραση, να 
παίζουνε playstation. 

- Υωνάζει στα παιδιά του, χωρίς να έχουνε κάνει τίποτα. 

- Δεν παίρνει  δώρα (τα Φριστούγεννα). 

- Μαλώνει, δέρνει τα παιδιά του. 

- Διώχνει τα παιδιά του  από το σπίτι, τους λέει «δε σας θέλω, είστε πολύ κακά παιδιά», δε τα 
φροντίζει, δεν τα πλένει. 

- Δεν  φροντίζει, δεν  πλένει, δεν  κάνει τίποτα για τα παιδιά του. 

- Δέρνει τα παιδιά του, δεν τα αφήνει να βγούνε βόλτα. 

- Φτυπάει τα παιδιά του. 

- Βάζει συνέχεια  τιμωρίες και  δεν περιποιείται τα παιδιά του. 

- Δε φέρνει δώρα στα παιδιά του. 

- Δεν τσακώνονται μεταξύ τους (οι γονείς). 

- Υωνάζει στα παιδιά του. 
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- Δεν αγαπάει  τα παιδιά του, τους φωνάζει συνέχεια. 

- Δεν μαγειρεύει και  φωνάζει στα παιδιά του. 

- Δε βοηθάει τα παιδιά του. 

7. Απόψεις των παιδιών για έναν  καλό δάσκαλο: 

- Μαθαίνει τα γράμματα στα παιδιά, μαθηματικά και τη γλώσσα. 

- Μαθαίνει πολλά πράγματα στα παιδιά.. 

- Μαθαίνει πράγματα στα παιδιά. 

- Μαθαίνει γράμματα στα παιδιά και διορθώνει τα λάθη τους. 

- Δε  δέρνει, δε φωνάζει στα παιδιά. 

- Μαθαίνει στα παιδιά να γράφουνε γράμματα , για να σπουδάσουνε στο πανεπιστήμιο 

- Μαθαίνει στα παιδιά τα πάντα: γλώσσα , μαθηματικά, γράμματα, αριθμητική. 

- Αφήνει τα παιδιά να βγαίνουνε δυο λεπτά πριν από το διάλειμμα. 

- Δε διακόπτει τα παιδιά που γράφουν. 

- Δε φωνάζει τα παιδιά, δεν τα διώχνει από το σχολείο. 

- Μαθαίνει πράγματα στα παιδιά στο σχολείο. 

- Δε φωνάζει. 

- Μαθαίνει γράμματα, είναι πολύ καλός, βοηθάει(«αν δεν ξέρουμε και στρίβουμε το χέρι 
μας, μας βοηθάει να το γυρίσουμε και να γράψουμε σωστά»). 

- Βλέπει τα παιδιά και τα προσέχει. 

- Μαθαίνει γράμματα στα παιδιά και τα αφήνει να βγούνε στα διαλείμματα. 

8. Απόψεις των παιδιών για έναν  όχι καλό δάσκαλο: 

- Δεν  μαθαίνει στα παιδιά γράμματα,  μαθηματικά,  γλώσσα. 

- Δε μαθαίνει κάτι στα παιδιά, φωνάζει, δεν τα αφήνει στην ώρα του μαθήματος να πάνε 
τουαλέτα. 

- Υωνάζει αδικαιολόγητα(«...χωρίς να έχουμε κάνει τίποτα). 

- Δεν κάνει μάθημα στα παιδιά, για να μη μάθουν και δε διορθώνει αυτά που είναι να 
διορθώσει. 

- Δέρνει,  φωνάζει , μαλώνει τα παιδιά. 

- Δε μαθαίνει τίποτα στα παιδιά. 

- Δε μαθαίνει τίποτα στα παιδιά. 

-Είναι άγριος και φωνάζει. 
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- Πετάει τα τετράδια και χτυπάει. 

- Υωνάζει όλη την ώρα , αυτούς που δεν φταίνε, ενώ μιλάνε άλλοι. Υωνάζει και διώχνει έξω 
από την τάξη τα παιδιά. 

- Δε μαθαίνει γράμματα στα παιδιά. 

- Υωνάζει. 

- Δεν μαθαίνει πράγματα στα παιδιά. 

- Δεν βοηθάει σε τίποτα. 

- Δε διορθώνει τα λάθη των παιδιών και φωνάζει όλη τη μέρα. 

- Δε μαθαίνει γράμματα στα παιδιά. 

                        Β.ΕΡΨΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΑ ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ 

1.Σι χαροποιεί τα παιδιά : 

- Να κάνουν καινούριους φίλους, να παίζουνε και να πηγαίνουνε βόλτες με την οικογένειά 
τους. 

- Να τους αφήνουν οι γονείς τους να παίζουν, να είναι ευτυχισμένα με τους γονείς τους, να 
μην τα θέλουν όλα δικά τους. 

- Να κάνουν κάτι που τους ευχαριστεί. 

- Να τους πηγαίνει η μαμά τους  να παίξουνε με τους φίλους τους και να τους αγοράζει 
δώρα. 

- Να παίζουν. 

- Να χαμογελάνε, να παίζουνε με τους φίλους τους μαζί, χωρίς γκρίνια (....χωρίς κανένα 
παράπονο). 

- ταν κερδίζουν κάτι και όταν τους δίνουν κάτι. 

- ταν έχουνε ένα κατοικίδιο (....σκυλάκι). 

- ταν παίζουν. 

- ταν παίζουν μαζί με το φίλο τους και όταν δε  μαλώνουνε, με τον αδερφό τους και με 
τους φίλους τους. 

- Παίζουν, να γελάνε πολύ δυνατά. 

- Να παίζουν, να γελούν πολύ δυνατά και να ζωγραφίζουν. 

-ταν κάνουν κάνει κάτι που τους αρέσει. 

- ταν παίζουνε. 

- ταν παίζουνε. 

- ταν παίζουνε με τους φίλους τους. 
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Οι κατηγορίες που προκύπτουν από την ερώτηση «Σι χαροποιεί τα παιδιά», είναι: 

 Σο παιχνίδι με τους φίλους τους. 

 Σο χαμόγελο. 

 Σα κατοικίδια ζώα. 

 Η ζωγραφική. 

 Βόλτα με τους γονείς τους. 
2.Σι λυπεί τα παιδιά: 

- ταν μαλώνουν με άλλα παιδιά. 

- ταν μαλώνουν με τους φίλους τους, μαλώνουν με τα αδέρφια τους, και με τους φίλους 

- ταν λυπούνται κάποιον. 

- ταν δεν παίζουν και δε γελάνε. 

- Κάτι που δεν τους αρέσει 

- ταν δεν παίζουνε. 

- ταν δεν παίζουν. 

-ταν δεν παίζουνε και δεν τους έχει κανένας φίλο. 

- ταν δεν πάνε βόλτα με την οικογένειά τους, όταν δεν παίζουνε κι όταν δεν έχουνε φίλους. 

- ταν δεν τους αφήνουν να κάνουν κάτι: να παίξουν, να  πάνε βόλτες με άλλα παιδιά. 

- ταν κάποιοι φίλοι τους δεν τους παίζουν και τους κοροϊδεύουν 

- ταν δεν τον παίζει ένας φίλος του και όταν η μαμά του δεν τον αφήνει να δει τηλεόραση. 

- ταν μένουν στο σπίτι.  

- Άμα κάποιος φίλος τους δεν τους θέλει και τους χτυπάει, τους σπρώχνει. Λυπάται, γιατί δε 
θα τον έχει πια φίλο. 

- ταν έχουν χτυπήσει και κλαίνε 

- Αν πεθάνει κάποιος. Ή ο παππούς του ή η γιαγιά του. 

Οι κατηγορίες που προκύπτουν από την ερώτηση «Σι λυπεί τα παιδιά», είναι : 

 τέρηση παιχνιδιού. 

 Απαγόρευση τηλεόρασης. 

 Επιθετικότητα από τα άλλα παιδιά. 

 Απώλεια κάποιου αγαπημένου προσώπου (θάνατος). 

 Απομόνωση από το παιχνίδι. (απόρριψη από την ομάδα). 
3.Σι προκαλεί θυμό στα παιδιά: 

- ταν τους εκνευρίσει κάποιος, όταν τους χτυπάνε κι όταν τους κοροϊδεύουν. 

- ταν γκρινιάζουν και οι γονείς τους λένε να μην πηγαίνουν έξω γιατί μπορεί να χαθούν. 

-: ταν έχουν μαλώσει με τους φίλους τους. 
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- ταν νευριάζουν με τους άλλους. 

- ταν  μαλώνουν 

- ταν μαλώνουνε, τσακώνονται, δεν θέλει ο ένας φίλος τον άλλον. 

- ταν κάποιος τα νευριάζει και μετά παίζουνε ξύλο.  

- ταν του „χουνε πάρει –αφαιρέσει- κάτι. 

- ταν το ένα παιδί χτυπάει το άλλο 

- ταν νευριάζουν με κάτι, με κάποιον, με τον αδερφό τους, την αδερφή τους, τα ξαδέρφια 
τους κι άλλους. 

- ταν μαλώνουν με τους φίλους και χτυπάει ο ένας τον άλλον , όταν δεν παίζουν. 

- ταν κάποιος να τους πάρει ένα παιχνίδι. 

- ταν έχουν μαλώσει με κάποιον. 

- ταν νευριάζουν. 

- ταν νευριάζουν. 

- ταν σπρώχνει ο ένας τον άλλον και όταν δεν παίζουν με τους φίλους τους. 

Οι κατηγορίες που προκύπτουν από την ερώτηση «Σι προκαλεί θυμό στα παιδιά», είναι: 

 Επιθετικότητα και λεκτική βία από τα άλλα παιδιά. 

 Απομόνωση από το παιχνίδι. (απόρριψη από την ομάδα). 

 Αφαίρεση αγαπημένου αντικειμένου. 

 Προστριβές με τα αδέλφια. 
4.Σι προκαλεί φόβο στα παιδιά; 

- ταν είναι ένα ζώο και πάει να τους επιτεθεί.. 

-Δε θέλουν να πηγαίνουν μόνα τους κάπου αλλά  με τους γονείς τους 

- ταν κάποιοι μεγάλοι  τους κυνηγάνε. (Κάποιοι κακοί άνθρωποι). 

- ταν βλέπουν στην τηλεόραση ένα τρομαχτικό έργο 

- ταν βλέπουν κάτι τρομαχτικό. 

- ταν  φοβούνται για κάτι (τρέμουνε από το φόβο) 

- ταν τα έχει τρομάξει κάποιος πολύ, τρέμει και δε βγαίνει έξω. 

- ταν δούνε ένα τρομακτικό τέρας. 

-: ταν φοβούνται κάτι. 

- ταν έχει σκοτάδι όταν τους τρομάζουνε, όταν είναι κάπου και κάποιος έρχεται και τους 
ακουμπάει και παίρνει κάτι. 

- Σα φαντάσματα 
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- Σα φαντάσματα. 

- ταν τους έχει πειράξει κάτι. 

- ταν βλέπουν κάτι τρομακτικό. 

-Σο σκοτάδι. 

-Σο σκοτάδι. 

Οι κατηγορίες που προκύπτουν από την ερώτηση «Σι προκαλεί φόβο στα παιδιά», είναι: 

 Ένα τρομακτικό έργο στην τηλεόραση. 

 Σα φαντάσματα. 

 Σο σκοτάδι. 

 Η απομάκρυνση από τους γονείς τους. 

 Η σωματική επαφή με κάποιον, στο σκοτάδι. 
5.Πως αντιλαμβάνονται τα παιδιά ότι κάποιος είναι ευτυχισμένος : 

- ταν χαμογελάει, όταν κάνει φίλους, κι όταν παίζει μαζί τους. 

- Από το χαμόγελό του, από τα μάτια του, από το στόμα του. 

- ταν χαμογελάει. 

- ταν η μαμά του, του παίρνει παπούτσια, δώρα και διάφορα πράγματα. 

- Από το πρόσωπό του(είναι χαρούμενο). 

- ταν παίζει, γελάει και το πρόσωπό του δείχνει χαρούμενο. 

- ταν έχει χαρούμενο πρόσωπο.(όταν χαμογελάει). 

- ταν παίζει ομαδικά.. 

- ταν γελάει. 

- ταν πηδάει...χοροπηδάει...όταν ξαναγίνεται φίλος με κάποιον που έχει μαλώσει,. ---ταν 
έχει τα γενέθλιά του, τη γιορτή του.     

- ταν γελάει, όταν παίζει με πολύ χαρά. 

- ταν γελάει πολύ. 

- ταν γελάει και είναι πολύ χαρούμενος 

- ταν παίζει ωραία.  

-ταν παίζουν. 

- ταν παίζουνε, γελάνε και κάνουνε κάτι με όλους. 

Οι κατηγορίες που προκύπτουν από την ερώτηση «Πως αντιλαμβάνονται τα παιδιά την 
ευτυχία», είναι: 

 Σο χαμόγελο. 

 Σο παιχνίδι. 
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 Σο ομαδικό παιχνίδι. 

 ταν γιορτάζει. 

 Έντονες αντιδράσεις. 

 ταν παίρνει δώρα. 
6.Πως αντιλαμβάνονται τα παιδιά ότι κάποιος είναι λυπημένος : 

- ταν δεν έχει φίλους, όταν δεν παίζει κι όταν δεν τον έχουν οι άλλοι φίλο. 

- Από τα μάτια του («...έχει τα μάτια του με δάκρυα, κλαίει»). 

- Βλέπω τη φάτσα του( «....είναι κατσουφιασμένη»). 

- ταν η μαμά του, του λέει κάτι και δεν το κάνει. ταν είναι στενοχωρημένος με    κάτι.  

- ταν η μαμά τους , τους είχε υποσχεθεί να πάνε βόλτα, αλλά δεν τους πήγε. 

- Σο πρόσωπό του είναι λυπημένο (δείχνει....χαμηλό βλέμμα) 

- Κλαίει, λέει ότι δε σε έχω φίλη. 

- ταν κάθεται σε μια γωνιά και κλαίει. 

- ταν παίζει μόνος του. 

- ταν κλαίει. 

- ταν κλαίει, όταν είμαστε φίλοι κι έρχεται και λέει δε θέλω πια να είμαστε φίλοι, δεν έχει 
τα γενέθλιά του και θέλει να τα έχει και για αυτό αισθάνεται λύπη, τη γιορτή του, κι αν δεν 
έχει φίλους, είναι λυπημένος, ή θέλει να κάνει-θέλει να έχει αδερφό.  

- Βλέπει κάποιον που λυπάται, ή τη μαμά του ή τον μπαμπά του, όταν κουράζονται. 

- ταν στενοχωριέται.  

- ταν το πρόσωπό του είναι λυπημένο. 

- ταν αγκαλιάζει ένα κουκλάκι. 

- ταν δεν παίζει και δεν ζωγραφίζει. 

- ταν δεν παίζει και δεν κάνει τα μαθήματά του. 

Οι κατηγορίες που προκύπτουν από την ερώτηση «Πως αντιλαμβάνονται τα παιδιά τη 
λύπη», είναι: 

 Έλλειψη φίλων. 

 Εκφράσεις προσώπου(κλάμα, χαμηλό βλέμμα, κατσουφιασμένο πρόσωπο, λύπη). 

 Απομόνωση. 

 Άρνηση για παιχνίδι. 

 Άρνηση για ζωγραφική . 

 Άρνηση για διάβασμα. 
7.Πως αντιλαμβάνονται τα παιδιά ότι κάποιος είναι θυμωμένος : 

- Νευριάζει και χτυπάει τους άλλους , χωρίς να του έχουν κάνει τίποτα 
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- ταν νευριάζει. 

-: ταν έχει μαλώσει με κάποιον. 

- ταν του έχουνε πει κάτι και δεν ήθελε. 

- Υαίνεται θυμωμένος, από το πρόσωπο ...(δείχνει, ενωμένα φρύδια). 

- ταν μαλώνουνε, τσακώνονται, δεν θέλει ο ένας τον άλλον. 

- Σα παιδιά τα κάνει να είναι θυμωμένα όταν ο άλλος τα νευριάζει και μετά παίζουνε ξύλο. 

- ταν είναι ας πούμε αλλεργικός στις μέλισσες. 

-ταν θυμώνει με τα άλλα παιδιά. 

- ταν φωνάζει, όταν δεν μιλάει και κάθεται έτσι («...με γουρλωμένα τα μάτια).ταν 
κάποιος τα δέρνει, τα χτυπάει πολύ δυνατά και  φωνάζει και πολύ δυνατά.  

- ταν μαλώνουν και χτυπάει το ένα το άλλο , όταν δεν παίζουν θυμώνουν 

- ταν τους πάρουνε ένα παιχνίδι. 

- ταν έχουν μαλώσει.(«...έχουν παράξενο τρόπο»). 

- ταν έχει κάνει κάτι κι έχει θυμώσει. 

- Μαλώνουν, σπρώχνονται με άλλα παιδιά. 

- Δεν παίζει καθόλου. 

Οι κατηγορίες που προκύπτουν από την ερώτηση «Πως αντιλαμβάνονται τα παιδιά το 
θυμό», είναι: 

 Ανεξήγητη, αδικαιολόγητη επιθετικότητα. 

 Επιθετικότητα. 

 Άρνηση για παιχνίδι. 

 Εκφράσεις του προσώπου (γουρλωμένα μάτια, ενωμένα φρύδια). 
8.Πως αντιλαμβάνονται τα παιδιά ότι κάποιος είναι φοβισμένος : 

-ταν φοβάται τα ζώα, τους μεγάλους ανθρώπους («... Και τα ερπετά. Και τον 
καρχαρία....»). 

- ταν φοβάται να βγει έξω, όταν τρομάζει με τα ζώα. 

- Δεν κάνει πολλά πράγματα...δεν κάνει πολλές κινήσεις ,δεν είναι χαρούμενα. 

- Είχε δει κάτι και φοβήθηκε. 

- Έτσι...(δείχνει κάτω τα χείλη). 

- Αρνείται τους φίλους το («....μην ξαναέρθεις στην παρέα μου, δε σε ξαναθέλω πια) 

- ταν τρέμει πολύ και δε μιλάει καθόλου. 

- ταν θέλει κάτι να πάρει και οι γονείς του δεν του το παίρνουν. 
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-ταν φοβούνται κάτι. 

- ταν έχει κουκουλωθεί κάπου, έχει αγκαλιαστεί με ένα αρκουδάκι. 

- Από το στόμα του, δεν μπορεί να μιλήσει, έχει τα χέρια του έτσι σταυρωμένα. 

- ταν δεν χαμογελάει και όταν τρέμει. 

- ταν τον έχει φοβίσει πολύ κάτι. 

- ταν έχει κάτι και φοβάται. 

- ταν φοβούνται και στο σκοτάδι.  ταν είναι μόνα τους.  

- τι δεν έχει διαβάσει, δεν έχει σκεφτεί μια λέξη. 

Οι κατηγορίες που προκύπτουν από την ερώτηση «Πως αντιλαμβάνονται τα παιδιά το 
φόβο», είναι: 

 ,τι είναι μεγαλύτερο από αυτά. 

 Εκφράσεις προσώπου (κάτω τα χείλη, χωρίς χαμόγελο). 

 Εκφράσεις σώματος (τρέμουλο). 

 Σο σκοτάδι. 

 Άρνηση φίλων. 
9.Πως τα παιδιά εκφράζουν τη χαρά: 

-Είναι χαρούμενα, ευτυχισμένα και καλά παιδιά (υπάκουα). 

- ταν του παίρνουν δώρα οι γονείς του, τον αφήνουν να πάει βόλτες με τους φίλους του. 

-ταν είναι πολύ γελαστά, είναι όλο χαρά. 

- Με το σώμα του . 

- Παίζουν με φίλους και είναι χαρούμενα... 

- Από το χαμόγελό τους.(«... γιατί μπορεί να είναι λίγο λυπημένα τα παιδιά και να σκεφτούν 
το πώς ήτανε και μετά να γίνουνε καλύτερα»). 

- ταν έχει χαρούμενο πρόσωπο. ταν χαμογελάει. 

- ταν παίζουν. 

-ταν γελάνε πολύ δυνατά και όταν θέλουν να παίζουν με πολλούς φίλους τους ή μεγάλους, 
ακόμα και με τους γονείς τους. ταν έχουν κάνει οι φίλοι τους γενέθλια, γιορτή. 

- ταν παίζουνε μαζί με άλλους, γελάνε, λένε αστεία, ανέκδοτα. 

-ταν γελάνε πάρα πολύ.  

- ταν Φαμογελάνε και παίζουνε . 

- ταν είναι χαρούμενα.  

- ταν παίζουν και ζωγραφίζουν και διαβάζουν. 

- ταν γελάνε. 
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Οι κατηγορίες που προκύπτουν από την ερώτηση «Πως εκφράζουν τα παιδιά τη χαρά», 
είναι: 

 Με χαμόγελο. 

 Με υπακοή. 

 Παιχνίδι. 

 Δυνατό γέλιο. 

 Ζωγραφική. 

 Μελέτη, διάβασμα. 
10.Πως τα παιδιά εκφράζουν τη λύπη: 

- Κλαίνε, δεν έχουν φίλους 

-ταν κλαίνε κι όταν δεν τους αφήνουν να πάνε μια βόλτα(«... να πάνε στην παιδική χαρά»). 

- ταν δεν κάνουν τίποτα και έχουν κλειστεί στο δωμάτιό τους. 

- ταν η μαμά τους , τους είχε υποσχεθεί να πάνε βόλτα, αλλά δεν τους πήγε. Με το 
πρόσωπό  τους...(γκριμάτσα, φρύδια μαζεμένα) 

- Δεν παίζουνε. 

- Από το πρόσωπό τους δείχνουν ότι είναι λυπημένα, κάθονται κάτω και είναι λυπημένα. 

- ταν κάθεται σε μια γωνιά και κλαίει 

- ταν κλαίνε. 

- ταν δεν μιλάνε σε κανέναν. 

- ταν λυπούνται κάποιον 

- ταν στενοχωριούνται. 

- ταν δεν κάνουνε τίποτα, δεν κάνουνε τίποτα, έχουν κάτσει κάπου και δεν κουνάνε. 

- Έχουν κάτω το κεφάλι. 

- ταν δεν παίζουν, δεν ζωγραφίζουν και δεν διαβάζουν. 

- ταν δεν παίζουν. 

Οι κατηγορίες που προκύπτουν από την ερώτηση «Πως εκφράζουν τα παιδιά τη λύπη», 
είναι: 

 Εκφράσεις προσώπου (λυπημένο πρόσωπο, φρύδια μαζεμένα, κάτω το κεφάλι, 
κλάμα). 

 Απομόνωση. 

 Άρνηση για συμμετοχή τους σε οποιαδήποτε δραστηριότητα. 

 Δεν μιλούν. 

 Άρνηση για παιχνίδι. 
11.Πως τα παιδιά εκφράζουν το θυμό: 

- Φτυπάνε τα άλλα παιδιά και μουγκρίζουν. 
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-Μένουν στο δωμάτιό τους και κλαίνε. 

- Δεν κάνουν πολλά πράγματα,δεν κάνουν πολλές κινήσεις να είναι χαρούμενα 

- Μένουν με  σταυρωμένα τα χέρια. 

- Θέλουν να είναι μόνα τους 

- Από τα λόγια του («..., να μην ξαναέρθεις εδώ πέρα). 

- ταν τσακώνονται με τους άλλους . 

- ταν πηγαίνουν σπίτι, τα πετάνε όλα. 

- ταν  φωνάζει, δέρνει και χτυπάει. 

- ταν μας θυμώνουν. 

- Δεν χαμογελάνε. 

- Κλείνονται στο δωμάτιό τους. 

- Νευριάζουν.  

- ταν σπρώχνουν τον άλλον και δεν τον αφήνουν να παίξει. 

- ταν δεν παίζουν καθόλου. 

Οι κατηγορίες που προκύπτουν από την ερώτηση «Πως εκφράζουν τα παιδιά το θυμό», 
είναι: 

 Επιθετικότητα. 

 Λεκτική επιθετικότητα. 

 Απομόνωση. 

 Νευρικότητα. 

 Αποχή από το παιχνίδι. 
12.Πως τα παιδιά εκφράζουν το φόβο: 

- Υοβούνται. 

- τι τρομάζουν με τα ζώα, άμα τους δαγκώσει κανένα δεν το ξαναπαίζουν. 

- Κάτι τους έχει φοβίσει, πάρα πολύ. 

- Σρέμουν. 

- Σρομάζουν. 

-Σρέμουν. 

-: ταν τρέμουν πολύ, και δε μιλούν καθόλου. 

- Υωνάζουνε, ...α...α....α..., ή θέλουν κάποιον- κάτι, να τον έχουν δίπλα τους , μαμά ή 
μπαμπά, ή να έχουν ένα αρκουδάκι, ή κάποιον φίλο τους. 

- Σρέμουν 
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- Δεν χαμογελάνε. Λίγο τρέμουνε. 

- Πάνε κάπου που δε θα νιώθουν φόβο. 

- Κλαίνε. 

- ταν κοιμούνται φοβούνται το σκοτάδι και τη νύχτα το σκοτάδι.  

- Υοβούνται, αν είναι έξω κι έχουνε χάσει τους γονείς τους. 

Οι κατηγορίες που προκύπτουν από την ερώτηση «Πως εκφράζουν τα παιδιά το φόβο», 
είναι: 

 Σρόμος. 

 Δεν μιλούν. 

 Αναζήτηση ανθρώπων κοντά τους. 

 Κλάμα. 
13.Πως μπορεί κάποιος να νιώσει καλύτερα , όταν νιώθει λύπη: 

- Να κάνει καινούριους φίλους, είναι χαρούμενος και παίζει και τον βοηθάνε στα μαθήματα 
οι γονείς του. 

-Να πέσει στο κρεβάτι του και μετά να σταματήσει (να φύγει η λύπη). 

- Για να νιώσει καλύτερα παίζει με τους φίλους του, για να ξεχάσει ότι είναι λυπημένος. 

- Να τον πάρει από το χέρι και να παίξουνε... 

-Σον βοηθάμε εμείς για να νιώσει καλύτερα.  

-Να παίζουμε μαζί , να τον απασχολώ και να τα ξεχάσει.  

-Να του μιλήσει, να πάνε να κάτσουν σε ένα παγκάκι, να του λέει ο άλλος να τα ξεχάσει 
αυτά, και μετά μπορεί να νιώσει καλύτερα. 

- Να του πει μια ιστορία.  

-Να παίξει με άλλα παιδιά. 

- Κάποιος που νιώθει λυπημένος, για να νιώσει καλύτερα, όταν είναι τσακωμένοι, γίνονται 
φίλοι. ταν είναι φίλοι και μαλώνουνε, είναι λυπημένοι.  

- Να παίζει, με κάποιον φίλο του, να παίζει μπάλα, αυτά. 

-Μπορεί να παίξει και να ξεχαστεί, μπορεί να ζωγραφίσει και να ξεχαστεί.  

- Μπορεί να παίξει και να τα ξεχάσει όλα αυτά.  

-Να παίξει.  

-Να ζωγραφίσει και να διαβάσει. 

-Να παίξει με τους φίλους του, να διαβάσει παραμύθια και....να διαβάσει. 

Οι κατηγορίες που προκύπτουν από την ερώτηση «Πως μπορεί κάποιος να νιώσει καλύτερα 
, αν νιώθει λύπη», είναι: 
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 υμπαράσταση από τους γονείς. 

 Παρέα με τους φίλους. 

 Παιχνίδι. 

 Να τα ξαναβρεί με το φίλο του. 

 Να ξεφύγει το μυαλό του από αυτό που τον λύπησε. (Να ακούσει μια ιστορία, να 
ζωγραφίσει, να διαβάσει) 

 Να βρει καινούριους φίλους. 
14.Πως μπορεί κάποιος να νιώσει καλύτερα , όταν νιώθει θυμό: 

- Με μια αγκαλιά («Να τον αγκαλιάσουμε, να τον κάνουμε φίλο μας, και να τον βοηθάμε) 

-Να μην ξαναδεί κάτι που τον τρομάζει, κάτι που δε θέλει να το ξαναδεί, κάτι που δε θέλει 
να κάνει. 

- Ο άλλος, που έχει θυμώσει με αυτόν, να γίνουνε πάλι φίλοι. 

- Να του πει μια καλή ιδέα, για να μην έχει θυμό. 

- Με το παιχνίδι («Σου λέμε, πάμε να παίξουμε»). 

- Μπορώ να του πω λίγο, ηρέμησε λιγάκι, να κάτσει κάπου να ηρεμήσει και μετά να τα 
ξαναβρεί.. 

- Με συζήτηση(«Να πάνε να κάτσουν σε ένα παγκάκι, να του λέει ο άλλος να τα ξεχάσει 
αυτά, και μετά μπορεί να νιώσει καλύτερα»). 

- Να παίξουν κάτι. 

- Να έρθει ένας φίλος του και να τον απασχολήσει και να το ξεχάσει. 

- Αποκατάσταση σχέσεων(«Για να νιώσει καλύτερα ο θυμωμένος, θα πρέπει να γίνουνε ξανά 
φίλοι, αν είναι πολύ-πολύ θυμωμένος, κάποιος, με κάποιον άλλον, να τους ξανακάνει φίλους, 
αν θέλει να είναι με έναν πολύ καλό του φίλο και δε θέλει εκείνος επειδή είναι θυμωμένος 
μαζί του. Κι εκείνος που είναι θυμωμένος, μετά, θέλει να ξαναγίνουν φίλοι. Αλλά εκείνος δε 
θέλει»). 

- Μπορεί να παίξει, ή με την αδερφή του ή με τον αδερφό του, αυτά. 

- Μπορεί να παίξει, να διαβάσει ένα βιβλίο ή να ζωγραφίσει. 

-Αποκατάσταση φιλίας («Με αυτόν που είναι θυμωμένος, να τα ξαναβρούν και να γίνουν 
φίλοι»). 

- Να παίξει με κάτι.  

- Να παίξει, να ζωγραφίσει, να διαβάσει. 

- Να καθαρίσει το δωμάτιό του, να ζωγραφίσει, να παίξει και να διαβάσει. 

Οι κατηγορίες που προκύπτουν από την ερώτηση «Πως μπορεί κάποιος να νιώσει καλύτερα 
, αν νιώθει θυμό», είναι: 

 ωματική επαφή(αγκαλιά). 

 Παιχνίδι. 

 Ζωγραφική. 
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 Διάβασμα. 

 Αποφόρτιση θυμού (καθαριότητα δωματίου). 

 Αποκατάσταση φιλικής σχέσης. 

 υζήτηση. 
15.Πως μπορεί κάποιος να νιώσει καλύτερα , όταν νιώθει φόβο: 

-Σου κάνουμε μασάζ. Να τον κάνει κάποιος φίλο. 

- Απομάκρυνση από το αντικείμενο του φόβου(«Να μην ξανακουμπήσει ζώο, να μην 
ξαναδεί ζώο,ό,τι το φόβισε»). 

- Να τον καθησυχάσει η οικογένειά του(«Να πει η μαμά του «δεν έγινε και τίποτα»). 

- Να αντιμετωπίσει το φόβο του(«Να ανοίξει τα φώτα άμα είναι σκοτεινά και να φύγει η 
φοβία»). 

- Να κάνει μια ζωγραφιά . 

- ωματική , τρυφερή επαφή(«Να τον πάρω στην αγκαλιά μου και να κάνουμε τα 
προβλήματα, γιατί φοβάται, και μετά να νιώσει καλύτερα»).  

- Να τον απασχολήσει για λίγο, να του πει να ησυχάσει, και μετά να τα ξεχάσει. 

- Να βγούνε για βόλτα. 

-υντροφιά με οικεία πρόσωπα(« ταν είναι φοβισμένος, θέλει να έχει κάποιον δίπλα του, 
να είναι πολύ φίλοι κι όταν είναι φοβισμένοι, να είναι με κάποιον, έναν φίλο του, τη μαμά 
του, τον μπαμπά του, έναν θείο του»). 

- ταν παίζει, όταν λέμε κάποια αστεία, αυτά. 

- Να παίξει και να ξεχαστεί, να κάνει τα μαθήματά του και να ξεχαστεί ή να διαβάσει ένα 
βιβλίο. 

- Να τους πω δεν πειράζει και να τα ξεχάσει. 

- Να ζωγραφίσει. 

- Να κοιμηθεί, να παίξει, να ζωγραφίσει. 

- Να πάει να βρει τους φίλους του, να παίξει. 

Οι κατηγορίες που προκύπτουν από την ερώτηση «Πως μπορεί κάποιος να νιώσει καλύτερα 
, αν νιώθει φόβο», είναι: 

 Μασάζ. 

 Απομάκρυνση από το αντικείμενο του φόβου. 

 Καθησυχασμός από την οικογένεια. 

 Αντιμετώπιση του φόβου. 

 ωματική , τρυφερή επαφή. 

 Περίπατος. 

 Παιχνίδι. 

 Όπνος. 
16.Σι κάνουν τα παιδιά για κάποιον που νιώθει, λύπη: 
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-Βοήθεια από φίλους(«Να τον βοηθήσουμε, να του φτιάξουμε τη διάθεση και να τον 
βοηθήσουμε στα μαθήματα»). 

- Να την παίζω, να κάνουμε μαζί κάτι. 

- Να παίξουμε μαζί. («Μπορώ να του πω, θέλεις να παίξουμε ένα παιχνίδι; Άμα συμφωνήσει, 
θα παίξουμε. 

- Να του πάρω ένα δώρο για να νιώσει καλύτερα, για να χαρεί. 

- Να τον βοηθήσω. Να νιώσει πιο καλύτερα.  

- Να του πω γιατί λυπάται και μετά να τα ξαναβρούμε . 

- Να του πω, γιατί είσαι λυπημένος, και μετά αυτός να μου πει, μετά να λύσουμε το 
πρόβλημα μαζί και να τα ξαναφτιάξουμε.  

-Να του πω να ησυχάσει, να μην έχει λύπη και να τα ξεχάσει.  

-Να παίξουμε μπάλα.  

-Να τον βοηθήσω και μετά να παίξουμε κάτι και να το ξεχάσει.  

-Να του βρω έναν άλλον φίλο και να γίνουνε πάρα πολύ καλοί φίλοι. Ή να γίνω κι εγώ φίλη 
του. 

- Κανένα δωράκι, ή να του πούμε να παίξουμε, να πούμε κανένα αστείο. 

- Να παίξουμε μαζί.  

- Να παίξω μαζί του και να το ξεχάσει.  

-Να παίζουμε μαζί.  

-Να βρει τους φίλους του και να παίξει. 

-Να παίξουμε και να το ξεχάσει.  

Οι κατηγορίες που προκύπτουν από την ερώτηση «Σι κάνουν τα παιδιά για κάποιον που 
νιώθει, λύπη», είναι: 

 Βοήθεια από φίλους. 

 Παιχνίδι με φίλους. 

 Δώρο. 

 υζήτηση. 

 Αστεία. 
17.Σι κάνουν τα παιδιά για κάποιον που νιώθει, θυμό: 

- Να του δείξουμε την αγάπη μας και να τον κάνουμε φίλο μας. 

- Να της κάνω να ησυχάσει, να είναι καλύτερα. 

-Να βρω αυτόν που είναι θυμωμένος και να τους πω να συμφιλιωθούν. 

- Μπορώ να του πω μια ιδέα και να του αρέσει και μετά να μην έχει θυμό. 

- Να του δώσω ένα φιλάκι. 
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- Να του πω λίγο να ηρεμήσει , μετά να κάτσουμε μαζί σε ένα παγκάκι, να λύσουμε μαζί τα 
προβλήματά μας, για να μην είναι θυμωμένος και να τα ξαναβρεί με όποιον τα είχε . 

- Να ησυχάσει, να του πω να ησυχάσει, και να τα ξεχάσει όλα. 

- Να πάμε στο ξενοδοχείο να μείνουμε. 

- Να πάρουμε κάτι να φάμε. 

- Να τον ξεθυμώσω και να , όπως είναι θυμωμένος, για να νιώσει καλύτερα, θα του βρω πάλι 
έναν άλλο φίλο, και θα γίνουνε πάρα πολύ καλοί φίλοι. 

- Να παίξουμε μαζί, να παίξουμε πιάνο, όπως και την αδερφή μου. 

- Θα του πω να παίξουμε ή να ζωγραφίσουμε. 

- Να βρω αυτόν που μαλώσανε και να τους κάνω φίλους. 

- Να τον ξεθυμώνω. 

- Να νιώσει καλύτερα, παίζουμε, να παίζουμε και να ζωγραφίζουμε. 

-Να του δώσουμε ένα παιχνίδι, να παίξει. 

Οι κατηγορίες που προκύπτουν από την ερώτηση «Σι κάνουν τα παιδιά για κάποιον που 
νιώθει, θυμό», είναι: 

 Εκδήλωση αγάπης. 

 Σρυφερότητα (φιλάκι). 

 υζήτηση. 

 Υαγητό. 

 Παιχνίδι. 

 Ζωγραφική. 

 Απομάκρυνση από ό,τι τον θύμωσε. 
18.Σι κάνουν τα παιδιά για κάποιον που νιώθει, φόβο: 

- Σον κάνουμε καλό φίλο μας και προσπαθούμε να τον κάνουμε χαρούμενο. 

- Να την κρατάω στην αγκαλιά μου, και να μη φοβάται. 

- Μπορώ να του πω δεν ήταν τίποτα και να ξεκινήσει πάλι, να είναι χαρούμενος. 

- Μπορούμε να του κάνουμε τον κλόουν, για να μη φοβάται και να χαρεί.  

- Να του κάνω μια ζωγραφιά. 

- Μπορώ, όταν είναι φοβισμένος, να τον προφυλάξω από κάποιον. Να τον προφυλάξω και να 
μην είναι φοβισμένος με κάποιον. 

- Να ησυχάσει, να μην είναι φοβισμένος, και να τα ξεχάσει όλα αυτά.  

-Να ακούμε μουσική. 

- Να τον πάρω να πάμε να παίξουμε. 
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- Αν μια ξαδέρφη φοβάται κάποιον, τον μπαμπά της ξαδέρφης, ή τη μαμά, να την πάω σε 
εκείνον που φοβάται, και μετά να ανοίξει τα μάτια της και να δει πως δε θα της κάνει τίποτα. 

- Να παίξουμε, να γελάσουμε, να πούμε κανένα αστείο. 

- Να του πω να πάμε να παίξουμε και να ξεχαστεί. 

- Να τους πω δεν πειράζει και να τα ξεχάσει.  

- Να ζωγραφίσει. 

- Να παίξει με τους φίλους του, να γράψει και να ζωγραφίσει. 

-Να πάει σπίτι του και να μη φοβάται. Να κοιμηθεί με ηρεμία και να ξαπλώσει. 

Οι κατηγορίες που προκύπτουν από την ερώτηση «Σι κάνουν τα παιδιά για κάποιον που 
νιώθει, φόβο», είναι: 

 Αγκαλιά. 

 υζήτηση. 

 Δώρο από ένα φίλο. 

 Αστεία. 

 Προφύλαξη από ό,τι φοβάται. 

 Καθησυχασμός. 

 Παιχνίδι. 

 Ζωγραφική. 

 Όπνος,ηρεμία. 
                                   Γ.ΕΡΨΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΠΗΓΕ  ΣΡΕ 

1.Καταστάσεις που προκαλούν στρες στα παιδιά: 

-ταν γράφουν διαγώνισμα. 

-ταν έχουν κάνει κάτι και η μαμά μου με μαλώνει κάποιες φορές, όταν γράφουν 
διαγώνισμα, κάποιες φορές αγχώνομαι λίγο και όταν οι φίλες μου δεν τον παίζουν.  

-ταν είναι να γράψουν στο φροντιστήριο μια ορθογραφία και δεν την έχουν γράψει σωστά 
στο σπίτι.  

-ταν γράφουν διαγώνισμα , απροειδοποίητο τεστ σε κάποια  μαθήματα κι όταν γράφουν 
τριμηνιαίο τεστ στα αγγλικά του φροντιστηρίου.  

-ταν γράφουν τεστ , όταν κάπου δεν τα πάνε καλά (ως προς τη σχολική επίδοση). 

-ταν ο αδερφός τους κοροϊδεύει κι όταν αργούν στο σχολείο.  

-ταν γράφουν τεστ, όταν τους κοροϊδεύουν τα αδέρφια τους. 

-ταν γράφουν τεστ κι όταν δε θέλουν να πάνε φροντιστήριο.  

-ταν γράφουν τεστ.  

-ταν έχουν αγγλικά, ορθογραφία, γενικότερα η αξιολόγηση. 

-ταν γράφουν τεστ και όταν τους κοροϊδεύουν οι φίλοι τους.  
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-ταν δέρνονται με τα αδέρφια τους.  

-ταν δεν παίζουν με τους φίλους τους. 

-ταν κάνουνε τεστ κι ορθογραφία και δεν έχουν προλάβει να διαβάσουν τα μαθήματά 
τους. 

-ταν παίρνουνε βαθμούς κι όταν έχουν χτυπήσει. (Δε θέλουν να πάνε στο νοσοκομείο) 

-ταν γράφουν τεστ. 

Οι κατηγορίες που προκύπτουν από την ερώτηση «Ποιες καταστάσεις προκαλούν στα 
παιδιά στρες», είναι: 

 Αξιολόγηση στο σχολείο(διαγωνίσματα). 

 ύγκρουση με τη μητέρα. 

 Απομόνωση από τους φίλους. 

 υγκρούσεις με τα αδέλφια. 

 υγκρούσεις με τους φίλους. 

 Βαθμολογία. 

 Ατυχήματα. 

 Έλλειψη χρόνου για μελέτη. 

 Λεκτική βία από τους φίλους. 
2.Πως νιώθουν όταν βιώνουν στρες: 

-τενοχώρια, λύπη.  

-Νιώθω στενοχώρια και λύπη. 

-Λύπη. 

-Λύπη. 

-Λύπη. 

-Θυμό και λύπη. 

-Λύπη. 

-Άγχος, στενοχώρια, αυτά. 

-Λύπη και στενοχώρια.  

-Υόβο, στενοχώρια, λύπη, άγχος. 

-τενοχωρημένος. 

-Λύπη, μοναξιά. 

-Λύπη και στενοχώρια.  

-Νιώθω στενοχωρημένη.  

-Λύπη.  

Οι κατηγορίες που προκύπτουν από την ερώτηση «Πως νιώθουν όταν βιώνουν στρες», είναι: 
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 Λύπη. 

 τενοχώρια. 

 Υόβο. 

 Μοναξιά. 

 Θυμό. 
3.Πως αντιδρούν τα παιδιά όταν βιώνουν στρες: 

-Ζητούν συγνώμη ή κλαίνε.  

-Ζητούν συγνώμη και μετά ζητούν βοήθεια από τη μαμά.. Πονάει η κοιλιά τους. 

-Προσπαθούν να βρουν βοήθεια ή να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους.  

-τεναχωριούνται. 

-Πονάει η κοιλιά τους. 

-Λύπη. 

-Με θυμό. 

-Κλείνονται στο δωμάτιό τους, δε μιλούν σε κανέναν, ή κλείνονται στο μπάνιο. 

-Υοβούνται.  

-Φτυπούν το μπουφάν τους στην πόρτα.  

-Ξεσπούν χτυπώντας τα μαξιλάρια. 

-Κλείνονται μέσα στο δωμάτιο και κλαίνε ή κουκουλώνονται με ένα μαξιλάρι και κλαίνε. 

-Είμαι λυπημένα. 

-Κλείνονται στην τουαλέτα.  

-Παίζουν με τις φίλες τους. 

Οι κατηγορίες που προκύπτουν από την ερώτηση «Πως αντιδρούν τα παιδιά, όταν βιώνουν 
στρες», είναι: 

 Κλάμα. 

 Λύπη. 

 Θυμό. 

 Υόβο. 

 Απομόνωση σε κάποιο δωμάτιο. 

 Επιθετικότητα. 

 Αναζήτηση βοήθειας από τη μητέρα. 

 ωματικός πόνος (κοιλιά). 

 Αντιμετωπίζουν  μόνοι τους το στρες. 

 Παιχνίδι. 
4. Που απευθύνονται τα παιδιά όταν θέλουν βοήθεια: 

-τις φίλες  και στους γονείς.  
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-τους γονείς.  

-Απευθύνονται στους δασκάλους, στους γονείς μου, στους φίλους. 

-τους γονείς. 

-τη δασκάλα, στους φίλους μου και στους γονείς. 

-ους γονείς. 

-τους γονείς.  

-τους γονείς, στους δασκάλους , σ΄όλη τη γη, στον παππού που έχει πεθάνει. 

-τους γονείς . 

-τους γονείς. 

-τη μαμά, στον μπαμπά, στη μεγαλύτερη αδερφή  και στους φίλους . 

-τους γονείς .  

-τους γονείς .  

-τα ξαδέρφια , στις θείες , στην οικογένεια.  

-τους γονείς και στις φίλες.  

Οι κατηγορίες που προκύπτουν από την ερώτηση «Που απευθύνονται τα παιδιά για 
βοήθεια», είναι: 

 Γονείς. 

 Υίλους. 

 Δασκάλους. 

 Μεγαλύτερα αδέρφια. 

 τα ξαδέρφια. 

 τις θείες. 
5.Πως επηρεάζει τα παιδιά το στρες: 

- Δεν πηγαίνουν σχολείο και κάνουν ότι πονάει το κεφάλι τους. 

- Λυπημένα. 

-Λύπη. 

-Δεν τους αρέσει αυτό που νιώθουν. 

-Δεν νιώθουν καλά. 

-Δε θέλουν να παίζουν με τους φίλους τους. 

-Μερικές φορές πονάει το κεφάλι τους. 

-Κλαίνε, φωνάζουν. 

-Πονάει η κοιλιά τους, το κεφάλι τους. 
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-Καλά είναι. 

-Σίποτα. 

Οι κατηγορίες που προκύπτουν από την ερώτηση «Πως επηρεάζει τα παιδιά το στρες», 
είναι: 

 Δεν πηγαίνουν στο σχολείο. 

 ωματικός πόνος(στο κεφάλι, στην κοιλιά). 

 Κλάμα. 

 Υωνάζουν. 

 Δε θέλουν να παίζουν. 

 Δεν νιώθουν τίποτα. 
 

 

 

 

 

                              Α. ΓΕΝΙΚΕ ΕΡΨΣΗΕΙ 

1.Απόψεις παιδιών για έναν καλό μαθητή 

Καλός είναι ο μαθητής που:  

-Ο καλός μαθητής διαβάζει πάντα τα μαθήματα, δεν παίζει πολλά ηλεκτρονικά, διαβάζει 
πολλά βιβλία, δεν είναι κολλημένος στην τηλεόραση, δεν ξεχνάει πράγματα.  

- Ο καλός μαθητής, κάνει τα μαθήματά του, είναι συνεπής. 

-Ο καλός μαθητής κάνει τα μαθήματά του, πηγαίνει νωρίς για ύπνο, είναι συνεπής στις 
υποχρεώσεις του. 

-Ο καλός μαθητής είναι να διαβάζει, να γράφει τα μαθήματά του, να διαβάζει βιβλία , να 
μην κάθεται στην τηλεόραση. 

-Ο καλός μαθητής προσέχει την ώρα του μαθήματος, δε θα κάνει φασαρία, στο σπίτι του 
μόλις πηγαίνει  διαβάζει, φτιάχνει την τσάντα του. 

-Ο καλός μαθητής διαβάζει, δεν ξεχνάει τα μαθήματα που του έχει πει η κυρία ή ο κύριος, 
κάνει επαναλήψεις αυτά που έχουνε μάθει, για να τα θυμάται, προσέχει την ώρα του 
μαθήματος και σέβεται τους συμμαθητές του. 

Ο καλός μαθητής είναι να μην ξεχνάει τα μαθήματά του στο σχολείο ή στο σπίτι, να 
διαβάζει και να προσέχει την ώρα του μαθήματος.  

- Καλός μαθητής είναι αυτός που κάνει τα μαθήματά του, δεν βλέπει πολύ τηλεόραση, 
διαβάζει βιβλία 

- Ο καλός μαθητής είναι να έχει πάντα τα μαθήματα μαζί, να φτιάχνει την τσάντα του, να μη 
βλέπει καθόλου τηλεόραση. 

 

           Β΄ ΟΜΑΔΑ ΠΑΙΔΙΨΝ 
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-Ο καλός μαθητής δεν ξεχνάει τα βιβλία του στο σχολείο, συνέχεια πάει διαβασμένος στο 
σχολείο και παίρνει συνέχεια άριστα.  

- Ένας καλός μαθητής είναι όταν δεν ξεχνάει τα βιβλία του, όταν είναι καλός μέσα στην 
τάξη, κι όταν ακούει την κυρία του.  

-Ο καλός μαθητής είναι αυτός που προσέχει στο μάθημα, δεν μιλάει με τον διπλανό του, 
δεν γυρίζει πίσω να μιλήσει, είναι πάντα προσεκτικός, έχει πάντα τα βιβλία του. 

-Ο καλός μαθητής είναι αυτός που πάντα φέρνει τα βιβλία του, πάντα κάνει τις ασκήσεις του, 
δε βλέπει πολύ τηλεόραση και είναι συνεπής στα μαθήματά του. -Ο καλός μαθητής 
προσέχει πάντα στην τάξη, διαβάζει συνέχεια τα μαθήματά του, δεν μιλάει με τον διπλανό 
του.  

-Ο καλός μαθητής είναι αυτός που δεν ξεχνάει τα μαθήματά του, δεν ξεχνάει τα βιβλία του 
στο σπίτι, κρατάει όλα του τα βιβλία στο σχολείο, είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του.  

2.Απόψεις παιδιών για έναν όχι καλό μαθητή: 

Ο όχι καλός μαθητής, είναι αυτός που : 

- Ο κακός μαθητής κάθεται στην τηλεόραση, τρώει πατατάκια ,γαριδάκια, παίζει 
ηλεκτρονικά, και δεν κάνει τα μαθήματά του. 

- Ο κακός μαθητής  είναι χοντρός,  δε διαβάζει καθόλου, έχει το μυαλό του μόνο στο 
παιχνίδι, δεν ενδιαφέρεται για τίποτα, όλη μέρα είναι μπροστά στην τηλεόραση, όλη μέρα 
τρώει, έχει χοντρύνει.. 

- Ο κακός μαθητής δεν είναι συνεπής, ούτε κάνει τα μαθήματά του, είναι κολλημένος στην 
τηλεόραση. 

- Ο κακός μαθητής ξεχνάει τα πράγματα στο σχολείο, αλλά να λέει ότι τα „χει κάνει, δε 
διαβάζει καθόλου. 

- Ο κακός μαθητής, δε διαβάζει , ξεχνάει τα πράγματα στο σχολείο, βλέπει όλη την ώρα 
τηλεόραση. 

-.Ο κακός στο σχολείο δεν προσέχει στο μάθημα, ξεχνάει τα πράγματά του στο σπίτι ή στο 
σχολείο, δεν είναι συνεπής δε φέρνει όλα τα πράγματα στο σπίτι(ξεχνάει τα βιβλία του). 

-Ο και κακός μαθητής είναι που βλέπει συνέχεια τηλεόραση, δε διαβάζει  βιβλία. 

-Ο κακός μαθητής  ξεχνάει πάντα τα βιβλία του, δεν είναι συνεπής. 

- Ο κακός μαθητής ξεχνάει τα βιβλία του στο σπίτι και πάει στο σχολείο αδιάβαστος και δεν 
ξέρει τι να πει στην ανάγνωση. 

-Ο κακός μαθητής δεν είναι συγκεντρωμένος στα μαθήματά του, δε διαβάζει και ξεχνάει τα 
πράγματά του. 

-Ο κακός μαθητής είναι αυτός που δεν προσέχει καθόλου στο μάθημα, είναι πάντα στον 
κόσμο του και σκέφτεται πράγματα που δεν πρέπει να σκέφτεται. 

-Ο κακός είναι όταν ξεχνάει τα βιβλία του , δεν ακούει στο μάθημα, και παίρνει πάντα Γ‟ ή 
Β΄. 
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-Ο κακός μαθητής όμως, είναι αυτός που δεν κρατάει καθόλου τα βιβλία του, ξεχνάει τα 
μισά στο σπίτι και είναι αδιάβαστος. 

-Ο κακός μαθητής...καταρχήν δεν υπάρχει κακός μαθητής, είναι άτακτος μαθητής, γιατί 
είναι αυτός που δεν προσέχει στην τάξη, είναι αυτός που γυρίζει και μιλάει όλη την ώρα, 
είναι αυτός που δεν είναι συνεπής στα μαθήματά του, είναι αυτός που βλέπει πολύ 
τηλεόραση, δεν κοιμάται καλά (στην ώρα του). 

3. Απόψεις των παιδιών για έναν όχι καλό φίλο: 

Ο καλός φίλος είναι αυτός που : 

- Ένας καλός φίλος είναι όταν σε εμπιστεύεται, όταν σε έχει ανάγκη, όταν σ΄αγαπάει, όταν 
θέλει να σε βοηθήσει. 

-Ένας καλός φίλος εμπιστεύεται το φίλο του, τον πιστεύει σε αυτά που του λέει, δεν τον 
πιέζει να κάνει αυτό που θέλει ο άλλος. 

- Ένας καλός φίλος, πρέπει να σέβεται και εσύ να τον σέβεσαι, να συμφωνείς μαζί του 
κάποια πράγματα και να μην περνάει το δικό σου, να τον αγαπάς. 

- Ένας καλός φίλος, καταλαβαίνει τον άλλον φίλο του, του συμπαραστέκεται, δεν τον 
χτυπάει, του δείχνει την αγάπη του, με ό,τι μπορεί να κάνει. 

-Ένας καλός φίλος είναι να τον αγαπάς πάρα πολύ, να τον εμπιστεύεσαι, και να σε 
εμπιστεύεται κι αυτός, να μην τον προδίδεις σε άλλους. 

-Ένας καλός φίλος θα σε βοηθάει όταν έχεις προβλήματα, ό,τι λέτε μεταξύ σας θα μένει 
μυστικό, όταν θα χρειάζεσαι κάτι θα σε βοηθάει. 

- Ο καλός φίλος θα σου κάνει πράγματα για να σου κάνει το κέφι, θα σε πιστεύει σε ό,τι λες, 
δε θα τα λέει σε άλλους αυτά που του έχεις πει, θα παίζει μαζί σου, και θα σε βοηθάει.  

-Ο καλός φίλος είναι όταν σε βοηθάει όταν τον έχεις ανάγκη και όταν κάνετε μαζί ότι θέλετε 
και οι δύο. 

-Ο καλός φίλος είναι να είναι πάντα δίπλα σου, να μη σου αντιμιλάει, να σε σέβεται. 

-Ο καλός φίλος είναι πάντα δίπλα σου, σε βοηθάει. 

-Ο καλός φίλος είναι ένας φίλος που συνέχεια σε βοηθάει, συνέχεια παίζουμε μαζί. 

-Ο καλός φίλος είναι όταν σε βοηθάει, όταν είναι μαζί σου, όταν χτυπάς  σε βοηθάει και δε 
λέει αυτά που λέτε. 

-Ο καλός φίλος είναι αυτός που σε εμπιστεύεται και θέλει πάντα το καλό σου, αν θες 
βοήθεια και έρχεται να σε βοηθήσει. 

-Ο καλός φίλος είναι αυτός που παίζει μαζί σου κάθε μέρα, όταν πηγαίνεις στο σχολείο, σε 
βοηθάει όταν έχεις προβλήματα. 

-Ο καλός φίλος σου έχει πάντα εμπιστοσύνη, δεν σε εγκαταλείπει ποτέ και είναι πάντα μαζί 
σου. 

-Ο καλός φίλος είναι αυτός που σε εμπιστεύεται, αυτός που μοιράζεται τα πράγματα μαζί 
σου. 
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4. Απόψεις των παιδιών για έναν όχι καλό φίλο: 

Ο καλός φίλος είναι αυτός που : 

-Ένας κακός φίλος είναι όταν δεν σε εμπιστεύεται, θέλει το κακό σου, δεν σου δίνει σημασία. 

-Ο κακός φίλος τον χτυπάει, δεν είναι τόσο κακός φίλος και τον βρίζει και δεν του 
συμπεριφέρεται σωστά. 

-Ένας κακός φίλος συμπεριφέρεται άσχημα , περνάει πάντα το δικό του, δε σέβεται, 
χτυπάει, βρίζει. 

- Ένας κακός φίλος θέλει το κακό του άλλου, θέλει ο άλλος να πάθει κάτι, δε θέλει να τον 
κάνει παρέα, τον κοροϊδεύει, τον χτυπάει, τον βρίζει. 

-Ο κακός φίλος είναι να μη σε αγαπάει, να μαρτυράει αυτά που λέτε μεταξύ σας. 

-Ο κακός ζηλεύει, ό,τι λες θα το λέει και σε άλλους, και θα έχει γενικά δύο πρόσωπα. 

-Ο κακός φίλος κάνει μόνο αυτό που θέλει , δε σε βοηθάει όμως όταν έχεις ανάγκη. 

-Ο κακός φίλος είναι να κάνει το δικό του πράγμα, να μη σε ακούει και να λέει κακές 
κουβέντες για σένα. 

-Ο κακός φίλος δε σε βοηθάει ποτέ, δεν είναι μαζί σου πάντα, σε βρίζει, σε δέρνει. 

-Ο κακός φίλος είναι όταν βρίζει κάποιος κι αυτός συνεχίζει και δεν το λέει στους 
δασκάλους. 

-Ο κακός είναι όταν μαρτυράει αυτά που λες , όταν σε χτυπάει κι όταν σε βρίζει. 

-Ο κακός φίλος είναι αυτός που αν θες βοήθεια δεν θα σε βοηθήσει, κάνει κακά πράγματα, 
βρίζει. 

-Ο κακός φίλος είναι όταν κάποιος μαρτυράει αυτό που έκανε ο άλλος. 

-Ο κακός φίλος σε ζηλεύει και δεν σε κάνει ποτέ παρέα. 

-Ο κακός φίλος, είναι αυτός που δεν σε εμπιστεύεται , δεν μοιράζεται τίποτα, δεν παίζει μαζί 
σου και απλά, επειδή μπορεί να έχεις κάτι που του αρέσει, να λέει ότι είσαι φίλος του. 

5. Απόψεις των παιδιών για έναν καλό γονιό: 

- Ένας καλός γονιός αγαπά τα παιδιά του, είναι  συνεπής, σέβεται τη γνώμη που λένε, κάνει 
πάντα το σωστό . 

-Ο καλός γονιός πρέπει να αγαπάει τα παιδιά του, να ανταπεξέρχεται σε όλες τις δυσκολίες 
που υπάρχουν, για να κάνουν τα παιδιά αυτό που θέλουν, με τρόπο, να έχει καλή 
συμπεριφορά. 

- Ένας καλός γονιός προσπαθεί ακόμα κι από μια δουλειά σκληρή και κουραστική , ακόμη 
κι αν δεν βγάζει πολλά χρήματα, προσπαθεί να πάρει πράγματα που να χρειάζονται τα 
παιδιά του, να τα αγαπάει, να τα φροντίζει, ακόμα κι αν έχουν δύσκολες συνθήκες και να τα 
προσέχει. 
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- Ένας καλός γονιός είναι αυτός που αγαπάει το παιδί του, νοιάζεται για το παιδί του και πιο 
πολύ, θέλει το καλό για το παιδί του. Ακόμη και την πιο σκληρή δουλειά κι αν έχει ο γονιός, 
αν έχει το παιδί του παίρνει κουράγιο και χαίρεται πολύ που έχει κάνει έναν άνθρωπο. 

-Ο καλός γονιός δεν θα είναι ούτε πολύ καλός ούτε πολύ κακός. Θα προσπαθεί να κάνει ό,τι 
μπορεί, να είναι καλά το παιδί του.  

-Ο καλός γονιός είναι αυτός που διδάσκει στα παιδιά του , αυτά που δεν ξέρει το παιδί.  

-Ο καλός γονιός είναι πάντα συνεπής στις υποσχέσεις του. 

- Ένας καλός γονιός, προσέχει τα παιδιά του και τα αγαπάει πολύ και ποτέ δεν τους φωνάζει.  

- Ένας καλός γονιός φροντίζει το παιδί του, το αγαπάει.  

-Ένας καλός γονιός αγαπάει το παιδί του, δεν το δέρνει ποτέ, το πηγαίνει πολλές φορές στη 
θάλασσα, του κάνει ό,τι θέλει. 

- Ένας καλός γονιός είναι όταν του παιδιού του, του παίρνει στολή για τις απόκριες, άλλα 
πράγματα όταν είναι Πάσχα. 

-Ο καλός γονιός είναι αυτός που φροντίζει το παιδί του και δεν το δέρνει συνέχεια. 

- Ένας καλός γονιός φροντίζει το παιδί του, θα το μαθαίνει να είναι καλό παιδί, θα το 
φροντίζει, δε θα το χτυπάει. 

-Ένας καλός γονιός  βοηθάει το παιδί του να κάνει τις ασκήσεις που έχει για το σχολείο, του 
μαθαίνει σωστά πράγματα, δεν του φωνάζει,  του αρέσει αυτό που κάνει το παιδί του, 
προσπαθεί να του φτιάξει το κέφι, του παίρνει δώρα όταν είναι κάποια γιορτή και θα το 
αγαπάει. 

- Ένας καλός γονιός  βοηθάει το παιδί του άμα έχει προβλήματα, ακούει ό,τι του λέει. 

-Ένας καλός γονιός νοιάζεται για τα παιδιά του, δεν τα παρατάει, τα αγαπάει , τους δίνει 
σημασία, δεν τους λέει «κάνε ό,τι θες και δε με νοιάζει»,  παίζει μαζί του. 

6. Απόψεις των παιδιών για έναν όχι καλό γονιό: 

- Ένας κακός γονιός  δεν κάνει αυτό που πρέπει για τα παιδιά του, κάνει τα αντίθετα. 

-Ο κακός γονιός δεν αγαπάει τα παιδιά του, τα δέρνει, τους φωνάζει και δεν τους κάνει αυτά 
που θέλουν. 

- Ένας κακός γονιός δεν νοιάζεται για τίποτα, ακόμα κι αν το παιδί του έχει χτυπήσει ή είναι 
άρρωστο, δεν τον νοιάζει, του φωνάζει ή το δέρνει. 

-Ο κακός γονιός είναι αυτός που βρίζει το παιδί του, το χτυπάει και το κακομεταχειρίζεται. 
Κι όταν τελειώνει τη δουλειά, το παιδί είναι σαν το περίπτερο...να κάθεται εκεί και να μην 
κάνει τίποτα... 

- Ο κακός γονιός θα είναι πολύ καλός και θα κάνει όλα τα χατίρια του παιδιού κι έτσι θα 
κακομαθαίνει.. 

-Ο κακός γονιός είναι αυτός που δεν σέβεται το παιδί του, δηλ, δεν ενδιαφέρεται για το 
παιδί του. 
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-Ο κακός γονιός κάνει πάντα ό,τι του λέει το παιδί του, δεν το σέβεται, γιατί άμα το κάνει 
αυτό θα το κακομάθει. 

-Ο κακός γονιός φωνάζει πάντα, μαλώνει. 

-Ο κακός γονιός δεν αγαπάει το παιδί του και δεν ενδιαφέρεται καθόλου για αυτό. 

-Ο κακός γονιός δεν πηγαίνει ποτέ στη θάλασσα το παιδί του, το δέρνει και δεν το αφήνει 
να κάνει τίποτα. 

-Ο κακός γονιός συνέχεια  αφήνει το παιδί στο σπίτι και δεν του δίνει κανένας σημασία. 

-Ο κακός γονιός δέρνει το παιδί του πολύ συχνά και το βοηθάει όταν έχει ανάγκη. 

-Ο κακός γονιός είναι ότι θα του μαθαίνει κακά πράγματα, δε θα του δίνει σημασία και θα 
το χτυπάει συνέχεια. 

-Δεν υπάρχει κακός γονιός, υπάρχει γονιός που δεν ενδιαφέρεται για το παιδί του. 

-Ένας κακός γονιός παρατάει τα παιδιά του, δεν τα αγαπάει, τους λέει να κάνουν ό,τι 
θέλουνε. 

7. Απόψεις των παιδιών για έναν  καλό δάσκαλο: 

-Ένα καλός δάσκαλος πρέπει να βάζει ασκήσεις για να εκπαιδεύει τα παιδιά και να 
μαθαίνουν καλύτερα. 

-Ένας καλός δάσκαλος ακούει πάντα τα παιδιά στην τάξη, ακούει τις γνώμες τους, δεν τους 
φωνάζει εκτός αν είναι πολύ άτακτα, δεν τα χτυπάει-το πιο βασικό. 

-Ένας καλός δάσκαλος πρέπει να εκπαιδεύει τα παιδιά και άμα τους φωνάζει, πάντα να τους 
φωνάζει για το καλό τους. Να τα αγαπάει. 

-Ένας καλός δάσκαλος φέρεται όταν δεν έχει ξεχωριστό παιδί και τα αγαπάει όλα το ίδιο. 
Ένας καλός δάσκαλος είναι όταν ένα παιδί έχει απορία, το βοηθάει. Ένας καλός δάσκαλος 
είναι όταν δεν φέρεται κακά στα παιδιά και δεν τους κάνει κακό.  

-Ο καλός δάσκαλος είναι αυτός που θέλει να διδάξει τα παιδιά, θέλει δηλ. να χαίρονται, 
προσπαθεί να κάνει το καλύτερο για αυτά. 

-Ένας καλός δάσκαλος είναι αυτός που διδάσκει τα παιδιά και δεν τα τιμωρεί πολύ. 

-Ένας καλός δάσκαλος δε χτυπάει τα θρανία, δε χτυπάει τους πίνακες, δε βάζει πολλές 
εργασίες. 

- Ένας καλός δάσκαλος θέλει το καλό των παιδιών , θέλει τη μόρφωσή τους και θέλει να 
είναι συνεπείς στα μαθήματά τους.  

- Ένας καλός δάσκαλος είναι όταν δεν φωνάζει , όταν δεν χτυπάει τα θρανία και όταν δεν 
βάζει πολλές ασκήσεις.  

-Ένας καλός δάσκαλος δεν βάζει πολλές εργασίες για το σπίτι, δε χτυπάει ποτέ τα θρανία, 
δεν χτυπάει τον πίνακα. 

-Ένας καλός δάσκαλος, δε βάζει πολύ διάβασμα στους μαθητές, δεν γράφουν πολύ στον 
πίνακα και κάνουν πολλές εκδρομές.  



 228 

-Ένας καλός δάσκαλος  βάζει εργασίες στα παιδιά, για να μαθαίνουν πράγματα, τα πάει 
εκδρομές, τα σηκώνει στον πίνακα.  

- Ένας καλός δάσκαλος μαθαίνει πράγματα, στα παιδιά, δεν τους φωνάζει, δεν βάζει πολλές 
εργασίες.  

-Ο καλός δάσκαλος δε βάζει πολλές ασκήσεις για το σπίτι, προσπαθεί για να μάθουνε τα 
παιδιά αυτά που λέει, δεν είναι πολύ αυστηρός και δε φωνάζει στα παιδιά και τους αφήνει να 
ξεκουραστούν μερικές φορές 

-Ένας καλός δάσκαλος θα φωνάζει περισσότερο για να ακούνε τα παιδιά και θα προσπαθεί 
για να καταλάβουνε.  

-Ένας καλός δάσκαλος μιλάει όμορφα στους μαθητές, δεν τους φωνάζει για να 
καταλαβαίνουν, τους βάζει πολλές ασκήσεις, για να εξασκούνται. 

 8. Απόψεις των παιδιών για έναν όχι καλό δάσκαλο: 

-Ένας κακός δάσκαλος δεν ενδιαφέρεται καθόλου, δε βάζει ασκήσεις για να μάθει πράγματα 
στα παιδιά. 

-Ένας κακός δάσκαλος έχει ένα χάρακα να χτυπάει στο θρανίο του, από το θυμό του να τον 
χτυπήσει στο τραπέζι και να σπάσει στη μέση και να φωνάζει πολύ, να μην ενδιαφέρεται για 
τους μαθητές  και να ενδιαφέρεται μόνο για ένα ή για δύο, να μη διαβάζει τις ασκήσεις του 
και να βαριέται. 

-Ο κακός δάσκαλος ασκεί σωματική βία στα παιδιά, δεν τους βάζει ασκήσεις, τα αφήνει 
αδιάφορα, τους τα λέει μια φορά κι αυτό όχι πολύ καλά. 

-Ένας κακός δάσκαλος είναι όταν ασκεί στα παιδιά σωματική βία, τους  φωνάζει, τα χτυπάει 
και τα ξεχωρίζει το ένα από το άλλο. 

-Ο κακός δάσκαλος είναι αυτός που θα βγάζει συνέχεια έξω τους μαθητές, δεν τους μαθαίνει 
τίποτα. 

-Ένας κακός δάσκαλος είναι αυτός που εκμεταλλεύεται τα παιδιά και τα παιδιά έρχονται 
άδικα στο σχολείο. 

-Ένας κακός δάσκαλος χτυπάει τα θρανία, χτυπάει τον πίνακα, βάζει πολλές εργασίες και 
δεν εξηγεί καλά στους μαθητές. 

-Ένας κακός δάσκαλος βάζει συνέχεια τιμωρίες , δε μαθαίνει σωστά τα παιδιά και δεν 
ενδιαφέρεται για το καλό τους. 

-Ο κακός δάσκαλος είναι όταν βάζει πολλά μαθήματα, όταν χτυπάει τα θρανία και τους 
πίνακες και όταν φωνάζει. 

-Ένας κακός δάσκαλος χτυπάει τον πίνακα, χτυπάει τα θρανία, βάζει πολλές εργασίες στο 
σπίτι. 

- Ο κακός δάσκαλος βάζει στα παιδιά πολλές εργασίες για το σπίτι και δεν πάνε καθόλου 
εκδρομές. 

-Ένας κακός δάσκαλος δεν πάει εκδρομές τα παιδιά και δεν τους μαθαίνει τίποτα.  
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-Ένας κακός δάσκαλος δεν μαθαίνει τίποτα στα παιδιά, δεν τους δίνει σημασία και  ενώ λέει 
αδιάφορα πράγματα ισχυρίζεται ότι είναι καλά αυτά που λέει. 

-Ένας κακός δάσκαλος δεν ενδιαφέρεται αν ένα παιδί δεν έχει καταλάβει, τα λέει μια φορά 
κι όποιος ακούσει. 

- Ένας κακός δάσκαλος χτυπάει τον πίνακα, χτυπάει τα θρανία , φωνάζει στα παιδιά, θα 
μιλάει πίσω από την πλάτη τους για κακά πράγματα, τους ειρωνεύεται. 

 

                                         Β.ΕΡΨΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΑ ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ 

1.Σι χαροποιεί τα παιδιά : 

- Φαρά νιώθουν τα παιδιά, όταν γίνεται πάντα το δικό τους, όταν έχουν αυτό που θέλουν, 
όταν διασκεδάζουν. 

-Φαρά νιώθουν τα παιδιά όταν τους κάνουν δώρα, όταν περνάνε καλά, όταν φεύγουν από το 
σπίτι. 

-Σα παιδιά νιώθουν χαρά, όταν τους παίρνουν οι δικοί τους παιχνίδια, όταν πηγαίνουν 
βόλτες, στο πάρκο, τους παίρνουν ένα κατοικίδιο για να μη νιώθουν μοναξιά και 
συμπεριφέρονται ο ένας με τον άλλον καλά (οι γονείς), για να μη στενοχωριούνται.  

- Φαρά νιώθουν τα παιδιά, όταν παίζουν με τους φίλους τους, όταν κάνουν μια 
δραστηριότητα καλή, όταν παίρνουν δώρα. 

-Σα παιδιά να νιώθουνε χαρά, όταν κάποιος γονιός κάνει το χατίρι τους, τα αγαπάει, τους 
παίρνει δώρα. 

-Σα παιδιά νιώθουν χαρά στις γιορτές, τα Φριστούγεννα,  με τα δώρα. 

-Φαρά νιώθουν τα παιδιά,  όταν είναι τα γενέθλιά τους, όταν παίρνουν καλούς βαθμούς, όταν 
έρχονται οι φίλοι τους και παίζουνε, όταν τους παίρνουνε δώρα και όταν κλείνουν τα 
σχολεία. 

-Σα παιδιά νιώθουν χαρά, όταν παίζουν, όταν παίρνουν δώρα κι όταν έχουν πολλούς φίλους 
να παίζουν μαζί τους. 

-Σα παιδιά νιώθουν χαρά, όταν παίζουν αθλήματα. 

-Σα παιδιά χαίρονται όταν τους παίρνουνε δώρα, όταν τους κάνουνε τα χατίρια, όταν τους 
πηγαίνουνε βόλτες, όταν τους παίρνουμε ό,τι θέλουν. 

- Ένα παιδάκι νιώθει χαρά, όταν παίζει αθλήματα, κάνει πάρτι κι είναι ευτυχισμένο. 

- Σα παιδιά χαίρονται όταν παίζει, όταν οι γονείς του το αφήνουν να κάνει κάτι. 

- Φαρά νιώθουν τα παιδιά όταν πηγαίνουνε κάπου που τους αρέσει, όπως είναι η παιδική 
χαρά και όταν έρχονται οι νονοί τους και τους φέρνουνε πάρα πολλά δώρα. 

-Φαρούμενα είναι τα παιδιά. όταν θέλουνε κάτι πάρα πολύ και τελικά το αποκτήσουν.  

- Φαρά νιώθουν τα παιδιά, όταν πραγματοποιούν το όνειρό τους. 

Οι κατηγορίες που προκύπτουν από την ερώτηση «Σι χαροποιεί τα παιδιά», είναι: 
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 ταν γίνεται το δικό τους. 

 ταν παίρνουν δώρα. 

 ταν παίρνουν καλούς βαθμούς. 

 ταν κλείνουν τα σχολεία. 

 ταν αθλούνται. 

 ταν πραγματοποιούν τα όνειρά τους. 

 ταν παίζουν με τους φίλους. 

 ταν βγαίνουν από το σπίτι. 
 

2.Σι λυπεί τα παιδιά: 

- Λύπη κάνει τα παιδιά να νιώθουν όταν δεν γίνεται το δικό τους. Λύπη νιώθουν όταν κάτι 
τους έχει πληγώσει, κάποιος τους έχει κάνει να στενοχωριούνται. 

-Λύπη νιώθουν παιδιά, όταν δεν περνάει το δικό τους, όταν χάνουν έναν δικό τους άνθρωπο, 
όταν τους φωνάζουν. 

-Σα παιδιά τα κάνει να νιώθουν λύπη ,όταν οι γονείς  τους τσακώνονται και είναι εκεί πέρα 
και τους ακούνε και δε νιώθουν καλά, όταν έχουν πολλά προβλήματα και δεν μπορούν  να 
τα διορθώσουν ή ακόμη όταν είναι άρρωστα και δεν έχουν τα λεφτά να το περάσουν αυτό 
που έχουνε. 

- Σα παιδιά νιώθουν λύπη, όταν πεθαίνει κάποιος πολύ κοντινός τους, συγγενής, γιατί για τα 
παιδιά πιο σημαντικό είναι, δηλ. πιο πολύ θα λυπηθούν αν πεθάνει η μαμά τους, παρά άμα 
πεθάνει ο παππούς...γιατί, για τα παιδιά είναι φυσικό να πεθάνει ο παππούς, η γιαγιά, κάποια 
στιγμή, γιατί είναι μεγάλοι.  

- Λύπη νιώθουν τα παιδιά όταν φοβούνται για έναν συνάνθρωπό τους, για το μπαμπά τους, 
για τη μαμά τους, όταν έχει πεθάνει ένας συνάνθρωπός τους, 

- Λύπη νιώθουν τα παιδιά όταν κάποιο αγαπημένο τους πρόσωπο φεύγει από τη ζωή, όταν 
κάτι τους πηγαίνει στραβά, ενώ νόμιζαν ότι θα πήγαινε καλά. 

- Λύπη νιώθουν τα παιδιά, όταν δεν μπορούν να κάνουν κάτι που θέλουν, όταν έχουν πολλά 
μαθήματα και δεν προλαβαίνουν να τα κάνουν. 

- Σα παιδιά να νιώθουν λύπη, όταν δεν έχουν παιδιά να παίζουν, όταν δεν μπορούν να 
παίξουν. 

- Λύπη νιώθουν τα παιδιά όταν δεν παίζουν κανένα παιχνίδι, νιώθουν μοναξιά. 

-Σα παιδιά λυπούνται, όταν τους φωνάζουνε, όταν τους χτυπάνε, όταν δεν τους κάνουνε το 
χατίρι. 

-Λύπη νιώθουν τα παιδιά, όταν οι γονείς του δεν του δίνουν σημασία και το αφήνουν σε μία 
γωνία μόνο του.  

-Λύπη νιώθουν τα παιδιά όταν κάποιος τα χτυπάει ή δεν τα θέλει. 

-Λύπη νιώθουν τα παιδιά όταν τα δέρνουν η μαμά ή ο μπαμπάς, όταν πεθάνει κάποιος από 
την οικογένειά τους. 

- Σα παιδιά λυπούνται, όταν οι γονείς τους φωνάζουν  και μαλώνουν συνέχεια. 
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- Λύπη νιώθουν τα παιδιά, όταν έχει γίνει κάτι και δεν τους αρέσει καθόλου. 

Οι κατηγορίες που προκύπτουν από την ερώτηση «Σι λυπεί τα παιδιά», είναι: 

 ταν δεν γίνεται το δικό τους. 

 ταν χάνουν κάποιο δικό τους άνθρωπο ή κάποιος γνωστός. 

 ταν τους φωνάζουν. 

 Η πολλή σχολική εργασία. 

 Η βία, σωματική-λεκτική. 

 ταν δεν παίζουν. 

 Η αδιαφορία των γονέων. 

 Οι συγκρούσεις των γονέων. 
 

3.Σι προκαλεί θυμό στα παιδιά: 

-Θυμό έχουν τα παιδιά όταν κάτι τους νευριάζει, όταν αυτό που θέλουν να γίνει γίνεται με το 
ζόρι. 

-Θυμό έχουν τα παιδιά όταν τους φωνάζουν. 

-Θυμό, όταν τσακώνονται με την αδερφή τους, με τον αδερφό τους, επειδή θέλουν αυτό το 
παιχνίδι και μπορούν να πάρουν μόνο ένα, θέλουν αυτό-αυτό-αυτό, θυμώνουν όταν δεν τους 
τα παίρνουν. 

- Θυμό νιώθουν τα παιδιά, όποτε οι γονείς λένε «τι έχεις για αύριο» -διάβασμα, όταν θέλουν 
να μπαίνουν μέσα στη ζωή του και δεν τα αφήνουν να κάνουν τίποτα, όταν νευριάζουν με 
κάτι, δηλ. αν ένα παιχνίδι κάνει 300€, οι γονείς δε θα στο πάρουν...αλλά ένα παιχνίδι που 
κάνει 75€ θα στο πάρουν. 

- Θυμό νιώθουν όταν θυμώνουν για κάποιον, με κάποιον ,κάποιον φίλο τους, όταν δεν τους 
κάνουν αυτά που θέλουν οι γονείς τους. 

- Θυμό νιώθουν τα παιδιά, όταν κάποια πράγματα οι γονείς τους δεν τους αφήνουν να τα 
κάνουν, όταν κάποιο ξαδερφάκι τους μπαίνει στη ζωή τους και τη χαλάει. 

- Θυμό νιώθουν τα παιδιά, όταν κάποιος τους εκνευρίζει και θέλουν να κάνουν και κάτι άλλο 
και τα έχει όλα στο μυαλό του. 

- Σα παιδιά  νιώθουν θυμό, όταν τα εκνευρίζουν. 

- Θυμό νιώθουν τα παιδιά όταν παίζουν με αδικίες, όταν δεν παίζουν σωστά. 

- Σα παιδιά  νιώθουν θυμό, όταν κάποιος τα έχει εκβιάσει, όταν κάποιος δεν τα ακούει. 

- Θυμό νιώθουν τα παιδιά, όταν κάποια παιδιά τα κοροϊδεύουν. 

- Σα παιδιά  νιώθουν θυμό όταν κάποιος τα χτυπάει ή τα βρίζει.. 

- Θυμό νιώθουν τα παιδιά, όταν κάποιος τους κάνει φάρσα.  

- Σα παιδιά νιώθουν θυμό, όταν κάτι τους ενοχλήσει. 

- Θυμό νιώθουνε τα παιδιά, όταν έχει γίνει κάτι που τους έχει πειράξει πολύ. 

Οι κατηγορίες που προκύπτουν από την ερώτηση «Σι προκαλεί θυμό στα παιδιά», είναι: 
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 υγκρούσεις με τα αδέλφια. 

 Η επιμονή των γονιών για μελέτη. 

 Η μη τήρηση κανόνων στο παιχνίδι. 

 Λεκτική βία. 

 ταν τα κοροϊδεύουν.  

 ταν τα εκβιάζουν. 
 

4.Σι προκαλεί φόβο στα παιδιά: 

- Υόβο νιώθουν τα παιδιά όταν κάτι τους τρομάζει. 

- Υόβο νιώθουν τα παιδιά όταν είναι μόνοι στο σπίτι κι έχει γίνει διακοπή ρεύματος, όταν 
βλέπουν τρομαχτικά θρίλερ. 

- Υόβο νιώθουν τα παιδιά όταν βλέπουν κάτι τρομακτικό, ή όταν ακούνε κάτι και 
τρομάζουνε, όπως τρομακτικές ιστορίες. 

- Υοβούνται τους γονείς, το δάσκαλο, γιατί, τους πιέζουν πάρα πολύ, έχεις εκατό μαθήματα, 
όσο πάει ανεβαίνεις τάξεις  έχεις ακόμη πιο πολλά. 

-Υόβο νιώθουν τα παιδιά, όταν φοβούνται για κάποιον συνάνθρωπό τους και όταν βλέπουν 
τρομακτικές ταινίες. 

- Υόβο νιώθουν τα παιδιά,  όταν είναι μες στο σπίτι μόνα τους, όταν είναι μακριά από 
κάποιον που θεωρούν δίπλα τους. 

- Υόβο νιώθουν τα παιδιά, όταν είναι μόνα τους στο σπίτι, όταν βλέπουν ένα σκυλί άλυτο-
αδέσποτο, όταν έχουν δει έναν εφιάλτη. 

-Σα παιδιά φοβούνται το σκοτάδι. 

- Υόβο νιώθουν τα παιδιά, όταν τους τρομάζουν. 

- Σα παιδιά φοβούνται όταν βλέπουν εφιάλτες, όταν τα τρομάζουν οι άλλοι. 

- Σα παιδιά φοβούνται όταν είναι σκοτεινά και κάποιος τα τρομάζει. 

- Υόβο νιώθουν τα παιδιά όταν είναι στο σκοτάδι κι όταν κάποιος τα τρομάζει. 

- Υόβο νιώθουν τα παιδιά, όταν είναι κάπου μόνα τους και δεν είναι κανείς μαζί τους. 

- Υόβο νιώθουν τα παιδιά, όταν φοβούνται κάτι πάρα πολύ και δε θέλουν να γίνει. 

- Υόβο νιώθουν τα παιδιά, όταν έχουνε δει μια ταινία και φοβούνται μήπως γίνει 
πραγματικότητα. 

Οι κατηγορίες που προκύπτουν από την ερώτηση «Σι προκαλεί φόβο στα παιδιά», είναι: 

 Σο σκοτάδι. 

 Σρομακτικές ταινίες. 

 Σρομακτικές ιστορίες. 

 Πίεση για μελέτη από τους γονείς και τους δασκάλους. 

 Εφιάλτες. 

 Η απουσία των γονιών. 
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5.Πως αντιλαμβάνονται τα παιδιά ότι κάποιος είναι ευτυχισμένος : 

-Έχει πάνω σου ένα μεγάλο χαμόγελο, γιατί κάτι χαρούμενο του έχει συμβεί.  

-Από το μεγάλο χαμόγελο. 

-Από την έκφρασή τους : Είναι γελαστός, αλλά μερικές φορές αν και είναι γελαστός δε 
σημαίνει ότι είναι χαρούμενος. 

-ταν χαμογελάει και είναι γλυκομίλητος. 

-ταν βλέπουμε το πρόσωπό του χαρούμενο. 

-Από το πρόσωπό του, που έχει ένα χαμόγελο. 

-ταν κάποιος αισθάνεται χαρά το εκφράζει γελώντας, Και παίζοντας. 

-ταν γελάει και τον βλέπουμε κι έχει όρεξη για πολλά πράγματα. 

-ταν γελάει. 

- ταν στο πρόσωπό του φαίνεται ότι χαμογελάει. 

-ταν το στόμα του είναι σηκωτό (ανοιχτή καμπύλη). 

- ταν χαμογελάει, όταν χοροπηδάει. 

- Φαμογελάει. 

- ταν χαμογελάει  και κάποιες φορές γελάει δυνατά. 

-Φαμογελάει. 

-ταν γελάει. 

Οι κατηγορίες που προκύπτουν από την ερώτηση «Πως αντιλαμβάνονται τα παιδιά ότι 
κάποιος είναι ευτυχισμένος», είναι: 

 Έκφραση προσώπου (χαμόγελο, ανοιχτή καμπύλη στο στόμα). 

 Μιλά γλυκά. 

 Παιχνίδι. 

 Έχει όρεξη. 

 Γελάει δυνατά. 
 

 6.Πως αντιλαμβάνονται τα παιδιά ότι κάποιος είναι λυπημένος : 

-Έχεις αυτή τη λύπη, που κάτι κακό του έχει συμβεί, κάτι που το έχει στενοχωρήσει πάρα 
πολύ. 

-Με κλάματα, φωνάζει, κλαίει. 

-ταν τρέχουν δάκρυα από τα μάτια του. 

-ταν βγάζει δάκρυα. 

-ταν έχει κατεβάσει το πρόσωπο. 



 234 

-ταν κλαίει. 

-ταν είναι στενοχωρημένος και κλαίει. 

-ταν έχει συμβεί κάτι κακό και δεν του αρέσει και κάθεται σε μια γωνιά μέχρι να το 
ξεπεράσει. 

- ταν κλαίει. 

-ταν το στόμα του είναι κάτω. 

- ταν κλαίει. 

- Είναι στενοχωρημένος και κλαίει. 

- Σα μάτια του κοιτάνε κάτω και έχει μούτρα, κάποιες φορές κλαίει. 

- Κλαίει, κάθεται μόνος του. 

- ταν κλαίει. 

Οι κατηγορίες που προκύπτουν από την ερώτηση «Πως αντιλαμβάνονται τα παιδιά ότι 
κάποιος είναι λυπημένος», είναι: 

  Κλάματα, φωνάζει, κλαίει. 

 Κλάματα. 

 τενοχώρια και κλάματα. 

 Κλαίει κι απομονώνεται. 

 Απομόνωση. 

 Έκφραση προσώπου (κατεβασμένο πρόσωπο, το στόμα του είναι κάτω). 
 

7.Πως αντιλαμβάνονται τα παιδιά ότι κάποιος είναι θυμωμένος : 

-ταν έχει θυμό, κάτι έχει γίνει κι έχεις θυμώσει πολύ, κάτι το έχει νευριάσει. 

-Υωνάζουν και θέλουν κάπου να ξεσπάσουν. 

-ταν φωνάζει. 

-ταν νευριάζει και απομακρύνεται και κάνει πείσματα. 

-ταν συμπεριφέρεται άγρια. 

-Είναι στο δωμάτιό του και διαλύει τα πράγματα που έχει  στο δωμάτιό του. 

-ταν έχει θυμώσει και θέλει να ξεσπάσει σε κάτι. 

-ταν έχει γίνει κάτι που δεν του αρέσει καθόλου και θέλει να ξεσπάσει. 

- ταν φωνάζει. 

- ταν τρέμει. 

- ταν λυγίζουν τα μάτια και κατεβαίνει αυτό εδώ...(δείχνει το μέτωπο). 

- ταν πιάνει τις γροθιές του και είναι έτοιμος να χτυπήσει τον άλλο. 
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- ταν νευριάζει. 

- Είναι έτοιμος να επιτεθεί σε κάποιον. 

- ταν είναι σφιγμένος κάποιος. 

- ταν ζαρώνει τα φρύδια του. 

Οι κατηγορίες που προκύπτουν από την ερώτηση «Πως αντιλαμβάνονται τα παιδιά ότι 
κάποιος είναι θυμωμένος», είναι: 

 Υωνάζει και ξεσπάει. 

 Απομονώνεται. 

 Επιθετικότητα. 

 Απομονώνεται και κάνει καταστροφές. 

 Υωνάζει. 

 Σρέμει. 

 Έκφραση προσώπου ( κατεβάζει το μέτωπο, λυγίζει τα μάτια, ζαρώνει τα φρύδια 
του). 

 φίγγει τις γροθιές του κι ετοιμάζεται να επιτεθεί. 
 

8.Πως αντιλαμβάνονται τα παιδιά ότι κάποιος είναι φοβισμένος : 

-Παίρνει ένα ύφος φοβισμένο. 

-Θέλουν την αγκαλιά της μαμάς. 

-Υοβάται για κάτι που έχει συμβεί και μπορεί να συμβεί σε αυτούς. 

-ταν είναι τυλιγμένος γύρω από το σώμα του, και κάθεται σε μια γωνίτσα φοβούμενος ότι 
θα πάθει κάτι κακό. 

- ταν δε θέλει να πηγαίνει κάπου μόνος του. 

-ταν είναι σε μια γωνιά και δε θέλει να βλέπει κανέναν, γιατί θα νομίζει πως είναι αυτός ο 
άνθρωπος που φοβάται. 

- ταν είναι τρομαγμένος και τρέμει. 

- ταν είναι συνέχεια κοντά στη μαμά και στον μπαμπά του, επειδή νομίζει ότι όλα αυτά 
που βλέπει τον φοβίζουν. 

-ταν ασπρίζει και φοβάσαι. 

- ταν κάποιος έρχεται και τον τρομάζει ξαφνικά. 

- Σρέμει. 

- Βάζει το χέρι του στην καρδιά. 

- ταν κάποιος μένει ακίνητος, ξαφνικά και τρέμουν τα δόντια του. 

- ταν κάθεται σε μία γωνία και σε ένα καναπέ και είναι μόνος του. 

- ταν κάθεται σε μια γωνία και δεν κάνει τίποτα. Κλείνει τα μάτια του. 
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Οι κατηγορίες που προκύπτουν από την ερώτηση «Πως αντιλαμβάνονται τα παιδιά ότι 
κάποιος είναι φοβισμένος», είναι: 

 Αναζήτηση της μητρικής αγκαλιάς. 

 Αγκαλιάζει το σώμα του κι απομονώνεται. 

 Δεν πηγαίνει μόνος του πουθενά. 

 Κρύβεται μήπως και δει αυτόν που φοβάται. 

 Ασπρίζει. 

 Σρέμει. 

 Σρέμουν τα δόντια. 

 Προτιμά τη μοναξιά. 

 Κλείνει τα μάτια του. 
 

9.Πως τα παιδιά εκφράζουν τη χαρά: 

-Φαμογελώντας . 

-Με ένα μεγάλο χαμόγελο. Φαρούμενο ύφος. 

-Με καλές κινήσεις, όπως χαμογελώντας, πειράζοντας, λέγοντας αστεία. 

-Βγαίνουν για παιχνίδι. 

-Γελώντας και παίζοντας. 

-Παίζοντας, γελώντας. 

-ταν παίζουν, όταν γελάνε, όταν χοροπηδάνε.. 

-ταν πηγαίνουν στη θάλασσα, γελάνε πάρα πολύ και χοροπηδάνε. 

-Με χαμόγελο. 

-ταν χοροπηδάνε, γελάνε. 

-Με χαμόγελο. 

-Γελάνε. 

-Γελάνε, παίζουνε. 

- Γελάνε, παίζουνε. 

Οι κατηγορίες που προκύπτουν από την ερώτηση «Πως τα παιδιά εκφράζουν τη χαρά», 
είναι: 

 Φαμογελώντας. 

 Μεγάλο χαμόγελο και χαρούμενο ύφος. 

 Κάνοντας τους άλλους να γελούν. 

 Παίζουν. 

 Φοροπηδάνε. 
 

10.Πως τα παιδιά εκφράζουν τη λύπη: 
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-Με κλάμα. 

-Με δάκρυα. 

-Με δάκρυα. 

-Δεν έχουν όρεξη να κάνουν τίποτα και σκέφτονται, το βλέμμα τους είναι αόριστο. 

-Κλαίγοντας. 

-ταν το παιδί έχει κατεβασμένο το πρόσωπό του και βγάζει κλάματα. ταν κλαίει δηλαδή. 

-Κλαίγοντας. 

-Να κάθονται στο δωμάτιό τους και να κλαίνε. 

-ταν κλαίνε, όταν κάθονται και δεν παίζουν. 

-ταν δεν πηγαίνουν στη θάλασσα και δε χοροπηδάνε. 

-Με δάκρυα. 

-ταν κλαίνε. 

-Με δάκρυα, με λύπη, με στενοχώρια. 

-Κλαίνε. 

- Πολλές φορές κλαίνε ή κάθονται μόνα τους. 

- Κλαίνε. 

Οι κατηγορίες που προκύπτουν από την ερώτηση «Πως τα παιδιά εκφράζουν τη λύπη», 
είναι: 

 Κλάμα. 

 Δάκρυα. 

 Κατεβασμένο πρόσωπο και  κλάμα. 

 Απομονώνονται στο δωμάτιό τους. 

 Δεν παίζουν. 

 Δεν πηγαίνουν σε μέρη που τους αρέσουν. 

 Λύπη, στενοχώρια. 
 

11.Πως τα παιδιά εκφράζουν το θυμό: 

- Με νεύρα και ξεσπάσματα. 

- Ξεσπάνε και κάνουν πράγματα που ίσως αργότερα να τα μετανιώνουν. 

-Υωνάζουνε. 

- Ξεσπάνε. 

-πάει πράγματα, τα διαλύει. 
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- ταν το παιδί αισθάνεται νευριασμένο και του έρχεται να δείρει αυτό το παιδί που το έχει 
κοροϊδέψει.   

-Ξεσπάνε σε κάτι. 

-Κάθονται στο δωμάτιό τους και χαλάνε τα πράγματα από το θυμό τους. Δεν μπορούν να 
τον ελέγξουν. 

- ταν φωνάζουν και σπρώχνουν. 

- Κρατάνε τα δόντια τους έτσι...(δείχνει ενωμένα) 

- ταν νευριάζουν. 

- Έχουν ενώσει τα δόντια τους κι ετοιμάζονται να επιτεθούν σε κάποιον. 

- ταν φυσάνε, με βαριά ανάσα. 

- πάνε και πετάνε πράγματα. 

- Πετάνε πράγματα και χτυπιούνται. 

Οι κατηγορίες που προκύπτουν από την ερώτηση «Πως τα παιδιά εκφράζουν το θυμό», 
είναι: 

 Νεύρα και ξεσπάσματα. 

 Υωνές. 

 πάνε αντικείμενα. 

 Επιθετικότητα σε όποιον του προκάλεσε θυμό. 

 Φαλάνε τα πράγματά τους. 

 Επιθετικότητα. 

 Σρίζουν τα δόντια τους και επιτίθενται σε άλλους. 

 Πετάνε και σπάνε αντικείμενα. 
 

12.Πως τα παιδιά εκφράζουν το φόβο: 

-Με δάκρυα. 

-Θέλουν την αγκαλιά της μητέρας τους. 

-Μαζεύουν τα χέρια τους και φοβούνται τις νύχτες . 

-Μαζεύονται. 

-Κρύβεται σε ένα σημείο και εκεί σε αυτό το σημείο νιώθει ότι δε θα το πειράξει κανείς. 

-ταν έχει κατεβασμένο το πρόσωπό του κι αντί για χαρά και χαμόγελο, έχει κατεβασμένο 
το στόμα του.  

- Σρέμοντας. 

- Σρέμουν. 

- ταν ένα χταπόδι τους πιάνει το πόδι τους (φοβούνται). 

- Σινάζονται. 
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- Σρέμουν, κλαίνε. 

- Αγκαλιάζουν τον εαυτό τους. Ανοίγουν πολύ τα μάτια τους. 

- Μένουν ακίνητα. 

- ταν κλείνουν τα μάτια τους. 

- υνήθως είναι ανοιχτή η τηλεόραση και κάθονται σε μια γωνία, δεν κουνιούνται. 

- Κλείνουν τα μάτια τους και κάθονται κάπου. 

Οι κατηγορίες που προκύπτουν από την ερώτηση «Πως τα παιδιά εκφράζουν το φόβο», 
είναι: 

 Δάκρυα. 

 Αναζήτηση μητρικής αγκαλιάς. 

 Αγκαλιάζουν το σώμα τους, ανοίγουν πολύ τα μάτια τους ή κλείνουν τα ματια τους. 

 Κρύβονται. 

 Κατεβάζουν το πρόσωπό τους. 

 Σρέμουν. 

 Σινάζονται. 

 Δεν κινούνται καθόλου. 

 Αφήνουν ανοιχτή την τηλεόραση. 
 

13.Πως μπορεί κάποιος να νιώσει καλύτερα , όταν νιώθει λύπη: 

-Να διαβάσει ένα χαρούμενο βιβλίο.  

-Να διαβάσει ένα βιβλίο.  

-Να μείνει στο κρεβάτι του να κοιμηθεί και μετά να του περάσει.  

-Να  παίξει κάτι.  

-Να πάει στο κρεβάτι του κι εκεί πέρα να κλάψει.  

-Να καλοσκεφτεί τι έχει γίνει και να σκεφτεί με λογική τι πρέπει να κάνει γιατί πρέπει να 
συνεχίσει να ζει και χωρίς αυτό που έχει χάσει. Πρέπει να μάθει να ζει, όχι να τα παρατήσει.  

-Να καλοσκεφτεί γιατί άρχισε να λυπάται.  

-Πρέπει να μιλήσει στον εαυτό του. 

-Να κάνει πράγματα που θα τον κάνουν χαρούμενο.  

-Να κάνει πράγματα που του φτιάχνουν τη διάθεση.  

-Να διαβάσει ένα βιβλίο ή να παίξει με κάποιο παιχνίδι.  

-Να ξαπλώσει στο κρεβάτι του και να νιώσει λίγο καλύτερα.  

-Να δει μια ταινία. 

-Να  να βγει έξω και να του φύγει.  
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-Να κάνει κάτι που τον ηρεμεί , για να περάσει η ώρα και να το ξεχάσει.  

Οι κατηγορίες που προκύπτουν από την ερώτηση «Πως μπορεί κάποιος να νιώσει καλύτερα 
όταν νιώθει λύπη», είναι: 

 Διάβασμα ενός χαρούμενου βιβλίου. 

 Διάβασμα ενός βιβλίου. 

 Όπνος. 

 Παιχνίδι. 

 Κλάμα. 

 Να σκεφτεί και να μάθει να ζει με τις απώλειες.Να μην τα παρατά. 

 Να δει μια ταινία. 
 

14.Πως μπορεί κάποιος να νιώσει καλύτερα , όταν νιώθει θυμό: 

-Να πάρει κάμποσες ανάσες 

-Να πιει λίγο νερό. 

-Να πιει ένα ποτήρι νερό. 

-Να πάρει ανάσες. 

-Να παίξει μπάλα, να διαβάσει ένα βιβλίο. 

-Να πάρει το μαξιλάρι του και να το χτυπάει μέχρι να ηρεμήσει. 

-Να χαλαρώνει και να ξεχνιέται και να σκέφτεται τι έχει γίνει και να βρει μια σωστή λύση. 

- Να κάνει ανάσες. 

- Να χαλαρώσει, να θυμηθεί τι έχει γίνει , να μετανιώσει και έτσι ξεφορτώνει το θυμό του. 

-Να διαβάσει ένα βιβλίο, για να ξεχαστεί. 

-Να διαβάσει ένα βιβλίο και να περάσει ο θυμός που έχει ή μπορεί να χορεύει-να εκτονωθεί 
λίγο. 

-Να παίξει. 

-Να κάνει κάτι άλλο, κάτι καλύτερο. 

-Να διαβάσει ένα βιβλίο. 

-Να πάει στο δωμάτιό του και να ξεσπάσει. 

-Να μιλήσει σε έναν φίλο του, να του πει τι νιώθει και να ξεσπάσει. 

Οι κατηγορίες που προκύπτουν από την ερώτηση «Πως μπορεί κάποιος να νιώσει καλύτερα 
όταν νιώθει θυμό», είναι: 

 Να πάρει ανάσες. 

 Να πιει νερό. 

 Να παίξει μπάλα. 

 Να διαβάσει ένα βιβλίο. 
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 Να ξεσπάσει, στο δωμάτιό του. 

 Να το συζητήσει με έναν φίλο του. 
 

15.Πως μπορεί κάποιος να νιώσει καλύτερα , όταν νιώθει φόβο: 

- Να πάρει κάμποσες ανάσες. 

- Να ζητήσει από τους γονείς τους μια αγκαλιά. 

- Να κρύβεται κάτω από το πάπλωμα. 

- Να πάει στο δωμάτιό του. 

-Να κρυφτεί κάτω από τις κουβέρτες του. 

-Να πει το φόβο του στη μητέρα του. 

.-ταν φοβάται κάποιος, για να το περάσει, πρέπει να δει κάτι πιο ευχάριστο : δηλ. αν έχει 
δει ένα θρίλερ μπορεί να δει μια κωμωδία, να γελάσει και να ξεχαστεί. 

-Να ζητήσει την αγκαλιά της μαμάς του και να του πει ένα ανέκδοτο. 

-Να παίρνει κάποιες ανάσες , να τα βάζει όλα σε μια σειρά να σκέφτεται τι έχει γίνει , τι 
φοβήθηκε, για να μπορέσει να το αντιμετωπίσει την επόμενη φορά. 

-Να πάει να κάνει με κάποιον παρέα, για να ξεχαστεί. 

-Να πάει στη μαμά του και να πει τι τον φοβίζει και να βρει μια λύση. 

-Να καταλάβει τι τον φόβισε και να μη φοβάται πια. 

-Να κλείσει τα μάτια του, να ηρεμήσει και να σκεφτεί κάτι καλύτερο. 

-Να μιλήσει στους γονείς του , να τον βοηθήσουν να το ξεπεράσει. 

-Να πάει να παίξει κάπου και να ηρεμήσει. 

-Να κάνει κάτι που του αρέσει για να του περάσει. 

Οι κατηγορίες που προκύπτουν από την ερώτηση «Πως μπορεί κάποιος να νιώσει καλύτερα 
όταν νιώθει φόβο», είναι: 

 Να πάρει ανάσες. 

 Να ζητήσει αγκαλιά από τους γονείς. 

 Να κρυφτεί. 

 Να το συζητήσει με τη μητέρα του. 

 Να δει κάτι ευχάριστο και να ξεχαστεί. 

 Να σκεφτεί ψύχραιμα. 

 Να έρθει αντιμέτωπος με το φόβο. 

 Να παίξει. 
 

16.Σι κάνουν τα παιδιά για κάποιον που νιώθει, λύπη: 

- Αστεία πράγματα, για να γελάσει.  
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- Αστείο και να γελάσει.  

- Να του κάνω αστεία.  

- Να τον κάνω να χαρεί.  

- Ένα αστείο για να γελάει.  

- Να τον παρηγορήσω.  

- Θα προσπαθήσω να τον κάνω να την ξεχάσει.  

- Θα προσπαθήσω να τον κάνει να χαμογελάσει λίγο για να ξεχαστεί.  

- Θα κάνω τα πάντα για να νιώσει χαρούμενος.  

-Θα  της πω κάτι που να την κάνει να αισθανθεί χαρά.  

-Θα της δείξω κάτι ευχάριστο και θα την κάνω να νιώσει καλύτερα. 

-Θα παίξουμε ένα παιχνίδι για να ηρεμήσει.  

-Θα τον κάνω να γελάσει.  

-Να του μιλήσω, για να το ξεπεράσει.  

-Θα τον βοηθήσω να το ξεπεράσει.  

-Θα του κάνω μια πλάκα να γελάσει.  

Οι κατηγορίες που προκύπτουν από την ερώτηση «Σι κάνουν τα παιδιά για κάποιον που 
νιώθει, λύπη», είναι: 

 Αστεία. 

 Να τον παρηγορήσει. 

 Θα τον κάνει να ξεχάσει και να χαμογελάσει. 

 Παιχνίδι. 

 υζήτηση. 
 

17.Σι κάνουν τα παιδιά για κάποιον που νιώθει, θυμό: 

-Σον καθησυχάζω. 

-Να πάμε να τρέξουμε για να εκτονωθεί. 

-Να παίξουμε. 

-Να ξαπλώσει λίγο, να ηρεμήσει. 

-Να  παίξουμε ένα επιτραπέζιο ή ένα παιχνίδι. 

-Να να ξεσπάσει πάνω μου. 

-Θα προσπαθήσω να τον ηρεμήσω. 

-Θα  παίξουνε κάτι και θα τον κάνει να ηρεμήσει .Θα βρει μια λύση, για αυτό που έχει 
θυμώσει. 
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-Θα παίξουμε μια μπαλίτσα, με μια μπάλα που θα την πετάει ο ένας στον άλλον κι αυτός 
που νιώθει θυμό θα την πετάει τόσο μακριά που μπορεί να πάει και στο δρόμο. -Θα 
πάρουμε ένα σάκο ή ένα μαξιλάρι που θα το κάνουμε σαν σάκο του μποξ και θα το 
χτυπάμε. 

-Θα  προσπαθήσω να την ηρεμήσω. 

-Θα προσπαθήσω να την ηρεμήσω. 

-Θα παίζαμε κρυφτό και θα τον διασκέδαζα και θα ηρεμούσε. 

-Θα παίξουμε ένα παιχνίδι για να  το ξεπεράσει. 

-Θα  προσπαθήσω να τον συμφιλιώσω με αυτόν που θύμωσε. 

-Θα παίξουμε μαζί ένα επιτραπέζιο, για να το ξεχάσει. 

-Θα πάμε να παίξουμε με τα άλλα παιδιά μπάλα. 

Οι κατηγορίες που προκύπτουν από την ερώτηση «Σι κάνουν τα παιδιά για κάποιον που 
νιώθει, θυμό», είναι: 

 Εκτόνωση θυμού, με έντονη δραστηριότητα (τρέξιμο, ποδόσφαιρο). 

 Παιχνίδι. 

 Ξάπλωμα. 

 Ξέσπασμα στο φίλο. 

 Ξέσπασμα σε ένα σάκο του μποξ. 

 Διασκεδαστικά παιχνίδια(κρυφτό). 

 υμφιλίωση με αυτόν που προκάλεσε θυμό. 
 
18.Σι κάνουν τα παιδιά για κάποιον που νιώθει, φόβο: 

-Σου κάνω παρέα. 

-Να εκμυστηρευτεί το φόβο του και να βρούμε λύση. 

-Να τον ηρεμήσω, με κάποια παιχνίδια που του αρέσουν. 

-Να σκεφτεί κάτι άλλο. 

-Να παίξουμε κάτι. 

-υμπαράσταση. 

-Θα του συμπαρασταθώ και θα έρθω με το μέρος του. 

-Θα παίξουνε ένα παιχνίδι για να ξεχαστεί , γιατί ο φόβος δεν είναι τίποτα, περνάει γρήγορα. 
Θα ξεχαστεί και δε θα φοβάται πια. 

-Να μου πει τι φοβάται κι εγώ να τον βοηθήσω. 

-Θα  της δείξω κάτι αστείο για να γελάσει. 

-Θα την πάρω μια αγκαλιά. 
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-Θα τον καθησύχαζα με μια τρελόμπαλα. Θα παίζαμε με αυτήν την τρελόμπαλα 
ποδόσφαιρο. 

-Θα του εξηγήσω πως δεν είναι τρομακτικό. 

-Να παίξουμε κάτι για να μη φοβάται άλλο. 

-Θα τον βοηθήσω να το ξεπεράσει. 

-Θα παίξουμε με μια τρελόμπαλα. 

Οι κατηγορίες που προκύπτουν από την ερώτηση «Σι κάνουν τα παιδιά για κάποιον που 
νιώθει, φόβο», είναι: 

 υντροφιά. 

 υζήτηση. 

 Παιχνίδια. 

 υμπαράσταση. 

 Αγκαλιά. 
 

                                          Γ.ΕΡΨΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΠΗΓΕ  ΣΡΕ 

1.Καταστάσεις που προκαλούν στρες στα παιδιά: 

-ταν γράφουν διαγώνισμα στο σχολείο, όταν πάνε στα αγγλικά για να γράψουν τριμηνιαίο 
διαγώνισμα. 

-ταν γράφουν τεστ, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούν να το ελέγξουν. 

-Σα τεστ στο σχολείο. 

-Σο τεστ στο σχολείο. 

-ταν γράφουνε τεστ. 

-ταν είναι αδιάβαστος κι όταν γράφει τεστ.  

-ταν πηγαίνει στο σχολείο και στα αγγλικά.  

-ταν γράφει τεστ κι όταν τσακώνονται οι γονείς του.  

-ταν έχει πάρει κακό βαθμό στο σχολείο, όταν έχει πάρει βαθμό κακό στα αγγλικά, όταν 
έχει κάνει μια χοντρή βλακεία. 

-Σα τεστ στο σχολείο και στα αγγλικά. 

-ταν γράφει τεστ. 

-ταν δεν έχει διαβάσει, όταν γράφει τεστ. 

-ταν δεν έχει διαβάσει. 

-ταν πρέπει να ερευνήσει κάτι στο ίντερνετ και δεν καταφέρνει να το βρει. 

-ταν γράφει ορθογραφία το πρωί και δεν έχει διαβάσει, όταν γράφει τεστ, όταν γράφει τεστ 
στα αγγλικά. 
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-ταν είναι  αυστηρή η δασκάλα, όταν γράφει τελικό διαγώνισμα, όταν παίρνει βαθμούς και 
όταν πάει κάπου για πρώτη φορά. 

-ταν παίζει playstation κι η αδερφή του έρχεται και του κλείνει το παιχνίδι. 

Οι κατηγορίες που προκύπτουν από την ερώτηση «Ποιες καταστάσεις προκαλούν στρες 
στα παιδιά», είναι: 

 Σεστ στο σχολείο. 

 Σο σχολείο και το φροντιστήριο των αγγλικών. 

 ταν δεν έχει μελετήσει. 

 Σεστ στο σχολείο και στα αγγλικά. 

 Η πρωινή ορθογραφία. 

 Σο αυστηρό ύφος της δασκάλας. 

 ταν του διακόπτουν το παιχνίδι. 
2.Πως νιώθουν όταν βιώνουν στρες: 

-Λύπη. 

-Μια τρεμούλα μέσα του ,πολύ μεγάλη λύπη, ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, του έρχεται να 
βάλει τα κλάματα.  

-Νιώθει στενοχώρια που γράφει τεστ. 

-Λύπη.  

-κέφτεται ότι θα μπορούσε να μη βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση, αν προσπαθούσε 
περισσότερο και ότι θα μπορούσε και καλύτερα.  

-Θυμωμένος. 

-Εκνευρισμένος. 

-Θυμό, λύπη. 

-Θυμό. 

-Λύπη και θυμό. 

-Λύπη. 

-Λύπη 

-Υόβο. 

-Ιδρώνει, δεν ξέρει τι να κάνει. 

-Υόβο. 

-Υοβάται λίγο και ανησυχεί για το τι θα γίνει 

-Θυμό. 

Οι κατηγορίες που προκύπτουν από την ερώτηση «Ποιες νιώθουν όταν βιώνουν στρες τα 
παιδιά», είναι: 
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 Λύπη. 

 Σρεμούλα, πολύ μεγάλη λύπη. 

 τενοχώρια. 

 Θυμό. 

 Εκνευρισμό. 

 Θυμό και λύπη. 

 κέψη ότι θα μπορούσε και καλύτερα. 
3.Πως αντιδρούν τα παιδιά όταν βιώνουν στρες: 

-Κλείνεται στον εαυτό του.  

-Δεν κάνει κάτι. 

-Δεν κάνει τίποτα.  

-Δεν αντιδρά.  

-Μπαίνει μέσα στο δωμάτιο κι ότι βρει μπροστά του το κλωτσάει. 

-Νευριάζει. 

-Κλειδώνεται στο δωμάτιό του, φωνάζει και μετά βγαίνει έξω. 

-Πηγαίνει στο δωμάτιό του και κλωτσάει το μαξιλάρι.  

-Λέει κακές κουβέντες. 

-Προσπαθεί να ηρεμήσει και κλείνεται στο δωμάτιό του.  

-Σίποτα. 

-Μπαίνει μέσα στο δωμάτιό του χτυπώντας την πόρτα.  

-Δεν αντιδρά. 

-Κλείνει τον υπολογιστή και κάποιες φορές διαλύει (διαγράφει) κάποια αρχεία που έχει 
κάνει με τόσο κόπο. 

-Κλείνεται στο δωμάτιό του και δε θέλει κανέναν. Κλειδώνεται.  

-Κάθεται ακίνητη και σκέφτεται τι μπορεί να γίνει. 

-Πετάει μαξιλάρια στην αδερφή του.  

Οι κατηγορίες που προκύπτουν από την ερώτηση «Πως αντιδρούν τα παιδιά στο στρες», 
είναι: 

 Κλείνεται στον εαυτό του. 

 Δεν αντιδρά. 

 Ξεσπά σε ό,τι βρει μπροστά του. 

 Νευριάζει. 

 Κλείνεται στο δωμάτιό του και φωνάζει. 

 Μιλά άσχημα. 

 Φτυπά την πόρτα. 
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 Απομονώνεται στο δωμάτιό του. 

 Χάχνει να βρει λύσεις. 

 Επιτίθεται στα αδέρφια του. 
4. Που απευθύνονται τα παιδιά όταν θέλουν βοήθεια: 

-ε κανέναν. 

-Δεν απευθύνεται σε κανέναν. Θέλει να το ξέρει μόνο ο εαυτός του.  

-ε κανέναν.  

-τους καλούς του φίλους. 

-τη μαμά.  

-τη μαμά μου ή στον αδερφό του. 

-τους φίλους του. 

-τους φίλους μου. 

-τους φίλους  πιο πολύ, τους καλούς, και καμιά φορά στους γονείς του. 

-ε κανέναν. 

-ε κανέναν.  

-τη μαμά  και στον μπαμπά.  

-τη μαμά. 

-υνήθως δεν απευθύνεται κάπου, κάποιες φορές για πολύ σημαντική ανάγκη στους γονείς. 

-Μερικές φορές από τους φίλους του και μερικές φορές από τους γονείς του.  

-τη μαμά .  

-Από τη μικρή αδερφή μου, την Ασπασία. 

Οι κατηγορίες που προκύπτουν από την ερώτηση «Που απευθύνονται τα παιδιά όταν 
θέλουν βοήθεια», είναι: 

 ε κανέναν. 

 ε καλούς φίλους. 

 τη μαμά. 

 ε φίλους. 

 τους γονείς. 

 τους φίλους και στους γονείς. 

 τα αδέρφια. 
5.Πως επηρεάζει τα παιδιά το στρες: 

-Μιλά άσχημα στην αδερφή του. 

-Αντιδρά παράξενα. Πολλές φορές να είναι νευρική, άλλες φορές φέρεται παράξενα. 

-Νευριάζει μερικές φορές. 
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-Δεν κάνει κάτι.  

-Νιώθει λύπη και λέει την επόμενη φορά θα τα πάω καλύτερα.  

-Μιλάει άσχημα στους δικούς του. 

-Δεν έχω όρεξη να κάνει τίποτα. 

-Φτυπάει την αδερφή του. 

-Μετά από λίγο καιρό το ξεχνάει και συνεχίζει κανονικά.  

-Δεν τον επηρεάζει.  

-Δεν ξέρει . 

-Βάζει τις φωνές.  

-Δεν το επηρεάζει.  

-Νιώθει μίσος. 

-Δεν τον επηρεάζει καθόλου.  

-Πονάει η κοιλιά του , τρέμουν τα πόδια του και τραβάει τα μανίκια του. 

-Πηγαίνει για φαγητό και μετά ξαναπαίζει playstation. 

Οι κατηγορίες που προκύπτουν από την ερώτηση «Πως επηρεάζει τα παιδιά το στρες», 
είναι: 

 Μιλά άσχημα. 

 Νευρικότητα. 

 Καμιά αντίδραση. 

 Λύπη και προσπάθεια για καλύτερη επίδοση. 

 Δεν έχει όρεξη για τίποτα. 

 Επιθετικότητα στα αδέρφια. 

 Νιώθει μίσος. 

 τομαχόπονος, τρέμουλο ποδιών και τράβηγμα μανικιών. 

 Σρώει και συνεχίζει το παιχνίδι του. 
 
 

 

ΟΜΑΔΑ ΓΟΝΕΨΝ Δ΄ ΚΑΙ Ε΄ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 

 

1.Σι προσδοκούν οι γονείς από το σχολείο για τα παιδιά τους : 

-Γνώσεις. Να βγούνε άνθρωποι σωστοί στην κοινωνία, ολοκληρωμένες προσωπικότητες. τι 
δεν παίρνουν από το σπίτι να το πάρουν από το σχολείο, σε ότι αφορά το σεβασμό. 

-Πέρα από τις γνώσεις , πρέπει το παιδί να έχει πειθαρχία, να μάθει στην οργάνωση, να 
κοινωνικοποιηθεί, να έχει περισσότερους στόχους για ζωή, να καταλάβει περισσότερο την 
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αξία της ζωής, να καταλάβει την αξία της οικογένειας μέσα από την ομάδα του σχολείου, να 
μάθει τα ήθη και τα έθιμα και περισσότερο τις αξίες της ζωής. 

-Πέρα από το γνωστικό, τις αξίες αυτές που παραμελούμε στη σημερινή εποχή, Και το 
κομμάτι της πειθαρχίας βέβαια είναι πολύ σημαντικό. 

-Χυχολογική στήριξη. 

-Κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη αποτελεσματική. 

-υμβουλευτική. 

-Ο δάσκαλος να μπορέσει να εξατομικεύσει τα προβλήματα του κάθε παιδιού και να 
ασχοληθεί ατομικά. 

-Να υπάρχει «Ομάδα Ειδικών». το γυμνάσιο είχαν φτιάξει μια ομάδα και σε περίπτωση 
που διαπίστωναν ότι κάποιο παιδί είχε πρόβλημα, το έστελναν στην ομάδα αυτή. Και η 
ομάδα δούλευε και το παιδί και την οικογένεια. Τπήρχε όμως πρωτοβουλία, δεν υπήρχε το 
σύστημα πουθενά. Τπήρχαν ειδικοί μέσα (ψυχολόγοι). 

-Να χειρίζεται ο δασκάλος ομαδικά τα παιδιά. Να δουλέψει την ομάδα της τάξης, με έναν 
τέτοιο τρόπο ώστε και τα παιδιά που δεν είναι αποδεκτά, από την τάξη, να γίνουν αποδεκτά 
κάποια στιγμή.  

-Να μην κάνουν τα παιδιά ξένη γλώσσα, εφόσον πηγαίνουν φροντιστήριο. 

-υνεργασία του δασκάλου με την οικογένεια. Μια καλή συνεργασία, από την αρχή της 
χρονιάς. 

2. Ποιος είναι ο ρόλος των γονέων για να αναπτύξουν τα παιδιά τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά: 

- Να δίνουν το παράδειγμα στα παιδιά, να τα δούνε να κάνει τα σωστά, να μαθαίνει, να 
βλέπει, να διευρύνει τους ορίζοντές του, να κοινωνικοποιείται, να ομαδοποιείται. Και στο 
γνωστικό επίπεδο και στη διάδοση και στη μάθηση των αξιών.  Σα παιδιά πρέπει να 
συμμετέχουνε σε αυτά που κάνει η οικογένεια και να κάνει πολλά πράγματα μαζί η 
οικογένεια με τα παιδιά. 

-Να δίνουνε στα παιδιά μας κάποιες θετικές αξίες, πως πρέπει να συμπεριφέρονται, στους 
συμμαθητές τους, στους μεγαλύτερους, τι σημαίνει σεβασμός, τι σημαίνει πειθαρχία , τι 
σημαίνει ότι μαθαίνω να ακούω κάποιον, αλλά και μιλάω δηλ., να δώσω κάποια συμβουλή, ή 
να βοηθήσω κάποιον, τι σημαίνει αγάπη, ο ένας βοηθάει τον άλλον , ότι ο ένας προσέχει τον 
άλλον, ότι η οικογένεια είναι δεμένη. Να μάθουμε να ακούμε τα παιδιά μας : τι ευαισθησίες 
θα έχουν, τι προβλήματα κάποιες φορές , τι τα αγχώνει, τι τα φοβίζει. Να έχουμε 
εποικοδομητικό χρόνο μαζί τους.  

-Η συζήτηση είναι το παν μέσα στην οικογένεια. Να το αφήνουμε να εκφράζεται και να τα 
λέει όλα, με την παραμικρή λεπτομέρεια και πράγματα που για εμάς είναι αστεία πολλές 
φορές, οποιαδήποτε εμπειρία μέσα στη μέρα : μέσα από αυτό βλέπεις πως έχει περάσει, αν 
κάτι το αγχώνει, τι το απασχολεί. Να εκμεταλλευόμαστε την κάθε στιγμή. Μέσα από τη 
συζήτηση περνάμε κάποια πράγματα :να δώσουμε δηλ., σχετικά με τις αξίες μας που 
θέλουμε, συμβουλές. 

- Η σωματική επαφή είναι πάρα πολύ σημαντική (αγκαλιά), σε οποιαδήποτε ηλικία. 
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- Να είναι ο γονιός κοντά στο παιδί, οποιαδήποτε στιγμή. Να αφιερώσεις δέκα λεπτά, να 
κάτσεις με τα παιδιά σου να δεις λίγο τηλεόραση, να τα πάρεις αγκαλιά, κι αυτό όχι μόνο 
απ‟ τη μητέρα αλλά κι από τον ίδιο τον πατέρα, να συζητήσουνε. 

3. Ποιος είναι ο ρόλος των δασκάλων για να αναπτύξουν τα παιδιά τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά: 

-Σο σύστημα δε δίνει τη δυνατότητα στο δάσκαλο να κάνει αυτά που 

θέλει. Επικεντρώνεται μόνο στη γνώση και πιθανόν να χάνει την ουσία. Τστερεί στο κομμάτι 
της επαφής με τα παιδιά.  

- Πρέπει να το δεις σαν ένα λειτούργημα το επάγγελμα του δασκάλου. Να δώσεις την ψυχή 
σου. να επιμείνεις στο γνωστικό επίπεδο αλλά πέρα από το γνωστικό επίπεδο , υπάρχουν κι 
άλλα πράγματα: μέσα από εκδρομές , από εμπειρικές γνώσεις, από επαφή με πράγματα θα 
μπορούσε ο δάσκαλος να έχει σχέση με τους μαθητές. Θα έπρεπε να ξεφεύγει λίγο από το 
γνωστικό επίπεδο. Να είναι ευέλικτος και σε θέματα πειθαρχίας και σε θέματα 
συμβουλευτικής και σε θέματα επικοινωνίας , να υπάρχει η δυνατότητα να έρθει με το παιδί 
πιο κοντά. 

-Να εντάξουν σε κάποιες μαθητικές ώρες , μες στην ημέρα, και τη γυμναστική τους και τη 
μουσική τους, και όλα όσα πράγματα, με τη βοήθεια του δασκάλου που θα επικοινωνεί 
περισσότερο μαζί τους και θα είναι και δοσμένος. Να είναι πιο κοντά με τα παιδιά και τα 
παιδιά να έχουν τη δυνατότητα αυτή. 

-Είναι πολύ δυστυχισμένα τα παιδιά στο σχολείο. Είναι πάρα πολύ δυστυχισμένα. 

Ο ρόλος του δασκάλου επομένως, γίνεται πάρα πολύ δύσκολος, από τη στιγμή που δεν 
βοηθάει καθόλου το εκπαιδευτικό σύστημα, είναι μόνος του μέσα σε όλη αυτή τη 
διαδικασία, οπότε ένα σημαντικό κομμάτι, είναι η προσωπικότητα του δασκάλου. Μπορεί 
να μεταδώσει πάρα πολλές γνώσεις όλο τον χρόνο, να μάθουν τα παιδιά τα χίλια μύρια, 
αλλά αν δεν καταφέρει να εμπνεύσει το παιδί , αμέσως μόλις κλείσει το σχολείο θα πετάξει 
αμέσως και το βιβλίο. 

-Η αμεσότητα είναι απαραίτητο προσόν. 

-Οι μαθητές θέλουν στήριξη από το δάσκαλο. Ο δάσκαλος δε θέλει στήριξη; Που είναι το 
σύστημα, να στηρίξει αυτόν τον άνθρωπο, να του δώσει δύναμη, να τον καλύψει και 
ψυχολογικά, συναισθηματικά-έχει την ανάγκη αυτή, οικονομικά; 

-Ο δάσκαλος  δεν είναι υπεράνθρωπος. Είναι πολύ λάθος αντίληψη και πολλές φορές φέρνει 
σύγκρουση. Δεν κάνει και στο παιδί καλό αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί ο γονιός να λέει στο 
παιδί «ο δάσκαλος πρέπει να κάνει αυτό, ο δάσκαλος ...». Πρέπει να υπάρξει μια ομόνοια, 
μια σύμπνοια μεταξύ γονέων και δασκάλων. 

4. Ποιος είναι ο ρόλος της κοινωνίας, για να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν αυτά τα 
χαρακτηριστικά που επιζητάτε, σαν γονείς: 

- Πολλές ελλείψεις, πολλά προβλήματα στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Η κοινωνία 
μειονεκτεί στο πως προσεγγίζει τους γονείς, μειονεκτεί στις δυνατότητες που τους παρέχει, 
για ποιοτική ζωή, μειονεκτεί σε θέματα πρόνοιας που για πολλούς γονείς είναι ανασταλτικοί 
παράγοντες για την καθοδήγησης των παιδιών-σ‟αυτούς που αντιμετωπίζουν προβλήματα 
υγείας, προβλήματα διανοητικής καθυστέρησης. Δε βοηθά τις μητέρες: δεν υπάρχουν 
παροχές για να μπορέσει η μαμά να στηρίξει το παιδί από την ώρα της γέννησης μέχρι να 
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τελειώσει αυτά τα δύσκολα χρόνια. Σα πρώτα σχολικά χρόνια, τα προσχολικά και τα 
σχολικά. 

- Εξαρτάται και σε ποιο κοινωνικό περιβάλλον ζεις: την πόλη μπορείς να έχεις και 
περισσότερες δυνατότητες να αναπτύξουν τα παιδιά κάποιες γνώσεις σχετικά με το 
πολιτιστικό κομμάτι , έχεις περισσότερες δυνατότητες να δούνε περισσότερα πράγματα τα 
παιδιά. Αν πάλι είσαι σε ακόμη μεγαλύτερη πόλη, θα έχεις περισσότερες ευκαιρίες να 
εκμεταλλευτείς. ε ένα χωριό θα είναι πάλι πάρα πολύ δύσκολο. Απ‟ την άλλη θα σου 
λείπουν άλλα πράγματα. Και πολλές φορές μπορεί να σου προσφέρει η κοινωνία όλα αυτά 
τα ερεθίσματα αυτών που λέμε, να μην μπορείς να τα εκμεταλλευτείς. Δηλ., το οικονομικό 
κομμάτι , ειδικά στους καιρούς αυτούς είναι ένας σημαντικός παράγοντας. 

-Σα μέσα μαζικής ενημέρωσης επηρεάζουν πάρα πολύ την ψυχολογία των γονιών. Με όσα  
ακούμε θα έχω εγώ μετά διάθεση να ασχοληθώ με το παιδί μου, να το πάω μια βόλτα στο 
πάρκο ή να το ακούσω; Δεν υπάρχει ούτε ομάδα ψυχολογικής στήριξης, ούτε κοινωνικής 
πρόνοιας. Δεν υπάρχει ασφάλεια σε αυτήν την κοινωνία που ζούμε. Είμαστε μια κοινωνία με 
πάρα πολλά προβλήματα, αλκοόλ, ναρκωτικά, ανάγωγοί, κακή συμπεριφορά, οδηγάνε οι 
περισσότεροι μεθυσμένοι στο δρόμο, δεν μπορείς να εμπιστευτείς πουθενά τα παιδιά σου. 
Φτίζουμε σχολεία με ψηλά κάγκελα, ανοίγει η πόρτα και είναι έξω ο παιδεραστής. 

-Δεν μας προστατεύει, δεν μας εξασφαλίζει, κάποια βασικά. 

-Κλειδαμπαρώνομαι στο σπίτι μου. Δεν  μπορούμε να αφήσουμε το 7χρονο το παιδί να 
πάει μόνο του από το ένα μέρος της πόλης στο άλλο , χωρίς να φοβάσαι ότι θα το αρπάξει ο 
παιδεραστής ή θα το τσουβαλιάσει κάποιος,  στην άλλη γωνία. Γιατί να μην υπάρχει αυτό, 
αυτή η ασφάλεια; 

-Δεν υπάρχει αστυνόμευση, δεν υπάρχει τίποτα.  

-λα αρχίζουν από το εκπαιδευτικό σύστημα. λα είναι θέμα παιδείας κι αντί να δοθεί το 
βάρος εκεί που βλέπουμε ότι είναι το πρόβλημα, είναι ο πρώτος τομέας τον οποίο ρίχνουμε 
το ανάθεμα: η παιδεία και η υγεία.  

5. τρεσογόνες καταστάσεις βιώνουν τα παιδιά, στο σπίτι, στο σχολείο (και με τους 
φίλους τους) και στην κοινωνία: 

 -το σπίτι : Θέματα υγείας, οικονομικά, θέματα σχέσεων. 

- Η έλλειψη χρόνου για προσωπική του διασκέδαση,  ειδικά όσο τα παιδιά προχωράνε σε 
τάξεις. 

-Ένας στρεσογόνος παράγοντας είναι ο ίδιος ο γονέας, που κάποιες φορές ωθεί το παιδί στο 
να κάνει πολλά πράγματα. 

-Ένας μεγάλος στρεσογόνος παράγοντας που υπάρχει στα σχολεία, είναι ο ρατσισμός που 
βιώνουν από συμμαθητές. Τπάρχει ρατσισμός, ως προς την παχυσαρκία, τα παιδιά που 
ψευδίζουν δεν τα θέλουν, τα παιδιά που είναι πάρα πολύ ζωηρά-κι έχουν το λόγο τους που 
είναι ζωηρά- δεν τα θέλουν, τα υπερκινητικά, εννοείται, τα βάζουνε στην άκρη, τα παιδιά που 
είναι τελείως ευθυνόφοβα και είναι εσωστρεφή κι αυτά είναι στο περιθώριο. Σα παιδιά που 
είναι λίγο πιο πολύ κοινωνικοποιημένα, πρόσχαρα, όμορφα, αυτά είναι αγαπητά. Σα 
όμορφα, τα καθαρά. 

-τρεσάρει η σχέση της μάνας-πατέρα. 
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-Η ομόνοια που υπάρχει μεταξύ των γονιών. Σο παιδί θέλει να τα βλέπει όλα γύρω του 
αγγελικά πλασμένα. Δεν πρέπει να τους κρύβεις πράγματα, είναι μια ισορροπημένη σχέση 
αυτή, που υπάρχει μέσα στο γονιό. Μέσα στους γονείς, ανάμεσα στους γονείς. Γιατί 
αργότερα θα μάθουν ότι κι αυτούς , τα ίδια αυτά τα παιδιά , οι άνθρωποι που θα τα βρουν , 
οι άνθρωποι με τους οποίους θα συμβιώσουν ή θα συναναστραφούν , πρέπει να τους 
αντιμετωπίζουν με την ίδια κατανόηση κι αγάπη. Αν δεν υπάρχει αυτό , τα παιδιά 
υποβιβάζουν τους εαυτούς τους και θεωρούν ότι πρέπει να ανέχονται πράγματα ή να 
υπομένουν πράγματα ...και αυτό είναι στρεσογόνος παράγοντας . 

- Σο μεγαλύτερο στρες με το παιδί είναι το διάβασμα στο σπίτι. Έχω καταστρέψει τη σχέση 
μου με το αγόρι μου και φταίει το διάβασμα. Δηλ., και προσπαθώ τώρα να ξαναχτίσω τη 
σχέση μου με το παιδί μου απ΄την αρχή. Και φταίει αυτό το γράψιμο : «πιάσε το μολύβι 
Μανόλη να γράψεις και έλα να διαβάσουμε». 

-Τπάρχει ανταγωνισμός στις φιλίες. τα αγόρια όχι τόσο αλλά τα κορίτσια έχουν μια 
έμφυτη ανταγωνιστικότητα, είναι τρομερή. 

-Ρατσισμός, μεταξύ Αλβανών, ξένων και ελλήνων υπάρχει. Έντονος. Είναι αλβανάκι, δεν το 
παίζουνε.  

6. Πως καταλαβαίνετε ότι τα παιδιά σας έχουν στρες; 

-Σρώνε νύχια, βραδινή ούρηση. 

--Πολλά νεύρα. Μπαίνει μέσα φωνάζει, δεν ξέρει τι του φταίει, ψάχνει να βρει πράγματα που 
δεν τα έχει σκεφτεί ποτέ, πεινάει, μαλώνει με τα αδέρφια του. 

-Μάχη στο σπίτι, χαμός. Νιώθω διαιτητής. Σο ρίχνουν στο φαγητό.  

-Θέλουν κάτι γλυκό. Σο φαγητό δεν τους ικανοποιεί.  

-Σο καλοκαίρι είναι πολύ ευτυχισμένος, δεν τρώει πολύ, τα νύχια τα αφήνουμε να 
μεγαλώσουν, γιατί παίζει και κιθάρα, το χειμώνα τα τρώει,  γενικώς όταν ξέρει ότι 
πλησιάζουν οι μέρες για να ανοίξουν τα σχολεία , το μόνο που τον χαροποιεί είναι ότι θα 
ξαναδεί τους φίλους του. 

-Σρίβουν τα μαλλιά τους. Ο Μανόλης το κάνει την ώρα του διαβάσματος κι αρχίζει και 
κάνει αυτό το πράγμα, με το αριστερό χέρι κι έχει μαδήσει τα μαλλιά του, από την ένταση 
που νιώθει. Δε θέλει να γράψει. Πονόκοιλο, πονοκέφαλο φοβερό. Και η Ιωάννα συνέχεια 
τρίβει το μαλλί της όταν έχει ένταση. το σχολείο, όταν νιώθει ένταση, κάτι που δεν ξέρει, 
που δεν είναι σίγουρη, αυτή θέλει να είναι σωστό αυτό που θα πει, να μην έχει κάνει λάθος, 
να είναι, σίγουρη, να μην την κοροϊδέψουν τα παιδιά. 

- Θυμό, αρνείται να διαβάσει, αρνείται να φάει, δεν κάνει τίποτα. Απομονώνεται 
περισσότερο στον εαυτό του. Μπορεί κάποιες φορές να κλάψει, να ξεσπάσει και να 
συνεχίσουμε πάλι το πρόγραμμά μας 

-Η ανασφάλεια στρεσάρει το παιδί. 

-ταν έβρεξε μια φορά και είχε μια τρύπα το λυόμενο, φοβότανε...δεν ήθελε να έρθει στο 
σχολείο, όταν έβρεχε. Νόμιζε ότι θα „ρθει τσουνάμι, θα φύγει το λυόμενο, μιλάμε τον είχε 
αγχώσει τρομερά αυτό το πράγμα. Είχα προβληματιστεί, το συζήτησα και με τη δασκάλα 
του, έμπαινε στο ίντερνετ κάθε μέρα, τι καιρό θα κάνει αύριο, θα βρέξει δε θα βρέξει. Σο 
βοήθησε και η δασκάλα του μέχρι και αγκαλιά τον έπαιρνε στην τάξη ! Δηλαδή κάποια 
στιγμή τον έβλεπε, έκλεινε τα μάτια του και καθόταν ακίνητος στην καρέκλα. 
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- Σο κλάμα στο γιο μου, είναι πάρα πολύ ευαίσθητος, στην κόρη έχω περισσότερο τα νεύρα. 

- Σρώει τα νύχια , δεν έχουμε νύχια και τσακωμοί, με την αδερφή, νεύρα. 

- Η κόρη μου τρώει τα μάγουλά της. Σο ανακάλυψα πρόσφατα. Είναι από το στρες. Λέω, 
πες μου σε παρακαλώ για ποιο λόγο τρως τα μάγουλά σου, λέω δεν πονάς; Μου λέει, μαμά, 
έχω κάνει πληγή. Λέω, γιατί το κάνεις; Γιατί, μου λέει, μαμά έχω άγχος. 

-Και εμένα η κόρη μου τρώει τα μάγουλα. 

-Ο Αντώνης όταν είναι να πάει στο σχολείο, αρρωσταίνει...αρρωσταίνει...τον στρεσάρει 
πάρα πολύ. 

- Η Φριστίνα την πρώτη φορά που πήγε στο σχολείο, εκτός από τα νύχια, εμφάνισε ένα 
πολύ σοβαρό έκζεμα. Σο οποίο εμφανίστηκε στο τριχωτό της κεφαλής και είχε αρχίσει να 
απλώνει προς τα πίσω. Έπεσα πάνω της με τα μούτρα, με αποτέλεσμα η δικιά μου 
τελειομανία, να μεταφερθεί στο παιδί. Δεν μπορεί το σχολείο να μην αποτελεί έναν 
στρεσογόνο παράγοντα. Πιστεύω όμως ότι παίζει ρόλο το πώς το διαχειρίζονται οι γονείς. 
Άσκησα πολύ μεγάλη πίεση κι έχω τύψεις από τότε για αυτό.  

- Εριστικότητα που υπάρχει στους διαλόγους μεταξύ μας (μητέρας και κόρης): «Παράτα 
με...άσε με...πεινάω...διψάω...». 

7.Πως μπορείτε να βοηθήσετε τα παιδιά σας να απαλλαγούν από το στρες: 

-Πρέπει εμείς, σαν γονείς,  να απαλλαγούμε από το στρες. 

-Με το που γυρίζουν από το σχολείο τους προσφέρω ξηρούς καρπούς, γλυκάκια, 
φρουτοχυμούς. 

-Προσπαθώ να δω τι τους αρέσει, γιατί εκεί μπορείς να το αποσυμφορήσεις : ένα παγωτό, να 
κάνουμε μια μικρή βόλτα με το αυτοκίνητο, να ζωγραφίσει κάτι εκείνη τη στιγμή να του 
πεις, βγάλε μου στο χαρτί αυτό που νιώθεις. 

- Να ακούσεις το παιδί ή να το αφήσεις  να παίξει ένα παιχνίδι εκείνη την ώρα ή να δει ένα 
παιδικό έργο ή να το αφήσεις να μείνει μόνο του εκείνη την ώρα. 

-Εγώ τώρα, προσπαθώ να ηρεμήσω πρώτη, όταν τους δω στρεσαρισμένους παίρνω μια 
βαθιά αναπνοή, και λέω εντάξει...ό,τι και να έχει πρέπει να είσαι εσύ λίγο σε καλύτερη φάση. 
Σην Αθηνά μια αγκαλιά να την πάρεις, λίγο να τη χαϊδέψεις νιώθει καλύτερα. Ο Γιάννης 
θέλει αγκαλιά, τη θέλει κι αυτός, αλλά θα είναι το τελευταίο που θα ζητήσει. Μπορεί να θέλει 
να του τάξω να του πω, πήγαινε να παίξεις μια ώρα, ή να παίξει computer ,κάτι θέλει να του 
δώσεις. Πρέπει να είμαι πολύ ήρεμη. 

-Πρέπει οπωσδήποτε ένα τέταρτο να το αφιερώσω στον εαυτό μου, για να είμαι εγώ ήρεμη. 
Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί διαφορετικά η κατάσταση. Γιατί δεν είμαι ήρεμη πριν πάρω 
τα παιδιά. Είμαι ήδη σε υπερένταση όταν είμαι με τα παιδιά μου . Λοιπόν, κλείνομαι στο 
δωμάτιό μου με τη δικαιολογία ότι πρέπει να πάω στην τουαλέτα, κάθε μέρα, ένα τέταρτο, 
κοιτάζω πάνω, κάνω ταβανοθεραπεία. Σάζω πράγματα, τάζω υπολογιστές, τάζω παγωτό, 
τάπες, τους απομονώνω στα δωμάτιά τους , για να μην έχει επαφή ο ένας με τον άλλον για 
κάποιο χρονικό διάστημα να ηρεμήσουν, κλείνω και πόρτες. 

-Σα αφήνω να πάνε σε διαφορετικά δωμάτια, οπότε δεν έχουμε αυτή την επαφή κι αν η 
σύγκρουση είναι μαζί μου, με την κόρη μου , οπότε κι εγώ πηγαίνω σε άλλο δωμάτιο, αυτή 
σε άλλο , οπότε να μη συνεχίζουμε αυτό το διάλογο, που θα μας φέρει στα άκρα. Με τον 
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Κωνσταντίνο τα πράγματα είναι διαφορετικά, γιατί αυτός εκφράζεται μόνο με το κλάμα σε 
αυτές τις περιπτώσεις, τον αφήνω να κλάψει , να μου πει γιατί κλαίει, να το κουβεντιάσουμε, 
να κάνουμε αγκαλιές να δώσουμε φιλιά, να ανταλλάξουμε ότι αγαπιόμαστε και μετά εντάξει 
ηρεμούμε , κάνουμε όμως κι ένα διάλλειμα από μια δραστηριότητα που να τον αγχώνει και 
μετά πάλι ξαναρχίζουμε. 

8. Ποιες είναι οι πηγές υποστήριξης, όταν τα παιδιά νιώθουν στρες; Σι τα βοηθάει να 
νιώσουν καλά; 

-Σο καλό φαγητό, το γλυκό, ένα ωραίο μπάνιο, αγκαλιές και τρυφεράδες, κάτι ευχάριστο 
στην τηλεόραση, να παίξουνε, με τη μπάλα τα αγόρια, η κόρη μου τραγουδάει. 

-Ποδήλατο. 

-Θάλασσα.. 

-Κάτι, εκτός σπιτιού, εκτός αυτά που είναι καθημερινά, κάτι να εκτονώνονται. 

-Εκτός από τη ρουτίνα.  

-Μια βόλτα ας πούμε στην παραλία, ένα παγωτάκι, να περπατήσουμε οικογενειακώς.  

-ταν έχεις πολλά παιδιά, να τους δίνεις αποκλειστικότητα. 

-ταν τους πω κάτι, θέλουν να το τηρώ. 

-Αφιερώνω μέρες : σήμερα είναι η μέρα μου και γίνεται ό,τι θέλω εγώ. Έχει γίνει μια 
σιωπηλή συμφωνία, με όλα τα μέλη της οικογένειας, αύριο είναι η μέρα σου Ηρώ, ό,τι θέλεις 
εσύ θα γίνει. Και περιμένουν με αγωνία , πότε θα έρθει η δική τους η μέρα. Μεθαύριο είναι 
η μέρα του Μανόλη, αποφασίζει ο Μανόλης τι θα κάνουμε, αυτό βοηθάει πάρα πολύ. 

                                        το σχολείο 

-Σο διάλλειμα.  

-Οι εκδρομές.  

-Η αποσυμφόρηση. 

-Η μουσική, η ζωγραφική. 

-,τι τα εκτονώνει. 

-,τι δε θέλει διάβασμα.  

-Θέατρο, γενικώς ότι έχει σχέση με διασκέδαση.  

-Η καλή επικοινωνία με το δάσκαλο έχει πολύ μεγάλη σημασία.  

-Η ομαδική δουλειά στην τάξη, να μην  υπάρχει έντονος ανταγωνισμός μέσα στην τάξη , την 
ώρα του μαθήματος. Αλλά από κει κι έπειτα περιμένουν κάποια ατάκα , να γελάσουν. 

-Ο δάσκαλος, να πει ένα ανέκδοτο την ώρα του μαθήματος ,να αποσυμφορήσει τα παιδιά. 

-Να μην υπάρχει ρολόι μέσα στην τάξη. 

                                         την κοινωνία 
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-Καλοί φίλοι, καλή παρέα, τα πάρτι. 

-Να έχουν χώρους να παίξουν. 

9. Ποιες δυσκολίες, προκλήσεις αντιμετωπίζουν οι γονείς στην ανατροφή των παιδιών: 

-Σο σχολείο, οι παρέες. 

-Κάτι που ακούνε και το φέρνουν στην οικογένεια, κάποιες λέξεις.. 

-υμπεριφορές, ρατσισμός. 

-Λάθος πρότυπα.  

-Παίρνουν κάποια ερεθίσματα και βλέπουν κάποια πράγματα, που θεωρούν ότι είναι σωστά. 
Ενώ δεν είναι. Γιατί από τη στιγμή που προβάλλονται σε κοινή θέα, γιατί να μην είναι 
σωστά; Αλλά εσύ ωστόσο στο σπίτι, λες το αντίθετο. Και τα κατακρίνεις. Έχεις σύγκρουση, 
είναι αναπόφευκτο. 

-Διαφορετικές απόψεις συζύγων, μαμά-μπαμπάς. 

-Ο ένας γονέας επιβαρύνεται περισσότερο με την ανατροφή των παιδιών , γιατί ο άλλος 
μπορεί να είναι για κάποιο λόγο απών από το σπίτι. : πολύωρη εργασία. 

-Η επέμβαση που κάνει ο ένας στον άλλον, ο ένας ακυρώνει τον άλλον μπροστά στα παιδιά. 

10. Πως χειρίζονται οι γονείς τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν:  

-Τπομονή. Πολλές φορές βγαίνω εκτός εαυτού. Αλλά κι αυτό μες στη ζωή είναι. Δεν 
μπορείς να είσαι πάντα ήρεμος. Και τύψεις πολλές. 

-Σύψεις. 

-Σύψεις: Σι έπρεπε να κάνω που δεν το έκανα, τι είπα που δεν έπρεπε να το πω. 

-Προσπαθείς την επόμενη μέρα να μην επαναλάβεις το ίδιο λάθος. 

-Εξαρτάται από την κατάσταση που είμαι εγώ, πρώτα πρώτα.Καμιά φορά νιώθω ότι 
παρεκτρέπομαι , ότι κάνω πράγματα που αν ήμουν πιο ήρεμη και πιο φυσιολογική , δεν είχα 
στο μυαλό μου προβλήματα, θα τα είχα αντιμετωπίσει αλλιώς, συνήθως εντάξει. 

- Επειδή έχω συνέχεια τύψεις και μονίμως ψάχνομαι, και μονίμως ξέρω ότι κάνω λάθος, 
κάθε μέρα, σε κάθε μου κίνηση, ξέρω ότι είμαι λάθος. Ναι, ξέρω ότι είναι λάθος, 
προβληματίζομαι για κάθε κίνηση. 

-Προσπαθώ να αφιερώσω χρόνο για μένα. Να πάω να φτιάξω τα νύχια μου, να κάνω κάτι για 
μένα. Πραγματικά. Και γυρίζω άλλος άνθρωπος στο σπίτι. Γεμάτος ενέργεια. Μετά μπορώ 
να δώσω πολλά. Αν δεν είμαι εγώ καλά, δεν είναι κανένας μέσα στην οικογένεια καλά.  

-Δε δίνω πολύ σημασία στον εαυτό μου, ενώ θα έπρεπε να δώσω. 

Μια αγκαλιά που δίνω στα παιδιά και τον άντρα μου, με γεμίζει. Γλυκαίνομαι με απλά 
πραγματάκια : το ότι θα καθίσουμε στον καναπέ και θα δούμε μια ταινία, μου φτάνει. 
Ευχαριστιέμαι και με τα απλά καθημερινά πράγματα. Γιατί δεν έχω χρόνο πλέον. 

11.Πως αντιμετωπίζουν οι γονείς τις προκλήσεις στο μεγάλωμα των παιδιών :  
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(Σι κάνουν, πως το αντιμετωπίζουν) 

-υζήτηση με το σύζυγο, και θα φωνάξω στα παιδιά και θα θυμώσω αλλά πάντα προσπαθώ 
να επικρατήσει η λογική. 

-υζήτηση με το σύζυγο και με άλλα αγαπητά πρόσωπα, φίλους κλπ. Αν τώρα αντιμετωπίζω 
κάτι και δεν το ξέρω και μου συμβεί πρώτη φορά και δεν έχω κανέναν να το συζητήσω, τότε 
περισσότερο θα το ψάξω σε ένα βιβλίο. Αν νομίζω ότι κάνω λάθος  αρχίζω έναν εσωτερικό 
διάλογο με τον εαυτό μου και να αξιολογώ τις καταστάσεις και  προσπαθώ όσο περνάει ο 
καιρός να μη φορτώνομαι με πράγματα που ίσως είναι περιττά μέσα στη ζωή, αρχίζω να 
βγάζω κι εγώ αυτό το βάρος της τελειομανίας. Αν νιώθω πάρα πολύ πιεσμένη κάποια μέρα 
μου αρκεί ένας περίπατος, έστω μόνη μου. 

-Σο περπάτημα είναι μια πολύ ωραία λύση. 

-υζήτηση με τον άντρα μου και με τα παιδιά. 

-Κάνω πάρα πολλά λάθη για αυτό έχω πολλές τύψεις συνέχεια. Είμαι υπερβολική , πολύ 
υπερβολική σε πολλά πράγματα , μερικές φορές βγαίνει σε καλό, μερικές φορές βγαίνει σε 
κακό, γιατί κι αυτή η υπερβολή δημιουργεί πάρα πολύ πίεση στα παιδιά. Είμαι συνέχεια 
μη...μη...μη... πρόσεξε, μην πας εκεί, μην κάνεις το άλλο, μην πεις αυτό. 

-Σο καλύτερο είναι, όταν υπάρχει έτσι ένταση με τα παιδιά, να τα αφήσεις να ηρεμήσουν και 
να ηρεμήσεις κι εσύ, λίγο, όπως μπορεί ο καθένας να βρει τον τρόπο του να ηρεμήσει, και 
μετά να γίνει συζήτηση. 

12.Πως πειθαρχούν οι γονείς τα παιδιά τους : 

- Κυρίως  με τιμωρίες. Είμαι πολύ σταθερή σε αυτά που λέω. Δηλ., λέω δε θα κάνεις αυτό 
και προσπαθώ να το τηρήσω. Ή αν είσαι έτσι, αν κάνεις αυτό που πρέπει θα πάρεις μια 
ανταμοιβή. υνήθως όμως είμαι αμείλικτη στις τιμωρίες. 

-Με όρια. Ξέρουνε κι αυτά που είναι τα όρια, δηλ., μέχρι που μπορούν να φτάσουν. 

-Σους στερώ πράγματα. ,τι θέλουνε πολύ. 

-υζητάμε για κάτι, αν δεν καταλήξουμε πουθενά, αφαιρούμε προνόμια. Και να τους 
εξηγήσεις και το «γιατί» πάντα...βέβαια. 

- Δίνω προνόμια...είπα οι μέρες τους...οι μέρες μου...αναλόγως με τις συμπεριφορές τους. Αν 
κάτι δεν έχουν κάνει σωστά ή έχουν πέσει σε μοιραίο λάθος τότε θα τους στοιχίσει πάρα 
πολύ. Θα τους στοιχίσει τρομερά, μια εβδομάδα, δυο εβδομάδες , αναλόγως. χι τιμωρία 
εδώ και τώρα μόνο, αλλά για μέρες , από σήμερα μέχρι Παρασκευή. Έχω ένα χαρτάκι, 
σημειώνω πάνω στο ψυγείο πόντους : δεν καθάρισες το δωμάτιό σου, -1 πόντο. 

-Εγώ ποτέ δεν μπόρεσα πάνω από μια μέρα να τους τιμωρήσω . Δεν το είπα και ποτέ γιατί 
ξέρω ότι δεν μπορώ να το τηρήσω. Παναγία μου θα σκάσω από τη στενοχώρια μου. Μόνο 
που θα τους κοιτάξω μόλις είμαι νευριασμένη , αρκεί. 

-Δεν έχω κάποια έντονα προβλήματα πειθαρχίας, θεωρώ ότι ξέρουν κάποια όρια, ξέρουν 
δηλαδή μέχρι ποιο σημείο μπορούν να φτάσουν . Αν είναι κάτι ακραίο, μπορεί να τους 
στερήσω κάτι. Αλλά αν τους πω κάτι είμαι σταθερή, δεν αλλάζει. 
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-Ο άντρας μου δεν μπορεί να τους πειθαρχήσει. Για να τους πειθαρχήσει πρέπει να βγάλει 
την παντόφλα και να τους κυνηγάει. Να χειροδικήσει. Εγώ έχω πάρει το ρόλο του κακού. 
Αυτό με πειράζει, δε θα ήθελα να είναι έτσι. Θέτω όρια και βάζω τιμωρίες. 

13. Από πού λαμβάνουν υποστήριξη οι γονείς:  

              Από το σχολείο 

-Η επαφή με τη δασκάλα. 

-Καλή σχέση με το δάσκαλο. 

-Κι εγώ.  

-Καλή επαφή με τους δασκάλους , υπάρχει μια συνεργασία έτσι έχω και θάρρος. 

-Καλή επαφή με τους δασκάλους. 

-Κι εγώ μέχρι στιγμής.  

-Τποστήριξη από τους δασκάλους. 

-Σους περνάνε πράγματα στο σχολείο, δεν είναι εντελώς αδιάφοροι οι δάσκαλοι..  

                  Από την κοινωνία 

-Οι σύλλογοι γονέων μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο , εδώ. Δηλ., μπορούν να 
καλέσουνε ανάλογα με τα προβλήματα που βλέπουν ότι απασχολούνε , σε ένα σχολείο, σε 
μια τάξη, που απασχολούν τους γονείς, μπορούν να καλέσουν έναν ειδικό να συζητήσουνε 
πάνω σε αυτά τα θέματα. Οπότε...πολύ βοηθητικό αυτό. Διαφορετικά ο καθένας πρέπει να 
απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό όταν αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα.  

-Μέτρια βοήθεια. 

-Καθόλου βοήθεια. 

-Καθόλου. Δεν υπάρχει κάπου να μπορώ νε απευθυνθώ , αν αντιμετωπίζω κάτι.  

                 Από την οικογένεια 

-Από τη μαμά μου. 

-αν πιο μεγάλη που με συμβουλεύει αλλά κι εγώ χαίρομαι που ακούω τη γνώμη της μαμάς 
μου . Και μου αρέσει και να μιλάω μαζί της και ότι έχει περισσότερες εμπειρίες  κι αυτή 
παιδιά μεγάλωσε. Έζησε και μια άλλη εποχή, τα πράγματα ήταν πολύ πιο απλά, πιο 
ανθρώπινα.  

-Αδέρφια, γονείς.  

-ύζυγο, αδέρφια, γονείς. 

-Υίλοι, πολύ καλοί φίλοι.  

14.Που απευθύνονται οι γονείς για βοήθεια: 

-Με φίλους που έχουν τα ίδια προβλήματα.  
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-Να τα μοιραστώ με ανθρώπους που έχουν τα ίδια προβλήματα. 

-Οι παρέες που κάνουμε είναι οι παρέες των παιδιών μας. Έτσι ταυτόχρονα 
αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα . 

-Ανταλλάσουμε τις απόψεις μας, τις τύψεις μας, βλέπεις κάτι στο παιδί του άλλου που δεν το 
βλέπει εκείνος. 

-Δεν πρέπει να είμαστε προκατειλημμένοι να μιλάμε για τα προβλήματα των παιδιών μας. 
Δεν πρέπει να κρυβόμαστε. Και να δεχόμαστε κριτικές και να μπορούμε να μιλάμε.  

-λοι έχουμε τα ίδια προβλήματα.  

-Κάνει καλό να ταιριάζει και η μαμά και τα παιδιά, στην παρέα. 

-Πρέπει να επιδιώκουμε παρέες με γονείς συνομηλίκων. 

 

 

 

1.Σι προσδοκούν οι γονείς από το σχολείο για τα παιδιά τους : 

-Σις πρώτες γνώσεις, να μάθουν να συμπεριφέρονται. 

-ωστή συμπεριφορά. 

-Να μάθουνε τι τα περιμένει μετά το σχολείο. 

-Να συνδέεται η γνώση με την καθημερινότητά τους. 

-Γνώση και συμπεριφορά. Κοινωνικοποίηση. Αξίες, σαν άνθρωποι. 

-Σην κοινωνικοποίηση. 

-Για ποιο λόγο πηγαίνουν σχολείο, για ποιο λόγο μαθαίνουν κάποια πράγματα και σε τι 
βοηθάει. Σι θα βοηθήσει τη ζωή τους. Δεν είναι μόνο απλά να μάθουνε, να πάρουνε 
βαθμούς. 

2. Ποιος είναι ο ρόλος των γονέων για να αναπτύξουν τα παιδιά τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά: 

-Δύσκολος.  

-Δύσκολος και ο σημαντικότερος. Από μας περιμένουνε να τους δώσουμε την πρώτη 
κατεύθυνση. Και μετά έρχεται το σχολείο.  

-Κάποιες φορές  αυτά που θα τους πεις εσύ δεν έχουν καμιά σχέση με αυτά που τους είπε το 
πρωί η δασκάλα στο σχολείο. 

-Καλή η συζήτηση, η συνεργασία με τη δασκάλα. Σι θέλει η δασκάλα και τι οι γονείς. 

-Να έχουνε μια συνεργασία. 

-Πρέπει πάντα να βλέπουμε με θετικό μάτι τον εκπαιδευτικό. 

 

  ΟΜΑΔΑ ΓΟΝΕΨΝ Α΄ Β΄ Γ΄ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 
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-Σο σημαντικό στην προσωπικότητα του παιδιού είναι να μάθει να κρίνει. 

-υζήτηση με τα παιδιά μας. 

3. Ποιος είναι ο ρόλος των δασκάλων για να αναπτύξουν τα παιδιά τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά: 

-Πολύ σημαντικός. Ειδικά στα μικρότερα παιδιά, γιατί είναι μια δεύτερη μαμά, ένας 
δεύτερος μπαμπάς. 

-Ο δάσκαλος, πρέπει να είναι πρότυπο. Πρέπει να είναι κοντά στα παιδιά, πρέπει να τα 
συμβουλεύει κι όχι μόνο να τους μαθαίνω κάποια πράγματα .. 

-Είναι πολλαπλός ο ρόλος του δασκάλου. Να είναι κοντά τους ,όχι μαμά, απλά πολύ κοντά 
τους. Να νιώθουνε ζεστασιά, σιγουριά. 

-Να τον εμπιστεύονται.  

-Να είναι δίκαιος ο δάσκαλος με όλους τους μαθητές. 

4. Ποιος είναι ο ρόλος της κοινωνίας, για να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν αυτά τα 
χαρακτηριστικά που επιζητάτε, σαν γονείς: 

-Να δέχεται τους πάντες, όλα τα παιδιά όπως είναι και να μην προσπαθεί να τους αλλάξει. 

-Σο κάθε παιδί, μπορεί να μην είναι καλός μαθητής , να είναι κάπου αλλού καλός, στα 
καλλιτεχνικά. 

-Να δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους. 

- Αν ένα παιδί μειονεκτεί κάπου , από το σπίτι, μετά στο σχολείο και μετά στην κοινωνία να 
του ενισχύουμε το θετικό χαρακτηριστικό του. Η κοινωνία όμως είναι σκληρή.  

-Η κοινωνία, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν συγχωρεί λάθη. 

5. τρεσογόνες καταστάσεις βιώνουν τα παιδιά, στο σπίτι, στο σχολείο (και με τους 
φίλους τους) και στην κοινωνία: 

-Σα μαθήματα. 

-Σσακωμοί με τους συμμαθητές περισσότερο. χι τα μαθήματα. 

-Σα μαθήματα που δεν το ενδιαφέρουν. Ασχολείται με τα μαθήματα που της αρέσουν. 

-Με τα αδέρφια της, ότι δεν την αποδέχονται, γιατί τα μεγάλα μου είναι 16 και 17 και 
θέλουν το χρόνο τους, θέλουν τους φίλους τους. 

-Με τους φίλους της. 

-Από μωρό προσπαθούσε να είναι αποδεκτή στα αδέρφια της. Να μπει στην ομάδα των 
μεγαλύτερων παιδιών. 

-ταν λείπω από το σπίτι της δημιουργεί μεγάλο στρες. 

-Η οικονομική κρίση. ,τι και να πούμε, ρωτάει «έχουμε λεφτά;» 

-Κι εμείς πάμε στο σούπερ μάρκετ, ρωτάνε «μαμά μπορείς»; 
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-Σα μαθήματα. 

6. Πως καταλαβαίνετε ότι τα παιδιά σας έχουν στρες; 

-Αρνούνται να κάνουν ο,τιδήποτε. 

-Έχει ένταση . 

-Πολύ ένταση. 

-Από την κίνηση καταλαβαίνω, από το ύφος. 

-Από τον τρόπο...φωνάζει και μπαίνει.  

-«Άσε με»...όταν το ακούω, καταλαβαίνω. 

-Θέλει το χρόνο της. Μπορεί να μου πει και την επόμενη μέρα, ότι προχθές που ήμουνα 
έτσι, μου είπανε αυτό ή γιατί  μου είπανε αυτό, το τάδε παιδάκι, κι εγώ ήμουν πολύ 
στενοχωρημένη με αυτό. Αλλά τη συγκεκριμένη στιγμή θα το δείξει με άλλο τρόπο. Θα 
είναι τσιτωμένη.  

-Από το κατεβασμένο πρόσωπο. Δηλ., μία-πέντε-δέκα, τι έχουμε εδώ πέρα θα της πω; 
«Σίποτα» θα μου πει «άσε με».Δεν μου λέει. 

-Σους βγαίνει με λόγια. 

-Κουβεντιάζουμε, κουβεντιάζουμε πολύ. Από την ώρα που θα μπούμε στο αμάξι μέχρι να 
φτάσουμε στο σπίτι μου έχουν πει τα πιο πολλά. Αφήνουνε τις τσάντες, μετά καθόμαστε εκεί 
στον καναπέ κι αρχίζουμε. 

-Εμένα πειράζει τον αδερφό του, ο μικρούλης. 

-Γενικώς του φταίνε όλα. Κι όλοι. 

-Η κόρη μου ξεσπάει σε θυμό. Αν έχει δίκιο, φτάνει στα άκρα , ποτέ όμως δε θα κοιμηθεί 
να είναι θυμωμένη. 

- Σο κρατάει μέσα της και πάει στη γωνία και κλαίει. Και πρέπει να πάω κοντά της , θέλει 
την αγκαλίτσα, θέλει το χάδι και να μου μιλήσει. 

-Εμένα ο γιος μου, γυρίζει γύρω γύρω από το τραπέζι και τρέχει. 

-Οι δραστηριότητες , τους προκαλούνε άγχος. Δεν τις θέλουν τόσο όσο τις θέλανε πέρυσι. 
Και θέλουνε περισσότερο χρόνο να μένουνε σπίτι. Παρά να πηγαίνουν δραστηριότητες. 

7.Πως μπορείτε να βοηθήσετε τα παιδιά σας να απαλλαγούν από το στρες: 

-Να απαλλαγούμε πρώτα εμείς, μετά αυτά.  

-Ο εκπαιδευτικός ο ίδιος, ακόμη κι αυτός έχει στρες. Να προσπαθεί να το αφήσει κι εκτός 
εργασιακού χώρου. 

-Να ηρεμήσουμε εμείς και να δούμε αυτό που θέλει το παιδί. Κι όχι αυτό που θέλουμε 
εμείς. 

-Να ακούμε τα παιδιά μας. 
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-υζήτηση. 

-Ο γονιός να βρίσκει χρόνο για το παιδί του. Να ακούει το παιδί του μέσα από τη φωνούλα 
του , από το βλέμμα του, θα τα καταλάβει όλα. Να έρθει κοντά μας το παιδί, να ανοίξουμε 
την αγκαλιά μας. 

-Να μη φοβάται τους γονείς του. Να μπορεί να τους πει ο,τιδήποτε. 

-Να νιώθει ότι έχει τη στήριξη του γονιού. 

8. Ποιες είναι οι πηγές υποστήριξης, όταν τα παιδιά νιώθουν στρες; Σι τα βοηθάει να 
νιώσουν καλά; 

-Η επιβράβευση. 

-Να συζητήσεις μαζί τους το πρόβλημα και .να τους υποδείξεις, σαν μεγαλύτερος, να μην 
αγχώνονται τόσο, γιατί τα προβλήματα από τα παιδιά  λύνονται. Δεν είναι άλυτα. 

-Μια βόλτα οικογενειακώς. 

-Παιχνίδια στον υπολογιστή. 

-Η επαφή με τα ζώα. 

-Να φάμε πίτσα, παγωτό. Και μετά όλα καλά. Κι άμα πάμε και βόλτα, ακόμα καλύτερα.  

-Ένας περίπατος στην παραλία με τον μπαμπά και τη μαμά. 

-Να δούμε μια ταινία, αγκαλιά. 

-ταν τα ακούμε.  

-Ένα αυτί να τα ακούσει θέλουν.  

-Και μια αγκαλιά.  

-χι μόνο να τους μιλάς, που είναι σημαντικό κι αυτό, αλλά κι όταν σου πει μισή κουβέντα 
και δεν την ακούσεις , τέλος....Εγώ το έχω παρατηρήσει στη μικρή, όταν μου λέει «μαμά, 
άκουσέ με λίγο σε αυτό που σου λέω», και δεν την ακούω...ταν την ακούσω, αλλάζει 
μορφή, δηλ., αχ με άκουσε. Είναι πολύ σημαντικό.  

9. Ποιες δυσκολίες, προκλήσεις αντιμετωπίζουν οι γονείς στην ανατροφή των παιδιών: 

-Οι φίλοι που θα έχει αύριο-μεθαύριο και η επιρροή τους. 

--Εγώ έχω δυσκολία με το γιο μου, που μου αναφέρει συνέχεια για το θάνατο. Δεν το 
έχουμε ζήσει σαν οικογένεια, αλλά από μικρός είχε διάφορες σκέψεις. Δηλ., πηγαίναμε στη 
θάλασσα κι έφτανε το μάτι του μέχρι τη γραμμή, «τι είναι μαμά, από κει και πέρα;».Είναι 
γκρεμός και πέφτουμε; Δηλ., το παιδί με το μάτι, πήγαινε μέχρι εκεί που πηγαίνει το μάτι, 
μετά, δεν μπορούσε να φανταστεί τι μπορεί να είναι πιο πέρα. 

-Ακούνε διάφορα, δεν είναι μόνο το σχολείο, ο κύκλος είναι μεγάλος. Δεν ξέρεις τι 
απαντήσεις να δώσεις. Κι από πού να προστατευθείς. Είτε διαφημίσεις είτε έργο, πάντα 
αφήνει υπονοούμενο. 

10. Πως χειρίζονται οι γονείς τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν:  
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-Προσπαθούμε να μιλάμε.  

-Πρέπει να είμαστε ψύχραιμοι. 

12.Πως πειθαρχούν οι γονείς τα παιδιά τους : 

-Με τιμωρία, τους στερούμε κάτι που τους αρέσει. 

-Εμείς είμαστε στα λόγια μόνο. Δεν εφαρμόζουμε τις τιμωρίες. 

-Δεν εφαρμόζω τις τιμωρίες γιατί δεν θέλω κι εγώ να «τιμωρηθώ».  

-Με φωνή. 

- Έχω υποχωρήσει πάρα πολλές φορές στις τιμωρίες, αλλά τις φορές που δεν έχω 
υποχωρήσει , τις θυμάται. 

-Η τιμωρία. ε τιμωρώ και δεν κάνω πίσω. Δεν μιλάμε για τις άλλες τιμωρίες (ξύλο). 

-Εγώ έχει τύχει να αφήσω το ένα παιδί πίσω , γιατί είχε τιμωρηθεί αυτό και να βγω με τα 
άλλα παιδιά. 

-Με στέρηση, να μην πάνε σε ένα πάρτι, δεν είμαι και πολύ της τιμωρίας αλλά όσες φορές 
το έχω κάνει έχει αποτέλεσμα. Απλά, δεν μπορώ να το τηρήσω πολύ.  

-τέρηση προνομίων για πολλές μέρες όμως. χι μια μέρα. Για να το καταλάβει καλά. 

-Η τιμωρία να είναι άμεση. Να τιμωρούνται την ίδια μέρα κι όχι μετά από δυο μέρες. 

13. Από πού λαμβάνουν υποστήριξη οι γονείς:  

              Από το σχολείο 

-υζήτηση με τους δασκάλους για τα προβλήματα που έχουν τα παιδιά. Από την 
οικογένεια, συζήτηση πάλι μεταξύ μας, με τον μπαμπά τους, με τους γονείς μας, τους δικούς 
μας. Από κει και πέρα και κάποιος αν χρειαστεί και κάποιον ειδικό θα πάει και στον ειδικό. 

-Από το σχολείο έχω υποστήριξη. Κάθε φορά που θα συμβεί κάτι, αν μιλήσουμε στη 
δασκάλα, θα ενδιαφερθεί, εγώ ποτέ δεν έχω βρει τοίχο μπροστά μου. 

-Ναι, στο σχολείο είμαστε πολύ τυχεροί. 

-Ο διευθυντής σχολείου ξέρει τα παιδιά με τα μικρά τους ονόματα.  

- Ο διευθυντής σχολείου ξέρει και τους γονείς. 

-σο πιο μικρό σχολείο, ελέγχεται. 

                Από την οικογένεια 

-χι, γιατί είναι πολύ μακριά οι παππούδες. Ο σύζυγος είναι καλύτερος από μαμά. Σα 
ντύνει, τα ταΐζει, τα φροντίζει, τα πάει βόλτες. Έχουμε ανιψιές μεγάλες που επίσης μας 
βοηθάνε. 

-Δεν υπάρχουνε συγγενείς εδώ. 

-Δεν έχουμε καμιά βοήθεια, αν και είμαστε από εδώ. 
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-την αρχή κι εμένα που ήταν πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση, δεν είχα βοήθεια, γιατί η 
γιαγιάδες μας είναι μεγάλες και δεν μπορούσαν καθόλου, το τίποτα, κι εγώ μόνο με το 
Νίκο, τελικά βλέπω τώρα ότι μας βγήκε σε καλό. Γιατί τα παιδιά είναι αυτό που ήθελα εγώ 
και ο Νίκος.  

-Είναι εδώ οι γονείς μου αλλά δουλεύουν και οι δυο . Αν χρειαστώ κάτι σε περίπτωση 
ανάγκης, έχω άνθρωπο να το δει. 

-Εγώ τους επιστρατεύω όλους, συναδέλφους, γείτονες. Έχω θέμα με τη δουλειά μου, γιατί 
είμαι μόνη μου. 

                Από την κοινωνία 

- Μου κόψανε τόσα λεφτά. 

-Σο πολυτεκνικό μας το έκοψαν. 

-Γιατί τα Αγγλικά που κάνουνε εδώ στο σχολείο να μην είναι αυτά που πρέπει και να πρέπει 
να πηγαίνουμε έξω; 

- Θέλεις να πας κάπου να δουλέψεις, σε δημόσιο φορέα, και σου λένε θέλω το lower. Μου 
το παρέχεις σαν κράτος για να σου το δώσω προκειμένου να εργαστώ στο κράτος; 

- Η κοινωνία τίποτα.  

- Κάνει τη ζωή μας πιο δύσκολη. 

-Ψς λαός, ναι. σον αφορά το κράτος, όχι.  

14.Που απευθύνονται οι γονείς για βοήθεια: 

- ε ειδικούς. 

-ε μένα την ίδια. ε ειδικό , όχι. Έχω κάνει κάποια συζήτηση κι αυτά που έχω ακούσει δεν 
μου άρεσαν. Δε θα τα κάνω. 

-Τπάρχει ταμπού, νομίζω, ειδικά στην Ελλάδα. Ο ψυχολόγος προσπαθεί να σε βάλει σε ένα 
τρόπο σκέψης, πως να αντιμετωπίσεις ένα πρόβλημα. Αν μπορείς. 

-Μπορούμε να πάρουμε μια γνώμη από κάποιον ειδικό. 

- Ζούμε σε μια κοινωνία, καλό είναι να ακούμε. Να δεχόμαστε. Μετά τα επεξεργαζόμαστε 
κι αν μας κάνει το κρατάμε.  

-Εγώ έχω πάει σε ειδικό, με συμβουλεύουν κατά διαστήματα, σε κάνει και βλέπεις 
διαφορετικά τα πράγματα. Δεν είναι ανάγκη να τα ακολουθήσεις. 

-Εγώ με την κουβέντα, όχι με φίλες, με συγγενικά πρόσωπα-φίλες, διαβάζοντας και βιβλία 
που αφορούν συμπεριφορά γονιών και παιδιά. 

-Με το σύζυγο πάρα πολύ που τα βλέπει από άλλη πλευρά. 

--Πρέπει κι εμείς να καλύπτουμε τις δικές μας ανάγκες. Πρέπει να βρίσκεις κάπου να 
διοχετεύεις και τη δική σου ενέργεια. 

-Εγώ στο σπίτι είμαι καλά. 
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     ΟΜΑΔΑ ΔΑΚΑΛΨΝ   Α΄ Β΄ Γ΄ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 

 

1.Ποιες είναι οι προσδοκίες των δασκάλων για τους μαθητές  στην τάξη, στο σχολείο, 
στις αλληλεπιδράσεις με τους συνομηλίκους τους: 

- Η κοινωνικοποίηση του μαθητή. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και στην αλληλεπίδραση με 
το δάσκαλο και με τους συνομηλίκους τους . 

-Η αυτοεκτίμηση. 

-Να  νιώθει ασφάλεια, να νιώθει ότι το αγαπούν. 

-Επιμονή και κίνητρο.  

-Να μάθει να εργάζεται ομαδικά κι όχι μόνο ατομικά, να αποδέχεται τους φίλους του, να 
αποδέχεται όμως και τη διαφορετικότητα στο σχολείο.  

- Ο μαθητής να νιώθει ωραία στην τάξη του και να χαίρεται που θα πάει στο σχολείο. 

- Τπευθυνότητα για τα παιδιά, από  την οικογένεια. 

- Ο δάσκαλος πρέπει να λύσει το γνωστικό επίπεδο, το ψυχολογικό κομμάτι, πρέπει να λύσει 
το βιοποριστικό κομμάτι καμιά φορά, γιατί τους πιάνουν τύψεις και προσπαθούν να 
βοηθήσουν την οικογένεια. 

-Να νιώσει ασφάλεια ο μαθητής μέσα στην τάξη: ότι δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να πει 
κάτι άσχημο για το πρόσωπό του, για την προσωπικότητά του. 

-τις μικρές τάξεις το «εγώ» είναι πιο ισχυρό. Δηλ., δύσκολα κάνουν ομαδούλες, πρέπει 
εμείς να τα παροτρύνουμε , πρέπει στις μικρές ηλικίες να δώσουμε άλλη βάση, η 
κοινωνικοποίηση είναι πιο σημαντικό στη μικρή τάξη. τα μεγάλα παιδιά πρέπει άλλα, δηλ., 
να έχουν θάρρος, να έχουν υπομονή. 

- Να είναι παιδιά: πολλές φορές θέλει το παιδί να ξεφύγει κι εμείς το πιέζουμε, το βάζουμε 
σε στεγανά . Σο παιδί αναλάβει πολλούς ρόλους.  

-Οι γνωστικοί, έχουν διελκυστίνδα σανίδα τους κοινωνικοσυναισθηματικούς. Δηλ., αυτή είναι 
η προϋπόθεση για να πετύχεις. 

2.Ποιος είναι ο ρόλος των δασκάλων για να βοηθήσουν τους μαθητές  να αποκτήσουν 
αυτά τα χαρακτηριστικά;  

-Πολυδιάστατος. 

-Εμψυχωτής.  

-Να κερδίσω την εμπιστοσύνη τους. 

-Να τα κάνω να νιώσουν όμορφα. Σο έχω ανάγκη κι εγώ. 

-Να κατεβαίνω στο ύψος τους, στο επίπεδό τους , στην ηλικία τους, να παίζω μαζί τους.  
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-Να ενθαρρύνονται από το δάσκαλο. Να τον επιβραβεύσεις με ένα «μπράβο», έτσι και την 
αυτοεκτίμησή του βοηθάς να αναπτύξει και την ανασφάλειά του και να κάνει κι ένα βήμα 
παραπάνω  από τις δυνάμεις του. 

-Μπαίνοντας στην τάξη, αποβάλλω το στρες των μαθητών. Δηλ., τα χαλαρώνω. Ένα 
εικοσάλεπτο έχουμε κάθε μέρα συζήτηση για άσχετα θέματα. 

-Πάρα πολλές εκδρομές,  κάνω πάρα πολλές δραστηριότητες,  τους δίνω κίνητρα. τόχους. 
Δουλεύουμε μια εβδομάδα καλά, για να πάμε την άλλη εβδομάδα να κάνουμε την εκδρομή. 
Αν δεν δουλέψουμε καλά αυτή την εβδομάδα, δε θα πάμε εκδρομή. Δίνουμε στόχο, δίνουμε 
κίνητρα. Να κάνω λίγο πιο ενδιαφέρον το σχολείο. 

-Αποδοχή και  ενθάρρυνση. 

-Προσαρμόζεις την ύλη με το επίπεδο της τάξης. 

-Δεν ακολουθώ τη σειρά των βιβλίων. 

-Εγώ πάντως που είμαι της παλιάς σχολής ακολουθώ το βιβλίο. Έτσι έμαθα.  

-Δυστυχώς το ελληνικό σχολείο, είναι μόνο στο γνωστικό επίπεδο κι αν κι αυτό. 

3.Ποιος είναι ο ρόλος των γονέων και της οικογένειας , ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά 
να αναπτύξουν αυτά τα χαρακτηριστικά: 

-Πρέπει να είναι πιο κοντά στα παιδιά τους. Να έχουν το θάρρος να έρχονται στους 
δασκάλους , να τους συμβουλεύονται. 

-Να το δεχτεί κι ο γονιός είναι το θέμα. Γιατί ορισμένοι γονείς έχουν ένα τοίχος.  

-Να προσπαθούν να αφήνουν το παιδί έξω από όλες αυτές τις αρνητικές καταστάσεις που 
βιώνουν. Σο παιδί έχει να αντιμετωπίσει τα δικά του προβλήματα. Σης ηλικίας του. Άμα του 
φορτώνουμε και τα δικά μας, διογκώνεται το στρες.  

-ταν μιλάει το παιδί στο γονιό, θα πρέπει να σταματάει ό,τι κάνει , να το κοιτάει και να 
ακούει αυτό που του λέει. 

-Να γίνεται συζήτηση στην οικογένεια. 

-Να είναι κοντά στα παιδιά. 

4.Ο ρόλος της κοινωνίας, για να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν αυτά τα 
χαρακτηριστικά: 

-Η κοινωνία είναι ανταγωνιστική, κοιτάει το συμφέρον του ενός, καταπατεί, αποτελειώνει, 
κοιτάει μόνο το γνωστικό κομμάτι, κοιτάει μόνο την επιτυχία, τα χρήματα. 

-Δεν έχει έρθει  κανένας  στο σχολείο να ρωτήσει «πως είστε εσείς δάσκαλοι, είστε καλά;». 
Δεν ρώτησε κανένας αν είμαστε καλά εμείς, ψυχολογικά. Αν χρειαζόμαστε εμείς κάτι. Ήρθε 
κανείς να μας ρωτήσει «έχετε κανένα πρόβλημα με κάποιο παιδί;».Μόνο σε μαθησιακό 
επίπεδο αν έχουμε , όχι σε άλλα προβλήματα. 

-Θα έπρεπε να υπάρχει σε κάθε περιφέρεια ψυχολόγος. 

-Δεν υπάρχει εθελοντισμός, δεν υπάρχει τίποτα από την κοινωνία που να μπορεί να σου 
δώσει , να σε τραβήξει. 
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-ε μια κοινωνία κρίσης και φτώχιας, φυσικό είναι να θέλουν την Πάτυ, το τραγούδι κι όλα 
αυτά (εύκολο χρήμα), είναι τα πρότυπα. 

5.Ποιες είναι οι πιο συχνές πηγές στρες , για τα παιδιά της ηλικίας που διδάσκετε: 

-Σα διαγωνίσματα, τα τεστ, οι έλεγχοι. 

-Οι βαθμοί, η σημαία (επιλογή σημαιοφόρου). 

-Μην ξεχάσουν την εργασία τους. 

-Ο ρατσισμός. 

-Σα αγχώνει αυτή η κατάσταση η οικονομική. Νομίζω ότι είναι το νούμερο 1.  

-Η επαφή του με τους φίλους.  

- Να τον αποδεχτεί η παρέα.  

-Ρατσισμός κι απομόνωση, είτε είναι παιδί χωρισμένης οικογένειας, είτε είναι το χοντρό 
παιδάκι, είτε είναι παιδάκι που πηγαίνει σε τμήμα ένταξης. 

-Αντιπάθειες δημιουργούνται και εξαιτίας των γονιών. 

6.Πως καταλαβαίνετε ότι οι μαθητές σας έχουν στρες: (Σι λένε; Σι κάνουν; ) 

-Σο λένε: «τι θα πάρω στην ορθογραφία;». 

-Πονάει η κοιλιά μου. 

-Κοκκινίζουνε. 

-Σο ρωτάω κάτι και βλέπεις ότι δεν μπορεί, η γλώσσα του σώματος. Η κοιλίτσα πάντως είναι 
το νούμερο 1. Κυρίως στην ορθογραφία παίζει η κοιλιά.  

-Ζητάνε πολύ πιο συχνά να πάνε στην τουαλέτα, γίνονται πιο κινητικά τα παιδιά, βγάζουν 
επιθετικότητα παιδιά που μέχρι πριν δεν ήταν καθόλου επιθετικά. 

-Με νευρικότητα, με ψυχοσωματικά και με απόσυρση. Δηλ., δεν κάνουν τίποτα επειδή έχουν 
άγχος ότι θα αποτύχουν και δεν κάνουν τίποτα. Ή αρνούνται να κάνουν κάτι. 

-Δεν έρχονται σχολείο.  

-Σο πιάνουν αϋπνίες, κοιμάται ύστερα στην τάξη. 

-Σου έχουν φύγει κι ενός παιδιού (ούρα).Σρώνε τα νύχια και πονόκοιλος. 

-Μεγάλη νευρικότητα. 

-Πόνος στην κοιλιά, πόνος στο κεφάλι.  

-Δεν τρώνε. 

7.Σι κάνουν οι δάσκαλοι για να βοηθήσουν τα παιδιά , που έχουν στρες:  

-Εκδρομή. 

-Σα διώχνεις έξω από την τάξη.  
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-Φαλαρώνουμε, κάνουμε πλάκα.  

- το διαδραστικό, βλέπουμε κάτι που τους αρέσει και τα  χαλαρώνει τα παιδιά, μουσική. 

-Παιχνίδι. 

-Σα βγάζεις και 5 λεπτά νωρίτερα στο διάλλειμα. 

- Η πιο προσωπική η επαφή. Αν τα χαλαρώσεις με ένα αστείο, φεύγει εκείνη τη στιγμή η 
ένταση αλλά το πρόβλημα του έχει μένει. Αν τον πλησιάσεις τον άλλον, νιώθει διαφορετικά.  

8. Οι πηγές υποστήριξης , που βοηθούν τα παιδιά, που βιώνουν στρες: 

(Σι τα κάνει να νιώσουν καλύτερα, ή στην οικογένεια ή στην κοινωνία ή στους φίλους) 

                                  την οικογένεια: 

-Ο προγραμματισμός ,στο σπίτι, να υπάρχει ένα πρόγραμμα. 

-Αγάπη, αγκαλίτσα, χάιδεμα, δηλ., σωματική επαφή. 

-Σα μηνύματα που δέχεται το παιδί από τους γονείς να μην είναι διφορούμενα. 

-Σρυφερότητα κι επικοινωνία. 

-Σώρα προσέχεις, χαϊδεύεις το κεφαλάκι, την πλάτη του μαθητή, δεν κάνεις απλόχερα την 
αγκαλίτσα όπως την έκανες παλιά, προσέχεις. Σο σκέφτεσαι πιο πολύ.  

-Σον πιο αδύναμο τον επιβραβεύεις και στα πιο απλά. 

-Ένα χειροκρότημα από την τάξη , όλοι μαζί. Αποδοχή.  

                                 Από την κοινωνία: 

-χι.  

-Η κοινωνία δίνει χαστούκια μόνο.  

-Απογοητεύει.  

                                 Από τους συνομηλίκους; 

-Τπάρχει συναγωνισμός.  

-τα μεγάλα παιδιά όχι, στα μικρά υπάρχει. 

-Και είναι και στρεσογόνος παράγοντας ο συναγωνισμός. 

9. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι δάσκαλοι στην πειθαρχία των μαθητών: 

-Δεν έχουν πειθαρχία από το σπίτι τους. Δεν έχουν όρια από το σπίτι τους. 

-Δεν μπορούν να ακολουθήσουν κανόνες. Από το να κάτσει στην καρέκλα, να σηκώσει το 
χεράκι να μιλήσει, να ζητήσει άδεια, να μιλήσει ευγενικά, από απλά πράγματα μέχρι 
παρεκτροπές. 

-Σα παιδιά στην τάξη κάνουν ηχηρό μονόλογο. Ηχηρό, κοινοβουλευτικό, μονόλογο. 
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-Ο δυνατότερος επιβιώνει. Ακούγεται ο μεγαλύτερος και ο δυνατότερος. Αυτός που έχει την 
πιο δυνατή φωνή, ακούγεται.  

-Περισσότερο στο να ολοκληρώσουν τις εργασίες. Επειδή είναι και τέτοια η φύση, τα παιδιά 
δυσκολεύονται κι έχουν μια απόρριψη γενικώς. 

-Μιλάνε όλα μαζί . 

-Νιώθω πολλές φορές ότι είμαι ο τύραννος, ειδικά μέσα στην τάξη για να μπορέσω να 
επιβληθώ. Δηλ., βάζω τους κανόνες και δεν σηκώνω κουβέντα. Και σε περίπτωση που 
παρανομήσει ο μαθητής , πέφτει τιμωρία. Πρέπει να απειλήσουμε τελικά, για να φτάσουμε 
στο στόχο. 

-Αργούν να κοιμηθούν το βράδυ.Οι περισσότεροι μαθητές μου ήταν κουρασμένοι, 
νυσταγμένοι , σχεδόν κοιμόντουσαν πάνω στο τραπέζι το πρωί. 

10.Πως πειθαρχούν οι δάσκαλοι τα παιδιά: 

-υγκαταβατικά κυρίως. Δεν προσπαθώ να επιβληθώ, γιατί είναι τέτοια η ψυχοσύνθεση των 
παιδιών που πρέπει να βρουν ένα κίνητρο να το κάνουν τα ίδια 

-Ακόμα το ψάχνω. 

-Σο πρώτο είναι να φωνάζεις. 

-Βγαίνει ο μαθητής έξω από την τάξη.  

-ταματώ το μάθημα. 

-Κι εγώ σταματώ. Αν καθίσω στην καρέκλα σημαίνει ότι έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. 

-Εγώ δεν μιλάω, σταματάω. Σους αφήνω εκεί πέρα, αλλά πόσο χρόνο, κρατάω χρόνο.  

-Εγώ μπορεί κάποιες φορές να μουρμουρίζουν κι εγώ να μη μιλώ. Κάποιες φορές όμως θα 
φωνάξω, θα βάλω τιμωρία. 

-Εγώ φωνάζω.  

-Εγώ δίνω στέμμα. Η βασίλισσα της ησυχίας, ο βασιλιάς της πειθαρχίας, το γραφείο της 
ησυχίας, ο πρίγκιπας της φιλίας, τέτοια κάθε μέρα. 

-Σο παιχνίδι της σιωπής.  

-Εγώ έχω εφαρμόσει  την κόκκινη πινέζα. ε όποιον πέσει η κόκκινη πινέζα, σημαίνει ότι θα 
„χει επιπτώσεις. Να μη συμμετέχει σε εκδρομή ή σε κάποιες δραστηριότητες της τάξης , σε 
κάτι ευχάριστο τέλος πάντων. Κάθε Παρασκευή λοιπόν, γίνεται συζήτηση στην τάξη και 
αποφασίζουν οι μαθητές ποιος , σε ποιον θα αφαιρέσουν την κόκκινη πινέζα. Και μάλιστα κι 
οι μαθητές αποφασίζουν και σε ποιόν θα μπει η κόκκινη πινέζα.  

-Πρέπει να υπάρχει η αμοιβή και η τιμωρία. 

11. Σι υποστήριξη λαμβάνουν οι δάσκαλοι από το σχολείο, από την οικογένεια από την 
κοινωνία. Που απευθύνονται για να διαχειριστούν όλες αυτές τις δυσκολίες : 

-ε συνάδελφους. 

-Ο ένας στον άλλον. Κράτα με να σε κρατώ. 
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-το διευθυντή.  

-τους συναδέλφους, ναι. Ο διευθυντής, συνάδελφος είναι κι αυτός.  

-Και στους γονείς. Άσχετα τι θα κάνει ο γονιός αλλά είσαι υποχρεωμένος να το πεις. 

-Από το ύλλογο γονέων, αν χρειαστούμε κάτι κι αυτό αναλόγως.  

-Μόνο με συναδέλφους. 

-Και το γονιό κάποιες φορές.  

-Εξαρτάται, όχι πάντα. Δηλαδή τα καθημερινά κρούσματα που έχουμε μέσα στην τάξη, τα 
λύνουμε μεταξύ μας.  

-Μια φορά τον γνωρίσαμε το χολικό ύμβουλο.  

-Εγώ δεν τον έχω γνωρίσει καν.  

-Εγώ από φωτογραφία, ότι αυτός είναι ο σύμβουλος. το facebook.  

                                             

    Από την κοινωνία  

 

-Καμία. 

-Που „ναι; Που είναι οι σύμβουλοι; Που είναι τα κλιμάκια που έρχονται συνέχεια;  

-την τηλεόραση λένε θα κατεβεί το τάδε κλιμάκιο και κανείς δεν έρχεται. 

-υζητάμε μεταξύ μας , αυτό που κάνουμε σήμερα είναι μια πολύ καλή ιδέα. Θα μπορούσε 
να εφαρμοστεί, με μια κούπα καφέ. Παρεΐστικα, μπορούμε να συζητάμε και όλο και κάτι 
μένει.  

 

 

           ΟΜΑΔΑ ΔΑΚΑΛΨΝ  Δ’ Ε’ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 

 

1.Ποιες είναι οι προσδοκίες των δασκάλων για τους μαθητές  στην τάξη, στο σχολείο, 
στις αλληλεπιδράσεις με τους συνομηλίκους τους: 

-Οι προσδοκίες για τους μαθητές μεταβάλλονται ανάλογα με το «ποιόν» των μαθητών που 
κάθε φορά βρίσκονται μέσα στην τάξη, το προηγούμενο γνωστικό τους επίπεδο. σον 
αφορά τον κοινωνικοσυναισθηματικό τομέα, θέλω πάντα τα παιδιά να βρίσκονται σε πολύ 
δυνατές αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους , η απομόνωση είναι κάτι που είναι κακό και για τα 
παιδιά και για το δάσκαλο. 

-Οι προσδοκίες είναι διαφορετικές. Δηλ., δεν προσδοκάς από τον «κακό» μαθητή και πολλά 
πράγματα. Ούτε όσον αφορά τις αλληλεπιδράσεις με τους φίλους του , επειδή είναι στην 
απομόνωση, γιατί θα είναι δακτυλοδεικτούμενος μες στην τάξη επειδή δεν γνωρίζει 
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πράγματα, επομένως δεν είναι και αρεστός. Εκτός αν διακρίνεται στα διαλλείματα για 
κάποιο  προσόν που έχει σε ένα ομαδικό παιχνίδι. σον αφορά το γνωστικό αντικείμενο, δε 
θα φτάσει ποτέ αυτός στο επίπεδο του άριστου μαθητή. 

-Να αισθάνονται όμορφα στο σχολείο και να αγαπούν το σχολείο. 

-Οι προσδοκίες μας στην αρχή της χρονιάς είναι πάρα πολλές και μεγάλες. Αλλά με το 
πέρασμα του καιρού βλέποντας τι μπορούν να κάνουν τα παιδιά τι δεν μπορούν. 

- Δεν έχω προσδοκίες γιατί προσδοκάς κάτι που δεν γνωρίζεις τι έχεις και σκέφτεσαι να 
φτάσω μέχρι εκεί. Επειδή το κάθε παιδί είναι μια διαφορετική προσωπικότητα κι έχεις να 
κάνεις με πολλά πράγματα, είναι σαν μια κλίμακα:δηλ., ξεκινάς , λίγο το συνδέω και με τους 
στόχους. Δηλ., στόχος και προσδοκία. Υτάνω σιγά, προχωρώ κι αναπτύσσεται κατά τη 
διάρκεια. 

-αν δάσκαλοι ξένης γλώσσας, τους μαθαίνεις να συνεργάζονται και συγχρόνως να  να 
προσεγγίζουν τη ξένη γλώσσα και σαν πολιτισμό και σαν γνώση της ίδιας της γλώσσας. Άρα 
λειτουργείς πολυσύνθετα μέσα από το παιχνίδι , μέσα από διάφορες δράσεις να το κάνεις 
έτσι πιο ανάλαφρο, γιατί πρέπει να αγαπήσουν και τη γλώσσα, ασυνείδητα, και κάπως 
κατεβάζεις, ειδικά στο δημοτικό, τους στόχους τους γνωστικούς , προσπαθείς να τα 
προσεγγίσεις συναισθηματικά και στη συνέχεια στο γυμνάσιο να ξεφύγεις και να ανέβεις στο 
γνωστικό επίπεδο. 

- Γνωστικά δεν έχω προσδοκίες. Επιμένω στο να μάθουν να συνεργάζονται. 

- Σο ψυχολογικό κομμάτι με ενδιαφέρει πάρα πολύ, το συναισθηματικό . τόχο βάζω 
πρώτα να δημιουργήσω ένα πολύ ευχάριστο κλίμα, να έχουν θετική διάθεση για να έρχονται 
τα παιδιά στο σχολείο και μετά ξεκινάμε για το μαθησιακό κομμάτι. 

2. Ποια χαρακτηριστικά θεωρούν οι δάσκαλοι ότι είναι σημαντικά , που θα πρέπει να 
έχουν οι μαθητές ( ε γνωστικό ή κοινωνικοσυναισθηματικό επίπεδο) 

-Η οργάνωση, η πειθαρχία, με ενδιαφέρει αν μπορεί να ακολουθεί τους κανόνες της τάξης, 
αν μπορέσει να δουλεύει σε ομάδα, η κοινωνικοποίηση περισσότερο. 

-Η αυτοεκτίμηση. Η ωριμότητα, η τήρηση κάποιων ορίων, κανόνων. 

-Αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση. 

--Να έχουν αυτοπεποίθηση, να ξέρουν τις δυνάμεις τους, να έχουν και αυτογνωσία όμως 
ταυτόχρονα , να μη νομίζουν ότι «είμαι ένας μαθητής τέλειος». 

-τα ξενόγλωσσα μαθήματα, η καλή διάθεση του μαθητή σε σχέση με τη γλώσσα. 

-Σο ψυχολογικό κομμάτι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο . Σο τοποθετώ στο 70-80% της 
απόδοσης του μαθητή, διότι αν ένα παιδί δεν νιώθει ψυχολογικά καλά, κι αυτό έχει να κάνει 
φυσικά με την οικογένειά του, αν δεν νιώθει ασφαλές ότι από πίσω υπάρχει κάποιος που θα 
του προσφέρει ουσιαστική στήριξη μπορεί να χάσει πάνω κι από το μισό των δυνατοτήτων 
του. 

3.Ποιος είναι ο ρόλος των δασκάλων για να βοηθήσουν τους μαθητές  να αποκτήσουν 
αυτά τα χαρακτηριστικά: 

-Ενθάρρυνση, ψυχολογική υποστήριξη, επιβράβευση στα καλά. 
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-Παρότρυνση.  

-Ενθάρρυνση  σε μια καλή απόδοση. ε μια εργασία που φέρνουν σε πέρας. 

-Φρησιμοποίηση και κινήτρων, εξωτερικών στην αρχή. 

-Προσαρμογή στο προφίλ του κάθε μαθητή, όσο δύσκολο κι επίπονο κι αν είναι.  

-Εξατομικευμένη διδασκαλία. 

-Να βλέπεις τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα, τις ιδιαιτερότητες του παιδιού. 

-Να ενισχύσεις τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα, τις ιδιαιτερότητες του παιδιού για να αισθανθεί 
όμορφα. 

-Να καταλάβουμε πως σκέφτεται το παιδί, για να μπορέσουμε να το πλησιάσουμε να δούμε  
πως σκέφτεται , πως ενεργεί, για να μπορέσουμε να το βοηθήσουμε ανάλογα. 

-Σο πλησίασμα , η διάθεση. 

-Επικοινωνία με τους γονείς. 

-Διοργανώνεις παιχνίδια ομαδικά , παιχνίδια γνώσης σε ομαδικό επίπεδο και βάζεις 
στόχους. Σους δίνεις να φτάσουν σε κάποιο στόχο. Σους δίνεις ένα σκοπό.  

-Να καταλάβει ο δάσκαλος τι πιστεύει και τι νιώθει ο κάθε μαθητής. σο αυτό είναι εύκολο 
να το καταλάβεις, γιατί πάρα πολλοί μαθητές είναι σαν κλειστό βιβλίο, που δεν ανοίγει με 
τίποτα. 

4.Ποιος είναι ο ρόλος των γονέων και της οικογένειας , ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά 
να αναπτύξουν αυτά τα χαρακτηριστικά: 

-Να είναι κοντά στο δάσκαλο, να είναι δίπλα στο παιδί τους, να έχουν συχνή επικοινωνία , 
να είναι παρόντες και να μπουν και μέσα στην τάξη. 

-Να  αφιερώνουν χρόνο στα παιδιά τους και  να γνωρίζουν τα παιδιά τους. Ρωτάνε το 
δάσκαλο για να μάθουν για τα παιδιά τους.Σα τελευταία χρόνια γίνεται αυτό. 

-Να μην αποκρύπτουν πληροφορίες για τα παιδιά τους από τους δασκάλους. 

-Περισσότερο χρόνο με τα παιδιά τους. 

-Να ξεκινούν νωρίτερα να συζητούν με τα παιδιά για τα συναισθήματά τους. 

-Να αγαπούν τα παιδιά τους πιο ουσιαστικά και να ασχολούνται με αυτά. 

-Να τους καλλιεργούν την αυτοπεποίθηση. 

-Ο γονέας πρέπει να αφήνει το παιδί να δοκιμάζει, να κάνει λάθη, να μαθαίνει από αυτά κι 
οπωσδήποτε πρέπει να προσέξει πάρα πολύ την εικόνα του σχολείου που δείχνουν στα 
παιδιά. 

-Θέλει η μητέρα και ο πατέρας αυτό που δεν έγινε να γίνει το παιδί του κι αρχίζει από μικρή 
ηλικία , πιέζει το παιδί και γίνονται οι ρόλοι περίεργοι. 

5.Ο ρόλος της κοινωνίας, για να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν αυτά τα 
χαρακτηριστικά: 
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-Μηδενικός.  

-Σίποτα δεν κάνει η κοινωνία.  

-Άκρως ανταγωνιστική.  

-,τι τους δίνουμε εμείς στο σχολείο, ακριβώς το αντίθετο βρίσκουν τα παιδιά έξω από τα 
κάγκελα του σχολείου. Ακριβώς το αντίθετο. Είτε αξίες, είτε αρχές, κανόνες, τίποτα δεν 
βρίσκουν από αυτά.  

-Ανταγωνιστική. 

-Σο άτομο ανήκει σε μια ομάδα, ας πούμε στα ΑΜΕΑ, δε δίνει καμιά σημασία,  ίσα ίσα 
που τα κρίνει.Κρίνει το πρόβλημα. Δε θέλει να το βλέπει η κοινωνία. Δεν είναι αρεστό. Δεν 
υπάρχουν υποδομές, για αυτά τα άτομα. Ας πούμε, δρόμοι, υπηρεσίες, κοινωνική πρόνοια, 
τίποτα δεν υπάρχει.  

-Δεν δίνουνε στα παιδιά να καταλάβουν την ουσία του πράγματος, τα σπρώχνουνε σε ένα 
στείρο ανταγωνισμό. 

6.Ποιες είναι οι πιο συχνές πηγές στρες , για τα παιδιά της ηλικίας που διδάσκετε: 

-Σο σχολείο. 

-Σο διάβασμα. 

-Η οικογένεια. 

-Οι επιδόσεις.  

-Η οικογένεια όταν δεν πάει καλούς βαθμούς.  

-Η βαθμολογία.  

-Ο ανταγωνισμός που υπάρχει μέσα στην τάξη. Σο ένα παιδί με το άλλο . 

-Η σχέση με τους φίλους του, μεγάλο στρες.  

-Ο ρατσισμός. Είσαι χοντρό, είσαι φτωχό. 

-τα μαθησιακά, είτε υπάρχει κάποιο «πρόβλημα», είτε είναι η καθαριότητα του μαθητή , 
δεν κάθεται κανένας μαζί του, τον απωθούν, το πόσο ελαφρύς ή παχύς είναι, το πόσο 
....διάφοροι παράγοντες.  

-Οικογενειακές διαφορές. Δημιουργούν προβλήματα στα παιδιά, μέσα στο σπίτι. 

-Αν υπάρχουν οικογενειακά προβλήματα... 

-Και οικογενειακές διαφορές σε οικογένειες, μεταξύ τους. Από οικογένεια σε οικογένεια 
δημιουργεί πρόβλημα πάλι. Οι γονείς έχουν πρόβλημα μεταξύ τους και δημιουργούν 
πρόβλημα στα παιδιά .  

-Η καταγωγή του μαθητή.  

-Ειδικά εδώ στην Κρήτη. Εσύ δεν είσαι κρητικός, δεν είσαι... 

-Η διαφωνία των γονέων δημιουργεί τεράστιο μπέρδεμα στο παιδί.  



 273 

-Σο αναλυτικό πρόγραμμα να αναφέρουμε , το ελληνικό, παρότι μειώθηκε, τα καινούρια 
βιβλία υποτίθεται , που γραφτήκαν το 2004 , με μειωμένη κατά 25 % την ύλη υποτίθεται, 
ίσα-ίσα έγιναν πολύ πιο πολυσύνθετα , για ένα παιδί με διάσπαση προσοχής είναι εντελώς 
ακατάλληλα. 

7.Πως καταλαβαίνετε ότι οι μαθητές σας έχουν στρες: (Σι λένε; Σι κάνουν; ) 

-Μπορεί να το ανακοινώσει, πολλές φορές μπορεί να κρατήσει μυστικό, να το πει μετά από 
μερικές μέρες. Μπορεί να δεις ένα παιδί που γενικά είναι ήρεμο και να έχει μια άλλη 
συμπεριφορά. 

-Μπορεί να βγάλει επιθετικότητα. Η βία γεννά βία.  

-Μπορεί να εκφράζει επιθετικότητα αν νιώθει στρες αλλά μπορεί και να απομονώνεται . 
Βλέπουμε μια αλλαγή γενικότερα στη συμπεριφορά του, όταν στρεσάρεται έντονα. Μπορεί 
να κάθεται αμίλητο, μπορεί να πονάει η κοιλιά, να θέλει να φύγει. 

-Η κοιλίτσα. 

-Σο κεφάλι.  

-Μπορεί να μην το μάθεις από το παιδί και να το μάθεις αργότερα από το γονιό. Να μην 
έχεις καταλάβει ότι κάτι έγινε. τι το στρέσαρε τόσο πολύ.  

-Σρώνε τα νύχια.  

-Κλωτσάνε για να βγούνε διάλλειμα , τα στρεσάρει το μάθημα.  

-Και το φαγητό μπορεί να είναι στρες.  

-Και το είδος του φαγητού.  

-Σο σκίσιμο του βιβλίου στο τέλος της χρονιάς. Σα μεγάλα παιδιά σκίζουν τα βιβλία.  

8.Σι κάνουν οι δάσκαλοι για να βοηθήσουν τα παιδιά , που έχουν στρες:  

-Σο παροτρύνεις να παίρνει πρωτοβουλίες. Πρέπει να έχεις υπερβολική υπομονή . 

-Μες στην τάξη προσπαθείς να του δίνεις το λόγο, όσο μπορείς να το παροτρύνεις , να το 
κάνεις να ξεφύγει  από το στρες. το διάλλειμα , κατιδίαν δηλ., να το πάρεις να μιλήσεις στο 
παιδί,  να συζητήσεις να δεις τι γίνεται. Από κει κι έπειτα, όσον αφορά την ύλη, προσπαθείς 
να την κάνεις όσο το δυνατόν απλούστερη , για να μπορεί να την κατανοήσει , με διάφορα 
σχεδιαγράμματα. 

-Η όποια προσπάθεια μπορεί να επιβραβεύεται κι επιβραβεύεται και αν τους πεις σαν 
δάσκαλος ότι «την αναγνωρίζω την προσπάθεια σου ακόμα κι αν δεν τα καταφέρεις, πάντα», 
πιστεύω ότι μπορεί να χαλαρώσει ως ένα πολύ σημαντικό σημείο.  

-Σο ίδιο να γίνει και στο σπίτι. 

-Φρειάζεται πολύ υπομονή κι ανοιχτά μάτια για να εντοπίσεις εκείνη τη στιγμή. 

-Μπορείς να του ψιθυρίσεις κάτι ακόμη και στο αυτί ή στο διάλλειμα. Σο σημαντικό για 
μένα είναι να το εντοπίσω ότι στρεσάρεται. Να το καταλάβεις. Αν καταλάβεις ότι 
στρεσάρεται ή ότι κάτι το στενοχώρησε, θα βρεις κάποιο τρόπο. 



 274 

-Να το χαϊδέψεις, να του ψιθυρίσεις στο αυτί.  

-Για κλάσματα δευτερολέπτου, δεν είναι μια αγκαλίτσα σαν της μαμάς, Μια μικρή 
αγκαλίτσα, ένα χάδι, θα έλεγα περισσότερο κι έναν ψίθυρο στο αυτί 

-ήμερα βαλλόμαστε, πόσο μάλλον θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Και στα λόγια 
μας πιο προσεκτικοί. 

9. Οι πηγές υποστήριξης , που βοηθούν τα παιδιά, που βιώνουν στρες: 

(Σι τα κάνει να νιώσουν καλύτερα, ή στην οικογένεια ή στην κοινωνία ή στους φίλους) 

                 την οικογένεια: 

-Δεν υπάρχει ενημέρωση, μεγάλη γνώση για το πώς μπορεί ο γονιός  πραγματικά να 
υποστηρίξει το παιδί του ή με ποιες προσπάθειες ή τρόπους. 

-Να ασχοληθεί πραγματικά ο γονέας κι ας μην γνωρίζει, ενστικτωδώς. Να μην είναι 
αδιάφορος. 

-Η οικογένεια αποκρύπτει τα γεγονότα, δε θέλει να είναι εμφανή. Ούτε στη γειτονιά, ούτε 
στο σχολείο, ούτε πουθενά.  

-υμμετοχή γονέων σε ομιλίες για θέματα που αφορούν την ανατροφή των παιδιών τους. 

- Η λύση είναι να παραδεχτεί ο γονιός ότι το παιδί του έχει πρόβλημα και να επισκεφτεί 
κάποιον ειδικό, ψυχολόγο, χωρίς προκατάληψη. 

-Πλέον τίθεται και θέμα επιβίωσης. Ο γονιός δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί με κάτι τέτοιο, 
να πάει σε μια ομιλία. Είναι πάρα πολλοί γονείς που δουλεύουν όλη μέρα 

                                 Από την κοινωνία 

- Οι κοινωνικές δομές τείνουν στο μηδέν. 

-Αν εντοπίσεις ένα γεγονός παραμέλησης ή κακοποίησης , δεν μπορείς να παρέμβεις σαν 
σχολική κοινότητα. 

-Οι δομές είναι ανύπαρκτες. Πρέπει να γίνει εισαγγελική παρέμβαση. Καταγγέλεις το 
γεγονός, πρέπει να παρέμβει ο εισαγγελέας για να μπει ο κοινωνικός λειτουργός  σε ένα 
σπίτι. 

- Εδώ στο Ρέθυμνο ακόμα, ένας γονέας αν θέλει, μπορεί να παρακολουθήσει μια συζήτηση 
που γίνεται στο 13ο Δημοτικό για παράδειγμα με τον τάδε. Είναι πιο άμεση η επαφή με το 
Πανεπιστήμιο εδώ, το Πανεπιστήμιο είναι πολύ κοντά.  

-υμμετοχή των γονέων σε ομάδες συμβουλευτικής. Προγράμματα υπάρχουν κάποια , τα 
οποία δεν υλοποιούνται λόγω μη προσέλευσης . 

- ε κάθε περιφέρεια, να υπάρχει ένας παιδοψυχολόγος , να βοηθάει κι εμάς και τους γονείς, 
χωρίς να επιβαρύνεται οικονομικά ο γονιός. 

-Σο ΚΕΔΤ φέτος έστειλε ένα χαρτί, λίγο πριν το Πάσχα, δυστυχώς δεν το αξιοποιήσαμε, θα 
το αξιοποιήσουμε του χρόνου. Μία ψυχολόγος και μία κοινωνική λειτουργός , το έχω και 
μέσα στην τσάντα μου, προτίθενται να έρχονται στο σχολείο , να κάνουν κάποιες συνεδρίες. 
Αυτό πρέπει εμείς να το κυνηγήσουμε. Ας έχουμε κι ένα παιδί. Γιατί αν αυτές οι δυο 
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κοπέλες , δεν τις ζητήσουμε, θα σβήσει. Θα πουν δεν τις ζήτησε κανείς, δεν ενδιαφέρεται 
κανείς. 

10. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι δάσκαλοι στην πειθαρχία των μαθητών: 

-Αδιαφορία για το μάθημα. τι «τα ξέρω όλα ήδη», έχω μάθει, δεν είναι ανάγκη να τα 
ξανακούσω από εδώ.  

-Δεν υπάρχουν στο παιδί κανόνες και όρια. Πρέπει συνέχεια να το θέτεις εσύ και είναι πάρα 
πολύ δύσκολο. Αν είχανε όρια, θα ήταν πιο εύκολο. Σώρα είναι πολύ δύσκολο.  

-Πρέπει να έχει μάθει να έχει όρια. Δεν γίνεται να έρθει εδώ και να του βάλεις εσύ τα όρια. 
Πρέπει να ξέρει.  

-σο περνάνε τα χρόνια, κάνουνε βήματα πίσω. Σα παιδιά έχουν έλλειψη σεβασμού προς το 
δάσκαλο. Απορώ δηλ., πόσο πρέπει να οπισθοχωρήσουμε εμείς;  

-Ο γονιός δεν έχει σεβασμό προς το δάσκαλο και πάει και στο παιδί.  

-Είπαμε να αφήσουμε, να είμαστε παιδαγωγικοί, αλλά ο δάσκαλος που τα ξέρει όλα, ο 
ξερόλας, από καθέδρας, πέθανε. Εντάξει, δεν υπάρχει, πρέπει να κατέβεις να πλησιάσεις το 
παιδί, όχι όμως να ποδοπατηθείς.  

-Έχουν αντιστραφεί οι ρόλοι.  

-Δεν έχουν μάθει να τηρούν σαν παιδιά τους κανόνες . 

-Δεν γνωρίζουν  κανόνες συμπεριφοράς και το τι πρέπει να κάνουν.  

11.Πως πειθαρχούν οι δάσκαλοι τα παιδιά: 

-Ξεκινάς με μια πιο ελαφριά προσέγγιση, ότι πρέπει να είσαι πιο προσεκτικός, οι κανόνες 
πρέπει να τους καταλάβεις γιατί χωρίς τους κανόνες καμιά κοινωνία ή κοινωνική ομάδα δεν 
λειτουργεί, δεν λειτουργεί χωρίς κανόνες. ταν βλέπεις ότι ούτε αυτό λειτουργεί, αρχίζεις 
έτσι να γίνεσαι πιο αυστηρός. Αρχίζει να αυστηραίνει η στάση σου, οπότε βλέπεις ότι σιγά 
σιγά κάποιοι ακούνε περισσότερο, κάποιοι λιγότερο. ε αυτά που δεν υπακούουν επειδή δεν 
θέλουν να υπακούσουν, η αυστηρότητά σου εξαντλείται σε κάποιες τιμωρίες , αλλά όχι 
τιμωρίες παλαιού τύπου, νέου τύπου, κάποια απαγόρευση. Πρέπει να είσαι συνεπής στα 
λόγια σου, γιατί μετά χάνεις όλο το παιχνίδι. Κάποια απαγόρευση κάποιων πραγμάτων, 
στέρηση κάποιων,προσπαθείς να ομαδοποιήσεις το λάθος του ενός να το ομαδοποιήσεις , 
στην ευθύνη τη ς ομάδας, ότι εδώ μέσα δεν είσαι μόνος σου, τα λάθη σου δυστυχώς θα τα 
πληρώσουν κι άλλοι, δυστυχώς. πως γίνεται και στην κοινωνία. Περνάω με κόκκινο, 
σκοτώνω κι άλλους ανθρώπους. Αυτό είναι κανόνας στην κοινωνία.  

-Μπορεί κι όποιος είναι ήσυχος, να κερδίζει.  

-Προσπαθείς έτσι με διάφορες τέτοιες τεχνικές και διαδικασίες , ίσως κάποια στιγμή να μη 
γίνεσαι και τόσο παιδαγωγικός όσο πρέπει, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται διαφορετικά.  

-Νομίζω, εφόσον έχεις την ψυχραιμία, σε αυτά τα παιδιά που δημιουργούν συνεχώς 
προβλήματα, να ψάξεις να βρεις τα θετικά τους και να τα ενισχύσεις, ούτως ώστε να τα 
ενθαρρύνεις νομίζω. Δηλ., να τα πάρεις με το φιλότιμο και να αρχίσουν ύστερα να σε 
εκτιμούν και να σε αγαπούν.  
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-. Κι αρχίζω την ενίσχυση. Αρχίζω και συνειδητοποιώ το παιδί ότι δεν έχει καμιά σχέση με 
το βιβλίο αλλά έχει προσλαμβάνουσες, είναι ακουστικός και συμμετέχει με τον δικό του 
τρόπο. Κι αρχίσαμε να επικοινωνούμε με άλλον τρόπο. Έφτασε στο τέλος της χρονιάς να 
είναι από τους καλύτερους μου μαθητές. Και να είναι από δίπλα μου όλη την ώρα. ας λέω, 
ξεκινήσαμε κι είχαμε μια ζωώδη συμπεριφορά. Έτυχε μέσα από δραστηριότητα, γιατί 
κάνουμε πολλές δραστηριότητες, πιο ανάλαφρα, προκειμένου να τα προσεγγίσω 
διαφορετικά. Είναι άλλο το μάθημα. Αλλά αυτό είναι να έχεις και ψυχραιμία. Είναι φορές 
που εγώ τη χάνω. ηκώνω τα χέρια ψηλά.  

-Σο ελληνικό σύστημα νομίζω αναιρεί και το να μειώνει συνέχεια το δάσκαλο, δεν μπορείς 
στις δικές μας ειδικότητες να μας βάζεις κάθε χρόνο σε διαφορετικά σχολεία. Δηλ., πάνω 
που πας να χτίσεις μια σχέση με τα παιδιά, ξαφνικά σου λέει γειά σας, φεύγεις και πας αλλού. 
Και ξανά, δώστου. Και ξανά από τη αρχή. 

-Κι εγώ σε θέματα πειθαρχίας χρησιμοποιώ κάποια στάδια έτσι ...κλιμακώσεις ας πούμε, 
στην αρχή μπορεί να διακόψω το μάθημα, με κάποιον τρόπο να δείξω σε κάποιον να 
πειθαρχεί. Υτάνεις μέχρι το θρανίο, ή αναφέρεις το όνομά του ή μπορείς να τον αγγίξεις κι 
έπειτα όταν συνεχίζει πρέπει να ψάξεις να βρεις, αυτό που είπαμε πριν. Κάτι φταίει πάντα. 
Κάποιος λόγος που το παιδί φέρεται έτσι.  

-Κι ακόμη περισσότερο να του ψιθυρίσεις στο αυτί, πιάνει. Ούτε να νιώσει άσχημα μπροστά 
στα άλλα παιδιά και να επικοινωνήσετε και μαζί γρήγορα και σύντομα.  

-Είναι και ο τόνος της φωνής. Η χαμηλή φωνή , εγώ το έχω τεστάρει στον εαυτό μου, επειδή 
είμαι βροντερόφωνη, όποτε μιλάω στους μαθητές χαμηλά , πιστεύω τους συγκρατώ 
καλύτερα.  

-ταν του φωνάζεις δεν ακούει. Κλείνει τα αυτιά. 

-Βάζουμε όρια στα παιδιά.  

12. Σι υποστήριξη λαμβάνουν οι δάσκαλοι από το σχολείο, από την οικογένεια από την 
κοινωνία. Που απευθύνονται για να διαχειριστούν όλες αυτές τις δυσκολίες : 

-Από τους συναδέλφους.  

-Χυχανάλυση, εδώ. 

-Από τους συναδέλφους, ναι. Από την οικογένεια ελάχιστα, από την κοινωνία καθόλου.  

-Εδώ στο Ρέθυμνο εγώ έχω στήριξη. την Αθήνα δεν είχα. Επικοινωνία με καθηγητές από 
το Πανεπιστήμιο. 

-Από την κοινωνία, όχι. Από τους γονείς κάποιες φορές ναι, μπορεί.Από τους συναδέλφους, 
ναι.  

-Από τον εαυτό μου. Αν δω ότι κάτι δεν πάει καλά σήμερα, πρέπει να το ξαναδώ. Αν αυτό 
που έκανα σήμερα δεν έπιασε, αύριο κάτι άλλο. Χάχνω τεχνικές.  

-Χαχνόμαστε. Κυρίως εμείς με συναδέλφους πρώτα από όλα. 

-Από την κοινωνία τι; Από το σχολείο ναι.  

-Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι δεν συμβαίνει σε όλα τα σχολεία αυτό.Δεν υπάρχει σε όλα 
τα σχολεία αυτό που λέμε εσωτερική αλληλοβοήθεια. ε κάποιο σχολείο μάλιστα είναι τόσο 
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κακό το κλίμα που όχι μόνο βοήθεια δεν σου προσφέρουν αλλά χτυπάω πισώπλατα, 
μαχαιρώματα. Φαίρονται με την αποτυχία σου, χαίρονται με την απειθαρχία που 
ενδεχομένως δημιουργείται στην τάξη σου, γενικώς έχω ζήσει και τέτοιες καταστάσεις. 

-Κι από τη σύμβουλο επίσης.  

-Η δική μας είναι πολύ κοντά. Μας κάνουν τακτικές συναντήσεις, συζητάμε όλοι μαζί. Και 
προσωπικά η γυναίκα ασχολείται, μας καλεί. Μέχρι και στο σπίτι της.  

-Αυτό εξαρτάται από την οικογένεια. Αν ο γονιός είναι συνεργάσιμος και θέλει να βοηθήσει, 
καλώς. Από το σχολείο δεν έχω παράπονο, οι συνάδελφοι είναι πάρα πολύ καλοί, όλοι. Και 
στα δυο σχολεία, εντάξει.  

-ε επίπεδο σχολείου, λαμβάνεις. ε επίπεδο οικογένειας, ελάχιστα.  

-Εγώ έχω μεγάλη βοήθεια από τους γονείς, αλλά δεν περίμενα να έρθουν σε μένα. Δεν 
ήρθαν ποτέ οι γονείς σε μένα. Εγώ τους κυνήγησα, εγώ ζήτησα τη βοήθειά τους. Αυτό είναι 
κάτι το οποίο με δυσκόλεψε ιδιαίτερα , το πάλεψα για να γίνει αντιστράφηκαν ουσιαστικά οι 
ρόλοι. Προτείνω λύσεις . Παρουσιάζω το πρόβλημα, προτείνω λύσεις και περιμένω...δεν 
προχωράω σε πολύ συζήτηση μαζί τους. Σο ξέρουν αυτοί. Και περιμένω μετά  
αποτελέσματα.  

-Εγώ τηλέφωνο δεν παίρνω απλά όταν τους δω, τα λέω. Βλέπω ότι δεν...το κάνουν γιατί το 
θέλω εγώ, ας πούμε. Δεν το θέλω έτσι. Εγώ θέλω να καταλάβουν που είναι το πρόβλημα και 
να προσπαθήσουν.  

- Είναι λίγες οι περιπτώσεις που τα παιδιά πειθαρχούν επειδή πραγματικά νιώθουν ότι τώρα 
θα πειθαρχήσω επειδή μ΄αρέσει αυτό που γίνεται σε καθημερινή βάση, κι όλα αυτά. Ας μην 
είμαστε τώρα αεροβάμονες , τις περισσότερες φορές πειθαρχούν τα παιδιά όταν ανησυχούν 
για κάτι. Ή όταν αυτό που έχουν απέναντί τους το σέβονται – φοβούνται και λίγο.  

 

 


