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Ψυχική ανθεκτικότητα & 
 διεύρυνση του ψυχικού μας κόσμου  

 

 Πώς  διευρύνεται ο ψυχικός μας κόσμος;  

 Πώς διαμορφωνόμαστε ώστε να είμαστε ψυχικά 
ανθεκτικοί στις αντιξοότητες;  

 Πώς την μαθαίνουμε;  

 Πώς εγκαθίσταται και πώς παραμένει; 

 

Διαδικασία οικειοποίησης της γνώσης μέσω της εμπειρίας 
και της αναζήτησης προσωπικού νοήματος σ’ αυτήν 

 



Αναδρομή πάνω στο 

φαινόμενο της μάθησης- 

Οι διεργασίες της μάθησης  

• Κληρονομικότητα; 

• Ο άνθρωπος δεν μαθαίνει εξελικτικά.  

• Εξελικτική ≠ Αναπτυξιακή ψυχολογία 

• Παραδοσιακό ≠ Σύγχρονο σχολείο 

• Μέθοδοι: μέθοδος των σχεδίων (project), 
βιωματική και διαθεματική προσέγγιση,  
ανατροφοδότηση του μαθητή, μέθοδος 
της έρευνας δράσης, ετήσιου σχολικού 
πλάνου, σπειροειδής ανάπτυξη της ύλης 
κλπ 

 

 



Και για τί; Με ποιο 
σκοπό μαθαίνουμε;  

Η θεωρία της 
Συμπεριφοράς: 

Παβλώφ, Watson. 
Ερέθισμα - Αντίδραση 

Η ψυχαναλυτική 
προσέγγιση: Freud. 

Aρχή της ηδονής 

Η Θεωρία της 
Ψυχοενεργειακής 

ανάπτυξης: Lobrot. 
Αρχή της ευχαρίστησης- 

Η Συγκίνηση 



Συν-κίνηση ως 
γενεσιουργός παράγοντας 

της μάθησης 

Όλα τα βρέφη βιώνουν ολόκληρο το φάσμα των 

ανθρωπίνων συγκινήσεων, καθώς η συγκίνηση 

είναι εγγενές χαρακτηριστικό και όχι 

αποτέλεσμα μάθησης. 

Μαθαίνουμε γιατί συγκινούμαστε 

Σύμφωνα με τον Γάλλο ψυχοπαιδαγωγό και 

ψυχοθεραπευτή Michel Lobrot (1983), η 

συγκίνηση δεν αποτελεί απλώς μέσο 

πληροφόρησης αλλά ταυτίζεται με την ίδια τη 

ζωή. 

“Όταν τίποτα πια δεν σε αγγίζει και δεν σε 

συγκινεί, γιατί να ζεις;” 



Η σημασία των συγκινήσεων 
για τη μάθηση 

 

• Μαθαίνω μόνο ό,τι με συγκινεί 

• Μαθαίνω επειδή συγκινούμαι.  

• Μαθαίνω μόνο ό,τι με 
ενδιαφέρει γιατί με συγκινεί.  

• Μαθαίνω για να συγκινηθώ! 



Οι μαθητές μαθαίνουν όταν: 

Εμπλέκονται 
συναισθηματικά και 

δρουν. 

Οι συναισθηματικές και 
γνωστικές εμπειρίες τους,  

σχετίζονται με το παρόν 
και το μέλλον τους.  

Είναι παρόντες και έχουν 
συνείδηση-επίγνωση των 
αλληλεπιδράσεων τους. 

Μπορούν να γίνονται 
«ορατοί» σε καθένα από 
τους συμμαθητές τους 
και να είναι έτοιμοι για 

την αποδοχή νέων 
προοπτικών. 

Οι μέθοδοι που 
επιλέγονται φροντίζουν 

και εξασφαλίζουν την 
υποκειμενικότητα των 

συμμετεχόντων. 

Οι εκπαιδευτικοί- 
εμψυχωτές 

χρησιμοποιούν τις 
υποκειμενικές εμπειρίες 
των μαθητών ως βάση για 

μάθηση. 



Διαπαιδαγώγηση, 
Μάθηση και 

Ανάπτυξη 

•Η διαπαιδαγώγηση, η μάθηση και 

η ανάπτυξη, ατομικά και κοινωνικά, 

δεν μπορεί να βασίζεται αλλού, 

παρά στην καλλιέργεια και στην 

ανάπτυξη των επιθυμιών και των 

ενδιαφερόντων, των γνώσεων και 

των ικανοτήτων του 

αναπτυσσόμενου ατόμου 



 
Συγκίνηση: Η βασιλική οδός για τη μάθηση 

 

• Καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης  

• Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 

• Απόκτηση κριτικής σκέψης 

• Μύηση στην επιστημονική σκέψη (γνώσεις και 

δεξιότητες διεξαγωγής έρευνας) 

 

• Καλλιέργεια αισθητικής αντίληψης 

• Δεξιότητες διαχείρισης δεδομένων 

• Δεξιότητες επικοινωνίας  

• Απόκτηση βασικών στοιχείων Γενικής Παιδείας 

• Δυνατότητα ορισμού και επίτευξης στόχων 

 



Κρίση & Εμπλουτισμός  
του εσωτερικού ψυχικού κόσμου 

Σε μια κατάσταση κρίσης, μας ενδιαφέρει 

περισσότερο η καλλιέργεια του εσωτερικού 

ψυχικού κόσμου, ιδιαίτερα στην παιδική και 

εφηβική ηλικία, μέσα σε ένα περιβάλλον θετικό, 

πλούσιο και υποστηρικτικό ώστε οι μαθητές μας 

να αναπτύξουν τα απαραίτητα εφόδια, την 

ψυχική ανθεκτικότητα 



Κρίση, Αλλαγές, 
Περάσματα & 
Εμπλουτισμός 

• Τί σημαίνει μια ξαφνική, 
απότομη και σημαντική αλλαγή 
στη ζωή μας;  

• Κι αν μας βρει 
απροετοίμαστους; 

• Ο φόβος, η αγωνία, το άγχος 
μπροστά στην αλλαγή 

• Ρήγμα στη συνέχειας της 
κανονικότητας - πέρασμα σε μια 
νέα πραγματικότητα  

• Προσαρμογές, Ανοίγματα 



Αντιστάθμιση-  

 Εμπλουτισμός  

- Ανθεκτικότητα 

•                                             Τραύμα                                    Άρνηση- Αποφυγή 

• Νέα εμπειρία 

•                                              Εμπλουτισμός                       Ανθεκτικότητα 

 

• Ποδήλατο                        Είσαι Παλλικάρι!                     Νέες ικανότητες 

• Κατάσταση Ι.                   Στάση στήριξης,                         Κατάσταση ΙΙ. 

•                                   συνοδείας και αποδοχής 



Η διευκόλυνση 

 
Αυτό  λοιπόν που διευκολύνει το μαθητή να 

κάνει τα περάσματά του, το γονιό να αντλήσει 

έμπνευση για τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού 

του, τον εκπαιδευτικό να ανταποκριθεί στον 

εργασιακό φόρτο και τις ματαιώσεις που 

υφίσταται, είναι τελικά το ίδιο που 

διευκολύνει τη μάθηση και την ανάπτυξη. 



Η διευκόλυνση του περάσματος – 
 

Ο ψυχοπαιδαγωγικός ρόλος του σχολείου  

• Μια μαθησιακή διάσταση 

διαχείρισης της εμπειρίας παράγει 

όλες τις μεταβλητές που προάγουν 

την ψυχική ανθεκτικότητα και στη 

σχολική κοινότητα. 

• Τρόποι & τελετές για να 

μοιραστούμε τη συγκίνηση  

• Η  συγκίνηση και το μοίρασμα της 

εμπειρίας της αλλαγής  



Η συγκίνηση και το μοίρασμα 
της εμπειρίας της αλλαγής  

• Σε όλα τα περάσματα της ζωής 

ευχάριστα ή δυσάρεστα, 

καλούμε φίλους που έρχονται 

μέσα από γιορτές ή τελετές 

για να μοιραστούμε τη 

συγκίνηση μέσα από τη νέα 

κατάσταση.  



Επίπεδο του περιεχόμενου 

 

≠ Επίπεδο του Τρόπου 



Η συν-κίνηση ως διευκόλυνση της 

διαδικασίας του μοιράσματος της 

νέας εμπειρίας 

 



Διευκόλυνση- Ενσυναίσθηση- 
Εμπλουτισμός του ψυχικού βίου  

& ψυχική ανθεκτικότητα. 
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