
Ο ρόλος της ψυχικής ανθεκτικότητας 

και της συναισθηματικής νοημοσύνης 

στην αποφυγή της επαγγελματικής και προσωπικής 

εξουθένωσης



Υγεία

Απώλεια προσώπων

Χωρισμοί

Μοναξιά

Γήρας

Οικονομικές Απώλειες

Θάνατος

Λήψη Αποφάσεων

Αλλαγή καριέρας

Προσωπικές σχέσεις

Μετακόμιση

Απόρριψη

Επιτυχία/Αποτυχία

Ευπάθεια/Ευαισθησία

Εξαπάτηση

Αδυναμία/Ανικανότητα

Αποδοκιμασία

Εικόνα προς τα έξω

ΘΑ ΤΑ 

ΚΑΤΑΦΕΡΩ;

Προσωπική Αίσθηση

Γεγονότα





ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Θετική προσαρμογή μετά από ένα τραυματικό γεγονός 

Ικανότητά για γρήγορη ανάκαμψη

Ικανότητα να χρησιμοποιήσω αυτό το γεγονός για

την προσωπική μου ανάπτυξη



ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Άνθρωποι που κατάφεραν να αντέξουν μια εμπειρία 

και να την δουν με έναν λειτουργικό τρόπο

που τους βοηθά να προσαρμοστούν και να αποδεχτούν 

τη νέα κατάσταση

Χαλαροί και άνετοι;

Για την ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας απαιτείται

το στρες οι αντιξοότητες και το τραύμα



ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ



ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ποιο/α ήταν το/α δυσκολότερο/α γεγονός/τα 

που έχω ζήσει στη ζωή μου;

Πώς με επηρέασε το γεγονός αυτό;

Τι ήταν αυτό που με βοήθησε να αντέξω;

Υπήρχαν άνθρωποι που με υποστήριξαν;



ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τι έμαθα για τον εαυτό μου 

και τον τρόπο που χειρίζομαι τέτοιες καταστάσεις;

Τι ενσωματώνω στη ζωή μου μετά από αυτό;

Θα μπορούσα να βοηθήσω ανθρώπους 

που τυχόν περνάνε παρόμοιες δυσκολίες (π.χ. μέσω εθελοντισμού);

Τι μου δίνει ελπίδα κι αισιοδοξία για το μέλλον;



ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αποτελέσματα ερωτηματολογίου

Υγεία

Θάνατος

Σχέσεις

Ψυχική υγεία

Διαζύγιο

Μοναξιά

Οικονομικά

Επαγγελματικά



ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Γενετικοί παράγοντες

Περιβαντολλογικοί παράγοντες

Ιδιοσυγκρασία

Ανταπόκριση στο stress

Μετατραυματική ανταπόκριση

Ανατροφή από γονείς

Ερεθίσματα από το σχολείο

Βιώματα-Αντιξοότητες

Προσωπική ανάπτυξη

Κοινωνικό περιβάλλον



ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο πιο σημαντικός καθοριστικός παράγοντας της ανθεκτικότητας είναι η 

ποιότητα των στενών προσωπικών μας σχέσεων, ειδικά με τους γονείς 

και τους βασικούς φροντιστές. Οι πρώιμοι δεσμοί με τους γονείς 

διαδραματίζουν κρίσιμο, δια βίου ρόλο στην ανθρώπινη προσαρμογή

Το πόσο μας αγαπούσαν* ως παιδί είναι ένας πολύ καλός 

προγνωστικός παράγοντας για το πώς διαχειριζόμαστε κάθε είδους 

δύσκολες καταστάσεις αργότερα στη ζωή

Τα πρώτα 20 χρόνια της ζωής είναι ιδιαίτερα κρίσιμα. «Διαφορετικά 

τραύματα σε διαφορετικές ηλικίες έχουν τις δικές τους επιπτώσεις στις 

αντιλήψεις, τις ερμηνείες και τις προσδοκίες μας. 

Αυτές οι πρώιμες εμπειρίες σμιλεύουν τον εγκέφαλο, καθώς είναι ένα 

όργανο που διαμορφώνεται από τον τρόπο χρήσης του



ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
Τα πιο ανθεκτικά παιδιά τείνουν να μεγαλώνουν με ένα 

δημοκρατικό/αξιόπιστο γονεϊκό στυλ, αντί για αυταρχικά ή 

παθητικά στυλ ανατροφής.

Το αξιόπιστο στυλ ανατροφής εχει ιδιότητες όπως η ζεστασιά και 

η στοργή, όπως επίσης εμφανίζει ένα δομημένο τρόπο και 

υποστήριξη στο παιδί. 

Tο αυταρχικό στυλ γονικής μέριμνας, οποίο μπορεί να οδηγήσει 

σε επαναστατικά ή εξαρτημένα παιδιά που βιώνουν συχνά 

δυσπιστία και τείνουν να αποσυρθούν από τους άλλους.



ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αυταρχικό γονεϊκό ύφος- Authoritarian Parenting (Baumrind)

Η αποτυχία τήρησης των κανόνων που θέτουν συνήθως οδηγεί στην 

τιμωρία. Οι αυταρχικοί γονείς συνήθως δεν εξηγούν τη λογική πίσω από 

αυτούς τους κανόνες.  Παρά το γεγονός ότι εφαρμόζουν αυστηρούς κανόνες 

και έχουν υψηλές προσδοκίες, κάνουν ελάχιστα για να δικαιολογήσουν το 

σκεπτικό πίσω από τις απαιτήσεις τους και απλώς περιμένουν τα παιδιά να 

υπακούσουν χωρίς ερωτήσεις.

Δημοκρατικό γονεϊκό στυλ-Authoritative Parenting (Baumrind)

Eυέλικτοι προς τα παιδιά τους και πρόθυμοι να ακούσουν τις ερωτήσεις. Αυτοί 

οι γονείς περιμένουν πολλά από τα παιδιά τους, αλλά παρέχουν ζεστασιά, 

ανατροφοδότηση και επαρκή υποστήριξη. Θέλουν τα παιδιά τους να είναι τόσο 

δυναμικά όσο και κοινωνικά υπεύθυνα, και τόσο αυτόνομα όσο και συντροφικά. 

Αυτός ο συνδυασμός της προσδοκίας και της υποστήριξης βοηθά τα παιδιά να 

αναπτύξουν δεξιότητες όπως η ανεξαρτησία, ο αυτοέλεγχος, και η αυτονομία.



ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Επιτρεπτικό γονεϊκό ύφος-Permissive Parenting (Baumrind)

Οι επιτρεπτικοί γονείς, οι οποίοι μερικές φορές αναφέρονται ως επιεικείς γονείς, 

έχουν πολύ λίγες απαιτήσεις από τα παιδιά τους. Αυτοί οι γονείς σπάνια 

πειθαρχούν τα παιδιά τους, επειδή έχουν σχετικά χαμηλές προσδοκίες για 

ωριμότητα και αυτοέλεγχο.

Είναι γενικά στοργικοί και επικοινωνιακοί με τα παιδιά τους, αποφεύγουν τις 

αντιπαραθέσεις συχνά υιοθετώντας το ρόλο περισσότερο του φίλου παρά του 

γονιού.

Αδιάφορο γονεϊκό ύφος – Uninvolved  Parenting (Maccoby, Martin) 

Χαρακτηρίζεται από λίγες απαιτήσεις, χαμηλή ανταπόκριση και πολύ λίγη 

επικοινωνία.

Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι γονείς εκπληρώνουν τις βασικές ανάγκες του 

παιδιού, είναι γενικά αποκομμένοι από τη ζωή του παιδιού τους. 

Θα προσφέρουν λίγη έως καθόλου καθοδήγηση, δομή, κανόνες 

ή ακόμη και υποστήριξη. 

Σε ακραίες περιπτώσεις, αυτοί οι γονείς μπορεί ακόμη και να απορρίπτουν ή να 

παραμελούν τις ανάγκες των παιδιών τους.



ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

• Αυτοπαρατήρηση 

• Θετική αυτοεικόνα (ρεαλιστική)

• Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

• Αυτορρύθμιση 

• Προσαρμοστικότητα

• Αποδοχή

• Ευρύτερος Σκοπός - Στόχοι

Σε πρώιμες σχέσεις και υποστηρικτικά περιβάλλοντα, τα παιδιά μπορούν 

να αναπτύξουν την ψυχική τους ανθεκτικότητα και αυτές τις 

προαναφερθείσες δεξιότητες. 

(Οικογένεια, Σχολείο, Ομάδες με κοινό σκοπό)

Lopez and Snyder 



Αποτελέσματα ερωτηματολογίου 

Τι με βοήθησε να το ξεπεράσω

Αυτογνωσία

Ειδικός (Ψυχολόγος- Θεραπεία)

Χρόνος

Πίστη στον εαυτό μου

Φίλοι-Οικογένεια

Δεν το ξεπέρασα

Δραστηριότητες

Σκοπός

Θρησκεία 

Εργασιοθεραπεία

Διάβασμα



ικανότητα να επεξεργάζομαι την συναισθηματική 

πληροφορία και να την χρησιμοποιώ 

στην λογική εξέταση των πραγμάτων 

και σε άλλες νοητικές διεργασίες



(Goleman)

Συναισθηματική αυτεπίγνωση

Αναγνωρίζω τα συναισθήματά μου και πώς επηρεάζουν τους γύρω μου

Αυτορρύθμιση

Διαχειρίζομαι τα συναισθήματά μου και προβλέπω τις συνέπειές τους

σε μένα και το περιβάλλον μου

Παρακίνηση

Ικανότητά μου να παρακινούμαι και να αντιμετωπίζω τις δυσκολίες

Ενσυναίσθηση

Να μπορώ να αντιληφθώ τα συναισθήματα των άλλων και να μπω στη θέση τους

Κοινωνικές δεξιότητες

Επιτυχής διαχείριση των σχέσεων με τους άλλους και ικανότητα να εμπνεύσω



Οι συναισθηματικά ευφυείς άνθρωποι 

εμφανίζουν πιο σταθερές 

και πιο ικανοποιητικές σχέσεις 

Αναγνωρίζουν τα συναισθήματα των άλλων και ανταποκρίνονται αποτελεσματικά

Ρυθμίζουν τα συναισθήματα τους χωρίς να αφήνουν να τους κατακλύζουν

Καταλαβαίνουν τη σύνδεση μεταξύ σκέψεων 

και συναισθημάτων τους

Προβλέπουν τις συνέπειες των πράξεων τους 

και τις αντιδράσεις των άλλων σε αυτές

Οι συναισθηματικά ευφυείς 



Γιατί είναι σημαντικό να αναπτύξουμε τις δεξιότητες 

συναισθηματικής νοημοσύνης;

Είμαστε έντονα συναισθηματικά και κοινωνικά όντα

Σύνδεση με τους άλλους

Αύξηση της απόδοσης στον επαγγελματικό τομέα

Βελτίωση της επικοινωνίας μας

Βελτίωση των αντοχών μας στις δυσκολίες

Αυτογνωσία και αυτοδιαχείριση



ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Θετική αυτό-εικόνα

(Αυτοπεποίθηση)

Αίσθηση ελέγχου της ζωής μου

(Ικανότητα να αλλάξω καταστάσεις ή να προσαρμοστώ)

Ύπαρξη νοήματος και σκοπού

(Κάτι που θα με κρατήσει σταθερά προσανατολισμένο)



Αντιμετώπιση αντί αποφυγής 

Αναπλαισίωση

(Δυνατότητα να το δω σε άλλο πλαίσιο)

Ρεαλιστική τοποθέτηση

(Μεμονωμένο γεγονός που δεν χαρακτηρίζει όλη τη ζωή μου)

Αποφυγή τελειομανίας

(Θέτω standards)

ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ



Ισχυρές κοινωνικές συνδέσεις

Να μπορώ να ζητάω βοήθεια

Εξωστρέφεια

(Άνθρωποι με παρόμοια εμπειρία, υποστηρικτικές ομάδες, Forums)

Βοήθεια από ειδικό

ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ



Τα πέντε στάδια του πένθους

Άρνηση: ʺΑυτό δεν μπορεί να συμβαίνει σε εμέναʺ.

Θυμός: ʺΓιατί συμβαίνει αυτό; Ποιος φταίει;ʺ

Διαπραγμάτευση: ʺΑς μην γινόταν αυτό και σε αντάλλαγμα θα…”

Θλίψη: “Είμαι πολύ θλιμμένος για να κάνω το οτιδήποτεʺ.

Αποδοχή: ʺΈχω συμφιλιωθεί με ότι συνέβηʺ

Αποδοχή. 

Προτεινόμενες λύσεις

Οι άνθρωποι με ανεπτυγμένη την ψυχική ανθεκτικότητα 

περνούν τον κύκλο γρηγορότερα



Αιτίες

Seligman’s (1990) 3Ps

Η εσωτερίκευση των προβλημάτων ή της αποτυχίας. 

Θεωρούμε τους εαυτούς μας υπεύθυνους για τα άσχημα πράγματα που μας 

συμβαίνουν και δυσκολεύουμε την ανάκαμψη.

Είναι η γενίκευση ότι μία κακή κατάσταση που συμβαίνει σε έναν τομέα της 

ζωής μου, ισχύει για όλους τους τομείς της ζωής μου.

Οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι οι κακές καταστάσεις διαχέονται και 

επηρεάζουν τη ζωή τους γενικά, δυσκολεύονται να ανακάμψουν.

Είναι η πεποίθηση ότι οι κακές εμπειρίες ή τα δυσάρεστα γεγονότα θα 

διαρκέσουν για πάντα και όχι ότι είναι παροδικά ή μεμονωμένα. Η αίσθηση 

της μονιμότητα μας εμποδίζει να καταβάλουμε προσπάθεια για να 

βελτιώσουμε την κατάστασή. 



Επιτυχία στο Τζόκερ

Προαγωγή

Εκλογές

Ιατρικές Εξετάσεις

Καινούργιο σπίτι/αυτοκίνητο

Κατάκτηση του Champions League

Επιστροφή της πρώην

Απώλεια Βάρους

Ατύχημα παράλυσης

Μετακόμιση σε νησί



Η τάση του εγκεφάλου 

να επιστρέφει στο αρχικό επίπεδο ευτυχίας 

παρά τα θετικά ή αρνητικά γεγονότα ή τις αλλαγές 

που συμβαίνουν στη ζωή μας



Μακροχρόνια Ανεργία

Απώλεια συντρόφου ζωής





Παράδειγμα 3Ps

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

Είμαι άχρηστος στα 
επαγγελματικά

Δεν είμαι σε τίποτα καλός (σύζυγος, 
γονιός, φίλος)

Δεν θα βρω ποτέ ξανά 
δουλειά

Δεν μπορώ να αποδώσω

ΑΝΑΠΛΑΙΣΙΩΣΗ

Η Επιχείρηση δεν πάει καλά Αυτό αφορά μόνο την εργασία μου

Θα ξεκινήσω να ψάχνω 
για δουλειά και αργά ή 
γρήγορα θα βρω κάτι

Οι παρούσες δεξιότητές 
μου δεν ανταποκρίνονται 

στις ανάγκες της 
επιχείρησης

Είμαι καλός φίλος, καλός γονιός, 
σύντροφος (Παραδείγματα)



Δοκιμή
Δοκιμάστε τη λύση και δείτε εάν λειτουργεί. Ποιες είναι οι επιπτώσεις της;

Στάση 
Πριν ξεκινήσετε την επίλυση προβλημάτων, αναρωτηθείτε, ποια θετική, 

αισιόδοξη στάση θα μπορούσατε να υιοθετήσετε; Για παράδειγμα, έχω 

αντιμετωπίσει παρόμοιες καταστάσεις στο παρελθόν;

Στόχος
Καθορίστε το πρόβλημα και θέστε ρεαλιστικούς στόχους. 

Λάβετε όλα τα σχετικά στοιχεία, εντοπίστε τυχόν εμπόδια και καθορίστε το 

πλάνο δράσεις

Εναλλακτικές λύσεις 
Δημιουργήστε και καταγράψτε πολλές διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις

Συνέπειες
Προβλέψτε τις πιθανές συνέπειες και αναπτύξτε ένα σχέδιο. Ποιες είναι 

οι θετικές και οι αρνητικές συνέπειες κάθε εναλλακτικής λύσης; 

Πλάνο αντιμετώπισης



Εργαλεία – Ασκήσεις

http://growingresilient.com/



Ψυχολογική και σωματική εξουθένωση

(Burnout)

H κατάσταση συναισθηματικής, ψυχικής και συχνά σωματικής 

εξάντλησης που προκαλείται από παρατεταμένο ή 

επαναλαμβανόμενο άγχος



Αποτελέσματα ερωτηματολογίου (Εργασία)

• Κακές σχέσεις-Επικοινωνία

• Εκφοβισμός

• Φόρτος εργασίας – Ωράριο

• Έλλειψη κινήτρων

• Μη αναγνώριση

• Αυταρχισμός

• Οικονομικά 



Ψυχολογική και σωματική εξουθένωση

(Burnout)

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Εξάντληση - Έλλειψη ενέργειας

Μόνιμη αίσθηση κούρασης

Διαταραχές στον ύπνο

Μειωμένη απόδοση

Θέματα συγκέντρωσης και απώλεια μνήμης

Αδυναμία να πάρω αποφάσεις

Μειωμένη κινητοποίηση και φαντασία/δημιουργικότητα

Έλλειψη ενδιαφέροντος για τη δουλειά μου

Έλλειψη υπομονής με τους άλλους

Σωματικά συμπτώματα (πόνοι στο στήθος, ταχυπαλμίες, δύσπνοια)



Με βάση τα συμπτώματα που ακούσατε για την εξουθένωση (Burnout) 

πόσο κοντά σε αυτό νιώθετε:

Απαντήσεις σε κλίμακα 1-5.  

1. Πολύ μακριά από το Burnout

2.

3.

4.

5. Burnout

Ψυχολογική και σωματική εξουθένωση

(Burnout)



Ψυχολογική και σωματική εξουθένωση

(Burnout)

ΑΙΤΙΕΣ

• Έλλειψη αίσθησης ελέγχου

• Αδυναμία τοποθέτησης ορίων

• Ασαφής ρόλος στην εργασία, ασαφείς στόχοι

• Δυσλειτουργικές σχέσεις και καταστάσεις στον εργασιακό χώρο

• Ακραία δραστηριότητα

• Έλλειψη υποστήριξης

• Ανισορροπία προσωπικής ζωής-εργασίας

• Αμέλεια της ψυχικής μου ευημερίας



Ψυχολογική και σωματική εξουθένωση

(Burnout)

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

• 8ωρος ύπνος

• Επικοινωνήστε αυτήν την κατάσταση στους γύρω σας

• Ζητήστε βοήθεια και κατανόηση

• Ζητήστε σαφείς οδηγίες και ρόλους

• Θέστε όρια σε όσους δεν καταλαβαίνουν (και στον εαυτό σας)

• Αποφύγετε την τελειομανία, θέστε standards

• Καθιερώστε ‘μια ώρα άγχους’, συνδυάστε τη με έναν περίπατο.

• Ισορροπία επαγγελματικής-οικογενειακής-προσωπικής ζωής

• Καθορίστε χρόνο για σας και την ευεξία σας (Ημερολόγιο)

• Πάρτε άδεια!



Στον σημερινό κόσμο, η ευθύνη των εκπαιδευτικών δεν είναι μόνο η 

παροχή μάθησης, αλλά η υποστήριξη των μαθητών, η διατήρηση 

της σύνδεσης, η διατήρηση της συνοχής μέσα στην τάξη αλλά και το 

να αποτελείτε πρότυπα για αυτούς.

Δείξτε στους μαθητές σας ενσυναίσθηση αλλά και το ότι είστε 

ανοιχτοί στην επικοινωνία. 

Αναπτύξτε τους την συναισθηματική νοημοσύνη.

Καθησυχάστε τους μαθητές και πείτε τους ότι είναι φυσιολογικό να 

νιώθουν αυτά που νιώθουν.

Δείξτε διαθέσιμοι να βοηθήσετε. 

Διδάξτε τους τις τεχνικές επίλυσης δυσκολιών.

Πείτε τους πώς αντιμετωπίζετε εσείς την τρέχουσα κατάσταση.






