
Ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών/ριών και εκπαιδευτικών: 

Παράγοντες κινδύνου και προστατευτικοί παράγοντες 

Θάνος Τουλούπης 

Δρ. Ψυχολογίας 

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής 

aff00834@uowm.gr 

Φλώρινα 2022 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 



Tι είναι η Ψυχική Ανθεκτικότητα (resilience); 

Αναφέρεται στη δυναμική διαδικασία της θετικής προσαρμογής, 

παρά την ύπαρξη δύσκολων και αντίξοων συνθηκών και παρά την 

έκθεση σε παράγοντες επικινδυνότητας. 



Διαστάσεις Ψυχικής Ανθεκτικότητας 

Κατά πόσο ένα άτομο τα 

καταφέρνει καλά στη ζωή 

του σε σχέση με ένα σύνολο 

αναμενόμενων 

συμπεριφορών και 

αναπτυξιακών επιτευγμάτων 

Ο βαθμός της έκθεσης σε 

δύσκολες συνθήκες, είτε στο 

παρελθόν είτε στο παρόν, οι 

οποίες είναι δυνατό να 

θέσουν σε κίνδυνο την ομαλή 

εξέλιξη και ανάπτυξη του 

ατόμου 



Αλλάζει η Ψυχική Ανθεκτικότητα; 

Γιατί ένας μαθητής είναι δυνατόν να αντιμετωπίσει με επιτυχία περιβαλλοντικές 

στρεσογόνες καταστάσεις σε μια περίοδο της ζωής του και ανεπιτυχώς άλλες καταστάσεις 

σε μια μεταγενέστερη περίοδο; 

 

Αλληλεπίδραση μεταξύ προστατευτικών παραγόντων και παραγόντων 

επικινδυνότητας του ατόμου και του ευρύτερου περιβάλλοντός του και εκτείνεται 

πέραν της έννοιας ενός σταθερούς ατομικού γνωρίσματος ή χαρακτηριστικού  



 

Οι παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα εµφάνισης προβλημάτων σε 

διάφορους τοµείς ανάπτυξης και προσαρμογής του ατόμου 

Παράγοντες κινδύνου (risk factors) 



Εντοπίζονται σε επίπεδο: 

Κοινότητας (π.χ., φτώχεια) 

Σχολείου (π.χ., υποβαθμισμένη περιοχή) 

Συνομηλίκων (π.χ., εκφοβισμός) 

Οικογένειας (π.χ., διαζύγιο, ασθένεια) 

Ατόμου (π.χ., δυσκολίες μάθησης) 

Παράγοντες κινδύνου (risk factors) για μαθητές 

Χαμηλή επίδοση, εγκατάλειψη 

σχολείου, προβλήματα 

συμπεριφοράς, 

καταχρήσεις/εξαρτήσεις 



Ενδογενείς 

Σχετίζονται με τον ίδιον τον εκπαιδευτικό και τον τρόπο λειτουργίας/διοίκησης του σχολείου 

Ηλικία 

Έτη προϋπηρεσίας 

Έλλειψη κινήτρων 

Σύγκρουση μεταξύ παιδαγωγικού και δημοσιοϋπαλληλικού ρόλου 

Διαχείριση προβληματικών συμπεριφορών μαθητών 

Περιορισμοί συστήματος (ελλιπής υλικοτεχνική υποδομή, βαθμοθηρικός προσανατολισμός, 

συγκεντρωτικό σύστημα διοίκησης) 

Παράγοντες κινδύνου (risk factors) για εκπαιδευτικούς 



Περιβαλλοντικοί 

Σχετίζονται με παράγοντες εκτός του σχολικού περιβάλλοντος 

 

Υψηλές προσδοκίες κοινωνίας για ρόλο σχολείου/εκπαιδευτικών 

Σύνθετη εθνο-πολιτισμική προέλευση μαθητών 

Παράγοντες κινδύνου (risk factors) για εκπαιδευτικούς 



 

Οι παράγοντες που συμβάλλουν στο να ξεπερνάει το άτομο τις αντιξοότητες και 

να τα καταφέρνει στη ζωή του 

Προστατευτικοί παράγοντες (protective factors) 



Ατομικοί (π.χ., κοινωνικές δεξιότητες, χιούμορ, αισιοδοξία, ικανότητα μάθησης, 

εσωτερική έδρα ελέγχου, αυταξία) 

Περιβαλλοντικοί (σχολείο/οικογένεια): αναγνώριση προσπάθειας, στενές 

διαπροσωπικές σχέσεις, σαφή όρια, υψηλές/ρεαλιστικές προσδοκίες, ανάθεση 

ρόλων/ευθυνών, συμμετοχικές διαδικασίες, υιοθέτηση εσωτερικής έδρας ελέγχου 

 

 

 

Προστατευτικοί παράγοντες (protective factors) για μαθητές 



Προστατευτικοί παράγοντες (protective factors) για μαθητές 

Ο τροχός της ΨΑ 

• Θετικό σχολικό κλίμα 
• Ενθάρρυνση ενεργητικής 

εμπλοκής γονέων στα 
σχολικά δρώμενα 

• Μαθητέςδιατύπωση 
κανόνων και «συνεπειών», 

υπογραφή, ανάρτηση 
• Αποφυγή έμφασης σε 

«μη/δεν» 
• Αναγνώριση τήρησής τους 

• Συνεργατικότητα 
• Λήψη αποφάσεων 

• Επίλυση συγκρούσεων 

• Ειδικά σε «ευάλωτους» 
μαθητές 

• «Προκλητικά» αλλά 
επιτεύξιμα έργα  
ενίσχυση αυτο-
αποτελεσματικότητας 

• Ενθάρρυνση συμμετοχής 
• Αναγνώριση 

προσπάθειας   

• Συμμετοχή σε επιτροπές & 
εθελοντικές οργανώσεις 
(π.χ., έκδοση εφημερίδας, 
διοργάνωση bazar) 



Πότε ο μαθητής χρειάζεται ενίσχυση της ΨΑ; 



Πότε ο μαθητής διαθέτει ΨΑ; 



Φροντίζοντας Αυτούς που Φροντίζουν… 

 

 

 



Προστατευτικοί παράγοντες (protective factors) για εκπαιδευτικούς 

Ο τροχός της ΨΑ 

• Συναισθηματικοί δεσμοί με 
οικογένεια, συναδέλφους, 

φίλους, αίσθημα «ανήκειν» 
στο σχολείο 

• Ως προς το έργο/ρόλο 
των εκπαιδευτικών, τις 

διαδικασίες/πολιτικές 
μέσω συμμετοχικής 

λήψης 

• Διαχείριση μαθητικών 
συμπεριφορών 

• Επίλυση συγκρούσεων 

• Αποδοχή, ενθάρρυνση και 
ανατροφοδότηση από 
προϊσταμένους/διευθυντές 
 κινητοποίηση 

• Υψηλοί αλλά 
ρεαλιστικοί στόχοι 
καριέρας 

• Ενεργή συμμετοχή σε λήψη 
αποφάσεων που αφορούν 
στην εύρυθμη λειτουργία 
της σχολικής μονάδας 



Πότε ο εκπαιδευτικός χρειάζεται ενίσχυση της ΨΑ; 



Πότε ο εκπαιδευτικός διαθέτει ΨΑ; 



Σημαντική η ενίσχυση έστω και ΕΝΟΣ προστατευτικού 

παράγοντα… 

Κλείνοντας… 
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Σας ευχαριστώ! 


