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«Σχολική βία και σχολικός εκφοβισμός: Παρεμβάσεις 

πρόληψης και ενδυνάμωσης των μαθητών» 



Κρίση –συναισθηματική-, είναι μία 
ψυχολογική αποσταθεροποίηση του ατόμου που 
έρχεται αντιμέτωπο με μια επικίνδυνη 
περίσταση, η οποία αποτελεί για το ίδιο το 
άτομο ένα σημαντικό πρόβλημα, το οποίο, προς 
το παρόν, αδυνατεί να το επιλύσει, 
χρησιμοποιώντας τις συνήθεις στρατηγικές 
επίλυσης προβλημάτων. 

(Caplan, 1964) 

Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 



Σύμφωνα με τους σύγχρονους ερευνητές οι 

κρίσεις είναι μέρος της ζωής το οποίο αργά ή 

γρήγορα καλούνται να αντιμετωπίσουν όλοι και το 

οποίο αναστατώνει τον -μέχρι τότε- φυσιολογικό 

ρυθμό της ζωής του ανθρώπου. Ως εκ τούτου, η 

αντίδραση στην κρίση είναι η  

φυσιολογική αντίδραση  

σε μια μη φυσιολογική κατάσταση.  

 

Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 



Συμπτώματα ατόμου σε κρίση 

 Αναστάτωση 

 Άγχος  

 Σύγχυση  

 Αποδιοργάνωση  

 Εξάντληση  

 Ανεπάρκεια  

 Έλλειψη βοήθειας 

 Απώλεια ελέγχου  

 Διαταραχή ισορροπίας 

 Αδυναμία προσαρμογής – αποδοχής της νέας 
κατάστασης 

 



Ταξινομία των κρίσεων 
(επίδραση που υφίσταται το άτομο) (Baldwin, 1981) 

 Κρίσεις που οφείλονται στην ιδιοσυγκρασία του     
ατόμου 

 Κρίσεις που οφείλονται σε αναμενόμενες μεταβάσεις 
του κύκλου ζωής 

 Κρίσεις που προκύπτουν από τραυματικά γεγονότα 

 Αναπτυξιακές κρίσεις – κρίσεις ωρίμανσης 

 Κρίσεις που σχετίζονται με ψυχοπαθολογία 

 Επείγουσες ψυχιατρικές καταστάσεις  



 Επαναβίωση του γεγονότος μέσω σκέψεων 

 Φόβος ότι θα συμβεί ξανά  

 Απόσυρση από το εξωτερικό περιβάλλον και  η 

   έντονη ανάγκη να προσκολληθούν στα μέλη       

   της οικογένειας τους. 

     

Αναμενόμενες αντιδράσεις των 

παιδιών στην κρίση 



Αναμενόμενες, φυσιολογικές αντιδράσεις 

των παιδιών σε καταστάσεις κρίσεων 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ  ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ  

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ  

ΣΩΜΑΤΙΚΑ  

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ  

-Νυχτερινή 

ενούρηση  

-Πιπίλισμα δακτύλου  

-Φόβος για το 

σκοτάδι  

-Νευρικότητα  

-Τικς  

-Τραυλισμός  

-Προσκόλληση    

 στους γονείς  

-Ανυπακοή  

-Εμετοί  

-Απώλεια όρεξης  

-Διάρροια  

-Απώλεια ελέγχου 

σφιγκτήρων  



Αναμενόμενες, φυσιολογικές αντιδράσεις 

των παιδιών σε καταστάσεις κρίσεων 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ  ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ  

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ  

ΣΩΜΑΤΙΚΑ  

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ  

- Ανταγωνισμός με    

  τα μικρότερα    

  αδέρφια για την    

  προσοχή των  

  γονέων  

-Σχολική άρνηση  

-Απόσυρση από  

 οικογενειακές   

 επαφές  

-Απομόνωση από   

 φίλους και παρέες  

-Αδυναμία   

 συγκέντρωσης  

-Εριστική  

 συμπεριφορά  

-Πονοκέφαλοι  

-Διαταραχές ύπνου  

 και διατροφής  

-Προβλήματα στην  

 όραση και την 

ακοή  

-Ξαφνικές   

 δερματοπάθειες  



Αναμενόμενες, φυσιολογικές αντιδράσεις 

των παιδιών σε καταστάσεις κρίσεων 

ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ  ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ  

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ  

ΣΩΜΑΤΙΚΑ  

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ  

-Αδυναμία ολοκλήρωσης   

 δραστηριοτήτων  που στο  

 παρελθόν γίνονταν  

 κανονικά  

-Μείωση προηγούμενης  

 υπεύθυνης  συμπεριφοράς  

-Μείωση συγκρούσεων με   

 τους γονείς για θέματα   

 ανεξαρτησίας και ελέγχου  

-Μείωση σεξουαλικών   

 ενδιαφερόντων  

-Απώλεια ενδιαφέροντος   

  για προηγούμενες    

  αγαπημένες   

  δραστηριότητες  

-Απώλεια ενδιαφέροντος   

  για κοινωνικές   

  δραστηριότητες με   

  συνομήλικους  

-Αυξημένη αντίσταση  

 στην εξουσία σχολείου  

 και γονέων  

-Πονοκέφαλοι  

-Απώλεια όρεξης  

-Προβλήματα 

διάρροιας  

  ή δυσκοιλιότητας  

-Παράπονα για   

  απροσδιόριστους   

  πόνους  



Τρόποι στήριξης παιδιών σε κατάσταση κρίσης 

 

Αυξημένη προσοχή και φροντίδα 

 Προσωρινή μείωση των απαιτήσεων (σχολείο, σπίτι) 

 Ενθάρρυνση για λεκτική έκφραση σκέψεων και  

   συναισθημάτων σχετικά με την καταστροφή 

 Παροχή ευκαιριών για δομημένες αλλά λιγότερο  

   απαιτητικές δραστηριότητες στο σπίτι 

 Εφαρμογή μέτρων ασφαλείας για αποφυγή 

   μελλοντικών κρίσεων 



Παράγοντες που επηρεάζουν  

τα παιδιά σε μια κρίση.  
                                               (Aronin & Ransdell, 1989) 

 Οικειότητα με το θύμα 

 Προηγούμενο τραύμα ή απώλεια 

 Προϋπάρχουσα ψυχοπαθολογία 

 Έλλειψη εσωτερικών δυνάμεων και εξωτερικών  

     πηγών στήριξης 

 Ανησυχία για την ασφάλεια ενός μέλους της  

    οικογένειας ή κάποιου σημαντικού άλλου  



Βασικοί στόχοι για τη συμβουλευτική σε 

περιπτώσεις κρίσεων (άμεσοι) 

 Απόδοση νοήματος και κατανόηση της σημασίας της 

κατάστασης 

 Αντιμετώπιση της πραγματικότητας, δυνατότητα 

ανταπόκρισης σε εξωτερικές απαιτήσεις 

 Διατήρηση των σχέσεων με μέλη της οικογένειας και με 

«σημαντικούς άλλους» 

 Διατήρηση συναισθηματικής ισορροπίας με τη διαχείριση 

των έντονων συναισθημάτων που προκαλούνται από την 

κατάσταση 

 Διατήρηση ικανοποιητικής αυτοεικόνας και αίσθηση 

επάρκειας. 

(Moos & Schafer, 1986)  



Γενικές αρχές της Συμβουλευτικής σε 

περιπτώσεις κρίσεων 

 Άμεση έναρξη συμβουλευτικής  

 Το παιδί θα πρέπει να νιώσει το ενδιαφέρον και την 

επάρκεια αυτού που το στηρίζει 

 Ακούμε προσεκτικά τα γεγονότα 

 Κάνουμε αντανάκλαση των συναισθημάτων του παιδιού 

 Βοηθούμε το παιδί να συνειδητοποιήσει ότι η κρίση έχει 

συμβεί 

 Αποφεύγουμε την απόδοση ευθυνών 

 Δεν παρέχουμε ψευδή καθησυχασμό 

 Αναγνωρίζουμε τη σημασία της ανάληψης δράσης από 

το παιδί 

(Sandoval, 2002) 



Συμβουλευτική κρίσεων στο σχολείο 

Όταν στην κοινότητα, τη γειτονιά ή σε μια 

μεμονωμένη ομάδα (σχολείο), συμβαίνει κάποιο 

αναπάντεχο τραγικό γεγονός, οι συναντήσεις 

συμβουλευτικής που είναι μακροχρόνιες και 

αφορούν μεγάλες ομάδες ατόμων, όλων των 

ηλικιών, και γίνονται αμέσως μετά το συμβάν, 

μπορεί να είναι εξαιρετικά βοηθητικές.  

       (Terr, 1992) 

 



Συμβουλευτική κρίσεων στο σχολείο 

 Η συμβουλευτική στην τάξη είναι ένας τρόπος για 

να καλυφθούν γρήγορα οι ανάγκες μεγαλύτερου 

αριθμού παιδιών που έχουν πληγεί από την κρίση 

και να εντοπισθούν παιδιά που πιθανόν έχουν 

ανάγκη από πιο συστηματική και εξατομικευμένη 

παρέμβαση.  

(Weinberg, 1990) 



Στοιχεία συμβουλευτικής στην τάξη 

 Αναφορά των γεγονότων και διάψευση   

    φημών 

 Αναφορά ιστοριών 

 Αναφορά σε συμπτώματα - συναισθήματα 

 Ενίσχυση  

 Κλείσιμο 



Η ιεράρχηση των αναγκών    (Maslow) 
 

Αυτοπραγμάτωση 
(εκπλήρωση δυνατοτήτων να πετύχεις το μέγιστο των δυνατοτήτων σου,  

κορυφαίες εμπειρίες) 

Αισθητική 
(ομορφιά, ισορροπία, μορφή) 

Γνωστικές ανάγκες 
(γνώση, νόημα, τάξη, αντίληψη, καινοτομία) 

Εκτίμηση 
(επιτυχία, ικανότητα, αποδοχή, αναγνώριση, έλεγχος, εμπιστοσύνη) 

Φροντίδα & Αγάπη 
(κοινωνική, συναισθηματική ασφάλεια, συμμετοχή, αποδοχή) 

Ασφάλεια 
(προστασία από τα στοιχεία, τις ασθένειες, το φόβο) 

Φυσιολογικές ανάγκες 
(αέρας, νερό, τροφή, στέγη, ύπνος) 



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
 



1. ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 
Ο σεισμός είναι φυσικό φαινόμενο 

 
   Στόχοι 
o Να κατανοήσουν τα παιδιά το σεισμό, με βάση την πραγματικότητα.  

o Να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις, αλλά και αίσθηση ελέγχου του 
φαινομένου. 

   

 Διαδικασία  

• Συζητάμε με τα παιδιά και ανταλλάσσουμε απόψεις και γνώσεις για το 

σεισμό. 

• Εξηγούμε στα παιδιά το φαινόμενο με τρόπο κατάλληλο για την ηλικία 

τους. παρουσιάζοντας σχετικό έντυπο υλικό (π.χ. εικόνες από βιβλία, 

εγκυκλοπαίδειες, φυλλάδια του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού 

και Προστασίας και αυτοσχέδια σκίτσα). 

• Οι φήμες και οι μη πραγματικές αντιλήψεις για το σεισμό συγκρίνονται με 

τα πραγματικά δεδομένα και τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί 

και διαψεύδονται. 

• Τα παιδιά συμμετέχουν σε ασκήσεις αντισεισμικής προστασίας. 



2. ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ  
Όλοι ζήσαμε το σεισμό 

   Στόχοι 

•  Να μοιραστούν τα παιδιά τις εμπειρίες τους με ποικίλους τρόπους 

έκφρασης. 

•  Να αισθανθούν συνδεδεμένα με τους συμμαθητές τους μέσω των κοινών 

εμπειριών. 

Διαδικασία  
• Μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας και περιγράφουμε τι μας συνέβη την ώρα 

του σεισμού.  

• Τα παιδιά ζωγραφίζουν ένα θέμα σχετικό με το σεισμό, περιγράφουν τη 

ζωγραφιά και διηγούνται την προσωπική τους εμπειρία. 



3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ - ΕΚΦΡΑΣΗ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 
Σε δύσκολες καταστάσεις, όλα τα συναισθήματα 

 είναι αποδεκτά και όλες οι αντιδράσεις είναι κατανοητές 

   Στόχοι 
• Να κατανοήσουν τα παιδιά ότι: 

• τα συναισθήματα μας μπορεί να είναι όμοια ή διαφορετικά στην ίδια 
κατάσταση και είναι όλα αποδεκτά,  

• οι αντιδράσεις μας σε μια δύσκολη κατάσταση είναι φυσιολογικές,  

• είναι σημαντικό να μοιραζόμαστε τα συναισθήματα μας για να νιώσουμε 
καλύτερα. 

 

   Διαδικασία  

• Περιγράφουμε τις αντιδράσεις μας και εκφράζουμε τα συναισθήματα που 

νιώσαμε την ώρα του σεισμού, αλλά και μετά απ' αυτόν.  

• Τα παιδιά συμπληρώνουν φύλλο εργασίας στο οποίο αναγνωρίζουν, 

εκφράζουν και διαφοροποιούν τα συναισθήματα τους. 



4. ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ  
Τι μας κάνει να νιώθουμε καλύτερα 

   Στόχοι 

• Να ανταλλάξουν τα παιδιά απόψεις για τρόπους αντιμετώπισης 
δύσκολων   καταστάσεων. 

• Να αναπτύξουν και να χρησιμοποιήσουν τα παιδιά δεξιότητες επίλυσης 

προβλημάτων.   

  Διαδικασία  

• Τα παιδιά μιλούν για τις αλλαγές που έφερε ο σεισμός στη ζωή, στη 

συμπεριφορά τους στο σπίτι, στο σχολείο κ.λπ. 

• Δραστηριότητα: «Δύο φίλοι ζητούν τις προτάσεις μας»· τα παιδιά 

προτείνουν τρόπους αντιμετώπισης για διάφορες δυσκολίες και 

προβλήματα. 

• Ολοκληρώνουμε το πρόγραμμα συζητώντας για τρόπους προσαρμογής 

στις νέες συνθήκες και κάνοντας σχέδια για το μέλλον. 



Φύλλο εργασίας 


