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Τι κάνει τους ανθρώπους ευτυχέστερους και 
υγιέστερους; 

 

• Οι νέοι σήμερα: το ΧΡΗΜΑ και η ΔΟΞΑ. 

 

• Έρευνα του Harvard παρακολουθεί τη ζωή 724 
ενηλίκων για 75 χρόνια. 

 

• Μεθοδολογία: Συνεντεύξεις + κλινικές εξετάσεις 

 

• Συμπέρασμα… 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=8KkKuTCFvzI&feature=emb_logo&ab_channel=TED


Τι κάνει τους ανθρώπους ευτυχέστερους και 
υγιέστερους; 

 

 

• Οι ΚΑΛΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ με τους γύρω μας! 



Αντιμετώπιση των δυσκολιών του μαθητή στο 
σχολείο… 
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ΠΡΙΝ το 1970 
 

- Ατομική 
υπόθεση 

ΜΕΤΑ το 1970 
 

- Συλλογική 
υπόθεση 



Θεωρητικό Πλαίσιο της ΓΕ 

Άτομο 

Μικροσυστήματα 

(σχολείο, οικ., γειτονιά) 

Μεσοσύστημα 
(ΣΧΕΣΕΙΣ)  

Εξωσύστημα 
(εργασία, δίκτυα) 

Μακροσύστημα 
(αξίες, νόμοι) 

(Bronfenbrenner, 1979)  
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? 

 

 

• Ποιος είναι ο βασικότερος παράγοντας που 
επηρεάζει τις σχέσεις μας με τους άλλους; 



Αφανείς… αλλά όχι ασήμαντοι 

 

Σχολική 
Επίδοση 

Κοινωνικές 
σχέσεις Γ-Δ-Μ 

Επικοινωνιακές 
δεξιότητες 



Σχέσεις = Επικοινωνία 



Παράγοντες Επικοινωνίας 

• Συναισθηματική Νοημοσύνη (EQ) πομπού. 

• Σαφήνεια μηνύματος, επιχειρήματα, πρόθεση. 

• Προϋπάρχουσες γνώσεις και προκαταλήψεις ακροατή. 
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EQ: Ενεργητική Ακρόαση  

• Προσεχτική (πραγματική) & αποτελεσματική ακρόαση 
– Βλεμματική επαφή 
– Όχι άλλες ενασχολήσεις 
– Χρήση ανοιχτών ερωτήσεων 

• Δεν προσπαθούμε να στείλουμε, αλλά να καταλάβουμε το 
μήνυμα του άλλου 
– Με παράφραση όσων έχουν λεχθεί 
– Με αναγνώριση & αποδοχή των συναισθημάτων 
– Με ενσυναίσθηση 

– Φαντάζομαι ότι σας στενοχώρησε αυτό 
– Παράθεση δικών μας ανάλογων βιωμάτων 

– Προσοχή στη γλώσσα του σώματος 
• Ίδια πλευρά – ίδιο ύψος 

 



Fish is fish (Leo Lionni) 

https://www.youtube.com/watch?v=cvp5FoINnnM&ab_channel=Mrs.Clark'sReadingCorner


Συνεργασία Σχ - Οικ: Σύντομη αναδρομή…1 

• «Το κρέας δικό σου, τα 
κόκκαλα δικά μου» 
(Καζαντζάκης) 
 
• Άνθρωπος αγράμματος, 
ξύλο απελέκητο.  
 
• Η υπεροχή της μόρφωσης 
των εκπ/κών. 
 
• Το σχολείο ως μοναδικός 
φορέας εκπαίδευσης. 



Συνεργασία Σχ - Οικ: Σύντομη αναδρομή…2 

• Η έξοδος της μητέρας 
στην αγορά εργασίας. 
 
• Η μόρφωση των 
γονέων. 
 
• Η επικράτηση του 
Φιλελευθερισμού. 
 
• Τα σχολεία ως 
επιχειρήσεις. 



Τι συμβαίνει σήμερα 
στα σχολεία; 
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Ιστορική αναδρομή της Συνεργασίας σε 3 
Φάσεις…  

• 1η: Σχολειοκεντρική. 

 

• 2η: Οικογενειοκεντρική. 

 

• 3η: Μοιρασμένων αρμοδιοτήτων. 

– Ισότιμη, αμφίδρομη επικοινωνία & αμοιβαία εμπιστ. 

– Επίσημη πολιτική συνεργασίας (με κανονισμό 
λειτουργίας & αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων των 
εταίρων). 

 



Οφέλη της Γονικής Εμπλοκής 

Συμβάλλει στην ενίσχυση των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων… 

Μαθητές 

• υψηλότερες 
ακαδημαϊκές 
επιδόσεις, 

• χαμηλότερα 
επίπεδα 
σχολικής 
διαρροής, 

• βελτίωση των 
κινήτρων και της 
αυτό-εκτίμησης, 

• μείωση των 
προβλημάτων 
συμπεριφοράς. 

Γονείς 

• βελτίωση της 
αλληλεπίδρασης,  

• βελτίωση της 
αυτεπάρκειας, 

• αλλαγή του 
γονεϊκού στυλ 
προς το 
θετικότερο, 

• διεύρυνση του 
επιπέδου 
σπουδών τους, 

• βελτίωση 
ποιότητας ζωής. 

Σχολείο 

• πληρέστερη 
εικόνα για το 
μαθητή, 

• μετριασμός των 
εντάσεων με την 
οικογένεια,  

• υψηλό αίσθημα 
αυτεπάρκειας 
εκπαιδευτικών, 

• αποτελεσματικό 
σχολείο. 

Κοινότητα 

• βελτίωση της 
ποιότητας ζωής 
στη γειτονιά,  

• άνοιγμα του 
σχολείου προς 
την κοινότητα, 

• μείωση 
κοινωνικών 
προβλημάτων 

• (Ford & Amaral, 
2006)  
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Γνωρίζοντας τις οικογένειες των παιδιών με 
αναπηρία 

• Ο ερχομός ενός παιδιού με αναπηρία ή και ΕΕΑ 
 

– 1ο Στάδιο της έκπληξης 

 

– 2ο Στάδιο της άρνησης 

 

– 3ο Στάδιο της σκληρής πραγματικότητας. 

 

– 4ο Στάδιο της αποδοχής. 

 

– 5ο Στάδιο της αναδιοργάνωσης της ζωής. 

 

 



Οι πολλαπλοί ρόλοι του γονέα παιδιού με ΕΕΑ 

• Συνήγορος 

• Ικανοποίηση βασικών & ειδικών αναγκών 

• Διαρκής φροντίδα (κείμενο) 

• Εκπαιδευτής 

• Ειδικός Συμβουλευτικής - Ψυχολογικής υποστήριξης 

• Ειδικός στη στήριξη των αδερφών 

• Σύντροφος γάμου 

• Ειδικός για τους σημαντικούς «άλλους» 

• Μεταβαλλόμενο περιβάλλον 

 



Ο 12λογος της αποτελεσματικής επικοινωνίας 

1. Ευπρόσδεκτο σχολικό περιβάλλον 

2. Με σεβασμό (πεποιθήσεις, προϋπάρχουσα γνώση, όχι) 

3. Αμφίδρομη (να ακούσουν αλλά και να ακουστούν) 

4. Με εχεμύθεια (εμπιστοσύνη) 

5. Με ειλικρίνεια (τι μεταφέρουν τα παιδιά;) 

6. Με ενσυναίσθηση (κουλτούρα) 

7. Με κατάλληλη γλώσσα του σώματος 

8. Με ενεργητική ακρόαση (ακούω, βλέπω, παραφράζω) 

9. Χωρίς φυσικά και χρονικά εμπόδια 

10. Με κατάλληλη προετοιμασία 

11. Με ενθάρρυνση (θετικά και αρνητικά, με ερωτήσεις) 

12. Με δέσμευση (πλάνο, ρόλοι) 
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Εμπόδια 

 • Βιαστικά συμπεράσματα 
(π.χ. ενοχοποίηση γονέων). 

• Ακούμε μόνο εκείνο που 
θέλουμε. 

• Απορρίπτουμε κάθε άλλη 
άποψη. 

• Όση ώρα μιλάει ο άλλος, 
εμείς σκεφτόμαστε την 
απάντηση. 

• Διακόπτουμε συνέχεια. 
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Άλλα εμπόδια 

 

 

• Έλλειψη χρόνου.  

• Έλλειψη γνώσεων. 

• Οι αρνητικές εμπειρίες των γονέων. 

• Μη κατανοητή γλώσσα των επαγγελματιών.  

• Διαφορετικό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο δασκάλων-
γονέων. 
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Και άλλα εμπόδια 

• Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει… 

• Η προσταγή 

• Η απειλή 

• Το κήρυγμα 

• Η συμβουλή 

• Η κριτική 

• Ο αδιάκριτος έπαινος 

• Η εσπευσμένη παρηγοριά 

• Η αυθαίρετη ερμηνεία 

• Η γελιοποίηση 

• Οι ακατάλληλες ερωτήσεις 

 



Επικοινωνία στην περίοδο του κορονοϊού 

 

• Χρήση τηλεφώνου, e-mail, blog, wiki… 

• Τηλεδιασκέψεις 

• Λογισμικά συγχρονικής (webex, zoom, BBB) και 
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (Ηλεκτρονική τάξη, e-
me) 

• Τα κοινωνικά δίκτυα μάθησης Edmodo και Classdojo 
… 

https://free.openeclass.org/modules/document/file.php/IT309/EDMODO/36111529.pdf
https://www.classdojo.com/el-gr/?redirect=true


Πηγές 

• Ιστοσελίδα του ΚΕΣΥ Δράμας http://kesy.dra.sch.gr/  

 

• Κανάλι youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UCr49osSIY6G73J2M1m4
7NGQ 

 

• Οδηγός Σχολικής και Κοινωνικής Ζωής: 
http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/1875  

 

• Επιστροφή στο σχολείο και ενίσχυση της ψυχικής 
ανθεκτικότητας: 
http://kesy.dra.sch.gr/images/pdfs/Epistrofi_sto_Sxoleio_Covi
d199141115713955541686.pdf  

http://kesy.dra.sch.gr/
https://www.youtube.com/channel/UCr49osSIY6G73J2M1m47NGQ
https://www.youtube.com/channel/UCr49osSIY6G73J2M1m47NGQ
http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/1875
http://kesy.dra.sch.gr/images/pdfs/Epistrofi_sto_Sxoleio_Covid199141115713955541686.pdf
http://kesy.dra.sch.gr/images/pdfs/Epistrofi_sto_Sxoleio_Covid199141115713955541686.pdf

