
«Αναγνωρίζοντας τα θετικά μου, Ο ρόλος της/του 
ψυχολόγου, ο Zidane και ο Materazzi !!!»  

 Ένα Πρόγραμμα Προσωπικής ανάπτυξης μαθητών-τριών σε 5 τμήματα των  Γυμνασίων: 5o 
Νεάπολης, Γυμνάσιο Καλινδοίων, 1o Eυόσμου, 4ο Πολίχνης, 2ο Νεάπολης  

Σχολ. Έτος 2017-18 
 
 

Τιβικέλη Αθανασία, ΠΕ23, ΕΔΕΑΥ Ειδικό Επαγ/κό Γ/σιο – Λύκειο Πεύκων, 

Ταρσένη Σοφία, ΠΕ16, Κουρτίδης Παναγιώτης, ΠΕ02, 5ο Γ/σιο Νεάπολης, 

Σιώκη Φωτεινή, ΠΕ01, Γ/σιο Καλινδοίων,  

Βλάχου Παναγιώτα, ΠΕ02, 1οΓ/σιο Ευόσμου,  

Τριανταφυλλίδου Κων/να, ΠΕ03, 4ο Γ/σιο Πολίχνης 
 

ΗΜΕΡΙΔΑ: «Καλές Πρακτικές Εκπαίδευσης και Υποστήριξης μαθητών/ριών 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ΕΕΑ ή και Αναπηρία για το έτος 2017 -2018»  

Θεσσαλονίκη, 21 Ιουνίου 2018  

 



Επιπλέον 
Συνεργάτες/Συνεργάτιδες: 
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5o Γυμνάσιο Νεάπολης: 
 
Διευθυντής: Ηρακλής Κολτσακίδης, Φυσικός-ΠΕ04 
 
Συνεργάτες/ιδες:  
•Σοφία Ταρσένη, Μουσικός-ΠΕ16 
•Πάνος Κουρτίδης, Φιλόλογος-ΠΕ02 
•Φανή Μπαχτσέ, Καλλιτεχνικών 
•Όλος ο Σύλλογος Διδασκόντων 

 

• ΤΜΗΜΑ: Β1 και όσοι γονείς χρειάστηκε 3 



1o Γυμνάσιο Eυόσμου: 
  

Διευθύντρια: Παναγιώτα Βλάχου, Φιλόλογος ΠΕ 02 
 
Συνεργάτιδες:  
 
• Φερονίκη Γώτσιου, Φιλόλογος ΠΕ 02 

 
• Θεολογία Λιώρα, Φιλόλογος ΠΕ 02 

 
• Όλος ο Σύλλογος Διδασκόντων 

 

ΤΜΗΜΑ: Α2 
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Γυμνάσιο Καλινδοίων  (Ζαγκλιβέρι): 

Διευθυντής: Γιάννης Βλάχος, Φυσικός, ΠΕ 04 
 

Συνεργάτιδες:  
•Φωτεινή Σιώκη, Θεολόγος-ΠΕ1 
• Σταυρούλα Κωβίτη, Αγγλικών-ΠΕ06 
• Ελένη Ξανθοπούλου, Φιλόλογος ΠΕ02 
• Όλος ο Σύλλογος Διδασκόντων 

 

 

• ΤΜΗΜΑ: Α΄ και οι γονείς τους 
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4ο Γυμνάσιο Πολίχνης: 

Διευθύντρια: Σύβακα Τριανταφυλλιά, Γαλλικών -03  
 
•Συνεργάτιδα: Τριανταφυλλίδου Κωνσταντία, 

Μαθηματικός- ΠΕ 05 
•Συνεργάτης: Κωνσταντίνος Μπεκιάρης, Φιλόλογος –

ΠΕ 02 
•Όλος ο Σύλλογος διδασκόντων 

 
ΤΜΗΜΑ: Α4 
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2ο Γυμνάσιο Νεάπολης: 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Κώστας Σταυροθανασόπουλος, 
Φυσικός –ΠΕ04 
 
Συνεργάτιδες:  
•Αγορίτσα Καλαϊντζή, φιλόλογος- ΠΕ02 
•Βασιλική Νικούδη, Γεωπόνος –ΠΕ14 
•Όλος ο Σύλλογος Διδασκόντων 

 

• ΤΜΗΜΑ: Β2 7 



Ειδ. Επαγ. Γυμν. Λύκ. ΙΝΑΑ Πεύκων:  
 

•Διευθυντής: Κώστας Χατζηαναγνώστου, Γυμναστής 
Συνεργάτες-ιδες: Όλος ο Σύλλογος Διδασκόντων και 

 

• Γεωργία Ζιώγα, Ψυχολόγος 

• Σοφία Αναστασιάδου, Κοινωνική Λειτουργός Όπως και 

•  Βαρβάρα Κουτρουμανίδου -Κοινωνική λειτουργός ζευγάρι μου 
στην ΕΔΕΑΥ και άγρυπνη συνεργάτιδα 
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Ένα μεγααάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ για 
την συνεργασία 
Και ένα Συγγνώμη που δεν 
αναφέρονται στον τίτλο και το 
πρόγραμμα της εκδήλωσης 
(τεχνικές δυσκολίες) 
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ                                        (1) 
 
 
 

Η ΙΔΕΑ ΓΙΑ ΈΝΑ Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας Προσωπικής ανάπτυξης:  

ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΑΠΌ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ (πολλά παιδιά μόνα στα σχολεία τους, κάποια με κοινά 
ενδιαφέροντα σε διαφορετικά σχολεία) 

 

Ερώτηση και Διερεύνηση αν υπάρχει η βούληση για κάποιου είδους 
σύνδεση των Σχολείων αρμοδιότητάς μου μεταξύ τους και κάποιες 
δράσεις στα πλαίσια Προγρ. Αγ. Υγείας. 

 

• Θετική αντιμετώπιση από την κ. Χριστίδου, Όπως και από την κ. 
Πηλείδου!---- ένα ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ , επίσης!  
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ                                (2) 
  

 

• ΑΝΑΓΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΠΌ ΤΑ ΙΔΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ 

 

• Με μεγάλη έκπληξη διαπίστωσα ότι όχι μόνο 2 -που είχα αρκετά 
πρόθεση, αλλά και στα 5 υπήρχε ανάγκη και διακαής επιθυμία!! για 
εφαρμογή ανάλογου προγράμματος.  

 

• Ειδικά στο Ζαγκλιβέρι ήταν τόσο έτοιμοι, που την 1η μέρα της παρουσίας 
μας εκεί ξεκινήσαμε το Πρόγραμμα!!!  
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ                                (3) 
  

• ΠΡΟΤΕΡΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΠΛΑΙΣΙΑ και από την ψυχολόγο (ΚΘΛέρου, 4ο Ειδικό Θεσ-νίκης, 
Εταιρεία Σπαστικών ΒΕ, 13ο Ειδ. Κορδελιού κλπ) και από τις/τους 
συναδέλφους (Διαμεσολάβηση κλπ)  

 

• 2Η ΧΡΟΝΙΑ παρουσίας της ψυχολόγου ΣΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ- 
Υπήρξε και πέρυσι άριστη συνεργασία με τα ίδια σχολεία -ΚΑΙ  

 

• ΠΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΌ ΑΠΟΨΗ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΘΟΔΟΣ 
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Το Πρόγραμμα «ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΜΑΘΗΤΩΝ/ -ΤΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ» 
 
ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: 

• Ψυχική Υγεία- Κοινωνική Συναισθηματική ανάπτυξη 

• Αυτογνωσία- Αυτοεκτίμηση-Αυτοσυναίσθημα  

• Ανάπτυξη Κοινωνικών -Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων 

• Διαπροσωπικές Σχέσεις-Επικοινωνία 

• Διαχείριση θυμού-Πρόληψη βίας 

• Ειρηνική Επίλυση συγκρούσεων 

• Ομαλή μετάβαση στο Γυμνάσιο 

• Εφηβεία & Ταυτότητα  
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ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1. Βασισμένη στην Σύγχρονη παιδαγωγική/ Θεσμική 
παιδαγωγική: η αλλαγή μπορεί να έρθει μέσα από το άτομο 
μέσα στους θεσμούς, δηλ. μέσα από το σχολείο 

 

 

Βιωματικός τρόπος προσέγγισης 

 

 

Ομιλούσα μέθοδος- συζήτησης 
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Βασισμένη στην Σύγχρονη παιδαγωγική/ Θεσμική 
παιδαγωγική 

• Όπως εκφράστηκε από τον Μ. Lobrot και την  παρεμβατική μη- 
κατευθυντική του μέθοδο και ειδικά από τον   κ. Παντελή Μπιτζαράκη , 
Ψυχολόγο στο 4ο Ειδικό στον οποίο μαθήτευσα τα σχολικά έτη 1996- 97 
και 2004-5 και ο οποίος μας έλεγε: 

 

 «Μη φοβάστε το ρόλο σας,  

είστε τα πρότυπα των παιδιών,  

ο/η ψυχολόγος έχει ευθύνη απέναντι στα παιδιά,  

πρέπει να παρεμβαίνει δείχνοντας το σωστό  

χωρίς να το επιβάλλει, αλλά κάνοντας συμφωνίες» 
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Διαδικασία  (1) 
 
 
- 

• ΤΜΗΜΑΤΑ  ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΧΤΗΚΑΝ 
 

• Λεγόμενα «Δύσκολα» ή τμήματα που προκαλούσαν «κρίση» 

• Προτιμήθηκαν τμήματα μικρότερων ηλικιακά παιδιών, για να 
υπάρχει η δυνατότητα και μελλοντικά (;;;;!!! Πρώτα ο Θεός!!) ίσως- 
να συνεχιστεί η δράση και Να υπάρχει περισσότερος χρόνος για 
δουλειά. 
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Διαδικασία  (2) 

• Οι μαθητές- τριες Ενημερώθηκαν από τις/τους εκπαιδευτικούς που 
συνεργαζόμασταν, για την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος,  

• Δεν υπήρξε κάποιου άλλου είδους ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ των παιδιών από 
την ψυχολόγο  π.χ.: Ατομικές συναντήσεις γνωριμίας με την 
ψυχολόγο. 

• Στο 5ο Νεάπολης η κ. Ταρσένη και η κ. Σιώκη στο Ζαγκλιβέρι, ήταν 
και πάντα μαζί μου.  

• Στο 5ο Γυμνάσιο Νεάπολης, το πρόγραμμα συνδέθηκε από την κ. 
Ταρσένη με το μάθημα της μουσικής και από τον κ. Κουρτίδη, με το 
μάθημα της Λογοτεχνίας (ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ) το οποίο προσαρμόστηκε 
στη στοχοθεσία της δράσης και επιλέχθηκαν κείμενα που ενίσχυσαν 
τους άξονές της.  

• Όλοι και όλες οι συνάδελφοι  προσφέραμε συνεχώς 
ανατροφοδότηση ο ένας στον άλλο και η μία στην άλλη!!! 
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ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΟΥ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 

5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ από τον κ. Π. Κουρτίδη 
 Με αφόρμηση 5 κείμενα του βιβλίου ΚΝΛ Β’ Γυμνασιου: 

1. Για ένα παιδί που κοιμάται της Δ. Χριστοδούλου.  
2. Θερμοπύλες του Κ.Καβάφη 
3. Άννα Φρανκ της Άννας Φρανκ 
4. Άννα του Κλήδονα του Δ. Αξιώτη 
5. Η Ιστορία του Λαβύρινθου του Τ. Πατρίκιου σε  
 
 Οι ιδέες των κειμένων επικαιροποιήθηκαν με εμπειρίες των μαθητών σε ένα τετράμηνο 

σενάριο διδασκαλίας και με βιωματική μάθηση,  
ομαδοσυνεργατική μέθοδο, συζήτηση γυάλας και στοχευμένα φύλλα εργασίας 

αναδείχθηκαν οι βασικοί άξονες σε θεματικές δράσεις : Εγώ και οι Άλλοι, Ανάγκες και 
Αξίες, Δικαιώματα και Υποχρεώσεις, Αξίες και Χρέος, Προσωπικοί Λαβύρινθοι και 
Προσωπικοί τρόποι Αναζήτησης Αδιεξόδου, Εφηβικές Ταυτότητες/Ετερότητες 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  
5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ από τον κ. Π. Κουρτίδη 

•ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 
•Compasito- Manual Human Rights Education for Children 

•Μαθήματα Δημοκρατίας, Βουλή των Ελλήνων 
•Σενάριο Διαθεματκού μαθήματος ‘’ ΑΝΑγνωρίζοντας τον εαυτό μου και τη 
θέση μου στον κόσμο’’ των Π. Κουρτίδη και Δ.Καραδήμου, από την ημερίδα 
Καλών Πρακτικών στα φιλολογικά μαθήματα, Οργάνωση σχ.συμβούλων Αν. 

και Δ. θεσσαλονίκης 
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   ΑΡΧΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

1. Η Αυτοεκτίμηση των μαθητών/-τριών 
2. Η Aλληλο-αποδοχή τους από τους μαθητές και 

μαθήτριες μέσα από 
3. Εφαρμογή ασκήσεων εμπιστοσύνης και  
4. Ορισμός θεματικών συζήτησης από τα ίδια τα 

παιδιά 
 
Αντιμετώπισα την συμμετοχή και των 5 ομάδων σαν 
1 πρόγραμμα  Χωρίς να ξέρω πού θα βγάλει…… 
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Εφαρμογή του Προγράμματος 
 

• Γνωριμία σε βιωματικό επίπεδο -Σε κάποια τμήματα χρειαστήκαμε 2 
συναντήσεις. 

• Ορισμός κανόνων συμπεριφοράς μέσα σε μια ομάδα, όπως και  

• Συζήτηση για 

  Το ρόλο της συγκεκριμένης ομάδας και  

 Το ρόλο του/της ψυχολόγου - Διερεύνηση της επιθυμίας τους 
ώστε να συμμετέχουν στις επικείμενες συναντήσεις. 

 

Απορία των μαθητών-τριών: «Γιατί μόνο εμείς έχουμε ψυχολόγο;;;»- 
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ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

•Άνοιξε ολόκληρος κόσμος, έξω από τα στενά 
πλαίσια του «κλειστού» γραφείου 

 

•Αναδύθηκαν Πολλές διαστάσεις της σχολικής 
πραγματικότητας  
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ΝΕΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

• Αποσαφήνιση του ρόλου του ψυχολόγου 

• Σπάσιμο διαφόρων «σκληροπυρηνικών» ομάδων (κλίκες) 

• Ατομικές συναντήσεις με κάποιους-ες μαθητές-τριες και τους γονείς 
τους. 

• Αποδοχή της διαφορετικότητας και της ατομικότητας του καθενός-
καθεμιάς. 

• Εκπαίδευση στη διαχείριση θυμού. -Ο θυμός το πιο συνηθισμένο 
συναίσθημα στην εποχή μας στην Ελλάδα του 2018!!! Και το πιο 
στενά συνδεδεμένο  

 

   -κυρίως στα αγόρια- με έντονες σωματικές αντιδράσεις 
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Βασικοί άξονες της δράσης 
 

 

• Ο ρόλος του/της ψυχολόγου 
 
• Άσκηση: Τα θετικά μου 
 
• Άσκηση: Το έμβλημά μου 

 
• Ο θυμός και η Διαχείριση θυμού:  
   Τα θυμωμένα μπαλόνια 

   Το παράδειγμα του Ziddanne κ Matterrazzi 
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Άσκηση: Τα θετικά μου 
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Ζωγραφίστε σε ένα 
χαρτί το χέρι σας και 
γράψτε 5 θετικά σας!! 
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ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ: 
«ΓΡΑΨΤΕ 5 ΘΕΤΙΚΑ ΣΑΣ» 
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ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ: 
«ΓΡΑΨΤΕ 5 ΘΕΤΙΚΑ ΣΑΣ» 
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«ΈΧΩ 2 ΤΡΑΚΤΕΡ,  
είμαι ΠΑΟΚ…»  
Είμαι ελεύτερος..!!! 
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Μπορεί και να μην θεωρούνταν και πολύ …καλό παιδί από τους 
περισσότερους-ες!!!!   
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 Άσκηση: το έμβλημά μου –
Η ασπίδα (όπως τη λένε τα παιδιά) 
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Τι μου αρέσει στο σχολείο;; 

Σε ένα τμήμα, αγαπημένο μάθημα όλων η 
ιστορία !!! 

 

 

 Ο/Η Εκπαιδευτικός που εμπνέει και  

   διαμορφώνει προτιμήσεις στα παιδιά   
   είναι το ζητούμενο και το ευκταίο!!! 
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Το κυλικείο… 
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Ο θυμός      (1)  
 

 

• Πολλοί καβγάδες στο Σχολείο, πολλές παρέες μας παραπέμπονταν για 
χρήση σωματικής βίας μετά από λεκτική βία. 

• Η καρδιά του «προβλήματος» συνήθως, ο θυμός και η διαχείριση 
του . 

• Η κυρίαρχη αντίληψη: ο θυμός εκτονώνεται μόνο με έντονους 
τρόπους: κραυγές, φωνές, ξύλο, έντονες σωματικές αντιδράσεις 
(κυρίως στα αγόρια) (και πιο ήπιες αλλά εσωτερικευμένες, στα 
κορίτσια: π.χ.: «δαγκώνω τη γλώσσα μου») 
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Ο θυμός      (2)  

• Η απλή λεκτική αντίδραση, με απλές φράσεις του τύπου «με 
θύμωσες τώρα γιατί μου είπες….» συνήθως άγνωστη !!! 

 

• Η διάκριση σε κοινωνικά αποδεκτή έκφραση του θυμού και μη 
αποδεκτή, σχεδόν άγνωστη επίσης 

 

• Τα «θυμωμένα μπαλόνια» ένα παραστατικό παράδειγμα – (Στο site 
“ειδικός παιδαγωγός” Φώτης Παπαναστασίου –Ειδ. Παιδαγωγός- 
Σχολ. Ψυχολόγος) 
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Ο θυμός   (3)  

• Το Ξύλο η διαδεδομένη «αντρική» υπόθεση:  

Το πιο βοηθητικό παράδειγμα διαχείρισης θυμού που έδρασε 
καταλυτικά σε πολλά παιδιά:  

 Το παράδειγμα του Ζidane  και του  Materazzi στο Πανευρωπαϊκό 
του 2004.  
(Ευτυχώς ο Zidane είναι τώρα ο προπονητής της Real  και είναι 
γνωστός και σήμερα στα παιδιά) 

 

Στο 5ο Γυμν. Νεάπολης η κ. Ταρσένη πρόβαλε και το video…  

Στο 4ο Πολίχνης τα παιδιά το βρήκαν μόνα τους στο You-Tube και το 
προβάλαμε στους συμμαθητές και συμμαθήτριές τους 37 



 
 Αποτίμηση των ομάδων 
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ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ                                                  (1) 
• Η Παρουσία μου στο κάθε σχολείο είναι μόνο 1 ημέρα εβδομαδιαίως 

• Μεγάλη δυσκολία η εφαρμογή του Προγράμματος μόνο 1 διδακτική 
ώρα τη φορά 

• Όταν υπήρχε μόνο μια διευκολύντρια – χρειαζόταν πιο πολύς χρόνος 
για να βρούμε το ρυθμό μας 

• Η απορία των μαθητών-τριών: «Γιατί μόνο εμείς έχουμε 
ψυχολόγο;;;»-  Χρειάστηκε αρκετό χρόνο για να το επεξεργαστούμε,  

 έτσι προέκυψαν και τα Θετικά μου και  

Ο Ρόλος της/του Ψυχολόγου: να βοηθά να βρίσκει το κάθε άτομο τα 
Θετικά του/της 
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ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ                                                 (2) 
 

• Δεν προϋπήρξαν ατομικές συναντήσεις πριν τις ομαδικές για όλα τα 
παιδιά, κάτι που το θεωρώ κανόνα!. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα 
δυσκολία στην απόκτηση εμπιστοσύνης και στο πόσο γρήγορα 
μπορούσαμε να προχωρήσουμε- ειδικά όταν έμπαινα μόνη στο τμήμα.  

• Αναγκαστήκαμε να κάνουμε λιγότερες συναντήσεις με τα τμήματα για 
να μπορέσουμε να κάνουμε ατομικές συναντήσεις με παιδιά που το 
χρειαζόταν 

• Τυπικά μπορούσα να συμμετέχω σε 3 προγράμματα/ και τα 5 Σχολεία, 
όμως, ήθελαν συμμετοχή και είχαν ανάγκη για το Πρόγραμμα. Ο 
κανονισμός της ΕΔΕΑΥ η λύση!!! 

• Η αποτύπωση της ίδιας της δράσης δύσκολη. 
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ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ και…. Ανάγκη για εποπτεία     (3) 

• Πολύ δύσκολες υποθέσεις στην καθημερινότητα των σχολείων, με 
δύσκολα οικογενειακά και κοινωνικά πλαίσια: «είναι σαν να τρώω 
καθημερινά ξύλο!» λέγαμε καθημερινά με τους/τις συναδέλφους 
εκπαιδευτικούς. Ένιωσα 1η φορά μετά από αρκετά χρόνια, την 
ανάγκη εποπτείας.  

• Η εποπτεία ήρθε τελικά μέσα από το μοίρασμα με τους-τις 
συναδέλφους 

• Το σπάσιμο των μαθητών-τριών των τμημάτων σε μικρότερες ομάδες 
και σε ατομικές συναντήσεις ήταν βοηθητικό 

• Η ευρύτερη συνεργασία με περισσότερους συναδέλφους και με τον  
σύλλογο διδασκόντων καταλυτική 

• Το κάθε σχολικό πλαίσιο είχε την ιδιαιτερότητά του όπως και τη 
μαγεία του 
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Κοινά Σημεία                                           (1) 

• Το πρόγραμμα ήταν σε 5 σχολεία, εγώ –αναγκαστικά!- το 
αντιμετώπιζα σαν 1: η εμπειρία όπως και η καθημερινότητα του 
ενός σχολείου, τροφοδοτούσε την πρακτική στο επόμενο κλπ: Στο 
Ζαγκλιβέρι βρήκαμε ουσιαστικά μαζί με τους μαθητές και τις 
μαθήτριες ότι ο πιο βασικός ρόλος του ψυχολόγου είναι η εξεύρεση 
θετικών στον εαυτό και την ζωή μας! 

• Η αδυναμία εξεύρεσης θετικών από το κάθε άτομο για τον εαυτό 
του/της  -Σε κάποια τμήματα δίναμε τη «βοήθεια του Κοινού»!!! 

• Η διαχείριση του θυμού, σχεδόν άγνωστη 
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Κοινά Σημεία                                         (2) 

• Σε 3 σχολεία, στα 3 διαφορετικά τμήματα, που ζητήθηκε 
παρέμβαση, υπήρχαν μαθητές/αγόρια με  κάποιες περισσότερες 
δυσκολίες στην επικοινωνία (στο λεγόμενο Φάσμα του Αυτισμού )και 
χωρίς σε όλα να είναι το κίνητρο το ίδιο: 

 Στο ένα, το παιδί προκαλούσε συνεχώς λεκτικά και μετά τα 
άλλα προχωρούσαν σε τύπου σωματικές αντιδράσεις  

 Στο άλλο σχολείο έδερνε και έκανε επικίνδυνα για τον εαυτό 
του και τους άλλους πράγματα,  

 Στο 3ο δεν ήταν αυτό το επίκεντρο της κρίσης, αλλά με έναν 
τρόπο ήταν μέσα στην κρίση. 

 

   (Ταυτόχρονα, δεν ήταν μόνο αυτή η δράση που δυσκόλευε, ήταν και 
διάφορες άλλες ιστορίες παιδιών και οικογενειών που αναδύθηκαν)  
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Αποτίμηση της δράσης                             (1) 

• Όταν χρειάστηκε και υπήρξε Συντονισμένη δράση με τον Σύλλογο 
Διδασκόντων--- Απόλυτη επιτυχία στα επιθυμητά αποτελέσματα 

• Προέκυψε και Η επιθυμία των γονιών για Συνεργασία, που μπορεί 
να μην συνεργάζονταν ή να μην ερχόταν πέρυσι ή πιο πριν  

- Όταν συνεργάστηκαν, όπως συνήθως, (σχετικά)-- Θαύματα 

• Παιδιά που φέρονταν έντονα, ηρέμησαν, μπόρεσαν να πάρουν κάτι 
από το θεσμό του Σχολείου 

• Πολλές φορές το ζητούμενο και το Κέρδος:  

  

 Ο σεβασμός στο θεσμό του σχολείου, στους εκπαιδευτικούς, 
 στους/στις συμμαθητές-τριες, στον εαυτό 
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Αποτίμηση της δράσης                       (2) 

• «Άρχισα να νιώθω πιο βολικά μέσα στο τμήμα» (παιδί με κάποιες 
περισσότερες δυσκολίες)  

• Το πιο δύσκολο τμήμα σε κάποιο σχολείο ήταν αυτό που έδρασε πιο 
ώριμα από τα υπόλοιπα σε μια κρίση του σχολείου (4ο Πολίχνης) 

• Έφτασαν σε εμάς κάποια από τα «ήσυχα» παιδιά, που δεν 
δημιουργούν κρίσεις στο σχολείο, και ενώ αντιμετωπίζουν διάφορα 
άλλα ζητήματα, που τα κρατάν πίσω, μένουν εκτός προσοχής. Κάποια 
από αυτά που το είχαν ανάγκη βρήκαν μια επιπλέον βοήθεια. - 
Πρόληψη  (π.χ.: 4ο, 1ο) 

• Παιδιά που δεν συμμετέχουν σε εκδηλώσεις του σχολείου, ήθελαν να 
έρθουν στην εκδήλωση του Προγράμ. Αγ. Υγείας, ειδικά ένα ολόκληρο 
τμήμα (5ο)!! 

45 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ της 
εφαρμογής του προγράμματος  

Όπως φάνηκε, ΕΝΙΣΧΥΘΗΚΕ μέσα από τις κοινές δράσεις, παιχνίδια και 
συζητήσεις: 

 

1. Η Αυτοεκτίμηση των μαθητών και μαθητριών  

2. Η Συνεργασία  

3. Η Αλληλο-αποδοχή, και το πιο απλό: 

4. Πιο εύκολα λύνουν ζητήματα μεταξύ τους!!
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Προκλήσεις για το μέλλον       (1) 
 

• Η εφαρμογή του προγράμματος και σε επόμενα σχολικά έτη και στα ίδια 
τμήματα!! 
 

• Η παρουσία Σχολικού ψυχολόγου σε κάθε σχολείο, για κάθε τμήμα και για 
κάθε παιδί, χωρίς να ψυχολογικοποιούμε τις καταστάσεις αλλά, να βοηθάμε 
στην πρόληψη, την ενδυνάμωση των παιδιών και την έγκαιρη αντιμετώπιση 
κρίσεων.  

 
• Η διάχυση της δράσης με την συνεργασία και άλλων εκπαιδευτικών 

ειδικοτήτων, όπως πχ έγινε στο 5ο Νεάπολης 
 

• Η παρουσία ψυχολόγου σε όλα τα σχολεία αν όχι καθημερινά, 2-3 φορές την 
εβδομάδα ως εξωτερικής/-ού συνεγάτιδας/-ργάτη. 
 

•Η Μόνιμη παρουσία των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων 
(αναπληρωτών) σε όλα τα Σχολεία 47 



Ένα μεγάλο  ευχαριστώ  
σε όλους/ες τους/τις διευθυντές-τριες,   
τους Συλλόγους Διδασκόντων,  
τους-τις συναδέλφους έναν έναν και μία 
μία ξεχωριστά, τα παιδιά, τους γονείς τους  
 
Την κ. Χριστίδου, την κ. Πηλείδου και 
τους συντελεστές της εκδήλωσης 
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Αθανασία Τιβικέλη, Σχολ. Ψυχολόγος ΑΠΘ 

Μέλος της ΕΔΕΑΥ του ΕΙΔ. ΕΠΑΓΓ. ΓΥΜΝ. -ΛΥΚ. ΙΝΑΑ ΠΕΥΚΩΝ 

Ταρσένη Σοφία, ΠΕ 16, Κουρτίδης Παναγιώτης, ΠΕ02, 5ο Γ/σιο Νεάπολης, 

Σιώκη Φωτεινή, ΠΕ01, Γ/σιο Καλινδοίων,  
Βλάχου Παναγιώτα, ΠΕ02, 1οΓ/σιο Ευόσμου,  

Τριανταφυλλίδου Κων/να, ΠΕ03, 4ο Γ/σιο Πολίχνης 
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