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Aυτοεκτίµηση 
Η σηµασία στη ζωή του παιδιού/εφήβου 
• Η αυτοεκτίµηση είναι ένα σηµαντικότατο ψυχικό 
εφόδιο που θα συνοδεύει το παιδί σε όλη του τη 
ζωή και ίσως το πιο σηµαντικό συστατικό της 
ευτυχίας.  

• Η αγάπη και η εµπιστοσύνη που έχουν για τον 
εαυτό τους θα επηρεάσει το µέλλον τους σε κάθε 
πτυχή της ζωής τους: 
• Κοινωνική, διαπροσωπική (σχέσεις, οικογένεια) 
• Ακαδηµαϊκή ,Επαγγελµατική (σχολική επιτυχία/
αποτυχία , εργασιακή αποκατάσταση) 



Aυτοεκτίµηση 
Πως επηρεάζεται?  
• Η αυτοεκτίµηση του παιδιού βάλλεται από οποιαδήποτε 

µορφή κακοποίησης, αλλά και από την απλή, καθηµερινή 
κριτική, τα λόγια εκείνα που λέµε µέσα στα νεύρα µας, 
χωρίς να το πολυσκεφτόµαστε.  
•  Τα παιδιά δεν µπορούν να διακρίνουν το περιεχόµενο από τις 
λέξεις ή και τις πράξεις ακόµα. 

•  Απόρριψη, συνεχής υποτίµηση και µη αναγνώριση θετικών 
στοιχείων 



 
Αυτοεκτίµηση 
Πως χτίζεται… 
 •  Γεννιόµαστε η γινόµαστε δυνατοί 

•  Θεµελιακές πεποιθήσεις για τον εαυτό µας, τους άλλους 
ανθρώπους και τον κόσµο γενικότερα. 

•  Συνήθως είναι αποτέλεσµα των εµπειριών της παιδικής ηλικίας 
αλλά µπορούν να αναπτυχθούν και αργότερα στη ζωή 

•  Γονεικά θετικά πρότυπα 
•  Αναγνώριση, επιβράβευση 
•  Κοινωνική µάθηση 

• Περιθώρια βελτίωσης 
 
 





Σηµάδια χαµηλής αυτοεκτίµησης 
• Μαθητές/παιδιά κοινωνικά αποµονωµένα 
• Καλοί µαθητές χωρίς όµως να το αναγνωρίζουν 
• Μικρή συµµετοχή στις δραστηριότητες 

•  (συνήθως κάθονται µόνοι τους στα διαλλείµατα, δεν 
είναι δηµοφιλείς) 

• Πάντα ακολουθούν δεν ηγούνται 
• Θύµατα ποτέ θύτες 



Ένα παράδειγµα 
• Που και πως χτίζεται ή γκρεµίζεται η αυτοεκτίµηση? 

•  Στο σπίτι 
•  Στο σχολείο 
•  Στη παρέα 
•  Σε δραστηριότητες εκτός σχολείου 

• Εστιάζουµε στα θετικά µη παραγνωρίζοντας οποιαδήποτε 
αρνητικά µπορεί να έχει ο έφηβος 
•  Ο έφηβος θέλει αναγνώριση και ενδυνάµωση των θετικών και 
βελτίωση και αποδοχή των αρνητικών 



Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 
• Τιµωρός vs. Εκπαιδευτικός-συµβουλευτικός 

• Καθοδηγητής (πρότυπο για τους µαθητές, δάσκαλος, 
φίλος) 

• Εµπειρικός επιστήµονας (χρησιµοποιείτε άλλες 
περιπτώσεις για να ενδυναµώσετε τη προσωπικότητα 
κάποιου) 

•  Ισότιµος και συνεργατικός (δεν είµαστε αυθεντίες! 
Είµαστε συνεργάτες) 
•  Ενσυναίσθηση (ανθρώπινο πρόσωπο, όχι ψυχροί και 
απρόσωποι) 

•  Αυθεντικότητα (ειλικρινείς) 
 



Τα Ναι και Τα Όχι 

• Δώστε στο µαθητή τη δυνατότητα 
•   να αναλάβει πρωτοβουλίες  
•   να δηµιουργήσει µόνος του αλλά και µε τους άλλους 
•  την ευκαιρία να πετύχει  

• Διδάξτε στους µαθητές σας να έχουν εµπιστοσύνη στον 
εαυτό τους και να µην φοβούνται το λάθος 
•  Προσπαθήστε να εντοπίσετε εκείνα τα θετικά που µπορεί να έχουν 





Πως το πετυχαίνουµε 
• Αφιερώστε λίγο χρόνο  στα παιδιά να σας µιλήσουν για 

•  Τον εαυτό τους 
•  Τους στόχους τους 
•  Τι τους ανησυχεί στο Γυµνάσιο 
•  Τι τους αρέσει και τι δεν τους αρέσει 

• Δείξτε ένα διαφορετικό πρόσωπο της εκπαίδευσης 
•  Σταθείτε δίπλα τους αν χρειαστεί 
•  Αφιερώνετε πάντα λίγο χρόνο να µιλάτε για το πώς βιώνουν το 
Γυµνάσιο 

 



Απλά πράγµατα 
• Οµαδικές εργασίες που να έχουν ένα ρόλο 
• Απλή επιβράβευση έστω και στα φαινοµενικά εύκολα 
• Στήριξη στα δύσκολα 
• Διακριτική παρατήρηση 
• Εποικοδοµητική κριτική και όχι στείρα απόρριψη 
• Δείτε λίγο πίσω από την βιτρίνα! 



Απλά πράγµατα 
• Υποµονή. Το παιδί χρειάζεται τον χρόνο του για να µάθει.  

•  Δείτε τι ξέρει και τι χρειάζεται να µάθει 

• Μην τροµάζετε το παιδί µε καταστροφικά σενάρια για το 
µέλλον 
•  Τονίζετε πάντα ότι υπάρχουν περιθώρια για βελτίωση είτε λίγα είτε 
πολλά 

• Αναπτύξτε µέσα από δραστηριότητες 
•  Κανόνες 
•  Αξίες για την Παιδεία, το συνάνθρωπο, τον Εαυτό Μας 



Γονείς 
Το Α και το Ω 
• Ανοικτή επικοινωνία µαζί τους 

•  Ακούτε τι σας λένε 

• Οριοθετηµένη σχέση 
•  Μην πάτε πιο πέρα από ότι µπορείτε  

• Συνεργασία 
•  Είµαστε συνεταίροι και όχι αντίπαλοι 

• Αιτία για χαµηλή αυτοεκτίµηση 
•  Καθοδηγείται τους γονείς 
•  Συµβουλεύετε τους εκεί που µπορείτε 
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