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Προβληματική 
 
Κακθμερινά ςυμβαίνουν πράγματα είτε ςτθν προςωπικι μασ ηωι, είτε ςτον 

χϊρο του ςχολείου τα οποία είναι ικανά να μάσ προκαλζςουν ποικίλα 
ςυναιςκιματα, τόςο κετικά όςο και αρνθτικά. Και αυτό ζχει άμεςθ επίπτωςθ ςτο 
πωσ λειτουργοφμε ωσ εκπαιδευτικοί αλλά και ωσ ενιλικα άτομα ςτθν προςωπικι 
μασ ηωι. Σο ίδιο παρατθροφμε να ςυμβαίνει και ςε πολλοφσ μακθτζσ ι ακόμθ και 
ςτουσ γονείσ τουσ.  

Θ πρόκλθςθ αρνθτικϊν ςυναιςκθμάτων ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ παράγει 
ςκζψεισ για το ποιοσ ζχει τθν ευκφνθ για τθν κατάςταςθ που προκλικθκε. Σο άτομο 
κα μπει ςτθ διαδικαςία να κατθγοριςει τισ ςυνκικεσ ι τουσ άλλουσ για τθ ςυμφορά 
που το βρικε. Όπωσ λζει και ο Η.Π. αρτρ «θ κόλαςθ είναι οι άλλοι». Πιο ςπάνια κα 
αναγνωρίςει όμωσ πωσ το ίδιο ςυνζβαλλε ςτθν δυςάρεςτθ αυτι κατάςταςθ. 
Δυςκολεφεται δθλαδι να αναλάβει τθν προςωπικι του ευκφνθ για τθν τροπι που 
πιραν τα πράγματα και ακινθτοποιείται. Αναλϊνεται να κατθγορεί τουσ άλλουσ για 
ό,τι του ςυμβαίνει, διαιωνίηοντασ μια νοςθρι πραγματικότθτα, ςτθν οποία 
εγκλωβίηεται όλο και περιςςότερο. Νιϊκει να αδικείται. Δεν βλζπει διεξόδουσ, 
κακϊσ περιμζνει από τουσ άλλουσ να λφςουν το ηιτθμα. κοντάφτει ξανά και ξανά 
με τον ίδιο τρόπο και αυτό δεν το προβλθματίηει. Ζτςι ζχουμε ακινθτοποιθμζνουσ 
εκπαιδευτικοφσ, ακινθτοποιθμζνα ςχολεία, ακινθτοποιθμζνεσ προςωπικζσ ηωζσ. 
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Προςωπικι ευκφνθ ςθμαίνει να αναγνωρίςει το άτομο μζχρι ποιο βακμό 
ευκφνεται το ίδιο για τθν εξζλιξθ των πραγμάτων. Από το ςθμείο αυτό αποφαςίηει 
να προβεί ςε αλλαγζσ προκειμζνου να ςταματιςει θ κατάςταςθ να είναι 
δυςλειτουργικι. Κατανοεί τον εαυτό του. Αντιλαμβάνεται μζχρι που μπορεί το ίδιο 
να επθρεάςει τθν κατάςταςθ και κάνει διορκωτικζσ κινιςεισ. Δεν χάνει το χρόνο και 
τθν ενζργειά του προςπακϊντασ να αλλάξει τουσ άλλουσ, ξεκινάει από τον ίδιο. 
ταματά τθν πακθτικι βίωςθ και μπαίνει ενεργθτικά να λφςει το πρόβλθμα. Θζτει 
τισ βάςεισ ϊςτε να ορίςει τθ ηωι του. Κινθτοποιείται. Θ προςωπικι αλλαγι μπορεί, 
δευτερογενϊσ, να επθρεάςει και τθν ςυμπεριφορά των άλλων, κάτι που δεν 
επιτυγχάνεται με τθν άμεςθ προςπάκεια αλλαγισ τουσ. 

θμαντικι διάκριςθ είναι εκείνθ τθσ ευκφνθσ από τθν ενοχι. Αν το άτομο 
κατθγορεί τον εαυτό του και ενοχοποιείται, τελικά ακινθτοποιείται. Χρειάηεται 
νοιάξιμο και αγάπθ για τον εαυτό, για να δει κακαρά τα πράγματα, να αναλάβει τθν 
ευκφνθ του χωρίσ τελικά το λάκοσ να γίνει θ φυλακι του. 

Εκεί ακριβϊσ βρίςκεται και ο ςτόχοσ τθσ ςφςκεψθσ που κα ζχουμε με τα 
ςτελζχθ τθσ Κοινωνικισ Τπθρεςίασ του Διμου Αγ. Νικολάου, τισ κ. Γιαννικάκθ 
Εμμανουζλα και Παπαδοποφλου ίςςυ.  Μαηί κα προςπακιςουμε  να αναπτφξουμε 
δεξιότθτεσ που αν και να δεν κα μάσ βοθκιςουν να αλλάξουμε άμεςα τουσ άλλουσ 
ι τισ ςυνκικεσ, κα μάσ καταςτιςουν  ικανοφσ  να δουλζψουμε τουσ εαυτοφσ μασ 
και να βροφμε διεξόδουσ εκεί που βλζπαμε αδιζξοδα. Μαηί κα επιχειριςουμε το 
άνοιγμα των οριηόντων και το ξεκλείδωμα τθσ κλειδωμζνθσ πόρτασ.  

Προσ τοφτο καλοφμε τουσ παρακάτω εκπαιδευτικοφσ να ςυμμετάςχουν ςε 
μια πρϊτθ ςχετικι 2/ωρθ ςυνάντθςθ θ οποία κα πραγματοποιθκεί τθν Παραςκευι 
31/3/2017 και ϊρα 12.00-14.00 ςτθν αίκουςα βιβλιοκικθσ του 4ου Δθμ. χολείου 
Αγ. Νικολάου: 

 

1. ακαδάκθ Μαρία 

2. Παναγιωτάκθ Φωτεινι 

3. Μικεόγλου Νεκταρία 

4. Γρθγορίου Ιφιγζνεια 

5. Ποργιαηίδου Αργυρϊ 

6. Λαηόπουλοσ Γεϊργιοσ 

7. τάμκου Χρυςάνκθ 

8. Λιναρίτθ Αικατερίνθ 

9. Σαπεινόπουλοσ Παςχάλθσ 

10. Φαηοφ Μαρία 

11. Αμπατηι Σριςεφγενθ 

12. Κυριακοφ Ευρυδίκθ 

13. ωτθράκου Αικατερίνθ  

 

θμ. Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί μποροφν να αντικαταςτακοφν από 
ιςάρικμουσ άλλουσ ενδιαφερομζνουσ εκπαιδευτικοφσ κατά τθν κρίςθ τθσ ςχολικισ 



μονάδασ. Μπορεί επίςθσ να ςυμμετάςχουν και επιπλζον εκπαιδευτικοί κατά τθν 
κρίςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ, αρκεί να μάσ το γνωρίςουν οι ςχολικζσ μονάδεσ  μζχρι 
το πρωί τθσ Παραςκευισ. 

Παρακαλοφμε για τθν ζγκαιρθ προςζλευςθ.   

τθν ςυηιτθςθ μποροφν να ςυμμετάςχουν και όςοι/ςεσ Δ/ντζσ/ντριεσ 
ενδιαφζρονται και δφνανται. 

 
Ο χολικόσ φμβουλοσ 

 
Μαμάκθσ Γεϊργιοσ 

 
 

 

 


