
 
 

Θεωρία μαλακών δεξιοτήτων 1 
Μάθημα & γρήγορες ασκήσεις - έτος 1 

έκδοση 2020-06-01 Η 

 
 
 

 
 
 
 

 
ειρήνη δεν είναι η απουσία σύγκρουσης αλλά η ικανότητα 

αντιμετώπισης της. 
Μαχάτμα Γκάντι 

 
 

 

 

 



Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτό 
το μάθημα 

Τι υπάρχει για μένα; 
Αυτό το μάθημα βοηθά τους μαθητές ηλικίας 10 έως 18 ετών να βελτιώσουν την ομάδα και την 
εργασιακή ατμόσφαιρα στην τάξη τους, καλύπτοντας τα ακόλουθα θέματα: 

● 5 αξίες αλλαγής 
● Ενδυνάμωση και θυματοποίηση 
● Σφάλμα εναντίον λάθους 
● Κρίση εναντίον παρατήρησης 
● θετικό σχόλιο 
● Εκκαθάριση αιτήματος 
● Σπουδές με μουσική 
● Αναβλητικότητα 
● Διαχείριση προτεραιοτήτων 
● Εγκέφαλος και συναισθήματα 
● Νευρώνες 
● άγχος 
● DESC επίλυση συγκρούσεων 
● Αποτυχία και παραίτηση 
● Σταθερή και αναπτυξιακή νοοτροπία 

 

Αλλαγή συμπεριφοράς με την κατάποση 
της θεωρίας !; 
Στο ατομοκεντρικό μαθησιακό περιβάλλον,όπου η παιδαγωγική της Σχολή Μετασχηματισμού          
είναι σε δράση, οι προσπάθειες των εκπαιδευτικών να είναι σε ειδικούς ρόλους όσο το δυνατόν               
συχνότερα.Για να το κάνουν αυτό, πρέπει να ελαχιστοποιήσουν τα γραφειοκρατικά καθήκοντα           
και να εκχωρήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες αρμοδιότητες. Οι ασκήσεις κλειστού τύπου με             
μία μόνο σωστή απάντηση μπορούν να ανατεθούν σε ένα βιβλίο, έναν υπολογιστή ή έναν              
βοηθό μαθητή. Στην ανάπτυξη του γραμματισμού, για παράδειγμα, αυτό ισχύει για ασκήσεις            
γραμματικής ή υπαγορεύσεις. Από την άλλη πλευρά, οι ανοιχτές και σύνθετες ασκήσεις            
απαιτούν την τεχνογνωσία του ειδικού παιδαγωγού, ο οποίος είναι επίσης ο καθηγητής            
διευκόλυνσης. Επιστρέφοντας στο παράδειγμα του γραμματισμού, αυτό θα συνέβαινε όταν ο           
εκπαιδευτικός διορθώνει ένα δοκίμιο ή διευκολύνει τη δημιουργία μιας θεατρικής παράστασης. 
 
Κάναμε το ίδιο με το μάθημα μαλακών δεξιοτήτων. Σχεδιάσαμε αυτό το μάθημα έτσι ώστε οι               
μαθητές να είναι όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητοι για να μάθουν και να εδραιώσουν τα               
θεωρητικά θεμέλια χωρίς να χρειαστούν τον εκπαιδευτικό. Αυτό γίνεται έτσι ώστε ο            
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εκπαιδευτικός να μπορεί να επικεντρωθεί στην εφαρμογή θεωριών στις καθημερινές          
καταστάσεις της τάξης του. 
 
Γύρω από αυτά τα θεωρητικά θεμέλια, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί χτίζουν ένα λεξιλόγιο, μια               
κοινή κουλτούρα και ένα θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί να βασιστεί η εκπαιδευτική ομάδα              
κατά τη διάρκεια κρίσεων. Ένας μαθητής φτάνει αργά; Μπορούμε να του μιλήσουμε για την              
ενδυνάμωση χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε ένα διάλειμμα για να τον παρουσιάσουμε σε αυτήν              
την ιδέα που ήδη γνωρίζει. Δύο μαθητές αγωνίζονται; Ένας από αυτούς μπορεί να πει ότι τα                
λόγια του είναι κρίσιμα χωρίς να χρειάζεται να εξηγήσουν τη διαφορά μεταξύ παρατήρησης και              
κρίσης. Τέλος πάντων, σε συναισθηματικά αγχωτικές καταστάσεις, οι μαθητές (και οι ενήλικες)            
είναι κλειστοί σε εξηγήσεις. Γι 'αυτό θέλουμε να ελαχιστοποιήσουμε τον φόρτο εργασίας γύρω             
από τη θεωρητική μάθηση, και αντίθετα να επικεντρωθούμε στις αλλαγές συμπεριφοράς των            
μαθητών. Αυτός είναι ο πραγματικός στόχος αυτού του μαθήματος. 
 
Τρεις προϋποθέσεις υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα αυτού του μαθήματος: 

● Βεβαιωθείτε ότι οι μαθητές κυριαρχούν στη θεωρία μέσω δοκιμών. 
● Η παραδειγματικότητα της εκπαιδευτικής ομάδας που ενσωματώνει αυτή τη θεωρία 

στις καθημερινές της δράσεις. 
● Ενθαρρύνετε (και ενδυναμώστε) τους μαθητές να αναλύσουν τη συμπεριφορά τους 

υπό το φως της θεωρίας. 
 
Αυτό το τελευταίο σημείο διευκολύνει τη μέτρηση του τι πραγματικά έχει σημασία: πώς η κάθε 
συμπεριφορά μαθητή αλλάζει, από μήνα σε μήνα; 

Τίποτα που αξίζει να γίνει γνωστό δεν 
μπορεί να διδαχθεί 

Oscar Wilde 
 

Η σπειροειδής προσέγγιση 
Όσον αφορά την ιστορία, τη γεωγραφία και την επιστήμη, συνιστούμε να κάνετε ένα κεφάλαιο              
την εβδομάδα με ολόκληρη την τάξη. Σε αντίθεση με την αριθμητική, τον αλφαβητισμό και τις               
ξένες γλώσσες όπου τα κενά μεταξύ των μαθητών είναι συχνά σημαντικά, σας συμβουλεύουμε             
να μάθουν οι μαθητές μαζί. Έτσι, όλοι μπορούν να μάθουν μαζί το κεφάλαιο 3, για παράδειγμα,                
δημιουργώντας έτσι ένα ομαδικό εφέ. Πράγματι, ακόμη και ένας μαθητής δέκα ετών και ένας              
μαθητής δεκαπέντε ετών μπορούν να ανακαλύψουν μαζί στην ίδια ομάδα πώς η κρίση διαφέρει              
από την παρατήρηση. Δεν είναι το ίδιο για τα κλάσματα, τα οποία ο δεκαπεντάχρονος μαθητής               
υποτίθεται ότι είχε ήδη κατακτήσει εδώ και πολύ καιρό. 
 
Μερικοί μαθητές μαθαίνουν γρηγορότερα από άλλους, επειδή είναι μεγαλύτεροι, ή επειδή έχουν            
καλύτερη κατανόηση μιας γλώσσας, ή επειδή είναι πιο παθιασμένοι με το θέμα ή απλά επειδή               
το έχουν ήδη μάθει. Κάθε κεφάλαιο έχει αρκετά επίπεδα επάρκειας, και δεν φαντάζουμε ότι ένας               
μαθητής θα κατέχει όλα τα επίπεδα σε μια εβδομάδα. Είναι λοιπόν απαραίτητο να σημειωθεί η               
πρόοδος κάθε μαθητή για κάθε κεφάλαιο: 
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Στον παραπάνω πίνακα, κάθε στήλη είναι ένα κεφάλαιο, ενώ οι αριθμοί στον πίνακα             
αντιπροσωπεύουν το επίπεδο που πρέπει να επιτευχθεί. Το πρώτο κεφάλαιο «5 Αξίες», για             
παράδειγμα, έχει αναθεωρηθεί δύο φορές: μία φορά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας 1, και άλλη               
φορά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας 15. Ιωάννης ο μαθητής είχε φτάσει στο επίπεδο 2 κατά τη                 
διάρκεια της εβδομάδας 1, και στη συνέχεια να φτάσει στο επίπεδο 3 κατά τη διάρκεια της                
εβδομάδας 15. 
 
Τα συνεχώς αυξανόμενο μαθησιακό υλικό αρκετές φορές το χρόνο θα επιτρέψει στους            
μαθητές να το ενσωματώσουν καλύτερα από το να το μελετήσουν για αρκετές εβδομάδες             
στη σειρά. 
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 5 Αξίες Παρατηρήσεις 
έναντι Κρίσης 

Αναβλητικότητα Θετικό  Σχόλιο ..
. 

επίπεδο εβδομάδας 1 
εβδομάδα 15 

εβδομάδα 2 
εβδομάδα 16 

εβδομάδα 3 εβδομάδα 4 ..
. 

John 2   3 1   3 1 3 . 
.. 

Fanny 2   3 2   4 2 1 ..
. 

Erika 1   2 1 1 - ..
. 

Παναγιώτης 2   5 3   5 2 4 ..
. 



5 Αξίες Αλλαγής 

Γιατί και πώς να μάθετε αυτές τις αξίες; 
Η μετατροπή ενός παραδοσιακού σχολείου σε ένα εξατομικευμένο μαθησιακό περιβάλλον 
περιστρέφεται γύρω από τις αξίες. 5 αξίες μας ενώνουν και μας καθοδηγούν στις αποφάσεις 
μας. Σε πάρα πολλά παραδοσιακά σχολεία, αυτές οι αξίες παραμελούνται και ανατρέπονται 
ακόμη και με χαλαρότητα, ενοχή για λάθη, μικρο-διαχείριση, ατομικισμός, βλαβερές προθέσεις. 
 
Η εκμάθηση αυτών των αξιών είναι άχρηστη εάν παραβιάζονται συστηματικά στο σχολείο. Για 
να γίνει μια αλλαγή στις τάξεις, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ενσωματώσουν αυτές τις τιμές. Ο 
πιο σίγουρος τρόπος για να κάνουν οι εκπαιδευτικοί μια προσπάθεια ενσωμάτωσης αυτών των 
αξιών είναι να τους διδάξουν στους μαθητές: 

- λέγοντας ότι είναι σημαντικό για τους εκπαιδευτικούς τους να τις ενσωματώσουν και 
- να διασφαλίσουν ότι οι μαθητές μπορούν να κάνουν (καλοπροαίρετα) σχόλια σε έναν 

ανυπόμονο ενήλικα (εκπαιδευτικό λάθος ). 
 
Οι μαθητές είναι εξαιρετικοί φορείς για υπενθυμίσεις. 
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επίπεδο 1 Απλοποιημένη κατανόηση των τιμών 
5 αξίες Παρακολουθήστε μια τάξη ή διαβάστε αυτό το επεξηγηματικό κείμενο. 

1. Αριστεία  

Η Αριστεία σημαίνει ότι έχεις φιλοδοξία και κάνεις προσπάθειες να ξεπεράσεις τον εαυτό             
σου. 
 
Για παράδειγμα, αν μπορώ να κάνω 14 κάμψεις, η αριστεία είναι να στοχεύσω σε 20 κάμψεις σε                 
4 εβδομάδες. Πρέπει να είναι δύσκολο για μένα, αλλά ακόμα εφικτό. Με στόχο να κάνω μόνο 15                 
κάμψεις σε 4 εβδομάδες, αν μπορώ ήδη να κάνω 14, αυτό δεν είναι φιλόδοξο. Δεν είναι εφικτό                 
να επιδιώξετε 3000 την επόμενη εβδομάδα. 

2. Εκπαιδευτικό λάθος 

Ένα διδακτικό λάθος είναι να χαίρεσαι που κάνεις λάθος όταν μας επιτρέπει να μάθουμε. 
 
Για παράδειγμα, όταν μαθαίνω ένα βιντεοπαιχνίδι, ξεκινάω αρκετά δύσκολα επίπεδα. Όσο δεν            
έχω γίνει αρκετά ικανός σε ένα επίπεδο, κάνω λάθη και χάνω παιχνίδια. Είναι φυσιολογικό,              
μαθαίνω από την κατανόηση αυτών των σφαλμάτων και βελτιώνομαι όταν ξεκινά ξανά το             
επίπεδο. 
 
Και στο σχολείο, όταν αποτυγχάνω σε τεστ επιστημονικού κεφαλαίου, είναι ενδιαφέρουσες           
πληροφορίες για τα μειονεκτήματά μου και μπορώ να εξασκηθώ πριν δοκιμάσω ξανά αυτό το              
τεστ. Έτσι , εάν αποτύχω σε ένα τεστ επειδή δεν έχω κάνει καμία μαθησιακή προσπάθεια, δεν                
είναι ένα εκπαιδευτικό λάθος, ίσως η έλλειψη κινήτρων. Όχι όμως αριστεία. 

3. Ενδυνάμωση 

Ενίσχυση σημαίνει ανάληψη δράσης για την προώθηση των έργων σας. 
 
Για παράδειγμα, για να διαβάσω ένα βιβλίο, πρέπει να αγοραστεί, έπειτα πρέπει να αρχίσω να               
το διαβάζω, έπειτα πρέπει να καταλάβω τα δύσκολα εδάφια. Θα αγοράσει το σχολείο το βιβλίο               
για μένα; Θα μου θυμίσουν οι γονείς μου ότι ήρθε η ώρα να αρχίσω να διαβάζω; Πρέπει ο                  
δάσκαλός μου να βρει τα χωρία που δεν κατάλαβα; Εάν η απάντηση είναι ναι, τότε είμαι                
κοινωνική πρόνοια. 
 
Η ενδυνάμωση είναι αυτόνομη και υπεύθυνη. Για το βιβλίο, είναι να το αγοράσω ή να το βρω για                  
να δανείσω τον εαυτό μου. Αποφασίζω να αρχίσω να διαβάζω εγκαίρως. Στην πραγματικότητα,             
πρέπει να σημειώσω τι δεν καταλαβαίνω και να αναλάβω την πρωτοβουλία να αναζητήσω τις              
απαντήσεις. 
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Η ενδυνάμωση βγάζει τον μαθητή και τον εκπαιδευτικό από τη θέση του θύματός του, όπου οι                
δυσκολίες τους μπορούν να οφείλονται μόνο σε εξωτερικούς παράγοντες: είναι επειδή το θέμα             
είναι πολύ σκληρό, ή επειδή είμαι σε ένα κακό σχολείο ή επειδή ... Αντιθέτως, Η ενδυνάμωση                
μου επιτρέπει να πω,, όχι δεν είμαι θύμα και ναι μπορώ να κινητοποιήσω τον εαυτό μου για να                  
βελτιώσω την κατάστασή μου. 

4. Αμοιβαία βοήθεια  

Η αμοιβαία βοήθεια στην τάξη είναι οι εξηγήσεις που οι μαθητές δίνουν ο ένας στον άλλο. 
 
Για παράδειγμα, όταν έχω κάνει, διορθώσει και κατανοήσει μια άσκηση, μπορώ να ξεκλειδώσω             
έναν άλλο μαθητή που αγωνίζεται να φτάσει εκεί. Μπορώ επίσης να διορθώσω συγκεκριμένες             
αξιολογήσεις άλλων μαθητών. Μπορώ ακόμη και να βοηθήσω τον δάσκαλο να επιβάλει ένα             
εργασιακό κλίμα στην τάξη. 

5. Φιλανθρωπία 

Η καλοσύνη σημαίνει να είσαι επιεικής, ευγενικός και προσεκτικός στους άλλους. Είναι            
ωραίο. 
 
Για παράδειγμα, πρέπει να ανησυχείτε για έναν μαθητή που έχει μεγάλη θλίψη λόγω             
οικογενειακού προβλήματος. Σημαίνει επίσης να είσαι ευγενικός και να εργάζεσαι για το γενικό             
συμφέρον, όπως να βοηθάς να διατηρήσεις τους χώρους καθαρούς ή να αποφεύγεις να κάνεις              
κακά πράγματα για κάποιον. 
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επίπεδο 2 Αποθήκευση αξιών  
5 αξίες 🕑 Αναπαραγωγή της απλοποιημένης σύνοψης γραφικών με τον ίδιο τρόπο, 

αποκρύπτοντας το πρωτότυπο, σε λιγότερο από 5 λεπτά. 
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Αριστεία 

 

 
Εκπαιδευτικό λάθος 

 

 
Ενδυνάμωση 

 
Αμοιβαία βοήθεια 

 
 
 
 
 

 
καλοσύνη 



Επίπεδο3 Έκφραση αξιών 
5 αξίες 🕑 Ρίξτε μια ματιά στις 5 τιμές και το εικονόγραμμά τους που έχετε κατά 
νου. 

Χωρίς να κοιτάξετε το μάθημά σας, για κάθε τιμή, 
εξηγήστε το στο δάσκαλο σε 2 προτάσεις και μετά δώστε ένα παράδειγμα. 
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επίπεδο 4 Αντανάκλαση: προσδιορίστε τις αξίες 
5 τιμές Ποια είναι η τιμή που παραβιάστηκε ή επισημάνθηκε κυρίως 

για κάθε πρόταση; 
🕑 1 σελίδα σε 5 λεπτά, μόνο ένα λάθος έγινε αποδεκτό 
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1 Είστε ένας σωρός λιπαρά! καλοσύνη ↓ 1 

2 Φοβάμαι να κάνω λάθος. διδακτικό λάθος ↓ 2 

3 Θα φτάσω στη δουλειά αργότερα ... αριστεία ↓ (ενδυνάμωση ↓) 3 

4 Φτάνω αργά. αριστεία ↓ (ενδυνάμωση ↓) 4 

5 Εε ο πατέρας σου είναι σκύλος ... χαχαχα, αστειεύομαι! καλοσύνη ↓ 5 

6 Δεν θέλω να σας βοηθήσω, απλά πρέπει να το φροντίσετε μόνοι σας. αμοιβαία βοήθεια 6 

77 Θα κάνω μια εύκολη άσκηση για να βεβαιωθώ ότι δεν κάνω λάθος. διδακτικό λάθος ↓  7 

8 Μόλις είχατε το 4/10 και πριν από μία εβδομάδα δεν μπορούσατε να 
το κάνετε καθόλου. Οι προσπάθειές σας αποδίδουν. 

αριστεία ↑ 8 

9 Δεν θα το κάνω για εσάς, δοκιμάστε ξανά, νομίζω ότι μπορείτε να το 
κάνετε. 

ενδυνάμωση 9 

10
10 

Θέλετε να σας εξηγήσω; αμοιβαία βοήθεια 1
0 

11
11 

Ποιος μπορεί να μου εξηγήσει τα λάθη μου;  διδακτικό σφάλμα ↑ 
ενδυνάμωση ↑ 
αμοιβαία βοήθεια 

1
2 

12 
12 

Σπάσε και άσε μας! καλοσύνη ↓ 1
2 

13 Βρώμικος ψεύτης. φιλανθρωπία ↓ 1
3 

14 Δεν είμαι εγώ ... Ναι, αλλά το έκανε επίσης! ενδυνάμωση 1
4 
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15
15 

Το έκανα, ήταν λάθος και σε πλήγωσε. διδακτικό λάθος ↑ 
ενδυνάμωση 

1
5 

16
16 

Ρωτήστε κάποιον που κατάλαβε. αμοιβαία βοήθεια 1
6 

17
17 

Ναι, έκανα αυτό το κεφάλαιο πριν από 2 μήνες. Θα σας το εξηγήσω 
ακόμη και αν δεν είναι πλέον πολύ σαφές για μένα. 

αμοιβαία βοήθεια 1
7 

18
18 

Τι μπορώ να κάνω για να  βελτιώσω τον τρόπο που διδάσκω; διδακτικό λάθος ↑ 1
8 

19 Έχετε ήδη πετύχει με 7/10. Θέλετε να το κάνετε ξανά για να λάβετε 
10/10; 

αριστεία ↑ 19

20 Θα γίνω ένας από τους καλύτερους δασκάλους στον κόσμο. αριστεία ↑ 2
0 

21 Δεδομένου ότι αυτά τα δύο κορίτσια έθαψαν το τσεκούρι, επιτέλους 
μπορέσαμε να συνεχίσουμε αποτελεσματικά τα μαθήματα. 

καλοσύνη ↑ 2
1 

22 Όχι, είμαι εγώ. Θα έπρεπε να είμαι πιο προσεκτικός. ενδυνάμωση 2
2 

23
23 

Συχνά αποτυγχάνω στις δοκιμές, επειδή δεν καταβάλω μεγάλη 
προσπάθεια. 

ενδυνάμωση ↓ 
αριστεία ↓ 

2
3 

24 Έλα, απομένει μόνο ένα μίλι. Επιταχύνουμε. αριστεία ↑ 2
4 

25 Όταν ένας από τους μαθητές μου δεν έχει καταλάβει, ρωτά πρώτα 
έναν άλλο μαθητή πριν μου ρωτήσει την ερώτησή του εάν ακόμα δεν 
κατάλαβε. Έτσι με χρειάζονται λιγότερο συχνά. 

αμοιβαία βοήθεια ↑ 2
5 

26 Κατάφερα στην αξιολόγηση σαν κι εσένα. Σας ευχαριστώ που μου 
εξηγήσατε. Κάνουμε μια καλή ομάδα. 

αμοιβαία βοήθεια 2
6 

27
27 

Μόλις έχω την ευκαιρία, ζητώ από έναν άλλο μαθητή ένα μικρό 
μάθημα. 

αμοιβαία βοήθεια 2
7 

28
28 

Δεν θα κάνω το τεστ γιατί φοβάμαι μην αποτύχω. Αν κάνω λάθος, θα 
μου φωνάξει ξανά. 

καλοσύνη mistake 
διδακτικό λάθος ↓ 

2
8 
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29 Μην μου πεις τίποτα, θα το κοιτάξω ακόμα λίγο μόνος μου. ενδυνάμωση ↑ 2
9 

30 Κάθε μέρα, η συμμαθήτρια μου Τίνα μου εξηγεί μια μαθηματική 
άσκηση. 

αμοιβαία βοήθεια 3
0 

31
31 

Δεν θέλετε να γίνετε σπουδαίος επιστήμονας; αριστεία 3
1 

32
32 

Μπορώ να σας βοηθήσω; αμοιβαία βοήθεια ↑ 
καλοσύνη ↑ 

3
2 

33 Έχω μεγάλες φιλοδοξίες για σένα. αριστεία ↑ 3
3 

34 Είμαι δάσκαλος αλλά δεν ξέρω τα πάντα. Μερικές φορές κάνω λάθος 
και μαθαίνω. 

διδακτικό λάθος ↑ 3
4 

35 Όχι, είναι πολύ εύκολο, δώσε μου κάτι άλλο. αριστεία ↑ 
εκπαιδευτικό λάθος ↑ 

3
5 

36 Δεν μου αρέσει να διαβάζω  μόνος μου, δουλεύω καλύτερα όταν μου 
εξηγείται. 

αμοιβαία βοήθεια ↑ 3
6 

37 Πιστεύετε ότι μπορείτε να τρέξετε ακόμη πιο γρήγορα από ό, τι χθες; αριστεία↑ 3
7 

38 Είμαι κουρασμένος από αυτόν τον οδοντίατρο. Πώς μπορώ να 
συνηθίσω να βουρτσίζω τα δόντια μου; 

ενδυνάμωση ↑ 
εκπαιδευτικό λάθος ↑ 

3
8 

39 Επιτρέψτε μου να το δοκιμάσω μόνος μου πρώτα. εξουσιοδότηση ↑ 3
9 

40 Δεν έσπασα το ποτήρι σκόπιμα, αλλά έπαιρνα τον κίνδυνο να παίξω 
ποδόσφαιρο γνωρίζοντας ότι ήταν επικίνδυνο για το ποτήρι. 

εξουσιοδότηση 4
0 

41
41 

Επιτρέψτε μου να διανείμω αυτά τα φύλλα, κύριε. ενδυνάμωση ↑ 
καλοσύνη ↑ 

4
1 

42 Όταν δεν καταλαβαίνω το βιβλίο, ρωτώ έναν άλλο μαθητή. Και μόνο 
μετά, αν δεν μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιος τάξης, ρωτώ τον 
εκπαιδευτικό. 

αμοιβαία βοήθεια 4
2 
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43
43 

Είναι καιρός να ξεκινήσω εάν θέλω να βγω από αυτό. εξουσιοδότηση ↑ 4
3 

44 
Οι 

Οι μαθητές μου θέλουν να πάνε σε σχολικό ταξίδι. Θα τους ζητήσω 
να το οργανώσουν οι ίδιοι. 

ενδυνάμωση 4
4 

45
45 

Μόλις εντοπίσω έναν ανήσυχο ή νευρικό μαθητή, προσπαθώ να βρω 
τον χρόνο να του μιλήσω, έτσι ώστε να μπορεί τουλάχιστον να 
αδειάσει την τσάντα του. 

καλοσύνη ↑ 4
5 

46 Όταν  δεν καταλαβαίνω, βρίσκω εύκολα έναν άλλο μαθητή για να μου 
εξηγήσει. 

αμοιβαία βοήθεια 4
6 

47
47 

Δοκίμασα μια νέα συνταγή. Η γεύση μπορεί να είναι περίεργη. διδακτικό λάθος ↑ 4
7 

48 Σήμερα, έχω 3 ιδιωτικά μαθήματα που έδωσε ένας άλλος μαθητής: 
Σταχτοπούτα για μαθηματικά, Αναστασία για γλώσσα και Drizella για 
γαλλικά. 

αμοιβαία βοήθεια 4
8 

49
49 

Ναι, ίσως έκανα ένα λάθος αγαπητοί μαθητές. Που; διδακτικό λάθος ↑ 49

50 Όταν έχετε προλήματα και είστε λυοημένοι, πώς μπορείτε να 
εστιάσετε στο σχολείο; 

καλοσύνη ↑ 5
0 

51 Ποιος ενδιαφέρεται να "πετύχει" με μόνο 50%; 
Εδώ ξεκινάμε ξανά μέχρι να πάρουμε το 80%! 

αριστεία ↑ 5
1 



επίπεδο 5 Πιστοποίηση - σχετίζονται με την εμπειρία σας 
5 τιμές Δημιουργήστε ένα βίντεο διάρκειας 3 λεπτών όπου εξηγείτε τις 5 αξίες, 

δίνοντας σε καθένα ένα παράδειγμα εμπειρίας προσωπικά. 
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ενδυνάμωση και θυματοποίηση 

Επίπεδο1 Κατανόηση της ενδυνάμωσης 
ενδυνάμωσης Παρακολουθήστε μια τάξη ή διαβάστε αυτό το επεξηγηματικό κείμενο. 
 
Πολύ συχνά, παραιτούμαστε και κατηγορούμε τους άλλους ή τις περιστάσεις.  

«Δεν φταίω εγώ! Τέλος πάντων, δεν μπορώ να 
κάνω τίποτα για αυτό. Ναι, αλλά μαζί μου, δεν 
λειτουργεί. Δεν καταλαβαίνετε: Θα ήθελα 
να σας δω στη θέση μου. Δοκίμασα τα πάντα, 
τίποτα δεν λειτουργεί! Αν νομίζετε ότι 
είναι εύκολο ... Ναι, αλλά όχι ... " 
 
Μερικές φορές φοβόμαστε να πούμε ότι είναι δικό μας λάθος ή αισθανόμαστε"θύματα". Έτσι             
δικαιολογούμε τον εαυτό μας, παραπονιόμαστε. 
Για παράδειγμα, όταν αργούμε, είναι ευκολότερο να επινοήσουμε μια δικαιολογία που κατηγορεί            
κάποιον άλλο: φταίει το λεωφορείο, είναι η μητέρα μου που…, είμαι άρρωστη κ.λπ. 
Πολλοί λίγοι παραδέχονται ότι άργησαν επειδή ήταν αμελείς, για παράδειγμα, δεν κατάφεραν να             
σηκωθούν επειδή παρακολούθησαν τηλεόραση πολύ αργά χθες, κ.λπ. 
Το πρόβλημα όταν κλειδώνουμε σε ρόλο θύματος είναι ότι μας εμποδίζει να αλλάξουμε την              
κατάστασή μας. Διαμαρτυρόμαστε, περνάμε σε κύκλους, επαναλαμβάνουμε το ίδιο πράγμα          
ξανά και ξανά και περιμένουμε οι άλλοι να βρουν μια λύση. 
 
Η ενδυνάμωση σημαίνει «να αναλάβει τον εαυτό του ένα άτομο», να αναλάβει την ευθύνη, να               
είναι αυτόνομο. Ψάχνετε τι μπορείτε να κάνετε, όπως να φύγετε νωρίς για να βεβαιωθείτε ότι               
φτάνετε εγκαίρως ή ψάχνετε για ένα πιο ήσυχο μέρος για να κάνετε την εργασία σας. Δεν                
προσπαθούμε να εμποδίσουμε τον ήλιο να ανατέλλει ή να δύει. Ψάχνουμε για ό, τι είναι στη                
δύναμή μας. 
Η ενδυνάμωση περιλαμβάνει τη λέξη δύναμη: «Τι είναι στη δύναμή μου; Τι μπορώ να κάνω               
συγκεκριμένα και τι εξαρτάται από εμένα; Σε τι μπορώ να δράσω; « 
 
Πώς μπορούμε να θυματοποιούμε λιγότερο; 
Κάντε σαφή αιτήματα σε άλλους και όχι παράπονα. Για παράδειγμα, αντί να φωνάζω «Είμαι              
πολύ παχύς, δεν φταίω εγώ, ολόκληρη η οικογένειά μου είναι παχιά», προσπαθήστε να βρείτε              
λύσεις στη δύναμή μας. Αυτό απαιτεί σαφή αιτήματα: 

- στον εαυτό σας: "Με ποιον θα μπορούσα να παίξω ένα άθλημα που αγαπώ;" 
- στους άλλους: «Μαμά, μπορείς να φτιάξεις ένα πιάτο διατροφής 3 φορές την εβδομάδα;   
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»Επιπέδου 2 Έκφραση: κουίζ για το κείμενο 
ενδυνάμωση 🕑 Κάντε μια αξιολόγηση σε 5 λεπτά. 
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1 Όταν ξυπνάω πολύ αργά και 
είμαι αργά, γιατί προσποιούμαι 
ότι το ξυπνητήρι μου είναι 
σπασμένο όταν είμαι απλώς 
τεμπέλης; 

από φόβο 
από ειλικρίνεια 

από τεμπελιά 
από καλοσύνη 

A 1 

2 Εκφράζω συχνά ένα από αυτά τα 
συναισθήματα όταν αισθάνομαι 
ότι είμαι θύμα. 

χαρά 
ελπίδα 

φόβο 
καλοσύνη 

C 2 

3 Αποφασίζοντας τι  αποτελεί 
χειραφέτηση ... 

να επιτευχθεί το 
αδύνατο, όπως 
εμποδίζοντας τον ήλιο 
από το να πηγαίνει 
προς τα κάτω 
να κάνει εκπληκτικά 
πράγματα, όπως το 
περπάτημα στο 
φεγγάρι 

C. να κάνει ό, τι είναι στο 
χέρι μας  

D. να μην κάνουμε τίποτα 

C 3 

4 Δυστυχώς, όταν είμαι λυπημένος 
φοβάμαι να κατηγορηθώ για τη 
συμπεριφορά μου, ... 

δικαιολογώ τον εαυτό 
μου, κατηγορώ τον 
εαυτό μου 

ότι προσεύχομαι 
να κοιμηθώ 

A 
 

4 

5 Ποιες από αυτές τις λέξεις είναι 
πιο κοντά στην ενδυνάμωση; 

θύμα 
αυτονομία 

χαρά 
θυμός 

B 5 

6 Συχνά εκφράζω ένα από αυτά τα 
συναισθήματα όταν 
προσποιούμαι το θύμα. 

χαρά 
ανησυχία 

αγάπη 
έκπληξη 

Β 6 

7 θυματοποίηση είναι ... να σταματήσουμε και 
να κατηγορούμε τους 
άλλους 
είναι ένα είδος 
φροντίδας 

που δείχνει ότι έχετε 
το δικαίωμα 
να είμαι ειλικρινής 

Α 7 

8 Δύο από αυτές τις προτάσεις 
είναι χαρακτηριστική της 
θυματοποίησης. 

Δεν είναι δικό μου 
λάθος! 
Έχω ένα μερίδιο 
ευθύνης. 

Τι συμβουλεύεις; 
Ναι, αλλά όχι ... 

A 
D 

8 
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9 Όσο περισσότερο ενεργώ σαν 
θύμα, τόσο πιο 

Χαρούμενος είμαι 
άλλοι με θαυμάζουν 

πιστεύω ότι αν το 
θύμα 
θα είναι μεγάλο θα 
είναι η θέση του στον 
Παράδεισο 

Γ
. 

9 

10 Ποιο είναι το ρήμα συνώνυμο με 
ενδυνάμωση; 

να υπακούω να 
αναλαμβάνω 

να πολεμήσουμε 
για να 
υπερασπιστούμε 

B 10 

11 Ποια πρόταση αντιστοιχεί 
καλύτερα στην ενδυνάμωση; 

Τι μπορώ να κάνω 
συγκεκριμένα που 
εξαρτάται από εμένα; 
Τι μπορώ να 
φανταστώ να κάνω μια 
μέρα; 

Πώς θα ήθελα να είναι 
ο κόσμος; 
Πώς να αλλάξετε 
άλλους; 

A 11 

12 Ποια λέξη αντιπροσωπεύει 
καλύτερα την ενδυνάμωση; 

παντοδύναμος 
νικητής 

υπεύθυνος 
διώκτης 

C 12 

13 Ποιο είναι το πρόβλημα όταν 
παίζω το θύμα; 

Κάνω τον καθένα να 
γελάσει και 
διαταράσσει την 
πορεία 
που με εμποδίζει να 
αλλάξω την 
κατάστασή μου 

, εφιστά την προσοχή 
στους βασανιστές μου 
, μου δίνει πολύ 
μεγάλη αξία και 
προκαλεί ζήλια 

B 13 

14 Όταν ενεργώ με ενδυνάμωση ... κάνω σαφή αιτήματα 
, εξηγώ καθαρά πώς 
με έβαλαν σε αυτήν 
την κατάσταση 

προσδιορίζω σαφώς 
τους ενόχους 
προσπαθώ να κάνω 
τους άλλους να 
μαντέψουν τι θέλω 

A 14 

15 «Ναι, αλλά όχι» είναι μια 
πρόταση… 

για ενδυνάμωση 
της θυματοποίησης 

της αυτονομίας 
του θάρρους 

B 15 

16 Ποια από αυτές τις στάσεις είναι 
πλησιέστερη στην ενδυνάμωση; 

καυχέμαι 
παραπονιέμαι  

απόκρυψη 
χρέωσης 

D 16 

17 Δύο από αυτές τις προτάσεις 
είναι χαρακτηριστικές 
θυματοποίησης. 

Δοκίμασα τα πάντα, 
τίποτα δεν λειτουργεί. 
Είναι μάλλον 
ρατσιστής. 

Πρέπει να έκανα κάτι 
που τον δυσαρέστησε. 
Εντάξει, δεν είναι τόσο 
κακό. 

A 
B 

17 
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18 Ενδυνάμωση  είναι ... πρόσβαση ενός ατόμου στην 
επαναφόρτιση ισχύος 
στην εξουσία για να 
οδηγήσει μια ομάδα 

ένα άτομο που 
φροντίζει τον εαυτό 
του 
πασπαλίζοντας σκόνη 
σε ένα κέικ 

C 18 



επίπεδο 3 Απομνημόνευση της σύνθεσης 
ενδυνάμωσης 🕑 Αναπαραγωγή από τη μνήμη και ταυτόχρονα 

η απλοποιημένη γραφική περίληψη σε λιγότερο από 5 λεπτά. 
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επίπεδο 4 Αντανάκλαση: παραδεχτείτε αντί να αρνηθείτε  
ενδυνάμωση 🕑 Μετά τη γραπτή εξάσκηση, προσπαθήστε να επιτύχετε προφορικά 

3 προτάσεις στη σειρά που επέλεξε ο δάσκαλος, όλες σε 30 δευτερόλεπτα. 
 
Το να παραδεχτείτε τα λάθη είναι το σημείο εκκίνησης για την αναζήτηση λύσεων και όχι για να 
θυμάστε τον εαυτό σας. Για κάθε κατάσταση μαθητή, γράψτε μια πρόταση στην οποία 
αναγνωρίζετε ειλικρινά ένα σφάλμα, χωρίς να το ελαχιστοποιήσετε ή να το δικαιολογήσετε. 
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 Άρνηση  Παραδοχή  - παράδειγμα λύσης.  

1 Δεν έχω καθυστερήσει ούτε 
5 λεπτά! 

Ναι είναι αλήθεια. Έχω καθυστερήσει 4 λεπτά και αυτή είναι η 3η 
καθυστέρηση αυτής της εβδομάδας. Βλέπω ότι αυτό διαταράσσει την 
έναρξη των μαθημάτων και αυτές είναι καθυστερήσεις που θα 
μπορούσα να αποφύγω αν σηκωνόμου νωρίτερα. Όταν πάω για ύπνο 
αργά, διατρέχω τον κίνδυνο να φτάσω αργά για το σχολείο την επόμενη 
μέρα. 

1 

2 Αλλά δεν μιλάω! Είναι αλήθεια ότι έχω ήδη μιλήσει πολύ σήμερα όταν ζητήθηκε η σιωπή. 
Δεν μίλησα αυτή τη φορά και καταλαβαίνω ότι η επαναλαμβανόμενη 
συνομιλία μου σε κάνει να πιστεύεις το αντίθετο. Θα προσπαθήσω 
σκληρότερα να παραμείνω σιωπηλός και να διακόψω τη μάθηση 
λιγότερο. 

2 

3 Αλλά όχι, δεν ονειρεύομαι. 
Δουλεύω, διάβασα την 
πορεία μου! 

Είναι αλήθεια, δυσκολεύομαι να επικεντρωθώ σε αυτό το 
μάθημα.λοιπόνΠροσποιούμαι ότι δουλεύω και δεν είμαι παραγωγικός. 
Χάνω και τους δύο χρόνους και έδωσα ένα κακό παράδειγμα για τους 
άλλους μαθητές. Τι μπορούμε να κάνουμε για να το αλλάξω και να με 
παρακινηθώ; 

3 

4 Όχι, δεν μασάω, κοίτα! Ναι, μασάω συχνά.  Ξέρω ότι απαγορεύεται, απλώς κατάπια την τσίχλα 
μου, ώστε να μην προσποιούμαι ότι δεν θα μασάω. Με το μάσημα, 
μειώνω το επίπεδο κομψότητας της τάξης, ενθαρρύνω τους άλλους να 
μασήσουν και αυτό συμβάλλει στη βρωμιά του σχολείου μας. 

4 

5 Δεν ήμουν εγώ που 
ξεκίνησα 

σκόπιμα κλιμάκωσα την κατάσταση με τον Christiane, γιατί είμαι πολύ 
αναστατωμένος. 

5 

6 Αλλά και άλλοι 
προσπερνούν στην ουρά! 

Ναι, την ξεπέρασα. Με αυτόν τον τρόπο, ενθάρρυνα τους άλλους να 
προσπερνούν ακόμη περισσότερο από πριν. Αντίθετα, θα έπρεπε να 
έψαχνα μια λύση που ικανοποίεί την ανάγκη μου για δικαιοσύνη χωρίς 
να θολώσω κανέναν, όπως να ζητήσω να μιλήσουμε γι 'αυτό σε μια 
συνάντηση τάξης. 

6 

7 Όχι, δεν τον παρενόχλησα 
στο Instagram. 

Ναι, στέλνω  ταπεινωτικά  μηνύματα σε κοινωνικά δίκτυα. Στην 
πραγματικότητα, είναι πολύ χειρότερο από αυτό: οργάνωσα μια 
εκστρατεία επιχρισμάτων όπου ενθαρρύνω τους συμμαθητές μου να 
διασκεδάζουν. Ωστόσο, ξέρω ότι μπορεί να οδηγήσει στην αυτοκτονία 
του θύματος. Αλλά είναι ισχυρότερο από εμένα. Μεγάλωσα στο μίσος; 

7 
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Πώς να αλλάξεις? 



επίπεδο 5 Πιστοποίηση - σύνδεσμος με τη δική σας εμπειρία 
ενδυνάμωσης Δημιουργήστε ένα βίντεο διάρκειας 3 λεπτών όπου εξηγείτε την 

ενδυνάμωση και τη θυματοποίηση 
αναπτύσσοντας 2 προσωπικά παραδείγματα. 
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Διάκριση λάθους από το 
σφάλμα  

Τα σφάλματα είναι ουδέτερα. μπορούμε να 
κάνουμε μαζί τους αυτό που θέλουμε. 

Ανάλογα με το πώς τα αντιλαμβανόμαστε, 
θα μας κατακλύσουν ή θα μας καθοδηγήσουν 

στην επιτυχία. 
Δαλάι Λάμα 

 
 

επίπεδο 1 Κατανόηση εκπαιδευτικών σφαλμάτων 
σφαλμάτων έναντι λάθους Παρακολουθήστε ένα μάθημα ή διαβάστε το επεξηγηματικό 
έγγραφο 
 
 
Τα λάθη θεωρούνται εδώ και αιώνες «σφάλματα» ή απόδειξη της ανικανότητας ενός ατόμου να              
ενεργήσει σύμφωνα με αυτό που αναμένεται από αυτά.  
Μια τέτοια απόφαση δημιουργεί και ενοχλεί την ενοχή. 
 
Μερικές μεγάλες ανακαλύψεις είναι "λάθη" ή "παραβλέψεις". Το tarte tatin, η Coca-Cola, το             
κόμμι και ακόμη και η πενικιλίνη, ανακαλύφθηκαν κατά λάθος. 
 
Το να μην διακινδυνεύσετε να κάνετε λάθη σημαίνει να παραμείνετε στη ζώνη άνεσής σας και               
επομένως να περιορίσετε τις ευκαιρίες μάθησης. Δεν μπορείτε να φτιάξετε μια ομελέτα χωρίς να              
σπάσετε τα αυγά. 
 
Μερικοί άνθρωποι επισημαίνουν τα λάθη μας. Αυτά τα ειλικρινά σχόλια είναι σπάνια και             
πολύτιμα. Είναι ευπρόσδεκτα με ευγνωμοσύνη, διότι είναι μια δυνατότητα που μας           
προσφέρεται να επιστρέψουμε από το λάθος μας και να βελτιωθούμε. 
 
Πολύ συχνά, η προεπιλεγμένη αντίδραση παιδιών και ενηλίκων είναι να αρνούνται ή να             
ελαχιστοποιούν τις πράξεις τους. Όταν αισθανόμαστε πιεσμένοι, οι αντιδράσεις μας σε ένα            
σφάλμα είναι: 

1. Άρνηση: "Δεν είναι αλήθεια!" "Δεν είμαι εγώ!" 
2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: "Είμαι εγώ, αλλά επειδή ..." 
3. Ελαχιστοποίηση: "Το έκανα, αλλά ο άλλος έκανε χειρότερα!" 

 
Οι άνθρωποι είναι υποχρεωμένοι να αντιδρούν έτσι από φόβο τιμωρίας, που θεωρείται από τον              
εγκέφαλο ως απειλή, «κίνδυνος» για την επιβίωσή μας. Για να αναλάβουμε τις ευθύνες μας,              
είναι σημαντικό να διακρίνουμε το σφάλμα από το λάθος, να καταλάβουμε ότι δεν πρόκειται να               
πεθάνει  κανείς επειδή έκανε ορθογραφικό λάθος, ή έσπασε ένα ποτήρι. 
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Τα λάθη είναι υπέροχες ευκαιρίες μάθησης. 
 
Αλλά πρέπει να αδράξουμε αυτές τις ευκαιρίες. Το να κάνουμε λάθη επανειλημμένα χωρίς να              
προσπαθούμε να καταλάβουμε ή να αλλάξουμε τη στρατηγική ή τη συμπεριφορά μας μπορεί να              
είναι ανθυγιεινό. Η ενδυνάμωση των κεφαλαίων και η νοοτροπία ανάπτυξης εξηγούν πώς να             
επιστρέψετε από ένα σφάλμα και να αναπτύξετε την ικανότητα να μάθετε από αυτά παρά να               
προσπαθήσετε να τα κρύψετε. 
 
Αυτό το βίντεο στα γαλλικά εξηγεί πώς να αντιδράσετε θετικά σε κάποιον που επισημαίνει ένα               
σφάλμα. 
https://youtu.be/zKvPpbOwlB8 
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επίπεδο 2 Κατανόηση και απομνημόνευση: κουίζ σχετικά με το 
κείμενο 
σφάλμα  έναντι λάθους🕑 Ολοκληρώστε μια δοκιμή σε πέντε λεπτά ή λιγότερο 
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1 Όταν κάνουμε ένα σφάλμα, 
έχουμε την τάση να 
δικαιολογούμε γιατί 
αισθανόμαστε ... 

ένοχος 
αρμόδιος 

λυπημένος 
καλοπροαίρετος 

A 1 

2 Ποιος μαθαίνει κάτι ...  κάνει καλά 
τρώει και 

 το έξυπνο πράγμα 
που 
δεν σπάει τίποτα 

D 2 

3 Μετά αναγνωρίζω το λάθος μου, 
θα ... 

φωνάξω 
θα προσφερθώ για να 
το διορθώσω 

ομολογήσω 
τρέξω μακριά 

B 3 

4 Όταν λέω: "Το έκανα, αλλά ο 
άλλος έκανε χειρότερα" ... 

Ελαχιστοποιώ 
συγχωρώ τον εαυτό 
μου 

 είμαι άξιος, 
 πείθω 

A 4 

5 Όταν κάποιος επισημαίνει ένα 
σφάλμα, πρέπει ... 

να δικαιολογήσω τον 
εαυτό μου 
να αναγνωρίσω τι έχω 
γίνει 

για να  ξεφύγεις 
για να το 
αντιμετωπίσεις 

B 5 

6 Αν δεν κάνεις ποτέ λάθος, δεν 
βγαίνεις από ... 

το αυτοκίνητό 
σου τη ζώνη άνεσής 

τη μοναξιά σου 
τον περιορισμό σου 

B 6 

7 Το σφάλμα είναι διδακτικό μόνο 
αν ... 

αποφύγουμε να το 
επαναλάβουμε  

        το αναγνωρίσουμε 

 το συζητήσουμε 
 τιμωρήσουμε τον 
ένοχο 

Α 7 

8 Όταν λέω «εγώ είμαι, αλλά αυτό 
συμβαίνει γιατί ...» 

Είμαι  ενάρετος 
 είμαι υπεύθυνος 

εγώ ενημερώνω 
μου δικαιολογούν 

D 8 

9  Ειλικρινή σχόλια είναι ... πολύτιμα 
αγένεια 

κακόβουλα 
δημιουργούν ενοχές 

έ
ν
α 

9 
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10 Αφού αναγνωριστεί το λάθος 
μου, θα ... 

πανιγυρίσω 
παράσταση ότι είμαι η 
ισχυρότερη 

εμφάνιση για κάποιον 
να διορθώσει το 
σφάλμα μου 
να οργανώσει τον 
εαυτό μου, έτσι ώστε 
να μην συμβεί ξανά 

D 10 

11 Θεωρώντας ότι ένα σφάλμα δεν 
είναι σφάλμα με τον ένοχο που 
πρέπει να κριθεί, αλλά χρήσιμες 
πληροφορίες, ... 

ξεγελάστε τον εαυτό 
σας 
ξεχωρίζοντας το 
σφάλμα από το 
σφάλμα 

που 
επιδεινώνει την 
κατάσταση 

B 11 

12 
Η 

δικαιολόγηση είναι. .. αγένεια 
φυσιολογική 

απαραίτητη 
υγιής 

A 12 

13 
Η 

Η κατανόηση των λαθών σας 
σάς επιτρέπει να ... 

αναπηδήσετε από 
αυτά  
να κοιμηθείτε 

να τα κρύψετε  
να δικαιολογήσετε τον 
εαυτό σας 

A 13 

14 Όταν δικαιολογώ τον εαυτό μου, 
είναι επειδή ... 

Ψάχνω λύσεις 
Φοβάμαι την τιμωρία 

Είμαι ανώτερος από 
τους άλλους 
Θέλω να ξεκινήσω μια 
εποικοδομητική 
συζήτηση 

B 14 

15 Ένα σφάλμα είναι ... ένα ασυγχώρητο 
σφάλμα 
ένασφάλμα 
συγχωρούμενο 

μια αμαρτία 
ενδιαφέρουσες 
πληροφορίες 

D 15 

16 
Η 

αναγνώριση του σφάλματος μου 
τι ενισχύει ; 

την ενοχή 
        την μετριότητα 

 την αξιοπιστία μου 
 την ηλιθιότητά μου 

C 16 

17 Ποια είναι η αξιοπιστία μου; το γεγονός ότι άλλοι 
πιστεύουν ότι 
συνήθως λέω την 
αλήθεια  
την ικανότητά μου να 
αγοράζω με πίστη 

την πίστη μου σε έναν 
θεό 
την  πίστη μου στην 
επιστήμη 

A 17 

18 Κάνοντας το ίδιο λάθος πολλές 
φορές είναι ... 

διδακτική 
αντιπαραγωγική 

σεβαστή 
πονηριά 

B 18 



 
 
 

 
 
επίπεδο 3 Απομνημόνευση του συνοπτικού 
σφάλματος έναντι λάθους 🕑 Αναπαραγωγή της απλοποιημένης γραφικής περίληψης 

ενώ κρύβεται το πρωτότυπο, σε λιγότερο από 5 λεπτό 
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19 Όταν λέω « Δεν είναι αλήθεια ", ή 
αλλιώς" Δεν είμαι εγώ ", είναι ... 

άρνηση 
ακρόασης 

λογική 
τιραμισού 

A 19 



επίπεδο4 έκφρασης 
σφάλµα έναντι λάθους   Επιστρέψτε στην περίληψη και εξηγήστε το με τα δικά σας 
λόγια στον  
                                                                                                   εκπαιδευτικό  σας. 
 
 
 
 
 
 

επίπεδο 5 Αντανάκλαση: τι κάνω για τα λάθη μου 
σφάλμα έναντι λάθους Σχεδιάστε ένα τραπέζι με 3 στήλες και 

γεμίστε το με 3 από τα δικά σας λάθη 
 
Εδώ είναι ένα παράδειγμα: 
 

 
Δεν υπάρχει σωστή απάντηση - απλώς δείξτε το τραπέζι σας στον δάσκαλό σας για να δείτε αν 
ανεβαίνετε. 
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Σφάλμα Αυτό που μου δίδαξε Τι θα κάνω στο μέλλον 

Το ελαστικό της 
μοτοσυκλέτας μου τρυπά και 
φτάνω αργά στην τάξη. 

Οι τροχοί ενός ποδηλάτου: 
μπορούν να σκάσουν! 

Αντί να παραπονεθώ για το επίπεδο 
ελαστικό και να σπαταλήσω ακόμη 
περισσότερο χρόνο, μπορώ να βρω 
ένα μέρος για να κλειδώσω το 
ποδήλατό μου, να προειδοποιήσω τον 
δάσκαλό μου ότι θα αργήσω και να 
πάρω τα μέσα μαζικής μεταφοράς για 
να φτάσω στο ραντεβού μου 



κρίσης έναντι παρατήρησης 

Επίπεδο1 Διακριτική κρίση και κρίση παρατήρησης 
έναντι παρατήρησης Παρακολουθήστε μια τάξη ή διαβάστε το επεξηγηματικό έγγραφο 
 
Χωρίς να το συνειδητοποιήσουμε, κάνουμε πολλές επικρίσεις: 

- Αυτό το πράγμα είναι ανόητο. 
- Είσαι έξυπνος. 
- Τι μάτσο άχρηστοι άνθρωποι! 

 
Το να κρίνεις κάποιον σημαίνει ότι είναι κάτι. Αποδίδουμε ένα τόνο  ποιότητας (μερικές φορές 
θετικό, αλλά ως επί το πλείστον αρνητικό) σε ένα πρόσωπο ... Για παράδειγμα, είναι μικρά. 
Δίνουμε τη γνώμη μας χωρίς να λέμε ότι είναι η γνώμη μας γιατί δεν λέμε ότι νομίζω ότι είναι 
μικρά. 
 
Ο καλύτερος τρόπος για να το αποφύγετε είναι να εξασκηθείτε στην επιστροφή στα γεγονότα,              
να κάνετε παρατηρήσεις: 
 

 

Γιατί να αποφύγετε τις κρίσεις; 
 Η κρίση είναι συχνά η αιτία διαφωνίας ή σύγκρουσης. 
 
Κρίνουμε ακόμη περισσότερο όταν είμαστε θυμωμένοι. 
 
Λέγοντας ότι είστε μικρός, γενικεύουμε, δημιουργούμε μια «αλήθεια» ζητώντας σιωπηρά          
άλλους να την αποδεχθούν ως αλήθεια. Είναι σαν να λέτε "Είστε μικροί και όλοι το γνωρίζουν".                
Αυτό ωθεί το άτομο να υπερασπιστεί τον εαυτό του, «αλλά όχι, αυτό δεν είναι αλήθεια», ή να                 
αντιδράσει με μια άλλη κρίση: «και είσαι παχύς».  
 
Αν αντίθετα, λέμε, "Νομίζω ότι είσαι σύντομος, και είναι πιθανό ότι άλλοι άνθρωποι εδώ έχουν               
διαφορετική γνώμη", είναι πολύ λιγότερο επιθετικό. 
 
Η προσκόλληση στα γεγονότα είναι ακόμη λιγότερο επιθετική, είναι ουδέτερη: Μετράτε 1m23. 
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κρίση Παρατήρηση 

Αυτά τα πράγματα είναι ηλίθια. Αυτά τα πράγματα δεν μας επιτρέπουν να πετύχουμε 
τους στόχους μας. 

Είσαι έξυπνος. Καταφέρατε να λύσετε αυτό το αίνιγμα. 

Τι μάτσο άχρηστοι άνθρωποι! Δεν ολοκλήρωσαν αυτό το έργο εγκαίρως. 

Είσαι κοντός. Μετράτε 1m23. 



Τα γεγονότα που αποφασίζει να πει μπορούν να κάνουν τις παρατηρήσεις λίγο πολύ ουδέτερες.              
Για παράδειγμα, μια παρατήρηση όπως, "Μετρήσατε 1m24 και έχετε 90% στην κάρτα            
αναφοράς" είναι πιο φιλική από μια, όπως "Μετρήστε 1m23 και όλοι οι άλλοι μαθητές είναι               
τουλάχιστον 1m40". 
 
 
Jack & Gigi - Η 
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Η Gigi ερμηνεύει τη συμπεριφορά του γείτονά της. Ο Τζακ της 
διδάσκει να κάνει παρατηρήσεις αντ 'αυτού. 
Κατάλληλο για όλες τις ηλικίες. 
https://youtu.be/DljKCHsKzS8 

https://youtu.be/DljKCHsKzS8
https://youtu.be/DljKCHsKzS8


επίπεδο 2 Κατανόηση και απομνημόνευση: κουίζ σχετικά με 
τηνκειμένου 
κρίσηεναντίον παρατήρησης 🕑 Ολοκληρώστε μια δοκιμή χωρίς προβλήματα σε πέντε 
λεπτά ή λιγότερο 
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1 Για να κρίνετε κάποιον είναι να 
πείτε ότι ... 

έχει ... 
είναι ... 

θέλουν ... 
πιστεύουν ... 

B 1 

2 
Οι 

Οι κρίσεις συχνά προκαλούν ... σπυράκια 
ευγενικές λέξεις 

εφευρέσεις 
συγκρούσεις 

D 2 

3 Όταν κρίνουμε κάποιον, είναι 
πιθανό ... να 

μας το ανταποδώσει  
γελάσει 

 μας ευχαριστήσει 
κλάσει 

A 3 

4 Το να επιμείνουμε στα γεγονότα 
είναι λιγότερο επιθετικό από το ... 

κοιμηθούμε με την 
κρίση ότι 

μιλάμε 
λέγοντας ευχαριστώ 

B 4 

5 
Η 

κρίση δίνει μια γνώμη χωρίς να 
πει ... 

την αλήθεια ότι 
η θετική πλευρά των 
πραγμάτων είναι 

ότι η γνώμη κάποιου 
ορκίζεται με  λέξεις 

C 5 

6 Τον περισσότερο καιρό, οι μη 
εκπαιδευμένοι μαθητές κάνουν ... 

εποικοδομητικές 
παρατηρήσεις 
παρατηρήσεις 

κρίσεις 
φιλοφρονήσεις 

C 6 

7 
Η 

Η πραγματοποίηση 
παρατηρήσεων κολλάει ... 

στα γεγονότα 
με τους νόμους 

της γλώσσας σας στο 
στόμα σας 
στις απόψεις 

A 7 

8 Όταν σας αποκαλώ «πατάτα» .. .  θα κρίνω 
κάνω μια παρατήρηση 

έχω να σας 
ενημερώσω 
είμαι το 

δι
κ
αι
ο
λ
ο
γ
ο
ύ
ν 

8 

9 μια απόφαση είναι ... πάντα  εγωιστική πάντα μισός αρνητικός 
και μισός θετικός 

D 9 
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πάντα θετικός μερικές φορές 
αρνητικός, μερικές 
φορές θετικός 

10 Η γνώμη σας χωρίς να λέτε 
ξεκάθαρα ότι είναι μόνο μια 
γνώμη είναι ... 
 

συζητώντας 
κρίνοντας 

παρατηρώντας 
ενημέρώνοντας 

B 10 

11 Όσο πιο θυμωμένοι είμαστε, 
τόσο περισσότερο είμαστε ... 

επικριτικοί 
παρατηρητικοί 

πρακτικοί 
αντικειμενικοί 

Α 11 

12 οι διαφωνίες και οι συγκρούσεις 
που συχνά δημιουργούνται από 
... 

καλοπροαίρετα σχόλια 
υπερβολικά ακριβείς 
παρατηρήσεις 

αποφάσεις 
σαφή αιτήματα 

C 12 

13 Όταν λέω «νομίζω ότι ...», είμαι 
... 

επικριτικός 
προσβλητικός 

παρατηρητικός 
δίνω τη γνώμη μου, 

D 13 

14 
Όσ

ο 

Όσο περισσότερο κρίνουμε , 
τόσο περισσότερο κάνουμε / είναι 
... 

γενικεύσεις 
ευχάριστα  

χρήματα 
ακριβείς παρατηρήσεις 

A 14 

15 Μια παρατήρηση πρέπει να 
περιλαμβάνει ... 

ακριβή γεγονότα 
αρκετές απόψεις 

μια βιβλικήαναφορά 
γενικότητα 

A 15 



επίπεδο 3 Απομνημόνευση της συνοπτικής 
κρίσης εναντίον παρατήρησης ... 
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επίπεδο 4 Αντανάκλαση: εντοπίστε κρίσεις και παρατηρήσεις 
κρίση έναντι παρατήρησης 🕑 Ολοκληρώστε μια δοκιμή χωρίς προβλήματα σε πέντε λεπτά 
ή λιγότερο 
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1 Ο δάσκαλος με αγαπά! Απόφαση 1 

2 Χθες, είδα τον γείτονά μου στο δρόμο και δεν με χαιρέτησε. Παρατήρηση 2 

3 Είμαι πολύ χοντρός! κρίση 3 

4 Αυτός ο σκύλος είναι πολύ άγριος. κρίση 4 

5 Όταν άκουσα το γάβγισμα του σκύλου, ένιωσα την καρδιά μου να χτυπά 
γρηγορότερα. 

παρατήρηση 5 

6 Οι άνθρωποι δεν είναι γενναιόδωροι σε μεγάλες πόλεις. απόφαση 6 

7 Σήμερα το πρωί, δεν είχα αρκετά χρήματα για να πάρω το μετρό. Παρατήρηση 7 

8 Φτάσατε αργά, στις 8:45 μ.μ. αντί στις 8 μ.μ. όπως είχε προγραμματιστεί. Παρατήρηση 8 

9 Αυτό το δέντρο είναι πραγματικά τεράστιο. απόφαση 9 

10 Ο καιρός ήταν καλός χθες. απόφαση 10 

11 Ήμουν πολύ κακός σε αυτή τη συνάντηση. απόφαση 11 

12 Σήμερα το πρωί, χάθηκα και όταν ζήτησα οδηγίες, το άτομο με το οποίο μίλησα 
δεν μου απάντησε. 

Παρατήρηση 12 

13 Δεν μίλησα στην τελευταία μας συνάντηση. Παρατήρηση 13 

14 Χθες, σε βρήκα επιθετικό στο δείπνο. Παρατήρηση 14 

15 Χθες, στο δείπνο, μου είπες ότι ήμουν επιθετικός. απόφαση 15 

16 Φτάσατε αργά! Παρατήρηση 16 

17 Χθες, υπήρχε ηλιοφάνεια. Παρατήρηση 17 
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18 Όλοι σας κρίνουν εκτός από εμένα. απόφαση 18 

19 Ξοδεύετε πάρα πολλά χρήματα. απόφαση 19 

20 Ποτέ δεν λέτε την αλήθεια. κρίση 20 

21 Οι Αμερικανοί είναι μεγάλα παιδιά. απόφαση 21 

22 Ο γιος μου είναι τεμπέλης. Απόφαση 22 

23 Η κόρη μου είναι το πιο όμορφο κορίτσι στον κόσμο. Εξελέγη Μις Κόσμος. Απόφαση 23 

24 Τι είναι αυτό το χάος στην είσοδο ;! Απόφαση 24 

25 Υπάρχουν 2 τζιν, 2 ζευγάρια πάνινα παπούτσια και 2 παλτά στο πάτωμα στο 
κάτω μέρος της σκάλας! 

παρατήρηση 25 

26 Αυτός ο λαμπτήρας στα δεξιά λάμπει περισσότερο από αυτόν στα αριστερά. παρατήρηση 26 

27 Το φως από αυτόν τον λαμπτήρα είναι πολύ φωτεινό. απόφαση 27 

28 Είναι 10μμ, είναι αργά. Ήρθε η ώρα να σταματήσετε και να επιστρέψετε στο 
σπίτι τώρα! 

Απόφαση 28 

29 Το παντελόνι σου είναι πραγματικά βρώμικο. Παρατήρηση 29 

30 Τα παντελόνι σου βάφτηκε σε 3 σημεία. απόφαση 30 

31 Έβαλα βάρος. Ειμαι  2 κιλά παραπάνω. Παρατήρηση 31 

32 Είστε πραγματικά αστείοι! Απόφαση 32 

33 Πάντα τείνω να είμαι επίκριτικός. απόφαση 33 

34 
Ο 

Ο Πιέρ είναι ένας εξαιρετικός ζωγράφος. Απόφαση 34 

35 Γιατί πρέπει να κάνω αυτήν την γελοία άσκηση; απόφαση 35 

36 Πέτρο, πρέπει να αφήσεις τον αδερφό σου μόνο! απόφαση 36 
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37 
Η 

Η Ετιέν είναι ξανθιά. παρατήρηση 37 

38 
Η 

Η Έμιλι έκανε ξανά ηλίθια πράγματα - έσπασε το αγγείο. Απόφαση 38 

39 Το δέντρο στον κήπο μου έχει διάμετρο 2,5μ. παρατήρηση 39 

40 Αυτή η άσκηση είναι δύσκολη. απόφαση 40 

41 Το μέτρο είναι 1m24. παρατήρηση 41 

42 Μετράτε μόνο 1m24. κρίση 
(λόγω του 
«μόνο») 

41 



επίπεδο 5 Πιστοποίηση - σύνδεση με την εμπειρία σας 
κρίση εναντίον παρατήρησης Δημιουργήστε ένα βίντεο διάρκειας 3 λεπτών 

 
Εξηγήστε 3 επικρίσεις που έχετε κάνει και τις παρατηρήσεις που θα μπορούσαν να έχουν γίνει. 
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Εποικοδομητικά  σχόλια 

Επίπεδο 1 Κατανόηση σχολίων 
εποικοδομητικά σχόλια Παρακολουθήστε ένα μάθημα ή διαβάστε την επεξηγηματική 
παρουσίαση 
 

Ένας καλός φίλος που επισημαίνει λάθη και 
ατέλειες και επιπλήττει το κακό 

πρέπει να γίνεται σεβαστός σαν να 
αποκαλύπτει το μυστικό ενός κρυμμένου 

θησαυρού. 
Ο Δαλάι Λάμα 

Πρέπει 
να εξελιχθούμε, πρέπει να ξέρουμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Άλλοι είναι μια πολύτιμη             
πηγή πληροφοριών: μας δίνουν ανατροφοδότηση σχετικά με τη δουλειά μας και τη            
συμπεριφορά μας. 

Σχόλια - ένα σπάνιο περιστατικό  
Η ειλικρινή ανατροφοδότηση είναι σπάνια και πολύτιμη. Μόνο ένας πολύ στενός φίλος ή             
ένας απόλυτος ξένος μπορεί να το δώσει. Φανταστείτε ότι όλοι οι συμμαθητές σας πιστεύουν              
ότι βρωμάτε. Ένας πολύ στενός φίλος μπορεί να τολμήσει να σας το πει γιατί αισθάνεται               
ασφαλής μαζί σας με τον ίδιο τρόπο που ένας περαστικός ξένος που δεν θα σας ξαναδεί ποτέ                 
μπορεί να τολμήσει να σας πει γι 'αυτό γιατί δεν θα υπάρξουν δυσάρεστες συνέπειες στη               
μελλοντική σας σχέση. Άλλοι θα σας αποφύγουν ή θα θυμώσουν για το πρόβλημα της οσμής               
σας χωρίς να σας το πουν. Ωστόσο, θα το συζητήσουν μεταξύ τους, πίσω από την πλάτη                
σας. 
 
Όσο χειρότερα αντιδράτε στα σχόλια, τόσο περισσότεροι θα φοβούνται να σας δώσουν σχόλια             
και τόσο λιγότερο συχνά θα είναι (δείτε το κεφάλαιο «διάκριση σφαλμάτων από τα λάθη» και το                
κεφάλαιο «ενδυνάμωση»). 
 
Όσο καλύτερα αντιδράτε στα σχόλια των άλλων, τόσο περισσότερο θα σας εμπιστεύονται και             
τόσο λιγότερο θα μιλούν γι 'αυτό πίσω από την πλάτη σας. 

Φροντίδα 
Όλοι πρέπει να αισθανόμαστε αναγνωρισμένοι και εκτιμημένοι. Όταν ένας συμμαθητής ή           
εκπαιδευτικός δίνει έμφαση στα δυνατά μας σημεία, μας κάνει ευτυχισμένους. Όταν λαμβάνουμε            
θετικά σχόλια σχετικά με τη συμπεριφορά μας, μας παρακινεί να ξεκινήσουμε από την αρχή. 
 
Για παράδειγμα, αν μας πει, «το καλό χιούμορ σου φωτίζει την τάξη», μας κάνει να χαμογελάμε. 
Θέλουμε να βοηθήσουμε τους συμμαθητές μας στο μέλλον, αν μας πει: «Παρατήρησα ότι             
βοήθησες την Fanny να ολοκληρώσει το πρόγραμμά της χθες, αυτό με έκανε πολύ χαρούμενο». 
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Η αυτοεκτίμηση ενισχύεται, χαμόγελα εμφανίζονται στα πρόσωπά μας: είμαστε έτοιμοι να           
δώσουμε το καλύτερο από εμάς. Σε πάρα πολλά σχολεία και γραφεία, τα θετικά σχόλια είναι               
σπάνια. Τις περισσότερες φορές, επισημαίνουμε τι είναι λάθος. 

Αξιοπιστία 
Προσοχή στις κολακείες. Μερικές φορές θέλουμε να δώσουμε ένα κομπλιμέντο για να            
ευχαριστήσουμε ή να είμαστε καλοί και αυτό ερμηνεύεται ως κολακευτικό, ως μισό ψέμα που              
δεν είναι ειλικρινές. Για παράδειγμα, λέγοντας σε έναν φαλακρό άντρα ότι έχει όμορφα μαλλιά              
είναι κοροϊδία, όχι ευγενική ανατροφοδότηση. Συμπληρώστε πράγματα / άτομα που πραγματικά           
εκτιμάτε, όπως το σχήμα του κρανίου του φαλακρού άνδρα ή ακόμα καλύτερα, ένα             
χαρακτηριστικό γνώρισμα. 
 
Τα εποικοδομητικά / καλοπροαίρετα σχόλια είναι πιο αξιόπιστα εάν είναι: 

- καθαρά 
- συνοπτικά 
- σύμφωνα με τη γλώσσα του σώματός σας  
- θετικά 
- αυθεντικά 

 
Για παράδειγμα: Μου αρέσει πόσο τακτοποιημένες είναι οι σημειώσεις της τάξης σας. Είναι πολύ              
ξεκάθαρα γραμμένα. 
 
 
 
Πώς να σχολιάσετε την ομάδα σας; - 2 ' 

 
Γιατί να σχολιάσετε την ομάδα σας; - 2 ' 

 
 

  

θεωρία μαλακών δεξιοτήτων 1 
38 

 

5 βήματα για την παροχή σχολίων σε κάποιον που δεν έχει κάνει τη 
δουλειά του σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Ιδανικό για διευθυντές 
(έναντι των δασκάλων τους), για εκπαιδευτικούς (έναντι των μαθητών 
τους) και για μαθητές που εργάζονται σε ομάδες (έναντι των 
συμμαθητών τους). 
 
https://youtu.be/mLpQHRJHR0U 

 

… για να το παρακινήσω! Αντικαταστήστε το "διαχειριστή" με το 
"δάσκαλο" και τον "υπάλληλο" με τον "μαθητή". Θέλει ένας μαθητής 
να αναπτύξει την ηγεσία του; Αφήστε τον / την να δώσει σχόλια στους 
συμμαθητές του, όπως εξηγείται σε αυτό το βίντεο. 
 
https://youtu.be/3sids-pWVcg 

https://youtu.be/mLpQHRJHR0U
https://youtu.be/mLpQHRJHR0U
https://youtu.be/3sids-pWVcg
https://youtu.be/3sids-pWVcg


επίπεδο 2 Κατανόηση και απομνημόνευση: κουίζ σχετικά με το 
κείμενο 
εποικοδομητικό σχόλιο 🕑 Συμπληρώστε ένα άψογο κείμενο σε λιγότερο από 5 λεπτά 
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1 
Τα 

σχόλια είναι ... μια αντίδραση από 
άλλους σε αυτό που 
κάναμε 
όταν φτάσαμε πίσω 
μαζί μετά από διάλυση 

μια μνήμη, 
ένας ρόλος στο 
αμερικανικό 
ποδόσφαιρο 

A 1 

2 
Η 

άρνηση των σχολίων που 
παρέχουν οι άλλοι τους 
ενθαρρύνει να… 

E. αγνοήσουν τα λάθη 
μου, 

F. μιλάμε για μένα 
από πίσω μου 

G. να είμαι ειλικρινής  
H. να με εμπιστεύονται 

B 2 

3 Όταν επισημαίνεις τι είναι λάθος, 
ενθαρρύνεις τους περισσότερους 
μαθητές ... 

να γελάσουν 
για να επιμείνουν 

να σταματήσουν 
να πάνε στην 
τουαλέτα 

C 3 

4 
Για 
να 

Όταν κολακεύει κάποιος,  δίνει 
ένα κομπλιμέντο ... 

αυτό είναι ειλικρινές 
 δεν είναι ειλικρινές 

 είναι γνήσιο 
 είναι ακριβές 

B 4 

5 
Τα 

Τα σχόλια μας επιτρέπουν να 
ξέρουμε ... 

ποιοι είναι οι εχθροί 
μας 
που μας κατηγορούν 

πώς να 
υποστηρίξουμε 
πώς να βελτιώσουμε 
τον εαυτό μας 

D 5 

6 Όλοι πρέπει να αισθανθούμε ... ότι κρίνουμε και 
φυλακίζουμε 
αναγνωρίζουμε και 
εκτιμάμαι 

γεμισμένοι  και 
χοντροκομμένοι 
 

B 6 

7 Ένα κομπλιμέντο που δεν είναι 
γνήσιο είναι ... 

κολακευτικό 
μια κρίση 

θυματοποίηση 
αξιόπιστο 

A 7 

8 
Η 

Η ειλικρινή ανατροφοδότηση 
είναι ... 

προσβλητική 
κρίση 

σπάνια και πολύτιμη 
αργά και ανήσυχη 

C 8 

9 Όταν λαμβάνουμε θετικά σχόλια 
σχετικά με τη συμπεριφορά μας, 
μας παρακινεί ... 

να αρχίσουμε πάλι 
να σταματήσουμε 

να γελάμε A 9 
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για να 
ανταποδώσουμε 

10 Τι είναι το κριτήριο που καθιστά 
τα σχόλια λιγότερο αξιόπιστα; 

καθαρότητα 
ο καιρός 

η συνέπεια  με 
μη-λεκτικό 
αυθεντικό 

B 10 

11 Όταν κάνω λάθος, ένας αληθινός 
φίλος ... 

μου χαμογελάει  
μυ δίνει ειλικρινά 
σχόλια  

με συγχαίρει  
μου δίνει 10 € 

B 11 

12 
Τα 

Τα θετικά σχόλια ενισχύουν ... το κέλυφος 
την δυσπιστία του 

αρέσει στο Instagram 
την Αυτοεκτίμηση του 

D 12 

13 Όταν δεν είναι συνεπής με τη 
γλώσσα του σώματος, τα σχόλια 
είναι ... 

πιο συνοπτικά 
λιγότερο συνοπτικά 

πιο αξιόπιστα 
λιγότερο αξιόπιστα 

D 13 

14 Για να συγχαρώ κάποιον, πρέπει 
να του μιλήσουμε για κάτι ... 

κάνουν ιδιαίτερα και 
το κάνουν αρκετά 
καλά 

κάνουν άσχηα  
το κάνουν πραγματικά 
άσχημα 

τ
ο 

14 

15 Όταν είμαι ειλικρινής, αλλά τα 
σχόλια δυσάρεστα, θα πρέπει να 
... 

θυμώσει 
φωνάζει 

τους ευχαριστεί 
τους αγνοήσει 

C 15 

16 Στα περισσότερα σχολεία, 
δίνουμε θετικά σχόλια ... 

πολύ συχνά 
δεν είναι αρκετά συχνά 

πιο συχνά από ό, τι οι 
επικρίσεις 
για 10 € 

B 16 

17 Δίνοντας ένα κομπλιμέντο για να 
κολακέψει  κάποιος είναι ... 

 καλοπροαίρετος 
ον ψεύτικο 

είναι κακόβουλο 
ειλικρινές 

Β 17 

18 εποικοδομητική ανατροφοδότηση 
είναι πιο αξιόπιστη όταν είναι ... 

αόριστη 
σαφές 

υπερβολική 
εκτεταμένη 

B 18 

19 Όταν θυμώνω με κάποιον  μου 
δίνει ειλικρινά αλλά δυσάρεστα 
σχόλια, τότε ... 

τους ενθαρρύνω να 
σταματήσουν να μου 
δίνουν 
ανατροφοδότηση. 
Τους κάνω να μου 
δώσουν περισσότερες 
λεπτομέρειες σχετικά 
με το λάθος 

 Δείχνω ότι είμαι 
περίεργος για τα λάθη 
μου αποδεικνύω ότι 
δεν έκανα λάθος 

A 19 
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επίπεδο 3 Απομνημόνευση της περίληψης 
εποικοδομητική ανατροφοδότηση 🕑 Αναπαραγωγή του συνοπτικού γραφικού πανομοιότυπα 

ενώ κρύβεται το πρωτότυπο, σε λιγότερο από 5 λεπτά 
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επίπεδο 4 Έκφραση της συνοπτικής 
εποικοδομητικής ανατροφοδότησης  
 
 
 
 

επίπεδο 5 Αντανάκλαση: εποικοδομητική 
εποικοδομητική ανατροφοδότηση Δώστε θετικά και εποικοδομητικά σχόλια σε 5 άτομα 
 
Επιλέξτε 5 άτομα από την ομάδα για να δώσει εποικοδομητικά σχόλια. 

1. Γράψτε: Γράψτε κάτι θετικό για καθένα από τα 5 άτομα σε ένα κομμάτι χαρτί και μετά                
δώστε τη λίστα στον εκπαιδευτικό σας. 

2. Επικοινωνία: Μόλις ο εκαιδευτικός σας εγκρίνει τη λίστα σας, πηγαίνετε και δείτε            
καθένα από τα άτομα για να τους δώσετε τα εποικοδομητικά σας σχόλια,            
προειδοποιώντας τους ότι πρέπει να ακούσουν και να μην αντιδρούν. Δώστε προσοχή            
στη γλώσσα του σώματός σας (βεβαιωθείτε ότι είναι συνεπής με τα σχόλιά σας). 

3. Σχόλια: Με τη σειρά τους, οι άνθρωποι στους οποίους έχετε δώσει ευγενικά σχόλια θα              
πρέπει να δουν τον δάσκαλο να τον ενημερώσει εάν συμφωνούν με τα σχόλια και εάν               
τους φαινόταν γνήσιο και εποικοδομητικό. 

Στο τέλος αυτής της διαδικασίας, πηγαίνετε να δείτε τον δάσκαλό σας που θα σας πει εάν                
επιτύχατε σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια. Τουλάχιστον 4 από τους 5 ανθρωπους πρέπει να              
αισθάνονται ότι έχουν λάβει σχόλια που είναι: 

- σαφή 
- συνοπτικά 
- συνάδουν με τη γλώσσα του σώματος σας 
- εποικοδομητικά 
- γνήσια 

Η ανατροφοδότηση πρέπει να είναι κάτι που πραγματικά μετράει. Είναι σημαντικό να είναι             
αυθεντικό. Θα μπορούσε να είναι μια λεπτομέρεια σχετικά με τον τρόπο που ντύνεται το άτομο,               
ένα φυσικό χαρακτηριστικό, ένα χαρακτηριστικό χαρακτήρα, έναν τρόπο να κάνουμε πράγματα,           
κ.λπ. 

Παραδείγματα: 
● Μου αρέσει το χρώμα του πουλόβερ σας (τα μάτια σας, τα μαλλιά σας κ.λπ.). 
● Μου αρέσει ο τρόπος που μου εξηγείς τα πράγματα όταν δεν τα καταλαβαίνω.  
● Εκτιμώ την καλοσύνη σας απέναντί μου. 

 
Σε αντίθεση με το να είναι αυθεντικό, η κολακεία εντοπίζεται πολύ γρήγορα και θεωρείται 
αρνητική.  
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Εκκαθάριση σαφών αιτημάτων 

Επίπεδο 1 Κατανόηση σαφών αιτημάτων 
καθιστώντας σαφή αιτήματα Παρακολουθήστε μια τάξη ή διαβάστε το επεξηγηματικό 
έγγραφο 

Αίτηση 
Είτε θετικά είτε αρνητικά, τα σχόλια ακολουθούνται συχνά από ένα αίτημα. Για παράδειγμα: 

● Λου, είναι η τρίτη φορά που αργείτε αυτήν την εβδομάδα. Πηγαίνετε στο γραφείο του 
διευθυντή για να δείτε ποιες είναι οι συνέπειες. 

● Λου, έχετε πετύχει όλους τους στόχους που θέσαμε αυτήν την εβδομάδα. Αποδεχτείτε 
αυτήν την αύξηση. 

Σιωπή έναντι ομιλίας 
Συχνά οι απαιτήσεις μας υπονοούνται και δεν κοινοποιούνται σαφώς. Για παράδειγμα: 
 
     Νώε, είμαι κρύος. (σχόλια + επιπτώσεις: κλείστε το παράθυρο, για την αγάπη του Θεού!) 
→ Νώε, είμαι κρύος. Θα το εκτιμούσα αν έκλεινες το παράθυρο δίπλα σου. 
 
Αφιερώνουμε πολύ χρόνο προτείνοντας πράγματα και περιμένουμε από άλλους να κάνουν ό, τι             
θέλουμε ... χωρίς να εκφράσουμε σαφώς την επιθυμία μας. Για να το αποφύγετε αυτό, πρέπει               
να αναρωτηθείτε: 

● Είναι σαφές το αίτημά μου; 
● Το είπα δυνατά; 
● Το άλλο άτομο κατάλαβε τι περίμενα από αυτό; 

 
Όταν ένα αίτημα δεν εκφράζεται με σαφήνεια και συνεπάγεται μόνο, διατρέχουμε τον κίνδυνο να              
περιμένουμε παθητικά ένα «θαύμα» και μετά να διαμαρτυρηθούμε… Το λέμε αυτό μια μη             
ρεαλιστική προσδοκία.  
 
Έκδοση «Παράπονο» (σιωπηρή): 
«Δεν επιτρέπεται να παίξουμε μπάλα! Χάλια! Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα! Ναι, είναι πάντα              
το ίδιο πράγμα ... " 
Σε αυτήν την έκδοση" εμμέσως "ζητάμε να είμαστε σε θέση να παίξουμε μπάλα, αλλά δεν είναι 
αυτό που λέγεται. Διαμαρτυρόμαστε και περιγράφουμε τον εαυτό μας ως θύμα. 
 
Έκδοση «ξεκάθαρη απαίτηση» (ρητή): 
«Υπάρχουν 14 από εμάς που θέλουμε να παίξουμε ποδόσφαιρο κατά τη διάρκεια του             
διαλείμματος. Δεν επιτρέπεται πλέον να το κάνουμε αυτό στην παιδική χαρά, επειδή υπήρξαν             
συγκρούσεις με μαθητές που δεν παίζουν. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον 100m². Θα μπορούσαμε           
να χρησιμοποιήσουμε το γυμναστήριο ή την αυλή; Υπό ποιες προϋποθέσεις; Με ποιον μπορώ             
να επικοινωνήσω για να βρω μια λύση; " 
Αυτή η έκδοση αντικαθιστά τα παράπονα και εστιάζει σε γεγονότα. Το παίρνουμε στα χέρια μας               
για να αλλάξουμε την κατάστασή μας. Είναι αυτο-ενδυνάμωση. 
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Πώς να υποβάλετε ένα αίτημα; - 3 ' 
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Επεξήγηση του NVC (μη βίαιη επικοινωνία) για να εκφράσετε αυτό 
που θέλετε, με παραδείγματα. 
 
https://youtu.be/-sveVriPw6w 
 

https://youtu.be/-sveVriPw6w
https://youtu.be/-sveVriPw6w


 
 

επίπεδο 2 Κατανόηση και απομνημόνευση: κουίζ σχετικά με το 
κείμενο που 
κάνει σαφή αιτήματα 🕑 Ολοκληρώστε μια δοκιμή χωρίς προβλήματα σε πέντε λεπτά ή 
λιγότερο 
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1 Συχνά ακολουθείται η 
ανατροφοδότηση ... 

A. από ένα λάκτισμα 
B. ένα αίτημα 

C. ένα τιμολόγιο 
D. μια δωρεά 

B 1 

2 Ένα  σιωπηρή αίτημα είναι ... A. ξεκάθαρη επικοινωνία 
B. δεν έχει σημασία 

C. σαφή επικοινωνία 
D. σημαντικό 

α 2 

3 μια ρεαλιστική προσδοκία είναι ... A. μια προσδοκία που 
έχει πάντα 
εκπληρώσει 

B. την προσδοκία για κάτι 
μετά από ένα 
σιωπηρό αίτημα 

C. την προσδοκία ότι ένα 
υπερφυσικό ον θα 
παρέμβει 

D. η προσδοκία 
γραμμένη σε 
διαφορετικά χρώματα 

B 3 

4 Συχνά, παραπονιέμαι και παίζω 
το θύμα αφού ... 

A. έκανα ένα σαφές 
αίτημα 

B. υπονοούμαι ένα 
αίτημα 

C. έκανα ένα μη 
ρεαλιστικό αίτημα 

D. αφόδευσα 

B 4 

5 Όταν υπονοούμε αιτήματα ... A. ελπίζουμε ότι είναι 
κατανοητά 

B. Κρατάμε μυστικά 

C. δεν έχουμε χρόνο να 
τα πούμε ξεκάθαρα 

D.  είμαστε ευγενικοί 

A 5 

6 Όταν είμαι στη σκοτεινή πλευρά 
της δύναμης, ότι θέλω να 
παραπονεθώ και να παίξω την 
κάρτα θύματος, κάνω αιτήματα ... 

A. σαφή 
B. ρητά 

C. σιωπηρά 
D. φλογερά 

C 6 

7 Υποβάλλοντας ένα αίτημα, 
περιμένοντας και μετά 
διαμαρτύρονται για αυτό, τι 
είδους προσδοκία; 

A. κακό  
B. ψυχικά εξασθενημένο 

C. συμμετρικό  
D. μη ρεαλιστικό  

D 7 

8 Όταν θέλω να ελέγξω ότι το 
αίτημά μου είναι σαφές, κάνω 
στον εαυτό μου 3 ερωτήσεις. 

A. Είναι σαφές το αίτημά 
μου; 

B. Το είπα δυνατά; 

C. Κατάλαβε ο άλλος τι 
περίμενα από αυτούς; 

D. Είναι το αίτημά μου 
εποικοδομητικό; 

D 8 
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Ποια από αυτές τις απαντήσεις 
δεν είναι μία από αυτές; 

9 Ό, τι και το αίτημά μου είναι, ότι 
πάντα θα εκπληρωθεί ... 

A. αν μπορώ να το 
διατυπώσω  με 
σαφήνεια 

B. εάν είναι σαφές 

C. αν είμαι σοφός 
D. αν είμαι θεός 

D 9 

10 Ένα σαφές αίτημα πρέπει ... A. να διατυπωθεί δυνατά 
ή να γραφτεί 

B.  να είναι σαφώς 
μελετημένο  

C. να είναι καλά 
δομημένο 

D. να είναι υπό το φως 

A 10 

11 
Το 
να 

Το να κάνεις ένα σαφές, ρητό 
αίτημα είναι ... 

A. πολύ άσχημο γιατί δεν 
θα έπρεπε να δώσεις 
παραγγελίες 

B. πολύ ευγενικό επειδή 
αποτρέψεςσυγκρούσει
ς κατανόησης 

C. άσκοπο γιατί ό, τι 
συμβαίνει κανείς δεν 
θα ακούσει 

D. λυπημένο γιατί κάνεις 
πάντα τους άλλους να 
παραπονιούνται 

B 11 

12 Συχνά, οι άνθρωποι που 
διαμαρτύρονται ... 

A. δεν έχουν κάνει σαφές 
αίτημα 

B. δεν έχουν μια καλή 
σχολική αναφορά 

C. κάνουν αδύνατα 
αιτήματα 

D. να πάρουν αυτό που 
θέλουν 

A 12 

13 Όταν είναιι στο φως η δύναμη και 
θέλω να αλλάξω την κατάστασή 
μου, να κάνω μια αίτηση ... 

A. δυσνόητα 
B. σαφή 

C. γραμμένη  στο 
τριπλούν 

D. με τη χρήση 
νοηματικής γλώσσας 

Β 13 

14 Ένας μαθητής είναι άνετος στη 
θέση του όταν  ... 

A. ελπίζει άλλα 
μαντεύουν τις 
προσδοκίες του, 

B. καταγγέλλει και παίζει 
την κάρτα του θύματος 

C. έχει οικόπεδα  
D. έχει μάρκες 

εκκαθάρισης 
αιτημάτων 

D 14 

15 Όταν κάνω ένα αίτημα, έχω να 
αναρωτηθώ ... (Τρεις πιθανές 
απαντήσεις) 

A. το είπα δυνατά; 
B. αν είναι σαφές; 

C. αν επηρεάζει τον άλλο 
D. αν ο άλλος έχει 

καταλάβει 

A
B 
D 

15 

16 
Το 
να 

πείτε σε κάποιον τι είναι λάθος 
χωρίς να του πει τι χρειάζεστε 
είναι ...  

A. καλό 
B. κακό 

C. είναι σιωπηρό 
D. να είναι ρητό 

C 16 
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17 
Το 
να 

κάνετε ένα σαφές αίτημα είναι μια 
μορφή ... 

A. κατάχρησης 
B. δίωξης 

C. ενδυνάμωσης 
D. πάγωμα εγκεφάλου 

C 17 

18 Όταν υπονοούμε αιτήματα ... A. περιμένουμε από 
άλλους να μαντέψουν 
τι θέλουμε 

B.  φοβόμαστε ότι άλλοι 
θα κάνουν ό, τι 
θέλουμε 

C. φοβόμαστε ότι δεν 
κρίνουμε 

D. ότι δεν έχουμε πλέον 
φωνή 

A 18 

19 Ένα σαφές αίτημα πρέπει .. . A. να ακουστεί από την 
άλλη 

B. να ακουστεί από την 
άλλη 

C. να γίνει κατανοητό 
από την άλλη 

D. να κοινοποιούνται 
τηλεπαθητικά 

Β 19 



επιπέδου 3 Απομνημόνευση της περίληψης 
κάνει σαφή αιτήματα 🕑 την αναπαραγωγή της απλοποιημένη γραφικής 

σύνοψη,ενώ κρύβει το πρωτότυπο, σε λιγότερο από 5 λεπτά 
 
 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΠΕΔΟ 5 ΛΙΣΤΑ   
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επίπεδο 4 Αντανάκλαση: εκκαθάριση αιτημάτων έναντι 
παραπόνων που 
κάνουν σαφή αιτήματα 🕑 Συμπληρώστε τον πίνακα σε λιγότερο από 5 λεπτά 

Προσδιορίστε ποιες δηλώσεις είναι σαφείς αιτήσεις για μια επιθυμητή αλλαγή και ποιες 
δηλώσεις είναι παράπονα. Στη συνέχεια, αντιστοιχίστε σαφή αιτήματα με παράπονα που 
ανήκουν στις ίδιες καταστάσεις. 
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1 Αυτή η διακόσμηση είναι χάλια. Βαριέμαι παράπονο 13 

2 Δεν αντέχω πια τα ζυμαρικά. παράπονο 11 

3 Μπορείτε να αγοράσετε 200 γραμμάρια καραμελωμένα αμύγδαλα; καθαρή 
δήλωση 

12 

4 Το μαθητικό συμβούλιο ζητεί να αφαιρεθεί η αριστεία από τη λίστα των σχολικών 
αξιών και να ξεκινήσει η έναρξη των μαθημάτων στις 11 π.μ. 

καθαρή 
δήλωση 

17 

5  Οι ενήλικες είναι όλοι σάπιοι. παράπονο 10 

6 Ζητώ  η λύση σας να σέβεται την ανάγκη μου για ύπνο. καθαρή 
δήλωση 

16 

7 Σας ζητώ να μην με χτυπήσετε ξανά και ακόμη και για τις επόμενες 15 μέρες, να 
αποφύγετε κάθε φυσική επαφή μαζί μου. 

Καθαρή 
δήλωση 

18 

8 Θέλω να κάνετε όλες τις δουλειές του σπιτιού, και απόψε, όταν έρθω  στο σπίτι, 
να μου φέρετε λίγο φρέσκο χυμό μπροστά από την τηλεόραση. 

καθαρή 
δήλωση 

14 

9 Αυτό είναι άδικο. Είναι πάντα οι ίδιοι άνθρωποι που επιλέγονται. παράπονο 15 

10 Θέλω οι ενήλικες να σταματήσουν να παρεμβαίνουν στις αποφάσεις μας. Καθαρή 
δήλωση 

5 

11 Για τις επόμενες 2 εβδομάδες, θα ήθελα να μαγειρέψετε κάτι άλλο εκτός από τα 
ζυμαρικά για να φέρω ως γεύμα για το σχολείο. 

καθαρή 
δήλωση 

2 

12 Δεν υπάρχει τίποτα καλό για φαγητό εδώ! παράπονο 3 

13 Οργανώστε μια συνάντηση 30 λεπτών με την ομάδα για να συζητήσετε τη 
διακόσμηση. 

καθαρή 
δήλωση 

1 

14 Δεν κάνεις τίποτα όλη την ημέρα - είσαι καλός για το τίποτα! παράπονο 8 

15 Νιώθω ότι δεν είναι ένα δίκαιο σύστημα. από τώρα και στο εξής, θα ήθελα να 
τραβήξουμε πολλά. 

Καθαρή 
δήλωση 

9 

16 Πώς θέλετε να το  διαχειριστώ; Είμαι πάντα κουρασμένος! παράπονο 6 
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17 Πάντα δουλεύουμε! Δεν μου αρέσει. Είναι πολύ δύσκολο για το ευαίσθητο και 
εύθραυστο ον που είμαι. 

παράπονο 4 

18 Είμαι στεναχωρημενος πολύ όταν  με χτυπάς! παράπονο 7 



επίπεδο 5 Διατύπωση ενός σαφούς αιτήματος που 
κάνει σαφή αιτήματα 🕑 Εφαρμογή μιας σκηνής 1 έως 2 λεπτών 
 
Βασίζοντας τη σκηνή σε ένα πρόβλημα που έχετε αντιμετωπίσει, προσομοιώστε ένα παράπονο. 
τότε, μετατρέψτε το σε σαφές αίτημα. 

Κριτήρια για την καταγγελία: 
1. Κάντε γενικεύσεις: «Εμείς; οι άνθρωποι". Χρησιμοποιήστε υπερθετικά και εκφράστε ένα          

πρόβλημα χωρίς να εκφράσετε αυτό που χρειάζεστε. 
2. Επιμείνετε στα λάθη των άλλων (ο δάσκαλος, οι γονείς σας, η κοινωνία κ.λπ.). 
3. Θέστε τον εαυτό σας ως θύμα και απαλλάξτε τον εαυτό σας από την ευθύνη: "όχι, αλλά;                

δεν φταίω εγώ. Δεν μπορώ να το βοηθήσω, είναι μοίρα ή λάθος άλλων. 
4. Περιμένετε παθητικά να βρουν άλλοι λύσεις. 

Κριτήρια του σαφούς αιτήματος: 
1. Διατυπώστε το στο πρώτο πρόσωπο: "Εγώ ...". 
2. Βεβαιωθείτε ότι το αίτημά σας σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο θέμα. 
3. Είναι ένα ρεαλιστικό αίτημα και όχι ένα αίτημα όπως, "Θέλω να κερδίσουμε τον αγώνα              

μας αύριο". 
4. Το αίτημα είναι συγκεκριμένο, συγκεκριμένο και εκφράζεται χωρίς απειλή ή σημάδια           

οργής. 
 
Τα 4 κριτήρια πρέπει να υπάρχουν στη σκηνή σας. 
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Μελέτη με μουσική 

επίπεδο1 Κατανόηση μαθημάτων με μουσική  
μελετά με μουσική Παρακολουθήστε ένα μάθημα ή διαβάστε το επεξηγηματικό έγγραφο 
 
Πολλοί μαθητές ζητούν άδεια να ακούσουν στη μουσική στα 
ακουστικά τους στην τάξη. 

Επιδράσεις της μουσικής στη μελέτη:  
Η ακρόαση μουσικής μπορεί να έχει ευεργετικά 
αποτελέσματα στο σχολείο: 

● Μπορεί να δημιουργήσει μια εξωτερική φούσκα 
που προστατεύει από τους περισπασμούς. Ο 
θόρυβος μπορεί γρήγορα να γίνει πηγή διάσπασης της προσοχής, ειδικά εάν οι μαθητές 
βοηθούν ο ένας τον άλλον στην τάξη ή εάν η οικογένειά σας παρακολουθεί τηλεόραση 
δίπλα σας. 

● Μπορεί να καταλάβετε το υποσυνείδητό σας ενώ μελετάτε. 
Μερικές φορές η σιωπή ενθαρρύνει τον εσωτερικό μας διάλογο. Το υποσυνείδητό μας 
αναγκάζει το συνειδητό μυαλό μας να σταματήσει να επικεντρώνεται στο καθήκον που 
έχουμε για να σκεφτούμε άλλα προβλήματα ή πράγματα. 

● Μπορεί να προκαλέσει θετικό, ενθαρρυντικό συναίσθημα. 
Η ενθάρρυνση της μουσικής μπορεί να μας δώσει ενθουσιασμό και θάρρος όταν 
παλεύουμε να ξεκινήσουμε ή να εργαστούμε σε μια δύσκολη σχολική εργασία. 

Όροι αποτελεσματικότητας  
Η μουσική μπορεί επίσης να επηρεάσει την ακαδημαϊκή μας αποτελεσματικότητα. Η 
επιστημονική κοινότητα φαίνεται να συμφωνεί στα ακόλουθα: 

● Στίχοι: 
Ο εγκέφαλος αποσπάται από τις ανθρώπινες φωνές. Τα πιο επιβλαβή τραγούδια είναι 
αυτά που κατανοούμε. Εκείνοι που βρίσκονται σε ξένες γλώσσες συνήθως δεν μας 
αποσπούν την προσοχή. Μερικοί επιστήμονες προτείνουν ακόμη και να αποφεύγουν 
μουσικά όργανα παρόμοια με την ανθρώπινη φωνή, όπως το βιολί ή το όργανο. Για 
μελέτη, θα πρέπει να αποφεύγετε διαφημίσεις και ραδιοφωνική μουσική. 

● Κανονικός ρυθμός: 
Ένας κανονικός ρυθμός είναι προβλέψιμος, ενώ η προσοχή μας προσελκύεται στο 
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απροσδόκητο. Η τακτική μουσική μας επιτρέπει να επικεντρωθούμε καλύτερα στις 
σπουδές μας. 

● Όγκος:  
η μουσική πρέπει να είναι αρκετά δυνατή για να καλύπτει περισπασμούς όπως οι 
συνομιλίες άλλων μαθητών, αλλά η μουσική που είναι πολύ δυνατή γίνεται πηγή 
διάσπασης της προσοχής.  

● Επιλογή μουσικής  
η μουσική που επιλέγεται από τους μαθητές φαίνεται πιο αποτελεσματική για τη μελέτη 
από τη μουσική που τους αρέσει. 

 
Ο τύπος της μουσικής που επιλέγεται μπορεί επίσης να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα 
κάποιου, καθώς μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή μας: 

● Όταν δεν αισθανόμαστε θαρραλέα, η ρυθμική και αισιόδοξη μουσική μπορεί να 
βοηθήσει. 

● Όταν ενοχλούμε, η αργή και τακτική μουσική μπορεί να βοηθήσει.  
● Όταν είμαστε κουρασμένοι, αποφύγετε την τραχιά μουσική.  

 
Η μουσική είναι λιγότερο ενοχλητική όταν κάνουμε επαναλαμβανόμενες εργασίες που απαιτούν 
λίγη προσοχή, όπως το μαγείρεμα ενός πιάτου που γνωρίζουμε καλά, ο χρωματισμός ή η 
τακτοποίηση των αγορών μας.  
Ωστόσο, η μουσική πρέπει να αποφεύγεται όταν εκτελούμε πολύπλοκες εργασίες: 

1. mieux = 
2. silent moyen = musique pour masquer les distractions 
3. pire = distractions 

 
προσποίηση  
Μερικές φορές, χρειαζόμαστε σιωπή, επομένως χρησιμοποιούμε τα ακουστικά μας χωρίς να 
ακούμε μουσική, καθώς αποτρέπει τους άλλους να ξεκινήσουν συνομιλίες με μας.  
 
Αθλήματα 
Για άσκηση, συνιστώνται άλλα είδη μουσικής: 

● Πριν πάτε στο γήπεδο για έναν διαγωνισμό: συναρπαστική,  επική μουσική.  
● Κατά τη διάρκεια επαναλαμβανόμενων προσπαθειών που δεν απαιτούν 

προβληματισμό, όπως ανύψωση βαρών: μια μουσική που αποσπούν την προσοχή, 
όπως η ραπ, στη δική μας γλώσσα. Εδώ, πρέπει να κάνουμε το αντίθετο της μελέτης και 
να αναζητήσουμε μουσική που μας αποσπά την προσοχή από το έργο που έχουμε.  

Προβλήματα 
Ποια είναι τα προβλήματα που σχετίζονται με τη χρήση ακουστικών στην τάξη;  
 
Μερικοί μαθητές δεν θέλουν να επικεντρωθούν στις τάξεις τους και προτιμούν να αποσπάται η 
προσοχή τους από τα ακουστικά τους. Έτσι ακούνε:  

● Ένα συναρπαστικό τύπο μουσικής, όπως η γαλλική ραπ, με μεγάλη ένταση. 
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● Ένα podcast, όπως ένας σχολιαστής βιντεοπαιχνιδιών. 
● Μια σειρά Netflix που παρακολουθούν τώρα και με την οθόνη τους στην αγκαλιά τους. 

 
Πώς να ξέρετε τι ακούνε οι μαθητές;  
 
Για να ακούσουν μουσική, οι μαθητές χρειάζονται το smartphone τους, το οποίο τους αποσπά 
την προσοχή μέσω των κοινωνικών μέσων και των ειδοποιήσεων, ειδικά όταν αισθάνονται 
αποθαρρυνμένοι για τη δουλειά τους. Η ευκολότερη λύση είναι να απαγορεύσετε τη μουσική 
στην τάξη και να επιτρέψετε ακουστικά μόνο για προβολή παιδαγωγικών βίντεο. Μια άλλη λύση 
είναι η διαπραγμάτευση με τους μαθητές ένα προς ένα, με βάση τα κίνητρά τους και την 
εμπιστοσύνη που έχει ο εκπαιδευτικός σε αυτούς. 

Είδη μουσικής  

Κλασσική μουσική 

- Mozart 3h: https://www.youtube.com/watch?v=VB6SIKl8Md0 
- Mozart 2h30:  https://youtu.be/7JmprpRIsEY 
- Bach 4h: https://youtu.be/w3HCPVMtd8M 
 
Μουσική της φύσης 
- δάσος  8ώρες: https://youtu.be/w3HCPVMtd8M 
- βροχή  10ώρες: https://youtu.be/Y8xk1jRmMnA 
 
Διάφορα είδη μουσικής 
- χαλαρωτική  4ώρες: 
https://soundcloud.com/relaxdaily/sets/deep-focus-music-studying-concentration-work 
- μουσική χωρίς στίχους 6ώρες: https://youtu.be/2JQsf7i_dXY 
- χαλαρωτική μουσική αεροδρομίου 50': https://youtu.be/vNwYtllyt3Q 
- ηλεκτρονική μουσική: https://open.spotify.com/artist/7ry8L53T4oJtSIogGYuioq 
 
Κινηματογραφική μουσική 
- Hans Zimmer compilation 1h: https://youtu.be/IqiTJK_uzUY 
- Lawrence of Araby 50': https://youtu.be/4_MAK0rYdnQ 
- Cloud Atlas 1h: https://youtu.be/uOQtqrEt2RY 
- The Bourne Identity 50': https://youtu.be/zx4Gb5TK0qw 
 
Video game μουσική 
Η μουσική των βιντεοπαιχνιδιών προορίζεται εξ ορισμού να ενισχύσει τη γνώση του παίκτη 
χωρίς να αποσπά την προσοχή ή να τον κουράσει. 
- Battlefield 1h: https://youtu.be/HJvZWvecU4Q 
- Final Fantasy 50': https://youtu.be/BnSSsFUeh1g 
- Skyrim 3h: https://youtu.be/aQeIYVM3YBM 
- Playlist 1 στο Spotify 5h: https://open.spotify.com/playlist/3Iwd2RiXCzmm1AMUpRAaHO 
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- Playlist 2 στο Spotify 2h: https://open.spotify.com/playlist/3FJd21jWvCjGCLx7eKrext 
 
Οι ιστότοποι ή συγκεκριμμένες εφαρμογές  προσφέρουν μουσική (που πρέπει να αγοράσετε) 
για να βελτιώσετε τη συγκέντρωση και την ποιότητα των σπουδών σας. 
- FocusAtWill.com (smartphone app) 
- Brain.fm (website) 
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επίπεδο 2 κατανόηση και απομνημόνευση, κουί ζ στο κείμενο 
μελετώντας με μουσική 🕑 συμπλρώστε το τεστ σε λιγότερο απο 5 λεπτά 
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1 Η μουσική έχει ευεργετικές 
επιπτώσεις στην μελέτη …  

A. πάντα 
B. εξαρτάται στο είδος της 

μουσικής 

C. εξαρτάται από την τάξη 
D. ποτέ 

B 1 

2 Το πιο αποτελεσματικό είδος 
μουσικής για μελέτη... 

A. θυλικό 
B. ανδροπρεπές 

C. από τραγουδιστές που 
φοράνε μάσκα 

D. χωρίς στίχους 

D 2 

3 Η ήρεμη μουσική είναι κατάλληλη 
όταν…  

A. είμαστε εμείς ήρεμοι 
B. είμαστε αναστατωμένοι  

C. ασκούμαστε 
D. είμαστε ερωτευμένοι 

B 3 

4  Η μουσική μπορεί να είναι 
ευεργετική όταν μιλετάμε επειδή... 

A. μας κρατάει 
υποσυνείδητα 
απασχολημένους 

B. έχει μαγικές ιδιότητες 

C. απωθεί τα έντομα 
D. ενθαρρύνει την ευγένεια 

και αλληλεγγύη με τους 
άλλους 

A 4 

5 Αν αφήσουμε όλους τους μαθητές 
να χρησιμοποιήσουν ακουστικά 
στην τάξη, γιατί μμπορούμε να 
είμαστε σίγουροι;  

A. Ότι κάποιοι θα 
ακούσουν μουσική 
χρήσιμη για την μάθηση 
τους 

B. Ότι θα μιλάνε λιγότερο 
μεταξύ τους 

C. Ότι θα αδράξουν την 
ευκαιρία για να 
χρησιμοποιήσουν τα 
ακουστικά της 

D. Ότι οι βαθμοί τους θα 
βελτιωθούν 

C 5 

6 Γιατί να ακούμε μουσική χωρίς 
πολλούς στίχους;  

A. Γιατί ο εγκέφαλος 
συνήθως δίνει 
μεγαλύτερη προσοχή 
στις ανθρώπινες φωνές 

B. Επειδή οι άνθρωποι δεν 
είναι αγνοί 

C. Επειδή ένας 
τραγουδιστής παράγει 
βακτήρια που μπορούν 
να μολύνουν τα αυτιά 
μας 

D. Επειδή οι τραγουδιστές 
μερικες φορές μυρίζουν 

A 6 

7 Όταν έχουμε πολλαπλές εργασίες 
να κάνουμε το πιο αποτελεσματικό 
πράγμα είναι ....  

A. Η σιωπή 
B. Η μουσική χωρίς 

στίχους 

C. Η μουσική που παίζεται 
χωρίς ηχεία ή 
ακουστικά 

D. Ατμοσφαιρικός θόρυβος 

A 7 

8 Τι από αυτά τα πράγματα κάνει η 
μουσική που δεν σχετίζεται με την 
μελέτη;  

A. δημιουργεί ένα 
περιβάλλον χωρίς 
περισπασμούς 

C. κρατάει το 
υποσυνείδητο 
απασχολημένο  

B 8 
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B. προάγει τον πολιτισμό D.  ενισχύει ενθαρρυντικά 
συναισθήματα  

9  Ποιοι μαθητές θα μπορούσαν να 
ακούουν μουσική και να ωφεληθεί 
η μελέτη τους ;  

A. Μαθητές χωρίς κίνητρο 
για μάθηση  

B. Οι αγαπημένοι μαθητές 
των εκπαιδευτικών 

C. Οι μεγαλύτεροι μαθητές 
D. Οι μαθητές που είναι 

ικανοί να ελέγξουν τον 
εθισμό τους με τα 
κινητά  

D 9 

10 Γιατί η μουσική με ρυθμό είναι πιο 
χρήσιμη από την μουσική χωρίς 
ρυθμό ;  

A. Επειδή η μουσική με 
ρυθμό  είναι καλύτερης 
ποιότητας  

B. Επειδή η μουσική με 
ρυθμό είναι νόμιμη  

C. Επειδή η μουσική χωρίς 
ρυθμό είναι σατανική  

D. because a predictable 
rhythm disturbs the 
conscious part of our 
brain less 

D 10 

11 Τι σημαίνει όταν λέμε ότι η μουσική 
κρατάει το υποσυνείδητο 
απασχολημένο;  

A. Ότι τα ηχητικά κύματα 
φτάνουν το 
υποσυνείδητο μας 

B. Μας επιτρέπουν να 
αποφεύγουμε να 
σκεφτόμαστε πολύ και 
να συγκεντρωνόμαστε 
στα μαθήματα μας  

C. Η μουσική επηρεάζει το 
αριστερό μέρος του 
εγκεφάλου μας και 
αφήνει λιγότερο μερός 
ελεύθερο στον 
υπόλοιπο εγκέφαλο  

D. Η μουσική 
υποσυνείδητα μας κάνει 
να θέλουμε να 
χορέψουμε 

B 11 

12 Ποια είναι η πιο αποτελεσματική 
ένταση για μελέτη?  

A. Η μεγαλύτερη ένταση 
B. Η ένταση που μας κάνει 

να θέλουμε να 
χορέψουμε 

C. Μια ένταση τόσο 
δυνατή ώστε να μας 
απομονώνει χωρίς να 
είναι τόσο δυνατή για να 
διαταράσσει τις σκέψεις 
μας  

D. Την χαμηλότερη ένταση 

C 12 

13 Πριν από ένα αθλητικό 
διαγωνισμό, η πιο αποτελεσματική 
μουσική είναι ... 

A.  χαλαρωτική 
B. ευχάριστη 

C. χωρίς  στίχους 
D. επική  

D 13 

14 Γιατί  πρέπει να ακούμε μουσική 
ενώ κάνουμε γυμναστική στο 
σχολείο ;  

A. για να δημιουργήσουμε 
ένα ήρεμο περιβάλλον 

B. για να μας βοηθήσει να 
κοιμόμαστε σε 
μαθήματα που δεν μας 
αρέσουν και να είμαστε 

C. για να μην σκεφτόμαστε 
τα οικογενειακά μας 
προβλήματα 

D. για να δώσουμε στον 
εαυτό μας κουράγιο 

B 14 



 
 
Επίπεδο  3 απομνημόνευση της περίληψης 
Δώστε ξεκάθαρες οδηγίες 🕑 Κάντε αναπαραγωγή την περίληψη του απλοποιημένου 
γραφικού  

χωρίς να βλέπετε το αρχικό σε λιγότερο απο 5 λεπτά 
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ξεκούραστοι στα 
υπόλοιπα  

15 Χρειαζόμαστε ενθαρυντική 
μουσική όταν...  

A. ξεχειλίζουμε από 
ενέργεια 

B. έχουμε φάει πολύ 

C. δεν έχουμε πολύ 
δύναμη 

D. είμαστε πεινασμένοι 

C 15 

16  Η μουσική είναι πιο 
αποτελεσματκή για μελέτη όταν ... 

A. οι μαθητές δεν την 
γνωρίζουν 

B. όταν αρέσει στους 
μαθητές 

C. όταν την μισούν οι 
μαθητές 

D. οι μαθητές μπορούν να 
την παίξουν μόνοι τους 

B 16 

17 Ποιον κίνδυνο αποφεύγουμε όταν 
οι μαθητές φοράνε ακουστηκά 
στην τάξη;  

A. Να διασπαστεί η 
προσοχή τους 

B. Να έχουν διακοπές από 
παρατηρήσεις 

C. Να ακούν πληροφορίες 
άσχετες με το μάθημα 

D. Οι μαθητές να μιλούν 
δυνατά στην τάξη 

D 17 

18 Ποια από αυτά τα κριτήρια κάνει τη 
μουσική λιγότερο αποτελεσματική 
για μελέτη;  

A. Η έλληψη συνομιλιών 
B. Κανονικός ρυθμός 

C. Χαμιλή ένταση 
D. Η μουσική με στίχους 

D 18 

19 Η πιο αποτελεσματική μουσική για 
μελέτη είναι ... 

A. Η μουσική χωρίς 
στίχους 

B. Η μουσική σε μια ξένη 
γλώσσα 

C. Η μουσική στην μητρική 
μας γλώσσα 

D. Η δυνατή μουσική 

A 19 



Αναβλητικότητα A - Μηχανισμός 

Επιστημονικό πείραμα 
2.219 ερωτηθέντες έδειξαν ότι το 88% όλων των ανθρώπων παραδέχονται ότι αναβάλλουν  κάτι 
για τουλάχιστον μία ώρα την ημέρα. https://dariusforoux.com/procrastination-study/ 
 

level 1 Κατανόηση της αναβλητικότητας 
αναβλητικότητα  Παρακολουθήστε ένα μάθημα ή διαβάστε το επεξηγηματικό έγγραφο 

Βίντεο 
Μέσα στο μυαλό ενός που αναβάλει 
Tim Urban - Αγγλικοί, Γαλλικοί υπότιτλοι - 14 λεπτά 
https: // youtu. be / arj7oStGLkU 

Σε αυτή τη συζήτηση TED, ο Tim περιγράφει τους μηχανισμούς της 
αναβλητικότητας με πολύ χιούμορ. Το ακόλουθο κείμενο είναι μια 
περίληψη του βίντεο και επιχειρεί να περιοριστεί στο βίντεο. 

Αναβλητικότητα 
Αναβλητικότητα είναι η τάση να αναβάλουμε τα πάντα μέχρι αύριο. Στον εγκέφαλο αυτού που              
αναβάλλει, ο ορθολογικός υπεύθυνος λήψης αποφάσεων βρίσκεται στο τιμόνι και αποφασίζει τις            
ενέργειές μας. Θέλει να κάνει ένα σημαντικό και δύσκολο έργο. Αυτό είναι όταν ο πίθηκος της                
στιγμιαίας ικανοποίησης αναλαμβάνει και βρίσκεται στον έλεγχο. 
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Ο πίθηκος της άμεσης ικανοποίησης: 
- ζει μόνο στο παρόν 
- χωρίς ανάμνηση του παρελθόντος 
- χωρίς γνώση του μέλλοντος 

. Νοιάζεται μόνο για το τι είναι: 
- εύκολο 
- αστείο 

 

https://dariusforoux.com/procrastination-study/
https://youtu.be/arj7oStGLkU


Το τέρας 
Ευτυχώς, το τέρας πανικού ξεκινά όταν μια προθεσμία είναι πολύ 
κοντά - για παράδειγμα,  μια μέρα πριν από μια συνέντευξη. Φοβίζει 
τον πίθηκο που τον φοβάται πολύ. 

Πρόβλημα 
Μπορεί να λειτούργησε στους προϊστορικούς χρόνους, αλλά ο        
προηγμένος πολιτισμός μας χρειάζεται τον ορθολογικό υπεύθυνο για λήψης αποφάσεων, για να            
κάνει, ότι έχει νόημα, να βλέπει μακροπρόθεσμα, όπως να μαθαίνει να διαβάζει, να             
προγραμματίζει έναν υπολογιστή ή να κατανοεί τη λειτουργία του εγκεφάλου μας. 
 
Έτσι, όταν είμαστε λογικοί, διανείμουμε ένα μεγάλο έργο σε βάθος χρόνου. Αλλά όταν 
αναβάλλουμε, γίνεται την τελευταία στιγμή, όταν το τέρας πανικού αναδύεται. Τα παρακάτω 
γραφικά βίντεο δείχνουν το μέγεθος της εργασίας που χρειάζεται ένα μεγάλο πρότζεκτ να γίνει 
όταν σπάει σε βήματα (μπάρες): 

- στο ένα στα αριστερά, εργαζόμαστε λίγο κάθε μέρα πριν από την ημερομηνία λήξης που 
υποδεικνύεται με κόκκινο χρώμα. 

- στο ένα στα δεξιά, καθυστερούμε στο τέλος, όταν το τέρας πανικού μας κάνει να 
εργαζόμαστε έντονα. 

 

  
 
Όταν εργάζεστε την τελευταία στιγμή: 

- για μια εργασία στο σπίτι, η ποιότητα θα είναι χαμηλότερη 
- για μια εργασία μελέτης, η προσπάθεια θα είναι μεγαλύτερη και θα διατηρήσετε τη 

γνώση για λιγότερο χρόνο 
 

Δεν μπορείτε να ξεφύγετε από την ευθύνη 
του αύριο αποφεύγοντας τη σημερινή. 

Αβραάμ Λίνκολν 
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επίπεδο 2 Κατανόηση και απομνημόνευση: κουίζ σχετικά με το 
κειμένο 
αναβλητικότητα  🕑 Ολοκληρώστε μια άψογη δοκιμασία σε πέντε λεπτά ή λιγότερο 
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1  Η αναβλητικότητα είναι η 
τάση  ... 

A. να κάνετε τα πάντα, όπως 
ένας επαγγελματίας 

B. να το αναθέτετε στους 
επαγγελματίες  

C. να  αναβάλουν τα πάντα 
την επόμενη μέρα 

D. το αναλάβετε  

C 1 

2 Γιατί η αναβλητικότητα είναι 
προβληματική σε αυτήν την 
εποχή; 

Επειδή ο προηγμένος 
πολιτισμός μας χρειάζεται 
μακρά και περίπλοκα έργα 
Επειδή δεν υπάρχουν πια 
πολλές ευκαιρίες 

γιατί μια αστεία και εύκολη 
δραστηριότητα έχει γίνει 
αμαρτία 
Επειδή ο νόμος το 
απαγορεύει 

A 2 

3 Γιατί είναι πρόβλημα να 
κάνουμε την εργασία την 
τελευταία στιγμή αν 
τελειώσει; 

δεν θα μπορέσουμε να 
παίξουμε εκείνη την ημέρα 
είναι αγένεια 

, είναι ενάντια στη φύση 
η ποιότητα της εργασίας 
στο σπίτι θα είναι 
μικρότερη 

D 3 

4 Ποιος παρεμβαίνει όταν 
πλησιάζει μια σημαντική 
προθεσμία και δεν είμαστε 
έτοιμοι για αυτό; 

Η αστυνομία 
Ο διευθυντής 

Η νεράιδα «αμέσως» 
Το τέρας πανικού 

D 4 

5 Ο ορθολογικός υπεύθυνος 
λήψης αποφάσεων θέλει ... 
να 

κάνει ένα σημαντικό και 
δύσκολο έργο να 
σερφάρετε στο Διαδίκτυο 

να είναι φίλοι με τον 
πίθηκο να 
ξεκουραστεί και να δώσει 
στην μαϊμού τον έλεγχο 

A 5 

6 Τι θέλει ο ορθολογικός 
υπεύθυνος λήψης 
αποφάσεων; 

επείγοντα καθήκοντα 
ουσιαστικά καθήκοντα 

καθήκοντα που 
επιβάλλονται από τους 
γονείς 
δυσάρεστα καθήκοντα 

B 6 

7 Ο πίθηκος ικανοποίησης 
νοιάζεται μόνο για το τι είναι 
... 

φθηνό 
ανθεκτικό 

σοβαρό και δύσκολο 
αστείο και εύκολο 

D 7 

8 Τι συμβαίνει με τη μελέτη 
ενός θέματος την τελευταία 
στιγμή; 

είναι ανέντιμο 
 πρέπει να κάνουμε 
μεγαλύτερη προσπάθεια 

 δίνει πάρα πολύ μεγάλη 
ευχαρίστηση στον πίθηκο 
 
 βλάπτει τον εγκέφαλο 

B 8 
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και  θυμόμαστε το θέμα 
λιγότερο χρόνο 

9 Ποιος ζει μόνο στο παρόν, 
χωρίς μνήμη του 
παρελθόντος και χωρίς 
γνώση του μέλλοντος; 

Ο Donald Trump 
Ο ορθολογικός υπεύθυνος 
για λήψη  αποφάσεων 

Ο πίθηκος ικανοποίησης 
 
Το τέρας πανικού 

C 
 

9 

10 Πώς χειριζόμαστε μεγάλα 
καθήκοντα με λογικό τρόπο; 

κάνουμε τα πάντα στην 
αρχή, μετά τίποτα μέχρι 
την προθεσμία 
 
 κάνουμε λίγο κάθε μέρα, 

δεν κάνουμε τίποτα στην 
αρχή, μετά κάνουμε τα 
πάντα λίγο πριν από την 
προθεσμία 
δεν κάνουμε τίποτα στην 
αρχή, ούτε μετά  

Β 10 

11 Γιατί ο πίθηκος άμεσης 
ικανοποίησης να πάρει το 
προβάδισμα? 

γιατί σχεδιάζει μπροστά 
και ξέρει τι να κάνει 
γιατί ο ορθολογικός 
λήπτης αποφάσεων δεν 
ξέρει τι να κάνει 

γιατί προτιμά να κάνουμε 
αυτό που είναι εύκολο και 
αστείο 
γιατί όλοι έχουν μια σειρά 

C 11 

12 Ο ορθολογικός λήπτης 
αποφάσεων…  

ζει μόνο στο παρόν 
θυμάται το παρελθόν και 
τη ζωή στο παρόν 

θυμάται το παρελθόν, ζει 
στο παρόν και 
οραματίζεται τη μελλοντική 
ζωή μόνο στο μέλλον 

C 12 

13 Το τέρας πανικού 
παρεμβαίνει όταν ... 

έχουμε μια δουλειά να 
κάνουμε 
ο πίθηκος προσπαθεί να 
αναλάβει 

εκεί είναι ο ιός 
η ημερομηνία λήξης είναι 
πολύ κοντά 

D 13 

14 Πότε αντιμετωπίζουμε 
συνήθως μια μεγάλη 
υποχρεωτική εργασία όταν 
καθυστερούμε; 

κάνουμε τα πάντα στην 
αρχή, μετά τίποτα μέχρι 
την προθεσμία 
 
 κάνουμε λίγο κάθε μέρα 

δεν κάνουμε τίποτα στην 
αρχή, μετά κάνουμε τα 
πάντα λίγο πριν από την 
προθεσμία 
δεν κάνουμε τίποτα στην 
αρχή, ούτε μετά  

C 14 

15 Τι είναι η «άμεση 
ικανοποίηση» Πίθηκος"? 

Είναι ένας τόσο καλός 
πίθηκος στο σχολείο που 
παίρνει ανταμοιβές από 
τον δάσκαλο. 
Είναι μια μαϊμού που θέλει 
μια καλή στιγμή. 

Είναι μια μαϊμού που 
εργάζεται δωρεάν και 
αμέσως. 
Είναι ένας μαθητής που 
παίζει αμέσως την μαϊμού 
αν είναι φοβισμένος 

B 15 
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επίπεδο 3 Απομνημόνευση της σύνοψης 
αναβλητικότητα Α 🕑 Αναπαραγωγή της απλοποιημένης περίληψης των γραφικών, 
ταυτόχρονα 

ενώ κρύβετε το πρωτότυπο, σε λιγότερο από 5 λεπτά 
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επίπεδο 4 Το Επίπεδο αναβλητικότητας μου 
Αναβλητικότητα A Αξιολογήστε την τάση σας να καθυστερείτε την εργασία 
 
Εδώ είναι ένα ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε από την Aitken (University of Pittsburgh, 
1982 ) για τη μέτρηση της αναβλητικότητας. 
Δώστε σε κάθε πρόταση έναν αριθμό πόντων: 
1 = λάθος, 2 = συνήθως λάθος, 3 = μερικές φορές λάθος / σωστό 4 = συνήθως σωστό, 5 = 
σωστό 
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1 Καθυστέρησα να ξεκινήσω τα πράγματα μέχρι το τελευταίο λεπτό.  1 

2 Προσέχω να επιστρέψω έγκαιρα τα βιβλία βιβλιοθήκης. * 2 

3 Ακόμα και όταν ξέρω ότι πρέπει να γίνει μια δουλειά, δεν θέλω ποτέ να την 
ξεκινήσω αμέσως. 

 3 

4 Κρατώ τις εργασίες μου ενημερωμένες κάνοντας τη δουλειά μου τακτικά από 
μέρα σε μέρα. 

* 4 

5 Αν υπήρχε ένα εργαστήριο που θα με βοηθούσε να μάθω να μην αναβάλλω να 
ξεκινήσω τη δουλειά μου, θα πήγαινα. 

 5 

6 Είμαι συχνά αργοπορημένος για τα ραντεβού και τις συναντήσεις μου.  6 

7 Χρησιμοποιώ τις κενές ώρες μεταξύ τάξεων για να ξεκινήσω τη βραδινή δουλειά 
μου. 

* 7 

8 Καθυστερώ να ξεκινήσω τα πράγματα για πολύ καιρό και δεν τα ολοκληρώνω 
μέχρι την τελική  προθεσμία. 

 8 

9 Συχνά βιάζομαι να εκπληρώσω τις προθεσμίες.  9 

10 Χρειάζομαι συχνά πολύ χρόνο για να ξεκινήσω κάτι.   10 

11 Δεν καθυστερώ όταν ξέρω ότι πρέπει πραγματικά να ολοκληρώσω τη δουλειά.  * 11 

12 Αν είχα ένα σημαντικό έργο να κάνω, θα το ξεκινούσα το συντομότερο δυνατό. * 12 

13 Όταν έχω προγραμματίσει σύντομα μια δοκιμή, συχνά βρίσκομαι σε άλλες 
εργασίες όταν πλησιάζει η προθεσμία δοκιμής.  

 13 

14 Συχνά τελειώνω τη δουλειά μου πριν τελειώσει. * 14 



 
Για κάθε δήλωση που σημειώνεται "*", το σήμα πρέπει να αντιστραφεί: 
5 → 1 
4 → 2 
3 → 3 
2 → 4 
1 → 5 
 
Η συνολική βαθμολογία σας θα πρέπει να είναι μεταξύ 19 (πρόβλεψη) και 95 (αναβλητικότητα). 
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15 Έχω δικαίωμα να δουλεύω σχέδια εργασίας που πρέπει να γίνουν.  * 15 

16 Εάν έχω ένα σημαντικό ραντεβού, βεβαιώνομαι ότι τα ρούχα που θέλω να 
φορέσω είναι έτοιμα από την προηγούμενη μέρα. 

* 16 

17 Φτάνω σε ραντεβού στο κολέγιο έχοντας  άφθονο χρόνο μπροστά μου. * 17 

18 Φτάνω γενικά στην ώρα μου. * 18 

19 Υπερτιμώ τη ποσότητα της εργασίας που μπορώ να κάνω σε ένα δεδομένο 
χρονικό διάστημα. 

 19 



Επίπεδο 5 Επιπτώσεις στηνζωής μου 
αναβλητικότητα τηςA Αξιολογήστε τον αντίκτυπο της αναβλητικότητας στη ζωή σας 
 
Απαντήστε σε κάθε ερώτηση με ναι ή όχι . 
Πηγή: Δρ Bruno Koeltz 

 

 
Εάν απαντήσατε ναι σε τουλάχιστον 2 από τις 7 δηλώσεις, η αναβλητικότητα πιθανότατα 
επηρεάζει τη ζωή σας με αρνητικό και σημαντικό τρόπο.  
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1 Μερικές φορές, το σωματικό ή ψυχολογικό άγχος που συνδέεται με την αναβολή εργασιών ή 
δραστηριοτήτων που πρέπει να κάνω με κάνει να νιώθω άρρωστος. 

1 

2 Μερικές φορές, νιώθω κατάθλιψη, χάνω την αυτοπεποίθησή μου ή έχω χαμηλή αυτοεκτίμηση 
λόγω της αναβλητικής συμπεριφοράς μου. 

2 

3 Μερικές φορές, νιώθω ότι είμαι παράλυτος και δεν μπορώ να δράσω ή να αποφασίσω. 3 

4 Πιστεύω ότι έχω χάσει την εκτίμηση ορισμένων ανθρώπων λόγω της τάσης μου να αναβάλω. 4 

5 Η ποιότητα των σπουδών μου / της τρέχουσας προσωπικής μου κατάστασης είναι πολύ κάτω 
από αυτό που ξέρω ότι μπορώ να πετύχω. 

5 

6 Η τάση μου για αναβολή εργασιών έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές διαπροσωπικές 
συγκρούσεις. 

6 

7 Η τάση μου να αναβάλω υπήρξε εμπόδιο στην επίτευξη πραγμάτων που είναι σημαντικά για 
μένα. 

7 



Αναβλητικότητα Β -ακολουθία προσοχής 

 

επίπεδο1 Κατανόηση της ακολουθίας προσοχής 
αναβλητικότητας B Παρακολουθήστε μια τάξη ή διαβάστε το επεξηγηματικό έγγραφο 

Αποφάσεις για εργασία 
Προσβασιμότητα 
Οποιοδήποτε εμπόδιο ανάμεσα σε εσάς και την εργασία σας μπορεί να σας επηρεάσει. Για 
παράδειγμα, εάν χρειάζονται 20 δευτερόλεπτα για να βγάλετε την κιθάρα σας από το ντουλάπι 
της και μετά από την θήκη της, μπορεί να σας αποτρέψει από το να  παίζετε καθημερινά, σε 
αντίθεση με μια κατάσταση όπου κάθεσαι σε ένα περίπτερο στη μέση του ζωντανού δωμάτιο, 
έτοιμο για χρήση. 
Έχοντας ένα καθαρό γραφείο, αιχμηρά μολύβια, γεμάτο στυλό, τακτοποιημένα φύλλα, μια λίστα 
λεξιλογίων για μελέτη που είναι ήδη έτοιμη στο γραφείο καθιστά την εργασία πιο προσιτή. Η 
ενέργεια ενεργοποίησης που είναι απαιτούμενηείναι μικρότερη. 
 
Οπτικοποίηση των πλεονεκτημάτων 
Θυμηθείτε τα πλεονεκτήματα του να κάνετε αυτό που είστε απρόθυμοι να κάνετε. Αφιερώστε 
λίγο χρόνο για να τα καταγράψετε, να τα απεικονίσετε, να σκεφτείτε την ικανοποίηση που θα 
προκαλέσει η επίτευξη του στόχου σας. Αυτός ο προβληματισμός μπορεί να γίνει μέσω του 
διαλογισμού. 
Αυτό θα σας παρακινήσει και θα σας ωθήσει να κάνετε το σωστό. 
 
Η αύξηση των θετικών βραχυπρόθεσμων συνεπειών μιας προηγουμένως αναβαλλόμενης 
δράσης είναι πιο αποτελεσματική από το να σκεφτόμαστε τις αρνητικές μακροπρόθεσμες 
συνέπειες. 
 
Συναισθήματα 
Όταν είμαστε συγκλονισμένοι από τα συναισθήματά μας, ο εσωτερικός μας διάλογος γρήγορα 
αναλαμβάνει τη μελέτη μας. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε φόβο, διάλυση, οικονομικές δυσκολίες 
κ.λπ. 
Καθυστερούμε μέσω ευκολότερων ή διασκεδαστικών δραστηριοτήτων προκειμένου να 
σκεφτούμε άλλα πράγματα. 
 
Οι δραστηριότητες που μας κάνουν να εστιάζουμε μπορούν να μας βοηθήσουν να ξεχάσουμε 
προσωρινά ένα μέρος του συναισθηματικού μας φορτίου σε λίγα λεπτά: μουσική , διαλογισμός, 
αθλητισμός. 
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Ξεκινώντας μια ακολουθία εργασίας 
Διάσπαση  προσοχής 
Πριν ξεκινήσετε να εργάζεστε, προστατέψτε τον εαυτό σας από πηγές διάσπασης της 
προσοχής: 

- θόρυβος (βλ. Σπουδές στη μουσική) 
- θέση (ένα απομονωμένο γραφείο, όχι στο σαλόνι - αποφύγετε τα παράθυρα εάν 

αποσπάστε εύκολα). 
 
Ποιες είναι οι πηγές της διάσπασης προσοχής στο περιβάλλον σας που δυσκολεύεστε να 
αντισταθείτε; 
 
Οθόνες  
Οι οθόνες έχουν γίνει η κύρια πηγή διάσπασης της προσοχής. Παραδώστε το smartphone, το 
φορητό υπολογιστή ή άλλη συσκευή σας στους γονείς σας πριν ξεκινήσετε τη μελέτη. 
 
Μερικές φορές χρειάζεστε τον υπολογιστή σας για να λειτουργεί → χρησιμοποιήστε μια 
εφαρμογή που αποκλείει όλες τις περισπασμούς για 2 ώρες χωρίς να σας επιτρέπει να αλλάξετε 
γνώμη. Για παράδειγμα: 
Σε υπολογιστή: GetColdTurkey.com 
Smartphone: AppBlock  

Ρυθμίστε την ακολουθία εργασίας σας 
Διαλείμματα 
Η μέση διάρκεια εστίασης ενός μαθητή διαρκεί 10 έως 
25 λεπτά. Στην καλύτερη περίπτωση, ορισμένοι 
ενήλικες φαίνεται να μπορούν να ωθήσουν αυτό το όριο 
σε 1 ώρα και μισή ώρα. 
Μετά από 10 έως 25 λεπτά εργασίας, ένα διάλειμμα 5 
λεπτών αρκεί για να επιτρέψει μια νέα εστιασμένη 
συνεδρία εργασίας 10 έως 25 λεπτών. 
Τα πιο αποτελεσματικά διαλείμματα περιλαμβάνουν 
σωματική δραστηριότητα και καλό καιρό, χωρίς οθόνη. 
 
⇒ Το να κλειδώσεις τον εαυτό σου στο δωμάτιό σου για 
1 ώρα χωρίς διακοπή είναι καταδικασμένο σε αποτυχία 
για τον μέσο μαθητή. Η μέθοδος Pomodoro προτείνει τη 
χρήση χρονοδιακόπτη για να θυμάστε να κάνετε 
διαλείμματα και να έχετε πιο αποτελεσματικές συνεδρίες 
εργασίας. 
 
Ποικιλομορφία 
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Η αλλαγή τραβά την προσοχή. Ο μαθητής μπορεί να αλλάξει θέματα, κεφάλαια, είδος 
δραστηριότητας: να παρακολουθήσει ένα βίντεο, να διαβάσει ένα κείμενο, να συνοψίσει την 
πορεία του, να εξηγήσει στην τάξη του, σε έναν φίλο, να κάνει ασκήσεις, να κάνει μια δοκιμασία. 
Όπως και τα διαλείμματα, αυτή η αλλαγή μπορεί να οργανωθεί: Θα διαβάσω αυτό το κείμενο 
που με ενοχλεί για 15 λεπτά με χρονοδιακόπτη και μετά θα παρακολουθήσω ένα βίντεο. Καθώς 
ξέρω ότι αυτή η υποχρέωση περιορίζεται σε 15 λεπτά, είμαι πιο γρήγορα να το κάνω, είναι πιο 
προσβάσιμο. 

Ολοκλήρωση της ακολουθίας εργασίας σας 
Προσβασιμότητα 2 
Είναι η ώρα να τακτοποιήσετε τα πράγματα σας, ώστε το γραφείο να είναι σε μια σειρά που σας 
κάνει να θέλετε να επιστρέψετε σε αυτό αργότερα, έτσι ώστε η εργασία να είναι προσβάσιμη, 
έτοιμη να ξεκινήσει ξανά. 
 
Επιβραβεύστε τον εαυτό σας 
Αφού αποφύγετε την αναβλητικότητα, αφού εργαστείτε σκληρά, σημειώστε την πρόοδό σας, τα 
πράγματα που έχετε κάνει, για να διασφαλίσετε την αίσθηση της ικανοποίησης που έχει 
δημιουργήσει η επιλογή σας. 
Γιορτάζοντας την ενάρετη συμπεριφορά ή προσφέροντας στον εαυτό σας μια ανταμοιβή 
διασφάλισης  μίας αίσθησης ικανοποίησης από την επιλογή της εργασίας, η οποία θα σας 
βοηθήσει να ξεκινήσετε την επόμενη εργασία. 
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επίπεδο 2 Κατανόηση και απομνημόνευση: κουίζ σχετικά με το 
κείμενο 
αναβλητικότητα B 🕑 Ολοκληρώστε μια δοκιμή χωρίς προβλήματα σε πέντε λεπτά ή 
λιγότερο 
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1 Ποιες ενέργειες κάνουν την 
απόφαση να φτάσετε στη δουλειά 
πιο εύκολη; 

A. Κλείδωμα της εργασίας 
σας με ασφάλεια 

B. Φανταστείτε το 
χειρότερο που θα 
μπορούσε να συμβεί 

C. Ηρεμήστε τα αρνητικά 
σας συναισθήματα 
κάνοντας διαλογισμό 

D. Γράφοντας, «Θα 
δουλέψω σύντομα», 
100 φορές 

C 1 

2 Για να φτάσω στη δουλειά, 
επιλέγω ένα μέρος ... 

A. με μια ωραία 
ατμόσφαιρα 

B. απομονωμένη , χωρίς 
περισπασμούς 

C. εξωτερικού χώρου 
D. με ένα πλήρες ψυγείο 

B 2 

3 Οι περισσότεροι μαθητές ηλικίας 
10 έως 18 μπορούν να εστιάσουν 
... 

A. 1 έως 3 λεπτά  
B. 5 έως 10 λεπτά 

C. 10 έως 25 λεπτά 
D. 50 λεπτά 

C 3 

4 Όταν τελειώσω την εργασία μου ή 
μια εργασία με πολλές 
δραστηριότητες στο σχολείο, θα 
έκανα καλά ... 

A. να πάρω έναν υπνάκο  
 
B. να γιορτάσω την 

προσπάθειά 

C. να δώσω ένα δώρο 
στον δάσκαλο μου 

D. να φάω έναν ζωντανό 
βάτραχο 

C 4 

5 Γιατί η εργασία πρέπει να είναι 
προσβάσιμη, έτοιμη να γίνει; 

A. ώστε να είναι πιο 
εύκολο να φτάσουμε 

B. για να προσποιούμαστε 
καλύτερα  

C. για να ευχαριστήσουμε 
το θεό της πρόσβασης 

D. για να τρομάξουμε 

Α 5 

6 Η  σφοδρότερη πηγή της 
διάσπασης της προσοχής αυτές τις 
μέρες είναι / είναι ... 

A. τα αδέσποτα σκυλιά 
που έρχονται τυχαία 

B. τα ζόμπι, που φτάνουν 
κατά κύματα 

C. οι σεληνιακές εκλείψεις, 
οι οποίες είναι όλο και 
πιο συχνές. 

D. Οι οθόνες: smartphone, 
τηλεοράσεις, 
υπολογιστές 

D 6 

7 Τα πιο αποτελεσματικά, 
ενεργειακά διαλείμματα 
περιλαμβάνουν ... 

A. βιντεοπαιχνίδια 
B. σκληρή δουλειά 

C. σωματική 
δραστηριότητα 

D. ανάγνωση μηνυμάτων 

C 7 
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8 Όταν τελειώνω μια ακολουθία 
εργασίας, γιατί πρέπει να αφήσω 
τα πράγματα μου προσεκτικά; 

A. επειδή η ακαταστασία 
ενοχλεί τη μαμά μου και 
αγαπώ τη μαμά μου 

B. , ώστε να είναι εύκολα 
προσβάσιμα για την 
επόμενη φορά, κάτι που 
θα με βοηθήσει να 
ξεκινήσω με τη δουλειά 

C. , ώστε να μην τα 
ξαναδώ για μεγάλο 
χρονικό διάστημα, 

D. επειδή είναι ο κανόνας 

Β 8 

9 Για να ξεκινήσετε, είναι καλύτερο 
να ... 

A. ελέγξετε τα μηνύματά 
σας  

B. θυμάστε ότι θα είναι 
μακρύ και επώδυνο  

C. έχετε ένα επιχείρημα με 
κάποιον  

D. απεικονίσετε τα οφέλη 

D 9 

10 Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να 
μην αποσπάται η προσοχή από το 
smartphone σας είναι να .. . 

A. εμπιστευτείτε το στους 
γονείς σας πριν 
ξεκινήσετε την εργασία 
σας, 

B. χρησιμοποιήστε μια 
εφαρμογή αποκλεισμού, 

C. το κρατήστε στη πίσω 
τσέπης σας 

D. βάλτε το στο γραφείο 
σας 

A 10 

11 Όταν πρέπει να εργαστείτε 2 ώρες, 
για παράδειγμα από τις 16:00 έως 
τις 18:00, ο πιο αποτελεσματικός 
τρόπος εργασίας είναι ... 

A. να ξεκινήσετε με ένα 
διάλειμμα 15 λεπτών 
πριν αρχίσετε την 
εργασία 

B.  να τελειώσετε με ένα 
διάλειμμα 15 λεπτών 
για να τελειώσετε 
νωρίτερα 

C.  να κάνετε ένα 
διάλειμμα 5 λεπτών 
κάθε μισή ώρα  

D. να μην κάνετε ένα 
διάλειμμα 

C 11 

12 Αλλαγή ... A. είναι υγιές 
B. συμμορφώνεται με τις 

10 εντολές 

C. συλλαμβάνει την 
προσοχή κάποιου 

D. μπερδεύει τον εγκέφαλο 

C 12 

13  Τα συναισθήματα μας εμποδίζουν 
εστιάζοντας στη δουλειά μας γιατί 
... τα 

A. δάκρυα μας δίνουν 
χρόνο για να βρούμε 
ένα μαντήλι 

B. αφιερώνουμε την 
προσοχή μας στον 
εσωτερικό διάλογό μας, 
ο οποίος 
επαναπροσδιορίζει τα 
συναισθήματά 

C.  ο γείτονάς μας θα μας 
διακόψει για να μας 
ρωτήσει πώς το 
κάνουμε  

D. συναισθήματα είναι 
μέρος της σκοτεινής 
πλευράς της δύναμη 

B 13 
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14 Πριν αρχίσετε να εργάζεστε, 
πρέπει να προστατευτείτε ... 

A. από τις μύγες 
B. από τον κοραναϊό 

C. από τους παιδόφιλους 
D. από τις περισπασμούς 

D 14 

15 Η τεχνική της ντομάτας είναι ... A. μια επίθεση Naruto 
όπου κλωνοποιείται σε 
μια τεράστια ντομάτα 

B. η  εισαγωγή των 
τακτικών διαλειμμάτων 
σε μια συνεδρία 
εργασίας 

C. μια τεχνική διαλογισμού 
που φέρνει 
οξυγονωμένο αίμα στον 
εγκέφαλο  

D. ένα φλιτζάνι παγωτό 
βανίλιας καλυμμένο με 
ένα παχύ στρώμα 
κέτσαπ 

B 15 

16 Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω 
ένα χρονοδιακόπτη για να με 
βοηθήσει να αρχίσω την εργασία; 

A. αν  αποφασίσω 
ακριβώς σε πόσο καιρό 
θα περάσω σε μια 
επίπονη εργασία, θα 
μειώσει τη δυσκολία της 
εκκίνησης  

B. να κάνω ένα διάλειμμα 
πριν αρχίσω να 
εργάζομαι 

C.  να με τρομάξει, γιατί ο 
φόβος δημιουργεί θυμό 
και ο θυμός είναι 
σκοτεινή δύναμη 

D. για να μου θυμίζει την 
εργασία  σε κλήση ο 
δάσκαλός μου μετά από 
10 λεπτά 

A 16 

17  Τα αρνητικά συναισθήματα μας 
κάνουν να καθυστερούμε γιατί ... 

A. θέλουμε να σκεφτούμε 
κάτι αστείο και εύκολο 

B.  θέλουμε να βρούμε 
λύσεις στα προβλήματά 
μας  

C. η αναβλητικότητα είναι 
κακή και τα αρνητικά 
συναισθήματα μας 
κάνουν να σκεφτόμαστε 
άσχημα 

D. κανείς δεν ξέρει γιατί 

A 17 

18 Μερικές φορές έχετε εργασία στο 
σπίτι που απαιτεί πρόσβαση στο 
Διαδίκτυο (βίντεο, διαδικτυακό 
άρθρο κ.λπ.). Τι πρέπει εντελώς 
να μην κάνετε; 

A. Κλειδώστε τον εαυτό 
σας με τον υπολογιστή 
σας σε ένα δωμάτιο 

B. Ενεργοποιήστε μια 
εφαρμογή αποκλεισμού 
πριν τη 
χρησιμοποιήσετε, για 
παράδειγμα Cold 
Turkey 

C. Χρησιμοποιήστε μόνο 
το διαδίκτυο κοντά 
στους γονείς σας, ώστε 
να μπορούν να δουν 
την οθόνη σας 

D.  Πείτε στους γονείς σας 
ότι ο υπολογιστής είναι 
απαραίτητος για 
περιορισμένο χρονικό 
διάστημα και ορίστε ένα 
χρονοδιακόπτη για να 
επιστρέψετε και να το 
πάρετε 

A 18 

19 Όταν έχετε μια δύσκολη δουλειά, 
γιατί να το περιορίσετε σε 20 

A. Επειδή ο Υπουργός 
Παιδείας απαιτεί από 

C. Για να περιορίσετε τη 
σκληρή δουλειά στην 

C 19 
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λεπτά με ένα χρονόμετρο πριν 
προχωρήσετε σε άλλη σχολική 
δραστηριότητα; 

εσάς να κάνετε όχι 
περισσότερο από 20 
λεπτά σκληρής 
δουλειάς την εβδομάδα 

B. Για να ευχαριστήσετε τη 
μαθητική ένωση 

αρχή και να μειώσετε 
τον κίνδυνο 
αποθάρρυνσης και 
αναβλητικότητας 

D. , ώστε να μην 
ξεπεράσετε την 
οδυνηρή εργασία σας 

20 Ποιο είναι, τον 21ο αιώνα, ο 
χειρότερος πειρασμός αυτού που 
αναβάλλει ... 

A. αγαπημένα 
μυθιστορήματα 

B. ψηφιακές συσκευές που 

C. διαβάζουν 
D. τα γλυκά 

B 20 



επίπεδο 3 Απομνημόνευση της συνοπτικής 
αναβλητικότητα  B 🕑 Αναπαραγωγή της απλοποιημένης περίληψης γραφικών 
ταυτόχρονα 

ενώ κρύβεται το πρωτότυπο, σε λιγότερο των 5 λεπτών 
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Επίπεδα4 & 5 εφαρμογής 
Αναβλητικότητα μια πρακτική στην τάξη 
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Σε αυτό το στάδιο, ο εκπαιδευτικός πρέπει να υιοθετήσει τη χρήση της ακολουθίας κατά της 
αναβλητικότητας που παρουσιάζεται σε αυτό το μάθημα. Για παράδειγμα, μετά από 30 λεπτά 
εργασίας που ο εκπαιδευτικός  θεωρεί παραγωγική και έντονη, θα πρέπει να πει στους μαθητές 
να προσφέρουν στους εαυτούς τους μια ανταμοιβή, όπως να τραβήξουν στο ταμπλό για 2 
λεπτά, να τρώνε στην τάξη, να κάνουν ένα μικρό διάλειμμα ή απλά να επιτρέψουν να τους 
συγχαρούν.  
Το επίπεδο 4 επιτυγχάνεται μόλις ο εκπαιδευτικός  κρίνει ότι ο μαθητής εφαρμόζει τα μισά από 
τα στοιχεία που προτείνονται εδώ. Το επίπεδο 5 επιτυγχάνεται όταν το 80% των στοιχείων 
υλοποιείται τακτικά από τον μαθητή. 
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Διαχείριση προτεραιοτήτων 

 

επίπεδο 1 Κατανόηση διαχείρησης προτεραιοτήτων 
προτεραιότητα Παρακολουθήστε μια τάξη ή διαβάστε το επεξηγηματικό έγγραφο 
 
Πώς διαχειρίζεστε τις προτεραιότητές σας, ώστε τα σημαντικά πράγματα να γίνουν και να σας 
επιτρέψουν να προχωρήσετε τους μακροπρόθεσμους στόχους της ζωής σας; 
 
Θα χρησιμοποιηθούν 2 μεταφορές για να βοηθήσουν στην απάντηση αυτής της ερώτησης. 

Δεξαμενή θάρρους 
Όπως ένα αυτοκίνητο στην αρχή ενός ταξιδιού, έχουμε μια δεξαμενή γεμάτη θάρρος στην αρχή 
κάθε ημέρας. Ό, τι κι αν κάνουμε, χρησιμοποιούμε αυτό το θάρρος καθώς προχωρά η μέρα. 
 
Θα αναλάβουμε μια εργασία που απαιτεί πολύ θάρρος όταν το ρεζερβουάρ μας είναι σχεδόν 
άδειο; Όχι. 
 
Για να προχωρήσουμε σε σημαντικά έργα, πρέπει να αναλάβουμε οδυνηρά καθήκοντα όταν το 
απόθεμα θάρρους μας είναι γεμάτο, στην αρχή της ημέρας, πολύ πριν συμβουλευτούμε τα 
μηνύματά μας ή κάνουμε μικρές καθημερινές εργασίες που δεν θα αλλάξουν το μέλλον μας. 
 
Οι μικρότερες, ευκολότερες εργασίες δεν απαιτούν πλήρη δεξαμενή και μπορούν να γίνουν 
ακόμη και όταν είμαστε λίγο φθαρμένοι ή κουρασμένοι, στη μέση ή στο τέλος της ημέρας. 

Βότσαλο 
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Αυτό που είναι σημαντικό - τα αγαπημένα μας πρόσωπα, τα όνειρά 
μας - δεν είναι πάντα η προτεραιότητά μας. Γεμίζοντας το βάζο της 
ζωής μας με τις άμεσες ικανοποιήσεις του πιθήκου, δεν υπάρχει 
αρκετός χώρος για τα μεγαλύτερα σχέδια μας. 

 
https://youtu.be/KmIM
B4U739s Η 

https://youtu.be/KmIMB4U739s
https://youtu.be/KmIMB4U739s
https://youtu.be/KmIMB4U739s
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Η άμμος και το νερό αντιπροσωπεύουν τα εύκολα και αστεία 
πράγματα που θέλετε να κάνετε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Θα 
μπορούσε κανείς να ξεκινήσει με αυτές τις δραστηριότητες και να 
γεμίσει το βάζο με νερό και άμμο. Στη συνέχεια, θα μπορούσαμε να 
αποφασίσουμε να κάνουμε τις βαρετές εργασίες, που 
αντιπροσωπεύονται από βότσαλα. Αλλά τότε, δεν θα υπήρχε αρκετός 
χρόνος / χώρος για τα σημαντικά πράγματα που έχουν νόημα, 
που αντιπροσωπεύονται από τις μεγάλες πέτρες (μπάλες γκολφ στο 
βίντεο). 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΛΑΘΟΣ 
ΕΙΚΟΝΑ: ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΠΟΛΥ ΝΕΡΟ καθώς 
δεν πρέπει να φτάσει 
στην άκρη του αγγείου 
(υπάρχει αέρας 
ανάμεσα στις μεγάλες 
πέτρες) 

Εάν τοποθετήσουμε πρώτα τις μεγάλες πέτρες, τότε μπορούμε να 
γεμίσουμε το τέλος της ημέρας με το λιγότερο σημαντικά, πιο αστεία 
και ευκολότερα πράγματα. 
 
Ωστόσο, στοχεύουμε να βάλουμε το ίδιο νερό, άμμο, μικρές πέτρες 
και μεγάλες πέτρες στο βάζο και στις δύο περιπτώσεις. Πρέπει 
λοιπόν να ξεκινήσετε με τις μεγάλες πέτρες για να ταιριάξετε τα 
πάντα στο βάζο. 
 

 



επίπεδο 2 Κατανόηση και απομνημόνευση: κουίζ σχετικά με το 
κείμενο 
προτεραιότητα 🕑 Ολοκληρώστε μια δοκιμασία χωρίς προβλήματα σε πέντε λεπτά ή 
λιγότερο 
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1 Γιατί να διαχειριστείτε τις 
προτεραιότητές σας; 

A. Επειδή η διαχείριση 
είναι καλή 

B. Για να επιτρέψουμε στα 
πρότζεκτ της ζωής μας 
να προχωρήσουν 

C. Για να ευχαριστήσουμε 
τον εκπαιδευτικό 

D. Για να σεβαστεί τον 
κωδικό 
αυτοκινητόδρομου 

B 1 

2 Πότε πρέπει να συμβουλευτείτε τα 
μηνύματά σας; 

Στην αρχή της ημέρας, 
πριν κάνετε τα πάντα 
Μετά την ολοκλήρωση 
μιας εργασίας που 
απαιτεί θάρρος 

Μετά από κάθε 
ειδοποίηση 
Στις 29 Φεβρουαρίου 

B 2 

3 Στο βάζο της ζωής μας, τα μικρά 
βότσαλα αντιπροσωπεύουν ... 

τα βαρετά πράγματα 
που πρέπει να κάνουμε 
τις ασθένειές μας 

το δρόμο για να βρούμε 
το σπίτι του Little 
Thumb  
τα χρήματά μας 

A 3 

4 Εάν τοποθετήσουμε πρώτα τα 
μεγάλα βότσαλα / μπάλες γκολφ 
στο βάζο της ζωής μας, τότε ... 

δεν υπάρχει αρκετός 
χώρος για αυτό που 
είναι σημαντικό, 
δεν θα έχουμε πλέον 
ελεύθερο χρόνο ούτε 
μια ζωή, έτσι θα 
μπορούσαμε επίσης να 
πεθάνουμε αμέσως 

καταφέρνουμε να 
βάλουμε τα πάντα στο 
βάζο 
καταφέρνουμε να 
ασχολούμαστε με όλα 
όσα θέλουμε 

C 4 

5 Στην αρχή της ημέρας, η δεξαμενή 
του θάρρους μας είναι συνήθως ... 

άδεια 
γεμάτη 

κενή 
σπασμένη 

B 5 

6 Επώδυνες εργασίες απαιτούν ... μια άδεια δεξαμενή 
θάρρους για να τους 
φιλοξενήσει 
μια πλήρη δεξαμενή 
θάρρους  

υπάκουα χέρια 
μια χειρουργική μάσκα 

B 6 
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7 Ποιοι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση 
να διαχειριστούν τις 
προτεραιότητες ζωής τους; 

οι ωραιότεροι από 
όλους, 

 
αυτοί που δεν 
αναβάλλουν και βάζουν 
στη σωστή σειρά τις 
προτεραιότητες τους 

κανένας από αυτούς, 
αλλιώς δεν θα ήταν 
εκπαιδευτικοί,  
δεν είναι δυνατόν να 
απαντήσουμε σε αυτήν 
την ερώτηση χωρίς να 
αναστατώσουμε 
κανέναν 

D 7 

8 Όταν προχωρά η μέρα, ... αδειάζουμε τη δεξαμενή 
θάρρους μας 
 γεμίζουμε τη δεξαμενή 
μας με κουράγιο 

μαγειρεύουμε μέσα στη 
δεξαμενή  θάρρους 
επισκευάζουμε τη 
δεξαμενή μας με 
κουράγιο 

Α 8 

9 Αυτό που είναι σημαντικό, τα 
όνειρά μας, δεν είναι πάντα ... 

σε ένα φλιτζάνι του 
τσαγιού 
προστάτες της 
οικογένειας 

προτεραιότητα 
επιβάρυνση 

C 9 

11 θα πρέπει να ξεκινήσετε μια 
εργασία που απαιτεί πολύ θάρρος 
όταν η δεξαμενή μας είναι σχεδόν 
άδεια? 

ναι, επειδή υπάρχει 
χώρος στη δεξαμενή 
μας 
ναι, επειδή η δεξαμενή 
μας είναι ελαφρύτερη 

όχι, επειδή έχουμε 
περισσότερο θάρρος 
όχι, ανεξάρτητα από το 
επίπεδο θάρρους στη 
δεξαμενή μας 

C 11 

12 Εάν ο πίθηκος γεμίζει το άδειο 
βάζο της ζωής μας με άμεση 
ικανοποίηση ... 

είμαστε περήφανοι για 
τον εαυτό μας 
 
 γινόμαστε πιο έξυπνοι 

Γινόμαστε έξυπνοι 
τρώγοντας μπανάνες 
δεν υπάρχει αρκετός 
χώρος για τα μεγάλα 
έργα μας 

D 12 

13 Στη μεταφορά των βοτσαλών, το 
βάζο είναι ... 

ο χρόνος μας που είναι 
διαθέσιμος  
στην απέραντη κοιλάδα 
της ευχαρίστησης 

ένα δοχείο για 
λουλούδια 
τα μεγάλα έργα μας 

έ
ν
α 

13 

14 Οι άνθρωποι που δεν 
διαχειρίζονται τις προτεραιότητές 
τους είναι / έχουν ... 

απογοητευτεί που δεν 
βλέπουν τα σχέδια 
ζωής τους να 
εξελίσσονται σε 
τροχαία ατυχήματα 

αιώνια χαρούμενοι που 
δεν χρειάζεται να 
αντιμετωπίσουν τίποτα 
ανίατοι ασθενείς που 
πρέπει να λυπηθούν 

A 14 
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15 Πότε πρέπει να ξεκινήσουμε ένα 
επώδυνο έργο; 

ανά πάσα στιγμή 
όταν η δεξαμενή του 
θάρρους μας είναι άδεια 

όταν η δεξαμενή του 
θάρρους 
μαςείναιγεμάτη 
ποτέ 

C 15 

16 Στο βάζο της ζωής μας, η άμμος 
και το νερό αντιπροσωπεύουν ... 

την κοσμική ροή του 
κάρμα μας 
τα εύκολα και αστεία 
πράγματα 

την εργασία την οποία 
πνίξαμε 
τις καλοκαιρινές μας 
διακοπές 

B 16 

17 Για να προχωρήσουμε τα 
σημαντικά έργα μας, πρέπει ... να 

κάνουμε ό, τι μας αρέσει  
να καθαρίσουμε το 
δωμάτιό μας 

 να καλλιεργήσουμε τον 
κήπο μας 
 να διαχειριστούμε τις 
προτεραιότητές μας 

D 17 

18 Η δεξαμενή του θάρρους μας είναι 
γεμάτη ... 

στην αρχή της ημέρα, 
αφού κοιμηθήκαμε 
στο τέλος της ημέρας 

αφού φάγαμε 
μετά τη δουλειά 

A 18 

19 Αν γεμίσουμε το βάζο του θάρρους 
μας ξεκινώντας με νερό και άμμο, 
τότε ... 

είμαστε έτοιμοι για έναν 
καλό υπνάκο 
δεν έχουμε πλέον χώρο 
για τις μεγάλες πέτρες 

 έχουμε περισσότερο 
χώρο για τις μεγάλες 
πέτρες 
 θα είμαστε βρεγμένοι 

B 19 

20 Τι αντιπροσωπεύει η δεξαμενή στη 
μεταφορά του θάρρους ... 

την ογκομετρική 
ικανότητα των 
προβλημάτων μας 
το χρόνο που έχουμε 
ανά έργο 

 είναι το αποθεματικό 
έκτακτης ανάγκης μας 
στη περίπτωση λιμού 
το θάρρος που έχουμε 
σε καθημερινή βάση 

D 20 



lev el 3 Συνοπτική απομνημόνευση 
προτεραιότητες 🕑 Αναπαραγωγή του απλοποιημένου γραφήματος περίληψης  

ενώ κρύβετε το πρωτότυπο, σε λιγότερο από 5 λεπτά 
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επίπεδο 4 Λήψη ιδιοκτησίας: προτεραιότητες 
προτεραιότητες Κάντε τη λίστα 
 
 Λίστα των προτεραιοτήτων σας στη ζωή. Για παράδειγμα: 

-  να ζήσω σε μια ήρεμη, οικογενειακή ατμόσφαιρα, 
- βρήκα αυτό που θέλω να κάνω για να ζήσω  
- να πάρω μαύρη ζώνη στο καράτε 
- οι εξετάσεις μου 
- να έχω α τέσσερις καλούς φίλους που με καταλαβαίνουν 
- ... 

 
Δεν υπάρχει σωστή απάντηση. απλώς δείξτε τη λίστα σας στον καθηγητή σας για να δείτε αν 
ανεβαίνετε. 
 
 
 
 
 

Επίπεδο 5 Πιστώσεις: εφαρμογή των προτεραιοτήτων μου 
προτεραιότητες Δημιουργήστε ένα βίντεο ή παρουσίαση 3 λεπτών 
 
Περιγράψτε πώς θα μπορούσατε να εφαρμόσετε τις αρχές του θάρρους και των βάζων της 
ζωής στις προτεραιότητές σας. 
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