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 Ο
λα αρχίζουν με το πα-
ράδειγμα - στο σπίτι, 
στο σχολείο και αλ-
λού... Τα πρότυπα 
αγρυπνούν, «δουλεύ-
ουν» υποσυνείδητα 
και εγείρουν άγνω-

στους μηχανισμούς μίμησης. Οι ενήλι-
κοι εμπνέουν και μπορούν να ασκούν 
γοητεία - έχουν πραγματική δύναμη κι-
νητοποιώντας καθοριστικές συμπερι-
φορές, σε ελάχιστο χρόνο. Είναι μαγικό 
και καθαρτικό να επιλέξει ένα παιδί να 
εμπιστευτεί, να τιμήσει με απλό και ξε-
κάθαρο τρόπο και να επιδιώξει ένα μο-
τίβο που φαίνεται να πείθει και να ωφε-
λεί... Αυτό είναι και το κίνητρό μας για 
να ξορκίσουμε το παρελθόν και να αμ-
φισβητήσουμε δικούς μας κανόνες και 
κρίσεις. «Μόνο επανεκπαιδεύοντας τον 
εαυτό μας μπορούμε να διαπαιδαγωγή-
σουμε», συμπεραίνει η ψυχαναλύτρια 
Martha Harris. 

Τα παιδιά αρχικά αντιλαμβάνονται και 
ταξινομούν τα μηνύματα με απλό τρό-
πο - με βάση τις εμπειρίες τους. Πολλές 
μελέτες αποδεικνύουν πως όσο μεγα-
λώνουν και πλησιάζουν στην εφηβεία, 
μαθαίνουν και από την αξιολόγηση της 
εμπειρίας, μέσα από συζήτηση και 
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ανταλλαγή ιδεών και επιχειρημάτων. Ο 
έφηβος διαμορφώνει σταδιακά νέες 
γνωστικές δεξιότητες, κατακτά την υπο-
θετική και αφαιρετική σκέψη και ξεπερ-
νά ευκολότερα δυσκολίες. Συναισθημα-
τικά, αναπτύσσει την ικανότητα κατα-
νόησης της θέσης άλλων ανθρώπων, 
ενώ οι κοινωνικές δεξιότητες επεκτεί-
νονται και ωριμάζουν. 

Η εκπαίδευση, πέρα από την κάλυψη 
της απαραίτητης εξεταστέας ύλης, αφο-
ρά μια συνεχή, βιωματική και συμμετο-
χική διαδικασία, η οποία δεν πραγμα-
τοποιείται αποσπασματικά και οφείλει 
να εφοδιάσει τους εφήβους με δεξιότη-
τες ζωής (life skills), πριν ο αγώνας τους 
για ανεξαρτησία γίνει αυτοσκοπός. Πρό-
σφατες μελέτες αναδεικνύουν την πρώ-
τη εφηβική ηλικία (9-12 ετών) ως την 
ιδανική για την εφαρμογή τέτοιων προ-
γραμμάτων, δεδομένου ότι η κοινωνική 
και συναισθηματική λειτουργικότητα 
αρχίζει να σταθεροποιείται μετά τα 9 
έτη. 

O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
(ΠΟΥ), με βάση πρόσφατες προσεγγί-
σεις και αντίστοιχα επιστημονικά δε-
δομένα, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα εκ-
παιδευτικά προγράμματα δεξιοτήτων 
ζωής και διαχείρισης δυσκολιών (life 

coaching), ενθαρρύνοντας την εφαρμο-
γή τους - λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα 
επικαιροποιημένα επιδημιολογικά δε-
δομένα της κάθε χώρας, καθώς βέβαια 
και την πολιτισμική της ταυτότητα. Τέ-
τοια προγράμματα μπορούν να ενισχύ-
σουν σημαντικά τη διαδικασία αφομοί-
ωσης και μάθησης γενικότερα, αφού το 
κοινωνικό άγχος και οι ενδοσχολικές 
σχέσεις επηρεάζουν την πνευματική 
συγκέντρωση και την επίτευξη ακαδη-
μαϊκών στόχων.

Οι δεξιότητες που καλλιεργούνται μέ-
σω των προγραμμάτων που αναφέρθη-
καν είναι: 

Η αυτογνωσία και αυτοεκτίμηση 
(περιλαμβάνει την αναγνώριση των συ-
ναισθημάτων, την αξιολόγηση δυνάμε-
ων, τη θεμελιωμένη αίσθηση αυτοπε-
ποίθησης και θετικής προσδοκίας για 
το μέλλον)

Η διαχείριση δυσκολιών (περιλαμ-
βάνει την έκφραση των συναισθημάτων 
με κατάλληλο τρόπο, τη διαχείριση του 

άγχους και της παρόρμησης, τη λειτουρ-
γική επιμονή στην επίτευξη στόχων-
υπερνίκηση εμποδίων, καθώς και την 
αναλυτική ενδυνάμωση της ψυχικής 
ανθεκτικότητας)

Ο σεβασμός και η αναγνώριση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων (περιλαμ-
βάνει την επίγνωση ομοιοτήτων και δι-
αφορών, την εκτίμηση της άποψης των 
άλλων και την ανάπτυξη της έννοιας 
της αλληλεγγύης)

Η ανάπτυξη λειτουργικών διαπρο-
σωπικών σχέσεων (περιλαμβάνει την 
αντίσταση στην ακατάλληλη κοινωνι-
κή πίεση, τη διαχείριση διαπροσωπικών 
συγκρούσεων, καθώς και την παροχή 
βοήθειας στους άλλους όταν χρειάζε-
ται)

Η υπευθυνότητα στη λήψη αποφά-
σεων (περιλαμβάνει θέματα ηθικής και 
ασφάλειας, καθώς και τη συνειδητοποί-
ηση των συνεπειών μιας πράξης)

Η ικανότητα εντοπισμού υποστή-
ριξης-βοήθειας (εντοπισμός ενηλίκων 
εμπιστοσύνης στην οικογένεια ή/και 

 Η εκπαίδευση, πέρα 
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στο σχολείο, στην κοινότητα, ενημέρω-
ση για τους φορείς υποστήριξης παιδιών 
και εφήβων, τηλεφωνικές γραμμές, 
πλατφόρμες, διαδικτυακή έγκριτη πλη-
ροφόρηση κ.λπ.) 

Η καλλιέργεια της κουλτούρας του 
«έξυπνου» καταναλωτή (συζήτηση για 
μηνύματα-πρότυπα ΜΜΕ και διαδικτύ-
ου, στόχοι του marketing, θυματοποίη-
ση, ακατάλληλο περιεχόμενο κ.λπ.)

Η ενίσχυση των θετικών συμπερι-
φορών, με επακόλουθο περιορισμό των 
αρνητικών, είναι το αποτέλεσμα της αξι-
ολόγησης των μεθόδων του life coach-
ing, σύμφωνα με τη σύγχρονη βιβλιο-
γραφία. 

Οι καταλληλότεροι για να ενσωματώ-
σουν τέτοιες παρεμβάσεις στην καθη-
μερινότητα των παιδιών με τον βέλτι-
στο τρόπο είναι οι ίδιοι οι εκπαιδευτι-
κοί, αφού βέβαια εφοδιαστούν με συ-
γκεκριμένο υλικό, προσαρμοσμένο στην 
ηλικία, αναλυτικό, με διάρκεια, επανα-

ληψιμότητα και διάδραση (ασκήσεις, 
videos, προτεινόμενοι διάλογοι, υποθε-
τικές καταστάσεις ηρώων, δραστηριό-
τητες κ.λπ.). Οι εκπαιδευτικοί είναι 
πραγματικά αναντικατάστατοι και η ευ-
αισθητοποίηση και εμπλοκή τους απο-
τρέπουν από αναποτελεσματικές και 
αποσπασματικές προσπάθειες. Παράλ-
ληλα επιτρέπουν την έγκαιρη ανίχνευ-
ση και παραπομπή προβλημάτων, πριν 
αυτά οργανωθούν σε φαύλο κύκλο και 
καταστούν ανθεκτικά. Επιπλέον, με τον 
τρόπο αυτό η εκπαίδευση έχει πολλα-
πλούς αποδέκτες και σε πολλές περιο-
χές, δίνοντας τη δυνατότητα κάλυψης 
όλης της επικράτειας (cascade effect). 
Η κατάλληλη βιωματική επίδειξη στους 
εκπαιδευτικούς που θα εφαρμόσουν το 
πρόγραμμα γίνεται από τους ειδικούς 
που δημιούργησαν το υλικό (train the 
trainer).  

Η μέθοδος εκπαίδευσης συνομηλίκων 
(peer to peer education) έχει αποδειχθεί 
επίσης πολύ αποτελεσματική και πραγ-

ματοποιείται συμπληρωματικά και ενι-
σχυτικά. Υλοποιείται σε τρία βασικά 
στάδια: της επιλογής, της εκπαίδευσης 
και της εποπτείας μαθητών που θα ανα-
λάβουν ενεργό ρόλο στο σχολείο τους. 
Δίνεται σε εθελοντές μαθητές η δυνα-
τότητα, υπό την εποπτεία ενηλίκων, να 
προσφέρουν ενημέρωση και υποστήρι-
ξη στους συνομηλίκους τους, υλοποιώ-
ντας σχετικές δράσεις. Επίσης, οι συ-
νομήλικοι δημιουργούν υλικό και γνω-
μοδοτούν για υπηρεσίες και παροχές 
που αφορούν στην ηλικία τους.

Η θετική επίδραση της μεθόδου συμ-
μετοχής των συνομηλίκων και η ενίσχυ-
ση της αυτοπεποίθησης των μεντόρων 
εκφράζονται μέσα από τις ίδιες τις μαρ-
τυρίες τους: «Κατανοήσαμε ότι το σχο-
λείο δεν παρέχει μονόπλευρη γνώση, 
αλλά πολυδιάστατη αγωγή», σημειώνει 
η Αγγελική-Βιργινία Κ.

 Μέσα από τέτοιες ολιστικές εκπαιδευ-
τικές προσεγγίσεις δημιουργείται και μια 
μοναδική ευκαιρία: να κατακτηθούν ση-
μαντικοί στόχοι πρόληψης και να δημι-
ουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη μελ-
λοντική εξέλιξη σε λειτουργικούς, υγι-
είς και ισορροπημένους ενηλίκους. Καλ-
λιεργούνται παράλληλα οι έννοιες της 
ευεξίας (wellness) και της ισορροπίας σω-
ματικής/ ψυχοκοινωνικής υγείας, κατά 
το ιπποκράτειο πρότυπο. 

Η αποτίμηση των δεικτών ποιότητας 
ζωής και ευεξίας δεν είναι εύκολη υπό-
θεση και αποτελεί πρόκληση για τη σύγ-
χρονη έρευνα. Χρειάζεται συνέπεια και 
ακρίβεια στην καταγραφή, καθώς και 
μακροπρόθεσμη παρακολούθηση, ενώ 
σε ομάδες πληθυσμού με περιορισμέ-
νες δυνατότητες πρόσβασης στις υπη-
ρεσίες υγείας απαιτείται επιπλέον προ-
σπάθεια. Ωστόσο, είναι πραγματικά ζη-
τούμενο να εστιάσουμε και σε θέματα 
που αφορούν στην καθημερινότητα -ει-
δικά των νέων ανθρώπων- προκειμένου 
να σχεδιάσουμε και να προτείνουμε 
εφαρμόσιμες λύσεις για την επίτευξη 
του υποκειμενικού στόχου της προσω-
πικής «ευτυχίας».
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