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Ασκήσεις για Ενότητα 3: Ανάπτυξη και εφαρμογή σχολικών παρεμβάσεων για την προαγωγή της 

ψυχικής υγείας των μαθητών 

Μέρος 1 

Άσκηση 1 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

Ο ρόλος του δασκάλου είναι να: 

A. Υποστηρίζει μόνο ακαδημαϊκά τους μαθητές και δεν μπορεί να αναπαράγει ή να αντικαταστήσει 
την εξειδικευμένη φροντίδα ψυχικής υγείας, ιδίως κατά τη διάρκεια κρίσεων δημόσιας υγείας. 

B. Παρέχει συμβουλές για συναισθηματικά θέματα και θέματα συμπεριφοράς σε μαθητές κατά τη 
διάρκεια κρίσεων δημόσιας υγείας. 

C. Εκπαιδεύει και να υποστηρίζει τους μαθητές για κοινά θέματα ψυχικής υγείας σε κρίσεις 
δημόσιας υγείας. 

D. Διοργανώνει ομαδικές συνεδρίες συμβουλευτικής για να υποστηρίξει τους γονείς σε θέματα 
ψυχικής υγείας των μαθητών. 

Σωστή απάντηση: C 

Άσκηση 2  

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις αντιπροσωπεύουν στόχους SMART; 

A. Μέχρι το τέλος του εξαμήνου οι μαθητές θα γνωρίζουν τα συνήθη συμπτώματα του άγχους και 
του στρες. 

B. Θα μάθω να δείχνω αγάπη στον εαυτό μου και συμπόνια. 
C. Θα οργανώσω ένα καταιγισμό ιδεών (brainstoring) με τους μαθητές για να συζητήσουμε το 

στίγμα της ψυχικής υγείας. 
D. Στην επόμενη συνάντηση γονέων θα ενημερώσω τους γονείς για τις διαθέσιμες υπηρεσίες 

ψυχικής υγείας για τα παιδιά στην κοινότητα. 

Σωστή απάντηση: 1 και 4 

Άσκηση 3 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

Η αξιολόγηση στόχων είναι: 
 

A. Βοηθητική για την/ο διευθυντή του σχολείου να αξιολογήσει την απόδοσή μου. 
B. Περιττή, καθώς μπορώ να καταλάβω αν ένα πρόγραμμα ή μια δραστηριότητα λειτουργεί ή όχι. 
C. Σχετική με την αξιολόγηση των επιδόσεων των μαθητών.  
D. Χρήσιμη για να δούμε τι λειτούργησε και ποιο στοιχείο του προγράμματος χρειάζεται περαιτέρω 

προσαρμογή. 

Σωστή απάντηση: D 



 

Μέρος 2 

Άσκηση 1 

Επιλέξτε τη Σωστή απάντηση: 

Για να δημιουργήσετε μια επιτυχημένη παρέμβαση 
 

A. Θα προσπαθήσω να την συνδέσω με τα δικά μου ενδιαφέροντα θετικά σημεία 

B. Θα σκεφτώ πώς να εξαλείψω το κόστος της 

C. Δεν χρειάζεται να κοιτάζω τ παρεμβάσεις έχουν κάνει οι άλλοι, γνωρίζω την τάξη μου καλύτερα. 

Σωστή απάντηση: A 

Άσκηση 2 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

Μια πολιτική ψυχικής υγείας και ευημερίας έχει ως στόχο: 

A. Να περιγράψει πώς θα επιπλήττονται οι μαθητές σε περίπτωση ανάρμοστης συμπεριφοράς. 

B. Να εξηγήσει τους εθνικούς κανόνες για τον τρόπο πειθαρχίας των μαθητών.  

C. Να δείξει και να εξηγήσει το πως δεσμεύεται το σχολείο για να προάγει την ευημερία των 

μαθητών.  

Σωστή απάντηση: C 

Άσκηση 3 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

Οι παρεμβάσεις κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης αφορούν: 

A. Στην ανάπτυξη των μαθησιακών δεξιοτήτων των παιδιών 
B. Στο να βοηθηθούν τα παιδιά στη συναισθηματική και συμπεριφορική τους ανάπτυξη 
C. Στο να βοηθηθούν τα παιδιά να κάνουν τις σχολικές εργασίες  

Σωστή απάντηση: B 

Μέρος 3  

Άσκηση 1 

Η μαθήτρια σας Άννα, η οποία αναρρώνει από μια διατροφική διαταραχή, μόλις έφυγε από το μάθημα 
εξαιτίας του περιεχομένου του μαθήματος που την επηρέασε. Στη τάξη βρισκόταν ένας διαιτολόγος ο 
οποίος είχε έρθει για να μιλήσει για τη διατροφή, την εικόνα του σώματος και για το πώς να τρώνε 
υγιεινά όταν ένας συμμαθητής της έκανε ένα έμμεσα προσβλητικό σχόλιο σχετικά με το βάρος της και 



τον δείκτη μάζας σώματος. Αυτό λειτούργησε σαν αρνητικό έναυσμα για την Άννα, με αποτέλεσμα να 
βγει τρέχοντας από την τάξη. Φεύγετε κι εσείς από το μάθημα για δείτε πως είναι και τη βρίσκετε να 
πηγαινοέρχεται ανήσυχη στο διάδρομο με ένα ανήσυχο βλέμμα στο πρόσωπό της. 

Ποια από τις παρακάτω επιλογές είναι η κατάλληλη αντίδραση σε αυτή την περίπτωση; 

A. Νόμιζα ότι ξεπέρασες τη διατροφική σου διαταραχή. Γιατί σε ενόχλησε αυτό;  

B. Παρατήρησα ότι έφυγες τρέχοντας από την τάξη μετά το προσβλητικό σχόλιο που έκανε ο 

συμμαθητής σου. Θέλεις να μιλήσουμε για το πώς αισθάνεσαι ή χρειάζεσαι λίγο χρόνο;  

C. Έλα πίσω στην τάξη, δεν θέλεις να χάσεις το μάθημα και να μείνεις πίσω. 

Σωστή απάντηση: B 

Άσκηση 2 

Μελέτη Περίπτωσης 

Η μητέρα της Δήμητρας (που είναι 13 ετών) πέθανε πριν από ένα χρόνο από Covid-19 και η Δήμητρα 
εξακολουθεί να δυσκολεύεται στο σχολείο. Κάποιες φορές φαίνεται ζωηρή και μπορεί να παίζει με 
τους συμμαθητές της στην αυλή του σχολείου, ενώ άλλες φορές είναι εμφανώς αναστατωμένη ή 
συναισθηματικά φορτισμένη και αποσύρεται από τις δραστηριότητες και τις κοινωνικές 
συναναστροφές. Η Δήμητρα δυσκολεύεται να κοιμηθεί τη νύχτα και να συγκεντρωθεί στο σχολείο. Την 
περασμένη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια του μαθήματός σας, πιάσατε τη Δήμητρα να κλαίει. 
Συζητήσατε μαζί της και σας είπε ότι αισθάνεται πολύ λυπημένη και ότι αισθάνεται επίσης ενοχές όταν 
διασκεδάζει με τους συμμαθητές της κατά τη διάρκεια των σχολικών διαλειμμάτων. Είπε ότι της λείπει 
η μητέρα της και ότι δυσκολεύεται να ασχοληθεί με το σχολείο.  

Πως θα απαντούσατε στη Δήμητρα; 

Κύρια σημεία για να σκεφτέιτε: 

• Χρησιμοποιήστε ενεργητική, μη επικριτική ακρόαση στην ιστορία της μαθήτριας. 

• Αναγνωρίστε, επικυρώστε και κανονικοποιήστε τα συναισθήματα και τις σκέψεις της. 

• Ενθαρρύνετε την να μιλήσει στα αγαπημένα της πρόσωπα για τα συναισθήματά της 
δηλώνοντας ότι είναι σημαντικό να μοιραστεί τη θλίψη της με την οικογένειά της. Υπενθυμίστε 
της τη σημασία του να ζητάει βοήθεια όταν τη χρειάζεται. 

• Μπορείτε επίσης να συζητήσετε μαζί της τρόπους ώστε να τιμήσει την μνήμη της μητέρας της  

• Συζητήστε μαζί της τι θα μπορούσατε να κάνετε για να την στηρίξετε στην τάξη όταν αισθάνεται 
ότι είναι πιεσμένη.  

Πιθανή Απάντηση: 

• Λυπάμαι που ακούω ότι αισθάνεσαι πολύ λυπημένη, το πένθος είναι μια δύσκολη διαδικασία 
για όλους και δεν πειράζει να είσαι αναστατωμένη και να σου λείπει η μητέρα σου. 

• Είναι φυσιολογικό να μην μπορούμε να παραμείνουμε θλιμμένοι όλη μέρα, είναι ανθρώπινο να 
απολαμβάνουμε την παρέα των φίλων μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν σου λείπει η μητέρα σου, 
την αγαπάς και τη θυμάσαι πολύ. 



• Έχεις μιλήσει στην οικογένεια σου για το πώς αισθάνεσαι; Μερικές φορές, όταν περνάμε 
δύσκολες στιγμές το να το συζητήσουμε με αγαπημένα μας πρόσωπα μας κάνει να νιώθουμε 
καλύτερα. Δέν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε δύσκολες καταστάσεις μόνοι μας, είναι πολύ 
σημαντικό ότι ζήτησες βοήθεια όταν ένιωσες πολύ πιεσμένη συναισθηματικά. Αν δεν είσαι 
σίγουρη για το τι ακριβώς θες να πεις προσπάθησε να γράψεις για το πώς νιώθεις και τι έχεις 
στο μυαλό σου και δώσε αυτά που θα γράψεις σε κάποιον που νοιάζεται για σένα.  

• Μερικοί άνθρωποι βρίσκουν παρηγορητικό να έχουν μαζί τους ένα μικρό αντικείμενο που τους 
θυμίζει το αγαπημένο τους πρόσωπο (όπως μια φωτογραφία) - θα ήθέλες να το κάνεις αυτό;   

• Την επόμενη φορά που θα νιώσεις λύπη, μπορείς να μου το πεις και εγω θα ενημερώσω την 
οικογένεια σου ή θα σε παραπέμψω σε έναν ψυχολόγο που μπορεί να σε βοηθήσει να 
αντιμετωπίσεις αυτή τη δύσκολη στιγμή. 

Μέρος 4 

Άσκηση 1 

Επιλέξτε αν η παρακάτω πρόταση είναι Σωστή ή Λάθος: 

• Η τέχνη μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να ανακάμψουν μετά από δυσκολίες και να 
επικοινωνήσουν καλύτερα. 

Σωστή απάντηση: Σωστό 

Άσκηση 2: 

• Είναι σημαντικό να ολοκληρώσετε το τυπικό πρόγραμμα μαθημάτων της ημέρας και, αν 
απομένει αρκετός χρόνος, να ασχοληθείτε με δημιουργικές δραστηριότητες. 

Σωστή απάντηση: Λάθος 

Άσκηση 3 

• Αν ένας μαθητής κάνει λάθη κατά τη διάρκεια της καλλιτεχνικής διαδικασίας, είναι σημαντικό να 
του δείξετε τον σωστό τρόπο να το κάνει. 

Σωστή απάντηση: Λάθος 

Μέρος 5  

Άσκηση 1 

Επιλέξτε αν η παρακάτω πρόταση είναι Σωστή ή Λάθος: 

• Μια ενημερωτική συνάντηση σχετικά με την πανδημία αποσκοπεί στην ενημέρωση των γονέων 
σχετικά με τις σχολικές επιδόσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 

Σωστή απάντηση: Λάθος 



Άσκηση 2 

• Οι συνήθεις συμπεριφορές των εφήβων κατά τη διάρκεια κρίσεων δημόσιας υγείας, όπως η 
Covid-19, περιλαμβάνουν δυσκολίες συγκέντρωσης, θλίψη επειδή δεν βλέπουν ανθρώπους, 
πλήξη και μοναξιά. 

Σωστή απάντηση: Σωστό 

Άσκηση 3 

Επιλέξτε την σωστή απάντηση: 

Όταν έχετε να αντιμετωπίσετε ανησυχητικές σκέψεις: 

A. Είναι σημαντικό να αποτρέψουμε την ενεργοποίηση της αντίδρασής μας «μάχη», «φυγή» ή 
«πάγωμα»  

B. Μπορεί να παρατηρήσουμε ότι έχουμε λιγότερες σκέψεις από ό,τι συνήθως.  
C. Το μυαλό μας τρέχει ή κολλάει σε μικρά πράγματα που προηγουμένως δεν μας ενοχλούσαν.  

Σωστή απάντηση: C 

  



Ασκήσεις για την τελική αξιολόγηση  
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