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ΕΙΑΓΨΓΗ 
 

Σι ςημαύνει ο όροσ αυτοεκτύμηςη 
 

Η αυτο-εκτύμηςη εύναι οι θετικϋσ ό αρνητικϋσ αξιολογόςεισ του εαυτού 
μασ, ςχετικϊ με το πωσ νιώθουμε για αυτόν". Η αυτοεκτύμηςη εύναι η 
υποκειμενικό αξιολόγηςη ενόσ ατόμου για τη δικό του αξύα. Η αυτοεκτύμηςη 
περιλαμβϊνει τισ πεποιθόςεισ του ατόμου για το ύδιο (για παρϊδειγμα, "δεν εύμαι 
αγαπητόσ", "εύμαι ανϊξιοσ"), καθώσ και ςυναιςθηματικϋσ καταςτϊςεισ, όπωσ ο 
θρύαμβοσ, η απόγνωςη, η υπερηφϊνεια ό η ντροπό. Η αυτοεκτίμηςη είναι η 
αίςθηςη που έχει κανείσ για την προςωπική του αξία, το πόςο ςημαντικόσ νιώθει 
ανεξαρτήτωσ των επιτευγμάτων του. Η αυτοεκτύμηςη εύναι  ψυχολογικό ϋννοια 
επειδό εύναι ικανό να αποτελϋςει παρϊγοντα πρόβλεψησ με ςυγκεκριμϋνα 
αποτελϋςματα, όπωσ για παρϊδειγμα η ακαδημαώκό ςταδιοδρομύα, η ευτυχύα, η 
ικανοπούηςη τισ διαπροςωπικϋσ ςχϋςεισ, ακόμα και την εγκληματικό 
ςυμπεριφορϊ. Οι ψυχολόγοι ςυνόθωσ θεωρούν την αυτοεκτύμηςη ωσ ϋνα 
διαρκϋσ χαρακτηριςτικό τησ προςωπικότητασ, αν και εύναι φυςιολογικό να 
υπϊρχουν βραχυπρόθεςμεσ διακυμϊνςεισ. 
 
 Η ανϊπτυξη τησ αυτοεκτύμηςησ των παιδιών τησ ςχολικόσ ηλικύασ  
 

Σο παιδύ ςτη ςχολικό ηλικύα, αρχύζει να ςυναναςτρϋφεται και µε ϊλλουσ 
ανθρώπουσ εκτόσ από αυτούσ του ςτενού οικογενειακού του περιβϊλλοντοσ, 
πολλού νϋοι παρϊγοντεσ αλληλεπιδρούν, οριοθετώντασ την αυτοεκτύμηςη του . 
Ειςϋρχονται, οι ςχϋςεισ µε τουσ ςυνομηλύκουσ, η πνευματικό απόδοςη, τα 
χαρακτηριςτικϊ τησ προςωπικότητασ και τησ ςυμπεριφορϊσ του. Σο παιδύ 
καλεύται να ανακαλύψει και να εκμεταλλευτεύ τισ πραγματικϋσ ικανότητεσ του 
και να διαχειριςτεύ τα ερεθύςματα που θα ςτιγματύςουν τουσ αυτοπροςδιοριςμό 
του. Η περύοδοσ αυτό ςυνοδεύεται από παντοειδεύσ προκλόςεισ που το φϋρνει 
αντιμϋτωπο µε επιτυχύεσ αλλϊ και αποτυχύεσ. Ϊτςι, ϋχει τη δυνατότητα να 
ανακαλύψει το μϋγεθοσ των δεξιοτότων του ςε διϊφορουσ τομεύσ . Η  
αντιμετώπιςη και η αποδοχό από το περιβϊλλον , θα παύξουν ςημαντικό ρόλο 
για το πωσ θα αντιλαμβϊνεται τισ διϊφορεσ καταςτϊςεισ και ςτο πωσ θα 
αξιολογεύ την κϊθε ευκαιρύα, που θα του παρουςιϊζεται. Τπϊρχουν οι 
παρϊμετροι, που δρουν αναςταλτικϊ ςτη διαδικαςύα διαμόρφωςησ τησ 
αυτοεκτύμηςησ, όπωσ η ευχϋρεια ςτο να δημιουργεύ προςωπικϋσ ςχϋςεισ, η  
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ματαύωςη από ϋνα αγαπημϋνο πρόςωπο ό η αφαύρεςη δύναμησ (για 
παρϊδειγμα, το παιδύ να δϋχεται  απειλϋσ ό  να κακοποιεύται ) καθώσ  επύςησ να  
νιώθει ςυχνϊ  τα ςυναιςθόματα τησ  ντροπόσ, τησ  αυτοκατηγορύασ ό  τησ 
αναξιότητασ . 

 Όταν τα παιδιϊ τησ πρώιμησ  παιδικόσ ηλικύασ ρωτηθούν για το πώσ 
αξιολογούν τον εαυτό τουσ, οι απαντόςεισ τουσ  ποικύλλουν από µϋρα ςε µϋρα. 
Για παρϊδειγμϊ εϊν  ϋχουν πετύχει πρόςφατα υψηλό βαθμολογύα ςε κϊποιο 
μϊθημα και ο δϊςκαλοσ τα ϋχει επιδοκιμϊςει  ό ϋχουν κερδύςει ςε κϊποιον 
αθλητικό αγώνα επευφημούμενα από τουσ γνωςτούσ τουσ, θα απαντόςουν ότι 
εύναι πολύ καλού. Εφόςον  για κϊποιο λόγο η επύδοςό τουσ ςε µύα και µόνο 
δοκιμαςύα εύναι χαμηλό ,η  αξιολόγηςό τουσ εύναι αρνητικό. υνεπώσ, γενικϋσ 
ερωτόςεισ, όπωσ: «Εύςαι καλόσ μαθητόσ», «Εύςαι καλό παιδύ», «ε αγαπούν οι 
γονεύσ ςου», εξαρτώνται αποκλειςτικϊ από τισ πιο πρόςφατεσ εμπειρύεσ τουσ.  

τα προγενϋςτερα χρόνια, οι γονεύσ  και οι δϊςκαλοι αποτελούςαν το 
μϋτρο αυτοεκτύµηςη και ςύγκριςησ των αυτοαξιολογόςεων , ςταδιακϊ εύναι οι 
παιδικϋσ ομϊδασ και οι θϋςη του παιδιού ςτην ιεραρχύα τησ ομϊδασ, που 
καθορύζουν την αυτοεικόνα του. το ςτϊδιο αυτό ϋχουμε τη παγύωςη των 
νοητικών δομών, τισ διαδικαςύεσ κοινωνικοπούηςησ και εςωτερύκευςησ των 
ερεθιςμϊτων µϋςω των γνωςτικών  αναπαραςτϊςεων και τησ 
κατηγοριοπούηςησ. Η ςυναιςθητικό νοημοςύνη εξελύςςεται, επιτρϋποντασ ςτο 
ϊτομο να αναλύει και τα δικϊ του αιςθόματα, αλλϊ και να καταλαβαύνει τισ 
ςυναιςθητικϋσ  διακυμϊνςεισ των ϊλλων. Η ηθικό γύνεται ολοϋνα και πιο 
αυτόνοµη και οι ηθικού κανόνεσ δεν υπαγορεύονται από την κοινωνύα, αλλϊ 
εκπορεύονται από τη ςυνεύδηςη. Η αυτοεκτύµηςη πλϋον ϋχει µμεγαλύτερο 
πλαύςιο αναφορϊσ, για να καθοριςτεύ.  

Σα ςυνόθη πεδύα ςτα οπούα  δοκιμϊζεται η αυτοεκτύμηςη εύναι:  
• Ο ακαδημαώκόσ, δηλαδό οι επιδόςεισ ςτο ςχολεύο.  
• Ο αθλητικόσ, δηλαδό ο κινητικόσ ςυντονιςμόσ του ςώματοσ και τα 

αθλόματα.  
• Η εξωτερικό εμφϊνιςη δηλαδό πόςο ελκυςτικϊ εύναι ςτα ϊλλα παιδιϊ. 
 • Η δημοτικότητα, δηλαδό πόςο δημοφιλό εύναι ςτουσ ςυνομηλύκουσ και 

ςπανιότερα ςτουσ ενηλύκουσ.  
• Η ςυμπεριφορϊ, δηλαδό πόςο αυτοϋλεγχο διαθϋτουν και πόςο ςυνεπό 

εύναι.  
Η πύςτη τουσ για τισ αποδόςεισ  ςτουσ παραπϊνω τομεύσ δεν εύναι ικανϋσ 

από μόνεσ τουσ να εγκαθιδρύςουν την αυτοεκτύµηςη. Μεγϊλη ςημαςύα ϋχει και 
το πόςο ςημαντικόσ εύναι για το παιδύ ο καθϋνασ από αυτούσ τουσ τομεύσ  και η 
επακόλουθη αςυμφωνύα ό ιςορροπύα τουσ. Για παρϊδειγμα, εϊν ϋνα παιδύ εύναι 
καλό ςτα αθλητικϊ και ο αθλητιςμόσ  ϋχει βαρύνουςα ςημαςύα ςτη ζωό του, 
τότε η αυτοεκτύµηςό του εύναι υψηλό. Εϊν δεν εύναι ικανόσ αθλητόσ, αλλϊ ο 
αθλητιςμόσ εύναι μικρότερησ ςημαςύασ, τότε πϊλι η αυτοεκτύµηςό του μπορεύ  
να εύναι υψηλό, αντλώντασ ερεύςματα από κϊποιον ϊλλο τομϋα. Σο πραγματικό 
πρόβλημα  προκύπτει, όταν ϋνασ τομϋασ εύναι ςημαντικόσ για το παιδύ, και οι 
επιδόςεισ του ςε αυτόν χαμηλϋσ .  Τπϊρχουν διαφυλικϋσ διαφορϋσ ςχετικϊ µε τη 
ςημαςύα αυτών των τομϋων. Ϊτςι, τα κορύτςια δύνουν ϋμφαςη ςτον τοµϋα τησ 
εξωτερικόσ εμφϊνιςησ,  ενώ τα αγόρια ςτη δημοτικότητα και ςτα αθλητικϊ.  
Βϋβαια ,αυτϊ καθορύζονται περιςςότερο από τισ αξύεσ και τισ προςδοκύεσ του 
περιβϊλλοντοσ τουσ. Κϊθε παιδύ διαθϋτει δικό του ιδιοςυγκραςύα και εύναι αυτό 
που διαμορφώνει τη ςχϋςη τομϋα-επύδοςησ. 
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ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΦΑΜΗΛΗ ΑΤΣΟΕΚΣΙΜΗ: 

 Φαμηλό ανοχό ςτη ματαύωςη. 

 Υτωχϋσ ςχολικϋσ επιδόςεισ  

 Παρουςύα αρνητικόσ διϊθεςησ 

 Αυτοαναφορϊ με αρνητικούσ χαρακτηριςμούσ. 

 Ωςκηςη ςκληρόσ κριτικόσ 
 Δυςκολύα ςτην προςαρμογό ςε νϋεσ καταςτϊςεισ  

 Κοινωνικϋσ δυςκολύεσ 

 Αποφυγό προκλόςεων και ανϊληψη ευθυνών 

 Αύςθηςη αδυναμύασ, υπερευαιςθηςύασ, υπερβολικού ϊγχουσ 
 Τποχωρητικότητα, παθητικότητα, ανϊγκη επιβεβαύωςησ 

 Αναπϊντεχεσ εκρηκτικϋσ ςυμπεριφορϋσ 

 Τιοθϋτηςη προκλητικών ςυμπεριφορών  

ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΤΧΗΛΗ ΑΤΣΟΕΚΣΙΜΗΗ 

 Εύναι ευχαριςτημϋνα 

 Απολαμβϊνουν την επαφό με τουσ ϊλλουσ. 

  Ζητούν βοόθεια 
 Εκφρϊζουν ελεύθερα τισ απόψεισ, τισ ςκϋψεισ και τα ςυναιςθόματϊ τουσ. 

 Ωνετα ςε ατομικϋσ και ομαδικϋσ δραςτηριότητεσ. 

 Αναλαμβϊνουν ρύςκα  

 Καλό κοινωνικό προςαρμογό 
 Αντϋχουν την «αποτυχύα». 

 Επιτυγχϊνουν τουσ ςτόχουσ τουσ. 

 Αντιμετωπύζουν τα προβλόματα με επιμονό και προςπαθούν να βρύςκουν 

λύςεισ. 
 Διαθϋτουν αποφαςιςτικότητα και εύναι ανοιχτϊ ςε κϊθε εύδουσ 

προκλόςεισ. 

 Αναλαμβϊνουν την ευθύνη τουσ. 

 Αιςθϊνονται αςφαλεύσ 

Η ΕΝΙΦΤΗ ΣΗ ΑΠΟΣΟΕΚΣΙΜΗΗ ΣΟΤ ΠΑΙΔΙΟΤ ΑΠΟ ΣΟΤ ΓΟΝΕΙ: 

 Δώςτε επιλογϋσ ανϊλογα με τη χρονολογικό ηλικύα του 

 Ελϋγξτε τουσ φόβουσ ςασ και μη γύνεςτε υπερπροςτατευτικού 
 Θϋςτε όρια και καθοδηγόςτε το ςε ςχϋςη με τουσ κοινωνικούσ κανόνεσ   

 Δώςτε του υπευθυνότητεσ και ςυμπεριλϊβετϋ το ςε καθημερινϋσ απλϋσ 

οικογενειακϋσ αποφϊςεισ. 

 Μϊθετε ςτο παιδύ ότι κανεύσ δεν εύναι τϋλειοσ 
 Μην το ςυγκρύνετε 

 Βοηθόςτε το να νιώθει μοναδικόσ, χωρύσ υπερβολϋσ  

 Εμπιςτευτεύτε το. 

 Ενιςχύςτε τα ταλϋντα του και τισ νϋεσ εμπειρύεσ με διϊφορα χόμπι και 
δραςτηριότητεσ 
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 Αποφύγετε τουσ αρνητικούσ χαρακτηριςμούσ για την επύδοςό του 

 Ενθαρρύνετε, να εύναι επύμονο μπροςτϊ ςτισ δυςκολύεσ  
 Ενθαρρύνεται την επικοινωνύα μεταξύ ςασ, δύνοντασ χρόνο και προςοχό 

όταν εκφρϊζεται το παιδύ  
 Διευκολύνετε τη δημιουργύα κοινωνικών και φιλικών ςχϋςεων  

 
Βιβλιογραφύα: 
 
Bucay, J.(2013):Από την αυτοεκτύμηςη ςτον εγωιςμό, Αθόνα :Opera  
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%CE%BA%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7 
 

Sieger, R. (2016): Γεννημϋνοι νικητϋσ, Αθόνα : Διόπτρα 

ιδϋρησ, Ν. (2018). Σα παιδιϊ δεν θϋλουν ψυχολόγο. Γονεύσ θϋλουν! 

Εμπιςτευτικό επιςτολό ςε γονεύσ που ςκϋφτονται. Αθόνα: Μεταύχμιο 
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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΕΝΙΦΤΗ ΣΗ ΑΤΣΟΕΚΣΊΜΗΗ ΣΟΤ ΠΑΙΔΙΟΎ  Η΄ ΣΨΝ 
ΠΑΙΔΙΨΝ Α 

 
«ΑΤΣΟΕΚΣΙΜΗΗ» 

 
 
Α. «Εγώ εύμαι 1» 

 
              ΤΛΙΚΑ ΠΟΤ ΘΑ ΦΡΕΑΙΑΣΕΙΣΕ : 
 

 Εκτύπωςη PDF ό ςχεδιϊςτε το αρχεύο « Ζωγραφύζω το πρόςωπο 
μου»  

 Εκτύπωςη PDF ό ςχεδιϊςτε το αρχεύο «Εγώ εύμαι 1»   
   Μαρκαδόροι ό ξυλομπογιϋσ   
 Περιοδικϊ, χαρτονϊκια, χϊνδρεσ, πούλιεσ, κορδϋλεσ  κ.λ.π   με ότι 

ϋχουμε  ςπύτι. 
 
ΟΔΗΓΙΕ:   
 
Πρώτη Δραςτηριότητα: 
 
Οι γονεύσ ςυμμετϋχουν ςτη δραςτηριότητα με τα παιδιϊ τουσ, όπωσ 
φαύνεται εξωτερικϊ ςόμερα το πρόςωπο τουσ. Εκτυπώνεται ό ςχεδιϊζετε 
από μόνοι ςασ  το  αρχεύο « Ζωγραφύζω το πρόςωπο μου»  τόςεσ φορϋσ 
όςα εύναι τα μϋλη τησ οικογϋνειασ. 
Η οδηγύα εύναι: 
Ζωγραφύζουμε το πρόςωπο μασ με τα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ μασ, 
βαφούμε με χρώματα, κόβουμε, κολλϊμε χαρτονϊκια και ςτολύζουμε με 
κορώνεσ , μϊςκεσ, νόματα κ.λ.π  οτιδόποτε μασ εκφρϊζει και μασ αρϋςει»  
 
Όταν τελειώςουν όλα τα μϋλη, παρουςιϊζουν τη ζωγραφιϊ  και  γύνεται 
ςυζότηςη:  
 

 ποια εύναι τα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ του προςώπου τουσ π.χ 
ϋχω μεγϊλα μϊτια και βλεφαρύδεσ 

 Γιατύ επϋλεξαν να ςτολύςουν το πρόςωπο τουσ με αυτό τον τρόπο 
 Σα μϋλη τησ οικογϋνειασ ςυγκρύνουν τισ ομοιότητεσ και διαφορϋσ 

των προςώπων τουσ   
 
ημειώςεισ για τουσ γονεύσ: ό ςχεδιϊζετε από μόνοι ςασ  Δεν 
ςχολιϊζουμε τη ζωγραφιϊ αλλϊ ρωτϊμε για  να ακουςτούμε τισ  ςκϋψεισ 
και τισ απόψεισ  των παιδιών. Δεν υπϊρχει ςωςτό ό λϊθοσ απϊντηςη. Και 
εςεύσ  παρουςιϊζεται  τον εαυτό ςασ. Μπορεύ να μην μπορϋςουν τα παιδιϊ 
να εξηγόςουν το «γιατύ»  αλλϊ μπορούν  αρκετϊ  καλϊ να περιγρϊψουν 
αυτό που ςκϋφτονται ό νιώθουν.  

 Εϊν δεν διαθϋτετε ςτο ςπύτι ςασ  εκτυπωτό. Μπορούν τα μϋλη τησ 
οικογϋνειασ  να ςχεδιϊςουν το αρχεύο « Ζωγραφύζω το πρόςωπο 
μου»   
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Δεύτερη Δραςτηριότητα:     
 
Οι γονεύσ ςυμμετϋχουν  ςτη δραςτηριότητα μϋςω των  αναμνόςεων τησ 
παιδικόσ ηλικύα τουσ.   Εκτυπώνεται  ό ςχεδιϊζετε από μόνοι ςασ  το  
αρχεύο  «Εγώ εύμαι 1»  τόςεσ φορϋσ όςα εύναι τα μϋλη τησ οικογϋνειασ. 
 
Η οδηγύα εύναι: 
 
« Σώρα θα απαντόςουμε όλοι ςτισ ερωτόςεισ και θα τισ γρϊψουμε , εϊν 
κϊποιοσ δυςκολεύεται μπορεύ τισ απαντόςεισ να τισ ζωγραφύςει ό να 
βϊλει δικϊ του ςύμβολα για να μασ τα πει προφορικϊ. Αρχύζουμε  

1. «Μου αρϋςει να ςκϋπτομαι …  ότι ςασ ϋλθει πρώτο ςτο νου γρϊψτε 
το ό ζωγραφύςτε το ό βϊλτε ϋνα ςύμβολο  μϋςα ςτο κύκλο του 
μετώπου»  

2. «Μου αρϋςει να παρακολουθώ …  κϊντε το ύδιο ότι ςασ ϋλθει 
πρώτο ςτο νου, γρϊψτε το ό ζωγραφύςτε το ό βϊλτε ϋνα ςύμβολο  
μϋςα ςτο κύκλο των ματιών» 

3. « Μου αρϋςει να ακούω… το ύδιο θα κϊνετε» 
4. « Μου αρϋςει να μυρύζω ό μυρύζομαι …βϊλτε την απϊντηςη ςτο 

κύκλο τησ μύτησ» 
5. «Μου αρϋςει να μιλϊω για ….και πϊλι κϊντε το ύδιο» 
6. « Σώρα γρϊφω ό οποιοδόποτε ϊλλο τρόπο επιλϋξατε  ϋνα δικό ςασ 

απόφθεγμα  ό ϋνα προςωπικό πιςτεύω δηλαδό π.χ  η δικαιοςύνη  
πρϋπει να υπϊρχει μεταξύ των ανθρώπων ό εγώ πιςτεύω ότι η 
ζωό εύναι ωραύα όταν χαμογελϊμε.     

  
Εφόςον ϋχουν τελειώςει όλοι γύνεται ςυζότηςη και παρουςύαςη. 

 Διαβϊζει ό παρουςιϊζει το φύλλο εργαςύασ το κϊθε μϋλοσ    

 Οι γονεύσ εκφρϊζονται μϋςα από τισ αναμνόςεισ των παιδικών 
τουσ χρόνων και εύναι καλό οι  παρουςύαςη να γύνει ςτο τϋλοσ     

 Σα μϋλη τησ οικογϋνειασ ςυγκρύνουν τισ ομοιότητεσ και διαφορϋσ  
τουσ   

       
ημειώςεισ για τουσ γονεύσ: Εϊν δεν κατϊλαβαν τα παιδιϊ τι ςημαύνει η λϋξη 
απόφθεγμα  τουσ την εξηγούμε ότι ονομϊζεται μύα ςύντομη πρόταςη ό φρϊςη, η 
οπούα περιϋχει ςυμβουλϋσ ό απόψεισ για τισ αλόθειεσ  που ιςχύει για όλουσ τουσ 
ανθρώπουσ. Μπορούν να επιλϋξουν  να γρϊψουν εφόςον τουσ εύναι πιο εύκολο 
ϋνα προςωπικό πιςτεύω αρχύζοντασ την πρόταςη  «Εγώ πιςτεύω …». Δεν 
υπϊρχουν ςωςτϋσ και λϊθοσ απαντόςεισ,  όλεσ εύναι αποδεκτϋσ. Τα παιδιά 
δυςκολεύονται να εξηγήςουν κάτι αλλά μπορούν με ευκολία να το περιγράφουν.  
 Εϊν δεν διαθϋτετε ςτο ςπύτι ςασ  εκτυπωτό. Μπορούν τα μϋλη τησ 

οικογϋνειασ  να ςχεδιϊςουν το αρχεύο «Εγώ εύμαι 1»   
 
 

ΓΙΑ ΣΤΧΟΝ ΑΠΟΡΙΕ ΜΠΟΡΕΙΣΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΕΣΕ ΜΑΖΙ ΜΑ. ΘΑ 
ΧΑΡΟΤΜΕ ΝΑ ΔΟΤΜΕ ΣΑ ΕΡΓΑ  ΚΑΙ ΝΑ ΤΖΗΣΗΟΤΜΕ ΜΑΖΙ Α.    

ΠΟΠΗ ΣΟΤΥΛΙΔΟΤ –ΧΤΦΟΛΟΓΟ  

ΦΡΙΣΙΝΑ ΦΡΙΣΟΠΟΤΛΟΤ – ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΟ  


