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Ενότητα 3: Διαχείριση άγχους

Μαθησιακοί Στόχοι / Θέματα

Κεφάλαιο

1

Κατανοώντας τον εγκέφαλό μου - Siegel 

Hand Model

Κεφάλαιο 

2

Τι είναι το άγχος;

Κεφάλαιο 

3

Πώς να αντιμετωπίσετε το άγχος;



Στόχοι

1. Γνωριμία με τις λειτουργίες των κύριων περιοχών του 

εγκεφάλου

2. Κατανόηση τρόπου αντίδρασης του εγκεφάλου μας σε 

καταστάσεις που αξιολογούνται ως στρεσογόνες

3. Συνειδητοποίηση της σημασίας της ηρεμίας και του 

ελέγχου του εαυτού του σε στρεσογόνες καταστάσεις.



Ενότητα 1 

Κατανόηση του εγκεφάλου μου -

Μοντέλο Hand Siegel



Τι είναι το άγχος;

1. Σχεδιάστε μια σιλούέτα σε ένα χαρτί

2. Οραματιστείτε πού νιώθετε σημάδια άγχους όταν είστε πολύ αγχωμένοι



ΜΟΝΤΕΛΟ HAND SIEGEL



Ο ‘ερπετοειδής’ εγκέφαλος (the reptile brain)



Πριν από 248 έως 206 εκατομμύρια χρόνια, το εγκεφαλικό 

στέλεχος σχημάτισε αυτό που ορισμένοι αποκαλούν 

«ερπετοειδές εγκέφαλο».

Αυτό το τμήμα που βρίσκεται πιο κοντά στη σπονδυλική 

σας στήλη και κοντά στη βάση του κρανίου σας 

ονομάζεται εγκεφαλικό στέλεχος και μοιράζεται με 

ερπετά

Αυτό το σύστημα του εγκεφάλου είναι υπεύθυνο για τις

πιο βασικές λειτουργίες επιβίωσης, όπως ο καρδιακός

ρυθμός, η αναπνοή, η θερμοκρασία του σώματος και ο

προσανατολισμός στο διάστημα. Ρυθμίζει τις αυτόματες

αποκρίσεις , προσδιορίζοντας, για παράδειγμα, εάν

είμαστε πεινασμένοι ή κορεσμένοι, οδηγημένοι από

σεξουαλική επιθυμία ή χαλαροί από σεξουαλική

ικανοποίηση, ξύπνιοι ή κοιμισμένοι.



Λιμβική περιοχή

ή

«Συναισθηματικός εγκέφαλος»



Αυτό το είδος εγκεφάλου εξελίχθηκε όταν τα μικρά θηλαστικά 

εμφανίστηκαν για πρώτη φορά περίπου πριν από 206-144 εκατομμύρια 

χρόνια. Μοιράζεται με μεγαλύτερα θηλαστικά = σκύλοι, γάτες, ποντίκια.

Το μεσαίο τμήμα του εγκεφάλου μας μπορεί να θεωρηθεί ένα είδος 

«κεντρικού σπιτιού» για τις συναισθηματικές μας εμπειρίες, είναι εκεί 

όπου επεξεργάζεστε τα συναισθήματα και αποθηκεύετε τις αναμνήσεις 

σας (ιππόκαμπος).

Οι λιμβικές περιοχές αξιολογούν την τρέχουσα κατάστασή μας. «Αυτό 

είναι καλό ή κακό;»: κινούμαστε προς το καλό και αποσυρόμαστε από 

το κακό. Καθορίζει εάν ένα ερέθισμα γίνεται αντιληπτό ως απειλή ή 

σχετίζεται με την επιβίωση και ενεργοποιεί την απόκριση του σώματος 

στο στρες ή όχι ανάλογα.

Η σύνδεση μεταξύ του εγκεφαλικού στελέχους και του λιμβικού 

συστήματος οδηγεί τις αντιδράσεις μάχης - πτήσης-πάγωμα.



Φλοιός
ή

εγκέφαλος «νέου θηλαστικού».



Άρχισε να αναπτύσσεται πριν από 55 -24 εκατομμύρια χρόνια. Το 

μοιραζόμαστε με μαϊμούδες και χιμπατζήδες.

Είναι εκεί όπου ρυθμίζουμε τη λογική και τη σκέψη που απαιτούνται 

για περίπλοκες κοινωνικές καταστάσεις. Μας επιτρέπει να έχουμε 

ιδέες και έννοιες και να αναπτύσσουμε τους χάρτες νοοτροπίας που 

μας δίνουν μια εικόνα του εσωτερικού κόσμου.

Από την άλλη πλευρά, μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε τη φυσική 

μας εμπειρία, δημιουργώντας τις αντιλήψεις μας για τον εξωτερικό 

κόσμο - μέσω των πέντε αισθήσεων - και επίσης παρακολουθώντας 

τη θέση και την κίνηση του φυσικού μας σώματος μέσω της 

αντίληψης αφής και κίνησης.

Από το νεοφλοιό θα σχεδιάσουμε επίσης τις κινητικές μας ενέργειες 

και θα ελέγξουμε τους εκούσιους μύες μας.



PFC (Προμετωπιαίος Φλοιός)



Ο προμετωπιαίος φλοιός (ειδικός για τον άνθρωπο) μας 

βοηθά να θέσουμε και να πετύχουμε στόχους . Λαμβάνει 

πληροφορίες από πολλές περιοχές του εγκεφάλου για την 

επεξεργασία πληροφοριών και προσαρμόζεται ανάλογα.

Συμβάλλει σε μια μεγάλη ποικιλία εκτελεστικών λειτουργιών, 

όπως: εστίαση της προσοχής και των κινήτρων μας, 

πρόβλεψη των συνεπειών των πράξεών μας, πρόβλεψη 

γεγονότων στο περιβάλλον, παρορμητικός έλεγχος, 

διαχείριση συναισθηματικών αντιδράσεων , συντονισμός 

και προσαρμογή σύνθετων συμπεριφορών («Δεν μπορώ να 

κάνω το Α αν συμβεί το Β»)

Το PFC μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε παύση πριν 

ενεργήσουμε , να έχουμε διορατικότητα και ενσυναίσθηση.



Ερπετοειδής 

εγκέφαλος

- Υπεύθυνος για τις 

λειτουργίες επιβίωσης

- Ρυθμίζει τις αυτόματες 

αποκρίσεις

Συναισθηματικός 

εγκέφαλος

- Ο τόπος των 

συναισθηματικών μας 

εμπειριών

- Μας επιτρέπει να 

αποθηκεύουμε 

αναμνήσεις

- «Είναι σωστό ή λάθος;»

Φλοιός

- Ρύθμιση της λογικής 

και της σκέψης

- Αναγνώριση της 

φυσικής μας εμπειρία

Προμετωπιαίος φλοιός

- Ρύθμιση και επίτευξη

στόχων

- Εστίαση της προσοχής και 

των κινήτρων

- Έλεγχος παρορμήσεων, 

διαχείριση 

συναισθηματικών 

αντιδράσεων

- Παροχή  ενσυναίσθησης



* Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τα σημάδια του σώματός 

μας που υποδεικνύουν ότι αντιλαμβανόμαστε μια 

κατάσταση ως απειλή και πρόκειται να χάσουμε τον 

έλεγχο.

* όταν χάνουμε τον έλεγχο δεν είμαστε σε φυσιολογική 

κατάσταση για να πάρουμε οποιαδήποτε απόφαση ή να 

συνδεθούμε με άλλο άτομο.



Κεφάλαιο 2
Τι είναι το άγχος;



Τι συμβαίνει όταν είμαστε 

αγχωμένοι;



Χάνοντας τον έλεγχο!

Αυτό σημαίνει ότι έχουμε αντιληφθεί έναν ήχο, μια εικόνα ή μια αίσθηση 

σώματος ως απειλή και ο εγκέφαλός μας ενεργοποίησε την 

αντίδραση του σώματος στο στρες προκειμένου να μας προετοιμάσει 

για μάχη, φυγή ή πάγωμα .

Ο προμετωπιαίος φλοιός κλείνει και δεν λειτουργεί πλέον με τον 

υπόλοιπο εγκέφαλό μας.

Εκείνη τη στιγμή δεν έχουμε πλέον πρόσβαση σε όλες τις υψηλές 

ικανότητες , όπως δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, ενσυναίσθηση, 

ικανότητα να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους, διαχείριση 

συναισθηματικών αντιδράσεων, αναστολή…

Ο ερπετοειδής εγκέφαλος και η λιμβική περιοχή καταλαμβάνουν την 

αναλυτική και ενσυναισθητική μας σκέψη.



Εκείνη την περίοδο δεν είστε σε φυσιολογική 

κατάσταση για να πάρετε οποιαδήποτε απόφαση ή να 

συνδεθείτε με άλλο άτομο. Αποφύγετε λοιπόν να πείτε 

κάτι που θα μετανιώσετε…

Πώς μπορούμε να ανακτήσουμε τον έλεγχο και να 

αντιμετωπίσουμε καλύτερα την αγχωτική 

κατάσταση;



Κεφάλαιο 3
Πώς να αντιμετωπίσετε το άγχος;



Οι «καλές πρακτικές» μας για τη 

διαχείριση του άγχους

Παρακαλώ γράψτε σε ένα χαρτί τι βρήκατε χρήσιμο για να ηρεμήσετε ή να 

συγκεντρωθείτε ξανά όταν νιώσατε ότι θα χάσετε τον έλεγχο.



Όλες αυτές οι ενέργειες θα σας βοηθήσουν να επανασυνδέσετε τον 

προμετωπιαίο φλοιό με τη λιμβική περιοχή και τον ερπετοειδή εγκέφαλο.

Όταν αισθάνεστε ότι χάνεται τον έλεγχο, μπορείτε να σκεφτείτε αυτό το μοντέλο 

και πώς να βοηθήσετε τον εγκέφαλό σας να ηρεμήσει».

Μόλις είστε πιο χαλαροί, ο εγκέφαλός σας θα ενσωματωθεί , θα έχετε και πάλι 

πρόσβαση στις ανώτερες λειτουργίες σας όπως ο προγραμματισμός ελέγχου, η 

προσοχή, ο παρορμητικός έλεγχος και η ενσυναίσθηση.



Το άγχος είναι η συναισθηματική και σωματική καταπόνηση 

που προκαλείται από την απόκρισή μας στην πίεση από τον 

έξω κόσμο. Είναι μια ιδιαίτερη σχέση μεταξύ του ατόμου και 

του περιβάλλοντος που εκτιμάται από το άτομο ότι 

υπερβαίνει τους πόρους του/της και θέτει σε κίνδυνο την 

ευημερία του/της.

Lazarus and Folkman (1984)



Σκέψη Συναισθημα η 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Πρόκληση

Απειλή

Ενθουσιασμό

ς

Κίνητρα

Ζηλεύω

Δημιουργικότητα

Προορατικότητα

Γνωστικό άνοιγμα

Ευερέθιστο

Φόβος

Ανησυχία

Αποφυγή

Διαφυγή

Επίθεση

Γνωστικό κλείσιμο



Σειρά σου !



Δραστηριότητα βήμα προς βήμα:

1. Σκεφτείτε μια τρέχουσα κατάσταση που σας αγχώνει σχετικά με το μέλλον

2. Τοποθετήστε τον εαυτό σας στο δωμάτιο ανάλογα με το επίπεδο άγχους σας σχετικά με αυτήν την κατάσταση: 0 είναι «χωρίς

άγχος» και 10 είναι «πολύ άγχος».

3. Μοιραστείτε την κατάστασή σας με την υπόλοιπη ομάδα.

4. Σχεδιάστε αυτήν την αγχωτική κατάσταση - και αναπαραστήστε τον εαυτό σας στο σχέδιο.

5. Προσδιορίστε έναν εσωτερικό πόρο που πιστεύετε ότι θα ήταν χρήσιμος για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης (θάρρος) 

.

6. Τώρα σκεφτείτε και προσπαθήστε να βρείτε μια στιγμή στη ζωή σας όπου έχετε χρησιμοποιήσει αυτόν τον πόρο

7. Πάρτε ένα δεύτερο φύλλο χαρτιού και σχεδιάστε αυτήν την προηγούμενη κατάσταση

8. Πάρτε ένα τρίτο φύλλο χαρτιού και φανταστείτε τον εαυτό σας να αντιμετωπίζει την αγχωτική κατάσταση που εντοπίστηκε

στην αρχή αυτής της δραστηριότητας, αλλά αυτή τη φορά, χρησιμοποιώντας τον εσωτερικό πόρο ( θάρρος ).

9. Κρεμάστε τα τρία σχέδιά σας στον τοίχο από το παλαιότερο έως το πιο πρόσφατο

10. Μπορείτε να γράψετε στο τρίτο σχέδιο το όνομα του πόρου . (π.χ.: « κουράγιο »).

11. Μοιραστείτε τον προβληματισμό σας για τα τρία του σχέδια με την ομάδα.

12. Εστιάστε στην τελευταία στάση (αντιμετώπιση της αγχωτικής τους κατάστασης με τον πόρο) και προσπαθήστε να μεταφέρετε το

επίπεδο άγχους σας στην κλίμακα από το 0 στο 10, χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο όπως στο βήμα 2.



Δραστηριότητες



Τελική αξιολόγηση

1 - Αντιστοιχίστε τον ορισμό με την αντίστοιχη περιοχή του εγκεφάλου:

Λιμβική περιοχή ή συναισθηματικός
εγκέφαλος (1)

Αυτό το σύστημα του εγκεφάλου είναι υπεύθυνο για τις πιο βασικές
λειτουργίες επιβίωσης και ρυθμίζει τις αυτόματες αποκρίσεις. (4)

Προμετωπιαίος φλοιός (PFC) (2) Αυτή η περιοχή αξιολογεί την τρέχουσα κατάστασή μας. Καθορίζει
εάν ένα ερέθισμα γίνεται αντιληπτό ως απειλή ή σχετίζεται με την
επιβίωση και ενεργοποιεί την απόκριση του σώματος στο στρες ή
όχι ανάλογα. (1)

Φλοιός ή εγκέφαλος «νέου θηλαστικού» (3) Λαμβάνει πληροφορίες από πολλές περιοχές του εγκεφάλου για την
επεξεργασία πληροφοριών και προσαρμόζεται ανάλογα. Μας βοηθά
να θέσουμε και να πετύχουμε στόχους, να εστιάζουμε την προσοχή
και τα κίνητρα, να διαχειριζόμαστε συναισθηματικές αντιδράσεις και
να έχουμε ενσυναίσθηση. (2)

Ερπετοειδής εγκέφαλος (4) Είναι το μέρος όπου ρυθμίζουμε τη λογική και τη σκέψη που
απαιτούνται για περίπλοκες κοινωνικές καταστάσεις. Μας επιτρέπει
επίσης να αναγνωρίσουμε τη φυσική μας εμπειρία μέσω των πέντε
αισθήσεων. (3)



5 - Ο εγκέφαλός μας αλλάζει μεταξύ αυτόματης λειτουργίας και προσαρμοστικής λειτουργίας

ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ

→ Αλήθεια! Ο προμετωπιαίος φλοιός λειτουργεί ως κέντρο ελέγχου. Όταν όλα πάνε καλά, κρατά υπό έλεγχο τα 

«πρωταρχικά» μας συναισθήματα και παρορμήσεις. Αντίθετα, το οξύ στρες πυροδοτεί μια σειρά από χημικά 

γεγονότα που μειώνουν την επιρροή του. Έτσι, απενεργοποιούμε την αυτόματη λειτουργία και, στη συνέχεια, 

αναλαμβάνουμε τον έλεγχο.

2- Σύμφωνα με τη γνωστική συμπεριφορική θεωρία, ποια στρατηγική μπορεί να σας βοηθήσει να 

προσαρμοστείτε καλύτερα σε στρεσογόνες καταστάσεις, μακροπρόθεσμα; (μια σωστή απάντηση)

- αναμονή μέχρι να εξαφανιστεί το άγχος

- ασκήσεις βαθιάς αναπνοής

- αναγνώριση εσωτερικών και εξωτερικών πόρων (σωστή απάντηση)

3- Το άγχος είναι μια φυσική αντίδραση του σώματος

ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ

→ Αλήθεια! Είναι μια φυσική αντίδραση σε εγρήγορση να ανταποκρινόμαστε έγκαιρα σε μια επικίνδυνη 

κατάσταση.

4 - Το περιβάλλον μας, οι αντιλήψεις μας, τα συναισθήματά μας και οι σκέψεις μας έχουν αντίκτυπο στη 

φυσιολογική μας λειτουργία και αντίστροφα.

ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ

→ Αλήθεια!



Copyright Disclaimer

Όλο το οπτικοακουστικό υλικό ήταν ελεύθερα προσβάσιμο από δωρεάν διαδικτυακές πλατφόρμες εικόνων στοκ 

ή/και YouTube και εφαρμόζονται νόμοι περί θεμιτής χρήσης χωρίς πρόθεση παραβίασης πνευματικών 

δικαιωμάτων. Εάν πιστεύετε ότι παραβιάστηκαν τα πνευματικά δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας στη 

διεύθυνση https://act-positive.eu/ για να επιλύσουμε το ζήτημα με τρόπο αποκαταστατικής δικαιοσύνης.

https://act-positive.eu/

