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ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ

Η εκπαίδευση θα βοηθήσει στην ανάπτυξη μιας πρακτικής προσέγγισης σε αυτά τα 
θέματα:

- Εντοπισμός προβλήματος
- Βλέποντας τις λύσεις

- Πώς να επιτύχετε τον στόχο να λύσετε τα προβλήματα
- Βήματα για την επίτευξη της λύσης

- Ανάπτυξη στρατηγικής και χρονοδιάγραμμα

Ο συμμετέχων θα εκπαιδευτεί στον πρακτικό εντοπισμό των προβλημάτων μέσα από μια 
θετική και εποικοδομητική πρακτική προσέγγιση, προσωπικές μελέτες περιπτώσεων και 

παραδείγματα της καθημερινής ζωής



Ενότητα 1
Στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων



Θέμα 1: ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Τι είναι μια «στρατηγική επίλυσης προβλημάτων»; Ορισμός και προσέγγιση από τη γνωσιακή συμπεριφορική
ψυχολογία.
Πώς μια «στρατηγική επίλυσης προβλημάτων» θα μπορούσε να βοηθήσει στην καλύτερη αντιμετώπιση μιας
αγχωτικής κατάστασης;

Πώς να αναπτύξετε μια νοοτροπία επίλυσης προβλημάτων εξετάζοντας κάθε κατάσταση ως ευκαιρία μάθησης.
Παρουσίαση μιας σειράς δραστηριοτήτων με σκοπό τον εντοπισμό μιας προκλητικής κατάστασης και την
οργάνωση ενεργών βημάτων για την εξάλειψη του στρεσογόνου παράγοντα ή τη βελτίωση των επιπτώσεών του,
ξεκινώντας μια ρεαλιστική και άμεση δράση.

Μια στρατηγική επίλυσης προβλημάτων είναι μερικές φορές άμεση για μικρά προβλήματα, αλλά μπορεί να γίνει
πολύπλοκη για πιο υψηλά επιτεύγματα. Απαραίτητη λοιπόν η εφαρμογή της κριτικής σκέψης που συνοδεύεται
από την ικανότητα να αντιμετωπίζουμε καταστάσεις με δημιουργικότητα.

Τι είναι η κριτική σκέψη; Η κριτική σκέψη είναι η διανοητικά πειθαρχημένη διαδικασία ενεργητικής και επιδέξιας
σύλληψης, εφαρμογής, ανάλυσης, σύνθεσης ή/και αξιολόγησης πληροφοριών που συλλέγονται από, ή
δημιουργούνται από, παρατήρηση, εμπειρία, προβληματισμό, συλλογισμό ή επικοινωνία, ως οδηγό πίστης και
δράσης.

( https :// www.skillsyouneed.com / ips / problem-solving.html#google_vignette )



Θέμα 2: Φάσεις στρατηγικής επίλυσης 
προβλημάτων

● Ταυτοποίηση προβλήματος
Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει : ανίχνευση και αναγνώριση ότι εκεί είναι ένα πρόβλημα, προσδιορισμός της φύσης του προβλήματος , ορισμός του
προβλήματος .
● Δόμηση του Προβλήματος
Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει: μια περίοδο παρατήρησης, προσεκτικής επιθεώρησης, διαπίστωσης γεγονότων και ανάπτυξης μιας σαφούς
εικόνας του προβλήματος.
● Αναζητώντας Πιθανές Λύσεις
Στη διάρκεια αυτού του σταδίου δημιουργείται μια σειρά από πιθανές πορείες δράσης , αλλά με λίγη προσπάθεια αξιολόγησης τους.
● Λήψη απόφασης
Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει προσεκτική ανάλυση των πιθανώνω πορείων δράσης και μετά την επιλογή της καλύτερης λύσης για υλοποίηση .
● Εκτέλεση
Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει την αποδοχή και την εκτέλεση της επιλεγμένης πορείας δράσης.
● Παρακολούθηση/Αναζήτηση σχολίων
Το τελευταίο στάδιο αφορά την επανεξέταση των αποτελεσμάτων της επίλυσης προβλημάτων σε μια χρονική περίοδο, συμπεριλαμβανομένης της
αναζήτησης ανατροφοδότησης ως προς την επιτυχία των αποτελεσμάτων της επιλεγμένης λύσης.



Θέμα 3: ΤΟ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ ΤΡΙΓΩΝΟ

Το μοντέλο ισορροπημένου τριγώνου θα 
χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα του φανταστικού. Ένα 
τρίγωνο γενικά προκαλεί μια ισορροπία μεταξύ τριών 
όψεων: του φυσικού εαυτού, του νοητικού εαυτού και 
του πνευματικού εαυτού. Θα μας βοηθήσει να 
καταλάβουμε ότι οι προκλήσεις και οι δυσκολίες στη 
ζωή πρέπει να αντιμετωπίζονται με ισορροπημένο 
τρόπο κοιτάζοντάς τες χωρίς άγχος, θεωρώντας τες μια 
ευκαιρία να κοιτάξουμε μέσα μας για να αναπτύξουμε 
τις δεξιότητές μας και τη γνώση του εαυτού μας. Μια 
στρατηγική επίλυσης προβλημάτων πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη την προσέγγισή μας, αλλά και τα 
απροσδόκητα αποτελέσματα και πρέπει να 
αναπτύξουμε την ικανότητα να τα αντιμετωπίζουμε 
κοιτάζοντας πάντα μια ευκαιρία.



Μονάδα 2
Κρίσιμα στοιχεία επίλυσης προβλημάτων



Θέμα 1: Ανθεκτικότητα

Ανθεκτικότητα είναι η ικανότητα να αντέχεις αντιξοότητες και να
αντιμετωπίζεις τα δύσκολα γεγονότα της ζωής . Η ανθεκτικότητα δεν
συνεπάγεται με απούσία άγχους και συναισθηματικής αναταραχής.
Μερικοί άνθρωποι εξισώνουν την ανθεκτικότητα με την ψυχική σκληρότητα
,αλλά επιδεικνύοντας ανθεκτικότητα σημαίνει πολλές φορές και εργασία
διά μέσου συναισθηματικού πόνου και βασάνων .



Θέμα 1: Ανθεκτικότητα
Η ελαστικότητα ορίζεται ως ικανότητα ανάκαμψης από δύσκολα γεγονότα 
της ζωής . 
« Είναι η ικανότητα αντοχής στις αντιξοότητες και η ανάπτυξη παρά τις 
πτώσεις της ζωής», λέει ο Amit Sood , MD (CENTER RESLIENCE of Well 
BEING)

Είναι περισσότερο σαν να σκαρφαλώνεις ένα βουνό χωρίς μονοπάτι ή 
χάρτη. Απαιτεί χρόνο, δύναμη και βοήθεια από τους ανθρώπους γύρω μας. 

Πηγή https :// www.everydayhealth.com /wellness/ resilience /



Θέμα 2: Δημιουργικότητα

Οριμός Δημιουργηκότητας;

Η δημιουργικότητα συχνά συνδέεται με την τέχνη αλλά αυτό δεν κάνει σημαίνω ότι δημιουργικότητα είναι μόνο
η καλλιτεχνική δημιουργία . Ολοι οι άνθρωποι είναι εγγενώς δημιουργικοί. Συμμετοχή στη δημιουργική
διαδικασία έχει τεράστια οφέλη.

Δημιουργικότητα σημαίνει :
● ενισχύει διανοητική υγεία
● αυξάνει την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
● Βελτιώνει την άνεση με την αλλαγή και την αποτυχία

(πηγή https://www.curiosity2create.org )



Θέμα 3: Κριτική Σκέψη
Τι είναι η κριτική σκέψη;

‘Κριτική σκέψη είναι η νοητική και συναισθηματική λειτουργία κατά την οποία το άτομο αξιολογεί την αξιοπιστία
των πληροφοριών και αποφασίζει τι να σκεφτεί ή τι να κάνει μέσω συλλογισμών που γίνονται με βάση όλα τα
δυνατά στοιχεία που μπορεί να έχει στη διάθεσή του.
Αρχικά το άτομο μαθαίνει να στέκεται κριτικά όταν γνωρίζει τι να ρωτά πώς και πότε και στη συνέχεια πώς να
σκέφτεται λογικά πότε και ποιες μεθόδους και στρατηγικές να χρησιμοποιεί για να αντιμετωπίσει μια
κατάσταση.’

Πηγή: https://tvxs.gr/news/paideia/ti-einai-kai-pos-kalliergeitai-i-kritiki-skepsi

https://tvxs.gr/news/paideia/ti-einai-kai-pos-kalliergeitai-i-kritiki-skepsi


Θέμα 3: Κριτική Σκέψη

Πηγή: https://www.talcmag.gr/hot/kritiki-skepsi/

https://www.talcmag.gr/hot/kritiki-skepsi/


Θέμα 3: Κριτική Σκέψη

Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης βρίσκεται σε ένα συνεχές και έχει τα θεμέλια της στην εγγενή ανάγκη 
του ανθρώπου για εξερεύνηση. Αυτή η ανάγκη περιλαμβάνει την περιέργεια για την ενημέρωση, το 
άνοιγμα μας δηλαδή προς τη γνώση, την κατανόηση, αποδοχή ή απόρριψη μιας θέσης. 

Ακολουθεί, η επιλογή και αξιολόγηση της πηγής από την οποία προέρχεται η πληροφορίας μας, 
αναζητώντας τον τρόπο που η γνώση αυτή αποκτήθηκε. Για τη διαμόρφωση μιας προσωπικής σκέψης, 
είναι πολύ σημαντική η έννοια της παραγωγικής αμφισβήτησης. Δεν αμφισβητώ για να αμφισβητήσω, 
αλλά για να προχωρήσω τη σκέψη μου. Πολύ πιθανό μέσα από την αμφισβήτηση να προκύψουν 
σκέψεις και διαφορετικές ερμηνείες. Είναι επίσης σημαντικό να γίνεται προσπάθεια ούτως ώστε να 
μην συγχέονται τα πραγματικά δεδομένα με τις υποθέσεις μας και τα σημεία που αγνοούμε αλλά να 
ενισχύουμε τον εσωτερικό διάλογο.

Είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας νέα δεδομένα και ερμηνείες αλλά και την πιθανότητα να 
έχουμε παραπλανηθεί από τις πληροφορίες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν διαθέτουμε την ικανότητα 
να κρίνουμε. Φυσικά, όλα τα παραπάνω δεν είναι εφικτά χωρίς την επικοινωνιακή δεξιότητα της 
ενεργητικής ακρόασης και τη διάθεσή μας για διάλογο.

Πηγή: https://www.talcmag.gr/hot/kritiki-skepsi/

https://www.talcmag.gr/hot/kritiki-skepsi/


Θέμα 3: Κριτική Σκέψη

Κριτική σκέψη και δημιουργικότητα

Η χρήση κριτικής σκέψης που συνοδεύεται από μια αίσθηση δημιουργικότητας βοηθά να
κοιτάξουμε γύρω μας και να αντιμετωπίσουμε δύσκολες καταστάσεις. Καθημερινά είμαστε
υποχρεωμένοι να λύνουμε ζητήματα και να αναπτύσσουμε μια ικανότητα σκέψης με
δημιουργικότητα θα μας βοηθήσει να βρούμε απροσδόκητες λύσεις.

Μια ανοιχτόμυαλη προσέγγιση είναι απαραίτητη για να μας βοηθήσει δείτε σε δύσκολες
καταστάσεις μια ευκαιρία μάθησης να αναπτύξετε εμπειρία και νέες στρατηγικές προσεγγίσεις.

Η επίλυση προβλημάτων είναι μια προσέγγιση μακροχρόνιας μάθησης που θα σας βοηθήσει να
μάθετε ότι η αποτελεσματική στρατηγική προέρχεται από την εμπειρία και ότι κάθε κατάσταση
μπορεί να περιέχει ένα στοιχείο μάθησης.



Ενότητα 3
Αυτοαξιολόγηση για επίλυση προβλημάτων



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ερωτήσεις
● Πόσο καλά λύνετε διόφορα ζητήματα που προκύπτουν και πόσο σίγουροι είστε για τις ικανότητες σας;
● Δώστε ένα παράδειγμα που λύσατε ένα πρόβλημα και αυτό ήταν επιτυχές.
● Δώστε ένα παράδειγμα που λύσατε ένα πρόβλημα και αυτό ήταν ανεπιτυχές.
● Πόσο καλά διαχειρίζεστε τις ιδέες και τις απόψεις άλλων ανθρώπων όταν προσπαθείτε να λύσετε ένα

πρόβλημα;
● Πώς διαχειρίζεστε καταστάσεις υψηλής πίεσης όταν απαιτείται γρήγορη και επείγουσα δράση;
● Πόσο καλοί είστε στον καταιγισμό ιδεών πριν λύσετε ένα πρόβλημα;



Δραστηριότητες



Δραστηριότητα 1

Επιλέξτε εάν οι παρακάτω προτάσεις είναι Σωστές ή Λάθος.

• Η χρήση κριτικής σκέψης που συνοδεύεται από μια αίσθηση 
δημιουργικότητας βοηθά να κοιτάξουμε γύρω μας και να 
αντιμετωπίσουμε δύσκολες καταστάσεις. ΣΩΣΤΟ

• Η ανθεκτικότητα ορίζεται συνήθως ως η αδυναμία ανάκαμψης από 
δύσκολα γεγονότα της ζωής. ΛΑΘΟΣ

• Η αναγνώριση προβλήματος περιλαμβάνει τον εντοπισμό και την 
αναγνώριση ότι υπάρχει πρόβλημα και ο προσδιορισμός της φύσης 
του προβλήματος. ΣΩΣΤΟ



Δραστηριότητα 2

• Βάλτε τις φάσεις επίλυσης προβλημάτων με τη σωστή σειρά.

Φάσεις Σωστή απάντηση

Λήψη απόφασης
Αναγνώριση προβλήματος
Εκτέλεση
Παρακολούθηση/Αναζήτηση σχολίων
Αναζητώντας πιθανές λύσεις
Δόμηση ενός προβλήματος

1. Αναγνώριση προβλήματος
2. Δόμηση ενός προβλήματος
3. Αναζητώντας πιθανές λύσεις
4. Λήψη απόφασης
5. Εκτέλεση
6. Παρακολούθηση/Αναζήτηση σχολίων



Αποποίηση ευθυνών πνευματικών δικαιωμάτων

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 στο

https://act-positive.eu/ για την επίλυση του ζητήματος με τρόπο αποκαταστατικής δικαιοσύνης.

https://act-positive.eu/

