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Εξουθένωση 

Συμβούλων: 

Πηγές

Προσωπικές Δυσκολίες

Δυσαρέσκεια στο χώρο εργασίας

Δυσαρέσκεια με Συναδέλφους (ανώτερους, στη 
ίδια θέση ή κατώτερους)

Φόρτος Εργασίας

Εργασιακό Μπούλιγκ

Έλλειψη επικοινωνίας

Έλλειψη κατανόησης

Άγχος ή Δυστυχία Από Άλλες Καταστάσεις

Συνεχόμενη εργασία χωρίς καθημερινές αλλαγές 
(μονοτονία)

Η εργασία μου δεν είναι αυτό που με γεμίζει πλέον

Η εργασία μου ποτέ δεν με γέμιζε

Θέματα υγείας (σωματικά ή/και ψυχικά)

Έλλειψη Ξεκούρασης



Τι είναι η επαγγελματική εξουθένωση

Δεν ε ίναι  το επαγγελματικό άγχος αλλά μπορεί  το άγχος να ε ίναι  πηγή εξουθένωσης

Είναι  η συναισθηματική (και  πολλές φορές και  σωματική) εξάντληση

Είναι  η με ίωση αντοχών

Μπορεί  να υπάρχει  καθημερινά, μπορεί  να υπάρχει  σε κάποιες περιόδους, μπορεί  

να υπάρχει  μόνο σε συγκεκριμένες ημέρες

Σίγουρα μπορεί  να ε ίναι  και  χρόνια κατάσταση

Το άτομο καταλήγει  να μην μπορεί  να δ ιαχειριστεί  το στρες, συναισθηματική 

εξάντληση και  υπερκόπωση

Επηρεάζει  έντονα τον δυτικό πολιτ ισμό με την Ιαπωνία να κρατά τα σκήπτρα



Άλλες (κρυμμένες) πηγές

Ασάφεια ρόλου

Σύγκρουση ρόλων

Φόρτος Εργασίας (εκτός χώρου εργασίας)

Αποδιοργάνωση χώρου εργασίας

Κακή διαγωγή Μαθητών

Νόμοι και κανονισμοί που δεν βοηθούν την εργασία του συμβούλου ή 

την μειώνουν



Ψυχολογική Ανθεκτικότητα

«η διαδικασία καλής προσαρμογής στις αντιξοότητες, τραυματικές 

εμπειρίες τραγωδίες ή ακόμα και στις σημαντικές πηγές στρες, όπως 

οικογενειακά προβλήματα ή προβλήματα σχέσεων, σοβαρά προβλήματα 

υγείας ή επίσης εργασιακές και οικονομικές στρεσογόνες καταστάσεις». 

Προσδιορίζεται δηλαδή  ως «ανάκαμψη από δύσκολες εμπειρίες». 

American Psychological Association (2014), Anastasia Botou, 2021. 



Ψυχολογική Ανθεκτικότητα

Οι Rirkin and Hooperman (1991) ορίζουν την ψυχική ανθεκτικότητας 

αφενός ως την ικανότητα του ατόμου να επανέρχεται στις αντιξοότητες 

και αφετέρου ως την ικανότητά του να αναπτύσσει κοινωνική, 

ακαδημαϊκή και επαγγελματική επάρκεια, παρά τις αγχογόνες

καταστάσεις που βιώνει. Θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι ο ορισμός 

αυτός προσιδιάζει περισσότερο στον προσδιορισμό της ψυχικής 

ανθεκτικότητας των εκπαιδευτικών (Μπότου, 2021)



Ο Ανθεκτικός 

Τύπος

Διορατικός

Ανεξάρτητος

Κοινωνικός

Με Πρωτοβουλία

Με δημιουργικότητα

Με χιούμορ

Με ηθική (πνευματική και εφαρμοσμένη)

Με αισιοδοξία

Με εύκολη προσαρμογή

Με Αποδοχή των άλλων

Με ψυχική σταθερότητα



Περιβάλλον και Γονίδια

Nature Vs Nurture?

Δεν είναι πόλεμος μεταξύ των δύο είναι 
μάλλον Συνδυασμός και των δύο!



Το έχουμε!

Όλοι άνθρωποι έχουμε μια 
έμφυτη ικανότητα να 
είμαστε ανθεκτικοί

Τα βιώματα μας και το 
περιβάλλον μας όμως 
μπορεί να αλλάξει την 

πορεία αυτή



Πώς ενισχύουμε ή καλλιεργούμε την 

ανθεκτικότητα

Στήριξη από Συναδέλφους

Debr ief ing Sessions

Στήριξη από την ο ικογένεια

Καταπολέμηση Αδικ ιών Στον Χώρο 

Εργασίας

Μηδενική ανοχή στο εργασιακό μπούλιγκ

Κοινωνικοποίηση

Αθλητισμός (έστω περπάτημα)

Συμβουλευτική

Αλλαγή περιβάλλοντος (έστω και  αν στην 

αρχή δεν σου ακούγεται  ως καλή ιδέα)

Με την ξεκούραση (έστω ένα μισάωρο την 

ημέρα)

Visual izat ion

Breath ing Exerc ises

Go f ishing!



Στην εργασία

I. Ανάπτυξη θετικών κοινωνικών σχέσεων 

II. Καθορισμός σαφών και ξεκάθαρων ορίων 

III . Συνεχής Εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων 

IV. Παροχή στήριξης  και φροντίδας 

V. Ύπαρξη υψηλών προσδοκιών και σαφής έκφρασή τους 

VI. Παροχή ευκαιριών για ενεργό συμμετοχή όλων των μελών της 

σχολικής κοινότητας. 



Κτίσε ανθεκτικότητα!

Μάθε τον εαυτό σου καλύτερα (συναισθηματική νοημοσύνη)

Μάθε τα συναισθήματα σου (κούραση ή νεύρα;)

Μίλησε με τους συναδέλφους σου (normalizing experiences)

Ομάδες αποφόρτισης

Να νοιάζεσθε για το εαυτό σου

Υπάρχουν και θετικά; Για κοίταξε τα!


