
Μικροί – μεγάλοι καταθέτουμε τις εντυπώσεις μας από την 1η συνεδρία 

ψυχολογικής συμβουλευτικής! 
 

«Στα μέσα Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η 1η συνεδρία συμβουλευτικής 

ενδυνάμωσης με την εξειδικευμένη παιδοψυχολόγο κα Τσιλιμπώκου. Το θέμα της όλοι 

το γνωρίζουμε γι’ αυτό και σ’ αυτήν μου την τοποθέτηση θα καταθέσω τι αποκόμισα εγώ 

ως συνοδός – καθηγητής! Ήταν μια συνάντηση άκρως διδακτική και αφυπνιστική για 

όλους μας. Ακούσαμε τους μαθητές μας να ξεδιπλώνουν δειλά – δειλά τις δικές τους 

ανησυχίες και είδαμε μια άλλη πτυχή της προσωπικότητάς  τους, άλλοτε πιο ευαίσθητη, 

άλλοτε πιο ώριμη, άλλοτε πιο εύθραυστη που σίγουρα δίσταζαν να την εκθέσουν στην 

τάξη. Νιώσαμε αμήχανα, όταν μίλησαν για τα λάθη των γονιών και των καθηγητών τους 

κατά την εξεταστική τους προετοιμασία, που χωρίς να το θέλουν ενισχύουν το άγχος τους, 

και εντέλει με αφοπλιστική ειλικρίνεια οι περισσότεροι κατέληγαν ότι διαβάζουν όχι τόσο 

για τον εαυτό τους, όπως θα έπρεπε, αλλά για να μην απογοητεύσουν όλους εμάς! Η 

αρχική μου αμηχανία μετατράπηκε γρήγορα σε πλούσια τροφή για προβληματισμό 

σχετικά με το αν  έχει επιτυχία ο «διάλογος» που κάνουμε με τα παιδιά μας ή τους μαθητές 

μας. Μάλλον δεν έχει… δυστυχώς! 

 Πρέπει, λοιπόν, να αφουγκραζόμαστε τα παιδιά μας και να μην επιβάλλουμε σ’ 

αυτά τα δικά μας «θέλω». Πρέπει να αποτινάξουμε από μέσα μας τη βαθιά ριζωμένη 

αδυναμία μας, να μην ακούμε. Συνήθως, δεν δίνουμε την απαιτούμενη προσοχή στο τι 

λέει ο συνομιλητής μας, όποιος κι αν είναι αυτός, είμαστε πεπεισμένοι εξ αρχής για το 

δικό μας δίκιο (κυρίως οι μεγάλοι που θεωρούμε τόσο εύκολο και δεδομένο το να 

επιβληθούμε στους μικρούς), κλείνουμε τα αφτιά μας σε σπουδαίες «αλήθειες» που 

αρνούμαστε να τις καταλάβουμε ή να τις αποδεχτούμε. Επιλέγουμε στους διαλόγους, που 

νομίζουμε ότι κάνουμε, τους «παράλληλους μονολόγους» και αυτό θα πρέπει να μας 

ταρακουνήσει… 

Οι σκέψεις ήταν πολλές, όμως στο τέλος αυτής της 

συνεδρίας κυριαρχούσαν στο μυαλό μου κυρίως 2 λέξεις-

διδάγματα: «μοιραζόμαστε» - «εμπιστευόμαστε». Δύο 

υπέροχες λέξεις με σημασιολογικό βάθος που πρέπει να 

τις εντάξουμε στην αμφίδρομη σχέση μαθητή – καθηγητή, 

γονέα – παιδιού». 

Χρυσάνθη Γερουλάνου, Φιλόλογος 



Οι μαθητές του «αριστεύειν» σχολιάζουν… 

«Η παρουσίαση που έγινε την Κυριακή από τη ψυχολόγο, κυρία Μαρία 

Τσιλιμπώκου, ήταν αρκετά εποικοδομητική για εμένα. Μου έλυσε απορίες σχετικά με τις 

φετινές μου ανασφάλειες από το διάβασμα. Επίσης, μας παρουσίασε τεχνικές 

αντιμετώπισης του άγχους αλλά και τρόπους για την καλύτερη διαχείριση του χρόνου, 

ώστε το διάβασμα να γίνει πιο αποδοτικό. Θα ήθελα να επαναληφθεί αυτή η συνεδρία 

διότι τη βρήκα πολύ χρήσιμη και να είμαστε περισσότεροι!!!» 

Αντρέας Σιατής, Γ΄Λυκείου 

 

«Η συνεδρία που έγινε με την ψυχολόγο ήταν αρκετά βοηθητική για μένα ως 

μαθήτρια της 3ης Λυκείου, καθώς με εφοδίασε με χρήσιμες συμβουλές πάνω σε θέματα 

που απασχολούν κάθε μαθητή και ιδιαίτερα κατά την περίοδο της εξεταστικής 

διαδικασίας των πανελλαδικών εξετάσεων, όπως για παράδειγμα η σωστή διαχείριση του 

χρόνου και η καταπολέμηση του άγχους». 

 Μαρία Βαϊοπούλου, Γ΄Λυκείου 

 

«Βρήκα τη συνεδρία με την ψυχολόγο πολύ καρποφόρα. Μου έδωσε χρήσιμες 

συμβουλές όσον αφορά τη διαχείριση του χρόνου, όταν διαβάζω. Τέλος, αλλά εξίσου 

σημαντικό, με έκανε να καταλάβω ότι το άγχος δεν έχει μόνο αρνητικές επιδράσεις». 

Άρης Μπουλάρι, Γ΄Λυκείου 

 



«Η συνέδρια με την ψυχολόγο με 

βοήθησε πολύ στη διαχείριση του άγχους μου 

και έλαβα χρήσιμες πληροφορίες για την 

αντιμετώπιση του, αλλά και για αλλά θέματα». 

Ανθή Ματσούκα, Γ΄Λυκείου 

 

«Η συνέδρια με την ψυχολόγο ήταν 

αρκετά χρήσιμη, καθώς είχαμε την ευκαιρία να 

συζητήσουμε για τρόπους διαχείρισης άγχους, 

αλλά και να ακουστούμε στους καθηγητές μας». 

Άννια Κορνέγιεβα, Γ΄Λυκείου 

 

«Η συνέδρια με την ψυχολόγο ήταν 

αρκετά εποικοδομητική καθώς με βοήθησε στα θέματα άγχους 

που είχα και στην διαχείριση του χρόνου». 

Θάνος Τόλης, Γ΄Λυκείου 

 
«Εγώ προσωπικά βρήκα τη συνέδρια αρκετά εξαιρετική αν κι στην αρχή, πριν 

πάω, είχα κάποιες αμφιβολίες για τι θα έλεγα κι ένιωθα κάπως αμήχανα, όμως η 

ψυχολόγος ήταν αρκετά φιλική, μας βοήθησε να «ανοιχτούμε», μας έκανε με τον τρόπο 

της να συμμετέχουμε, να ρωτήσουμε και να λύσουμε τυχόν απορίες που είχαμε. Μας 

έδωσε συμβουλές και τρόπους να διαχειριστούμε το άγχος μας και τον χρόνο μας. Επίσης, 

αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν πως δεν μας μιλούσε μόνο, αλλά μας έδειξε και 

διάφορα παιχνίδια μέσα από τα οποία μάθαμε πράγματα σχετικά με αυτό το θέμα, 

γελάσαμε και συνεργαστήκαμε μεταξύ μας. Πιστεύω πως αξίζει κάποιος να έρθει ξανά 

σε κάποια επόμενη συνέδρια εφόσον δεν έχει τίποτα να χάσει παρά μόνο να μάθει». 

Ελευθερία Μπακούλα, Β΄ Λυκείου 

 

    «Έμεινα πολύ ευχαριστημένος από όλη την παρουσίαση. 

Η κα Τσιλιμπώκου  ήταν πολύ φιλική με όλους και έτοιμη να 

απαντήσει σε όλους τους προβληματισμούς μας. Πήρα 

αρκετές πληροφορίες και απαντήθηκαν πολλά ερωτήματα 

μου. Θα ήθελε να συμμετέχω ξανά στην επόμενη συνάντηση. 

Έφυγα από εκεί και ήμουν πολύ ικανοποιημένος!!!» 

Αντώνης Πάγκας, Β΄ Λυκείου 



«Περιμένω για την επόμενη φορά…!!!»  

Βασιλική Μακρή, Β΄ Λυκείου 
 
 

«Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνεδρία!» 

Ευθύμης Ζορμπάς, Β΄ Λυκείου 
 

«Πιστεύω για πρώτη συνέδρια ήταν πολύ καλά, η ψυχολόγος μας έδωσε χρήσιμες 

συμβουλές για το πώς θα διαχειριζόμαστε το χρόνο μας, ώστε να  προλαβαίνουμε αυτά 

που θέλουμε χωρίς να αγχωθούμε και να μας πιάσει πανικός! Κατά τη γνώμη μου 

βοήθησε πολύ και ελπίζω και στις επόμενες συνεδρίες να είναι εξίσου καλά!» 

Μαριάννα Προμπονά, Α΄ Λυκείου 

 

  


