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ΥΟΛΙΚΗ ΑΡΝΗΗ: 
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Επιμέλεια μετάφραςησ: Γρηγόρησ Μιχάλησ, Υπεφθυνοσ Συμβουλευτικοφ Σταθμοφ Νέων 

__________________________________________________________________________________ 

Πηζαλώο κία από ηηο πην δύζθνιεο θαηαζηάζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ εθπαηδεπηηθνί θαη γνλείο 

είλαη όηαλ, γηα ζπλαηζζεκαηηθνύο ιόγνπο, έλα παηδί αξλείηαη λα πάεη ζην ζρνιείν. ην παξειζόλ, 

απηή ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνύ ζπλεζηδόηαλ λα πεξηγξάθεηαη κε ηνλ όξν «ζρνιηθή θνβία». 

ήκεξα, ν επξύηεξνο όξνο, «ζρνιηθή άξλεζε», ρξεζηκνπνηείηαη θαη πεξηγξάθεη ηελ θαηάζηαζε 

θαηά ηελ νπνία νξηζκέλνη καζεηέο έρνπλ κεγάιε δπζθνιία λα πξνζέιζνπλ ζην ζρνιείν γηα 

δηάθνξνπο ιόγνπο πνπ δελ είλαη απαξαίηεηα ε έθθξαζε κηαο πξαγκαηηθήο θνβίαο, αιιά, γηα 

παξάδεηγκα, ην άγρνο  απνρσξηζκνύ ή ην θνηλσληθό άγρνο. 

Όπσο ππάξρνπλ πνιιέο αηηίεο γηα ηηο νπνίεο ηα παηδηά αξλνύληαη λα πάλε ζην ζρνιείν, ππάξρεη 

κεγάιν εύξνο θαη όζνλ αθνξά ηελ έληαζε κε ηελ νπνία εθδειώλεηαη ε ζπγθεθξηκέλε 

ζπκπεξηθνξά. Η ζρνιηθή άξλεζε ινηπόλ κπνξεί λα εθθξάδεηαη κε ζπκπεξηθνξέο πνπ 

θπκαίλνληαη από ζπρλά παξάπνλα ζρεηηθά κε ηελ πξνζέιεπζε ζην ζρνιείν κέρξη κεξηθή ή νιηθή 

απνπζία από ηα καζήκαηα. Κάπνηα παηδηά κπνξεί λα απνπζηάδνπλ νιόθιεξεο εβδνκάδεο ή θαη 

πεξηζζόηεξν. Η ζρνιηθή άξλεζε εκθαλίδεηαη πεξίπνπ ζην 2% ησλ παηδηώλ ζρνιηθήο ειηθίαο αλ 

θαη θάπνηεο εθηηκήζεηο αλεβάδνπλ ην πνζνζηό απηό ζε 5%.  

 

Δκθάληζε θαη εμέιημε ηεο ζρνιηθήο άξλεζεο. 

Η  ζρνιηθή άξλεζε κπνξεί λα είλαη κηα αληίδξαζε θάπνησλ παηδηώλ ζηνλ απνρσξηζκό ηνπο από 

ηνπο γνλείο, ζην άγρνο γηα θαηαζηάζεηο επίδνζεο, όπσο δηαγσλίζκαηα ή νκηιίεο, ζην θνηλσληθό 

άγρνο ή ζε άιιεο ζηξεζνγόλεο θαηαζηάζεηο πνπ βηώλνπλ ζην ζρνιείν ή ην ζπίηη. Απηά ηα παηδηά 

παξνπζηάδνπλ έληνλε δπζθνξία όηαλ πξόθεηηαη λα πάλε ζην ζρνιείν πνπ κπνξεί λα 

ζπκπεξηιακβάλεη θαη ζσκαηηθά ζπκπηώκαηα (ζηνκαρόπνλν, πνλνθέθαιν). Οη γνλείο ησλ 

παηδηώλ απηώλ γλσξίδνπλ γηα ηηο απνπζίεο ηνπο από ην ζρνιείν.  

Οη καζεηέο πνπ θάλνπλ «ζθαζηαξρείν», ζε αληίζεζε κε απηνύο πνπ εθδειώλνπλ ζρνιηθή 

άξλεζε, γεληθά θξύβνπλ ηηο απνπζίεο ηνπο από ηνπο γνλείο, κπνξεί λα εκπιαθνύλ ζε 

αληηθνηλσληθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη δελ εθδειώλνπλ ζπλαηζζεκαηηθή δπζθνξία γηα ηελ 

παξνπζία ή απνπζία ηνπο από ην ζρνιείν.  

Η ζρνιηθή άξλεζε εκθαλίδεηαη ζε όιεο ηηο ειηθίεο, αιιά θαίλεηαη λα εθδειώλεηαη πην ζπρλά 

θαηά ηε δηάξθεηα κεγάισλ αιιαγώλ ζηε δσή ησλ παηδηώλ όπσο είλαη ε είζνδνο ζην 

λεπηαγσγείν ή ε κεηάβαζε από ην δεκνηηθό ζην γπκλάζην. Η ζρνιηθή άξλεζε ηείλεη επίζεο λα 

εκθαλίδεηαη κε κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα κεηά από πεξίνδν δηαθνπώλ ή ζαββαηνθύξηαθα. 

ηξεζνγόλα γεγνλόηα όπσο αιιαγή ηόπνπ δηακνλήο, αιιαγή ζρνιείνπ, ζάλαηνο ελόο 

αγαπεκέλνπ πξνζώπνπ, δηαδύγην ησλ γνληώλ ή αθόκα θαη αθαδεκατθέο δπζθνιίεο ελδέρεηαη λα 

νδεγήζνπλ θάπνηα παηδηά ζην λα εθδειώζνπλ ζπκπεξηθνξά ζρνιηθήο άξλεζεο.  

Όηαλ κείλεη ρσξίο ζεξαπεία, ε ζρνιηθή άξλεζε πξνθαιεί ζεκαληηθό άγρνο θαη ζηνπο γνλείο. Οη 

ζπλέπεηεο παξαηεηακέλεο ζρνιηθήο άξλεζεο κπνξεί λα είλαη ζνβαξέο, από έιιεηςε αθαδεκατθήο 

πξνόδνπ, απνηπρία λα αλαπηύμνπλ ηα παηδηά απηά ηθαλνπνηεηηθέο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη 

δεκηνπξγία εληάζεσλ ζην ζπίηη.  
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Υαξαθηεξηζηηθά καζεηώλ κε ζρνιηθή άξλεζε. 

Κνηλά ραξαθηεξηζηηθά καζεηώλ πνπ παξνπζηάδνπλ ζρνιηθή άξλεζε εμ’ αηηίαο 

ζπλαηζζεκαηηθώλ παξαγόλησλ πνηθίινπλ θαη πεξηιακβάλνπλ ηα αθόινπζα: 

Άγρνο απνρσξηζκνύ: Μαζεηέο πνπ αξλνύληαη λα πάλε ζην ζρνιείν εμ’ αηηίαο ηνπ άγρνπο 

απνρσξηζκνύ κπνξεί λα αλεζπρνύλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ γνληώλ ή άιισλ αγαπεκέλσλ 

πξνζώπσλ θαη θνβνύληαη όηη θάηη θαθό ζα ζπκβεί ζ’ απηνύο. Δίλαη ζπλεζηζκέλν ζηα παηδηά 

απηά λα παξαπνληνύληαη όηαλ πξόθεηηαη λα πάλε ζην ζρνιείν, λα θιαίλε, λα θσλάδνπλ, λα 

ρηππάλε ή λα θεύγνπλ. Αλ θαη πνιιά κηθξά παηδηά βηώλνπλ άγρνο απνρσξηζκνύ ζε πξνζρνιηθή 

ειηθία ή κόιηο μεθηλνύλ ην λεπηαγσγείν, ε ζπκπεξηθνξά είλαη πην ζνβαξή όηαλ ην άγρνο 

απνρσξηζκνύ είλαη ηόζν έληνλν πνπ θαηαιήγεη ζε άξλεζε λα πάλε ζην ζρνιείν (δεκνηηθό, 

γπκλάζην). 

Άγρνο επίδνζεο: Μεξηθνί καζεηέο έρνπλ έληνλν άγρνο γηα ηελ επίδνζή ηνπο ζε δηαγσλίζκαηα, 

ζε αζιήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ηεο γπκλαζηηθήο, νκηιίεο θιπ. Δθείλνη πνπ έρνπλ 

άγρνο γη’ απηέο ηηο θαηαζηάζεηο επίδνζεο, αλεζπρνύλ κήπσο ληξνπηαζηνύλ κπξνζηά ζε 

ζπλνκειίθνπο ηνπο. 

Κνηλσληθό άγρνο: Μεξηθνί καζεηέο κπνξεί λα αηζζάλνληαη θνηλσληθό άγρνο ή λα  αλεζπρνύλ 

γηα θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο κε ζπλνκειίθνπο ή/θαη θαζεγεηέο.  

Γεληθεπκέλν άγρνο: Μεξηθνί καζεηέο έρνπλ ηελ ηάζε λα αληηιακβάλνληαη ηνλ θόζκν σο απεηιή 

θαη εθδειώλνπλ κηα γεληθεπκέλε αλεζπρία όηη θάηη θαθό ζα ζπκβεί. Απηά ηα παηδηά κπνξεί 

επίζεο λα έρνπλ εηδηθνύο θόβνπο γηα θαηαζηξνθηθά γεγνλόηα όπσο ζύειεο ή πνιέκνπο. 

Καηάζιηςε: Μεξηθνί καζεηέο βηώλνπλ θαηάζιηςε ή/θαη άγρνο κε θαηάζιηςε καδί, θαη ηα 

ζπκπηώκαηα πεξηιακβάλνπλ ζιίςε, έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα δξαζηεξηόηεηεο, δπζθνιίεο ζηνλ 

ύπλν, αίζζεκα θόπσζεο, αίζζεκα αλαμηόηεηαο, ελνρήο, ή επεξεζηζηόηεηα. Έλα πνιύ ζνβαξό 

θαηαζιηπηηθό ζύκπησκα είλαη ν απηνθηνληθόο ηδεαζκόο. ηελ πεξίπησζε πνπ έλα παηδί κηιάεη 

γηα απηνηξαπκαηηζκό πξέπεη λα παξαπεκθζεί ζε εηδηθό ςπρηθήο πγείαο γηα κηα πην εμεηδηθεπκέλε 

εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζήο ηνπ.  

Δθθνβηζκόο: Κάπνηα παηδηά πέθηνπλ ζύκαηα εθθνβηζκνύ από ζπκκαζεηέο ηνπο. Σα παηδηά 

απηά ινηπόλ απνθεύγνπλ ην ζρνιείν εμαηηίαο πξαγκαηηθώλ θαηαζηάζεσλ ζηηο νπνίεο 

ηξνκνθξαηνύληαη ζσκαηηθά, παξελνρινύληαη ή απνκνλώλνληαη από άιια παηδηά.  

Αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηελ πγεία: Μεξηθνί καζεηέο παξαπνληνύληαη ζπρλά γηα ζσκαηηθά 

ζπκπηώκαηα. Κάπνηνο εηδηθόο κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο γνλείο θαη ην πξνζσπηθό ηνπ ζρνιείνπ 

λα εμαθξηβώζνπλ εάλ νη καζεηέο απηνί έρνπλ πξαγκαηηθά  έλα ζσκαηηθό πξόβιεκα ή εάλ ηα 

παξάπνλα γηα ζσκαηηθέο ελνριήζεηο ζρεηίδνληαη κε ην άγρνο.  

Η ζρνιηθή άξλεζε κπνξεί επίζεο λα εθδεισζεί κεηά από κηα πεξίνδν πνπ ν καζεηήο έκεηλε ζην 

ζπίηη επεηδή ήηαλ πξάγαηη άξξσζηνο. ε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ν καζεηήο αξλείηαη λα πάεη ζην 

ζρνιείν αθόκα θαη κεηά ηελ αλάξξσζή ηνπ. Ο γηαηξόο ηνπ παηδηνύ κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη θαη 

λα ζπλελλνεζεί κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζρεηηθά κε ην πόηε ην παηδί πνπ ήηαλ άξξσζην κπνξεί 

λα επηζηξέςεη ζην ζρνιείν ή εάλ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί γηα ην παηδί ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ. 

Δάλ δελ ππάξρεη θαλέλαο ηαηξηθόο ιόγνο γηα λα κέλεη ζην ζπίηη, ην παηδί πξέπεη λα πάεη ζην 

ζρνιείν.  

 

Πξνεηδνπνηεηηθά ζεκάδηα ρνιηθήο Άξλεζεο 

Σν πξνζσπηθό ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα αλαγλσξίδεη ηα αθόινπζα ζεκάδηα ρνιηθήο Άξλεζεο ζε 

έλαλ καζεηή: 

 πρλά παξάπνλα όζνλ αθνξά ηελ πξνζέιεπζή ηνπ ζην ζρνιείν. 

 Αξγεί λα έξζεη ζην ζρνιείν ηηο πξσηλέο ώξεο ή θάλεη ζπρλά αλαηηηνιόγεηεο απνπζίεο. 
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 Απνπζηάδεη ζεκαληηθέο εκέξεο (δηαγσλίζκαηα, νκηιίεο, κάζεκα γπκλαζηηθήο) 

 πρλά αηηήκαηα λα ηειεθσλήζεη ζηνπο γνλείο ή λα επηζηξέςεη ζην ζπίηη. 

 Τπεξβνιηθή αλεζπρία γηα θάπνηνλ γνλέα όηαλ βξίζθεηαη ζην ζρνιείν. 

 πρλά παξάπνλα γηα ζσκαηηθέο ελνριήζεηο. 

 Κιάκαηα επεηδή ζέιεη λα πάεη ζην ζπίηη. 

Όηαλ έλαο εθπαηδεπηηθόο βιέπεη θάπνην από απηά ηα ζεκάδηα θαιό ζα είλαη λα κηιήζεη ζηνλ 

ζρνιηθό ςπρνιόγν/ζύκβνπιν θαη ηνπο γνλείο ηνπ παηδηνύ.  Δίλαη ζεκαληηθό λα εθπνλεζεί έλα 

ζρέδην παξέκβαζεο όζν πην γξήγνξα γίλεηαη από ηε ζηηγκή πνπ ζα εκθαληζηνύλ απηά ηα 

ζεκάδηα, θαζώο ε έγθαηξε παξέκβαζε έρεη θαλεί όηη απμάλεη ηελ πηζαλόηεηα επηηπρνύο 

αληηκεηώπηζεο ηνπ πξνβήκαηνο.  

 

Αμηνινγώληαο ηεο ρνιηθή Άξλεζε. 

Δπεηδή ε ζρνιηθή άξλεζε κπνξεί λα είλαη ην απνηέιεζκα πνιιώλ παξαγόλησλ, ε δηάγλσζε θαη 

ε εθηίκεζή ηεο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη κηα πνηθηιία κεζόδσλ θαη πεγώλ ζπιινγήο πιεξνθνξηώλ, 

όπσο ζπλεληεύμεηο, παξαηήξεζε ηνπ παηδηνύ, παξαθνινύζεζε ηεο αθαδεκατθήο ηνπ επίδνζεο 

θαη ησλ απνπζηώλ ηνπ από ην ζρνιείν. Δξσηεκαηνιόγηα ζπκπιεξσκέλα από εθαπηδεπηηθνύο, 

γνλείο θαη ηνλ ίδην ηνλ καζεηή κπνξνύλ λα παξέρνπλ επηπιένλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ, ηελ θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε. Μπνξεί λα θξηζεί 

αλαγθαίνο  ν έιεγρνο ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο, ηδίσο εάλ ππάξρνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ 

ζπκβάινπλ ζηελ εθδήισζε ζρνιηθήο άξλεζεο. 

Δπίζεο, κηα εθηίκεζε ησλ αηηηώλ ηεο ζπκπεξηθνξάο ζρνιηθήο άξλεζεο πεξηιακβάλεη ηνλ 

πξνζδηνξηζκό ηνπ ηί πξνεγήζεθε απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνύ αιιά θαη ησλ ζπλεπεηώλ 

ηεο. πρλά ε αηηία κπνξεί λα είλαη ην λα απνθύγεη θαηαζηάζεηο πνπ πξνθαινύλ άγρνο ή λα 

θεξδίζεη ηε πξνζνρή ησλ γνληώλ. Ή ελδερνκέλσο, κεξηθνί καζεηέο κπνξεί λα απνθεύγνπλ ην 

ζρνιείν γηα λα αζρνιεζνύλ κε κηα δξαζηεξηόηεηα πνπ ηνπο αξέζεη ζην ζπίηη (λα 

παξαθνινπζνύλ ηειεόξαζε, λα παίδνπλ video games).  Ο εληνπηζκόο ηνπ «θέξδνπο» πνπ 

ιακβάλεη ν καζεηήο από ηε ζπκπεξηθνξά ζρνιηθήο άξλεζεο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηνλ εληνπηζκό 

ηεο πεγήο ηνπ πξνβιήκαηνο.  

 

Πξνηάζεηο γηα εθπαηδεπηηθνύο. 

 Να είζαζηε ζε επηθπιαθή γηα ζεκάδηα ζρνιηθήο άξλεζεο: Μηιήζηε κε ηνπο γνλείο γηα 

ζηξαηεγηθέο έγθαηξεο παξέκβαζεο. Γηα παξάδεηγκα, ελζάξξπλζε ζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

(όηαλ ν καζεηήο θαηαβάιεη πξνζπάζεηα λα κπεη ζηελ ηάμε, όηαλ θαηαθέξλεη λα 

παξαθνινπζήζεη θάπνηα καζεκάηα) θαη αγλόεζε αξλεηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ (γθξίληα, 

θιάκαηα).  

 Καισζνξίζηε ηα παηδηά πνπ εθδειώλνπλ άγρνο απνρσξηζκνύ όηαλ θηάλνπλ ζην 

ζρνιείν: Βνεζήζηε λα εκπιαθνύλ ζηελ νξγάλσζε ηνπ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο, ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηώλ όπσο ην λα δηαλέκνπλ έληππα ή λα 

ζπγθεληξώλνπλ βηβιία, ή λα ζπλαλαζηξαθνύλ κε άιινπο καζεηέο. Γηαβεβαίσζε ηνπο 

γνλείο όηη ην πξνζσπηθό ηνπ ζρνιείνπ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη έλα παηδί κε άγρνο 

απνρσξηζκνύ. 

 Βνήζεζε ηα παηδηά πνπ έρνπλ άγρνο γηα νκηιίεο ή άιιεο θαηαζηάζεηο επίδνζεο λα 

ληώζνπλ πην άλεηα. Γηα παξάδεηγκα, ζα ήηαλ ίζσο ρξήζηκν λα ηνπο επηηξέπεηαη λα 

δηαβάδνπλ θάηη από κέζα ηνπο θαη λα απαληνύλ ζηε ζπλέρεηα ζε εξσηήζεηο παξά λα 

δηαβάδνπλ θσλαρηά ζηελ ηάμε. Μαζεηέο πνπ έρνπλ άγρνο γηα ηα δηαγσλίζκαηα κπνξεί 

λα νθειεζνύλ έρνληαο έλα ήζπρν κέξνο γηα λα γξάςνπλ ην δηαγώληζκα όπσο θαη ην λα 
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θάλνπλ εμάζθεζε από πξηλ κε παξαδείγκαηα δηαγσληζκάησλ πνπ ζα ηνπ δνζνύλ από 

ηνλ θαζεγεηή. Δκπλεπζηείηε ζηξαηεγηθέο γηα λα βνεζήζεηε ηνπο καζεηέο λα ληώζνπλ πην 

άλεηα εάλ απνθεύγνπλ ην ζρνιείν εμαηηίαο ησλ ζρέζεσλ ζηα απνδπηήξηα ή ηνπ άγρνπο 

ζρεηηθά κε ηνλ αληαγσληζκό ζην κάζεκα ηεο γπκλαζηηθήο.  

 Οξίζηε έλαλ ζπκκαζεηή πνπ λα βνεζάεη ζηα δηαιιείκκαηα ην παηδί πνπ ληώζεη θνηλσληθό 

άγρνο λα αηζζαλζεί θαιύηεξα: θάπνηα ζρνιεία κνηξάδνπλ πξνζσπηθέο πξνζθιήζεηο γηα 

γελνλόηα ή δξαζηεξηόηεηεο κε ζθνπό λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα ληώζνπλ εππξόζδεθηα. 

 Δάλ ην παηδί δπζθνιεύεηαη κε ηα καζήκαηα πξνζαξκόζηε ηηο εξγαζίεο ζην επίπεδν ηνπ 

καζεηή. πκβνπιεύζηε ή δεηήζηε εθηίκεζε γηα λα εμαθξηβσζεί εάλ ππάξρεη καζεζηαθή 

δπζθνιία πνπ απαηηεί εμεηδηθεπκέλε βνήζεηα.  

 Παξέρεηε έλα ήζπρν θαη αζθαιέο κέξνο γηα λα πεγαίλεη εθεί έλα παηδί όηαλ ληώζεη 

αγρσκέλν. Απηό κπνξεί λα είλαη ην γξαθείν ηνπ ζρνιηθνύ ςπρνιόγνπ ή ηνπ ζπκβνύινπ 

θαζνδήγεζεο ή έλα άιιν κέξνο πνπ αηζζάλεηαη αζθάιεηα θαη άλεζε.  

 ηγνπξεπηείηε όηη ν καζεηήο ληώζεη αζθάιεηα ζην ζρνιείν. Όηαλ έλα παηδί αηζζάλεηαη 

απεηιή εμαηηίαο εθθνβηζκνύ ή ρανηηθνύ θαη αλαζθαινύο ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο, πξέπεη 

λα γίλνπλ αιιαγέο πνεπ ζα βνεζήζνπλ ην παηδί λα ληώζεη αζθάιεηα ζην ρώξν ηνπ 

ζρνιείνπ. Πνιιά ζρνιεία έρνπλ πξνγξάκκαηα θαηά ηνπ εθθνβηζκνύ πνπ δηδάζθνπλ ηα 

παηδηά πώο λα ρεηξηζηνύλ ηελ θαηάζηαζε όηαλ εθθνβίδνληαη.  

 

Φπρνινγηθή ππνζηήξημε  

Η ρνιηθή Άξλεζε κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε πςειά επίπεδα άγρνπο ή/θαη θαηάζιηςεο πνπ πξέπεη 

λα εθηηκεζεί θαη λα δηαγλσζηεί από έλαλ εηδηθό ςπρηθήο πγείαο ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα ζα 

νξγαλώζεη παξεκβάζεηο πξνζαξκνζκέλεο ζην πξόβιεκα ηνπ παηδηνύ. Μεξηθέο από ηηο 

παξεκβάζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηερληθέο ραιάξσζεο, εθπαίδεπζε ζε θνηλσληθέο δεμηόηεηεο,  

αληακνηβέο ζε ζρέζε κε ηελ ζρνιηθή παξαθνινύζεζε, δεκηνπξγία ζηόρσλ θαη εθκάζεζε ζεηηθώλ 

θαη απνηειεζκαηηθώλ ζθέςεσλ θαη πξάμεσλ ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα θαηαθεύγεη ην παηδί όηαλ 

ληώζεη αλεζπρία ή θόβν.  

Δλδερνκέλσο λα ρξεηαζηεί λα εθπαηδεπηνύλ θαη νη γνλείο ώζηε λα βνεζήζνπλ ζηελ θαζηέξσζε 

ελόο ήπηνπ πξσηλνύ θαη απνγεπκαηηλνύ πξνγξάκκαηνο θαη λα εληζρύζνπλ ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο 

ηνπ παηδηνύ αγλνώληαο ηηο αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ηα παξάπνλά ηνπ γηα ζσκαηηθέο 

ελνριήζεηο πνπ δελ έρνπλ όκσο ηαηξηθή βάζε. Δίλαη ζεκαληηθό λα γίλεη θαηαλνεηό από ηνπο 

γνλείο όηη δελ πξέπεη λα εληζρύζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ζρνιηθήο άξλεζεο παξέρνληαο ζην ζπίηη 

έλα πεξηβάιινλ πνπ είλαη πην επηζπκεηό από απηό ηνπ ζρνιείνπ, κε ην λα επηηξέπνπλ, γηα 

παξάδεηγκα, ζην παηδί λα παξαθνινπζεί ηειεόξαζε, λα παίδεη βηληενπαηρλίδηα, ή λα εκπιέθεηαη 

ζε άιιεο δηαζθεδαζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο όηαλ είλαη ζην ζπίηη θαηά ηηο ώξεο ζρνιηθώλ 

καζεκάησλ.  

Γηα έλα παηδί πνπ έρεη βηώζεη ηελ απώιεηα αγαπεκέλνπ πξνζώπνπ ή νη γνλείο ηνπ βξίζθνληαη ζε 

δηαδηθαζία δηαδπγίνπ κπνξεί λα είλαη απαξαίηεηε ε ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημή ηνπ. 

 

ηξαηεγηθέο επαλέληαμεο 

Όηαλ καζεηέο απνπζηάδνπλ γηα κεγάιν δηάζηεκα από ην ζρνιείν, πξέπεη λα αλαπηπρζεί έλα 

ζρέδην γηα επάλνδν ηνπο ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ. πλήζσο εθαξκόδεηαη έλα πιάλν ζηαδηαθήο 

επαλέληαμεο ζην ζρνιηθή ηάμε γηα εθείλα ηα παηδηά πνπ βηώλνπλ  έληνλν  άγρνο όηαλ πξόθεηηαη 

λα πάλε ζην ζρνιείν. Παξεκβάζεηο όπσο ην λα κάζνπλ ηερληθέο αληηκεηώπηζεο ηνπ άγρνπο, 

αιιά θαη πνιιέο από ηηο πξνηάζεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ γηα γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνύο 
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εθαξκόδνληαη θαιύηεξα όηαλ γίλνληαη ζπληνληζκέλα θαη κε ζπλεξγαζία θαζεγεηώλ, δηεπζπληή, 

ζρνιηθνύ ςπρνιόγνπ/ζπκβνύινπ θαη θεδεκόλσλ. 
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