
Σχόλια συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα με τίτλο:

«ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ»

Μια εμπειρία ζωής που αλλάζει για πάντα τον τρόπο που βλέπουμε τη διδασκαλία και το
σχολείο.

Νίκα Βασιλική

Το  πρόγραμμα  μας  μύησε  σε  μία  πρωτοποριακή  αντίληψη  της  διδασκαλίας,  μέσα  από
καθαρά  βιωματικές  μεθόδους....  Αισθάνομαι  ότι  ως  εκπαιδευτικός  πλούτισα  με  πολλά
πολύτιμα εργαλεία για τη διαχείριση των κρίσεων αλλά και ως άνθρωπος με μία ουσιαστική
διαπροσωπική  επαφή,  μέσω  της  ομάδας  και  της  εμψυχώτριάς  μας!  Ευχαριστώ  το
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την ευκαιρία αυτή. 

Αγγελική Λιόδη

Καταπληκτικό βιωματικό πρόγραμμα το οποίο μας έδωσε δώρα- εφόδια για να βελτιώσουμε
την  εκπαιδευτική  πρακτική  μας!  Το  πάθος,  ο  έρωτας  των  συμμετεχόντων  για  την
εκπαίδευση αντήχησαν και βιώσαμε υπέροχες στιγμές! Επιθυμία μου... να συνεχίσει αυτή η
αντήχηση! Μου άλλαξε τη ζωή...Σας ευχαριστώ από καρδιάς! 

Ευαγγελία Δράζου

"Από τα καλύτερα προγράμματα που έχω παρακολουθήσει, με καταπληκτική εμψυχώτρια
(εμψυχωτές), πολλές βιωματικές δραστηριότητες και έντυπο επιμορφωτικό υλικό, στο
οποίο πολλές φορές έχω ανατρέξει λόγω επαγγέλματος. Το θετικότερο όλων η εμπειρία
του "ανήκειν" σε μια ομάδα, που τα μέλη της κατάφεραν να "αντηχήσουν" ο ένας πάνω
στον άλλον και να βιώσουν πολύτιμες συναισθηματικές σχέσεις."

Μαρία Καλαματιανού Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70, 6ο ΠΕΚΕΣ Αττικής

Ένα μοναδικό, ξεχωριστό σεμινάριο που σ' αγγίζει βαθιά και σ αλλάζει τοσο προσωπικά
όσο κυρίως ως εκπαιδευτικό στην  τάξη....  λόγος για  να ξανά ερωτευτείς  τη δουλειά
σου...για τον Michel Lobrot και τη θεωρία του NDI απέραντο θαυμασμό ... πραγματικά
αντήχησε μέσα μας!!

Χ. Φ.

Οι  συναντήσεις  μας  είναι  πραγματικά  απολαυστικές…  με  ανυπομονησία  περιμένω  τις
επόμενες.

Κ. Μ.

Επαφή με μια  όντως αποτελεσματική  εκπαιδευτική πράξη- ένα  ταξίδι  πλούσιο,  μεστό,
ουσιώδες  και  υποστηρικτικό  προς  μια  παιδαγωγική  που  διεισδύει  στον  ψυχισμό  και
μετουσιώνει τη διδασκαλία σε ευχαρίστηση. Παρόλο που θα ήθελα το ταξίδι αυτό να μην
τελειώσει, νιώθω χάρη σε αυτό πιο ικανή να εμπνέω οράματα, να ακούω, να προτείνω, να
συνοδεύω αξιοποιώντας τις επιθυμίες των μαθητών/τριών μου, να δημιουργώ συνθήκες
έκφρασης,  επιθυμίας,  επικοινωνίας,  συμμετοχής,  ΧΑΡΑΣ.  Ευχαριστώ  πολύ  την
εμπνευσμένη οδηγό και την ομάδα μου για το θετικό καθρέφτισμα τους. 

Άννα Δεληγιαννοπούλου



Ευγνώμων που μέσα σ' έναν καταιγισμό πληροφοριών "ξετρύπωσα" αυτή την όαση. Η κ.
Ντινοπούλου και ο κ. Ρουσσάκης υπήρξαν για μένα αυτό που ελπίζω να καταφέρω να
γίνω για τους μαθητές μου: συνοδοιπόροι μου με αγάπη, φροντίδα και σεβασμό στο
υπέροχο ταξίδι της γνώσης.

Με όλη μου την αλήθεια,
Μαρία Κριάλη

Σεμινάριο με ποιότητα στο περιεχόμενο του που εκπαιδεύει με βιωματικό τρόπο και έχει
στέρεο  θεωρητικό  υπόβαθρο.  Παρέχει  ουσιαστικά  εφόδια  στον  εκπαιδευτικό  για  τη
διαχείριση των κρίσεων στις σύγχρονες απαιτητικές κοινωνικές συνθήκες. Η ενδυνάμωση
μας στην ομάδα έχει εμφανή αντανάκλαση στην καθημερινότητα- ρουτίνα της τάξης μας.
Είμαι χαρούμενη γιατί δοκιμάζω… και έχω αποτελέσματα. Ευχαριστούμε από καρδιάς
τους εκπαιδευτές μας και το Πανεπιστήμιο για την άριστη οργάνωση του.

Με εκτίμηση,
Τζάνου Ελένη

Μια φράση θα έφτανε για να περιγράψω όλα όσα βιώσαμε στο Σεμινάριο αυτό: "Σχέση
στην Εκπαίδευση κι Εκπαίδευση στη Σχέση".

Και οι δύο προτάσεις της φράσης, προϋποθέτουν μεγάλο φορτίο κατάρτισης και ήθους,
όχι μόνο να τολμήσει αλλά και να καταφέρει κανείς να καταπιαστεί, με τόσο δύσκολα και
απαιτητικά πεδία της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας.

Όταν πρωτοβίωσα την προσέγγιση της κας Ντινοπούλου για το θέμα, που τολμούσε να
αναδείξει, αυτό της Σχέσης στην Εκπαίδευση, η πρώτη μου αυθόρμητη αντίδραση ήταν:
Επιτέλους!!! Αυτό χρειαζόμαστε στην εκπαίδευση!

Μέσα στο σεμινάριο, βιώνοντας το, αυτό που μας μάθαινε με τόση μαεστρία, αγάπη, κι
ελευθερία, ήταν το μαγικό ραβδί, που οδηγεί τον εκπαιδευόμενο σε έναν μαγικό κόσμο
έμπνευσης, λειτουργικής και αποτελεσματικής εκπαιδευτικής πράξης. Κατάλαβα ότι μου
είχε δοθεί η ευκαιρία να αγγίξω ένα υπέροχο διαμάντι.

Η αξία του διαμαντιού βρίσκεται στην πόσο λεπτή και περίτεχνη επεξεργασία έχει
υποστεί. Και το να το διαφυλάξεις, ώστε να μην καταστραφεί, είναι η τιμή, που σου
έγινε, να το κρατήσεις στα χέρια σου και να αναλογιστείς την ευθύνη σου.

Τους ευχαριστώ και τους δύο, για την ανεκτίμητη συμβολή τους στην προσωπική μου
ανάταση, τόσο σαν εκπαιδευτικού όσο και σαν ανθρώπου.

Χρύσα Καρακάση Εκπαιδευτικός Α'/θμιας εκπαίδευσης, Ειδικότητας Αγγλικής

Αληθινά βιωματικό και πραγματικά πρακτικό! Με βοήθησε να δω με άλλη ματιά όλες τις...
''περιπτώσεις". Και να εκτιμήσω τα "δύσκολα" και να προβληματιστώ με τα φαινομενικά
"στρωτά"!

Ε. Σ.

Η θεωρία όχι μόνο έγινε πράξη, αλλά άλλαξε τη ματιά μας στη δουλειά μας!!! Προσωπικά
μετακινήθηκα σαν άνθρωπος ,"ερωτεύτηκα" ξανά τη δουλειά μου!!!

Μ. Φ

Όταν μια ομάδα δουλεύει τόσο καλά, η πρόοδος είναι μονόδρομος……………
Ρ. Β.



Έρχεται κάποια στιγμή που η ψυχολογική κούραση που νιώθεις σε καταβάλει και χάνεις
την ευχαρίστηση που έπαιρνες και αρχίζεις να ψάχνεις για νέα μονοπάτια. Τότε ακριβώς
ήρθε στο δρόμο μου το εξαιρετικό αυτό βιωματικό πρόγραμμα που με βοήθησε να αλλάξω
βλέμμα στην παιδαγωγική μου πρακτική. Κατάφερε με αποτελεσματικό τρόπο να ενώσει την
θεωρία με την πράξη  αλλά το πιο σημαντικό μου χαρίσει όραμα για συνεχίσω με τον
καλύτερο τρόπο την δική μου πορεία. Ένα υπέροχο ταξίδι μόλις ξεκίνησε με οδηγό την
NDI, την Ρόη, την δύναμη της ομάδας και προορισμό την χαρά μέσα μας...γιατί οφείλουμε
στον εαυτό μας να περνάμε καλά!!! Σας ευχαριστώ  όλους!!!

Κ. Α.

Το Πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να βελτιώσουν τη
σχέση τους με τον εαυτό τους, τους μαθητές τους ,τους γονείς και τους συναδέλφους.
Είναι ένα βιωματικό Πρόγραμμα που σε αλλάζει κυριολεκτικά.

Μανώλης Χατζηγεωργίου
Εκπαιδευτικός ΠΕ70

"Επιθυμία!!!Νόμιζα πως είναι μια λέξη όπως πολλές άλλες, στο πρόγραμμα συνειδητοποίησα
το βάθος και την αξία της. Επιθυμία, η κινητήρια δύναμη της εξέλιξης μας, της ζωής μας
όλης. Έμαθα να ακούω την επιθυμία μου, την επιθυμία των άλλων και οδηγήθηκαν μέσω
αυτού και στην επίλυση των συγκρούσεων. Ψάξε να μάθεις τι επιθυμείς εσύ, τι επιθυμεί ο
άλλος και κάπου εκεί υπάρχει και η λύση. Ευχαριστώ για το μάθημα ζωής!!!"

Μαίρη Κατσογιάννη

Αγαπημένοι συνάδελφοι, πολύτιμη ομάδα μου. Εχτές είχα μια υπέροχη μέρα στο σχολείο
καθώς εφάρμοσα σταδιακά με πολύ απλές δραστηριότητες τις ομάδας και την ολομέλεια.
Ένας μαθητής με προκλητική εναντίωση που πάντα μου τινάζει το τμήμα στον αέρα,
εντάχθηκε  υπέροχα,  το  ζευγάρι  του  μίλησε  στην  ολομέλεια  για  το  πόσο  όμορφα
συνεργάστηκε μαζί του και ότι δεν το περίμενε και ότι πέρασε υπέροχα. Η ολομέλεια το
επιβεβαίωσε και ένα άλλο παιδί είπε ότι θέλει και εκείνος να είναι ζευγάρι μαζί του την
επόμενη φορά. Εκείνος χάρηκε πάρα πολύ και με πήρε από το χέρι να το πω στο
μπαμπά  του  στο  σχόλασμα  του  σχολείου.  Η  χαρά  μου  ήταν  τόσο  μεγάλη  που  δε
μπορούσα  να  κοιμηθώ  το  βράδυ  γιατί  σκεφτόμουν  τι  όμορφα  που  ήταν…  σαν  την
ερωτευμένη!

Ν. Μ.

Ανεκτίμητη η συμβολή σας. Εύχομαι να καταφέρω να σταθώ αντάξια σας εκπαιδευτικός
πάνω από όλα, στα πολύτιμα αυτά που μας μαθαίνετε. Με εμπνέετε και με στηρίζετε.
Να είμαστε όλοι καλά και να συνεχίσουμε έτσι. Εξαιρετικά υποστηρικτικό!

Χ. Κ.

Πολύ ωφέλιμο πρόγραμμα. Εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού για την λειτουργία της
ομάδας τάξης και την αντιμετώπιση όποιων προκλήσεων προκύπτουν. Άψογη λειτουργία
και δέσιμο της ομάδας του προγράμματος. Οι εκπαιδευτές μας πολύ υποστηρικτικοί και
οργανωτικοί σε όλη τη μέχρι τώρα διαδικασία.

Ρ. Β.

Βαθιά ευγνώμων για τις πορείες μας που διασταυρώθηκαν…………………………………..
Κ. Μ



Είναι  υπέροχο  αυτό  το  πρόγραμμα!  Δε  με  κουράζει,  δε  με  ζαλίζει  ούτε  για
δευτερόλεπτο.  Το  αγαπώ, γιατί  με  βοηθάει  να  διαχειριστώ σημαντικές  στιγμές  της
σχολικής καθημερινότητας, όπως απόλαυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, συγκρούσεις
μαθητών, χτίσιμο της σχέσης μου μαζί τους, αλλά και της ομαδικότητας μεταξύ τους.
Ό,τι μαθαίνω, το δοκιμάζω στην τάξη μου και πιάνει! Δεν είναι απλή θεωρία!! Επίσης
μου  αρέσει  που  μέσα  από  το  πρόγραμμα  γνωρίζω  και  έρχομαι  κοντά  με  άλλους
εξαιρετικούς συναδέλφους νιώθοντας συμπαράσταση και ικανοποίηση.

Ανυπομονώ και λαχταρώ για κάθε μας συνάντηση και αυτό οφείλεται ναι μεν στους
παραπάνω λόγους, αλλά και σε κάτι ακόμα: νιώθω ότι μέσα από αυτό το πρόγραμμα
γίνομαι καλύτερη σαν άνθρωπος, βοηθιέμαι πρώτα εγώ η ίδια στην προσωπική μου ζωή.

Εύχομαι η κυρία Καλλιρρόη και ο κύριος Γιάννης να συνεχίσουν να κάνουν τέτοια
εξαιρετικά προγράμματα! Αξίζουν πραγματικά!

Βασιλική Βαϊοπούλου

H επιμόρφωση σε βοηθά να δεις τη σχολική κοινότητα με μια νέα οπτική και παράλληλα
σου εμπλουτίζει  τις γνώσεις και τα εργαλεία για να αντιμετωπίσεις τις κρίσεις που
προκύπτουν.

Σ. Π

Ευχαριστούμε τους εκπαιδευτές μας για το υπέροχο κλίμα που έχει διαμορφωθεί ανάμεσα 
μας.

Τ. Ε.

Κάθε φορά που πηγαίνω στην τάξη μετά τις συναντήσεις της ομάδας, αισθάνομαι ήρεμη,
ήσυχη, γεμάτη σιγουριά και αισιοδοξία για τα επόμενα βήματα που έχω να κάνω με τους
μαθητές μου.

Μπέττυ Σπυροπούλου

Μια μέθοδος (NDI) ιδιαίτερα καινοτόμα που συμβάλλει καθοριστικά στην αποτελεσματική
διδασκαλία. Μέσα από αυτήν, εκτίμησα την σημασία ανάπτυξης σχέσης μεταξύ μαθητών-
μαθητών, μαθητών-εκπαιδευτικού στην εκπαιδευτική διαδικασία.  Η δοκιμή των όσων
διδάχτηκα στην πράξη επιβεβαίωσε την αποτελεσματικότητα της μεθόδου, οδηγώντας σε
μεγαλύτερη απόδοση των διδασκομένων. Η θεωρητική κατάρτιση μου πάνω σε αυτά και
η  πρακτική  εφαρμογή  τους  συντέλεσαν  στην  αναγνώριση  των  προσωπικών  μου
ικανοτήτων επί της εκπαίδευσης, τον εντοπισμό των αδυναμιών μου και εν τέλει στην
προσπάθεια τελειοποίησης των δεξιοτήτων μου.
Επιπλέον, πολύ θετική ήταν η ψυχολογική επίδραση των επιμορφωτικών συναντήσεων.
Συγκεκριμένα, έπειτα από κάθε επιμορφωτική συνάντηση κυριαρχούσαν συναισθήματα
αυτοπεποίθησης για τις ικανότητες μου, αποφασιστικότητας και αδημονία για υλοποίησης
τους στην τάξη. Στην όλη ευχάριστη διάθεση για βιωματική εκμάθηση των θεμάτων
συνέβαλε το εξαιρετικό επιστημονικό προσωπικό του προγράμματος, το όποιο είναι
πλήρως καταρτισμένο με υψηλή ικανότητα μεταδοτικότητας και πολυετή εμπειρία. Στο
σημείο αυτό θα ήθελα να τους ευχαριστήσω προσωπικά και από καρδιάς!
Τέλος,  συνιστώ  σε  όποιον  «ανήσυχο»  εκπαιδευτικό  αναζητεί  την  αναβάθμιση  της
επαγγελματικής του υπόστασης με την απόκτηση θεωρητικών και βιωματικών γνώσεων
πάνω σε απαραίτητα σχολικά ζητήματα, να προτιμήσει το παρόν εκπαιδευτικό
πρόγραμμα, ως πρόγραμμα υψηλών προσδοκιών και απαιτήσεων!

Με εκτίμηση
ΞανθίππηΤσακαλάκη

Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης



Είμαι συγκινημένη βαθιά. στην ομαδική συνομιλία μας είναι καταγεγραμμένο όλο μας το
ψυχοδυναμικό αποτύπωμα... μιας ομάδας που πάλλεται... στηρίζει... είναι παρούσα...
με τα πάνω της και τα κάτω της... με τις αγωνίες της και τις χαρές της... με την
απέραντη ανθρωπιά της. αν είχα κάτι να σας δώσω, να σας χαρίσω για το φετινό μας
ιδιαίτερο Πάσχα, είναι αυτό εδώ που ζούμε... γιατί έχει καταφέρει να είναι λαμπερό,
τόσο  φωτεινό... και ίσως η αντήχηση να έχει κιόλας μετουσιωθεί στη ζωντανή
πραγματικότητα, στη γεύση αληθινής ζωής. αυτό νομίζω ότι το καταφέραμε όλοι μαζί...
με τη μαεστρία τις μη παρεμβαίνουσας κατευθυντικής αξιαγάπητης δασκάλας μας!

Κ. Χ.

Χαίρομαι πάρα πολύ που είναι σε αυτή την ομάδα, διότι έχω μάθει απίστευτα πολλά
πράγματα από όλους ξεχωριστά! Ευχαριστώ και για το μοίρασμα της ψυχής που κάνει ο
καθένας... ευχαριστώ για όλα όσα μου προσφέρετε όλοι και σας θαυμάζω.

Π. Μ.

Τέτοιου  είδους  επιμορφώσεις  θα  έπρεπε  να γίνονται  συχνά στην πορεία  κάθε
εκπαιδευτικού. Σας ευχαριστούμε!!! Νιώθω ότι έχω βοηθηθεί πολύ…

Τ. Ε.

Ένα βιωματικό σεμινάριο που φωτίζει την εκπαίδευση μέσα από μια διαφορετική οπτική
γωνία. Οι εκπαιδευτές είναι άνθρωποι με γνώσεις και συμπεριφέρονται με υπευθυνότητα
και σεβασμό απέναντι σε κάθε εκπαιδευόμενο.

Μπενέτου Λιάνα

Δεν φανταζόμουν ότι μέσα σε αυτή την κατάσταση εγκλεισμού θα μπορούσε να
λειτουργήσει  τόσο  θεραπευτικά  αυτή  η  ομάδα.  Αυτή  η  συνάντηση  ενίσχυσε  ακόμη
περισσότερο τη σύνδεση μας. Σας αγαπώ!

Ν. Μ.

Σας ευχαριστούμε για τα εξαιρετικά σας σχόλια, μας συγκινήσατε πολύ! Είστε όλες και όλοι
υπέροχοι!

Καλλιρρόη - Γιάννης  


	Σας ευχαριστούμε για τα εξαιρετικά σας σχόλια, μας συγκινήσατε πολύ! Είστε όλες και όλοι υπέροχοι!

