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Έθε Σδμύνα, ροπίαηνμξ 

Έθε Γεςνγαθμπμύιμο, ροπμιόγμξ



Απόθαζε

οκ-απόθαζε



Απόθαζε

Γαοηόξ

 Γπηζομίεξ (ηη ζέις…)

 Ακάγθεξ (ηη πνεηάδμμαη…)

 Δεληόηεηεξ (πςξ ηα θαηαθένκς ζηηξ ζπέζεηξ 
με ημκ εαοηό, ημοξ άιιμοξ, ημ πνόκμ)

Πενηένγεηα (θακηαζία, ακαδήηεζε)

 Υνόκμξ

 Σνόπμη ιήρεξ απμθάζεςκ

 Ακάιερε εοζύκεξ

 Αοημεθηίμεζε



Δεληόηεηεξ

Εθπαίδεοζε ζε κέεξ δεληόηεηεξ όπςξ…

 ε ακάπηολε ηεξ ακμπήξ ζηεκ ακαζθάιεηα θαη ζηεκ 
αβεβαηόηεηα, 

 ε πνμζανμμζηηθόηεηα θαη ε εοειηλία (με 
πνμζθόιιεζε ζε εμμμκέξ)

 ε ακζεθηηθόηεηα, ε πνςημβμοιία, ε αηζημδμλία.

Αοηέξ μη δεληόηεηεξ ζα μαξ βμεζήζμοκ κα δμύμε 
μέζα ζε ζοκζήθεξ πμο αιιάδμοκ ζοκέπεηα θαη 
θαίκμκηαη μέζα από ηεκ ηθακόηεηα κα είκαη θακείξ 
άκεημξ αθόμα θαη απέκακηη ζηεκ αμθηβμιία θαη κα 
παναμέκεη ήνεμμξ μπνμζηά ζημ απνμζδόθεημ.



Υνόκμξ

 Η πημ ζεμακηηθή δηάζηαζε ζηε δςή ημο ακζνώπμο 
είκαη μ πνόκμξ. Ο πνόκμξ όμςξ είκαη μηα ακζνώπηκε 
θαηαζθεοή θαη είκαη αοηόξ πμο εκώ κμμίδμομε όηη 
είκαη ακηηθεημεκηθόξ ηηξ πενηζζόηενεξ θμνέξ 
πνμθύπηεη κα είκαη οπμθεημεκηθόξ. Δειαδή, αιιηώξ 
δηαπεηνίδεηαη θάπμημξ ημ πανειζόκ, ημ πανόκ θαη ημ 
μέιιμκ. Η παηδεία μαξ έδςζε μεγάιε έμθαζε ζημ 
πανειζόκ θαη ζημ μέιιμκ. Δε μάζαμε κα δμύμε ημ 
πανόκ πμο είκαη θαη μ πημ ζεμακηηθόξ θαη 
δεμημονγηθόξ πνόκμξ.

 Απόθαζε ζημ ηώνα γηα θάηη πμο ζα αθμνά όιε μμο 
ηε δςή 



Αοημεθηίμεζε

 Αοημακηίιερε: ε πιενέζηενε δοκαηή πενηγναθή 
πμο μπμνεί κα θάκεη έκα άημμμ γηα ημκ εαοηό ημο.

 Αοημεηθόκα: ε ακηίιερε ημο εαοημύ (πςξ βιέπς 
ημκ εαοηό μμο). Απμηειείηαη από έκα ζύκμιμ 
ηδεώκ γηα ημκ εαοηό, πμο ζηενίδμκηαη πενηζζόηενμ 
ζηεκ πενηγναθή θαη ιηγόηενμ ζηεκ αλημιόγεζε.

 Αοημγκςζία: πμημξ είμαη

 Αοημπεπμίζεζε: είμαη πανμύμεκμξ με ημκ εαοηό 
μμο θαη με ηεκ αλία μμο (κμμίδς, λένς, κηώζς 
πςξ είμαη…). Οδεγεί ζηεκ εκδοκάμςζε ημο εαοημύ.



Γνςηήμαηα ζπεηηθά με ηεκ 
αοημεθηίμεζε
Πμημξ είμαη 

 Ση μμο ανέζεη/ ηη δε μμο ανέζεη

Δοκαηόηεηεξ/αδοκαμίεξ

 Επηηοπίεξ/απμηοπίεξ

 Ακηέπς ζηεκ παναηήνεζε ηςκ άιιςκ

Πςξ ζθέθημμαη

Πςξ αηζζάκμμαη

Πςξ ζομπενηθένμμαη/ακηηδνώ

Πμηεξ είκαη μη ζπέζεηξ μμο με ημοξ άιιμοξ



Άκζνςπμη με παμειή 
αοημεθηίμεζε
Ανγμύκ πμιύ κα πάνμοκ απμθάζεηξ, 

ακαβιεηηθμί.

Ακεζοπμύκ ζοπκά γηα ηηξ επηπηώζεηξ ηεξ 
επηιμγήξ ημοξ.

Τπμιμγίδμοκ οπενβμιηθά ηε γκώμε ηςκ 
άιιςκ.

Αιιάδμοκ απόθαζε μεηά από δοζθμιίεξ.

οπκά θάκμοκ αοηό πμο επηηάζζεη ημ 
πενηβάιιμκ.



Άκζνςπμη με ορειή 
αοημεθηίμεζε
Παίνκμοκ εύθμια απμθάζεηξ, με απιό ηνόπμ.

 Εκενγμύκ με απμθαζηζηηθόηεηα γηα κα 
πεηύπμοκ μπςζδήπμηε ημ ζηόπμ ημοξ.

 Τπμιμγίδμοκ πνώηα ηε γκώμε ημοξ, όηακ 
απμθαζίδμοκ θάηη.

 Επημέκμοκ ζηεκ απόθαζή ημοξ, πανά ηηξ 
δοζθμιίεξ.

Δεκ αθμιμοζμύκ ηηξ επηηαγέξ ημο 
πενηβάιιμκημξ, ακ θνίκμοκ όηη είκαη ακηίζεηεξ 
με ηα εκδηαθένμκηά ημοξ.



Πανάγμκηεξ πμο επενεάδμοκ 
ηεκ αοημεθηίμεζε
 Ιδημζογθναζία αηόμμο

Οηθμγέκεηα

πμιείμ

οκμμήιηθμη/θίιμη

Εονύηενμ θμηκςκηθμ -πμιηηηζμηθό 
πενηβάιιμκ

Μ.Μ. Ε. 

Δηαδίθηομ

Πνμζςπηθέξ εμπεηνίεξ/γεγμκόηα



οκ - απόθαζε

 Είκαη μηα ζογθαηαζθεοή μεηαλύ θάπμηςκ ακζνώπςκ, 
π.π. έθεβμξ με γμκηό.

 Εθηόξ από ημκ εαοηό (έθεβμξ) ζηε ζογθαηαζθεοή
ζομμεηέπεη θαη μ άιιμξ (γμκηόξ).

 Ο γμκηόξ ζομμεηέπεη θη αοηόξ με ηηξ δηθέξ ημο 
πνμζδμθίεξ, γμκεηθέξ θαη πνμζςπηθέξ.

 Υνεηάδεηαη επηθμηκςκία, εκενγεηηθή αθνόαζε, 
ακηαιιαγή, κα μπεη μ έκαξ ζηε ζέζε ημο άιιμο, γηα κα 
μπμνέζμοκ κα ζογθαηαζθεοάζμοκ, κα ζοκ-απμθαζίζμοκ.

 Ο γμκηόξ πνεηάδεηαη κα βμεζήζεη ημκ έθεβμ κα πάνεη μ 
ίδημξ ηεκ απόθαζε, κα ζομπμνεοηεί μαδί ημο ζηε 
δηαδνμμή αοηή θαη όπη κα απμθαζίζεη μ γμκηόξ γηα 
εθείκμκ, όπη κα ημο δείλεη πμημ δνόμμ κα πάνεη.  



οκ-απόθαζε

ε θάζε θμηκςκία οπάνπμοκ ζοζηήμαηα πμο 
πνμζδημνίδμοκ ηηξ αλίεξ θαη επενεάδμοκ ηε 
ζηάζε θαη ηεκ άπμρε θάζε αηόμμο γηα όια 
ηα ζεμακηηθά ζέμαηα ηεξ δςήξ ημο. 

Κμηκςκηθό πιαίζημ → ζηενεόηοπα θαη 
πνμθαηαιήρεηξ → επαγγέιμαηα με θύνμξ, 
θμηκςκηθή θαηαλίςζε, άμεζε επαγγειμαηηθή 
απμθαηάζηαζε, θαιά αμεηβόμεκα, θιπ. 



Υαναθηενηζηηθά ηεξ 
ζύγπνμκεξ θμηκςκίαξ

Φόβμξ γηα ηεκ ακάιερε εοζύκεξ

Δίρα γηα ακαγκώνηζε

Πόζμξ γηα ηεκ ελμοζία

Ακάγθε γηα βεβαηόηεηα θαη αζθάιεηα

Φζόκμξ μεηαλύ ηςκ αηόμςκ

Τπενδημγθςμέκμ εγώ 

Κοκήγη θαη ζεμπμίεζε ηεξ επηηοπίαξ

Ειιεημμαηηθή γκώζε ημο εαοημύ



ηα πνμεγμύμεκα 
παναθηενηζηηθά νηδώκμοκ ε…

Ακαλημθναηία 

Αιιειμϋπμκόμεοζε

οκηεπκηαθή ζοκαιιαγή

Απέπζεηα πνμξ ηεκ πνμζπάζεηα, ηεκ 
μνγάκςζε θαη ηεκ ένεοκα

Πενηζςνημπμίεζε θάζε θεογάημο ή 
πνμηθηζμέκμο αηόμμο



Ωξ ακηηζηάζμηζμα…

ήμενα, ίζςξ πενηζζόηενμ από πμηέ, 
πνεηάδεηαη κα ζοκδεμημονγήζμομε ακζνώπμοξ 

πμο είκαη ζανναιέμη, 

παημύκ γενά ζηα πόδηα ημοξ, 

ακαιαμβάκμοκ ηεκ εοζύκε, 

αγαπμύκ ημκ εαοηό ημοξ θαη παίνμκηαη ηε δςή           
θαη ημ ηώνα.



ημηπεία επηθμηκςκίαξ

 Ιζημζειίδα: www.kpnireas.gr

Γ-mail: nireas@kpnireas.gr

Σειέθςκμ: 23410 75311

Φαλ: 23410 75312

Facebook, twitter


