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Αυτοεπίγνωση και Αυτορρύθμιση 

Self-Awawreness and Self-Regulation (S.A-R Technique) 
 

Αυτοεπίγνωση είναι η ικανότητα του ανθρώπου ,όχι απλά να γνωρίζει 

ποιος είναι ,αλλά να γνωρίζει για ποιόν λόγο είναι αυτός που είναι. Αυτό 

δηλαδή που δηλώνει το «Γνώθι σαυτόν». 

Είναι μια καινοτόμος μέθοδος, σχεδιασμένη από την διεπιστημονική 

ομάδα του Include προσελκύει το ενδιαφέρον παιδιών όλων των ηλικιών 

και όλων των ψυχοσωματικών  αναγκών! Εμείς μέσα από ατομικές και 

ομαδικές συνεδρίες, βοηθάμε τον ασκούμενο να έρθει πιο κοντά στην 

ουσία της σύστασης της ατομικότητάς του, να αφουγκραστεί όλα αυτά 

,τα μοναδικά στοιχεία και το πως μεταβάλλονται αυτά που συντελούν 

την μοναδική έκφραση του εαυτού του. 

Και μέσω της αυτοεπίγνωσης οδηγούμαστε στην αυτορρύθμιση.  

Αυτορρύθμιση είναι η ικανότητα κάποιου να αλλάζει, να διαφοροποιεί, 

να τροποποιεί την δράση- συμπεριφορά του. (Hagger, 2010).  Σύμφωνα 

με τον καθ. S. Shanker του York University, η αυτορρύθμιση είναι η 

ικανότητα που κάθε άτομο κατέχει στην διαχείριση της ενεργειακής του 

κατάστασης ,των συναισθημάτων, των συμπεριφορών, της προσοχής 

και βοηθά στην επιδίωξη θετικών στόχων , στην  διατήρηση  αρμονικών  

σχέσεων  με τους άλλους και στην διατήρηση  της ευτυχίας. 

Μέσα από μια συνεδρία S.A/R βοηθάμε να έρθουν τα παιδιά, σε 

επαφή, μέσω της ελεύθερης έκφρασης, με τα ιδιαίτερα στοιχεία του 

εαυτού τους, να τα αναγνωρίσουν και να γνωρίσουν τις τεχνικές που 

βοηθούν στην διαχείριση αλλά και στην αναβάθμιση τους. 

Οι συνεδρίες S.a-r γίνονται σε ειδικά διαμορφωμένο 

πολυαισθητηριακό περιβάλλον που ονομάζεται Snoezelen. Είναι ένας 

χώρος ο οποίος διαχέει ελεγχόμενα αισθητηριακά ερεθίσματα όπου 

χρησιμοποιούνται εναλλαγές φωτός (ένταση,χρώμα,κίνηση), 
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αντικατοπτρισμοί, μυρωδιές , μουσική, αντικείμενα αφής και 

προσφέρετε για την αισθητηριακή ολοκλήρωση. 

 Περιλαμβάνει τεχνικές χαλάρωσης, αναπνοών-αεροβίωσης και 

σωματικές-βιωματικές ασκήσεις. Είναι κατάλληλη για κάθε ηλικία, για 

κάθε φυσική κατάσταση και για ΑμεΑ, καθώς προσαρμόζεται στα 

δεδομένα και τις ανάγκες του κάθε ατόμου.  

Τα οφέλη είναι αναρίθμητα, καθώς βοηθά στην σωματική υγεία, στην 

ψυχολογική και ψυχική ευεξία αλλά και στην αναγνώριση και 

ευκολότερη διαχείριση πολύπλοκων ψυχοσωματικών καταστάσεων. 

Ο εξοπλισμός προέρχεται από δωρεά του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και 

του Υπουργείου εσωτερικών για να συμπεριλαμβάνει και παιδιά με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  

Οι δραστηριότητες της Αυτοεπίγνωση - Αυτορρύθμισης του Include 

σχεδιάζονται  υπό την εποπτεία της Ειδικής Παιδαγωγού Δρ. 

Ανδρομάχης Νάνου και της δασκάλας S-A/R Μαρίας Κοντογιάννη. 

 

 

Έλα να συναντήσουμε παρέα τον υπέροχα μοναδικό εαυτό μας!! 

 

 


