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Περίληψη 

Το θέμα μου με το οποίο ασχολείται η πτυχιακή, σχετίζεται με την επικοινωνία και 

τον ρόλο του εκπαιδευτικού. Η επικοινωνία ενός εκπαιδευτικού με μια οικογένεια 

αναφέρονται αναλυτικά και πως διατηρείται μια ορθή σχέση μεταξύ οικογένειας-

εκπαιδευτικού. Παράλληλα δίνονται πληροφορίες από διάφορους εκπαιδευτικούς-

συγγραφείς, που σύμφωνα με λεγόμενα τους τοποθετούνται για τον ρόλο του 

εκπαιδευτικού. Επίσης, αναφέρονται κάποια στοιχεία σχετικά με το ΔΕΠΠΣ, κατά 

βάση για την επικοινωνία και τις επιδράσεις που μπορούν να υπάρξουν. Τέλος, 

αναλύεται ο όρος εκπαιδευτικός, επικοινωνία, και ο ρόλος του ουσιαστικά και 

συγκεκριμένα σε κάθε επίπεδο.  

Abstract 

The subject of my work is related with the communication and the role of the teacher. 

The communication of a teacher with a family is analytically being mentioned and 

how a correct relationship between family-teacher is being kept. At the same time, 

information from teachers-authors are being given, which according to what they say, 

they are being placed for the role of the teacher. Furthermore, some data related with 

DEPPS are being mentioned, basically for the communication and the effects that 

there can be.  

In conclusion, the role of the teacher and communication are being analyzed in every 

level. 
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Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 Τι είναι επικοινωνία. 

Η  γλώσσα είναι ένας τρόπος επικοινωνίας και ένα εργαλείο της σκέψης. Οι λέξεις 

που θα επιλέξουμε για να εκφράσουμε αυτό που θέλουμε, ο τόνος της φωνής μας ή η 

στάση του σώματός μας μπορεί εντέλει να μεταφέρουν στο συνομιλητή μας αυτό 

ακριβώς που προσπαθούμε να του πούμε. Είναι φανερό λοιπόν πως η απλούστατη 

καθημερινή διαδικασία του "λέω κάτι σε κάποιον" δεν είναι τόσο απλή. Η τέχνη της 

επικοινωνίας θα σας διδάξει πώς: ·Να ξεκινάτε μια συζήτηση ·Να κάνετε τις 

ερωτήσεις εκείνες που προωθούν τη συζήτηση ·Να ζητάτε από τους άλλους να 

αλλάξουν συμπεριφορά ·Να κάνετε προτάσεις με πολλές πιθανότητες να γίνουν 

αποδεκτές ·Να αποφεύγετε συμπεριφορές που οδηγούν σε απόρριψη.(Garner,2000). 

 

Α1 Σχέση εκπαιδευτικού – οικογένεια. 

 

Αν η σχέση αυτή κυριαρχείται από αλληλοσεβασμό και αλληλοεκτίμηση τότε είναι 

σίγουρο πως δουλεύει υπέρ του μικρού μας μαθητή. 

 

• Γνωριμία δασκάλου του παιδιού, να αναφέρονται τους προβληματισμούς σας και τις 

απορίες. 

• Εκτιμήστε το ότι είναι διατεθειμένος να κάνει ό,τι καλύτερο για το παιδί σας. 

• μια σχέση εμπιστοσύνης και σεβασμού. 

• να αναφερθούν οι πιθανές μαθησιακές ή κοινωνικές δυσκολίες του παιδιού. 

 

Ο δάσκαλος είναι επιστήμονας και δεν βρέθηκε τυχαία στην τάξη. Το γεγονός ότι 

όλοι οι γονείς υπήρξαν κάποτε μαθητές δεν σημαίνει πως μπορούν να παρεμβαίνουν 

και να καθορίζουν την στρατηγική διδασκαλίας του εκπαιδευτικού. Είναι σα να λέμε 

πως επειδή όλοι μας υπήρξαμε ασθενείς με γρίπη, μπορούμε να παρέμβουμε και να 

καθορίσουμε το μοντέλο θεραπείας που θα ακολουθήσει ο γιατρός μας. Ο γονέας 

λοιπόν, πρέπει να βλέπει το δάσκαλο ως σύμμαχό του στον αγώνα για την 

καλλιέργεια και την ολοκλήρωση της προσωπικότητας του παιδιού 

του.(Κουρκούτας,2017). 

 

Από την άλλη, ακόμα και αν τελικά δεν καταφέρετε να χτίσετε μια παραγωγική και 

ωφέλιμη για το παιδί σας  σχέση με το δάσκαλο, φροντίστε να μην τα καταστρέψετε 

όλα. Όσο και αν δεν αποδέχεστε την προσωπικότητα και το μοντέλο διδασκαλίας του 

δασκάλου, πάντα να δείχνουν ότι σέβονται το έργο του.  
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Αυτό και μόνο θα βοηθήσει το παιδί σας να αποκομίσει έστω και το παραμικρό 

θετικό στοιχείο που μπορεί να του μεταφέρει ο δάσκαλός του. Με οποιαδήποτε άλλη 

στάση, είτε υποτίμησης, είτε χλευασμού ο μόνος χαμένος θα είναι το παιδί σας καθώς 

ο δάσκαλος θα έχει πέσει στα μάτια του και οποιαδήποτε ευκαιρία να κερδίσει το 

παραμικρό από αυτόν θα πάει χαμένη. 

 

• να ανέβει λοιπόν το δάσκαλο στα μάτια του παιδιού ανεξάρτητα με τα 

συναισθήματά τους απέναντί του. Αυτή η στάση μόνο καλό έχει να κάνει στο παιδί . 

• Αν δεν συμφωνούν μαζί του, ας μιλήσουν στο παιδί ότι ο δάσκαλος έχει τη δική του 

φιλοσοφία και ότι σκοπεύει να την ακολουθήσει στο μέτρο και το βαθμό που δεν 

προσβάλει. 

• Ακολουθούν τις στρατηγικές του δασκάλου και συνεχίζουν το έργο της 

διαπαιδαγώγησης στο σπίτι. 

• Υιοθετούν το μοντέλο μελέτης που ακολουθεί ο δάσκαλος ώστε να μη 

δημιουργείται σύγχυση στο παιδί. 

 

Η  διαπαιδαγώγηση είναι το δυσκολότερο μάθημα. Είναι 100 φορές πιο εύκολο για 

ένα δάσκαλο να μάθει στο παιδί σας κάθετη διαίρεση από το να του μάθει κανόνες 

συνεργασίας και ομαδικότητας, αλληλοσεβασμού και αυτό-οργάνωσης. 

 

Α2 Στρατηγική επικοινωνία και ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης 

συγκρούσεων στο σχολείο 

 

 

Σκοπός αυτής της θεματικής ενότητας είναι ο εννοιολογικός προσδιορισμός της 

επικοινωνίας και η ανάδειξη των στοιχείων της καθώς και η κατανόηση της έννοιας 

της σύγκρουσης και του τρόπου επίλυσής της στο σχολείο. 

 

Ειδικότερα, θα προσδιοριστεί και θα οριοθετηθεί η επικοινωνία και θα αναδειχθούν 

τα στοιχεία της που είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την 

εξέλιξη των σχέσεων σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Εν συνεχεία, θα αναλυθεί η 

έννοια της σύγκρουσης, θα παρουσιαστούν τα είδη και οι μορφές με τις οποίες μπορεί 

να εκδηλωθεί, θα αποτυπωθούν τα βασικά χαρακτηριστικά των εμπλεκόμενων μερών 

και, θα επισημανθούν τα σημαντικότερα αίτια που οδηγούν στην εκδήλωσή της, 

καθώς και οι βασικότερες συνέπειες (βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες) 

τόσο για το άτομο όσο και για το σχολικό οργανισμό. Θα γίνει αναφορά στις πιθανές 

ωφέλειες που μπορούν να προκύψουν από αυτήν σε ατομικό επίπεδο αλλά και σε 
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επίπεδο βελτίωσης των διαπροσωπικών και κοινωνικών σχέσεων εάν αντιμετωπισθεί 

ως εν δυνάμει θετική διεργασία. Τέλος, θα παρατεθούν αποτελεσματικοί τρόποι 

επικοινωνίας και επίλυσης συγκρούσεων σε επίπεδο σχολικής 

μονάδας.(Γεωργοπούλου,2009). 

Α3 Ηθικές διαστάσεις και υπευθυνότητα της ηγεσίας: αξίες, 

κουλτούρα και ευημερία στο σχολείο 

 

 

Σκοπός αυτής της θεματικής ενότητας είναι να αναδείξει τη σημασία της 

υπευθυνότητας και των ηθικών αξιών της σχολικής ηγεσίας για αποτελεσματική 

διοίκηση των σχολικών οργανισμών, ισχυροποίηση της σχολικής κουλτούρας και, 

ευημερία των μελών τους. 

 

Ειδικότερα, αρχικά, θα αναλυθεί η έννοια της ευθύνης και των αξιών και θα γίνει 

αναφορά στην ηγεσία επικεντρωμένη σε αρχές καθώς και στην υπεύθυνη ηγεσία. 

Κατόπιν, θα αναπτυχθεί η έννοια της ευημερίας στο σχολείο: θα γίνει αναφορά σε 

συναφείς έννοιες και, θα προσδιοριστούν 

τα βασικά θεωρητικά μοντέλα της ευημερίας. Εν συνεχεία, θα αναπτυχθεί η έννοια 

του ήθους του ηγέτη, τα ηθικά διλήμματα που αντιμετωπίζει κατά την άσκηση του 

έργου του ενώ, θα γίνει αναφορά στη σημασία του ηθικού κλίματος για την 

ισχυροποίηση της κουλτούρας στο σχολείο. Τέλος, 

θα προσδιοριστούν οι κρίσιμες δεξιότητες του διευθυντή της σχολικής μονάδας 

προκειμένου να αναπτύξει υπευθυνότητα και ήθος και, να οδηγήσει το σύστημα στην 

ευδαιμονία και την αποτελεσματικότητα. 

 

Α4 Η συναισθηματική νοημοσύνη στο σχολείο: Αναπτύσσοντας 

συναισθηματικά ευφυή σχολεία και θετικές συμπεριφορές στην 

Εκπαίδευση 

 

 

Σκοπός τούτης της θεματικής ενότητας είναι η ανάδειξη ενός μοντέλου 

συναισθηματικά ευφυών εκπαιδευτικών οργανισμών, μέσα από τον εννοιολογικό 

προσδιορισμό της Συναισθηματικής Νοημοσύνης (ατόμων και οργανισμών) και την 

ανάδειξη της αναγκαιότητας προώθησης θετικών συμπεριφορών στο σχολείο. 

 

Ειδικότερα, αρχικά, θα αναλυθεί η σημασία της ανάπτυξης θετικής συμπεριφοράς 

στο σχολείο, θα παρουσιαστεί η εξέλιξη στη μέτρηση της ανθρώπινης νοημοσύνης, 

θα προσδιοριστεί η έννοια των συναισθημάτων και θα αναπτυχθούν τα θεωρητικά 

μοντέλα συναισθηματικής νοημοσύνης. Εν συνεχεία, θα αναλυθεί η έννοια της 

συναισθηματικής νοημοσύνης στο χώρο εργασίας και ειδικότερα, σε σχολικό πλαίσιο 
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ενώ, παράλληλα, θα γίνει αναφορά στις βασικές δεξιότητες ΣΝ των στελεχών 

εκπαίδευσης. Τέλος, θα αναλυθεί η έννοια των συναισθηματικά ευφυών οργανισμών, 

θα δοθεί έμφαση στη διεργασία της δυναμικής διερεύνησης και, θα παρουσιαστούν 

τα οφέλη από την ανάπτυξη των συναισθηματικά ευφυών σχολείων. 

 

 

Α5 Η διοίκηση των ταλέντων στο σύγχρονο Σχολείο: Θεωρητικό 

πλαίσιο, πρακτικά βήματα και δεξιότητες για ανάπτυξη ανθρώπινων 

πόρων και βελτίωση των αποτελεσμάτων του σχολείου 

 

 

Σκοπός αυτής της θεματικής ενότητας είναι η αποτελεσματική διοίκηση των 

σχολικών οργανισμών με έμφαση στην ανάδειξη των ταλέντων (talent management) 

και η παρουσίαση των μέσων που έχει στη διάθεσή του ο διευθυντής προκειμένου να 

επιτύχει τους στόχους του προς αυτή την κατεύθυνση. 

Ειδικότερα, αρχικά, θα αναλυθεί η σημασία διοίκησης ταλέντων στην εκπαίδευση και 

ο ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας, ενώ, θα οριοθετηθεί η έννοια της 

επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών. Εν συνεχεία, θα αναπτυχθούν τα 

βασικά στάδια για τη διοίκηση και ανάδειξη 

των ταλέντων στο σχολείο και θα γίνει αναφορά στις προϋποθέσεις επιτυχούς 

εφαρμογής της. Τέλος, θα προσδιοριστούν κρίσιμες δεξιότητες που πρέπει να 

αναπτύξουν τα στελέχη της εκπαίδευσης προκειμένου να προσελκύσουν, 

διατηρήσουν και αναδείξουν τα ταλέντα των εκπαιδευτικών όπως είναι η 

ενδυνάμωση, ο μεντορισμός και η διαρκής επαγγελματική καθοδήγηση. 

Η διοίκηση των ταλέντων αποτελεί μια στρατηγική επιλογή της διοίκησης και 

σημαντικό εργαλείο για τα στελέχη της εκπαίδευσης, καθώς, στο πλαίσιο του ρόλου 

και των αρμοδιοτήτων τους, καλούνται να διαχειριστούν αποτελεσματικά τους 

διαθέσιμους ανθρώπινους πόρους, οδηγώντας το σχολείο στην επιτυχία. 

 

 

Α6 Σχολείο και Οικογένεια: Δυναμικές Αλληλεπιδράσεις 

 

 

Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι να εξοικειώσει τους εκπαιδευόμενους με το 

δυναμικό χαρακτήρα της αλληλεπίδρασης σχολείου-οικογένειας καθώς και να 

αναδείξει τις μορφές και τα αποτελέσματα που μπορεί να έχει αυτή η σχέση. 

Πιο συγκεκριμένα η ενότητα αρχικά στοχεύει στο να παρουσιάσει τις θεωρίες της 

πολιτισμικής αναπαραγωγής του Bourdieu και των 

«κωδίκων» του Bernstein ως τα βασικά πλαίσια ερμηνείας της συσχέτισης της 
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οικογένειας με τη σχολική επιτυχία ή αποτυχία αντίστοιχα. Εν συνεχεία η συζήτηση 

εξειδικεύεται στην παρουσίαση συγκεκριμένων μορφών που μπορεί να πάρει η 

εμπλοκή των 

γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους καθώς στην ανάλυση των επιπτώσεων που 

αυτή η εμπλοκή έχει σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία. 

Τέλος η ενότητα κλείνει με την παράθεση των βασικών μοντέλων που μπορούν να 

περιγράψουν τη σχέση σχολείου -οικογένειας ως διακριτών θεσμών που 

συνεργάζονται για την εκπαίδευση των νέων ανθρώπων. 

 

 

Α7 Σχολικός εκφοβισμός: Τρόποι διαχείρισης και αντιμετώπισης 

 

 

Σκοποί τις θεματικής ενότητας είναι να προσδιορίσει και να οριοθετήσει το 

φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, να παρουσιάσει τα διάφορα είδη με τα οποία 

μπορεί να εκδηλωθεί το εν λόγω φαινόμενο, να αποτυπώσει τα βασικά 

χαρακτηριστικά των μαθητών που εμπλέκονται είτε με την 

ιδιότητα του θύτη, είτε με αυτή του θύματος, να επισημάνει τα σημαντικότερα αίτια 

που οδηγούν στην εκδήλωσή του, καθώς και τις βασικότερες συνέπειες 

(βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες) τόσο για τις θύτες όσο και για τα θύματα και τέλος 

να παραθέσει τις πιο σημαντικές λύσεις που έχουν 

προταθεί για τη διαχείριση και την αντιμετώπιση του φαινομένου σε επίπεδο 

σχολικής μονάδας. 

Ειδική αναφορά γίνεται σε έρευνες και προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης 

που εφαρμόζονται στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

-Διαχείριση προβλημάτων της συμπεριφοράς στη σχολική τάξη: Θεωρητικές 

προσεγγίσεις και μοντέλα παρέμβασης 

 

Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι να εξοικειώσει τους/τις εκπαιδευόμενους/ες με 

τη διαχείριση των προβλημάτων συμπεριφοράς στη σχολική τάξη μέσα από την 

περιγραφή σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο των διαφορετικών σχετικών 

προσεγγίσεων. 

Πιο συγκεκριμένα, η ενότητα αρχικά αποσαφηνίζει την έννοια της διαχείρισης της 

σχολικής τάξης με έμφαση στην πρόληψη και αντιμετώπιση προβληματικών 

συμπεριφορών. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στην τυπολογία και τα αίτια των 

προβλημάτων συμπεριφοράς καθώς επίσης και στη σπουδαιότητα της επιτυχημένης 

διαχείρισης της σχολικής τάξης. Τέλος, παρουσιάζονται μοντέλα παρέμβασης του 

εκπαιδευτικού με στόχο τη διασφάλιση ενός διδακτικού μαθησιακού περιβάλλοντος 

που θα συμβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή. 
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Τα χαρακτηριστικά των σχολείων που μπορούν να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις 

καταστάσεις κρίσης θεωρούνται τα εξής:   

 

 Είναι προετοιμασμένα 

 

 Γνωστική και συναισθηματική επάρκεια των εκπαιδευτικών σε θέματα 

ψυχικής υγείας 

 

 Καλή συνεργασία με δομές υποστήριξης 

 

 Καλή συνεργασία με γονείς (επαρκή στοιχεία για την οικ. κατάσταση/υγεία 

των μαθητών) 

 

 Καλή συνεργασία μεταξύ διευθυντή-εκπαιδευτικών 

 

 Δραστηριότητες που προωθούν την αίσθηση του ανήκειν 

 

 Σχολεία με σαφείς προαποφασισμένους κανόνες 

 

 Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί της επαγγελματικής εκπαίδευσης 

πρέπει να αντιμετωπίσουν τις εξής αντιφάσεις: 

Αντίφαση πρώτη: Η επαγγελματική εκπαίδευση, αντικειμενικά,  έχει υψηλές 

απαιτήσεις για γνώσεις και δεξιότητες, στις οποίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν οι 

περισσότεροι μαθητές που την επιλέγουν. 

 

Για αυτόν τον λόγο, μια από τις κυριότερες προκλήσεις της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης είναι η επανένταξη αυτών των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

όχι όπως την έχουν βιώσει οι μαθητές στις προηγούμενες βαθμίδες, αλλά μέσα από 

διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης της γνώσης. 

Αντίφαση δεύτερη: Για να «δοκιμαστούν» οι διαφορετικοί αυτοί τρόποι προσέγγισης 

της γνώσης είναι απαραίτητη η εθελούσια συμμετοχή του ίδιου του μαθητή, η 

ενεργός συμμετοχή του και η δημιουργία κατάλληλου κλίματος μέσα στις τάξεις.  

Όμως, η χρόνια σχολική αποτυχία, σε συνδυασμό με άλλα προβλήματα (μαθησιακές 
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δυσκολίες, σοβαρά οικογενειακά προβλήματα κλπ) οδηγούν πολλούς μαθητές σε 

αποθάρρυνση, σε άρνηση ενεργούς συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία ή και 

σε γενικότερη χαμηλή αυτοεκτίμηση. 

 

Για αυτόν το λόγο, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ατομική ενθάρρυνση των 

μαθητών και η δημιουργία συλλογικών εφικτών και συναρπαστικών στόχων σε 

επίπεδο τάξης. 

 

 Θεωρητική προσέγγιση για την  ενθάρρύνση των μαθητών. 

Η διαδικασία της ενθαρρύνσεως είναι πολύπλοκη. Δεν αρκεί να θέλει κανείς να 

ενθαρρύνει το παιδί. Χρειάζεται και να μάθει πολλά για τη μέθοδο και ακόμη 

περισσότερα για τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την επίτευξη της  

ενθαρρύνσεως. 

Η συνεχής βελτίωση του ατόμου αποτελεί βιολογική τάση και ξεκινάει από τότε 

ακόμη που το παιδί βρίσκεται στη νηπιακή ηλικία και επιθυμεί να καταφέρει απλά 

πράγματα τα οποία κάνουν οι μεγάλοι. Όμοια,  η ανάγκη του ανήκειν σε ομάδα 

αποτελεί κυρίαρχη ανάγκη του ανθρώπου και έχει τις ιστορικές βάσεις της στην 

προϊστορική εποχή, εκεί που η ένταξη σε ομάδες αποτελούσε μοναδική διέξοδο για 

την προστασία του από ισχυρότερα όντα, την αναζήτηση τροφής κλπ. 

Οι παραπάνω ανάγκες του ανθρώπου όμως, προσπαθούν να ικανοποιηθούν μέσα στο 

άμεσο και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Το ίδιο όμως αυτό το περιβάλλον και οι 

ανάλογες επιδιώξεις των υπόλοιπων ατόμων δημιουργούν προβλήματα στην 

ικανοποίηση αυτών των αναγκών, ιδιαιτέρως σε ανταγωνιστικά περιβάλλοντα. 

‘Έτσι, όλοι μας αποθαρρύνουμε ο ένας τον άλλο περισσότερο από όσο τον 

ενθαρρύνουμε, γιατί όλοι μας είμαστε πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι για την 

αποθάρρυνση 

Σύμφωνα με τον Ντράϋκωρς, βασικά θέματα τα οποία πρέπει να έχουμε υπόψη μας 

για την εκτίμηση της ανάγκης ενθάρρυνσης των ατόμων είναι τα παρακάτω. 

Η συμπεριφορά του ανθρώπου πρέπει να εξετάζεται σε σχέση με το κοινωνικό 

περιβάλλον του. 

Το κοινωνικό ενδιαφέρον του ατόμου αποτελεί ένα σημαντικό κριτήριο. Κατά γενικό 

κανόνα, όσο περισσότερο ενδιαφέρεται για τους άλλους, τόσο καλύτερα 

προσαρμοσμένο και κοινωνικά ενταγμένο είναι. 

Κάθε συμπεριφορά είναι σκόπιμη, ακόμη και η πλέον ανόητη και οφείλουμε να 

εντοπίζουμε τα αίτια. 

Για να εργασθεί κανείς αποδοτικά στη διδασκαλία θα πρέπει να έχει επίγνωση της 

υποκειμενικής απόψεως του παιδιού, της ιδιωτικής λογικής του. 
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Κάθε άτομο μπορεί ή και επιδιώκει να δίνει προκατειλημμένες ερμηνείες, οι οποίες 

τείνουν να επιβεβαιώσουν την εικόνα που έχει για τον εαυτό του 

Η παρατήρηση της συμπεριφοράς του ατόμου δεν πρέπει να γίνεται μόνο σε ένα 

συγκεκριμένο περιβάλλον καθώς αυτή αλλάζει ανάλογα σε διαφορετικά 

περιβάλλοντα. Άρα είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε με ποιον τρόπο συμπεριφέρεται ο 

μαθητής και σε διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα, πλην του σχολείου 

(οικογένεια, αθλήματα κλπ) 

Το σχέδιο ζωής του παιδιού προκύπτει από τη συνεχή επανάληψη των δυσχερειών, 

αληθινών ή φανταστικών, τις οποίες συναντά. Κάθε άτομο βρίσκει ιδιαίτερους 

τρόπους και μέσα, τα οποία φαίνονται ότι εξυπηρετούν το ιδιαίτερο σχέδιό του. 

Πολλές φορές, οι προκατειλημμένες αντιλήψεις για τον εαυτό μας, όχι μόνο 

καθορίζουν τη στάση μας ώστε να επιβεβαιώνονται (πχ ένας μαθητής που θεωρεί ότι 

δεν καταλαβαίνει τα μαθηματικά, προσπαθεί να το αποδείξει σε κάθε περίπτωση 

Υπάρχουν αμυντικοί μηχανισμοί, δηλαδή, μηχανισμοί με τους οποίους το άτομο 

αποφεύγει ορισμένα καθήκοντα της ζωής ενώ παράλληλα προστατεύει την 

αυτοεκτίμησή του και την πιθανή λαθεμένη αντίληψή του για τη ζωή. Τέτοιοι 

μηχανισμοί αυτοί που επιτρέπουν στο άτομο να κατέχει μια θέση στην κοινωνία (να 

ανήκει) είναι οι εξής: 

 

Η εκλογίκευση (χρησιμοποίηση μιας φαινομενικά λογικής αιτίας αντί της 

πραγματικής αιτίας των ανεπαρκειών). 

 

Η προβολή (μεταθέτει τη μομφή για απαράδεκτες προθέσεις μας σε άτομα που δεν 

είναι τόσο αποδεκτά, σε άτομα που βρίσκονται έξω από την ομάδα μας). 

 

Η ταύτιση (παίρνει τις ιδιότητες άλλων ατόμων, αποδεκτών στην ομάδα, ως δικές 

μας). 

 

Η αναπλήρωση (επιτρέπει σε άτομο που δεν τα καταφέρνει καλά σε έναν τομέα να 

επιτύχει κάτι σε άλλο τομέα, θετικό ή αρνητικό). 

 

Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη μας ότι καθώς το ανθρώπινο πλάσμα 

αναπτύσσεται, διαμορφώνει ένα συγκεκριμένο πρότυπο – ιδεώδες για τον εαυτό του 

και μια αντίληψη για τον εαυτό του, τα οποία, εν πολλοίς σχηματίζουν τον τρόπο 

ζωής του. Μια σύγκρουση μεταξύ αντιλήψεως και ιδεώδους μπορεί να αναπτύξει 

συμπλέγματα κατωτερότητας αλλά και ορισμένα βασικά σφάλματα – ελαττώματα της 

λογικής του. 
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Το αποθαρρυμένο άτομο διαθέτει ικανότητες να ανακαλύπτει συνεχώς αποδείξεις της 

υποθέσεώς του. Το ερώτημα εδώ δεν είναι κατά πόσο έχει δίκαιο ή άδικο. Το μόνο 

που έχει σημασία είναι τι πιστεύει για τον εαυτό του. Αυτό και μόνο αποτελεί τη 

βάση της δράσεώς του. Από τη στιγμή που κάποιος αποκτήσει μια συγκεκριμένη 

πεποίθηση, δημιουργεί εμπειρίες για να ενισχύσει τις πεποιθήσεις του, 

αντιλαμβάνεται μόνο εκείνα που συμφωνούν με τις υποθέσεις του και αγνοεί όλα όσα 

έρχονται σε αντίθεση προς τις αντιλήψεις και τις πεποιθήσεις του. Αυτός είναι ο 

λόγος για τον οποίο η λειτουργία της ενθαρρύνσεως είναι τόσο δύσκολη. Αν 

επιχειρήσουμε να ενθαρρύνουμε το αποθαρρυμένο άτομο, συχνά υποκύπτουμε στις 

απαισιόδοξες υποθέσεις του αντί να αλλάξουμε τις αντιλήψεις του. 

Η αποθάρρυνση μπορεί να είναι ολική ή μερική. Μπορεί κάποιος να είναι 

αποθαρρυμένος για μια συγκεκριμένη ικανότητα, λειτουργία, εργασία ή μπορεί να 

είναι απογοητευμένος πλήρως για τη ζωή και τις ικανότητές του γενικότερα ως 

άτομο. 

 

 Σκοποί κακής συμπεριφοράς 

Προσέλκυση προσοχής (προτιμάει να τιμωρείται παρά να αγνοείται) 

 

Δύναμη – Έλεγχος των άλλων (αν ο ενήλικας επιτύχει να επιδείξει μεγαλύτερη 

δύναμη και να νικήσει, το παιδί απλώς πείθεται για την αξία της δυνάμεως και την 

επόμενη φορά είναι περισσότερο αποφασισμένο να νικήσει) 

Εκδίκηση (αποτέλεσμα βίαιου ανταγωνισμού και αποτυχίας να επιτύχει την προσοχή 

ή τη δύναμη, άρα βρίσκει τη θέση του στην ομάδα με το να γίνει μισητό) 

Επίδειξη ανικανότητας (Χρησιμοποιεί την αδυναμία ή δείχνει ανικανότητα για να 

αποφύγει τη συμμετοχή που συνεπάγεται κατά τη γνώμη του ακόμη μια δραματική 

επιβεβαίωση της αδυναμίας του) 

 Το πλαίσιο εκπαίδευσης που προτείνεται συνίσταται στους εξής βασικούς κανόνες:  

Σεβασμός τάξεως 

Ομαδική ατμόσφαιρα 

Αξία στη μεθοδικότητα και την τάξη 

Σαφήνεια των υποχρεώσεων (για κάθε παιδί) και δικαιωμάτων 

Καμία εξαίρεση από υποχρεώσεις (πιθανόν διαφοροποιημένες για κάθε παιδί)  

για οποιονδήποτε λόγο 

Και βέβαια, το παράδειγμα 

Αποφυγή συγκρούσεων 
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Α8 Ενθάρρυνση   

 

Πως μπορούμε πρακτικά να ενθαρρύνουμε τους μαθητές 

 

 Ατομική ενθάρρυνση  

 

Αναγνωρίζουμε  ικανότητες που έχει ο μαθητής, συμπεριλαμβανομένων των 

δεξιοτήτων, ιδιαιτέρως στα εργαστηριακά μαθήματα και στις εργασίες . Δείχνουμε 

προσωπική εμπιστοσύνη σε αυτές – Τις αναδεικνύουμε (πχ αν "πιάνουν τα χέρια του" 

προσπαθούμε να του δώσουμε πειραματικές εργασίες όπου θα κατασκευάσει απλές 

ιδιοσυσκευές ή τον αξιοποιούμε στα εργαστήρια) 

Αναγνωρίζουμε  τα ενδιαφέροντά του, τις εμπειρίες του (πχ εμπειρίες που έχουν οι 

εργαζόμενοι μαθητές, γνώσεις μουσικής, ενδιαφέρον για φωτογραφία, σκίτσο κλπ) 

και προσπαθούμε να τα εντάξουμε στην εκπαιδευτική διαδικασία (πχ να αποτυπώσει 

με φωτογραφίες μια εγκατάσταση και να την παρουσιάσει ως εργασία) 

Προσπερνάμε και δεν τονίζουμε τις αδυναμίες του 

Προσπαθούμε να εντοπίσουμε τα αίτια της πιθανής κακής συμπεριφοράς 

Δείχνουμε εκτίμηση και αναδεικνύουμε την αξία του μαθητή, όπως είναι (όχι πρώτα 

να αλλάξει). Έτσι ο μαθητής αποκτάει και ο ίδιος πίστη στον εαυτό του. 

Προσπαθούμε να αναιρέσουμε πρακτικά ιδέες του τύπου «Δεν ενδιαφέρεται κανείς 

για μένα», «Δεν αξίζω τίποτα», «Το σχολείο (ή γενικότερα η κοινωνία) είναι εχθρικό 

απέναντί μου ως άτομο». 

Δίνουμε ευκαιρίες προσαρμοσμένες στις ικανότητές του, στις οποίες όμως 

επιμένουμε να ανταποκριθεί - Δραστηριότητες στις οποίες μπορεί να έχει επιτυχία. 

Αυτό όμως πρέπει να γίνεται με προσοχή, ώστε ο μαθητής να κάνει ιδιαίτερα 

πράγματα, όχι υποβαθμισμένες δραστηριότητες. Αν είναι δυνατόν αυτά που δεν 

μπορούν να κάνουν άλλοι, παραδοσιακά καλοί μαθητές. Διαφορετικά, υπάρχει 

κίνδυνος να επιδεινώσουμε την κατάσταση. Αυτός είναι ένας από τους λόγους όπου 

δημιουργούμε ανομοιογενείς ομάδες για την εκπόνηση εργασιών ή πραγματοποίηση 

δραστηριοτήτων και προσπαθούμε οι επιμέρους ρόλοι να συμπληρώνουν, ο ένας τον 

άλλο. Για παράδειγμα, αν δώσουμε μια μελέτη μιας εγκατάστασης και ζητήσουμε 

από ομάδα μαθητών να φτιάξει κατάλογο υλικών και προσφορά, θα δώσουμε την 

ευκαιρία σε μαθητές οι οποίοι γνωρίζουν τα υλικά επειδή δουλεύουν, να διαπρέψουν, 

ενώ αυτοί που είναι έχουν καλύτερες επιδόσεις θα ασχοληθούν με τη θεωρία, τις 

πράξεις, την εμφάνιση της προσφοράς.  
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Αναζητούμε τρόπους για ανάδειξη πρακτικών θετικών εφαρμογών που βασίζονται 

στα όσα κατάφερε τελικά να μάθει ο μαθητής και προσπαθούμε να αποκτήσει 

μεταγνωστικές δεξιότητες (να διερευνήσει το πώς μαθαίνει). Έχει πολύ μεγάλη 

σημασία οι πρακτικές εφαρμογές αυτές να μπορούν να αποτυπωθούν σε ένα έργο, μια 

εργασία που μπορεί να δείξει ο μαθητής στο σχολείο, στο σπίτι του, στην τοπική 

κοινωνία. 

Αναγνωρίζουμε κάθε καλή εργασία και προσπάθεια, προσπαθώντας να τον κάνουμε 

να κατανοήσει ότι η αποτυχία δεν είναι αμάρτημα αλλά άλλη μια ευκαιρία για 

μάθηση. Την ενδεχόμενη επιμέρους βελτίωσή του προσπαθούμε τελικά να την 

εντάξουμε σε ένα συμβόλαιο μάθησης ή και σε ένα σχέδιο για τη ζωή του. 

Προφανώς, δίνοντας ως εκπαιδευτικοί το παράδειγμα, θα πρέπει να μην φοβόμαστε 

να παραδεχθούμε ότι και εμείς είμαστε ατελείς. Πχ να μην κρύβουμε ότι μάθαμε κάτι 

από κάποια εργασία κάποιου μαθητή.   

Αναγνωρίζουμε τη  βελτίωση του μαθητή σε σχέση με το παρελθόν και 

καταβάλλουμε προσπάθεια να την αναγνωρίσει και ο ίδιος ή η ομάδα στην οποία 

ανήκει. 

Αν ο μαθητής είναι απομονωμένος προσπαθούμε να τον εντάξουμε ή, αν δεν έχει 

ενεργητικό ρόλο αλλά απλά ακολουθεί, να του αλλάξουμε ρόλο στην ομάδα πχ να 

του αναθέσουμε κάποια φορά ρόλο συντονιστή σε μια δραστηριότητα ή μία 

εργαστηριακή άσκηση (και να τον βοηθήσουμε ατομικά ώστε να τα καταφέρει), να 

τον προτρέψουμε να συμμετάσχει σε μια εκδήλωση, μια θεατρική ομάδα κλπ.   

Μέσα από τις δραστηριότητες, δεν λησμονούμε να προσφέρουμε ευκαιρίες  για 

Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων πχ να παρουσιάζει μια εργασία, να επικοινωνεί με 

τα μέλη της  ομάδας του, να  επικοινωνεί με φορείς για συλλογή πληροφοριών κλπ 

Ευκαιρίες να κάνει ο μαθητής κάτι σημαντικό για εσάς ή την ομάδα. Αυτό σημαίνει 

ότι δεν αναθέτουμε υπεύθυνες εργασίες στην τάξη ή κυρίως στο εργαστήριο συνεχώς 

στους ίδιους μαθητές οι οποίοι τις φέρνουν σε πέρας. Το σωστό είναι να αναθέτουμε 

υπεύθυνες εργασίες στα παιδιά εκείνα που τις έχουν ανάγκη και όχι σε εκείνα που τις 

έχουν "κερδίσει" 

 

  

 Ομαδική ενθάρρυνση  

Αξιοποιούμε την ομάδα, για την ενθάρρυνση των μαθητών, γιατί η γνώμη των 

συνομηλίκων τους και των φίλων τους έχει μεγαλύτερη αξία για αυτούς. 

Η δημιουργία ομαδικής ατμόσφαιρας μέσα στην τάξη αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για την ομαδική ενθάρρυνση . Μερικές παράμετροί της είναι ο σεβασμός 

των μαθητών από την πλευρά του εκπαιδευτικού, η δημιουργία και τήρηση σταθερού 

πλαισίου κανόνων κοινά (κατά το δυνατόν) συνομολογημένων, η οικοδόμηση καλής 
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επικοινωνίας μεταξύ των μελών της ομάδας  και η αποφυγή συγκρούσεων, ιδιαιτέρως 

κατά την αρχή του σχολικού έτους. 

Αναγνωρίζουμε τις υφιστάμενες ομάδες, τα  χαρακτηριστικά τους, τους αρχηγούς, 

τους υπαρχηγούς, τους ακολουθούντες  κλπ. Αν τα χαρακτηριστικά μιας υφιστάμενης 

ομάδας  βασίζονται σε αρνητικά στοιχεία, προσπαθούμε να προσφέρουμε ευκαιρίες 

αλλαγής στην ομάδα, ξεκινώντας από τους ηγέτες της. Προσοχή γιατί "Αν ο 

δάσκαλος αρνείται να ασχοληθεί με τις σχέσεις της ομάδας, ώστε να την πιέσει προς 

την κατεύθυνση των εκπαιδευτικών στόχων, μπορεί να επιτρέψει στο ενοχλητικό 

παιδί να κάνει την τάξη να συνεργασθεί μαζί του, αντί με το δάσκαλο" 

Αξιοποιούμε τις ομάδες για τους στόχους μας  – Ανάθεση υπευθυνότητας στα μέλη, 

ιδιαιτέρως, σε πρώτη φάση, στους αρχηγούς. Για παράδειγμα, υπεύθυνους για την 

προετοιμασία των εποπτικών μέσων στην τάξη, βοήθεια στην προετοιμασία ενός 

πειράματος, εργασία στην εύρεση εφαρμογών από το χώρο του αυτοκινήτου 

(συνήθως υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το αυτοκίνητο) στη θεωρία που έχουμε να 

διδάξουμε ώστε να γίνει καλύτερο μάθημα, υπευθυνότητα για τις διαδικασίες 

χρέωσης εργαλείων στα εργαστήρια, εναλλασσόμενους ρόλους εργοδηγών στα 

εργαστήρια (πχ σε εβδομαδιαία βάση ή στη βάση της κάθε εργαστηριακής άσκησης)  

κλπ. 

Ξεκινάμε από απλές πρακτικές ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων πχ Ομάδες των 

δύο - αλληλοβοήθεια μεταξύ μαθητών. Στη συνέχεια δοκιμάζουμε πιο σύνθετες 

ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες. 

Προσπαθούμε να δώσουμε ρόλους στο πλαίσιο της ομάδας στους αποθαρρυμένους 

μαθητές ώστε να έχουν επιτυχία για το καλό της ομάδας και έτσι να ενθαρρυνθούν 

από τους συμμαθητές τους πχ να παρουσιάσουν ένα θέμα που γνωρίζουν λόγω της 

εργασίας τους ή του επαγγέλματος κάποιου γνωστού τους, να εξηγήσουν έναν 

μηχανισμό από παρουσίαση να εξηγήσουν κάποιους μηχανισμούς στο εργαστήριο 

κλπ. 

Δημιουργούμε συλλογικούς στόχους  (να κάνουμε όμορφους τους χώρους των 

αιθουσών ή των εργαστηρίων αξιοποιώντας αφίσες, να συντηρήσουμε και να  

βάλουμε μπροστά χαλασμένη μηχανή, να δημιουργήσουμε εγκαταστάσεις στο 

σχολείο ως πραγματικοί επαγγελματίες– στη βάση ολοκληρωμένου project 

(σχεδιασμός, χρονοδιάγραμμα, προϋπολογισμός κλπ), να δημιουργήσουμε 

εναλλακτικό εξοπλισμό από παλιά αντικείμενα για πειράματα ή εργαστηριακές 

ασκήσεις,  για τις οποίες το σχολείο μας δεν έχει εξοπλισμό, να βοηθήσουμε τους 

άπορους της περιοχής μας δημιουργώντας ένα φυλλάδιο για εξοικονόμηση ενέργειας 

στο σπίτι ή προσφέροντας συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας κλπ) 

Διοργανώνουμε σημαντικά εξωστρεφή γεγονότα πχ μια θεατρική παράσταση, μια 

μουσική εκδήλωση, ένα συλλογικό περιοδικό ή μια ιστοσελίδα με τεχνικές οδηγίες 

για την τοπική κοινωνία, σειρά ενημερωτικών ραδιοφωνικών εκπομπών μέσω 

Ιντερνετ  web – radio κλπ 
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Για να ενθαρρύνουμε κάποιον πρέπει πρώτα να τον γνωρίσουμε καλά. Προφανώς, για 

να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στα παραπάνω θα πρέπει να γνωρίσουμε καλά 

τους μαθητές. Ιδιαιτέρως μάλιστα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης θα πρέπει να 

αναπτύξουμε διαύλους επικοινωνίας με τους μαθητές και τις οικογένειές τους, ώστε 

να μπορούμε να διαγνώσουμε έγκαιρα τυχόν σημαντικά προβλήματα και αν δεν είναι 

δυνατόν να βοηθήσουμε άμεσα, τουλάχιστον να τα λάβουμε υπόψη μας στην 

προσέγγιση των μαθητών. 

 Μερικοί τυπικοί τρόποι για αυτό είναι οι παρακάτω: 

Παρατήρηση στην τάξη, στο προαύλιο, στις εκδηλώσεις του σχολείου και τρόπο 

προσέγγισης της εκπαιδευτικού. 

Οικοδόμηση καλής Επικοινωνίας από τις πρώτες ημέρες. Κυρίως να μάθουμε να τους 

ακούμε! Γιατί "Μερικές φορές, ένα μικρό περιθώριο χρόνου που αφιερώνεται σε ένα 

παιδία ατομικά, μπορεί να παράγει καρπούς που είναι αδύνατον να επιτευχθούν με τις 

μαζικές διδακτικές προσπάθειες 

 Αυτοπαρουσιάσεις - Συνεντεύξεις με μαθητές (ποιος είμαι, τι θέλω, ευχάριστες 

σχολικές εμπειρίες του παρελθόντος) 

Διαγνωστικά τεστ (για διερεύνηση του επιπέδου γνώσεων των μαθητών αλλά και για 

την αυτογνωσία των μαθητών) 

Δίνουμε ευκαιρίες μέσα από ατομικές ή και ομαδικές εργασίες σε όλα τα μαθήματα 

καθώς έτσι, πέραν των άλλων,  βοηθάμε τον μαθητή στη "μετάβαση από την 

εξάρτηση στην ανεξαρτησία",  κάτι που αποτελεί σημαντικό παράγοντα 

ενθάρρυνσης. Επιπλέον, έτσι μπορούμε να γνωρίσουμε μαθησιακό προφίλ, τρόπο 

σκέψης, ενδιαφέροντα, εμπειρίες και βαθμό κοινωνικοποίησης 

Επιδιώκουμε Συνεργασία - Συνεντεύξεις με γονείς 

Παράγοντες που επηρεάζουν τη δημιουργία παιδαγωγικής ατμόσφαιρας στην 

σχολική τάξη. 

 

Α9 Η διαμόρφωση του παιδαγωγικού κλίματος της σχολικής τάξης 

επηρεάζεται από αρκετούς παράγοντες κυριότεροι των οποίων είναι 

οι παρακάτω: 

 

Α) Ο εκπαιδευτικός της τάξης, ο οποίος αποτελεί τον κύριο παράγοντα διαμόρφωσης 

της παιδαγωγικής διαδικασίας μέσα στη σχολική τάξη, αφού με βάση τις δικές του  

θέσεις, προθέσεις, ενέργειες σχεδιάζεται και υλοποιείται η εκπαιδευτική πράξη με την 

ενεργότερη ή παθητικότερη συμμετοχή των μαθητών. Η διαμόρφωση σχέσεων των 
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μαθητών μεταξύ τους αλλά και με τον εκπαιδευτικό εξαρτάται επίσης σε μεγάλο 

βαθμό από παιδαγωγικές και μεθοδολογικές επιλογές του ίδιου του εκπαιδευτικού. 

Β) Οι μαθητές της τάξης και ο τρόπος που αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλον, όλοι 

μαζί και ο καθένας ξεχωριστά τον εκπαιδευτικό, την εκπαιδευτική διαδικασία, τη 

μάθηση, τον ρόλο και τη λειτουργία του σχολείου ως θεσμού. 

Γ) Τα μαθήματα (διδακτέα ύλη, στόχοι, επιδιώξεις, εξετάσεις) που μπορεί να 

θεωρούνται από τους μαθητές (από τον καθένα ξεχωριστά ανάλογα με τις κλίσεις, τα 

ενδιαφέροντα και τις ικανότητές του) ως δύσκολα ή εύκολα, ενδιαφέροντα ή ανιαρά 

και αναλόγως να διαμορφώνεται η συναισθηματική και μαθησιακή στάση των 

μαθητών απέναντί τους. 

Δ) Ο σχολικός χώρος, ο οποίος ανάλογα με τη χωροθέτησή του, την έκταση, την 

άνεση, τον σχεδιασμό, τη διαρρύθμιση, τη φωτεινότητα, τον εξοπλισμό του με 

παιδαγωγικά υλικά και μέσα (βιβλιοθήκη, επιστημονικά όργανα, εποπτικό υλικό, η/υ 

κ.ά.) μπορεί να δημιουργεί στους μαθητές θετική ή αρνητική διάθεση για παραμονή 

και δραστηριοποίηση σε αυτόν, ευκαιρίες για συνεργασία ή για αντιπαράθεση μεταξύ 

τους κ.ο.κ. 

Ε) Το στυλ διδασκαλίας και διεύθυνσης της σχολικής τάξης που επιλέγεται από τον 

εκπαιδευτικό αλλά επιδρά ισχυρά επί των μαθητών, αφού τους τοποθετεί σε πλαίσια 

συμμετοχής, αποχής ή αδιαφορίας. Ουσιαστικά πρόκειται για το στυλ της ευρύτερης 

συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού στη σχολική τάξη, αφού αυτό αναφέρεται στον 

τρόπο διαμόρφωσης της σχέσης του με τους μαθητές τόσο στο ευρύτερο πλαίσιο της 

διεύθυνσης της σχολικής τάξης όσο και στο πιο συγκεκριμένο πλαίσιο της 

διαδικασίας διδασκαλίας και μάθησης. Τρία στυλ συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού 

στη σχολική τάξη έχουν επισημανθεί: 

1. Το αυταρχικό, κατά το οποίο «απόλυτος άρχων» της σχολικής τάξης είναι ο 

εκπαιδευτικός. Αυτός και μόνο αποφασίζει για το περιεχόμενο και τους τρόπους της 

διδασκαλίας, προτιμώντας δασκαλοκεντρικές μορφές διδασκαλίας που δίνουν τη 

δυνατότητα για παροχή μεγάλου όγκου γνώσεων χωρίς ενεργό συμμετοχή των 

μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, και συχνές και αυστηρές εξετάσεις. Όσον 
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αφορά τη διεύθυνση της σχολικής τάξης, τα όποια ζητήματα και προβλήματα 

ανακύπτουν αντιμετωπίζονται μόνο από τον εκπαιδευτικό χωρίς να εμπλέκονται και 

οι μαθητές της τάξης. Οι ποινές αποτελούν βασικό παιδονομικό μέσο και η υπακοή 

των μαθητών στις απόψεις του εκπαιδευτικού είναι απαραίτητη συνθήκη. Με το στυλ 

αυτό παρέχονται περισσότερες γνώσεις στα παιδιά, αλλά χωρίς τα ίδια να εργαστούν 

για την κατάκτησή τους, ενώ δεν επιτυγχάνεται η κοινωνική, συναισθηματική, 

πολιτική ανάπτυξη των μαθητών. 

2. Το δημοκρατικό, κατά το οποίο ο εκπαιδευτικός παρωθεί τα παιδιά να 

συμμετέχουν τόσο στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης όσο και στις υπόλοιπες 

καταστάσεις της σχολικής ζωής. Ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να προσαρμόσει 

περιεχόμενο, σκοπούς και τρόπους διδασκαλίας στις ανάγκες, στα ενδιαφέροντα και 

στις δυνατότητες των μαθητών και χρησιμοποιεί μαθητοκεντρικές μορφές  

διδασκαλίας που δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να συμμετέχουν στην 

κατάκτηση των γνώσεων με προβληματισμό, αναζήτηση, διερεύνηση, συνεργασία. . 

Όσον αφορά τη διεύθυνση της σχολικής τάξης, τα όποια ζητήματα και προβλήματα 

ανακύπτουν αντιμετωπίζονται με διάλογο από ολόκληρη την τάξη, η διαμόρφωση 

των κανόνων γίνεται μαζί με τους μαθητές και η εφαρμογή τους γίνεται πάντοτε με τη 

συζήτηση και τη συμφωνία των μαθητών. Με το στυλ αυτό παρέχονται λιγότερες 

γνώσεις στους μαθητές, αλλά οι ίδιοι εργάζονται για την κατάκτησή τους, 

κατανοώντας ταυτόχρονα και τον τρόπο διατύπωσης, αντιμετώπισης προβλημάτων 

και εύρεσης λύσεων, και ταυτόχρονα επιτυγχάνεται η κοινωνική, συναισθηματική, 

πολιτική ανάπτυξη των μαθητών. 

3. Το ελευθεριάζον στυλ, κατά το οποίο επικρατεί η απόλυτη ελευθερία του μαθητή, 

η οποία οδηγεί συνήθως σε χαώδης καταστάσεις. Ο εκπαιδευτικός παρέχει βασικές 

θέσεις, συνήθως αόριστες και ασαφείς, τις οποίες τα παιδιά δεν μπορούν να 

επεξεργαστούν, προσφέρει υλικά και περιεχόμενα μάθησης χωρίς να συστηματοποιεί 

τη διδασκαλία και την εργασία των μαθητών. Όσον αφορά τη διεύθυνση της 

σχολικής τάξης, επικρατεί μία γενική χαλάρωση που χαρακτηρίζεται από την έλλειψη 

σαφών κανόνων και ενεργειών αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκύπτουν. 
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Με το στυλ αυτό στη σχολική τάξη οι όποιοι διδακτικοί και μαθησιακοί στόχοι 

τίθενται δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν και η σχολική ζωή δεν μπορεί να 

οργανωθεί έτσι ώστε να προάγει την κοινωνική, συναισθηματική, πολιτική ανάπτυξη 

των μαθητών. 

Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν το παιδαγωγικό 

κλίμα της σχολικής τάξης δεν είναι πάντοτε ανεξάρτητοι μεταξύ τους, αλλά υπάρχουν 

πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες αλληλεπιδρούν. Ο εκπαιδευτικός, όμως, λόγω 

του ιδιαίτερου ρόλου του στη σχολική τάξη είναι εκείνος ο 

παράγοντας που σε μεγάλο βαθμό μπορεί να οριοθετήσει και να επηρεάσει τη 

λειτουργία και των υπόλοιπων παραγόντων διαμόρφωσης του παιδαγωγικού κλίματος 

που επικρατεί στη σχολική τάξη. 
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Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

 Η επικοινωνιακή διάσταση του ΔΕΠΠΣ  

 

Β1 Η Γλώσσα 

Η Γλώσσα σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ διατρέχει όλο το πρόγραμμα σπουδών και κάθε 

θέμα που προσεγγίζεται εξυπηρετεί στόχους ομιλίας, ανάγνωσης και γραφής. 

Ειδικότερα τα σχέδια εργασίας προσφέρουν πολλές ευκαιρίες για εμπειρίες οι οποίες 

μπορούν να οδηγήσουν στην κατάκτηση ανάλογων δεξιοτήτων ανεξάρτητα από το 

θεματικά  τους περιεχόμενο.  

Στόχοι μια γλώσσας είναι :  

 να διηγούνται / αφηγούνται 

 να περιγράφουν 

 να εξηγούν και να ερμηνεύουν 

 να συμμετέχουν σε συζητήσεις και να χρησιμοποιούν στοιχειώδη 

επιχειρηματολογία 

 να βελτιώνουν και να εμπλουτίζουν τον προφορικό τους λόγο 

 να αποκτήσουν φωνολογική επίγνωση 

 να αναγνωρίζουν τις βασικές εκδοχές του γραπτού λόγου με βάση τα 

εξωτερικά  - τυπογραφικά χαρακτηριστικά και το περιεχόμενο, να 

συνειδητοποιούν ότι οι διαφορετικές αυτές εκδοχές μεταφέρουν μηνύματα με 

διαφορετικό τρόπο και χρησιμοποιούνται για διάφορους λόγους. 

 να υιοθετούν βασικές συμβάσεις ανάγνωσης του αλφαβητικού συστήματος 

γραφής να ακούν και να κατανοούν μία διήγηση, ένα κανόνα παιχνιδιού ή 

άλλα απλά κείμενα που κάποιος τους διαβάζει φωναχτά . 

 να μπορούν να διακρίνουν σ’ ένα κείμενο που τους διαβάζεται τα διαλογικά 

από τα μη διαλογικά μέρη. 

 να απομνημονεύουν πολύ μικρά κείμενα. 

 να αναγνωρίζουν οικείες λέξεις στο περιβάλλον και μέσα σε κείμενα. 

 να παίρνουν πληροφορίες από διάφορες πηγές όπως αφίσες, ταινίες, σήματα, 

έργα τέχνης, στις οποίες συνυπάρχουν γραπτός λόγος και εικόνα. 

 να «χρησιμοποιούν» τη βιβλιοθήκη της τάξης και να κάνουν συγκεκριμένες 

επιλογές βιβλίων, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους ή το θέμα με το οποίο 

απασχολούνται κάθε φορά. 

 να εντοπίζουν τον τίτλο, το συγγραφέα και άλλα στοιχεία του βιβλίου. 

 να συνειδητοποιήσουν ότι ο γραπτός λόγος είναι αναπαράσταση της γλώσσας 

και η εικόνα είναι αναπαράσταση του κόσμου, να κατανοήσουν γενικά 

στοιχεία από τη σχέση προφορικού-γραπτού λόγου, να συνειδητοποιήσουν 
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σταδιακά ότι στα φωνήματα της ομιλούμενης γλώσσας αντιστοιχούν 

γράμματα.  

 να αναγνωρίζουν και να συγκρίνουν διαφορετικές μορφές του γραπτού λόγου, 

 να κατανοήσουν τη σημασία της γραφής ως μέσου επικοινωνίας, ανάπτυξης 

ιδεών, μεταφοράς πληροφοριών και ως πηγής ευχαρίστησης και απόλαυσης. 

Και σ’ αυτό συμβάλλει η ενεργή συμμετοχή των παιδιών στη «δημιουργία» 

δικών τους κειμένων με υπαγόρευση στον εκπαιδευτικό. 

 

Εξελικτικά, συνειδητοποιούν ότι τα κείμενα απευθύνονται σε συγκεκριμένους κάθε 

φορά αναγνώστες και μαθαίνουν να τα βελτιώνουν ακούγοντας το αποτέλεσμα της 

διόρθωσης – υπαγόρευσης και αναθεωρώντας κατά περίπτωση τις επιλογές 

λεξιλογίου ή διατύπωσης. 

Τα παιδιά πρέπει να υποστηριχθούν στην προσπάθειά τους: να κρατούν ένα μολύβι, 

ένα στυλό διαρκείας, μία κιμωλία με τρόπο αποτελεσματικό και να μπορούν να τα 

χρησιμοποιούν παίρνοντας τη σωστή σωματική στάση. 

Να γράφουν το όνομά τους στις εργασίες τους με κεφαλαία ή και πεζά γράμματα. 

Να αντιγράφουν λέξεις που εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες και ανταποκρίνονται 

στα ενδιαφέροντά τους 

Να ενθαρρύνονται να γράφουν όπως μπορούν. 

 

Δημιουργία και έκφραση 

Προσεγγίζοντας τα παιδιά από πολλές και διαφορετικές πλευρές ένα θέμα έχουν 

ευκαιρίες να εκφραστούν με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. 

Τα παιδιά με σχέδια, ζωγραφική, πλαστικές τέχνες, κατασκευές, δραματοποίηση, 

θεατρικά δρώμενα, κίνηση, χορό, μουσική, μεταβιβάζουν ιδέες, συναισθήματα, 

γνώσεις, παρατηρήσεις και εκφράζουν τη φαντασία τους. 

Οι αναπαραστάσεις των παιδιών αποτελούν αξιόλογες πηγές, οι οποίες μπορούν να 

δώσουν πολύτιμες πληροφορίες για την εξέλιξη των παιδιών στην πορεία 

προσέγγισης ενός θέματος. 
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Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού. 

Ο εκπαιδευτικός φέρει σημαντική ευθύνη για την διαμόρφωση αντιλήψεων και 

στερεοτύπων ενός παιδιού, καθώς το σχολείο είναι μεγάλος παράγοντας που μπορεί 

να επηρεάσει ένα παιδί. Παράλληλα, ένας εκπαιδευτικός  πρέπει να βοηθήσει το παιδί 

να αξιοποιήσει τις εμπειρίες του και να του διδάξει πώς να καλλιεργεί την κάθε 

δεξιότητα του, αφού έτσι θα μπορέσει να ενσωματωθεί πιο εύκολα στο σύνολο και 

κοινωνικό πλαίσιο του σχολείου. Αρκετοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν στο 

να μην επιτευχθεί ορθά το έργο του εκπαιδευτικού, όπως η οικογένεια, ο τόπος 

διαμονής και η κουλτούρα της περιοχής, αφού είναι άμεσα συνδεδεμένα με το παιδί 

και καταφέρνει να αντιπαραθέτει τα πράγματα. Κάθε άνθρωπος, έτσι και κάθε παιδί 

είναι διαφορετικό, γι‘ αυτό και ο εκπαιδευτικός πρέπει να επικεντρώνεται στο κάθε 

παιδί με διαφορετικό τρόπο και να του προσφέρει ό,τι αυτό έχει 

ανάγκη.(Κωτσαλίδου,2011). Επίσης ο εκπαιδευτικός έχει και τον ρόλο του 

ψυχολόγου, αφού γνωρίζει τα ενδιαφέροντα των παιδιών, σε τι και με ποιόν τρόπο 

προσαρμόζονται ανάλογα με τον χαρακτήρα και τις ιδιαιτερότητες τους, με 

αποτέλεσμα να γνωρίζει την ψυχολογική τους κατάσταση από τις εκφράσεις του 

προσώπου και τις κινήσεις τους αλλά και την συμπεριφορά τους καθημερινός. 

Επίσης, ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως πρότυπο για το παιδί, αφού δέχεται τα 

συναισθήματα τους και τα βοηθά να τα εκφράσουν, ενώ παράλληλα τα ενθαρρύνει i) 

επαινώντας ή επιπλήττοντας της συναισθηματική συμπεριφορά των παιδιών, ii) 

προσφέροντας άμεση <<διδασκαλία>> έκφρασης των συναισθημάτων και iii) 

συζητώντας με τα παιδιά για συναισθηματικές καταστάσεις. Η συμπεριφορά του 

παιδιού επηρεάζεται στο έπακρο από τους γονείς, τα αδέρφια και τους φίλους, έτσι ο 

εκπαιδευτικός επιλέγει να σχεδιάζει προγράμματα και δραστηριότητες που θα βοηθά 

τα παιδιά να εξωτερικεύουν τα συναισθήματα τους, που παράλληλα αυτά μπορούν να 

προσφέρουν αυτοπεποίθηση και σιγουριά. Η κατανόηση των συναισθημάτων ενός 

παιδιού παίζει μεγάλο ρόλο και για τον εκπαιδευτικό αλλά και για το παιδί αφού 

προσφέρει καλύτερη επικοινωνία μεταξύ τους. Έτσι ο εκπαιδευτικός αποτελεί άμεσος 

<<διανομέας>> γνώσεων και δημιουργός ικανοτήτων.(Ντολιοπούλου,2000). 

Γ1 Biber (1977), Dombro (1992) , Zimiles (1993) 

Μεταξύ παιδιού και εκπαιδευτικού πρέπει να υπάρχει αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης. 

Η σχέση αυτή μπορεί να επιτευχθεί αλλά και να διατηρηθεί α) ακούγοντας τους 

προβληματισμούς του παιδιού, β) να βοηθά ο εκπαιδευτικός τα παιδιά να ελέγχουν τα 

συναισθήματα και τις συμπεριφορές τους, γ) να γίνονται κατανοητά τα στάδια 

ανάπτυξης ενός παιδιού, δ) να δημιουργείται ξεχωριστή σχέση με το παιδί, και ε) να 

αποτελεί πρότυπο στα παιδιά ο εκπαιδευτικός. 

Σύμφωνα με τον Dombro ο εκπαιδευτικός πρέπει να γνωρίζει το κάθε παιδί 

προσωπικά και να δημιουργεί μια σχέση, η οποία θα στηρίζεται στην τρυφερότητα, 

στην εμπιστοσύνη, στη συνεργασία στον διάλογο και στην αίσθηση ότι όλοι ανήκουν 
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στη ομάδα. Παράλληλα, πρέπει να θέτονται κάποιοι κανόνες, οι οποίοι θα πρέπει να 

ακολουθούνται έχοντας δημιουργήσει ο εκπαιδευτικός την επιθυμία του παιδιού να 

υλοποιεί. Γενικότερα ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει όλη την καλή διάθεση να θέλει 

να παρατηρέι και να μαθαίνει τα παιδιά και να αποδέχεται ότι δεν μαθαίνουν όλα τα 

παιδιά με τον ίδιο τρόπο από μια δραστηριότητα. 

Επιπλέον, ένας εκπαιδευτικός πρέπει να έχει υπόψη του ότι 1
ον

) τα στάδια ανάπτυξης 

είναι τα ίδια για όλα τα παιδιά αλλά ο ρυθμός της προόδου διαφέρει, 2
ον

) το 

μαθησιακό περιβάλλον πρέπει να παρέχει ασφάλεια άνεση και ικανοποίηση, να 

μοιάζει με την ατμόσφαιρα του σπιτιού και να αντανακλά τις διαφορές που υπάρχουν 

ανάμεσα στα παιδιά, και 3
ον

) κάθε παιδί αποτελεί μέλος πολλών κοινοτήτων και έτσι 

θα πρέπει να δημιουργείται στο παιδί ένα κλίμα που θα το κάνει να αισθάνεται 

αποδεκτό και ασφαλές. 

Ακόμη, όταν κάτι δεν πάει καλά, όπως μια δραστηριότητα, ο εκπαιδευτικός δεν 

πρέπει να απογοητεύεται αλλά να αυτοσχεδιάζει αφού έχοντας γνώση την διάθεση 

και το τι αρέσει στα παιδιά να ακολουθήσει κάτι στο οποίο θα διασκεδάσουν. 

Μεγάλο ρόλο παίζει και η πειθαρχία αλλά και οι κανόνες που θέτει ένας 

εκπαιδευτικός ώστε να γίνει η ορθή καθοδήγηση της συμπεριφοράς του παιδιού, με 

τον εξής τρόπο :  

1. Οι προσδοκίες του εκπαιδευτικού να συμφωνούν με το αναπτυξιακό επίπεδο των 

παιδιών, αλλά και τις δυνατότητες τους την δεδομένη στιγμή, 

2. Να μην πληγώνει τα παιδιά, ακόμα και δεν εγκρίνει τις πράξεις τους,  

3. Να δίνει επιπλέον πληροφορίες στα παιδιά, ενώ καθοδηγεί την συμπεριφορά τους,  

4. Να προσφέρει εναλλακτικές λύσεις στα παιδιά, 

5.  Να έχει ρεαλιστικές απαιτήσεις από τα παιδιά,  

6. Να βοηθάει τα παιδιά να κατανοούν τα συναισθήματα των άλλων,  

7. Να βοηθάει τα παιδιά να βλέπουν τα αποτελέσματα των πράξεων τους,  

8. Να υπενθυμίζει στα παιδιά τους κανόνες με θετικό τρόπο,  

9. Να δίνει στο παιδιά μια επιλογή, όταν το απομακρύνει από την ομάδα, 

10. Να εμπλέκει όλα τα νήπια στη επίλυση ορισμένων προβλημάτων, 

11. Να ενθαρρύνει τα παιδιά που συμπεριφέρονται με τον επιθυμητό τρόπο, 

12. Να ενθαρρύνει τα παιδιά να μιλούν για τα συναισθήματα τους, 

13. Να βρει τρόπους να αντιμετωπίζει τα δικά του συναισθήματα ( ο εκπαιδευτικός)  

14. Να προσπαθήσει να ελέγξει τις προκαταλήψεις του, και να αντιμετωπίζει τα 

παιδιά ως μοναδικές υπάρξεις και να κατανοήσει πως επηρεάζουν τη συμπεριφορά 

του τα βιώματα, η προσωπικότητα και τα πιστεύω του, 
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15. Να προσπαθήσει να μεταδώσει και στους γονείς τη φιλοσοφία του για την 

πειθαρχία, η οποία δεν περιορίζεται απλώς στον έλεγχο και στην τιμωρία. 

 

Επίσης, η οικογένεια είναι το σημαντικότερο κομμάτι στη ζωή ενός παιδιού, γι’ αυτό 

και ο εκπαιδευτικός απαιτείται να έχει μια καλή συνεργασία με την οικογένεια και να 

υπάρχει ένας αμοιβαίος σεβασμός για την σωστή σχέση μεταξύ εκπαιδευτικού- 

γονέα(οικογένεια). Έτσι να επιτευχθεί η συνεργασία μεταξύ τους απαιτούνται τα 

εξής: 

1. Η ικανότητα του γονέα να συμμετέχει σε προγράμματα που θα 

δραστηριοποιηθούν με τα παιδιά, με την γνώση και την κατανόηση των 

δυνατοτήτων της οικογενείας, 

2. Οι συναντήσεις με την οικογένεια να γίνονται σε τακτά χρονιά 

διαστήματα, 

3. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να επικοινωνεί με την οικογένεια όχι μόνο κατά 

τη διάρκεια προγραμματισμένων συναντήσεων, αλλά και σε άλλα χρονικά 

διαστήματα, 

4. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ότι μπορεί να υπάρχουν 

προκαταλήψεις για οποιοδήποτε θέμα, 

5. Ακόμη, ο εκπαιδευτικός οφείλει να βρει τρόπους να επιλύει τις διαφορές 

με τις οικογένειες σε θέματα σχετικά με τα παιδιά.(Ντολιοπούλου,2000). 

 

Γ2 Εκπαιδευτικός- Οικογένεια  

 

Οι γονείς ως οι πρώτοι άνθρωποι που έχον επαφή με το παιδί, έτσι όσο τα παιδιά στο 

σχολείο τόσο και οι γονείς- οικογένεια πρέπει να αισθάνονται ευπρόσδεκτοι και 

οικεία στο σχολείο των παιδιών τους, σε αυτό φυσικά θα πρέπει να βοηθήσουν οι 

εκπαιδευτικοί. Η σχέση μεταξύ εκπαιδευτικού – οικογένειας μπορεί να επιτευχθεί 

όταν ο εκπαιδευτικός, αφού έχει κάνει το γονιό να νιώσει οικία, να συγκεντρώσει 

πληροφορίες για την οικογένεια μέσω της παρατήρησης και των δραστηριοτήτων. 

Είναι απαραίτητες οι συχνές συναντήσεις και να υπάρχει συχνή επαφή με τους γονείς, 

αφού αυτό μπορεί να ενθαρρύνει αρκετά την οικογένεια για την συμμετοχή τους σε 

συγκεντρώσει και συναντήσεις. (Ντολιοπούλου,2000). 

 

 

Γ3 Hohmann, Banet και Weikart  

 

Ο εκπαιδευτικός, έτσι και τα παιδιά, μαθαίνουν με ενεργητικό τρόπο 

αλληλοεπιδρώντας με τα παιδιά, αξιολογώντας τα και προγραμματίζοντας το πλαίσιο 
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για να αναπτυχθούν οι <<εμπειρίες-κλειδιά>>. Πιο συγκεκριμένα ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού είναι η υποβοήθηση της ανάπτυξης των παιδιών και η ενθάρρυνση της 

ενεργητικής μάθησης τους, δηλαδή: 

1. Να οργανώνει το περιβάλλον και την καθημερινή πορεία ώστε να 

προωθείται η ενεργητική μάθηση. 

2. Να προσφέρει στα νήπια ποικιλία υλικών που τα ενδιαφέρουν και να τους 

παρέχει αρκετό χρόνο για να τα χρησιμοποιούν. 

3. Να προσπαθεί, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, να δημιουργήσει μια 

ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης και ασφάλειας, η οποία κάνει τα παιδιά να 

αισθάνονται άνετα για να πουν τη γνώμη τους, να πειραματιστούν, να 

αναγνωρίσουν προβλήματα και να προσπαθήσουν να τα επιλύσουν. 

4. Να ενθαρρύνει τις θετικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Έτσι προτρέπει τα 

παιδιά να απευθύνονται το ένα στο άλλο για ιδέες ή βοήθεια που μπορεί 

να χρειάζονται. 

5. Να προγραμματίζει δραστηριότητες που σχετίζονται με τις εμπειρίες και 

τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Ακόμα να έχει έτοιμες εναλλακτικές 

δραστηριότητες, σε περίπτωση που δεν πάνε καλά όσες έχει 

προγραμματίσει. 

6. Να κάνει ερωτήσεις και προτάσεις σχετικές με τις <<εμπειρίες-κλειδιά>> 

που προωθούν την νοητική, τη γλωσσική, την αισθητική, την κινητική και 

την κοινωνική ανάπτυξη. 

7. Να δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να κάνουν επιλογές. 

8. Να συζητάει με τα παιδιά για το τι σκέφτονται και τι κάνουν. 

9. Να δέχεται τις απαντήσεις, τις εξηγήσεις και τα συμπεράσματα των 

παιδιών ακόμα και αν είναι λανθασμένα. 

 

Ένα ακόμα βασικό μέρος του ρόλου του εκπαιδευτικού είναι η προσέγγιση για την 

προαγωγή της ειρήνης, είναι δηλαδή η βοήθεια που προσφέρεται ώστε να μάθουν τα 

παιδιά να επιλύουν ειρηνικά τις διαφωνίες ή τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Οι 

συγκρούσεις ξεσπούν συνήθως είτε για την απόκτηση υλικών αγαθών, είτε για την 

ικανοποίηση ανθρώπινων αναγκών. Ο εκπαιδευτικός σε μια τάξη θα πρέπει να 

ακολουθήσει την εξής διαδικασία : 

1.να βοηθήσει τα παιδιά να προσδιορίσουν το πρόβλημα και, χωρίς να 

κατηγορήσει κανένα από τα παιδιά, να τους δώσει να καταλάβουν ότι το 

πρόβλημα αφορά όλους. 

2.να ακολουθήσει μια διαδικασία εξεύρεσης πιθανών λύσεων του 

προβλήματος, διαδικασία η οποία μπορεί να γίνει μαζί με την παιδαγωγό ή 

τα παιδιά να  απομακρυνθούν λίγο από αυτή και να σκεφτούν μερικές 

λύσεις, τις οποίες αργότερα θα τις συζητήσουν με εκείνη. 

3.να ζητήσει να εφαρμοστεί η λύση για να δουν τα παιδιά πως λειτουργεί. 

4.να δώσει η παιδαγωγός στο τέλος χρόνο στα παιδιά για να συζητήσουν 

τα αποτελέσματα της πρότασης τους, και για να εκφράσουν πως 
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αισθάνθηκαν και αν θα ήθελαν κάτι να τροποποιήσουν. 

(Ντολιοπούλου,2000). 

 

 

Γ4 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην προαγωγή της ψυχικής 

ανθεκτικότητας και της ψυχοκοινωνικής και μαθησιακής εξέλιξης 

των παιδιών με δυσκολία. 

Βασική αρχή της συνεκπαίδευσης είναι ότι όλα τα παιδιά πρέπει να διδάσκονται και 

να μαθαίνουν σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που τους επιτρέπουν να αναπτύξουν 

πλήρως τις κοινωνικό-συναισθηματικές και γνωστικές ικανότητες τους. Επιπλέον, οι 

μαθητές αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες κοινωνικές και οικογενειακές αντιξοότητες και 

διατρέχουν τον κίνδυνο αποκλεισμού, καθώς και οι μαθητές που έχουν διαγνωσθεί με 

ψυχοκοινωνικά, συναισθηματικά, συμπεριφορικά και μαθησιακά προβλήματα, θα 

πρέπει να έχουν εύκολη πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες βοήθειας, 

προκειμένου να υπερβούν τις εσωτερικές δυσκολίες, αναστολές και περιορισμούς, 

καθώς και τα ενδεχόμενα εξωτερικά εμπόδια, και να λειτουργήσου με πιο επιτυχή 

τρόπο στο πλαίσιο του σχολείου.(Γεωργοπούλου,2009). 

  

Γ5 Ο  ρόλος του εκπαιδευτικού από την παράδοση 

       

 Σύμφωνα με την παραδοσιακή Παιδαγωγική, εκπαιδευτικός ήταν εκπρόσωπος του 

πυρήνα της διαμόρφωσης της προσωπικότητας του παιδιού. Αυτό σημαίνει ότι 

έπρεπε να διαθέτει έμφυτη παιδαγωγική κλίση και ευαισθησία, ώστε να περιορίσει τις 

αρνητικές ροπές του παιδιού και να μετατρέψει τη συμπεριφορά του σε συμπεριφορά 

ώριμου ατόμου. Ωστόσο επιστημονική κατάρτιση του εκπαιδευτικού ήταν 

υποτυπώδης, με αποτέλεσμα να αντλεί την υπεροχή του από το «τυπικό κύρος» που 

του προσέφερε επαγγελματική του ιδιότητα, και τη διεύρυνση της απόστασης του 

από τους μαθητές. εξουσία του εκπαιδευτικού ήταν αναμφισβήτητη και καθ’ όλα 

αποδεκτή από την οικογένεια και την κοινωνία. αυταρχική αντιμετώπιση κάθε 

αμφισβήτησης, επιλογή λεκτικών και σωματικών ποινών, δημιουργούσαν 

αντιδιαλογική και καταπιεστική ατμόσφαιρα στο σχολείο και δυσχέραινε την 

προσέγγιση του παιδαγωγικού ζεύγους. Σύμφωνα με όσα ισχύουν αναφορικά με την 

ταυτότητα του δασκάλου στην τάξη δασκαλική αυθεντία μπορεί να εμφανίζεται με 

τις εξής μορφές, που ανταποκρίνονται και στις βασικές αρχές του διδασκαλικού 

ρόλου:  

 • Γνωστική αυθεντία, αυτό σημαίνει ότι δάσκαλος θα πρέπει να γνωρίζει τα 

πάντα και να μην αμφισβητείται από κανέναν. Επίσης θα πρέπει να είναι 

ικανός να απαντήσει σε κάθε απορία του μαθητή σωστά.  
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• Κυριαρχική αυθεντία, δηλαδή δάσκαλος θεωρείται οργανωτής του 

προγράμματος και πρέπει να επιβάλει στους μαθητές την άποψή του 

 • Ηθική αυθεντία, αυτό σημαίνει πως δεν νοείται από τον δάσκαλο να κάνει 

κάποια ανήθικη, σύμφωνα με τους γύρω του πράξη και επιπλέον πρέπει να 

είναι σε θέση να επιβάλει στους μαθητές του τις δικές του απόψεις ως 

σωστές.Με την εμφάνιση της νέας Παιδαγωγικής στις αρχές του 20ου αι. 

ασκήθηκε έντονη κριτική και αμφισβήτηση σε αυτού του είδους την αυθεντία. 

Σημείο εκκίνησης τέθηκε φύση του παιδιού και το ενδιαφέρον μετατοπίστηκε 

από την συμβατική στη γνήσια αυθεντία. Διατυπώθηκαν νέες παιδαγωγικές 

αντιλήψεις και επιδιώχθηκε κατάλληλη ψυχολογική και επιστημονική 

προετοιμασία των εκπαιδευτικών, γεγονός που συνέβαλε στη βελτίωση του 

σχολικού κλίματος και την εφαρμογή παιδοκεντρικών μεθόδων. Σύμφωνα με 

τις νέες αντιλήψεις, παιδαγωγός πρέπει να διακρίνεται από γνήσια αυθεντία, 

να συμπεριφέρεται με σεβασμό την ελευθερία του παιδιού, να υποβοηθά την 

αυτενέργειά του, να το ωθεί στην ανάληψη πρωτοβουλιών έτσι ώστε μαθητής 

να αποδέχεται την υπεροχή του χωρίς εξαναγκασμό . Ο εκπαιδευτικός οφείλει 

να εγκαταλείψει το ρόλο του αυταρχικού και του παντογνώστη δασκάλου και 

να μεταβληθεί σε συνεργάτη, σύμβουλο και συνεπίκουρο των μαθητών. 

Επίσης ενθαρρύνει τους μαθητές για ελεύθερη συζήτηση των θεμάτων που 

ανακύπτουν και περιορίζει τυχόν φόβους και αμηχανία τους, τα οποία 

δυσχεραίνουν την ομαλή λειτουργία των ομάδων. Βοηθάει τις ομάδες ώστε να 

δουν καθαρά το είδος της δουλειάς που πρόκειται να κάνουν και να θέσουν 

προτεραιότητες στις δραστηριότητές τους. Γενικά εκπαιδευτικός είναι 

υπεύθυνος για την οργάνωση, παρουσίαση, καθοδήγηση και αξιολόγηση της 

ομαδικής εργασίας. εκπαιδευτικός όπως έχει αναφερθεί ακολουθεί κάποια 

παιδαγωγικά στιλ στην διδασκαλία του και γενικότερα στην συμπεριφορά 

του. Στιλ αγωγής η διδασκαλίας είναι ένα ενιαίο σύνολο από ενέργειες και 

μέσα τεχνικές καθώς και εκδηλώσεις του παιδαγωγού στα πλαίσια της 

δραστηριότητας του και της σχέσης του με το παιδί. Βέβαια πρόκειται για ένα 

θεωρητικό σχήμα, το οποίο συγκροτείται για μεθοδολογικούς λόγους και δεν 

ανταποκρίνεται με την καθαρότητα αυτή στην πραγματικότητα. Στη συνέχεια 

θα γίνει παρουσίαση των στιλ αυτών καθώς και των χαρακτηριστικών τους. 

Μελετώντας την Παιδαγωγική βιβλιογραφία φαίνεται ότι έχουν επικρατήσει 

τρία βασικά στιλ που εκφράζουν τις πιο χαρακτηριστικές μορφές διδακτικής 

συμπεριφοράς, οι οποίες σχηματοποιούν διαφορετικές καταστάσεις, από τον 

απόλυτο συγκεντρωτισμό ως την αποκέντρωση της εξουσίας. Τα στιλ αγωγής 

ή διδασκαλίας είναι:  

α) το αυταρχικό δασκαλοκεντρικό το συγκεντρωτικό μοντέλο και 

αντιπροσωπεύει την παραδοσιακή αντίληψη για την εκπαίδευση, όπως αυτή 

εκφράστηκε μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

του συγκεκριμένου στιλ είναι σύμφωνα με τον Χατζηγεωργίου, 2001:  

• παιδαγωγός εκπαιδευτικός, ως αρχηγός μιας ομάδας καθορίζει ίδιος χωρίς 

συνεννόηση και συζήτηση με τα μέλη της, τους στόχους και την μεθόδευση, 
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καθώς και όλες τις λεπτομέρειες για την κατανομή εργασίας και την 

δραστηριότητα των μελών της ομάδας  

• απευθύνει εντολές στα μέλη της ομάδας και ελέγχει την τήρησή τους, 

αξιολογεί επίσης ίδιος, κυρίως σε ατομικό - προσωπικό επίπεδο, το 

αποτέλεσμα της εργασίας, αποδίδοντας έπαινο επιβάλλοντας κυρώσεις, χωρίς 

ιδιαίτερη συζήτηση και αξιολόγηση  

• διατηρεί απόσταση και αποφεύγει τις προσωπικές σχέσεις και 

συναισθηματικές επαφές με τα μέλη της ομάδας. 

 β) το δημοκρατικό μαθητοκεντρικό συμμετοχικό διακατέχεται από το πνεύμα 

του κινήματος της Νέας Αγωγής. Τα χαρακτηριστικά του στιλ αυτού είναι: 

 • αρχηγός συμμετέχει ενεργά στην ομάδα και συντονίζει τις εργασίες της, 

συζητά με τα μέλη της για τους επιμέρους στόχους και την μεθόδευση των 

εργασιών, καθώς και για την κατανομή των δραστηριοτήτων και αξιοποιεί 

εποικοδομητικές προτάσεις τους 

 • συμβουλεύει και βοηθά τα μέλη της ομάδας, προάγοντας την πρωτοβουλία 

και κριτική τους σκέψη. έπαινος και κριτική αποδίδονται συλλογικά και 

αιτιολογημένα και το προϊόν εργασίας πιστώνεται επίσης συλλογικά στην 

ομάδα. 

 

Επιπλέον, ο σύγχρονος εκπαιδευτικός θα όφειλε να: 

• αγαπάει τη δουλειά του και τα παιδιά 

• σέβεται τους µαθητές και προσαρµόζεται σ’ αυτούς  

• βοηθάει τα παιδιά 

• ενθαρρύνει τους µαθητές προσφέροντάς τους την εµπειρία της επιτυχίας 

• αποδέχεται την προσωπικότητα των µαθητών και χρησιµοποιεί τις ιδέες τους 

• δηµιουργεί µια αυθεντική παιδαγωγική σχέση και ένα ευνοϊκό κλίµα, κλίµα 

ασφάλειας και ζεστή ατµόσφαιρα 

• συµβάλλει ώστε να επικρατεί στην τάξη πνεύµα επικοινωνίας και 

συνεργασία µέσω 

της ανάδρασης 

• δηµιουργεί σχέσεις εµπιστοσύνης και γενναιοδωρίας, δηλαδή µια φιλική 

σχέση, που 

αποτελεί άλλωστε το στόχο της αυθεντικής Παιδαγωγικής 

• έχει πάντα χρόνο για τα παιδιά, να τους µιλάει, να τα ακούει 

• ενδιαφέρεται για τη δουλειά και την πρόοδο όλων των µαθητών 

• εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες για τους µαθητές του, χωρίς να διάκειται ευνοϊκά 

µόνο 

έναντι των παιδιών που είναι πιο έξυπνα 

• συμπεριφέρεται µε τον ίδιο τρόπο σε όλους τους μαθητές, αγόρια και 

κορίτσια, κάθε 

φυλής, κοινωνικής τάξης κι επιπέδου 

• αποφεύγει τις παράλογες απειλές και τις συγκρούσεις που προκαλούν στρες 

• κρατά την ψυχραιµία του. 
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β. Στο πλαίσιο των τρόπων δουλειάς που υιοθετεί, ο εκπαιδευτικός θα όφειλε 

να 

αναλάβει τους ρόλους τού: 

• διαχειριστή της πειθαρχίας, της δουλειάς και της εκµάθησης  

• εµψυχωτή που οργανώνει δραστηριότητες, διανέµει το λόγο, κινεί τη 

συζήτηση και 

οδηγεί σε συµπεράσµατα 

• ερευνητή 

• διοργανωτή της εκµάθησης που σχεδιάζει το µάθηµα, συγκεντρώνει το 

διδακτικό 

υλικό, µετατρέπει και προσαρµόζει τη διδασκαλία του 

• συζητητή µε γνώσεις Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας και πολιτιστικών 

θεµάτων 

• δασκάλου της γνώσης, αλλά και της καλής συµπεριφοράς 

• έµπειρου επιµορφωτή και εκπολιτιστή 

• αξιολογητή. 

 

Επιπλέον, ο σύγχρονος δάσκαλος θα όφειλε να: 

• εργάζεται κι ενδιαφέρεται για την εξέλιξή του 

• διδάσκεται από τους µαθητές του, από την εµπειρία του, ακόµη κι από την 

αποτυχία, 

χωρίς την αίσθηση της ανεπάρκειας και το συναίσθηµα της ενοχής 

• προσαρµόζεται στις καινούριες περιστάσεις, παρά τα προβλήµατα 

• αναπτύσσει εξίσου τις γνώσεις και τα συναισθήµατα των µαθητών 

• διαφυλάσσει τις θεµελιώδεις πολιτιστικές αξίες και υιοθετεί το ∆ιαπολιτισµό 

και την 

«πολιτική ανοίγµατος στον άλλον». 

γ. Τέλος, στο πλαίσιο των τεχνικών που χρησιµοποιεί, ο εκπαιδευτικός θα 

όφειλε 

να αναλάβει το ρόλο του τεχνικού. 

 

Επιπλέον, θα όφειλε να: 

• χειρίζεται καλά τη γλώσσα 

• υιοθετεί καινούριες ιδέες και τεχνικές 

• διευκολύνει τη διάδραση στην τάξη, πράγµα το οποίο βοηθάει τους µαθητές 

να 

αποκτήσουν επικοινωνιακή και κοινωνικοπολιτιστική επάρκεια 

• σχηµατίζει µικτές οµάδες µαθητών για τις οµαδικές δραστηριότητες 

• επιδεικνύει ευελιξία στην οργάνωση του µαθήµατος 
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Γ6 Σχέση εκπαιδευτικού – οικογένεια. 

 

Αν η σχέση αυτή κυριαρχείται από αλληλοσεβασμό και αλληλοεκτίμηση τότε είναι 

σίγουρο πως δουλεύει υπέρ του μικρού μας μαθητή. 

 

• Γνωριμία δασκάλου του παιδιού, να αναφέρονται τους προβληματισμούς 

σας και τις απορίες. 

• Εκτιμήστε το ότι είναι διατεθειμένος να κάνει ό,τι καλύτερο για το παιδί 

σας. 

• μια σχέση εμπιστοσύνης και σεβασμού. 

• να αναφερθούν οι πιθανές μαθησιακές ή κοινωνικές δυσκολίες του παιδιού. 

 

Ο δάσκαλος είναι επιστήμονας και δεν βρέθηκε τυχαία στην τάξη. Το γεγονός ότι 

όλοι οι γονείς υπήρξαν κάποτε μαθητές δεν σημαίνει πως μπορούν να παρεμβαίνουν 

και να καθορίζουν την στρατηγική διδασκαλίας του εκπαιδευτικού. Είναι σα να λέμε 

πως επειδή όλοι μας υπήρξαμε ασθενείς με γρίπη, μπορούμε να παρέμβουμε και να 

καθορίσουμε το μοντέλο θεραπείας που θα ακολουθήσει ο γιατρός μας. Ο γονέας 

λοιπόν, πρέπει να βλέπει το δάσκαλο ως σύμμαχό του στον αγώνα για την 

καλλιέργεια και την ολοκλήρωση της προσωπικότητας του παιδιού του. 

Από την άλλη, ακόμα και αν τελικά δεν καταφέρετε να χτίσετε μια παραγωγική και 

ωφέλιμη για το παιδί σας  σχέση με το δάσκαλο, φροντίστε να μην τα καταστρέψετε 

όλα. Όσο και αν δεν αποδέχεστε την προσωπικότητα και το μοντέλο διδασκαλίας του 

δασκάλου, πάντα να δείχνουν ότι σεβονται το έργο του.  

Αυτό και μόνο θα βοηθήσει το παιδί σας να αποκομίσει έστω και το παραμικρό 

θετικό στοιχείο που μπορεί να του μεταφέρει ο δάσκαλός του. Με οποιαδήποτε άλλη 

στάση, είτε υποτίμησης, είτε χλευασμού ο μόνος χαμένος θα είναι το παιδί σας καθώς 

ο δάσκαλος θα έχει πέσει στα μάτια του και οποιαδήποτε ευκαιρία να κερδίσει το 

παραμικρό από αυτόν θα πάει χαμένη. 

 

• να ανέβει λοιπόν το δάσκαλο στα μάτια του παιδιού ανεξάρτητα με τα 

συναισθήματά τους απέναντί του. Αυτή η στάση μόνο καλό έχει να κάνει στο 

παιδί . 

• Αν δεν συμφωνούν μαζί του, ας μιλήσουν στο παιδί ότι ο δάσκαλος έχει τη 

δική του φιλοσοφία και ότι σκοπεύει να την ακολουθήσει στο μέτρο και το 

βαθμό που δεν προσβάλει. 

• Ακολουθούν τις στρατηγικές του δασκάλου και συνεχίζουν το έργο της 

διαπαιδαγώγησης στο σπίτι. 

• Υιοθετούν το μοντέλο μελέτης που ακολουθεί ο δάσκαλος ώστε να μη 

δημιουργείται σύγχυση στο παιδί. 
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Η  διαπαιδαγώγηση είναι το δυσκολότερο μάθημα. Είναι 100 φορές πιο εύκολο για 

ένα δάσκαλο να μάθει στο παιδί σας κάθετη διαίρεση από το να του μάθει κανόνες 

συνεργασίας και ομαδικότητας, αλληλοσεβασμού και αυτό-οργάνωσης. 

 

Γ7 Ο εκπαιδευτικός και ο ρόλος του στη διαμόρφωση θετικού 

παιδαγωγικού κλίματος 

 

Βασικός δημιουργός και διαμορφωτής του θετικού παιδαγωγικού κλίματος μέσα στη 

σχολική τάξη είναι ο εκπαιδευτικός. Οι τρόποι με τους οποίους ο εκπαιδευτικός 

αντιμετωπίζει τους μαθητές, διαμορφώνει τη διδασκαλία του (από την επιλογή της 

διδακτέας ύλης στο πλαίσιο της ελευθερίας που του δίνει το αναλυτικό πρόγραμμα 

έως και την εφαρμογή της διαδικασίας διδασκαλίας και μάθησης), ασκεί τη 

διεύθυνση της τάξης, και αντιμετωπίζει κάθε παιδί ως ξεχωριστό πρόσωπο και ως 

μέλος μιας ομάδας με τις σχέσεις που αναπτύσσονται στο εσωτερικό της, 

θεμελιώνουν το θετικό παιδαγωγικό κλίμα της σχολικής τάξης. Έτσι, για τη 

διαμόρφωση θετικού παιδαγωγικού κλίματος: Α) Ο εκπαιδευτικός διαμορφώνει ένα 

κλίμα αγάπης, αποδοχής και ασφάλειας για όλους τους μαθητές και για τον καθένα 

ξεχωριστά στο σχολείο. Κάθε μαθητής αισθάνεται αγαπητός και αποδεκτός κυρίως 

από τον εκπαιδευτικό και κατόπιν από τους συμμαθητές τους, ασφαλής από την 

πιθανή αρνητική διάθεση ορισμένων 6 συμμαθητών απέναντί του και (στις 

μικρότερες ηλικίες) από την αίσθηση του νέου χώρου (σχολικό κτήριο) στον οποίο 

διαβιεί για αρκετές ώρες κάθε ημέρα. Σε αυτή την περίπτωση ο μαθητής δεν διστάζει 

να συμμετέχει με τις όποιες (περιορισμένες) δυνάμεις του στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, δεν φοβάται την κοροϊδία και την απόρριψη από τον εκπαιδευτικό και 

τους συμμαθητές για τα πιθανά λάθη και τις αστοχίες του, δεν γίνεται θύμα σχολικού 

εκφοβισμού. Ανάλογα, και ο ίδιος σέβεται τις δυνατότητες και τις αδυναμίες των 

συμμαθητών του, αποδέχεται τη διαφορετικότητά τους σε ποικίλους τομείς, 

αναγνωρίζει την προσωπικότητά τους, συμμετέχει και συνεργάζεται μαζί τους σε 

ποικίλες δραστηριότητες και καταστάσεις (μάθημα, διάλειμμα, εκδρομές, διάφορες 

άλλες δράσεις) της σχολικής ζωής.  

Β) Βασικό μέλημα του εκπαιδευτικού είναι η παρώθηση και η ενθάρρυνση προς 

όλους τους μαθητές. Υποστηρίζει όπου και όσο χρειάζεται τις καθημερινές 

προσπάθειες και δράσεις τους όχι μόνο όσον αφορά την κατάκτηση στόχων του 

αναλυτικού προγράμματος αλλά και την υλοποίηση άλλων δράσεων (καλλιτεχνικών, 

πολιτιστικών, αθλητικών κ.ά.) που εντάσσονται στην ευρύτερη παιδαγωγική 

διαδικασία του σχολείου. Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει και υποβοηθά τους μαθητές 

του σε όλες τις προσπάθειές τους για γνωσιακή, κοινωνική, συναισθηματική, 

αισθητική ανάπτυξη παρέχοντας ερεθίσματα, διατυπώνοντας ιδέες, συμμετέχοντας 

στη διερεύνηση προβληματισμών, εντοπίζοντας και αναδεικνύοντας νέες προσωπικές 

ή ομαδικές κατακτήσεις των μαθητών. Στο πλαίσιο αυτό η επιβράβευση των μαθητών 

κινητοποιεί τα εσωτερικά κίνητρά τους για συνέχιση της προσπάθειας και για 
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επίτευξη των τελικών στόχων. Η επιβράβευση αυτή γίνεται πάντοτε κυρίως για την 

προσπάθεια που κατέβαλε ο μαθητής και όχι τόσο για το αποτέλεσμα της 

προσπάθειάς του. Έτσι, ο μαθητής που ενισχύεται για τη συμμετοχή, τη διάθεση, τις 

δυνάμεις που κατέβαλε για την επίτευξη ενός έργου αντιλαμβάνεται ότι 

αναγνωρίζεται η προσπάθειά του και είναι πιο εύκολα διατεθειμένος να κρίνει και να 

κριθεί για το αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής και να συνεχίσει τις προσπάθειες 

για τη βελτίωσή του.  

Γ) Ο σεβασμός των προσωπικών χαρακτηριστικών (γνωσιακών, κοινωνικών, 

συναισθηματικών, πολιτισμικών κ.ά.) όλων των παιδιών, των δυνατοτήτων και των 

αδυναμιών τους είναι βασικό στοιχείο της συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού. 

Διακρίσεις των μαθητών δεν μπορεί να γίνονται από τη μεριά του εκπαιδευτικού και 

η στάση του πρέπει να είναι ισότιμη προς όλα τα παιδιά της σχολικής τάξης. Η 

ισότητα όλων των παιδιών ανεξάρτητα από φυλή, χρώμα, θρησκεία, γλώσσα, 

εθνικότητα, κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, μαθησιακές ικανότητές και ο σεβασμός 

της αξιοπρέπειάς τους είναι απαραίτητη συνθήκη που πρέπει να τηρείται καταρχήν 

από τον εκπαιδευτικό και κατ’ επέκταση από τα παιδιά της τάξης, καθώς στις 

πολυπολιτισμικές σχολικές τάξεις και στην πολυπολιτισμική μας κοινωνία αποκτά 

ιδιαίτερη σημασία η αντιμετώπιση του άλλου, του διαφορετικού, ως ίσου. Η ισότιμη 

αντιμετώπιση όλων των μαθητών από τον εκπαιδευτικό με την παροχή ισάριθμων και 

κατάλληλων ευκαιριών μάθησης σε όλες τις δραστηριότητες και τη δίκαιη εφαρμογή 

των κανόνων της τάξης αποτελεί ουσιαστική εφαρμογή της ισότητας όλων στο 

σχολείο. Ο σεβασμός των προσωπικών ρυθμών μάθησης και ανάπτυξης των μαθητών 

αποτελεί βασικό στοιχείο αποφυγής έντονου άγχους μέσα στη σχολική τάξη 

συνδεδεμένου με τους μαθησιακούς στόχους και τις μαθησιακές υποχρεώσεις των 

μαθητών. Ο σεβασμός των προσωπικών ρυθμών και η εφαρμογή τεχνικών και 

πρακτικών διαφοροποιημένης διδασκαλίας ανάλογα με τις ικανότητες και τις ανάγκες 

των μαθητών μπορεί να αποφορτίζει θετικά το παιδαγωγικό κλίμα της σχολικής 

τάξης, παρέχοντας ταυτόχρονα σε όλους τους μαθητές τόσο τις δυνατότητες όσο και 

τον χρόνο επίτευξης των μαθησιακών και άλλων στόχων που μπορούν να 

κατακτήσουν κάθε σε δεδομένη σχολική περίοδο. Δ) Στο πλαίσιο του δυνατοτήτων 

που του παρέχει το αναλυτικό πρόγραμμα αλλά και το οργανωτικό πλαίσιο του 

σχολείου ο εκπαιδευτικός επιλέγει στόχους, διδακτέα ύλη, παιδαγωγικά μέσα και 

υλικά, και μεθοδεύει τη διαδικασία της διδασκαλίας και μάθησης με τέτοιον τρόπο 

ώστε να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες των παιδιών, να προκαλεί το ενδιαφέρον 

τους, να απαντά στα ερωτήματά τους, να καλύπτει τις ανάγκες τους, να ενεργοποιεί 

τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, χωρίς να επιβαρύνει υπέρμετρα τις 

όποιες δυνάμεις τους, χωρίς να δημιουργεί καταστάσεις άγχους και ανασφάλειας για 

το τελικό αποτέλεσμα, αλλά διατηρώντας μία διάθεση για προσπάθεια, δημιουργία 

και για επίτευξη των στόχων.  

Ε) Ο εκπαιδευτικός υποστηρίζει ενεργά την ατομική αξία και την προσωπική 

αξιοπρέπεια κάθε παιδιού χωριστά και ταυτόχρονα προστατεύει και προωθεί την 

ευτυχία όλης της σχολικής ομάδας. Στη σχολική τάξη με θετικό παιδαγωγικό κλίμα 

κάθε μέλος της έχει την προσωπική του αυταξία, διαμορφώνει θετική αυτοεικόνα, 
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είναι «συμφιλιωμένο» με τον εαυτό του. Τότε μόνο, όταν έχει διαμορφώσει θετικό 

αυτοσυναίσθημα, και υψηλή αλλά έλλογη αυτοεκτίμηση μπορεί να αντιμετωπίσει 

θετικά τους άλλους, να αναγνωρίσει τη δική τους αξία, να αποδεχθεί τη 

διαφορετικότητά τους στα χαρακτηριστικά και στις απόψεις τους, να ζήσει ειρηνικά 

και να συνεργαστεί δημιουργικά μαζί τους. Ο εκπαιδευτικός προσφέρει στους 

μαθητές ευκαιρίες να κάνουν επιλογές, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που τους 

παρέχουν το αναλυτικό και το ωρολόγιο πρόγραμμα αλλά και το πλαίσιο λειτουργίας 

του σχολείου: Αντί να επιλέγει ο ίδιος θέματα και τις δράσεις με τις οποίες θα 

ασχοληθούν οι μαθητές, αντί να περιγράφει το έργο, τον τρόπο και τον χρόνο στον 

οποίο θα πραγματοποιηθεί, ο εκπαιδευτικός πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στους 

μαθητές να επιλέγουν το αντικείμενο της απασχόλησής τους, το περιεχόμενο της 

μάθησης, τον τρόπο και τους συνεργάτες τους στη διαδικασία της μάθησης. Τα 

αυστηρά και κλειστά σχέδια διδασκαλίας αντικαθίστανται από ευέλικτα και ανοιχτά 

σχέδια που δίνουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό και στους μαθητές να τα 

διαμορφώνουν από κοινού και να τα αναδιαμορφώνουν ανάλογα με τις ανάγκες που 

διαπιστώνονται και με τα ενδιαφέροντα που αναδύονται. Ειδικά στις μικρότερες 

βαθμίδες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος η εφαρμογή της διαθεματικής 

προσέγγισης της γνώσης και της διδασκαλίας με τις δυνατότητες ελευθερίας που δίνει 

στη σχολική ομάδα (εκπαιδευτικό και μαθητές), παρέχει αρκετές ευκαιρίες 

προσαρμογής της εκπαιδευτικής δράσης και της διαδικασίας διδασκαλίας και 

μάθησης στις επιλογές 8 των παιδιών. Η επιλογή από τους ίδιους τους μαθητές των 

ενεργειών, των μέσων, των υλικών και των τρόπων μέσω των οποίων θα ερευνήσουν 

και ανακαλύψουν τη γνώση μέσα σε πλαίσιο αλληλοσεβασμού και ισότητας αποτελεί 

βασικό στοιχείο δημοκρατικότητας της σχολικής ζωής. Για τον λόγο αυτό ο 

εκπαιδευτικός παρέχει στους μαθητές ποικίλες ευκαιρίες για ψηφοφορίες μέσω των 

οποίων, με την αποδοχή της πλειοψηφίας και τον σεβασμό της μειοψηφίας 

διευθετούνται ζητήματα επιλογών της σχολικής τάξης και δίδεται στα παιδιά η 

ευκαιρία να ζήσουν τη δημοκρατία στην πράξη. Στις ψηφοφορίες είναι σημαντικό τα 

παιδιά να κατανοούν για ποιον λόγο ψηφίζουν, ποιο είναι το πρόβλημα, να 

κατανοήσουν ότι η ψήφος τους θα έχει συνέπεια/αποτέλεσμα, να αντιληφθούν ότι 

ψηφίζοντας διατυπώνουν και υποστηρίζουν την άποψή τους 

Ζ) Η εφαρμογή εταιρικών και ομαδικών μορφών διδασκαλίας (λαμβάνοντας πάντα 

υπόψη και το επίπεδο κοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών, ώστε αφενός να μην 

παραβιάζεται το στάδιο ανάπτυξής τους και αφετέρου να προωθείται η 

κοινωνικοποίησή τους) αντί της μετωπικής/συλλογικής μορφής διδασκαλίας, και η 

προσέγγιση της γνώσης με την εφαρμογή όχι τόσο των άμεσων μορφών, που 

χαρακτηρίζονται για τη δασκαλοκεντρικότητά τους (π.χ. μονόλογος, προσφορά της 

γνώσης) όσο των έμμεσων μορφών διδασκαλίας, που χαρακτηρίζονται για τη 

μαθητοκεντρικότητά τους (π.χ. συζήτηση, διερεύνηση και ανακάλυψη της γνώσης) 

διαμορφώνουν ένα μαθησιακό πλαίσιο μέσα στο οποίο οι μαθητές αποφασίζουν ως 

μέλη ομάδων για το αντικείμενο, τις κατευθύνσεις και τον τρόπο της έρευνας και της 

μάθησης και βιώνουν το δημοκρατικό τρόπο ζωής. Εδώ πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο 

εκπαιδευτικός δεν απέχει από αυτές τις διαδικασίες, αλλά είναι εκείνος που: - θα 
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δώσει στους μαθητές τις πρώτες βασικές ιδέες, τις ελάχιστες κοινές γνώσεις και θα 

θέσει τους αρχικούς προβληματισμούς. - θα προσφέρει κατάλληλα ερεθίσματα 

υποβοηθώντας τους μαθητές στη διαμόρφωση δράσεων, - θα εμπλουτίσει τον 

σχολικό χώρο με ποικίλα υλικά υποδεικνύοντας πολλούς, ποικίλους και κατάλληλους 

τρόπους χρήσης των, - θα υποβοηθήσει στη διατύπωση εύστοχων προτάσεων και 

εναλλακτικών λύσεων, - θα παρωθήσει στους μαθητές στη συμμετοχή σε ομαδικές 

δραστηριότητες. 

 Η) Ο εκπαιδευτικός μοιράζεται τον έλεγχο, τη διαχείριση της τάξης με τους μαθητές. 

Δεν δίνει οδηγίες και εντολές απαιτώντας από τα παιδιά να τις ακολουθήσουν με 

απόλυτη υπακοή. Αντίθετα, μέσα από τη συζήτηση και τη διαμόρφωση των κανόνων 

της τάξης με την ενεργό συμμετοχή των παιδιών αντιμετωπίζονται με την ομάδα 

καταστάσεις που δημιουργούν προβλήματα στις σχέσεις των μαθητών και στην 

εύρυθμη λειτουργία της ομάδας. Οι λύσεις στις «κρίσεις» που ανακύπτουν μέσα στην 

τάξη αντιμετωπίζονται με την ενεργό συμμετοχή όλων των μαθητών (ανεξάρτητα 

από το βαθμό εμπλοκής του καθενός στην κρίση) στη σχετική συζήτηση μέσω της 

οποίας το πρόβλημα προσεγγίζεται από όλες τις πλευρές (όπως αυτές διατυπώνονται 

από τους μαθητές), αναζητούνται τα αίτια του προβλήματος, διατυπώνονται 

προτάσεις για την επίλυσή του, κρίνεται με τη διατύπωση της ανάλογης 

επιχειρηματολογίας η καταλληλότητα και η δυνατότητα εφαρμογής τους και 

λαμβάνονται πλειοψηφικά οι σχετικές αποφάσεις. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε 

αυτές τις περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα λεπτός, καθώς πρέπει να υποβοηθήσει τους 

μαθητές να καταλήξουν στην επιλογή της καταλληλότερης απόφασης για όλους μέσω 

ελεύθερης δημοκρατικής συζήτησης, αφενός χωρίς να φαίνεται ότι ο ίδιος έχει 

προαποφασίσει σχετικά και αφετέρου χωρίς να «ξεφύγουν» οι μαθητές λαμβάνοντας 

αποφάσεις υπερβολικά σκληρές και ενδεχομένως άδικες για κάποιους συμμαθητές 

τους. Σε αυτές τις συζητήσεις οι κανόνες της τάξης που έχουν θεσπιστεί με τους 

μαθητές, μπορεί να αποτελούν βασικό στοιχείο της αντιμετώπισης σχετικών 

«κρίσεων» από την ομάδα. 

Θ) Η θέσπιση και τήρηση των «κανόνων της τάξης» είναι ένα άλλο βασικό στοιχείο 

για τη συμμετοχή των μαθητών στη σχολική ομάδα και τη διαμόρφωσή θετικού 

παιδαγωγικού κλίματος στη σχολική τάξη. Η θέσπιση και τήρηση των κανόνων 

μπορεί να αποτρέψει την εμφάνιση αρκετών προβλημάτων σχέσεων και 

συμπεριφοράς μεταξύ των μαθητών, τα οποία επηρεάζουν αρνητικά τη ζωή στη 

σχολική τάξη και το παιδαγωγικό κλίμα που επικρατεί σε αυτήν. Η θέσπιση των 

κανόνων της τάξης που ρυθμίζουν βασικά θέματα της σχολικής ζωής πρέπει να 

πραγματοποιείται με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών, έτσι ώστε οι κανόνες να 

αποτελούν δημιουργία όλης της ομάδας και όχι μονόπλευρη επιβολή ρυθμίσεων από 

τον εκπαιδευτικό. Η σχετική προσπάθεια δεν είναι πάντοτε εύκολη, καθώς σχετίζεται 

με την ηλικία και με τις εμπειρίες κάθε μαθητή να αυτορυθμίζει τη συμπεριφορά του. 

Συχνά είναι ωφέλιμο να συζητηθούν κανόνες που έχουν διαμορφωθεί για 

συγκεκριμένες συνθήκες της καθημερινής ζωής εντοπίζοντας την ανάγκη διατύπωσής 

τους (Γιατί τους έφτιαξαν; Τι, λέτε, να είχε συμβεί;), τον φορέα δημιουργίας τους 

(Ποιος τους έφτιαξε;) τον τρόπο δημιουργίας τους (Πώς τους έφτιαξαν; Τι 
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σκέφθηκαν;). Κανόνες σχετικοί με παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά (πρώτες 

ενασχολήσεις με παιχνίδια κανόνων)  με την κυκλοφοριακή αγωγή, τη συμπεριφορά 

σε συγκεκριμένους χώρους (π.χ. πλοίο, μουσείο) την κοινωνία και την αναφορά σε 

νόμους του κράτους είναι δυνατόν να μας βοηθήσουν σε μια τέτοια συζήτηση. 

Προβληματισμοί σχετικοί με τη μη τήρηση των κανόνων (Τι μπορεί να γίνει, αν δεν 

τους εφαρμόζει κανείς;), η κριτική στους κανόνες (π.χ. Πώς σου φαίνεται αυτός ο 

κανόνας; Είναι δίκαιος / σωστός / εύκολος;) και η δυνατότητα κατάργησης 

υφιστάμενων ή πρόσθεσης νέων κανόνων (π.χ. Εσύ ποιον άλλον κανόνα θα 

έβαζες/πρόσθετες/πρότεινες; Ποιον θα έβγαζες/αφαιρούσες/καταργούσες; Γιατί;), 

προετοιμάζουν τον πολίτη που θα τηρεί τους νόμους μιας δημοκρατικής πολιτείας 

γνωρίζοντας τον τρόπο διαμόρφωσής τους και, παράλληλα, τηρώντας κριτική στάση 

απέναντί τους. Οι σχετικές συζητήσεις και η ενεργός συμμετοχή των μαθητών στη 

διαμόρφωση των κανόνων της τάξης τούς βοηθά να κατανοήσουν ότι 10 αυτοί 

υπάρχουν για να προστατεύουν τους ίδιους τους μαθητές. Έτσι, οι μαθητές 

αντιμετωπίζουν στο πλαίσιο της σχολικής τάξης καταστάσεις ανάλογες με εκείνες της 

καθημερινής ζωής μέσα σε μια δημοκρατική κοινωνία, κατά τις οποίες καλούνται να 

αναλάβουν την προσωπική ευθύνη τήρησης των κανόνων, διαμόρφωσης νέων 

κανόνων απαραίτητων για την καθημερινή ζωή, αναμόρφωσης ή και κατάργησης 

κανόνων που δεν είναι πλέον αποτελεσματικοί για την προστασία της ομάδας και του 

προσώπου στο δημοκρατικό πλαίσιο ζωής, και γενικά δεν ανταποκρίνονται στις 

μεταβαλλόμενες συνθήκες κάθε οργανωμένης μορφής κοινωνικής ζωής. Η 

διαμόρφωση των «κανόνων της σχολικής τάξης» γίνεται από τις πρώτες ημέρες του 

σχολικού έτους αξιοποιώντας καταστάσεις (π.χ. συγκρούσεις μεταξύ των παιδιών, 

μικροαπροσεξίες, σχετική φασαρία, ακαταστασία των υλικών μετά τη χρήση τους, μη 

σωστή χρήση των χώρων και των υλικών του σχολείου, κ.ά.) που προκύπτουν από 

την ομαδική ζωή και εμφανίζονται με υψηλούς βαθμούς περιστατικών, ποικιλίας και 

συχνότητας. Η αξιοποίηση των καταστάσεων αυτών ως αφετηρία συζήτησης βοηθά 

τους μαθητές να αντιλαμβάνονται ότι συζητούν για κάτι που υπάρχει πραγματικά, 

υπάρχει δίπλα τους και ανάμεσά τους και επηρεάζει τη δική τους ζωή. Γι’ αυτό και με 

τις πρώτες ευκαιρίες είναι καλό ο εκπαιδευτικός να ξεκινήσει τη σχετική συζήτηση 

στα παιδιά και υποβοηθώντας τα να τα οδηγήσει στη διατύπωση από κοινού 

αποδεκτών κανόνων συμπεριφοράς και ζωής στο σχολείο. Συνιστάται οι κανόνες να 

είναι λίγοι, σαφείς, σύντομοι, λειτουργικοί, να έχουν καταφατική σύνταξη και όχι 

μόνο αρνητική, ενώ μπορεί να διαφοροποιούνται για επιμέρους πτυχές της σχολικής 

ζωής (π.χ. μάθημα στην αίθουσα, διάλλειμα, εκδρομή), να μην είναι απόλυτοι και, 

φυσικά, να ισχύουν για όλους. Η ισότητα όλων των μαθητών κατά τη θέσπιση και την 

εφαρμογή των κανόνων της τάξης χωρίς διακρίσεις που οφείλονται σε προσωπικές 

αρέσκειες ή απαρέσκειες και σε προκαταλήψεις του εκπαιδευτικού ή σε 

προκαταλήψεις και σε σχέσεις φιλίας ή δύναμης μεταξύ τους, εξασφαλίζει στους 

μαθητές το δικαίωμα της ισονομίας μέσα στη σχολική τάξη. Μέσα σε ένα τέτοιο 

δημοκρατικό παιδαγωγικό κλίμα οι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι έχουν αξία, ότι 

αξίζουν σεβασμό από τους άλλους (συνομήλικους αλλά και μεγαλύτερους), ότι έχουν 

δικαιώματα, ότι οι ίδιοι πρέπει να σέβονται όλους τους άλλους και ότι τα δικαιώματά 

τους σταματούν εκεί που αρχίζουν τα δικαιώματα των άλλων. Ενταγμένοι στο 
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κατάλληλο παιδαγωγικό κλίμα οι μαθητές θα κατανοήσουν ότι οι προσωπικές τους 

ανάγκες και επιθυμίες είναι δυνατόν να ικανοποιούνται και ότι τα δικαιώματά τους 

προστατεύονται και πρέπει να εφαρμόζονται μέχρι το σημείο εκείνο που η 

πραγμάτωσή τους θίγει τα αντίστοιχα δικαιώματα των άλλων. Ταυτόχρονα, μέσω των 

συλλογικών και ομαδικών δραστηριοτήτων μαθαίνουν να επεκτείνουν το ενδιαφέρον 

τους από την εγωκεντρική ικανοποίηση των προσωπικών τους αναγκών στο κοινό 

καλό, στην ευόδωση του συνόλου και της ομάδας. Ως μέλη μιας δημοκρατικής 

κοινότητας, μέσα από δραστηριότητες ελεύθερης διατύπωσης απόψεων, 

ψηφοφοριών, συλλογικών και ομαδικών δράσεων, τα παιδιά αναπτύσσουν την έννοια 

του κοινού ενδιαφέροντος διαπιστώνοντας ότι τα δικά τους ενδιαφέροντα και 

επιθυμίες μπορούν να διαφοροποιούνται ή να συμπίπτουν με εκείνα των άλλων και 

ότι η προσωπική τους 11 ευημερία συνδέεται στενά με την ευημερία των άλλων. 

Έτσι, με τη θέσπιση και εφαρμογή κανόνων της τάξης, η αντιμετώπιση καταστάσεων 

που συνήθως λειτουργούν διαλυτικά για τις σχέσεις των μαθητών μπορεί να οδηγήσει 

στη διαμόρφωση της έννοιας της κοινότητας, η οποία αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό 

συστατικό του θετικού παιδαγωγικού κλίματος.  

Ι) Ο εκπαιδευτικός προωθεί την ελευθερία της σκέψης και της έκφρασης. Παρωθεί 

τους μαθητές με την κατάλληλη διατύπωση προβληματισμών και ερωτήσεων στη 

διαμόρφωση απόψεων και ιδεών και διασφαλίζει τη δυνατότητά τους να τις 

εκφράζουν ελεύθερα, να τις υπερασπίζονται με επιχειρήματα και να τις κρίνουν και 

να τις συγκρίνουν με τις ιδέες των άλλων . Στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) του ελληνικού σχολείου επιδιώκεται η 

ενθάρρυνση των παιδιών από τους εκπαιδευτικούς να εκφράζονται και να 

αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. Η ελευθερία της έκφρασης των μαθητών αφορά όλους 

τους εκφραστικούς τρόπους που αυτοί διαθέτουν και οδηγεί και στην ανακάλυψη 

νέων εκφραστικών τρόπων. Σε μία τέτοια δημοκρατική συνθήκη ο εκπαιδευτικός δεν 

δίδει στους μαθητές έτοιμα πρότυπα και σχέδια που εκείνοι πρέπει να τα αντιγράψουν 

επακριβώς. Αντίθετα, παρέχει στους μαθητές ιδέες, υλικά, ακόμα και ολοκληρωμένες 

σχετικές εργασίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως έναυσμα για την παραγωγή 

ιδεών από τους ίδιους και όχι ως αντικείμενο πιστής αντιγραφής. Έτσι, η ελεύθερη 

επιλογή τρόπων έκφρασης εφαρμόζεται στη γλώσσα, όπου οι μαθητές εκφράζονται 

συζητώντας, διαβάζοντας, γράφοντας αλλά και δημιουργώντας το δικό τους κείμενο  

όπως μπορούν, στις διάφορες μορφές τέχνης (εικαστικά, μουσική, δραματική τέχνη), 

όπου επιλέγουν τον τρόπο έκφρασης, τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουν και ελεύθερα 

θα εκφράσουν ό,τι καθένας από αυτούς αισθάνεται. Η επιλογή του μαθητή να 

εκφράσει αυτό που επιθυμεί με τον τρόπο που επιθυμεί και με τις δυνάμεις που 

διαθέτει αποτελούν χαρακτηριστικά στοιχεία ελευθερίας, δημοκρατίας, 

αυτοπραγμάτωσης στον χώρο του σχολείου. Η ελευθερία κάθε παιδιού στις επιλογές 

αυτές περιορίζεται μόνο από τη συνετή χρήση τους και από το σεβασμό προς την 

αξιοπρέπεια, τις ανάγκες και τις παρόμοιες επιλογές των άλλων παιδιών. Ο 

εκπαιδευτικός φροντίζει για την από κοινού δημιουργία και τήρηση με τα παιδιά  

ενός κλίματος ασφάλειας, αγάπης, αποδοχής για όλα τα παιδιά μέσα στο οποίο τα ίδια 

θα μπορούν να εκφράζονται χωρίς τον φόβο της διακωμώδησης και της απόρριψης 
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από την εκπαιδευτικό ή από την υπόλοιπη σχολική ομάδα. Η ελεύθερη διατύπωση 

από τους μαθητές των απόψεών τους, των συναισθημάτων τους, των βιωμάτων τους 

σε συνδυασμό με τη δυνατότητά τους να επιλέγουν ελεύθερα (με σεβασμό προς τους 

άλλους) τις μορφές (λεκτική, σωματική, δραματική, εικαστική, μουσική) και τα υλικά 

με τα οποία θα εκφραστούν αποτελεί βασικό στοιχείο ενός παιδαγωγικού κλίματος 

ελευθερίας και δημοκρατίας. 

 ΙΑ) Ο εκπαιδευτικός οδηγεί τους μαθητές της σχολικής τάξης στη σταδιακή 

διαμόρφωση της έννοιας της κοινότητας. Προσπαθεί, δηλαδή, να οδηγήσει τη 

μεταμόρφωση της σχολικής τάξης από σύνολο ατόμων σε κοινότητα προσώπων 

βοηθώντας τους μαθητές να επιλέγουν και να υιοθετούν κοινούς σκοπούς και να 

εργάζονται για την επίτευξή τους, και να προσφέρει ευκαιρίες ισότιμης συμμετοχής 

στην αντιμετώπιση προβλημάτων που αναδύονται στην ομάδα.Οι μαθητές καλούνται 

σταδιακά να κατανοήσουν ότι αποτελούν μέλη ομάδων (όπως η οικογένεια, οι φίλοι, 

η σχολική τάξη τους), των οποίων μοιράζονται τους κοινούς στόχους. Είναι ιδιαίτερα 

αποτελεσματικό να δίνουμε τη δυνατότητα στους μαθητές να αποτελούν μέλη και 

μικρότερων ομάδων και όχι μόνο της μεγάλης ομάδας της τάξης, καθώς το 

συναίσθημα του ανήκειν διαμορφώνεται σταδιακά κατά την υπέρβαση του 

εγωκεντρισμού. Οι μικρότερες αυτές ομάδες, που ξεκινούν από ζεύγη και 

αναπτύσσονται σε αριθμό μελών, μπορεί να καθορίζονται από τον εκπαιδευτικό ή να 

είναι αυτοσχηματιζόμενες. Στις καθοριζόμενες από τον εκπαιδευτικό ανήκουν οι 

ομάδες που δημιουργούνται στην αρχή του σχολικού έτους και αναλαμβάνουν και 

την πραγματοποίηση συγκεκριμένων έργων στην τάξη (π.χ. επιμέλεια της τάξης), οι 

οποίες μπορεί να ανασχηματίζονται κατά τη διάρκεια του έτους, αν αυτό επιθυμούν 

μαθητές. Σκοπός της δημιουργίας τους από τον εκπαιδευτικό είναι η επίτευξη της 

πρώτης επαφής και συνεργασίας των παιδιών μεταξύ τους. Στη συγκρότηση των 

ομάδων αυτών ο εκπαιδευτικός δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη συμμετοχή παιδιών από 

όλες τις διαφορετικές πτυχές της τάξης: παιδιά διαφορετικών ικανοτήτων, φύλων 

(αγόρια και κορίτσια), διαφορετικών πολιτισμικών πλαισίων (κοινωνικών, εθνικών, 

γλωσσικών, θρησκευτικών), διαμορφώνουν «μεικτές» ομάδες, όπως μεικτή είναι η 

κοινωνία. Οι αυτοσχηματιζόμενες από τα παιδιά ομάδες είναι δύσκολο να έχουν 

αυτόν τον μεικτό χαρακτήρα, καθώς σχηματίζονται από τα ίδια τα παιδιά με κριτήριο 

το κοινό ενδιαφέρον και τις μεταξύ τους φιλίες. Ο εκπαιδευτικός, σε αυτή την 

περίπτωση, με παιδαγωγικό τακτ προτείνει στα παιδιά τη συμπερίληψη και άλλων 

στην ομάδα τους ή και την εναλλαγή των προσώπων που συγκροτούν τις διάφορες 

αυτοσχηματιζόμενες ομάδες. Η υιοθέτηση από τα μέλη της ομάδας κοινών στόχων 

και η ανάπτυξη συνεργασίας για την επίτευξή τους απαιτεί από το παιδί να 

ενδιαφέρεται λιγότερο από ό,τι συνήθως για τον εαυτό του και περισσότερο για το 

κοινό καλό της ομάδας. Εδώ βρίσκεται ένα λεπτό σημείο που πρέπει να προσεχθεί 

ιδιαίτερα από τον εκπαιδευτικό: στο δημοκρατικό παιδαγωγικό κλίμα, συμμετοχή και 

συνεργασία σημαίνει ότι η επιθυμία του μαθητή να συνυπάρχει, να συνεργάζεται με 

άλλους και να ανήκει σε μια ομάδα, δεν αντιπαρατίθεται με την ανάγκη του να 

διατηρεί την ατομικότητά του και δεν οδηγεί σε κανενός είδους κατάλυσή της. Η 

δημοκρατική κοινωνία δεν χρειάζεται ανθρώπους που έχουν αποτελέσει την 
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ιδιοπροσωπία τους και αποτελούν άτομα της μάζας, αλλά πρόσωπα αυτόνομα και 

ελεύθερα με αυτογνωσία, με ευαισθησία και ενδιαφέρον για τον άλλον και με 

διάθεση να συνεργαστούν μαζί του για το κοινό καλό μέσα από το οποίο θα 

προκύπτει και το προσωπικό τους καλό. Η μείωση του ανταγωνισμού μεταξύ των 

παιδιών και ο σχεδιασμός ομαδικών δραστηριοτήτων από τον εκπαιδευτικό προάγουν 

τη συνεργασία μέσα στην ομάδα. Είναι καλό να αποφεύγονται ανταγωνιστικές 

δραστηριότητες μέσα στην ομάδα διότι αυτές διαλύουν το πνεύμα συνοχής και 

συνεργασίας των μελών της και, ενδεχομένως, πληγώνουν την αυτοεκτίμηση των 

αδύναμων μελών, οδηγώντας σε έπαρση τα ισχυρά μέλη. Ο εκπαιδευτικός προσπαθεί 

να διαμορφώσει εκείνες τις συνθήκες συνεργασίας μέσα στην ομάδα ώστε οι μαθητές 

να χαίρονται από τη συμμετοχή τους σε αυτήν, να μπορούν να ορίσουν τη δική τους 

συμμετοχή στο επιτελούμενο έργο, να κινητοποιούνται από τον κοινό σκοπό, να 

προσφέρουν και να δέχονται βοήθεια εντός της ομάδας, όταν αυτό χρειάζεται, 

αναπτύσσοντας ευαισθησία και ενδιαφέρον για τα άλλα μέλη. Σε μια σχολική τάξη με 

θετικό παιδαγωγικό κλίμα ο εκπαιδευτικός:  

α) αναγνωρίζει και ενισχύει κάθε παιδί για την ατομικότητά του, η οποία 

αποτελεί ισότιμο στοιχείο της ομάδας,  

β) φροντίζει να ανατίθενται σε κάθε παιδί συγκεκριμένες ευθύνες / 

αρμοδιότητες / καθήκοντα που συμβάλλουν στην επίτευξη του κοινού έργου 

της ομάδας,  

γ) επιβραβεύει και ενισχύει τις πράξεις συνεργασίας.  

ΙΒ) Η χιουμοριστική διάθεση του εκπαιδευτικού μπορεί να αποτελέσει ένα 

παράγοντα αποφόρτισης έντονων καταστάσεων ή και κρίσεων που δημιουργούνται 

συχνά στη σχολική τάξη ή να βοηθήσει τα παιδιά να χαλαρώσουν από την έντονη 

μαθησιακή πίεση που συχνά δέχονται. Εννοείται ότι αφενός το χιούμορ δεν 

χρησιμοποιείται για να καλύψει τα προβλήματα που υπάρχουν αλλά για να αμβλύνει 

την ένταση της εμφάνισής τους και αφετέρου δεν στρέφεται κατά των μαθητών με τη 

διατύπωση κακεντρεχών σχολίων για αυτούς ή τον κωμικό σχολιασμό 

χαρακτηριστικών, συνηθειών, λόγων ή ενεργειών τους. 

 ΙΓ) Ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως πρότυπο δημοκρατικού ανθρώπου και πολίτη για 

τους μαθητές της τάξης του. Σέβεται κάθε μαθητή, ενθαρρύνει προς την ανάπτυξη 

του αλληλοσεβασμού, ακούει τις απόψεις των μαθητών, τους δίνει τη δυνατότητα να 

συμμετέχουν στη διαμόρφωση βασικών στοιχείων της σχολικής ζωής (όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω), αναδεικνύει κάθε παιδική προσωπικότητα συζητώντας για 

τα έργα, τις επιθυμίες, τις αρέσκειες κάθε μαθητή, συνεργάζεται μαζί τους, όπως και 

με τους συναδέλφους, τους γονείς και τους κοινωνικούς φορείς αποσκοπώντας στο 

κοινό καλό του νηπιαγωγείου. Η εφαρμογή από τον εκπαιδευτικό του 

δημοκρατικού/συμμετοχικού στυλ διοίκησης και οργάνωσης της τάξης έναντι του 

αυταρχικού και του ελευθεριάζοντος/επιτρεπτικού στυλ αποτελεί τον πιο σταθερό και 

αποτελεσματικό παράγοντα ανάπτυξης δημοκρατικής συμπεριφοράς από τα παιδιά. 

Οι παραπάνω ενέργειες του εκπαιδευτικού οδηγούν στη διαμόρφωση δημοκρατικού 

παιδαγωγικού κλίματος στο σχολείο. Άλλωστε, θα ήταν αντιφατικό να διδάσκονται 
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στοιχεία για το δημοκρατικό πολίτευμα όταν το παιδαγωγικό κλίμα, το στυλ 

διοίκησης και διαχείρισης της τάξης, δεν είναι δημοκρατικό αλλά αυταρχικό ή 

αδιάφορο. Από όλα τα παραπάνω προκύπτουν αφενός η σημασία της διαμόρφωσης 

ενός θετικού παιδαγωγικού κλίματος στη σχολική τάξη και αφετέρου ο σημαντικός 

ρόλος που έχει να διαδραματίσει ο εκπαιδευτικός στη διαμόρφωση αυτή. Είναι 

προφανές ότι ο εκπαιδευτικός που χαρακτηρίζεται από αυτοσυνειδησία, αγάπη και 

υπευθυνότητα για το έργο του, συνεχή αναστοχασμό για το κλίμα της τάξης του, 

βαθιά γνώση των μαθητών του είναι εκείνος που έχει τα εχέγγυα για να διαμορφώσει 

θετικό παιδαγωγικό κλίμα στο πλαίσιο της σχολικής τάξης.(Γεωργοπούλου,2009). 
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