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Πεξίιεςε
Ο αξηζκφο ησλ παηδηψλ πνπ θαίλεηαη λα αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο
θαη λα νδεγνχληαη πνιιέο θνξέο ζηηο ζπγθξνχζεηο έρεη απμεζεί θαηαθφξπθα ηηο
ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη απηφ αλαπφθεπθηα νθείιεηαη ζηα πην ζχλζεηα θαη
πεξίπινθα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη νηθνγέλεηεο θαη ηα παηδηά ζήκεξα.
Αθφκα παξαηεξείηαη έιιεηςε ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ
γνλέσλ θαη ζηνπο κεραληζκνχο εληνπηζκνχ θαη εμάιεηςεο απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ.
ηελ παξνχζα εξγαζία αλαιχνληαη νξηζκέλνη ηνκείο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ
ελίζρπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ. Ζ έιιεηςε επηθνηλσλίαο , ε έιιεηςε αλαγλψξηζεο ησλ
ζπλαηζζεκάησλ , ε έιιεηςε απηνεθηίκεζεο θαη απηναληίιεςεο θαη ε αδπλακία
επίιπζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ ιφγσ έιιεηςεο γλψζεο απνηεινχλ απηνχο ηνπο ηνκείο.
Αλαιχνληαη νη ζθνπνί θαη νη ζηφρνη ησλ παξαπάλσ ηνκέσλ , νη ηαθηηθέο , νη
δξαζηεξηφηεηεο θαη νη ζηξαηεγηθέο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχλ νη γνλείο , νη
εθπαηδεπηηθνί , νη καζεηέο θαη γεληθφηεξα ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηεο επηζεηηθφηεηαο θαη ησλ ερζξηθψλ ζπκπεξηθνξψλ.
Οη ζπγθξνχζεηο είλαη θάηη αλαπφθεπθην κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ. Ζ
αιιειεμάξηεζε ησλ κειψλ κηαο νκάδαο, ε αζπκβαηφηεηα ησλ ζηφρσλ, ε
αβεβαηφηεηα, ε έιιεηςε θαηαλφεζεο θαη επηθνηλσλίαο απνηεινχλ πεγέο έληαζεο θαη
ζπγθξνχζεσλ. (ηεηαθάθεο, Καηδφο 2002).

Λέμεηο Κιεηδηά
χγθξνπζε, επηθνηλσλία , ζπλαηζζήκαηα , απηναληίιεςε , ζηξαηεγηθέο επίιπζεο
ζπγθξνχζεσλ

4

Abstract
The amount of children that appear to deal with behavior issues and, therefore are
led to conflicts most of the times, has dramatically been increa over the last decades.
This, in turn, leads inevitably to more complex and complicated problems within the
family environment nowadays.
Moreover, another thing that is observed is the lack of sensitilization on behalf of the
teachers and partners as well as the detection mechanism of the problems mentioned
before and, therefore, their elimination.
In the present project, several fields that contribute to the reinforcement of the
conflicts are thoroughly analyzed. Lack of communication, lack of recognition of
emotions, lack of self confidence self perception and weakness in problem solving
due to lack of knowledge, consist these fields.
The purposes and the targets of the above mentioned fields, the tactics and the
activities are analyzed, so that if parents, teachers and the educational system follow
them, aggressiveness and hostile attitudes will be prevented.
Conflicts are inevitable in an organization. The interdependence of team members,
the incompatibility of goals, uncertainty, lack of understanding and communication
are sources of tension and conflict. (Stiakakis, Katzos, 2002).

Keywords
Conflict, Communication, feelings, self-understanding, conflict resolution strategies
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ΔΙΑΓΩΓΗ
ηελ παξνχζα εξγαζία αλαιχνληαη νη ηνκείο πνπ επεξεάδνπλ ην παηδί θαη ην
νδεγνχλ ζε ζπγθξνχζεηο , ερζξηθέο πξάμεηο θαη αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξέο.
Αλαιπηηθφηεξα ν αλαγλψζηεο ζην 1ν θαη 2ν θεθάιαην έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα
γλσξίζεη ηηο κνξθέο επηθνηλσλίαο , ηνλ ξφιν ηεο επηθνηλσλίαο ζηελ δσή ηνπ παηδηνχ
θαη ηελ βειηίσζε ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ ζην ζρνιηθφ θαη ζην
επξχηεξν πεξηβάιινλ ηνπο.
ην 3ν θεθάιαην δίλεηαη έκθαζε ζηελ

αλαγλψξηζε θαη έθθξαζε ησλ

ζπλαηζζεκάησλ , ν ρεηξηζκφο ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ε απφθηεζε βαζηθψλ
ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ.
ην 4ν θεθάιαην αλαθέξνληαη νη ηξφπνη απνδνρήο θαη βειηίσζεο ηνπ εαπηνχ, ε
θαηαλφεζε ησλ ζεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εαπηνχ θαη ε απνδνρή ησλ ηθαλνηήησλ
θαη ησλ αδπλακηψλ θάζε αλζξψπνπ.
ην 5ν θεθάιαην

αλαιχεηαη ν νξηζκφο ησλ ζπγθξνχζεσλ, νη κνξθέο ηνπ , ε

άζθεζε ησλ καζεηψλ ζηελ απνηειεζκαηηθή επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ζην ζρνιείν
θαη ζην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ε θαηαλφεζε ησλ ηξφπσλ αληίδξαζεο ζε
θαηαζηάζεηο ζπγθξνχζεσλ θαη νη ζπλέπεηεο ηνπο .
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Κεθάιαην 1ν Δπηθνηλσλία – Μέζα επηθνηλσλίαο
Ο Schramm (1971), αλαθέξεη πσο «Ζ επηθνηλσλία πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δηαδηθαζίεο
κέζα απφ ηηο νπνίεο έλα κπαιφ κπνξεί λα επεξεάζεη έλα άιιν». Ζ επηθνηλσλία
κπνξεί λα είλαη είηε απζφξκεηε θαη θπζηθή είηε πξνζρεδηαζκέλε θαη θσδηθνπνηεκέλε
ζπλεηδεηά θαη πξνζεθηηθά.
Ωο «κέζν» επηθνηλσλίαο κπνξνχκε λα νξίζνπκε ηελ κεηαθνξά ελφο κελχκαηνο απφ
έλα άηνκν ζε έλα άιιν. Πην ζπγθεθξηκέλα ν πνκπφο επηιέγεη έλα κέζν θαη ζηέιλεη
«ζήκαηα» πνπ πηζηεχεη φηη έρνπλ λφεκα θαη ν δέθηεο ζα κπνξέζεη λα ηα
απνθσδηθνπνηήζεη. Σα κέζα κε ηα νπνία κπνξνχλ λα κεηαδνζνχλ ηα κελχκαηα είλαη
αηειείσηα θαη απηά κπνξεί λα είλαη είηε ν ήρνο , ν πξνθνξηθφο ιφγνο , ην γξαπηφ
θείκελν , νη ρεηξνλνκίεο , ν ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο είηε ε νκηιία ( αηηήο ,
1994:70).
Ζ επηθνηλσλία έρεη δχν βαζηθέο κνξθέο: ηελ ιεθηηθή επηθνηλσλία δειαδή ηα
κελχκαηα πνπ αληαιιάζζνληαη κε ηελ νκηιία καο , πξνθνξηθά αιιά θαη γξαπηά κέζα
απφ ηηο ιέμεηο θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε θαη αλαπηχζζνπκε. Ζ κε
ιεθηηθή επηθνηλσλία είλαη ε κεηάδνζε ελφο κελχκαηνο κέζα απφ ηηο εθθξάζεηο ηνπ
πξνζψπνπ θαη ηελ θίλεζε ηνπ ζψκαηνο.
Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ «ρνιή ηεο Δπηθνηλσλίαο» ηνπ Paulo Alto( Bateson,
1972) ε επηθνηλσλία είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ έρεη έλα ζθνπφ θαη γηαπηφ δηεμάγεηαη
κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην θάλνληαο ρξήζε ησλ παξαπάλσ κέζσλ
επηθνηλσλίαο (ιεθηηθήο – κε ιεθηηθήο).

1.1 Λεθηηθή- Με ιεθηηθή επηθνηλσλία
Σν θξηηήξην δηαρσξηζκνχ αλάκεζα ζηελ ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή επηθνηλσλία είλαη αλ
ρξεζηκνπνηνχλ ιέμεηο ή άιια ζχκβνια φπσο εθθξάζεηο θηλήζεηο κνξθαζκνχο .
Ζ ιεθηηθή είλαη ε πην ζπλεζηζκέλε κνξθή επηθνηλσλίαο. Μέζα απφ απηή ν
άλζξσπνο

επηθνηλσλεί

θαη

δηαρσξίδεηαη

απφ

ηνπο

ππφινηπνπο

δσληαλνχο

νξγαληζκνχο. Πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ γιψζζα θαη ηελ ρξήζε ησλ ιέμεσλ θαη ησλ
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πξνηάζεσλ νη νπνίεο βνεζνχλ ζηελ

κεηαβίβαζε, ηελ ιήςε θαη ηελ απνδνρή

κελπκάησλ, κέζσ ηεο ρξήζεο ιέμεσλ.
Γηαθξίλεηαη ζε δχν κνξθέο ζηελ πξνθνξηθή θαη ηελ γξαπηή επηθνηλσλία.
Ζ κε ιεθηηθή επηθνηλσλία πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο ηε ρξήζε νκηιίαο ή γξαπηνχ
ιφγνπ κέζα απφ ρεηξνλνκίεο, εθθξάζεηο, ηελ ζηάζε ηνπ ζψκαηνο θαη ηνπ θεθαιηνχ .
Γηα λα εθαξκφζνπκε ηελ κε ιεθηηθή επηθνηλσλίαο πξέπεη λα ππάξρεη νπηηθή επαθή
κεηαμχ ηνπ απνζηνιέα θαη ηνπ παξαιήπηε ελφο κελχκαηνο .

1.2

Μνξθέο επηθνηλσλίαο

Οη κνξθέο επηθνηλσλίαο δηαθξίλνληαη ζε επηά θιάδνπο: νξηδφληηα, θάζεηε, αλνδηθή,
άηππε , ηππηθή , αηνκηθή θαη γξαπηή επηθνηλσλία.
Ζ νξηδφληηα επηθνηλσλία αθνξά ηελ επηθνηλσλία ελφο ή πεξηζζφηεξσλ αλζξψπσλ
πνπ βξίζθνληαη ζην ίδην επίπεδν ηεξαξρίαο θαη ηνπο βνεζά ζηελ δηεπζέηεζε θαη ηνλ
ζπληνληζκφ ηπρφλ πξνβιεκάησλ ή δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρεη λα πινπνηήζεη ή λα ιχζε
ε ππεξεζία ή ν νξγαληζκφο ζηνλ νπνίν βξίζθνληαη.
Ζ θάζεηε επηθνηλσλία αθνξά ηα κελχκαηα (εληνιέο) πνπ κεηαδίδνληαη απφ έλα
ηεξαξρηθά αλψηεξν άηνκν ζε έλα θαηψηεξν ρσξίο απηφ λα κπνξεί λα αληηδξάζεη.
Ζ αλνδηθή επηθνηλσλία γίλεηαη κε ηελ κεηάδνζε ηεο

πιεξνθνξίαο απφ ηα

θαηψηεξα ζηα αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηξψκαηα . Μέζα απφ απηή ηελ κνξθή
επηθνηλσλίαο ηα αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηξψκαηα ελεκεξψλνληαη γηα ηελ θαηάζηαζε
πνπ βξίζθεηαη θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη έλαο νξγαληζκφο ( π.ρ ζρνιείν ).
Ζ ηππηθή επηθνηλσλία αθνξά ηελ κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ κέζα απφ ηηο
νξγαλσηηθέο δνκέο ελφο νξγαληζκνχ ( αηηήο ,1994: 70-71).
Ζ άηππε επηθνηλσλία γίλεηαη κε ηελ κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ κεηαμχ κειψλ ελφο
νξγαληζκνχ έμσ απφ ηα πιαίζηα ηνπ. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη ε δεκηνπξγία ςεπδψλ
θαη ιαλζαζκέλσλ πιεξνθνξηψλ θαζψο έρεη επηθξαηήζεη ε κνξθή ησλ «δηαδφζεσλ»
(Καλειιφπνπινο & Καηζηνχιαο , 1984:325).
Ζ αηνκηθή επηθνηλσλία πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο κε ηελ ζπλνκηιία θαη ηελ
ζπλέληεπμε. Μέζα απφ απηή δειαδή ν αθξναηήο πξνζπαζεί λα θαηαιάβεη αλ ν
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νκηιεηήο έρεη ηα πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη γηα κηα επαγγεικαηηθή ζέζε π.ρ ζηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα.
Ζ γξαπηή επηθνηλσλία απνηειεί ην βαζηθφ ηξφπν επηθνηλσλίαο κέζα ζηελ ζρνιηθή
κνλάδα . Μέζα απφ απηήλ εθθξάδνληαη νη ηδέεο , νη απφςεηο , ηα ζπλαηζζήκαηα ελφο
αλζξψπνπ. Αθφκα παξέρνληαη νδεγίεο , εληνιέο θαη απνηειέζκαηα .

Κεθάιαην 2 Δπηθνηλσλία ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ
ην ζρνιείν ε επηθνηλσλία επηηπγράλεηαη θπξίσο κε ηνλ πξνθνξηθφ θαη ηνλ γξαπηφ
ιφγν ζε φιεο ηηο κνξθέο ηνπ. Γελ είλαη φκσο ιίγεο νη θνξέο φπνπ ε έλλνηα ηεο
επηθνηλσλίαο παξακειείηαη απφ ηελ παηδαγσγηθή πξαθηηθή ή ρξεζηκνπνηνχληαη
θαλφλεο νη νπνίνη δελ είλαη δπλαηφλ λα θαιχςνπλ ηηο επηθνηλσληαθέο αλάγθεο ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο . Ζ ζρνιηθή επηθνηλσλία απνηειεί κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία
θαζψο εκπιέθνληαη ζε απηή πνιιά θαη δηαθνξεηηθά άηνκα θαη νη απαηηήζεηο ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο πνηθίινπλ κε
απνηέιεζκα λα θάλνπλ ηελ επηθνηλσλία ησλ κειψλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο θνηλφηεηαο πην
δχζθνιε.
Σα παηδηά ζην ζρνιείν κέζα απφ ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ επαθή κε άιια κέιε ηεο
θνηλσλίαο αλαπηχζζνπλ δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο , καζαίλνπλ λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα
απνδέρνληαη ην δηαθνξεηηθφ. Σν ζρνιείν είλαη ινηπφλ έλαο ρψξνο θνηλσληθήο
αλάπηπμεο πνπ δίλεη ζηα παηδηά πνιχ πεξηζζφηεξν φγθν γλψζεηο

απφ ηνλ

πξνβιεπφκελν φπνπ ζα ηα βνεζήζεη λα θνηλσληθνπνηεζνχλ θαη λα αλαπηχμνπλ
ζεκειηψδεηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο.
Δίλαη αλαγθαίν λα ηνληζηεί φηη κέζα ζε έλα ζχζηεκα φπνπ φια κεηαβάιινληαη έηζη
κεηαβάιιεηαη θαη ε επηθνηλσλία. Όπσο αιιάδεη ε θνηλσλία ,ηηο αλάγθεο θαη ηνπο
ζηφρνπο ηεο έηζη θαη ε επηθνηλσλία. Έηζη ινηπφλ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ε
απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία δελ αθνξά κφλν ζηελ θαηάξηηζε , επηκφξθσζε θαη
επαηζζεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά φισλ ησλ θνξέσλ ηεο ζρνιηθήο
θνηλφηεηαο νη νπνίνη πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο κεηαβνιέο θαη λα
πξνρσξήζνπλ παξάιιεια κε απηέο . Όηαλ γίλνπλ θαηαλνεηέο απηέο νη κεηαβνιέο
ηφηε κφλν ν θαζέλαο καο ζα κπνξεί λα κεηαδίδεη μεθάζαξα κελχκαηα ηα νπνία ζα
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απνζθνπνχλ

ζην ζηφρν θαη ηνλ ξφιν ηνπ. Μέζα απφ απηή ηελ επηθνηλσλία

δεκηνπξγείηαη έλα ζεηηθφ θιίκα ζηελ αίζνπζα πνπ απνζθνπεί ζηελ απνθπγή
ζπγθξνχζεσλ , εληάζεσλ θαη αλαπηχζζεη ηελ αίζζεζε απνδνρήο κέζα ζην ζχλνιν.

2.1 Δπηθνηλσλία θαη Δθπαηδεπηηθόο
χκθσλα κε ηνλ Κνπκαξφπνπιν (2005),«Οη δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο είλαη
ηθαλφηεηεο θαη ζηάζεηο απαξαίηεηεο γηα κηα απνηειεζκαηηθή παηδαγσγηθή ζρέζε.
Δίλαη ζεκειηψδεηο γηα λα επηηχρεη έλαο θαζεγεηήο ηελ επαθή ηφζν κε ηνλ καζεηή σο
άηνκν φζν θαη κε ηελ νκάδα ηεο ηάμεο. Οη ζρέζεηο επηθνηλσλίαο νδεγνχλ ζε
πγηέζηεξεο ζρέζεηο κεηαμχ καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ κεηαμχ θαζεγεηψλ θαη γνλέσλ
αιιά θαη ησλ θαζεγεηψλ κεηαμχ ηνπο ».
Λεθηηθή ή κε ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά; Ζ κε ιεθηηθή επηθνηλσλία παίδεη ζεκαληηθφ
ξφιν ζηελ δηδαζθαιία θαη ηελ κάζεζε. Μέζα απφ απηήλ , ηηο ζηάζεηο ηνπ ζψκαηνο ,
ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ θαίλνληαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ κπνξεί λα θξχβεη
θάπνηνο κέζα ηνπ (Βξεηηφο ζην Πνιεκηθφ , Ν & Κνληάθνο , Α , 2002 :141). Με ηελ
ρξήζε ηεο κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο ζηελ ηάμε γίλεηαη πην εχθνιε ε επηθνηλσλία
θαζψο κε ην βιέκκα , ην άγγηγκα θαη ηηο θηλήζεηο γεληθά αλαπηχζζνληαη πην εχθνια
νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο.
Ο εθπαηδεπηηθφο είλαη αλαγθαίν λα ρξεζηκνπνηεί πξνζεθηηθά ηελ κε ιεθηηθή
επηθνηλσλία. Όζν πην κηθξφ ζε ειηθία είλαη ην παηδί ηφζν πην δχζθνιε είλαη ε
απνθσδηθνπνίεζε απηήο ηεο επηθνηλσλίαο. ην λεπηαγσγείν πην εχθνιε ηχπνη
επηθνηλσλίαο είλαη ε ζηάζε ηνπ θεθαιηνχ , ν ηφλνο ηεο θσλήο , νη εθθξάζεηο ηνπ
πξνζψπνπ ζε αληίζεζε κε ηηο ρεηξνλνκίεο πνπ δπζθνιεχνπλ ηα παηδηά ζε απηή ηελ
ειηθία (Ν & Κνληάθνο , Α , 2002 :167) .
Σν ρακφγειν θαη ν ηφλνο ηεο θσλήο έρνπλ θπξίαξρν ξφιν θαζψο απνζπνχλ ηελ
πξνζνρή ησλ παηδηψλ . Σν ρακφγειν εθπέκπεη ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα , δσληάληα θαη
επραξίζηεζε κε απνηέιεζκα ηα παηδηά λα επεξεάδνληαη ζεηηθά απφ ηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία.
Δπίζεο ηα κάηηα δίλνπλ είηε ψζεζε είηε φρη ζηνλ καζεηή .Ο εθπαηδεπηηθφο ζα
πξέπεη λα θνηηάεη ηνλ καζεηή κε δεζηαζηά , ην βιέκκα ηνπ λα εθπέκπεη ζεηηθά
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ζπλαηζζήκαηα. ε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα ηνλ θνηηάεη επίκνλα θαζψο ηνπ
πξνθαιεί άγρνο.
Ζ ζηάζε ηνπ ζψκαηνο θαη νη θηλήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξέπεη λα είλαη ραιαξέο,
λα εθπέκπνπλ ζεηηθά κελχκαηα ζηνλ καζεηή ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ πην εχθνια νη
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Οη καζεηέο εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο θπξίσο κε ηηο
ρεηξνλνκίεο θαη ηελ θίλεζε ησλ ρεξηψλ ηνπο . Αλ ε ζηάζε ζψκαηνο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ είλαη θπξηή , ην πξφζσπν ηνπ ρσξίο εθθξάζεηο θαη γεληθά ην βιέκκα
ηνπ απιαλέο πξνθαιεί ζηνπο καζεηέο πιήμε, αλία θαη αδηαθνξία γηα ηελ δηδαζθαιία .
Μεγαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηελ δηδαζθαιία παξαηεξνχληαη φηαλ ν εθπαηδεπηηθφο
είλαη δίπια ζηα παηδηά , ηα βνεζάεη , αθνχεη ηα πξνβιήκαηα ηνπο θαη δελ θάλεη
δηαθξίζεηο αλάκεζα ηνπο.
Σέινο γίλεηαη θαηαλνεηφ φπσο αλαθέξεη θαη ν Κνληάθνο φηη νη δηαπξνζσπηθέο
ζρέζεηο , ε ζσζηή επηθνηλσλία , ην ζεηηθφ ζπλαηζζεκαηηθφ θιίκα δελ δεκηνπξγνχληαη
κφλν κε ηελ ιεθηηθή αιιά θαη κε ηελ κε ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά ( Κνληάθνο &
Πνιεκηθφο , 2002 :141).
Όζνλ αθνξά ηε ιεθηηθή επηθνηλσλία απνηειεί θαη απηή

ηελ βάζε ησλ

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κέζα ζηελ ζρνιηθή αίζνπζα . Ο ιφγνο είλαη έλα δπλαηφ
ζηνηρείν αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηα άηνκα θαζψο κέζα απφ απηφλ κπνξνχκε λα
ζέζνπκε έλα ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν θαη ζηφρνπο.
Ο εθπαηδεπηηθφο δελ πξέπεη λα ζέηεη θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήκαηα ζηνπο καζεηέο , λα
κελ είλαη δαζθαινθεληξηθφο αιιά λα αθήλεη ρψξν θαη ρξφλν ζηνπο καζεηέο λα ηνπ
απαληήζνπλ. Πνιιέο θνξέο ν εθπαηδεπηηθφο αλαγθάδεηαη λα ην θάλεη απηφ γηαηί ηνλ
πηέδεη ν ρξφλνο θαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ κε απνηέιεζκα λα ράλεηαη ε επηθνηλσλία
κέζα ζην ζρνιηθφ πιαίζην. Αλ φκσο ζηελ ζρνιηθή ηάμε πξαγκαηνπνηείηαη κηα πην
ειεχζεξε επηθνηλσλία κε άλεζε ρξφλνπ ηφηε ηα παηδηά ληψζνπλ ειεχζεξα λα
αλνηρζνχλ ζπλαηζζεκαηηθά , λα γλσξίζνπλ ην έλα ην άιιν θαη λα αλαπηχμνπλ θηιίεο.
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2.2 Ο ξόινο ηεο αίζνπζαο ζηελ επηθνηλσλία
Ζ Κνπηζνπβάλνπ(1996) αλαθέξεη φηη έλα φκνξθν θαη αξκνληθφ πεξηβάιινλ εκπλέεη
ζηα παηδηά αγάπε, ζεβαζκφ θαη επηθνηλσλία. Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα βνεζήζεη ηα
παηδηά λα αηζζαλζνχλ φζν γίλεηαη πην άλεηα ζηελ αίζνπζα θαζψο ν ρψξνο ηνπ
λεπηαγσγείνπ είλαη ν ρψξνο ζηνλ νπνίν ηα παηδηά παίδνπλ, καζαίλνπλ, εμειίζζνληαη,
θνηλσληθνπνηνχληαη. Οη ζχγρξνλεο αληηιήςεηο

νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ

παηδαγσγηθή δηαδηθαζία ζεσξνχλ ην ρψξν θαη ην πεξηβάιινλ σο πιαίζηα αγσγήο, ηα
νπνία κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πεδία εξεζηζκάησλ θαη κάζεζεο (Γεξκαλφο, 2002).
Όπσο ηνλίδεη επίζεο ν Γεξκαλφο (2002), ε πνηφηεηα ηνπ βησκαηηθνχ ρψξνπ
βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα ηεο αλζξσπνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο. Οη ςπρνθνηλσληθνί
παξάγνληεο πνπ ππάξρνπλ παξνπζηάδνληαη ζην ρψξν κε ηνπο εμήο δχν ηξφπνπο: Με
πξαθηηθέο ,δειαδή κέζα απφ ηελ δεκηνπξγία (κε θαηαζθεπέο) φζν θαη κε ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ππνθεηκέλνπ θαζψο θαη κε ζχκβνια, πνπ εκθαλίδνληαη θπξίσο
κέζα απφ ηνπο κεραληζκνχο ηεο λνεηηθήο αλαπαξάζηαζεο ηνπ ρψξνπ, ηνπο νπνίνπο
ελεξγνπνηεί ην ππνθείκελν (Γεξκαλφο, 2002). Γελ είλαη ηπραίν άιισζηε φηη ν ρψξνο
ζεσξείηαη έλαο «ζησπειφο» παξάγνληαο ηεο παηδαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη απνηειεί,
ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ηνπ Reggio Emilia, ηνλ «ηξίην παηδαγσγφ»
(Νηνιηνπνχινπ, 2002α). Σν κέγεζνο ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο, νη ρξσκαηηζκνί, ε
επίπισζε, ν θσηηζκφο επεξεάδνπλ ηφζν ηε κάζεζε ησλ παηδηψλ φζν θαη ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπο απέλαληη ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο (Μαηζαγγνχξαο, 2004). Ζ
νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ ζε γσληέο εληζρχεη ηε ζπλεξγαζία ησλ παηδηψλ κε απνηέιεζκα
ηελ ηφλσζε ηεο απηνεθηίκεζεο ηνπ θάζε παηδηνχ θαη ηελ αλάπηπμε κηαο πγηνχο
επηθνηλσλίαο αλάκεζα ηνπο . Σέινο ε ηβξνπνχινπ (1997) ππνζηεξίδεη πάξα πνιχ
ηελ ζπγθεθξηκέλε νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ

θαζψο βαζηθή ηεο επηδίσμε είλαη λα

νδεγήζεη ην παηδί λα γλσξίζεη ηε δσή φζν κπνξεί πην θπζηθά κέζα απφ ην πέξαζκα
ηνπ ζπκβνιηθνχ παηρληδηνχ ζε κηα πην πξαγκαηηθή δηάζηαζε.
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2.3 Σξόπνη επηθνηλσλίαο θαη θηιία
Ζ πνξεία ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνπλ ηα παηδηά κε ηνπο
ζπλνκειίθνπο ηνπο ζεσξείηαη φηη ζπλδέεηαη άξξεθηα

κε ηελ ςπρνθνηλσληθή

πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ, ηελ αλάπηπμή ηνπο, αιιά θαη κε ηελ εκθάληζε δηαθφξσλ
κνξθψλ ςπρνπαζνινγίαο. Απφ ηελ αξραηφηεηα, κέρξη ηε ζχγρξνλε επνρή ηνπ
κεηακνληεξληζκνχ, ε ζεκαζία ηεο θηιίαο γηα ηνλ άλζξσπν έρεη γίλεη αληηθείκελν
πξνβιεκαηηζκνχ γηα ηνπο θηινζφθνπο. Οη ςπρνιφγνη ηνλίδνπλ φηη ρσξίο θηιηθέο
ζρέζεηο νη πηζαλφηεηεο γηα επηηπρεκέλε αλάπηπμε ελφο παηδηνχ κεηψλνληαη. Μέζσ
ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο θίινπο ηα παηδηά απνθηνχλ άξηηεο θνηλσληθέο
ζπκπεξηθνξέο , απμάλεηαη ε απηνπεπνίζεζή ηνπο θαη κπνξεί λα ππάξμεη βειηίσζε
πξνβιεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. Τπνζηεξίδεηαη φηη αλ έλα παηδί έρεη έλαλ ή
πεξηζζφηεξνπο θίινπο έρεη κηθξφηεξεο πηζαλφηεηεο λα γίλεη ζχκα βίαο απφ ηνπο
ζπλνκειίθνπο ηνπ.
Σα παηδηά ζηελ

πξνζρνιηθή ειηθία ζπρλά επηθνηλσλνχλ κε ηελ γιψζζα ηνπ

ζψκαηνο ,ηηο θηλήζεηο θαη ηνπο κνξθαζκνχο ηνπ πξνζψπνπ ηνπο. πλήζσο γηα λα
επηθνηλσλήζνπλ κε θάπνην άιιν άηνκν πξέπεη λα ηνπο θεληξίζεη θάηη ην ελδηαθέξνλ
φπσο ηα ξνχρα πνπ θνξάεη , έλα παηρλίδη πνπ θξαηάεη , ην θχιιν ηνπ αηφκνπ , ηα
ελδηαθέξνληα ηνπ πνπ κπνξεί λα είλαη θνηλά κε ηα δηθά ηνπ. Μέζα απφ ηελ
επηθνηλσλία ηνπο , ηα παηδηά αξθεηέο θνξέο δεκηνπξγνχλ θηιίεο νη νπνίεο βέβαηα ζε
απηήλ ηελ ειηθία κπνξεί λα κελ θξαηήζνπλ πνιχ. Ζ ζχληνκε δηάξθεηα κηαο ζρέζεο
κεηαμχ δχν παηδηψλ φκσο θαζφινπ δε κεηψλεη ηελ ζεκαζία απηήο ηεο ζρέζεο
.πλήζσο πεξηγξάθνληαη σο ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο

παξά θηιηθέο. Γηα λα

αλαπηπρζεί κηα δπλαηή θηιία αλάκεζα ζε κηθξά παηδηά είλαη αλαγθαίν λα πεξλνχλ
πνιιέο ψξεο , καδί , λα κνηξάδνληαη ηα παηρλίδηα ηνπο θαη λα πινπνηνχλ
δξαζηεξηφηεηεο απφ θνηλνχ. Σα παηδηά πνπ εκπιέθνληαη ζε θηιηθέο ζρέζεηο πνπ
ραξαθηεξίδνληαη απφ νηθεηφηεηα έρνπλ πςειφηεξε απηνεθηίκεζε, είλαη θνηλσληθά,
ιηγφηεξν

ερζξηθά,

ιηγφηεξν

αγρψδε

θαη

βηψλνπλ

ιηγφηεξν

θαηαζιηπηηθά

ζπλαηζζήκαηα απ’ φηη ηα παηδηά κε ρακειφ βαζκφ νηθεηφηεηαο ζηηο θηιηθέο ηνπο
ζρέζεηο.
Σν παηρλίδη παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο θηιίεο αλάκεζα ζηα παηδία θαζψο ην παηδί
κέζα απφ απηφ αξρίδεη λα γίλεηαη ζπληξνθηθφ , λα κνηξάδεηαη ηα πξάγκαηα ηνπ θαη λα
ζεσξεί θάζε ζπκπαίθηε ηνπ σο θίιν. Οη εκπεηξίεο πνπ απνθηνχλ ηα παηδηά ζην
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λεπηαγσγείν είλαη ηθαλέο λα ηνπο κάζνπλ πψο λα δεκηνπξγνχλ θηιηθέο ζρέζεηο .
εκαληηθφ ξφιν ζε απηφ έρεη θαη ε λεπηαγσγφο ε νπνία κέζα απφ ηα παηρλίδηα θαη
ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπο αλαζέηεη ηα σζεί λα κάζνπλ πψο λα ζπλεξγάδνληαη θαη
πψο λα αλαπηχζζνπλ ην αίζζεκα ηεο θηιίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα κέζα απφ απηέο ζα
αξρίζνπλ ηα κνηξάδνληαη , λα αλνίγνληαη ζπλαηζζεκαηηθά ζε άιια παηδηά θαη λα
επηθνηλσλνχλ καδί ηνπο είηε ιεθηηθά είηε κε ιεθηηθά . Όηαλ νη θίινη ζπλεξγάδνληαη
καζαίλνπλ επθνιφηεξα θαη είλαη πην δεκηνπξγηθνί. Απνηεινχλ πεγή ζπλαηζζεκαηηθήο
ππνζηήξημεο ζε θαηαζηάζεηο πνπ πξνθαινχλ άγρνο. Οη θηιηθέο ζρέζεηο βνεζνχλ ηα
παηδηά ζηελ θνηλσληθή θαη αθαδεκατθή πξνζαξκνγή ζην ζρνιείν, θπξίσο φηαλ
ππάξρνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο. Ζ χπαξμε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ θίισλ ζην ζρνιηθφ
πεξηβάιινλ θάλνπλ ηα παηδηά λα αηζζάλνληαη αζθάιεηα θαη ζηγνπξηά γηαηί ληψζνπλ
πσο βξίζθνληαη κέζα ζε έλα ππνζηεξηθηηθφ πιαίζην.
Ζ πγηήο θηιία αλάκεζα ζε δχν παηδηά είλαη απηή πνπ ην έλα ζηεξίδεη ην άιιν , ην
ζέβεηαη θαη ηνπ δείρλεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ. Σν παηδί ζπλήζσο πνπ έρεη κηα ηέηνηα
θηιία κηιάεη ζπλέρεηα γηα απηφ είηε ζην ζρνιείν , είηε ζηνπο γνλείο ηνπ είηε ζην
εμσηεξηθφ ηνπ πεξηβάιινλ . Έρεη αλάγθε λα επηθνηλσλεί κε θάζε ηξφπν καδί ηνπ ζε
αληίζεζε κε κία θηιία ε νπνία δελ είλαη πγηήο ηα δχν κέιε ηεο δελ ζέινπλ λα
επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο , ζπκψλνπλ θαη έρνπλ κηα επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά .Γίλεηαη
θαηαλνεηφ ινηπφλ φηη ε επηθνηλσλία κε ηνλ ιφγν πνπ μεθηλά ζπλήζσο απφ ην 2 ν ή 3ν
έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ παηδηνχ ην βνεζά λα αλαπηχζζεη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη
ζηγά ζηγά κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ λα αλεμαξηεηνπνηείηαη.
Μέζα απφ ηελ θηιία ηα παηδηά καζαίλνπλ πψο λα ιχλνπλ θαη λα ρεηξίδνληαη ηπρφλ
ζπγθξνχζεηο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ αλάκεζα ηνπο . Οη θίινη θαη ηα παηδηά πνπ
δελ είλαη θίινη, δελ δηαθέξνπλ ζηε ζπρλφηεηα πνπ ζπγθξνχνληαη θαη θαπγαδίδνπλ. Οη
θίινη θαπγαδίδνπλ ηφζν ζπρλά φζν θαη απηνί πνπ δελ είλαη θίινη. Τπάξρεη δηαθνξά
ζηνλ ηξφπν επίιπζεο θαη ρεηξηζκνχ ησλ ζπγθξνχζεσλ. Οη θίινη ρξεζηκνπνηνχλ
ζηξαηεγηθέο επίιπζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ ζέινπλ λα «ηα βξνπλ» κε ην θίιν ηνπο,
θαζψο δελ ζέινπλ λα ράζνπλ ηε ζρέζε πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη. Οη θηιηθέο ζρέζεηο
πξνσζνχλ ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ θαη παίδνπλ ζεκαληηθφ
ξφιν ζηε ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ.
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2.4 Δπηθνηλσλία ζρνιείνπ- νηθνγέλεηαο
Ζ επηθνηλσλία ζρνιείνπ νηθνγέλεηαο θαη ε ζπλεξγαζία ηνπο απνηειεί έλα
ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ πγηή ,ζπλαηζζεκαηηθή θαη γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ
παηδηνχ. Ζ επηθνηλσλία αλάκεζα ηνπο έρεη ζθνπφ λα πξνιάβεη ή λα επηιχζεη ηπρφλ
πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη ζπγθξνχζεσλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ. Γηα λα
επηηεπρζνχλ απηνί νη ζηφρνη ε επηθνηλσλία ηνπο είλαη αλαγθαίν λα γίλεηαη ζε ηαθηά
ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη απφ ηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο λα αλαπηπρζεί ην αίζζεκα
ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο αλάκεζα ηνπο.
Ο εθπαηδεπηηθφο λα πξέπεη λα ελεκεξψλεη ηνπο γνλείο γηα ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ
φζν πην ζπρλά γίλεηαη είηε κέζν ζπλαληήζεσλ, αιιεινγξαθίαο , εκεξνινγίνπ ,
ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο ψζηε λα αιιεινβνεζνχληαη θαη λα αιιεινελεκεξψλνληαη
γηα ηελ εηθφλα ηνπ ηφζν ζην ζρνιείν φζν θαη ζην ζπίηη. Αθφκα ν εθπαηδεπηηθφο
κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλαλ ρψξν αλαθνηλψζεσλ ή έλα ηζηνιφγην φπνπ νη γνλείο ζα
κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη θαη απφ εθεί γηα ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ ηνπο.
Αθφκα κηα κνξθή επηθνηλσλίαο κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα απφ θνηλέο
δξαζηεξηφηεηεο γνλέσλ θαη ζρνιείνπ .εκηλάξηα πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζην
ρψξν ηνπ ζρνιείνπ , δξάζεηο εζεινληηθέο θαη θηιαλζξσπηθέο ζε ζπλεξγαζία
ζρνιείνπ, καζεηψλ θαη γνλέσλ , ιήςε απνθάζεσλ απφ θνηλνχ γηα πξνβιήκαηα πνπ
αθνξνχλ ζηελ ζρνιηθή κνλάδα , πξφζθιεζε ησλ γνλέσλ γηα παξαθνινχζεζε
ζρνιηθψλ ενξηψλ θαη παξνπζίαζε δξαζηεξηνηήησλ ησλ παηδηψλ .
Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε επηθνηλσλία θαη ε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη
ηελ νηθνγέλεηα είλαη αλαγθαία ε απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία αλάκεζα ηνπο ψζηε λα
δεκηνπξγεζνχλ ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο θαη απηφ ζα επηηεπρζεί κε ηελ ρξήζε ηεο
δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο είηε ρξεζηκνπνηεζνχλ ιεθηηθά κέζα είηε κε ιεθηηθά . Ο
εθπαηδεπηηθφο ρξεζηκνπνηψληαο απηή ηελ επηθνηλσλία ζα πξέπεη λα δηαθαηέρεηαη
απφ ελζπλαίζζεζε , λα αληαλαθιά ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ θαη απηά λα γίλνληαη
απνδερηά απφ ηνλ αθξναηή , λα ππάξρεη παξάθξαζε κέζα απφ ηελ νπνία ν νκηιεηήο
θαη ν ζπλνκηιεηήο είλαη ζίγνπξνη ν έλαο γηα ηνλ άιινλ φηη ηνλ αθνχεη πξνζεθηηθά ,
ρξήζε εξσηήζεσλ είηε θιεηζηψλ είηε αλνηρηψλ γηα ηπρφλ απνξίεο πνπ κπνξεί λα
πξνθχςνπλ γηα απφ ηα δχν κέξε ηεο ζπδήηεζεο, ρξήζε πξψηνπ πξνζψπνπ γηα ηελ
επαλαθνξά ηεο ζπδήηεζεο ζε ήπηνπο ηφλνπο.
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Σέινο ε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζα πξέπεη λα έρεη κηα ειαθξηά
θιήζε πξνο ηα κπξνζηά , ν ηφλνο ηεο θσλήο ηνπ λα εξεκεί ηνλ νκηιεηή , λα ηνπ
δείρλεη ζεβαζκφ , ν ρψξνο επίηεπμεο ηεο ζπδήηεζεο λα πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ
δηαζθαιίδνπλ ηελ ηδησηηθφηεηα θαη ηελ κε δηαθνπή ηεο ζπδήηεζεο.

Κεθάιαην 3 πλαηζζήκαηα – πλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ
αηόκνπ
Με ηνλ φξν «ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε» αλαθεξφκαζηε ζηα ζπλαηζζήκαηα πνπ
βηψλεη ν άλζξσπνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αιιά θαη ζηελ ξχζκηζε ηνπο
δειαδή ηελ ηθαλφηεηα πνπ έρεη ην άηνκν λα ηα θνληξνιάξεη αλάινγα κε ηελ
θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη. πλαίζζεκα νξίδεηαη θάζε ηη πνπ ληψζεη,
αηζζάλεηαη έλα άηνκν (ραξά , ιχπε, άγρνο) θαη ζπλνδεχεηαη πνιιέο θνξέο απφ ηελ
αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ.
ηελ πξνζρνιηθή ειηθία παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο θαζψο ηα παηδηά
αξρίδνπλ λα ειέγρνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο . ην ηέηαξην έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ηα
παηδηά αξρίδνπλ λα θαηαιαβαίλνπλ φηη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο δελ επεξεάδνληαη κφλν
απφ θάηη πνπ έρεη ζπκβεί αιιά θαη απφ θάηη πνπ πεξηκέλνπλ λα ζπκβεί. ην έθην έηνο
ηεο ειηθίαο ηνπο γίλνληαη πην μεθάζαξεο δηάθνξεο ζχλζεηεο ζπλαηζζεκαηηθέο έλλνηεο.
Δλψ αλαγλσξίδνπλ

ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα έρνπλ κηα δπζθνιία σο πξνο ηα

αξλεηηθά πνπ εθθξάδνληαη απφ άιια άηνκα θαη δελ κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ ηη
πξαγκαηηθά αηζζάλεηαη θάπνηνο .Αθφκα ηα παηδηά ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία είλαη ζε
ζέζε λα αμηνινγήζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζε αληίζεζε κε ηελ λεπηαθή ηνπο ειηθία . Σα
παηδηά αηζζάλνληαη ππεξεθάλεηα θαη ελνρή θαη κέζα απφ απηά ηα ζπλαηζζήκαηα ζα
απνδερζνχλ θαη ζα εζσηεξηθεχζνπλ ηνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο.
Ζ ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ παηδηψλ είλαη αλαγθαία θαζψο ην παηδί
καζαίλεη λα αληέρεη ηελ απνγνήηεπζε , λα κελ ράλεη ηνλ έιεγρν ησλ ζπλαηζζεκάησλ
ηνπ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ. Οη εξεπλεηέο πνπ αζρνινχληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν
ζέκα δελ έρνπλ κηα μεθάζαξε καηηά γηα ηνπο ιφγνπο πνπ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή
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βειηίσζε αλνρήο ηεο απνγνήηεπζεο ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο. ε απηή ηελ
ειηθία ηα παηδηά ιακβάλνπλ ζνβαξά ππφςε ηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο θάζε θνξά
πνπ ζέινπλ λα κηιήζνπλ ή λα πνπλ θάηη γηαηί ηνπο έρνπλ εζσηεξηθεχζεη . πρλά
παξαηεξείηαη δπζθνιία εμσηεξίθεπζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ , κεηαμχ 6-12
εηψλ αξρίδνπλ λα γλσξίδνπλ ζηαδηαθά πφηε θαη κε πνηφλ ηξφπν πξέπεη λα δείμνπλ ηα
ζπλαηζζήκαηα ηνπο ( Shennum, Caporael & Bugental, 1980). Δπηπιένλ πξνζπαζνχλ
λα ειέγμνπλ ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ νη νπνίεο αλάινγα κε ηελ ειηθία πνιιέο
θνξέο δηαθνξνπνηνχληαη ψζηε λα θαηαθέξνπλ λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο
κέζα απφ απηέο. Αθφκα ηα παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο πνιιέο θνξέο θξχβνπλ ην
αίζζεκα ζπκνχ απέλαληη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ζε αληίζεζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο
ζηνπο νπνίνπο ην δείρλνπλ γηαηί γλσξίδνπ ηνλ βαζκφ εμνπζίαο ηνπ ελφο θαη ηνπ
άιινπ.
ε φηη αθνξά ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα ηα πξψηα δελ θνβνχληαη λα δείμνπλ ηα
αξλεηηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα ζε αληίζεζε κε ηα θνξίηζηα ηα νπνία κέζα απφ θάπνηεο
κεζφδνπο πξνζπαζνχλ λα ηα ειέγμνπλ ίζσο επεηδή πηζηεχνπλ φηη αλ δελ ηα ειέγμνπλ
ζα έξζνπλ αληηκέησπα κε αξλεηηθέο αληηδξάζεηο.
Ζ «έληαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ» απνηειεί ηνλ θχξην παξάγνληα πνπ νδεγεί ζηελ
έθθξαζε ησλ πξαγκαηηθψλ

ζπλαηζζεκάησλ ησλ παηδηψλ ζε φιεο ηηο ειηθίεο. Ο

κεγαιχηεξνο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ
παηδηψλ είλαη νη θνηλσληθέο λφξκεο. Απηέο ζπλδένληαη άξξεθηα κε ηα «πξέπεη» θαη ηα
«κε» πνπ κεγαιψλνπλ ηα παηδηά ηηο νπνίεο αθνινπζνχλ πηζηά ψζηε λα εληαρζνχλ
νκαιά ζηελ θνηλσλία.

3.1 Γηαθπιηθέο δηαθνξέο θαη ζπλαηζζήκαηα
Οη δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ αλάκεζα ζηα
δχν θχιια έρεη λα θάλεη θπξίσο κε ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπο , ηελ θνηλσληθνπνίεζε
ηνπο , ηα ελδναηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ηηο πνιηηηζκηθέο ηνπο αμίεο ( Brody,
1993) . Όζνλ αθνξά ηα παηδηά παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν
θχιια. Σα θνξίηζηα δελ εθθξάδνπλ έληνλα ην αίζζεκα ηνπ ζπκνχ ζε αληίζεζε κε ηα
αγφξηα πνπ ην αίζζεκα ηνπ ζπκνχ παξαηεξείηαη πνιχ έληνλα. Υαξαθηεξηζηηθφ
παξάδεηγκα νη κεηέξεο νη νπνίεο δελ ζα δψζνπλ ηελ ίδηα ζεκαζία ζην αίζζεκα ζπκνχ
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ηεο θφξεο ηνπο φζν ζε απηφ πνπ δείρλνπλ ζηνπ γηνχ ηνπο. Σα αγφξηα εθθξάδνπλ κε
πνηθίινπο ηξφπνπο ηνλ ζπκφ ηνπο ζε αληίζεζε κε ηα θνξίηζηα, φκσο ε δηάξθεηα ηνπ
ζπκνχ ηνπο είλαη κηθξφηεξε ζε ζρέζε κε απηή ησλ θνξηηζηψλ.
Αθφκα ζε φηη αθνξά ην άγρνο ζε κηθξή ειηθία ηα αγφξηα ζε αληίζεζε κε ηα
θνξίηζηα αγρψλνληαη πην πνιχ θαη ην εθδειψλνπλ κε αηζζήκαηα ιχπεο, ζπκνχ θαη
ζρνιηθήο αδηαθνξίαο ( Goodyer , 1988). ε φηη αθνξά ην αίζζεκα αλεζπρίαο εδψ
αιιάδνπλ ηα πξάγκαηα γηαηί ηα θνξίηζηα αλεζπρνχλ πην εχθνια θαη πην ζπρλά απφ
ηα αγφξηα . Σα θνξίηζηα αλεζπρνχλ γηα ηελ θνηλσληθή απνδνρή ηνπο απφ ην
θνηλσληθφ ζχλνιν ζε αληίζεζε κε ηα αγφξηα πνπ αλεζπρνχλ γηα ηελ απνδνρή ηνπο
απφ ηνπο θίινπο θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Σα θνξίηζηα θνβνχληαη κε κεγαιχηεξε
ζπρλφηεηα ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα. Ίζσο απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ζηα αγφξηα πεξλάεη
ζην ππνζπλείδεην ηνπο απφ κηθξή ειηθία λα κελ εθθξάδνπλ ηνπο θφβνπο ηνπο.
Βέβαηα πνιιά απφ ηα αηζζήκαηα θφβνπ είλαη θνηλά θαη γηα ηα δχν θχιια.
Σέινο ππάξρνπλ νξηζκέλνη κχζνη ζρεηηθά κε ηηο δηαθνξέο ησλ θχισλ νη νπνίνη είλαη:
Σα θνξίηζηα είλαη πην θνηλσληθά, επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν, επηηπγράλνπλ ζε
επαλαιακβαλφκελεο εξγαζίεο ελψ ηα αγφξηα ζε έξγα πνπ απαηηνχλ έλα πςειφηεξν
επίπεδν γλσζηηθήο επεμεξγαζίαο, έρνπλ πςειφηεξε απηνεθηίκεζε θαη φηη είλαη πην
«αλαιπηηθά».

3.2 πλαηζζεκαηηθή αγσγή
Ζ ζπλαηζζεκαηηθή αγσγή αθνξά ζε φια ηα παηδηά θαη ζε φινπο ηνπο ελήιηθνπο πνπ
θξνληίδνπλ θαη αζρνινχληαη κε ηα παηδηά . Ο ζπλαηζζεκαηηθφο ηξφπνο
δηαπαηδαγψγεζεο ρξεηάδεηαη ηελ κάζεζε λέσλ δεμηνηήησλ απφ ηνπο ελήιηθεο γηα λα
είλαη ζε ζέζε λα κάζνπλ ζηα παηδηά ηηο θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο.
Ο Gootman (2000) ρσξίδεη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή αγσγή θαη δηαπαηδαγψγεζε ησλ
παηδηψλ ζε πέληε ζηάδηα: επίγλσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ , αλαγλψξηζε , αθξφαζε ησλ
ζπλαηζζεκάησλ θαη επηβεβαίσζε ηνπ παηδηνχ , βνήζεηα ζηελ ιεθηηθή θαηαλφεζε ησλ
ζπλαηζζεκάησλ ησλ παηδηψλ , θαζνξηζκφο νξίσλ θαη παξνρή βνήζεηαο ζηελ
δηεξεχλεζε κεζφδσλ γηα ηελ ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ.
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Ζ επίγλσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ παηδηψλ ηα βνεζάεη λα θαηαιάβνπλ , λα
θαηνλνκάζνπλ θαη λα κπνξέζνπλ λα αλαγλσξίζνπλ έλα ζπλαίζζεκα ηελ ζηηγκή πνπ
ην ληψζνπλ. Με ηελ αλαγλψξηζε ην παηδί καζαίλεη λα αλαγλσξίδεη ηα αξλεηηθά
ζπλαηζζήκαηα κηα δηαδηθαζία ε νπνία κπνξεί λα ην βνεζήζεη λα απνθχγεη κηα
έθξεμε ζπκνχ ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε έλαλ ηζαθσκφ.
Με ηελ ρξήζε ηεο ελζπλαίζζεζεο ν αθξναηήο αθηεξψλεη ρξφλν ζηνλ ζπλνκηιεηή
ηνπ ψζηε απηφο λα εθθξάζεη φια φζα αηζζάλεηαη θαη λα κπνξέζεη λα ηνπ πξνζθέξεη
ηελ θαηάιιειε βνήζεηα. Ο αθξναηήο γηα λα κπνξέζεη λα δψζεη ηελ θαηάιιειε ιχζε
ζην πξφβιεκα ηνπ νκηιεηή ζπρλά εθηφο απφ ιεθηηθά κέζα ρξεζηκνπνηεί θαη κε
ιεθηηθά κέζα έηζη ψζηε ν νκηιεηήο λα θαηαθέξεη λα εθθξάζεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ ,
λα ηα θαηαλνήζεη θαη λα ηα θαηνλνκάζεη. Ζ ελζπλαίζζεζε απνηειεί ηελ βάζε ηεο
ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο.
Ζ βνήζεηα λα θαηνλνκάζεη ιεθηηθά ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ ην παηδί κπνξεί λα θαλεί
ζσηήξηα. Μέζα απφ ηελ νλνκαζία ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ , εηδηθά αλ απηά είλαη
αξλεηηθά κπνξεί λα απνθεπρζνχλ δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο , ην παηδί λα εξεκήζεη ,
λα ραιαξψζεη θαη λα κηιήζεη γηα απηά.
ην πέκπην θαη ηειεπηαίν ζηάδην ζέηνπκε φξηα ζε αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξέο ,
αλαγλσξίδνπκε θαη νξίδνπκε ηνπο ζηφρνπο γηα ηελ ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ
ππάξρεη θαη δίλνπκε ρξφλν θαη ζάξξνο ζην παηδί λα εθθξάζεη ηα φζα ληψζεη. Γίλνπκε
ρξφλν ζηελ επεμεξγαζία λέσλ ηδεψλ νη νπνίεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ ιχζε ηνπ
πξνβιήκαηνο. Σα παηρλίδηα ξφισλ θαη θαληαζίαο παξέρνπλ κεγάιε βνήζεηα ζηηο
κηθξέο ειηθίεο. Σέινο δίλνπκε βνήζεηα ζην παηδί ψζηε λα επηιέμεη κηα ιχζε ε νπνία
κπνξεί λα κελ είλαη πάληα ε πην ζσζηή , λα κελ επηθέξεη πάληα ηα πην ζεηηθά
απνηειέζκαηα. Απφ απηήλ ηελ ιχζε ην παηδί βξίζθεηαη αληηκέησπν κε ηπρφλ ιάζε
πνπ κπνξεί λα έρεη θάλεη θαη πξνζπαζεί λα ηα επηιχζεη .
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3.3 πλαηζζεκαηηθή αγσγή θαη ζρνιείν
Ζ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ ζε ζέκαηα ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο είλαη
αλαγθαία γηαηί νη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ ζε θαζεκεξηλή βάζε πνιιέο θαη
δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο κπνξεί λα ηνπο θέξνπλ ζε ζχγθξνπζε κε ηνπο
ζπκκαζεηέο ηνπο. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε έρεη λα θάλεη κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ
αηφκνπ λα είλαη ζε ζέζε λα κπνξεί λα εθθξάζεη , λα αληηιεθζεί , λα ρεηξηζζεί ηα
ζπλαηζζήκαηα ηνπ , λα επηθνηλσλήζεη θαη λα ιχζε ηπρφλ ζπγθξνχζεηο πνπ κπνξεί λα
δεκηνπξγεζνχλ.
Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απηή ε εθπαίδεπζε , νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη δηάθνξνη
θνξείο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο είλαη αλαγθαίν λα ζπλεξγαζηνχλ θαη κέζα απφ
ζεκηλάξηα θαη ζπλαληήζεηο λα επηκνξθψζνπλ ηνπο καζεηέο. Με ηελ δεκηνπξγία ελφο
θαηάιιεινπ θιίκαηνο βαζηζκέλν ζε νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο ζα δψζνπλ ηελ
δπλαηφηεηα θαη ηελ ειεπζεξία ζηνπο καζεηέο λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο.
Ζ ζπλαηζζεκαηηθή αγσγή δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ην
δηαθνξεηηθφ , λα ζέβνληαη ηνπο άιινπο άιια θαη ηνλ εαπηφ ηνπο , λα έρνπλ
απηνεθηίκεζε , απηνέιεγρν , λα είλαη δεκηνπξγηθνί θαη λα έρνπλ κηα πγηή επηθνηλσλία
κε ηνπο γχξσ ηνπο.
Αθφκα

είλαη

λα

γλσξίδνπκε

πφηε

ζπλαηζζεκάησλ ζηελ παηδηθή ειηθία

πξαγκαηνπνηείηαη

ε

εθδήισζε

ησλ

πσο ηελ αλαγλσξίδνπκε θαη πσο ηελ

εξκελεχνπκε . Ζ εθδήισζε ζπλαηζζεκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηε γέλλεζε έσο 7
κελψλ: εκθάληζε πξσηνγελψλ ζπλαηζζεκάησλ , απφ 7 έσο 12 κελψλ: ηα πξσηνγελή
ζπλαηζζήκαηα γίλνληαη πην εκθαλή

θαη απφ 1 έσο 3 εηψλ: εκθαλίδνληαη ηα

δεπηεξνγελή ζπλαηζζήκαηα. Ζ αλαγλψξηζε θαη εξκελεία ζπλαηζζεκάησλ ζηελ
παηδηθή ειηθία γίλεηαη σο εμήο : 3-6 εηψλ: εξκελεχνπλ ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο
αλαδεηψληαο ηα αίηηά ηνπο ζε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. 8 εηψλ: εξκελεχνπλ
ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο αλαδεηψληαο ηα αίηηά ηνπο ζε εμσηεξηθνχο αιιά θαη
ζε εζσηεξηθνχο παξάγνληεο. Καηαλννχλ φηη δηαθνξεηηθνί άλζξσπνη κπνξνχλ λα
έρνπλ δηαθνξεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ζην ίδην γεγνλφο. Σέινο ε
απηνξξχζκηζε ζπλαηζζεκάησλ ζηελ παηδηθή ειηθία γίλεηαη σο εμήο: 1-3 εηψλ: ην
παηδί απνζπά ηελ πξνζνρή ηνπ απφ ην εξέζηζκα πνπ ην δπζαξεζηεί ή πξνζπαζεί λα
ην ειέγμεη, 3-6 εηψλ: εκθάληζε θαη ηειεηνπνίεζε γλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηε
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ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. 6-12 εηψλ: βειηηψλεηαη ε ηθαλφηεηα ζπκκφξθσζεο κε
ηνπο θαλφλεο εθδήισζεο ζπλαηζζεκάησλ. Σα ελζπλείδεηα ζπλαηζζήκαηα ζπλδένληαη
πεξηζζφηεξν κε ηα εζσηεξηθεπκέλα πξφηππα ηεο «ζσζηήο» ζπκπεξηθνξάο.

Κεθάιαην 4 Απηναληίιεςε- Απηνεθηίκεζε
Ζ απηναληίιεςε απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ νξηζκνχο δείρλνληαο
ηελ πνιππινθφηεηα ηεο έλλνηαο. Οξίδεηαη σο «ην ζχλνιν ησλ πεπνηζήζεσλ θαη
ζηάζεσλ πνπ δηακνξθψλεη ην άηνκν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ» (Burns, 1986. Λενληαξή,
1996) θαη σο « ε αλαπαξάζηαζε ηεο γλψζεο ηνπ εαπηνχ καο». Απνηειεί έλα είδνο
αμηνιφγεζεο , ε αληίιεςε πνπ έρεη ην άηνκν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ε νπνία
δηακνξθψλεηαη απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπ . πκβάιεη ζηε δηαηήξεζε κηαο ζεηηθήο εηθφλαο
, ζηελ νξγάλσζε ηεο εκπεηξίαο θαη κηαο ζπλαηζζεκαηηθήο ηζνξξνπίαο ηνπ αηφκνπ κε
ηνλ εαπηφ ηνπ. Ζ απηναληίιεςε αιιάδεη θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ αηφκνπ αιιάδνπλ
δειαδή κεξηθέο πηπρέο ηεο ελψ νη θεληξηθέο ηεο πηπρέο παξακέλνπλ ζηαζεξέο. Οη
άλζξσπνη ζπλήζσο δηαηεξνχλ κηα ζηαζεξή εηθφλα ηνπ εαπηνχ ηνπο γηαηί δελ ζέινπλ
αιιαγέο ζηελ δσή ηνπο , «νη άλζξσπνη ηείλνπλ λα ζθέπηνληαη θαη λα δξνπλ κε ηξφπν
πνπ ηνπο επηηξέπεη λα δηαηεξνχλ κηα ζεηηθή εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο» (Λενληαξή,
1998) . Όζν αθνξά ην παηδί «Με ηνλ φξν απηναληίιεςε ηνπ παηδηνχ ελλννχκε ηελ
ππνθεηκεληθή αληίιεςε - ηελ άπνςε πνπ έρεη ην παηδί γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηηο
ηθαλφηεηέο ηνπ, θαζψο θαη ηελ πεξηγξαθή πνπ κπνξεί λα θάλεη ην παηδί γηα ηνλ εαπηφ
ηνπ ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή» (X. Υαηδερξήζηνπ θαη D. Hopf).
Ζ απηναληίιεςε απνηειεί ηε γλσζηηθή πιεπξά ηεο απηνγλσζίαο, ελψ ε
απηνεθηίκεζε κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη αληηπξνζσπεχεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή πιεπξά
θαη δείρλεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ην άηνκν απνδέρεηαη θαη επηδνθηκάδεη ηνλ εαπηφ
ηνπ(Burns.1982) . Ζ απηνεθηίκεζε είλαη κηα πξνζσπηθή εθηίκεζε ησλ δηαζηάζεσλ
ηνπ εαπηνχ ηνπ αηφκνπ ηη ζέιεη , ηη κπνξεί , ηη ζηφρνπο έρεη ζέζεη θαη πνηνπο έρεη
επηηχρεη . Ζ ζρέζε ηεο απηναληίιεςεο θαη ηεο απηνεθηίκεζεο νξίδεηαη απφ ηνπο
Wells & Marwell σο εμήο: «αλ ε απηναληίιεςε έρεη έλα ζχλνιν ζηάζεσλ πξνο ηνλ
εαπηφ ηνπ αλζξψπνπ , ε απηνεθηίκεζε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε αμηνινγηθή πηπρή
απηψλ ησλ ζηάζεσλ». Ζ απηνεθηίκεζε δελ ζρεηίδεηαη κε ζπλαηζζήκαηα
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αλσηεξφηεηαο ή ηειεηφηεηαο αιιά απνδνρήο θαη ζεβαζκνχ ηεο εηθφλαο πνπ έρεη έλα
άηνκν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ . Απνηειεί ην θίλεηξν ηνπ αλζξψπνπ γηα αιιαγέο , εμέιημε ,
επίηεπμε ζηφρσλ θαη πίζηε ζηνλ εαπηφ ηνπ.
Σέινο ν Burns (1982), ζεσξεί φηη απηναληίιεςε έρεη δπν κέξε ηελ πεξηγξαθηθή,
πνπ είλαη ην γλσζηηθφ ζπζηαηηθφ ηεο, άζρεηα αλ ε γλψζε απηή είλαη αληηθεηκεληθή ή
ππνθεηκεληθή, θαη ηελ αμηνινγηθή. Ζ απηναληίιεςε ζρεηίδεηαη κε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ
γχξσ απφ ηελ ςπρνινγηθή ηαπηφηεηα ηνπ αηφκνπ, ελψ ε απηνεθηίκεζε ζρεηίδεηαη κε
ηελ αμηνινγηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή επέλδπζή ηεο.

4.1 Γηακόξθσζε ηεο απηναληίιεςεο
Ζ δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηεο απηναληίιεςεο έρεη ζρέζε κε ηελ δηακφξθσζε
φιεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ζπλδέεηαη κε ηελ εμέιημε ηνπ «εαπηνχ». Ζ δηαδηθαζία
ηνπ ζρεκαηηζκνχ ηεο απηναληίιεςεο αξρίδεη απφ ηνπο πξψηνπο κήλεο ηεο δσήο ηνπ
αλζξψπνπ, ζπλερίδεη θαηά ηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία θαη ζηαζεξνπνηείηαη, θαηά
ηελ ψξηκε ειηθία. Ζ απηνγλσζία είλαη ζεκειηαθφο ζηαζκφο ζηελ αλαπηπμηαθή πνξεία
ηνπ αηφκνπ νηθνδνκείηαη κέζα απφ ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηνπ λεπίνπ κε ην
άκεζν πεξηβάιινλ ηνπ. Οη πξψηεο εκπεηξίεο ζηε δεκηνπξγία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ
παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν. Ζ απφθηεζε ηεο έλλνηαο ηνπ εαπηνχ είλαη κηα δηαδηθαζία
πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηα ρξφληα αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ, είλαη πξντφλ καθξνρξφληαο
εμέιημεο ηνπ αηφκνπ θαη αιιειεπίδξαζεο δηαθφξσλ παξαγφλησλ (Λενληαξή 1998).
Ο Robert Selman ρσξίδεη ηελ απηναληίιεςε ζε ηξία ζηάδηα. ην πξψην ζηάδην ηα
παηδηά δελ ρσξίδνπλ ηα εζσηεξηθά απφ ηα εμσηεξηθά γλσξίζκαηα. ην δεχηεξν
ζηάδην ηα παηδηά αξρίδνπλ λα δηαρσξίδνπλ ηα εζσηεξηθά απφ ηα εμσηεξηθά
γλσξίζκαηα ελψ ζηα 8 πιέσλ ηνπο ρξφληα ν δηαρσξηζκφο είλαη μεθάζαξνο θαη ζην
ηξίην ζηάδην πεξηγξάθνληαη ηα ζηάδηα δηακφξθσζεο κε βάζε ηελ ειηθία.
Πην ζπγθεθξηκέλα ηα ζηάδηα ηεο απηναληίιεςεο κε βάζε ηελ ειηθία είλαη ηα εμήο :
0-2 εηώλ, βξεθηθή ειηθία
Ζ έλλνηα ηνπ εαπηνχ, σο ππνθείκελν, πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ ην βξέθνο αληηιεθζεί
φηη απνηειεί κηα νληφηεηα μερσξηζηή απφ ηνπο άιινπ. Απηή ε θαηαλφεζε αξρίδεη λα
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ζπληειείηαη θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ πξψηνπ έηνπο ηεο δσήο ηνπ. Ζ πιήξεο
αίζζεζε ηνπ εαπηνχ δελ κπνξεί λα απνθηεζεί πξηλ ην παηδί θαηαλνήζεη φηη απνηειεί
κηα νληφηεηα μερσξηζηή απφ ηε κεηέξα ηνπ. Ζ δηαδηθαζία ηνπ ρσξηζκνχ είλαη απηή
πνπ βνεζά ην βξέθνο λα ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη κεηέξα είλαη έλα νλ μερσξηζηφ απφ
απηφ. ηελ ειηθία ησλ 24-36 κελψλ ην λήπην έρεη πιένλ θαηαιάβεη φηη κεηέξα ηνπ
είλαη έλα εληειψο μερσξηζηφ νλ, ληψζεη απηνπεπνίζεζε φηαλ αλαιακβάλεη
πξσηνβνπιίεο θαη εηζπξάηηεη ηελ απνδνρή ησλ άιισλ, ε δηαδηθαζία απηή απνηειεί
ηε βάζε γηα ηε δηακφξθσζε κηαο ζεηηθήο απηναληίιεςεο.

3-6 εηώλ πξνζρνιηθή ειηθία
Ζ απηναληίιεςε ζε απηή ηελ ειηθία ζηεξίδεηαη ζε εμσηεξηθά εκθαλή
ραξαθηεξηζηηθά θαη ζε πεξηγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζε θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο.
Σα παηδηά ηεο πξνζρνιηθήο ειηθία θαηαλννχλ πεξηζζφηεξν ηνλ ζσκαηηθφ εαπηφ θαη
πξνζδηνξίδνληαη κε πεξηγξαθηθνχο ραξαθηεξηζκνχο ηφζν γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
φζν θαη γηα ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο . Οη πεξηγξαθέο ηνπ εαπηνχ ηνπο
έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε εκθαλή εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά. Οη ραξαθηεξηζκνί
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα παηδηά γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο είλαη
πεξηγξαθηθνί. Αλάινγα βέβαηα κε ην αλ νη ραξαθηεξηζκνί απηνί είλαη ζεηηθνί ή
αξλεηηθνί δξνπλ ζηε δεκηνπξγία κηαο ζεηηθήο ή αξλεηηθήο απηναληίιεςεο. Πνιιέο
θνξέο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα αλαθεξζνχλ ζε πην εζσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά
αλαθέξνληαη ζηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο θαζψο δελ είλαη αθφκα ζε ζέζε λα ηα
δηαρσξίζνπλ.
Μεηαμχ 3-5 εηψλ ηα παηδηά κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ κε βάζε ηελ ειηθία φκσο αξθεηά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εαπηνχ ηνπο πνπ είλαη ζηαζεξά θαη ακεηάβιεηα Όκσο φζσλ
αθνξά ην θχιν, δελ ην ζεσξνχλ αθφκε ζηαζεξφ γηαηί πηζηεχνπλ φηη αιιάδνληαο
ξνχρα κπνξεί λα αιιάμεη θαη ην θχιν ηνπο. Δπίζεο ηα παηδηά ζεσξνχλ φηη αλ ηα
θαηαθέξλνπλ θαη είλαη θαιά ζε θάπνηα δξαζηεξηφηεηα ζα είλαη εμίζνπ θαιά θαη ζε
κηα άιιε . Πηζηεχνπλ φηη ε επηηπρία ηνπο ζε εχθνιεο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ λα
θάλνπλ κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο θαη φρη κε ην επίπεδν ηεο
δπζθνιίαο πνπ κπνξεί λα έρεη κηα δξαζηεξηφηεηα. Ζ εηθφλα ηνπ εαπηνχ πνπ δξα
είλαη θπξίαξρε ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία.
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Ο Erikson αλαθέξεηαη ζε έλα ζηάδην πνπ νλνκάδεη «ζηάδην πξσηνβνπιίαο ελνρήο» ζην νπνίν ε απηναληίιεςε θαζνξίδεηαη απφ ηηο θνηλσληθέο πξνζδνθίεο γηα
αλεμαξηεζία ζηηο θηλήζεηο θαη απηνλνκία πνπ ζέιεη λα απνθηήζεη ην παηδί απέλαληη
ζηνπο γνλείο ηνπ. Ζ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ είλαη ζεκαληηθή κεγαιψλεη ε απηνλνκία
ηνπ παηδηνχ θαη νδεγείηαη πξνο ηελ αλεμαξηεζία. Αλ ην παηδί ληψζεη ηελ ελζάξξπλζε
ε αίζζεζε ηεο πξσηνβνπιίαο ζα είλαη έληνλε. Αλ δελ ελζαξξπλζεί ηα αξλεηηθά
ζπλαηζζήκαηα ζα απνζαξξχλνπλ ην παηδί θαη ζα δεκηνπξγεζνχλ αηζζήκαηα ελνρήο
ηα νπνία ζα ην επεξεάδνπλ αξλεηηθά ζηελ δηακφξθσζε ηεο απηναληίιεςεο ηνπ.
Όηαλ ηα παηδία βξίζθνληαη ζε απηφ ην ζηάδην θαη ζέινπλ λα πεξηγξάςνπλ ηνλ εαπηφ
ηνπο ή θάπνηνλ άιιν ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ θαινχ θαη ηνπ θαθνχ. Σέινο
ηα παηδηά αξρίδνπλ λα απηναμηνινγνχληαη λα ραξαθηεξίδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο σο
«ηθαλφ» ή «κε ηθαλφ θαη λα

ρξεζηκνπνηνχλ απφιπηα θξηηήξηα γηα ηελ

απηναμηνιφγεζή ηνπο .

ρνιηθή ειηθία
Ζ είζνδνο ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν ζπλήζσο ζπκπίπηεη κε ηελ πξννδεπηηθή αχμεζε
ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο απηναληίιεςεο . Σα παηδηά ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ειηθίαο
δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζε γεληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζε ζπλαηζζεκαηηθέο
θαηαζηάζεηο. Ο Erikson, ζεσξεί φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ειηθίαο είλαη
απαξαίηεηε ε αλάπηπμε κηαο ζεηηθήο απηναληίιεςεο , ε αίζζεζε ηεο θηινπνλίαο. Ζ
απφθηεζή ηεο νδεγεί ζε ζπλαηζζήκαηα πιεξφηεηαο θαη ηθαλνπνίεζεο. Βνεζά ηα
παηδηά πνπ δελ έρνπλ επθαηξίεο , εκπνδίδνληαη νη πξνζπάζεηέο ηνπο θαη νδεγνχληαη ζε
ζπλαηζζήκαηα θαησηεξφηεηαο.

Δθεβηθή ειηθία
ε απηή ηελ ειηθία παξαηεξείηαη κηα αιεζηλή αίζζεζε ηνπ εαπηνχ θαζψο νη έθεβνη
ζθέθηνληαη πην αθεξεκέλα θαη πεξηγξάθνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο κε ζθέςεηο,
ζπλαηζζήκαηα

θαη φρη εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ζ δηακφξθσζε ηνπ εαπηνχ
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νινθιεξψλεηαη ζηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο θαη φρη λσξίηεξα, ζπλερίδεη φκσο λα
εμειίζζεηαη ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο ελήιηθεο δσήο. Ο Elkind αλαθέξεη φηη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εθεβείαο αλαπηχζζεηαη κηα «πξαγκαηηθή αίζζεζε ηνπ εαπηνχ», ηνλίδεη
πσο νη έθεβνη αζρνινχληαη κε ηελ απηνπαξαηήξεζε θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ηνπο
αληηκεησπίδνπλ νη άιινη.

4.2 Οη δηαζηάζεηο ηεο απηναληίιεςεο
Ο Higgins ππνζηεξίδεη φηη ζην ζχλνιν ησλ αληηιήςεσλ πνπ έρεη δηακνξθψζεη έλα
άηνκν ζπλδπάδνληαη ηξείο φςεηο ηνπ εαπηνχ : ε πξνζσπηθή , ε θνηλσληθή θαη ε
ηδαληθή απηναληίιεςε ηνπ. Απηέο νη φςεηο πνιιέο θνξέο δελ ζπκβαδίδνπλ κεηαμχ
ηνπο , γηα παξάδεηγκα φηαλ ε πξνζσπηθή θαη ε ηδαληθή απηναληίιεςε δηαθέξνπλ
δεκηνπξγνχληαη ζηνλ άλζξσπν δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα κε απνηέιεζκα λα έρεη
ρακειή απηνεθηίκεζε.
Ζ απηναληίιεςε πεξηέρεη ζηνηρεία ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο , πξνδηαζέζεηο θαη
ζσκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά .Σελ θνηλσληθή ηαπηφηεηα ηελ δεκηνπξγνχλ πεξηζζφηεξα
απφ έλα ραξαθηεξηζηηθά: ν θνηλσληθφο ξφινο , ε ζπκκεηνρή ζε νκάδεο , ν θνηλσληθφο
ραξαθηεξηζκφο , ε ηζηνξία ηνπ αηφκνπ , νη θνηλσληθνί ηχπνη θαη ε πξνζσπηθή
ηαπηφηεηα ηνπ αηφκνπ. Οη πξνδηαζέζεηο αθνξνχλ ηα εζσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
αηφκνπ φπσο νη ηθαλφηεηεο ηνπ θαη νη αμίεο ηνπ. Σέινο ηα ζσκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά
αλαθέξνληαη ζηελ αληίιεςε πνπ έρεη ην άηνκν γηα ην ζψκα ηνπ ε νπνία δελ είλαη ε
ίδηα ζε φιεο ηεο ειηθηαθέο ηνπ βαζκίδεο γηαηί δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηηο
εκπεηξίεο θαη ην επίπεδν σξίκαλζεο ηνπ.

4.3 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ δηακόξθσζε ηεο
απηναληίιεςεο
Ζ δηακφξθσζε ηεο απηναληίιεςεο ηνπ αηφκνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ
δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ. Καηά ηελ γέλλεζε ηνπ ην παηδί έρεη κηα πξνδηάζεζε ε
νπνία ζηελ ζπλέρεηα κέζα απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπ εμειίζζεηαη είηε ζεηηθά είηε
αξλεηηθά. . Ο Epstein (1991) ππνζηεξίδεη φηη ππάξρνπλ δπν πεγέο νη νπνίεο βνεζνχλ
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ζηε δηακφξθσζε ηεο απηναληίιεςεο. Ζ πξψηε είλαη ε πξνζσπηθή αληίιεςε πνπ
αλαπηχζζεη ην παηδί γηα ηελ αμία ηνπ πξνο ηνπο γνλείο ηνπ θαη ε δεχηεξε είλαη ε
αίζζεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ απνθηά ην παηδί ηεο ειηθίαο ησλ 2-5 εηψλ. Ζ
θνηλσληθνπνίεζε δηαθέξεη απφ θνηλσλία ζε θνηλσλία, ην παηδί

αλαπηχζζεη θαη

δηακνξθψλεη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ κέζσ ησλ γλψζεσλ, ησλ εκπεηξηψλ θαη ηεο
επαθήο ηνπ κε άιινπο αλζξψπνπο . ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ αηφκνπ ζπκβάιεη ε
νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν, ε εθθιεζία, νη ζπλνκήιηθνη, ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο
θαη άιινη. Ζ πξνζσπηθφηεηα ηνπ παηδηνχ ινηπφλ φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ θαζνξίδεηαη
απφ ην πεξηβάιινπλ ηνπ κε απνηέιεζκα λα επεξεάδεηαη θαη ε δηακφξθσζε ηεο
απηναληίιεςεο ηνπ θαη ε εηθφλα πνπ έρεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Παξαθάησ ινηπφλ ζα
αλαιπζνχλ νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ δηακφξθσζε ηεο απηναληίιεςεο ηνπ
παηδηνχ.
Ο ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ εθηίκεζε θαη ζηελ εηθφλα πνπ αλαπηχζζεη ην παηδί
γηα ηνλ εαπηφ ηνπ παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν . Ζ αληίιεςε πνπ έρνπλ νη γνλείο γηα
ηα παηδηά ηνπο θαη θπξίσο ε κεηέξα επεξεάδνπλ ηελ απηναληίιεςε ηνπο , αλ νη
αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ δελ δηαθέξνπλ ηφηε ηα παηδηά έρνπλ κεγαιχηεξε
απηνεθηίκεζε γηα ηνλ εαπηφ ηνπο απφ άιια πνπ νη αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ δηαθέξνπλ.
ηελ νηθνγέλεηα ην παηδί κηκείηαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ ηνπ, ηαπηίδεηαη καδί
ηνπο, καζαίλεη λα αγαπά θαη λα αγαπηέηαη θαη φηαλ ππάξρεη απνδνρή θαη απνθπγή
δηαθξίζεσλ ησλ παηδηψλ αλάινγα κε ην θχιιν θαη ηελ ειηθία αλαπηχζζεη κεγάιε
αίζζεζε ηεο απηνεθηίκεζεο κνπ . Ζ δηαπξνζσπηθή ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη ζηελ
νηθνγέλεηα είλαη πξσηνγελήο θαη ε ζεκαληηθφηεξε φισλ ησλ άιισλ ζρέζεσλ πνπ ζα
αλαπηχμεη ην άηνκν ζηελ κεηέπεηηα θνηλσληθνπνίεζε ηνπ .
Ο ππεξβνιηθφο έιεγρνο ή ε αλππαξμία ειέγρνπ νδεγεί ζε έλα ρακειφ επίπεδν
απηναληίιεςεο. Ζ ππνζηήξημε απφ ηηο κεηέξεο έρεη πην κεγάιε επίδξαζε ζηελ
απηναληίιεςε ησλ αγνξηψλ θαη αληίζηνηρα ε ππνζηήξημε ηνπ παηέξα ζε απηή ησλ
θνξηηζηψλ. Ζ νπζηαζηηθή απνδνρή ηνπ παηδηνχ απφ ηνπο γνλείο ηνπ, δεκηνπξγεί έλα
θιίκα αζθάιεηαο απαξαίηεην γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ θαη ηελ
κειινληηθή θνηλσληθνπνίεζε ηνπ . Αλ ζε κηα νηθνγέλεηα ππάξρεη παξαπάλσ απφ έλα
παηδί απηφ παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην πσο αληηιακβάλνληαη ηα παηδηά ησλ εαπηφ
ηνπο θαζψο έλα κεγαιχηεξν παηδί βιέπεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο εγέηε ελψ έλα κηθξφηεξν
παηδί βιέπεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο πξνζηαηεπφκελν( Feiring & Task , 1996).
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Σν ζρνιείν κέζα απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζηφρνπο εληζρχεη ηελ απηναληίιεςε
θαη απηνεθηίκεζε ησλ παηδηψλ. Γίλεηαη κεγάιε βαξχηεηα ζηελ αλάπηπμε ηεο
απηναληίιεςεο θαζψο απηή επεξεάδεη ηελ εμέιημε ηνπ καζεηή κέζα ζην ζρνιηθφ
πιαίζην αιιά θαη ηελ κεηέπεηηα δσή ηνπ. Σν ζρνιείν ζπκπιεξψλεη ηε ιεηηνπξγία ηεο
νηθνγέλεηαο θαη κέζα ζε απηφ ηα παηδηά αξρίδνπλ λα γίλνληαη ζπλαηζζεκαηηθά
αλεμάξηεηα απφ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Σν παηδί ηδηαίηεξα ζηηο πξψηεο ηάμεηο βξίζθεηαη
ζε κηα δηαξθή επαθή θαη αληαιιαγή απφςεσλ κε ην δάζθαιν θαη ηνπο ζπλνκειίθνπο
ηνπ ,ζπγθξίλεηαη καδί ηνπο πξάγκα ην νπνίν απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ζηελ
δεκηνπξγία ηεο απηναληίιεςεο ηνπ. Σα παηδηά ζπλήζσο αξρίδνπλ ην ζρνιείν έρνληαο
ζρεκαηίζεη ζε κεγάιν βαζκφ κηα ζαθή ηδέα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηηο ηθαλφηεηέο
ηνπο φκσο φζν πην πςειέο είλαη νη επηδφζεηο ηνπ παηδηνχ ηφζν πην κεγάιε
απηνεθηίκεζε απνθηά γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαζψο πηζηεχεη ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπο θαη
αλαπηχζζεη κε κεγαιχηεξε επθνιία ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο.
Ο δάζθαινο παίδεη ζπνπδαίν ξφιν γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο απηναληίιεςεο ηνπ
παηδηνχ γηαηί απηφο είλαη πνπ επαηλεί ή φρη ηνλ καζεηή , ζρεκαηίδεη κηα γλψκε γηα ην
δπλακηθφ ελφο καζεηή κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλή ηνπ ζπκπεξηθνξά , ν καζεηήο
παξνπζηάδεη αληηδξάζεηο, νη νπνίεο εληζρχνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
απέλαληη ηνπ αιιά θαη νη ζρνιηθέο επηδφζεηο θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ

παηδηψλ

βειηηψλνληαη αλάινγα κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.
Σα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο αζθνχλ κεγάιε επίδξαζε ζηα παηδηά γηαηί νη
ραξαθηήξεο ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο έρνπλ αμία ζηελ θνηλσλία ,νη δηαθεκίζεηο είλαη
απνηειεζκαηηθέο θαη επεξεάδνπλ ην επξχ θνηλφ ,θξαηνχλ απαζρνιεκέλα ηα παηδηά
θαη πξνβάιινπλ πνιιά ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη αξεζηά ζηα παηδηά . Άιισζηε δελ
είλαη ηπραίν φηη ηα παηδηά ζέινπλ λα κνηάζνπλ ζηνπο ήξσεο πνπ πξνβάιιεη
ηειεφξαζε. Οη γνλείο πξέπεη λα γλσξίδνπλ ην πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ πνπ
βιέπνπλ ηα παηδηά ηνπο πξάγκα πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ απνθπγή αξλεηηθψλ
θαηαζηάζεσλ νη νπνίεο κπνξεί λα νδεγνχζαλ ζηελ αξλεηηθή απηναληίιεςε.

Ζ εκθάληζε ηνπ αηφκνπ δειαδή ε αληίιεςε πνπ έρεη γηα ηελ εμσηεξηθή ηνπ
εκθάληζε ζπλδέεηαη κε ηελ γλψκε πνπ έρεη γεληθφηεξα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Σα πηζηεχσ
ηνπ ζπλήζσο δελ ζπκπίπηνπλ κε ηελ εμσηεξηθή ηνπ εκθάληζε δειαδή κπνξεί λα είλαη
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έλα πξαγκαηηθά ειθπζηηθφ άηνκν κε φκνξθα ραξαθηεξηζηηθά αιιά απηφ ζεσξεί
αθξηβψο ην αληίζεην . Ζ εηθφλα ηνπ ζρεκαηίδεηαη ζηαδηαθά κέζα απφ ηηο εκπεηξίεο
πνπ έρεη , ηελ αλαηξνθή θαη ηελ εθπαίδεπζε πνπ έρεη ιάβεη. ηελ πξψηκε ειηθία θαη
ηα δχν θχιια είλαη θαη ηα δχν ηθαλνπνηεκέλα κε ηελ εκθάληζε ηνπο θάηη πνπ κε ην
πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ αξρίδεη λα αιιάδεη εθεί ινηπφλ είλαη θαζνξηζηηθφο ν ξφινο ηεο
νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ζρνιείνπ φπσο έρνπκε πξναλαθέξεη.

5 πγθξνύζεηο- νξηζκόο
Ζ ζχγθξνπζε ζεσξείηαη σο µηα αλνηρηή ή θιεηζηή αληηπαξάζεζε πνπ δελ έρεη
επηηεπρζεί ε απνηειεζκαηηθή ηεο αληηκεηψπηζε. Ο πην απιφο νξηζκφο ηεο
ζχγθξνπζεο είλαη ε δηακάρε κεηαμχ αηφκσλ, νκάδσλ ή θαη αθφκε αλάκεζα ζε έλα
άηνκν θαη ηνλ εαπηφ ηνπ. Ζ ζπκπεξηθνξά ελφο αηφκνπ ή κηαο νκάδαο ζθφπηκα κέζα
απφ ηηο ζπγθξνχζεηο επηδηψθεη λα εκπνδίζεη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ελφο άιινπ
αηφκνπ ή νκάδαο. Ζ ζχγθξνπζε απνηειεί έλα αξλεηηθφ θαηλφκελν πνπ κπνξεί λα έρεη
ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηε ιεηηνπξγία θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα κηαο νκάδαο αηφκσλ .
Γελ είλαη ιίγεο φκσο νη θνξέο πνπ ε ζχγθξνπζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θάπνηνπ
είδνπο δεκηνπξγηθή πξνζαξκνγή ε κεηεμέιημε. Οη ζπγθξνχζεηο είλαη αλαπφθεπθην
κέξνο ηεο δσήο θαη κπνξεί λα δεκηνπξγνχλ επθαηξίεο γηα πξφνδν θαη κάζεζε γηαηί
κέζα απφ απηέο απηναλαγλσξίδνληαη ηα φξηα ηνπ θαζελφο , αλαδεηθλχνληαη
πξνβιήκαηα θαη επηιχνληαη , παξάγνληαη ηδέεο γηα ηελ επίιπζε ηνπο.
Σα είδε ησλ ζπγθξνχζεσλ είλαη ηα εμήο : έκκεζεο αθνξνχλ αλεμήγεηεο
ζπκπεξηθνξέο , άκεζεο έληαζε δειαδή πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κεηαμχ ησλ
κειψλ κηαο νκάδαο , ιαλζάλνπζεο, αληηιεπηηθέο αθνξνχλ ζε παξαλνήζεηο θαη νη
θαλεξέο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε θξαζηηθέο ζπκπεξηθνξέο.
Δπηπιένλ

ππάξρνπλ

θαηεγνξηνπνηεζνχλ

ζε

νη

νξγαλσζηαθέο

ζπγθξνχζεηο

ελδνεπηρεηξεζηαθέο

θαη

ζε

πνπ

κπνξνχλ

λα

εμσεπηρεηξεζηαθέο.

Οη

ελδνεπηρεηξεζηαθέο ζπγθξνχζεηο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε αηνκηθφ θαη νκαδηθφ
επίπεδν

ζπγθξνχζεσλ.

ε

απηή

ηε

βάζε

νη

ζπγθξνχζεηο

κπνξνχλ

λα

θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε δηαπξνζσπηθέο, κεηαμχ ησλ µειψλ ηεο νκάδαο ή κεηαμχ ησλ
νκάδσλ (Rahim, Magner & Shapiro, 2000).
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Ο Walton (1969) αλαθέξεη φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη δηαπξνζσπηθέο δηαθνξέο,
ν αληαγσληζκφο, ε αληηπαιφηεηα θαη άιιεο κνξθέο ζχγθξνπζεο έρνπλ ζεηηθή αμία γηα
ηνπο εκπιεθφκελνπο θαη ζπλεηζθέξνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θνηλσληθνχ
ζπζηήκαηνο κέζα ζην νπνίν εκθαλίδνληαη.
Δπηπιένλ ζχκθσλα κε ηνπο March θαη Simon (1993) ε ζχγθξνπζε εκθαλίδεηαη
φηαλ ππάξρεη αδπλακία ιήςεο απφθαζεο φζνλ αθνξά ηελ πνξεία ηεο νκάδαο, είηε
γηαηί δελ ππάξρεη κηα κνλαδηθή θαη απφ θνηλνχ απνδεθηή ιχζε, είηε γηαηί ηα άηνκα
θάλνπλ επηινγέο πνπ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο.
Οη Katz θαη Kahn (1978) νξίδνπλ ηε ζχγθξνπζε ζαλ κηα αιιειεπίδξαζε
ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ, πνπ ζεκαδεχεηαη απφ πξνζπάζεηα παξεκπφδηζεο, πξάμεηο
πεξηνξηζκνχ ή πξνθαηάιεςεο θαη απφ αληίζηαζε ή αληαπφδνζε ελάληηα ζε απηέο ηηο
πξνζπάζεηεο.
Ο Kriesburg νξίδεη ηηο αληηζέζεηο ζαλ κηα κνξθή ζρέζεο κεηαμχ δχν ή
πεξηζζνηέξσλ αηφκσλ, ηα νπνία πηζηεχνπλ φηη έρνπλ αζπκβίβαζηνπο ζθνπνχο. Ο
Pawlak (1998) αλαθέξεη φηη ζε κηα ζχγθξνπζε, δπν ηνπιάρηζηνλ κέιε, νη
απνθαινχκελνη παξάγνληεο βξίζθνληαη ζε δηακάρε γχξσ απφ έλα δήηεκα. Οη
παξάγνληεο κπνξεί λα είλαη άηνκα, εηαηξείεο, θξάηε, πνιηηηθά θφκκαηα θαη άιινη.
Ο Deutsch αλαθέξεη φηη ε αληίζεζε εκθαλίδεηαη φηαλ ε ελέξγεηα ελφο πξνζψπνπ ή
κηαο νκάδαο απνηξέπεη, εκπνδίδεη, επεκβαίλεη, βιάπηεη ή θαηά θάπνην ηξφπν
πεξηνξίδεη ηελ επηζπκεηή ελέξγεηα άιινπ πξνζψπνπ ή νκάδαο.

Σέινο φπσο αλαθέξεη ν Pondy (1997) ε ζχγθξνπζε θαζνξίδεηαη σο κηα ελεξγή ακθίδξνκε δηαδηθαζία πνπ εθδειψλεηαη κε αζπκβαηφηεηα, δηαθσλία ή αληηπαξάζεζε
κεηαμχ αηφκσλ ή νκάδσλ. πκπεξαίλνπκε ινηπφλ φηη ππάξρνπλ ζπγθξνχζεηο νη
νπνίεο βνεζνχλ κηα νκάδα, έλα άηνκν λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ θαη λα βειηησζεί
θαη ππάξρνπλ θαη απηέο νη νπνίεο εκπνδίδνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ.
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5.1 Αίηηα ζπγθξνύζεσλ θαη αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
παηδηώλ
Οη αηηίεο ησλ ζπγθξνχζεσλ φζσλ αθνξά ην ζρνιηθφ θαη νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ
πνηθίινπλ . ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ηα αίηηα κηαο ζχγθξνπζεο κπνξεί λα νθείινληαη
ζηελ δηεθδίθεζε αληηθεηκέλσλ, ρψξνπ ,ζηελ επηζπκία πξνλνκίσλ, ζηνλ απνθιεηζκφ
απφ ηελ παξέα , ζηελ απνθιεηζηηθή επαθή κε θάπνηνλ θίιν ή ζε θάπνηα παξεμήγεζε,
ζηα αλζξψπηλα ειαηηψκαηα (δήιεηα ,ζπκφο),ζηηο αληίζεηεο αλάγθεο θαη αμίεο, ζηελ
θαθή επηθνηλσλία θαη ζηηο νξγαλσηηθέο αδπλακίεο . ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ηα
αίηηα κηαο ζχγθξνπζεο κπνξεί λα νθείινληαη ζηελ κε θάιπςε βαζηθψλ αλαγθψλ ,
ζηελ θαθνπνίεζε, ζηελ παξακέιεζε, ζε θάπνηα αξξψζηηα αθφκα θαη ζηνλ εξρνκφ
ελφο κσξνχ ζηελ νηθνγέλεηα.
Σα πεδία ησλ ζπγθξνχζεσλ ζην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ είλαη : κεηαμχ καζεηψλ,
αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνχο , ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνλ δηεπζπληή ,εθπαηδεπηηθνί θαη
γνλείο θαη δηεπζπληήο θαη γνλείο.
Όζσλ αθνξά ηα αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά έρνπλ αλαθεξζεί νξηζκέλα θαη ζηα
πην πάλσ θεθάιαηα αιιά ζα θάλνπκε κηα κηθξή αλαθεθαιαίσζε ε νπνία ζα καο
βνεζήζεη ζην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην.
Ο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηα αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά
θαζψο απηά επηδξνχλ ζηνλ ηξφπν αιιειεπίδξαζήο ηνπο κε η’ άιια παηδηά θαη ηνπο
ελήιηθεο. Σα παηδηά θαηαιαβαίλνπλ ηνλ θφζκν κε βάζε ηα εκθαλή θπζηθά ηνπ
ραξαθηεξηζηηθά. Αλ γηα παξάδεηγκα κηα θνχθια απνηειεί ην αληηθείκελν δηακάρεο
ηα παηδηά βιέπνληαο ηελ θνχθια πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν δηακάρεο, κπνξνχλ πην
εχθνια λα βξνπλ ιχζεηο γηα ηελ επίιπζε ηεο ζχγθξνπζεο. Ο εγσθεληξηζκφο έρεη
θαζνξηζηηθφ ξφιν γηαηί ηα παηδηά αληηδξνχλ κε βάζε ηα δηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα θαη
ηηο αλάγθεο ηνπο πξέπεη φκσο λα κάζνπλ λα ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο θαη ηα
ζπλαηζζήκαηά ησλ άιισλ παξάιιεια κε ηηο δηθέο ηνπο. ηηο ζπγθξνχζεηο ηα παηδηά
είλαη ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλα θαη βξίζθνληαη ζε ζχγρπζε. Ο εθπαηδεπηηθφο
πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη κέζα απφ κηα
ζπδήηεζε απιή θαη θαηαλνεηή ην παηδί λα θηάζεη ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο.
ηελ πξνζρνιηθή ειηθία ηα παηδηά δελ έρνπλ πνιιέο γισζζηθέο ηθαλφηεηεο θαη έηζη
ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ηνπο ηα δπζθνιεχνπλ λα εθθξαζηνχλ γισζζηθά. Ο
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εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα δίλεη ρψξν θαη ρξφλν ζηα παηδηά γηα λα εθθξαζηνχλ ψζηε
ν ιφγνο ηνπο λα είλαη θαηαλνεηφο απφ φιν ην αθξναηήξην. ηα παηδηά είλαη πην
εχθνιν λα εθθξαζηνχλ κε ηελ κε ιεθηηθή επηθνηλσλία ρξεζηκνπνηψληαο ην ζψκα
ηνπο, ην πξφζσπν ηνπο θαη θάλνληαο ρεηξνλνκίεο. Ζ επηθνηλσλία απηή φκσο ζέιεη
ρξφλν θαη εμάζθεζε.
Σα παηδηά ζηγά ζηγά απνδεηνχλ ηελ απηνλνκία ηνπο ζέινπλ λα θάλνπλ πξάγκαηα
κφλα ηνπο ρσξίο ηε βνήζεηα ησλ άιισλ. Πνιιέο θνξέο φκσο ε έκθαζε πνπ δίλνπλ ηα
παηδηά ζην εγψ ηνπο θαη ν ππεξβνιηθφο δήινο πνπ δείρλνπλ γηα θάηη κπνξεί λα
νδεγήζεη ζε ζπγθξνχζεηο. Απφ πνιχ κηθξή ειηθία έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα
ελζπλαίζζεζεο , νη αλάγθεο , νη ηδέεο θαη ηα ζέισ ηνπο είλαη ηφζν κεγάιεο πνπ δελ ηα
αθήλνπλ λα δξνπλ κε επαηζζεζία. Ο εθπαηδεπηηθφο φπσο αλαθέξακε είλαη αλαγθαίν
λα βνεζήζεη ηα παηδηά λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο απφςεηο ηνπο , λα
θάλνπλ ζπδήηεζε θαη λα επηιέμνπλ κηα ιχζε πνπ ηθαλνπνηεί θαη ηα δχν κέξε.

5.2 Πεγέο Δλδνζρνιηθώλ πγθξνύζεσλ-Δπηζεηηθόηεηα
Οη πεγέο

πνπ νδεγνχλ

ζηηο ζπγθξνχζεηο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ είλαη ην

πξφβιεκα θαθήο επηθνηλσλία, νξγαλσηηθψλ αδπλακηψλ ,ζπγθξνπφκελσλ ζηφρσλ ,
ησλ πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ θαη ην πξφβιεκα ησλ αηνµηθψλ δηαθνξψλ.
Οη ελδνζρνιηθέο ζπγθξνχζεηο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ σο εμήο:


ηηο δηαπξνζσπηθέο



ηηο νκαδηθέο



ηηο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ αηφκσλ θαη νκάδσλ



ηηο ζπγθξνχζεηο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο

ην ζρνιείν παξνπζηάδεηαη ζχγθξνπζε κεηαμχ ησ αηφκσλ ιφγσ ηεο ζπρλήο
αιιειεπίδξαζήο κεηαμχ ηνπο. Μέζα απφ ηελ ζχγθξνπζε εθθξάδεηαη ν αληαγσληζκφο
κεηαμχ ησλ κειψλ κηα ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Οη πέληε επηθξαηέζηεξνη ηξφπνη, κε
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ηνπο νπνίνπο νη δηεπζπληέο αληηκεησπίδνπλ ηηο ζπγθξνχζεηο είλαη: ε απνθπγή, ε
εμνκάιπλζε ή παξαρψξεζε, ν ζπκβηβαζκφο, ε ρξήζε εμνπζίαο θαη ε ζπλεξγαζία
(Robbins & Judge, 2011, Βαθφια & Ησάλλνπ, 2011). Πνιιέο θνξέο ν ηξφπνο
επίιπζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ απφ ηα παηδηά δελ είλαη γλσζηφο κε απνηέιεζκα λα
νδεγνχληαη ζε βίαηεο πξάμεηο ,απεηιέο θαη βαλδαιηζκνχο.
Σν θαηλφκελν ηεο επηζεηηθφηεηαο θαη ηδηαίηεξα φηαλ παξνπζηάδεηαη ζηα λήπηα θαη
ηα παηδηά απνηειεί έλα είδνο πξσηνγελνχο ελζηίθηνπ, ην νπνίν νθείιεηαη ζε έκθπηεο
ή εγγελείο ηάζεηο, θάηη πνπ απνηειεί θαηάινηπν ηεο δσψδνπο θιεξνλνκηάο. Κχξην
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο είλαη ε πξφζεζε, ε επηζπκία λα
πξνθαιέζεη δεκηά ζηνλ άιινλ. Ζ επηζεηηθφηεηα πνπ εκθαλίδεηαη θαηά ηελ παηδηθή
ειηθία είλαη δπλαηφ λα πξνέξρεηαη ελ κέξεη θαη απφ ελδνγελείο βηνινγηθνχο
παξάγνληεο, πνπ κπνξεί γηα παξάδεηγκα λα είλαη θάπνηνη κεραληζκνί ηεο ιεηηνπξγίαο
ηνπ εγθεθάινπ φπσο θαη απφ ηηο νξκφλεο. Σα βξέθε θαη ηα λήπηα ιεηηνπξγνχλ ζπρλά
επηζεηηθά ζηνλ ηξφπν εθδήισζεο επηζπκηψλ θαη ησλ αλαγθψλ ηνπο. Ζ επηζεηηθφηεηα
απηή ζεσξείηαη θαινήζεο θαη εληάζζεηαη ζηελ αλψξηκε αλάπηπμε ησλ κεραληζκψλ
ηνπ απηνειέγρνπ , θαζψο θαη ζην πεξηνξηζκέλν εχξνο ησλ ζηξαηεγηθψλ δηεθδίθεζεο
θαη ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ θαη ησλ επηζπκηψλ ζε απηή ηελ ειηθία . Όκσο πνιινί
επηζηήκνλεο ππνζηεξίδνπλ πσο ην θαηλφκελν ηεο επηζεηηθφηεηαο δελ νθείιεηαη κφλν
ζηηο ελζηηθηψδεηο παξνξκήζεηο αιιά απνηειεί κηα ζπλήζεηα πνπ καζαίλεηαη. Σα
παηδηά ζπρλά κεηαθέξνπλ ηηο αλψξηκεο/ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο/δηαζηξεβισκέλεο
αλαπαξαζηάζεηο ή ζπγθεθξηκέλα γλσζηηθά ζρήκαηα (π.ρ φηη πξέπεη λα είζαη ζην
επίθεληξν) απφ ηελ νηθνγέλεηα ζην ζρνιηθφ πιαίζην , φπνπ απνδεηθλχνληαη πνιχ
δπζιεηηνπξγηθέο. Οη βησκαηηθέο αιιειεπηδξάζεηο είλαη ζηαζεξέο θαη δηαρξνληθέο θαη
επηβάιινληαη απφ ηνπο γνλείο , πνπ γηα ην παηδί είλαη νη πιένλ ηζρπξέο θηγνχξεο
δηακφξθσζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο αλ ην παηδί είλαη δέθηεο δηαθφξσλ κνξθψλ βίαο
θαη αληηθξνπφκελσλ αλαπαξαζηάζεσλ ζα εκθαλίζεη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη
εζσηεξηθή ζχγρπζε. Αθφκα ε απνγνήηεπζε πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεθε ζην παηδί
απφ ηελ παξεκπφδηζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ,ην νδήγεζε ζην ζπκφ θαη ζηελ
επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά. Δπηζεηηθφηεηα έρνπκε κφλν φηαλ ππάξρεη ερζξηθή δηάζεζε
θαη πξφζεζε λα πξνθαιέζνπκε δεκηά, φηαλ ππάξρεη εκπξφζεηε ελέξγεηα, ζθφπηκε
ερζξηθή πξάμε. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ηα παηδηά κε επηζεηηθφηεηα δελ παξνπζηάδνπλ
εκθαλείο εζσηεξηθεπκέλεο δηαηαξαρέο (π,ρ θφβνο, άγρνο) , αιιά ππάξρνπλ επαξθή
θιηληθά δεδνκέλα πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζπρλά
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ππνθξχπηνπλ

ηηο

ζπγθεθξηκέλεο

ςπρηθέο

δπζθνιίεο

θαη

παξαπέκπνπλ

ζε

ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηηο δηαπξνζσπηθέο
ζρέζεηο ηνπ παηδηνχ ( Bierman & Sasser ,2014) . Ζ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί απφ ην παηδί κεηαμχ άιισλ ( Κνπξθνχηαο , 2011) : γηα λα ηξαβήμεη
ηελ πξνζνρή , σο δηέμνδνο γηα θάπνην είδνο καηαίσζεο πνπ έρεη ππνζηεί , σο
εθδίθεζε ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο , γηα λα εθηνλψζεη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ,
σο άκπλα ελάληηα ζε θφβνπο θαη αλαζθάιεηα , γηα λα ειέγμεη ηηο πξνζέζεηο ησλ
άιισλ θαη σο άκπλα ζε εκπεηξίεο θαη θφβνπο απφξξηςεο.
Δθηφο ηεο ερζξηθήο επηζεηηθφηεηαο, ππάξρεη θαη έλα άιιν είδνο επηζεηηθφηεηαο, ε
ζπληειεζηηθή επηζεηηθφηεηα πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ απφθηεζε θαη δηαηήξεζε
θάπνηνπ αληηθεηκέλνπ. Ζ κνξθή απηή επηζεηηθφηεηαο είλαη απξφζσπε. Με ηηο
αιιαγέο ηεο ειηθηαθήο βαζκίδα πεξηνξίδεηαη απηφ ην είδνο θαη απμάλεηαη ε ερζξηθή
επηζεηηθφηεηα, ε νπνία εθηειείηαη πξνο ηνπο γνλείο θαη πξνο ηνπο ζπλνκειίθνπο.
Σα θπξηφηεξα είδε ηεο παηδηθήο επηζεηηθφηεηαο είλαη ε ιεθηηθή, ζσκαηηθή, ε άκεζε,
ε έκκεζε, ε ελδνζηξεθήο, ε εμσζηξεθήο , ε ερζξηθή ,ε ζπληειεζηηθή ,ε ιαλζάλνπζα,
ε έθδειε , ε ζεηηθή θαη ε αξλεηηθή επηζεηηθφηεηα .
Ζ ζεηηθή θαη ε αξλεηηθή επηζεηηθφηεηα κπνξεί λα εθδεισζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο
φπσο κε εθξήμεηο ζπκνχ θαη νξγήο, φπνπ κπνξεί λα ζπκβνχλ κεηά απφ έληνλν
εθλεπξηζκφ θαη ην παηδί λα ζηξαθεί πξνο ηνλ εαπηφ ηνπ, κε ζπλαηζζήκαηα κίζνπο, κε
ρξήζε «άζρεκεο γιψζζαο» θαη κε εθθξάζεηο αθαηάιιειεο. Απηφ απνηειεί
θαζαξή κνξθή ιεθηηθήο βίαο.
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κηα

5.3 Οξηζκόο θαη είδε επίιπζεο ζπγθξνύζεσλ
Ο φξνο «επίιπζε ζπγθξνχζεσλ» αλαθέξεηαη ζε κηα ζεηξά δηαδηθαζηψλ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ. Οη δηαδηθαζίεο απηέο βαζίδνληαη ζηελ
ζπλεξγαζία θαη βνεζνχλ ηα άηνκα λα βξνπλ κηα ιχζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
πξνβιεκάησλ ηνπο.
Ζ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα ίδηα ηα άηνκα δειαδή βξίζθνπλ
κφλα ηνπο ηελ ιχζε ρσξίο ηελ εκπινθή ηξίησλ γηαηί απηή δελ βνεζά νχηε ζηελ
ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή νχηε κεηέπεηηα. Ζ βνήζεηα απφ ηξίηνπο δελ δίλεη ηελ
δπλαηφηεηα ζηα άηνκα λα αλαπηχμνπλ ηηο θαηάιιειεο δεμηφηεηεο γηα ηελ επίιπζε ησλ
ζπγθξνχζεσλ.
χκθσλα κε ην Association for Conflict Resolution (2002) ε δηαδηθαζία γηα λα
βξεζεί ε ιχζε ελφο πξνβιήκαηνο πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηα εμήο έμη βήκαηα: λα
ζπκθσλνχλ φινη ζηνπο θαλφλεο πνπ ζα ηεζνχλ, λα ζπιιερηνχλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ
ζχγθξνπζε ησλ δχν

πιεπξψλ, λα θαζνξηζηεί ην πξφβιεκα, δηαηχπσζε πηζαλφλ

απαληήζεσλ-ιχζεσλ ηνπ πξνβιήκαηνο, επηινγή ησλ πην ζπκθεξνπζψλ πξνηάζεσλ
θαη εχθνισλ ζηελ πινπνίεζε ηνπο θαη επίηεπμε ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ.
Όπσο αλαθέξακε θαη ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ νη ζπγθξνχζεηο αληηκεησπίδνληαη
ζπλήζσο σο αξλεηηθέο ππάξρεη φκσο ε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξνπλ ηφζν ζηελ
πνηφηεηα ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ηνπ αηφκνπ , φζν θαη ζηελ πξνζσπηθή
αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ. Γηα λα είλαη κηα επίιπζε απνηειεζκαηηθή είλαη αλαγθαίν λα
ιακβάλνπκε ππφςε καο ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ , ηελ επηθνηλσλία ,
ηα ζπλαηζζήκαηα θαη φια φζα έρνπκε αλαθέξεη ζηα παξαπάλσ θεθάιαηα.
Ζ δηαπξνζσπηθή ζχγθξνπζε έρεη λα θάλεη κε ηελ αληίζεζε, ηελ δηαθσλία θαη
κπνξνχκε λα ηελ ραξαθηεξίζνπκε ζεηηθά είηε σο επνηθνδνκεηηθή είηε αξλεηηθά σο
θαηαζηξνθηθή . Οη επνηθνδνκεηηθέο ζπγθξνχζεηο πξνζπαζνχλ λα βξνπλ κηα ζσζηή
θαη άκεζε ιχζε ζην πξφβιεκα κε ηελ ρξήζε ηεο ζπλαίλεζεο ελψ αληίζεηα νη
θαηαζηξνθηθέο δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο θάλνπλ ρξήζε
απεηιψλ θαη έρνπλ ερζξφηεηα, επηζεηηθφηεηα απέλαληη ζηνπο άιινπο.
Ζ επνηθνδνκεηηθή επίιπζε θάλεη ρξήζε ηξηψλ ζηξαηεγηθψλ θαη βαζίδεηαη θπξίσο
ζηελ ειηθία , ην θχιν θαη ηελ γλσζηηθή αλάπηπμε. Οη ηξείο απηέο ζηξαηεγηθέο είλαη ε
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άζθεζε εμνπζίαο , ε δηαπξαγκάηεπζε θαη ε απνδέζκεπζε , ρξεζηκνπνηνχλ αθφκα θαη
ηελ επίθιεζε ζην ζπλαίζζεκα.
χκθσλα κε ηνλ Vuchinich (1990) γηα λα επηηεπρζεί ε επνηθνδνκεηηθή επίιπζε
πξέπεη λα γίλεη ρξήζε ηεο θάησ απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο γηαηί ε αιιειεπίδξαζε
ηνπ αηφκνπ θαη ησλ ζπλζεθψλ ηνπ πεξηβάιινληφο θαζνξίδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά πνπ
ζα έρεη κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή.
Οη πξνυπνζέζεηο απηέο είλαη νη εμήο:


Ηθαλφηεηα αλαπιαηζίσζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ζε έλα θνηλφ πξφβιεκα πνπ
πξέπεη λα ιπζεί ζπλεξγαηηθά



Δπηζπκία λα επηηεπρζεί κηα ιχζε πνπ λα σθειεί θαη ηηο δχν πιεπξέο



Αλαγλψξηζε ησλ ζθέςεσλ , απηφλ πνπ ζέιεη ,αλαδεηά θαη αηζζάλεηαη ν άιινο



εβαζκφο ζηα ζέισ ηνπ άιινπ θαη αλάπηπμε κηαο ζσζηήο επηθνηλσλίαο



Αλαδήηεζε θνηλψλ ζηφρσλ θαη ελδηαθεξφλησλ



Γηαρείξηζε ζπκνχ

Ζ κάζεζε γηα ηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ μεθηλά απφ ηα πξψηα έηε ηεο
παηδηθήο ειηθίαο θαη ηειεηνπνηείηαη θαηά ηελ εθεβεία. εκαληηθφ ξφιν ζε απηή
παίδνπλ εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί παξάγνληεο ζην πεξηβάιινλ θαη ζην ρψξν πνπ
κεγαιψλεη ην παηδί.
ην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα νη ζπγθξνχζεηο απνηεινχλ ζπρλφ
θαηλφκελν. Όπσο αλαθέξνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηα παηδηά παξνπζηάδνπλ ερζξηθέο
ζπκπεξηθνξέο , ζπκφ , άγρνο, ρακειή απηνεθηίκεζε θαη πίζηε ζηνλ εαπηφ ηνπο. Οη
ζπκπεξηθνξέο απηέο παξνπζηάδνληαη γηαηί παξαηεξνχληαη πνιιέο αιιαγέο είηε ζην
θνηλσληθφ πιαίζην ηνπ παηδηνχ (νηθνλνκηθή θξίζε) είηε ζην νηθνγελεηαθφ (ρσξηζκφο ,
ζάλαηφο γνλέα).
Απηέο νη θαηαζηάζεηο αιιεινζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαζψο έλα παηδί πνπ δεη ζε
έλα αξλεηηθφ , αγρψδεο ,βίαην θιίκα , θαθνκεηαρεηξίδεηαη είλαη πηζαλφ ζηελ
ζχγθξνπζε ηνπ κε έλα άιιν παηδί λα ρξεζηκνπνηήζεη απηέο ηηο κνξθέο βίαο γηα ηελ
επίιπζε ηνπο. Όηαλ ινηπφλ ην παηδί κεγαιψλεη κέζα ζε έλα ηέηνην θιίκα αξρίδεη λα

35

πηνζεηεί θαη λα κηκείηαη απηέο ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη άζεια ηνπ λα ηηο απνδέρεηαη
(Hammond & Hudley, 1992).
Οη Spikav, Huusman & Stith (1989) χζηεξα απφ έξεπλα πνπ δηεμήγαλ γηα ηνπο
παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζε επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζηελ εθεβηθή ειηθία
θαηάιεμαλ ζηνπο εμήο έμη παξάγνληεο : ζηελ θηψρεηα θαη ηηο δχζθνιέο ζπλζήθεο
δηαβίσζεο νη νπνίεο ζηεξνχλ ζηνλ άλζξσπν δηάθνξεο επθαηξίεο δσήο, ζηηο
ςπρνζσκαηηθέο αιιαγέο νη νπνίεο κπνξεί λα θνβίζνπλ θαηά θάπνην ηξφπν ηνλ έθεβν
θαζψο πνιιέο θνξέο πιήηηεηαη ν εγσθεληξηζκφο ηνπο δελ γλσξίδνπλ πψο λα
δηαρεηξηζηνχλ απηφ ην αίζζεκα θαη θαηαθεχγνπλ ζε ερζξηθέο ζπκπεξηθνξέο, ζηηο
δηαθνξέο ησλ θχιισλ , ηα θνξίηζηα ιχλνπλ πην εχθνια ηηο ζπγθξνχζεηο ή δελ
εθθξάδνπλ κνξθέο βίαο αιιά ηελ εζσηεξηθεχνπλ ελψ ηα αγφξηα εμσηεξηθεχνπλ ηνλ
ζπκφ

ηνπο

κε

βίαηεο

ζπκπεξηθνξέο,

ζηελ

κεηαρείξηζε

θαη

ζηνλ

ηξφπν

δηαπαηδαγσγήζεηο ησλ παηδηψλ απφ ηνπο γνλείο ηνπο , παηδηά ηα νπνία δνπλ ζε έλα
πγηέο πεξηβάιινλ ρσξίο επηζεηηθνχο γνλείο καθξηά απφ ζθελέο βίαο ιχλνπλ

πην

εχθνια θαη κε πνιηηηζκέλν ηξφπν ηηο δηαθνξέο ηνπο ζε αληίζεζε κε παηδηά πνπ έρνπλ
κεγαιψζεη ζε έλα θαξθηλνγφλν θιίκα , κε εληάζεηο , ζθελέο βίαο γεγνλφηα ηα νπνία
ηα θάλνπλ ρξήζε ιχλνληαο ηηο ζπγθξνχζεηο κε ηελ βία.

5.4 Γηαπνιηηηζκηθέο δηαθνξέο ζηελ επίιπζε ζπγθξνύζεσλ
Οη ζπγθξνχζεηο θαη θπξίσο ε επίιπζε ηνπο δηαθέξεη απφ πνιηηηζκφ ζε πνιηηηζκφ.
Καζνξηζηηθφ ξφιν έρνπλ ηα ππνθείκελα πνιηηηζηηθά ζηνηρεία ηα νπνία επεξεάδνπλ
ηφζν ηελ ζπκπεξηθνξά φζν θαη ηελ επηθνηλσλία ησλ αηφκσλ θαηά ηελ ζχγθξνπζε. Οη
ζπγθξνχζεηο εξκελεχνληαη σο δηάθνξεο κνξθέο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο θαη
δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηνπλ ηα άηνκα ε αμία ησλ
νπνίσλ δελ είλαη ίδηα απφ θνηλσλία ζε θνηλσλία. Οη κεραληζκνί απηνζπγθξάηεζεο
πνπ επηιέγνπλ γηα λα πινπνηήζνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο δίλνπλ έκθαζε ζηελ ζαθήλεηα
δειαδή ην άηνκν πξνζπαζεί λα εξκελεχζεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ θαη ηηο πξνζέζεηο ηνπ
κε ηνλ πην ζαθή ηξφπν ψζηε λα κελ ππάξρνπλ παξεμεγήζεηο , ζηελ απνθπγή
επηβνιήο ησλ απφςεσλ ηνπ ζηνλ ζπλνκηιεηή ηνπ , ζηελ απνθπγή απνδνθηκαζηψλ απφ
ην αθξναηήξην ηνπ δειαδή κέζα απφ ην ιφγν ηνπ θαη ηα επηρεηξήκαηα ηνπ πξέπεη λα
θεξδίζεη ην αθξναηήξην ηνπ , λα κελ ηνλ απνξξίςνπλ θαη ηέινο λα εζηηάζεη ζηα
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ζπλαηζζήκαηα ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπ λα κελ ηνλ πξνζβάιιεη ή ηνπ δεκηνπξγήζεη
δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα.
ηηο δηαπνιηηηζκηθέο δηαθνξέο ζεκαληηθφ ξφιν έρεη αθφκα ε ζπιινγηθφηεηα ή ν
αηνκηθηζκφο ησλ πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ. Έλαο πνιηηηζκφο δειαδή αλ νξγαλψλεη ηελ
θνηλσλία ηνπ κε ηξφπν ηέηνην ψζηε λα ιεηηνπξγεί αηνκηθά απνηειεί κηα αηνκηζηηθή
θνηλσλία αλ ηελ νξγαλψλεη ζπιινγηθά θαη δίλεη έκθαζε ζην ζπκθέξνλ ηεο απνηειεί
κηα ζπιινγηθή θνηλσλία.
Υξήζε ηεο αηνκηζηηθήο θνηλσλίαο θάλνπλ ζπλήζσο ζηνλ «δπηηθφ» πνιηηηζκφ ελψ
ηεο ζπιινγηθήο θνηλσλίαο ζηελ Αλαηνιηθή Αζία. ηελ πξψηε πεξίπησζε
αλαπηχζζνπλ αμίεο νη νπνίεο ελδηαθέξνληαη γηα ηελ αηνκηθή πξνζπάζεηα , ηελ
αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο , ηνλ απηνθαζνξηζκφ ελψ ζηελ δεχηεξε πεξίπησζε
δίλνπλ έκθαζε ζηελ αμία ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ , ζηελ επηηπρία
θνηλψλ ζηφρσλ θαη ζηελ δηαηήξεζε ησλ ζηαζεξψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ
θνηλσλία ηνπο παξά ηηο εμσηεξηθέο κεηαβνιέο πνπ κπνξεί λα ππάξμνπλ.
ηηο ζπιινγηθέο θνηλσλίεο ην άηνκν εμαξηάηαη απφ ηελ νκάδα , βάδεη πάλσ απφ
ηνπο δηθνχο ηνπ ζηφρνπο , ηνπο ζηφρνπο ηεο νκάδαο , δξα ζπιινγηθά , νη δηαθσλίεο ,
νη εληάζεηο , ν αληαγσληζκφο δελ ππάξρνπλ θαζψο ληψζεη αζθάιεηα θαη ζηγνπξηά
κέζα ζην θνηλσληθφ ζχλνιν ην νπνίν βξίζθεηαη .
χκθσλα κε ηνλ Hofstede (1991) ζηηο ζπιινγηθέο θνηλσλίεο ε ιέμε λαη αλ θαη
κπνξεί λα κελ ζπκθσλνχλ φινη κε κηα απφθαζε ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ ζπρλφηεξα
απφ ην φρη , ζθνπφο ηνπο είλαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ ζσζηή θαη απνηειεζκαηηθή
επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο. Απνθεχγνπλ ηηο αληηπαξαζέζεηο ζε αληίζεζε κε ηηο
αηνκηζηηθέο θνηλσλίεο φπνπ ε απνθπγή ζεσξείηαη σο αδπλακία. Σέινο έρεη παξαηεζεί
φηη ζε πνιιέο ζπιινγηθέο νκάδεο ν ηξφπνο επίιπζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ δηαθέξεη
(Oliver , 1993).
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5.5 ηξαηεγηθέο –αληηκεηώπηζε ησλ ζπγθξνύζεσλ ζην πιαίζην ηεο
ηάμεο
Ο ζρεδηαζκφο ησλ ζηξαηεγηθψλ παξέκβαζεο θαη ε επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηνπο ζην
πιαίζην ησλ ζρνιείσλ παξακέλνπλ ε βαζηθή πξφθιεζε γηα γνλείο , εθπαηδεπηηθνχο
θαη επαγγεικαηίεο. Οη πεξηζζφηεξνη ελήιηθεο αληηκεησπίδνπλ ηηο ζπγθξνχζεηο σο
αθνχζηεο , πξνζπαζνχλ λα παξέκβνπλ ζε απηέο θαη λα ηηο απνηξέςνπλ . Όκσο ηα
παηδηά κέζα απφ απηέο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζνχλ , λα σθειεζνχλ απφ
ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη λα κάζνπλ ζηξαηεγηθέο κε ηηο νπνίεο ζα επηιχνπλ ηηο
ζπγθξνχζεηο ρσξίο ηελ παξέκβαζε ησλ ελειίθσλ.
Οη ζπγθξνχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη αλάκεζα ζηα παηδηά ζπλήζσο αλαθέξνληαη
ζε ζέκαηα ηνπ θπζηθνχ , θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ ή είλαη ζέκαηα εζηθήο
δειαδή δηεθδίθεζε θάπνηνπ ρψξνπ ή παηρληδηνχ , ζσκαηηθή βιάβε ή ηήξεζε ησλ
θαλφλσλ. Οη ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ έρνπλ ηαθηηθέο είηε ιεθηηθέο είηε κε
δειαδή κπνξεί λα αθνξνχλ ηελ εηζβνιή ζην ρψξν ηνπ παηρληδηνχ ή ζηε ρξήζε
πνιχπινθσλ δηαπξαγκαηεχζεσλ.
Σα παηδηά είλαη πηζαλφ λα ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ηελ
ζσκαηηθή ηνπο δηάπιαζε , ρεηξνλνκίεο , ηελ ειηθία ηνπο , ηηο γλψζεηο ηνπο ή ηελ
βνήζεηα ελφο ελήιηθα. Αληίζεηα ηα παηδηά πνπ έρνπλ δηδαρζεί ηελ επίιπζε
ζπγθξνχζεσλ είλαη ζε ζέζε λα βξνπλ κηα ιχζε πνπ λα σθειεί θαη ηα δχν κέιε ρσξίο
ηελ ρξήζε ζσκαηηθήο βίαο ή επηζεηηθφηεηαο. Σα κηθξφηεξα ζε ειηθία παηδηά
ζπγθξνχνληαη γηα θάπνην αληηθείκελν ζε αληίζεζε κε ηα κεγαιχηεξα πνπ
ζπγθξνχνληαη γηα θνηλσληθά δεηήκαηα. ηελ πξψηε πεξίπησζε ρξεζηκνπνηνχλ κε
ιεθηηθέο ηαθηηθέο θαη ζηελ δεχηεξε ιεθηηθέο αιιά είλαη πην επίκνλα.
Όπσο αλαθέξακε θαη ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ ην θιίκα θαη ην πεξηβάιινλ πνπ
δηαδξακαηίδεηαη κηα ζχγθξνπζε παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν. Ζ ζχγθξνπζε πνπ
παξαηεξείηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο παηρληδηνχ επεξεάδεηαη απφ ηηο εκπεηξίεο ησλ
παηδηψλ , ηελ παξνπζία ελφο ελήιηθα θαη πνιιέο θνξέο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ .
Αλ πξαγκαηνπνηείηαη δειαδή κηα ζχγθξνπζε κε πνιιά παηδηά ππάξρεη δπλαηφηεηα λα
αιιάμνπλ παηρλίδη ή ρψξν θαη λα ιπζεί ε ζχγθξνπζε , αλ ηα παηδηά ηεο ζχγθξνπζεο
είλαη δπν πξέπεη λα επηιχζνπλ ην πξφβιεκα κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ψζηε λα
ζπλερίζνπλ ην παηρλίδη ηνπο.
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Παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν φηαλ ζην ρψξν ππάξρεη ελήιηθαο νη ζπγθξνχζεηο λα
είλαη πην επηζεηηθέο ή νη ιχζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνλ ελήιηθα λα κελ ηθαλνπνηνχλ ην
παηδί . Όηαλ δελ βξίζθεηαη ελήιηθαο ζηνλ ρψξν ηα παηδηά αλαγθάδνληαη λα βξνπλ κηα
ζπκβηβαζηηθή ιχζε θαη αλαιακβάλνπλ ηηο επζχλεο ησλ πξάμεσλ ηνπο. Οη ελήιηθεο
ινηπφλ δελ πξέπεη λα δίλνπλ ιχζεηο ζηα παηδηά αιιά λα ηα νδεγνχλ ζε απηέο.
Παξαθάησ ζα αλαθεξζνχκε ζε νξηζκέλεο ζηξαηεγηθέο επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ.
Ο Rahim πξνηείλεη έλα κνληέιν δηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσλ πνπ ρσξίδεηαη ζε δχν
δηαζηάζεηο ην αηνκηθφ ελδηαθέξνλ θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηνπο άιινπο. Οη δχν
δηαζηάζεηο αλαθέξνληαη ζηνλ πςειφ – ρακειφ βαζκφ , κε ηελ πξψηε δηάζηαζε ην
άηνκν επηδηψθεη λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπ ζηφρνπο ελψ κε ηελ δεχηεξε
δηάζηαζε ην άηνκν πξνζπαζεί λα θαιχςεη ηνπο ζηφρνπο πνπ ηνπ έρνπλ ηεζεί απφ
άιια άηνκα κε ηα νπνία ζρεηίδεηαη. Οη δπν απηέο δηαζηάζεηο πεξηγξάθνπλ ηα θίλεηξα
ελφο αηφκνπ ή κηαο νκάδαο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζχγθξνπζεο (Rahim & Magner,
1995). Ο ζπλδπαζκφο ησλ δπν δηαζηάζεσλ καο νδεγεί ζε πέληε ηερληθέο δηαρείξηζεο
ησλ ζπγθξνχζεσλ: ε ηερληθή ηεο ελζσκάησζεο ζηφρσλ , ηεο παξαρψξεζεο , ηεο
επηβνιήο , ηεο απνθπγήο θαη ηνπ ζπκβηβαζκνχ.
Σν πξφγξακκα ηνπ High Scope ππνζηεξίδεη φηη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαηά ηελ
επίιπζε ηεο ζχγθξνπζεο πξέπεη λα είλαη απηφο ηνπ νπδέηεξνπ δηακεζνιαβεηή. Ζ
ζηξαηεγηθή απηή βαζίδεηαη ζε έμη δηαζηάζεηο. Αξρηθά ζηακαηάκε ηπρφλ βίαηεο
ζπγθξνχζεηο , ρξεζηκνπνηνχκε ήξεκε γιψζζα , θάλνπκε ήξεκεο θηλήζεηο θαζψο
έρνπκε κπεη αλάκεζα ζηα παηδηά , πξνζπαζνχκε λα αλαγλσξίζνπκε ηα ζπλαηζζήκαηα
ησλ παηδηψλ , φζε ψξα κηιάκε θαη ζπιιέγνπκε πιεξνθνξίεο αλ ε αηηία γηα ηελ
ζχγθξνπζε ήηαλ έλα αληηθείκελν ην θξαηάκε θαη πξνρσξάκε ζηελ εμεχξεζε ιχζεο
δεηψληαο ηδέεο θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο . Ύζηεξα
απφ ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο παξαηεξνχκε αλ ηεξείηαη ε ιχζε ηεο επίιπζεο θαη
επηβξαβεχνπκε ηα παηδηά.
Ο Wheeler (1994) αλαθέξεη νξηζκέλεο ρξήζηκεο ζπκβνπιέο πξνο ηνπο γνλείο θαη
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ απφ ηα ίδηα ηα
παηδηά . Οη ελήιηθεο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδνπλ πφζν ζνβαξή ή φρη
είλαη κηα ζχγθξνπζε , λα επεκβαίλνπλ κφλν φηαλ είλαη ζίγνπξνη φηη έρνπλ θαηαλνήζεη
πιήξσο ηα αίηηα πνπ ηα νδήγεζαλ εθεί θαη αλ ηα παηδηά έρνπλ αλεπηπγκέλε ηελ
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ιεθηηθή ηνπο έθθξαζε λα ηα αθήλνπλ λα επηιχνπλ κφλα ηνπο ηα πξνβιήκαηα ηνπο.
Δάλ ηα παηδηά πξηλ ηελ ζχγθξνπζε είραλ θαιέο ζρέζεηο είλαη πνιχ πηζαλφ λα βξνπλ
κφλα ηνπο ηελ ιχζε. Σέινο νη ελήιηθεο θξίλεηαη απαξαίηεην λα δεκηνπξγνχλ ρψξνπο
πην επέιηθηνπο , δεκηνπξγηθνχο θαη πξνζαξκνζκέλνπο ζηα παηδηά γηα λα κεηψζνπλ
ηελ ζπρλφηεηα ησλ ζπγθξνχζεσλ.
Ζ Borisoff (1989) αλαθέξεη πην γεληθά θαη δελ εζηηάδεη ζηα παηδηά φηη γηα ηελ
επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ πξέπεη λα ςάμνπκε ηελ αηηία ηεο ζχγθξνπζεο, λα
παξακεξίζνπκε ηελ δηθηά καο άπνςε , λα αθνχζνπκε ηηο απφςεηο ηνπ ζπλνκηιεηή καο
,λα πξνζέμνπκε ηα κε ιεθηηθά κελχκαηα δειαδή νξηζκέλεο λεπξηθέο θηλήζεηο , ηηο
ρεηξνλνκίεο θαη ηελ ζηάζε ηνπ ζψκαηνο πνπ κπνξεί λα έρεη , λα ηνπ δψζνπκε ιίγν
ρψξν λα εξεκήζεη θαη αθνχ έρεη εξεκήζεη λα πξνζπαζήζνπκε λα θαηαιήμνπκε ζε
κηα ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο .
Αθφκα ε ζρέζε κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ε αιιαγή ηεο ζηάζεο ηνπ ηειεπηαίνπ
θαίλεηαη φηη ιεηηνπξγνχλ ηνλσηηθά γηα ην Δγψ ηνπ παηδηνχ, ν δάζθαινο απνηειεί
πξφηππν ηαχηηζεο. Ο εθπαηδεπηηθφο πνπ αλαγλσξίδεη θάπνηα αμία ηνπ παηδηνχ κε
πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ην βνεζά ηαπηίδνληαο ην καδί ηνπ λα απνθηήζεη θίλεηξα
ελζσκάησζεο θαη ελδηαθέξνλ λα επηηχρεη νξηζκέλνπο θνηλσληθνχο ζηφρνπο. Ζ
αιιαγή ζηάζεο ηνπο εθπαηδεπηηθνχ βνεζά θαη ζηελ απνδνρή ηνπο παηδηνχ απφ ηνπο
ζπλνκήιηθνπο ηνπ. Ζ απνδνρή ησλ ζπκκαζεηψλ βνεζά πνιιά απφ ηα παηδηά πνπ
είραλ αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζην ζρνιείν λα αξρίζνπλ λα αλαδεηνχλ ζεηηθέο
ηαπηίζεηο κε απνδεθηά θνηλσληθά πξφηππα. Ζ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ
ζπγθξνχζεσλ θαη ησλ δηαηαξαθηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ κέζα ζηελ ηάμε ζχκθσλα κε
ηνλ Κνπξθνχηα (2015) πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο παξακέηξνπο :
δεκηνπξγία ελφο δεθηηθνχ θιίκαηνο κέζα ζηελ ηάμε , κε πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο
θαη ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ, πξνψζεζε θαη ελίζρπζε ησλ
δηαπξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ ηνπ παηδηνχ , εκπινθή θαη ζπλεξγαζία ησλ γνλέσλ ζε
δηάθνξα επίπεδα θαη δξαζηεξηφηεηεο , πιαηζίσζε θαη απνθαζηζηηθφο έιεγρνο ηεο
επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο , ζεζκνζέηεζε θαη δηδαζθαιία ζαθψλ θαλφλσλ ,
νξγαλσκέλε θαη δνκεκέλε δηαρείξηζε ηελ δπλακηθήο ηεο ηάμεο , ζεηηθή αλαγλψξηζε
παξά ζσθξνληζηηθή δηάζεζε , εκπινθή εηδηθψλ ζην ζρνιείν πνπ κπνξνχλ λα
ιεηηνπξγήζνπλ σο θαζνδεγεηέο ησλ παηδηψλ κε ερζξηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη λα
βνεζήζνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα αληηκεησπίζεη ηέηνηεο θαηαζηάζεηο. Οη εθπαηδεπηηθνί
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πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη απφ ηνλ ζρνιηθφ ςπρνιφγν γηα ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ
αμηνινγήζεσλ, ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηα επηρεηξήκαηα πνπ αθνινχζεζε γηα λα
ππάξμνπλ νξηζκέλα απνηειέζκαηα. Γηα λα δεκηνπξγεζνχλ απηά ηα ζπκπεξάζκαηα, ν
εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα ζέβεηαη θαη λα κελ αληαγσλίδεηαη ηνλ ςπρνιφγν, ψζηε λα
έρνπλ θαη νη δχν κηα θνηλή πνξεία, δειαδή ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηελ βειηίσζε ησλ
ζπγθξνχζεσλ θαη ησλ ερζξηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ηνπ παηδηνχ.

5.6 Δθπαηδεπηηθόο θαη ζπγθξνύζεηο
Ο εθπαηδεπηηθφο βξίζθεηαη αληηκέησπνο θαζεκεξηλά κπξνζηά ζε ζπγθξνχζεηο ησλ
καζεηψλ ηνπ θαη ζηελ πξνζπάζεηα εμεχξεζεο κηα ιχζεο. Σα παηδηά είλαη ζε ζέζε λα
επηιχνπλ

ηα πξνβιήκαηα ηνπο , έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα εθθξάζνπλ ηα

ζπλαηζζήκαηα ηνπο , ηηο ηδέεο , ηηο απφςεηο ηνπο ,λα κάζνπλ απφ ηα ιάζε ηνπο θαη
κέζα απφ απηά λα βξνπλ κηα ζπκβηβαζηηθή ιχζε. Οη ηαθηηθέο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ είλαη
αλαγθαίν λα βαζίδνληαη ζηα παξαθάησ : δελ κεζνιαβεί θαη αθήλεη ηα παηδηά λα
βξνπλ κφλα ηνπο κηα ιχζε θαη λα αλαιάβνπλ ηηο επζχλεο ηνπο , φζν ηα παηδηά ιχλνπλ
ην πξφβιεκα ,ηα παξαηεξεί αθνχεη ηη ιέλε θαη παξεκβαίλεη αλ ρξεηαζηεί θξαηψληαο
κηα νπδέηεξε αιιά θαη δίθαηε ζηάζε , βνεζάεη ηα παηδηά αλ θαηαιαβαίλεη φηη
δπζθνιεχνληαη λα

βξνπλ ιχζε , αθνχεη θαη ηηο δχν πιεπξέο θαη χζηεξα απφ

ζπδήηεζε κε ηα παηδηά βξίζθεηαη ε ιχζε.

5.7 Πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο γηα ηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνύζεσλ
Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη αχμεζε ζε θαηλφκελα βίαο , επηζεηηθφηεηαο θαη
γεληθά ζπγθξνχζεσλ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ . Ζ επίιπζε απηψλ ησλ ζπγθξνχζεσλ
είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηα δηθαηψκαηα ησλ αλζξψπσλ , ηελ δεκνθξαηία , ηελ
εμάιεηςε ζηεξενηχπσλ , ηελ παξεκπφδηζε ηεο βίαο θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ .
Πνιιά ζρνιεία έρνπλ πηνζεηήζεη παξεκβαηηθά πξνγξάκκαηα εληάζζνληαο ζην
πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπο , ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα έρνπλ
θαη λα αθνινπζνχλ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. θνπφο απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ
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είλαη ε ελίζρπζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ εαπηνχ ηνπ αηφκνπ , ν απηνέιεγρνο , ε
απηνεθηίκεζε , ε έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ θαη ε αλαγλψξηζε ηνπο , ε ζπλεξγαζία , ε
επηθνηλσλία θαη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ . Σα πξνγξάκκαηα απηά απνηεινχληαη απφ
ηξείο ηνκείο , ηελ γλψζε , ηελ ζπκπεξηθνξά θαη ηηο δεμηφηεηεο.
Με ζθνπφ ηελ εηξεληθή θαη απνηειεζκαηηθή επίιπζε ησλ δηαθνξψλ πνιιά ζρνιεία
εθαξκφδνπλ ην πξφγξακκα ηεο δηακεζνιάβεζεο . Σα παηδηά – δηακεζνιαβεηέο
επηθεληξψλνληαη ζηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά , θαηαλννχλ θαη παξεκβαίλνπλ έγθαηξα
επηιχνληαο ηηο δηαθνξέο. Οη καζεηέο – δηακεζνιαβεηέο έρνπλ ζην πξφγξακκα
εζεινληηθή ζπκκεηνρή θαη πξέπεη λα ηεξνχλ νξηζκέλνπο θαλφλεο φπσο ε ερεκχζεηα ,
λα δείρλνπλ ζεβαζκφ ζηνπο ζπλνκειίθνπο , λα κελ

δηαθφπηνπλ , λα αθνχλ

πξνζεθηηθά ηηο δχν πιεπξέο , λα θξαηνχλ νπδέηεξε ζηάζε , λα κελ ρξεζηκνπνηνχλ
πβξηζηηθέο εθθξάζεηο , βίαηεο πξάμεηο θαη λα ηεξνχλ ηελ ζπκθσλία πνπ
απνθαζίζηεθε απφ φια ηα κέιε θαηά ηελ δηακεζνιάβεζε .
ρνιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ δηακεζνιάβεζε έρνπλ παξαηεξήζεη κείσζε ησλ
ζπγθξνχζεσλ ζηνλ πξναχιην ρψξν. Σα παηδηά – δηακεζνιαβεηέο εκπιέθνληαη
ιηγφηεξν ζε κε επηηξεπηέο ζπκπεξηθνξέο θαη κέζα απφ ηελ δηακεζνιάβεζε κπνξνχλ
λα θαηαιάβνπλ θαιχηεξα ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ηαθηηθέο πνπ ρξεηάδεηαη λα
ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα βξνπλ ιχζε ζην πξφβιεκα.
Σα παηδηά πνπ έρνπλ κηα ζεηηθή ζπκπεξηθνξά απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο ειηθίαο
ηνπο ζα έρνπλ θαη κηα επηηπρή πνξεία ζηα ζρνιηθά ηνπο ρξφληα. εκαληηθφ ξφιν ζηελ
δσή ηνπο έρνπλ ε νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν φπνπ νη δχν απηνί θνξείο βνεζνχλ ηα
παηδηά λα αλαπηπρζνχλ , λα θνηλσληθνπνηεζνχλ θαη λα εληαρζνχλ νκαιά ζηελ
θνηλσλία . Έηζη θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ- γνλέσλ γηα ηελ ζσζηή
αλάπηπμε θνηλσληθά επαξθψλ παηδηψλ θαη ηελ απνθπγή επηζεηηθψλ , βίαησλ θαη
ερζξηθψλ ζπκπεξηθνξψλ.
Ζ ζπλεξγαζία γνλέσλ – εθπαηδεπηηθψλ νδεγεί ζε ζεηηθά απνηειέζκαηα θαζψο
σθειεί ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία δεκηνπξγψληαο θνηλνχο ζηφρνπο θαη αμίεο. Έηζη
φηαλ πξνθχςεη κηα ζχγθξνπζε ν δξφκνο γηα ηελ επίιπζε ηεο ζα είλαη θνηλφο απφ ηνπο
γνλείο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο παηψληαο πάλσ ζε θνηλνχο ζηφρνπο θαη αμίεο Ζ
εθπαίδεπζε ησλ γνλέσλ καδί κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηα παηδηά ζε πξνγξάκκαηα
επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ νδεγνχλ ζηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ,ζηε
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κείσζε ηεο επηζεηηθφηεηαο , ζηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ησλ θνηλσληθψλ
ζρέζεσλ.
χκθσλα κε ηνπο Coleman & Lim (2001) ηα νθέιε απφ ηελ εθπαίδεπζε ζε
πξνγξάκκαηα επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ πνηθίινπλ θαη εληνπίδνληαη ζηνπο ηνκείο ηεο
πξφιεςεο ηεο βίαο θαη ηεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ, ζηελ θαηαλφεζε
δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ , ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ
δεμηνηήησλ , ζηελ βειηίσζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη ζηελ ζρνιηθή επίδνζε.
ηνλ πξψην ηνκέα ε εθπαίδεπζε πνπ βαζίδεηαη ζε ηέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα
βνεζάεη ηα άηνκα λα αληηκεησπίδνπλ

ηελ βία , λα

δεκηνπξγνχλ δεμηφηεηεο

δηαρείξηζεο ερζξηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, λα δηαρεηξίδνληαη ηελ δηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά
θαη λα αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε ησλ πξάμεσλ ηνπο. ηνλ δεχηεξν ηνκέα ε
εθπαίδεπζε δηδάζθεη ηνπο καζεηέο πψο λα δηεθδηθνχλ ηα δηθαηψκαηα ηνπο θαη λα
αλαιακβάλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο .ηνλ ηξίην ηνκέα βνεζά ηνπο καζεηέο λα
αλαπηχμνπλ

δεμηφηεηεο , λα δηαηεξήζνπλ ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο , ηνλ

απηνέιεγρν ηνπο , ην απηνζεβαζκφ ηνπο , ηελ ελζπλαίζζεζε , ηελ ζπλεξγαζία θαη λα
κάζνπλ λα ειέγρνπλ ην ζπκφ ηνπο θαη ηπρφλ άιια ερζξηθά μεζπάζκαηα. ηνλ ηέηαξην
ηνκέα ε εθπαίδεπζε καζαίλεη ζηνπο καζεηέο λα ζέβνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνπο
άιινπο , λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα είλαη παξαγσγηθνί . ην ηειεπηαίν ζηάδην κέζα απφ
ηελ εθπαίδεπζε ζηελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ νη καζεηέο αλαπηχζζνπλ ηηο γλσζηηθέο
ηνπο ηθαλφηεηεο , πηζηεχνπλ ζε απηέο , απνθηνχλ απηνπεπνίζεζε θαη εκπηζηνζχλε
ζηνλ εαπηφ ηνπο.
Σέινο εθηφο απφ ηελ ρξήζε ησλ εηδηθψλ πξνγξακκάησλ επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ ηα
ηειεπηαία ρξφληα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη άιια πξνγξάκκαηα ηα νπνία απνηεινχλ έλα
κέξνο ησλ επξχηεξσλ πξνγξακκάησλ πξφιεςεο ηεο αγσγήο πγείαο. Μέζα απφ απηά
ηα πξνγξάκκαηα νη καζεηέο δηδάζθνληαη έλα κεγαιχηεξν θάζκα δεμηνηήησλ φπνπ κε
ηελ βειηίσζε ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο δεκηνπξγνχληαη
ζσζηέο βάζεηο γηα ηελ κάζεζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ απνθπγήο θαη
αληηκεηψπηζεο ζπγθξνχζεσλ.
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Παξαηεξήζεηο- ζπκπεξάζκαηα
Οη παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επηζεηηθή , ερζξηθή ζπκπεξηθνξά θαη ζηηο
ζπγθξνχζεηο ησλ παηδηψλ φπσο είδακε πνηθίινπλ: ε έιιεηςε θαη ε αδπλακία
επηθνηλσλίαο ησλ παηδηψλ ηα νδεγνχλ ζηελ κε έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο θαη
ησλ αλαγθψλ ηνπο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη νη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ
ςπρηθή πγεία ηνπ ζψκαηνο ηνπο , ε έιιεηςε απηναληίιεςεο θαη απηνεθηίκεζεο ησλ
παηδηψλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ε αδπλακία παξνρήο βνήζεηαο απφ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο απηναληίιεςεο ηνπο ηα νδεγνχλ ζηηο
ζπγθξνχζεηο. Με ηελ ρξήζε φκσο νξηζκέλσλ απνηειεζκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ
(παξεκβάζεσλ) κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ νη ζπγθξνχζεηο. Ζ εμνηθείσζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ κε ηηο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, ε δφκεζε ηεο απηναληίιεςεο ηνπο
παηδηνχ , ε ρξήζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο θαη λνεκνζχλεο , ε θαηαλφεζε ησλ
ζπλαηζζεκάησλ ησλ παηδηψλ , ε ζπλεξγαζία νηθνγέλεηαο – ζρνιείνπ , εθπαηδεπηηθψλςπρνιφγσλ , εθπαηδεπηηθψλ – καζεηψλ νδεγνχλ ζηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε
ησλ ζπγθξνχζεσλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα νη παξεκβάζεηο είλαη αλαγθαίν λα εζηηάδνπλ ζηνπο θηλδχλνπο
πνπ πξνθαινχλ απηέο ηηο ζπκπεξηθνξέο, λα ζπλδπάδνπλ κηα θαηεχζπλζε πνπ
αθνξνχλ ην παηδί, ηελ νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν, λα εθαξκφδνληαη γξήγνξα πξηλ νη
πξνβιεκαηηθέο θαη αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο παγησζνχλ. Αθφκα , ε δεκηνπξγία
ςπρνπαηδαγσγηθήο παξέκβαζεο ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο πξαθηηθέο κέζα ζην ζρνιείν,
κπνξνχλ λα έρνπλ έλα νπζηαζηηθφ ξφιν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ
ζπκπεξηθνξάο.
Όζνλ αθνξά ηελ νηθνγέλεηα, έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νη δπζιεηηνπξγηθέο
νηθνγέλεηεο, δειαδή κε ζπγθξνχζεηο, άγρνο απφ δηνξγάλσζε θαη αθαηάιιειεο
παηδαγσγηθέο αξρέο, ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία δηαηαξαγκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ
παηδηψλ ηα νπνία ηα νδεγνχλ πην εχθνια ηφζν ζηηο ιεθηηθέο φζν θαη ζηηο βίαηεο
ζπγθξνχζεηο κε ηνπο γχξσ ηνπο.
Οη παξεκβάζεηο πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα ζρνιεία κε ηελ ζπλεξγαζία
ησλ γνλέσλ, είλαη νη εμήο: ρηίδεηαη κία ζηαζεξή βάζε ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο,
θαζψο γίλνληαη ζπλεδξίεο θαη καδί θαη ρσξίο ην παηδί. Γίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο
παξεκβάζεηο κε ηνπο γνλείο, ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ ςπρνινγία πνπ έρνπλ απέλαληη
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ζην παηδί ηνπο. Δπηπιένλ, εληζρχεηαη ε αηνκηθή παξέκβαζε θαη ε απεκπινθή ηνπ
παηδηνχ απφ ζπγθεθξηκέλεο αληηδξαζηηθέο, ακπληηθέο ζηάζεηο. Σέινο, νη εηδηθνί
δείρλνπλ ζεβαζκφ ζηηο αλεζπρίεο ησλ γνλέσλ θαη πξνζπαζνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ
νηθνγελεηαθή δπλακηθή θαη ηελ παηδαγσγηθή πξαθηηθή πνπ ρξεζηκνπνηνχλ.
Ο ξφινο ηνπ ζρνιείνπ έρεη ζπνπδαία ζεκαζία ζηελ αληηκεηψπηζε ςπρνθνηλσληθψλ
πξνβιεκάησλ θαη ζπγθξνχζεσλ φπνπ ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο έξεπλεο, ππάξρνπλ
πνιιά πξνβιήκαηα ζην νξγαλσηηθφ επίπεδν, ζηε θηινζνθία ησλ αλαιπηηθψλ
πξνγξακκάησλ, πνπ εκπνδίδνπλ ζηελ εμάιεηςε ηέηνηνπ είδνπο πξνβιεκάησλ θαη
ζηελ ελίζρπζε ηεο αθαδεκατθήο έληαμεο ηνπ παηδηνχ. Όπσο παξαηεξείηαη ηα
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ δίλνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ
δεμηνηήησλ, φρη ζηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ δεμηνηήησλ θαη δηαρσξίδνπλ ην
πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ηε γλψζε απφ ηηο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ θαη ηε γλψζε ηεο
δσήο. Παξαηεξείηαη πεξηζσξηνπνίεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ παηδηνχ, ηα νπνία δελ
απνηεινχλ κέξνο ησλ βαζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζρνιείνπ. Οη εθπαηδεπηηθνί δελ
απαξηίδνληαη απφ ηελ θαηάιιειε θαηάξηηζε θαη ππνζηήξημε, κε απνηέιεζκα λα
αδπλαηνχλ λα αληηιεθζνχλ ηε δχλακε πνπ έρεη ε ςπρνινγία απέλαληη ζην παηδί.
Δπίζεο, νδεγνχληαη ζηελ παζνινγηθνπνίεζε, ζηελ απνπνίεζε ησλ επζπλψλ θαη ηεο
δπλαηφηεηαο παξέκβαζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ παηδηνχ. Σν
ζρνιηθφ ζχζηεκα δελ είλαη ζε ζέζε λα ζπλεξγαζηεί κε εμσηεξηθνχο θνξείο, δελ έρεη
ζπλεξγαηηθή ζρέζε κε ηνπο γνλείο, ψζηε λα αλαπηπρζνχλ νη θαηάιιειεο πξαθηηθέο
θαη λα αληηκεησπηζηνχλ νη ζπγθξνχζεηο ή ηπρφλ άιια πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα
αληηκεησπίδεη ην παηδί( ζπλαηζζεκαηηθά).
Ο ππξήλαο ελφο λένπ ζρνιείνπ κε ςπρνθνηλσληθή αλζεθηηθφηεηα θαη θνηλσληθέο
πξαθηηθέο, πξέπεη λα έρεη θάπνηα απφ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά. Σν ζρνιείν δελ
πξέπεη λα δίλεη έκθαζε ζην έιιεηκκα ηνπ καζεηή, αιιά ζηελ ελδπλάκσζε θαη ηελ
ελίζρπζε ηεο ζεηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ καζεηψλ κε δηάθνξεο ςπρνθνηλσληθέο
ζπκπεξηθνξέο. Γελ πξέπεη λα δίλεηαη έκθαζε κφλν ζην αηνκηθφ αιιά ζην ζπλνιηθφ
πιαίζην, πνπ βξίζθεηαη γχξσ απφ ην παηδί. Δίλαη αλαγθαία ε ελζσκάησζε δηαθφξσλ
ςπρνθνηλσληθψλ ηερληθψλ, ζπλερήο αμηνιφγεζεο ηνπ παηδηνχ γηα λα δίλεηαη βάζε
ζηελ ελζσκάησζε ηνπ ζην ζρνιηθφ πιαίζην. Σν ζρνιείν πξέπεη λα εληζρχεη ηελ
ππνζηήξημε θαη ηελ απηνπεπνίζεζε ησλ παηδηψλ, νη εθπαηδεπηηθνί λα είλαη ζε ζέζε λα
ρξεζηκνπνηνχλ έλα πιέγκα ζεηηθψλ ζρέζεσλ κε ζπλνκειίθνπο, νη νπνίνη είλαη
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θνηλσληθά εληαγκέλνη. ε θάζε πεξίπησζε λα εθαξκφδνληαη δηαθνξεηηθέο
ζηξαηεγηθέο γηα λα αληηκεησπίδνληαη νη δηάθνξεο ζπγθξνχζεηο ησλ παηδηψλ. Οη
εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη θαη νη παηδαγσγηθέο αξρέο πνπ εθαξκφδνληαη, ζα πξέπεη λα
ηαηξηάδνπλ κε ην παηδί θαη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ εληαμηαθή πνιηηηθή κέζα
απφ νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο λα παξέρνληαη καζεζηαθέο ςπρνπαηδαγσγηθέο, λα
δηαζθαιίδνληαη νη ςπρνζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ζην παηδί, ε δηαρξνληθή ζπλεξγαζία
κε δηάθνξνπο ηνκείο θαη λα ππάξρεη έλαο ςπρνιφγνο, ν νπνίνο λα έρεη έλα
ζπληνληζηηθφ, δηακεζνιαβεηηθφ θαη επνπηηθφ ξφιν κεηαμχ ηνπ καζεηή θαη ηεο
νηθνγέλεηαο, ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ καζεηή θαη ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο.
Σέινο, απηφ πνπ ππνζηεξίδεηαη είλαη πσο φηαλ, ηα ζρνιεία ζρεδηάδνπλ
απνηειεζκαηηθέο δηδαθηηθέο ηερληθέο θαη εμαηνκηθεπκέλεο παηδαγσγηθέο παξεκβάζεηο
είλαη ζε ζέζε λα κεηψζνπλ ηηο ζπγθξνχζεηο θαη ηηο κε απνδεθηέο ζπκπεξηθνξέο ησλ
παηδηψλ.
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