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Περίληψη 

 

Τα τελευταία χρόνια, το φαινόμενο τθσ ςχολικισ βίασ και επικετικότθτασ 

μετατρζπεται ςε μείηον κοινωνικό πρόβλθμα, λαμβάνοντασ ραγδαίεσ και 

ανθςυχθτικζσ διαςτάςεισ. Ρρόκειται για ζνα φαινόμενο πολυπριςματικό, κακϊσ 

οφείλεται ςε πλθκϊρα παραγόντων, ζχει πολλζσ ςυνζπειεσ και εμπλζκει ζνα 

μεγάλο αρικμό προςϊπων. Εξαιτίασ αυτοφ, αποτελεί ζνα πεδίο που ςυγκεντρϊνει 

ςυνεχϊσ αυξανόμενο ενδιαφζρον ςε ερευνθτικό επίπεδο παγκοςμίωσ. Εδϊ, λοιπόν, 

καλείται το ςχολείο και κατ’ επζκταςθ ο εκπαιδευτικόσ, ωσ ο βαςικότεροσ 

‘’εκπρόςωπόσ’’ του, να αναδείξουν τθ ςθμαςία και τον τρόπο παρζμβαςισ τουσ για 

τθν αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου, αξιοποιϊντασ ευεργετικά τθν 

ιδιότθτά τουσ, ωσ ο ςθμαντικότεροσ φορζασ κοινωνικοποίθςθσ για τουσ μακθτζσ. 

Ππωσ, ωςτόςο, επιςθμαίνει και ο Goleman (2011), ο κεμζλιοσ λίκοσ των 

κοινωνικϊν δεξιοτιτων και τθσ ‘’κοινωνικοποίθςθσ’’ γενικότερα, αποτελοφν οι 

επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ. Οι δεξιότθτεσ αυτζσ αποτελοφν ίςωσ το ςθμαντικότερο 

εργαλείο για τον εκπαιδευτικό και τουσ μακθτζσ, ϊςτε να διαχειριςτοφν επιτυχϊσ 

τισ αναπτυςςόμενεσ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ, ςυντελϊντασ ςτθν πρόλθψθ και 

αντιμετϊπιςθ βίαιων και επικετικϊν ςυμπεριφορϊν.  

Υπό αυτιν τθν οπτικι, θ παροφςα εργαςία εςτιάηεται ςτισ επικοινωνιακζσ 

δεξιότθτεσ που πρζπει να αναπτφξει ο εκπαιδευτικόσ, ςτθριηόμενοσ ςε δφο άξονεσ. 

Αφενόσ, μζςω των δικϊν του βελτιωμζνων δεξιοτιτων να αποτελζςει πρότυπο 

εκπαιδευτικοφ ςυμβοφλου-ριτορα για τα παιδιά, και αφετζρου να αςκιςει τουσ 

ίδιουσ τουσ μακθτζσ ςτθν ανάπτυξθ των κατάλλθλων επικοινωνιακϊν δεξιοτιτων με 

απϊτερο ςτόχο τθν εξάλειψθ περιςτατικϊν ςχολικισ βίασ. 

Λζξεισ-κλειδιά: ςχολικι βία, εκπαιδευτικόσ, μακθτζσ, επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ  
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Abstract  

 

In recent years, the phenomenon of school violence and aggression turns into 

a major social problem, taking rapid and alarming dimensions. This is a phenomenon 

polyprismatic, due to a variety of factors, has many implications and involves a large 

number of persons. Because of this, it is a field that attracts growing interest in 

research worldwide. Here, then, is called the school and the teacher, as the main 

‘’representative’’, to highlight the importance and their way of intervention to 

effectively counter the phenomenon, beneficially utilizing their capacity, as the most 

important institution of socialization for students. 

As, however, notes and Goleman (2011), the cornerstone of social skills and 

‘’socializing’’ more generally, are communication skills. These skills are perhaps the 

most important tool for teachers and students, in order to handle successfully the 

developing interpersonal relationships, contributing to the prevention and treatment 

of violent and aggressive behaviors.  

Under this perspective, this study focuses on the communication skills that 

the teacher needs to develop, relying on two axes. On the one hand, through his 

own improved skills to become a model educational consultant-orator for the 

children, and secondly to bring pupils themselves in developing appropriate 

communicative skills with the ultimate goal of eliminating incidents of school 

violence. 

Key-words: school violence, teacher, students, communication skills  
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Πρόλογοσ 

 

Θ εργαςία αυτι, με τίτλο ‘’Οι επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ του εκπαιδευτικοφ 

για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ςχολικισ βίασ’’, πραγματοποιικθκε ςτα πλαίςια του 

Μεταπτυχιακοφ Ρρογράμματοσ Σπουδϊν του Ραιδαγωγικοφ Τμιματοσ Νθπιαγωγϊν 

ςτθν κατεφκυνςθ τθσ Σθμειωτικισ και Επικοινωνίασ, με επιβλζπουςα κακθγιτρια 

τθν κα Σ. Τριαντάρθ. Θ κεματικι τθσ αντλείται από το χϊρο τθσ Ρρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και, ειδικότερα, από τθν επικοινωνιακι ςτάςθ και 

παρουςία του εκπαιδευτικοφ ςχετικά με ζνα φαινόμενο που λαμβάνει όλο και 

ευρφτερεσ διαςτάςεισ, τθ ςχολικι βία. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, το πρϊτο κεφάλαιο επικεντρϊνεται ςτθ ςχολικι βία ςτθν 

εκπαίδευςθ τθ ςθμερινι εποχι, ποιεσ μορφζσ μπορεί να πάρει και πϊσ 

επθρεάηονται όλοι οι εμπλεκόμενοι, ςε τζτοια περιςτατικά, μακθτζσ. Στο δεφτερο 

κεφάλαιο ςκιαγραφείται ο παρεμβατικόσ ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ, ωσ δάςκαλοσ-

ριτορασ, ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ ςχολικισ βίασ.  Το τρίτο κεφάλαιο αφιερϊνεται 

ςτθν ανάπτυξθ των απαραίτθτων επικοινωνιακϊν δεξιοτιτων του εκπαιδευτικοφ 

και ςτθν αναγκαιότθτα επιμόρφωςισ του ςε αυτζσ, με ςτόχο τθν αντιμετϊπιςθ του 

φαινομζνου. Στθ ςυνζχεια, το τζταρτο κεφάλαιο χωρίηεται ουςιαςτικά ςε δφο μζρθ: 

αφενόσ προςεγγίηονται οι επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ που οφείλει να αναπτφξει ο 

εκπαιδευτικόσ ςτουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ του για τθν εξάλειψθ βίαιων 

ςυμπεριφορϊν από μζρουσ τουσ. Αφετζρου, επιχειρείται μια πρωτοποριακι 

πρόταςθ διδαςκαλίασ για τθν ουςιαςτικι υιοκζτθςθ αυτϊν των δεξιοτιτων από 

τουσ μακθτζσ, και θ πρόταςθ αυτι αναφζρεται ςτισ αρχζσ τθσ Βιωματικισ-

Επικοινωνιακισ διδαςκαλίασ. Τζλοσ, το πζμπτο κεφάλαιο πραγματεφεται τθν 

ςυμβουλευτικι και επικοινωνιακι προςζγγιςθ του εκπαιδευτικοφ προσ τουσ γονείσ 

των μακθτϊν ςχετικά με το φαινόμενο τθσ ςχολικισ βίασ 
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Κεφάλαιο 1: Σο φαινόμενο τησ ςχολικήσ βίασ και επιθετικότητασ 

ςτην εκπαίδευςη ςήμερα 

Τα τελευταία χρόνια, φαινόμενα βίασ και επικετικισ ςυμπεριφοράσ γίνονται 

ολοζνα και πιο ζντονα τόςο ςε πανευρωπαϊκό, όςο και ςε εγχϊριο επίπεδο. Τα 

ερευνθτικά ευριματα καταδεικνφουν τισ διαςτάςεισ του φαινομζνου εντόσ και 

εκτόσ ςυνόρων, κάνοντασ λόγο για ςυχνότθτα εμπλοκισ μακθτϊν ςε ςχετικά 

περιςτατικά με αναλογία ζνα προσ δζκα (Τςιάντθσ, 2010). Οι ςφγχρονοι μελετθτζσ 

αντιλαμβάνονται τζτοιου είδουσ φαινόμενα ωσ πολυπαραγοντικά και ςφνκετα, ενϊ 

ταυτόχρονα προςκαλοφν τθν επιςτθμονικι και τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα να τα 

κατανοιςει ςαν μία επιδερμικι εκδιλωςθ ενόσ ψυχοκοινωνικοφ φαινομζνου με 

πολφ βακιζσ ρίηεσ και διαςτάςεισ (Ματςόπουλοσ, 2009). 

Ρλθκϊρα ερευνϊν εςτιάηεται μζχρι ςιμερα ςτθ μελζτθ τθσ ςχολικισ βίασ 

και τθσ επικετικισ ςυμπεριφοράσ μεταξφ των μακθτϊν, ςτθ ςυχνότθτα εκδιλωςθσ 

του φαινομζνου, τθν ζνταςι του και τισ εκφάνςεισ με τισ οποίεσ λαμβάνει χϊρα ςτθ 

ςχολικι κοινότθτα. Ζχει, ςυνεπϊσ, διαμορφωκεί μια πιο ολοκλθρωμζνθ εικόνα για 

τα χαρακτθριςτικά του ίδιου του φαινομζνου, των δραςτϊν και των κυμάτων. 

 

1.1 Οριςμόσ τησ ςχολικήσ βίασ 

Θ οριοκζτθςθ τθσ ςχολικισ βίασ προςκροφει ςε διαφορετικζσ κεωρίεσ, 

αντιλιψεισ και πρακτικζσ. Ο κάκε παράγοντασ τθσ ςχολικισ ηωισ μπορεί να εκλάβει 

ωσ ζκφραςθ βίασ κάκε αντικανονικι, αντιςυμβατικι ακόμα και κάκε µθ 

αναμενόμενθ ςυμπεριφορά: από τθν απρεπι εμφάνιςθ, το φφοσ και τθ χειρονομία, 

μζχρι τθν κλοπι και τον βανδαλιςμό (Δροςινοφ, 1995). Θ κοινωνικι αναπαράςταςθ 

τθσ ςχολικισ βίασ ςχετίηεται µε παιδαγωγικζσ αντιλιψεισ που βρίςκονται ςε ςχετικι 

αυτονομία από τα όςα ςυμβαίνουν ςτθν τάξθ, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και 

προϊόν των διαφορετικϊν κοινωνικϊν ςυνκθκϊν των περιοχϊν όπου εκδθλϊνεται, 

κακϊσ αγκαλιάηει ευρφτερεσ ομάδεσ, ακόμα και κοινωνικά προνομιοφχεσ (Rigby, 

2007).  
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Το 1977, κατά τθ Διάςκεψθ τθσ Ουτρζχτθσ για τθν αςφάλεια ςτα ευρωπαϊκά 

ςχολεία, ορίςτθκε θ βία ςτα ςχολεία ωσ ‘’θ επιβολι τθσ βοφλθςθσ ενόσ μζρουσ τθσ 

εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ ςε κάποιο άλλο και τθν πρόκλθςθ ηθμιάσ ι βλάβθσ, ενϊ 

οι μορφζσ τθσ ςχολικισ βίασ είναι θ ςωματικι, θ ςεξουαλικι, θ ψυχολογικι, θ 

λεκτικι και ο βανδαλιςμόσ’’ (Αρτινοποφλου, 2001).  

Ο οριςμόσ τθσ ςχολικισ βίασ είναι ςχετικόσ και κάκε φορά εξαρτάται από το 

ιςχφον κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιςμικό πλαίςιο. Ωςτόςο, οριςμζνα ςτοιχεία του 

οριςμοφ τθ ςχολικισ βίασ είναι θ πρόκλθςθ ηθμιάσ ι βλάβθσ, θ επιβολι τθσ 

βοφλθςθσ, θ απειλι εκφοβιςμοφ, κακομεταχείριςθσ ι κακοποίθςθσ (Αρτινοποφλου, 

2001). Ρολλζσ είναι οι ζννοιεσ που ζχουν προτακεί για τθν απόδοςθ του όρου τθσ 

ςχολικισ βίασ, μεταξφ των οποίων επικρατζςτερεσ είναι: κακομεταχείριςθ, 

κακοποίθςθ, αντικοινωνικι ςυμπεριφορά, «ςχολικόσ εκφοβιςμόσ» . Ο όροσ 

ςχολικόσ εκφοβιςμόσ (“bullying”), παρόλο που αφορά, ςφμφωνα με τθν 

Αρτινοποφλου (2001), τθ βία ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ, τείνει να 

χρθςιμοποιείται ωσ ςυνϊνυμοσ με τθ ςχολικι βία και περιλαμβάνει, επίςθσ, μορφζσ 

μακθτικισ δραςτθριότθτασ που κεωροφνται, παραδοςιακά, ςυνυφαςμζνεσ με τθν 

κακθμερινότθτα τθσ ςχολικισ ηωισ, όπωσ το πείραγμα και ο αςτεϊςμόσ. Από 

εμπειρικζσ μελζτεσ διαφαίνεται ότι το φαινόμενο του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ 

εμφανίηει υψθλά ποςοςτά ςτο χϊρο του ςχολείου. Χαρακτθριςτικό του εκφοβιςμοφ 

είναι θ επιβολι δφναμθσ ιςχυρότερων ατόμων ςε άτομα περιςςότερο αδφναμα. 

Ζτςι ο εκφοβιςμόσ χαρακτθρίηεται ωσ «θ ςυνεχισ καταπίεςθ, ψυχολογικι ι 

ςωματικι, που υφίςταται ζνα ανίςχυρο άτομο από ζνα ι περιςςότερα ιςχυρά 

άτομα» (Rigby, 2007) .  

Ο όροσ «bullying» επικράτθςε διεκνϊσ για να χαρακτθρίςει τθ ςχολικι βία 

και επικετικότθτα, που είναι θ επικράτθςθ του δυνατότερου ςτον αςκενζςτερο, 

μζςω τθσ τρομοκρατίασ και του εκφοβιςμοφ. Ο Olweus, κακθγθτισ ψυχολογίασ ςε 

πανεπιςτιμιο τθσ Νορβθγίασ, ερεφνθςε για πολλά χρόνια το φαινόμενο του 

«bullying» ςτισ ςκανδιναβικζσ χϊρεσ και δίνει τον ακόλουκο οριςμό: «ζνασ μακθτισ 

γίνεται αντικείμενο εκφοβιςμοφ ι κυματοποιείται όταν υποβάλλεται, κατ’ 

επανάλθψθ και κατ’ εξακολοφκθςθ, ςε αρνθτικζσ ενζργειεσ από ζναν ι 

περιςςότερουσ άλλουσ μακθτζσ», ορίηοντασ ςτθ ςυνζχεια ςαν αρνθτικζσ ενζργειεσ 
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τθ «ςκόπιμθ πρόκλθςθ ι τθν απόπειρα πρόκλθςθσ βλάβθσ ι ενόχλθςθσ ςε κάποιο 

άλλο άτομο, που μπορεί να είναι είτε λεκτικι (απειλζσ, χλευαςμόσ, βριςιζσ ι 

πείραγμα), είτε ςωματικι βία (κλοτςιζσ, τςιμπιματα και γενικότερα ςωματικι 

επαφι), ι ακόμα να γίνεται με γκριμάτςεσ ι άςεμνεσ χειρονομίεσ, αποςκοπϊντασ 

ςτον αποκλειςμό κάποιου από μια ομάδα» (Olweus, 2009). Ζτςι, ο όροσ μπορεί να 

περιγραφεί ωσ θ ςυςτθματικι κατάχρθςθ τθσ εξουςίασ και περικλείει πράξεισ 

παραβατικοφ χαρακτιρα, οι οποίεσ εκδθλϊνονται μεταξφ ανθλίκων και ζχουν 

επαναλαμβανόμενο χαρακτιρα.  

Θ ζννοια του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ πολλζσ φορζσ ταυτίηεται με τθ ςχολικι 

βία και χρθςιμοποιείται ωσ ςυνϊνυμο με αυτι. Ζτςι, ςτθ Διάςκεψθ τθσ Ουτρζχτθσ, 

ζγινε προςπάκεια προςδιοριςμοφ του κάκε φαινομζνου, με τθν διατφπωςθ ςαφϊν 

και ξεκάκαρων οριςμϊν, ϊςτε να μθν υπάρχουν παρανοιςεισ. Συγκεκριμζνα, 

παρουςιάςτθκε θ ζννοια του εκφοβιςμοφ ωσ «ζννοια ςυνυφαςμζνθ με τθν βία που 

αςκείται από και ςε βάροσ μικρϊν μακθτϊν, δθλαδι μακθτϊν δθμοτικοφ ςχολείου 

θλικίασ μζχρι 12 ετϊν, με επανειλθμμζνεσ πράξεισ βίασ, όπωσ χτυπιματα, απειλζσ, 

πειράγματα, κλοτςιζσ, ςεξουαλικά υπονοοφμενα» (Αρτινοποφλου, 2001). 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θ ςχολικι βία μπορεί να ζχει αντίκτυπο ςτον 

κοινωνικό περίγυρο ενόσ ςχολείου, δθμιουργϊντασ κλίμα φόβου μεταξφ των 

μακθτϊν, εμποδίηοντασ τθν ικανότθτά τουσ να μάκουν και οδθγϊντασ ςε 

αντικοινωνικζσ ςυμπεριφορζσ. Ραράλλθλα, ςφμφωνα µε τθν ζκκεςθ του 

NationalInstitute of Child Health and Human Development (NICHD), κφτεσ και 

κφματα τθσ ςχολικισ βίασ αντιμετωπίηουν κοινά προβλιματα όπωσ: μοναξιά, 

δυςκολία ςτο να δθμιουργοφν φιλίεσ, μακθςιακζσ δυςκολίεσ ι αποτυχία ςτο 

ςχολείο, ενϊ πολφ ςυχνά υιοκετοφν προβλθματικζσ ςυμπεριφορζσ (π.χ. κάπνιςμα, 

αλκοόλ, χριςθ ναρκωτικϊν ουςιϊν κ.ο.κ.). Θ ςχολικι βία τείνει να ςυνδεκεί και µε 

άλλεσ μορφζσ αντικοινωνικισ ι παραβατικισ ςυμπεριφοράσ όπωσ: βανδαλιςμοφσ, 

κλοπζσ, χουλιγκανιςμό, κοπάνεσ ι αποβολζσ από το ςχολείο, ακόμα και 

εγκατάλειψθ αυτοφ (Olweus, 2009). 
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Στθν ελλθνικι πραγματικότθτα ο όροσ ςχολικι βία είναι ταυτιςμζνοσ µε τισ 

βίαιεσ ςυμπεριφορζσ των µμακθτϊν ςτο ςχολείο, γι’ αυτό και πολλζσ φορζσ 

ταυτίηεται και µε τον όρο «παραβατικότθτα ανθλίκων» (Αρτινοποφλου, 2001). 

Θ ςχολικι βία, ςφμφωνα με τθν Αρτινοποφλου (2001), διακρίνεται ςε πζντε 

κατθγορίεσ με βάςθ το ποιοι εμπλζκονται ςε αυτι: 1) βία ανάμεςα ςτουσ μακθτζσ, 

2) βία από τουσ μακθτζσ προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ, 3) βία από τουσ εκπαιδευτικοφσ 

προσ τουσ μακθτζσ, 4) βία ανάμεςα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ και 5) βία ανάμεςα ςτουσ 

εκπαιδευτικοφσ και τουσ διευκυντζσ ι τθ διοίκθςθ των ςχολικϊν μονάδων. Εκτόσ 

από τισ παραπάνω κατθγορίεσ, οι Τςιϊτρα και Κυρίτςθ (2010) προςκζτουν άλλεσ 

δφο: τθ βία από τουσ γονείσ προσ τουσ μακθτζσ ι τουσ εκπαιδευτικοφσ και τθ βία 

από εξωςχολικοφσ παράγοντεσ προσ τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. Στθν 

παροφςα εργαςία, ωςτόςο, το ενδιαφζρον ςτρζφεται ςτθν πρϊτθ κατθγορία, 

δθλαδι τθ βία και τθν επικετικι ςυμπεριφορά μεταξφ των μακθτϊν. 

 

1.2 Μορφζσ ςχολικήσ βίασ 

Κάνοντασ λόγο για τθν επικετικι ςυμπεριφορά μεταξφ των μακθτϊν ςτο 

ςχολικό πλαίςιο, ςυχνά αναφζρονται πράξεισ που εντάςςονται ςτο φαινόμενο τθσ 

ςχολικισ βίασ και του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ, με τισ ζννοιεσ, όπωσ αναφζρκθκε ιδθ, 

να χρθςιμοποιοφνται εναλλαςςόμενα. Ριο ςυγκεκριμζνα, οι ερευνθτζσ διαχωρίηουν 

τισ επιμζρουσ μορφζσ με ποικίλουσ τρόπουσ, αναφερόμενοι ςυνικωσ ςε παρόμοιεσ 

ςυμπεριφορζσ ιδωμζνεσ υπό διαφορετικό πρίςμα. Θ ςυνθκζςτερθ διάκριςθ των 

μορφϊν επικετικισ ςυμπεριφοράσ είναι αυτι ςε άμεςεσ και ζμμεςεσ (Ανδρζου, 

2011). Οι άμεςεσ μορφζσ γίνονται αντιλθπτζσ τόςο από τα εμπλεκόμενα μζλθ όςο 

και από τρίτουσ, κακϊσ πρόκειται για πράξεισ και ςυμπεριφορζσ οι οποίεσ είναι 

ορατζσ και φανερζσ. Στον αντίποδα, οι ζμμεςεσ μορφζσ δε γίνονται πάντα 

αντιλθπτζσ, κακϊσ πρόκειται για κρυφζσ δράςεισ ι για καλυμμζνεσ ςυμπεριφορζσ 

οι οποίεσ ςυχνά δε φανερϊνουν τθν εμπρόκετθ αρνθτικι ενζργεια των δραςτϊν.  

Μία περίπτωςθ άμεςθσ επικετικισ ςυμπεριφοράσ εκδθλϊνεται με το 

λεκτικό τφπο (λεκτικι ι φραςτικι βία), δθλαδι με υβριςτικζσ λζξεισ και εκφράςεισ. 
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Οι μακθτζσ ανταλλάςςουν μεταξφ τουσ υποτιμθτικά λόγια, εξυβρίηονται ι κάποιοσ 

μακθτισ επιτίκεται ςε κάποιον άλλο χρθςιμοποιϊντασ λζξεισ με προςβλθτικό ι 

απειλθτικό περιεχόμενο (Κιτςάκθ, 2010). Αυτι θ μορφι είναι από τισ πλζον 

διαδεδομζνεσ και ςυχνζσ ςτο ςχολικό πλαίςιο, κακϊσ μπορεί να ζχει άμεςεσ 

επιπτϊςεισ, όπωσ θ υποτίμθςθ ενόσ παιδιοφ και μάλιςτα μπροςτά ςε ζνα ευρφ 

κοινό, όπωσ αυτό τθσ ςχολικισ τάξθσ και των ςυμμακθτϊν (Lee, 2004). 

Ζνασ άλλοσ τφποσ ο οποίοσ εντοπίηεται ςυχνά λόγω τθσ φανερισ υφισ του 

είναι θ ςωματικι ι αλλιϊσ φυςικι βία. Στον τφπο αυτό εντάςςονται οι κλωτςιζσ, τα 

ςπρωξίματα, οι τρικλοποδιζσ, τα ςκουντιματα, οι μπουνιζσ, κακϊσ και κάκε άλλο 

χτφπθμα που πραγματοποιείται μεταξφ των μακθτϊν υπό μορφι επίκεςθσ και 

γίνεται με το ςϊμα ι τθ χριςθ αντικειμζνων (Τςιάντθσ & Αςθμόπουλοσ, 2010). Αν 

πρόκειται για επαναλαμβανόμενα εμπρόκετα ςυμβάντα μεταξφ μακθτϊν με 

διαφορετικι δφναμθ, τότε γίνεται λόγοσ για φυςικό, ι αλλιϊσ παραδοςιακό 

εκφοβιςμό (Rigby, 2004).  

Συνεχίηοντασ με τισ άμεςεσ μορφζσ, ζνασ ακόμα τφποσ επικετικισ ι 

εκφοβιςτικισ ςυμπεριφοράσ, ο οποίοσ ςυνδζεται με τθν ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ 

και τθν εξζλιξθ των μζςων τθλεπικοινωνίασ και ερευνάται κατά κόρον τα τελευταία 

χρόνια, είναι ο θλεκτρονικόσ εκφοβιςμόσ. Ο οριςμόσ αυτοφ του τφπου αφορά ςτθ 

χριςθ του διαδικτφου ι οποιαςδιποτε άλλθσ ςυςκευισ ψθφιακισ επικοινωνίασ με 

ςτόχο τθν πρόκλθςθ βλάβθσ ςε κάποιο άλλο πρόςωπο και τθν παρενόχλθςι του 

(Lee, 2004). O θλεκτρονικόσ εκφοβιςμόσ περιλαμβάνει προςβολζσ, απειλζσ, 

πειράγματα και ενοχλιςεισ από ζνα άτομο προσ ζνα άλλο, μζςω τθσ χριςθσ 

μθνυμάτων κειμζνου ι θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, κακϊσ και δθμοςιοποίθςθ 

προςωπικϊν πλθροφοριϊν και ςτοιχείων χωρίσ τθ ςυγκατάκεςθ του άμεςα 

εμπλεκόμενου (Τςιάντθσ & Αςθμόπουλοσ, 2010).  

Ρροχωρϊντασ ςτισ ζμμεςεσ μορφζσ επικετικισ ςυμπεριφοράσ ι 

εκφοβιςμοφ, ςυναντάται κυρίωσ θ επικετικότθτα ςχζςεων (ςχεςιακι επικετικότθτα) 

ι διαφορετικά ο κοινωνικόσ εκφοβιςμόσ (Lee, 2004). Ρρόκειται για τθν 

περιφρόνθςθ ενόσ παιδιοφ ι μίασ ομάδασ παιδιϊν προσ ζνα άλλο παιδί, τθν 

απομόνωςι του, τον αποκλειςμό από τισ παρζεσ και τθν ομάδα ςυνομθλίκων, 
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κακϊσ και για τθ διάδοςθ κακόβουλων φθμϊν, με ςκοπό τθ δυςφιμθςι του. Πλεσ 

οι παραπάνω ενζργειεσ ςυντελοφν εν τζλει ςτον κοινωνικό αποκλειςμό κάποιου 

μακθτι (Ανδρζου, 2011). Αυτοφ του είδουσ ο εκφοβιςμόσ φαίνεται, λοιπόν, να 

βλάπτει άμεςα τθν ψυχολογικι κατάςταςθ του ατόμου, γεγονόσ που επιτρζπει 

ςυμπεριφορζσ, όπωσ αυτζσ που αναφζρκθκαν, να τοποκετοφνται κάτω από τθν 

ομπρζλα του όρου ςυναιςκθματικόσ ι ψυχολογικόσ εκφοβιςμόσ (Κιτςάκθ, 2010).  

Ρζρα από τθ διάκριςθ ςε άμεςεσ και ζμμεςεσ μορφζσ, ςτθ βιβλιογραφία 

ςυναντϊνται και άλλεσ κατθγοριοποιιςεισ. Στισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ οι 

μορφζσ ςχολικισ βίασ που περιγράφονται είναι παρόμοιεσ και το μόνο που αλλάηει 

είναι το ποφ δίνεται θ ζμφαςθ. Για παράδειγμα, ο Τςιάντθσ (2010) διακρίνει τθ 

ςωματικι, τθ λεκτικι, τθν ψυχολογικι και τθν κοινωνικι μορφι, εςτιάηοντασ όχι 

τόςο ςτο πόςο ζκδθλθ είναι θ ενζργεια, αλλά ςτο μζςο που χρθςιμοποιείται. 

Ραρόμοια κατθγοριοποίθςθ γίνεται και από τον Sapouna (2008) με αναφορζσ ςτθ 

φυςικι, τθ λεκτικι και τθ ςχεςιακι επικετικότθτα ωσ τισ πιο ςυχνζσ και τισ 

περιςςότερο διερευνθμζνεσ μορφζσ εκδιλωςθσ τθσ ςχολικισ βίασ. Ακόμα, ο 

Αςθμόπουλοσ και ςυνεργάτεσ (2008), προςκζτει ςτισ επικρατζςτερεσ μορφζσ και τθ 

ςεξουαλικι παρενόχλθςθ, ενϊ κάνει λόγο για κοινωνικό αποκλειςμό ςτθ κζςθ τθσ 

ςχεςιακισ επικετικότθτασ που αναφζρκθκε από άλλουσ ερευνθτζσ, περιγράφοντασ 

ωςτόςο αντίςτοιχεσ ςυμπεριφορζσ.  

Μια άλλθ μορφι βίασ είναι θ ςεξουαλικι παρενόχλθςθ ςτο ςχολείο 

ανάμεςα ςε μακθτζσ, που μπορεί να περιλαμβάνει μια ηωγραφιά γκράφιτι ςε 

κάποιο τοίχο ςχολείου, ζνα απρεπζσ άγγιγμα, υβριςτικά ςχόλια, μζχρι και ςοβαρζσ 

ςεξουαλικζσ επικζςεισ (Αςθμόπουλοσ & ςυν., 2008). Τθν κατάςταςθ αυτι τθ 

βιϊνουν ςυχνότερα τα κορίτςια, τα οποία και επθρεάηονται ςοβαρά, υποφζροντασ 

από χαμθλότερο αυτοςεβαςμό, φτωχότερθ πνευματικι και φυςικι υγεία και 

περιςςότερα τραυματικά ςυμπτϊματα. Σφμφωνα με τθν Γουδιρα (2009), το φφλο, 

θ θλικία, θ εκνικότθτα, το μορφωτικό επίπεδο και το ειςόδθμα των γονζων, κακϊσ 

και το κάπνιςμα και οι διαπροςωπικζσ ςχζςεισ, είναι οι παράμετροι που 

επθρεάηουν το φαινόμενο τθσ ςεξουαλικισ παρενόχλθςθσ ςτθν εφθβεία. Στθν 

Ελλάδα, το ποςοςτό τθσ ςεξουαλικισ παρενόχλθςθσ από 6% το 2001, ζφταςε ςτο 

22,5% το 2005 (Γουδιρα, 2009). 
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 Ζνα άλλο κζμα που απαςχολεί τθ ςχολικι κοινότθτα, είναι το φαινόμενο 

των κλοπϊν ςτο ςχολικό περιβάλλον, το οποίο μπορεί να επιφζρει ςοβαρζσ 

ςυνζπειεσ ςτθν ψυχολογία των μακθτϊν, αλλά και ςτον κοινωνικοποιθτικό ρόλο 

του ςχολείου. Σε αρκετζσ περιπτϊςεισ, οι κλοπζσ ςτο ςχολείο μπορεί να 

ςυνοδεφονται από άςκθςθ βίασ, ςωματικισ, ψυχολογικισ ι λεκτικισ, γεγονόσ που 

δυςχεραίνει τθν κοινωνικοποίθςθ των ανθλίκων, κακϊσ κλονίηει τθν εμπιςτοςφνθ 

τουσ, δθμιουργεί ζντονα το αίςκθμα του φόβου, τθσ αναςφάλειασ και τθσ 

καχυποψίασ ςτθ ςφναψθ νζων διαπροςωπικϊν ςχζςεων (Δροςινοφ, 1995).  

Στα πλαίςια τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, οι 

ςυνθκζςτερεσ μορφζσ επικετικισ ςυμπεριφοράσ είναι ο άμεςοσ λεκτικόσ 

εκφοβιςμόσ (ειρωνείεσ, χλευαςμοί, λεκτικζσ ι φραςτικζσ επικζςεισ), θ διάδοςθ 

ψευδϊν φθμϊν, ο κοινωνικόσ αποκλειςμόσ και οι απειλζσ, που επθρεάηουν και 

πλθγϊνουν, κάποιεσ φορζσ, περιςςότερο από τθν άμεςθ ςωματικι βία (Γουδιρα, 

2009). Λιγότερο ςυχνά κάνουν τθν εμφάνιςι τουσ, αν και τελευταία αυξάνονται τα 

κροφςματα αυτά όλο και περιςςότερο, οι ςωματικζσ επικζςεισ και κλοπζσ, οι 

καταςτροφικζσ ενζργειεσ εναντίον των περιουςιακϊν ςτοιχείων του ςχολείου, 

κάποιεσ φορζσ και ιδιωτϊν κοντά ςε αυτό, θ χριςθ αλκοόλ και ναρκωτικϊν ουςιϊν, 

θ διατάραξθ του κλίματοσ τθσ ςχολικισ τάξθσ και θ αδικαιολόγθτθ απουςία από τα 

μακιματα και το ςχολείο (Γουδιρα, 2009) . Πλεσ οι μορφζσ επικετικισ 

ςυμπεριφοράσ, τόςο οι άμεςεσ όςο και οι ζμμεςεσ, μποροφν να εκδθλωκοφν ςτο 

ςχολικό περιβάλλον και γι’ αυτό είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό να αναγνωρίηονται και 

να αναφζρονται (Δροςινοφ, 1995). 

Διαπιςτϊνεται, λοιπόν, ότι κάτω από τον όρο «ςχολικι βία και επικετικι 

ςυμπεριφορά» υπάρχει πλθκϊρα μορφϊν, οι οποίεσ ανάλογα με τθ ςοβαρότθτά 

τουσ και τα άλλα κριτιρια που αναφζρκθκαν, μπορεί να ςυνιςτοφν περιπτϊςεισ 

εκφοβιςμοφ ςτο ςχολικό πλαίςιο. Ράντωσ, είτε πρόκειται για τυχαία περιςτατικά 

είτε για επαναλαμβανόμενα ςυμβάντα, οι μακθτζσ που ςυμμετζχουν άμεςα ι 

ζμμεςα ςε αυτά ζχουν το δικό τουσ ρόλο, ο οποίοσ κα αναλυκεί ςτθν ενότθτα που 

ακολουκεί. 
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1.3 Σο τρίπτυχο δράςτεσ – θφματα – παρατηρητζσ 

Δράςτεσ / κφτεσ  

Ραιδιά που αςκοφν επικετικι ςυμπεριφορά ι αποτελοφν τουσ λεγόμενουσ 

δράςτεσ ςε περιςτατικά ςχολικισ βίασ, φαίνεται από ζρευνεσ ότι ςυχνά είναι παιδιά 

με μεγάλθ ςωματικι δφναμθ, ανεπτυγμζνα και μυϊδθ, τα οποία δρουν 

παρορμθτικά, χωρίσ να λαμβάνουν ςυνικωσ υπόψθ τισ πικανζσ ςυνζπειεσ των 

πράξεϊν τουσ τόςο για τα ίδια όςο και για τα κφματά τουσ (Olweus, 1993). Τείνουν 

να αδιαφοροφν για τθν κατάςταςθ των κυμάτων και διακζτουν χαμθλι ικανότθτα 

ενςυναίςκθςθσ. Χαρακτθρίηονται, επίςθσ, από αιςκιματα ανεπάρκειασ και 

μειονεξίασ, ςυχνά προερχόμενα από οικογενειακά περιβάλλοντα ςτα οποία ζχουν 

βιϊςει αντίςτοιχεσ ςυμπεριφορζσ. Σε αυτιν τθν τελευταία περίπτωςθ, γίνεται λόγοσ 

για παιδιά δράςτεσ-κφματα, ςυνδυαςμόσ που κακιςτά τθν αντιμετϊπιςι τουσ 

ιδιαίτερα δφςκολθ, κακϊσ οι ςυμμακθτζσ τουσ και οι εκπαιδευτικοί τα βλζπουν ωσ 

κφματα από τθ μία και ωσ κφτεσ από τθν άλλθ, οπότε υπάρχει μία ςφγχυςθ ςχετικά 

με τθν καταλλθλότερθ προςζγγιςι τουσ. Επιπρόςκετα, κάποιοι κάνουν λόγο και για 

χαμθλζσ μακθςιακζσ επιδόςεισ, αλλά υψθλζσ κοινωνικζσ δεξιότθτεσ των παιδιϊν 

αυτϊν (Morrison, 2007). Στθ διαιϊνιςθ τζτοιων ςυμπεριφορϊν κεωρείται ότι 

ςυμβάλλει και θ ςτάςθ τθσ οικογζνειασ μζςω τθσ πικανισ ενίςχυςθσ αυτοφ του 

τρόπου δράςθσ.  

Σφμφωνα με μελζτεσ του Olweus (1993) ςτισ οποίεσ διερευνικθκαν τα 

χαρακτθριςτικά τθσ προςωπικότθτασ μακθτϊν που αναλάμβαναν ρόλο κφτθ, 

αναδείχκθκε ότι πρόκειται για μακθτζσ ευερζκιςτουσ, οι οποίοι δεν αναλαμβάνουν 

τισ ευκφνεσ των πράξεϊν τουσ και εκδθλϊνουν αντικοινωνικι ςυμπεριφορά. Οι 

μακθτζσ που αςκοφν επικετικι ςυμπεριφορά βρζκθκε ότι ζχουν μία γενικευμζνθ 

επικετικι ςτάςθ τόςο προσ τουσ ςυνομθλίκουσ τουσ, όςο και προσ τουσ ενιλικεσ 

γονείσ και εκπαιδευτικοφσ, ενϊ παράλλθλα θ άποψι τουσ για τθ βία είναι 

περιςςότερο κετικι ςε ςχζςθ με των υπόλοιπων μακθτϊν. Μία ςυχνι δικαιολογία 

που ςυνοδεφει τισ πράξεισ των κυτϊν είναι ότι τα κφματα τοφσ προκάλεςαν. Επίςθσ, 

ο Olweus (1993) δεν αναφζρει ότι τα παιδιά – δράςτεσ είναι πολφ δθμοφιλι, αλλά 

ότι ςίγουρα είναι πιο δθμοφιλι από τα παιδιά που κυματοποιοφνται. Για τα αγόρια, 
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μάλιςτα, αναφζρει ότι θ επικετικι ςυμπεριφορά ςυχνά ςυνδυάηεται με τθ 

ςωματικι δφναμθ (Olweus, 1993). Από τθν ποικιλία των ευρθμάτων γίνεται φανερό 

ότι δεν υπάρχει μία μοναδικι αιτία ι ζνα χαρακτθριςτικό που να οδθγεί άμεςα 

κάποιο παιδί ςτο να αςκιςει βία ι να φερκεί με επικετικό τρόπο γενικότερα. Συχνά 

αυτό που ςυμβαίνει είναι ότι το μοτίβο τθσ επικετικισ ςυμπεριφοράσ 

διαμορφϊνεται μζςα από διαφορετικζσ εμπειρίεσ ςτθ ηωι των παιδιϊν (Morrison, 

2007).  

 

Θφματα  

Ραιδιά που κυματοποιοφνται και υπόκεινται ςε αρνθτικζσ ενζργειεσ, όπωσ 

πράξεισ εκφοβιςμοφ και επικετικισ ςυμπεριφοράσ, φαίνεται να ζχουν άγχοσ, 

αιςκιματα αναςφάλειασ και χαμθλι κοινωνικότθτα (Rigby, 2003). Ρρόκειται για 

μοναχικά παιδιά τα οποία ςυνικωσ δεν ζχουν κάποιον πολφ καλό φίλο, οφτε είναι 

ιδιαίτερα δθμοφιλι, ζχουν χαμθλι αυτοεκτίμθςθ, ενϊ δεν εμφανίηουν τα ίδια 

επικετικζσ ςυμπεριφορζσ, ζχοντασ αρνθτικι ςτάςθ για τθ χριςθ βίασ και βίαιων 

μζςων (Olweus, 1993). Συνικωσ είναι παιδιά ιπιου χαρακτιρα και χαμθλϊν τόνων. 

Μπορεί να πρόκειται και για ςωματικά αδφναμα ι μικροκαμωμζνα παιδιά, ι με 

κάποιο χαρακτθριςτικό που τα κάνει να ξεχωρίηουν από τθν πλειοψθφία και από τα 

προςδοκϊμενα ςτερεοτυπικά χαρακτθριςτικά μίασ ομάδασ. Τζτοια ςτοιχεία μπορεί 

να είναι θ παχυςαρκία, ο τραυλιςμόσ, οι μακθςιακζσ δυςκολίεσ, θ εκνικότθτα ι ο 

ςεξουαλικόσ προςανατολιςμόσ (Ανδρζου, 2011).  

Θ χαμθλι αυτοεκτίμθςθ και θ αναςφάλεια αυτϊν των παιδιϊν, ενιςχφεται 

αρνθτικά ζπειτα από επαναλαμβανόμενεσ εμπειρίεσ κυματοποίθςθσ. Επίςθσ, 

υπάρχει περίπτωςθ τα παιδιά που είναι αποδζκτεσ πράξεων επικετικότθτασ και 

εκφοβιςμοφ, να είναι μακθτζσ με προκλθτικι ςυμπεριφορά, οι οποίοι δθμιουργοφν 

ςυχνά εντάςεισ, επιχειροφν να τραβοφν τθν προςοχι με κάκε τρόπο και καταλιγουν 

ζτςι να ςτρζφουν τα άλλα παιδιά εναντίον τουσ (Olweus, 1993). Οι αποδζκτεσ τθσ 

επικετικότθτασ αντιδροφν με ποικίλουσ τρόπουσ ςε αυτό που τουσ ςυμβαίνει. 

Μπορεί να αναηθτιςουν τθ βοικεια των εκπαιδευτικϊν ι των γονιϊν τουσ, ίςωσ 

προςπακιςουν οι ίδιοι να διαχειριςτοφν τθν κατάςταςθ ι να αποςταςιοποιθκοφν 



19 
 

από τουσ δράςτεσ, ενδζχεται όμωσ και να αποςυρκοφν ι μάλιςτα ςε ακραίεσ 

περιπτϊςεισ, όπου ο εκφοβιςμόσ είναι ςοβαρόσ, να αρχίςουν να αποφεφγουν το 

ςχολείο (Κιτςάκθ, 2010).  

Σφμφωνα με τθ Morrison (2007), θ χρόνια κυματοποίθςθ και οι φτωχζσ 

κοινωνικζσ ςχζςεισ ςυνιςτοφν προβλεπτικοφσ παράγοντεσ για τθν ζναρξθ 

ςυναιςκθματικϊν δυςκολιϊν κατά τθν περίοδο τθσ εφθβείασ. Ρζρα από τα 

επιμζρουσ χαρακτθριςτικά, που ςκιαγραφοφν το προφίλ των παιδιϊν που ςυχνά 

κυματοποιοφνται, θ Ανδρζου (2011) υποςτθρίηει ότι κανζνα από τα χαρακτθριςτικά 

που μπορεί να ζχει το κφμα, δεν αποτελεί απαραίτθτθ και αναγκαία ςυνκικθ για τθ 

κυματοποίθςι του. Θ διατφπωςθ αυτι δείχνει ότι θ απόδοςθ κάποιων 

χαρακτθριςτικϊν ςε ομάδεσ παιδιϊν παραμζνει ςχετικι, κακϊσ μζςα ςτθ ςχολικι 

κοινότθτα μπορεί ανά πάςα ςτιγμι να κυματοποιθκεί ακόμα και ζνα παιδί που 

κανείσ δεν περιμζνει να βρεκεί ςε τζτοια κζςθ.  

 

Ραρατθρθτζσ / μάρτυρεσ  

Οι ερευνθτζσ τείνουν να ςυμφωνοφν ότι ο ρόλοσ των παρατθρθτϊν είναι 

ςυνικωσ πολφ ςθμαντικόσ, κακϊσ φαίνεται ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ να κακορίηει 

τθν ζκβαςθ ενόσ περιςτατικοφ επικετικισ ςυμπεριφοράσ ι εκφοβιςμοφ (Ανδρζου, 

2011). Σφμφωνα με τον Rigby (2003), όταν οι παρατθρθτζσ ενιςχφουν με τθ ςτάςθ 

τουσ τον εκφοβιςμό μζςα ςτθν τάξθ, επιδεινϊνεται θ κζςθ των μακθτϊν, που είναι 

ευάλωτοι ςτο κοινωνικό άγχοσ και τθν απόρριψθ από τουσ ςυνομθλίκουσ, ενϊ 

αςκενεί θ προςτατευτικι επίδραςθ που ζχει θ υπεράςπιςι τουσ από κάποιουσ 

παρατθρθτζσ. Σε ζρευνα των Craig, Pepler και Atlas (2000b), διαπιςτϊκθκε ότι οι 

ςυνομιλικοι μακθτζσ είναι παρόντεσ ςε ποςοςτό 85 τοισ εκατό των περιςτατικϊν 

βίασ ι εκφοβιςμοφ που λαμβάνουν χϊρα ςτθν τάξθ ι τθ ςχολικι αυλι.  

Οι παρατθρθτζσ δεν αποτελοφν μία ουδζτερθ ομάδα παιδιϊν. Κάποιοι 

υποςτθρίηουν τουσ δράςτεσ και ενκαρρφνουν τισ πράξεισ τουσ, είτε επευφθμϊντασ 

τουσ είτε παίρνοντασ και οι ίδιοι μζροσ (Salmivalli, 1999). Οι υποςτθρικτζσ, λοιπόν, 

των δραςτϊν είναι αυτοί που κάνουν κφκλο γφρω από ζναν καβγά και παρατθροφν 
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ςυνικωσ διαςκεδάηοντασ ι αυτοί που γελοφν με τισ προςβολζσ προσ το κφμα. 

Κάποιοι άλλοι αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο, εναντιϊνονται και επιχειροφν να 

διαφοροποιθκοφν από τουσ δράςτεσ και να υποςτθρίξουν τα κφματα, 

καταγγζλλοντασ ότι αυτό που ςυμβαίνει είναι άδικο και πρζπει να ςταματιςει 

(Berger, 2007). Κάποιεσ φορζσ, μάλιςτα, ενδζχεται ζνα παιδί να αναηθτιςει τθ 

βοικεια κάποιου εκπαιδευτικοφ αναφζροντασ το περιςτατικό ι να προςπακιςει να 

υπεραςπιςτεί το κφμα παίρνοντασ ενεργά το μζροσ του και επιχειρϊντασ να 

ςταματιςει τον εκφοβιςμό. Υπάρχει βζβαια και μία μερίδα παρατθρθτϊν που 

προςπακεί να παραμείνει ουδζτερθ και να μθν πάρει κζςθ ςτο ςυμβάν που 

εκτυλίςςεται, ςτάςθ που τείνει να γίνεται αντιλθπτι από τουσ δράςτεσ ωσ πακθτικι 

αποδοχι των ενεργειϊν τουσ και ςιωπθλι ςυμφωνία με αυτοφσ (Salmivalli, 1999).  

Σφμφωνα με τον Olweus (1993), ζνασ παράγοντασ που επθρεάηει τθ ςτάςθ 

των παρατθρθτϊν αφορά ςτθν ενςυναίςκθςθ που αιςκάνονται για το κφμα. Μετά 

από επαναλαμβανόμενα περιςτατικά κυματοποίθςθσ, ενδζχεται οι παρατθρθτζσ να 

ςχθματίςουν τθν αντίλθψθ ότι το κφμα αξίηει αυτι τθ ςυμπεριφορά, άρα δεν 

υπάρχει λόγοσ να κινθτοποιθκοφν για να το βοθκιςουν. Ζνασ άλλοσ παράγοντασ 

είναι ζνα αίςκθμα μειωμζνθσ προςωπικισ ευκφνθσ, το οποίο βιϊνεται ςυνικωσ 

όταν ςυμμετζχουν ι είναι παρόντα πολλά άτομα ςε μία αρνθτικι πράξθ και, λόγω 

του πλικουσ τουσ, επικρατεί θ αντίλθψθ ότι θ ατομικι ευκφνθ διαχζεται. Επίςθσ, 

είναι πικανό να αποφεφγουν οι παρατθρθτζσ τθν προςωπικι τουσ εμπλοκι από 

φόβο μιπωσ αποτελζςουν αυτοί τα επόμενα κφματα (Olweus, 1993). Αυτοί που κα 

υπεραςπιςτοφν τελικά ζνα παιδί που του αςκείται βία δεν είναι παρά ελάχιςτοι, 

κακϊσ θ κοινωνικι πίεςθ που αςκείται από τθν επικρατοφςα ομάδα για 

ςυμμόρφωςθ ςτουσ κανόνεσ τθσ είναι μεγάλθ. Ραράλλθλα, θ τάςθ υπεράςπιςθσ 

ενόσ κφματοσ μπορεί να ςυνδζεται με προθγοφμενθ εμπειρία κυματοποίθςθσ του 

παρατθρθτι (Ανδρζου, 2011). Πλα τα παραπάνω αναδεικνφουν τθ ςθμαςία τθσ 

ςτάςθσ των παρατθρθτϊν ωσ ςθμείο που μπορεί να αξιοποιθκεί ςτο ςχεδιαςμό 

παρεμβάςεων που ςτοχεφουν ςτθ μείωςθ του εκφοβιςμοφ και τθσ ςχολικισ βίασ. 
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1.4 Ο ρόλοσ του φφλου και τησ ηλικίασ  

Σφμφωνα με τθν Berger (2007), θ γενικι εκτίμθςθ για το ρόλο του φφλου και 

τθσ θλικίασ δείχνει ότι πρϊτον, όςο αυξάνεται θ θλικία των παιδιϊν, μειϊνεται θ 

εκδιλωςθ βίαιθσ ςυμπεριφοράσ και δεφτερον, τα αγόρια εμπλζκονται περιςςότερο 

ςε περιςτατικά τόςο ωσ δράςτεσ όςο και ωσ κφματα ςε ςχζςθ με τα κορίτςια. Οι 

Craig, Pepler και Atlas (2000b) διευκρινίηουν, από τθν άλλθ, ότι ο ρόλοσ του φφλου 

και τθσ θλικίασ γίνεται καλφτερα αντιλθπτόσ, όταν γίνεται λόγοσ για ςυγκεκριμζνεσ 

μορφζσ κυματοποίθςθσ, κακϊσ ζτςι διαπιςτϊνονται και αποςαφθνίηονται 

επιμζρουσ διαφορζσ. 

Σφμφωνα με τον Felix (2009), οι ςυχνότερεσ μορφζσ κυματοποίθςθσ των 

κοριτςιϊν είναι θ ςεξουαλικι παρενόχλθςθ και θ επικετικότθτα ςχζςεων, ενϊ των 

αγοριϊν θ ςωματικι επίκεςθ. Oι Espelage, Basile και Hamburger (2012) 

διαπίςτωςαν ότι τα αγόρια εκδθλϊνουν πιο ςυχνά ςωματικι επικετικότθτα, ενϊ τα 

κορίτςια είναι πικανότερο να αςκιςουν βία χρθςιμοποιϊντασ πιο ζμμεςεσ μορφζσ, 

με επικρατζςτερθ τθν εκδιλωςθ τθσ επικετικότθτασ ςχζςεων. Θ διαφορά ςτον 

τρόπο εκδιλωςθσ τθσ επικετικισ ςυμπεριφοράσ ςτρζφει το μεγαλφτερο κομμάτι 

τθσ προςοχισ εκείνων οι οποίοι αςχολοφνται με το φαινόμενο τθσ ςχολικισ βίασ, 

ςτισ πιο ορατζσ και εφκολα αντιλθπτζσ εκδθλϊςεισ τθσ. Ζτςι, διαπιςτϊνεται 

επανειλθμμζνα ότι τα αγόρια ζχουν περιςςότερεσ πικανότθτεσ ςε ςχζςθ με τα 

κορίτςια να εμπλακοφν ςε περιςτατικά φυςικισ κυματοποίθςθσ, είτε ωσ δράςτεσ 

είτε ωσ κφματα (Carbone-Lopez, Esbensen & Brick, 2010).  

Πςον αφορά ςτο ρόλο τθσ θλικίασ, φαίνεται ότι θ ςεξουαλικι παρενόχλθςθ 

αυξάνεται με τθν θλικία, ενϊ αντίκετα θ άςκθςθ ςωματικισ βίασ τείνει να 

μειϊνεται (Felix, 2009). Οι Espelage, Basile και Hamburger (2012) ςυγκεκριμζνα, 

διαπίςτωςαν ότι αγόρια και κορίτςια παραδζχονται τθν άςκθςθ λεκτικισ 

ςεξουαλικισ βίασ, κάνοντασ ςχόλια και αποδίδοντασ χαρακτθριςμοφσ ςεξουαλικοφ 

περιεχομζνου ςε ςυμμακθτζσ τουσ ςε ποςοςτό 28 με 39 τοισ εκατό, με τα αγόρια να 

προθγοφνται ελαφρϊσ. Κατζλθξαν, μάλιςτα, ςτθν υπόκεςθ ότι, όταν αυτοί οι 

μακθτζσ κα φοιτοφν αργότερα ςτο λφκειο, οι διαφορζσ φφλου κα οξυνκοφν, με τα 

αγόρια να προθγοφνται ςθμαντικά ςτθ διάπραξθ ςεξουαλικισ επικετικότθτασ. 
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Φαίνεται, λοιπόν, ότι το φφλο ςυνδζεται ςτενά με διαφορετικοφσ τφπουσ 

ςχολικισ βίασ. Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ενδζχεται να αποτελεί προβλεπτικό 

παράγοντα κινδφνου, όπωσ ςτθν περίπτωςθ τθσ ςεξουαλικισ κυματοποίθςθσ των 

κοριτςιϊν που διαπιςτϊνεται υψθλότερθ ςε πικανότθτα να ςυμβεί ςε ςχζςθ με τθν 

αντίςτοιχθ των αγοριϊν (Popp & Peguero, 2011). Πςον αφορά ςτθν θλικία, 

διαπιςτϊνεται από αναφορζσ των εφιβων ςε ζρευνεσ ότι, όςο μεγαλϊνουν, θ 

κυματοποίθςθ μειϊνεται ςε ςχζςθ με αυτι που ανζφεραν ότι βίωναν ςτθν αρχι τθσ 

εφθβείασ. Στθριηόμενοι ςτο γεγονόσ αυτό, οι Popp & Peguero (2011) διαπίςτωςαν 

ότι τα φαινόμενα επικετικότθτασ και βίασ τείνουν να κορυφϊνονται ςτθν θλικία των 

14 ι 15 ετϊν, όταν δθλαδι τα περιςςότερα παιδιά βρίςκονται ςτο μζςο περίπου τθσ 

εφθβικισ περιόδου. 
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Κεφάλαιο 2:  Ο παρεμβατικόσ ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ ςτην 

αντιμετϊπιςη τησ ςχολικήσ βίασ 

 

2.1 Ο ςκοπόσ του ςφγχρονου εκπαιδευτικοφ 

Θ διάπλαςθ τθσ προςωπικότθτασ του παιδιοφ είναι από τισ πιο καταλυτικζσ 

διαδικαςίεσ που ςυντελοφνται ςτον εςωτερικό του κόςμο, ςε μια κρίςιμθ για τθν 

ανάπτυξι του θλικία. Θ εκπαιδευτικι διαδικαςία ςκοπό ζχει να διαμορφϊςει τισ 

κατάλλθλεσ ςυνκικεσ  για τθν ανάδειξθ αξιϊν όπωσ  τθσ δθμοκρατίασ, του 

ςεβαςμοφ των ανκρϊπινων δικαιωμάτων, τθσ ειρινθσ, τθσ αλλθλεγγφθσ  και τθσ 

ελευκερίασ (Μιχαλακόπουλοσ, 2000). Με τθν εκπαίδευςθ επιδιϊκεται ανά τουσ 

αιϊνεσ θ ολόπλευρθ ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ του μακθτι και θ επιτυχισ 

κοινωνικι ζνταξι του, αφενόσ μζςα από τθ ςυγκρότθςθ του χαρακτιρα του και 

αφετζρου μζςα από τθ ςταδιακι ανάπτυξθ των διαφόρων νοθτικϊν, 

ςυναιςκθματικϊν και ψυχοκινθτικϊν ικανοτιτων και δεξιοτιτων. Υπό τθν ζννοια 

αυτι, ο μακθτισ κακίςταται ικανόσ να αντιμετωπίςει με επιτυχία προβλιματα που 

κα αντιμετωπίςει μεγαλϊνοντασ,  να περιορίςει τθν εκδιλωςθ βίαιων 

ςυμπεριφορϊν ςτθ ηωι του, και να λειτουργεί ωσ υπεφκυνοσ και ενεργόσ πολίτθσ 

ςε ζνα διαρκϊσ μεταβαλλόμενο και απαιτθτικό κοινωνικό περιβάλλον 

(Φραγκουδάκθ, 1985).   

Καίρια κζςθ ςε όλα αυτά κατζχει ο εκπαιδευτικόσ. Αυτόσ καλείται να 

παρατθρεί ςτενά και ςυςτθματικά το μακθτι, ϊςτε να ςτερεϊςει, τα κεμζλια του 

παιδιοφ,  για να μπορζςει να τον βοθκιςει να επιτφχει τθν πλθρζςτερθ κατάκτθςθ 

του γνωςτικοφ αγακοφ, αλλά και ςτθν ανάπτυξθ μίασ υγιοφσ προςωπικότθτασ 

(Τρίγκα-Μερτίκα, 2011). Τόςο το ςχολείο γενικότερα, όςο και ο δάςκαλοσ κατ’ 

επζκταςθ, αποτελοφν από τθν αρχαιότθτα ζωσ και ςιμερα το βαςικό κοινωνικό 

κεςμό και τον καίριο παράγοντα δόμθςθσ τθσ παιδικισ ψυχοςφνκεςθσ, γεγονόσ που 

επεςιμανε ο ίδιοσ ο Μζγασ Αλζξανδροσ, ο οποίοσ τόνιηε  για τον ςπουδαίο δάςκαλό 

του, Αριςτοτζλθ:  «Στουσ γονείσ μου χρωςτάω το ηθν, ςτο δάςκαλό μου το ευ ηθν». 

Το ςχολείο μάλιςτα μπορεί να καταταγεί ςτισ δευτερογενείσ ομάδεσ 



24 
 

κοινωνικοποίθςθσ, ενϊ θ ςχολικι τάξθ ςτισ πρωτογενείσ, διότι οι αλλθλενζργειεσ 

είναι άμεςεσ και κυρίωσ «πρόςωπο με πρόςωπο». Οι αλλθλενζργειεσ αυτζσ 

κακορίηονται από τα πρόςωπα που βρίςκονται ςτον ςχολικό χϊρο και αυτά είναι οι 

μακθτζσ, οι εκπαιδευτικοί, ο διευκυντισ και ςε δεφτερθ κζςθ ςε ςχζςθ με τθν 

άμεςθ επαφι τουσ με το χϊρο, είναι οι γονείσ και γενικότερα θ κοινωνία 

(Μιχαλακόπουλοσ, 2000).  

Ο εκπαιδευτικόσ ζχει το βαρφ κακικον να φροντίηει όχι μόνο για τον 

εγγραματιςμό των μακθτϊν, αλλά και για τον επαγγελματικό τουσ προςανατολιςμό, 

τθν ανάπτυξθ τθσ βοφλθςισ τουσ, τθ ςυναιςκθματικι τουσ ωρίμανςθ και τθν 

καλλιζργεια των ψυχικϊν τουσ αρετϊν (Φραγκουδακθ,1985). Ο εκπαιδευτικόσ ζχει 

τθν ευκφνθ να επιλζγει τισ αντικειμενικζσ ςυνκικεσ και να κατανοεί τισ ανάγκεσ των 

μακθτϊν, όχι μονάχα τισ εκπαιδευτικζσ, αλλά και τισ ςυναιςκθματικζσ. Δεν αρκεί να 

προβαίνει μόνο ςε απλι εκτίμθςθ τθσ επίδοςθσ του μακθτι και του ζργου του, 

αλλά οφείλει παράλλθλα να αφυπνίηει και να ςτθρίηει τισ δυνατότθτεσ εξζλιξισ του,  

παρζχοντασ ςυμβουλευτικι ςτιριξθ με ςτόχο τθν εξζλιξθ των δυνατοτιτων που 

διακζτει, με προοπτικι τθ ςχολικι, επαγγελματικι και προςωπικι επιτυχία 

(Μπροφηοσ, 1998).  

 

2.2 Ο ρόλοσ τησ ςτάςησ του εκπαιδευτικοφ ςτην ανάπτυξη επιθετικϊν 

ςυμπεριφορϊν 

Οι μακθτζσ, όταν εμπλακοφν ςε περιςτατικά επικετικισ ςυμπεριφοράσ και 

εκφοβιςμοφ, είτε ωσ κφματα είτε ωσ παρατθρθτζσ, δεν απευκφνονται εφκολα ςτουσ 

εκπαιδευτικοφσ (Novick & Isaacs, 2010). Ρροτιμοφν να το εκμυςτθρευτοφν ςε 

φίλουσ τουσ και ενίοτε ςτουσ γονείσ τουσ. Ο λόγοσ που ςυμβαίνει αυτό είναι γιατί 

δεν εμπιςτεφονται τθν ικανότθτα, ι ακόμα και τθν πρόκεςθ των εκπαιδευτικϊν να 

παρζμβουν αποτελεςματικά, ϊςτε να δϊςουν τζλοσ ςτα περιςτατικά. 

Διαπιςτϊνεται, επίςθσ, ότι μακθτζσ με προβλιματα ςυμπεριφοράσ είναι πικανό να 

διαμορφϊςουν ςυγκρουςιακζσ ςχζςεισ μεταξφ τουσ, αλλά και  με τουσ ίδιουσ τουσ 

εκπαιδευτικοφσ, πράγμα το οποίο ςτθ ςυνζχεια ενιςχφει τα εδραιωμζνα μοτίβα 
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κοινωνικισ και ςυναιςκθματικισ δυςπροςαρμογισ των μακθτϊν (Farmer & ςυν., 

2011). 

Οι εκπαιδευτικοί παίηουν πολφ ςθμαντικό ρόλο ςτο ςχολικό περιβάλλον, 

κακϊσ οι αντιδράςεισ τουσ ςε περιςτατικά επικετικότθτασ ςυντελοφν ςτθ 

διαμόρφωςθ ενόσ ςχολικοφ κλίματοσ το οποίο ενκαρρφνει ι αποτρζπει τθ ςχολικι 

βία (Gendron & ςυν., 2011). Οι εκπαιδευτικοί, κατά τθν αντιμετϊπιςθ τζτοιων 

περιςτατικϊν, χρθςιμοποιοφν ποικίλεσ μεκόδουσ. Θ αντίδραςι τουσ εξαρτάται από 

παράγοντεσ ςχετικοφσ με τθ μορφι και τθ ςοβαρότθτα του περιςτατικοφ, όπωσ για 

παράδειγμα αν ο εκφοβιςμόσ είναι άμεςοσ ι ζμμεςοσ. Συνικωσ, ωςτόςο, 

προςπακοφν να πεικαρχιςουν το δράςτθ, χρθςιμοποιϊντασ τθν τιμωρία και τθν 

επιβολι άλλων ποινϊν (Rigby, 2011).  

Ο εκπαιδευτικόσ, ωςτόςο, οφείλει να γνωρίηει πϊσ να αντιμετωπίηει τισ 

ςυγκροφςεισ που μπορεί να προκφψουν κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ και δεν 

επιτρζπεται να κεωρεί τισ εμφανιηόμενεσ ςυγκροφςεισ ςαν ανεπικφμθτουσ και 

παρεμποδιςτικοφσ παράγοντεσ και να οδθγείται ςτθν προςπάκεια άμεςθσ 

αποτροπισ των διαφόρων ςυγκροφςεων μεταξφ των μακθτϊν (Στογιαννίδθσ, 2013). 

Ππωσ μάλιςτα τονίηει θ Τρίγκα-Μερτίκα (2011), όταν θ κριτικι του εκπαιδευτικοφ 

ςτο μακθτι είναι αναπόφευκτθ, κα πρζπει να δίδεται ζμφαςθ ςτθ ςυμπεριφορά 

του κι όχι ςτο άτομο, ϊςτε να καταςτεί ςαφζσ ςτουσ μακθτζσ ότι θ κριτικι του 

εκπαιδευτικοφ αφορά τθ ςυμπεριφορά που εκδθλϊνει ο μακθτισ και όχι ςτον ίδιο, 

ωσ άτομο . 

Με βάςθ τα ςφγχρονα ερευνθτικά δεδομζνα, οι εκπαιδευτικοί ςυνικωσ 

ςυνδζουν τα προβλιματα ςυμπεριφοράσ και ςχολικισ βίασ μεταξφ των μακθτϊν 

τουσ με το οικογενειακό περιβάλλον και άλλουσ εξωςχολικοφσ παράγοντεσ. Μόνο 

ςε περίπτωςθ που δε βρουν λογικι ερμθνεία των προβλθμάτων ςυμπεριφοράσ, 

ςτρζφονται ςε ενδοςχολικοφσ παράγοντεσ, όπωσ ςτθ ςτάςθ τουσ απζναντι ςτουσ 

μακθτζσ, ςτο ςτιλ διδαςκαλίασ, ςτισ ελλιπείσ τουσ επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ ι 

γνϊςεισ τουσ ςε κζματα διοίκθςθσ τθσ τάξθσ (Χρθςτάκθσ, 2001). 

Ωςτόςο, από τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι εκπαιδευτικοί ςτθν 

τάξθ, αρκετά ςχετίηονται με τουσ ίδιουσ και τθ ςυμπεριφορά τουσ. Επομζνωσ,  θ 
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ανεπαρκισ προετοιμαςία τουσ για το μάκθμα, θ ελλιπισ κατάρτιςι τουσ , θ 

αςυνζπειά τουσ ςτθν τιρθςθ κανόνων ι ςτθν επιβολι κυρϊςεων, οι υπερβολικζσ 

απαιτιςεισ τουσ από τουσ μακθτζσ, θ ζλλειψθ ικανοτιτων που απαιτοφνται κατά 

τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, αλλά και θ ανεπάρκειά τουσ ςε κζματα οργάνωςθσ 

τθσ τάξθσ καλλιεργοφν το ζδαφοσ, ϊςτε να εκδθλωκοφν διάφορα περιςτατικά βίασ 

μεταξφ των μακθτϊν (Ματςαγγοφρασ, 2003). 

Θ αναντιςτοιχεία αντιλιψεων και μορφϊν ςυμπεριφοράσ από τουσ 

εκπαιδευτικοφσ και θ υποχρζωςθ των μακθτϊν να προςαρμόηουν τθ ςυμπεριφορά 

τουσ ςτισ αντιλιψεισ και ςτουσ όρουσ που κζτει ο εκπαιδευτικόσ, οδθγοφν ςτθν 

εκδιλωςθ προβλθμάτων από τθν πλευρά των μακθτϊν, ωσ ζκφραςθ αντίδραςθσ 

(Τρίγκα-Μερτίκα, 2011). Οι ςπουδαιότεροι παράγοντεσ που ςυντελοφν ςτθ 

δθμιουργία προβλθμάτων ςυμπεριφοράσ μζςα ςτθ τάξθ είναι θ ανία και 

καταπόνθςθ των μακθτϊν από τισ ςχολικζσ τουσ εργαςίεσ, και κυρίωσ θ ακατάλλθλθ 

ςυμπεριφορά του εκπαιδευτικοφ απζναντι ςτουσ μακθτζσ, που ςφμφωνα με τον 

Χρθςτάκθ (2001) ςυνοψίηεται ςτα παρακάτω ςτοιχεία:  

 Θ δθμιουργία αιςκθμάτων αποτυχίασ. 

 Το αυταρχικό ςτυλ αγωγισ και διδαςκαλίασ. 

 Ο περιοριςμόσ αυκορμθτιςμοφ και πρωτοβουλίασ. 

 Οι εκριξεισ κυμοφ και οργισ. 

 Οι ςυλλογικζσ τιμωρίεσ και επιπλιξεισ χωρίσ διακρίςεισ. 

 Οι άςκοπεσ επαναλιψεισ φλθσ που ζχει κατανοθκεί. 

 Οι αναιτιολόγθτεσ διακοπζσ τθσ διδακτικισ εργαςίασ. 

 Θ απαςχόλθςθ για πολλι ϊρα με τον μακθτι που ζχει προβλιματα. 

 Θ τακτικι ιςοπζδωςθσ, δθλαδι θ μθ αναγνϊριςθ διαφορετικϊν ικανοτιτων 

και επιδόςεων ςτουσ μακθτζσ. 

 

2.3 Ο ρόλοσ τησ ςυμπεριφοράσ εκπαιδευτικοφ για την πρόληψη τησ ςχολικήσ βίασ 

Θ ςχολικι βία και επικετικότθτα δεν εδράηονται αποκλειςτικά ςτα παιδιά 

που εμπλζκονται ςε ςχετικά επειςόδια. Αντίκετα, πρόκειται για φαινόμενα που 
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εκτυλίςςονται μζςα ςε κάποιο κοινωνικό πλαίςιο, όπωσ αυτό τθσ παρζασ 

ςυνομθλίκων, τθσ τάξθσ, του ςχολείου, τθσ οικογζνειασ και τθσ ευρφτερθσ κοινωνίασ 

(Mishna& ςυν., 2005). Τα παιδιά μακαίνουν τουσ κοινωνικοφσ κανόνεσ από τουσ 

ενιλικεσ και τουσ εςωτερικεφουν.  Θ ανάπτυξθ κετικϊν αλλθλεπιδράςεων μεταξφ 

των παιδιϊν πολλζσ φορζσ εξαρτάται από τουσ ενιλικεσ που εμπλζκονται ςτθ ηωι 

τουσ, κακϊσ είναι αυτοί που λειτουργοφν ωσ πρότυπα μίμθςθσ για τα παιδιά, αλλά 

και ωσ πθγζσ διδαχισ καλϊν τρόπων ςυμπεριφοράσ (Farmer& ςυν., 2011). 

Επομζνωσ, είναι χριςιμο οι ενιλικεσ να αναγνωρίηουν ςθμάδια και ςυμπεριφορζσ 

που φανερϊνουν εμπλοκι ςε περιςτατικά ςχολικισ βίασ, ϊςτε να ςτθρίηουν τα 

παιδιά και να τα τροφοδοτοφν με τισ κατάλλθλεσ γνϊςεισ και ςτρατθγικζσ, 

προκειμζνου να ελαχιςτοποιιςουν τθν πικανότθτα μελλοντικϊν ςχετικϊν 

ςυμβάντων (Mishna& ςυν., 2005). 

Το ςχολείο και ςυγκεκριμζνα οι εκπαιδευτικοί, με τθ ςτάςθ τουσ και τθ 

ςυμπεριφορά τουσ, ςυμβάλλουν ςτθ διαμόρφωςθ τθσ αυτοεικόνασ των μακθτϊν. 

Επίςθσ, ςυνιςτοφν πρότυπο ςυμπεριφοράσ και αξιϊν για τα παιδιά, γεγονόσ που 

πρζπει να αξιοποιείται για τθν υιοκζτθςθ κετικϊν μοντζλων δράςθσ και διαχείριςθσ 

των ςυγκροφςεων που ανακφπτουν (Στογιαννίδθσ, 2013).  

Ππωσ υποςτθρίηει ο Fontana (1996), τα χαρακτθριςτικά του εκπαιδευτικοφ 

που φαίνεται να ςυντελοφν ςτον καλό ζλεγχο τθσ τάξθσ είναι  θ οργανωτικι 

ικανότθτα, θ ικανότθτα να προκαλεί το ενδιαφζρον και τθν περιζργεια των παιδιϊν, 

να κατανοεί τουσ μακθτζσ και να ζχει ρεαλιςτικζσ απαιτιςεισ από αυτοφσ. Πςον 

αφορά τθν προςωπικότθτά του, ο αποτελεςματικόσ εκπαιδευτικόσ διακρίνεται από 

τθν εμμονι του ςτο ζργο του, τθν πρωτοτυπία, τθ φιλικότθτα, τθν αμερολθψία, τθν 

αίςκθςθ χιοφμορ, τθν πραότθτα, τθ κετικι διάκεςθ, τθ ςυναιςκθματικι κζρμθ, τθν 

ψυχικι ωριμότθτα, τθν υπομονι, τον αυτοζλεγχο, τθ ςυνζπεια ςτθν τιρθςθ των 

κανόνων και των δεςμεφςεϊν του απζναντι ςτουσ μακθτζσ, τθν αποφαςιςτικότθτα 

και τθν ζμπρακτθ φροντίδα για τουσ μακθτζσ του, που εκφράηεται από τθν 

αδιαπραγμάτευτθ διάκεςθ αντιμετϊπιςθσ των προβλθμάτων χωρίσ τάςεισ φυγισ. 

Αντίκετθ ςυμπεριφορά κα μποροφςε να κλονίςει τθν εμπιςτοςφνθ των μακθτϊν και 

να ευνοιςει τθν εκδιλωςθ προβλθμάτων ςυμπεριφοράσ (Χρθςτάκθσ, 2001). 



28 
 

Οι εκπαιδευτικοί, λοιπόν, είναι ςε κζςθ να κακοδθγοφν τα παιδιά, να τα 

ανατροφοδοτοφν, αλλά και να τα υποςτθρίηουν, ζτςι ϊςτε να τα εφοδιάςουν με τισ 

κατάλλθλεσ δεξιότθτεσ επικοινωνίασ και αλλθλεπίδραςθσ (Χρυςαφίδθσ, 1996). Σε 

αυτιν τθν περίπτωςθ ενιςχφονται οι πικανότθτεσ να αναπτφξουν τα παιδιά υγιείσ 

ςχζςεισ με τουσ ςυνομθλίκουσ τουσ, να ζχουν ςεβαςμό απζναντι ςτουσ ςυμμακθτζσ 

τουσ, να αποδζχονται τθ διαφορετικότθτα, να αναπτφςςουν το δθμοκρατικό 

διάλογο, τθν αλλθλεγγφθ και τθν ανοχι ςτουσ άλλουσ, υιοκετϊντασ τθν ευγενι 

άμιλλα και όχι τον ςκλθρό ακζμιτο ανταγωνιςμό.  

Θ ςυμπεριφορά του εκπαιδευτικοφ και θ προςωπικότθτά του αποτελοφν 

κεντρικά ςτοιχεία που ςυμβάλλουν κακοριςτικά ςτθν πρόλθψθ των προβλθμάτων 

ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν ςτθν τάξθ. Επομζνωσ, το δθμοκρατικό ςτυλ 

διδαςκαλίασ, θ προϊκθςθ τθσ αυτενζργειασ, τθσ πρωτοβουλίασ και τθσ ελευκερίασ 

ζκφραςθσ των μακθτϊν, θ αμερολθψία, ο ςεβαςμόσ ςτθν προςωπικότθτα και ςτισ 

ιδζεσ των μακθτϊν, θ ενκάρρυνςθ και ςτιριξθ των μακθτϊν ςτα προβλιματά τουσ, 

επιδροφν κετικά ςτθν άμεςθ μακθςιακι και κοινωνικι ςυμπεριφορά των μακθτϊν 

και προλαμβάνουν τθν απεικαρχία ι άλλα προβλιματα βίασ ςτο ςχολείο 

(Ματςαγγοφρασ, 2003). 

 

2.4 Η ςυμβουλευτική δράςη του εκπαιδευτικοφ 

Ο εκπαιδευτικόσ κα μποροφςε κάκε ςτιγμι να βοθκιςει τουσ μακθτζσ του 

μζςω μιασ γνιςιασ παιδαγωγικισ, ςυμβουλευτικισ ςχζςθσ, επειδι από τθ κζςθ του 

ζχει το προνόμιο να ζρχεται ςε επαφι κακθμερινά με αυτοφσ και να γνωρίηει τισ 

ιδιαιτερότθτζσ τουσ, τισ δυνατότθτεσ και τισ αδυναμίεσ τθσ προςωπικότθτάσ τουσ 

και τον τρόπο ςκζψθσ τουσ. Λόγω τθσ εξοικείωςθσ μαηί τουσ, μπορεί να ερμθνεφει 

τουσ μορφαςμοφσ του προςϊπου τουσ, τισ κινιςεισ του ςϊματόσ τουσ και μπορεί να 

αντιλαμβάνεται τα πράγματα και τισ καταςτάςεισ που τουσ κάνουν να 

δυςαναςχετοφν (Μπροφηοσ, 1998).  

Εκτόσ, λοιπόν, από τθ διδαςκαλία, τθν αγωγι και τθν αξιολόγθςθ, τα οποία 

ανζκακεν αποτελοφςαν κεμζλιο λίκο του παραδοςιακοφ ςχολείου, εξίςου 
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βαρφνουςασ ςθμαςίασ για τθν παιδαγωγικι διαδικαςία αποδεικνφεται και θ 

προςφορά τθσ ςυμβουλευτικισ. Βάςθ των αρχϊν τθσ, ο εκπαιδευτικόσ οφείλει να 

αντιμετωπίηει τα παιδιά με ςεβαςμό, υπομονι, αγάπθ και κατανόθςθ, να επιδιϊκει 

να αντιλθφκεί οποιοδιποτε πρόβλθμά τουσ, να το προςεγγίηει και να προςπακεί με 

διαλεκτικό τρόπο να το λφςει μαηί με το μακθτι (Μπροφηοσ, 2009). 

Θ μετάδοςθ γνϊςεων δεν είναι ο μοναδικόσ ςκοπόσ του εκπαιδευτικοφ, 

αλλά απαιτείται να διαμορφϊςει χαρακτιρεσ, να εμπνεφςει ιδζεσ, να καλλιεργιςει 

θκικζσ αρχζσ, να δθμιουργιςει κίνθτρα για πρόοδο, να προετοιμάςει τουσ μακθτζσ 

να ενταχκοφν ςτθν κοινωνία και να τουσ βοθκιςει να αντιμετωπίςουν τθ ηωι με 

αιςιοδοξία, κάρροσ και αυτοπεποίκθςθ. Ο εκπαιδευτικόσ χρειάηεται να επιδείξει 

ιδιαίτερθ αντιμετϊπιςθ και υπεφκυνο χειριςμό ςε ιδιάηουςεσ περιπτϊςεισ 

μακθτϊν, οι οποίοι ζχουν πλθκϊρα προβλθμάτων ςτισ διαπροςωπικζσ τουσ 

ςχζςεισ, ςτθ ςυμπεριφορά τουσ ι ςτθν οικογζνειά τουσ, που ευνοοφν τθν ανάπτυξθ 

φαινομζνων ςχολικισ βίασ. Ο ςφγχρονοσ δάςκαλοσ, ςυνεπϊσ, είναι δθμιουργόσ 

απελευκερωτικϊν διαδικαςιϊν κριτικισ ςκζψθσ και δρϊντων ατόμων, 

λειτουργϊντασ ωσ δάςκαλοσ-ριτορασ (Τςαπροφνθσ, 2001). 

Ζνασ από τουσ τομείσ που ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να επζμβει 

ςυμβουλευτικά αποτρζποντασ περιςτατικά ςχολικισ βίασ, είναι ςτο πεδίο τθσ 

μάκθςθσ, θ οποία πρζπει να ενεργοποιεί τόςο τθ γνωςτικι πλευρά του μακθτι, όςο 

και τθ ςυγκινθςιακι-ςυναιςκθματικι και κοινωνικι. Ο ρόλοσ του εδϊ ζγκειται ςτθν 

πραγματοποίθςθ ςυμβουλευτικϊν δραςτθριοτιτων που βοθκοφν το μακθτι να 

επιτφχει τθν αυτοοργάνωςθ και αυτοδιαμόρφωςθ τθσ μάκθςθσ. Μζςω τθσ παροχισ 

προβλθματιςμϊν, τθσ δθμιουργίασ ομάδων εργαςίασ, τθσ αξιοποίθςθσ των 

βιωμάτων του μακθτι, τθσ αυτοαξιολόγθςθσ και άλλων παρόμοιων τεχνικϊν που 

προωκοφν τθν αυτενζργεια, ο δάςκαλοσ αφινει τουσ μακθτζσ ελεφκερουσ να 

αναλαμβάνουν πρωτοβουλίεσ και να αξιοποιοφν ευκαιρίεσ για ανάπτυξθ αυτόνομθσ 

ςυμπεριφοράσ (Μπροφηοσ, 1998).  

Ραράλλθλα, θ ςυμβουλευτικι-ρθτορικι παρζμβαςθ του εκπαιδευτικοφ 

μπορεί να γίνει και ςτον τομζα των διαπροςωπικϊν ςχζςεων και των ςυγκροφςεων 

που αναπτφςςονται ςτουσ κόλπουσ του.  Θ διαρκισ αλλθλεπίδραςθ και ςυνεργαςία 
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των μακθτϊν, θ προϊκθςθ τθσ ςυμμετοχισ όλων ςτα δρϊμενα τθσ τάξθσ, θ μθ 

εφνοια του ανταγωνιςμοφ μζςα από τθν αξιολόγθςθ, θ απομάκρυνςθ 

οποιουδιποτε παράγοντα διαταράςςει τθν επικοινωνία, ςυντελοφν ςτθν ανάπτυξθ 

τθσ αυτογνωςίασ και τθσ αυτοπεποίκθςισ τουσ. Εξάλλου, επειδι ζνα από τα 

ςυχνότερα ηθτιματα προσ διευκζτθςθ, ιδιαίτερα όταν εμπλζκονται περιςτατικά 

ςχολικισ βίασ, είναι θ διατάραξθ των διαπροςωπικϊν ςχζςεων των μακθτϊν, ο 

εκπαιδευτικόσ καλείται να ζχει το ρόλο του μεςολαβθτι, οφείλοντασ να είναι 

προςεκτικόσ και διακριτικόσ, αποφεφγοντασ να ςχολιάςει, να ταχκεί υπζρ κάποιου 

και τθρϊντασ πλιρθ εχεμφκεια (Ματςαγγοφρασ, 2003). 

Ο ςθμαντικότεροσ, ωςτόςο, τομζασ που θ ςυμβουλευτικι δράςθ του 

δαςκάλου κρίνεται επιτακτικι, είναι ςτθν ενίςχυςθ τθσ αυτοεκτίμθςθσ των 

μακθτϊν, μζςω τθσ οποίασ καλλιεργείται θ κοινωνικι τουσ ςυμπεριφορά και 

μάκθςθ. Ο εκπαιδευτικόσ είναι από τα βαςικότερα πρόςωπα που ςτθρίηουν το 

μακθτι ςτθν απόκτθςθ αυτογνωςίασ και κετικισ αυτοεκτίμθςθσ, μζςω τθσ 

δθμοκρατικι και ιςότιμθσ αντιμετϊπιςισ του, του ςεβαςμοφ και τθσ αποδοχισ των 

απόψεων, των ςυναιςκθμάτων και των ςτάςεϊν του (Μπροφηοσ, 2009). 

Θ αναγκαιότθτα τθσ εφαρμογισ τθσ ςυμβουλευτικισ μζςα ςτο ςχολείο από 

τον εκπαιδευτικό είναι καταφανισ ςυνεχϊσ από τισ ςθμερινζσ καταςτάςεισ και τα 

κοινωνικά δεδομζνα. Το ςχολείο πρζπει να γίνει χϊροσ παροχισ «βοικειασ για τθ 

ηωι». Αν ο εκπαιδευτικόσ αξιοποιθκεί επιτυχϊσ ςαν ςφμβουλοσ και ‘’ριτορασ’’, 

αποφεφγεται αφενόσ ο κίνδυνοσ τθσ ψυχολογικισ επιβάρυνςθσ και του 

ςτιγματιςμοφ των μακθτϊν, είτε ωσ κυμάτων ςχολικισ βίασ, είτε ωσ κυτϊν, ενϊ 

αφετζρου μεταλαμπαδεφονται ςτουσ μακθτζσ οι απαραίτθτεσ ψυχικζσ αρετζσ για 

τθν ουςιαςτικό περιοριςμό του φαινομζνου ςε βραχυπρόκεςμθ κλίμακα 

(Χρθςτάκθσ, 2001). 

 

2.5 Η ςπουδαιότητα τησ ενςυναίςθηςησ του εκπαιδευτικοφ 

Ρροκειμζνου να διευκολυνκεί ςε μεγάλο ποςοςτό το ζργο του δαςκάλου-

ριτορα και να αναδειχτεί αυτι θ πτυχι τθσ αποςτολισ του ςτο ςχολείο, είναι 
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ςθμαντικό  να διακατζχεται από μια ςειρά από χαρακτθριςτικά, που εφλογα κα 

αποτρζψουν τθν παρουςίαςθ φαινομζνων βίασ εντόσ και εκτόσ των ςχολικϊν 

ορίων. Χρειάηεται, κατ’ αρχάσ, να τοποκετθκεί απζναντι ςτο μακθτι με απόλυτα 

κετικι ςτάςθ, χωρίσ να τον κρίνει και αναγνωρίηοντασ το δικαίωμά του να ρυκμίηει 

ο ίδιοσ τθ ηωι του. Θ κετικι αυτι αναγνϊριςθ, παράλλθλα, προχποκζτει από το 

δάςκαλο τθν αυκεντικότθτά του ωσ παιδαγωγοφ, προκειμζνου το παιδί να νιϊκει 

ότι ο δάςκαλοσ δεν υποκρίνεται, αλλά αντικζτωσ βρίςκεται ςε διαρκι επαφι 

απζναντι ςτον εαυτό του και ςτον άλλο (Fontana, 1996). Μόνο μζςω αυτι τθσ 

διαδικαςίασ, ο εκπαιδευτικόσ είναι ςε κζςθ να αναπτφξει τθν ενςυναίςκθςθ, 

δθλαδι να νιϊςει τθ ςκζψθ του μακθτι ςα να πρόκειται για δικι του ςκζψθ, χωρίσ 

να ερμθνεφει, να αξιολογεί ι να ςυμπεραίνει.  

Ο εκπαιδευτικόσ οφείλει να αναπτφςςει τθ δεξιότθτα τθσ ενςυναίςκθςθσ, 

προκειμζνου να αντιλαμβάνεται τισ διαφορετικζσ πλευρζσ ενόσ ηθτιματοσ και να 

κατανοεί τα προβλιματα των μακθτϊν του, να δείχνει ειλικρινζσ ενδιαφζρον, 

ςυμπάκεια και αγάπθ για το παιδί. Είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό να διακατζχεται από 

καίριεσ ψυχικζσ αρετζσ και πιο ςυγκεκριμζνα να διακρίνεται από εςωτερικι θρεμία, 

ςυναιςκθματικι καλλιζργεια και ψυχικι ιςορροπία και να αντιμετωπίηει με 

υπομονι οποιοδιποτε πρόβλθμα, εφαρμόηοντασ ευζλικτουσ, εναλλακτικοφσ και 

εξατομικευμζνουσ τρόπουσ. Ο μακθτισ, με αυτόν τον τρόπο, κα νιϊςει τθν πλιρθ 

αποδοχι από πλευράσ του εκπαιδευτικοφ και κα τεκοφν οι βάςεισ μια γνιςιασ 

ςυμβουλευτικισ επικοινωνιακισ ςχζςθσ (Αγγελόπουλοσ & ςυν., 2006). 

Ο ρόλοσ του δαςκάλου ωσ ςφμβουλοσ-ριτορασ ενιςχφεται και προβάλλεται 

περιςςότερο όταν δθμιουργιςει μια ανάλογθ επικοινωνιακι ςχζςθ με τουσ 

μακθτζσ του μζςα από τθν κακθμερινι επαφι μαηί τουσ. Θ αγάπθ και το 

ενδιαφζρον του για τα παιδιά, ο αλλθλοςεβαςμόσ και θ ιςοτιμία, θ ικανότθτα 

επικοινωνίασ και ςυνεργατικότθτασ, αλλά και θ αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ 

κάκε μακθτι, είναι ςτοιχεία που βοθκοφν πολφ ςτθν καλι επικοινωνία ανάμεςα ςε 

δάςκαλο και μακθτι, αλλά και μεταξφ των ίδιων των μακθτϊν (Τςαπροφνθσ, 2001).  
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Κεφάλαιο 3: Ανάπτυξη των επικοινωνιακϊν δεξιοτήτων του 

εκπαιδευτικοφ 

 

3.1 Ο ρόλοσ τησ επικοινωνίασ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία 

Σφμφωνα με τον Μπαμπινιϊτθ (1994), εκπαίδευςθ ςθμαίνει ‘’διδαςκαλία, 

μια πνευματικι ςυνάντθςθ δαςκάλου και μακθτι’’, από τθν οποία δθμιουργείται 

μια ςχζςθ επικοινωνίασ. Για να υπάρξει αυτι θ επικοινωνία, χρειάηεται ο πομπόσ 

τθσ διδαςκαλίασ, ο εκπαιδευτικόσ, ο αποδζκτθσ τθσ διδαςκαλίασ, δθλαδι ο 

μακθτισ, και τα ‘’μθνφματα’’, δθλαδι τα διδαςκόμενα. Θ παραπάνω ςχζςθ ανικει 

ςτο ευρφτερο ςχιμα τθσ γλωςςικισ επικοινωνίασ, τθν οποία μπορεί κανείσ να δει 

είτε από τθν πλευρά του πομποφ, είτε από τθν πλευρά του κειμζνου, είτε από τθν 

πλευρά του δζκτθ. Το ίδιο ακριβϊσ ςυμβαίνει και ςτθν εκπαιδευτικι επικοινωνία 

(Μπαμπινιϊτθσ, 1998). 

Το ςχολείο, ωσ κεςμικό ςτοιχείο τθσ κοινωνίασ, είναι ζνα ςφςτθμα ανοικτό, 

γιατί υπάρχει και λειτουργεί μζςα ςε ζνα ευρφτερο περιβάλλον, μζςα ςτο οποίο ο 

ρόλοσ τθσ επικοινωνίασ είναι ηωτικισ ςθμαςίασ. Θ επικοινωνία αποτελεί ζνα από 

τουσ ςπουδαιότερουσ παράγοντεσ για τθ δθμιουργία ενόσ κετικοφ ςχολικοφ 

κλίματοσ. Κακθμερινά, ςτο χϊρο του ςχολείου, όςοι εμπλζκονται ςτθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία ανταλλάςουν μεταξφ τουσ μθνφματα, απόψεισ, ςχολιάηουν, 

παρατθροφν, αναλφουν, επικοινωνοφν. Και όταν ςτο ςχολείο υπάρχει αμφίδρομθ 

επικοινωνία, τότε υπάρχει ευνοϊκό κλίμα, το οποίο επθρεάηει κετικά τθν επίδοςθ 

και ςυμπεριφορά των μακθτϊν (Ραςιαρδι, 2001). 

Κάκε ςχολικι μονάδα δθμιουργείται προκειμζνου να επιτευχκοφν 

ςυγκεκριμζνοι ςτόχοι, όπωσ είναι θ ολοκλιρωςθ τθσ προςωπικότθτασ του μακθτι, 

θ μετάδοςθ γνϊςεων και αξιϊν. Για να φτάςουμε, ωςτόςο, ςτθν πραγμάτωςθ των 

ςτόχων αυτϊν προχποτίκεται ζνα αποτελεςματικό ςφςτθμα επικοινωνίασ. 

Επομζνωσ, θ κατανόθςθ τθσ επικοινωνίασ είναι ουςιαςτικι για τθ μελζτθ τθσ 

λειτουργίασ του ςχολείου, αφοφ ωσ κοινωνικό φαινόμενο θ επικοινωνία είναι ο 

κεμζλιοσ λίκοσ όλων των διαπροςωπικϊν ςχζςεων ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ τυπικισ 
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οργάνωςθσ (Χρυςαφίδθσ, 1996). Θ φφςθ των εργαςιϊν και θ διδακτικι πράξθ 

υλοποιοφνται κατά κφριο λόγο μζςω τθσ λεκτικισ ι μθ λεκτικισ επικοινωνίασ, γι’ 

αυτό και θ επικοινωνία αποκτά ιδιαίτερθ βαρφτθτα για τισ ςχολικζσ μονάδεσ 

(Ραςιαρδι, 2001).  

 Θ επικοινωνία μεταξφ εκπαιδευτικοφ και μακθτϊν αποτελεί το βαςικότερο 

γνϊριςμα τθσ αλλθλεπίδραςθσ ςτο πλαίςιο τθσ παιδαγωγικισ ςχζςθσ. Σφμφωνα µε 

τον Σταµάτθ (2003): «Θ επικοινωνία αποτελεί ανατροφοδοτοφμενθ διαδικαςία 

αμοιβαίασ μετάδοςθσ πλθροφοριϊν και ςυναιςκθματικϊν μθνυμάτων από ζνα 

άτομο προσ ζνα άλλο, άμεςα ι µε τθ διαμεςολάβθςθ ενόσ μζςου επικοινωνίασ, µε 

ςυγκεκριμζνθ πρόκεςθ και ςκοπό, ωσ προχποκζςεισ παραγωγισ ενόσ 

ςυγκεκριμζνου επικοινωνιακοφ αποτελζςματοσ». Θ μονόπλευρθ επικοινωνία μζςα 

ςτθν τάξθ, όπου ο δάςκαλοσ-πομπόσ  ςτζλνει το μινυμα και ο μακθτισ-δζκτθσ 

μπορεί ι όχι να το ςυλλάβει και να το κατανοιςει, δεν κεωρείται γνιςια 

επικοινωνία, γιατί δεν χαρακτθρίηεται από αμοιβαιότθτα (Σταμάτθσ, 2003). 

 Το ηιτθμα τθσ επικοινωνίασ κατά τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία είναι 

δυνατόν να ζχει αντίκτυπο ςτθν αποτελεςματικότθτα ι μθ τθσ διδαςκαλίασ και να 

ςχετίηεται με τθν εμφάνιςθ φαινομζνων ςχολικισ βίασ. Οι εκπαιδευτικοί καλοφνται 

να αντιμετωπίςουν ηθτιματα που αφοροφν ςτθν επίδοςθ των παιδιϊν, άλλα 

ηθτιματα ςχετικά με ποικίλεσ επικετικζσ ςυμπεριφορζσ ςτθν τάξθ, ςτο διάλλειμα 

και γενικά ςε άλλεσ ςτιγμζσ τθσ ςχολικισ ηωισ (Χρθςτάκθσ, 2001). Θ επιτυχθμζνθ 

επικοινωνία μεταξφ εκπαιδευτικοφ και μακθτι, κακϊσ και θ εφαρμογι 

ενςυναιςκθτικισ ςυμβουλευτικισ διεργαςίασ ςτα πλαίςια και τισ απαιτιςεισ των 

ποικίλων καταςτάςεων, παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ κετικισ κρίςθσ από 

το μακθτι για το χϊρο, τα πρόςωπα και τισ διαδικαςίεσ μζςω των οποίων 

ςυντελείται θ εκπαίδευςι του, ενϊ δθμιουργεί καλφτερεσ προοπτικζσ για τθν 

ζνταξι του ςτθν κοινωνικι ομάδα τθσ ςχολικισ τάξθσ (Χρυςαφίδθσ, 1996). Θ καλι 

ποιότθτα, ςυνεπϊσ, τθσ επικοινωνίασ και των διαπροςωπικϊν ςχζςεων μεταξφ 

εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν ςτο χϊρο του ςχολείου, είναι παράγοντεσ δθμιουργίασ 

του ηθτοφμενου κατάλλθλου ψυχολογικοφ και παιδαγωγικοφ κλίματοσ ςτθ ςχολικι 

τάξθ, αποτρζποντασ τθν εμφάνιςθ περιςτατικϊν βίασ. 
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 Σφμφωνα με ςφγχρονεσ μελζτεσ και ερευνθτικζσ προςεγγίςεισ 

εκπαιδευτικϊν κεμάτων, αποτελεί αδιάψευςτθ πραγματικότθτα το γεγονόσ ότι 

πολλά από τα περιςτατικά βίασ που ανακφπτουν κακθμερινά το ςχολείο, 

οφείλονται ςτθν υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ επικοινωνιακισ διαδικαςίασ. 

Συνεπϊσ, θ λειτουργία τθσ επικοινωνίασ ςτθ ςχολικι μονάδα και τθ ςχολικι τάξθ, 

αποτελεί τθ βάςθ για τον περιοριςμό αυτϊν των φαινομζνων. Ο βακμόσ, όμωσ, τθσ 

αποτελεςματικότθτασ τθσ λειτουργίασ αυτισ εξαρτάται κυρίωσ από τον 

εκπαιδευτικό, και ςυγκεκριμζνα από τον βακμό αρτιότερου χειριςμοφ των 

επικοινωνιακϊν του δεξιοτιτων (αςιδάκθ, 2015). 

 

 

3.2 Άξονεσ επικοινωνιακϊν δεξιοτήτων του εκπαιδευτικοφ 

Θ προςωπικότθτα του εκπαιδευτικοφ αναδεικνφεται ωσ ζνασ εξαιρετικά 

ςθμαντικόσ παράγοντασ διαμόρφωςθσ του ςχολικοφ κλίματοσ, κακϊσ και των 

ςχζςεων και ςυμπεριφορϊν που αναπτφςςονται μζςα ςτθ ςχολικι τάξθ  (Fontana, 

1996). Αυτό εξθγεί το πϊσ κάποιοι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίηουν 

αποτελεςματικότερα ςυγκεκριμζνεσ δφςκολεσ καταςτάςεισ ελζγχου τθσ τάξθσ, ςε 

ςχζςθ με άλλουσ ςυναδζλφουσ τουσ, παρά το γεγονόσ ότι όλοι ζχουν διδαχκεί τισ 

ίδιεσ αρχζσ εδραίωςθσ τθσ πεικαρχίασ. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί ζχουν να επιδείξουν 

ζνα πλικοσ από δεξιότθτεσ και ςτάςεισ που ςχετίηονται με τθ διαπροςωπικι 

επικοινωνία (Fontana, 1996). Οι δεξιότθτεσ επικοινωνίασ είναι ικανότθτεσ και 

ςτάςεισ απαραίτθτεσ για μια αποτελεςματικι παιδαγωγικι ςχζςθ. Είναι 

κεμελιϊδεισ για να επιτφχει ζνασ εκπαιδευτικόσ τθν επαφι τόςο με τον μακθτι ωσ 

άτομο, όςο και με τθν ομάδα τθσ τάξθσ. Οι ςχζςεισ επικοινωνίασ, άλλωςτε, οδθγοφν 

ςε υγιζςτερεσ ςχζςεισ μεταξφ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν (Χρυςαφίδθσ, 1996). 

Σφμφωνα με τουσ Goodall & Goodall (2006), οι ςθμαντικότεροι άξονεσ των 

επικοινωνιακϊν δεξιοτιτων του εκπαιδευτικοφ, είναι θ λεκτικι, θ μθ λεκτικι 

επικοινωνία και θ ενεργθτικι ακρόαςθ. 
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Λεκτικι επικοινωνία 

Θ λεκτικι επικοινωνία είναι ο τφποσ τθσ επικοινωνιακισ διαδικαςίασ που 

ςχετίηεται άμεςα με τισ λζξεισ ςτθν προφορικι και γραπτι τουσ μορφι, δθλαδι με 

το τι λζγεται, αλλά και με τον τρόπο που αυτό λζγεται. Θ μορφι αυτι είναι θ 

λιγότερο ςθμαντικι ςε ςχζςθ με τισ άλλεσ δφο, κακϊσ αποτυπϊνει τον τρόπο 

επιλογισ των λζξεων για ζνα εφςτοχο και αποδοτικό μινυμα. Θ λεκτικι επικοινωνία 

είναι θ ζκφραςθ του ατόμου με κετικό ι αρνθτικό τρόπο που επιτρζπει ςτο 

ςυνομιλθτι να εκφραςτεί με τθ ςειρά του και τελικά να επικοινωνιςουν 

αποτελεςματικά. Θ λεκτικι επικοινωνία διακρίνεται ςε προφορικι και γραπτι. 

Θ προφορικι επικοινωνία αφορά ςτθ χριςθ τθσ ομιλίασ με ορκό και 

αποτελεςματικό τρόπο προκειμζνου να υλοποιοφνται επιτυχϊσ οι δραςτθριότθτεσ 

και τα κακικοντα ςτθν εργαςία χωρίσ προβλιματα. Ο τρόποσ που λζγεται κάτι και 

το εφλθπτο του μθνφματοσ επθρεάηει αποφαςιςτικά τθν επικοινωνία με τουσ 

μακθτζσ. 

Θ γραπτι επικοινωνία, από τθν άλλθ, ςτθρίηεται ςτθ χριςθ του γραπτοφ 

λόγου που ςυγκεντρϊνονται οι ιδζεσ και οι απαντιςεισ με ξεκάκαρο και δομθμζνο 

τρόπο (Brunstein & ςυν., 2007). Κατά ςυνζπεια, θ γραπτι επικοινωνία είναι 

αποτελεςματικι όταν τα άτομα γράφουν με απλό, ςφντομο και ακριβι τρόπο και θ 

καλφτερθ μορφι αυτισ επιτυγχάνεται όταν το άτομο εκφράηεται περιλθπτικά 

προςζχοντασ όμωσ τα βαςικά ςθμεία που είναι απαραίτθτα για τθ ςυνεργαςία των 

ατόμων. Το πόςο κατανοθτά γράφει κάποιοσ εξαρτάται από τθν κακαρότθτα, τθ 

ςυντομία, τθν αμεςότθτα και τθν ακρίβεια του κειμζνου του (Dixon & O’Hara, 2006).  

 

Μθ λεκτικι επικοινωνία 

Ο δεφτεροσ άξονασ των επικοινωνιακϊν δεξιοτιτων είναι θ μθ λεκτικι 

επικοινωνία και πραγματοποιείται με όλα τα μζςα εκτόσ των λζξεων (Knapp & Hall, 

2002). Ρρόκειται ουςιαςτικά για τθ γλϊςςα του ςϊματοσ, τισ κινιςεισ των ματιϊν, 

τισ κινιςεισ των χεριϊν, τθ ςτάςθ του ςϊματοσ, το χαμόγελο ι τθν απουςία αυτοφ. 

Θ μθ λεκτικι επικοινωνία και θ ςωςτι χριςθ τθσ, δθλαδι τα ‘’ορκά ςυνοδευτικά’’ 
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τθσ λεκτικισ, μποροφν να μεταφζρουν ζνα μινυμα αποτελεςματικά, που ςθμαίνει 

να κατανοιςει ο μακθτισ το νόθμα τθσ ςυηιτθςθσ. Τα ςτοιχεία τθσ ςυνοδεφουν το 

μινυμα και το διαμορφϊνουν ανάλογα με τθ διάκεςθ και τθν ςτάςθ του ομιλθτι, 

ενϊ παράλλθλα παρζχουν τθ δυνατότθτα να αλλάξουν το νόθμα του μθνφματοσ. 

Μάλιςτα, είναι πιο πειςτικά ςε ςχζςθ με τα λεκτικά ςτοιχεία, κυρίωσ όταν υπάρχει 

αςυμφωνία μεταξφ τουσ, δθλαδι όταν δεν υπάρχει ςυγχρονιςμόσ μεταξφ των 

λεκτικϊν και των μθ λεκτικϊν ςτοιχείων (Goodall & Goodall, 2006). Τα ςτοιχεία αυτά 

είναι: 

- Οι εκφράςεισ του προςϊπου: Είναι το πιο ςθμαντικό κανάλι τθσ μθ λεκτικισ 

επικοινωνίασ, μζςω του οποίου εκφράηονται οι διακζςεισ και τα 

ςυναιςκιματα προσ τουσ μακθτζσ ςτθν κατά πρόςωπο επικοινωνία. Το 

πρόςωπο προςφζρει μια πλοφςια πθγι από μθ λεκτικζσ πλθροφορίεσ, 

κυρίωσ ςυναιςκιματα, μπορεί να τονίςει ό,τι κζλει ο ςυνομιλθτισ, αλλά και 

να αποκαλφπτει τα πραγματικά του ςυναιςκιματα. Τα ςυναιςκιματα αυτά 

είναι ο φόβοσ,  κυμόσ, θ χαρά, θ ζκπλθξθ, θ κλίψθ και θ απογοιτευςθ (Dixon 

& O’Hara, 2006). 

 

- Οι χειρονομίεσ και θ ςτάςθ του ςϊματοσ: Ο τρόποσ που κάκεται και κινείται 

ο εκπαιδευτικόσ αντικατοπτρίηει με επιτυχία το τι αιςκάνεται και τι διάκεςθ 

ζχει. Οι μικρζσ κινιςεισ των χεριϊν και οι εναλλαγζσ ςτθ ςτάςθ του ςϊματοσ 

μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθ μετάδοςθ κακαρϊν και πειςτικϊν 

μθνυμάτων. Ο ςυγχρονιςμόσ τθσ ςτάςθσ του ςϊματοσ με τθ διάκεςθ βοθκά 

ςτθν καλι επικοινωνία. Επομζνωσ, θ γλϊςςα του ςϊματοσ ρυκμίηει τθν 

επικοινωνία και βοθκά ςτθν εναλλαγι ρόλων μεταξφ των ςυνομιλθτϊν 

(Knapp & Hall, 2002). 

 

- Θ βλεμματικι επαφι: Θ βλεμματικι επαφι είναι άμεςοσ και δυναμικόσ 

τρόποσ επικοινωνίασ μθ λεκτικισ μορφισ. Ραρόλο που αποτελεί 

διαφορετικι κατθγορία από εκείνθ των εκφράςεων του προςϊπου,  είναι 

εξίςου ςθμαντικι με αυτζσ. Θ διατιρθςθ τθσ βλεμματικισ επαφισ με τον 

μακθτι και όχι θ επιμονι ςε αυτόν είναι ο καλφτεροσ τρόποσ 
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αλλθλεπίδραςθσ και ςυνομιλίασ. Θ οπτικι επαφι ενιςχφει τθν εκκίνθςθ, τθ 

ροι τθσ ςυηιτθςθσ και τθν εναλλαγι μεταξφ του αποςτολζα-ομιλθτι και του 

παραλιπτθ-ακροατι. Αντικατοπτρίηει τα ςυναιςκιματα, τισ ςτάςεισ, τθ 

διάκεςθ και τθ δφναμθ ςτθσ κοινωνικζσ ςχζςεισ (Dixon & O’Hara, 2006). 

 

- Το άγγιγμα – Θ απτικι επικοινωνία: Θ αφι οδθγεί ςε ζνα άμεςο μινυμα και 

αυτό καλλιεργεί με τθ ςειρά του ζνα δεςμό μεταξφ των ατόμων. Δείχνει τθ 

ςυμπόνια, τα ςυγχαρθτιρια, τθν υποςτιριξθ και γενικά όλα αυτά τα 

ςυναιςκιματα που ςτθρίηουν τισ ςχζςεισ και τισ αναπτφςςουν (Knapp & Hall, 

2002). 

 

- Θ φωνι – Τα παραγλωςςικά ςτοιχεία: Τα παραγλωςςικά ςτοιχεία βοθκοφν 

ςτθ μετάδοςθ των ςυναιςκθμάτων, αλλά φανερϊνουν και τθν κοινωνικι και 

οικονομικι κατάςταςθ του ομιλθτι. Ρεριλαμβάνουν τον τόνο τθσ φωνισ, τθν 

ζνταςθ, το ρυκμό, τθν άρκρωςθ και τισ παφςεισ και δίνουν ζμφαςθ ςτα 

λεγόμενα του εκπαιδευτικοφ. Ζχουν τθ δυνατότθτα να αλλάηουν το νόθμα 

τθσ ςυνομιλίασ των ατόμων, αλλά και να αποκαλφπτουν το πραγματικό 

νόθμά τθσ. Ο ςυγχρονιςμόσ του μθνφματοσ με τα παραγλωςςικά ςτοιχεία 

τραβάει τθν προςοχι του μακθτι και βελτιϊνουν τθ ςυνομιλία (Knapp & 

Hall, 2002). 

 

- Ο προςωπικόσ χϊροσ – Θ επικράτεια: Ο προςωπικόσ χϊροσ είναι ο χϊροσ 

που αφινει ο εκπαιδευτικόσ  γφρω του και θ ζκταςι του εξαρτάται από τθν 

κουλτοφρα, τθν θλικία, το φφλο και τισ προςωπικζσ αντιλιψεισ του ατόμου. 

Ο χϊροσ που αφινει το άτομο γφρω του αντανακλά τισ διακζςεισ και τα 

ςυναιςκιματα. Θ επικράτεια αναφζρεται ςτον ευρφτερο χϊρο που αφινεται 

γφρω από ζνα άτομο, όπωσ είναι το γραφείο του ςτον επαγγελματικό του 

χϊρο. Το μζγεκοσ του χϊρου, προςωπικοφ ι ευρφτερου, δείχνει πόςο άνετα 

νιϊκει και τι είδουσ ςυναιςκιματα αναπτφςςει (Dixon & O’Hara, 2006). 

 

- Θ προςωπικι εμφάνιςθ: Θ προςωπικι εμφάνιςθ είναι εκείνα τα μθ λεκτικά 

μθνφματα που αποςτζλλει άμεςα ο εκπαιδευτικόσ και διαμορφϊνουν τισ 
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πρϊτεσ εντυπϊςεισ. Ρολλοί ερευνθτζσ μάλιςτα ςυμφωνοφν ότι θ γενικότερθ 

εμφάνιςθ και τα ντφςιμο αποτελοφν παράγοντεσ δθμιουργίασ, πλεονεκτικισ 

κζςθσ και ανάπτυξθσ καλϊν ςχζςεων (Dixon & O’Hara, 2006). 

 

Τα μθ λεκτικά ςτοιχεία είναι ςθμαντικό εργαλείο για τθν αναγνϊριςθ τθσ 

ςυμπεριφοράσ του ατόμου και αναπόφευκτα ζχουν άμεςο αντίκτυπο ςτον μακθτι. 

Κάτι τζτοιο αυξάνει τθν πικανότθτα ανταπόκριςθσ του ςυνομιλθτι και του κοινοφ 

και τθσ ςυνζχειασ τθσ ςυνομιλίασ με αποτελεςματικό τρόπο. Κακϊσ τα άτομα  

γνωρίηουν το πϊσ ερμθνεφονται τα μθ λεκτικά ςτοιχεία που εκπζμπουν όταν 

ςυνομιλοφν, βελτιϊνουν τισ δεξιότθτζσ τουσ και αποφεφγουν πικανζσ αςάφειεσ. 

Επιπλζον, τα μθ λεκτικά ςιματα ζχουν διαφορετικι ςθμαςία ανά χϊρα και μποροφν 

να μεταδϊςουν πλιρωσ διαφοροποιθμζνο μινυμα από αυτό που είχε αρχικά ο 

ομιλθτισ δθμιουργιςει ωσ ιδζα ςτο μυαλό του (Goodall & Goodall, 2006). 

Συμπεραςματικά, εφκολα μπορεί κανείσ να ςυνειδθτοποιιςει τθ 

ςπουδαιότθτα τθσ μθ λεκτικισ επικοινωνίασ ςτισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ και ςτθν 

ανάπτυξθ και καλλιζργειά τουσ, αφοφ ςυνοδεφεται άριςτα με τθν ενεργθτικι 

ακρόαςθ. Μάλιςτα, ζχει τθ δυνατότθτα να αποτελεί εμπόδιο ι μζςο διευκόλυνςθσ 

τθσ ςυνομιλίασ, κακϊσ τείνει να είναι πιο πειςτικι από τθ λεκτικι (Goodall & 

Goodall, 2006). 

 

Ενεργθτικι ακρόαςθ 

Ο τρίτοσ άξονασ των επικοινωνιακϊν δεξιοτιτων είναι θ ενεργθτικι 

ακρόαςθ, εκείνθ δθλαδι θ πνευματικι διαδικαςία που ενεργοποιεί κάκε 

επικοινωνιακι πράξθ, κακϊσ όςο πιο ενεργθτικι είναι, τόςο πιο επιτυχισ 

κακίςταται. Ωσ ςυςτατικό ςτοιχείο τθσ καλισ επικοινωνίασ, ςυνδράμει ςτθν 

επιτυχθμζνθ μετάδοςθ του μθνφματοσ και ςτθ κετικι ανταπόκριςθ του μακθτι,  

απαιτϊντασ ςυνεχι προςπάκεια και αναηιτθςθ τρόπων για τθ βελτίωςι τθσ 

(Goodall & Goodall, 2006).  
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Βαςικι προχπόκεςθ τθσ ενεργθτικισ ακρόαςθσ είναι να πραγματοποιείται θ 

επικοινωνία χωρίσ εμπόδια. Ζτςι ο ακροατισ ακοφει όλο το μινυμα και το 

καταλαβαίνει εξ ολοκλιρου, γι’ αυτό και δε διακόπτει το ςυνομιλθτι του, αλλά τον 

βοθκά να ςυνεχίςει με ενκαρρυντικζσ εκφράςεισ. Ραράλλθλα, παραφράηει, 

ανακεφαλαιϊνει ό,τι ζχει ειπωκεί και διατυπϊνει διευκρινιςτικζσ ερωτιςεισ για να 

κατανοιςει πλιρωσ το νόθμα τθσ ςυηιτθςθσ ι του αιτιματοσ που του αςκικθκε. Θ 

διαδικαςία τθσ ενεργθτικισ ακρόαςθσ, δθλαδι όταν το άτομο λαμβάνει το μινυμα, 

το κατανοεί και αποκρίνεται κατάλλθλα, είναι πιο κοπιαςτικι διαδικαςία από τθν 

απλι ακρόαςθ, αφοφ προχποκζτει τθν ενεργό ςυμμετοχι του εκπαιδευτικοφ. Θ 

ενεργόσ ςυμμετοχι υποδθλϊνεται με τθν ςφνοψθ όςων ειπϊκθκαν, τθν υπομονι, 

τθν υποβολι ερωτιςεων, τθν ειλικρίνεια και τθν αντίλθψθ των ςυναιςκθμάτων 

(Brunstein & ςυν., 2007). 

Θ ενεργθτικι ακρόαςθ είναι μια δφςκολθ ψυχολογικι διαδικαςία που 

μετατρζπεται από απλι ςε ενεργθτικι όταν θ απόκριςθ είναι ςχετικι με το κζμα κι 

αντανακλά τθν κατανόθςθ αυτοφ. Με τον τρόπο αυτό, οι παρεξθγιςεισ λφνονται 

άμεςα και θ προςεκτικι παρακολοφκθςθ του ςυνομιλθτι καλλιεργεί φιλικό και 

υποςτθρικτικό κλίμα ανάμεςα ςε εκπαιδευτικό και μακθτζσ. Τζλοσ, θ ενεργθτικι 

ακρόαςθ ζχει το πλεονζκτθμα να αναπτφςςει ςτο άτομο που μιλά τθν αίςκθςθ ότι 

είναι ςθμαντικό και ότι αποτελεί ιςότιμο μζροσ το ςυνόλου, που όταν το χρειάηεται 

ζχει τθν προςοχι τουσ (Goodall & Goodall, 2006). 

Σφμφωνα με τον Brunstein και τουσ ςυνεργάτεσ του (2007), τα βαςικότερα 

ςτοιχεία για τισ αποτελεςματικζσ δεξιότθτεσ ακρόαςθσ είναι θ ανοιχτι ακρόαςθ του 

μακθτι χωρίσ διακοπζσ, θ απόλυτθ προςοχι ςε αυτόν κι όχι ςτα εμπλεκόμενα 

ενοχλθτικά ςτοιχεία (κόρυβοσ), θ κακυςτζρθςθ εκτίμθςθσ μζχρι να ολοκλθρϊςει ο 

ςυνομιλθτισ, θ διατιρθςθ τθσ προςοχισ μζςα από τθ ςυμφωνία των μθ λεκτικϊν 

ςτοιχείων με το κεντρικό κζμα τθσ ςυηιτθςθσ και θ δθμιουργία διευκρινιςτικϊν 

ερωτιςεων που βοθκοφν ςτθ ςυνοχι τθσ ςυνομιλίασ και τθ ςυνεκτικότθτά τθσ. 

Συνεπϊσ, θ αποτελεςματικι επικοινωνία βαςίηεται ςτθν ενεργθτικι 

ακρόαςθ και είναι αλλθλζνδετεσ μεταξφ τουσ ωσ ζννοιεσ. Ωςτόςο, είναι προφανζσ 

ότι αφενόσ περιλαμβάνει πολλά ςτοιχεία των δφο άλλων μορφϊν επικοινωνίασ που 
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αναφζρκθκαν, και πωσ αφετζρου χωρίσ τθν ενεργθτικι ακρόαςθ είναι ςχεδόν 

αδφνατο να πραγματοποιθκοφν οι άλλεσ δυο. 

 

3.3 Oι επικοινωνιακζσ δεξιότητεσ χειριςμοφ του διαλόγου 

Ο διάλογοσ, θ ςυηιτθςθ μεταξφ εκπαιδευτικοφ και μακθτϊν, είναι ιδιαίτερα 

ςθμαντικόσ διότι μεταδίδει ςτα παιδιά τθ ςυςςωρευμζνθ εμπειρία και τα γνωςτικά 

και επικοινωνιακά εργαλεία του πολιτιςμοφ που βοθκοφν ςτθ μακθςιακι 

διαδικαςία. Για να είναι αποτελεςματικόσ ο διάλογοσ, χρειάηεται ο εκπαιδευτικόσ 

να διερευνιςει το πεδίο τθσ υπάρχουςασ γνϊςθσ του μακθτι. Ζτςι καταφεφγει ςε 

ερωτιςεισ και αςκιςεισ ελζγχου, μια ςχεδιαςμζνθ τακτικι για να εμπλζξει το παιδί 

ενεργά ςτθ μακθςιακι διαδικαςία. Μζςω των ερωτιςεων, των υπαινιγμϊν και των 

παρακινιςεων του εκπαιδευτικοφ τα παιδιά μποροφν να πετφχουν πράγματα που 

είναι δφςκολο να πετφχουν μόνα τουσ (Ακαναςίου, 1993). 

Χρειάηεται αρχικά να δθμιουργθκεί μια κοινι αντίλθψθ μεταξφ δάςκαλου 

και μακθτι, μια διαμοιραςμζνθ κατανόθςθ γφρω από το τι μακαίνουν, κοινά 

πλαίςια ςφλλθψθσ και αναφοράσ, ςτα οποία βαςικι διαδικαςία είναι αυτι που 

ειςάγει τουσ διδαςκόμενουσ ςτον κόςμο των εννοιϊν του διδάςκοντα και κατ’ 

επζκταςθ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ, για να λειτουργιςει αποτελεςματικά θ 

ομιλία ςτθν τάξθ. Μζςα από το διάλογο ο εκπαιδευτικόσ ζχει τθ δυνατότθτα να 

δϊςει κίνθτρα ςτο μακθτι, να κατευκφνει τθ μακθςιακι διαδικαςία και να ελζγξει 

τθν κατανόθςθ των παιδιϊν. Οι ερωταποκρίςεισ ςτθ ςχολικι τάξθ μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν ωσ αποτελεςματικι ςτρατθγικι για τθ ςυγκρότθςθ τθσ γνϊςθσ 

και τθν προαγωγι τθσ μάκθςθσ , αφοφ, ςφμφωνα με τον Mercer (2000), 

αναφζρονται ςτθν απευκείασ εκμαίευςθσ τθσ γνϊςθσ των παιδιϊν από τον 

εκπαιδευτικό με τθ χριςθ νφξεων.  

Θ ανταπόκριςθ των εκπαιδευτικϊν ςτα λεγόμενα των μακθτϊν μζςα από 

τεχνικζσ επιβεβαίωςθσ, απόρριψθσ, επανάλθψθσ, επαναδιατφπωςθσ, περιγραφισ 

τθσ ςυλλογικισ εμπειρίασ ι ανακεφαλαίωςθσ του κζματοσ κεωροφνται επίςθσ 

ουςιαςτικζσ τεχνικζσ ανατροφοδότθςθσ. Πλεσ αυτζσ οι τεχνικζσ αποτελοφν χριςιμα 
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εργαλεία του εκπαιδευτικοφ που βοθκοφν τουσ μακθτζσ να εκτιμιςουν πόςο 

ςχετικζσ είναι οι γνϊςεισ που διακζτουν, να ςυνειδθτοποιιςουν αυτά που ξζρουν, 

να αντιλθφκοφν τθ λογικι ςυνζχεια ςτισ εμπειρίεσ τουσ, να βοθκθκοφν ςτθν 

απόκτθςθ και τθ ςτακεροποίθςθ τθσ καινοφριασ γνϊςθσ και ςτθν αξιοποίθςι τθσ ςε 

διαφορετικζσ ςυνκικεσ. Ο εκπαιδευτικόσ οφείλει να οργανϊςει ζνα περιβάλλον 

μάκθςθσ όπου το παιδί κα αποκτιςει τθν επιδιωκόμενθ γνϊςθ ςτθ διάρκεια 

πολλαπλϊν και πολφμορφων εμπειριϊν, μζςα ςε κατάλλθλα διαμορφωμζνεσ 

ςυνκικεσ, όπου αναπτφςςονται ενδιαφζρουςεσ δραςτθριότθτεσ, οι οποίεσ ξεκινοφν 

από τα προςωπικά βιϊματα και τισ εμπειρίεσ του (Mercer, 2000).  

 

3.4 Αναγκαιότητα τησ επιμόρφωςησ των εκπαιδευτικϊν ςτισ επικοινωνιακζσ 

δεξιότητεσ 

 Οι ραγδαίεσ εξελίξεισ ς’ όλουσ τουσ τομείσ τθσ επιςτιμθσ και τθσ 

τεχνολογίασ, θ ςυνεχισ ανανζωςθ των γνϊςεων και οι αυξανόμενεσ αλλαγζσ ςτον 

τρόπο ςυγκρότθςθσ και λειτουργίασ των ςφγχρονων κοινωνιϊν επιβάλλουν ριηικοφσ 

επαναπροςανατολιςμοφσ ςτθν ιεράρχθςθ των ςτάςεων και των ςυμπεριφορϊν, 

που πρζπει να προάγει θ εκπαίδευςθ ςιμερα. Μζριμνα του κάκε κράτουσ κα 

πρζπει να είναι, μζςα από ζνα καλά οργανωμζνο και αποτελεςματικό εκπαιδευτικό 

ςφςτθμα, θ κωράκιςθ των μελλοντικϊν πολιτϊν του με ικανότθτεσ τζτοιεσ, ϊςτε να 

ανταποκρίνονται με επιτυχία ςτισ προκλιςεισ των καιρϊν.  

 Τα νζα αυτά δεδομζνα και οι απαιτιςεισ ςθματοδοτοφν ζναν καινοφριο 

ρόλο για τον εκπαιδευτικό, περιςςότερο ςφνκετο, κακοριςτικό και ςθμαντικό για 

τθν κοινωνία. Ο εκπαιδευτικόσ δεν μπορεί πλζον να είναι ο απλόσ μεταδότθσ 

γνϊςεων, αλλά κα πρζπει να γίνει ο κακοριςτικόσ παράγοντασ τθσ εκπαιδευτικισ 

διαδικαςίασ, που με το κφροσ, τθν επιςτθμονικι και παιδαγωγικι του κατάρτιςθ και 

τθν πολφπλευρθ μόρφωςι του κα ςυμβάλλει αποτελεςματικά ςτθ διαμόρφωςθ και 

διαπαιδαγϊγθςθ τθσ νζασ γενιάσ (Τρίγκα-Μερτίκα, 2011).  Ζτςι, θ ουςιαςτικι 

μόρφωςθ και επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν προβάλλουν ωσ κοινωνικι απαίτθςθ, 

προκειμζνου ο εκπαιδευτικόσ να είναι ςε κζςθ να ανταποκρικεί ςτισ καινοφριεσ 
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εκπαιδευτικζσ, επιςτθμονικζσ και πολιτιςμικζσ ανάγκεσ τθσ εποχισ (Μαυρογιϊργοσ, 

1999).  

Θ επαγγελματικι εκπαίδευςθ και ανάπτυξθ του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ 

δεν μπορεί να ςταματά όταν το άτομο τελειϊνει το πανεπιςτιμιο και βρίςκει τθν 

πρϊτθ του δουλειά. Αντίκετα, επιβάλλεται θ ςυνεχισ και επιςτθμονικι ενθμζρωςι 

του, προκειμζνου θ εκπαιδευτικι διαδικαςία να είναι αποτελεςματικι και οι 

μακθτζσ και οι γονείσ ικανοποιθμζνοι. Εξάλλου, δεν είναι δυνατόν θ βαςικι 

εκπαίδευςθ, ανεξάρτθτα από τθ διάρκεια, τθ μορφι, το περιεχόμενο και τον 

προςανατολιςμό τθσ, να καλφψει από μόνθ τθσ όλο το φάςμα των κεωρθτικϊν και 

πρακτικϊν γνϊςεων, των ενδιαφερόντων, των ικανοτιτων και των επικοινωνιακϊν 

δεξιοτιτων που χρειάηονται οι εκπαιδευτικοί κατά τθν άςκθςθ του παιδαγωγικοφ 

και διδακτικοφ τουσ ζργου (Μαυρογιϊργοσ, 1999). 

Σφμφωνα με τον Ματςαγγοφρα (2005), θ επαγγελματικι ανάπτυξθ του 

εκπαιδευτικοφ ςυνίςταται ςτθ, μζςω φυςικϊν εμπειριϊν και ςχεδιαςμζνων 

επιμορφωτικϊν δραςτθριοτιτων ι ςεμιναρίων, ςταδιακι απόκτθςθ:  

- Εξειδικευμζνων επιςτθμονικϊν γνϊςεων και επικοινωνιακϊν δεξιοτιτων, 

αποτελεςματικϊν ςτθ διαχείριςθ τθσ εκπαιδευτικισ πράξθσ. 

 

- Ρροςωπικϊν ςχθμάτων κατανόθςθσ των εκπαιδευτικϊν καταςτάςεων. 

 

- Ικανοτιτων διακριτικισ παρζμβαςθσ ςε κρίςιμα και ευαίςκθτα ηθτιματα, 

όπωσ αυτό τθσ ςχολικισ βίασ. 

 

Αυτά είναι απαραίτθτα ςτοιχεία, ϊςτε ο εκπαιδευτικόσ, με αίςκθμα 

επαγγελματικισ επάρκειασ και ευκφνθσ, να προβαίνει ςτθν κριτικι ανάλυςθ των 

εκπαιδευτικϊν καταςτάςεων, αντιλιψεων και πρακτικϊν και ςτθν αποτελεςματικι 

παρζμβαςθ ςε ζκρυκμεσ καταςτάςεισ βίασ και επικετικότθτασ, με ςτόχο να 

προωκιςει τουσ μακθςιακοφσ, αναπτυξιακοφσ, κοινωνικοφσ  και θκικοφσ ςκοποφσ 

τθσ εκπαίδευςθσ (Ματςαγγοφρασ, 2005). 
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 O Olweus (1993), μάλιςτα, με τισ ζρευνζσ του, ευαιςκθτοποίθςε τθ 

ςχολικι κοινότθτα και τισ κοινωνίεσ διεκνϊσ, τονίηοντασ ότι ο πιο αποτελεςματικόσ 

παράγοντασ αποτροπισ τθσ ςχολικισ βίασ είναι ο ενιλικασ. Τόνιςε πωσ το 

παραδοςιακό πρότυπο αντιμετϊπιςθσ τθσ βίασ και των ςυγκροφςεων από τον 

ενιλικα, τον εκπαιδευτικό ι το γονζα, είναι αναποτελεςματικό. Θ παρζμβαςθ 

μπορεί να εξαςφαλίςει εποικοδομθτικά αποτελζςματα, μόνο εάν ο εκπαιδευτικόσ 

ςτακεί απζναντι ςτα παιδιά με ικανότθτεσ και εμπειρία ςτθν αντιμετϊπιςθ 

ςυγκροφςεων, και είναι ςε κζςθ να χρθςιμοποιεί τισ κατάλλθλεσ δεξιότθτεσ και 

ςτρατθγικζσ παρζμβαςθσ. Αυτό το πρότυπο ςτθρίηεται ςε επικοινωνιακζσ 

δεξιότθτεσ και ςε αρχζσ επίλυςθσ του προβλιματοσ, που απαιτείται  να 

αποτελζςουν αντικείμενο εκμάκθςθσ για τουσ εκπαιδευτικοφσ (Olweus, 1993). 

Συνεπϊσ, για να αναπτυχκεί θ ικανότθτα για εποικοδομθτικι αντιμετϊπιςθ 

τθσ επικετικισ ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν, είναι αναγκαία θ επιμόρφωςθ και 

εκπαίδευςθ των εκπαιδευτικϊν ςχετικά με τθν κατανόθςθ των πθγϊν τθσ 

δυναμικισ τθσ ςφγκρουςθσ, τθ διαφφλαξθ των ςχζςεων, τθ δθμιουργία αςφαλοφσ 

περιβάλλοντοσ, τθν ανάπτυξθ ικανοτιτων επίλυςθσ ςυγκροφςεων με το 

παράδειγμα και τθν άςκθςθ, και κυρίωσ καλλιζργεια μιασ ςειράσ από 

επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ, που αποτελοφν τον ακρογωνιαίο λίκο τθσ ικανότθτασ 

επίλυςθσ ςυγκροφςεων γενικότερα (Μαυρογιϊργοσ, 1999). 
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Κεφάλαιο 4:  Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ ςτην ανάπτυξη των 

επικοινωνιακϊν δεξιοτήτων των μαθητϊν: η Βιωματική-

Επικοινωνιακή διδαςκαλία 

Συχνά, ςτθν Ελλάδα και διεκνϊσ, οι εκπαιδευτικοί αντιδροφν με ςκλθρζσ, 

αςυνεπείσ και τιμωρθτικζσ ςυμπεριφορζσ ςε καταςτάςεισ βίασ, επικετικότθτασ και 

ςυγκροφςεων των παιδιϊν. Το πρότυπο του 19ου αιϊνα για το ςωφρονιςτι 

παιδονόμο ςυνεχίηει να επικρατεί και ςτισ ςφγχρονεσ μεκόδουσ και νοοτροπίεσ. 

Αυτό από τθ μια ςτθρίηεται ςτθν αντίλθψθ ότι όλεσ οι επικετικζσ ςυμπεριφορζσ 

είναι παραβατικζσ των θκικϊν κανόνων και των άγραφων προτφπων καλισ 

ςυμπεριφοράσ, και από τθν άλλθ πθγάηει από τθ γενικι αποδοχι παλιϊν γνωμικϊν, 

όπωσ ‘’ο μθ δαρείσ οφ παιδεφεται’’, ι το λαϊκότερο ‘’το ξφλο βγικε από τον 

παράδειςο’’. 

Κάκε επικετικι ςυμπεριφορά των μακθτϊν ςτο ςχολείο αντιμετωπίηεται ωσ 

ςτοιχείο διαταρακτικό τθσ ςχολικισ λειτουργίασ. Με τθ ςχολικι παρζμβαςθ 

επιδιϊκεται θ αποκατάςταςθ τθσ ‘’πεικαρχίασ’’, δθλαδι τθσ υπακοισ ςε εντολζσ  

και κανόνεσ, που αποτελεί ουςιαςτικά τιμωρία. Μ’ αυτόν τον τρόπο οι μακθτζσ 

οφείλουν να ςυμμορφωκοφν ςε μια ςυμπεριφορά δια μζςου εξαναγκαςμοφ και 

επιβολισ εξωγενϊν προτφπων. Ζτςι, θ ‘’πεικαρχία’’ με τθν παραδοςιακι τθσ 

ςθμαςία δε ςθμαίνει ςε καμιά περίπτωςθ αυτοπεικαρχία ι εςωτερικι πεικαρχία. 

Στθν περίπτωςθ αυτι, θ αλλαγι τθσ ςυμπεριφοράσ είναι αποτζλεςμα τυφλισ 

υπακοισ, ςφμφωνα με τισ επικυμίεσ του ενιλικα. Ουςιαςτικά, πρόκειται για αλλαγι 

ςυμπεριφοράσ, θ οποία ςτθρίηεται ςτο φόβο που προκαλεί θ παρζμβαςθ του 

εκπαιδευτικοφ. Θ διαδικαςία αυτι δεν διαφζρει από τθ κυματοποίθςθ (Χθνάσ & 

Χρυςαφίδθσ, 2000). 

Τα αποτελζςματα, ωςτόςο, εμπειρικϊν και ψυχολογικϊν ερευνϊν για τθν 

επίλυςθ προβλθμάτων ςυμπεριφοράσ, μποροφν να βοθκιςουν ςτθν 

αποτελεςματικι και εποικοδομθτικι παρζμβαςθ του εκπαιδευτικοφ ςε καταςτάςεισ 

ςχολικισ βίασ. Αυτι θ διαδικαςία ςτθρίηεται ςε δεξιότθτεσ, επικοινωνιακζσ και 

κοινωνικζσ, που κρίνεται απαραίτθτο να διακατζχουν οι μακθτζσ, και είναι ευκφνθ 

του εκπαιδευτικοφ να τουσ τισ καλλιεργιςει (Τρίγκα-Μερτίκα, 2011). 
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4.1 Διαχείριςη του θυμοφ 

Θ επικετικι ςυμπεριφορά, πολλζσ φορζσ, είναι προϊόν ζντονων 

ςυναιςκθμάτων και ειδικότερα αποτζλεςμα του κυμοφ. Πταν κυμϊνουμε με 

κάποιον, ζχουμε τθν τάςθ να φερκοφμε επικετικά. Ωςτόςο, υπάρχει ςθμαντικι 

απόςταςθ μεταξφ τθσ εξωτερίκευςθσ του κυμοφ και τθσ εκτόνωςισ του μζςω 

επικετικισ ςυμπεριφοράσ, παρόλο που μπορεί να ζχει αρνθτικζσ ςυνζπειεσ για 

εμάσ τουσ ίδιουσ, όταν κρατάμε το κυμό μζςα μασ και δεν τον εξωτερικεφουμε. 

Βζβαια, ο κυμόσ μπορεί εναλλακτικά να εκτονωκεί ‘’πολιτιςμζνα’’, δθλαδι 

μποροφμε όταν κυμϊνουμε να εκφράηουμε το ςυναίςκθμά μασ και να εξθγοφμε τα 

αίτιά του, είτε ςε αυτόν που το προκάλεςε, είτε ςε κάποιον τρίτο (Pennebaker, 

1997).  

Ο κυμόσ μειϊνεται όταν το άτομο που προκάλεςε το ςυναίςκθμα αναλάβει 

τθν ευκφνθ και απολογθκεί. Θ ςυγγνϊμθ είναι ζνασ ςθμαντικόσ παράγοντασ που 

περιορίηει τθν ζνταςθ και τισ ςυνζπειεσ του κυμοφ. Επίςθσ, θ επίδραςθ του κυμοφ 

ςτθν επικετικι ςυμπεριφορά περιορίηεται όταν το άτομο ζχει μάκει να μθν αντιδρά 

επικετικά, ακόμα κι όταν δζχεται άμεςθ πρόκλθςθ. Ππωσ μακαίνεται θ επικετικι 

ςυμπεριφορά, με τον ίδιο ακριβϊσ τρόπο μακαίνεται και θ μθ επικετικι 

ςυμπεριφορά. Αυτό ζχει ελεγχκεί ςε ζρευνεσ, ςτισ οποίεσ οι ςυμμετζχοντεσ 

παρακολουκοφν μθ επικετικά πρότυπα ςυμπεριφοράσ, όπωσ ζνα άτομο να αντιδρά 

μθ επικετικά όταν δζχεται μια πρόκλθςθ. Γενικά, τα αποτελζςματα των ερευνϊν 

δείχνουν ότι θ ζκκεςθ ςε τζτοια πρότυπα μειϊνει τθν πικανότθτα επικετικισ 

αντίδραςθσ ςε μετζπειτα προκλιςεισ (Pennebaker, 1997).  

Κακθμερινά, βριςκόμαςτε αντιμζτωποι με καταςτάςεισ που μασ ενοχλοφν, 

μασ εκνευρίηουν ι μασ εξοργίηουν. Ο κυμόσ, παρόλο που είναι ζνα απόλυτα 

φυςιολογικό ςυναίςκθμα, θ ζκφραςι του μζςω επικετικισ ςυμπεριφοράσ, δε 

ςυμβάλλει ςτθ διατιρθςθ ομαλϊν και αρμονιϊν ςχζςεων με τουσ άλλουσ. Ωςτόςο, 

δεν γεννιόμαςτε με τθν ικανότθτα να εξωτερικεφουμε το κυμό με ιπιουσ και 

δθμιουργικοφσ τρόπουσ και ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ είναι ακριβϊσ εκείνα τα 



46 
 

άτομα που ςτεροφνται τζτοιων δεξιοτιτων που καταφεφγουν ςτθ βία, προκειμζνου 

να επιλφςουν τισ διαπροςωπικζσ τουσ διαφορζσ (Τρίγκα-Μερτίκα, 2011). 

Ζνασ τρόποσ μείωςθσ τθσ επικετικότθτασ είναι το να εκπαιδεφονται οι 

μακθτζσ ςτθν εξωτερίκευςθ του κυμοφ με ιπιο και πολιτιςμζνο τρόπο, κακϊσ και 

ςτθν ικανότθτα διαπραγμάτευςθσ και ςυμβιβαςμοφ. Υπάρχουν ενδείξεισ ότι αυτοφ 

του είδουσ θ εκπαίδευςθ ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθ μείωςθ τθσ επικετικότθτασ 

(Studer, 1996). 

 

4.2  Καλλιζργεια του διαλόγου 

Ο διάλογοσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν εμπλοκι των μακθτϊν ςε δθμιουργικζσ 

δραςτθριότθτεσ, αποτελεί το ιδανικότερο μζςο για τθν προϊκθςθ τθσ μεταξφ τουσ 

ςυνεργατικότθτασ, ενϊ εμποδίηει τθν απομόνωςθ ι τθν περικωριοποίθςθ αυτϊν 

που αντιδροφν και επθρεάηουν το κετικό ψυχολογικό κλίμα τθσ τάξθσ. 

Ωσ διάλογο ςτο μάκθμα, εννοοφμε τθν μεταξφ των μακθτϊν ι μεταξφ των 

μακθτϊν και του εκπαιδευτικοφ ανταλλαγι απόψεων, γνωμϊν, κζςεων, για τον 

ζλεγχο των πλθροφοριϊν που ζχουν μπροςτά τουσ, με ςτόχο τθν διευκρίνιςθ 

καταςτάςεων, τθν ανίχνευςθ εννοιϊν και αξιϊν και, τελικά, μζςα από ενδεχόμενεσ 

απορρίψεισ, τροποποιιςεισ, ςυμφωνίεσ και λογικά επιχειριματα, τθν κατάλθξθ ςε 

ςυμπεράςματα. Ο διάλογοσ, εν ϊρα διδαςκαλίασ και μθ, δεν είναι μόνον ζνασ κατ’ 

εξοχιν τφποσ διδαςκαλίασ, αλλά είναι μια πθγι πνευματικισ δφναμθσ για τουσ 

μακθτζσ. Γι’ αυτό και θ διδακτικι πράξθ δεν μπορεί και δεν πρζπει να χρθςιμοποιεί, 

μόνον ωσ μζςον, τον διάλογο ςτο μάκθμα . Ο διάλογοσ ςτο μάκθμα είναι, 

ταυτοχρόνωσ, ςκοπόσ και μζςο τθσ μόρφωςθσ, και γι’ αυτό ζχει κεμελιϊδθ ςθμαςία 

τόςο για τθν μόρφωςθ των μακθτϊν, όςο και για τθν κοινωνικι και ψυχολογικι 

τουσ ανάπτυξθ (Αρτινοποφλου, 2001).  

Με τθν καλλιζργεια τοφ διαλόγου ςτο μάκθμα, o μακθτισ μακαίνει ο ίδιοσ 

να προβλθματίηεται και να ςκζφτεται με τον δικό του τρόπο, μακαίνει να ςτζκεται 

ςοβαρά απζναντι ςτο αντικείμενο, να ςζβεται τισ γνϊμεσ των ςυνομιλθτϊν του και 

να τισ αντιμετωπίηει κριτικά και διερευνθτικά, να αντικροφει υπεφκυνα και με 



47 
 

λογικά επιχειριματα εκείνεσ με τισ οποίεσ διαφωνεί. Ραράλλθλα, αποκτά τθν 

ικανότθτα να δίνει απαντιςεισ και να υποβάλλει ερωτιςεισ, ςυνθκίηει να ακοφει 

προςεκτικά τον ςυνομιλθτι του, διαπαιδαγωγείται ςτο να ιςορροπεί και να ελζγχει 

αυκόρμθτεσ εξωτερικεφςεισ του, μακαίνει να ςκζφτεται ιρεμα και να μθν χάνει τον 

ςτόχο μζςα ςτθν πορεία τοφ διαλόγου, δθμιουργεί τουσ δικοφσ του διανοθτικοφσ 

ορίηοντεσ και, με γόνιμο τρόπο, καταλιγει ςτισ δικζσ του απόψεισ για το αντικείμενο 

και για τθν νζα γνϊςθ. Ζτςι, με τον διάλογο ςτο μάκθμα καλλιεργείται μια 

μορφωτικι διαδικαςία ςτθν τάξθ, που ςυμβάλλει τα μζγιςτα ςτθν καλλιζργεια τθσ 

ελεφκερθσ προςωπικότθτασ και τθσ πνευματικότθτασ του μακθτι, αποτρζποντάσ 

τον από τθ δθμιουργία περιςτατικϊν βίασ (Χρθςτάκθσ, 2001). 

Θ εξφψωςθ του διαλόγου εντόσ ων ςχολικϊν ορίων, αποτελεί μια εξαιρετικι 

ευκαιρία για να αναπτυχκεί μια ηεςτι και ανκρϊπινθ ατμόςφαιρα μεταξφ των 

μακθτϊν, αλλά και μεταξφ των μακθτϊν και του εκπαιδευτικοφ. Αναλυτικότερα, ο 

διάλογοσ ςτο μάκθμα ςυμβάλλει ςτθν ενεργθτικι ςυναίνεςθ των διαλεγομζνων 

απζναντι ςτο πρόβλθμα, ςυντείνει ςτθν ςτάκμιςθ και εκτίμθςθ των εκατζρωκεν 

ιςχυριςμϊν και νομιμοποιεί τθν αμφιςβιτθςθ τοφ αυτονόθτου και των 

επιφανειακϊν απόψεων. Ραράλλθλα, προωκεί τθν γόνιμθ ανταλλαγι ςυλλογιςμϊν 

με ςτόχο τθν αμοιβαία κατανόθςθ διαφόρων προςπακειϊν διερεφνθςθσ και λφςθσ, 

διευκολφνει ςτθν αποκάλυψθ κρυμμζνων νοθτικϊν διεργαςιϊν και ςυνθκίηει τουσ 

μακθτζσ, μζςα από αξιόπιςτεσ προςπάκειεσ, να ςυνδιαλζγονται και να 

κατανοοφνται μεταξφ τουσ. Με τον τρόπο αυτό, αξιοποιοφνται ταυτόχρονα οι 

εμπειρίεσ του εκπαιδευτικοφ και των μακθτϊν, ςυνειδθτοποιείται από τουσ 

ςυνομιλθτζσ ότι ςτθν διερεφνθςθ του προβλιματοσ ι ςτθν προςζγγιςθ 

καταςτάςεων ι ςτθν ανακάλυψθ τοφ καινοφριου όλοι ςυνειςζφεραν. Θ 

ςυνειδθτοποίθςθ αυτοφ του γεγονότοσ από τουσ μακθτζσ επιδρά κετικά ςτθν 

κοινωνικι τουσ διαπαιδαγϊγθςθ, τουσ βοθκά να αποκτιςουν αυτογνωςία και τουσ 

διευκολφνει να υπερβοφν ελαττϊματα όπωσ αλαηονεία, κοινωνικι πακθτικότθτα, 

κενοφσ εγωιςμοφσ ι εφκολεσ απογοθτεφςεισ, που ενδεχομζνωσ υποκάλπουν τθν 

εκδιλωςθ βίαιων ςυμπεριφορϊν (Τρίγκα-Μερτίκα, 2011). 

Πταν οι μακθτζσ, αλλά και ο εκπαιδευτικόσ, ςυμμετζχουν ςτον διάλογο τότε 

ο κάκε ςυνομιλθτισ επιδρά εναλλακτικά ςτον άλλον για τθν καλφτερθ αντιμετϊπιςθ 
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του κζματοσ, ςυγχρόνωσ όμωσ ο ίδιοσ είναι ανοικτόσ και πρόκυμοσ ςτο να δεχκεί 

επιδράςεισ από τουσ ςυνομιλθτζσ του. Ζτςι, ο κάκε ςυνομιλθτισ, εφ’ όςον ακοφει 

και ακοφγεται και εφ’ όςον ζχει ανεπτυγμζνθ τθν ικανότθτα εναλλαγισ των ρόλων 

του ακροατι και του ομιλθτι, προκαλεί ερεκίςματα και περιμζνει, διορκϊνει και 

διορκϊνεται. Γίνεται ενεργθτικόσ και δεκτικόσ, ι εναλλακτικά, και μιλϊντασ με 

επικοινωνιακοφσ όρουσ, γίνεται πομπόσ και δζκτθσ ταυτοχρόνωσ. 

 

4.3 Επικοινωνιακζσ δεξιότητεσ επίλυςησ προβληματικϊν ςυμπεριφορϊν 

Κατ’ επζκταςθ τθσ αξιοποίθςθσ του διαλόγου ωσ το ςπουδαιότερο μζςο για τθν 

αποτελεςματικότερθ αντιμετϊπιςθ φαινομζνων ςχολικισ βίασ, οι Χθνάσ και 

Χρυςαφίδθσ (2000) προτείνουν μια ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία επίλυςθσ 

ςυγκροφςεων, πάνω ςτθν οποία μπορεί ο εκπαιδευτικόσ να μυιςει τουσ μακθτζσ 

του: 

 

- Θ διαπραγμάτευςθ. Είναι θ διαδικαςία ςτθν οποία οι εμπλεκόμενοι ςτθ 

ςφγκρουςθ ςυναντιοφνται για να ςυνεργαςτοφν, χωρίσ τθ βοικεια τρίτων, 

με ςτόχο να βρουν λφςθ ςτο πρόβλθμα. 

- Θ διαμεςολάβθςθ. Είναι μια διαδικαςία ςτθν οποία οι εμπλεκόμενοι 

ςυναντιοφνται για να ςυνεργαςτοφν και να βρουν λφςθ ςτο πρόβλθμά τουσ, 

με τθ βοικεια ενόσ ουδζτερου τρίτου που ονομάηεται διαιτθτισ. Αυτόσ 

ελζγχει τθν πορεία τθσ διαδικαςίασ, ενϊ οι εμπλεκόμενοι ελζγχουν το 

αποτζλεςμα. 

- Θ λιψθ απόφαςθσ με ςυναίνεςθ. Είναι ομαδικι διαδικαςία ςτθν οποία όλοι 

οι εμπλεκόμενοι ςυνεργάηονται για να βρουν μια λφςθ και ζνα ςχζδιο 

δράςθσ αποδεκτό από όλουσ, ϊςτε να το ςτθρίξουν. Θ ςυνεργαςία τουσ 

μπορεί να διευκολυνκεί από ζναν τρίτο, χωρίσ αυτό να είναι απαραίτθτο. 
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Στθ διαδικαςία αυτι, ςε κάκε περίπτωςθ, είτε ςυμμετζχει διαιτθτισ είτε όχι, 

χρειάηεται να δθμιουργείται και να διατθρείται κλίμα που να ενιςχφει τθν από 

κοινοφ επίλυςθ του προβλιματοσ και να καταλιγει ςε ςυμφωνία με εκοφςια 

ςυμμετοχι, χωρίσ επιβολι και εξαναγκαςμό. Είναι βαςικό οι εμπλεκόμενοι να 

μποροφν να εκφράηουν ελεφκερα τα ςυναιςκιματά τουσ, όπωσ το κυμό ι τθν 

απογοιτευςι τουσ, να αποδζχονται τα ςυναιςκιματα του άλλου, να αντιδροφν 

ιρεμα ςτθν κριτικι του και να ελζγχουν τισ αντιδράςεισ τουσ ςε ό,τι λζει. 

Θ αντιμετϊπιςθ των ςυγκροφςεων με τθ διαδικαςία επίλυςθσ προβλιματοσ 

προςφζρει μια αποτελεςματικι εναλλακτικι παρζμβαςθ ςτισ παραδοςιακζσ 

αυταρχικζσ μεκόδουσ, όπωσ είναι οι τιμωρίεσ με μείωςθ βακμοφ και αποβολι από 

τθν τάξθ ι τα ςχολείο. Αυτά τα μζτρα καταςτολισ δεν προκαλοφν υπακοι, οφτε 

βοθκοφν ςε περιπτϊςεισ παιδιϊν που μεγάλωςαν ςε περιβάλλον βίασ και 

αποτελοφν αρνθτικό παράδειγμα για τουσ άλλουσ. Αντίκετα, οι αντιδράςεισ με 

διαδικαςίεσ επίλυςθσ, επειδι προςφζρουν ευκαιρίεσ ςυμμετοχισ και προςαρμογζσ 

ςε κετικζσ ςυμπεριφορζσ, προκαλοφν αλλαγζσ ςτισ ςτάςεισ και τισ ςυμπεριφορζσ 

των παιδιϊν με μακροχρόνιεσ κετικζσ ςυνζπειεσ (Χθνάσ & Χρυςαφίδθσ, 2000). 

 

4.4  ‘’Κοινωνικζσ’’ δεξιότητεσ επικοινωνίασ  

Θ κοινωνικι μάκθςθ και θ διαμόρφωςθ τθσ προςωπικότθτασ είναι δφο 

ζννοιεσ αξεχϊριςτεσ και ςυμπλθρωματικζσ. Θ ανάπτυξθ κοινωνικϊν δεξιοτιτων, ωσ 

ζννοια, χρθςιμοποιείται για να δείξει το επικυμθτά αναμενόμενο αποτζλεςμα τθσ 

ανάπτυξθσ ενόσ παιδιοφ. Δθλϊνει τθν ικανότθτα κάποιου να αλλθλεπιδρά 

αποτελεςματικά με το περιβάλλον και να επιτυγχάνει κοινωνικοφσ ςτόχουσ, να 

εμπλζκεται ςε πολφπλοκεσ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ και να αναπτφςςει ειδικζσ 

δεξιότθτεσ όπωσ, φιλικζσ ςχζςεισ με τουσ γφρω του, αποδοχι, ςυμπάκεια και 

ενςυναίςκθςθ (Schaffer, 1996). 

H ικανότθτα τοποκζτθςθσ του εαυτοφ ςτθ κζςθ του άλλου, δθλαδι θ 

ανάπτυξθ τθσ αλλοκεντρικισ δεξιότθτασ τθσ ενςυναίςκθςθσ, περιλαμβάνει το 

ςφνολο των προςπακειϊν που καταβάλλονται για τθν υποδοχι του άλλου μζςα 
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ςτθν ιδιαιτερότθτά του, προςπάκειεσ που γίνονται αποδεκτζσ  και ενεργοποιοφνται 

από τθ ςτιγμι που κατακτάται θ ςυνείδθςθ του διαχωριςμοφ ‘’εγϊ-άλλοσ’’, κακϊσ 

και τθσ επικοινωνιακισ ψευδαίςκθςθσ που οδθγεί ςε πακθτικι ταφτιςθ με τον 

‘’άλλο’’. Αυτό ςθμαίνει μια πρόκεςθ και μια ικανότθτα κατανόθςθσ τθσ 

υποκειμενικισ πραγματικότθτασ του άλλου, των ςυνκθκϊν μζςα ςτισ οποίεσ αυτι θ 

πραγματικότθτα ζχει διαμορφωκεί, κακϊσ επίςθσ και τθν κατανόθςθ των αξιϊν και 

των αντιλιψεων των άλλων (Schaffer, 1996). 

Θ ανάπτυξθ κοινωνικϊν δεξιοτιτων επιτρζπει ςτο παιδί τθν ομαλι 

προςαρμογι ςτθν ομαδικι ηωι τθσ τάξθσ και τθν ανάπτυξθ διαπροςωπικϊν 

ςχζςεων με τουσ γφρω του. Θ ατομικι βιογραφία και οι ιδιαιτερότθτεσ του κακενόσ 

πλουτίηουν τθν κακθμερινι ηωι, αλλά ςυγχρόνωσ δθμιουργοφν και δυςκολίεσ, 

αφοφ τα παιδιά αδυνατοφν πολλζσ φορζσ να κατανοιςουν τισ ανάγκεσ και τα 

ςυναιςκιματα των άλλων (Σακελλαρίου, 2002). Οι κοινωνικζσ δεξιότθτεσ 

αποτελοφν ςθμείο αναφοράσ για τθ ςχολικι, προςωπικι και επαγγελματικι ηωι 

των ατόμων. Θ απουςία ι θ ζλλειψθ αυτϊν των δεξιοτιτων μπορεί να οδθγιςει 

ςτθν απομόνωςθ, τθ ςχολικι αποτυχία και τθ διαρροι, με αποτζλεςμα προβλιματα 

ςτθ ηωι του παιδιοφ, εντόσ κι εκτόσ των ςχολικϊν ορίων (Asher & ςυν., 1992). 

Ζρευνεσ αποδεικνφουν ότι θ ανάπτυξθ αυτϊν των δεξιοτιτων αφενόσ ςτα 

κοινωνικά απομονωμζνα παιδιά, οδθγεί ςτθν αφξθςθ των κοινωνικϊν του επαφϊν 

και ςτθν αποδοχι από τουσ γφρω τουσ, ενϊ αφετζρου ςτα παιδιά που εμφανίηουν 

ςυχνότερα βίαιεσ ςυμπεριφορζσ, ςυμβάλλει ςτθν ομαλότερθ κοινωνικοποίθςι τουσ 

και ςτο ‘’φιλτράριςμα’’ αυτισ τθσ επικετικισ τουσ ςυμπεριφοράσ. Θ κετικι 

ενίςχυςθ από τον εκπαιδευτικό για τθ βακμιαία αλλαγι μιασ ςυμπεριφοράσ, θ 

παρατιρθςθ ενόσ κοινωνικά αποτελεςματικοφ μοντζλου, θ επικοινωνιακι 

κακοδιγθςθ αποτελοφν αποτελεςματικζσ ςτρατθγικζσ ςτθν κατεφκυνςθ βελτίωςθσ 

τθσ κοινωνικισ ανάπτυξθσ (Asher & ςυν., 1992). 

Μζςα ςτθ ςχολικι τάξθ διαμορφϊνεται θ προςωπικότθτα και θ 

κοινωνικοποίθςθ των μακθτϊν, γι’ αυτό και ο εκπαιδευτικόσ οφείλει να βρίςκει 

τρόπουσ προςαρμογισ, οι οποίοι κα τθ διευκολφνουν. Συνεπϊσ, ο εκπαιδευτικόσ, 

με ςτόχο τθν αποφυγι επικετικϊν αντιπαρακζςεων μεταξφ των μακθτϊν, οφείλει 

να ενεργοποιεί εκείνεσ τισ κετικζσ αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ  τουσ που κα τουσ 
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βοθκιςουν να ζχουν καλφτερθ επικοινωνία και ςυνεργατικό πνεφμα (Τρίγκα-

Μερτίκα, 2011). 

Στο πλαίςιο αυτό, οι εκπαιδευτικοί χρειάηεται να αποφφγουν τισ αρνθτικζσ 

πτυχζσ του ανταγωνιςμοφ μεταξφ των μακθτϊν ςτθν τάξθ, αφοφ μπορεί να 

αποτελζςει αιτία για άςκθςθ βίασ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ο ανταγωνιςμόσ μπορεί να 

δθμιουργιςει ςε κάποιον μακθτι ο οποίοσ δεν επιτυγχάνει ςε κάποιεσ 

δραςτθριότθτεσ ςτθν τάξθ, το αίςκθμα ότι δε κα καταφζρει ποτζ κάτι ςθμαντικό. 

Ζνα τζτοιο ςυναίςκθμα μπορεί να προκαλζςει απελπιςία και ζνα κίνθτρο για 

επικετικι ςυμπεριφορά ι για εκφοβιςμό προσ τουσ ςυμμακθτζσ του. Εκτόσ αυτοφ, 

θ αποτυχία ςε τζτοιεσ ανταγωνιςτικζσ δραςτθριότθτεσ μπορεί να οδθγιςει ςτθν 

ζλλειψθ αυτοπεποίκθςθσ και πτϊςθ του θκικοφ, με αποτζλεςμα ζνασ μακθτισ με 

τζτοια ςυναιςκιματα να κινδυνεφει να καταςτεί εφκολοσ ςτόχοσ για τουσ κφτεσ 

(αςιδάκθ, 2015). 

Αντικζτωσ, με τθν εφαρμογι καινοτόμων μεκόδων διδαςκαλίασ όπωσ θ 

ομαδοςυνεργατικι προςζγγιςθ και θ βιωματικι μάκθςθ, ο εκπαιδευτικόσ 

προλαμβάνει καταςτάςεισ που ενδζχεται να ςτακοφν αφορμι εκδιλωςθσ βίαιθσ 

ςυμπεριφοράσ, όπωσ αδιαφορία και ζλλειψθσ ςυμμετοχισ, ενϊ παράλλθλα 

προάγει τθν καλλιζργεια ςυναιςκθμάτων ςυνεργατικότθτασ και αλλθλεγγφθσ 

μεταξφ των μακθτϊν. Επιπλζον, τζτοιεσ ςτρατθγικζσ μποροφν να δθμιουργιςουν 

κετικά ςυναιςκιματα ςτουσ μακθτζσ, κακϊσ ςυμβάλλουν ςτθν ζνταξθ μακθτϊν 

μειονοτιτων, αλλόγλωςςων, παιδιϊν από διάφορα κοινωνικοοικονομικά ςτρϊματα 

και νεοειςερχομζνων μακθτϊν ςτο ςχολείο. Ωσ αποτζλεςμα, ενιςχφονται αξίεσ που 

αποτελοφν αςπίδα απζναντι ςτθ μάςτιγα τθσ ςχολικισ βίασ, όπωσ θ δζςμευςθ ςτθν 

ομάδα, θ ευκφνθ για ςυνειςφορά ςτθν εργαςία των ςυνεργατϊν, ο ςεβαςμόσ ςτισ 

προςπάκειεσ των άλλων, ι ζνταξθ και τελικά θ αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ 

(αςιδάκθ, 2015).  

4.5  Διαθεματικζσ ευκαιρίεσ για ανάπτυξη των επικοινωνιακϊν δεξιοτήτων 

Θ ςχολικι ηωι προςφζρει κακθμερινά ευκαιρίεσ για πολφπλευρεσ εμπειρίεσ 

που μεταβιβάηουν ςτο παιδί ςυναιςκιματα αυτοεκτίμθςθσ, αυτοεπιβεβαίωςθσ, 

εξωτερίκευςθσ ςυναιςκθμάτων και επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ, οι οποίεσ μποροφν 
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να αποκτθκοφν μζςω τθσ ενεργοφσ ςυμμετοχι του παιδιοφ ςτθ διαδικαςία τθσ 

μάκθςθσ, με τθ διαμόρφωςθ ενόσ περιβάλλοντοσ το οποίο δθμιουργεί κίνθτρα για 

ανακάλυψθ, πειραματιςμό, ςυνεργαςία,επικοινωνία και αλλθλεπίδραςθ. Αν και θ 

κοινωνικι μάκθςθ ξεκινά από τα βιϊματα των παιδιϊν, είναι αναγκαίο ο 

εκπαιδευτικόσ εκμεταλλευόμενοσ άλλοτε ευκαιριακά κζματα κι άλλοτε 

οργανϊνοντασ και προετοιμάηοντασ ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ να 

ςυςτθματοποιεί, να προωκεί, να προκαλεί και να ενιςχφει τισ διαδικαςίεσ τθσ 

κοινωνικισ μάκθςθσ (Mercer, 2000). 

 Για τθν ανάπτυξθ των παραπάνω δεξιοτιτων ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να 

οργανϊςει δραςτθριότθτεσ όπωσ το κεατρικό παιχνίδι, θ δραματοποίθςθ, 

κατάλλθλα παιχνίδια ρόλων ι κανόνων ι προςεγγίςεισ μζςα από άρκρα και ςχετικό 

οπτικοακουςτικό υλικό. Στισ περιςςότερεσ από αυτζσ τισ δραςτθριότθτεσ, θ 

επικοινωνιακι και κοινωνικι μάκθςθ καλλιεργείται με ζμμεςο και φυςικό τρόπο 

χωρίσ να γίνεται αυτοςκοπόσ, κωρακίηοντασ τουσ μακθτζσ με τα ςπουδαιότερα 

εφόδια για τθν ουςιαςτικι αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου τθσ ςχολικισ βίασ 

(Ηάχαρθσ, 2003). Οι ομαδικζσ δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ ςτο ςχολείο, όπωσ 

ομάδεσ ζκφραςθσ, εικαςτικισ τζχνθσ, χοροφ, φωτογραφίασ, κινθματογράφου και 

άκλθςθσ  βελτιϊνουν τουσ δεςμοφσ και τθ ςυνεργαςία μεταξφ των μακθτϊν και 

δίνουν ευκαιρία ανάδειξθσ και καταξίωςθσ ακόμθ και ςε μακθτζσ που, 

ενδεχομζνωσ, υςτεροφν ςτα ςυμβατικά μακιματα. 

Ταυτόχρονα, είναι ηωτικισ ςθμαςίασ οι ςυναντιςεισ επικοινωνίασ ςτθν τάξθ, 

με τθν ευκφνθ του εκπαιδευτικοφ, όπου εκτόσ των άλλων κεμάτων, κα ςυηθτιοφνται 

και κζματα ςυνεργαςίασ και τα ενδεχόμενα προβλιματα που παρουςιάηονται ςτισ 

ςχζςεισ μεταξφ των μακθτϊν. Στισ ςυναντιςεισ αυτζσ κα πρζπει να εξθγείται με 

βιωματικό τρόπο το τι ςυμβαίνει ςτισ περιπτϊςεισ άςκθςθσ βίασ από μακθτζσ ςε 

ςυνομθλίκουσ τουσ, ευαιςκθτοποιϊντασ τουσ ςχετικά με τον ρόλο των κυτϊν, των 

κυμάτων και των μαρτφρων, αναηθτϊντασ ςυμφωνίεσ για τθν καλφτερθ διαχείριςθ 

αυτϊν των ςυγκροφςεων (Τρίγκα-Μερτίκα, 2011). 

Ζμφαςθ κα πρζπει να δοκεί από τον εκπαιδευτικό και ςτθ διαπολιτιςμικι 

εκπαίδευςθ, μζςα από δραςτθριότθτεσ που προάγουν τθ βιωματικι μάκθςθ τθσ 
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ςυνφπαρξθσ με τον ‘’διαφορετικό’’ και τθν καταπολζμθςθ των κάκε μορφισ 

διακρίςεων. Ειδικά ςε ςχολικζσ μονάδεσ με μεγάλθ ςυμμετοχι παιδιϊν μεταναςτϊν 

ι μειονοτιτων, κα πρζπει να δίνεται ζμφαςθ ςε δράςεισ που μειϊνουν τθν ζνταςθ 

και καλλιεργοφν ςτουσ μακθτζσ το πνεφμα ανοχισ και αποδοχισ τθσ 

διαφορετικότθτασ και τθσ ειρθνικισ ςυνφπαρξθσ . Θ ζρευνα επιβεβαιϊνει ότι είναι 

ςθμαντικό όλοι οι μακθτζσ να αιςκάνονται ότι ανικουν κάπου. Αυτό ςθμαίνει ότι θ 

ςχολικι τάξθ πρζπει να προωκεί μια ατμόςφαιρα κοινωνικισ ζνταξθσ (Mercer, 

2000).  

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ευαιςκθτοποιιςουν τουσ μακθτζσ και να 

ςυμβάλλουν ςτθν επζκταςθ των γνϊςεϊν τουσ για τθ διαφορετικότθτα, εκκζτοντάσ 

τουσ ςε πρότυπα μζςω τθσ λογοτεχνίασ. Είναι ςθμαντικό να βεβαιωκοφν οι 

εκπαιδευτικοί ότι οι μακθτζσ ζχουν ευκαιρία να επιλζξουν  τα βιβλία που 

απεικονίηουν διαφορετικζσ οικογζνειεσ, κακϊσ και άνδρεσ και γυναίκεσ ζξω από τα 

ςτερεότυπα των φφλων. Επίςθσ, μποροφν να ενςωματϊςουν παραδείγματα 

ανκρϊπων από διάφορα υπόβακρα ςε ςυηθτιςεισ μζςα ςτθν τάξθ. Θ αξιοποίθςθ 

διαφόρων μορφϊν λογοτεχνίασ, όχι ςτο περιοριςτικό επίπεδο τθσ αναγνωςτικισ 

προςζγγιςθσ, αλλά ςτο επίπεδο τθσ μεκοδολογικά οργανωμζνθσ ςυνεργατικισ και 

βιωματικισ αξιοποίθςθσ, μπορεί να είναι πολφ αποδοτικι. Μάλιςτα, ζνα από τα 

πρϊτα αποτελζςματα των ερευνϊν ιταν θ ςυνειδθτοποίθςθ από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ ότι κάκε άνκρωποσ ζχει τθ δικι του διαφορετικότθτα, που 

προζρχεται από τθ μοναδικότθτά του, θ οποία είναι ςθμαντικι, αλλά απαιτεί 

ςυνεχι προςπάκεια βελτίωςθσ (Τρίγκα-Μερτίκα, 2011). 

Ταυτόχρονα, τα προγράμματα Αγωγισ Υγείασ μποροφν να ενιςχυκοφν με 

αντικείμενο ςχετικό με τθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ κάκε είδουσ βίασ και τθν 

προαγωγι τθσ αρμονικισ ςυμβίωςθσ  και των λειτουργικϊν ςχζςεων μεταξφ των 

μακθτϊν. Βαςικόσ ςτόχοσ είναι να αποκτοφν οι μακθτζσ κοινωνικζσ και 

επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ ςυμπεριφοράσ, οι οποίεσ χρειάηονται για να γίνουν 

πολίτεσ που να γνωρίηουν πϊσ να επιλφουν τισ όποιεσ ςυγκροφςεισ με μθ βίαιουσ 

τρόπουσ. Αντιςτοίχωσ, θ διδαςκαλία του μακιματοσ τθσ Ρεριβαλλοντικισ αγωγισ 

μπορεί να αποτελζςει ζνα πολφ δθμιουργικό φροντιςτιριο άςκθςθσ των μακθτϊν 

ςε ανοιχτζσ διαδικαςίεσ και δθμοκρατικζσ ςχζςεισ (Χρυςαφίδθσ, 1996). 
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4.6  Η Βιωματική-Επικοινωνιακή διδαςκαλία 

Πλεσ οι παραπάνω προτάςεισ φαίνεται να ανταποκρίνονται ςτισ αρχζσ τθσ 

Βιωματικισ-Επικοινωνιακισ διδαςκαλίασ, που επιχειρεί να φζρει ςτο επίκεντρο τθσ 

μακθςιακισ δράςθσ τα ενδιαφζροντα τθσ ςχολικισ μονάδασ, να βοθκιςει τα μζλθ 

τθσ ομάδασ να ςυμμετζχουν ενεργά ςτο ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ των 

επιδιϊξεϊν τουσ, μζςα ςε κλίμα αμοιβαίασ και ιςότιμθσ επικοινωνιακισ ςχζςθσ. 

Αυτόσ ο τρόποσ δράςθσ, βζβαια, περιλαμβάνει ζμμεςα και τθν καλλιζργεια 

ικανοτιτων ςτουσ μακθτζσ που ςχετίηονται με τθν επικοινωνία και τισ 

διαπροςωπικζσ ςχζςεισ, παρζχοντασ ςτον εκπαιδευτικό ζνα ςπουδαίο ‘’όπλο’’ ςτθν 

μάχθ για τθν ςταδιακι εξάλειψθ των επικετικϊν μακθτικϊν ςυμπεριφορϊν 

(Χθνάσ&Χρυςαφίδθσ, 2000).  

Ο όροσ  βιωματικι επικοινωνιακι διδαςκαλία, εμπεριζχει δυο επιμζρουσ 

όρουσ, το βίωμα και τθν επικοινωνία. Λζγοντασ βιωματικι διδαςκαλία εννοοφμε 

ζνα πλζγμα διδακτικϊν διαδικαςιϊν που ζχουν ωσ εφόρμθςθ βιωματικζσ 

καταςτάςεισ. Είναι δθλαδι ανάγκεσ, προβλιματα και απορίεσ του παιδιοφ, που 

πθγάηουν από τθν κακθμερινι ηωι, κακϊσ και από τισ εμπειρίεσ και τισ ανθςυχίεσ 

που δθμιουργοφνται μζςα όπου ηει και ενςωματϊνεται. Οι διαδικαςίεσ  αυτζσ 

προςπακοφν να ειςαγάγουν το μακθτι ςτον κόςμο τθσ γνϊςθσ, ζχοντασ ωσ ςθμείο 

αναφοράσ τα πιο πάνω βιϊματα (Dewey, 1964). 

Πλθ αυτι θ διαδικαςία τθσ ζνταξθσ των βιωματικϊν καταςτάςεων ςτθ 

ςχολικι ηωι και τθσ μετάλλαξισ τουσ ςε διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ, υλοποιείται 

ςτα πλαίςια μιασ επικοινωνιακισ ςχζςθσ ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ διδακτικισ ομάδασ, 

τον εκπαιδευτικό και τουσ μακθτζσ. Ρρόκειται για μια ςχζςθ που τθ χαρακτθρίηει 

ιςότιμθ ανταλλαγι απόψεων, που βοθκάει τθν ομάδα να διαμορφϊςει μια τελικι 

άποψθ και να προβεί ςτθ λιψθ κάποιων αποφάςεων ςχετικϊν με το μάκθμα.  

(Χρυςαφίδθσ, 1996). 

4.6.1 Βιωματική διδαςκαλία 

Βιϊματα και βιωματικζσ καταςτάςεισ των παιδιϊν αποτελοφν, ςφμφωνα με 

τθ βιωματικι διδαςκαλία, τθν αφετθρία τθσ διδακτικισ πράξθσ. Ο μακθτισ ωσ 
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άτομο ι ςυλλογικά ωσ ομάδα, μεταφζρει ςτθν τάξθ τα ενδιαφζροντα τθσ 

κακθμερινισ ηωισ  που τον απαςχολοφν και τα κατακζτει, ςτα πλαίςια ςυηθτιςεων, 

ωσ αντικείμενο αναηιτθςθσ, διερεφνθςθσ και διδακτικισ δράςθσ (Dewey, 1964). 

Αν δεχτοφμε ότι ο ρόλοσ του ςχολείου ςυνοψίηεται ςτθν προςπάκεια να 

καταςτιςει τουσ μακθτζσ ικανοφσ να αντιμετωπίηουν με επιτυχία προβλιματα τθσ 

ηωισ που εμφανίηονται ςτο παρόν και άλλα που ενδζχεται να εμφανιςτοφν ςτο 

μζλλον, ο ρόλοσ αυτόσ επιβάλλει μια ιδιαίτερθ εναςχόλθςθ, ςτθν προςπάκεια 

ανάλυςθσ και διερεφνθςθσ βιωματικϊν καταςτάςεων, όπωσ αυτζσ κατατίκενται 

από τθν πλευρά των μακθτϊν. Ζτςι, λοιπόν, ο ςχεδιαςμόσ διδακτικϊν 

δραςτθριοτιτων, που κα αναλαμβάνουν να καταςτιςουν τα βιϊματα αντικείμενο 

αναηιτθςθσ και διδακτικισ δράςθσ, πρζπει να είναι βαςικι επιδίωξθ του ςχολείου 

και  του εκπαιδευτικοφ. 

Σφμφωνα με τον Χρυςαφίδθ (1996), θ όλθ προςπάκεια μπορεί να χωριςτεί 

ςε τρεισ επιμζρουσ τομείσ. Ο πρϊτοσ αφορά τουσ μακθτζσ και τθν προςπάκεια τουσ 

να μάκουν να μεταφζρουν τουσ προβλθματιςμοφσ τουσ ςτο επίκεντρο τθσ 

ςυηιτθςθσ. Ρρόκειται για μια αςκιςιμθ ικανότθτα που ενδεχόμενα να εφαρμόηεται 

ωσ ζνα βακμό ιδθ ςτο ςχολείο και ιδιαίτερα ςτισ μικρότερεσ βακμίδεσ τθσ 

εκπαίδευςθσ. 

Κατά τθ φάςθ τθσ ανάλυςθσ, το δυςκολότερο ίςωσ ςθμείο αναηιτθςθσ, 

καταβάλλεται προςπάκεια να φανεί  ποιεσ πτυχζσ του βιϊματοσ αποτελοφν τα 

βαςικά ςτοιχεία αναηιτθςθσ και ςε ποιο βακμό τα ςτοιχεία αυτά μποροφν να 

μετατραποφν ενδεχομζνωσ ςε διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ, ικανζσ να ανταποκρικοφν 

ςτισ απαιτιςεισ κάποιων ςυγκεκριμζνων προδιαγραφϊν, όπωσ αυτζσ 

καταγράφονται ςτα ιςχφοντα αναλυτικά προγράμματα. 

Τθν τρίτθ φάςθ αποτελεί θ προςπάκεια ςυγκεραςμοφ των βιωματικϊν 

καταςτάςεων με τισ προδιαγραφζσ του αναλυτικοφ προγράμματοσ, οι οποίεσ 

μπορεί να κινοφνται ανάμεςα ςε μια χαλαρι πρόκεςθ ωσ προσ τα πλαίςια δράςθσ, 

και να φτάνουν μζχρι τθ λεπτομερειακι καταγραφι κάκε επιμζρουσ κίνθςθσ.  Σε 

οποιαδιποτε περίπτωςθ, είτε οι δομζσ του αναλυτικοφ προγράμματοσ είναι 

χαλαρζσ είτε είναι αυςτθρζσ, υπάρχει πάντα μια δυςκολία ςυγκεραςμοφ των 
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απόψεων τθσ ομάδασ και αυτοφ ου κζτει τουσ ςτόχουσ, δθλαδι του φορζα που ζχει 

λόγο πάνω ςτισ προκζςεισ και τθν αποςτολι τθσ εκπαίδευςθσ. Στα χζρια του 

εκπαιδευτικοφ εναπομζνει να βρει δρόμουσ κίνθςθσ, χωρίσ ιδιαίτερεσ τριβζσ και 

χωρίσ να αλλοιϊνεται ταυτόχρονα θ πρόκεςι του να κατανοιςει τισ ανάγκεσ τθσ 

ομάδασ. 

Εκεί που τα πράγματα γίνονται πολφ δφςκολα είναι ςτθν περίπτωςθ που το 

αναλυτικό πρόγραμμα διατυπϊνεται κατά τζτοιο τρόπο, ϊςτε να επιβάλλει ςτον 

εκπαιδευτικό όχι μόνο το πεδίο δράςθσ του τομζα αναηιτθςθσ, αλλά ακόμθ και τθ 

κεματολογία και τθν επιμζρουσ διδακτικι φλθ. Εδϊ χρειάηεται για τον εκπαιδευτικό 

κυριολεκτικά ικανότθτα ‘’ςχοινοβάτθ’’, για να μπορζςει να περάςει τισ 

ςυμπλθγάδεσ του κρατικοφ ελζγχου και να δθμιουργιςει όλεσ εκείνεσ τισ 

προχποκζςεισ που ευνοοφν τθν αναηιτθςθ και διερεφνθςθ βιωματικϊν 

καταςτάςεων (Χρυςαφίδθσ, 1996). 

Στα πλαίςια τθσ βιωματικισ-επικοινωνιακισ διδαςκαλίασ, δεν είναι θ 

πλθκωρικι παρουςίαςθ μιασ ςειράσ κοινωνικϊν καταςτάςεων που κα 

προετοιμάςουν τον άνκρωπο για τθ ηωι, αλλά θ άςκθςθ τθσ ίδιασ τθσ ικανότθτασ 

να αντιμετωπίηει προβλιματα και  κοινωνικζσ καταςτάςεισ γενικότερα.  Θ ικανότθτα 

αυτι δεν καλλιεργείται με τθν παροχι μια ςειράσ από αλγορίκμουσ, δθλαδι τθν 

κατά βιμα παρουςίαςθ τθσ πορείασ λφςθσ ςυγκεκριμζνων προβλθμάτων ι 

αςκιςεων. Απαιτείται, αντικζτωσ,  μια ευρετικι ςτρατθγικι, μια μεκοδικι 

ςυμπαράςταςθ ςτθν προςπάκεια του ατόμου να ανταπεξζλκει μόνο του ςτισ 

ανάγκεσ μιασ προβλθματικισ κατάςταςθσ (Berger, 2007). Στο χϊρο τθσ βιωματικισ-

επικοινωνιακισ διδαςκαλίασ γίνεται λόγοσ για καταςτάςεισ από το κοινωνικό 

περιβάλλον, για γνιςια κοινωνικά φαινόμενα και όχι υποτικζμενεσ ουτοπίεσ τθσ 

πραγματικότθτασ. Επειδι μάλιςτα οι γνιςιεσ κοινωνικζσ καταςτάςεισ και 

προβλθματιςμοί εξαντλοφνται πολφ γριγορα μζςα ςτθν τάξθ, είναι απαραίτθτο ζνα 

μεγάλο μζροσ τθσ ςχολικισ δραςτθριότθτασ να μεταφζρεται ζξω από το ςχολείο, 

μζςα ςτθν κοινωνία, όπωσ επίςθσ και να μπαίνει θ ίδια θ κοινωνία μζςα ςτο 

ςχολείο (Χρυςαφίδθσ, 1996) . 
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4.6.2 Επικοινωνιακή διδαςκαλία 

Από τθ φάςθ τθσ κατάκεςθσ των βιωμάτων, τθν ανάλυςθ, τθν υλοποίθςθ 

του ηθτοφμενου μζςα από το ςχεδιαςμό των διδακτικϊν δραςτθριοτιτων, μζχρι και 

τθ διεξαγωγι του μακιματοσ, είναι απαραίτθτθ θ ςυμμετοχι όλων των μελϊν τθσ 

ομάδασ ςε μια επικοινωνιακι ςχζςθ, για μια ςυναπόφαςθ, αποτζλεςμα ςφγκλιςθσ 

ατομικϊν και κοινωνικϊν ενδιαφερόντων (Lorenz, 1966). Ρρόκειται για μια 

διαδικαςία αλλθλεπίδραςθσ, όπου τα μζλθ τθσ ομάδασ κατακζτουν τισ απόψεισ 

τουσ, τισ εμπειρίεσ τουσ, τα επιχειριματά τουσ, ςυνδιαλεγόμενα, παρουςία του 

εκπαιδευτικοφ, ο οποίοσ εντάςςεται ωσ ιςότιμο μζλοσ τθσ ομάδασ. Ο εκπαιδευτικόσ 

μεταφζρει ςτθν ομάδα τισ δικζσ του απόψεισ, χωρίσ διάκεςθ εκμετάλλευςθσ τθσ 

πλεονεκτικισ του κζςθσ ι αυταρχιςμοφ ι πρόκεςθσ να τθ ςυμπαραςφρει ςε 

περιοχζσ ζξω από τα γνιςια ενδιαφζροντά τθσ. 

Θ οργάνωςθ τθσ μάκθςθσ λογίηεται ωσ επικοινωνιακι διαδικαςία, όπου όλοι 

οι μετζχοντεσ ςτο μάκθμα κεωροφνται ‘’δυνάμει ικανά για δράςθ άτομα’’ (Damon, 

1995).  Τζτοιου είδουσ αντιλιψεισ ςχετικά με το μάκθμα οδθγοφν αναμφίβολα ςε 

δυνατότθτεσ αυτοκακοριςμοφ και αυτοπροςδιοριςμοφ τθσ ομάδασ, ωσ αποτζλεςμα 

ενεργοφ ςυμμετοχισ ςτο μακθςιακό ‘’γίγνεςκαι’’. Είναι χαρακτθριςτικι θ αντίλθψθ 

ότι θ άςκθςθ και θ εφαρμογι τθσ αυτονομίασ και τθσ υπευκυνότθτασ επιτυγχάνεται 

με τθν αμοιβαία δράςθ ανάμεςα ςτουσ μακθτζσ και τον εκπαιδευτικό. Ο 

ςχεδιαςμόσ και γενικότερα θ διεξαγωγι του μακιματοσ δεν πρζπει να κεωροφνται 

ωσ μια αντίλθψθ ‘’ο ζνασ ενάντια ςτον άλλο’’, αλλά ‘’ο ζνασ πλάι ςτον άλλο’’  

(Damon, 1995). 

Από όςα ζχουν προθγθκεί, γίνεται αντιλθπτι θ ςθμαςία τθσ επικοινωνίασ 

ςτα πλαίςια του μακιματοσ τόςο για λόγουσ κακαρά τεχνικοφσ, για άμεςθ δθλαδι 

ςυμμετοχι ςτθ διδαςκαλία, όςο και για τθν ίδια τθν υπόςταςθ του ατόμου. 

Αποτελεί πρόκλθςθ και ταυτόχρονα προτροπι για το ίδιο το εκπαιδευτικό ςφςτθμα, 

θ επικοινωνιακι μορφι του μακιματοσ, με ςτόχο τθν αναβάκμιςθ των 

αποτελεςμάτων μάκθςθσ και ταυτόχρονα τθν ομαλι πορεία μζςα ςτθν ομαδικι 

ηωι (Χρυςαφίδθσ, 1996). 
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4.6.3 Οι φάςεισ εφαρμογήσ τησ Βιωματικήσ-Επικοινωνιακήσ διδαςκαλίασ 

Θ διαδικαςία εφαρμογισ τθσ Βιωματικισ-Επικοινωνιακισ διδαςκαλίασ 

χωρίηεται ςε τζςςερισ φάςεισ (Χρυςαφίδθσ, 1996). 

 

Θ φάςθ του προβλθματιςμοφ 

Θ φάςθ αυτι περιλαμβάνει όλεσ εκείνεσ τισ διαδικαςίεσ που αναφζρονται 

ςτον εντοπιςμό και τθ διερεφνθςθ του κζματοσ. Ρρόκειται για μια φάςθ 

αναηιτθςθσ και επικοινωνιακισ ςχζςθσ, ςτα πλαίςια τθσ ομαδικισ και ατομικισ 

επικοινωνιακισ δραςτθριοποίθςθσ των μακθτϊν. Ρεριλαμβάνει πολλζσ ςυηθτιςεισ, 

ανταλλαγι απόψεων, τοποκετιςεισ πάνω ςε διάφορα κζματα, ανακοινϊςεισ και 

προβλθματιςμοφσ, που βοθκοφν τθν ομάδα να εντοπίςει και να απομονϊςει το 

πρόβλθμα εκείνο που κα αποτελζςει αντικείμενο ιδιαίτερθσ διαπραγμάτευςθσ και 

διδακτικισ προςζγγιςθσ (Ακαναςίου, 1993). 

Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ ςτθ φάςθ αυτι είναι εκείνοσ του ςυνεργάτθ που 

ςυμπαραςτζκεται ςε δφςκολεσ καταςτάςεισ επικοινωνίασ και κατανόθςθσ, 

προκαλεί ερεκίςματα και προτείνει, ςτα πλαίςια τθσ ςυμμετοχισ του ςτθν 

επικοινωνιακι ςχζςθ και ςτο βακμό τθσ ιςοτιμίασ που του αναγνωρίηεται μζςα ςτθν 

ομάδα. Ο εκπαιδευτικόσ δεν παραβαίνει τθσ αρχζσ τθσ Βιωματικισ-Επικοινωνιακισ 

διδαςκαλίασ , κάνοντασ προτάςεισ όταν ο ίδιοσ εντοπίςει μια προβλθματικι 

κατάςταςθ που δεν είναι ςε κζςθ να διαπιςτϊςει θ ομάδα ι όταν οι μακθτζσ 

αδυνατοφν να καταλιξουν ςε κάποιο ςυμπζραςμα. Δεν αντιςτρατεφεται τθν όλθ 

φιλοςοφία τθσ μεκόδου, αν φροντίςει να δθμιουργιςει ζνα περιβάλλον πλοφςιο ςε 

ερεκίςματα και προβλθματιςμοφσ που ζμμεςα κατευκφνουν τθν ομάδα. Στο ςθμείο 

αυτό φαίνεται πόςο ιδιαίτερθ ςθμαςία ζχει θ ςυςτθματικι παρατιρθςθ τθσ 

ςυμπεριφοράσ των παιδιϊν ςτθν τάξθ, ϊςτε να γνωρίηει ο εκπαιδευτικόσ ότι δρα 

προσ τθν κατεφκυνςθ που ζμμεςα όριηε θ ομάδα. Πλα αυτά προβλζπονται ςα 

πλαίςια του βοθκθτικοφ και ςυμβουλευτικοφ ρόλου του εκπαιδευτικοφ 

(Μαυρογιϊργοσ, 1992). 
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Θ φάςθ του προγραμματιςμοφ των διδακτικϊν δραςτθριοτιτων 

Θ ολοκλιρωςθ τθσ πρϊτθσ φάςθσ οδθγεί αυτόματα ςτθ δεφτερθ που 

αναφζρεται ςτο ςχεδιαςμό, τθν οργάνωςθ και τον προγραμματιςμό των διδακτικϊν 

δραςτθριοτιτων. Σε κάκε πρόβλθμα ι απορία, ο εκπαιδευτικόσ απαντά με μια 

διδακτικι δραςτθριότθτα, ζτςι ϊςτε να δομείται θ μακθςιακι διαδικαςία 

ςτθριγμζνθ ςτα ερωτιματα και απορίεσ των παιδιϊν (Χρυςαφίδθσ, 1996). 

Στθ φάςθ αυτι είναι κακοριςτικι θ ενεργόσ ςυμμετοχι των παιδιϊν ςτο 

ςχεδιαςμό και τθν οργάνωςθ τθσ δράςθσ. Θ ομάδα κα αποφαςίςει με τι κα 

αςχολθκεί, τι κα καταςκευάςει ενδεχόμενα, ποιεσ υποχρεϊςεισ κα αναλάβει ο 

κακζνασ, μόνοσ ι ςε μικρότερεσ ομάδεσ, πϊσ κα μοιραςτοφν τισ δραςτθριότθτεσ, ςε 

ποιεσ πθγζσ κα ανατρζξουν, από ποιον κα ηθτιςουν κάποιεσ πλθροφορίεσ ι 

βοικεια, ποιεσ επιςκζψεισ κα οργανϊςουν. Και ς’ αυτι τθ φάςθ, θ ςυμβολι του 

εκπαιδευτικοφ είναι κακοριςτικι. Αυτόσ κα βρει, ενδεχομζνωσ, κάτι ςχετικό με το 

κζμα, κα βοθκιςει, κα παραπζμψει, κα ςυμπαραςτακεί (Μαυρογιϊργοσ, 1992).  

Θ κοπιαςτικι και εποικοδομθτικι αναηιτθςθ του κζματοσ, θ διερεφνθςθ των 

πτυχϊν που πρόκειται να απαςχολιςουν, ο ςχεδιαςμόσ των δραςτθριοτιτων, 

δθμιουργοφν ζνα κατάλλθλο κλίμα εςωτερικισ παρόρμθςθσ για δράςθ. Θ ομάδα 

βαδίηει ςυνειδθτά ζνα δρόμο που χάραξε και ςχεδίαςε μόνθ τθσ, ηθτϊντασ να 

φτάςει κάποιο ςτόχο, και είναι πολφ φυςικό να ακολουκεί το δρόμο αυτό με πολφ 

ενδιαφζρον και δυναμιςμό. Ρρόκειται για μια ψυχικι ςτράτευςθ ςτθν υπθρεςία 

των ατομικϊν και κοινωνικϊν αναγκϊν (Ξωχζλλθσ, 1989). 

 

Θ φάςθ τθσ διεξαγωγισ των δραςτθριοτιτων. 

Στθ φάςθ αυτι θ ομάδα καλείται να ολοκλθρϊςει το ζργο τθσ, να φζρει ςε 

πζρασ το πρόγραμμά τθσ. Είναι θ φάςθ τθσ κακαυτοφ δράςθσ, τθσ ςυνεργαςίασ, τθσ 

υλοποίθςθσ του ςχεδιαςμοφ. Στα πλαίςια τθσ καλλιζργειασ τθσ δθμιουργικισ 

ςκζψθσ, θ φάςθ τθσ διεξαγωγισ των δραςτθριοτιτων αντιςτοιχεί ς’ αυτό που 

ονομάηουμε επιβεβαίωςθ ι διάψευςθ των υποκζςεων, ζλεγχο και κριτικι 

(Χρυςαφίδθσ, 1996). 
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Στθ ςχετικι βιβλιογραφία υπάρχουν περιγραφζσ από τθ φάςθ εφαρμογισ 

που δίνουν ζντονα τθν εικόνα τθσ ομάδασ κατά τθν ϊρα τθσ δράςθσ. Θ τάξθ μοιάηει 

με εργαςτιριο, όπου οι αρμοδιότθτεσ είναι κατανεμθμζνεσ και οι ςτόχοι ςαφϊσ 

διατυπωμζνοι. Ο εκπαιδευτικόσ, ανάμεςα ςτισ διάφορεσ ομάδεσ δράςθσ, 

προςπακεί να δϊςει οδθγίεσ, να βοθκιςει, να ςυνεργαςτεί, ϊςτε να αποφεφγονται 

ςοβαρά λάκθ από τθ μεριά των μακθτϊν που κα μποροφςαν να οδθγιςουν ςε 

απογοιτευςθ και ζλλειψθ ενδιαφζροντοσ. Ο εκπαιδευτικόσ που κα κεωριςει τον 

εαυτό του απλό κεατι και όχι ςυμπαίκτθ κα ζχει πολλζσ δυςκολίεσ να 

κινθτοποιιςει τθν ομάδα για παραπζρα δράςθ (Μαυρογιϊργοσ, 1992). 

 

Θ φάςθ τθσ αξιολόγθςθσ 

Στθ φάςθ αυτι θ ομάδα καλείται να εκτιμιςει τθν αξία των αποτελεςμάτων 

τθσ δουλειάσ τθσ, να εξετάςει αν οι ςτόχοι που τζκθκαν ζχουν επιτευχκεί, αν τελικά 

αυτό που παρουςιάηεται ωσ αποτζλεςμα ιταν το ηθτοφμενο που αποτζλεςε τθν 

κινθτιρια δφναμθ για τθν αναηιτθςθ. Γίνονται ςυηθτιςεισ για να βρεκοφν τυχόν 

αίτια αποτυχίασ, με απϊτερο ςκοπό οι κετικζσ ι αρνθτικζσ εμπειρίεσ να λθφκοφν 

υπόψθ ςε παραπζρα απόπειρεσ. Εξετάηεται αν τα λάκθ ανικουν ςτθν πρϊτθ ι τθ 

δεφτερθ φάςθ, που αφορά τον εντοπιςμό και τθ ςωςτι εκτίμθςθ των 

ενδιαφερόντων και του προβλθματιςμοφ τθσ ομάδασ, ι ανικουν κακαρά ςτθν 

εφαρμογι. Αναηθτοφνται ακόμθ τα λάκθ ςτθν επιμζρουσ ςυμπεριφορά των 

υποομάδων, των ατόμων ι τθσ ομάδασ ςτο ςφνολό τθσ (Ακαναςίου, 1993). 

Ζτςι θ ομάδα ςυνθκίηει να κζτει ςε ςωςτι βάςθ τισ δραςτθριότθτζσ τθσ, 

χωρίσ να ςτθρίηεται δογματικά πίςω από τα όποια επιτεφγματά τθσ, με ςκοπό να τα 

κακιερϊςει. Αντίκετα, επιδιϊκει με μια διειςδυτικι ικανότθτα να βρίςκει όλα 

εκείνα τα ςθμεία που κινικθκαν αρνθτικά και οδιγθςαν ςε λακεμζνα 

αποτελζςματα (Χρυςαφίδθσ, 1996). 
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4.6.4 Διδακτικζσ ςυνζπειεσ τησ Βιωματικήσ-Επικοινωνιακήσ διδαςκαλίασ ςε ςχζςη 

με την αντιμετϊπιςη τησ ςχολικήσ βίασ 

 

Ενίςχυςθ ατομικισ και κοινωνικισ αυτονομίασ 

Σφμφωνα με τον Dewey (1982), θ επικυμία να αποτελζςουν τα βιϊματα των 

μακθτϊν αντικείμενο διδακτικισ επεξεργαςίασ αποτελεί κατά κφριο λόγο μια 

προςπάκεια ενίςχυςθσ ενόσ βαςικοφ ηθτοφμενου ςτθν εκπαίδευςθ, που 

αναφζρεται ςτθν ατομικι και κοινωνικι αυτονομία. Πταν ζνα εκπαιδευτικό 

ςφςτθμα ςτοχεφει ςτθ δθμιουργία αυτόνομων ατόμων, μζςα από τθ βιωματικι 

διδαςκαλία, αποδεικνφει ότι θ λζξθ αυτονομία δεν είναι κενι περιεχομζνου και 

ομολογεί ταυτόχρονα ότι δεν είναι δυνατό να επιτευχκεί απλϊσ και μόνο με τθν 

προςφορά κάποιων ςυναφϊν διδακτικϊν περιεχομζνων, αν οι ίδιεσ διαδικαςίεσ 

προςφοράσ και διαπραγμάτευςθσ δε δθμιουργοφν ςυνκικεσ αυτόνομθσ 

ςυμπεριφοράσ (Χρυςαφίδθσ, 1996). 

Είναι χαρακτθριςτικι θ αντίλθψθ πολλϊν παιδαγωγικϊν κφκλων που 

τονίηουν τθν παντοδυναμία τθσ διδακτζασ φλθσ. Αυτό οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι το 

εκπαιδευτικό μασ ςφςτθμα, ςτθριγμζνο ςτισ αρχζσ του Ιδεαλιςμοφ, ζδωςε όλο το 

βάροσ του κυρίωσ ςτα περιεχόμενα τθσ διδαςκαλίασ, πιςτεφοντασ ότι ι χαρακτιρασ 

του μακθτι δομείται με τθν πρόςκτθςθ κάποιων ανάλογων γνϊςεων. Ωςτόςο, όςο 

προοδευτικό κι αν είναι το περιεχόμενο τθσ εκπαίδευςθσ, αν δε ςυντονιςτεί με τισ 

υπόλοιπεσ παιδαγωγικζσ παραμζτρουσ, αν θ ςτρατθγικι προςζγγιςθσ του 

διδακτζου δεν διακατζχεται από προοδευτικζσ αντιλιψεισ, δεν είναι δυνατι θ 

επίτευξθ των επιδιωκόμενων ςτόχων. Στθ ςχζςθ περιεχόμενο – μορφι διδαςκαλίασ, 

το βάροσ τθσ διδακτικισ επίδραςθσ πζφτει αναμφίβολα ςτο δεφτερο. Θ μορφι τθσ 

διδαςκαλίασ διαμορφϊνει χαρακτιρα μόνθ τθσ και είναι ικανι να ανατρζψει τισ 

όποιεσ αρνθτικζσ αιχμζσ των περιεχομζνων. Απεναντίασ, αντικείμενα διδαςκαλίασ 

μετζωρα, ςε αντιφατικό διδακτικό κλίμα, παραμζνουν κθρφγματα κενά 

περιεχομζνου (Ξωχζλλθσ, 1989).  
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Για τθν ανάπλαςθ αυτόνομων ατόμων, ςυνεπϊσ, απαιτείται από τθν πλευρά 

του εκπαιδευτικοφ θ δθμιουργία του κατάλλθλου κλίματοσ, και θ βιωματικι 

διδαςκαλία φαίνεται να βοθκάει προσ αυτι τθ κατεφκυνςθ. Ρίςω από τον όρο 

‘’αυτονομία’’ (ατομικι ι κοινωνικι), κρφβονται ζννοιεσ όπωσ αυτοκακοριςμόσ και 

χειραφζτθςθ. Οι ζννοιεσ αυτζσ είναι ςυνδεδεμζνεσ με διδακτικζσ διαδικαςίεσ που 

αλλάηουν τελείωσ τθν ατμόςφαιρα του παραδοςιακοφ ςχολείου. Τα άτομα και οι 

ομάδεσ που ςυνκζτουν, ζχουν λόγο να αποφαςίηουν, να εκφράηουν απόψεισ, να 

διαφωνοφν και να ενεργοφν υπεφκυνα, εξαλείφοντασ τθν άςκθςθ βίασ από τθν 

ςυμπεριφορά τουσ (Τρίγκα-Μερτίκα, 2011). 

 

Δραςτθριοποίθςθ των μακθτϊν 

Ο εκπαιδευτικόσ ςιμερα ζχει να αντιμετωπίςει όλο και εντονότερεσ 

καταςτάςεισ και φυςικά χρειάηεται προςπάκεια για να μπορζςει να κρατιςει ςε 

υψθλό βακμό το ενδιαφζρον των μακθτϊν. Θ καταδίκθ τουσ ςε απραξία επιβαρφνει 

το ςχολικό κλίμα, ενκαρρφνει επικετικζσ ςυμπεριφορζσ και δυςχεραίνει το ζργο 

του. Θ προςπάκεια ενεργοποίθςθσ των μακθτϊν ζχει πλζον διπλι αποςτολι. Από 

τθ μια μεριά εντάςςεται ςτθ διδακτικι επιταγι ότι μόνο με τθν ενεργό δράςθ 

επιτυγχάνεται καλφτερα θ πρόςκτθςθ γνϊςεων και από τθν άλλθ θ ενεργόσ δράςθ 

παίηει ρόλο αντιςτακμιςτικό ςτο κοινωνικό φαινόμενο τθσ αδρανοποίθςθσ, που 

επζβαλαν οι τεχνολογικζσ και κοινωνικζσ ςυνκικεσ τθσ εποχισ μασ. Τθ ςθμαςία τθσ 

δράςθσ και γενικότερα τθσ κίνθςθσ για τθν όλθ πνευματικι και ςωματικι ιςορροπία 

του ατόμου τονίηει ιδιαίτερα θ ‘’Βιολογία τθσ Συμπεριφοράσ’’ του Κ. Lorenz (1966): 

‘’Θ απραξία τθσ τεχνολογικισ επανάςταςθσ ςε ςυνδυαςμό με τθν τάςθ τθσ 

μοντζρνασ Ραιδαγωγικισ για τθν καταβολι όςο το δυνατόν μικρότερθσ 

προςπάκειασ από τθ μεριά των μακθτϊν, αποτελοφν το μεγαλφτερο κίνδυνο για τθν 

ςχολικι βία, κακϊσ θ απραξία αποτελεί τθν γενεςιουργό αιτία τθσ επικετικότθτασ  

και τθσ καταςτροφικισ μανίασ του ατόμου’’. 
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Καλλιζργεια τθσ δθμιουργικισ ςκζψθσ 

Θ καλλιζργεια τθσ δθμιουργικισ ςκζψθσ ςτο ςχολείο αποτελεί ζναν τρόπο 

εργαςίασ που ςτοχεφει όχι ςτθν παροχι μιασ ςειράσ γνϊςεων και ικανοτιτων, αλλά 

ςτθν καλλιζργεια τθσ ίδιασ τθσ ικανότθτασ του μακθτι να μακαίνει. Τθσ ικανότθτασ, 

δθλαδι, να λφνει προβλιματα  και να προςεγγίηει μζςα από δικι του προςπάκεια 

τθ γνϊςθ (Ξωχζλλθσ, 1989). 

Το κυνιγι τθσ γνϊςθσ πζρα από τισ ψυχοφκόρεσ ςυνζπειζσ του αποτελεί και 

μια ματαιοπονία, εφόςον οι αςφνδετεσ γνϊςεισ που δεν ζχουν αποκτθκεί με 

δραςτθριοποίθςθ και κινθτοποίθςθ του υποκειμζνου, χάνονται και μάλιςτα με μια 

ταχφτθτα περίπου 10% το χρόνο. Για να μπορζςει ο μακθτισ να ανταποκρικεί ςτισ 

ανάγκεσ του μζλλοντοσ και να κινθκεί δθμιουργικά ςτθν παραπζρα πνευματικι του 

πορεία, χρειάηεται όχι τόςο θ ςυςςϊρευςθ γνϊςεων, αλλά θ καλλιζργεια των 

ςυνκθκϊν και θ ανάπτυξθ των ικανοτιτων, που κα δθμιουργιςουν ζνα ςφςτθμα 

ςκζψθσ και δράςθσ απαλλαγμζνο από τθν πρωτοκακεδρία των γνϊςεων, τθ κζςθ 

των οποίων κα πρζπει να πάρει θ ςκζψθ. Ρρόκειται ςτθν περίπτωςθ αυτι για τθν 

καλλιζργεια τθσ δθμιουργικισ ςκζψθσ. Ο τρόποσ με τον οποίο πετυχαίνουμε τθν 

καλλιζργεια τθσ δθμιουργικισ ςκζψθσ, είναι όμοιοσ με τον τρόπο τθσ πορείασ του 

ανκρϊπινου νου κατά τθ ςυγκρότθςθ των επιςτθμονικϊν κεωριϊν, που δεν είναι 

διαφορετικόσ από τθ ςωκρατικι-μαιευτικι μζκοδο (Κανάκθσ, 1989). 

Στα πλαίςια τθσ Βιωματικισ-Επικοινωνιακισ διδαςκαλίασ, κα πρζπει να 

δίνεται ςτουσ μακθτζσ θ ευκαιρία και ο χρόνοσ, ωσ άτομα και ωσ  ομάδα, να 

προβλθματίηονται, να διερευνοφν τισ υποκζςεισ τουσ και να καταλιγουν ςε 

ςυμπεράςματα, ωσ αποτζλεςμα τθσ ευρθματικισ τουσ εναςχόλθςθσ. Ο κίνδυνοσ 

δθμιουργίασ καταςτάςεων απομονωτιςμοφ και άκρατθσ εξατομίκευςθσ τθσ 

πνευματικισ δράςθσ, που ςυχνά εμφανίηονται ςτισ επιςτθμονικζσ αναηθτιςεισ, 

απαλείφεται με τθν ενίςχυςθ όςο το δυνατό περιςςότερων ομαδικϊν 

δραςτθριοτιτων. Στα πλαίςια τθσ επικοινωνιακισ ςχζςθσ, το ηθτοφμενο, πζρα από 

τθν ατομικι ευχαρίςτθςθ που ακολουκεί τθν ανεφρεςθ τθσ λφςθσ, ενιςχφεται και 

από τθ χαρά τθσ επιτυχίασ, με τθν ομαδικι δράςθ τθσ ςχολικισ ομάδασ 

(Χρυςαφίδθσ, 1996). 
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Συνεργατικότθτα 

Στθν ‘’μετωπικι’’ διδαςκαλία, θ επικοινωνία είναι ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ 

αμφίδρομθ, κακϊσ υπάρχουν πολλαπλζσ μορφζσ τθσ, όπου λειτουργοφν μονάχα 

εντολζσ δράςθσ που ςτοιχειοκετοφν απλϊσ ζνα μοντζλο πομποφ-δζκτθ με 

μονόδρομθ κατεφκυνςθ. Συνεπϊσ, θ επικοινωνία περιορίηεται μόνο ανάμεςα ςτουσ 

μακθτζσ και το δάςκαλο, ενιςχφοντασ τθ λεγόμενθ ‘’ςυμπλθρωματικι’ επικοινωνία, 

χωρίσ να καλλιεργείται καμιά επικοινωνιακι ςχζςθ ανάμεςα ςτουσ ίδιουσ τουσ 

μακθτζσ (Γκότοβοσ, 1990). 

Στο ςχολείο καλλιεργείται κυρίωσ ο ανταγωνιςμόσ και ο ατομικιςμόσ, ενϊ 

γενικότερα εκλείπει το πνεφμα ςυνεργατικότθτασ και αλλθλεγγφθσ, χαρακτθριςτικά 

των ομάδων που τάςςονται ςτθν υπθρεςία κοινϊν ςτόχων. Θ επικοινωνία ανάμεςα 

ςτουσ μακθτζσ κατά τθν ϊρα τθσ μάκθςθσ αντιμετωπίηεται ωσ ενοχλθτικόσ 

παράγοντασ. Οι μακθτζσ δεν ζχουν το δικαίωμα να ανταλλάξουν απόψεισ μεταξφ 

τουσ, να διαφωνιςουν ι να ςυμφωνιςουν ςχετικά με κάτι, να δράςουν από κοινοφ 

παρά μόνο διαμζςου του δαςκάλου τουσ. Γι’ αυτό άλλωςτε διοχετεφουν τισ 

περιςςότερεσ φορζσ τθν ανάγκθ τουσ για επικοινωνία ςε δραςτθριότθτεσ που 

εμπίπτουν ςε μορφζσ ςυμπεριφοράσ κολάςιμεσ για τθ ςχολικι ηωι (αςιδάκθ, 

2015).  

Στα πλαίςια τθσ Βιωματικισ-Επικοινωνιακισ διδαςκαλίασ, θ ομαδικότθτα και 

θ κοινι δράςθ αποτελοφν τα κυριότερα χαρακτθριςτικά τθσ γνωρίςματα. Θ ομάδα 

δραςτθριοποιείται ςφςςωμθ ςε κοινά εγχειριματα ι επιμερίηει τθ δράςθ τθσ με 

βάςθ τα επιμζρουσ ενδιαφζροντα και τισ διαφορετικζσ αναηθτιςεισ των μελϊν τθσ, 

βαδίηοντασ ςε μοντζλα που είναι γνωςτά με τον όρο ‘’διαφοροποιθμζνθ 

διδαςκαλία’’. Σ αυτι τθ περίπτωςθ, θ ιδιαιτερότθτα και θ ποικιλία ενδιαφερόντων 

κινοφνται ςτα πλαίςια τθσ ςυνεργατικότθτασ και τθσ κοινισ προςπάκειασ 

(Χρυςαφίδθσ, 1996). 

Διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία 

Το ςχολείο ωσ κεςμόσ αγωγισ βρίςκεται ςε μεγάλθ αντίφαςθ, 

προςπακϊντασ να τονίηει από τθ μια μεριά τθ ςθμαςία τθσ εξατομίκευςθσ, τθσ 
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ατομικισ ιδιαιτερότθτασ και ταυτόχρονα να κζλει να εντάξει τθν προςωπικότθτα 

του παιδιοφ ςτισ διάφορεσ κοινωνικζσ επιταγζσ. Θ άποψθ ότι θ διαδικαςία τθσ 

μάκθςθσ πρζπει να προςαρμόηεται ςτισ ανάγκεσ και τα ενδιαφζροντα των μακθτϊν, 

οδθγεί αυτόματα ςτθν ‘εςωτερικι διαφοροποίθςθ’’ του μακιματοσ, που αποτελεί 

ζνα από τα κφρια ηθτοφμενα τθσ προςπάκειασ του ςφγχρονου ςχολείου (Φράγκοσ, 

1985). 

Κατά τον Γκότοβο (1990), θ διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία ςε ςχζςθ με τθν 

ομοιόμορφθ του παραδοςιακοφ ςχολείου, ζχει τα εξισ πλεονεκτιματα: 

-Οι μακθτζσ μακαίνουν να εργάηονται αυτοδφναμα, να επικοινωνοφν μεταξφ τουσ 

με ςφνεςθ, επιλζγοντασ δραςτθριότθτεσ που ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ τουσ. 

- Οι εκπαιδευτικοί κερδίηουν τθ δυνατότθτα να παρακολουκοφν καλφτερα τουσ 

μακθτζσ, να τουσ ςυμπαραςτζκονται και να βελτιϊνουν τθν οργάνωςθ του 

μακιματοσ. 

- θ ζνταςθ που προζρχεται από αμοιβαίεσ προςδοκίεσ, που επιβαρφνουν τθν 

επικοινωνία, με τον καιρό αμβλφνονται. 

 

Φαίνεται από τθν πρϊτθ ςτιγμι ότι δραςτθριότθτεσ αυτισ τθσ μορφισ 

δίνουν ςτον εκπαιδευτικό ζνα διαφορετικό ρόλο απ’ αυτόν που του προςφζρεται 

ςτα πλαίςια του παραδοςιακοφ ςχολείου. Ο εκπαιδευτικόσ δεν είναι εκείνοσ που 

βομβαρδίηει τουσ μακθτζσ με γνϊςεισ, που βρίςκεται διαρκϊσ ςτο κζντρο τθσ 

ςυηιτθςθσ, και μάλιςτα με δυςανάλογα περιςςότερο χρόνο ομιλίασ ςε ςχζςθ μ 

αυτόν που διακζτει ςτουσ μακθτζσ. Στα πλαίςια τθσ εςωτερικισ διαφοροποίθςθσ, ο 

εκπαιδευτικόσ αναλαμβάνει ςυμβουλευτικό ρόλο, παρακολουκϊντασ τθν κάκε 

ομάδα χωριςτά, προςπακϊντασ να διευκετιςει διαφορζσ, να βοθκιςει ςε κάποια 

αναποτελεςματικι προςπάκεια και να διαπιςτϊςει κάποιεσ εξελίξεισ. Ππωσ τόνιςε 

ο Herber (1983), ‘’Μόνο αν ξεφφγουμε από το πρότυπο του εκπαιδευτικοφ ωσ πθγι 

πλθροφοριϊν και γνϊςθσ, μποροφμε να αντιλθφκοφμε τθ δυναμικι που κρφβει ο 

ρόλοσ του, και τισ δυνατότθτεσ που βρίςκονται ςτθ διάκεςι του, ϊςτε να πετυχαίνει 

τθν προςωπικι ενίςχυςθ τθσ εξατομικευμζνθσ μάκθςθσ, δίνοντασ προςοχι ςτισ 
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μακθςιακζσ ιδιαιτερότθτεσ του κάκε παιδιοφ, χωρίσ να αλλοιϊνει τθν 

προςωπικότθτά του.’’ 

 

Χειρωνακτικι εργαςία 

Θ ριςθ του Pestalozzi ότι το ςχολείο πρζπει να ςτοχεφει ςτθν καλλιζργεια 

του νου, τθσ ψυχισ και του χεριοφ, μάλλον δε βρίςκει ανταπόκριςθ μζχρι ςιμερα 

ςτο ςχολείο. Θ χειρωνακτικι εργαςία δε κεωρείται ότι αποτελεί μορφωτικό αγακό, 

ενϊ κυριαρχοφν τα κεωρθτικά μακιματα που ςτοχεφουν κυρίωσ ςτθν παροχι 

γνϊςεων και ωσ ζνα βακμό ςτον επθρεαςμό του ςυναιςκθματικοφ κόςμου του 

παιδιοφ . Θ χειρωνακτικι εργαςία ζχει το πλεονζκτθμα τθσ αμεςότθτασ και του 

χειροπιαςτοφ του αποτελζςματοσ. Για τθν παιδαγωγικι ςθμαςία τθσ, μάλιςτα, 

αναφζρει ο Rigby (2004): ‘’ θ παιδαγωγικι αξία μιασ εργαςίασ είναι τόςο 

μεγαλφτερθ, όςο περιςςότερο το αποτζλεςμά τθσ δίνει τθ δυνατότθτα ςτον 

εργαηόμενο μακθτι να αναγνωρίηει τον εαυτό του μζςα από το ζργο του, 

δείχνοντάσ του το βακμό ςυμμετοχισ ςτθ δθμιουργία του’’. 

Θ εναςχόλθςθ με το χζρι δίνει ςτο παιδί τθν ευκαιρία να εκφραςτεί, να 

επικοινωνιςει, να εκφζρει άποψθ, να ςυνεργαςτεί, να προγραμματίςει, να δει τθν 

πορεία του ζργου του και να αντιλθφκεί άμεςα τα λάκθ του που είναι κυριολεκτικά 

χειροπιαςτά, χωρίσ κεωρθτικζσ διατυπϊςεισ, που πολλζσ φορζσ μπορεί να είναι και 

κενζσ περιεχομζνου. Ζτςι, δίνεται θ ευκαιρία ςτο μακθτι, ςυμμετζχοντασ ςτισ 

διάφορεσ ατομικζσ και ομαδικζσ καταςκευζσ, να καλλιεργιςει τισ ςωματικζσ του 

δυνάμεισ και ικανότθτεσ, να διοχετεφςει με γόνιμο τρόπο τθν ενεργθτικότθτά του 

και να περιορίςει πικανζσ επικετικζσ ςυμπεριφορζσ (Damon, 1995). 

 

 

 

 



67 
 

Κεφάλαιο 5: υμβουλευτική επικοινωνιακή προςζγγιςη του 

εκπαιδευτικοφ προσ τουσ γονείσ 

 

5.1 Η ςημαςία ςυνεργαςίασ γονζων και εκπαιδευτικοφ 

 

Θ ςυνεργαςία με τουσ γονείσ των μακθτϊν είναι πολφ ςθμαντικι για τθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ ςχολικισ βίασ. Με τον όρο γονείσ δεν εννοοφνται μόνο οι γονείσ 

των κυτϊν, των κυμάτων και τον μαρτφρων, αλλά όλων των μακθτϊν του ςχολείου, 

κακϊσ θ ςχολικι βία δεν επθρεάηει μόνο μακθτζσ που εμπλζκονται άμεςα ςτα 

φαινόμενα, αλλά όλα τα εμπλεκόμενα άτομα ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία (Rigby, 

2011). Για τον λόγο αυτόν, θ εκφοβιςτικι και βίαιθ ςυμπεριφορά αποτελεί 

ανθςυχία για όλουσ τουσ γονείσ και κακιςτά απαραίτθτθ τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν 

αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ. 

Σφμφωνα με τον Epstein (1995), θ επιδίωξθ, από πλευράσ του εκπαιδευτικοφ 

για τθ δθμιουργία ςχζςεων επικοινωνίασ με τουσ γονείσ επιφζρει οριςμζνα πολφ 

ςθμαντικά αποτελζςματα. Ραρεμβαίνοντασ ενιαία γονείσ και εκπαιδευτικοί ςε 

ςυνκικεσ κρίςεωσ, εξαςφαλίηεται μεγαλφτερθ ςυνζπεια και ςτακερότθτα ςτουσ 

δφο πιο ςθμαντικοφσ χϊρουσ όπου ηει και κινείται το παιδί. Οικοδομείται μια 

ςυντονιςμζνθ υποςτιριξθ του μακθτι από το ςπίτι και το ςχολείο, αυξάνοντασ τισ 

ευκαιρίεσ για ενίςχυςθ των κατάλλθλων ςυμπεριφορϊν του. 

Ραράλλθλα, οι γονείσ ανταλλάςςουν εμπειρίεσ μεταξφ τουσ και μποροφν να 

δθμιουργοφν κοινότθτεσ αλλθλοχποςτιριξθσ. Συνειδθτοποιοφν τα ακραία λάκθ 

τουσ ςτθν επικοινωνία με τα παιδιά τουσ, όντασ κυρίωσ υπερπροςτατευτικοί και 

αδιάφοροι και αντικακιςτοφν το παλιό μοντζλο επίβλεψθσ των παιδιϊν από το νζο 

του γονζα ςυμβοφλου. Τα λάκθ δθμιουργοφν εμπόδια ςτθ ςχζςθ γονζων μακθτϊν 

και δεν ςυμβάλλουν ςτθ δθμιουργία κατάλλθλου κλίματοσ, ϊςτε τα παιδιά να 

κοινοποιοφν ελεφκερα τισ ςκζψεισ τουσ και τουσ προβλθματιςμοφσ τουσ ςτουσ 

γονείσ. Πςον αφορά τα οφζλθ προσ τον εκπαιδευτικό, θ ςτιριξθ του εκπαιδευτικοφ 

ζργου από τουσ ίδιουσ τουσ γονείσ ςυντελεί ςτθν ουςιαςτικότερθ κατανόθςθ των 

αναγκϊν του παιδιοφ, αλλά και των αναγκϊν και επικυμιϊν των γονζων. Εξάλλου, θ 
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πρόςβαςθ ςε μια ευρεία κλίμακα πλθροφοριϊν, κοινωνικϊν ενιςχυτϊν και 

ιδιαίτερων προβλθμάτων του κάκε μακθτι που παρζχονται από τουσ γονείσ, βοθκά 

ςτθν καλφτερθ προςαρμογι του προγράμματοσ ςτισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ του 

(Epstein, 1995). 

 

 

5.2 Δράςεισ προςζγγιςησ του εκπαιδευτικοφ προσ τουσ γονείσ ςχετικά με τη 

ςχολική βία  

Για τθν επιτυχζςτερθ αντιμετϊπιςθ των φαινομζνων ςχολικισ βίασ, κρίνεται 

απαραίτθτθ θ ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν από τον εκπαιδευτικό ςχετικά με τθν 

προςζγγιςθ των γονζων των μακθτϊν, εμπλεκόμενων και μθ, ςτα περιςτατικά που 

εκδθλϊνονται. Σφμφωνα με τουσ Fan και Chen (2001), ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να 

προχωριςει ςτθν ανάπτυξθ μιασ πολιτικισ ενθμζρωςθσ των γονιϊν για ϊρεσ 

ςυναντιςεων, κατά τθ διάρκεια των οποίων μποροφν να ενθμερϊνονται όχι μόνο 

για τθν πρόοδο του παιδιοφ, αλλά και για τθ ςυμπεριφορά του. Ο εκπαιδευτικόσ 

είναι ςθμαντικό να διαβεβαιϊνει τουσ γονείσ ότι ζχουν δικαίωμα να μοιραςτοφν 

όλουσ τουσ προβλθματιςμοφσ τουσ με τουσ εκπαιδευτικοφσ. 

Στθν αρχι του ςχολικοφ ζτουσ, o εκπαιδευτικόσ μπορεί να ενθμερϊςει τουσ 

γονείσ για τα φαινόμενα ςχολικισ βίασ και εκφοβιςτικισ ςυμπεριφοράσ, ηθτϊντασ 

ανατροφοδότθςθ και ςχόλια από τουσ γονείσ. Σε αρχικό ςτάδιο, οι προςπάκειεσ του 

εκπαιδευτικοφ περιλαμβάνουν τθν πλιρθ ενθμζρωςθ των γονζων για το κζμα και 

τθν παροχι όλων των πλθροφοριϊν για το πλάνο δράςθσ. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 

ςχολικισ χρονιάσ, είναι ιδιαίτερα χριςιμο να παρζχεται ανατροφοδότθςθ ςτουσ 

γονείσ και να ενθμερϊνονται για τθ μείωςθ των ποςοςτϊν επικετικϊν 

ςυμπεριφορϊν. Ο εκπαιδευτικόσ επιβάλλεται να τουσ ενκαρρφνει για επικοινωνία 

με το ςχολείο όταν υποπτεφονται τθν φπαρξθ ςχετικϊν περιςτατικϊν, παρζχοντάσ 

τουσ ,ταυτόχρονα, λεπτομερισ πλθροφόρθςθ ςχετικά με τρόπουσ με τουσ οποίουσ 

μποροφν οι ίδιοι να ενκαρρφνουν το παιδί τουσ να αναφζρει προβλιματα 

επικετικισ ςυμπεριφοράσ ςε εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου. Είναι, ς’αυτό το ςθμείο, 

ςθμαντικό να ενθμερωκοφν οι γονείσ ότι ζχουν ευκφνθ να αναφζρουν ςτο ςχολείο 
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όλα τα κροφςματα ςχολικισ βίασ  που ζχουν παρατθριςει, και όχι μόνο εκείνα που 

ζχουν ωσ κφμα το δικό τουσ παιδί (Fan & Chen, 2001). 

Αποτελεί ευκφνθ του εκπαιδευτικοφ να παρζχει βοικεια ςτουσ γονείσ ϊςτε 

να βρουν το ρόλο που πρζπει να διαδραματίςουν ςτισ παρεμβάςεισ που γίνονται 

ςτο ςχολείο ενάντια ςτο φαινόμενο τθσ ςχολικισ βίασ. Οι Ryan & Adams (2009), 

ςθμειϊνουν ότι οι γονείσ μποροφν να επαινοφν ι να επιβραβεφουν τα παιδιά για τθ 

κετικι ςυμπεριφορά ι να επιβραβεφει ο εκπαιδευτικόσ τουσ ίδιουσ τουσ γονείσ, 

όταν θ κατάςταςθ των παιδιϊν αλλάηει προσ το καλφτερο. Ταυτόχρονα, όμωσ, οι 

γονείσ χρειάηεται να ενκαρρφνονται να δίνουν τισ προτάςεισ τουσ για καλφτερεσ 

παρεμβάςεισ, παράλλθλα με τον ςχολιαςμό και τθν ανατροφοδότθςθ για τισ 

πρακτικζσ που ζχουν ιδθ πραγματοποιθκεί. 

Κάποιεσ από τισ ςυμπεριφορζσ που καταδεικνφουν ότι το  παιδί είναι κφμα 

εκφοβιςτικισ ςυμπεριφοράσ μποροφν να εντοπιςτοφν μετά το ςχολείο, όπου οι 

γονείσ μποροφν να παρατθριςουν αλλαγζσ ςτθ ςτάςθ του παιδιοφ τουσ. 

Ραραδείγματα τζτοιων ςυμπεριφορϊν είναι θ απροκυμία ι θ άρνθςθ του παιδιοφ 

να πάει ςχολείο, ο ιςχυριςμόσ ξαφνικισ αδιακεςίασ τα πρωινά, οι εφιάλτεσ τθ 

νφχτα. Από τθν άλλθ, ςυχνά θ δθμιουργία κυμάτων και κυρίωσ κυτϊν, ςχετίηεται 

άμεςα με το προφίλ τθσ οικογζνειασ και τα οικογενειακι ηθτιματα. Για τον λόγο 

αυτό, ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να οργανϊςει εκπαιδευτικά εργαςτιρια για τουσ 

γονείσ και τουσ κθδεμόνεσ, που να ςχετίηονται με αποτελεςματικζσ τεχνικζσ και 

ςτρατθγικζσ που μποροφν να εφαρμοςτοφν ςτο ςπίτι, είτε πρόκειται για δράςτεσ, 

είτε για κφματα περιςτατικϊν ςχολικισ βίασ.  Απαραίτθτθ, λοιπόν, προχπόκεςθ 

βοικειασ για τουσ γονείσ αποτελεί θ παροχι εντατικισ ςυμβουλευτικισ μακθτϊν 

και οικογζνειασ, που κα τουσ παρζχει γνϊςεισ ςχετικά με νζεσ προςεγγίςεισ 

αντιμετϊπιςθσ, επικοινωνίασ και κετικισ αλλθλεπίδραςθσ με το παιδί τουσ (Ryan & 

Adams, 2009). 

Στο πλαίςιο αυτό, ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να κάνει πρόςκλθςθ ςτουσ γονείσ, 

ειδικά ςε εκείνουσ που τα παιδιά τουσ βρίςκονται ςε ρόλο κφτθ ι κφματοσ, να 

επιςκεφτοφν τισ τάξεισ των παιδιϊν τουσ και να παρακολουκιςουν τθ διδαςκαλία. 

Τζτοιεσ παρακολουκιςεισ ςε επίπεδο τάξθσ είναι πικανό να βοθκιςουν τθν 
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καλφτερθ επικοινωνία μεταξφ γονζων και εκπαιδευτικϊν. Με τον τρόπο αυτόν, οι 

γονείσ κα μάκουν τρόπουσ να ςτθρίηουν τισ προςπάκειεσ που γίνονται από τον 

εκπαιδευτικό και τρόπουσ να βοθκιςουν το παιδί τουσ αποτελεςματικά. Ο 

εκπαιδευτικόσ, μάλιςτα, μπορεί να προςκαλζςει τουσ γονείσ να αναλάβουν 

ενεργθτικό ρόλο, δθλαδι να βοθκιςουν τουσ μακθτζσ που ζχουν προβλιματα 

μεταξφ τουσ και να δθμιουργιςουν από κοινοφ ζνα κετικό ζργο (Fan & Chen, 2001). 

 

5.3 Η επικοινωνιακή ςκοπιά προςζγγιςησ των γονζων από τον εκπαιδευτικό 

Θ αρμονικι ςυνεργαςία εκπαιδευτικοφ και γονζων για τθν αντιμετϊπιςθ των 

φαινομζνων ςχολικισ βίασ προχποκζτει τθν αποτελεςματικι επικοινωνία ανάμεςα 

ςτα δφο μζρθ. Με αυτόν τον τρόπο, αναμζνεται να προκφψει μια ςχζςθ 

εμπιςτοςφνθσ και αμοιβαίου ςεβαςμοφ ανάμεςα ςτον εκπαιδευτικό και ςτουσ 

γονείσ, θ οποία ενιςχφει τθ ςυνεργαςία, προλαμβάνει αλλά και ςυμβάλλει ςτθν 

επίλυςθ προβλθμάτων και ςυγκροφςεων (Ryan & Adams, 2009). 

Σφμφωνα με τθν αςιδάκθ (2015), απαραίτθτθ για τθν ομαλι διεξαγωγι τθσ 

επικοινωνίασ με τουσ γονείσ, κεωρείται θ διαμόρφωςθ των κατάλλθλων ςυνκθκϊν 

που διαςφαλίηουν τθν ιδιωτικότθτα και αποτρζπουν τθ διακοπι από εξωτερικοφσ 

παράγοντεσ. Ραράλλθλα, ο εκπαιδευτικόσ χρειάηεται να ακοφςει προςεκτικά τον 

γονζα του μακθτι, να μθν αμφιςβθτιςει τισ πλθροφορίεσ που του παρζχει, να 

κατανοεί και να διαχειρίηεται, όπου κρίνει απαραίτθτο, τθν αγωνία ι τθ 

νευρικότθτα που ενδεχομζνωσ παρουςιάηουν ςτθν ςυμπεριφορά τουσ οι γονείσ των 

εμπλεκόμενων μακθτϊν (αςιδάκθ, 2015). 

Σφμφωνα με τθ Σακαλάκθ (1994), υπάρχουν ςυγκεκριμζνεσ επικοινωνιακζσ 

δεξιότθτεσ που βοθκοφν τον εκπαιδευτικό ςτθν αρτιότερθ επίτευξθ τθσ 

επικοινωνιακισ ςυνεργαςίασ με τουσ γονείσ: 

Αντανάκλαςθ ςυναιςκιματοσ 

Θ αντανάκλαςθ ςυναιςκιματοσ ςυνίςταται ςτθν επανάλθψθ ι 

αναδιατφπωςθ των λεγομζνων του γονζα. Με αυτόν τον τρόπο, ο εκπαιδευτικόσ 

βοθκά τον ομιλθτι να αιςκανκεί ότι τον ακοφει προςεκτικά και ότι ενδιαφζρεται 



71 
 

πραγματικά για αυτόν. Ραράλλθλα, του επιτρζπει να αναγνωρίςει, να διαλευκάνει 

και να εκφράςει τα ςυναιςκιματά του, ϊςτε να λάβει τισ κατάλλθλεσ αποφάςεισ ςε 

ςχζςθ με τθ ςυμπεριφορά του.  

Για αυτιν τθν «ενεργθτικι ακρόαςθ», ο εκπαιδευτικόσ χρειάηεται να 

επικεντρωκεί ςτο ςυναίςκθμα του ομιλθτι και όχι μόνο ςτο περιεχόμενο των 

λεγομζνων του, εντοπίηοντασ τισ πικανζσ αντιφατικζσ ςτάςεισ και ςυναιςκιματα 

του γονζα. Ραράλλθλα, είναι απαραίτθτο να φιλτράρει ςτθ ςυμπεριφορά του 

πικανά αρνθτικά ςυναιςκιματα, όπωσ κυμό ι αδιαφορία, όπωσ και τα μθ λεκτικά 

μθνφματα που μεταφζρει. 

 

Ραράφραςθ 

Θ παράφραςθ ςυνίςταται ςτθν επανάλθψθ των λεγομζνων του γονζα, θ 

οποία δείχνει ότι ο εκπαιδευτικόσ τον ακοφει προςεκτικά. Ραράλλθλα, βοθκά τον 

ακροατι να ελζγξει αν άκουςε ορκά τα λεγόμενά του ι και να τα ςυνοψίςει. 

Επιπλζον, θ παράφραςθ ςτοχεφει ςτθ διευκόλυνςθ τθσ διερεφνθςθσ των κεμάτων 

που απαςχολοφν τον εκπαιδευτικό και ςτθν αποςαφινιςι τουσ. 

 

γ) Χριςθ των ερωτιςεων 

Θ υποβολι των ερωτιςεων από τθν πλευρά του εκπαιδευτικοφ ςτοχεφει ςτθ 

ςυγκζντρωςθ των απαραίτθτων πλθροφοριϊν και ςτθ διευκρίνιςθ αςαφϊν 

ςθμείων. Διακρίνονται δφο τφποι ερωτιςεων. Οι «κλειςτζσ» ερωτιςεισ ζχουν 

πλθροφοριακό χαρακτιρα και απαντϊνται ςφντομα και μονολεκτικά, όπωσ «ναι» ι 

«όχι». Οι «ανοιχτζσ» ερωτιςεισ, όπωσ «πϊσ» και «τί», ςτοχεφουν ςτθ διερεφνθςθ 

ςκζψεων και ςυναιςκθμάτων και οδθγοφν ςε περιφραςτικζσ και μακροςκελείσ 

απαντιςεισ. Θ χριςθ των «ανοιχτϊν» ερωτιςεων κεωρείται ιδιαίτερα βοθκθτικι 

ςτθ διαπροςωπικι επικοινωνία, κακϊσ δε ςτοχεφει ςτθ λιψθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ 

απάντθςθσ, αλλά ενκαρρφνει τον ομιλθτι να αναγνωρίςει και να εκφράςει τισ 

ςκζψεισ και τα ςυναιςκιματά του. 
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δ) Διεκδικθτικότθτα και μινυμα ςε πρϊτο πρόςωπο 

Ππωσ ςε όλεσ τισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ, θ επικοινωνία ανάμεςα ςτον 

εκπαιδευτικό και τουσ γονείσ μπορεί να διαταραχκεί και να προκλθκεί ζντονθ 

διαφωνία, ι ακόμθ και ςφγκρουςθ. Ρικανοί λόγοι που διαταράςςουν τθν 

επικοινωνία αποτελοφν θ απουςία ι θ ακατάλλθλθ χριςθ των δεξιοτιτων 

επικοινωνίασ, οι ςτάςεισ και οι πεποικιςεισ των εμπλεκόμενων μερϊν και θ 

διάςταςθ απόψεων κατά τθ λιψθ αποφάςεων για τον μακθτι. Σε αυτζσ τισ 

περιπτϊςεισ, ο εκπαιδευτικόσ οφείλει να αναλάβει τθν πρωτοβουλία για τθν 

αποκατάςταςθ τθσ επικοινωνίασ με τουσ γονείσ. Για τθν επίτευξθ αυτοφ του ςτόχου, 

πζρα από τισ δεξιότθτεσ επικοινωνίασ που προαναφζρκθκαν, ο εκπαιδευτικόσ 

χρειάηεται να επιδείξει διεκδικθτικότθτα. 

Θ διεκδικθτικι ςυμπεριφορά προάγει τθν ιςοτιμία ςτισ διαπροςωπικζσ 

ςχζςεισ, δίνοντασ τθ δυνατότθτα για υπεράςπιςθ του εαυτοφ χωρίσ υπερβολικό 

άγχοσ, ειλικρινι ζκφραςθ ςυναιςκθμάτων και άςκθςθ των προςωπικϊν 

δικαιωμάτων με ςεβαςμό προσ τα δικαιϊματα των άλλων. Βαςικι ζκφραςθ 

διεκδικθτικότθτασ αποτελεί το μινυμα ςε πρϊτο πρόςωπο, το οποίο μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί όταν ο ακροατισ αιςκάνεται ότι ο ομιλθτισ δεν εκφράηει ςεβαςμό, 

γίνεται προςβλθτικόσ ι επικετικόσ. Θ ζκφραςθ κάποιων αρνθτικϊν ςυναιςκθμάτων 

ςτο δεφτερο πρόςωπο δεν βοθκάει τισ ςχζςεισ, κακϊσ αντί ο εκπαιδευτικόσ να 

εκφράςει πϊσ αιςκάνεται για μια κατάςταςθ ανεπικφμθτθ που δθμιουργικθκε, 

καταφεφγει ςτθν επίκεςθ, ςτθν κατθγορία και τθν κριτικι.  

Θ χριςθ του πρϊτου προςϊπου εκφράηει ςεβαςμό, αποτρζπει τθ 

ςφγκρουςθ, δεν κατθγορεί, αλλά πλθροφορεί για τθν επίδραςθ τθσ ςυμπεριφοράσ 

ςτον ακροατι. Για τθ ςφνταξθ ενόσ μθνφματοσ ςε πρϊτο πρόςωπο είναι απαραίτθτθ 

θ περιγραφι τθσ ςυμπεριφοράσ που δθμιουργεί πρόβλθμα με ςαφινεια, χωρίσ τθ 

διατφπωςθ κατθγοριϊν, και ο προςδιοριςμόσ των επιδράςεων και των 

ςυναιςκθμάτων που προκαλοφνται από αυτιν. 

Ρζρα, όμωσ, από τισ δεξιότθτεσ που αφοροφν τθ λεκτικι επικοινωνία, ο 

εκπαιδευτικόσ χρειάηεται να αναπτφξει δεξιότθτεσ που αφοροφν τθ μθ λεκτικι 

επικοινωνία (Ραπαδάκθ-Μιχαθλίδθ, 1998): 
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 Θ βλεμματικι επαφι με τον γονζα δεν πρζπει να είναι επίμονθ, αλλά με μικρά 

διαλείμματα. 

 Θ ςτάςθ του ςϊματοσ του εκπαιδευτικοφ να διακρίνεται από μια ελαφριά κλίςθ 

προσ τα μπροςτά. 

 Ο τόνοσ τθσ φωνισ χρειάηεται να διατθρείται χαμθλόσ και ιρεμοσ. 

 Θ φυςικι απόςταςθ που τθρείται από τον ςυνομιλθτι, χρειάηεται να 

διευκολφνει τθν επικοινωνία κι όχι να τθν εμποδίηει. Για παράδειγμα, ο 

εκπαιδευτικόσ που επιλζγει να ςυναντιςει τουσ γονείσ κακιςμζνοσ πίςω από το 

γραφείο του, δθμιουργεί μια «απόςταςθ» εξουςίασ. 

 

Συνολικά, όςον αφορά τθ μθ λεκτικι επικοινωνία, ο εκπαιδευτικόσ 

χρειάηεται να λαμβάνει υπόψθ του πικανζσ πολιτιςμικζσ ιδιαιτερότθτεσ και 

διαφυλικζσ διαφορζσ, οι οποίεσ ενδζχεται να διαδραματίςουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν 

κατανόθςθ των μθ λεκτικϊν μθνυμάτων που μεταφζρει ςτουσ γονείσ (Ραπαδάκθ-

Μιχαθλίδθ 1998). 
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υμπεράςματα 

Θ ςχολικι βία είναι ζνα αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ βίασ και τθσ 

παραβατικότθτασ που εμφανίηεται ςτθν κοινωνία. Είναι άμεςα ςυνυφαςμζνθ µε 

τουσ πολιτιςμικοφσ όρουσ ηωισ και ςυχνά προκφπτει ωσ µια εναλλακτικι απάντθςθ 

ςτισ κοινωνικοοικονομικζσ ανιςότθτεσ και ςυγκροφςεισ. Είναι αδφνατο να εξεταςτεί 

και να περιοριςτεί χωρίσ να λθφκεί υπόψθ το ευρφτερο περιβάλλον που τθν τρζφει, 

οι αξίεσ, οι κεςμοί, θ πολιτιςμικι και πολιτικι ιςτορία του τόπου και των 

ανκρϊπων. Το κφμα και ο κφτθσ, άλλωςτε, είναι προςωπικότθτεσ διαμορφωμζνεσ 

ςτθν κοινωνία ςτθν οποία βρίςκεται το ςχολείο. Θ ςτάςθ τουσ και θ ςυμπεριφορά 

τουσ αντανακλά και αναπαράγει ό,τι το οικογενειακό, ςχολικό και κοινωνικό 

περιβάλλον καλλιεργεί. Συνεπϊσ, ο ζλεγχοσ τθσ βίασ ςτθ ςχολικι κοινότθτα, χωρίσ 

μζτρα πολιτικισ που να αντιμετωπίηουν το πρόβλθμα που υπάρχει ςτθν ευρφτερθ 

κοινωνία, δεν είναι µόνο ζνα απλό θμίμετρο, αλλά ζνα μζτρο ςυντιρθςθσ και 

διαιϊνιςθσ τθσ βίασ. 

Με τθν εργαςία αυτι μπορεί να μθν εξαντλικθκε, επομζνωσ, το ηιτθμα τθσ 

αντιμετϊπιςθσ τθσ βίασ ςτο ςχολείο κακολικά, αλλά φωτίςτθκε μία ιδιαίτερθ πτυχι 

του: ο αποφαςιςτικόσ ρόλοσ που μπορεί να διαδραματίςει ο εκπαιδευτικόσ ςτθν 

προςπάκειά του, είτε να προλάβει, είτε να κεραπεφςει το φαινόμενο τθσ ςχολικισ 

βίασ και επικετικότθτασ, υπό το πρίςμα μιασ επικοινωνιακισ προςζγγιςθσ. Θ 

οικογζνεια είναι ο φορζασ ο οποίοσ οφείλει να δϊςει ςτο παιδί τα πρϊτα εφόδια 

ζτςι ϊςτε να κρατθκεί μακριά από ςχετικζσ παραβατικζσ ςυμπεριφορζσ. Εάν, 

ωςτόςο, δεν κατορκϊςει να εκπλθρϊςει απόλυτα αυτόν τον ρόλο, λόγω κάποιων 

δυςλειτουργιϊν, το ςχολείο και ειδικότερα ο εκπαιδευτικόσ οφείλουν να 

αναλάβουν τθν ευκφνθ αυτι. Κακϊσ μάλιςτα πρόκειται για άτομα που δεν ζχουν 

ουςιαςτικι επικοινωνία με τουσ γονείσ τουσ και κατ’ επζκταςθ με τουσ δαςκάλουσ 

τουσ, οι τελευταίοι επιφορτίηονται με το κακικον επανάκτθςθσ τθσ χαμζνθσ 

εμπιςτοςφνθσ αυτϊν των παιδιϊν και αποκατάςταςθσ τθσ ομαλισ επικοινωνιακισ 

τουσ διάδραςθσ. 

Εντόσ του πλαιςίου τθσ τάξθσ, λοιπόν, ο εκπαιδευτικόσ οφείλει να μθν 

εςτιάηει απλά ςτο γνωςτικό αντικείμενο, αλλά να αςχολείται με τθν ολόπλευρθ 
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ανάπτυξθ του παιδιοφ. Το πιο ιςχυρό μζτρο αντιμετϊπιςθσ τθσ βίασ και τθσ 

επικετικότθτασ ςτο ςχολείο είναι θ πρόλθψθ, θ οποία επιτυγχάνεται μζςω τθσ 

εναςχόλθςθσ με τισ ανάγκεσ και τα ςυναιςκιματα του παιδιοφ, με τθν παρατιρθςθ 

και τθν αλλαγι των προτφπων μίμθςθσ που δίνουν ςτα παιδιά οι εκπαιδευτικοί και 

τθν αδιάλειπτθ ενθμζρωςθ των ενθλίκων, δαςκάλων και γονζων, γφρω από το 

φαινόμενο αυτό που ταλανίηει τουσ ςχολικοφσ χϊρουσ. Εξάλλου, ςυχνά θ βία ωσ 

φαινόμενο που λαμβάνει χϊρα ςτο ςχολείο, οδθγεί ςε παραβατικι ςυμπεριφορά 

ακόμα και ςτθν ενιλικθ ηωι του ατόμου. Συνεπϊσ, θ διαρκισ εναςχόλθςθ του 

εκπαιδευτικοφ με τθ ςυναιςκθματικι και ψυχολογικι ανάπτυξθ των μακθτϊν του 

μζςω τθσ άνευ όρων αποδοχισ τθσ προςωπικότθτάσ τουσ και τθσ πραγματοποίθςθσ 

βιωματικϊν και επικοινωνιακϊν διαδικαςιϊν ζκφραςθσ ςυναιςκθμάτων και λιψθσ 

αποφάςεων, κα μποροφςε να αποτελζςει το αποδοτικότερο βιμα ςτθν πρόλθψθ 

και εξάλειψθ τθσ ςχολικισ βίασ. 

Οι μακθτζσ, από τθν άλλθ, είναι αναγκαίο μζςα ςτθν τάξθ να μάκουν να 

εργάηονται ομαδοςυνεργατικά, αναπτφςςοντασ κλίμα εμπιςτοςφνθσ και 

αλλθλοβοικειασ, να μποροφν να παρατθροφν προςεκτικά, να εκφράηουν τισ 

ανάγκεσ, τισ επικυμίεσ και τα ςυναιςκιματά τουσ με τρόπουσ που δεν είναι 

επικετικοί ι καταςτροφικοί, να ςζβονται και να εκτιμοφν τθ διαφορετικότθτα. 

Υπό το πρίςμα αυτό, αποτελεί επιτακτικι ανάγκθ θ αναβάκμιςθ του ρόλου 

του εκπαιδευτικοφ ςε ζναν αλθκινό επικοινωνιακό ςφμβουλο-ριτορα, με καίριο 

πρωταρχικό μζλθμά του τθν ανάπτυξθ των επικοινωνιακϊν δεξιοτιτων, τόςο των 

δικϊν του, όςο και των μακθτϊν του. Ζτςι, αναδεικνφεται αφενόσ θ ςθμαςία τθσ 

επιμόρφωςθσ του ίδιου του εκπαιδευτικοφ ςτισ δεξιότθτεσ αυτζσ, γεγονόσ που κα 

τον καταςτιςει ικανό να προςεγγίςει επικοινωνιακά τόςο τουσ μακθτζσ που 

εμπλζκονται ςε περιςτατικά επικετικισ ςυμπεριφοράσ, όςο και τουσ γονείσ αυτϊν 

των παιδιϊν.  

Αφετζρου, αναδεικνφεται θ ςπουδαιότθτα επαναπροςδιοριςμοφ τθσ κακ’ 

αυτοφ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ εντόσ των ςχολικϊν πλαιςίων, δίνοντασ ιδιαίτερθ 

βαρφτθτα ςτθ ςυμμετοχικι δράςθ των  μακθτϊν, ςτα πλαίςια μιασ επικοινωνιακισ 

διαδικαςίασ των μελϊν που απαρτίηουν τθ ςχολικι κοινότθτα. Θ προςζγγιςθ αυτι 



76 
 

ανταποκρίνεται ςτθν ζμφυτθ ανάγκθ του κάκε μακθτι για δράςθ και αναηιτθςθ, με 

βάςθ τα προςωπικά του ενδιαφζροντα και προβλιματα, που τον ωκοφν ςε μια 

προςπάκεια να βρει λφςεισ, αναηθτϊντασ τρόπουσ δραςτθριοποίθςθσ ςε ςφαίρεσ 

που τον αφοροφν άμεςα. Ταυτόχρονα, τονίηεται το μεγάλο ηθτοφμενο τθσ εποχισ 

μασ και τθσ κοινωνίασ, που αναφζρεται ςτθν ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ διάςταςθσ 

του ατόμου, ςε βάροσ τθσ εγωιςτικισ πλευράσ και του απομονωτιςμοφ, ςτθν 

ενίςχυςθ δθλαδι τθσ κοινωνικισ δράςθσ και ςυναπόφαςθσ. 

Θ Βιωματικι-Επικοινωνιακι διδαςκαλία καλφπτει και τισ δυο αυτζσ ανάγκεσ 

του παιδιοφ για εντατικοποίθςθ τθσ προςωπικισ διερεφνθςθσ και τθσ 

επικοινωνιακισ διαδικαςίασ. Θζτει ςτο επίκεντρο των αναηθτιςεων και τθσ 

διδακτικισ δραςτθριοποίθςισ τθσ τισ βιωματικζσ καταςτάςεισ των παιδιϊν, τόςο τισ 

ατομικζσ όςο και τισ ομαδικζσ, ςτα πλαίςια μιασ επικοινωνιακισ αλλθλεπίδραςθσ. Θ 

γνϊςθ και θ παροχι γνωςτικϊν περιεχομζνων από αυτοςκοπόσ, ςτα πλαίςια του 

παραδοςιακοφ ςχολείου, εντάςςονται ςτθν υπθρεςία τθσ αναηιτθςθσ και τθσ 

προβλθματικισ των μελϊν τθσ ομάδασ. Ζτςι, ο μακθτισ μακαίνει να προςεγγίηει τθν 

επιςτθμονικι αλικεια μζςα από ατομικζσ και ομαδικζσ αναηθτιςεισ, να μοιράηεται 

τθ χαρά τθσ επιτυχίασ, ενιςχφοντασ το αυτοςυναίςκθμά του και περιορίηοντασ 

δραςτικά τθν εκδιλωςθ οποιαςδιποτε μορφισ βίαιθσ ςυμπεριφοράσ. 

Εν κατακλείδι, ςυμπεραίνεται πωσ θ ςυμμετοχι όλων των εμπλεκόμενων 

φορζων ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία μζςω μιασ αμιγϊσ επικοινωνιακισ 

προςζγγιςθσ, μπορεί να αποτελζςει τθν απαρχι μιασ ςυντροφικισ πορείασ, 

δαςκάλων, μακθτϊν και γονζων, με ςτόχο τθν υλοποίθςθ ενόσ ειρθνικοφ οράματοσ 

για μια ςυνολικά ευτυχζςτερθ κακθμερινότθτα και μια ειρθνικότερθ κοινωνία 

πολιτϊν, ςταδιακά απαλλαγμζνθ από τθ μάςτιγα τθσ ςχολικισ και κοινωνικισ βίασ. 
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