
Φυλλάδιο από την Επιμόρφωση με θέμα ‘Επικοινωνία και διαχείριση

συγκρούσεων’ με ομιλήτριες την Σχολική Ψυχολόγο της Ε.Δ.Υ. Ηρώ Σκλάβου,

και την Κοινωνική Λειτουργό της Ε.Δ.Υ. Ροδάνθη Αγγουράκη.

Αποτελεσματικές Τεχνικές Καλής Επικοινωνίας

-Ενεργητική ακρόαση (Ανάπλαση των λεγομένων, Αντανάκλαση συναισθήματος)

-Μηνύματα σε πρώτο πρόσωπο “Όταν κάνεις….” (συμπεριφορά μαθητή), “εγώ

αισθάνομαι…..” (συναίσθημα δικό μου), “γιατί δημιουργείται αυτό το πρόβλημα ….”

(συνέπειες).

Σημαντικό να ξέρω ποιος έχει το πρόβλημα για να μπορώ να χρησιμοποιήσω

κατάλληλα τις τεχνικές. Κατά την επικοινωνία αυτές οι τεχνικές μπορεί να

χρησιμοποιούνται εναλλάξ.

● Όταν το παιδί έχει ένα πρόβλημα προσπαθώ να χρησιμοποιήσω ενεργητική

ακρόαση (Αμερικάνος Ψυχολόγος Carl Rogers)

● Όταν αντιμετωπίζω εγώ ένα πρόβλημα με τον μαθητή, εκφράζομαι με

μηνύματα σε πρώτο πρόσωπο

Οικοδόμηση σχέσης μαθητή- δασκάλου:

● Θέσπιση και τήρηση κανόνων της τάξης. Θα πρέπει να είναι σύντομοι και

σαφείς και να τοιχοκολούνται σε εμφανές σημείο στην τάξη. Θα πρέπει να

περιλαμβάνουν και τις άμεσες συνέπειες. Επίσης, κρίνεται σημαντικός και ο

τρόπος διατύπωσής τους, έτσι ώστε τονίζει τις επιθυμητές συμπεριφορές,

επισημαίνοντας στους μαθητές τί επιτρέπεται να κάνουν. Ο εκπαιδευτικός

πρέπει να συζητά και να αναλύει τους Κανόνες με τα παιδιά συστηματικά και

όχι μόνο όταν κάποιος τους παραβιάσει. Οι συνέπειες θα πρέπει να συνάδουν

προς αυτές που προνοούν οι κανονισμοί λειτουργίας των σχολείων

(Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δάφνη ΙΙ, 2008). Σημαντικό να επικοινωνούνται οι

κανόνες και με τους γονείς.

● Επικοινωνία ένας προς ένας μαθητή

● Να είναι σταθερός - δίκαιος  στους κανόνες που θέτει

● Να εμπλέκεται θετικά στις αλλαγές



● Προσπαθεί σε μεγάλο βαθμό να κατανοήσει ποιο είναι το πρόβλημα και σε

ποιον ανήκει

Ο δάσκαλος να θυμάται ότι είναι ηγέτης στο χώρο με σεβασμό στη διαφορετικότητα

της κάθε προσωπικότητας.

Τα στάδια παρέμβασης μιας προβληματικής συμπεριφοράς:

1ο Εντοπίζεται η προβληματική συμπεριφορά

2ο Μελέτη των περιβαλλοντικών παραγόντων (πότε και πού εμφανίζεται αυτή η

συμπεριφορά)

3ο Καθορισμός νέου στόχου - ποια μορφή συμπεριφοράς θα αντικαταστήσει την

ανεπιθύμητη συμπεριφορά.

4ο Επιλογή τρόπου παρέμβασης (χρήση αμοιβών-ποινών, αλλαγή μεθόδου

διδασκαλίας, οργάνωσης τάξης κτλ)

5ο Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων

Τι προσέχουν οι εκπαιδευτικοί όταν υπάρχει μια σύγκρουση μεταξύ των

μαθητών:

● Να μην αγνοήσουν τη σύγκρουση. Είναι λάθος να νομίζουν οι εκπαιδευτικοί

ότι τα παιδιά μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς τη βοήθεια των ενηλίκων

● Να μην πιέζουν τα άλλα παιδιά να πουν δημοσίως αυτό που είδαν

● Να μην ανακρίνουν τα παιδιά που εμπλέκονται στη σύγκρουση μπροστά

στους συμμαθητές τους

● Να μην μιλήσουν από κοινού στα παιδιά που εμπλέκονται, αλλά να τους

μιλήσουν μόνο ξεχωριστά

● Να μην πιέσουν τα παιδιά που εμπλέκονται στη σύγκρουση να ζητήσουν

συγγνώμη επί τόπου.

● Να διαχωρίσουν όλους τους εμπλεκόμενους μαθητές

● Να ακούσουν την ιστορία από διάφορες πηγές τόσο από ενήλικες όσο και από

τους μαθητές

● Να ακούσουν χωρίς να κατηγορήσουν κανέναν.


