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«ηξαηεγηθέο γηα ηε δηαρείξηζε ζπγθξνπζηαθώλ θαηαζηάζεσλ 

θαη πξνβιεκαηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ  

ζηε ζρνιηθή ηάμε» 
 
Γεκήηξεο  Κ. Μαπξνζθνχθεο 

αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο Α.Π.Θ. - 

Σκήκα Φηινζνθίαο θαη Παηδαγσγηθήο 

 

     Η ζρνιηθή ηάμε δελ απνηειεί κηα απιή ζπλάζξνηζε αηφκσλ, αιιά έλα θνηλσληθφ 

ζχζηεκα κε ηδηαίηεξε δηάξζξσζε, κηα νκάδα πνπ εκθαλίδεη ζηαζεξά ραξαθηεξηζηηθά, 

φκνηα κε άιιεο ηάμεηο, ζπγρξφλσο φκσο θαη αξθεηέο ηδηαηηεξφηεηεο. Η νκάδα απηή 

παξνπζηάδεη κηα «ηππηθή δνκή», γηαηί ε νκαδνπνίεζε ησλ καζεηψλ γίλεηαη κε βάζε 

εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, πνπ είλαη φκσο θαη «ιεηηνπξγηθή», κε ηελ έλλνηα φηη ηα κέιε 

ηεο έρνπλ κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο επηθνηλσλίαο, θαζψο νη καζεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζ‟ απηή 

κνηξάδνληαη νξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο ή «ξόινπο» θαη απνθηνχλ ηελ αίζζεζε κηαο 

ηδηαίηεξεο ηαπηφηεηαο.  

     Ο ξφινο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο θαζνξίδεηαη κε βάζε λφξκεο, πνπ πξνζδηνξίδνπλ θαη 

ηε δηαδηθαζία ηεο αιιειεπίδξαζεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ζρνιηθή δνκή είλαη 

απηαξρηθή, δειαδή νη λφξκεο είλαη πξνθαζνξηζκέλεο θαη  επηβάιινληαη «εθ ησλ άλσ», ην 

δίθηπν ηεο επηθνηλσλίαο νξγαλψλεηαη κε βάζε ην ζρήκα ηεο ππξακίδαο. Αληίζεηα, φπνπ 

ε δνκή είλαη δεκνθξαηηθή, ην νξγαλσηηθφ ζρήκα είλαη απηφ ηνπ θχθινπ. Ωζηφζν, ζην 

εζσηεξηθφ ηεο νκάδαο δηακνξθψλνληαη θαη απζφξκεηεο ή αλεπίζεκεο νκαδνπνηήζεηο, 

ζπληζηψληαο έηζη ηελ «άηππε δνκή» ηεο ηάμεο, ε νπνία επεξεάδεη πεξηζζφηεξν ή 

ιηγφηεξν ηηο επαθέο θαη ηνπο ξφινπο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ηάμεο. Αλ ηα θξηηήξηα γηα ηε 

δηακφξθσζε ησλ ππννκάδσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο «ηππηθήο δνκήο» είλαη απιψο ε ακνηβαία 

ζπκπάζεηα κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπο, ην δίθηπν επηθνηλσλίαο ηεο ηάμεο δελ επεξεάδεηαη 

ζνβαξά. Οη «θιίθεο», φκσο, κπνξεί λα ζπγθξνηνχληαη κε βάζε ηελ έιιεηςε 

ηθαλνπνίεζεο ή ηε δπζαξέζθεηα, νπφηε δεκηνπξγνχληαη ζπζηήκαηα αληίζεησλ δπλάκεσλ 

κε αληίξξνπνπο ξφινπο, ζθνπνχο θαη πξννπηηθέο. Η ηάμε, ινηπφλ, απνβιέπεη ζηε ζπλνρή, 

ελψ νη θιίθεο ζηε δηάζπαζε θαη ηε δηάιπζε, γη‟ απηφ θαη δεκηνπξγνχληαη ζνβαξά 

πξνβιήκαηα ζηελ ελδνηαμηθή επηθνηλσλία. 

     Καζίζηαηαη, έηζη, επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα γλσξίδεη «εθ ησλ 

έζσ» ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ηάμεο, θάηη πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε 

ρξήζε ηνπ θνηλσληνκεηξηθνχ ηεζη. Με ηνλ ηξφπν απηφ κπνξεί λα απνθαιπθζνχλ θαη λα 

εληζρπζνχλ νη θνηλσληθά αδχλακνη ή απνκνλσκέλνη καζεηέο ή νη ηδηαίηεξα δεκνθηιείο 

θαη θνηλσληθά ηζρπξνί, πνπ αζθνχλ ζεκαληηθή επηξξνή πάλσ ζηνπο άιινπο. Απφ ηελ 

άπνςε απηή ζεσξείηαη ζθφπηκν λα κεηαηξέπεη ν εθπαηδεπηηθφο ηελ ηάμε απφ «ηππηθή 

δνκή» ζε «άηππε», κε ηελ έλλνηα φηη νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζηε δηακφξθσζε ησλ 

θαλφλσλ, ησλ θαζεθφλησλ, ησλ επηδηψμεσλ θιπ.  

     Πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε ελδνηαμηθή επηθνηλσλία πξέπεη, επηπιένλ, λα πξνζέμεη ν 

εθπαηδεπηηθφο κηα ζεηξά δηαπηζηψζεσλ θαη έλα ζχλζεην πιέγκα παξαγφλησλ, 

βαζηθφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο είλαη νη εμήο: 

 Η θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, ξεαιηζηηθή ή ζπκβνιηθή ή πξφζσπν κε πξφζσπν, 

απνηειεί κηα δηαδηθαζία θαζεκεξηλήο «δηαπξαγκάηεπζεο», πνπ ππφθεηηαη ζε 

θαλφλεο. 
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 Οη θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο, ξεηνί θαη άξξεηνη (νη δεχηεξνη γίλνληαη νξαηνί, φηαλ 

παξαβηάδνληαη) ή εθεπξεκέλνη «εθ ησλ πζηέξσλ», γίλνληαη ζπλήζσο αληηιεπηνί 

σο «νκνηνκνξθίεο». Τπάξρνπλ, σζηφζν, θαη ελαιιαθηηθέο ζπκπεξηθνξέο, πνπ 

κπνξεί λα είλαη θνηλσληθά επηζπκεηέο ή αλεπηζχκεηεο. 

 Δθηφο απφ ηνπο θαλφλεο ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηε ζπκπεξηθνξά είλαη ε 

δηακφξθσζε ηνπ ζρνιηθνχ θαη ελδνηαμηθνχ ρψξνπ θαη ρξφλνπ, ην κέγεζνο ηεο 

ηάμεο (αλψηεξνο αλεθηφο αξηζκφο = 25 άηνκα) θαη ε θπξίαξρε θνπιηνχξα. 

 Ιδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ε ππνθείκελε ζεσξία γηα ην «ξόιν». χκθσλα κε ην 

ζπκπεξηθνξηζκό (Skinner) ή ην δνκνιεηηνπξγηζκό (Parsons) ν ξφινο γίλεηαη 

αληηιεπηφο σο ξεαιηζηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ πξνυπνζέηεη ηε γλψζε θαη ηελ 

εθαξκνγή ζαθψλ θαλφλσλ, ελψ ζχκθσλα κε ηελ εξκελεπηηθή αληίιεςε ν ξφινο 

απνηειεί κηα ζπλερή εξκελεπηηθή δηαδηθαζία, αλάινγε κε ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο 

θαη ηνλ απέλαληη. 

 Η πξψηε αληίιεςε, θπξίαξρε ζηα πεξηζζφηεξα ζρνιεία, νδεγεί ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πεξηζηάζεσλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ πξαγκάησζε ηνπ ξφινπ 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ σο πξνβιεκάησλ, ηα νπνία πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ ή λα 

ελζσκαησζνχλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα (= modus vivendi). Γηακνξθψλνληαη, έηζη, 

ζηξαηεγηθέο κε βάζε ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ξφισλ εθπαηδεπηηθνχ (έρεη ηελ 

επζχλε γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ηάμεο θαη ην δηθαίσκα γηα ηνλ νξηζκφ ησλ 

πξνβιεκάησλ) θαη καζεηή (ζπλήζσο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα πεηζαξρεί) ή, πνιχ 

ζπρλά, εθδειψλνληαη θαη αληαλαθιαζηηθέο αληηδξάζεηο. Οη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο ηάμεο πεξηιακβάλνπλ ζπλήζσο. 

 ην ζηηγκαηηζκφ θαη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε (= δηαρσξηζκφο «θαλνληθώλ» απφ 

ηνπο «κε θαλνληθνύο»), 

 ηε ρεηξαγψγεζε (= «απζεληηθή ιύζε», «δηπισκαηία εθπαηδεπηηθνύ»), 

 ηελ ελζσκάησζε (= εμήγεζε θαλφλσλ, «θηιόηηκν»), 

 ηηο θπξψζεηο (= απεηιή, επηβνιή, αλαζηνιή, παξαίηεζε). Ωζηφζν, νη θπξψζεηο 

ζπρλά δελ έρνπλ ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα, εθφζνλ ν καζεηήο δελ ηηο 

αλαγλσξίδεη πάληα σο ηέηνηεο, ελψ ε πνηφηεηά ηνπο θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαη ηε θπζηνγλσκία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Έηζη, 

ππάξρνπλ: 

 ν απζηεξφο εθπαηδεπηηθφο, πνπ επηκέλεη ζηελ ηήξεζε θαλφλσλ, ζπρλά ζε 

αληίζεζε κε ην γεληθφηεξν πιαίζην, πξνθαιψληαο ηηο έληνλεο αληηδξάζεηο 

ησλ καζεηψλ, 

 ν εθπαηδεπηηθφο πνπ αληηκεησπίδεη ζνβαξά πξνβιήκαηα πεηζαξρίαο θαη πνπ 

εκπιέθεηαη ζ‟ έλα θαχιν θχθιν απφ αδπλακία ηνπ ίδηνπ θαη ησλ καζεηψλ 

λα εξκελεχζνπλ νξζά ηηο πνηλέο, 

 ν αλεθηηθφο εθπαηδεπηηθφο, πνπ αξθεηά ζπρλά ηαπηίδεηαη, θαθψο βέβαηα, κε 

ηνλ πξννδεπηηθφ, 

 ν εθπαηδεπηηθφο πνπ απνδίδεη ηα πξνβιήκαηα ζην ζχζηεκα. 

 Σα παηδηά θαη νη έθεβνη ζπλήζσο αληηκεησπίδνληαη, αθφκε θαη απφ ην ζρνιείν, 

σο κηθξνί ελήιηθεο. Η αληηκεηψπηζε απηή επζχλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ γηα ηελ 

άξλεζε ησλ εθήβσλ, θπξίσο, λα ζπλεξγαζηνχλ, ηδίσο φηαλ αληηιακβάλνληαη φηη 

νη κεγαιχηεξνη ζέινπλ λα ηνπο επηβάινπλ ηε δηθή ηνπο ζέιεζε. Παξάιιεια, πνιχ 

ζπρλά παξαγλσξίδνληαη ηα βαζχηεξα αίηηα ηεο αληαγσληζηηθήο θαη αξλεηηθήο 
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ζπκπεξηθνξάο ησλ εθήβσλ, πνπ θαηά θαλφλα νθείινληαη ζηελ ςπρνινγηθή 

αλάγθε ηνπο γηα επίδεημε ππεξνρήο θαη αλαδήηεζε ζπγθηλήζεσλ. 

     Η έιιεηςε ζαθψο θαζνξηζκέλσλ θαλφλσλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ησλ καζεηψλ, ε παξεμήγεζε ηεο ειεπζεξηαθήο θξηηηθήο ή, αθφκε ρεηξφηεξα, ε 

ελζσκάησζή ηεο απφ ηνπο ζπληεξεηηθνχο θχθινπο, ε θξίζε λνκηκνπνίεζεο ηνπ 

παξαδνζηαθνχ ζρνιείνπ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο αμηψλ ηνπ, νη ζπρλέο θαη «εθ ησλ άλσ» 

αιιαγέο ζηα ζρνιεία κε ζπλέπεηα ηελ απνξχζκηζή ηνπο, ε ηάζε πξνζαξκνγήο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ζηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο αγνξάο θαη ε 

ζπλαθφινπζε ππνρψξεζε ηεο αλζξσπηζηηθήο παηδείαο, ε απαμίσζε ησλ δεκφζησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, ε θνηλσληθνπνηεηηθή αδπλακία ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηα 

αξλεηηθά πξφηππα ηεο καδηθήο θνπιηνχξαο, νη δηαθνξεηηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηα 

δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα, ε έιιεηςε ρξφλνπ, ρψξνπ θαη πφξσλ, ηα αληαγσληζηηθά 

ζπλαηζζήκαηα θ.ά. έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ ακθηζβήηεζε ησλ παξαδνζηαθψλ ξφισλ 

θαη ηηο ζπγθξνχζεηο κέζα ζην ζρνιείν. Σα ζηνηρεία απηά εκθαλίδνληαη κε κεγαιχηεξε 

έληαζε ζηα ιεγφκελα «ηδηάδνληα ζρνιεία», πνπ βξίζθνληαη κέζα ζε θνηλσληθά 

απνδηνξγαλσκέλν πεξηβάιινλ, ην νπνίν πιήηηεηαη επηπιένλ θαη απφ ηε δνκηθή θηψρεηα. 

Δθεί, ε «ζρνιηθή θαθνκεηαρείξηζε» πξνζιακβάλεη αλεζπρεηηθέο δηαζηάζεηο κε 

δηαξζξσηηθέο επηπηψζεηο ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ.     

     Μηα ζεκαληηθή επίπησζε είλαη θαη ε δηακφξθσζε κηαο καζεηηθήο ππνθνπιηνχξαο, ε 

νπνία σζεί ηνπο καζεηέο ζε απφπεηξεο αληίζηαζεο, πνπ εθδειψλνληαη ζπλήζσο φρη σο 

ηδενινγία ακθηζβήηεζεο, αιιά σο αληίπαιεο πξαθηηθέο απφξξηςεο ηνπ ζρνιείνπ, ησλ 

θαιψλ βαζκψλ θαη ησλ ζπκκαζεηψλ – «θπηώλ». Η αληίδξαζε ησλ καζεηψλ κπνξεί λα 

εθδειψλεηαη κε πνιιέο κνξθέο:  

 ζπκβνιηθή έθθξαζε αληίζεζεο, π.ρ. αιθνφι, θάπληζκα, πξνθιεηηθή εκθάληζε – 

ελδπκαζία,  

 ζηξαηεγηθέο γηα ηελ εμαζθάιηζε δσηηθνχ ρψξνπ θαη ρξφλνπ, π.ρ. θνπάλεο, 

πιάθεο, ραβαιέο, αδηαθνξία, παζεηηθφηεηα, άξλεζε ζπλεξγαζίαο ή παξνρήο 

βνήζεηαο,  

 βία πξνο ηνπο ζπκκαζεηέο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ην ζρνιείν, π.ρ. ιεθηηθέο 

πξνθιήζεηο, κείσζε ζπκκαζεηψλ ή εθπαηδεπηηθψλ, απεηζαξρία, αλαζηάησζε, 

βηαηνπξαγία, ξχπαλζε ή βαλδαιηζκνί. 

     Οη κνξθέο απηέο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζπλζήθεο, ηηο πεξηζηάζεηο θαη ηα πξφζσπα, 

επεξεάδνπλ θαη ην «ζηπι» ηεο ζχγθξνπζεο, ην νπνίν κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί ζηηο εμήο 

θαηεγνξίεο:  

 απνδνρή ηεο επηζεηηθφηεηαο θαη ππνηαγή, 

 απνθπγή ηεο αληηκεηψπηζεο, 

 επηζεηηθή αληίδξαζε (αληεπίζεζε), 

 αλαδήηεζε «δηακεζνιαβεηή», γηα λα ειέγμεη ηε ζχγθξνπζε θαη λα δψζεη ιχζε, 

 αλάιπζε ησλ αηηίσλ θαη ησλ πεξηζηάζεσλ. 

     Δηδηθά σο πξνο ηελ ελδνγελή ζρνιηθή επηζεηηθφηεηα επηζεκαίλεηαη φηη πξέπεη λα 

ηεξνχληαη νξηζκέλεο βαζηθέο εθπαηδεπηηθέο αξρέο, ψζηε λα πξνιακβάλνληαη ζρεηηθέο 

θαηαζηάζεηο

. πγθεθξηκέλα: 

                                                
 Δδψ δε γίλεηαη αλαθνξά ζε αθξαίεο παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο ή ζε θαζαξά εγθιεκαηηθέο πξάμεηο, π.ρ. 
ζθφπηκνπο μπινδαξκνχο ή ηξαπκαηηζκνχο, δξάζε ζπκκνξηψλ, ρξήζε απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ, ζεμνπαιηθή 

θαθνπνίεζε θιπ, πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο απαηηείηαη ε παξέκβαζε εμεηδηθεπκέλσλ αηφκσλ θαη ε 

εθαξκνγή εηδηθψλ πξνγξακκάησλ. 
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α) ε επίπεδν ζρνιηθήο ηάμεο: 

 δελ πξνθαινχκε ηε βία, αληηκεησπίδνπκε φινπο κε ζεβαζκφ, ζπκπεξηθεξφκαζηε κε 

ςπρξαηκία, δείρλνπκε απνθαζηζηηθφηεηα, ζαθήλεηα θαη ζπλέπεηα, 

 ζηακαηνχκε εμαξρήο ηελ έληαζε, δηαζέηνπκε ρξφλν γηα ζπδήηεζε, 

 ππελζπκίδνπκε ηνπο θαλφλεο θαη δεηνχκε απφ φινπο ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

β) ε επίπεδν ζρνιείνπ: 

 παξέρνπκε αζθάιεηα θαη θξνληίδνπκε γηα ηελ ελεκέξσζε, ηελ έληαμε θαη ηελ 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ καζεηψλ, 

 εθαξκφδνπκε πξνιεπηηθή πνιηηηθή θαη παξέρνπκε επθαηξίεο εθηφλσζεο, π.ρ. κε ηελ 

ελζσκάησζε ζην ζρνιηθφ ρξφλν επθαηξηψλ ζπδήηεζεο γηα ηε βία ή ηε δηνξγάλσζε 

εθδειψζεσλ (πνηηζηηθψλ, αζιεηηθψλ θ.ά.), 

 εθπαηδεχνπκε θαη παξάιιεια δηαπαηδαγσγνχκε, αμηνπνηψληαο ηελ παηδαγσγηθή σο 

απάληεζε ζην πνιηηηζκηθφ ράζκα πνπ ζπλερψο βαζαίλεη αλάκεζα ζε καζεηέο θαη 

δαζθάινπο, 

 θξνληίδνπκε γηα ηελ ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ αλάιεςε 

δξάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζρνιείνπ, 

 νηθνδνκνχκε ζπλεξγαηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ, γνλέσλ θαη καζεηψλ. 

     Με ην ίδην πλεχκα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη θαη ν αγψλαο ησλ εθήβσλ γηα επίδεημε 

ππεξνρήο. Πάλησο, ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο είλαη ζθφπηκν λα ηεξκαηίδνληαη κε βάζε: 

 ηελ θαηαξρήλ παξνρή εκπηζηνζχλεο κέζα ζε θιίκα ζεβαζκνχ, 

 ηνλ θαηακεξηζκφ επζπλψλ, 

 ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ κε δηθαίσκα επηινγήο ηεο ιχζεο, 

 ηελ εμήγεζε ησλ πηζαλψλ ζπλεπεηψλ, 

 ηελ αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο απφ ηηο ζπλέπεηεο, 

 ηε ρξήζε ηερληθψλ γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ, 

π.ρ.  

 ηηο ζπδεηήζεηο ησλ ζεκάησλ ζηελ ηάμε, ζηελ νκάδα ησλ εθπαηδεπηηθώλ ή ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ καζεηώλ ή ζην ζρνιηθό ζπκβνύιην 

 ηελ εκπινθή ησλ γνλέσλ 

 ηε ζέζπηζε θαλόλσλ 

 ηελ αλάζεζε ζπγθεθξηκέλσλ θαζεθόλησλ. 

     Δίλαη, σζηφζν, αλάγθε λα θαηαλνεζεί φηη νη ζπγθξνπζηαθέο θαηαζηάζεηο δελ πξέπεη 

λα αληηκεησπίδνληαη σο θάηη ην αλεπηζχκεην, γηαηί απνηεινχλ κέξνο ηεο δσήο θαη 

ζεκαληηθή πηπρή ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο. Γη‟ απηφ θαη κπνξεί λα δεκηνπξγνχλ 

επθαηξίεο γηα κάζεζε θαη πξφνδν, θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ θαη 

ησλ εθήβσλ. Αξθεί ε ζχγθξνπζε λα αληηκεησπίδεηαη λσξίο θαη ζπζηεκαηηθά, γηα λα 

ιεηηνπξγεί σο παηδαγσγηθή επθαηξία. Έηζη, ε εηδνπνηφο δηαθνξά εληνπίδεηαη θπξίσο ζην 

αλ νη ζπγθξνχζεηο ζα επηιπζνχλ κε ηξφπν «θαηαζηξνθηθό», δειαδή κε εμαλαγθαζκφ, 

απεηιέο θαη πνηλέο, ή «επνηθνδνκεηηθό», δειαδή κε ηελ εθαξκνγή θαινζρεδηαζκέλσλ 

ζηξαηεγηθψλ. Δίλαη απνδεδεηγκέλν, κάιηζηα, φηη ε επνηθνδνκεηηθή δηαρείξηζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ ζπλεηζθέξεη ηα κέγηζηα ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ηελ 

ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αγρνγφλσλ 

θαηαζηάζεσλ. Θα πξέπεη, πάλησο, νη εθπαηδεπηηθνί λα έρνπλ ππφςε ηνπο ηα εμήο: 

 Οη ζεκεξηλνί καζεηέο είλαη πην αγρψδεηο, εγσθεληξηθνί θαη παξνξκεηηθνί, 

ιηγφηεξν ππεχζπλνη θαη επαίζζεηνη ζηηο αλάγθεο ησλ άιισλ, έρνπλ αζζελέζηεξα 
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θίλεηξα γηα κάζεζε, ρακειφηεξε απηνεθηίκεζε θαη κηθξφηεξε ηθαλφηεηα 

απηνειέγρνπ. 

 Σα πξνβιήκαηα νξγάλσζεο, ζπκκεηνρήο, δηεπζέηεζεο, ειέγρνπ, πεηζαξρίαο θιπ 

απνηεινχλ εληαία δξαζηεξηφηεηα κε ηε δηδαζθαιία, γεγνλφο πνπ ι.ρ. θαζηζηά γηα 

ην καζεηή δχζθνιε ηε δηάθξηζε κεηαμχ ηηκσξίαο θαη άζθεζεο. 

 Η αλνρή πξνο ηηο ιαλζάλνπζεο κνξθέο ζπγθξνχζεσλ, επηζεηηθφηεηαο ή 

παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο εληζρχεη ηελ επαλεκθάληζή ηνπο εμαηηίαο ηεο 

«ζηαδηαθήο κάζεζεο» κέζα απφ ελδηάκεζεο ζρεηηθέο θαηαζηάζεηο ζην πιαίζην 

ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 Οη αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ θαζηέξσζε παξάινγσλ θαλφλσλ (εηξσλεία, ππνηίκεζε, εληνιέο, εξσηήζεηο 

ειέγρνπ, απφξξηςε απζεληηθνχ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, απνθιεηζηηθή ρξήζε ηνπ 

αξζεληθνχ γέλνπο θιπ), αζθνχλ αξλεηηθή επίδξαζε ζηνπο καζεηέο, κηα θαη 

ζχκθσλα κε ηε θνηλσληθή ζεσξία ηεο κάζεζεο ηα παηδηά θαη νη έθεβνη 

επεξεάδνληαη απφ ηελ παξαηήξεζε ηνπ πξνηχπνπ. 

 Η παηδαγσγηθή παξέκβαζε είλαη αιπζηηειήο, φηαλ πξνζθέξεη έηνηκε ιχζε ή είλαη 

απνζπαζκαηηθή, επθαηξηαθή θαη πεξηζηαζηαθή. 

 Οη ζπγθξνχζεηο νθείινληαη ζε βαζηθέο ςπρνινγηθέο αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ: λα 

αλήθνπκε, λα έρνπκε ηνλ έιεγρν, λα αθνχγεηαη ε άπνςή καο. 

 ηα ζέκαηα, ηηο κνξθέο, ηηο ζηξαηεγηθέο επίιπζεο θαη ηελ έθβαζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ παίδνπλ ξφιν ε ειηθία, ην θχιν (κε ζρεηηθή αζάθεηα) θαη ε 

παξνπζία ή κε ελειίθνπ. 

     Βέβαηα, ην ζρνιείν, αθφκε θη αλ ππνηεζεί φηη κπνξεί λα δηαγλψζεη ηα βαζχηεξα αίηηα 

ησλ ζπγθξνχζεσλ, είλαη εμαηξεηηθά ακθίβνιν αλ είλαη ζε ζέζε λα ζπζηήζεη θαη λα 

εθαξκφζεη ζεξαπεία. Ωζηφζν, κπνξεί λα επηηχρεη ηελ αιιαγή ησλ ζπγθξνπζηαθψλ – 

πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ, κηα θαη απηέο απνηεινχλ κέξνο κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

κνξθήο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο. Μηα νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε είλαη ε γλσζηή σο «νηθνζπζηεκηθή πξνζέγγηζε», ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην 

ζρνιείν ή ε ζρνιηθή ηάμε ζεσξείηαη σο «νηθνζύζηεκα», κηα ελφηεηα δειαδή ηα κέξε ηεο 

νπνίαο βξίζθνληαη ζε ζρέζε αιιειεπίδξαζεο θαη δπλακηθήο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηνπο. 

ην πιαίζην απηφ δελ ηζρχεη ππνρξεσηηθά ε απζηεξά ληεηεξκηληζηηθή ζρέζε (αίηην → 

απνηέιεζκα), ελψ θαη ε παξακηθξή αιιαγή ελφο ζηνηρείνπ κπνξεί λα επεξεάζεη 

νιφθιεξν ην ζχζηεκα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαζελφο κέζα ζην ζρνιείν 

ή ηελ ηάμε, φπνπ εκθαλίδεηαη ην πξφβιεκα, επεξεάδεη θαη επεξεάδεηαη απφ ηελ 

πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά. Απφ ηε ζθνπηά απηή νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηελ αληίιεςε ή 

ηε ζπκπεξηθνξά ελφο αηφκνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ην πξφβιεκα κπνξεί λα επεξεάζεη 

ζεκαληηθά ηελ πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά. Έηζη, ε νηθνζπζηεκηθή πξνζέγγηζε εζηηάδεη 

ζηελ αιιαγή ηεο πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο θαη φρη ζηελ αληηκεηψπηζή ηεο κε άκεζε 

αλαθνξά ζην άηνκν. Άιισζηε, ε δηάγλσζε αηφκσλ κε πξνβιήκαηα (= ην ίδην ην άηνκν 

έρεη πξφβιεκα π.ρ. ν καζεηήο είλαη ζαξθαζηηθφο ή επηζεηηθφο, θαηαινγηζκφο ειιείςεσλ 

π.ρ. δηάζπαζε πξνζνρήο, δηαπηζηψζεηο γηα πξνβιεκαηηθφ θνηλσληθφ-νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ  π.ρ. ν καζεηήο πξνέξρεηαη απφ δηαιπκέλε νηθνγέλεηα, δεη κφλν κε ηε γηαγηά 

ηνπ θιπ), αθφκε θη αλ ζεσξεζεί αθξηβήο, έρεη ζπλήζσο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο, εθφζνλ: 

 ζπάληα επηηπγράλεηαη ζεηηθή αιιαγή, 

 ελψ δελ αληηκεησπίδεηαη ην πξφβιεκα, απνζπάηαη ε πξνζνρή απφ ηε πιαίζην ηεο 

θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο ζην ζρνιείν ή ηελ ηάμε, 



 37 

 δελ εζηηάδεηαη ε πξνζνρή ζην ηη κπνξεί λα θάλεη ην άηνκν ζσζηά ή ζην ηη είλαη 

δπλαηφ λα βειηησζεί. 

     Δπηπιένλ, πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη ε ζχγθξνπζε ησλ αληηιήςεσλ νθείιεηαη ζε 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο βίσζεο θαη ελλνηνινγηθήο νξγάλσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Έηζη, 

έλαο καζεηήο πνπ επαλεηιεκκέλα θνξντδεχεη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

καζήκαηνο εθδειψλεη κηα ζπκπεξηθνξά πνπ κπνξεί λα ζεκαίλεη γηα ην δάζθαιν φηη ν 

καζεηήο: 

 έρεη καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

 έρεη αλεπαξθείο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο 

 βαξηέηαη ην κάζεκα 

 ζέιεη λα εθλεπξίζεη ην δάζθαιν 

 πξνέξρεηαη από δηαιπκέλν ζπίηη 

 ρξεηάδεηαη εηδηθή πξνζνρή από ην δάζθαιν 

 ρξεηάδεηαη άκεζε πεηζάξρεζε 

 κεξηθά από ηα παξαπάλσ ή όια καδί. 

     πρλά έλα άηνκν έρεη αληαγσληζηηθέο θαη θαλεξά αιιεινζπγθξνπφκελεο αληηιήςεηο 

γηα ηε ζεκαζία ηεο ζπκπεξηθνξάο ελφο άιινπ αηφκνπ. Σν εξψηεκα πψο κπνξεί λα 

ιπζνχλ ηέηνηεο λνεηηθέο ζπγθξνχζεηο ζπδεηήζεθε εδψ θαη ρξφληα απφ ηνπο Ακεξηθαλνχο 

ςπρνιφγνπο L. Festinger (1957) θαη G. Bateson (1972, 1979). Οη αλαιχζεηο ηνπο 

βαζίδνληαη ζηε ζεσξία ηεο «γλσζηηθήο αζπκθσλίαο» (cognitive dissonance), ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία ην άηνκν πνπ έρεη αληηθαηηθέο πεπνηζήζεηο, πίζηεηο, ζηάζεηο, ζπκπεξηθνξέο, 

αληηιήςεηο θιπ ζα επηρεηξήζεη λα κεηψζεη ηε «γλσζηηθή ζύγθξνπζε» (cognitive conflict), 

ηε δπζαξκνλία δειαδή κεηαμχ ησλ γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ, απνξξίπηνληαο κία απφ ηηο 

αληηιήςεηο απηέο ή πξνζζέηνληαο λέα γλσζηηθά ζηνηρεία, πνπ ππνζηεξίδνπλ κία απφ ηηο 

πξνεγνχκελεο αληηιήςεηο, κεηψλνπλ ηε ζεκαζία ηεο ζχγθξνπζεο ή θέξλνπλ ηηο 

πξνεγνχκελεο αζχκθσλεο αληηιήςεηο ζε αξκνλία. Η πίεζε, κάιηζηα, πνπ αζθείηαη ζην 

άηνκν απφ ηε γλσζηηθή αζπκθσλία εμαξηάηαη απφ ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ 

αιιεινζπγθξνπφκελσλ αληηιήςεσλ. Έηζη, ζε πεξηπηψζεηο γλσζηηθήο αζπκθσλίαο 

ζπκβαίλνπλ ζπλήζσο ηα εμήο: 

 1. Αληηιήςεηο πνπ ζεσξνχληαη φιεο θαη ζεκαληηθέο θαη εμίζνπ ειθπζηηθέο ζα  

πξνθαιέζνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ αζπκθσλίαο θαη εληνλφηεξε πίεζε γηα κείσζή 

ηεο. 

 2. Τπεξηζρχεη ζπλήζσο ε πην θαζηεξσκέλε ή γεληθεχζηκε αληίιεςε, δειαδή 

εθείλε πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί πην επηηπρεκέλα θαη πην ζπρλά (= επηξξνή ηεο 

πξνεγνχκελεο κάζεζεο). 

 3. ζν κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα θαηαβάιιεη έλα άηνκν, γηα λα εθηειέζεη έξγν 

κηθξήο ζεκαζίαο ηφζν πεξηζζφηεξν πείζεη ηνλ εαπηφ ηνπ φηη ην έξγν απηφ είλαη 

ζεκαληηθφ. 

 4. ηαλ έλα άηνκν αλαγθαζηεί, θάησ απφ ηελ πίεζε ηεο ζπκβνιηθήο εμνπζίαο, λα 

θάλεη θάηη γηα ην νπνίν δε ζπκθσλεί, ηφηε φζν κηθξφηεξε είλαη ε ακνηβή γη‟ 

απηή ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ηφζν πεξηζζφηεξν ζα πξνζπαζήζεη λα πείζεη ηνλ 

εαπηφ ηνπ γηα ηελ αιιαγή ηεο ζηάζεο ηνπ. 

 5. Οη δάζθαινη κπνξεί λα παξαβιέςνπλ εχινγεο αληηιήςεηο θαη λα επηιέμνπλ 

άιιεο ιαλζαζκέλεο, αλ ηα γλσζηηθά ζηνηρεία ησλ δεχηεξσλ έρνπλ επξεία 

θνηλσληθή ππνζηήξημε (= επηξξνή ηεο ππνζηήξημεο απφ ηελ θνηλσληθά νκάδα), 

π.ρ. απφ ην ζρνιηθφ ζεζκφ πνπ δηαηεξεί θσδηθνπνηεκέλα ζηνηρεία γηα ην 
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«ηζηνξηθό» ησλ καζεηψλ, απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ είλαη πεπεηζκέλνη γηα 

θάπνηεο αληηιήςεηο θαη έηνηκνη λα δηθαηνινγήζνπλ αθφκε θαη ηελ απνηπρία 

ηνπο ζηελ πξάμε (= καδηθά θαηλφκελα), απφ ηηο γεληθέο πεπνηζήζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά θνηλσληθψλ ηάμεσλ, εζληθψλ ή 

θπιεηηθψλ νκάδσλ, ησλ θχισλ θιπ. 

   6. Οη δάζθαινη πξνζπαζνχλ ζε θάζε πεξίπησζε πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο λα 

εληνπίζνπλ ζρέζεηο αηηίνπ – απνηειέζκαηνο (= επηξξνή ηνπ ινγηθνχ 

ζπιινγηζκνχ «αίηην – απνηέιεζκα»), θάλνληαο κηα ζεηξά ππνζέζεσλ. Ωζηφζν, 

ην ζέκα δελ είλαη ε εγθπξφηεηα ηεο εξκελείαο, αιιά ε δπλαηφηεηα λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο βάζε γηα αιιαγή ηεο πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

Δπηπιένλ, απηή ε ζπιινγηζηηθή πνξεία κπνξεί λα εζηηάζεη ηηο πξνζπάζεηεο ζηα 

ίδηα ηα άηνκα πνπ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα. Κη αλ απηφ κπνξεί λα θέξεη 

θάπνην απνηέιεζκα ζε νμείεο ή απιέο πεξηπηψζεηο, είλαη δχζθνιν λα 

πξνθαιέζεη αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ζε ρξφληεο θαηαζηάζεηο. 

     ην βαζκφ πνπ είλαη ηεθκεξησκέλν φηη ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ δελ 

επηθξαηεί πλεχκα ζπλεξγαζίαο, αιιά ε ζχγθξνπζε, πνπ κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε 

δηαθνξεηηθέο αμίεο, πεπνηζήζεηο, αληηιήςεηο, ζπκπεξηθνξέο θαη ηδενινγίεο, πνιηηηθέο, 

θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο αληηζέζεηο, αληηδξάζεηο ζηελ εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ, αγψλα 

γηα ηελ εμνπζία θαη ηνλ έιεγρν θιπ, είλαη απφιπηα αλαγθαίν λα εθαξκνζηνχλ εηδηθέο 

ζηξαηεγηθέο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ, ψζηε νη ηειεπηαίεο λα κεηαηξαπνχλ 

απφ παξάγνληα δηάιπζεο ζε απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία κάζεζεο. 

     χκθσλα, ινηπφλ, κε ηελ «νηθνζπζηεκηθή πξνζέγγηζε», γηα ηελ αιιαγή κηαο 

πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία: 

 αιιαγή ηεο νπηηθήο γσλίαο – ηξνπνπνίεζε ηεο ζθέςεο πάλσ ζην πξφβιεκα  

      (= αλαζηνραζκφο θαη αλαπιαηζίσζε), 

 ζπλεξγαηηθή δπλαηφηεηα θαη ζεηηθή ελαιιαθηηθή εξκελεία, 

 ξφινο ηνπ ληεληέθηηβ, 

 αλαδήηεζε ζεηηθψλ θηλήηξσλ ζηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, 

 ελζάξξπλζε ηεο πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, 

 αμηνπνίεζε ηνπ ρηνχκνξ, 

 εζηίαζε ζε φ,ηη δελ απνηειεί πξφβιεκα, 

 αιιαγή ηνπ εαπηνχ καο (= ιεμηιφγην, χθνο, θίλεζε θιπ), 

 εληνπηζκφο αιιαγψλ κεηά απφ ηηο πξνζπάζεηεο.. 

     ηελ φιε δηαδηθαζία είλαη απνιχησο ζθφπηκε ε αλάιπζε πεξηπηψζεσλ θαη ε ηήξεζε 

ζρεηηθνχ αξρείνπ ζχκθσλα κε ην παξαθάησ ππφδεηγκα: 

 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΛΤΖ ΠΔΡΗΠΣΧΔΧΝ 

Πεξηγξάςηε ηη ζπκβαίλεη ζηελ πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε. Πνηνο θάλεη ηη; Πφηε; ε πνηνλ; 

Πνηνο άιινο εκπιέθεηαη; 

Πψο αληηδξάηε ζπλήζσο εζείο ζηελ πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά; Πνην είλαη ζπλήζσο ην 
απνηέιεζκα; 

Πνχ απνδίδεηε ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ (αίηηα, θίλεηξα);  Πνηεο είλαη 

κεξηθέο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ βιέπεηε ζην παξφλ; 

Πνηεο ζεηηθέο ελαιιαθηηθέο εξκελείεο ή πνηα ζεηηθά θίλεηξα ζα κπνξνχζε λα ππάξμνπλ γη‟ 
απηή ηε ζπκπεξηθνξά;  
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Πνηεο ζεηηθέο ιεηηνπξγίεο απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ππάξρνπλ; (Μηα ιεηηνπξγία είλαη έλαο 

παξάγνληαο πνπ ζρεηίδεηαη κε άιινπο. Αλ ζπκβαίλεη ην Α, ηφηε θάληε ην Β ή ην Γ). 

Θα κπνξνχζε ε ζπκπεξηθνξά λα εκθαληζηεί δηαθνξεηηθά; ε δηαθνξεηηθφ ηφπν ή ρξφλν, 
κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ή γηα δηαθνξεηηθφ ιφγν; Θα κπνξνχζαηε λα επεξεάζεηε ην άηνκν 

έηζη πνπ λα εθδειψλεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ κε ζεηηθφ ηξφπν; 

Βαζηζκέλνη ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ζεηηθέο εξκελείεο, ηα ζεηηθά θίλεηξα θαη ηηο 

ζεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ ηη πξαγκαηηθά ζα κπνξνχζαηε λα πείηε 
ή λα θάλεηε κε βάζε απηά ηα ζηνηρεία; 

Πεξηγξάςηε ηηο κε πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο ή ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ ηνπ 

νπνίνπ ε ζπκπεξηθνξά απνηειεί πξφβιεκα γηα ζαο. 

Απαξηζκήζηε ηηο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο κηα ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αηφκνπ 
δελ απνηειεί πξφβιεκα γηα ζαο. 

Δπηιέμηε έλα ζηνηρείν απφ ηα πξνεγνχκελα πνπ ζα ήηαλ ην επθνιφηεξν γηα ζαο λα ην 

ζρνιηάζεηε ζεηηθά. 

ηεξηγκέλνη ζην ζηνηρείν πνπ επηιέμαηε ηη ζα κπνξνχζαηε λα πείηε κε ζεηηθφ ηξφπν ζην 

άηνκν ηνπ νπνίνπ ε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά δελ είλαη πξνβιεκαηηθή γηα ζαο; ε πνηα 
πεξίπησζε ζα ην πείηε; 

Καηαγξάςηε ηηο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ην άηνκν δελ παξνπζηάδεη πξνβιεκαηηθή 

ζπκπεξηθνξά. εκεηψζηε φζεο πεξηζζφηεξεο δηαθνξέο κπνξείηε λα εληνπίζεηε αλάκεζα 
ζηηο πξνβιεκαηηθέο θαη ηηο κε πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο. 

Καηαγξάςηε ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ γηα ηα νπνία δελ 

επηζπκείηε θακηά αιιαγή. 

Πξνζδηνξίζεηε ηηο αληηδξάζεηο ζαο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο ζηηο κε πξνβιεκαηηθέο 
ζπκπεξηθνξέο. Απμήζηε ην ρξφλν πνπ αθηεξψλεηε ζηηο κε πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο. 

       

     πκπιεξσκαηηθή ζηξαηεγηθή ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί θαη ε «νκαδνζπλεξγαηηθή 

κάζεζε», πνπ είλαη εμαηξεηηθά ιεηηνπξγηθή γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ηε 

κεηαηξνπή ηνπο ζε απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία κάζεζεο (adaptive schools work). ην 

πιαίζην ηεο νκαδηθήο ιεηηνπξγίαο θαζνξίδεηαη έλαο «εκςπρσηήο» (facilitator) θαη 

πξνζδηνξίδεηαη ε αθφινπζε δέζκε δεμηνηήησλ, θξίζηκσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ: 

 Απνζηνιή (sending): έθζεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο επηθνηλσλίαο, απνθάιπςε φισλ ησλ 

ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ, πξφλνηα γηα γεγνλφηα, ηδέεο, απφςεηο θαη ζπκβνπιέο, 

αλαθνίλσζε ηνπ ηξφπνπ αληίιεςεο ησλ πξαγκάησλ, θαηάιιειε ρξήζε ηεο 

θσλήο, αλαγλψξηζε ηδεψλ (π.ρ. «λνκίδσ όηη…», «κνπ θαίλεηαη όηη…» θιπ θαη φρη 

«απηνί ιέλε όηη…»), απνζαθήληζε ησλ ζέζεσλ πνπ ππνζηεξίδνληαη. 

 Απνδνρή (receiving):  έιεγρνο ηεο θαηαλφεζεο κέζσ παξάθξαζεο, δηαθνπψλ, 

δηεξεχλεζεο θαη εμέηαζεο ζε βάζνο. 

 Απόδνζε πξνζνρήο ζηνλ εαπηό καο θαη ηνπο άιινπο (paying attention): ελεκέξσζε 

γηα ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ, εγξήγνξζε γηα ηηο παξακέηξνπο 

ηεο θσλήο ησλ άιισλ, ηε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία θαη ηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ, 

επίγλσζε ησλ θαζεθφλησλ θαη ησλ δηαζέζεσλ ηεο νκάδαο. 

     ηελ φιε δηαδηθαζία είλαη ρξήζηκε ε ηήξεζε πξσηνθφιισλ, γηαηί απηά κπνξεί λα 

ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε ςπρνινγηθνχ θιίκαηνο αζθάιεηαο, απαξαίηεηνπ γηα ηελ 

εηιηθξηλή ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή κε άιινπο. Αζθάιεηα γηα θάπνηνπο κπνξεί λα 

ζεκαίλεη φηη γλσξίδνπλ πσο είλαη πξνζηαηεπκέλνη απφ ιεθηηθέο επηζέζεηο ή φηη έρνπλ ηελ 

αίζζεζε πσο αλαγλσξίδεηαη ε ζπλεηζθνξά ηνπο. Μπνξεί αθφκε λα ζεκαίλεη φηη δελ 
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ππνηηκάηαη ε πξνζσπηθφηεηά ηνπο ή φηη δελ έξρνληαη ζε ακεραλία, φηη ληψζνπλ πσο είλαη 

ηζφηηκνη ή πσο δε θνβνχληαη γηα πηζαλή ηηκσξία. Σέινο, κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη 

ρξεηάδνληαη ρξφλν, γηα λα ζθεθηνχλ πξηλ λα κηιήζνπλ, φηη νη ζπδεηήζεηο δελ 

θπξηαξρνχληαη απφ ηηο θσλέο ησλ πνιπινγάδσλ ή, θη απηφ ίζσο είλαη ην πην ζεκαληηθφ 

ζηελ νκαδηθά δνπιεηά, φηη είλαη ειεχζεξνη λα κηιήζνπλ, ρσξίο λα είλαη απνιχησο βέβαηνη 

γηα θάηη. 

     Υσξίο ηε ρξήζε πξσηνθφιισλ νη νκάδεο ηείλνπλ είηε λα απνθεχγνπλ λα ζπδεηνχλ 

αθαλζψδε δεηήκαηα είηε λα ηα ζίγνπλ κε ηξφπνπο πνπ πξνθαινχλ ζπγθηλεζηαθέο 

ζπγθξνχζεηο. Σα πξσηφθνιια πξνζθέξνπλ αζθάιεηα σο πξνο ηε ζπκκεηνρή ζηε 

ζπδήηεζε, εζηίαζε ζε ζέκα ή ζέκαηα, ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηξαηεγηθψλ, θαζνξηζκφ 

ησλ απαηηνχκελσλ γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ θαη νξίσλ ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ηα ζέκαηα. Σα 

κέιε κηαο νκάδαο πξέπεη λα ληψζνπλ αζθαιή, γηα λα δηαθηλδπλεχζνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ 

θαη λα εθθξάζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο, αιιά ηα πξσηφθνιια κπνξεί λα πεγαίλνπλ θαη πέξα 

απφ ηελ παξνρή άλεζεο. Σα κέιε κπνξεί λα κε ληψζνπλ θαη πνιχ άλεηα. Κη απηφ είλαη 

αλακελφκελν, είλαη θπζηνινγηθφ θαη ζεκαληηθφ, γηαηί ε έιιεηςε άλεζεο απνηειεί ζπρλά 

παξάζπξν ζηε κάζεζε.  

     Ο «εκςπρσηήο» επηιέγεη ζηξαηεγηθέο ραιαξέο ή απζηεξά δνκεκέλεο απφ έλα ζπλερέο, 

αλάινγα κε ηηο δεμηφηεηεο ηεο νκάδαο, ηε ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε ησλ κειψλ θαη ην 

βαζκφ γλσζηηθήο πνιππινθφηεηαο ηνπ ζέκαηνο. Γχν απζηεξά δνκεκέλα πξσηφθνιια 

είλαη ηα εμήο: 

 Πξώηε θαη ηειεπηαία ιέμε (first – last word): ηα άηνκα δηαβάδνπλ έλα ζψκα 

ζρεηηθψλ κε ην ζέκα θεηκέλσλ, θαηά πξνηίκεζε πξηλ απφ ηε ζπλάληεζε, θαη 

επηζεκαίλνπλ ηκήκαηα κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηα ίδηα. ε κηθξέο νκάδεο, 

θάζε άηνκν κε ηε ζεηξά ζπλεηζθέξεη κε έλα ζεκείν πνπ ππνγξάκκηζε, ρσξίο λα 

θάλεη ζρφιηα πάλσ ζ‟ απηφ. Σα ππφινηπα κέιε θάλνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ην 

ζρνιηάδνπλ, ρσξίο λα γίλεηαη εθηελήο ζπδήηεζε. ηε ζπλέρεηα, ην πξφζσπν πνπ 

έθαλε ηελ αξρηθή επηζήκαλζε κνηξάδεηαη ηηο ζθέςεηο ηνπ γηα ην ζέκα, έρνληαο 

ηνλ ηειεπηαίν ιφγν. Η φιε δηαδηθαζία δηεμάγεηαη γχξσ απφ έλα ηξαπέδη. 

 Πίλαθαο ππνζέζεσλ (assumptions wall): Απηή ε δνκή απαηηεί ηελ αλάδπζε ησλ 

ππνθείκελσλ ππνζέζεσλ, πνπ θαζνξίδνπλ ηηο αληηιήςεηο, ηηο ζέζεηο, ηε ινγηθή 

θαη ηα ζπλαηζζήκαηα. Απηέο ζπάληα εθζέηνληαη, αιιά, φηαλ δεισζνχλ δεκφζηα, 

επηηξέπνπλ ζηα ηέιε ηεο νκάδαο λα εμεηάζνπλ ηε ινγηθή ηνπο, λα γίλνπλ 

ιηγφηεξν επηθξηηηθά θαη λα θαηαλνήζνπλ ηνπο άιινπο θαιχηεξα. Σα κέιε ηεο 

νκάδαο: 

 δεκηνπξγνχλ θαηάινγν κε ηηο ππνζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε έλα ζέκα (π.ρ. 

επηζηεκνληθέο, ζξεζθεπηηθέο), 

 επηιέγνπλ ηελ ππφζεζε πνπ θπξίσο θαζνδεγεί ηε ζθέςε ηνπο φζνλ αθνξά 

ην ζέκα, ηελ θαηαγξάθνπλ ζε κηα θφιια ραξηηνχ κε νθηψ έσο δέθα ιέμεηο 

θαη ηελ αλαξηνχλ ζηνλ πίλαθα, 

 δεηνχλ πιεξνθνξίεο θαη ππνβάιινπλ εξσηήζεηο γηα ηηο ππνζέζεηο απηέο, 

παίξλνληαο δηαδνρηθά ην ιφγν (ζε ζρήκα θχθινπ). 

     Κάζε κέινο κπνξεί λα ππνβάιεη εξψηεζε γηα κία απφ ηηο ππνζέζεηο ή λα ηελ 

πξνζπεξάζεη. Πεδία γηα ππνβνιή εξσηεκάησλ ζρεηηθά κε ηηο ππνθείκελεο ππνζέζεηο 

κπνξεί λα είλαη ε πξνέιεπζε, ε πεξηεθηηθφηεηα, νη αμίεο, ε ζπνπδαηφηεηα θαη νη 

ζπλέπεηεο. Οη εξσηήζεηο πξέπεη λα ππνβάιινληαη κε ηνλ θαηάιιειν ηφλν ηεο θσλήο θαη 

λα δηαηππψλνληαη κε ηνλ εμήο ηξφπν: «είκαη πεξίεξγνο γηα ην ιόγν πνπ θάλεη απηή ηελ 



 41 

ππόζεζε ζεκαληηθή γηα ζέλα». «Βνήζεζέ κε λα θαηαιάβσ ηηο αμίεο πνπ πηζηεύεηο όηη απηή 

ε ππόζεζε εκπεξηέρεη». «Υπάξρνπλ πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο λνκίδεηο όηη απηέο νη 

ππνζέζεηο κπνξεί λα κελ ηζρύνπλ»; «Μπνξείο λα κε βνεζήζεηο λα θαηαιάβσ ηε ζθέςε 

ζνπ, θάλνληάο κνπ γλσζηά ηα δεδνκέλα πάλσ ζηα νπνία ζηεξίδεηαη»; Κάζε θάζε 

αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ αξρίδεη κε κηα ζχληνκε ζπδήηεζε κεηαμχ απηνχ πνπ δεηά 

πιεξνθνξίεο θαη εθείλνπ πνπ θάλεη ηηο ππνζέζεηο έηζη, ψζηε λα απνθαιπθζνχλ ηα 

βαζχηεξα λνήκαηα πίζσ απφ ηηο ππνζέζεηο. Ο «εκςπρσηήο» αζθεί επνπηεία θαη 

επεκβαίλεη κφλνλ φηαλ είλαη αλάγθε λα θξαηεζνχλ ρακειά νη ηφλνη θαη λα ηεξεζεί ε 

δηαδηθαζία. 

     Η εθαξκνγή ηνπ ηειεπηαίνπ εηδηθά ζηαδίνπ απαηηεί γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

ζπδήηεζεο επηινγή θαηάιιεισλ πεξηερνκέλσλ, δηαδηθαζία αιιειεπίδξαζεο θαη 

ζηξαηεγηθέο πνπ λα πξνλννχλ έηζη πνπ ην έλα κέινο λα αιιειεπηδξά κε ηα άιια, λα ηα 

αθνχζεη, λα εθζέηεη ηηο ζθέςεηο θαη ηηο απφςεηο ηνπ, λα παξάγεη θαη λα ειέγρεη ηδέεο. 

Πφζε βαξχηεηα ζα δνζεί ζηα πεξηερφκελα θαη πφζε ζηηο δηαδηθαζίεο, απνηειεί 

πξσηαξρηθφ παξάγνληα γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο ζπλάληεζεο. Δίλαη δηαπηζησκέλν εκπεηξηθά 

φηη φζν πεξηζζφηεξν ζπλαίζζεκα εκπιέθεηαη ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε πνιππινθφηεηα, 

ελψ φζν κεγαιχηεξεο είλαη νη ηδενινγηθέο πξνθιήζεηο ηφζν πεξηζζφηεξνο ρξφλνο 

απαηηείηαη. 

     Ο ηχπνο ηεο δηαδηθαζίαο κπνξεί λα πνηθίιεη αλάινγα κε ην ζθνπφ ηεο ζπλάληεζεο. 

Γηα λα παξαρζνχλ πιεξνθνξίεο, νη ζπλαληήζεηο πξέπεη λα είλαη είηε εζηηαζκέλεο ζ‟ 

απηέο ή λα δηακνξθψλνληαη κε βάζε ζηξαηεγηθέο κε ηηο νπνίεο ε νκάδα ζα είλαη ζε ζέζε 

λα ζπγθεληξψζεη δεδνκέλα. Η νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ πξνυπνζέηεη κεγαιχηεξε 

γλσζηηθή πνιππινθφηεηα θαη ζπλεξγαζία. Σα κέιε πξέπεη λα εμεηάδνπλ ην βαζκφ 

θαηαλφεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, λα αλαδεηνχλ θαη λα θαηαιήγνπλ ζε ηαμηλνκηθά 

ζρήκαηα, λα αλαπηχζζνπλ επίπεδα ζπλαίλεζεο. Αλ νη πξνθιήζεηο είλαη πεξηζζφηεξν 

ζχλζεηεο, ελδέρεηαη λα απαηηνχληαη δηαθνξεηηθά πξσηφθνιια θαη εθηελείο ρξνληθέο 

πεξίνδνη. ε ζέκαηα πνπ πξνθαινχλ ζπλαηζζεκαηηθέο θνξηίζεηο ε νκάδα πξέπεη λα 

θηλείηαη αξγά, ψζηε ηα κέιε ηεο λα είλαη βέβαηα πσο γίλνληαη θαηαλνεηά. Βαζηθφ είλαη, 

πάλησο, λα ηεξνχληαη θαηά ηελ επηθνηλσλία αξρέο θαη φρη πξνηηκήζεηο, θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηξαηεγηθέο πνπ επηηξέπνπλ ζηα άηνκα λα εθθξάδνληαη θηιηθά θαη λα 

ακθηζβεηνχλ ηηο ζέζεηο ησλ άιισλ ρσξίο ηελ απεηιή ηνπ ζπκνχ, ηεο έρζξαο ή ηεο 

αληαπφδνζεο. Καη θπζηθά, ζε θάζε πεξίπησζε, νπζηψδεο ζηνηρείν είλαη ν αθξηβήο 

ππνινγηζκφο ηνπ ρξφλνπ. 

     Σέινο, αλ νη ζηξαηεγηθέο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ δε κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζε θνηλά απνδεθηέο ιχζεηο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ άηνκν ή κία νκάδα 

δηαηξέρεη θίλδπλν, είλαη αλαγθαίν λα ειεγρζνχλ νη ζπγθξνχζεηο. Πξνεγνπκέλσο, βέβαηα, 

πξέπεη λα έρνπλ εμαληιεζεί νη πξνζπάζεηεο γηα ζπλεξγαηηθή αληηκεηψπηζή ηεο, γηαηί 

αιιηψο κπνξεί λα ραζνχλ επθαηξίεο γηα πξφνδν ηφζν ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αηφκσλ 

φζν θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Βαζηθά ζεκεία ζηε δηαδηθαζία γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

ζχγθξνπζεο είλαη ηα αθφινπζα:  

 Απηφο πνπ ζα αλαιάβεη ηνλ έιεγρν σο «δηακεζνιαβεηήο» (mediator) ζα πξέπεη λα 

είλαη πξφζσπν θχξνπο θαη θνηλήο απνδνρήο. Σν πξφζσπν απηφ κπνξεί λα είλαη 

θαη έλαο καζεηήο, πνπ ζα έρεη φκσο εθπαηδεπηεί έηζη πνπ λα κπνξεί λα 

αληαπνθξηζεί ζην ξφιν κε επηηπρία (peer mediation approach).  

 Ο έιεγρνο ηεο ζχγθξνπζεο δε ζα πξέπεη λα θαηαπηέζεη ηα επηρεηξήκαηα, αιιά λα 

βνεζήζεη ζηελ νξγάλσζε ησλ δξάζεσλ, κε ηξφπν πνπ λα κπνξεί λα ζπδεηηνχληαη 
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ηα ζέκαηα ρσξίο επηβιαβείο ζπλέπεηεο γηα θαλέλα. Η θαηαπίεζε ησλ 

επηρεηξεκάησλ  πηζαλφλ λα θαηαζηγάζεη ή λα θξχςεη ηε ζχγθξνπζε, απηή φκσο 

ζε ιίγν ζα επαλεκθαληζηεί. 

 Οη εκπεηξίεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ αηφκσλ πξέπεη λα εθθξάδνληαη θαη λα 

αλαγλσξίδνληαη ρσξίο θξηηηθή, εηδηθά φηαλ ηνπο δεηείηαη λα ειέγρνπλ ηηο πξάμεηο 

ηνπο. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ρξήζε ηεο 

γιψζζαο. Δίλαη π.ρ. απνδεθηή ε θξάζε «θαηαιαβαίλσ όηη είζαη αγαλαθηηζκέλνο. 

Πεξηκέλσ από ζέλα λα…», είλαη φκσο απαξαίηεην λα απνθεχγεηαη ε ρξήζε ηνπ 

«αιιά», γηαηί νπζηαζηηθά αθπξψλεη ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ 

εκπεηξηψλ ηνπ άιινπ. Κξίζηκν ζηνηρείν, επίζεο, είλαη θαη ε ηθαλφηεηα 

«ελεξγεηηθήο αθξόαζεο», πνπ κπνξεί λα εθθξάδεηαη κε θηλήζεηο, κε ην θνίηαγκα 

ηνπ άιινπ ζηα κάηηα, κε δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο, κε ηε ζπλφςηζε ησλ ιφγσλ 

ηνπ θιπ. 

 O έιεγρνο ηεο ζχγθξνπζεο κπνξεί απιψο λα ζεκαίλεη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ 

αηηίνπ, π.ρ. ηελ άξζε κηαο παξεμήγεζεο, ηελ αλαδήηεζε πεξηζζφηεξσλ 

δηαζέζηκσλ πφξσλ, ηνλ θαζνξηζκφ δηαθνξεηηθψλ θαζεθφλησλ θαη επθαηξηψλ γηα 

θάζε άηνκν θιπ. 

ε αξθεηέο ρψξεο εθαξκφδνληαη εδψ θαη ρξφληα εηδηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ ζηε δηακεζνιάβεζε (peer mediation programs), κε ζθνπφ ηελ 

απφθηεζε δεμηνηήησλ απαξαίηεηε γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπκνχ, ηελ εηξεληθή δηεπζέηεζε 

ησλ ζπγθξνχζεσλ, ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ θνηλσληθή 

πξνζαξκνγή. Σα πξνγξάκκαηα απηά, είηε κε ηε κνξθή εηδηθψλ ζρεδίσλ εξγαζίαο είηε 

ελζσκαησκέλα ζην εβδνκαδηαίν curriculum, δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο 

παηδηψλ πνπ είλαη δπζπξνζάξκνζηα θαη πεξηζζφηεξν επεπίθνξα ή επάισηα ζηε βία 

(children at risk), αιιά αθνξνχλ φινπο ηνπο καζεηέο (βι. π.ρ. The “Working Together To 

Resolve Conflict” curriculum). Απφ ζεσξεηηθή άπνςε αμηνπνηνχλ ηελ αλάγθε λα 

γλσξίδνπλ νη καζεηέο ηα δεδνκέλα ηεο ζχγθξνπζεο, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα ηελ 

επηιχζνπλ, θαζψο θαη ηε δηαπίζησζε φηη ε γλψζε δελ είλαη ηθαλή απφ κφλε ηεο λα θέξεη 

αιιαγέο, αιιά απαηηείηαη ε εμάζθεζή ηνπο ζε δεμηφηεηεο ζπκπεξηθνξάο, ψζηε λα 

θαηαζηήζνπλ ηε γλψζε ηνπο ιεηηνπξγηθή.  

Σα ζρεηηθά πξνγξάκκαηα απνηεινχλ πξαθηηθή πξνζαξκνγή ηνπ γλσζηνχ σο  

«ηξηαδηθνύ κνληέινπ δηακεζνιάβεζεο» (Triadic Mediational Transaction Model) ησλ J. 

Porter θαη R. Taplin (1987), πνπ απνδίδεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην ππφβαζξν ηεο 

ζχγθξνπζεο (νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηζκηθφ, δηαπξνζσπηθφ θιπ), ην νπνίν κπνξεί 

λα επεξεάδεη ηηο ζπκπεξηθνξέο. Λακβάλεη ππφςε ηνπ, επίζεο, ηελ πξνζέγγηζε ηεο 

Δμειηθηηθήο Ψπρνινγίαο φηη ηα παηδηά θαη νη έθεβνη πνπ αληαπνθξίλνληαη κε ζεηηθνχο 

ηξφπνπο ζηηο πξνθιήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη έρνπλ ζεηηθά πξφηππα αλαπηχζζνπλ 

κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο, εθφζνλ δεκηνπξγνχλ λέεο γλσζηηθέο 

δνκέο εμαηηίαο ηφζν ησλ πξνθιήζεσλ φζν θαη ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ καζεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο. Οη θχξηεο θάζεηο ηέηνησλ πξνγξακκάησλ εζηηάδνπλ: 

 ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζχγθξνπζεο σο ζηνηρείνπ ηεο πξαγκαηηθήο δσήο, πνπ φκσο 

απαηηεί θαηάιιειεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο γηα ηελ επνηθνδνκεηηθή αληηκεηψπηζή 

ηνπ, 

 ζηελ θαηάθηεζε επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ κέζσ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ηνπο 

θάλνπλ ελεξγεηηθνχο αθξναηέο θαη θαιχηεξνπο νκηιεηέο, 
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 ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ζπκνχ σο ζπλαηζζήκαηνο (πηζαλά αίηηα, θπζηθά ζεκάδηα, 

ηξφπνη έθθξαζεο, ηερληθέο  γηα θαηαπξάπλζε ηνπ ζπκνχ, πξνβιεκαηηζκφο γηα 

ελαιιαθηηθέο αληηδξάζεηο θιπ), 

 ζηε δηαρείξηζε ηνπ ζπκνχ κέζσ πξαθηηθψλ γηα ηνλ έιεγρφ ηνπ κε εζηίαζε ζηε 

δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιεκάησλ, 

 ζηελ δηαδηθαζία δηακεζνιάβεζεο (ηη είλαη, πνηεο είλαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο, πψο 

ιεηηνπξγεί, πψο κπνξεί λα είλαη επηηπρήο θιπ). 

     Καηάιιειε ζηξαηεγηθή, ε νπνία κπνξεί ζαπκάζηα λα ζπλδπαζηεί θαη κε άιιεο απφ ηηο 

παξαπάλσ, ζεσξείηαη θαη ε «αλάιεςε ξόισλ». Η ζηξαηεγηθή απηή πξνζθέξεηαη γηα: 

 ηελ εμάζθεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, κε ζθνπφ ηελ πξνεηνηκαζία γηα λέν ξφιν ή ηελ 

αληηκεηψπηζε πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ,  

 ηελ αλάιπζε κηαο πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο, κε ζθνπφ λα εμεηαζηνχλ 

ελαιιαθηηθνί ηξφπνη ρεηξηζκνχ ηεο, 

 ηελ «εθ ησλ έζσ» αλαθάιπςε ησλ θηλήηξσλ θαη ησλ ξφισλ ησλ άιισλ ή ηνπ 

εαπηνχ καο. 

ηελ «αλάιεςε ξόισλ» έκθαζε δίλεηαη ζηελ αλάπηπμε λέσλ δεμηνηήησλ θαη ηεο  

ηθαλφηεηαο ελδνζθφπεζεο, κε ζθνπφ ηελ επίιπζε ή ηελ πξφιεςε πξνβιεκάησλ. 

Απνηειεί έλαλ ηχπν πξνζνκνίσζεο, κε ηελ νπνία έλα άηνκν ή κηα νκάδα κπνξεί λα 

εηζαρζεί ζε κηα αλάινγε θαηάζηαζε θαη λα αμηνινγήζεη ηηο ζπλέπεηεο δηαθνξεηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ. Κχξηεο κνξθέο πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηηο νπνίεο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ε «αλάιεςε ξόισλ» είλαη απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε: 

 ηελ εμνπζία θαη ηελ απζεληίεο, 

 ηελ εζηθή θαη ηε ινγηθή, 

 ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο, 

 ηηο λφξκεο θαη ηα θξηηήξηα, 

 ηελ αιιαγή θαη ηελ εμέιημε. 

Γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο απαηηείηαη κηα ζεηξά ελεξγεηψλ, κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ κεγαιχηεξε ζεκαζία έρνπλ ε επηινγή ελφο ζελαξίνπ γηα κηα αλάινγε κε ην 

ππαξθηφ πξφβιεκα θαηάζηαζε, ε επηινγή θαη ε ρξήζε δεδνκέλσλ, ε δηακφξθσζε ησλ 

νκάδσλ, ε επηινγή θαη ε δηεπζέηεζε ηνπ ρξφλνπ, ε επηινγή ηνπ ρψξνπ, ε δηαρείξηζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, νη αληηδξάζεηο φζσλ δε ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία θιπ. Υξεηάδεηαη, 

επίζεο, πξνζνρή ζην γεγνλφο φηη ηα κέιε ηεο νκάδαο εζηηάδνπλ ζπλήζσο ην ελδηαθέξνλ 

ηνπο φρη ζηελ ελζπλαίζζεζε θαη ζηε δηαδηθαζία θαηαλφεζεο, αιιά ζηελ ίδηα ηε ιχζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο, θαζψο θαη ζην φηη ζπρλά ηέηνηεο πξαθηηθέο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ 

ελίζρπζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ηε δηαηψληζε ησλ ζπγθξνχζεσλ. 

     Οη παξαπάλσ ζηξαηεγηθέο, βέβαηα, κπνξεί λα θαίλνληαη απιντθέο θαη κεξηθέο. 

Ωζηφζν, πξνυπνζέηνπλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, πέξα απφ ηηο νξγαλσηηθέο 

δεμηφηεηεο, δηάζεζε γηα νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ζηε ζρνιηθή δσή θαη ηθαλφηεηα γηα 

αλαζηνραζκφ, πξάγκα πνπ ζπρλά είλαη επψδπλν, γηαηί πξνζθξνχεη ζηηο κηθξνζεσξίεο θαη 

ηα ζηεξεφηππα ζηα νπνία ν θαζέλαο ππφθεηηαη. Φπζηθά, ζε θακηά πεξίπησζε δελ 

ππνηηκάηαη ε ζεκαζία ηεο πνιηηηθήο θαη ηνπ θνηλσληθνπνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο νχηε 

αλαηξείηαη ε αμία ηνπ νξάκαηνο πνπ πξέπεη λα έρεη ην ζρνιείν. Πάλησο, είλαη πνιχ πην 

ρξήζηκεο θαη απνηειεζκαηηθέο απφ ηηο ηερληθέο επηβίσζεο πνπ εθαξκφδνληαη ζην 

ζεκεξηλφ ζρνιείν, ηελ πξνζαξκνγή ζε θαηαζηάζεηο «ακνηβαίαο θαηαλόεζεο» κεηαμχ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ (π.ρ. αλνρή ζηελ έιιεηςε αληαπφθξηζεο ησλ καζεηψλ ζηα 

καζήκαηα θνξκνχ), ηελ ακεραλία ή ηελ απφγλσζε κπξνζηά ζηελ απμαλφκελε απαμίσζε 
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ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ, ηε βίσζε αγρνγφλσλ θαηαζηάζεσλ ή ηελ παξαίηεζε θαη ηελ 

αδηαθνξία.      

     ηηο κέξεο καο, δελ είλαη ιίγνη εθείλνη πνπ ηζρπξίδνληαη φηη ε θαηαζθεπή ηνπ 

κεηακνληέξλνπ ππνθεηκέλνπ, ελφο ππνθεηκέλνπ ρσξίο θξηηηθή ζθέςε θαη βαζηά 

ζπλαηζζήκαηα αιιά κε ςπρψζεηο, είλαη κηα δηαδηθαζία ζε εμέιημε. Ο παηδαγσγηθφο 

ξφινο ησλ γνλέσλ έρεη ππνθαηαζηαζεί απφ ηελ ηειεφξαζε, ηα παηδηά δπζθνιεχνληαη πηα 

λα αθνχζνπλ θαη λα κηιήζνπλ, δπζθνιεχνληαη λα είλαη καζεηέο, ε εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία ηείλεη λα κεηαηξαπεί ζ‟ έλα «δεκνθξαηηθό δάπηλγθ». Ωζηφζν, φζν θη αλ νη 

δάζθαινη εκπνδίδνληαη λα θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο, νθείινπλ λα ιεηηνπξγνχλ ζαλ λα 

είλαη νη κφλνη πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηα παηδηά θαη ηνπο λένπο. Γηαθνξεηηθά, ην 

δεκφζην ζρνιείν θηλδπλεχεη λα κεηαβιεζεί ζην θνληηλφ κέιινλ ζ‟ έλα «ζεκαηηθό πάξθν», 

θάηη κεηαμχ παηδηθνχ ζηαζκνχ θαη αζχινπ κε πεξηζσξηαθέο δψλεο αλαπαξαγσγήο ηεο 

γλψζεο θαη θπξίαξρν ην ξφιν ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Άιισζηε, νη ειίη αλαπαξάγνληαη 

ζηα αθξηβά ηδησηηθά ζρνιεία κε βάζε ηα πξφηππα ηεο ζπζηεκαηηθήο θξηηηθήο ζθέςεο θαη 

κέζα ζε απζηεξφ πιαίζην θαλφλσλ. Σν θξίζηκν εξψηεκα, ινηπφλ, είλαη: ζα γίλνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ζπλππεχζπλνη ζηελ θαηαζθεπή δηαδηθαζηηθψλ ειηζίσλ, πεξηραξαθσκέλνη 

ζηε γξαθεηνθξαηηθή αληίιεςε γηα ην ξφιν ηνπ ζρνιείνπ, ή ζα αλαθαιχςνπλ εθ λένπ ηε 

ρακέλε παηδαγσγηθή δηάζηαζή ηνπ, αλαδεηθλχνληάο ην ζε εζηθή νληφηεηα θαη ρψξν 

δεκηνπξγίαο;  
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ΟΗΚΟΤΣΖΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ: 
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΛΛΑΓΖ ΜΗΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 
 

 

 αιιαγή ηεο νπηηθήο γσλίαο – ηξνπνπνίεζε ηεο ζθέςεο πάλσ ζην πξφβιεκα  

      (= αλαζηνραζκφο θαη αλαπιαηζίσζε) 

 ζπλεξγαηηθή δπλαηφηεηα θαη ζεηηθή ελαιιαθηηθή εξκελεία 

 ξφινο ηνπ ληεληέθηηβ (= εξσηήζεηο γηα ηε δηαιεχθαλζε ησλ πξνβιεκάησλ) 

 αλαδήηεζε ζεηηθψλ θηλήηξσλ ζηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο 

 ελζάξξπλζε ηεο πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν 

 αμηνπνίεζε ηνπ ρηνχκνξ 

 εζηίαζε ζε φ,ηη δελ απνηειεί πξφβιεκα 

 αιιαγή ηνπ εαπηνχ καο (= ιεμηιφγην, χθνο, θίλεζε θιπ) 

 εληνπηζκφο αιιαγψλ κεηά απφ ηηο πξνζπάζεηεο 

 

 

 

1.  ΑΝΑΠΛΑΗΗΧΖ 
Πώς λα ζθεθηείηε ηο πρόβιεκα δηαθορεηηθά 
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θεθηείηε έλα πξφβιεκα πνπ έρεηε ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ. πλήζσο ηα πξνβιήκαηα απηά 

έρνπλ νλφκαηα θαη πξφζσπα. θεθηείηε κηα πξαγκαηηθή θαηάζηαζε κε πξαγκαηηθνχο 

αλζξψπνπο πνπ απνηειεί ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ πξφβιεκα γηα ζαο. Κξαηήζηε ζεκεηψζεηο γηα 

ηνλ εαπηφ ζαο. 

Πεξηγξάςηε ηη ζπκβαίλεη ζηελ πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε. Πνηνο θάλεη ηη;  

Πφηε ην θάλεη; Πνηνο άιινο εκπιέθεηαη; 

Πψο αληαπνθξίλεζηε εζείο ζπλήζσο ζηελ πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά;  

Πνην είλαη ην ζπλεζηζκέλν απνηέιεζκα; 

Πνηα είλαη ε ησξηλή ζαο εξκελεία γηα ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν ην πξφζσπν  

ζπκπεξηθέξεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν; 

Πνηεο ζεηηθέο ελαιιαθηηθέο εξκελείεο ζα κπνξνχζε λα ππάξμνπλ γη‟ απηή ηε  

ζπκπεξηθνξά; 

Βαζηζκέλνη ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο ζεηηθέο εξκελείεο ηεο ζπκπεξηθνξάο  

ηνπ αηφκνπ, πψο ζα κπνξνχζαηε λα αληηδξάζεηε κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απ‟ φ,ηη ζην  

παξειζφλ; Ση ζα κπνξνχζαηε πξαγκαηηθά λα πείηε ή λα θάλεηε κε βάζε κία  απφ ηηο  

ζεηηθέο εξκελείεο; 

 

2.  ΘΔΣΗΚΖ ΤΠΟΓΖΛΧΖ ΚΗΝΖΣΡΧΝ 

Αλαδεηώληας ζεηηθά θίλεηρα ζηα προβιήκαηα ζσκπερηθοράς 

 

θεθηείηε έλα πξφβιεκα πνπ έρεηε ηειεπηαία. Κξαηήζηε ζεκεηψζεηο. Να είζηε φζν ην 

δπλαηφλ πην ζαθείο. 

Ση θάλεη ην άηνκν; Πφηε ην θάλεη; Πνηνο άιινο εκπιέθεηαη; 

Πψο αληαπνθξίλεζηε εζείο ζπλήζσο; Πνην απνηέιεζκα έρεηε;  

Γηαηί λνκίδεηε φηη ην άηνκν ην θάλεη απηφ; Πνηα λνκίδεηε φηη είλαη ηα θίλεηξα ηνπ   

αηφκνπ γη‟ απηή ηε ζπκπεξηθνξά; 

Πνηα ζεηηθά θίλεηξα ζα κπνξνχζε λα ππάξρνπλ γη‟ απηή ηε ζπκπεξηθνξά;  

Βαζηζκέλνη ζε έλα ή πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα ζεηηθά θίλεηξα ηεο ζπκπεξηθνξάο,  

πψο ζα κπνξνχζαηε λα αληαπνθξηζείηε δηαθνξεηηθά απ‟ φ,ηη ζην παξειζφλ; 

Ση ζα κπνξνχζαηε πξαγκαηηθά λα πείηε ή λα θάλεηε κε βάζε έλα απφ ηα ζεηηθά θίλεηξα; 

 

 

3.  ΘΔΣΗΚΖ ΤΠΟΓΖΛΧΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΧΝ 

Αλαδεηώληας ζεηηθές ιεηηοσργίες ζηα προβιήκαηα ζσκπερηθοράς 
 

θεθηείηε έλα πξφβιεκα πνπ έρεηε ηειεπηαία. Κξαηήζηε ζεκεηψζεηο γηα ηνλ εαπηφ ζαο. 

Να είζηε φζν γίλεηαη ζαθέζηεξνη ζηελ πεξηγξαθή ηεο πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

Πνηνο θάλεη ηη, πφηε, ζε πνηνλ θιπ; 

Πψο αληηδξάηε εζείο ζπλήζσο θαη κε πνην απνηέιεζκα; 

Πνηεο είλαη κεξηθέο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο απηήο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο πνπ βιέπεηε ζην παξφλ; 

Πνηεο ζα κπνξνχζε λα είλαη ζεηηθέο νηθνζπζηεκηθέο 

ιεηηνπξγίεο απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο; 

εκείσζε: 
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Μηα ιεηηνπξγία δελ είλαη απαξαίηεηα έλα επηδησθόκελν 

απνηέιεζκα. Μηα ιεηηνπξγία είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ ζρεηίδεηαη ή εμαξηάηαη από άιινπο 

παξάγνληεο. Έηζη,  

αλ ζπκβαίλεη ην Α, ηόηε θάληε ην Β, ην Γ θαη ην Γ. 

ηεξηγκέλνη ζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο νηθνζπζηεκηθέο ιεηηνπξγίεο,  

πψο ζα κπνξνχζαηε λα αληηδξάζεηε κε δηαθνξεηηθά απ‟ φ,ηη ζην παξειζφλ; 

Ση ζα κπνξνχζαηε πξαγκαηηθά λα πείηε ή λα θάλεηε βαζηζκέλνη ζε κία απφ απηέο ηηο  

ζεηηθέο ιεηηνπξγίεο; 

 

 

4.  ΔΝΘΑΡΡΤΝΟΝΣΑ ΣΖ ΤΝΔΥΗΖ 
ΣΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ 

 

θεθηείηε έλα πξφβιεκα πνπ έρεηε ηειεπηαία. Κξαηήζηε ζεκεηψζεηο γηα ηνλ εαπηφ ζαο. Να 

είζηε θαηά ην δπλαηφλ ζαθείο ζηελ πεξηγξαθή ηεο πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

Πνηνο θάλεη ηη, πφηε, ζε πνηνλ θιπ; 

Πψο αληηδξάηε εζείο ζπλήζσο, γηα λα θάλεηε ην άηνκν λα ζηακαηήζεη ηελ πξνβιεκαηηθή 

ζπκπεξηθνξά; Πνην απνηέιεζκα έρεηε; 

Με πνηνπο ηξφπνπο ζα κπνξνχζε ε ζπκπεξηθνξά λα εκθαληζηεί δηαθνξεηηθά; Π.ρ. ζε 

δηαθνξεηηθφ κέξνο ή ρξφλν, κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ή γηα δηαθνξεηηθφ ιφγν. 

Πψο ζα κπνξνχζαηε λα επεξεάζεηε ην άηνκν λα εθδειψζεη ηελ ηξνπνπνηεκέλε  

ζπκπεξηθνξά έηζη, ψζηε απηή λα αληηκεησπίδεηαη κε ζεηηθφ ηξφπν; 

 

 

5.  Ζ ΣΔΥΝΗΚΖ ΣΖ ΚΔΡΚΟΠΟΡΣΑ 

Επερεάδοληας έκκεζα ηο πρόβιεκα 
 

θεθηείηε έλα άηνκν (ή κία νκάδα) ηνπ νπνίνπ ε ζπκπεξηθνξά απνηειεί ηειεπηαία 

πξφβιεκα γηα ζαο. Κξαηήζηε ζεκεηψζεηο γηα ηνλ εαπηφ ζαο. 

Πεξηγξάςηε ηηο κε πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο ή ραξαθηεξηζηηθά ελφο αηφκνπ (ή κηαο 

νκάδαο) ηνπ νπνίνπ ε ζπκπεξηθνξά είλαη πξφβιεκα γηα ζαο. 

Απαξηζκήζηε ηηο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο κηα ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ απηνχ (ή ηεο  

νκάδαο) δελ απνηειεί πξφβιεκα γηα ζαο. 

Δπηιέμηε έλα ζηνηρείν απ‟ φζα απαξηζκήζαηε, πνπ ζα ήηαλ ην επθνιφηεξν γηα ζαο λα ην 

ζρνιηάζεηε ζεηηθά θαη κε εηιηθξίλεηα. 

ηεξηγκέλνη ζην ζηνηρείν πνπ επηιέμαηε, ηη ζα κπνξνχζαηε λα πείηε κε εηιηθξίλεηα θαη  

ζεηηθφ ηξφπν ζην άηνκν (ή ζηελ νκάδα) ηνπ νπνίνπ ε ζπκπεξηθνξά είλαη πξνβιεκαηηθή  

γηα ζαο; ε πνηα πεξίζηαζε ζα ην πείηε; 

 

 

6.  ΔΝΣΟΠΗΕΟΝΣΑ ΔΞΑΗΡΔΔΗ 

Εζηηάδοληας ηελ προζοτή ζε ό,ηη δελ αποηειεί πρόβιεκα 
 

θεθηείηε έλα άηνκν ηνπ νπνίνπ ε ζπκπεξηθνξά απνηειεί ηειεπηαία πξφβιεκα γηα ζαο. 

εκεηψζηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζηηο επφκελεο εξσηήζεηο. 

Καηαγξάςηε ηηο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ην άηνκν πνπ πξνζδηνξίζαηε δελ παξνπζηάδεη  
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ηε ζπκπεξηθνξά πνπ ζαο δεκηνπξγεί πξφβιεκα. 

εκεηψζηε φπνηεο δηαθνξέο κπνξείηε λα πξνζδηνξίζεηε αλάκεζα ζηηο πξνβιεκαηηθέο θαη 

ηηο κε πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο. 

Καηαγξάςηε ηηο ζπκπεξηθνξέο, ηα πξνηεξήκαηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ πνπ 

πξνζδηνξίζαηε, γηα ηα νπνία δελ επηζπκείηε θακηά αιιαγή. 

Πξνζδηνξίζηε ηηο δηθέο ζαο αληηδξάζεηο πνπ ήδε έρνπλ ζεηηθφ απνηέιεζκα ζε ζρέζε  

κε ην ζπγθεθξηκέλν άηνκν. Πνηα είλαη ηα δηαθνξεηηθά ζηνηρεία ησλ αληηδξάζεψλ ζαο  

ζ‟ απηέο ηηο κε πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο; 

Κάληε έλα ζρέδην, γηα λα ρξεζηκνπνηήζαηε φζα κάζαηε απαληψληαο ζηηο παξαπάλσ  

εξσηήζεηο, ψζηε λα πνιιαπιαζηάζεηε ην ρξφλν πνπ αθηεξψλεηε ζηηο κε πξνβιεκαηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο. 

 

 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΒΛΔΦΖ ΣΖ ΤΠΟΣΡΟΠΖ 

 

θνπφο ηεο είλαη λα ζεσξεζεί ε επαλεκθάληζε ηεο αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξάο σο κέξνο ηεο 

θαλνληθήο εμέιημεο πνπ νδεγεί ζηε ιχζε θαη φρη ζηελ απνηπρία. Η ζεψξεζε απηή επηηξέπεη 

ηε ζπλέρηζε ηεο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ εδξαίσζε ηεο αιιαγήο. 

 

 Το παράδειγμα ηοσ παιδιού ποσ «πεηάγεηαι» ζηο μάθημα: 

 

Αλαπιαηζίσζε = ελζνπζηαζκφο Πηζηεχσ φηη ν ελζνπζηαζκφο ζνπ ζα εθδειψλεηαη  

πφηε πφηε κε ηξφπνπο απξνζδφθεηνπο. Απηφ ζα  

πεξίκελε θαλείο απφ έλα δξαζηήξην άηνκν ζαλ θαη  

ζέλα  

Θεηηθή ππνδήισζε  

θηλήηξσλ = ελδηαθέξνλ 

Δίκαη πξαγκαηηθά επραξηζηεκέλνο πνπ έρσ έλα  

καζεηή ζαλ εζέλα, κε ηφζν ελδηαθέξνλ γηα ην  

κάζεκα. Γε ζα απνηεινχζε έθπιεμε γηα κέλα,  

αλ κεξηθέο θνξέο απαληνχζεο ρσξίο λα εξσηεζείο. 

Αλαδήηεζε ζεηηθώλ 

ιεηηνπξγηώλ = ζχζηεκα εμέηαζεο 

Γπζηπρψο, νη παιηέο ζπλήζεηεο δελ αιιάδνπλ  

εχθνια. Αλ αξρίζεηο πάιη λα «πεηάγεζαη», απηφ  

κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη μαλαγχξηζα ζηνλ παιηφ 

ηξφπν εμέηαζεο. 

Δλζάξξπλζε πξνβιεκαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο = θαηαγξαθή 

απάληεζεο απφ ην καζεηή πξηλ  

λα «πεηαρηεί» 

Ίζσο ζηελ αξρή ην βξίζθεηο δχζθνιν λα γξάθεηο  

απηφ πνπ ζέιεηο λα πεηο, γη‟ απηφ δε ζα θαηλφηαλ  

παξάμελν, αλ «πεηαγφζνπλ» θάπνπ θάπνπ.  

 

 

ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΝΔΑ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ 
Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΑΡΥΗΚΖ ΑΠΟΣΤΥΗΑ 

 

 Πεξηκέλεηε: ε αληίδξαζε ζε κηα ρξφληα πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε απαηηεί ρξφλν. 

 Παξαηεξήζηε: ζπλήζσο ζηηο ρξφληεο πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο είκαζηε πην 

ελεκεξσκέλνη γηα ην πξφβιεκα απ‟ φ,ηη γηα ηηο ελδείμεηο αιιαγήο. 
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 Δπαλαιάβεηε ηελ παξέκβαζε: αλ ρξεζηκνπνηείηε ηελ ηερληθή πνπ επηιέμαηε ζσζηά, 

αθήζηε ιίγν ρξφλν θαη επαλαιάβεηε ηελ παξέκβαζε. πρλά νη άλζξσπνη κέλνπλ 

έθπιεθηνη απφ ηε δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ρξεηάδνληαη ρξφλν γηα λα ηελ 

θαηαλνήζνπλ. 

 Γνθηκάζηε άιιε ηερληθή: ε επηηπρία θάζε ηερληθήο εμαξηάηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε 

αλάκεζα ζην πξφζσπν πνπ ηελ ρξεζηκνπνηεί, ζην πξφζσπν ζην νπνίν εθαξκφδεηαη θαη 

ζην πιαίζην φπνπ εκθαλίδεηαη ην πξφβιεκα. Έηζη, αλ δελ απέδσζε ε αλαπιαηζίσζε 

ι.ρ., δνθηκάζηε ηε ζεηηθή ππνδήισζε θηλήηξσλ. 

 Υξεζηκνπνηήζηε ηε «γιώζζα» ηνπ άιινπ αηόκνπ:  

ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξέκβαζεο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην αλ απηή 

γίλεηαη ζηε «γιψζζα» ηνπ αηφκνπ πνπ επηζπκνχκε λα επεξεάζνπκε. 

 Γνθηκάζηε λα δείηε ηελ θαηάζηαζε από ηελ νπηηθή γσλία ηνπ άιινπ αηόκνπ: κηα 

θαιή ηερληθή είλαη λα πξνζπαζήζεηε λα θαληαζηείηε ηη ζα πεξηέγξαθε ην άιιν άηνκν 

γηα ηε δηθή ζαο ζπκπεξηθνξά. Θα κπνξνχζαηε, επίζεο, λα θαληαζηείηε πψο εθείλν ζα 

ηελ αλαπιαηζίσλε ή ηη ζα έβξηζθε σο θίλεηξφ ηεο. 

 αο βνήζεζε ε ηερληθή πνπ επηιέμαηε λα αληηδξάζεηε κε εληηκόηεηα θαη 

εηιηθξίλεηα ζε ζρέζε κε ην άηνκν;  
ε θάζε πεξίπησζε λα επηιέγεηε ηερληθέο πνπ ζα ζαο επηηξέςνπλ λα δξάζεηε κε 

εληηκφηεηα θαη εηιηθξίλεηα. 

 Μήπσο, κεηά από κηα αξρηθή αιιαγή, επηζηξέςαηε ζηελ παιηά κνξθή ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ζαο;  
Μεξηθέο θνξέο, κεηά απφ κηα αξρηθή επηηπρία, ν εθπαηδεπηηθφο επηζηξέθεη ζηελ παιηά 

ζπκπεξηθνξά ηνπ, ην ίδην θαη ην άηνκν κε ην νπνίν δνχιεςε. Αλ ζπλέβε θάηη ηέηνην, 

επαλαιάβεηε ηελ παξέκβαζε πνπ επέθεξε ηελ αξρηθή αιιαγή. 

 Τπάξρεη έλα αθόκε κέξνο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο πνπ ζα κπνξνύζαηε λα 

ζπκπεξηιάβεηε; 

πρλά είλαη αξθεηφ λα δνπιεχνπκε κφλν κε έλα κέξνο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. Ωζηφζν, 

κπνξεί λα είλαη ζθφπηκν λα ζπκπεξηιάβεηε θαη άιια κέξε ηνπ (π.ρ. κηα νκάδα καζεηψλ 

ή νιφθιεξε ηελ ηάμε). Μπνξεί, επίζεο, λα ζθεθηείηε έλα κεγαιχηεξν νηθνζχζηεκα 

(π.ρ. ην ζρνιείν) ή έλα άιιν πνπ λα πεξηιακβάλεη π.ρ. θαη ην ζρνιείν θαη ηνπο γνλείο. 

 

 

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ  
ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΤΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΧΝ 
ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΛΛΑΓΖ ΣΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ 

 

 Αιιάδνληαο ηελ νπηηθή γσλία:  

 Πψο κπνξεί λα εξκελεπηεί ε ζπκπεξηθνξά κνπ απφ ηελ νπηηθή ηνπ αηφκνπ κε ην 

νπνίν έρσ ην πξφβιεκα; 

 Πνηα είλαη ε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ εξκελεία πνπ θάλσ εγψ ζρεηηθά κε ηε 

ζπκπεξηθνξά κνπ θαη ηελ εξκελεία πνπ θάλεη ην άηνκν κε ην νπνίν έρσ πξφβιεκα; 

 Πνηα δηθή κνπ δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά (απνδεθηή απφ κέλα) ζα κπνξνχζε λα 

εξκελεπηεί απφ ην άηνκν απηφ σο κηα ζεηηθή αιιαγή; 

 Η αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο κνπ πηζαλνινγψ φηη ζα νδεγήζεη ζε ιχζε νξηζηηθή, 

πξνζσξηλή ή ππφ δηαπξαγκάηεπζε; 

 Αλαιύνληαο ηηο δεκηνπξγηθέο ηθαλόηεηέο ζαο: 



 49 

 Πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή θάπνηαο ηερληθήο ζθεθηείηε κηα πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε 

πνπ αληηκεησπίζαηε ζην παξειζφλ, ρσξίο λα κπνξέζεηε λα δψζεηε ιχζε. 

 ηε ζπλέρεηα ζθεθηείηε αλ ζα κπνξνχζαηε λα θάλεηε θάηη δηαθνξεηηθφ, γηα λα 

αιιάμεη ε θαηάζηαζε πξνο ην θαιχηεξν. Ο εληνπηζκφο φζσλ ήδε γλσξίδνπκε λα 

θάλνπκε έρεη πεξηγξαθεί σο «ιχζε πξνζαλαηνιηζκνχ». 

 Γηα ηελ αλάιπζε ησλ ηθαλνηήησλ είλαη ρξήζηκα ηα εμήο εξσηήκαηα: 

  Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ εγώ ζεσξώ   

                 ζεηηθά; 

  Τη δεμηόηεηεο έρσ; 

  Με πνηεο θαηεγνξίεο καζεηώλ δνπιεύσ θαιά; 

  Σε πνηα είδε θαηαζηάζεσλ δνπιεύσ θαιά; 

  Πώο ζα κπνξνύζα λα αμηνπνηήζσ έλα από ηα  ραξαθηεξηζηηθά ή ηηο ηθαλόηεηέο  

               κνπ, γηα λα ιπζεί απηό ην πξόβιεκα; 

 Πώο ζα κπνξνύζα λα ρξεζηκνπνηήζσ ηε γλώζε   κνπ, πξνζαξκόδνληάο ηελ ζε 

θάζε καζεηή κε ηνλ νπνίν ζπλεξγάδνκαη γηα ηε ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο; 

 Πώο ζα κπνξνύζα λα ζπλδπάζσ κε επηηπρία ηε γλώζε κνπ γηα ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 

κε απαζρνινύλ κε ηηο πξνεγνύκελεο επηηπρίεο κνπ, ώζηε λα βξσ ιύζε ζην 

πξόβιεκα;  

 Αξρίζηε ηελ παξέκβαζή ζαο θαη ζπλερίζηε ζπζηεκαηηθά: 

 Αξρίζηε απφ κηθξνπξάγκαηα. 

 Πξνρσξήζηε αξγά. 

 Αλαπηχμηε έλα ζρέδην. 

 πκβνπιεπηείηε θαη άιινπο, πνπ κπνξνχλ λα ζαο βνεζήζνπλ θαη λα ππνζηεξίμνπλ  

            ηε δεκηνπξγηθφηεηά ζαο. 
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