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Διαχείριση Τάξης 

Φιλοσοφία και στόχοι των συναντήσεων 

Ο γενικός σκοπός της συνάντησης είναι να δοθεί η ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς, μέσα 
από μια διαδικασία αλληλεπίδρασης, να προσεγγίζουν θέματα που αφορούν στη 
διαχείριση της σχολικής τάξης τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. 

Πρέπει να ξεκαθαριστεί από την αρχή ότι οι στόχοι των συναντήσεων είναι δύο: 

Πρώτος Στόχος: Να επιχειρηθεί μέσα από μια κριτική προσέγγιση η 
αμφισβήτηση αντιλήψεων, προτύπων και στάσεων που αφορούν στους 
τρόπους με τους οποίους επιτυγχάνεται η αποτελεσματική διαχείριση της 
σχολικής τάξης. 

Δεύτερος Στόχος: Να αναζητηθούν τεχνικές και τρόποι αποτελεσματικής 
διεύθυνσης μιας δημοκρατικής τάξης. Μιας τάξης που δίνει την ευκαιρία σε 
κάθε παιδί, αφού κατευθύνει τη συμπεριφορά του, να αναπτύξει τις 
ικανότητές του και στον εκπαιδευτικό να καταστεί «διευκολυντής» της 
μάθησης. Μιας τάξης πολύ πιο ευχάριστης για παιδιά και εκπαιδευτικούς. 

Ο Fontana (1994) τονίζει ότι όσο καλύτερο έλεγχο ασκεί ο εκπαιδευτικός σε μια τάξη, 
τόσο περισσότερες ευκαιρίες δίνονται στα παιδιά να συμμετέχουν στην καθημερινή 
διοίκησή της. Ο εκπαιδευτικός ασκεί τον έλεγχό του χωρίς να επιβάλλει την προσωπική 
του εξουσία πάνω στα παιδιά. Αντίθετα, δημιουργεί τις συνθήκες ώστε τα παιδιά να 
αποκτήσουν δεξιότητες αυτοελέγχου και αυτορρύθμισης της συμπεριφοράς τους. 

Ο εκπαιδευτικός, για να επιτύχει, δεν χρειάζεται να έχει μόνο γνήσιο ενδιαφέρον για τα 
παιδιά και να κατανοεί τη συμπεριφορά τους. Είναι εξίσου σημαντικό να κατανοεί τη δική 
του συμπεριφορά στην τάξη και να συνειδητοποιεί ότι πολλά από τα προβλήματα ελέγχου 
που προκύπτουν απορρέουν άμεσα από τον τρόπο που φέρεται -ή αντιδρά- ο ίδιος. 

Στο σημείο αυτό, επισημαίνεται ότι η αυτοκριτική αυτή δεν πρέπει να συνοδεύεται από 
αισθήματα ενοχής ή ανεπάρκειας. Το σημαντικό είναι να βοηθηθεί ο εκπαιδευτικός να 
κατανοήσει τις ποικίλες πτυχές της συμπεριφοράς των παιδιών, τις ποικίλες πτυχές της 
δικής του συμπεριφοράς και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους. Ακολούθως, ο 
εκπαιδευτικός οφείλει  να αναπτύξει στρατηγικές που θα κάνουν την διαχείριση της τάξης 
πιο δημοκρατική και επομένως πιο αποτελεσματική και πιο προσαρμοσμένη στις ανάγκες 
των παιδιών (Fontana, 1996α ). 

Ακολουθεί περιγραφή των θεματικών ενοτήτων και βιβλιογραφικές αναφορές. 



Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Τομέας Επιμόρφωσης 

Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης  Διαχείριση Τάξης 
Φθινόπωρο 2011  Σελίδα 2 

Περιεχόμενο και Διάγραμμα Συναντήσεων 

Η θεματική ενότητα «Διαχείριση Τάξης» θα καλυφθεί σε τρεις συναντήσεις: 

1. Μια συνάντηση, διάρκειας 5 διδακτικών περιόδων, κατά την Α΄ Φάση του 
Προγράμματος, τόσο για τους Μέντορες όσο και για τους Νεοεισερχομένους. 
Οι στόχοι της συνάντησης περιγράφονται αναλυτικότερα πιο κάτω. 

2. Μια κοινή συνάντηση Μεντόρων-Νεοεισερχομένων, διάρκειας 2,5 περιόδων, κατά 
τη Β΄ Φάση του Προγράμματος. 
Οι στόχοι της δεύτερης συνάντησης είναι ο αναστοχασμός για την εργασία που 
έγινε μέχρι τη Β΄ Φάση και η ανταλλαγή καλών πρακτικών ανάμεσα στους 
συμμετέχοντες σε θέματα διαχείρισης της τάξης. 

3. Μια συνάντηση, διάρκειας 2,5 περιόδων, κατά την Γ΄ Φάση του Προγράμματος 
τόσο για τους Μέντορες όσο και για τους Νεοεισερχόμενους. 
Οι στόχοι της συνάντησης αυτής είναι ο τελικός αναστοχασμός για την εργασία που 
έγινε κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και η προσπάθεια διατήρησης της 
συνεργασίας και στο μέλλον. 

Περιεχόμενο πρώτης συνάντησης (Μέντορες και Νεοεισερχόμενοι) 

Η επιλογή των θεμάτων που περιλαμβάνονται στη θεματική ενότητα έγινε με βάση τη 
σχετική βιβλιογραφία και περιστρέφεται γύρω από τέσσερις βασικούς άξονες: 

Θεματικός Άξονας 1:  Κατανόηση του τύπου του πληθυσμού της τάξης –  
Καθορισμός και εφαρμογή ξεκάθαρων κανόνων στην τάξη 

Η γνώση των χαρακτηριστικών σωματικής, κοινωνικής, πολιτισμικής και διανοητικής 
ανάπτυξης των μαθητών αποτελεί σημαντικό παράγοντα της διαχείρισης τάξης. Σύμφωνα  
με τη φιλοσοφία του Προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί θα συζητήσουν τρόπους με τους 
οποίους μπορούν να προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά των μαθητών μιας τάξης. 
Ακολούθως, θα προβληματιστούν για το πώς οι ίδιοι μπορούν να χειρίζονται 
συγκεκριμένα θέματα που προκύπτουν και σχετίζονται με τις αντιδράσεις του κάθε 
παιδιού σε προσωπικό και μαθησιακό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο διαπροσωπικών 
σχέσεων. 

Επίσης, σ’ αυτή τη θεματική ενότητα, οι εκπαιδευτικοί θα συζητήσουν τη σημασία που έχει 
η καθιέρωση και η εφαρμογή κανόνων και διαδικασιών σε κάθε τάξη από την αρχή της 
σχολικής χρονιάς. Ακολούθως, θα αναφερθούν τρόποι και τεχνικές αποτελεσματικής 
εφαρμογής των κανόνων που τέθηκαν καθώς και συνεπειών, αν οι κανόνες δεν 
εφαρμόζονται. 
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Θεματικός Άξονας 2: Σχεδιασμός και Οργάνωση Μαθησιακού Περιβάλλοντος 

Η σωστή διαχείριση του χρόνου, το πνεύμα συνεργασίας και η αποδοτική χρήση των 
μέσων διδασκαλίας είναι στοιχεία που χαρακτηρίζουν την αποτελεσματική διαχείριση της 
σχολικής τάξης. Η ευελιξία, επίσης, στη διαχείριση του χώρου, όπως για παράδειγμα η 
διάταξη των θρανίων, παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των αναγκών 
των μαθητών και συμβάλλει ουσιαστικά στην ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος. 

Επίσης, σε αυτή τη θεματική ενότητα, περιλαμβάνεται η εξέταση βασικών 
χαρακτηριστικών της οργάνωσης του μαθήματος, μέσα από τη διαχείριση ομάδων και 
ατόμων, ο καταρτισμός των ομάδων με βάση το μαθητικό πληθυσμό και τις συγκεκριμένες 
μεθόδους διδασκαλίας, καθώς και η κατανομή των ρόλων στα μέλη των ομάδων. 

Θεματικός Άξονας 3: Επικοινωνιακή Ικανότητα - Δημιουργία Θετικού Κλίματος 

Οι εκπαιδευτικοί, συνήθως, αναπτύσσουν ποικίλες τακτικές και τρόπους για να 
επικοινωνούν. Μέσα στην τάξη, ωστόσο, η επιλογή του επικοινωνιακού τρόπου είναι 
δυνατό να επηρεάσει αρνητικά τη δημιουργία αποτελεσματικών σχέσεων με τους μαθητές 
(Marzano et al, 2005). Σε αυτή τη θεματική ενότητα θα επισημανθούν αναποτελεσματικοί 
τρόποι επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών και οι επιπτώσεις τους στις 
διαπροσωπικές τους σχέσεις, καθώς και στα αποτελέσματα του διδακτικού έργου. Οι 
συμμετέχοντες θα συζητήσουν, με βιωματικό τρόπο, με βάση σενάρια και υπόδυση 
ρόλων τις διάφορες λεκτικές και εξωλεκτικές δεξιότητες για μια σωστή επικοινωνία με τους 
μαθητές τους. 

Η αποτελεσματικότητα και η επιτυχία στη διαχείριση μιας τάξης είναι πιθανότερο να 
αναπτυχθεί σε ένα περιβάλλον φιλικό και θετικό, στο οποίο ο/η εκπαιδευτικός συνδέεται 
με τους μαθητές του/της και τους ενθαρρύνει να εργάζονται, να μοιράζονται ιδέες και να 
δημιουργούν (Mendler, 2001). Οι συμμετέχοντες θα ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες  
για τη σημασία της ανάπτυξης θετικού κλίματος στην τάξη και θα προβληματιστούν για τις 
διάφορες πρακτικές στρατηγικές για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου.  

Θεματικός Άξονας 4: Διαχείριση συγκρούσεων - Πειθαρχία 

Το θέμα της πειθαρχίας και της διαχείρισης συγκρούσεων στο σχολικό χώρο επηρεάζει 
την αποτελεσματικότητα της μάθησης, καθώς και το θετικό και ασφαλές κλίμα που 
χρειάζεται η τάξη για να λειτουργήσει. Συνεπώς, είναι σημαντικό ο/η εκπαιδευτικός να 
αντιμετωπίζει με επιτυχία, μέσα από μια ποικιλία στρατηγικών και δεξιοτήτων, τα 
προβλήματα που παρουσιάζονται (Medley, 1979; Good & Brophy,1987, 1994, 1997; 
Darling-Hammond, 1996), έτσι ώστε να δημιουργείται μια κουλτούρα στην τάξη η οποία 
θα υποστηρίζει τη μάθηση και την επιτυχία ενός ανομοιογενούς μαθητικού πληθυσμού 
(Schmidt & Harriman,1998). 
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Διαχείριση Τάξης 

Στόχοι: 

Οι συμμετέχοντες: 

1. (α) Να συζητούν θέματα που αφορούν στον τύπο του πληθυσμού της τάξης  

- Διαφορετικά εθνικά, πολιτισμικά και κοινωνικά υπόβαθρα των μαθητών, προέλευση 
από διαφορετικά κοινωνικά στρώματα, σωματικά χαρακτηριστικά και στάδια 
διανοητικής ανάπτυξης.  

- Διαφορετικές προσεγγίσεις των μαθητών προς τη διαδικασία μάθησης, δεξιότητες και 
ενδιαφέροντα των μαθητών. 

(β) Να αναγνωρίσουν τη σημασία που έχει η καθιέρωση και η εφαρμογή 
κανόνων και διαδικασιών στην τάξη 

- Κατανόηση της σημασίας που έχει η καθιέρωση και η εφαρμογή ξεκάθαρων κανόνων 
και διαδικασιών που πρέπει να διέπουν τη διοίκηση κάθε τάξης από την αρχή της 
σχολικής χρονιάς. 

- Τρόποι και τεχνικές αποτελεσματικής εφαρμογής των κανόνων που τέθηκαν, καθώς 
και των συνεπειών, αν οι κανόνες δεν εφαρμόζονται. 

2. Να ανταλλάζουν εμπειρίες και απόψεις σχετικά με την οργάνωση κατάλληλου 
μαθησιακού κλίματος  

- Οργάνωση του χώρου της τάξης ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών, ώστε να 
επικρατεί θετικό κλίμα στο μαθησιακό περιβάλλον (π.χ. δημιουργία ομάδων με στόχο τη 
συνεργατική μάθηση, κανονισμοί και ρουτίνες). 

- Αξιοποίηση του χρόνου διδασκαλίας ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες όλων των 
μαθητών.  

3. Να προσεγγίζουν θέματα αποτελεσματικής επικοινωνίας και διαχείρισης 
συγκρούσεων στο χώρο της τάξης 

- Ανάπτυξη κλίματος επικοινωνίας και αρμονικών σχέσεων μέσα από διάφορες 
διαδικασίες.  

- Αντιμετώπιση συγκεκριμένων καταστάσεων (π.χ. ανομοιογένεια πληθυσμού, 
προβλήματα πειθαρχίας, διαχείριση συγκρούσεων) μέσω της οικοσυστημικής 
προσέγγισης.   
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Θεματικός Άξονας 1 : Κατανόηση του τύπου του πληθυσμού της τάξης.  
Καθιέρωση και εφαρμογή ξεκάθαρων κανόνων και 
διαδικασιών από την αρχή της σχολικής χρονιάς. 

Γενικός Στόχος: 

Οι συμμετέχοντες: 
1. Να συζητήσουν τρόπους συλλογής και διαχείρισης των διαφορετικών 

χαρακτηριστικών των μαθητών σε κοινωνικό και μαθησιακό επίπεδο. 
2. Να αναγνωρίσουν τη σημασία της καθιέρωσης από την αρχή της σχολικής 

χρονιάς ξεκάθαρων κανόνων και διαδικασιών που διέπουν την τάξη. 

Ειδικοί Στόχοι: Ανάπτυξη περιεχομένου στόχων: 

Οι συμμετέχοντες:  
- Να κατανοήσουν τρόπους και διαδικασίες 
συλλογής πληροφοριών για τον πληθυσμό 
της τάξης.  
- Να προσδιορίζουν τα διάφορα 
χαρακτηριστικά των μαθητών της τάξης και 
να δημιουργούν μια βάση δεδομένων όπου 
να γίνεται χαρτογράφηση του μαθητικού 
πληθυσμού.  
- Να συζητούν τον τρόπο και το βαθμό που 
τα χαρακτηριστικά αυτά επηρεάζουν τις 
αντιδράσεις του κάθε παιδιού σε προσωπικό 
επίπεδο αλλά και σε επίπεδο 
διαπροσωπικών σχέσεων και τάξης. 
- Να  προβληματίζονται αναφορικά με 
τρόπους χειρισμού καταστάσεων που 
οφείλονται σε ανομοιογένεια του πληθυσμού 
της τάξης. 
 

- Να αναγνωρίσουν τη σημασία της 
καθιέρωσης, σε συνεργασία με τους μαθητές 
(από την αρχή της σχολικής χρονιάς), 
ξεκάθαρων κανόνων και διαδικασιών που 
πρέπει να διέπουν τη διοίκηση κάθε τάξης. 
- Να αναζητήσουν τρόπους και τεχνικές 
αποτελεσματικής εφαρμογής των κανόνων 
που τέθηκαν, καθώς και τρόπους 
αντίδρασης  αν οι κανόνες δεν 
εφαρμόζονται. 

 

• Τρόποι συλλογής πληροφοριών 
σχετικά με τους μαθητές της τάξης 
και προβληματισμός για τη 
διαχείριση της διαφορετικότητας 

• Αξιοποίηση βάσης δεδομένων για τα 
χαρακτηριστικά των μαθητών από 
τον εκπαιδευτικό 

• Τρόποι παρακολούθησης διαφόρων 
περιπτώσεων και επίλυσης 
συγκεκριμένων καταστάσεων ώστε 
να επιτευχθεί θετικό κλίμα στο 
μαθησιακό περιβάλλον 

 

• Καθορισμός των βασικών κανόνων 
και κανονισμών που πρέπει να 
διέπουν τη διοίκηση μιας τάξη. 
Σημασία και κριτήρια επιλογής. 

• Συζήτηση για τρόπους καθιέρωσης 
των κανόνων αυτών και τεχνικές 
αποτελεσματικής εφαρμογής των 
κανόνων 

• Αναφορά στη διαφορά μεταξύ 
κανόνα και ρουτίνας 
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Θεματικός Άξονας 2:   Σχεδιασμός και Οργάνωση Μαθησιακού Περιβάλλοντος 

Γενικός Στόχος:  
Οι συμμετέχοντες να προβληματιστούν και να συζητήσουν θέματα που αφορούν στο 
σχεδιασμό και την οργάνωση του μαθησιακού περιβάλλοντος  

Ειδικοί Στόχοι: Ανάπτυξη περιεχομένου των στόχων: 

Οι συμμετέχοντες να ανταλλάζουν 
απόψεις για τις διάφορες στρατηγικές 
που σχετίζονται με την: 
- Οργάνωση του μαθήματος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Διαχείριση του χώρου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Διαχείριση του χρόνου 
 
 

• Τρόποι διαχείρισης ατόμων και 
ομάδων (διδασκαλία στο σύνολο της 
τάξης, εξατομικευμένη, ομαδική 
διδασκαλία ή συνδυασμός των 
προηγούμενων τρόπων, σύμφωνα με 
τους διδακτικούς στόχους και τις 
ανάγκες των μαθητών)  

• Εμπλοκή όλων των μαθητών στις 
δραστηριότητες (τεχνικές αξιοποίησης 
όλων των μαθητών, σύμφωνα με τις 
ικανότητες και δυνατότητές τους) 

• Τρόποι καταρτισμού των ομάδων 
(κριτήρια σύνθεσης ομάδων) – Κατανομή 
ρόλων στα μέλη της κάθε ομάδας 

• Ρόλος του εκπαιδευτικού σε σχέση με 
την ομάδα 

• Διαχείριση των στρατηγικών 
διδασκαλίας και δεξιοτήτων 
επικοινωνίας σε σχέση με τη διάταξη 
του χώρου (συνεργατική μάθηση, 
εργασία σε ομάδες, μέθοδος project, 
μετωπική διδασκαλία) 

• Διαχείριση μέσων και υλικών 
(απαιτούμενα μέσα και υλικά για το κάθε 
μάθημα / δραστηριότητα) 

• Φάσεις της διδασκαλίας: Κατανομή 
χρόνου σε σχέση με τις ανάγκες των 
μαθητών τόσο σε ατομικό όσο και σε 
επίπεδο τάξης. 
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Θεματικός Άξονας 3: Επικοινωνιακή Ικανότητα-Δημιουργία Θετικού Κλίματος 

Γενικός Στόχος: 
Οι συμμετέχοντες να συζητήσουν τις διάφορες λεκτικές και εξωλεκτικές δεξιότητες για 
μια σωστή επικοινωνία με τους μαθητές  

Ειδικοί Στόχοι Ανάπτυξη περιεχομένου στόχων 

Οι συμμετέχοντες μέσω μιας 
βιωματικής προσέγγισης : 

- Να συζητούν τους παράγοντες 
που εμποδίζουν την επικοινωνία 
δασκάλου- μαθητή 

- Να αναλύουν τους κινδύνους που 
προκύπτουν από μια φτωχή 
επικοινωνία μεταξύ δασκάλου- 
μαθητή και μαθητών μεταξύ τους 

- Να συζητούν τρόπους απόκτησης 
δεξιοτήτων λεκτικής και εξωλεκτικής 
επικοινωνίας 

Παράγοντες που εμποδίζουν τη διδασκαλία 
• έλλειψη συγκέντρωσης  
• διαφορετικό μορφωτικό επίπεδο 
• αρνητική συναισθηματική στάση 
• μη ισότιμη συμμετοχή στο διάλογο 
• διαφορετικές αξίες και διαφορετική 

αντίληψη εννοιών 
• προκατάληψη 
• έλλειψη σεβασμού 
• έλλειψη λεκτικής ακολουθίας 

Κίνδυνοι που προκύπτουν από μια φτωχή 
επικοινωνία 

• δυσπροσάρμοστη συμπεριφορά 
• αρνητικά μαθησιακά αποτελέσματα 
• απομόνωση 

Τρόποι απόκτησης λεκτικής και εξωλεκτικής 
επικοινωνίας 

• ενεργητική ακρόαση 
• σωστές ερωτήσεις 
• γλώσσα του σώματος 
• ενσυναίσθηση 
• οπτική επαφή 

Ανάπτυξη θετικής ατμόσφαιρας και αρμονικών σχέσεων στην τάξη 

-Να γνωρίσουν την «Θεωρία των 
Επιλογών» και το μοντέλο 
πρόληψης προβλημάτων του 
William Glasser και να συζητήσουν 
τη σημασία που έχει το αίσθημα της 
αποδοχής, του «ανήκειν», της 
χαράς και της μάθησης-πρόκλησης. 
-Να εξετάσουν γενικότερες 
στρατηγικές ανάπτυξης θετικού 
κλίματος και ενθάρρυνσης στην 
τάξη. 

Στρατηγικές ανάπτυξης θετικού κλίματος σε: 
Προσωπικό Επίπεδο (σύνδεση με τον 
εκπαιδευτικό) 
Μαθησιακό Επίπεδο (έμφαση στα 
ενδιαφέροντα και ικανότητες του μαθητή για 
μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων του) 
Κοινωνικό Επίπεδο (σχέση με τους 
υπόλοιπους συμμαθητές) 
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Θεματικός Άξονας 4: Διαχείριση Συγκρούσεων – Πειθαρχία 

Γενικός στόχος: 
Οι συμμετέχοντες να προβληματιστούν και να αναπτύξουν συγκεκριμένες στρατηγικές 
διαχείρισης προβλημάτων πειθαρχίας, μορφές δυσπροσάρμοστης συμπεριφοράς, 
καθώς επίσης και στρατηγικές επίλυσης συγκρούσεων στο σχολικό χώρο, βασισμένες 
στην ψυχοκοινωνική-οικοσυστημική προσέγγιση. 

Ειδικοί Στόχοι: Ανάπτυξη περιεχομένου στόχων: 

Οι συμμετέχοντες: 

- Να εντοπίζουν τα αίτια της 
δυσπροσάρμοστης 
συμπεριφοράς των μαθητών. 

 

 
 
- Να συζητούν στρατηγικές 
παρέμβασης της 
δυσλειτουργικής 
συμπεριφοράς και επίλυσης 
συγκρούσεων μέσω της 
Οικοσυστημικής 
Προσέγγισης σε επίπεδο 
τάξης, σχολείου και άλλων 
φορέων ή ατόμων που 
εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα 
στο μαθησιακό περιβάλλον. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Οικογένεια, σχολείο, κοινωνικές παράμετροι, στάδιο 
ανάπτυξης παιδιού, ανομοιογένεια πληθυσμού, τάξεις 
μικτής ικανότητας, έλλειψη επικοινωνίας, αυταρχικός 
εκπαιδευτικός 
  

Προϋποθέσεις και πρακτικές συμβουλές για τη 
δημιουργία ενός παραγωγικού και ασφαλούς 
μαθησιακού περιβάλλοντος. 

• Κανόνες λειτουργίας που δεν ισοπεδώνουν την 
προσωπικότητα και προωθούν την ομαλή 
συνύπαρξη και συνεργασία 

• Αποδοχή της διαφορετικότητας, αποφυγή 
απόρριψης συμπεριφορών 

• Ενθάρρυνση, διάλογος, έπαινος  
• Ικανότητες του εκπαιδευτικού στο χειρισμό της 

τάξης, χωρίς να καταφεύγει σε φωνές, επιβολή 
ακραίων ποινών ή σε εκφοβισμό 

• Ενθάρρυνση, διάλογος, έπαινος και επιβράβευση 
επιθυμητής συμπεριφοράς και αγνόηση 
ανεπιθύμητης συμπεριφοράς  

• Ο εκφοβισμός, οι προειδοποιήσεις, οι επιπλήξεις, 
οι αποπομπές και οι παραπομπές στη διεύθυνση 
του σχολείου είναι αρνητικές στρατηγικές  

• Συνεργασία και συνεχής επαφή με την οικογένεια  
• Ανάθεση υπευθυνοτήτων στο μαθητή  
• Υπόδυση ρόλων και χρήση της μεθόδου της 

αναπλαισίωσης 
• «Υπογραφή» συμβολαίου συμπεριφοράς για 

κάποιες επιθυμητές συμπεριφορές  
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-Να συζητούν στρατηγικές 
πρόληψης της επιθετικότητας 
σε επίπεδο σχολείου. 
  
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
-Να διαχειρίζονται 
συγκρούσεις μέσω της 
οικοσυστημικής 
προσέγγισης. 

Πρόληψη 
o σωστός προγραμματισμός  
o αξιοποίηση της τεχνολογίας  
o αυθεντική προσέγγιση μεθόδων διδασκαλίας, 

με έμφαση στα προσωπικά ενδιαφέροντα των 
μαθητών  

o σωστή επικοινωνία εκπαιδευτικού - μαθητή  
o επίβλεψη κατά τα διαλείμματα  
o συμμετοχή σε προγράμματα προαγωγής υγείας 
o συμβουλευτικά προγράμματα  
o αποφυγή ανάπτυξης αρνητικών προτύπων  
o σταθερότητα στις αξίες και κανόνες της τάξης 

και του σχολείου  
o συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες με 

αποφυγή της δημιουργίας ανταγωνιστικού 
κλίματος 

 

• Ενεργοποίηση όλων των εμπλεκομένων στη 
συγκρουσιακή κατάσταση (παιδί, 
συμμαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς) με σκοπό 
τη συνεργασία 

• Αναφορά στη μέθοδο της αναπλαισίωσης 
• Ανάπτυξη στρατηγικών διαχείρισης 

συγκρούσεων («Εγώ» μηνύματα, 
ενσυναίσθηση, διευκρίνιση στόχων, 
διαπραγμάτευση, αναγνώριση δικαιωμάτων 
στους άλλους) 
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