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η σχολική 
προσαρμογή 

μαθησιακή ψυχολογική κοινωνική 
επάρκεια 
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 Η κοινωνική επάρκεια δομείται με : 
 Α) τη σωματική υγεία
 Β) το σχολικό επίτευγμα & την πρόοδο
 Γ) τις κοινωνικές σχέσεις με τους 

συνομηλίκους 
 Δ) την ψυχολογική και τη 

συναισθηματική ανάπτυξη
 Ε) τις οικογενειακές σχέσεις

 Μέσω των περιβαλλοντικών 
προγραμμάτων μπορεί να  υπάρχει μία 
διαθεματική προσέγγιση ώστε να 
επιτευχθεί ενίσχυση της κοινωνικής και 
ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης των 
μαθητών. 

Κοινωνική 
επάρκεια 

σωματική υγεία 

κοινωνικές 
σχέσεις με τους 
συνομηλίκους 

ψυχολογική και τη 
συναισθηματική 

ανάπτυξη 

σχολικό επίτευγμα 
& την πρόοδος

οικογενειακές 
σχέσεις 

Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, των 
δεξιοτήτων επικοινωνίας και  των 

συναισθηματικών δεξιοτήτων.

Δημιουργία θετικού ψυχολογικού 
κλίματος και υποστηρικτικού 

περιβάλλοντος στην τάξη. 

Καλλιέργεια της αίσθησης του «ανήκειν» 
σε μια ομάδα με κοινά ενδιαφέροντα, 

στόχους και εμπειρίες
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να μειωθούν τα φαινόμενα 
σχολικού εκφοβισμού

 Η δημιουργία θετικού κλίματος μεταξύ 
εκπαιδευτικού και μαθητών συνεισφέρει  
τόσο στην αποτελεσματικότερη επίτευξη των 
στόχων , όσο και στην ενίσχυση της 
ψυχικής ανθεκτικότητας των δύο μερών.

Η επίτευξη προϋποθέτει : 
 ειλικρίνεια στις σχέσεις εκπαιδευτικών –

μαθητών
 σαφείς και ευέλικτους κανόνες της 

μάθησης

 αναγνώριση της αυθύπαρκτης 
οντότητας του εκπαιδευτικού και των 
μαθητών

 επιβράβευση των προσπαθειών του 
εκπαιδευτικού και των μαθητών

 ενθουσιασμό και η οργανωτική 
ικανότητα του εκπαιδευτικού

 "η διαμορφωτική αξιολόγηση" (ΔΑ) 
σύμφωνα με τους Black & William
ορίζεται  ως το σύνολο όλων εκείνων 
των ενεργειών που αναλαμβάνει ο 
εκπαιδευτικός και οι μαθητές του και οι 
οποίες παρέχουν την κατάλληλη 
πληροφορία, προκειμένου να βελτιωθεί η 
διδασκαλία και η άμεσα επηρεαζόμενη 
από αυτή μάθηση.
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 Μία αξιολόγηση για να είναι διαμορφωτική πρέπει να 
αξιοποιεί το εργαλείο της ανατροφοδότησης
(feedback). Η ανατροφοδότηση διαφοροποιείται από 
εκπαιδευτικό σε εκπαιδευτικό, ανάλογα με την 
προσωπική του θεωρία και τις προτεραιότητες που 
θέτει. Όσο πιο καθοδηγητική είναι η ανατροφοδότηση 
τόσο πιο ορατή είναι η πρόοδος του μαθητή, 
γι αυτό ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι σε θέση να 
παρέχει οδηγίες για κάθε λάθος του μαθητή 
("εμπεδωτική μάθηση" ή mastery learning ). Ο ρόλος 
των μαθητών κατά την αξιολόγηση είναι πολύ 
σημαντικός, γι’αυτό και παράγοντες, όπως τα 
προσωπικά κίνητρα και η αυτο-αντίληψη 
επηρεάζουν τον βαθμό στον οποίο αντιλαμβάνονται 
την ανατροφοδότηση για την πρόοδό τους.

 ανάπτυξη – διεύρυνση λεξιλογίου των 
μαθητών–

 ενίσχυση της συνεργασίας -
δημιουργικότητας  –

 Να διεκδικεί και να  προβάλει τις επιθυμίες 
του 

 Να αποκτήσει και να χρησιμοποιήσει 
στρατηγικές εκτόνωσης στρεσογόνων
καταστάσεων

 Να  επιλύει προβλήματα

 Να προσφέρει βοήθεια, με ενισχυμένο το 
αίσθημα του αλτρουισμού 

 Να διαχειρίζεται  ικανοποιητικά δύσκολες-
επικίνδυνες καταστάσεις προστατεύοντας 
τον εαυτό του

 Παιχνίδι ενεργοποίησης – Διάρκεια 10΄(O 
κύκλος της εμπιστοσύνης / Το αστέρι)  
βλ. μη ανταγωνιστικό παιχνίδι.  α΄
δραστηριότητα  – στόχος:

 Να διερευνηθεί η έννοια της υπεύθυνης 
στάσης και να συνδεθεί με την 
καθημερινότητα – Να αναγνωρισθεί η 
σημασία της υπευθυνότητας για τη ζωή 
μας - Διάρκεια 30΄: 
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 γράφουνε σ’ ένα μεγάλο  χαρτί του μέτρου στο 
πάτωμα λέξεις και φράσεις π.χ. 

 Λέω την αλήθεια,
 αναφέρω αυτό που μου φαίνεται σωστό, 
 υποστηρίζω το δίκαιο, 
 βοηθώ σε μια ανάγκη συνανθρώπους μου, 
 δεν αφήνω τις υποχρεώσεις μου [π.χ. στο 

σχολείο με το διάβασμα / εργασίες, στο σπίτι 
με την καθαριότητα και την τακτοποίηση του 
δωματίου μου & των πραγμάτων μου],

 είμαι συνεπής σε υποσχέσεις / ραντεβού,
 στηρίζω τους γονείς,
 συμμετέχω ενεργητικά στην τάξη μου, 
 αποφεύγω τις συγκρούσεις και τους καυγάδες, 

 Συζητούμε οπωσδήποτε τα οφέλη από 
την υπεύθυνη στάση στις περιπτώσεις 
αυτές και τις «ζημίες» από την ανεύθυνη 
στάση. Στη συνέχεια ζωγραφίζουν 
όλοι/ες με μαρκαδόρους καθισμένοι 
γύρω από το χαρτί και σχηματίζουν  έτσι 
μια εικονοαφίσα με τα δικά της 
μηνύματα. Αναρτάται στον τοίχο της 
τάξης και είναι η αφίσα της 
υπευθυνότητας. 

 Μπορούν τα παιδιά να σημειώνουν κάποιες 
πράξεις υπευθυνότητας συμμαθητών /τριών 
τους που τις θεώρησαν σημαντικές και να 
ρίχνουν τα σημειώματα σε κάποιο κουτί 
(ίσως με όνομα π.χ. το κουτί των 
εντυπώσεων). Ο/Η συντονιστής/τρια 
προκαλεί συζητήσεις πάνω στις σημειώσεις 
των παιδιών (κυρίως σκέψεις και 
συναισθήματα ) και σχετικές  επιβραβεύσεις
(χειροκροτήματα, χαρισμένα λόγια, δώρα, 
αγκαλιά, κατασκευές επαίνων κλπ.)

 Δράση 3
Διαφορετικές φωτογραφίες
Στόχοι δράσης  :
• Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η 

εξωτερική εμφάνιση επηρεάζει/ 
διαμορφώνει την άποψη μας για τα 
άτομα.

• Η αποφυγή εξαγωγής συμπερασμάτων 
για τους άλλους μόνο από την εξωτερική 
εμφάνιση

Σενάριο : δείχνουμε δύο φωτογραφίες 
ατόμων του ίδιου φύλου, που διαφέρουν 
έντονα στην εξωτερική εμφάνιση 
(μοντέλο/ πανκ )

Άξονες συζήτησης:
 Σε τι διαφοροποιούνται τα δύο άτομα 

στις φωτογραφίες;
 Πως η εξωτερική εμφάνιση επηρεάζει την 

εικόνα που έχουμε για κάποιο άτομο;

 Πως ένιωσαν όταν έκριναν λάθος και 
κατά πόσο οι κρίσεις τους 
ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα;

 Μπορεί να οδηγούμαστε σε λανθασμένα 
συμπεράσματα κρίνοντας κάποιον μόνο 
από την εξωτερική εμφάνιση;

 Έχει συμβεί να κρίνουν λάθος βάσει της 
εξωτερικής εμφάνισης και αν ναι να 
αναφέρουν συγκεκριμένες περιπτώσεις;
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Στόχοι δράσης
 Να μπουν οι μαθητές στην διαδικασία να 

αναφέρουν λειτουργικούς τρόπους με 
τους οποίους μπορούν να πουν την 
γνώμη τους, τις σκέψεις τους

 Να συνειδητοποιήσουν ότι για να 
ακουστεί αυτό που έχεις να πεις , 
απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ακούς 
τους άλλους .

 Σενάριο:
Οι μαθητές ζωγραφίζουν σε χαρτόνια 
γκράφιτι που να απεικονίζει αυτό που θα 
ήθελαν να πουν σε 
άλλους(συνομήλικους,εκπαιδευτικους, 
γονείς κ.λ.π ). Αφού παρουσιαστούν όλα τα 
γκράφιτι στην τάξη ζητούμε να συντάξουν 
ένα κείμενο που να συνθέτει όλα τα 
γκράφιτι. Στην συνέχεια αναρτούμε τα 
γκράφιτι μέσα στην τάξη, και προκαλούμε 
συζήτηση .

 Άξονες συζήτησης:
 Με ποιον τρόπο επιλέγουμε συνήθως να 

ζητούμε κάτι που θέλουμε;
 Ποιες είναι οι συνέπειες όταν ζητούμε κάτι 

με επιθετικό και απαιτητικό τρόπο 
(αντιδράσεις, αρνήσεις , πιθανές 
τιμωρίες κ.λ.π);

 Τι θα ήταν καλό να έχουμε κατά νου κάθε 
φορά που έχουμε ένα αίτημα (είναι 
εφικτό, λογικό , θίγει τους άλλους κ.λ.π);

 Είμαστε διατεθειμένοι να ακούμε τους 
άλλους;

 Τι πρέπει να γνωρίζουμε για μπορέσουμε 
να ακουστούμε;
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Στόχοι δράσης:
Να μπουν οι μαθητές στην 

διαδικασία περιγραφής του 
εαυτού τους

 Να κατανοήσουν οι μαθητές ότι η 
περιγραφή και παρουσίαση του εαυτού 
τους αφήνει τους άλλους να μας 
γνωρίσουν , τόσο όσο το επιτρέπουμε.

 Σενάριο:
 χωρίζουμε τους μαθητές σε ομάδες και 

κάθε ομάδα δημιουργεί ένα 
‘’ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ’’ με τίτλο 
προσωπικότητες, όπου θα 
παρουσιάζουν τα μέλη της ομάδας.
Ανταλλάσουν τα πρωτοσέλιδα και 
ακολουθεί συζήτηση

 Άξονες συζήτησης:
 Πως τους φάνηκε η διαδικασία;
 Πως επέλεξαν τα στοιχεία του εαυτού 

τους που συμπεριέλαβαν στην 
παρουσίαση τους;

 Για ποιο λόγο δεν αποκαλύπτουν όλα τα 
στοιχεία του εαυτού τους;

 Πότε επιτρέπουμε στους άλλους να μας 
γνωρίσουν καλύτερα;

 Στόχοι:
 Να κατανοήσουν οι μαθητές ότι σε μία 

σύγκρουση υπάρχουν πάντα δύο μέρη 
με αντικρουόμενες απόψεις, ή θέσεις, ή 
ανάγκες, που μπορεί να είναι είτε άτομα 
είτε ομάδες είτε ολόκληρα κράτη.

 Να συνειδητοποιήσου ότι σε μία 
σύγκρουση ή αντιπαράθεση η τελική 
έκβαση μπορεί να μην είναι πλήρης 
συμφωνία των δύο μερών.
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 Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες που 
εκπροσωπούν τα αντικρουόμενα μέρη 
μίας ιστορικής διαμάχης.
Οι μαθητές με επιχειρήματα 
προσπαθούν να επιλύσουν την διαμάχη.

Αν επιτευχθεί λύση παρουσιάζουν την 
‘’επίλυση’’ στην τάξη

 Ποιος είναι ο πιο λειτουργικός τρόπος να 
υπερασπιζόμαστε τις θέσεις μας, τις 
ανάγκες μας, αυτά που θεωρούμε 
δικαιώματα μας;

 Πόσες φορές η άρνηση επίλυσης μιας 
σύγκρουσης μπορεί να οδηγεί σε 
φανατικές εκδηλώσεις; 

 Πως μπορούν να συμβάλουν στην 
επίλυση μιας σύγκρουσης η εύρεση και 
εντοπισμός κοινών θέσεων, απόψεων, 
στάσεων;

 Με ποιον τρόπο μία σύγκρουση μπορεί 
να οδηγήσει στη δημιουργία κάποιου 
θετικού αποτελέσματος;

 Επικεντρώνουμε τις δράσεις στην 
ενίσχυση των θετικών συναισθημάτων
(χαρά, ευτυχία, απόλαυση, συνεργασία, 
ελπίδα, κατανόηση, κ.α )

 και την μείωση των αρνητικών

θυμός λύπη              φόβος

 Ανάπτυξη λειτουργικών στρατηγικών για 
τον έλεγχο και την έκφραση των 
δυσάρεστων συναισθημάτων που 
βιώνουν χωρίς πίεση 

 –χρειάζονται αρκετό χρόνο για 
εξωτερίκευση δυσάρεστου 
συναισθήματος και καθώς το 
οικογενειακό περιβάλλον δεν μπορεί 
λειτουργήσει αποσυμπιεστικά (χαμηλά 
όρια ανοχής ), το σχολείο μέσω των  
προγραμμάτων του είναι η βαλβίδα 
εκτόνωσης των αρνητικών 
συναισθημάτων και των αγχογόνων
καταστάσεων.

συμμετέχω = κερδίζω =βελτιώνω = εξελίσω
= φαντάζομαι = δημιουργώ ……

είμαι χαρούμενος

σας ευχαριστώ για την προσοχή σας


