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ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
 

Οι «καλοί» δάσκαλοι: 

1) Είναι ήρεμοι. Δε χάνουν ποτέ την ψυχραιμία τους.  

2) Δεν έχουν προτιμήσεις ή προκαταλήψεις. 

3) Κρύβουν τα συναισθήματά τους. 

4) Εκδηλώνουν τον ίδιο βαθμό αποδοχής για όλους τους 
μαθητές. Δεν έχουν «ευνοούμενους» μαθητές. 

5) Προσφέρουν ένα περιβάλλον μάθησης που 
συναρπάζει, παρωθεί, απελευθερώνει και είναι πάντα 
οργανωμένο. 

6) Είναι σταθεροί. Δε διαφοροποιούνται, δεν ξεχνούν, δε 
σφάλλουν. 

7) Γνωρίζουν πάντοτε όλες τις απαντήσεις. Είναι 
σοφότεροι από τους μαθητές. 

8) Υποστηρίζουν ο ένας τον άλλο. Παρουσιάζουν ένα 
ενιαίο μέτωπο. 
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Μ. Αναγνωστάκης, Στο παιδί μου 

Στο παιδί μου δεν άρεσαν ποτέ τα παραμύθια 

 

Και του μιλούσανε για Δράκους και για το πιστό σκυλί 

Για τα ταξίδια της Πεντάμορφης και για τον άγριο λύκο 

 

Μα στο παιδί μου δεν άρεσαν ποτέ τα παραμύθια 

 

Τώρα, τα βράδια, κάθομαι και του μιλώ 

Λέω το σκύλο σκύλο, το λύκο λύκο, το σκοτάδι σκοτάδι, 

Του δείχνω με το χέρι τους κακούς, του μαθαίνω 

Ονόματα σαν προσευχές, του τραγουδώ τους νεκρούς μας. 

 

Α, φτάνει πια! Πρέπει να λέμε την αλήθεια στα παιδιά. 
 

Μ. Αναγνωστάκης, Τα ποιήματα, Πλειάς 
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Τα χαρακτηριστικά της καλής σχέσης 

εκπαιδευτικού - μαθητή 

Διαφάνεια: ώστε ο καθένας να μπορεί να είναι ευθύς και 
ειλικρινής με τον άλλο. 
 

Αμοιβαίο ενδιαφέρον: ώστε ο καθένας να γνωρίζει ότι 
εκτιμάται από τον άλλο. 
 

Αλληλεξάρτηση: ώστε ο καθένας να εξαρτάται από τον 
άλλο. 
 

Διακριτότητα: ώστε ο καθένας να μπορεί να 
αναπτύσσει και να εξελίσσει τη μοναδικότητά του. 
 

Αμοιβαία ικανοποίηση αναγκών: ώστε κανενός οι 
ανάγκες να μην ικανοποιούνται σε βάρος των αναγκών 
του άλλου.  
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Εμπόδια επικοινωνίας 

κατά την προσπάθεια επίλυσης 

προβλήματος του μαθητή (1) 

Πρόταση κάποιας λύσης από τον εκπαιδευτικό: 
 

Διαταγή, εντολή, καθοδήγηση: «Σταμάτα να μιλάς και …».  
→ Φόβος 
 

Προειδοποίηση, απειλή: «Καλά θα έκανες να …, αν θέλεις 
να …». → Υποταγή 
 

Ηθικολογία, διδαχή: «Ξέρεις ότι από τη στιγμή που έρχεσαι 
στο σχολείο πρέπει να …». → Ενοχή 
 

 Συμβουλή, προσφορά λύσεων: «Αυτό που έχεις να κάνεις 
είναι να …». → Εξάρτηση 
 

Διδασκαλία, επιχειρηματολογία: «Πρέπει να θυμάσαι ότι 
σε 2 ημέρες παραδίδεις την εργασία σου …». → Δυσφορία 
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Εμπόδια επικοινωνίας (2) 
 

Κρίση, αξιολόγηση, επίπληξη 

από τον εκπαιδευτικό: 
 

Αξιολόγηση, κριτική, διαφωνία, κατηγορία: «Είσαι 
τεμπέλης… ή …».  
 

Χαρακτηρισμός, κατηγοριοποίηση: «Συμπεριφέρεσαι 
σαν μαθητής του Δημοτικού …». 
 

Ερμηνεία, ανάλυση, διάγνωση: «Μάλλον προσπαθείς 
να αποφύγεις την εργασία…».  

 

    → Καταρράκωση αυτοαντίληψης, θυμός, κρυψίνοια  
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Εμπόδια επικοινωνίας (3) 
 

Προσπάθεια τόνωσης του μαθητή: 
 

Έπαινος, συμφωνία, θετική αξιολόγηση: «Είσαι 
πράγματι … Είμαι σίγουρος ότι θα …». 
 

Καθησυχασμός, έκφραση συμπάθειας, υποστήριξης: 
«Δεν είσαι ο μόνος που ένιωσες έτσι …». 

 

→ Εκλαμβάνονται:  

 με οργή (μη συμφωνία με αυτοεικόνα μαθητή),  

 με αμηχανία (δημόσια έκφραση εκπαιδευτικού), ως 
προσπάθεια χειραγώγησης, ως υπεροχή του καθηγητή, 

  με αγωνία για τυχόν ακόλουθη αρνητική κρίση. 
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Εμπόδια επικοινωνίας (4)  
 

Ερωτήσεις και αλλαγή θέματος από τον 

εκπαιδευτικό:  
 

Ερώτηση, ανάκριση: «Νομίζεις ότι η εργασία σου ήταν 

…; Γιατί χρειάστηκες τόσες ώρες να …;». 
 

Αποφυγή, σαρκασμός, αποπροσανατολισμός: «Ας 

μιλήσουμε για κάτι πιο ευχάριστο …», «Φαίνεται ότι 

κάποιος στραβοκοιμήθηκε χθες!». 

 

→ Εκλαμβάνονται: ως προσπάθεια παγίδευσης, ως απειλή, 

ως ανελεύθερος / κατευθυνόμενος διάλογος, γιατί 

περιορίζει την έκταση των θεμάτων ή των 

συναισθημάτων. 
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Δίαυλοι επικοινωνίας εκπαιδευτικού με μαθητή 

 Παθητική ακρόαση (σιωπηρή) → ενθαρρύνει, δε διακόπτει το 

μαθητή, όμως δημιουργεί υποψία αξιολόγησης. 

 Αντιδράσεις αναγνώρισης, αποδοχής → δείχνουν ότι ο 

εκπαιδευτικός είναι σε εγρήγορση, δημιουργούν μία αίσθηση 

συμπάθειας εκ μέρους του, όμως δεν αποδεικνύουν ότι ο 

εκπαιδευτικός πράγματι κατανοεί. 

 Προσκλήσεις για συζήτηση → δείχνουν ότι ο εκπαιδευτικός 

θέλει να αφιερώσει χρόνο, βοηθούν το δειλό μαθητή. 

 Ενεργητική ακρόαση (ανατροφοδότηση / αλληλεπίδραση) → 

κάνει τους μαθητές να νιώθουν ότι τα συναισθήματά τους 

τυγχάνουν κατανόησης και έτσι να τα αποδέχονται. 

Διευκολύνεται η αναγνώριση του υπάρχοντος προβλήματος. 

Ξεκινάει τη διαδικασία, αλλά αφήνει στο μαθητή την ευθύνη να 

λύσει το πρόβλημα του. Δημιουργεί αμοιβαία κατανόηση, 

σεβασμό και ενδιαφέρον. Όμως, ενέχει τον κίνδυνο να γίνει 

ψεύτικη, μηχανική. 
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ΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ  

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 

1. Προσδιορισμός του προβλήματος (της 
σύγκρουσης) 

2. Σύλληψη δυνατών λύσεων 

3. Αξιολόγηση των λύσεων 

4. Λήψη απόφασης για την καλύτερη λύση 

5. Καθορισμός τρόπου υλοποίησης της 
απόφασης 

6. Αξιολόγηση του βαθμού και τρόπου επίλυσης 
του προβλήματος 
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 Εξηγήστε στους μαθητές ότι δεν πρόκειται για τέχνασμα. 
 

 Εμπλέξτε μόνο τους μαθητές που αποτελούν μέρος της 

σύγκρουσης. 
 

 Απαιτείται εθελοντική συμμετοχή των μαθητών. 
 

 Βεβαιωθείτε ότι επαρκεί ο χρόνος τουλάχιστον για την 1η 

φάση. 
 

 Δηλώστε τις ανάγκες ή τα συναισθήματά σας (π.χ.: …). Όμως, 

μην υπερτονίζετε τα συναισθήματά σας: εκφοβισμός μαθητών. 
 

 Δηλώστε το πρόβλημά σας, όχι τη λύση που επιθυμείτε (π.χ.: 

όχι «Θέλω ησυχία στην τάξη» αλλά «Δεν μπορώ να ακούσω την 

ομάδα με την οποία συνεργάζομαι» ή «Έχω πονοκέφαλο …»). 

 

ΦΑΣΗ 1η 

Προσδιορισμός του προβλήματος (της σύγκρουσης) 
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 Χρησιμοποιήστε ενεργητική ακρόαση, ώστε οι μαθητές 

να εκφράσουν τις ανάγκες τους. 

 

 Αποφύγετε να δοκιμάσετε τη μέθοδο αυτή σε τάξη, 

όπου η σύγκρουση αφορά την εφαρμογή κανόνα που 

έχετε θεσπίσει εσείς. 

 

 Μην εφαρμόζετε τη διαδικασία αυτή φέρνοντας προς 

συζήτηση μόνο προβλήματα που ενοχλούν εσάς. Είναι 

προτιμότερο να ξεκινήσετε τη διαδικασία «ανίχνευσης 

προβλημάτων», υποβάλλοντας στην τάξη ερωτήματα του 

τύπου: « Ποια προβλήματα έχουμε; Τι θα μπορούσε να 

αλλάξει, για να γίνει η ζωή μας εδώ ευκολότερη; Ποιους 

κανόνες χρειαζόμαστε…;». 
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ΦΑΣΗ 2η 

Σύλληψη δυνατών λύσεων 

 Ξεκινούν τις προτάσεις πρώτα οι μαθητές και μετά εσείς.  
 

 Μην αξιολογείτε τις προτεινόμενες λύσεις. 
 

 Ενθαρρύνετε τη συμμετοχή, αλλά χωρίς πίεση. Αποδεχτείτε 

και τις πιο ακραίες προτάσεις. 
 

 Καταχωρίστε τις προτάσεις στον πίνακα με ταχύτητα, χωρίς 

να χαλαρώνει η διαδικασία. 
 

 Μη ζητάτε από τους μαθητές να δικαιολογήσουν τις ιδέες 

τους. 
 

 Επαναδραστηριοποιήστε τη διαδικασία με ερωτήσεις ( π.χ.: 

ποιοι άλλοι τρόποι υπάρχουν άραγε που κανένας δεν έχει 

σκεφτεί μέχρι τώρα…;). 
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ΦΑΣΗ 3η 

Αξιολόγηση των λύσεων 

 Διαγράψτε από τον κατάλογο κάθε λύση που δε γίνεται 

αποδεκτή από το σύνολο για οποιονδήποτε λόγο. 
 

 Χρησιμοποιήστε την ενεργητική ακρόαση, ώστε να 

βεβαιωθείτε ότι όλοι οι συμμετέχοντες καταλαβαίνουν με 

ακρίβεια τις γνώμες και τα συναισθήματα που εκφράζονται. 
 

 Μην επιτρέπετε να κρατηθεί μια λύση, αν δεν είναι 

αποδεκτή από εσάς. Δηλώστε τα συναισθήματά σας (π.χ.: Δε 

θα μπορούσα να αποδεχτώ αυτή την ιδέα / δε νιώθω άνετα 

με …, γιατί …). 
 

 Ενθαρρύνετε τους μαθητές για αιτιολόγηση και ανάλυση. 
 

 Μη βιάζεστε. Αν δεν είναι φανερό ότι όλοι συμφωνούν με 

μία λύση, αφήστε χρόνο, ώστε όλοι να εκφράσουν την 

άποψή τους. 
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ΦΑΣΗ 4η 

Λήψη απόφασης 

 Μην οργανώνετε τυπική ψηφοφορία! Η ψηφοφορία αφήνει 

νικητές και νικημένους. «Ψηφίστε» διά ανατάσεως χειρός. Η 

διαδικασία αυτή δηλώνει το πού βρίσκονται οι μαθητές, χωρίς 

όμως να τους δεσμεύει. 
 

 Αξιολογήστε τις προτεινόμενες λύσεις (π.χ.: «Αν 

δοκιμάζαμε αυτή την ιδέα, τι νομίζετε ότι θα συνέβαινε;». 
 

 Εργαστείτε προς την κατεύθυνση επίτευξης συμφωνίας. 

Προσοχή: η ακούσια υποταγή δεν είναι συμφωνία. 
 

 Καταγράψτε τη λύση που τελικά προέκυψε με συμφωνία. 
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ΦΑΣΗ 5η 

Καθορισμός τρόπου υλοποίησης της απόφασης 

 Προσδιορίστε ποιος κάνει τι, μέχρι πότε. 
 

 Εξετάστε το ζήτημα των «προδιαγραφών», αν το 

θεωρείτε σημαντικό (π.χ.: «Τι σημαίνει καθαρή αίθουσα;»). 
 

 Καταγράψτε τα συμπεράσματά σας. 
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ΦΑΣΗ 6η 

Αξιολόγηση του βαθμού και τρόπου  

επίλυσης του προβλήματος 

 Έλεγχος της αποτελεσματικότητας των προσπαθειών σας. 

(π.χ.: «Εξαφανίστηκε το πρόβλημα; Σημειώθηκε κάποια 

πρόοδος; Είμαστε ευχαριστημένοι με ό,τι έχουμε κάνει;»). 
 

 Μην ξεχνάτε: τυχόν αποτυχία σημαίνει ότι οι αποφάσεις 

ήταν κακές, όχι οι μαθητές. 

 



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ  

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 

  

 Η ζεστασιά 

 Η άνευ όρων θετική εκτίμηση 

 Η ενσυναίσθηση 

 Η γνησιότητα  

 Ο σεβασμός  

 Η κατανόηση 

 Το να είναι κανείς ο εαυτός του. 
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 Ικανότητα ενεργητικής ακρόασης 
 

Δήλωση αναγκών με ειλικρίνεια εκ μέρους των 

μαθητών 
 

Σαφής εξήγηση για τη διαδικασία εκ μέρους του 

εκπαιδευτικού 
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΥ 

 Δεν εκδηλώνεται δυσαρέσκεια. 
 

 Αυξάνεται η παρώθηση για την εφαρμογή λύσης. 
 

 Συνδυάζεται η γνώση και η εμπειρία εκπαιδευτικού και 

μαθητών. 
 

 Δεν απαιτείται πειθώ. 
 

 Δεν απαιτείται δύναμη ή εξουσία. 
 

 Δημιουργείται θετικό κλίμα/ αλληλοσυμπάθεια. 
 

 Αποκαλύπτονται τα πραγματικά προβλήματα. 
 

Οι μαθητές γίνονται πιο υπεύθυνοι /ώριμοι. 
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
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διαπροσωπικής επικοινωνίας. Τεχνικές 

διαχείρισης και παρέμβασης,  

μτφρ. Β. Κοντογιώργος, Π. Ορφανίδης, 

εκδ. Ευρωσπουδή, Παλλήνη Αττικής, 1999. 

 

 


