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Επιδίωξη 

• Εντοπισμός προβλημάτων που εμποδίζουν την 
ομαλή λειτουργία της τάξης. 

• Αναγνώριση αιτίων και τρόπων εκδήλωσης 
προβλημάτων συμπεριφοράς στο σχολείο. 

• Αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων διαχείρισης 
της σχολικής τάξης πέρα από το επίπεδο της 
πρόληψης και της διάγνωσης. 

• Εξασφάλιση της μαθητικής συμμετοχής στη 
διαδικασία της αξιολόγησης και της 
αντιμετώπισης των προβλημάτων, τα οποία 
εκδηλώνονται στο σχολικό πλαίσιο. 
 



Ψυχολογικό κλίμα τάξης 

Πέρα από τη σχέση δασκάλου-μαθητή ένα 
πλήθος πολύπλοκων σχέσεων μεταξύ των 
υπολοίπων παραμέτρων του μαθησιακού 

περιβάλλοντος (διδακτικά αντικείμενα, 
τάξη, κουλτούρα της σχολικής μονάδας, 

συμμαθητές κ.α.) πρέπει να 
συνυπολογιστούν και να καθοριστούν για 

να υπάρξουν τα επιθυμητά γνωστικά 
αποτελέσματα. (Fraser, 1989, Allodi, 2002, 

Ματσαγγούρας, 2008 κ.α.)  
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Παράγοντες ψυχολογικού κλίματος 

• Ο δάσκαλος  
– ελέγχει, αξιολογεί, επαινεί, τιμωρεί, στηρίζει ή απαξιώνει 

• Οι συμμαθητές 
– αποδοχή ή απόρριψη  

• Τα μαθήματα (Α.Π.)  
– δύσκολα, εύκολα, ευχάριστα, αδιάφορα  
– διδασκαλική και (συνήθως) τη γονεϊκή επιβράβευση ή 

απόρριψη.   

• Η οργάνωση του τρόπου εργασίας  
– ενεργοποιεί ή καθιστά αδιάφορο τον μαθητή 
– εκθέτει δημόσια είτε με θετικά είτε με αρνητικά 

αποτελέσματα.   

 



Δείκτες ταξινόμησης 
• Ικανοποίηση:  

– Θετικός δείκτης συνισταμένη όλων των σχέσεων μαθητή-εκπαιδευτικού-
συμμαθητών-περιεχομένου Α.Π.-οργάνωση διδακςτικών δραστηριοτήτων. 

• Διανεκτικότητα:  
– Αρνητικός δείκτης που συνοψίζει την ποιότητα των διαμαθητικών σχέσεων 

(τριβές/αντιπαραθέσεις) 

• Συνεκτικότητα: 
–  θετικός δείκτης υποδήλωσης σχέσεων φιλίας, αποδοχής και ταύτισης με 

τους συμμαθητές στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας.  

• Ανταγωνιστικότητα:  
– Αρνητικός δείκτης αποτίμησης της οργάνωσης της σχολικής εργασίας, με τον 

οποίο αποτιμάται ο αρνητικός τρόπος συσχέτισης ατομικών επιδιώξεων. 
Περιγράφει, δλδ τις σχέσεις ανταγωνισμού ή συνεργασίας που 
αναπτύσσονται στα πλαίσια της κοινωνικής οργάνωσης της σχολικής 
εργασίας. 

• Δυσκολία:  
– αρνητικός δείκτης αποτίμησης των σχέσεων του μαθητή με το περιεχόμενο 

του Α.Π. και αναντιστοιχίας μαθητικών δυνατοτήτων και απαιτήσεων της 
σχολικής εργασίας. 
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Διαχείριση τάξης 
Θα πρέπει να γνωρίζουμε όλους τους παράγοντες και να τους 

προσαρμόζουμε. 

• Να γνωρίζουμε απόλυτα τους μαθητές κάθε τάξης ως προς το 
γνωστικό και το κοινωνικο-οικονομικό τους προφίλ, ως προς τη 
συναισθηματική και ψυχολογική τους μοναδικότητα αλλά και τη θέση 
τους μέσα στην τάξη 

• Να κατέχουμε απόλυτα το γνωστικό αντικείμενο και κάθε 
δραστηριότητα να είναι προετοιμασμένη με ακρίβεια από πριν, 
έχοντας πάντα υπ’ όψη μας τις δυνατότητες αναπροσδιορισμού 
στόχων και μεθοδολογίας στην περίπτωση που διαπιστώσουμε 
αδυναμία ανταπόκρισης των μαθητών (πολύ υψηλό επίπεδο) ή 
αδιαφορία (πολύ χαμηλό επίπεδο).  

• Να φροντίζουμε για τη δημιουργία και διατήρηση του θετικού 
κλίματος και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης στην τάξη 

• Να φροντίζουμε  για την αποτελεσματική διαχείριση του χώρου.  

 



Διαγνωστική αξιολόγηση 

• Εκπαιδευτικός: 
– Συλλογή απαιτούμενης πληροφόρηση για προηγούμενες γνώσεις και 

δεξιότητες των μαθητών της τάξης που αναλαμβάνει 

–  Στόχος  οργάνωση  καλύτερης  και αποτελεσματικότερης 
διδακτικής πράξης.   

• Κοινωνικός 
– Εντοπισμός μαθητών με ανάγκη πρόσθετης διδακτικής στήριξης 

• Μαθησιακές δυσκολίες 

• Μαθησιακά κενά  

• Δυσκολίες σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα.  
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αξιολογική διαδικασία 

• Διαγνωστικό αξιολογικό τεστ 

• Συλλογή δεδομένων   

• Εκτίμηση όλων των δεδομένων από τον 
εκπαιδευτικό  

• Διατύπωση αξιολογικών κρίσεων δημιουργία 
φακέλου για την επίδοση του μαθητή και τη 
στάση του στη διδασκαλία και στο σχολείο. 



Εκτίμηση δεδομένων 

• Διδασκαλία στο σχολείο (από τη σκοπιά των 
εκπαιδευτικών) 

• Ενδιαφέρον για το μάθημα 
• Διάθεση για εργασία 
• Κίνητρα που διαθέτει 
• Χρόνο που διαθέτει  
•  Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών  
• Υλικοτεχνική υποδομή στο σχολείο  
• Συνθήκες μάθησης στο σχολείο και στο σπίτι  
• Επικοινωνία στο σχολείο και στο σπίτι κά 

 



Τελική διατύπωση 

• Διατύπωση αξιολογικών κρίσεων  

• Δημιουργία φακέλου  

– επίδοση 

– στάση στη διδασκαλία και το σχολείο. 

• Εξατομικευμένη διδασκαλία 



Γνωστικό αντικείμενο 

• Κεντρικά καθορισμένο Α.Π.Σ. και περιεχόμενο 
Γνωστικών Αντικειμένων 

• Ψηφιακό σχολείο  

•  Πρώην Παιδαγωγικό  

• Βιβλιοθήκες σχολείων 



Οργάνωση 

• Μεθοδολογία της διδασκαλίας 

• Ρυθμός μετάδοσης  

• Υποστηρικτικό υλικό  

Προγραμματισμός: 

• Ετήσιος  τριμηνιαίος  μηνιαίος  
εβδομαδιαίος  ημερήσιος   
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Αρχές σχεδιασμού μαθήματος 

• Ο  χρόνος συγκέντρωσης των μαθητών.  
• Η δυνατότητα σύνδεσης του θέματος / ζωής του παιδιού 
• Διδασκαλία  

• να κινητοποιεί τους μαθητές (κίνητρα, ενδιαφέροντα, κλίσεις, 
ταλέντα, μαθησιακό προφίλ μαθητών).  

• Να έχει ρυθμό 
•  Να έχει ποικιλία δραστηριοτήτων  
• να είναι ρέουσα χωρίς νεκρό χρόνο  

• Το αντικείμενο και ο τρόπος διδασκαλίας να μην 
προκαλούν άγχος και στρές στο μαθητή  
– Γνωστικό/σωματικό επίπεδο /επίπεδο ετοιμότητας του μαθητή 
– Συναισθηματικό περιεχόμενο/συναισθηματική ωριμότητα του 

μαθητή ) 

 



Σχεδιασμός Πορείας μαθήματος 

• – Ιεράρχηση δραστηριοτήτων 

• – Εξατομικευμένη εργασία και διδασκαλία 

• – Συνεργατική εργασία και μάθηση 

• – Μείωση χρόνου ομιλίας και επίδειξης 

• – Αύξηση του χρόνου ενεργητικής συμμετοχής των 
μαθητών 

• – Ποικιλία δραστηριοτήτων 

• – Ποικιλία μέσων 

• – Συνεχής αξιολόγηση - ανατροφοδότηση 



Επικοινωνία 

7% 

38% 
55% 

Λεκτική επικοινωνία 

ύφος τόνος ομιλίας 

μη λεκτική επικοινωνία (body 
language) 
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Χαμένοι στη μετάφραση 

Τα λεγόμενα του δασκάλου Τα υποδηλούμενα που κατανοούν οι μαθητές 

Εντολή, Διαταγή, Καθοδήγηση (Πάψε να 

μιλάς…Κάνε αυτό που σου είπα../ όπως το είπα 

) 

Δεν με ενδιαφέρουν οι ανάγκες σου, τα 

συναισθήματά σου, εγώ διατάζω εδώ, εσύ δεν 

έχεις επιλογές, προβλέπονται τιμωρίες 

Διδασκαλία, διάλεξη, λογικά επιχειρήματα.. 

(Αργότερα θα καταλάβεις τα λάθη σου αλλά θα 

είναι αργά.. Αν δεν .. Τότε θα….) 

Δεν ξέρεις/ δεν μπορείς να σκεφτείς λογικά, δεν 

έχεις πλήρη εικόνα των πραγμάτων, δεν έχεις 

σωστή εικόνα του κόσμου λόγω της ηλικίας σου, 

των εμπειριών σου,… 

Ερμηνεία συμπεριφοράς, διάγνωση (Σε μάθαμε 

πια. Αν δεν κάνεις μια ανοησία την ώρα, 

νοιώθεις ξεχασμένος, ανύπαρκτος..Το έχεις 

ανάγκη να .. Δεν μπορείς να αυτοσυγκρατηθείς 

παρά την ηλικία σου.. Έχεις πρόβλημα…) 

Έχω τις γνώσεις και την πείρα για να καταλάβω 

τα βαθύτερα κίνητρά σου, να διαγνώσω το 

ψυχολογικό σου πρόβλημα και το λέω δημόσια 

όταν κρίνω ότι πρέπει να το πω….. Με βάση τη 

διάγνωσή μου σε χαρακτηρίζω σε τιμωρώ…. 

 



Δίαυλοι επικοινωνίας 
Σε επίπεδο τάξης 

• Αντιμετωπίζουμε τους μαθητές με σεβασμό, συμπεριφερόμαστε με 
ψυχραιμία, δείχνουμε αποφασιστικότητα, σαφήνεια και συνέπεια, 

• Διαθέτουμε χρόνο για συζήτηση, 

• Υπενθυμίζουμε τους κανόνες και ζητούμε από όλους την εφαρμογή τους. 

Σε επίπεδο σχολείου: 

• Παρέχουμε ασφάλεια και φροντίζουμε για την ενημέρωση, την ένταξη και 
την επικοινωνία μεταξύ των μαθητών, 

• Αξιοποιούμε την παιδαγωγική ως απάντηση στο πολιτισμικό χάσμα που 
συνεχώς βαθαίνει ανάμεσα σε μαθητές και δασκάλους, 

• Φροντίζουμε για την ανάληψη δράσεων για τη βελτίωση του σχολείου 

• Οικοδομούμε συνεργατικές σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών, γονέων και 
μαθητών. 

 



Μην προσπαθείς να εκπαιδεύσεις 
ένα παιδί με την επιβολή. Κατεύθυνε 
το με ό,τι διασκεδάζει το μυαλό και 
την ψυχή του και  θα μπορέσεις να 

ανακαλύψεις το ταλέντο και την 
εξαιρετικότητα του  

Π λάτων 
 


