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Γιατί είναι δύσκολη η τάξη στην
Τάξη;
Γιατί μεταβάλλεται διαρκώς η ποιότητα, η
ένταση
άλλαοικονομικών
χαρακτηριστικά
παραμέτρων
όπως:
 ηκαι
αλλαγή
– κοινωνικών
δεδομένων

(προβαλλόμενων – επιβαλλόμενων προτύπων)
 η δομή της οικογένειας και η σχέση γονέων –
παιδιών
 η κοινωνική αντίληψη περί αποδεκτής συμπεριφοράς
(όρια παραβατικότητας)

 οι μεταβολές του παιδιού
Αρχές διαχείρισης
Σχολικής
τάξης στο ¨εμείς¨)
(εφηβεία - πέρασμα
από
το
¨εγώ¨
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Ο εκπαιδευτικός αντιλαμβάνεται
ότι ο κόσμος γύρω του αλλάζει;
Ποιος τύπος εκπαιδευτικού είμαι;

Με διακρίνει συναισθηματική νοημοσύνη;
Αγαπώ το παιδί – μαθητή;
Γνωρίζω το οικογενειακό περιβάλλον του μαθητή μου;
Ποια η ταυτότητα της Ελληνικής οικογένειας σήμερα;

Ποια η γονεϊκή εμπλοκή στη Σχολική επίδοση του
παιδιού;
Τι συμβαίνει στο Ελληνικό Σχολείο σήμερα;

Οικογένεια – παιδί – Σχολείο (εκπαιδευτικός), μαζί
μπορούν;
Αρχές διαχείρισης Σχολικής τάξης
Περικλής Παπαδόπουλος

Τι τύπος γονέα – εκπαιδευτικού είμαι;
Τύπος

ΓΟΝΕΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

– Αποφασίζει μόνος του

– Αυτοαναγάγεται σε επίκεντρο της

για το παιδί χωρίς
το παιδί
– Δύσκαμπτος
– Αδιάλλακτος
– Προσκολλημένος σε
εντολές

εκπ/κής διαδικασίας
– Μεταδίδει μόνο ό,τι επιλέγει ο ίδιος
– Χειραγωγεί την σκέψη και την πράξη των
μαθητών του

- Ασκεί έλεγχο

– Οδηγός της τάξης του ώστε να

– Έχει προσδοκίες
– Συναισθηματικά
θερμός – Ακούει το
παιδί
– Ψυχανεμίζεται τις
ανάγκες του
(ενσυναίσθηση)
– Αναγνωρίζει
δικαιώματα στο παιδί

ανακαλύπτει τη γνώση μαζί με
την ομάδα
– Ορίζει το μάθημα
– Ακούει – Ενθαρρύνει – Συντονίζει –
Προσφέρει δυνατότητες για
πρωτοβουλίες
– Καλλιεργεί δεξιότητες και
ενδιαφέροντα
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Άλλοι τύποι γονέων
ΤΥΠΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

- Προσκολλημένοι
στη δουλειά

- Ψυχολογική
κακοποίηση παιδιού

- Αμέτοχοι στην
ανάπτυξη-εξέλιξη
–κοινωνικοποίηση
του παιδιού

- Ασέβεια
- Έλλειψη αυτοέλεγχου
- Παραβατική συμπεριφορά

- Συναισθηματικά
θερμοί

- Χωρίς απαιτήσεις
& έλεγχο

- Ανώριμο &
παρορμητικό παιδί
ανυπάκουο,
αντιδραστικό & βίαιο
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Είμαι γονέας – εκπαιδευτικός
με συναισθηματική νοημοσύνη;
1. Αυτοεπίγνωση
Αναγνωρίζω τα συναισθήματά μου
2. Αυτορύθμιση
Ελέγχω τα συναισθήματά μου
3. Ενσυναίσθηση
Αναγνωρίζω τα συναισθήματα
των άλλων
4. Αυτοπαρακίνηση
Δημιουργώ κίνητρα για μένα
ώστε να πετύχω το στόχο μου
5. Κοινωνικές δεξιότητες
Δημιουργώ σχέσεις
και επηρεάζω άλλους ανθρώπους
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Ο συνεπής και επιμελημένος εκπαιδευτικός, σήμερα
ακτινοβολεί και διδάσκει – μοιράζεται…
(Στοιχειώδεις κανόνες σχολικής κοινότητας).
Ο ενημερωμένος και οργανωμένος εκπαιδευτικός, σήμερα ακτινοβολεί
(Ένα παράθυρο ανοιχτό στον ορίζοντα της γνώσης, ένα φίλτρο μετάδοσης
πολύχρωμων και πολυφωνικών αντιλήψεων για το αύριο που διαμορφώνεται
συμμετοχικά με τους νέους, με τους μαθητές μας).
Ο δημοκρατικός και δίκαιος εκπαιδευτικός, σήμερα ακτινοβολεί …
(Διαχειριζόμενοι αδιαφορία, παραβατικές συμπεριφορές,
έκτακτες καταστάσεις).
Ο διαμορφωτής και ρυθμιστής ατμόσφαιρας εύκρατου κλίματος εκπαιδευτικός
σήμερα ακτινοβολεί…
(Σπορά, ρίζα, βλάστηση, ανθοφορία, καρποφορία, ευφορία μάθησης – γνώσης).
Ο ΄΄ψυχανεμιστής΄΄ και εμψυχωτής εκπαιδευτικός, σήμερα ακτινοβολεί…
(Ενθάρρυνση συλλογικότητας – συμμετοχικότητας και συνερεύνησης,
έμπνευση αλληλεγγύης, εκδήλωση αληθινού ενδιαφέροντος
για το ψυχοκοινωνικό περιβάλλον του μαθητή μας.
Εμπνέοντας εμπιστοσύνη και λειτουργώντας ως καλό πρότυπο στη σύγχρονη
κοινωνία που επιδοκιμάζει, επιδέχεται
και τελικά εν πολλής αποδέχεται ό,τι της επιβάλουν).
Αρχές διαχείρισης Σχολικής τάξης
Περικλής Παπαδόπουλος

Η σημασία του οικογενειακού περιβάλλοντος
του παιδιού - μαθητή

 Στοργή
 Καλή επι–κοινωνία
μελών οικογένειας
 Παράδειγμα – γονεϊκό πρότυπο
 Ενθάρρυνση – ενίσχυση αυτοεκτίμησης
 Κοινωνικοποίηση με άλλα παιδιά
(παιχνίδι – εξωσχολικές δραστηριότητες
– τέχνες – αθλητισμός
επαφή με τη φύση)
 Ελαχιστοποίηση τιμωρίας
– αποθάρρυνση επιθετικότητας
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Διαπιστώσεις
για την Σύγχρονη Ελληνική Οικογένεια (1)
…και κατά Δημήτρη Γεώργα Καθ. Ψυχολογίας Παν. Αθηνών



Ζει μέσα σε διαρκώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον.
Προσαρμόζεται στη δυναμική διεθνών πολιτικών, οικονομικών,
κοινωνικών εξελίξεων.



Περιβάλλον που αλλοιώνει αξίες, επαναπροσδιορίζει σχέσεις και
διαμορφώνει νέα πρότυπα. (εικόνα, γρήγορο και εύκολο κέρδος
κλπ)



Οι παππούδες – γιαγιάδες (στενοί συγγενείς) κατοικούν σχετικά
κοντά στην οικογένεια, την στηρίζουν μετά το γάμο και
αλληλεπιδρούν. Ιδιαίτερα σημαντικοί στην μονογονεϊκή
οικογένεια, (φαινόμενο που αυξάνεται).



Θετική η βοήθεια – απαραίτητη και ζωτική επίσης η αυτονομία
της οικογένειας.
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Διαπιστώσεις
για την Σύγχρονη Ελληνική Οικογένεια (2)
 Ναι στις συναισθηματικές σχέσεις – φροντίδα (υλική & ηθική
στήριξη)
Όχι στο πατριαρχικό μοντέλο, στην αυταρχική παρουσία - εξουσία
του πατέρα που προκαλεί ανισότητες και δυσκαμψία
(γονέων – παιδιών).

 Η παραδοχή – αποδοχή του διαφορετικού και της πολιτισμικής
ποικιλομορφίας που εισάγεται – βιώνεται στην παγκόσμια κοινωνία
(μετανάστες – παλιννοστούντες),
σημάδι εξέλιξης της Ελληνικής οικογένειας και όχι παραφθοράς της.
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Γονεϊκή εμπλοκή στη σχολική επίδοση του παιδιού
•
•
•
•
•
•
•

Δημιουργώ θετικό κλίμα – εικόνα για το Σχολείο.
Οργανώνω το χρόνο μελέτης και τον ελεύθερο χρόνο του παιδιού.
Ασκώ μέτρια πίεση στο παιδί, (με την έννοια της υπευθυνότητας). Έχουμε
κοινές προσδοκίες για ενεργή συμμετοχή και βελτίωση του στην εκπαιδευτική
διαδικασία.
Αναδεικνύω και προάγω τις αξίες του Δικαίου, του Διαφορετικού και
του Ωραίου, που κατακτώνται στο Σχολείο με τη μελέτη και τη Γνώση.
Ενθαρρύνω την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και ενδιαφερόντων του παιδιού –
μαθητή, ενδοσχολικών (ομάδα εργασίας) και εξωσχολικών (τέχνες,
εξωσχολικό διάβασμα)
Παρέχω προσωπική βοήθεια – υποστήριξη (και όχι απαραίτητα φροντιστήριο)
– έχω τον έμμεσο έλεγχο, με εκδήλωση πραγματικού ενδιαφέροντος για τις
δυσκολίες που αντιμετωπίζει.
Επισκέπτομαι – συζητώ – αναπτύσσω κοινωνική σχέση με τον εκπαιδευτικό.
Συμμετέχω ενεργά στο σύλλογο γονέων και σε εκδηλώσεις της Σχολικής
ζωής.
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Τι γίνεται στο ελληνικό σχολείο σήμερα;
Σχολείο προσανατολισμένο – μεταβατικά απεγκλωβισμένο από την στείρα
παράθεση – απόδειξη γνώσεων (ισχύον εξεταστικό σύστημα)
Ενθάρρυνση συλλεκτικής – συνθετικής – οργανωμένης επεξεργασίας και
αξιοποίησης της πληροφορίας – γνώσης.
Εισαγωγή της Τέχνης στο Σχολείο. Μέτρο – πειθαρχία – καλλιέργεια
αποτέλεσμα – έκθεση – εκ – δήλωση. (Εικαστικά, μουσικά σύνολα,
θεατρικές ομάδες, σύγχρονος χορός, μαθητικοί αγώνες – συναντήσεις,)
εμπνευσμένοι δάσκαλοι δημιουργικοί και εκτός Σχολείου.
Παροχή βοήθειας και πρόσθετων υπηρεσιών μέσω Σχολείου (Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.,
ΔΗΜ.Ο.Π.), κέντρα πρόληψης, συμβουλευτικοί σταθμοί (μόνο 15 ακόμα)
κλπ.
Νέα – καλύτερα – ευχάριστα βιβλία (καινοτομίες – νέες τεχνολογίες –
120.000 Η/Υ σε Α΄ Γυμνασίου – πρόσθετο υποστηρικτικό εκπ/κό υλικό –
επιμορφώσεις)
Ευέλικτη ζώνη – Ολοήμερο (Αδυναμίες) Δημοτικά Ε.Ε.Α.Π. εισαγωγή
ειδικοτήτων Αισθητικής Αγωγής, Φυσικής Αγωγής, Ξένων γλωσσών.
Διαθεματικότητα (διασύνδεση επιστημών για ένα θέμα).
Προγράμματα (Περιβαλλοντική Εκπ/ση – Αγωγή Υγείας – Πολιτισμός –
ανταλλαγή πολιτιστικών αγαθών – εμπειριών με Σχολεία Εξωτερικού).
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Είναι ιδανική τάξη η ¨ήσυχη¨
τάξη;
 Αν μιλήσουμε με τους όρους της πραγματικότητας,
η άριστη διαχείριση της τάξης απαιτεί κάθε μαθητής να
παρακολουθεί και να αποδίδει ακαδημαϊκά επί 5 ώρες την
ημέρα σε 6- 7 διαφορετικά γνωστικά πεδία!
Κι αν θεωρήσουμε ότι ο δάσκαλός μας διδάσκει 5 ώρες την
ημέρα, για τμήματα των 25 μαθητών, σημαίνει ότι πρέπει να
διαχειρίζεται επιτυχώς 5×25 ώρες, 125 ώρες -“μαθητοώρες” θα
λέγαμε- παρακολούθησης ημερησίως. Δύσκολο έργο. Κι αν
σκεφτεί κανείς ότι οι μαθητές είναι παιδιά με ανάγκη να
εκφραστούν ελεύθερα, κι όχι καθοδηγούμενα, και ότι
βρίσκονται σε ηλικίες αναζήτησης και εκδήλωσης ταυτότητας,
το έργο φαντάζει ακόμα δυσκολότερο.

 Πώς επιτυγχάνεται το ποθητό αποτέλεσμα «διαχείρισης της
τάξης»;
Μα οι μαθητές, θα απαντήσει κάποιος που συμφώνησε με την
εικόνα της τάξης που προβλήθηκε, ενδιαφέρονται για το
μάθημα, ενδιαφέρονται για τη γνώση, τους αρέσει να
μαθαίνουν καινούρια πράγματα, τους αρέσει ό,τι συμβαίνει
στην τάξη!!!
Είναι, όμως η παραπάνω συνθήκη αληθής και εξασφαλισμένη;
Αρχές διαχείρισης
Σχολικής
τάξης
Κι ακόμα είναι προϋπόθεση
για να
πετύχουμε
την βέλτιστη
Περικλής Παπαδόπουλος
διαχείριση τάξης;

Ας δούμε μιαν άλλη εικόνα:
Πώς θα σχολιάζατε την εικόνα αυτή;
“Ένα χαρούμενο, υγιέστατο παιδί. Εκδηλώνει
δυναμισμό. Ένα τέτοιο παιδί δίνει χαρά”.
Πράγματι αποτελεί μια τυπική εικόνα παιδιού που
έχει ανάγκη από κίνηση και δράση.
Και όμως αυτό το παιδί από τις 8 ώρες της σχολικής
του ζωής τουλάχιστον τις 5 οφείλει να βρίσκεται σε
μια κατάσταση ¨πειθαρχίας¨ και συμμετοχής στην
εκπαιδευτική διαδικασία;
Και πώς θα χαρακτηρίζαμε ένα τέτοιο παιδί; «Ήσυχο
και καλό.»
Μπορεί όμως ένα παιδί επί 5 συνεχόμενες ώρες
να δείχνει αυτή την εικόνα;
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Αν προσθέσουμε και τις
2-3 ώρες μελέτης στο σπίτι και
2 ώρες μετακινήσεων,
10 ώρες την ημέρα απαιτούμε από τους μαθητές μας και τις
μαθήτριές μας να κάθονται με απόλυτη πειθαρχία και επομένως
να καταπιέζουν αυτό που ονομάσαμε πριν δυναμισμό, υγεία και
χαρά.
Και στη συνέχεια 10 ώρες ύπνου,
2 ώρες για γεύμα.
Και τί μένει στην παιδική ηλικία για παιχνίδι, για τη στοιχειώδη
και απαραίτητη αυτή διαδικασία μάθησης;
2 ώρες και αυτές σε χρόνο που δεν μπορεί εύκολα να
εκμεταλλευτεί το παιδί καθώς δεν μένει σε γειτονιά, είναι
βράδυ και δεν μπορεί να παίξει κλπ.
Όλα αυτά θα πρέπει να τα έχουμε στο νου μας κάθε
φορά που μπαίνουμεΑρχές
στην
τάξη
γιατάξης
να επιβάλλουμε την
διαχείρισης
Σχολικής
Περικλής Παπαδόπουλος
«τάξη».

Αγαπώ το παιδί (μου) σημαίνει
Λίγα λόγια από τον παιδοψυχίατρο – συγγραφέα
πατέρα Βασίλειο Θερμό
Αγαπώ το παιδί όπως είναι και όχι όπως θα ήθελα να είναι.
Δεν κάνω εγώ για το παιδί ό,τι μπορεί να κάνει από μόνο του.
Αφήνω το παιδί ελεύθερο όσο χρειάζεται ανάλογα με την ηλικία του.
Δεν βλέπω το παιδί σαν δική μου προέκταση, το αφήνω να εξελιχθεί.
Το αποδέχομαι όπως είναι, για την προσπάθειά του (ας μην αριστεύει)
και χωρίς να θέλω να γίνω αποδεκτός – αρεστός, στον περίγυρό μου,
να αυτοεπιβεβαιωθώ μέσω αυτού.
 Δεν προσπαθώ να το κερδίσω προσφέροντάς του υλικά αγαθά.
Προσφέρω χρόνο, διάθεση και του εκδηλώνω την αγάπη μου.
 Φροντίζω το γάμο μου, την συ – ζυγία μου. Μέσα σ΄ αυτή ζει το παιδί.
 Έχω καλή σχέση με το Θεό. Εξασφαλίζω ηρεμία, σύμπνοια, αρμονία,
του μαθαίνω την προσευχή.
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Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι…
Αγαπώ το παιδί μου, σημαίνει ότι
αγαπώ και όλα τα παιδιά του
κόσμου,
(και τους μαθητές μου)
γιατί θέλω το παιδί μου
να αναπτυχθεί
σε ευτυχισμένο περιβάλλον.
Δεν θα συμβεί αυτό,
αν ευτυχεί το παιδί μου
και δυστυχεί ο κόσμος γύρω του.
Η χαρά και όλες οι αρετές
έχουν αξία όταν μοιράζονται.
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Αν ένα παιδί ζει…
…με επικρίσεις, μαθαίνει να καταδικάζει
…μέσα στην εχθρικότητα, μαθαίνει να φιλονικεί
…με το φόβο, μαθαίνει να είναι ανήσυχο και φοβισμένο
…με την ανοχή, μαθαίνει να είναι καρτερικό
…με τη ντροπή, μαθαίνει να νιώθει ένοχο

…με την ενθάρρυνση, μαθαίνει να έχει αυτοπεποίθηση
…μέσα στην αποδοχή, μαθαίνει ν’ αγαπά

…με την επιδοκιμασία, μαθαίνει ότι είναι καλό να έχει στη ζωή του ένα σκοπό
…μέσα στην τιμιότητα, μαθαίνει ποια είναι η αλήθεια
…με δίκαιη μεταχείριση, μαθαίνει τη δικαιοσύνη
…μέσα σε ασφάλεια, μαθαίνει να εμπιστεύεται τον εαυτό του
και το περιβάλλον του
…μέσα στη φιλικότητα, μαθαίνει ότι ο κόσμος είναι όμορφος για να ζει,
ν’ αγαπά και ν΄ αγαπιέται
Ρούντολφ Ντράϊκωρς
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Απ΄ το ¨Δάσκαλε που
δίδασκες…¨


Έχω αντιφάσεις στις επιδιώξεις μου; Ζητώ ό,τι δεν παρέχω.
(Επαρκή προετοιμασία, συνέχεια με προηγούμενη ύλη, σύνδεση με
ΑΠΣ,
διαθεματικές εργασίες, διόρθωση εργασιών, υπόσχεση που δεν
κράτησα)



Δημιουργώ χαμηλές εκπαιδευτικές προσδοκίες στους μαθητές μου;
Λειτουργώ ως πρότυπο – ανάχωμα;



Συνάπτω και τηρώ δίκαιο διδακτικό – παιδαγωγικό συμβόλαιο
με διαμορφωτικό τρόπο
(κανόνες Σχολικής ζωής, στόχοι εκπαιδευτικής διαδικασίας, η
σημασία του διαλόγου και της αυτόνομης εργασίας, η αξία της
προσωπικότητας κάθε μαθητή, η παραδοχή του διαφορετικού, η
συνύπαρξη του πολυπολιτισμικού, οι αναπαραστάσεις και οι
προσλαμβάνουσες των μαθητών για το μάθημά μας και ο ρόλος
μας)



Κώδικες σιωπής. ¨Πριν ακόμα μιλήσω στα παιδιά στην τάξη¨
Είσοδος καθυστερημένη (φωτοτυπίες), διάσπαση προσοχής (κινητό,
Αρχές
διαχείρισηςπου
Σχολικής
επιπόλαιες αβρότητες),
διάλογοι
με τάξης
εκθέτουν, εμφάνιση, στάση
Περικλής Παπαδόπουλος
σώματος, θέση στην τάξη (ανάμεσα, δίπλα στα παιδιά)

Είμαι δίπλα
στον αδιάφορο να τον ενεργοποιήσω;
στον μέτριο να τον στηρίξω;
στον καλό να τον ενθαρρύνω;
στον υπερόπτη να τον επαναφέρω;
στον ταραξία να του αφιερώσω προσοχή και χρόνο τώρα, μετά
(στο διάλλειμα), αύριο (ρωτώ συνάδελφο), μεθαύριο (συζητώ με
Δ/νση)
εντός της εβδομάδας (ενημερώνω με πραγματική αγάπη, σεβασμό
προσοχή και ευαισθησία τους γονείς του);
 στην ομάδα που δεν λειτουργεί συντονισμένα και συνεργατικά;






Φέρνω
 το συμπληρωματικό εποπτικό υλικό που υποσχέθηκα;

Αξιοποιώ
 λάθη, πρωτοβουλίες, το μικρότερο βήμα και όχι μόνο το
αποτέλεσμα
Αρχές διαχείρισης Σχολικής τάξης
Περικλής Παπαδόπουλος
 χαρισματικά παιδιά, παραδειγματικά
καλές πρακτικές

Στο… ΄΄Σμίλεψε Δάσκαλε…΄΄
 εμπνέω ειλικρίνεια, σταθερότητα, σεβασμό και όχι
φόβο
 Διδάσκω με υπομονή, εργατικότητα, επιμονή στην
προσπάθεια, με διάθεση συντονιστή και
εμψυχωτή
 Είμαι εύκαμπτος, ευρηματικός, ανθρώπινος,
προσιτός, φιλικός, πρόθυμος για συζήτηση,
(γνωρίζω τα ονόματά τους)
δυό φορές πρόθυμος για να ακούσω
 γνωρίζω τα όρια κάθε μαθητή μου και τις
προσληπτικές του ικανότητες, γνωρίζω τι συμβαίνει
στο σπίτι του (από ενδιαφέρον παιδαγωγικό), χτίζω
γέφυρες μαζί του
 έχω διαβάθμιση, ρυθμό, ένταση, χροιά και έκφραση
στη φωνή και στην
(ημιδομημένη) διδασκαλία μου
Αρχές διαχείρισης Σχολικής τάξης
Περικλής
Παπαδόπουλος
 Έχω σαφή στόχο και
τον
φτάνω μαζί με τους

Γιατί φέρεται έτσι;
 Απουσιάζει το γονεϊκό πρότυπο
(παραστάσεις),
η αγάπη, η αποδοχή, τα όρια
 Υιοθετεί συμπεριφορές και δοτές
ταυτότητες από φίλους και άλλους
εκπαιδευτικούς χώρους (φροντιστήριο,
Ωδείο, γυμναστήριο κλπ) που ισχύουν
άλλες δομές και κανόνες – συμβόλαια
 Επιζητά το ενδιαφέρον μας, διασαλεύοντας
κανόνες που έγιναν για να υπάρξει
Αρχές διαχείρισης Σχολικής τάξης
συμβίωση και
συνεργασία και όχι
Περικλής Παπαδόπουλος

Πως κερδίζω μια τάξη που μοιάζει
χαμένη;
 κάνω συνεργάτη – βοηθό (μαέστρου) τον ζωηρότερο, του
αναθέτω απλές ευθύνες (κιμωλία, συνεννόηση με συνάδελφο,
διανομή φωτοτυπιών, προετοιμασία άσκησης ή επόμενης
ενότητας, επίβλεψη μιας ομάδας, επιστασία μιας εργασίας)
 του επισημαίνω ότι θα συνεχίσω τη δουλειά μου γιατί έχω και
εγώ δικαίωμα σε αυτή και οι συμμαθητές του στη γνώση και
την όμορφη εμπειρία ανακάλυψής της
 Αλλάζω δραστηριότητα, αναθέτω εργασία που απαιτεί σιωπή,
(ανάγνωση και συμπλήρωση εύκολης άσκησης, ακρόαση,
video, δημιουργώ ομάδες)
 Ξαφνιάζω! Συζητώ για προσωπικό μου βίωμα σχετικό με
κάποια πτυχή του θέματός μας. Ελκύω την περιέργεια, βρίσκω
κοινά μικρά σημεία για γεγονότα που προβλήθηκαν την
προηγούμενη ημέρα σε ταινία, τηλεόραση, επικαιρότητα.
 Συζητάμε τώρα ανοικτά για κάτι που τον ενδιαφέρει, (επίδοση
σε άλλο μάθημα ή σε εξωσχολικά ενδιαφέροντα) του
αφιερώνω λίγα λεπτά (εάν χρειαστεί – το εκτιμώ – και
ολόκληρη ώρα)
Αρχές διαχείρισης Σχολικής τάξης
Περικλής Παπαδόπουλος

Ροή μαθήματος
Ο μαθητής
 πρέπει να περιμένει πότε θα τεθούν ερωτήσεις,
πότε θα ανοίξει το βιβλίο του,
πότε θα κρατήσει σημειώσεις,
πότε θα σημειώσει τις ασκήσεις για το σπίτι.
Εκείνο που διαφοροποιεί το παραδοσιακό από το
«μη συμβατικό» μάθημα δεν είναι η άρση των κανόνων
που το διέπουν,
αλλά η κινητοποίηση των μαθητών, σε τι ποσοστό το
μάθημα βγαίνει από τους ίδιους τους μαθητές, κατά πόσον
ο δάσκαλος αξιοποιεί τα όσα οι μαθητές παρατηρούν και
εντέλει πόσο οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά-κριτικάδυναμικά στο μάθημα.
Αρχές διαχείρισης Σχολικής τάξης
Περικλής Παπαδόπουλος

3 μόλις βήματα απλά
μας χωρίζουν από την εκτίμηση των μαθητών μας
και της εκπαιδευτικής κοινότητας
1. Αφορμή για συζήτηση – ακρόαση – παρατήρηση

2. Ενέργεια – οργάνωση – εκτέλεση – δημιουργική συμμετοχή
3. Αξιολόγηση

Αρχές διαχείρισης Σχολικής τάξης
Περικλής Παπαδόπουλος

2 μικρά κοινά μυστικά επιτυχίας
1. Αλλάζετε δραστηριότητα κάθε 5 – 10 λεπτά.

Δεν εστιάζουν την προσοχή τους ούτε ενδιαφέρονται για
περισσότερο χρόνο
(ειδικά οι έφηβοι)
2. Κάνετε σχέδιο μαθήματος με πολλή δράση (ακρόαση –
συμμετοχή – παιχνίδι) στην τάξη

και δώστε μόνο μία εύκολη άσκηση για το σπίτι,
(που μετουσιώνει βασικές πληροφορίες σε γνώση και πράξη
και προκαλεί κριτική θεώρηση και σκέψη).
Παράλληλα μπορείτε να έχετε εκπονήσει μια ομαδική και
διαθεματική εργασία (project) με ευρύ χρονικό ορίζοντα (μήνα –
τριμήνου – χρόνου)
Αρχές διαχείρισης Σχολικής τάξης
Περικλής Παπαδόπουλος

Η λειτουργία της τάξης ΄΄έξω΄΄ απ’ την τάξη
και του μαθήματος ΄΄πέρα΄΄ απ’ το μάθημα
Ανοιχτή τάξη: επιλέγει ο μαθητής το είδος της εργασίας του
(πληροφορία, έντυπη παρουσίαση, οπτικοακουστικά μέσα…)
Project: σχεδιασμός έρευνας από ομάδες, συλλογή και
επεξεργασία δεδομένων, παρουσίαση αποτελεσμάτων,
αξιολόγηση

Μέθοδος της ανακάλυψης: δημιουργήστε ευκαιρίες ώστε να ανακαλυφθεί η
γνώση από το μαθητή
Χρησιμοποιήστε σε κάθε μάθημα ήχο (φωνή, c.d.), και εικόνα (εκδόσεις,
παραπομπές σε ηλ. διευθύνσεις, video)
Προετοιμάστε μια ακρόαση, μια επίσκεψη για δοκιμή ή παράσταση όπου
διασυνδέεται δραστικά το θέμα σας, παρασκευάζεται ή συσκευάζεται –
προωθείται ένα προϊόν μια δράση που προκύπτει από ό,τι διδάξατε.
Είναι μάθημα που δεν θα ξεχαστεί ποτέ και πολλές φορές αλλάζει τις ζωές των
Αρχές διαχείρισης Σχολικής τάξης
νέων ανθρώπων.
Περικλής Παπαδόπουλος

Δάσκαλος παντογνώστης και αλάνθαστος δεν
υπάρχει
Ένα (ουτοπικό) τμήμα αρίστων, θα έλεγε κανείς ότι είναι ένα
εύκολο τμήμα. Μη ξεχνάμε όμως ότι οι άριστοι μαθητές είναι
απαιτητικοί και ότι απαιτούν από εμάς να γνωρίζουμε και όσα
δεν οφείλουμε.
Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε την
αδυναμία μας και να παροτρύνουμε τη μαθήτριά μας ή το μαθητή
μας να ερευνήσει το θέμα και να μας ενημερώσει και εμάς τους
ίδιους.

Πιο δύσκολοι οι αδύνατοι μαθητές; Οπωσδήποτε αυτοί είναι που
χρειάζονται τη φροντίδα μας. Μέσα στην τάξη η κάθε ερώτηση
ακολουθείται από σηκωμένα χέρια και την αδημονία της απάντησης
και το –Κύριε, κύριε… (Όσο μεγαλώνουν οι τάξεις, τόσο μειώνονται
τα χέρια αυτά…)
Οι αδύνατοι μαθητές από την άλλη, χυμένοι στα θρανία τους
προσπαθούν να περάσουν όσο το δυνατόν απαρατήρητοι.
Νιώθουν υπερβολικά άβολα, μειονεκτικά. Και περιμένουν από εμάς
να τους αγνοήσουμε για να μην εκτεθούν. Κι αν τελικά εκτεθούν
στην τάξη, προκειμένου να καλύψουν την αδυναμία τους να
κατανοήσουν κάποια πράγματα
και να
αποφύγουν
τον υποσυνείδητο
Αρχές διαχείρισης
Σχολικής
τάξης
Περικλής
Παπαδόπουλος κάθε τι που συμβαίνει
αυτοχαρακτηρισμό του χαζού,
απαξιώνουν

Υγιείς συγκρούσεις – επαναστάτες με ..αιτία!
Δείτε μια αντίδραση απόλυτα υγιή, που δυσκολεύει τη δουλειά μας.

Συχνά «ζωηροί» μαθητές έρχονται σε σύγκρουση με το περιβάλλον,
θέλοντας να σπάσουν κάθε κανόνα που καθορίζει το σχολείο καταφεύγουν
σε ένα είδος «σχολικού αναχωρητισμού», απέχοντας από κάθε
δραστηριότητα, ή, το πιο συχνό, δηλώνουν την παρουσία τους, εκεί που τα
καταφέρνουν: γίνονται «άτακτοι»,
δηλαδή
αρνούνται την τάξη και δυναμικά υποστηρίζουν τη θέση - στάση
τους.
Κι όλα αυτά για
 να αιτιολογήσουν στον εαυτό τους το χαμηλό δείκτη απόδοσης
στα μαθήματα.
 να νιώσουν πιο βολικά μέσα σ’ ένα σύστημα που φαίνεται τους πνίγει
και τους
περιθωριοποιεί.
Τι κάνουμε μ’ αυτούς; Αρχές διαχείρισης Σχολικής τάξης
Περικλής Παπαδόπουλος
Το να απορρίψουμε μια προσωπικότητα
που νιώθει ήδη την

Βλέπω μέσα και πίσω από το «χαμένο» βλέμμα των μαθητών
1. Εάν πρόκειται για μαθητές με συγκεκριμένα κενά, σαφώς
προσδιορισμένα,
π.χ. δεν έχουν κατανοήσει συγκεκριμένο ορισμό,

τότε αξίζει να αφιερώσουμε λίγα λεπτά κι εμείς κι αυτοί από το
διάλειμμά μας, προκειμένου να τους εξηγήσουμε.
2. Αν όμως, το πρόβλημα είναι άλλο, τότε η βοήθεια στο διάλειμμα δεν
είναι το κατάλληλο μέσο.
Ο μαθητής ή η μαθήτρια που αδυνατεί να παρακολουθήσει και να
καταλάβει το μάθημα γενικά, - αν δεχτούμε ότι το μεγαλύτερο
ποσοστό τον μαθητών μας διαθέτει απαραίτητη νοημοσύνη για να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σχολείου – σημαίνει ότι κάτι τον
«μπλοκάρει».
Σημαίνει ότι την ώρα που ξεκινάει το μάθημά μου,
νιώθει απελπιστικά μόνος και ξένος, και λειτουργεί
συμπλεγματικά.
Αρχές διαχείρισης
Σχολικής
τάξης
Του αναδύονται «άμυνες»,
του
αναβιώνουν
εικόνες –
Περικλής Παπαδόπουλος
πρότυπα,

Διαχείριση
ψυχών
Ως παιδαγωγός - οδηγώ παιδιά και τα προς – άγω


σε φροντιστήριο και σε προβληματισμένο οικογενειακό περιβάλλον

εγκαταλείποντάς τα να διαμορφώσουν χαμηλή
αυτοεκτίμηση

ή

 σε ενίσχυση της προσωπικότητάς τους
και ενεργοποίηση των μηχανισμών πρόσληψης – παρατήρησης –
επεξεργασίας δεδομένων – αυτοέκφρασης
Προσφέρω μια εύκολη ερώτηση
Δεν «χαϊδεύω» με ελαστική βαθμολογία.
Εξηγώ τα αντικειμενικά κριτήρια της αξιολόγησής μου,
με έμφαση στο ότι το διαγώνισμα και
ο βαθμός δεν είναι μέσο επιβολής τιμωρίας ή
σωφρονισμού
αλλά ένας από τους τρόπους καταγραφής – μια ένδειξη της
πορείας του
Αρχές διαχείρισης Σχολικής τάξης

Περικλής Παπαδόπουλος
και όχι ένα μέτρο αποδοχής
ή απόρριψης της

όταν ανταποκριθεί σε δύσκολα ζητούμενα αισθανόμαστε μια αυτάρεσκη
ικανοποίηση.
Το στοίχημα όμως είναι με τον αδύνατο μαθητή:
 πού ήταν όταν τον παραλάβαμε;
 ή καλύτερα ποια ήταν η μαθητική του ταυτότητα;
 πού τον οδηγήσαμε;
 πόσο τον βοηθήσαμε να αποβάλει τη συμπλεγματική του
συμπεριφορά μέσα
στην τάξη;
 πόσο τον βοηθήσαμε να κατακτήσει τις στοιχειώδεις γνώσεις;
Πάντα βέβαια τηρώντας τους κανόνες, που ορίζουν τη δίκαιη
αξιολόγηση και την ίση αντιμετώπιση των μαθητών.
Η βαθμολογική υπερπροσφορά προς τους μαθητές μας, μας καθιστά
αναξιόπιστους και όχι αρεστούς.
Μερικές φορές θεωρούμε ότι οι μαθητές –όχι οι επιμελείς –
αδιαφορούν για
τα σχόλιά μας.
Κι όμως το αντίθετο συμβαίνει: σε εργασία σπιτιού, για παράδειγμα,
όταν είναι σαφές ότι ο μαθητής μας αντέγραψε την απάντηση από
συμμαθητή του ή την έγραψε στο σχολικό, πρόχειρα, πρέπει να
σημειώνουμε την παρατήρησή μας αυτή. Είναι συχνό το
φαινόμενο ο μαθητής να αντιδράσει, αρνούμενος να δεχτεί την
κατηγορία.
Είναι βέβαιο όμως ότι
μας απορρίπτει στη συνείδησή του αν
Αρχές διαχείρισης Σχολικής τάξης
απλώς υπογράψουμε το τετράδιό
του χωρίς να του κάνουμε μια
Περικλής Παπαδόπουλος

Δικαίωση προσπάθειας μαθητή
περιοδική τακτική επαφή με γραπτή εργασία
Κατά τον ίδιο τρόπο,
ο επιμελής μαθητής θέλει να ελεγχθεί από τον καθηγητή
εφόσον δούλεψε.
Το αισθάνεται σα μια δικαίωση.
Η αξιολόγηση αυτής της καθημερινής δουλειάς στο σπίτι η οποία
καταλαμβάνει συχνά πάνω από το ½ του χρόνου που ο μαθητής
βρίσκεται στο σπίτι του, είναι απαραίτητη.
Έλεγχος τετραδίων δε σημαίνει αστυνόμευση.
Σημαίνει εκπλήρωση του χρέους που έχει ο δάσκαλος απέναντι
στο μαθητή που ήταν συνεπής σ’ αυτό το βασικό καθήκον του.
Και η περιοδική διόρθωση των ασκήσεων στο τετράδιο,
απαραίτητη διαδικασία για να εντοπισθούν τα σφάλματα στον
τρόπο με τον οποίο ο μαθητής αντιμετωπίζει τις ασκήσεις και τα
προβλήματα και για να δοθούν υποδείξεις για να τα αποφύγει στο
μέλλον
(παρατήρηση - ανατροφοδότηση – αναστοχασμός)
Αρχές διαχείρισης Σχολικής τάξης
Περικλής Παπαδόπουλος

Σχέση Μαέστρου - Ορχήστρας
• Ένα εναρμονισμένο σύνολο που παράγει ένα αποτέλεσμα
εξαίσιο,
• μέλη συνόλου με διαφορετικό αλλά και απαραίτητο ρόλο το
καθένα.
Η σωστή διαχείριση της τάξης πρέπει να οδηγήσει στο
αποτέλεσμα, πείθοντας όλους πως
• όλοι έχουν θέση στην τάξη και κάτι να προσφέρουν, μικρό ή
μεγάλο.
• η κρίση του αξιολογητή είναι δίκαια
• η τάξη αποτελεί μια ομάδα (και οι μαθητές έχουν ανάγκη να
αισθάνονται έτσι)
Η προσφυγή σε εκτός τάξης κριτές – π.χ. το γραφείο- πρέπει
να είναι το έσχατο όπλο μας για την επανάκτηση του
απαιτούμενου κλίματος.
Ο δάσκαλος πρέπει να γίνει αποδεκτός ως μέλος της ομάδας
με συγκεκριμένο καιΑρχές
διακριτό
διαχείρισης ρόλο.
Σχολικής τάξης
Περικλής Παπαδόπουλος

Τελικά τι θέλουν από εμάς οι
μαθητές;
1.

2.
3.

4.

5.

Δεν ζητούν να μας κάνουν φίλους αλλά μας θέλουν
φιλικούς
Δεν ζητούν ελεημοσύνη βαθμού αλλά θέλουν να ξέρουν
τον τρόπο να κατανοήσουν τι θέλουμε από αυτούς
Δεν ζητούν να τους κάνουμε κήρυγμα τάξης, ηθικής,
εργατικότητας και αξιοπρέπειας, αλλά να μας δουν να
είμαστε στην πράξη εμείς ακριβώς το παράδειγμα, να
υπάρχει πρώτα συνέπεια λόγου – έργου στην δική μας
πράξη στης τάξης τους
Θέλουν και είναι οι δικαιότεροι κριτές μας, έτοιμοι να
μας δείξουν απεριόριστη εμπιστοσύνη
και το ίδιο έτοιμοι να μας απορρίψουν στο παραμικρό
μας ολίσθημα.
Κι εμείς το έμψυχο αυτό υλικό καλούμαστε να το
διαχειριστούμε κατά τρόπο που να αναπτύξει την
προσωπικότητά του, την κοινωνικότητά του, τις
δεξιότητές του, να αποκτήσει τις γνώσεις εκείνες που
θα το καταστήσειΑρχές
ικανό
να αντιμετωπίσει κάθε
διαχείρισης Σχολικής τάξης
συναναστροφή σε κάθε
περιβάλλον και κάθε
Περικλής Παπαδόπουλος
δοκιμασία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η τάξη - (εκπαιδευτικός και παιδιά ) όταν ΄΄ανασαίνει΄΄
για την τάξη μέσα σε καλό ψυχολογικό περιβάλλον
 αποκτά ειλικρινείς διαπροσωπικές σχέσεις
 κοινωνικοποιείται και μεγαλώνει – προχωρά μαζί
 γνωρίζονται – σχετίζονται οι γονείς μεταξύ τους
 εμπιστεύονται – εκτιμούν ιδιαίτερα τον εκπ/κό που τους «ανοίγει» το Σχολείο
 χτίζουμε με υπομονή και αγάπη σχέσεις εμπιστοσύνης,
αλληλεγγύης και αλληλοεκτίμησης στην ομάδα – τάξη μας
 επιστρέφει σε εμάς η καλή ενέργεια που προσφέρουμε, η ψυχή που βάζουμε
γιατί εμείς τελικά βιώνουμε το εργασιακό περιβάλλον που γεννιέται,
εμψυχώνεται και μετουσιώνεται σε πολιτισμικό – κοινωνικό αγαθό

η ευαισθησία
το όραμα
το μεράκι και η αγάπη (για τα παιδιά και τη δουλειά μας)
η γνώση
η εξειδίκευση
η καλή πρακτική
η καλή επικοινωνία
Αρχές διαχείρισης Σχολικής τάξης
Περικλής Παπαδόπουλος

Μια προετοιμασμένη και εμπνευσμένη διδασκαλία
γίνεται όταν…


Ο εμψυχωτής εκπαιδευτικός συνδυάζει αυτενέργεια με φαντασία
και χρησιμοποιεί – αξιοποιεί – προεκτείνει ό,τι κρατάει ο
μαθητής (βιβλίο – τετράδιο εργασιών) και ότι τον χαρακτηρίζει
προσωπικά (ταλέντο, συμπεριφορά, πρόσθετες πληροφορίες)



Ο εκπαιδευτικός αναπροσαρμόζει – επικαιροποιεί και πλουτίζει
με προσωπικά στοιχεία τις επιλογές και παροχές του
ανατρέχοντας σε διάφορες εκπαιδευτικές πύλες και μεθόδους,
ανανεώνοντας συνεχώς το γνωστικό περιβάλλον με
πολυαισθητηριακά κίνητρα (ακρόαση, video, έρευνα στο
ίντερνετ, ερωτηματολόγια, ομαδικές εργασίες, φωτογραφίες,
προσκλήσεις καλλιτεχνών, προετοιμασία εκπ/κών επισκέψεων)



Σας ευχαριστώ!

Αρχές διαχείρισης Σχολικής τάξης
Περικλής Παπαδόπουλος

Μπορώ να διαχειριστώ μια κρίση στην τάξη;
Αξίζει τελικά;
ΝΑΙ! Γιατί τα παιδιά μας είναι η εκπνοή σ’ ένα μέλλον και μεις
η ανάσα τους από το παρελθόν
(ωριμάζουν μόνο με τη φροντίδα μας)
ΝΑΙ! Γιατί τα παιδιά μας ζητούν μόνο Αγάπη, Ειρήνη, Ασφάλεια,
Δικαιοσύνη ,Ελπίδα, Ευκαιρίες, Επικοινωνία
ΝΑΙ! Γιατί τα παιδιά μας θέλουν καθαρό μυαλό, (από ουσίες)
καθαρό περιβάλλον, καθαρή καρδιά
ΝΑΙ! Γιατί τα παιδιά μας θέλουν ό,τι ακριβώς εμείς (γονείς
και δάσκαλοι), ακόμα μπορούμε να προσφέρουμε!

Ν Α Ι ! Γ ι α τ ί τ α π α ι δ ι ά π ο υ τ ρ α γ ο υ δ ο ύ ν,
ε ί ν α ι ο ι μ α θ η τ έ ς μ α ς, τ α π α ι δ ι ά μ α ς,
ε ί ν α ι ό λ ο ι ε μ ε ί ς !
κ ι ε μ ε ί ς Μ Α Ζ Ι Μ Π Ο Ρ Ο Υ Μ Ε !
Αρχές διαχείρισης Σχολικής τάξης
Περικλής Παπαδόπουλος

