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ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ

Ορισμός

O σχολική αίθουσα

O κοινωνική ομάδα

O σύστημα σχέσεων

O σύστημα αλληλεπιδράσεων



Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΤΗΣ  ΤΑΞΗΣ
αποτελεί προϋπόθεση και κομμάτι του πάζλ 

για αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

O Μέθοδος οργάνωσης διδασκαλίας και μάθησης

O Καλλιέργεια θετικού ψυχο-κοινωνικο-

συναισθηματικού κλίματος

O Κανόνες - Σαφείς όροι

O Διαδικασίες τάξης -Σχεδιασμός δραστηριοτήτων

O Συνέπειες

O Αξιολόγηση



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΛΗΣ- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

• Εξοικονόμηση επαρκούς χρόνου για μάθηση

• Βελτίωση της ποιότητας έργου

• Εξασφάλιση ότι οι τρόποι συμμετοχής είναι 

σαφείς, απλοί και αντιληπτοί

• Ενίσχυση της συνεργασίας και της 

υπευθυνότητας των μαθητών ώστε να 

υλοποιούνται οι παραγωγικές δραστηριότητες.



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

• Ο θετικός εκπαιδευτικός διδάσκει στους 

μαθητές πώς να συμπεριφέρονται υπεύθυνα 

σε ατμόσφαιρα σεβασμού, εμπιστοσύνης και 

υποστήριξης (καταφατικά, δηλωτικά, με τη 

συμπεριφορά του)

• Προσεκτικός, ενήμερος για όλα όσα 

συμβαίνουν στην τάξη

• Επίβλεψη αρκετών δραστηριοτήτων 

ταυτόχρονα και απασχόληση όσο το δυνατόν 

περισσότερων μαθητών. 

• (Αντίθετα προς τον παθητικό και τον εχθρικό 

εκπαιδευτικό).



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Ο εκπαιδευτικός χρειάζεται 

• Να οργανώνει σχέδια διδασκαλίας

• Να εξηγεί βασικές διαδικασίες μάθησης 

• Να καλλιεργεί το αίσθημα της κοινότητας

• Να δημιουργεί θετικό ψυχολογικό κλίμα

• Να καλλιεργεί τη συνεργασία και την επικοινωνία

• Να διαθέτει δεξιότητες διαχείρισης συγκρούσεων 

και αναστοχασμού



Μην ανησυχείτε τα πρώτα 
60 χρόνια είναι δύσκολα!

ΚΛΙΜΑ ΤΑΞΗΣ

Όταν αναφερόμαστε στο κλίμα της τάξης, 

μιλούμε για ένα γενικό ψυχολογικό 

χαρακτήρα της τάξης, ένα διάχυτο αίσθημα 

το οποίο κάποιος γρήγορα διαπιστώνει, 

όταν βρεθεί σε μια τάξη έστω και για λίγο 

χρονικό διάστημα. 



Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Ορισμός:

σύνολο ατόμων που έχουν έναν ή περισσότερους 

κοινούς στόχους ή κίνητρα,

επικοινωνούν μεταξύ τους και συνδέονται με 

σχέσεις συναισθηματικής αλληλεπίδρασης και 

εξάρτησης.



VYGOTSKY: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ

ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΣΜΟΣ

Αλληλεπίδραση ανάμεσα σε συνομηλίκους

• Είναι σημαντικότερη από την αλληλεπίδραση του 

παιδιού με τον δάσκαλο.

• Το παιδί ακούει άλλο τρόπο σκέψης, βλέπει από 

άλλες οπτικές γωνίες και έτσι δομεί  πιο 

αντικειμενική και πλήρη εικόνα, για τα δικά του 

δεδομένα, και όχι άλλη μια γνώμη του δασκάλου 

που μπορεί να υποβαθμίσει την δική του.



ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΣΥΝΟΜΗΛΙΚΟΥΣ

Το παιδί μπορεί να μάθει να συζητά με επιχειρήματα, 

με δικαίωμα διαφωνίας. 

Να αποδέχεται το διαφορετικό. 

Ξεπερνά τον εγωκεντρικό τρόπο σκέψης. 

Καταλαβαίνει ότι δεν είναι αλάθητο. 

Υφίσταται κοινωνιολογική αλλαγή, έχει κοινωνικό 

όφελος.

Αντιληπτική αλλαγή συμβαίνει σε ανθρώπους που δεν φοβούνται 

να αλλάξουν.

Όταν δουλεύεις μαζί με άλλους γίνεσαι πιο ευφυής. 

(Vygotsky)



ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΣΥΝΟΜΗΛΙΚΟΥΣ

• Τα παιδιά μπορούν να πετύχουν πιο δύσκολα 

έργα, καλύτερα αποτελέσματα,  όταν δουλεύουν 

μαζί παρά μόνα τους (κατανεμημένη νοημοσύνη: 

ο καθένας προσφέρει-συνεισφέρει στο έργο ό,τι

είναι ικανός).

• Μέσα από την συνεργασία μαθαίνουν σημαντικές 

κοινωνικά αποδεκτές συμπεριφορές: πώς να 

μιλούν, να φέρονται, να σέβονται, να επιλύουν 

προβλήματα κ.α.



ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 

Το διδακτικό συμβόλαιο ρυθμίζει την προσδοκώμενη 

συμπεριφορά του εκπαιδευτικού από τους μαθητές 

και των μαθητών από τον εκπαιδευτικό 

τις σχέσεις ανάμεσα στα δυο συμβαλλόμενα μέρη, 

καθώς και με τη στοχευόμενη κατά τη μάθηση γνώση. 

Τα χαρακτηριστικά του διδακτικού συμβολαίου

μπορούν να συνοψιστούν με τον ακόλουθο τρόπο:



ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 

• Είναι ένα σύστημα αμοιβαίων υποχρεώσεων, το 

οποίο καθορίζει αυτό που κάθε συμβαλλόμενος 

(μαθητής – εκπαιδευτικός) πρέπει να διαχειριστεί και 

για το οποίο θα είναι υπεύθυνος έναντι του άλλου.

• Το διδακτικό συμβόλαιο προϋπάρχει της διδακτικής 

κατάστασης και την καθορίζει. Ο εκπαιδευτικός 

προσκρούει σε αυτό, στον ίδιο βαθμό με το μαθητή. 

• Το διδακτικό συμβόλαιο ορίζει το ≪επάγγελμα≫ του 

μαθητή, όπως και το επάγγελμα του εκπαιδευτικού 

και κανένας από τους δύο δεν μπορεί να 

αντικαταστήσει τον άλλο χωρίς να καταρρεύσει το 

πλαίσιο της μάθησης.



ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

Για το δάσκαλο

O Χαρακτηριστικά καλύτερης τάξης

O Χαρακτηριστικά χειρότερης τάξης 

Για τους μαθητές

O Χαρακτηριστικά καλύτερης τάξης

O Χαρακτηριστικά χειρότερης τάξης 



ΚΑΝΟΝΕΣ

• Να φέρνουμε στην τάξη όλα τα απαραίτητα.

• Να είμαστε στις θέσεις μας αφού χτυπήσει κουδούνι 

για μέσα.

• Να παρακολουθούμε προσεκτικά όταν κάποιος άλλος 

έχει το λόγο.

• Να είμαστε ευγενικοί, να σεβόμαστε και να βοηθάμε 

όλους τους ανθρώπους

• Να είμαστε προσεκτικοί με τα δικαιώματα των άλλων.

• Να τηρούμε όλους τους κανόνες του σχολείου. 



ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
• Να εφαρμόζετε πάντα μια συνέπεια όταν 

παραβιάζεται ένας κανόνας

• Επιλέξτε την πιο κατάλληλη συνέπεια για να 

βοηθηθεί ο μαθητής

• Δηλώστε απλά και ήρεμα τον κανόνα και τη 

συνέπεια

• Να μιλάτε στους εμπλεκόμενους μαθητές 

ιδιαιτέρως 

• Μη αντιμετωπίζετε την κατάσταση σαν αντιδικία 

που πρέπει να νικήσετε. Δεν είναι θέμα εξουσίας

• Να ελέγχετε το θυμό σας, αλλά να μη δέχεστε 

τις δικαιολογίες τους.

• Μερικές φορές αφήστε το μαθητή να επιλέξει την 

συνέπεια που θα υποστεί.



Δε μπορούν να αλυσοδέσουν 
το πνεύμα μου



«Οι μαθητές είναι εθελοντές είτε το θέλουμε είτε όχι.

Η παρουσία τους στην τάξη είναι υποχρεωτική, την

προσοχή τους πρέπει να την κερδίσουμε.

Τη συμμόρφωσή τους μπορούμε να την επιβάλουμε,

η δέσμευσή τους είναι καθαρά προσωπική τους

επιλογή».

Phillip Schlechty



Μορφές συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού που 

συμβάλλουν στη δημιουργία θετικού κλίματος

Αναγνωρίζει και ενθαρρύνει την επιθυμητή 
συμπεριφορά 

Χρησιμοποιεί θετική γλώσσα για να τονίσει την 
επιθυμητή συμπεριφορά

Κάνει σωστή χρήση επαίνου

Ακούει προσεκτικά τους μαθητές.



ΙΔΕΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

Δίνουμε στην αρχή των μαθημάτων το ερωτηματολόγιο 

γνωριμίας με τις προσωπικές προτιμήσεις κάθε μαθητή:

1. Τα μαθήματα του σχολείου που μου αρέσουν 

περισσότερο είναι:

2. Τρία πράγματα που μου αρέσουν πιο πολύ στο 

σχολείο είναι:

3. Αν είχα 30΄ελεύθερο χρόνο στο σχολείο τι θα έκανα:

4. Στα διαλείμματα μου αρέσει:

5. Αν είχα 2 ευρώ τι θα αγόραζα:

6. Δυο άνθρωποι που μου αρέσει να συνεργάζομαι στο 

σχολείο:

7. Στο σπίτι μου αρέσει να κάνω:



Στήριξη επιθυμητής συμπεριφοράς 

στο σύγχρονο σχολείο 

Παράγοντες που συμβάλλουν

• Η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού

• Η ποιότητα της επικοινωνίας

• Οργάνωση σχολικού  χώρου

• Η ποιότητα των πρώτων μηνυμάτων

• Η οργάνωση και η ποιότητα του 
μαθήματος

• Τα μέσα στήριξης



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ

Οι μαθητές σ΄αυτή την τάξη έχουν τα 
ακόλουθα δικαιώματα:

• Να εργάζονται χωρίς να τους ενοχλεί 
κανείς

• Να συνεργάζονται αρμονικά με άλλους

• Να αισθάνονται άνετα

• Να μασάνε τσίχλα ήσυχα

• Να γιορτάζουν την ολοκλήρωση μιας 
εργασίας 



Αντιμετωπίζοντας προβλήματα 

πειθαρχίας

1. Κοιτάξτε τον παραβάτη στα μάτια ή σταθείτε δίπλα

2. Αναφέρετε το όνομα του ή απευθύνετε του μια ερώτηση 

3. Ρωτήστε: Γνωρίζεις τις συνέπειες αυτής της πράξης;

4. Υπενθυμίστε ήρεμα την διαδικασία και ζητήστε του να την 

ακολουθήσει

5. Με φιλικό τρόπο ζητήστε από τον παραβάτη να αναφέρει 

το σωστό κανόνα και να τον ακολουθήσει

6. Πείτε στο μαθητή με σαφή, θετικό τρόπο να σταματήσει

την άσχημη συμπεριφορά.

7. Προσφέρετε στους μαθητές δυο επιλογές που μπορούν 

να ακολουθήσουν.     



Καθορισμός και λόγοι ανεπιθύμητης 

συμπεριφοράς 

• Η αντιπάθεια προς το σχολείο

• Κοινωνική κυριαρχία

• Κοινωνική απομόνωση

• Αντιφατική συμπεριφορά

• Άγνοια κανονισμών

• Αντιφατικοί κανονισμοί

• Μετάθεση

• Άγχος

• Διδακτικό στυλ



Τιμωρίες

Με ηρεμία και αντικειμενικότητα, κλιμακωτά :

1. Εκφράσεις απογοήτευσης

2. Απώλεια προνομίων

3. Αποκλεισμός από την ομάδα

4. Γραπτή διατύπωση των σκέψεων του 
μαθητή για το πρόβλημα

5. Κράτηση του μαθητή κατά το διάλειμμα

(για συζήτηση). 

6. Ακραία η αποβολή ή εκδίωξη

7.  Επίσκεψη στο γραφείο του διευθυντή

8.  Επικοινωνία με τους γονείς.



Οι προσπάθειες κατανόησης της 

«φύσης» της αταξίας

• Η αταξία ως αποτέλεσμα χαμηλής ποιότητας 

διδασκαλίας ή κοινωνικής ανωριμότητας του 

μαθητών

• Η αταξία ως αμφισβήτηση

• Προσπάθεια κατανόησης αταξίας

• Κατηγοριοποιούμε τις μαθητικές αταξίες

• Αναζητούμε την αιτιολογία τους 

• Επανεξετάζουμε 

• Προλαμβάνουμε παρά θεραπεύουμε

• Παρεμβαίνουμε.



Τι χρειάζεται

• Δημιουργία εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας 

του Σχολείου

• Εφημερίες

• Δημιουργία αιθουσών μαθημάτων

• Διάταξη των θρανίων

• Ψυχολογική προετοιμασία πριν το μάθημα

• Εκπαίδευση των μαθητών να ακούν

• Προετοιμασία για τη διαφορετικότητα των 

παιδιών. 


