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Μέσα στην τάξη είσαι… μια μονάδα 
ενέργειας ενάντια… σε ωρολογιακές 

βόμβες έτοιμες να εκραγούν από 
στιγμή σε στιγμή και πρέπει να βρεις 

τρόπο για να σώσεις τη ζωή σου

«O Δάσκαλος» Φράνκ ΜακΚόρτ
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Διαχείριση της τάξης 
• Η διαχείριση της τάξης (class management)

αναφέρεται σε όλες τις ενέργειες ενός
εκπαιδευτικού προκειμένου να δημιουργήσει
ένα κλίμα που στηρίζει τη μάθηση, την
αυτορρύθμιση και την κοινωνική και
συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών.

• Η αποτελεσματική διαχείριση, επομένως,
προάγει τη μάθηση και τα κίνητρα και
δημιουργεί στους μαθητές αίσθηση ασφάλειας
και προστασίας και αυτό ισχύει για όλους τους
πολιτισμούς, τα γνωστικά πεδία και τις
βαθμίδες εκπαίδευσης

• http://anyflip.com/szss/roak

http://anyflip.com/szss/roak


Διαχείριση της τάξης: στόχοι 
 Οι στόχοι της διαχείρισης της τάξης είναι: 

-η ανάπτυξη της αυτορρύθμισης των μαθητών

-η δημιουργία μίας κοινότητας φροντίδας και 
εμπιστοσύνης

-η μεγιστοποίηση του χρόνου διδασκαλίας και μάθησης 
(που δεν υπάρχουν, δηλ., αποσπάσεις από άλλους 
παράγοντες). Αυτός ο στόχος σχετίζεται με την 

στην πρόληψη και αντιμετώπιση ανάρμοστων 
συμπεριφορών (θέμα που απασχολεί κατά κόρον τους 
εκπαιδευτικούς)



Οι μαθητές 

• Η προσαρμογή

• Η γνωριμία

• Το «δέσιμο» της ομάδας

• Η οριοθέτηση

• Οι υπευθυνότητες

• Η ανάθεση ρόλων



Στόχος διαχείρισης της τάξης: δημιουργία 
κοινότητας φροντίδας και εμπιστοσύνης

 Στόχος είναι η δημιουργία μιας τάξης όπου όλοι 
οι μαθητές θα αισθάνονται σωματικά και 
συναισθηματικά ασφαλείς και θα ικανοποιείται 
η ανάγκη του «ανήκειν» και του «σχετίζεσθαι». 

 Επιδιώκουμε οι μαθητές να νιώσουν 
συναισθηματικό δέσιμο με τους εκπαιδευτικούς 
και τους συμμαθητές τους και να θεωρούν ότι 
είναι άξιοι αγάπης και σεβασμού. 

• Ή ΑΛΛΙΩΣ 



Το παιδαγωγικό/μαθησιακό 

κλίμα
• Υποστηρικτική ατμόσφαιρα

• Ξεκάθαρες οδηγίες, 
ανατροφοδότηση,  χρόνος 
για όλους

• Φιλικότητα αλλά και 
έλεγχος συνθηκών

• Επίκριση και ενθάρρυνση

• Ενίσχυση του 
ενδιαφέροντος

• Χιούμορ



Το παιδαγωγικό/μαθησιακό 

κλίμα
Συναισθηματική επιρροή
• Εκφράζω τα προσωπικά μου 

συναισθήματα σχετικά με τη μη 
αποδεκτή κατάσταση που έχει 
δημιουργηθεί

Η «κυριότητα του προβλήματος» και η 
«ενεργητική ακρόαση»

• Προσπαθώ να κατανοήσω ποια είναι τα 
δικά μου προβλήματα (πχ φασαρία) και 
ποια τα προβλήματα των μαθητών μου 
(πχ δυσκολία κατανόησης, αδιαφορία).



Έχω θετικές προσδοκίες - Δεν πέφτω στην 
παγίδα της «αυτοεκπληρούμενης προφητείας»

• Φροντίζω να δείχνω με κάθε τρόπο και ανάλογα με 
την περίσταση ότι περιμένω το καλύτερο από όλους

• Παροτρύνω τη συμμετοχή όλων στην μαθησιακή 
διαδικασία

• Δεν έχω υπερβολικές απαιτήσεις

Είστε το 
χειρότερο 

τμήμα! Όλοι το 
λένε!



Ο εκπαιδευτικός
• Αμεσότητα, συνέπεια, ενσυναίσθηση

• Όχι στις απειλές

• Αρμονική σχέση με το μαθητή

• Ενεργητική ακρόαση

• Ηρεμία για την κατάκτηση του έλεγχου 

• Ενημέρωση και συνεργασία με τους 
άλλους εκπαιδευτικούς



Οι εκπαιδευτικοί
Η Συνεργατική κουλτούρα



Μέσα στα πλαίσια της 

συνεργατικής κουλτούρας….

• Δημιουργείται ένα περιβάλλον ενδυνάμωσης  
για όλους

• «Πλάθεται» μια κοινή γλώσσα επικοινωνίας

• Δίνεται η ευκαιρία για συνεχή αναστοχασμό

• Μπορεί η σχολική κοινότητα να γίνει 
«ανοιχτή» σε νέες ιδέες, μεθόδους-

ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΧΩΡΟ



Όταν τα πράγματα σας 

δυσκολεύουν…

• Κοινωνικοποιώ το πρόβλημά (δεν είναι μόνο 
δικό μου!)

• Ζητώ επέμβαση της Διεύθυνσης

• Συγκαλώ συλλογικά όργανα

• Επικοινωνώ με γονείς

• Αλλάζω διαθέσεις, κάνω μια νέα αρχή

• Πηγαίνω μια βόλτα, ή ασχολούμαι με τον 
κήπο, την προσευχή...



Οι γονείς

• Η πρώτη συνάντηση

• Οι μηνιαίες συναντήσεις

• Η ενεργός συμμετοχή



Ο χώρος

• Δεν αποτελεί απλά το υλικό περιβάλλον που 
φιλοξενεί την εκπαιδευτική διαδικασία

• Ως «παιδαγωγός» (Reggio Emilia) συμβάλλει 
στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών

• Μπορεί να εισαγάγει «προκλήσεις» που θα 
πυροδοτήσει συζητήσεις και δράσεις

• Παρέχει δυνατότητες ουσιαστικών 
κοινωνικών αλληλεπιδράσεων



Πρώτες ημέρες

 Οι πρώτες ημέρες του σχολείου είναι καθοριστικές για την πορεία της 
τάξης. 

• Χαιρετίστε τους μαθητές σας όταν έρχονται το πρωί στο 
σχολείο. Διδάξτε και υπενθυμίστε!

• Οργανώστε την τάξη όλοι μαζί.

• Φτιάξτε ένα κοινωνικό συμβόλαιο με κανόνες αποδεκτό από όλους.

• Οι κανόνες πρέπει:

❖ Να είναι ολιγάριθμοι

❖ Να είναι σύντομοι

❖ Να εξηγούνται με απόλυτη σαφήνεια και να διδάσκονται στους 
μαθητές ώστε να είναι απόλυτα κατανοητοί (σε όποιες περιστάσεις)

❖ Να θεωρούνται δίκαιοι από τους μαθητές

❖ Είναι προτιμότερο να εκφράζουν την επιθυμητή συμπεριφορά (πχ. 
«μιλάμε με χαμηλές φωνές» και όχι «δεν φωνάζουμε»), αλλά αυτό 
ίσως δεν είναι πάντα εφικτό λόγω μη σαφήνειας



• Αποφασίστε και φτιάξτε από κοινού 
τις ομάδες υπηρεσίας της ημέρας

• Φτιάξτε πίνακες ρουτίνας, π.χ. 
Καιρός

• Ενσωματώστε στο πρόγραμμά σας 
μια σειρά από "συνήθειες 
προσαρμογής" από τις αυθόρμητες 
δραστηριότητες στις 
προγραμματισμένες

• Ενθαρρύνετε την επικοινωνία τόσο 
μαζί σας όσο και με τα υπόλοιπα 
παιδιά της τάξης π.χ. Το κουτί "που 
κάτι θέλει να σου πει»

• Διατηρείστε το πρόγραμμα της 
ημέρας

• Ενημερώστε τους γονείς 



Στρατηγικές αντιμετώπισης 
συνηθισμένων θεμάτων πειθαρχίας

• Η αρχή της ελάχιστης παρέμβασης. Ο 
εκπαιδευτικός θα πρέπει να διορθώνει τις 
ακατάλληλες συμπεριφορές χρησιμοποιώντας την πιο 
απλή παρέμβαση που μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. 
Στόχος είναι να γίνει ο αποτελεσματικός χειρισμός 
της συμπεριφοράς, χωρίς να διαταραχθεί η υπόλοιπη 
τάξη και η δραστηριότητα να μη διακόπτεται. Όταν, 
άλλωστε, υπάρχει μία έντονη επίπληξη παρατηρείται 
το φαινόμενο της κυμάτωσης δηλ. οι επιπτώσεις 
εξαπλώνονται και στα άλλα μέλη της τάξης.



2. Μη λεκτικά σήματα.  Μπορεί να σταματήσουν 
συνηθισμένες ανάρμοστε συμπεριφορές στην τάξη με τη 
χρήση απλών μη λεκτικών σημάτων, πχ. δημιουργία 
οπτικής επαφής με το μαθητή, το πλησίασμα, ελαφρύ 
άγγιγμα στον ώμο. 

3. Έπαινος συμπεριφοράς που είναι ασύμβατη με 
την ανάρμοστη (πχ. μπράβο Κώστα που κάθησες 
γρήγορα στον κύκλο εάν ο Κώστας συνήθως αργεί) 

4. Έπαινος άλλων μαθητών που έχουν την 
κατάλληλη συμπεριφορά (μπράβο Γιώργο που 
κάθησες γρήγορα στον κύκλο)



5. Λεκτικές υπομνήσεις. Η λεκτική υπόμνηση 
υπενθυμίζει τους κανόνες που υπάρχουν στην τάξη. 
Δίνεται άμεσα μετά την ανάρμοστη συμπεριφορά. Καλό 
είναι να δηλώνει τι πρέπει να κάνουν οι μαθητές και όχι 
τι πρέπει να αποφύγουν (πχ. «καθόμαστε στην καρέκλα 
μας» και όχι «μη σηκώνεσαι»). Εξαιρετικά σημαντικό: 
πάντα μία υπόμνηση/σχόλιο στο μαθητή αναφέρεται 
στη συμπεριφορά και ποτέ στο μαθητή. Η συμπεριφορά 
μπορεί να μην είναι αποδεκτή, αλλά ο ίδιος ο μαθητής 
είναι πάντα καλοδεχούμενος και αποδεκτός στην τάξη. 



5. Επανειλημμένες υπομνήσεις.  Όταν ένας μαθητής 
αρνείται να συμμορφωθεί με μία απλή υπόμνηση, μία 
στρατηγική που θα πρέπει να εφαρμοστεί αρχικά είναι η 
επανάληψη της υπενθύμισης, αγνοώντας άσχετες 
δικαιολογίες, συζητήσεις ή αντιρρήσεις. Οι εκπαιδευτικοί θα 
πρέπει να εκφράζουν με σαφήνεια τι θέλουν να κάνουν οι 
μαθητές και στη συνέχεια να το επαναλαμβάνουν έως ότου ο 
μαθητής το ακολουθήσει. Πχ. «-χρειάζεται να καθήσεις στην 
καρέκλα σου τώρα» «-Μα, το καπάκι, μα το λαστιχάκι, μα…» 
«καταλαβαίνω, αλλά χρειάζεται να καθήσεις στην καρέκλα 
σου τώρα». 

Αν ένα σημαντικό ζήτημα τεθεί ανάμεσα στις αντιρρήσεις του 
παιδιού θα πρέπει να εξηγήσουμε (και να ορίσουμε) ένα άλλο 
χρόνο συζήτησής του.



6. Εφαρμογή συνεπειών/ «τιμωρίες»; Αν οι προηγούμενες 
στρατηγικές αποτύχουν τότε θα πρέπει να σκεφθούμε ποια θα είναι η 
δική μας αντιμετώπιση. Είναι σημαντικό να έχουμε συγκεκριμένο 
σχέδιο στο μυαλό μας. 

Οι γενικές αρχές των συνεπειών που επιβάλλουμε είναι οι εξής:

-τις χρησιμοποιούμε όσο το δυνατόν λιγότερο

-έχουμε προετοιμάσει σαφώς πριν και δίνουμε εναλλακτικές 
επιθυμητές συμπεριφορές

-εφαρμόζουμε τη συνέπεια άμεσα και στοχευμένα για μία 
συμπεριφορά. Η συνέπεια είναι πάντα ανάλογη με τη συμπεριφορά

-τις εφαρμόζουμε με νηφαλιότητα και χωρίς θυμο. Αφού, δε, 
εφαρμοστούν, δεν ξαναμιλάμε/εμμένουμε σε αυτό

- ποτέ δεν λέμε «απειλές» που δεν τις εννοούμε, είναι υπερβολικές, ή 
είναι αδύνατον να πραγματοποιηθούν 



6. Εφαρμογή συνεπειών/ «τιμωρίες»; Τι είδους;

Ποτέ σωματική τιμωρία (εκτός από βάρβαρη είναι και 
αναποτελεσματική –ακόμα και ως μοντέλο μίμησης)

Όχι στην απομάκρυνση με αποκλεισμό (χωρίς, δηλ., συνοδεία από 
ενήλικο). Πέρα από το ότι δημιουργεί μεγάλο θέμα στη σχέσεις 
εκπαιδευτικού-μαθητή και επιβαρύνει το αίσθημα ασφάλειας, είναι 
και αναποτελεσματικές.

Ναι στα λογικά επακόλουθα (αφού έριξες τα μολύβια, θα πρέπει να 
τα μαζέψεις)

Ναι σε αφαίρεση κάποιου αντικειμένου κατόπιν 
προειδοποίησης/εξήγησης (θα πρέπει να σου πάρω τα τουβλάκια, 
εάν τα πετάς, γιατί μπορεί να τραυματίσεις κάποιον)

Ναι στην απομάκρυνση χωρίς αποκλεισμό (πχ. να πανε να πιεί 
λίγον νερό, ώστε να ανασυνταχθεί, με σχετική εξήγηση)



 Σε κάθε σοβαρό πρόβλημα συμπεριφοράς 
οφείλουμε να αναρωτηθούμε τα εξής:

1. Ποιος είναι ο πυρήνας του προβλήματος (ίσως είναι 
και η αρνητική σχέση εκπαιδευτικού- μαθητή);

2. Πώς θα επηρεάσει το πρόβλημα την υπόλοιπη τάξη;

3. Πώς θα μπορούσα να χειριστώ το πρόβλημα;

4. Θα χρειαστώ βοήθεια στην αντιμετώπιση;



Σε ένα πάρτι μικρών ζώων εκείνη που κατέπληξε τους πάντες με το χορό της 
ήταν η σαρανταποδαρούσα. Ο βάτραχος πλησίασε τη σαρανταποδαρούσα 

και προσπάθησε διακριτικά να μάθει πώς τα κατάφερε αυτή, με τα σαράντα 
πόδια της, να γίνει τόσο καλή στο χορό.

Τη ρωτάει λοιπόν: «Πώς τα κατάφερες τόσο καλά; Έκανες ανάλυση στα 
βήματα και τις φιγούρες κι ύστερα κοίταζες τα πόδια σου κι έλεγες τώρα 

σηκώνω ψηλά το πόδι 38, λυγίζω ελαφρά το πόδι 21, βγάζω έξω το πόδι 2; 
Πώς σκεφτόσουν όταν χόρευες;

«Α», λέει η σαρανταποδαρούσα, «εγώ δε σκεφτόμουν τέτοια πράγματα. 
Εγώ χόρευα με την ψυχή μου, χωρίς να λογαριάζω νούμερα». 

Αργότερα όμως η σαρανταποδαρούσα μπήκε στον πειρασμό να αρχίσει να 
χορεύει έτσι όπως της είχε πει ο βάτραχος. Κι από τότε δεν ξαναχόρεψε. 

Έκανε μόνο κινήσεις, μα δεν της έβγαινε ο χορός. 



Ο καθένας μας είναι διαφορετικός και 
μοναδικός…



Καλή σχολική χρονιά!


