
 
 
 

  
  

1 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

IO4: Πρόγραμμα επιμόρφωσης για διαμεσολάβηση μεταξύ 

ομοτίμων Peer ProEM 

 

 

 

  



 
 
 

  
  

2 
 

 

Εταίροι  

Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente Timisoara Asociatia (RO)  

Aproximar- Cooperativa de Solidariedade Social, CRL (PT)  

Magenta Consultoria Projects SLU (ES) 

Regionalno Upravlenie na Obrazovanieto Sofia Grad (BG)  

Stimmuli for Social Change (GR)  

Znam i Moga (BG) 

Συγγραφέας  

Sandra Fernández Sienra – Magenta Consultoria Projects SLU  

 Συντονιστής έργου: 

Regionalno Upravlenie na Obrazovanieto Sofia Grad  

Ημερομηνία δημοσίευσης  

2022 

Αριθμός έργου: 2020-1-BG01-KA201-079018 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο 

του προγράμματος E+ (Erasmus +).. Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο 

του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση 

των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.   

 

 

 

 

 



 
 
 

  
  

3 
 

Περιεχόμενα 

 
Εισαγωγή ............................................................................................................................................ 4 

1. Έννοια και σημασία των συγκρούσεων ................................................................................. 5 

2. Επικοινωνία μεταξύ ομοτίμων ................................................................................................. 20 

3. Αρχές και ρόλος της εκπαιδευτικής διαμεσολάβησης μεταξύ ομοτίμων.  Συν-

διαμεσολάβηση ............................................................................................................................... 37 

4. Κύρια βήματα για τη διεξαγωγή μιας συνεδρίας σχολικής διαμεσολάβησης μεταξύ 

ομοτίμων ........................................................................................................................................... 56 

5. Μη βίαιη επικοινωνία .................................................................................................................. 66 

6. Παραπομπές ..................................................................................................................................... 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

  
  

4 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το EduMed – “Γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών  στην 

εκπαίδευση μέσω διαμεσολάβησης” είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+, Στρατηγική 

Συνεργασία στη Σχολική Εκπαίδευση, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει διάρκεια 24 μήνες (01-11-2020 - 31-10-2022).  

Το έργο αποσκοπεί στο να εδραιώσει, σε ένα πολύγλωσσο πλαίσιο, τις νομικές 

προϋποθέσεις, τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις ιδιότητες και τα προσωπικά 

χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών διαμεσολαβητών και να δημιουργήσει 

προγράμματα επιμόρφωσης για τη διαμεσολάβηση και τη διαμεσολάβηση μεταξύ 

ομοτίμων, καθώς και μια συλλογή αποτελεσματικών πρακτικών στην 

εκπαιδευτική διαμεσολάβηση. 

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς διαμεσολαβητές (ProEM) θα 

παρέχει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να αποκτήσουν επαγγελματικές 

γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για τη δημιουργία και διατήρηση ενός ήρεμου 

και ανεκτικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για όλους τους συμμετέχοντες μέσω 

της χρήσης εργαλείων εκπαιδευτικής διαμεσολάβησης. Μετά την απόκτηση τω 

συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να 

συμμετέχουν ενεργά ως εκπαιδευτικοί διαμεσολαβητές σε διαδικασίες 

διαμεσολάβησης μεταξύ των μερών σε εκπαιδευτικές συγκρούσεις, δηλαδή 

μεταξύ: μαθητή-μαθητή, εκπαιδευτικού-μαθητή, γονέα-μαθητή, εκπαιδευτικού-

καθηγητή, εκπαιδευτικού-σχολικής ηγεσίας, εκπαιδευτικού-γονέα, γονέα-γονέα 

και τοπικών κοινοτήτων-εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Το εκπαιδευτικό 

σεμινάριο θα βοηθήσει στη διαμόρφωση των λεγόμενων ‘ήπιων δεξιοτήτων’ 

μεταξύ των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως δεξιότητες 

ομαδικής εργασίας, ηγεσίας, θετικής επικοινωνίας, συναισθηματικής 

αυτοσυγκράτησης και αυτοελέγχου, ανάπτυξης ειδικής γλωσσικής κουλτούρας, 

ανεκτικότητας κ.λπ. 

Το πρόγραμμα κατάρτισης αποτελείται από πέντε ενότητες, ακολουθώντας την 

ίδια δομή που περιλαμβάνει μαθησιακούς στόχους και αποτελέσματα, τα βασικά 
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στοιχεία, τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους, το θεωρητικό μέρος που 

ακολουθείται από πρακτικές δραστηριότητες. Όλες οι ενότητες είναι διαθέσιμες 

στα αγγλικά και θα μεταφραστούν στις γλώσσες των εταίρων: βουλγαρικά, 

ελληνικά, πορτογαλικά, ρουμανικά και ισπανικά. Όλα τα υλικά είναι διαθέσιμα 

για ελεύθερη χρήση στην ιστοσελίδα του έργου: https://www.edumed-

initiative.eu/ 

1. ΈΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ   

Μαθησιακοί στόχοι 

Στόχος αυτής της διδακτικής ενότητας είναι να εκπαιδεύσει τους μαθητές 

σχετικά με την έννοια της σύγκρουσης στον τομέα της εκπαίδευσης. Εξηγούνται 

οι συγκρούσεις μεταξύ διαφορετικών μερών και οι μαθητές θα μάθουν διάφορες 

λύσεις και τρόπους προσέγγισης και διαχείρισης των συγκρούσεων. 

Μαθησιακά αποτελέσματα   

Μετά την ολοκλήρωση τα διδακτικής ενότητας, οι μαθητές θα έχουν τη 

δυνατότητα:  

• Να ορίζουν τη σύγκρουση στον τομέα της εκπαίδευσης  

• Να διαχωρίζουν τις συγκρούσεις που αφορούν διαφορετικούς φορείς  

• Να αποδείξουν ότι έχουν γνώση των διαφορετικών τεχνικών επίλυσης 

συγκρούσεων  

Βασικά στοιχεία  

1. Σύγκρουση στον τομέα της εκπαίδευσης  

2. Είδη συγκρούσεων. Αιτίες και λύσεις  

• Σύγκρουση μεταξύ μαθητών 

• Σύγκρουση μαθητή-δασκάλου 

• Σύγκρουση μεταξύ του εκπαιδευτικού και των γονέων του μαθητή 

• Σύγκρουση μεταξύ ομάδων 

3. Μέθοδοι πρόληψης των συγκρούσεων  

https://www.edumed-initiative.eu/
https://www.edumed-initiative.eu/
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Χρησιμοποιούμενες μέθοδοι  

• Εκμάθηση προσαρμοσμένη στον μαθητή, ομαδικό παιχνίδι, ομαδικές 

δραστηριότητες   
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  

Σύγκρουση στον τομέα της εκπαίδευσης  

Σε έναν κόσμο αλληλεξαρτήσεων, η οικουμενικότητα των συγκρούσεων 

περιλαμβάνει επίσης τη σφαίρα της σχολικής εκπαίδευσης. Δεν μπορεί κανείς να 

φανταστεί μια κοινωνία ή ένα σχολείο που να λειτουργεί τέλεια χωρίς 

συγκρούσεις. Οι συγκρούσεις είναι ένα φυσικό στοιχείο, αναπόσπαστο από την 

ανθρώπινη ζωή. Παρ' όλα αυτά, φέρνουν νέες προκλήσεις για τους 

εκπαιδευτικούς, ανοίγουν νέους ορίζοντες για έρευνα, καινοτομία και 

επαγγελματική εξειδίκευση. 

Σύμφωνα με τον κλασικό ορισμό, η σύγκρουση είναι μια ανοιχτή αντίθεση, ένας 

αγώνας μεταξύ ατόμων, ομάδων, κοινωνικών τάξεων, κομμάτων, κοινοτήτων ή 

κρατών με οικονομικά, πολιτικά, θρησκευτικά, εθνοτικά ή φυλετικά συμφέροντα, 

αποκλίνοντα ή ασύμβατα, με αρνητικά αποτελέσματα στην κοινωνική 

αλληλεπίδραση. 

 Η σύγκρουση μπορεί επίσης να εξεταστεί μέσα από το πλαίσιο των ευκαιριών για 

ανάπτυξη και εξέλιξη που παρέχει η εκπαίδευση. Από τη μία πλευρά, η ικανότητα 

εποικοδομητικής επίλυσης των διαφωνιών ωφελεί την ατομική υγεία των 

μαθητών- από την άλλη πλευρά, όταν χρησιμοποιείται σε βάθος χρόνου και σε 

παγκόσμια κλίμακα, ωφελεί την ανθρώπινη υγεία συνολικά. 

Με τη σύγχρονη έννοια, οι συγκρούσεις προκύπτουν όταν δύο αλληλεξαρτώμενα 

μέρη (άτομα ή οργανισμοί) δείχνουν να είναι ασύμβατα λόγω διαφορετικών 

προοπτικών στόχων, αξιών, πόρων ή απαιτήσεων. Η ανάγκη για έλεγχο του 

είδους της ψυχοκοινωνικής επαφής μεταξύ των μερών φαίνεται από αυτή την 

οπτική που βασίζεται στην εξάρτηση των μερών. 

Είδη σχολικών συγκρούσεων. Αιτίες και λύσεις  

1. ΣΥΚΡΟΥΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΘΗΤΩΝ  

Οι επιθυμίες για ηγεσία στις μικρές ομάδες προκαλούν τις περισσότερες 

αντιπαραθέσεις μεταξύ των μαθητών/φοιτητών. Ένας καθιερωμένος αρχηγός 

και ένας αρχηγός που αποκτά επιρροή σε μια μικροομάδα μπορεί να έχει 
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διαπροσωπικές δυσκολίες. Όταν οι επικεφαλής των μικροομάδων εμπλέκονται, 

ενδέχεται να προκύψουν συγκρούσεις, καθώς ο καθένας από αυτούς μπορεί να 

ισχυριστεί ότι η ομάδα στο σύνολό της αναγνωρίζει την εξουσία τους. Οι ηγέτες 

μπορούν να υποκινήσουν τη σύγκρουση μεταξύ των υποστηρικτών τους, 

διευρύνοντας το πεδίο των διαπροσωπικών συγκρούσεων. Οι συγκρούσεις 

μεταξύ των μαθητών αντιμετωπίζονται από τον αρχηγό της ομάδας (τάξης), ο 

οποίος πρέπει να προσδιορίσει τον εξειδικευμένο τομέα ηγεσίας του κάθε 

αρχηγού (συχνά σε συνεργασία με τους γονείς). Λόγω της επίδειξης προσωπικής 

υπεροχής και της έλλειψης ενδιαφέροντος για τους άλλους, προκύπτουν τυχαίες 

διαπροσωπικές διαμάχες μεταξύ ανδρών και γυναικών. 

Αιτίες συγκρούσεων μεταξύ μαθητών  

• Ο αγώνας για την εξουσία. 

•  Αντιπαλότητα. 

• Εξαπάτηση, σχολιασμός. 

• Προσβολές. 

• Δυσαρέσκεια. 

• Εχθρότητα προς τους αγαπημένους μαθητές του δασκάλου. 

• Προσωπική αντιπάθεια για ένα πρόσωπο. 

• Στοργή χωρίς αμοιβαιότητα. 

• Αγώνας για ένα πρόσωπο που αρέσει σε δύο μαθητές. 

Λύσεις για διαμάχες μεταξύ μαθητών  

Τα παιδιά μπορούν συχνά να επιλύουν τις συγκρούσεις χωρίς τη βοήθεια ενός 

ενήλικα. Εάν ο εκπαιδευτής πρέπει να παρέμβει, είναι σημαντικό να το κάνει με 

ηρεμία. Είναι προτιμότερο να το κάνει χωρίς να ασκεί πίεση στον νέο, χωρίς να 

απολογείται δημόσια και να περιορίζεται σε κάποια υπόδειξη. 

 Είναι επίσης προτιμότερο να αναπτύξει ο μαθητής τον δικό του αλγόριθμο για 

την αντιμετώπιση του προβλήματος. Η εποικοδομητική σύγκρουση θα ενισχύσει 

τις κοινωνικές ικανότητες του παιδιού, επιτρέποντάς του να επικοινωνεί με τους 

συμμαθητές του και διδάσκοντάς του δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων που θα 
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του χρησιμεύσουν στην ωριμότητα. Η αλληλεπίδραση δασκάλου-παιδιού είναι 

κρίσιμη μόλις επιλυθεί το σενάριο σύγκρουσης. Είναι ζωτικής σημασίας η 

εποικοδομητική συζήτηση με τον μαθητή, διότι πρέπει να έχει αίσθημα 

εμπιστοσύνης και καλής θέλησης. 

Παράδειγμα: "Άλεξ, αυτή η σύγκρουση δεν πρέπει να προκαλέσει αρνητικά 

συναισθήματα" μπορείτε να πείτε. "Θα υπάρξουν πολλές ακόμη παρόμοιες 

συγκρούσεις στη ζωή σου, πράγμα που δεν είναι πάντα κακό. Το πιο ουσιαστικό 

είναι να την επιλύσεις κατάλληλα, χωρίς αλληλοκατηγορίες ή προσβολές, να 

βγάλεις συμπεράσματα και να διορθώσεις ορισμένα λάθη".  Μια τέτοια διαμάχη θα 

ήταν χρήσιμη.  

Αν ο νέος δεν έχει παρέες και δραστηριότητες, είναι επιρρεπής σε καβγάδες και 

επιθετικότητα. Σε αυτή την περίπτωση, ο εκπαιδευτής μπορεί να προσπαθήσει 

να επιλύσει το θέμα μιλώντας με τους γονείς του μαθητή και προτείνοντας να 

εγγραφεί ο νέος σε έναν κύκλο ή σε ένα αθλητικό τμήμα με βάση τα ενδιαφέροντά 

του. Μια νέα δραστηριότητα δεν θα του αφήσει χρόνο για δολοπλοκίες ή 

κουτσομπολιά - αντίθετα, θα του προσφέρει ενδιαφέρουσα και χρήσιμη 

ψυχαγωγία καθώς και καινούργιες πληροφορίες. 

2. Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΑΘΗΤΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

Λόγω διαφόρων ζητημάτων, στο σχολείο μπορεί να προκύψουν 

διαπροσωπικές αντιπαραθέσεις μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών. Η κοινωνία, 

οι γονείς και οι διδάσκοντες ασκούν σημαντικό βάρος στον νέο για την επίτευξη 

επαγγελματικού αυτοπροσδιορισμού, όχι μόνο εσωτερικά με τη μορφή ενός 

ονείρου, της επιθυμίας να γίνει κάποιος στο μέλλον, αλλά και εξωτερικά με τη 

μορφή μιας αληθινής απόφασης. Συγκρούσεις μπορεί να προκύψουν εάν οι 

απόψεις του εκπαιδευτικού και του μαθητή είναι διαμετρικά αντίθετες. 

Στις κατώτερες τάξεις δεν υπάρχουν τόσα πολλά διαπροσωπικά προβλήματα, 

αφού ο δάσκαλος έχει για τον μαθητή την ίδια αδιαμφισβήτητη εξουσία με τους 

γονείς του.  
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Κατά τη διάρκεια της εφηβείας παρατηρείται μια αλλαγή στην προσωπικότητα 

και επιβεβαιώνεται η θέση "είμαι ενήλικας", η οποία βοηθά στη δημιουργία 

διαφορών με τον εκπαιδευτικό. 

Οι μαθητές στο Λύκειο επιδιώκουν την αυτονομία, διατηρώντας το δικαίωμα να 

είναι ο εαυτός τους, να λύνουν μόνοι τους τα ζητήματα, να έχουν τις δικές τους 

προσκολλήσεις και να έχουν τις δικές τους ιδέες για όσα συμβαίνουν γύρω τους. 

Σε αυτή την ηλικία, η αντίδραση σε 'σκληρά' σχόλια γίνεται σημαντικά πιο έντονη, 

γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ποικίλες αντιπαραθέσεις. 

Λόγω άδικων αξιολογήσεων, μπορεί να προκύψουν συγκρούσεις μεταξύ 

εκπαιδευτικών και μαθητών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ολόκληρη η τάξη μπορεί να 

εμπλακεί στη διαφωνία και να μιλήσει για λογαριασμό του μαθητή. Όταν 

πρόκειται για τη διαδικασία αξιολόγησης των γνώσεων των μαθητών, ορισμένοι 

εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν δύο ανταγωνιστικές μεθοδολογίες. Η μία 

εκδηλώνεται σε υποτιμημένα κριτήρια για την οικοδόμηση θετικών σχέσεων με 

τους μαθητές, ενώ η άλλη εκδηλώνεται σε μεγαλοποιημένες ανάγκες για την 

προετοιμασία των μαθητών για την είσοδο στο πανεπιστήμιο. Και οι δύο τακτικές 

έχουν τη δυνατότητα να είναι ασύμβατες. Οι χαμηλοί βαθμοί θεωρούνται από την 

τάξη ως αυθαίρετοι από τον καθηγητή, ενώ οι υψηλοί βαθμοί υποδεικνύουν 

καλούς μαθητές σε ενεργή μάθηση. Είναι ζωτικής σημασίας να αξιολογούνται 

σωστά οι γνώσεις των μαθητών. 

Αιτίες συγκρούσεων μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών 

• Έλλειψη ενότητας στα αιτήματα των εκπαιδευτικών 

• Υπερβολικές απαιτήσεις από τους μαθητές 

• Ασυνέπεια των απαιτήσεων του/της δασκάλου/ας ή εκπαιδευτικού 

• Μη συμμόρφωση του εκπαιδευτικού 

• Ο μαθητής αισθάνεται ότι υποτιμάται 

• Ο εκπαιδευτικός δε μπορεί να αποδεχτεί τις ελλείψεις του μαθητή 

• Προσωπικές χαρακτηριστικά του δασκάλου ή του μαθητή (ευερεθιστότητα, 

απροθυμία, αγένεια) 
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Επίλυση συγκρούσεων μαθητών-εκπαιδευτικών  

Είναι προτιμότερο να εκτονώσετε μια δύσκολη κατάσταση παρά να προκαλέσετε 

αντιπαράθεση. Μπορείτε να το επιτύχετε αυτό εφαρμόζοντας ορισμένες 

ψυχολογικές τακτικές. 

 Το να υψώνετε τη φωνή σας κατά τη διάρκεια μιας σύγκρουσης δεν αποτελεί 

ιδανική λύση. Το αποτέλεσμα μιας έντονης συζήτησης τείνει να είναι η κλιμάκωση 

της εν λόγω διαφωνίας. Ως αποτέλεσμα, ο εκπαιδευτικός  θα πρέπει να απαντά με 

ήρεμο, ευγενικό και γεμάτο αυτοπεποίθηση τόνο ως απάντηση στην επιθετική 

αντίδραση του μαθητή. Ως εκ τούτου, η ψυχραιμία του εκπαιδευτικού θα 

μεταδοθεί τελικά στο νεαρό μαθητή. 

Μια θετική και σωστή στάση απέναντι στους μαθητές θα βοηθήσει στη 

δημιουργία ενός θετικού μαθησιακού περιβάλλοντος και θα διευκολύνει την 

εφαρμογή των προτεινόμενων οδηγιών. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι πρέπει να γίνουν ορισμένες εκτιμήσεις στην 

αλληλεπίδραση μεταξύ του εκπαιδευτή και του μαθητή. Είναι σημαντικό να 

σχεδιάζετε εκ των προτέρων, ώστε να ξέρετε τι να πείτε στον νεαρό μαθητή σας. 

Με άλλα λόγια, πρόκειται για ένα κρίσιμο στοιχείο. Για να πετύχετε ένα 

αξιοπρεπές αποτέλεσμα, θα χρειαστείτε έναν ήρεμο τόνο και την έλλειψη 

αρνητικών συναισθημάτων. Ο έντονος τόνος των δασκάλων, ο οποίος 

περιλαμβάνει επιπλήξεις και απειλές, καλύτερα να αποφευχθεί. Πρέπει να είστε 

σε θέση να ακούσετε και να ακούσετε τον μαθητή σας. Αν μια τιμωρία είναι 

απαραίτητη, θα πρέπει να εξεταστεί με τέτοιο τρόπο από τον εκπαιδευτικό  ώστε 

να αποφευχθεί ο υποβιβασμός του μαθητή και η αλλαγή της στάσης του απέναντί 

του. 

3. ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ 

ΜΑΘΗΤΗ  

Μια τέτοια σύγκρουση μπορεί να προκληθεί τόσο από τον εκπαιδευτικό όσο 

και από τον γονέα. Η δυσαρέσκεια μπορεί να είναι αμοιβαία. 

Αιτίες σύγκρουσης μεταξύ δασκάλου/ εκπαιδευτικού και γονέων 
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• Διαφορετικές ιδέες των δύο μερών σχετικά με τα μέσα εκπαίδευσης 

• Η δυσαρέσκεια του γονέα για τις μεθόδους διδασκαλίας του δασκάλου 

• Προσωπική εχθρότητα 

• Η άποψη του γονέα για την αδικαιολόγητη υποτίμηση των βαθμών του 

παιδιού 

Επίλυση συγκρούσεων μεταξύ του εκπαιδευτικού και των γονέων του 

μαθητή 

Πώς μπορούν να επιλυθούν εποικοδομητικά τέτοια ζητήματα και να 

ξεπεραστούν τέτοια εμπόδια; Είναι απλούστερο για τον εκπαιδευτικό να 

αποκαλύψει την υποκείμενη αιτία, να εξετάσει την καταλληλόλητα της 

συμπεριφοράς και των δύο μερών και να ανοίξει το δρόμο για την 

εποικοδομητική λύση μιας δυσάρεστης κατάστασης όταν η κατάσταση εκτιμάται 

με νηφαλιότητα και το πρόβλημα διατυπώνεται. 

Το επόμενο βήμα στο δρόμο προς τη συμφωνία θα είναι μια ανοιχτή, ισότιμη 

συζήτηση μεταξύ του εκπαιδευτή και του γονέα. Η ανάλυση του σεναρίου θα 

βοηθήσει τον καθηγητή να εκφράσει τις απόψεις και τις ιδέες του σχετικά με το 

πρόβλημα στον γονέα, να επιδείξει κατανόηση, να αποσαφηνίσει τον κοινό στόχο 

και να συνεργαστούν για να βρουν μια διέξοδο από την τρέχουσα δυσχερή 

κατάσταση. 

4. ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΟΜΑΔΩΝ  

Μπορεί να προκύψουν συγκρούσεις μεταξύ επίσημων και ανεπίσημων ομάδων 

μέσα σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, όπως μεταξύ διοίκησης και απόδοσης, μεταξύ 

μαθητών/φοιτητών, μεταξύ άτυπων ομάδων μελέτης ή μεταξύ της διοίκησης και 

του συνδικάτου.  

Οι ενδοομαδικές συγκρούσεις είναι πολύ διαδεδομένες, ιδίως μεταξύ ανώτερων 

και κατώτερων βαθμίδων, ιδίως μεταξύ διευθυντών σχολείων και εκπαιδευτικών 

ή μεταξύ καθηγητών και μαθητών.  

Πρόκειται για μια εξαιρετική απεικόνιση μιας δυσλειτουργικής σύγκρουσης. Το 

ασυμβίβαστο των στόχων στη μάχη για πεπερασμένους πόρους, δηλαδή η 
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παρουσία πραγματικού ανταγωνισμού, καθώς και η δημιουργία κοινωνικού 

ανταγωνισμού, προκαλεί συγκρούσεις μεταξύ των ομάδων. 

Μέθοδοι πρόληψης σύγκρουσης  

Οι συγκρούσεις στην παιδαγωγική διαδικασία είναι αναπόφευκτες. Το 

παιδαγωγικό επάγγελμα αναγνωρίζεται ως ένα από τα πιο δύσκολα: στην 

ψυχοφυσιολογική του ένταση βρίσκεται στο επίπεδο των πιλότων δοκιμών και 

των ορειβατών, οπότε ένα από τα προβλήματα στην παιδαγωγική είναι το 

πρόβλημα της εποικοδομητικής επίλυσης των συγκρούσεων. 

 

Επί του παρόντος, το ζήτημα των συγκρούσεων και της πρόληψής τους μελετάται 

στην παιδαγωγική στους ακόλουθους τομείς: 

• Ανάλυση συγκρούσεων στην παιδαγωγική διαδικασία. 

• Συγκρούσεις σε παιδαγωγικές ομάδες και τρόποι υπέρβασής τους. 

• Υπέρβαση των συγκρούσεων σε ομάδες μαθητών/φοιτητών. 

• Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την πρόληψη και επίλυση 

συγκρούσεων σε διδακτικές ομάδες και μεταξύ μαθητών/φοιτητών. 

Η επίλυση της σύγκρουσης συνεπάγεται τη μερική ή ολική εξάλειψη των αιτιών 

της σύγκρουσης, καθώς και τη μετατόπιση των στόχων των συγκρουόμενων 

μερών. Η μερική επίλυση μιας διαμάχης μπορεί να επιτευχθεί με τον τερματισμό 

της εξωτερικής συγκρουσιακής δραστηριότητας των μερών, διατηρώντας 

παράλληλα την εσωτερική, διανοητική και συναισθηματική ένταση που οδήγησε 

στη διεξαγωγή της σύγκρουσης. Μόνο όταν τροποποιούνται τόσο οι εξωτερικές 

όσο και οι εσωτερικές συνιστώσες της συγκρουσιακής κατάστασης μπορεί να 

πραγματοποιηθεί πλήρης επίλυση της σύγκρουσης. Η ικανοποίηση όλων των 

αναγκών του αντίπαλου μέρους, για παράδειγμα, είναι ένας τρόπος για να 

επιτευχθεί ένα τέτοιο ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. 

Οι ακόλουθες παράμετροι θεωρείται ότι παίζουν ρόλο στην εποικοδομητική 

διευθέτηση μιας σύγκρουσης: 
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• Η επάρκεια της αντίληψης της σύγκρουσης, δηλαδή: μια επαρκώς ακριβής 

εκτίμηση των ενεργειών και των προθέσεων που δεν διαστρεβλώνεται από 

προσωπικές προτιμήσεις. 

• Το άνοιγμα και η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας, η ετοιμότητα για μια 

ολοκληρωμένη συζήτηση των θεμάτων, όταν οι συμμετέχοντες μπορούν να 

εκφράσουν την κατανόησή τους για το τι συμβαίνει και πώς να βγουν από την 

κατάσταση σύγκρουσης. 

• Δημιουργία μιας ατμόσφαιρας αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας. 

 

Ως μια καλύτερη λύση συνιστάται η χαρτογράφηση της διαφοράς. Η ουσία της 

είναι η ακόλουθη: 

• Ο προσδιορισμός του ζητήματος της σύγκρουσης σε γενικές γραμμές 

• Μάθετε ποιοι εμπλέκονται στη σύγκρουση (μαθητές, ομάδες, τάξεις κ.λπ.) 

• Προσδιορίστε τις πραγματικές ανάγκες και τις ανησυχίες καθενός από τους 

κύριους συμμετέχοντες στη σύγκρουση 

 

Ο καλύτερος τρόπος επίλυσης μιας κατάστασης σύγκρουσης είναι η συνειδητή 

επιλογή της βέλτιστης στρατηγικής συμπεριφοράς για τη συγκεκριμένη 

περίπτωση. 

Ο εκπαιδευτικός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επίλυση των εκπαιδευτικών 

διαφωνιών, διότι μπορεί να λειτουργήσει ως διαμεσολαβητής μεταξύ των 

εμπλεκόμενων μερών. Η συμμετοχή ενός διαμεσολαβητή είναι κρίσιμη για την 

επίλυση ενός σεναρίου σύγκρουσης από ψυχολογικής άποψης, καθώς βοηθά τα 

μέρη της διαφωνίας να "σώσουν την κατάσταση" παρά τις αμοιβαίες θυσίες. Ο 

εκπαιδευτικός πρέπει να θυμάται ότι η χρήση βίας ή πεποιθήσεων για την 

επίλυση μιας διαφωνίας οδηγεί σε αύξηση του αριθμού των εμπλεκομένων, 

καθώς και στην εξάπλωση της σύγκρουσης με την προσέλκυση νέων ανθρώπων, 

οργανισμών κ.ο.κ. Κατά συνέπεια, ο καθηγητής της μέσης εκπαίδευσης πρέπει 

πρώτα να προσδιορίσει την πηγή του προβλήματος προτού επιχειρήσει να το 

αντιμετωπίσει.  



 
 
 

  
  

15 
 

Πολλά πράγματα μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση του δασκάλου ως 

διαμεσολαβητή: η πίστη των συμμετεχόντων στη διαφωνία, η ουδετερότητα του 

δασκάλου και στις δύο πλευρές του επιχειρήματος και η αποδοχή από τους 

συμμετέχοντες του συμπεράσματος του δασκάλου ως ορθού. Η ικανότητα ενός 

εκπαιδευτικού να διευθετήσει ένα παιδαγωγικό ζήτημα απαιτεί υψηλό επίπεδο 

τεχνογνωσίας και παιδαγωγικής εμπειρίας.  

Η διαχείριση των συγκρούσεων αναφέρεται στην ικανότητα ενός εκπαιδευτικού 

να αναγνωρίζει ένα σενάριο σύγκρουσης, να το κατανοεί και να υιοθετεί 

καθοδηγητικά βήματα για την επίλυσή του. Πολλές προσεγγίσεις επίλυσης 

συγκρούσεων έχουν δημιουργηθεί στη σύγχρονη ψυχολογία, ιδίως σε 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες.  

Σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, οι προσεγγίσεις διαχείρισης συγκρούσεων μπορούν 

να χωριστούν σε διάφορες κατηγορίες, καθεμία με το δικό της πεδίο εφαρμογής: 

• ενδοπροσωπικές, δηλαδή: μέθοδοι επηρεασμού ενός ατόμου. 

• δομικές μέθοδοι εξάλειψης των οργανωτικών συγκρούσεων. 

• διαπροσωπικές μέθοδοι ή στυλ συμπεριφοράς σε καταστάσεις 

σύγκρουσης. 

• διαπραγματεύσεις. 

• επιθετικά μέτρα αντιποίνων. Αυτή η ομάδα μεθόδων περιλαμβάνει 

επιθετικές ενέργειες που χρησιμοποιούνται σε ακραίες περιπτώσεις όταν 

έχουν εξαντληθεί οι δυνατότητες όλων των προηγούμενων ομάδων 

μεθόδων. (Φυσικά, η τελευταία ομάδα δεν ισχύει για την επίλυση 

συγκρούσεων στο πλαίσιο σχολικών ομάδων). 

• Οι ενδοπροσωπικές μέθοδοι διαχείρισης συγκρούσεων συνίστανται στην 

ικανότητα του εκπαιδευτικού να οργανώνει σωστά τη δική του 

συμπεριφορά, να εκφράζει την άποψή του χωρίς να προκαλεί αμυντική 

αντίδραση από τον μαθητή. Η Παιδαγωγική διαθέτει ένα σύνολο 

αλγορίθμων συμπεριφοράς που είναι απαραίτητοι για την επιτυχία ενός 

εκπαιδευτικού: 
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•  Στο σχολείο, ένας/μία εκπαιδευτικός πρέπει απλώς να δείξει ότι είναι 

πρόθυμος/η να εργαστεί. Τα αρνητικά συναισθήματα που σχετίζονται με 

προσωπικά ζητήματα θα πρέπει να διατηρούνται εκτός των εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων. 

• Δεν απαιτείται να αποφεύγονται οι διαφωνίες- αντίθετα, είναι ζωτικής 

σημασίας να κατευθύνεται η διαδικασία επίλυσης των συγκρούσεων προς μια 

θετική κατεύθυνση και να αποφεύγεται η παράταση της σύγκρουσης. 

• Είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπίζονται δίκαια όλοι οι μαθητές. 

• Όλη η δραστηριότητα του εκπαιδευτικού πρέπει να επικεντρώνεται στη 

διαδικασία της διδασκαλίας και της εκπαίδευσης. 

• Δεν μπορείτε να υποβαθμίζετε τους μαθητές - αντίθετα, πρέπει να τους 

‘αναβαθμίζετε’ στο σημερινό τους επίπεδο. 

• Όταν αλληλεπιδράτε με συναδέλφους, το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι 

μια παρατήρηση ως μορφή συμπεριφοράς. 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ 

ΒΗΜΑ 

Συνολική διάρκεια : 2ώρες  

ΧΩΡΟΣ: Αίθουσα 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Αναγνώριση, προσέγγιση και διαχείριση των συγκρούσεων    

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1. Conflict Close-up 
2. Bull’s eye 
3. Anything goes 
4. Beach ball pass   

Διάρκεια κάθε 
δραστηριότητας: 

1.  25 λεπτά 
2.  30 λεπτά 
3.  30 λεπτά 
4.  30 λεπτά 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
(ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ 
ΒΗΜΑ)  
  

1. CONFLICT CLOSE-UP 

ΣΤΟΧΟΙ 
• Η κατανόηση των αρχικών μας αντιδράσεων στις συγκρούσεις 

• Η εξέταση του τρόπου με τον οποίο οι αντιδράσεις μας 
μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση της σύγκρουσης 

Σταθείτε στο κέντρο της αίθουσας και ανακοινώστε στην ομάδα 
τα εξής: 

Η σύγκρουση είμαι εγώ. Σκεφτείτε πώς αντιδράτε συνήθως όταν 
βιώνετε μια προσωπική σύγκρουση. Τοποθετήστε τον εαυτό 
σας, σε σχέση με εμένα, κάπου μέσα στο δωμάτιο με τρόπο που 
να μεταδίδει την αρχική σας αντίδραση σε μια σύγκρουση. 
Δώστε προσοχή στη γλώσσα του σώματός σας καθώς και στην 
απόστασή σας από τη σύγκρουση. 

 

Συμβουλή 

Χρησιμοποιήστε αυτή τη δραστηριότητα δύο φορές - μία κοντά 
στην αρχή του προγράμματος και άλλη μία στο τέλος - για να 
έχετε μια οπτική εικόνα σχετικά με τις αλλαγές στις θέσεις ως 
αποτέλεσμα της διαφορετικής θεώρησης των συγκρούσεων. 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση 
 
1. Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους βρίσκεστε εκεί που 
βρίσκεστε; 
2. Αν το σημείο που βρίσκεστε σηματοδοτεί την αρχική σας 
αντίδραση, πού θα μπορούσατε να σταθείτε αφού αφιερώσετε 
λίγο χρόνο για να σκεφτείτε τη σύγκρουση; 
3. Ποια είναι κάποια πράγματα που θα σας έκαναν να αλλάξετε; 
4. Πώς θα μπορούσαν οι αντιδράσεις μας να επηρεάσουν την 
πορεία της σύγκρουσης; 

 

2. BULL’S EYE (ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ) 

ΣΤΟΧΟΙ 
• Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις 
συγκρούσεις επηρεάζει τους εαυτούς μας, την τάξη μας και το 
σχολείο. 

• Να εξετάσουμε τα μεγάλα οφέλη της αποτελεσματικής 
επίλυσης των συγκρούσεων. 

Σχεδιάστε έναν μεγάλο στόχο (αποτελούμενο από τρεις 
κύκλους, ο ένας μέσα στον άλλο) σε ένα  χαρτί (ή flipchart). 

- Ο εσωτερικός κύκλος αντιπροσωπεύει τους ίδιους τους 
μαθητές. 

- Ο μεσαίος κύκλος αντιπροσωπεύει την τάξη. 

- Ο εξωτερικός κύκλος αντιπροσωπεύει το σχολείο 

Ρωτήστε το εξής: "Πώς επηρεάζει η αποτελεσματική επίλυση 
των συγκρούσεων εσάς τους ίδιους, την τάξη σας και το σχολείο 
σας;" Καθώς τα μέλη των μαθητών φωνάζουν διάφορες ιδέες, 
καταγράψτε τις στο κατάλληλο σημείο του στόχου. 

Τύπος 
δραστηριότητας:  
  
  
  
  
  
 
 
 
Προβληματισμοί και 

συζητήσεις 
(Reflection) 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Brainstorming 
(Ανταλλαγή ιδεών)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ομαδική Εργασία  
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Συμβουλή 

Για να δώσετε χρόνο στους συμμετέχοντες να σκεφτούν το 
θέμα, βάλτε ομάδες τεσσάρων έως επτά ατόμων να σχεδιάσουν 
ατομικούς στόχους και να αφιερώσουν λίγα λεπτά για να 
συμπληρώσουν μόνοι τους τους κύκλους πριν από την ομαδική 
συζήτηση. 

 
Ερωτήσεις για συζήτηση 
 
1. Πώς σας επηρεάζει η ικανότητά σας να επιλύετε συγκρούσεις 
στην τάξη σας; 
2. Πώς επηρεάζει την τάξη η ικανότητα των συναδέλφων να 
επιλύουν συγκρούσεις; 
3. Πώς επηρεάζει η ικανότητα του συναδέλφου να 
επιλύει συγκρούσεις το σχολείο; 

 

3. ANYTHING GOES (ΟΛΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ) 

ΣΤΟΧΟΙ 
- Να εμπλακείτε σε σύγκρουση 
- Η εξάσκηση των δεξιοτήτων του διαλόγου 

- Η δημιουργία συναίνεσης 

 
Αυτό το παιχνίδι είναι ένας πολύ καλός τρόπος για τους 
συμμετέχοντες να εμπλακούν σε μια μίνι σύγκρουση με 
ένα άλλο μέλος της ομάδας με μη απειλητικό τρόπο. 
Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να βρουν έναν 
συμπαίκτη. Βάλτε κάθε ζευγάρι να σταθεί πρόσωπο με 
πρόσωπο, με τη δεξιά γροθιά έξω (όπως στο πέτρα, χαρτί, 
ψαλίδι), και να πουν μαζί: "Τίποτα, κάτι, οτιδήποτε!". 
Μόλις ειπωθεί η λέξη οτιδήποτε, οι δύο συμμετέχοντες 
φωνάζουν το όνομα οποιουδήποτε αντικειμένου 
μπορούν να σκεφτούν (σκύλος, κούπα καφέ, παπούτσι). 
Αφού φωνάξουν τα αντικείμενά τους, τα μέλη της ομάδας 
πρέπει τώρα να συζητήσουν μεταξύ τους γιατί το 
αντικείμενό τους θα "νικήσει" το αντικείμενο του άλλου. 
Αφήστε περίπου δύο ή τρία λεπτά αντιπαράθεσης και, 
στη συνέχεια, καλέστε ένα σύντομο διάλειμμα για να 
συζητήσετε τη διαφορά μεταξύ αντιπαράθεσης και 
διαλόγου. Μετά από αυτό, βάλτε την ομάδα να συνεχίσει 
τις συζητήσεις της, μόνο που τώρα, ενθαρρύνετε τα μέλη 
της ομάδας να συμμετάσχουν σε διάλογο -θέτοντας 
ερωτήσεις και ακούγοντας τις απαντήσεις- για να 
καταλήξουν σε συμφωνία μεταξύ τους. 
 

Συμβουλή 
Η ουσιαστική διαφορά μεταξύ της συζήτησης και του 
διαλόγου είναι ότι ο πραγματικός διάλογος είναι 
ομαδικός. Οι συμμετέχοντες εργάζονται προς την 
κατεύθυνση της κοινής κατανόησης και της δύναμης και 
της αξίας των θέσεων του άλλου. Μια διαμάχη είναι μια 
συζήτηση με στόχο να πείσουν ή να υποστηρίξουν τη δική 
τους άποψη, προσπαθώντας να αποδείξουν ότι η άλλη 
πλευρά έχει άδικο και αναζητώντας ελαττώματα και 
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αδυναμίες στις θέσεις του άλλου. Στο διάλογο, η πρόθεση 
είναι να ακούσουμε πραγματικά την οπτική γωνία του 
άλλου με την προθυμία να επηρεαστούμε από αυτά που 
ακούμε. Ο διάλογος επιτρέπει στους ανθρώπους να 
αναπτύξουν κατανόηση για τις προοπτικές, τις σκέψεις 
και τα συναισθήματα του άλλου, καθώς και να 
επανεκτιμήσουν τη δική τους θέση υπό το πρίσμα της 
κατανόησης του άλλου. Στο διάλογο, όλοι έχουν την 
ευκαιρία να ακουστούν, να γίνουν κατανοητοί και να 
μάθουν ο ένας από τον άλλον. 
 

Ερωτήσεις για συζήτηση 
1. Πώς αντιδράσατε στη μίνι-σύγκρουσή σας; 
2. Συμπεριφέρεστε έτσι συνήθως σε καταστάσεις 
σύγκρουσης; Γιατί ή γιατί όχι; 
3. Πώς καταφέρατε να καταλήξετε σε συναίνεση; 
4. Τι συνέβη όταν περάσατε από τη συζήτηση στο 
διάλογο; 
5. Όταν κάποιος διαφωνεί μαζί σας, σταματάτε πάντα να 
κάνετε ερωτήσεις; 
6. Είναι δύσκολο να ακούσετε όταν κάποιος διαφωνεί 
μαζί σας; Γιατί; 
7. Τι σας διευκόλυνε σε αυτή τη δραστηριότητα; 
8. Με ποιους τρόπους θα μπορούσατε να 
χρησιμοποιήσετε αυτές τις δεξιότητες την επόμενη φορά 
που θα βρεθείτε σε σύγκρουση με κάποιο άλλο άτομο; 
 
 

4. BEACH BALL PASS  

ΣΤΟΧΟΙ 
• Να δουλέψετε μέσα από συγκρούσεις 
• Να αναλάβουν θετικά τον έλεγχο και να καταστρώσουν 
ένα σχέδιο αντί να εμπλακούν σε αρνητική επικοινωνία 
και σύγκρουση 
 

Χωρίστε κάθε μεγάλη ομάδα σε μικρότερες ομάδες των 
οκτώ έως 15 ατόμων. Η ομάδα αρχίζει να στέκεται σε 
κύκλο. Ο συντονιστής χτυπά τη μπάλα μέσα στον κύκλο 
και λέει στην ομάδα ότι πρέπει να χτυπήσουν τη μπάλα 
δύο φορές περισσότερες από όσα είναι τα μέλη της 
ομάδας (οκτώ μέλη χρειάζονται 16 χτυπήματα). Οι μόνοι 
κανόνες είναι ότι κανένα μέλος της ομάδας δεν μπορεί να 
χτυπήσει την μπάλα δύο φορές στη σειρά ή να πετάξει την 
μπάλα μπρος-πίσω ξανά και ξανά με ένα άλλο μέλος. 
Επειδή αυτό το παιχνίδι είναι πιο δύσκολο απ' ό,τι 
φαίνεται αρχικά, μπορεί να ξεσπάσει σύγκρουση από 
νωρίς, καθώς η ομάδα το συνειδητοποιεί αυτό και πρέπει 
να ανασυνταχθεί και να καταστρώσει ένα σχέδιο. Μόλις η 
ομάδα πετύχει τον αριθμό των χτυπημάτων που έχει 
θέσει ως στόχο, δώστε της την επόμενη πρόκληση, η 
οποία είναι να χτυπήσει τη μπάλα ίσο αριθμό φορών με 
τα μέλη της ομάδας. Αυτή τη φορά υπάρχει ένας νέος 
κανόνας: κάθε μέλος της ομάδας μπορεί να χτυπήσει τη 
μπάλα μόνο μία φορά. Παρόλο που αυτή είναι μια πιο 
δύσκολη εκδοχή, θα πρέπει να είναι σε θέση να 
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βασιστούν σε όσα έχουν ήδη μάθει για να επιτύχουν 
επιτυχία χωρίς συγκρούσεις. 

 

Συμβουλή 

Αυτή η δραστηριότητα απαιτεί λίγο χώρο και παίζεται 
καλύτερα σε εξωτερικούς χώρους (που μπορεί να την 
κάνουν ακόμη πιο δύσκολη λόγω καιρικών συνθηκών, 
όπως ο άνεμος). 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση 
1. Ήταν αυτή η δραστηριότητα πιο δύσκολη από ό,τι 
αρχικά πιστεύατε ότι θα ήταν; 
2. Αν ναι, οι υποθέσεις σας οδήγησαν σε επικοινωνιακές 
προκλήσεις ή συγκρούσεις; 
3. Πώς αντιμετωπίσατε εσείς και η ομάδα σας τη 
σύγκρουση; 
4. Στον δεύτερο γύρο, ο στόχος ήταν ακόμη πιο δύσκολος. 
Αντιμετωπίσατε τις ίδιες προκλήσεις επικοινωνίας ή 
σύγκρουσης με τον πρώτο γύρο; Γιατί ή γιατί όχι; 
5. Με ποιους τρόπους μπορείτε να εφαρμόσετε όσα 
ανακαλύψατε σε αυτό το παιχνίδι στον εργασιακό χώρο; 

Υλικά/Προμήθειες: Στυλό, λευκά φύλλα, flipchart, μαρκαδόροι flipchart, Power Point, μπάλα 

 

2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΟΜΟΤΙΜΩΝ  

Μαθησιακοί στόχοι  

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να εκπαιδεύσει τους μαθητές για το πώς να 

καλύψουν τη θέση του εκπαιδευτικού διαμεσολαβητή και να μάθουν την ουσία 

και την προέλευση της επικοινωνίας, ώστε να κατανοήσουν τα διάφορα είδη 

επικοινωνίας και να αποκτήσουν γνώσεις και ικανότητες για τη διασφάλιση 

αποτελεσματικής επικοινωνίας στο σχολικό και εξωσχολικό περιβάλλον. Σε αυτή 

την ενότητα, οι μαθητές θα μάθουν για πώς η καλή επικοινωνία μπορεί να 

συμβάλει στην κοινωνική ένταξη, για τα κλειδιά της αποτελεσματικής 

επικοινωνίας και για το πώς να εφαρμόζουν εποικοδομητικές μεθόδους για την 

επίλυση συγκρούσεων σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον.        

 Μαθησιακά αποτελέσματα  

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι μαθητές θα εμβαθύνουν τις 

γνώσεις τους σχετικά με:  

- Συναισθήματα, συμπεριφορές και διαφορετικές προσωπικότητες, 
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- Την αναγνώριση και τη ερμηνεία λεκτικών και μη λεκτικών δειγμάτων στις 

συγκρούσεις, 

- Κύριους τύπους συμπεριφορών και τρόπους έκφρασής τους.  

Βασικά στοιχεία 

1. Επικοινωνία - ουσία και προέλευση (λεκτική- μη λεκτική) 

2. Επικοινωνιακές δεξιότητες  

3. Μοντέλα επικοινωνίας 

4. Εμπόδια επικοινωνίας 

5. Παθητικοί, επιθετικοί, με αυτοπεποίθηση και κυρίαρχοι ομιλητές 

Χρησιμοποιούμενες μέθοδοι   

❖ Η επικοινωνία ως αποτελεσματικό εργαλείο επίλυσης συγκρούσεων στην 

εκπαιδευτική διαμεσολάβηση 

 ΣΥΝΤΟΜΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ   

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ? 

Η επικοινωνία είναι η ικανότητα έκφρασης και ερμηνείας εννοιών, 

σκέψεων, συναισθημάτων, γεγονότων και 

απόψεων τόσο σε προφορική όσο και σε 

γραπτή μορφή (ακρόαση, ομιλία, 

ανάγνωση και γραφή) και γλωσσικής 

αλληλεπίδρασης με κατάλληλο και 

δημιουργικό τρόπο σε ένα πλήρες φάσμα 

κοινωνικών και πολιτισμικών πλαισίων, στην εκπαίδευση και κατάρτιση, στην 

εργασία, στο σπίτι και στον ελεύθερο χρόνο. Ο όρος "επικοινωνία" προέρχεται 

από τη λατινική λέξη "communicare" που σημαίνει μοιράζομαι, μοιράζομαι, ή 

κυριολεκτικά " καθιστώ κοινό". Η επικοινωνία μπορεί να οριστεί ως μια 

διαδικασία με την οποία ανταλλάσσονται πληροφορίες μεταξύ ατόμων.  

Τα άτομα θα πρέπει να έχουν τις δεξιότητες να επικοινωνούν προφορικά και 

γραπτά σε διάφορες επικοινωνιακές καταστάσεις καθώς και να παρακολουθούν 

και να προσαρμόζουν την επικοινωνία τους στις απαιτήσεις της εκάστοτε 

κατάστασης. Η δεξιότητα αυτή περιλαμβάνει επίσης την ικανότητα διάκρισης και 
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χρήσης διαφορετικών τύπων κειμένων, αναζήτησης, συλλογής και επεξεργασίας 

πληροφοριών, χρήσης βοηθημάτων και διατύπωσης και έκφρασης προφορικών 

και γραπτών επιχειρημάτων με πειστικό τρόπο κατάλληλο για το εκάστοτε 

πλαίσιο. Η καλή επικοινωνία είναι απαραίτητη σε όλους τους τομείς της ζωής, 

καθώς συμβάλλει στη διατήρηση ενός καλού περιβάλλοντος για την απόκτηση 

γνώσεων και την κοινωνική ενσωμάτωση.  

Η αποτελεσματική επικοινωνία ορίζεται ως η επικοινωνία μεταξύ δύο ή 

περισσότερων ατόμων στην οποία το επιδιωκόμενο μήνυμα είναι:  

- Σωστά κωδικοποιημένο, 

- Μοιράζεται μέσω κατάλληλου τρόπου επικοινωνίας, 

- Λαμβάνεται, 

- Αποκωδικοποιείται σωστά, 

- Κατανοείται από τον(τους) παραλήπτη(-τες). 

Μέσω αποτελεσματικής επικοινωνίας οι ιδέες και οι έννοιες ακούγονται και οι 

άνθρωποι ενεργούν βάσει αυτών. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές είναι σε θέση 

να ακούν, να κατανοούν και να αναλαμβάνουν δράση σε αυτά που λένε οι άλλοι 

άνθρωποι 
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Τα 7 Cs της 

αποτελεσματικής 

επικοινωνίας είναι: 

Clear (Ξεκάθαρο) – 

οι κύριες ιδέες 

εντοπίζονται και 

γίνονται εύκολα 

κατανοητές. 

Concise (Ακριβές) 

– μπαίνει στο θέμα 

χωρίς να 

χρησιμοποιεί 

περιττές λέξεις ή 

εικόνες. 

 

Concrete (Συγκεκριμένο) – περιλαμβάνει συγκεκριμένα παραδείγματα ή 

εξηγήσεις. 

Correct (Σωστό) – σε πληροφορίες, επιλογή λέξεων και γραμματική. 

Coherent (Συνεκτικό)– οι πληροφορίες παρουσιάζονται με λογική αλληλουχία. 

Complete (Ολοκληρωμένο) – στη δημιουργία ενός μηνύματος, είναι σημαντικό 

να δοθούν στον παραλήπτη όλες οι πληροφορίες που χρειάζεται για να καταλήξει 

στα ίδια συμπεράσματα με τον συλλογισμό σας που έχετε εσείς. 

Courteous (Ευγενικό)– τα μηνύματα είναι μη βίαια, φιλικά, διακριτικά, με 

σεβασμό, ανοιχτά και ειλικρινή. 

ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   

Εκφράζεται μέσω της γλώσσας, τόσο της γραπτής όσο και της προφορικής. 

Αναφέρεται στη χρήση των λέξεων. Λεκτική επικοινωνία είναι κάθε επικοινωνία 

που χρησιμοποιεί τη γλώσσα για να μεταφέρει ένα νόημα. Περιλαμβάνει την 

προφορική επικοινωνία, τους ήχους, τις λέξεις, τη γλώσσα και την ομιλία, όπως η 

7 Cs της 
επικοινωνίας 

CORRECT
(ΣΩΣΤΟ)

COMPLETE
(ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ)

CONCRETE
(ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ)

CONCISE
(ΑΚΡΙΒΕΣ)

COHERENT 
(ΣΥΝΕΚΤΙΚΟ)

COURTEOUS
(ΕΥΓΕΝΙΚΟ)

CLEAR
(ΞΕΚΑΘΑΡΟ)
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ομιλία σε ένα άλλο άτομο μέσω τηλεφώνου, οι συζητήσεις πρόσωπο με πρόσωπο, 

οι συνεντεύξεις, οι συζητήσεις, οι παρουσιάσεις, καθώς και η γραπτή επικοινωνία.  

Υπάρχουν τέσσερις βασικοί τύποι προφορικής/λεκτικής  επικοινωνίας: 

• Ενδοπροσωπική επικοινωνία - ιδιωτική και περιορισμένη στον εαυτό 

μας. Περιλαμβάνει τις σιωπηλές συζητήσεις με τον εαυτό μας και 

παρακολουθεί τους ρόλους μεταξύ του αποστολέα και του παραλήπτη που 

επεξεργάζονται τις σκέψεις και τις ενέργειές μας. Μπορεί να μεταδοθεί 

προφορικά ή να παραμείνει περιορισμένη ως σκέψεις.   

• Διαπροσωπική επικοινωνία - μια ιδιωτική συζήτηση που λαμβάνει χώρα 

μεταξύ δύο ατόμων που αλλάζουν τους ρόλους του αποστολέα και του 

παραλήπτη προκειμένου να επικοινωνήσουν με αποτελεσματικό τρόπο. 

• Επικοινωνία μικρών ομάδων - περιλαμβάνει περισσότερα από δύο 

άτομα που επιτρέπουν ο ένας στον άλλον να αλληλεπιδράσουν και να 

επικοινωνήσουν με τους υπόλοιπους. Για παράδειγμα, μπορεί να έχει τη 

μορφή ομαδικών συναντήσεων ή συζητήσεων στην τάξη. 

• Δημόσια επικοινωνία - περιλαμβάνει μια μεγάλη συγκέντρωση 

ανθρώπων για δημόσιες συζητήσεις, όπως προεκλογικές εκστρατείες και 

δημόσιες ομιλίες. Συνήθως, περιλαμβάνει έναν αποστολέα και πολλούς 

παραλήπτες πληροφοριών. 

ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

Είναι η μεταφορά πληροφοριών μέσω της χρήσης της γλώσσας του σώματος, 

συμπεριλαμβανομένης της οπτικής επαφής, των εκφράσεων του προσώπου και 

των χειρονομιών. Για παράδειγμα, το χαμόγελο όταν συναντάτε κάποιον 

μεταδίδει φιλικότητα, αποδοχή και διαφάνεια. Όλοι χρησιμοποιούν τη μη λεκτική 

επικοινωνία συνεχώς, είτε το γνωρίζουν είτε όχι. Η μη λεκτική επικοινωνία παίζει 

σημαντικό ρόλο στη ζωή μας, μπορεί να βελτιώσει την ικανότητα ενός ατόμου να 

σχετίζεται, να συμμετέχει και να δημιουργεί ουσιαστικές αλληλεπιδράσεις στην 

καθημερινή ζωή.   
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Οι μορφές της μη λεκτικής επικοινωνίας είναι ποικίλες και παρέχουν εκτεταμένη 

γνώση των σκέψεων και/ή των συναισθημάτων ενός ατόμου. Ορισμένα από τα 

βασικά στοιχεία μη λεκτικής επικοινωνίας περιλαμβάνουν:  

• Χειρονομίες - κινήσεις του σώματος (χέρια, βραχίονες και κεφάλι), 

έμφαση στην επικοινωνία και τη συναισθηματική διάθεση.  

•  Εκφράσεις προσώπου - συνήθως εκφράζονται συναισθήματα με ένα 

στοιχείο λεκτικής επικοινωνίας.  

• Άγγιγμα - χειραψίες, αγκαλιές που βοηθούν στην οικοδόμηση σχέσεων. 

• Επαφή με τα μάτια - τα μάτια είναι η κύρια πηγή πληροφοριών, μέσω 

των κινήσεων χτίζεται μια εντύπωση εγγύτητας. 

•  Τόνος της φωνής - ο χροιά της φωνής ή ο ρυθμός της ομιλίας μπορεί να 

μεταφέρει διαφορετικά μηνύματα. 

• Παραγλωσσικοί ήχοι - σημάδια έκφρασης συναισθημάτων (γέλιο, κλάμα, 

αναστεναγμοί). 

• Σωματική εμφάνιση και ρούχα - εκφράζουν τη σχέση με τον 

συνομιλητή. 

Το πρώτο κλειδί για την αποτελεσματική επικοινωνία είναι η πρώτη εντύπωση. 

Είναι σημαντικό να παρουσιάζουμε πάντα τον εαυτό μας με θετικό τρόπο, με 

αυτοπεποίθηση και συγκεκριμένη συμπεριφορά. Τα μη λεκτικά σημάδια μπορούν 

να έχουν ως αποτέλεσμα να αισθάνεστε καλύτερα στον σύντροφό σας 

ενθαρρύνοντάς τον να σας μιλήσει και να σας ακούσει. Η διατύπωση του σωστού 

μηνύματος είναι ζωτικής σημασίας σε μια επικοινωνιακή διαδικασία, καθώς 

αυξάνει την πιθανότητα να το κατανοήσουν οι συνομιλητές μας. Μερικά από τα 

σημαντικά σημεία που πρέπει να συμπεριλάβετε είναι τα εξής:  

- Υψηλός βαθμός ακρίβειας στη διατύπωση πληροφοριών, προσδοκιών και 

συναισθημάτων, 

- Ένας σαφής στόχος, τα κύρια σημεία του μηνύματος, 

- Τακτική, λογική ροή των πληροφοριών, 

- Δέσμευση, ενθουσιασμός του λόγου, 
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- Στυλ προσαρμοσμένο στον αποδέκτη, 

- Γραμματική ορθότητα, 

- Παρακολούθηση του βαθμού κατανόησης. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  

Οι επικοινωνιακές δεξιότητες είναι απαραίτητες για να μιλάτε κατάλληλα με μια 

μεγάλη ποικιλία ανθρώπων- μπορούν να διδαχθούν και να αναπτυχθούν εύκολα. 

Ακολουθούν ορισμένες από τις βασικές επικοινωνιακές δεξιότητες:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ενεργητική ακρόαση - περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση με τους άλλους 

και την ενσυναίσθηση  για να βελτιώσουμε την ποιότητα του διαλόγου 

μας.  

• Σαφήνεια και συνοπτικότητα - σαφής, συνοπτικός τρόπος 

επικοινωνίας, διασφαλίζοντας ότι μεταδίδονται οι πιο σημαντικές 

πληροφορίες. 

• Ικανότητα διατύπωσης ερωτήσεων - μερικές φορές αναφέρεται και ως 

"αναστοχαστική ανάκριση" και περιλαμβάνει τον εξής ορισμό: 

"επαναδιατύπωση μιας παραφρασμένης εκδοχής του μηνύματος του 

ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

Ε
Π

ΙΚ
Ο

ΙΝ
Ω

Ν
ΙΑ

Κ
Ε

Σ
 

Δ
Ε

Ξ
ΙΟ

Τ
Η

Τ
Ε

Σ
  

Λεκτική 
επικοινωνία  

Αποτελεσματική ομιλία  

Δεξιότητες 
ακρόασης 

Ενεργητική ακρόαση 

Μη λεκτική 
επικοινωνία  

Τόνος φωνής 
Γλώσσα του σώματος  

Χειρονομίες  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

Προσωπική  
εμφάνιση 
Στυλ ντυσίματος  
Εκφράσεις προσώπου  
Γενική φυσική 
κατάσταση  
  Τάξη   

Προσωπική 
παρουσίαση  

Διαφήμιση του εαυτού 
σου   
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ομιλητή, υποβολή ερωτήσεων όταν είναι απαραίτητο και διατήρηση 

μέτριας έως υψηλής μη λεκτικής συμμετοχής στη συζήτηση” (Weger Jr et 

al., 2014: 13).  

• Συμμετοχή - περιλαμβάνει την προσοχή στη συμπεριφορά και τα λόγια 

του συνομιλητή. Δείξτε τον ενθουσιασμό σας για τους μαθητές που κάνουν 

ερωτήσεις και εκφράζονται. 

• Ενσυναίσθηση - η ικανότητα να κατανοείτε και να μοιράζεστε τα 

συναισθήματα του άλλου. 

• Γνώμη/ εποικοδομητική κριτική - είναι η πληροφορία που λαμβάνετε 

μετά από μια συγκεκριμένη ενέργεια. Όταν εκφράζετε τα σχόλιά σας, 

φροντίστε να επικεντρώνεστε και στις θετικές πλευρές.  

• Φιλική διάθεση -το να σας θεωρούν φιλικό άτομο μπορεί να αυξήσει 

σημαντικά την ποιότητα της επικοινωνίας σας με τους άλλους ανθρώπους, 

καθώς θα σας εμπιστεύονται περισσότερο. 

• Ανοιχτό πνεύμα - αντί να μεταδίδετε απλά το μήνυμά σας και να 

επιβάλλετε τις ιδέες σας, προσπαθήστε να μπείτε σε διάλογο με ανοιχτό 

μυαλό. Να θυμάστε ότι ο στόχος είναι συχνά η ανταλλαγή ιδεών ή η 

δημιουργία λύσεων σε προβλήματα.  
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ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Αποτελεσματική επικοινωνία υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων όταν ο παραλήπτης 

κατανοεί το μήνυμα όπως το θέλει ο αποστολέας. Στην αποτελεσματική 

επικοινωνία, οι πληροφορίες του αποστολέα απεικονίζουν με ακρίβεια τις 

προθέσεις του και η ερμηνεία του παραλήπτη συμπίπτει με τις προθέσεις του 

αποστολέα. Αυτό είναι ορατό στο μοντέλο επικοινωνίας που παρουσιάζεται 

παρακάτω:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: https://mayecreate.com/blog/back-to-basics-the-basic-communication-

model 

Μια άλλη σημαντική πτυχή της επικοινωνίας δεν συνίσταται μόνο στην ομιλία 

αλλά και στην ακρόαση. Όταν επικοινωνούμε, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι οι 

συνομιλητές μας έχουν ίση πρόσβαση στη φωνή, ότι μπορούν να εκφράσουν 

ελεύθερα τα συναισθήματά τους και ότι θα ακουστούν και θα γίνουν κατανοητοί. 

Η επικοινωνία διαφέρει ανάλογα με ποιον επικοινωνούμε. Ως εκ τούτου, είναι 

σημαντικό να προσαρμόζουμε αναλόγως τις τεχνικές επικοινωνίας μας στους 

μαθητές με τους οποίους επικοινωνούμε κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.    

 

 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΕΙ  
ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΕΙ 
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https://mayecreate.com/blog/back-to-basics-the-basic-communication-model/
https://mayecreate.com/blog/back-to-basics-the-basic-communication-model/
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ΕΜΠΌΔΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ  

Τα εμπόδια επικοινωνίας είναι εμπόδια που δυσχεραίνουν τη διαδικασία 

επικοινωνίας. Παραδείγματα εμποδίων μπορεί να είναι: 

• Διεξαγωγή της επικοινωνίας με ανώτερο ή συγκαταβατικό τρόπο - όταν 

εργάζεστε με τους μαθητές είναι σημαντικό να αισθάνεστε υποστήριξη και 

παράλληλα να διατηρείτε το σεβασμό δεν πρέπει να αισθάνεστε ως 

χειρότεροι. 

• Χρήση γρήγορων και συνηθισμένων ερωτήσεων - αυτό θα μπορούσε να 

υποδηλώνει ότι δεν ενδιαφέρεστε πραγματικά για το μήνυμα που 

λαμβάνετε. 

•  Συχνές διακοπές για υποβολή ερωτήσεων ή παρεμβατικά σχόλια - είναι 

σημαντικό να αποφεύγεται αυτή η συμπεριφορά καθώς η ευχέρεια της 

ομιλίας υποφέρει σε τέτοιες καταστάσεις. 

• Σπάνιες αναφορές στις σκέψεις του συνομιλητή μας - αυτό υποδηλώνει ότι 

είστε συγκεντρωμένοι περισσότερο στον εαυτό σας παρά στο μήνυμα που 

λαμβάνετε.  

Κύριοι τύποι συμπεριφορών και η έκφρασή τους: παθητική- επιθετική- με 

αυτοπεποίθηση και κυρίαρχη  

 

 

 

 

 

 

 

Παθητική επικοινωνία. Τα άτομα με αυτού του είδους τη συμπεριφορά έχουν 

αναπτύξει ένα μοτίβο αποφυγής της έκφρασης των συναισθημάτων και των 

απόψεών τους, της προστασίας των δικαιωμάτων τους και του εντοπισμού και 

Επιθετική 
"Να πώς το κάνουμε" 

Παθητική 
"Δεν με πειράζει" 

Κυρίαρχη 
"Το βλέπω, αλλά..." 
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της ικανοποίησης των αναγκών τους. Συνήθως, η παθητική επικοινωνία γεννιέται 

από τη χαμηλή αυτοεκτίμηση. Συνήθως, αυτά τα άτομα πιστεύουν: "Δεν αξίζω να 

με φροντίζουν". 

Τα παθητικά άτομα δεν αντιδρούν σε καταστάσεις που προκαλούν πόνο ή θυμό. 

Αντίθετα, αφήνουν τα παράπονα και τις ενοχλήσεις να συσσωρεύονται, συνήθως 

χωρίς να έχουν επίγνωση αυτής της συσσώρευσης. Μόλις φτάσουν το όριο 

ανοχής τους σε απαράδεκτες συμπεριφορές, είναι πιθανό να έχουν εκρηκτικά 

ξεσπάσματα, τα οποία συνήθως είναι δυσανάλογα με το περιστατικό που τα 

πυροδότησε. Μετά το ξέσπασμα, νιώθουν ενοχές, ντροπή και σύγχυση και 

επιστρέφουν στην παθητική στάση. 

Οι παθητικοί επικοινωνούντες συχνά: 

• Αποτυγχάνουν να διεκδικήσουν τον εαυτό τους 

• Επιτρέπουν στους άλλους να παραβιάζουν ακούσια τα δικαιώματά τους 

• Αποτυγχάνουν να εκφράσουν συναισθήματα, ανάγκες ή απόψεις  

• Τείνουν να μιλούν ήπια ή απολογητικά 

• Παρουσιάζουν κακή οπτική επαφή και σκυφτή στάση του σώματος 

• Νιώθουν άγχος/κατάθλιψη/σύγχυση επειδή η ζωή μοιάζει να μην είναι υπό 

τον έλεγχό τους, νιώθουν κολλημένοι και απελπισμένοι και αγνοούν τα 

συναισθήματά τους  

Τυπικά, ένας παθητικός συνομιλητής θα πει, θα πιστέψει ή θα συμπεριφερθεί 

όπως:  

• Δεν είμαι σε θέση να υπερασπιστώ τα δικαιώματά μου".  

• "Οι άνθρωποι δεν λαμβάνουν ποτέ υπόψη τα συναισθήματά μου"  

• "Είμαι αδύναμος και ανίκανος να φροντίσω τον εαυτό μου".  

• "Όλοι με πατάνε". 

Επιθετική Επικοινωνία. Αναφέρεται σε ένα στυλ με το οποίο τα άτομα 

εκφράζουν τα συναισθήματα και τις απόψεις τους και υπερασπίζονται τις 

ανάγκες τους με τρόπο που παραβιάζει τα δικαιώματα των άλλων. Οι επιθετικοί 

επικοινωνούντες είναι λεκτικά ή/και σωματικά βίαιοι. Συνήθως προκαλείται από 
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προηγούμενη σωματική ή/και συναισθηματική κακοποίηση, ανεπούλωτες 

συναισθηματικές πληγές και αισθήματα αδυναμίας.  

 

Οι επιθετικοί επικοινωνούντες συχνά: 

• προσπαθούν να κυριαρχήσουν στους άλλους 

• χρησιμοποιούν τον εξευτελισμό για να ελέγχουν τους άλλους 

• επικρίνουν, κατηγορούν ή προσκολλούν τους άλλους 

• είναι πολύ παρορμητικοί 

• μιλάνε με δυνατή, απαιτητική φωνή 

• συμπεριφέρονται απειλητικά και αγενώς 

• δεν υπακούν 

• χρησιμοποιούν δηλώσεις τύπου "εσύ" 

• κατηγορούν τους άλλους αντί να αναλαμβάνουν τα προβλήματά τους 

 

Ο επιθετικός επικοινωνιολόγος συνήθως συμπεριφέρεται ή πιστεύει ότι:  

• "Είμαι ανώτερος και σωστός και εσύ είσαι κατώτερος και λάθος"  

• "Είμαι δυνατός, αυταρχικός και πιεστικός" 

• "Μπορώ να κυριαρχήσω και να σε εκφοβίσω" 

• "Θα πετύχω το δικό μου, ό,τι κι αν γίνει" 

• "Μου χρωστάς"  

• "Για όλα φταις εσύ" 

 

Διεκδικητική επικοινωνία. Ένα στυλ επικοινωνίας κατά το οποίο τα άτομα 

δηλώνουν τις απόψεις και τα συναισθήματά τους- υπερασπίζονται τις ανάγκες 

και τα δικαιώματά τους χωρίς να παραβιάζουν τα δικαιώματα των άλλων. Η 

διεκδικητική επικοινωνία βασίζεται στην αυτοπεποίθηση. Τα άτομα αυτά 

εκτιμούν τον εαυτό τους, το χρόνο τους, τις συναισθηματικές, πνευματικές και 

σωματικές τους ανάγκες και υπερασπίζονται δυναμικά τον εαυτό τους, ενώ 

παράλληλα σέβονται τα δικαιώματα των άλλων. 
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Αυτοπεποίθηση των επικοινωνούντων: 

• δηλώνουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους με σαφήνεια, 

καταλληλότητα και σεβασμό 

• εκφράζουν τα συναισθήματά τους με σαφήνεια, καταλληλότητα και 

σεβασμό  

• χρησιμοποιούν δηλώσεις "εγώ" 

• επικοινωνούν σεβασμό για τους άλλους 

• ακούν καλά χωρίς να διακόπτουν 

• έχουν καλή οπτική επαφή 

• έχουν χαλαρή στάση του σώματος 

 

Ο διεκδικητικός συνομιλητής πιστεύει ή συμπεριφέρεται με έναν τρόπο που 

επικοινωνεί: 

• "Έχω αυτοπεποίθηση για το ποιος είμαι."  

• "Μιλάω ξεκάθαρα, ειλικρινά και επί της ουσίας."  

• "Είμαι 100% υπεύθυνος για την ευτυχία μου."  

• "Είμαι υπεύθυνος για την ικανοποίηση των αναγκών μου με σεβασμό".  

• "Κανείς δεν μου χρωστάει τίποτα, εκτός αν έχει συμφωνήσει και μου το 

δώσει." 

 



 
 
 

  
  

33 
 

 

 

 

 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ 

ΒΗΜΑ   

Συνολική διάρκεια: 3ώρες 

Χώρος : Αίθουσα  

Αποτελέσματα: 
 

Βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών, αναγνώριση και ερμηνεία των 
λεκτικών και μη λεκτικών ενδείξεων σε συγκρούσεις, κύριοι τύποι συμπεριφορών και 
τρόποι έκφρασής τους    

Περιεχόμενα  

1. Παιχνίδια ενεργητικής ακρόασης 

2. Δραστηριότητες διεκδικητικής επικοινωνίας 

3. Παιχνίδι ρόλων  

4. Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή   

Διάρκεια για κάθε 

δραστηριότητα: 

1. 30 

λεπτά 

2.  60 

λεπτά 

3.  60 

λεπτά 

4.  20 

λεπτά 

Επιθετικό
Αποφασισ

τικό

παθητικό-
επιθετικό

Παθητικό

Υψηλή δεκτικότητα 
στην επικοινωνία 

Χαμηλή δεκτικότητα 
στην επικοινωνία  
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5. 15 

λεπτά 

 

Περιγραφή 

δραστηριοτήτ

ων (βήμα προς 

βήμα)   

 

1. ΤΙ ΑΚΟΎΤΕ;  

 

Αυτό το παιχνίδι είναι εύκολο να παιχτεί, αλλά όχι τόσο εύκολο να 

"κερδίσεις". Απαιτεί την πλήρη προσοχή των συμμετεχόντων και 

την ενεργή ακρόαση. Συγκεντρώστε την ομάδα των 

συμμετεχόντων και μοιράστε σε κάθε παίκτη ένα κομμάτι χαρτί και 

ένα στυλό ή μολύβι. Πείτε τους ότι θα τους δώσετε προφορικές 

οδηγίες για να σχεδιάσουν ένα αντικείμενο, ένα βήμα τη φορά. Για 

παράδειγμα, θα μπορούσατε να τους δώσετε οδηγίες όπως: 

Σχεδιάστε έναν κύκλο μέσα στο τετράγωνο, έτσι ώστε να χωράει 

ακριβώς στη μέση του τετραγώνου. Διασταυρώστε 2 γραμμές 

μέσα από τον κύκλο, χωρίζοντας τον κύκλο σε 4 ίσα μέρη. Η 

άσκηση μπορεί να γίνεται προοδευτικά πιο δύσκολη με κάθε 

οδηγία, και αν η ομάδα δεν έχει ακούσει προσεκτικά τις οδηγίες, 

δεν υπάρχει καμία ελπίδα να ολοκληρώσει την άσκηση με επιτυχία 

(https://plentifun.com/).  

 

2. ΠΑΙΧΝΊΔΙΑ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΉΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ  

 

Χωρίστε την ομάδα σε μικρότερες ομάδες των 5-7 ατόμων. Γράψτε 

έναν κατάλογο μη λεκτικών συμπεριφορών. 

Βάλτε τις ομάδες να υποδυθούν και να ερμηνεύσουν τα νοήματα 

αυτών των συμπεριφορών. Αυτή η δραστηριότητα βοηθά τους 

συμμετέχοντες να αναγνωρίζουν τα μη λεκτικά συνθήματα 

επικοινωνίας από τους άλλους. Μέσα στις ομάδες τους, βάλτε 

τους μαθητές να επιδείξουν μία από τις μη λεκτικές συμπεριφορές, 

ενώ όλοι οι υπόλοιποι στην ομάδα μοιράζονται ή γράφουν ποιο μη 

λεκτικό μήνυμα λαμβάνουν. 

 

Οι μη λεκτικές συμπεριφορές μπορεί να περιλαμβάνουν: 

 

➢ Να γέρνει πίσω σε μια καρέκλα με σταυρωμένα τα 

χέρια, 

➢ Να γέρνει προς τα εμπρός σε μια καρέκλα, 

➢ Να χαμογελάει, 

➢ Να κατσουφιάζει, 

 

Τύπος 

δραστηριότητας: 

 

 

 

 

Ομαδική εργασία  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μη λεκτική 

επικοινωνία  
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➢ να χασμουριέται, 

➢ Νεύμα, 

➢ Ακούμπημα του πηγουνιού και στα δύο χέρια, 

➢ Ακούμπημα του πηγουνιού στις αρθρώσεις, 

➢ Τρίψιμο των κροτάφων του κεφαλιού, 

➢ Χτύπημα των δακτύλων στο τραπέζι, 

➢ Να κοιτάζει το ρολόι του, 

➢ Να κοιτάζει γύρω από το δωμάτιο, 

 

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να μοιραστούν τα 

ευρήματα των μικρών ομάδων τους. Ρωτήστε την τάξη αν 

κάποιος έχει βιώσει ποτέ ένα μη λεκτικό σύνθημα που του 

έδωσε σήμα πολύ ισχυρότερο από οποιαδήποτε λέξη; Οι 

πιθανότητες είναι ότι το έχουν κάνει, και αυτό παρέχει 

πλαίσιο από την άμεση εμπειρία τους. 

3. ΔΕΊΓΜΑΤΑ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ 

Να έχετε έναν κατάλογο με σενάρια στα οποία η διεκδικητική 

επικοινωνία θα ήταν η πιο αποτελεσματική. Προσφέρετε στους 

εφήβους την ευκαιρία να εξασκηθούν στις απαντήσεις στις 

καταστάσεις αυτές. Βάλτε τους να επιδείξουν επιθετικό, 

παθητικό και στη συνέχεια διεκδικητικό στυλ. 

Όταν γνωρίζουν τη διαφορά, τόσο καλύτερα μπορούν να την 

εξασκήσουν σε πραγματικά σενάρια. 

 

Μερικά παραδείγματα σεναρίων θα μπορούσαν να είναι τα εξής: 

• Στέκεστε στην ουρά στην καφετέρια του σχολείου και 

δύο πωλητές είναι απορροφημένοι σε μια βαθιά 

συζήτηση και σας αγνοούν. 

• Ο καθηγητής σας βαθμολόγησε μια εργασία που 

πιστεύετε ότι θα έπρεπε να έχει λάβει υψηλότερο 

βαθμό. 

• Κάποιος σας αποκαλεί με ένα όνομα που σας πληγώνει. 

 

Αναλύστε διάφορες επιλογές για απαντήσεις και βάλτε τους 

εφήβους να κάνουν καταιγισμό ιδεών. 

 

4. ROLE-PLAYING (ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ) 

Χωρίστε την ομάδα σε ζευγάρια και βάλτε τους να παίξουν 

διαφορετικούς ρόλους. Βάλτε τους εφήβους να κάνουν 

καταιγισμό ιδεών με σενάρια από το παρελθόν όπου θα ήθελαν 

να ήταν πιο δυναμικοί.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brainstorming 

(Συζήτηση και 

ανταλλαγή ιδεών)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Παιχνίδι ρόλων  

 

 

 

 

      Αναστοχασμός  
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Αυτό δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να μάθουν από τα λάθη 

τους και την ενδυνάμωση να εκφράσουν τις ανάγκες τους κατά την 

επόμενη δυσάρεστη κατάσταση. Έχετε έτοιμο έναν κατάλογο 

πιθανών σεναρίων, σε περίπτωση που ο καταιγισμός ιδεών δεν 

παράγει αρκετές ευκαιρίες για διερεύνηση. 

 

5. Στυλ επικοινωνίας 

Περιγράψτε το στυλ επικοινωνίας σας. Πώς επικοινωνείτε με 

τους συνομηλίκους σας και τι πιστεύετε ότι πρέπει να 

βελτιώσετε; 

Υλικά/ 
προμήθειες: 

Στυλό, λευκές σελίδες , flipchart, flipchart markers, Power Point, Mentimeter 
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3. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΜΟΤΙΜΩΝ. 

ΣΥΝΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ.  

 

Μαθησιακός Στόχος 

Παροχή γνώσεων σχετικά με την επίλυση προβλημάτων στο πλαίσιο της 

εκπαιδευτικής σφαίρας 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

• Έγκαιρη και ανώδυνη επίλυση συγκρούσεων 

• Βελτίωση της επικοινωνίας μέσω ατομικών και ομαδικών προσεγγίσεων 

• Μάθετε πώς να εμπλέκεστε έγκαιρα και ουσιαστικά για να αποφύγετε την 

ανάπτυξη προβλημάτων, την κλιμάκωση της έντασης, το άγχος και τη 

δυσαρέσκεια των μελών της κοινότητας 

 

Βασικά στοιχεία 

- Διαμεσολάβηση μεταξύ ομοτίμων 

- Συν-διαμεσολάβηση 

- Επικοινωνία με ομάδες 

-  Κλιμάκωση συγκρούσεως 

- Στρατηγικές αντιμετώπισης των συγκρούσεων 

 

Μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν 

Θεωρητική παρουσίαση και πρακτικές δραστηριότητες. 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

Βασικά στοιχεία της διαμεσολάβησης μεταξύ συνομηλίκων 

στα σχολεία 
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Διαμεσολάβηση: αφορά στη διαδικασία κατά την οποία τα άτομα, μαζί με 

την υποστήριξη ενός ουδέτερου προσώπου, απομονώνουν συστηματικά 

αμφισβητούμενα ζητήματα για να αναπτύξουν εναλλακτικές λύσεις και να 

καταλήξουν σε συναινετικό διακανονισμό που θα προσαρμόζεται στις ανάγκες 

τους. Η διαδικασία αυτή δίνει έμφαση στην ευθύνη των ίδιων των 

συμμετεχόντων για τη λήψη αποφάσεων που θα επηρεάσουν άμεσα τη ζωή τους.  

Η διαμεσολάβηση μεταξύ συνομηλίκων απαιτεί δύο εκπαιδευμένους 

διαμεσολαβητές μαθητές που βοηθούν δύο άλλους μαθητές που βρίσκονται σε 

σύγκρουση μέσω μιας συντονισμένης διαδικασίας για την επίτευξη της επίλυσης 

της σύγκρουσης.  

Αυτός ο τύπος διαμεσολάβησης προσφέρει μια διαδικασία επίλυσης διαφορών με 

την οποία οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στην επίλυση των δικών τους 

διαφορών και τα προγράμματα διαμεσολάβησης μεταξύ συνομηλίκων 

συντονίζονται συνήθως από σχολικό προσωπικό που έχει εκπαιδευτεί στη 

διαμεσολάβηση, το οποίο προσφέρει συνεχή εποπτεία και βοήθεια στους 

μαθητικούς διαμεσολαβητές (NSW Government, n.d. ). 

 

Τα οφέλη που συνδέονται με αυτό το είδος διαμεσολάβησης 

μπορεί να είναι: 

✓ Μια εναλλακτική λύση για την αποτελεσματική επίλυση των συγκρούσεων. 

Οι συνεδρίες διαμεσολάβησης καταλήγουν σε μια συμφωνία που ικανοποιεί 

όχι μόνο τα μέρη, αλλά και τους εκπαιδευτικούς, τους διοικητικούς 

υπαλλήλους και τους γονείς- ενθαρρύνει τους συνομηλίκους τους να 

συζητήσουν όλα τα θέματα της διαφοράς και όχι μόνο τα περιστατικά που 

προκαλούν τη διαμάχη, 

✓ Ανάπτυξη ζωτικών κοινωνικών δεξιοτήτων. Να επικοινωνούν 

αποτελεσματικά, να κατανοούν τις συνέπειες των πράξεων, να παράγουν 

και να αξιολογούν εναλλακτικές λύσεις σε προβλήματα, να συνυπάρχουν με 

άτομα με τα οποία διαφωνούν, 



 
 
 

  
  

39 
 

✓ Κίνητρα για την επίλυση συγκρούσεων με συνεργασία. Πρόκειται για μια 

διαδικασία που επηρεάζεται από τους μαθητές, όπου οι διαδικασίες και οι 

μαθητές αποτελούν πρότυπο συμπεριφοράς όσον αφορά την επίλυση 

προβλημάτων (δηλαδή, οι μαθητές μαθαίνουν από τους συμμαθητές τους 

μέσω της διαμεσολάβησης πώς να επιλύουν ειρηνικά τις συγκρούσεις), 

✓ Ενίσχυση του εκπαιδευτικού αντίκτυπου του σχολείου. Η διαμεσολάβηση 

μεταξύ συνομηλίκων μπορεί να αποτελέσει ένα διδακτικό εργαλείο που 

προσφέρει στρατηγικές επίλυσης συγκρούσεων, χρησιμοποιώντας το 

αμοιβαίο όφελος και όχι τον εκφοβισμό- είναι μια μη τιμωρητική τεχνική 

που ενθαρρύνει τους μαθητές να αναλάβουν την ευθύνη των πράξεών 

τους,  

✓ Ενδυνάμωση των μαθητών. Ενθαρρύνει τα παιδιά και τους νέους να 

επιλύουν μόνοι τους τις συγκρούσεις τους σε ένα εποπτευόμενο 

περιβάλλον, αλλά δεν τους απαλλάσσει από την ευθύνη τους, 

✓ Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης. Ενισχύει την αυτοπεποίθηση στην 

ικανότητα να κάνουν τη διαφορά στη ζωή τους, και το αίσθημα της 

επιτυχίας, 

✓ Προσφορά μεγαλύτερης διορατικότητας. Οι μαθητές καταλαβαίνουν με το 

να είναι διαμεσολαβητές από ομοτίμους, ότι οι συγκρούσεις δεν 

περιορίζονται στο σωστό εναντίον του λάθους ή στο εμείς εναντίον αυτών, 

αλλά μπορούν να αντιληφθούν μια σύγκρουση ως μια σύνθετη διαδικασία 

και ως αποτέλεσμα παρεξηγήσεων και διαφορετικών αναγκών- βοηθά 

στην κατανόηση διαφορετικών απόψεων και στην ανάπτυξη της 

ευαισθητοποίησης για τη διαφορετικότητα, 

✓ Περισσότερος χρόνος για μάθηση. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

αφιερώσουν τον πολύτιμο χρόνο τους στη διδασκαλία, ενώ οι μαθητές δεν 

αποσπούν την προσοχή τους και γνωρίζουν πώς να επιλύουν τις 

συγκρούσεις πριν αυτές κλιμακωθούν και να φτάνουν σε μια ειρηνική 

λύση. 
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Το πρώτο βασικό στοιχείο που έχει σημασία κατά τον καθορισμό ενός 

προγράμματος διαμεσολάβησης μεταξύ συνομηλίκων είναι η δέσμευση 

υποστήριξης από τη διεύθυνση και το προσωπικό του σχολείου-στόχου. 

Χωρίς την πλήρη υποστήριξη και συνεργασία της διοίκησης, όσον αφορά τόσο 

την οικονομική όσο και την οργανωτική βοήθεια στις καθημερινές διαδικασίες 

του προγράμματος, ένα πρόγραμμα διαμεσολάβησης μεταξύ ομοτίμων δεν θα 

είναι αποτελεσματικό. Συχνά το προσωπικό του σχολείου είναι εκείνο που στην 

πραγματικότητα θα εισάγει και θα εξηγεί το πρόγραμμα διαμεσολάβησης στους 

μαθητές και θα προτείνει τους μαθητές που θα επιλεγούν ως ομότιμοι 

διαμεσολαβητές στα προγράμματα διαμεσολάβησης. Για να επιτευχθεί η 

υποστήριξη του προσωπικού και των εκπαιδευτικών, απαιτείται να πειστούν ότι 

ένα πρόγραμμα διαμεσολάβησης μεταξύ ομοτίμων θα είναι επωφελές για τη 

σχολική κοινότητα. Η πλειονότητα των προγραμμάτων διαμεσολάβησης μεταξύ 

συνομηλίκων έχει αρκετούς βασικούς κανόνες λειτουργίας.  

 

Τα προγράμματα συνήθως θεωρούν ότι οι διαφωνούντες πρέπει να συμφωνούν 

στα εξής: 

- Να ξεκινήσουν τη διαδικασία της διαμεσολάβησης. 

- Να μην τσακώνονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. 

- Να μην υπάρχουν υποτιμήσεις ή χαρακτηρισμοί.  

- Μόνο ένα άτομο θα μιλάει κάθε φορά. 

- Όλοι οι συμμετέχοντες θα είναι ειλικρινείς.  

- Η εμπιστευτικότητα όλων των συνομιλιών κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος θα είναι σεβαστή. 

Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές των προγραμμάτων διαμεσολάβησης μεταξύ 

ομοτίμων έχουν ως στόχο να εγγυηθούν τη δικαιοσύνη και την αμεροληψία για 

όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και μια λύση "win-win", δηλαδή που θα ωφελήσει και 

τα δύο μέρη. Με την επίτευξη ενός αποτελέσματος εξίσου ικανοποιητικού για 

κάθε μέρος, τα προγράμματα διαμεσολάβησης δείχνουν στους μαθητές ότι δεν 

χρειάζεται να υπάρχει ένα χαμένο μέρος. Τα προγράμματα διαμεσολάβησης 
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μεταξύ συνομηλίκων προσπαθούν επίσης να δημιουργήσουν μια εναλλακτική 

λύση στη βία και τις συγκρούσεις εντός της σχολικής κοινότητας ως τεχνική 

επίλυσης των προβλημάτων των μαθητών, την οποία οι μαθητές θα μεταφέρουν 

μαζί τους στην ενήλικη ζωή τους. Δηλαδή, με τη χρήση της διαμεσολάβησης 

συγκρούσεων σε καθημερινή βάση, οι μαθητές οικοδομούν ένα περιβάλλον 

συνεργασίας που θα επεκταθεί πέρα από τα προβλήματα που διαμεσολαβούνται. 

Αυτό έχει τη δυνατότητα να τους ωφελήσει μακροπρόθεσμα, στη μελλοντική 

τους σταδιοδρομία και ως μέλος της κοινωνίας. Για να δημιουργηθεί ένα σωστό 

πρόγραμμα διαμεσολάβησης στο σχολείο πρέπει να τηρηθεί μια συγκεκριμένη 

διαδικασία. 

Ακολουθεί ένας κατάλογος των βημάτων που πρέπει να ακολουθηθούν 

κατά την καθιέρωση ενός προγράμματος διαμεσολάβησης μεταξύ 

συνομηλίκων σε ένα σχολείο (Προσαρμογή από Harper, 1993): 

 

Υπάρχουν διάφοροι συνήθεις λόγοι που αναφέρονται για την εφαρμογή ενός 

προγράμματος διαμεσολάβησης μεταξύ συνομηλίκων στα σχολεία, όπως: 

 

• Προσέγγιση της σύγκρουσης στα σχολεία με εκπαίδευση. 

Παρουσίαση πρότασης προγράμματος διαμεσολάβησης στο 
σχολικό συμβούλιο προς έγκριση

Ενημέρωση του προσωπικού για τη φύση του προτεινόμενου 
προγράμματος, παρουσίαση του προγράμματος στο μαθητικό 
σώμα και ενημέρωση των γονέων.

Επιλογή και εκπαίδευση ομότιμων διαμεσολαβητών (συνεδρίες 
πρακτικής εξάσκησης)

Εφαρμογή πλήρους προγράμματος διαμεσολάβησης μεταξύ 
συνομηλίκων

Αξιολόγηση του προγράμματος και επέκταση του προγράμματος 
σε άλλες σχολικές κοινότητες
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• Καθιέρωση ενός καλύτερου τρόπου αντιμετώπισης των συγκρούσεων 

αντί της αποβολής, της κράτησης κ.λπ. 

• Ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών. 

• Μείωση της βίας, των βανδαλισμών, των αποβολών και των απουσιών 

από το σχολείο. 

• Ενθάρρυνση των δεξιοτήτων επίλυσης διαφορών για τους μαθητές και το 

προσωπικό. 

• Ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών για το νομικό σύστημα, την 

επίλυση συγκρούσεων, τη δικαιοσύνη και τη δραστηριότητα του πολίτη. 

• Μεταφέρουν την ευθύνη επίλυσης προβλημάτων στους μαθητές και έτσι 

επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να επικεντρωθούν στην εκπαίδευση 

των μαθητών αντί να τους τιμωρούν. 

• Βελτίωση των βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων της ακρόασης, της 

κριτικής σκέψης και της επίλυσης προβλημάτων. 

• Προετοιμάζουν τους μαθητές να ζήσουν σε έναν πολυπολιτισμικό κόσμο 

δίνοντας έμφαση στην ακρόαση άλλων απόψεων. 

• Αντιμετώπιση  προβλημάτων που είναι μοναδικά για τους νέους και είναι 

δύσκολο για τους μαθητές να τα μεταφέρουν στους ενήλικες. 

 

ΣΥΝΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 

 

Η συν-διαμεσολάβηση περιλαμβάνει πολλούς διαμεσολαβητές, συνήθως δύο, οι 

οποίοι μπορούν να συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον μέσω της διαφορετικότητας 

(π.χ. φύλο, προσωπικότητα, πολιτιστικό ή επαγγελματικό υπόβαθρο κ.λπ.) με 

τρόπο που μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα της διαδικασίας διαμεσολάβησης 

καθώς και το αποτέλεσμά της. Οι κύριοι στόχοι της συν-διαμεσολάβησης 

μπορούν να θεωρηθούν ως εξής (Epstein & Epstein, 2006): 

 

• Να προσφέρει ένα επιπλέον ζευγάρι μάτια και αυτιά για να βοηθήσετε 

στην επίλυση της σύγκρουσης, 
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• Να σχεδιάσετε τη διαδικασία διαμεσολάβησης πριν από την έναρξή της, 

• να επιταχύνει τη διαδικασία διαμεσολάβησης και να προωθήσει την 

έγκαιρη συμφωνία των μερών, 

• να βοηθήσει στην αποτελεσματική παρακολούθηση μετά την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας διαμεσολάβησης. 

 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της συνδιαμεσολάβησης 

Αν και η συν-διαμεσολάβηση μπορεί να αποφέρει πολλά πλεονεκτήματα, 

μπορεί επίσης να επιφέρει και ορισμένα μειονεκτήματα. Για παράδειγμα, παρόλο 

που η συν-διαμεσολάβηση παρέχει την ευκαιρία να διαμορφωθεί συνεργατική 

συμπεριφορά, παρέχει επίσης την ευκαιρία να διαμορφωθεί άκαμπτη 

συμπεριφορά. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε ορισμένα πλεονεκτήματα, 

μειονεκτήματα και συμβουλές για αποτελεσματική συν-διαμεσολάβηση (Foley, 

2017): 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

• Μοντελοποίηση συμπεριφορών. 

• Περισσότερες ιδέες και προοπτικές - "δύο κεφάλια είναι καλύτερα από 

ένα". 

• Πρόσθετη βοήθεια στο χειρισμό των πρακτικών πτυχών της 

διαμεσολάβησης (π.χ. διατήρηση οπτικής επαφής, έλεγχος του επιπέδου 

δέσμευσης, παρατήρηση της γλώσσας του σώματος κ.λπ.) 

• Αποφυγή ανήθικων και ακατάλληλων συμπεριφορών. 

• Κατανομή των ρόλων και των καθηκόντων (πρακτικών/λογιστικών και 

συναισθηματικών). 

• Δημιουργικός τρόπος επίλυσης της σύγκρουσης. 

• Δίνει την ευκαιρία να μάθουν νέες προσεγγίσεις στη διαμεσολάβηση, να 

αναπτύξουν εμπειρία, γνώσεις και δεξιότητες.  

• Κάποιος που μπορεί να βοηθήσει όταν αμφισβητείται η αμεροληψία. 
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Ισορροπία ως προς το φύλο, την προσωπικότητα, το πολιτισμικό και 

επαγγελματικό υπόβαθρο. 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΊΝΔΥΝΟΙ 

• Ανισορροπίες ισχύος μεταξύ των διαμεσολαβητών (π.χ. ένας 

διαμεσολαβητής μονοπωλεί τη διαδικασία, "ο δικός μου τρόπος είναι ο 

καλύτερος"). 

• Ασυμβίβαστα στυλ διαμεσολάβησης (διαφορετικές δεξιότητες, 

διαδικασίες). 

• Ανισορροπία ως προς το φύλο, την προσωπικότητα, το πολιτιστικό ή 

επαγγελματικό υπόβαθρο. 

• Εκμάθηση κακών συνηθειών. 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΉ ΣΥΝΔΙΑΜΕΣΟΛΆΒΗΣΗ 

 

• Να είστε προσεκτικοί με τον συν-διαμεσολαβητή σας. 

• Μάθετε να σέβεστε τις διαφορές και να δημιουργείτε συνδέσεις. 

• Ξεκαθαρίστε τις προσδοκίες σας ο ένας από τον άλλον και αποφύγετε να 

εργάζεστε για αντικρουόμενες αρχές. 

• Η προετοιμασία αποτελεί βασική πτυχή (επικεντρωθείτε στις αρχές της 

διαμεσολάβησης, τον σκοπό και τη διαδικασία). 

• Επικοινωνήστε, συνεργαστείτε και συνεργαστείτε σε κάθε βήμα της 

διαδικασίας. 

• Δώστε χώρο στη σιωπή.  

• Ο συγχρονισμός είναι το παν: χρονομετρήστε τις παρεμβάσεις με τον συν-

διαμεσολαβητή σας και όχι εναντίον του. 

• Να είστε ανοιχτοί, ειλικρινείς και διαφανείς. 

 

ΈΓΚΑΙΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΔΥΝΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΗ 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΟΜΟΤΙΜΩΝ 
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Η κλιμάκωση είναι πιο πιθανό να εμφανιστεί όταν τα μέρη μοιράζονται ένα 

ιστορικό ανταγωνισμού, θεωρούν τη σύγκρουση ως νικηφόρα και όταν η 

σύγκρουση θεωρείται ότι απειλεί κεντρικές αξίες ή κρίσιμους πόρους. Συνήθως, 

καθώς ένας συμμετέχων κλιμακώνει την τακτική του, αυτό ανταποδίδεται από 

άλλους με αποτέλεσμα να δημιουργούνται φαύλες σπείρες κλιμάκωσης και 

συνολική όξυνση της σύγκρουσης. Αυτό συνήθως έχει ως αποτέλεσμα τη 

διεύρυνση του πεδίου της σύγκρουσης (αύξηση του αριθμού και του μεγέθους 

των ζητημάτων), τη χρήση όλο και πιο σκληρών τακτικών και την εμπλοκή 

περισσότερων συμμετεχόντων. Καθώς η σύγκρουση κλιμακώνεται και η ένταση 

της σύγκρουσης ξεπερνά ορισμένα όρια, συμβαίνουν σημαντικές ψυχολογικές, 

κοινωνικές και κοινοτικές αλλαγές.  Με την εντατικοποίηση της σύγκρουσης, 

βλέπουμε μια μετατόπιση των κινήτρων από το να κάνουμε καλά ή να επιλύουμε 

προβλήματα στο να μειώνουμε τις απώλειες ή, τελικά, στο να βλάπτουμε τον άλλο 

όσο το δυνατόν περισσότερο. Καθώς οι συγκρούσεις εντείνονται, η ποιότητα της 

επικοινωνίας μεταξύ των διαφωνούντων μετασχηματίζεται από άμεσες 

συζητήσεις και διαπραγματεύσεις σε αυτιστικές εχθροπραξίες, όπου η 

επικοινωνία είναι ανύπαρκτη εκτός από τις άμεσες επιθέσεις. Επιπλέον, χαλαρά 

συνδεδεμένα, πολιτικά ανενεργά σύνολα ατόμων εξελίσσονται σε καλά 

οργανωμένες ομάδες σύγκρουσης που καθίστανται ικανές να αμφισβητήσουν 

την αντιλαμβανόμενη απειλή. Ως αποτέλεσμα, αναπτύσσονται ισχυροί κανόνες 

που υποστηρίζουν μια αμφισβητούμενη προσέγγιση της σύγκρουσης (Coleman, 

et. al, 2005).   
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ΚΑΤΑΝΌΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΆΚΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ 

Η συμπεριφορά κλιμακώνεται όταν μια ποικιλία αντιδράσεων εμφανίζεται σε ένα 

επακόλουθο μοτίβο στο οποίο οι διαδοχικές αντιδράσεις είναι αυξημένης 

σοβαρότητας ή έντασης. Υπάρχουν επτά στάδια κλιμάκωσης της συμπεριφοράς 

(Shukla-Mehta, 2002), καθώς και ορισμένες στρατηγικές που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε κάθε στάδιο της κλιμάκωσης. 

1. ΗΡΕΜΙΑ - Ο μαθητής είναι ήρεμος και συνεργάσιμος. 

Στρατηγική: Ενισχύστε την ήρεμη και σύμφωνη με την αποστολή συμπεριφορά- 

Καθορίστε τις προσδοκίες- Διδάξτε διαδικασίες και ρουτίνες- Χρησιμοποιήστε 

υψηλά ποσοστά θετικής αναγνώρισης 

2. ΕΝΑΥΣΜΑ - Ο μαθητής βιώνει συγκρούσεις ή καταστάσεις που 

προκαλούν κλιμάκωση της συμπεριφοράς του.  

Στρατηγική: Τροποποίηση του περιβάλλοντος- Αλλαγή της εργασίας/απόσπαση 

της προσοχής- Παροχή υποστήριξης 

3. ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ/ΣΥΓΧΥΣΗ - Ο μαθητής χάνει τη συγκέντρωσή του και 

γίνεται εμφανώς αναστατωμένος- μπορεί να αμφισβητήσει την εξουσία ή 

να αποφύγει παράγοντες της κατάστασης που θεωρεί αγχωτικούς. 

Στρατηγική: Χρησιμοποιήστε ενεργητική ακρόαση- Χρησιμοποιήστε 

ενσυναίσθηση- Παρέχετε καθησυχασμό- Μειώστε ή αφαιρέστε τις απαιτήσεις 

4. ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ - Εάν η σύγκρουση συνεχίσει να μην επιλύεται, η 

συμπεριφορά του μαθητή θα κλιμακωθεί και μπορεί να γίνει πιο έντονη- 

γίνεται πολύ δύσκολο να εμπλακεί σε λογική συζήτηση. 

Στρατηγική: Δώστε σύντομη λεκτική ανακατεύθυνση- αφήστε χρόνο 

επεξεργασίας/περιμένετε- παρέχετε φυσικό χώρο- απομακρύνετε τους 

άλλους 
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5. ΚΟΡΥΦΗ - Οι μαθητές δεν έχουν τον έλεγχο των συναισθημάτων ή της 

συμπεριφοράς τους και πιθανόν να παρουσιάσουν αυτοτραυματισμό, 

φωνές, βρισιές ή καταστροφή αντικειμένων. 

Στρατηγική: Ελαχιστοποίηση της λεκτικής αλληλεπίδρασης- Λήψη μέτρων 

αποφυγής εάν είναι απαραίτητο- παρακολούθηση και διασφάλιση της 

ασφάλειας 

6. ΑΠΟΚΛΙΜΑΚΩΣΗ - Ο μαθητής ηρεμεί και γίνεται ορατή η μείωση της 

έντασης του εκφραζόμενου συναισθήματος. 

Στρατηγική: Στρατηγική: Μιλήστε ήρεμα- Αναγνωρίστε τα συναισθήματα του 

μαθητή- Δώστε έμφαση σε μια νέα αρχή 

7. ΑΝΑΚΑΜΨΗ - Η συμπεριφορά του μαθητή πέφτει στη συνηθισμένη 

βασική γραμμή και εμφανίζεται πιο ήρεμος- μπορεί να εκφράσει λύπη ή 

φόβο- ορισμένοι δυσκολεύονται να εκφράσουν τα συναισθήματά τους 

όταν βρίσκονται σε αυτή τη φάση. 

Στρατηγική: Ενισχύστε την κατάλληλη συμπεριφορά- Προσφέρετε 

υποστήριξη όταν είναι ήρεμος- επαναφέρετε τη ρουτίνα. 

Οι Thomas και Kilmann προσδιόρισαν πέντε στυλ διαχείρισης συγκρούσεων:  

• Προσαρμοστικότητα - όταν συνεργάζεστε σε υψηλό βαθμό. Αυτό μπορεί 

να γίνεται εις βάρος σας και να λειτουργεί ενάντια στους δικούς σας 

στόχους, σκοπούς και επιθυμητά αποτελέσματα. Αυτή η προσέγγιση είναι 

αποτελεσματική όταν το άλλο μέρος είναι ο ειδικός ή έχει μια καλύτερη 

λύση. Μπορεί επίσης να είναι αποτελεσματική για τη διατήρηση 

μελλοντικών σχέσεων με το άλλο μέρος. 

• Αποφυγή - όταν απλώς αποφεύγετε το ζήτημα. Δεν βοηθάτε το άλλο μέρος 

να επιτύχει τους στόχους του και δεν επιδιώκετε διεκδικητικά τους δικούς 

σας. Αυτό λειτουργεί όταν το ζήτημα είναι ασήμαντο ή όταν δεν έχετε 

καμία πιθανότητα να κερδίσετε. Μπορεί επίσης να είναι αποτελεσματικό 
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όταν το ζήτημα θα ήταν πολύ δαπανηρό ή όταν η ατμόσφαιρα είναι 

συναισθηματικά φορτισμένη και πρέπει να δημιουργήσετε κάποιο χώρο. 

Μερικές φορές, τα ζητήματα θα επιλυθούν μόνα τους, αλλά "η ελπίδα δεν 

είναι στρατηγική". Σε γενικές γραμμές, η αποφυγή δεν είναι μια καλή 

μακροπρόθεσμη στρατηγική. 

• Συνεργασία - όταν συνεργάζεστε ή σχηματίζετε ζευγάρι με το άλλο μέρος 

για να επιτύχετε και τους δύο στόχους σας. Είναι ο τρόπος με τον οποίο 

ξεφεύγετε από το πρότυπο "win-lose" (κερδίζω-χάνω) και αναζητάτε το 

"win-win" (κερδίζω – κερδίζω). Αυτό μπορεί να είναι αποτελεσματικό για 

πολύπλοκα σενάρια όπου πρέπει να βρείτε μια νέα λύση. Αυτό μπορεί 

επίσης να σημαίνει αναδιαμόρφωση της πρόκλησης ώστε να δημιουργηθεί 

μεγαλύτερος χώρος και περιθώριο για τις ιδέες όλων. Το μειονέκτημα είναι 

ότι απαιτεί υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης και η επίτευξη συναίνεσης μπορεί 

να απαιτήσει πολύ χρόνο και προσπάθεια για να συμφωνήσουν όλοι και 

να συνθέσουν όλες τις ιδέες, 

• Ανταγωνισμός - η προσέγγιση "win-lose" (κερδίζω-χάνω). Ενεργείτε με 

πολύ διεκδικητικό τρόπο για να επιτύχετε τους στόχους σας, χωρίς να 

επιδιώκετε τη συνεργασία με το άλλο μέρος, και αυτό μπορεί να γίνει εις 

βάρος του άλλου μέρους. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να είναι κατάλληλη 

για επείγουσες περιπτώσεις, όταν ο χρόνος είναι πολύτιμος ή όταν 

χρειάζεστε γρήγορη, αποφασιστική δράση, και οι άνθρωποι γνωρίζουν και 

υποστηρίζουν την προσέγγιση αυτή. 

• Συμβιβασμός - το σενάριο "lose-lose" (χάνω-χάνω), όπου κανένα από τα δύο 

μέρη δεν επιτυγχάνει πραγματικά αυτό που θέλει. Αυτό απαιτεί ένα μέτριο 

επίπεδο διεκδικητικότητας και συνεργασίας. Μπορεί να είναι κατάλληλο για 

σενάρια όπου χρειάζεστε μια προσωρινή λύση ή όπου και οι δύο πλευρές 

έχουν εξίσου σημαντικούς στόχους. Η παγίδα είναι να πέσει κανείς στον 

συμβιβασμό ως εύκολη διέξοδο, όταν η συνεργασία θα παρήγαγε μια 

καλύτερη λύση. Γνωρίζοντας τα δικά σας προκαθορισμένα πρότυπα, 

βελτιώνετε την αυτογνωσία σας. Μόλις έχετε επίγνωση των δικών σας 
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προτύπων, μπορείτε να δώσετε προσοχή στο κατά πόσον λειτουργούν για 

εσάς και μπορείτε να διερευνήσετε εναλλακτικές λύσεις. Χρησιμοποιώντας 

μια προσέγγιση βασισμένη σε σενάρια, μπορείτε να επιλέξετε πιο 

αποτελεσματικά στυλ διαχείρισης συγκρούσεων και να δοκιμάσετε την 

αποτελεσματικότητά τους (Thomas & Kilmann, 1974). 

Οι συγγραφείς αυτοί προσδιορίζουν επίσης ορισμένες βασικές στρατηγικές 

επίλυσης συγκρούσεων: 

• Διαπραγματεύσεις επίλυσης προβλημάτων: Όταν τόσο ο στόχος όσο και η 

σχέση είναι πολύ σημαντικά για τους μαθητές, ξεκινούν διαπραγματεύσεις 

επίλυσης προβλημάτων για την επίλυση της σύγκρουσης. Αναζητούνται 

λύσεις που εξασφαλίζουν ότι και οι δύο μαθητές θα επιτύχουν πλήρως 

τους στόχους τους και ότι θα διαλυθούν τυχόν εντάσεις ή αρνητικά 

συναισθήματα μεταξύ των δύο. 

• Εξομάλυνση: Όταν ο στόχος είναι μικρής σημασίας, αλλά η σχέση είναι 

μεγάλης σημασίας, το ένα άτομο παραιτείται από τους στόχους του, ώστε 

το άλλο άτομο να επιτύχει τους δικούς του. 

Αυτό γίνεται για να διατηρηθεί η σχέση όσο το δυνατόν υψηλότερης 

ποιότητας. Εάν ο εκπαιδευτικός εντοπίσει ότι οι στόχοι ή τα συμφέροντα 

ενός μαθητή στη σύγκρουση είναι πολύ ισχυρότερα από τους άλλους, ο 

εκπαιδευτικός μπορεί να διευκολύνει την εξομάλυνση της σύγκρουσης. Η 

εξομάλυνση πρέπει να γίνεται με καλή διάθεση. 

• Εξαναγκασμός ή διαπραγμάτευση με ‘’win-lose” (κερδίζω-

χάνω)αποτέλεσμα: Όταν ο στόχος είναι πολύ σημαντικός, αλλά η σχέση 

δεν είναι, οι μαθητές επιδιώκουν να επιτύχουν τους δικούς τους στόχους 

εις βάρος των στόχων του άλλου. Αυτό το κάνουν εξαναγκάζοντας ή 

πείθοντας το άλλο άτομο να υποχωρήσει. Ανταγωνίζονται για μια νίκη. 

• Συμβιβασμός: Όταν τόσο ο στόχος όσο και η σχέση είναι μέτριας σημασίας 

και φαίνεται ότι κανένα άτομο δεν μπορεί να κάνει το δικό του, οι μαθητές 

θα πρέπει να εγκαταλείψουν μέρος των στόχων τους και ενδεχομένως να 
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θυσιάσουν μέρος της σχέσης, προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία. Ο 

συμβιβασμός μπορεί να περιλαμβάνει συνάντηση στη μέση ή ρίψη ενός 

νομίσματος. Ο συμβιβασμός χρησιμοποιείται συχνά όταν οι μαθητές 

επιθυμούν να συμμετάσχουν σε διαπραγματεύσεις επίλυσης 

προβλημάτων, αλλά δεν έχουν το χρόνο να το κάνουν. 

• Απόσυρση: Όταν ο στόχος δεν είναι σημαντικός για τον μαθητή και ούτε η 

σχέση, ο μαθητής μπορεί να επιθυμεί να εγκαταλείψει εντελώς τον στόχο 

του και να αποφύγει το θέμα με το άτομο. Μερικές φορές είναι καλό και 

για τους δύο μαθητές να αποσυρθούν από τη σύγκρουση μέχρι να 

ηρεμήσουν και να έχουν τον έλεγχο των συναισθημάτων τους. 

Κατά τη διάρκεια μιας διαπραγμάτευσης σύγκρουσης, είναι επίσης 

σημαντικό να τονιστεί η σημασία των: 

• Ενσυναίσθηση: ο πυλώνας της καλής επικοινωνίας και της σύνδεσης 

μεταξύ δασκάλου και μαθητή, που επιτρέπει να κατανοήσει ο ένας τα 

συναισθήματα και τα κίνητρα του άλλου, 

• Διεκδικητικότητα: το να μπορείς να εκθέτεις την άποψή σου, τα 

συναισθήματά σου ή τις απόψεις σου χωρίς να προκαλείς αμυντική στάση, 

μέσα από μια αυτο-επιβεβαιωτική φράση που λέει στους μαθητές τι να 

σκεφτούν χωρίς να σε κατηγορεί, χωρίς να σε θέτει ως αντίπαλο. Το να είσαι 

διεκδικητικός προϋποθέτει την κατανόηση των περιορισμών για να κάνεις 

κάτι άλλο. 

Ο εκπαιδευτικός κατά τη διαπραγμάτευση μιας σύγκρουσης πρέπει να εδραιώσει 

τη θέση του και να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή του περιορίζοντας έτσι τις 

καταστάσεις κακοποίησης χωρίς να επιτίθεται στους μαθητές, 

• Ενεργητική ακρόαση: ένα εργαλείο είναι χρήσιμο για την απόκτηση 

περισσότερων πληροφοριών, επιβεβαιώνοντας τα δεδομένα, ώστε ο 

μαθητής να γνωρίζει ότι τον άκουσαν. Όταν ακούμε ενεργά, ρωτάμε, 

παραφράζουμε, ζητάμε διευκρινίσεις, προσδιορίζουμε και πλαισιώνουμε. 

Μερικοί τρόποι που εμφανίζονται μπορεί να είναι με την ηχώ, την 
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επανάληψη των όσων είπε ο άλλος, την αναδιατύπωση, την έκφραση με 

λέξεις αυτού που έγινε κατανοητό, την επίλυση σημείων ή ερωτήσεων, τη 

σύνοψη και την ταξινόμηση των πληροφοριών ή την αντανάκλαση του 

συναισθήματος, μια έκφραση αυτού που αντιλαμβανόμαστε από τον 

άλλον 

• Ανατροφοδότηση: ο δάσκαλος πρέπει να υποστηρίζει και να ενθαρρύνει 

τη θετική συμπεριφορά, διορθώνοντας τις ακατάλληλες. Για να τεθεί η 

ανατροφοδότηση σε εφαρμογή, είναι απαραίτητο να γνωρίζει ο μαθητής 

τι αισθάνεται και τι σκέφτεται ο δάσκαλος. 

Με αυτόν τον τρόπο, η σκέψη για την από κοινού κατασκευή λύσεων στη 

σύγκρουση, μέσω της σωστής χρήσης της ενσυναίσθησης, της 

διεκδικητικότητας, της ενεργητικής ακρόασης και της ανατροφοδότησης 

μπορεί να κάνει τους εμπλεκόμενους στη σύγκρουση να αξιολογήσουν τις 

πράξεις τους και να επανεξετάσουν τη στάση τους, ανακαλύπτοντας 

τρόπους επίλυσης των προβλημάτων, προσπαθώντας να διατηρήσουν το 

σεβασμό και την ισορροπία. Γνωρίζοντας πώς να ακούμε, να αξιολογούμε, 

να επανεξετάζουμε με όλους τους εμπλεκόμενους στη σύγκρουση, 

δημιουργώντας τη συνήθεια του διαλόγου. Γιατί όταν οι εμπλεκόμενοι στη 

σύγκρουση συμμετέχουν στην κατασκευή πιθανών δράσεων για λύσεις, οι 

σχέσεις μπορούν να αποκατασταθούν και η σύγκρουση να επιλυθεί 

εποικοδομητικά.  

Επομένως, οι συγκρούσεις στην τάξη, όταν διαχειρίζονται εποικοδομητικά, 

συμβάλλουν στη διατήρηση των διαπροσωπικών δεσμών και προάγουν τις 

κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες των εμπλεκομένων, αφού καθιστά 

δυνατή την ανάπτυξη δεξιοτήτων να γνωρίζουν πώς να βλέπουν την 

πραγματικότητα από την οπτική γωνία του άλλου, να γνωρίζουν πώς να 

συνεργάζονται, αλλά και να μαθαίνουν ότι η σύγκρουση είναι μια ευκαιρία για 

ανάπτυξη και ωρίμανση. 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

Η διάκριση μεταξύ της ομαδικής και της ατομικής επικοινωνίας είναι ότι η 

ομαδική επικοινωνία σχετίζεται συχνά με μια ενιαία φωνή εντός της ομάδας. Για 

παράδειγμα, μια ομάδα καθηγητών πρέπει να συμφωνήσουν όλοι σχετικά με το 

τι πρέπει και τι δεν πρέπει να συμπεριληφθεί σε ένα πρόγραμμα σπουδών- 

επομένως, το τελικό σχέδιο πρέπει να εγκριθεί από όλα τα μέλη προτού το κοινό-

στόχος τους (στην προκειμένη περίπτωση οι μαθητές) είναι σε θέση να δει το 

τελικό προϊόν. Έτσι, η ομαδική επικοινωνία είναι ένας συνασπισμός μεταξύ 

πολλών μελών που επιτρέπει τη νοοτροπία μιας ομάδας και τη σκέψη μιας 

ομάδας. Η ατομική επικοινωνία από την άλλη πλευρά, είναι η πράξη της 

επικοινωνίας μιας ιδέας που δεν περιλαμβάνει τη συνεργασία άλλων μελών της 

ομάδας. Κάθε ιδέα που δημιουργείται είναι απλώς ενός ατόμου και εναπόκειται 

στο άτομο να εκτελέσει ένα σχέδιο για την ανάληψη του στόχου ή του κύριου 

στόχου του. Δεδομένου ότι η ατομική επικοινωνία σε μια αλληλεπίδραση ένα 

προς ένα με τους άλλους, επιτρέπει τη συνεχή ανατροφοδότηση με βάση την 

εισροή κάθε μέρους και αυτό επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση των σκέψεων, 

των απόψεων και της άποψης του άλλου. Με αυτόν τον τρόπο, είναι δυνατή η 

άμεση ανταπόκριση μεταξύ τους. Από την άλλη πλευρά, η ομαδική επικοινωνία 

είναι η επαφή μεταξύ περισσότερων από δύο ατόμων και βασίζεται στην 

προηγούμενη κατανόηση των στόχων της ομάδας και της κουλτούρας ή των 

κοινωνικών κανόνων. Όταν επικοινωνούν σε μια ομάδα, τα άτομα δεν παρέχουν 

ανατροφοδότηση απευθείας το ένα στο άλλο, αλλά παρέχουν ανατροφοδότηση 

για να αντιμετωπιστεί από ολόκληρη την ομάδα. Επομένως, η συμβολή κάθε 

ατόμου είναι απαραίτητη για να βοηθήσει την ομάδα να κατανοήσει τους 

στόχους, ώστε ολόκληρη η ομάδα να καταλήξει σε αμοιβαία κατανόηση και να 

επωφεληθεί από αυτήν. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  
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Η αποτελεσματική επικοινωνία είναι μια αμφίδρομη διαδικασία που προϋποθέτει 

προσπάθεια και δεξιότητες τόσο από τον αποστολέα όσο και από τον παραλήπτη 

κατά τη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Ορισμένες επικοινωνιακές δεξιότητες 

που πρέπει να αναπτύξουν οι διαμεσολαβητές μπορούν να συνοψιστούν ως εξή: 

 

α) Εξάσκηση στην ενεργητική ακρόαση. Να ασχολείστε με όσα λένε οι 

άνθρωποι δίνοντας καταφατικές απαντήσεις και κάνοντας συμπληρωματικές 

ερωτήσεις για να δείξετε ότι δίνετε προσοχή. Οι δεξιότητες αποτελεσματικής 

ακρόασης μπορούν να αναπτυχθούν. Πώς να ακούτε ενεργά;   

 

✓ Ακούστε περισσότερο από το να μιλάτε- δεν μπορείτε να ακούσετε αν 

μιλάτε- κάντε ερωτήσεις.  

✓ Βάλτε τον συνομιλητή σε άνεση και δημιουργήστε ένα περιβάλλον στο 

οποίο αισθάνεται άνετα, χαμογελάστε και χρησιμοποιήστε θετική γλώσσα 

του σώματος, όπως το νεύμα.  

✓ Δείξτε τους ότι θέλετε να ακούσετε, δείξτε και ενεργήστε με ενδιαφέρον, 

χρησιμοποιήστε λεκτικούς δείκτες για να δείξετε ότι παρακολουθείτε 

αυτά που λένε.   

✓ Συγκεντρώστε το μυαλό σας σε αυτό που σας λένε και μείνετε στην 

παρούσα στιγμή, αποφύγετε να κάνετε άλλα πράγματα ενώ ακούτε (π.χ. 

να ανακατεύετε χαρτιά).  

✓ Μην τους βιάζετε να τελειώσουν, μια παύση δεν σημαίνει πάντα ότι ο 

ομιλητής έχει τελειώσει αυτό που λέει.  

✓ Παρατηρήστε τον τόνο, την ένταση του ήχου και το μήνυμα, όχι μόνο τις 

λέξεις, θέλετε να πάρετε ολόκληρη την εικόνα, όχι μόνο κομμάτια.  

✓ Μην διακόπτετε- όλοι αξίζουν την ίδια ευκαιρία να ακουστούν. Αν κάποιος 

αποκόπτεται ή διακόπτεται ενώ παρουσιάζει μια σημαντική ιδέα, είναι 

πιθανό να αισθάνεται ότι δεν εκτιμάται.  

✓ Μην βγάζετε βιαστικά συμπεράσματα και μην υποθέτετε ότι γνωρίζετε τι 

πρόκειται να πει ο ομιλητής.  
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✓ Δείξτε να ενδιαφέρεστε πραγματικά για τη συζήτηση κάνοντας 

ενθαρρυντικές απαντήσεις ή παραφράζοντας ορισμένα σχόλια για να 

δείξετε ότι είστε, συνοψίστε τα βασικά στοιχεία των όσων είπε ο καθένας 

από εσάς.  

✓ Αποφύγετε να στρέψετε τη συζήτηση στις εμπειρίες και τις απόψεις σας 

και να βρείτε άμεσες λύσεις σε προβλήματα που μπορεί να ακούτε.   

β) Δώστε προσοχή στη μη λεκτική επικοινωνία. Ο έλεγχος των μη λεκτικών 

ενδείξεων μπορεί να συμβάλει στην αποφυγή παρεξηγήσεων, γι' αυτό δώστε 

προσοχή στις εκφράσεις του προσώπου σας και στη γλώσσα του σώματος όταν 

μιλάτε με κάποιον (π.χ. διατηρήστε οπτική επαφή, περιορίστε τις χειρονομίες).  

γ) Παρέχετε και ζητήστε ανατροφοδότηση. Ζητήστε από τους συνομηλίκους 

σας τη συμβουλή τους μια προοπτική για τις επικοινωνιακές σας δεξιότητες για 

να καταλάβετε πώς βγαίνετε σε διάφορα πλαίσια.   

δ) Αναπτύξτε ένα φίλτρο. Οι αποτελεσματικοί επικοινωνιολόγοι έχουν γενικά 

ιδιαίτερα ανεπτυγμένες κοινωνικές δεξιότητες και μπορούν να διαμορφώνουν 

τον τρόπο με τον οποίο εκφράζουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους στους 

γύρω τους. Γνωρίστε τι είναι κατάλληλο να εκφράσετε σε διάφορα 

διαπροσωπικά πλαίσια. Η ανάπτυξη ενός φίλτρου θα σας βοηθήσει να 

συμπληρώσετε άλλες τεχνικές επικοινωνίας και να διασφαλίσετε ότι θα 

διατηρήσετε ένα ορισμένο επίπεδο ευπρέπειας και θα αποφύγετε τις 

συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ 

Συνολική διάρκεια: 3 ώρες 

Αίθουσα: Τάξη  

Αποτελέσματα: 

 

Κατανόηση των αρχών της συν-διαμεσολάβησης και του τρόπου εφαρμογής στρατηγικών για 

την αποτελεσματική επικοινωνία και την εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών επίλυσης 

συγκρούσεων 

Περιεχόμενα  

1. Διαμεσολάβηση μεταξύ συνομηλίκων 
2. Συν-διαμεσολάβηση 
3. Κλιμάκωση της σύγκρουσης 
4. Επικοινωνιακές δεξιότητες 

Διάρκεια 
κάθε 

δραστηρ
ιότητας: 

1. 30 λεπτά 
2.  1 ώρα 
3.  1 ώρα 
4. 1 ώρα 
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Περιγρ
αφή 
δραστη
ριοτήτ
ων 
(βήμα 
προς 
βήμα)  

1. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ: 
ΣΤΟΧΟΙ 

- Να εξηγήσετε τα βασικά στοιχεία της διαμεσολάβησης 
μεταξύ συνομηλίκων στα σχολεία. 

- Να παρουσιάσετε τα βασικά βήματα για τη δημιουργία ενός 
προγράμματος διαμεσολάβησης στα σχολεία 
 

Άσκηση: 
Σχηματίστε ομάδες των 4-5 ατόμων και ζητήστε τους να κάνουν 
καταιγισμό ιδεών σχετικά με τα απαραίτητα βήματα για τη δημιουργία 
ενός προγράμματος διαμεσολάβησης μεταξύ συνομηλίκων σε ένα 
σχολείο. Ενθαρρύνετέ τους να σχεδιάσουν ένα σχήμα για το πώς θα 
μπορούσε να μοιάζει αυτή η διαδικασία και ποια είναι τα βασικά 
στοιχεία καθενός από τα βήματα. Μετά τον καταιγισμό ιδεών (15 
λεπτά), όλες οι ομάδες παρουσιάζουν τα συμπεράσματά τους. 
 

2. ΣΥΝΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 

ΣΤΟΧΟΙ 

- Εξηγήστε τον ορισμό συν-διαμεσολάβηση 

- Παρουσιάστε τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της συν-
διαμεσολάβησης 

- Προσφέρεται συμβουλές για τη συν-διαμεσολάβηση 
 

Εξηγήστε τις αρχές της συν-διαμεσολάβησης και σκεφτείτε μαζί με τους 
εκπαιδευόμενους ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα 
της συν-διαμεσολάβησης 

3. ΚΛΙΜΆΚΩΣΗ ΤΗΣ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ 

ΣΤΟΧΟΙ 
- Εξηγήστε πώς λειτουργεί η κλιμάκωση της σύγκρουσης 
- Παρουσιάστε τα στάδια της κλιμάκωσης της σύγκρουσης 
- Διερευνήστε στυλ και στρατηγικές διαχείρισης συγκρούσεων 

 
Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε ομάδες των 4-5 ατόμων. Ζητήστε τους 
να θυμηθούν μια δύσκολη σύγκρουση στην οποία χρειάστηκε να 
μεσολαβήσουν. Ζητήστε τους να εντοπίσουν στη συγκεκριμένη 
κατάσταση τα διάφορα στάδια κλιμάκωσης της σύγκρουσης και να 
προβληματιστούν σχετικά με το ποιο ήταν το πιο δύσκολο και ποιες 
στρατηγικές εφάρμοσαν ή θα έπρεπε να είχαν εφαρμόσει για την 
επίλυση της σύγκρουσης. 

Μπορείτε να δώσετε έναν πίνακα στους συμμετέχοντες για να 
συμπληρώσουν τα κύρια συμπεράσματα: 

 

Στάδια της 
κλιμάκωσης 

Οι πιο 
δύσκολες 

πτυχές 

Στρατηγικές 
που 

εφάρμοσα 

Τι θα 
μπορούσα 

να κάνω 
καλύτερα; 

1.    

2.    

Τύπος 
δραστηρ
ιότητας: 

 
 
 
 
 
 

Άσκηση 
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3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

4. Επικοινωνιακές δεξιότητες 

ΣΤΟΧΟΙ 

- Εξηγήστε τη διαφορά μεταξύ ομαδικής και ατομικής 
επικοινωνίας 

- Διερευνήστε τις επικοινωνιακές δεξιότητες 
 

Άσκηση: 
Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να πάρουν ένα κομμάτι χαρτί (κατά 
προτίμηση Α4). Ζητήστε τους να κλείσουν τα μάτια τους και να 
ακολουθήσουν τις οδηγίες του εκπαιδευτή χωρίς να ανοίξουν τα μάτια 
τους. Δώστε τις ακόλουθες οδηγίες: 

- Διπλώστε το χαρτί στη μέση 
- Σκίστε την πάνω δεξιά γωνία 
- Διπλώστε ξανά το χαρτί 
- Σχίστε την κάτω αριστερή γωνία 

 

Μην δώσετε καμία οδηγία πέρα από αυτά τα 4 σημεία, ακόμη και αν οι 
συμμετέχοντες τις ζητήσουν. Μετά την ολοκλήρωση των 4 βημάτων 
ζητήστε από τους συμμετέχοντες να ανοίξουν τα μάτια τους και να 
συγκρίνουν το χαρτί μεταξύ τους. Όλα θα φαίνονται διαφορετικά. 
Ρωτήστε τους: Εάν οι οδηγίες ήταν ίδιες για όλους, γιατί το αποτέλεσμα 
είναι τόσο διαφορετικό; Συζητήστε για τη σημασία της σαφούς και 
διεκδικητικής επικοινωνίας και για το πώς η μη λεκτική επικοινωνία 
έχει καθοριστικό ρόλο. Ζητήστε τους να προβληματιστούν σχετικά με 
τις κύριες επικοινωνιακές δεξιότητες που είναι απαραίτητες κατά τη 
διαδικασία της διαμεσολάβησης.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

4.ΚΥΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΜΟΤΙΜΩΝ 

Μαθησιακοί Στόχοι 

Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να μάθουν οι μαθητές τις απαραίτητες 

δεξιότητες για να καθοδηγήσουν τους συμμετέχοντες σε μια σύγκρουση με τη 

διεξαγωγή μιας συνεδρίας σχολικής διαμεσολάβησης μεταξύ συνομηλίκων. Η 

εκμάθηση της διαμεσολάβησης μεταξύ συνομηλίκων διδάσκει ορισμένες 

κοινωνικές δεξιότητες, όπως η χρήση ορισμένων εργαλείων που όχι μόνο στην 

τάξη αλλά και στην προσωπική, κοινωνική και οικογενειακή μας ζωή.  
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Μαθησιακά αποτελέσματα  

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι φοιτητές θα εμβαθύνουν τις 

γνώσεις τους σχετικά με:  

• Αποσαφήνιση της ιστορίας που κρύβεται πίσω από μια σύγκρουση 

• Μετάβαση από έναν μη εποικοδομητικό σε έναν εποικοδομητικό διάλογο 

• Μέθοδοι για την επίτευξη ισορροπίας και την αποκατάσταση των 

σχέσεων μεταξύ των μερών μιας σύγκρουσης 

Τεχνικές για το διαχωρισμό των γεγονότων και των 

περιστάσεων από τις απόψεις 

Βασικά στοιχεία 

Η ενότητα αυτή εισάγει τα ακόλουθα βασικά θεωρητικά στοιχεία: 

• οι παράγοντες που είναι σημαντικοί στην ιστορία μιας σύγκρουσης και οι 

συνιστάμενοι ρόλοι που πρέπει να διαδραματίσει ο ομότιμος 

διαμεσολαβητής 

• βασικός εποικοδομητικός διάλογος 

• μεθοδολογίες για τη διατήρηση των σχέσεων σε ισορροπία 

• τη σημασία του διαχωρισμού των γεγονότων από τις απόψεις 

Μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 

Η επιλογή των μεθόδων που θα διεξαχθούν σε αυτή την ενότητα θα είναι 

δραστηριότητες προσανατολισμένες στην εκπαίδευση, την εμβάθυνση της 

θεωρίας με έμφαση σε δραστηριότητες προβληματισμού, παιχνίδια ρόλων και 

συζητήσεις.  

 ΣΥΝΤΟΜΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

ΠΏΣ ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ ΑΠΟΣΑΦΗΝΊΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ ΜΙΑΣ 

ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ; 
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Όταν μιλάμε για σύγκρουση, μπορεί να σκεφτόμαστε τη διαφωνία ή την αντίθεση 

που μπορεί να υπάρχει μεταξύ δύο ή περισσότερων ανθρώπων λόγω μιας 

κατάστασης αντίθετων συμφερόντων. 

Μια σύγκρουση μπορεί να έχει την αφετηρία της σε διάφορους λόγους ή αιτίες, 

όπως αποτυχίες επικοινωνίας, διαφορετικά συμφέροντα και ρόλους, προσωπικές 

ή πολιτισμικές διαφορές, διαπροσωπικές και ενδοπροσωπικές σχέσεις ή απουσία 

κανόνων ή κανόνων που οδηγούν σε ανεπιθύμητες συμπεριφορές, ακόμη και σε 

σοβαρές συμπεριφορές, όπως επιθέσεις και σωματική-λεκτική βία.  

Κατά τη διάρκεια αυτής της ενότητας, θα δούμε πώς λαμβάνει χώρα η ζωή μιας 

σύγκρουσης και ποια σημεία είναι σημαντικό να αντιμετωπιστούν σε καθένα από 

αυτά: 

1. Έκθεση του προβλήματος από τα εμπλεκόμενα μέρη: Καθένας από 

τους εμπλεκόμενους στη σύγκρουση θα έχει το χρόνο να εξηγήσει, να πει τις 

απόψεις του, τα συναισθήματα και τα συναισθήματα που έχει, πάντα με την 

πρόθεση να σέβεται την άποψη του άλλου και να αποδέχεται τις αξίες του άλλου.  

2. Αντιπαράθεση: Αφού οι εμπλεκόμενοι εκθέσουν τις ιδέες και τις απόψεις 

τους, θα μπορέσουν να εκθέσουν τις απόψεις τους σχετικά με αυτές, κατά τη 

διάρκεια μιας συζήτησης που θα σχηματιστεί οργανικά όταν υπάρχει μια 

κατάσταση σύγκρουσης.  

3. Συζήτηση: Αυτό το μέρος λαμβάνει χώρα όταν οι άνθρωποι δεν 

συμφωνούν μεταξύ τους και τα μέρη δεν καταλήγουν σε καμία συμφωνία.  

4. Σύγκρουση: Αυτό είναι το σημείο όπου κανένα από τα εμπλεκόμενα μέρη 

δεν είναι διατεθειμένο να υποχωρήσει, δεν υπάρχει συναίνεση στις βασικές ιδέες 

του προβλήματος και δεν υπάρχει διαπραγμάτευση. 

 ΑΠΌ ΤΟΝ ΜΗ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΌ ΣΤΟΝ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΌ ΔΙΆΛΟΓΟ 
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Όπως είδαμε ήδη στην προηγούμενη ενότητα, είναι σημαντικό τα μέρη της 

σύγκρουσης να κάνουν το καθήκον τους για να προσπαθήσουν να βρουν λύσεις 

σε ένα πρόβλημα μέσω της επικοινωνίας στην παρουσίαση ιδεών. Ο διάλογος 

μπορεί να αποτελέσει εργαλείο διευκόλυνσης στη διαδικασία της διαμεσολάβησης 

μεταξύ ομοτίμων.  

Για να περάσουμε από τον μη εποικοδομητικό στον εποικοδομητικό διάλογο, το 

άτομο που είναι υπεύθυνο για την παρουσία του στη διαμεσολάβηση μεταξύ 

συνομηλίκων θα πρέπει να διασφαλίσει ότι και τα δύο μέρη σέβονται ορισμένες 

συμπεριφορές και γεγονότα που θα περιγράψουμε παρακάτω, προκειμένου να 

λειτουργήσει η επικοινωνία. 

 Ο διαμεσολαβητής ομότιμων είναι υπεύθυνος 

για την κοινοποίηση των κανόνων και τον 

καθορισμό των ορίων που πρέπει να 

πραγματοποιηθούν, καθώς και του τόπου 

διεξαγωγής της συνεδρίασης. 

• Κάθε άτομο θα μιλάει με τη σειρά του, 

σεβόμενο το άλλο άτομο και επικοινωνώντας με αυτοπεποίθηση. 

• Ο διαμεσολαβητής θα είναι υπεύθυνος για τον χρόνο που μπορεί να 

απολαύσει κάθε άτομο και για την τήρηση των κανόνων που έχουν 

καθοριστεί προηγουμένως.  

• Κάθε πρόσωπο θα αφηγείται τα γεγονότα όπως τα έχει ζήσει. Είναι 

σημαντικό ο χώρος να είναι ο καταλληλότερος για να αποφευχθούν 

περισσότερες εντάσεις από αυτές που έχουν ήδη βιώσει.  

• Κάθε άτομο θα προσπαθήσει να επικεντρωθεί στην κατάσταση 

σύγκρουσης, αποφεύγοντας άλλα παράλληλα γεγονότα, σχόλια, 

αδιευκρίνιστες ερωτήσεις ή αμφιβολίες που μπορεί να προκύψουν.  

• Κάθε μέρος που εμπλέκεται στη σύγκρουση έχει το δικαίωμα να διαφωνεί. 

• Ακόμη και αν τα μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία, τώρα ο καθένας από 

αυτούς μπορεί να επικοινωνήσει τα συναισθήματα και τα συναισθήματα 
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που έχει ή που έχει βιώσει. Αυτή η πτυχή είναι αρκετά προσωπική, γι' αυτό 

είναι σημαντικό να μην εξαναγκαστεί το άτομο να εκφράσει τα 

συναισθήματά του, αν δεν αισθάνεται άνετα.  

• Τέλος, μπορούμε να αναφέρουμε ότι, αν ακολουθήσουν τις 

κατευθυντήριες γραμμές που περιγράφηκαν παραπάνω, το 

επικοινωνιακό κλίμα θα βελτιωθεί και ο εποικοδομητικός διάλογος θα 

βελτιώσει την κατάσταση πριν από τη σύγκρουση. 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 

ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΜΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ. 

Η ανάπτυξη μιας σύγκρουσης, όπως και οι δεξιότητες που μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε για την αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ των 

εμπλεκόμενων μερών, μπορεί να μην είναι αρκετές για την επίλυση της 

σύγκρουσης. Υπάρχουν μεθοδολογίες που μας βοηθούν να αποκαταστήσουμε 

τις σχέσεις μεταξύ των μερών μιας σύγκρουσης. Η διαμεσολάβηση είναι μία από 

αυτές και παρακάτω θα εξηγήσουμε άλλες που είναι χρήσιμες:  

1. Η διαιτησία είναι μια μέθοδος που δίνει στα εμπλεκόμενα μέρη την 

ευκαιρία να πουν τα γεγονότα που έχουν βιώσει και ο διαμεσολαβητής προσπαθεί 

να τα βοηθήσει. Μέσω της διαιτησίας η ιδέα είναι ότι ο καθένας μπορεί να 

ακούσει τα επιχειρήματα του άλλου.  

2. Η διαμεσολάβηση είναι μια μέθοδος που όπως λέει και η λέξη της σκοπός 

της είναι να διευκολύνει, δηλαδή να βοηθήσει το διάλογο μεταξύ των ατόμων που 

έχουν τη σύγκρουση μέσω του διαμεσολαβητή. 

3. Η διαπραγμάτευση είναι μια τεχνική που αφορά κυρίως τους δύο 

ανθρώπους για να βρουν μια λύση στη σύγκρουση, δηλαδή η πρόθεση είναι να 

επιδιώξει τη συνεργασία και ο διαμεσολαβητής καθοδηγεί τα εμπλεκόμενα μέρη 

εάν κατά τη διαδικασία της διαδικασίας επίλυσης της σύγκρουσης δεν 

προχωρήσει η διαδικασία.  
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4. Η δέσμευση είναι μια τεχνική κατά την οποία τα μέρη που εμπλέκονται 

στη σύγκρουση καταλήγουν σε συμφωνίες στις οποίες δεσμεύονται να 

υλοποιήσουν προκειμένου να μειώσουν το βάρος της σύγκρουσης. Θα πρέπει να 

τονιστεί ότι οι συμφωνίες πρέπει να είναι ρεαλιστικές και απλές, ώστε οι 

δεσμεύσεις για την εκτέλεσή τους να είναι άνετες και εφικτές. 

5. Η συνεργασία είναι μια μεθοδολογία που περιλαμβάνει τη συνεργασία 

των εμπλεκόμενων μερών, δηλαδή την ομαδική εργασία για την επίτευξη ενός 

στόχου, στην περίπτωση της ομότιμης διαμεσολάβησης θα ήταν η επίλυση μιας 

σημαντικής διαφωνίας ή σύγκρουσης. Γι' αυτό θα πρέπει να τεθούν άνετοι στόχοι 

και για τα δύο μέρη ώστε να τους πραγματοποιήσουν. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ 

ΑΠΌ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ. 

Σε αυτό το μέρος της ενότητας είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση στις διαφορές 

μεταξύ γεγονότων και γνώμης με θεωρητικό τρόπο, προκειμένου να εφαρμοστεί 

στην πράξη.  

➢ Γεγονός είναι μια ιδέα, μια κατάσταση ή ένα γεγονός που μπορεί να 

επαληθευτεί με τις αισθήσεις. Είναι πραγματικό και αντικειμενικό. Για 

παράδειγμα: αυτό είναι ένα μήλο 

➢ Γνώμη είναι η έκφραση μιας σκέψης, ενός συναισθήματος ή μιας κρίσης 

που προκύπτει από μια κατάσταση ή ένα γεγονός. Για παράδειγμα: Η γνώμη ή η 

άποψη είναι κάτι που εκφράζεται από την άποψη ή την άποψη που είναι 

αποτέλεσμα της γνώμης: Αυτό είναι ένα νόστιμο μήλο.  

➢  Η άποψη είναι η κοινωνική, πολιτιστική, γενεαλογική ή άλλη θέση από την 

οποία προσεγγίζεται ένα θέμα- για 

παράδειγμα, από θρησκευτική, ιατρική, 

νομική κ.λπ. άποψη. 

Η ανατροφοδότηση είναι μια τεχνική 

που συνίσταται στην περιγραφή των 
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αντικειμενικών γεγονότων σε μια δεδομένη κατάσταση. Παρατηρείστε τι έχει 

συμβεί και αναφέρετε τα γεγονότα όπως έχουν ζήσει ή έχουν συμβεί.  

 

Η τεχνική αυτή μας βοηθά όχι μόνο να βελτιώσουμε την επικοινωνία μας αλλά και 

να παρατηρούμε, να ακούμε και να διαχωρίζουμε ορισμένα γεγονότα.  

• Είναι σημαντικό να μεταφέρουμε ένα θετικό μήνυμα  

• Διατηρήστε σύντομες τις προτάσεις  

• Να αποφεύγετε τις γενικότητες όπως πάντα, ποτέ... 

• Χρησιμοποιήστε το, αν και για αυτόν, αλλά για να μειώσετε το αρνητικό 

φορτίο στην επικοινωνία.  

Η τεχνική σάντουιτς είναι μια τεχνική 

ανατροφοδότησης που συνίσταται στην 

παροχή ενός θετικού μηνύματος, ενός 

αρνητικού και τέλος ενός θετικού 

μηνύματος. Αυτή η τεχνική είναι πολύ 

χρήσιμη επειδή, αν και υπάρχει κάποιο 

στοιχείο βελτίωσης, το άτομο που το 

λαμβάνει θα αισθάνεται πιο άνετα, αφού υπάρχουν δύο θετικές πτυχές σε 

σύγκριση με τη μόνη αρνητική. 

Το πλυντήριο ρούχων είναι μια πολύ οπτική τεχνική ανατροφοδότησης που 

μοιάζει με σάντουιτς και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις ηλικίες. Το 

πλυντήριο ρούχων είναι μια μεταφορά για την εφαρμογή των αρνητικών, των 

θετικών, των συμβιβασμών και των επιθυμιών μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κατονομάσει τα γεγονότα και τις απόψεις στη 

συγκεκριμένη σύγκρουση. 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ 
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ΒΡΏΜΙΚΑ ΡΟΎΧΑ 
 
Περιγραφή: 
Τα βρώμικα ρούχα είναι 
ένας παραλληλισμός σε 
αρνητικά γεγονότα, 
δυσφορία, αρνητικές 
απόψεις, ανεπιθύμητες 
συμπεριφορές. 

ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ 
 
Περιγραφή:  
Το πλυντήριο ρούχων 
είναι ένας παραλληλισμός 
με το ότι οι πιθανοί 
συμβιβασμοί, οι λύσεις 
που μπορούν να 
εφαρμοστούν γεγονότα 
και απόψεις στη 
διαμεσολάβηση. 

ΚΑΘΑΡΆ ΡΟΎΧΑ 
 
Περιγραφή:  
Τα καθαρά ρούχα είναι 
ένας παραλληλισμός των 
θετικών πράξεων που 
μπορούμε να 
πραγματοποιήσουμε και 
που πρόκειται να έρθουν 
αν τις συμφωνίες και τις 
δεσμεύσεις μας απέναντι 
στη σύγκρουση τις 
πραγματοποιήσουμε. 

 

  

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ 

Συνολική διάρκεια: 3 ώρες 

ΑΙΘΟΥΣΑ: Τάξη  

Αποτελέσματα: 
 

Διεξαγωγή συνεδρίας διαμεσολάβησης μεταξύ συνομηλίκων, προσδιορισμός της 
εποικοδομητικής επικοινωνίας, τρόπος διεξαγωγής ανατροφοδότησης και διάκριση των 
γεγονότων από τη γνώμη 
 

Περιεχόμενα  1. Γεγονός ή γνώμη 
2. Εποικοδομητικός διάλογος 
3. Τεχνικές εκπαιδευτικής διαμεσολάβησης μεταξύ 

συνομηλίκων  
4. Αποσαφήνιση της ιστορικής σύγκρουσης  

Διάρκεια κάθε 

δραστηριότητας: 

1. 15 
λεπτά 
2.  60 
λεπτά 
3.  60 
λεπτά 
4.  20 
λεπτά 
5. 15 
λεπτά 
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Περιγρ
αφή 
δραστη
ριοτήτ
ων 
(βήμα 
προς 
βήμα) 
  

1. THERMOMETER (ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ) 

Αυτή η δραστηριότητα αφορά τους μαθητές να γνωρίζουν πώς να 
διακρίνουν μεταξύ γεγονότων και απόψεων.  
Η ομάδα βρίσκεται στην τάξη όρθια, σε κάθε άκρη της αίθουσας θα 
υπάρχουν οι πόλοι ενός θερμομέτρου, κρύο για τη λανθασμένη 
απάντηση και ζεστό για τη σωστή απάντηση. Ο δάσκαλος, ο 
εθελοντής ή ο μαθητής θα πει δυνατά τις φράσεις.  
Αν μια απάντηση σημειωθεί ως σωστή ενώ είναι λανθασμένη, 
πρέπει να την αιτιολογήσουν.  
 
Παραδείγματα: 
- Είσαι κατσουφιασμένος 
- Μακάρι να μην μιλούσες τόσο δυνατά. 
- Μιλάς πολύ γρήγορα 
- Δεν έπρεπε να πετάξεις το χαρτί στο πάτωμα. 
- Δεν θα έπρεπε να σε ενοχλήσει κανείς 
- Έχεις ενοχλήσει 
- Ο ήλιος είναι καυτός 
- Κάνει ζέστη 
**Είναι σημαντικό να εκπαιδεύσετε αυτές τις πτυχές και να 
διακρίνετε τα γεγονότα από τα συναισθήματα, τα συναισθήματα και 
τις επιθυμίες (απόψεις). 
**Τρικ: Το γεγονός είναι αυτό που βλέπουμε απλά μέσω των 
αισθήσεών μας- τα υπόλοιπα θα ήταν απόψεις (αξιακές κρίσεις). 
 
2. THREE OF CONSTRUCTIVE!  

Χωρίζουμε την ομάδα σε ομάδες των τριών ατόμων. Δύο άτομα θα 
εκπροσωπήσουν τα διάφορα μέρη μιας σύγκρουσης και ο τρίτος θα 
είναι ο διαμεσολαβητής. Η δραστηριότητα αφορά την 
πραγματοποίηση μιας εποικοδομητικής επικοινωνίας από τον 
καθένα, εκτελώντας τα βήματα που αναφέρονται στη θεωρία.  
Είναι σημαντικό να αναζητήσουμε τις συγκρούσεις που 
ενδιαφέρουν τους νέους στα κοινωνικά δίκτυα 
- Εφηβική αγάπη 
- Σύγκρουση με δάσκαλο 
- Σύγκρουση με γονείς 
- Βίαιη επικοινωνία κλπ.  

Θα έχετε 15 λεπτά για να προετοιμάσετε τη συζήτηση, τον τρόπο 
διεξαγωγής του εποικοδομητικού διαλόγου και τις συμφωνίες που 
θα γίνουν. 

Κάθε ομάδα θα εκπροσωπήσει για όλη την ομάδα την επιλογή της. 
Οι μικρές ομάδες μπορούν να γράψουν στον πίνακα ή στο χαρτί τη 
σύγκρουση που θα συζητήσουν. Θα εκθέσουν τη σύγκρουσή τους.  

 
Όταν τελειώσουν, η υπόλοιπη ομάδα θα σχολιάσει τις 
παρατηρήσεις και αν έχουν κατασκευάσει σωστά τον διάλογο, αν 
έχουν καταλήξει σε συμφωνίες, αν η κατάσταση είναι ρεαλιστική ή 
αν αισθάνονται ότι αντανακλάται στο παράδειγμα. 
 

Τύπος 

δραστηριότητας: 

 

 

 

 

Προσωπικός 

αναστοχασμός  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναστοχασμός και 

παιχνίδι ρόλων  
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Υλικά: Μαύρος Πίνακας 
 

4. ΠΕΙΝΆΤΕ; ΤΟ ΣΆΝΤΟΥΙΤΣ ΤΟΥ ΣΉΜΕΡΑ! 
Η δραστηριότητα περιλαμβάνει τη διαίρεση της ομάδας σε 

ζευγάρια και τη χρήση της τεχνικής του σάντουιτς για την επίτευξη 

συμφωνιών. Κάθε άτομο θα πρέπει να πει ή να περιγράψει 

προσωπικές πτυχές του ατόμου αυτού, δύο θετικές και μία 

αρνητική. Με αυτόν τον τρόπο η θετική ενίσχυση θα είναι 

μεγαλύτερη και η προσωπική ικανοποίηση δεν θα πληγεί.  

** Αν η δραστηριότητα είναι διασκεδαστική και τους αρέσει, 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνική του πλυντηρίου ρούχων 

ως συνέχεια της δραστηριότητας.  

5. ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ: ΠΛΗΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Η δραστηριότητα θα διεξαχθεί ως συνεδρία διαμεσολάβησης 

μεταξύ ομοτίμων όσο το δυνατόν πιο πραγματική.  

Η τάξη θα πρέπει να επιλέξει: 

• Δύο διαμεσολαβητές (αγόρι και κορίτσι). 

• Τα άτομα που εμπλέκονται (αγόρι και κορίτσι).  

• Τη σύγκρουση (προσβολή, καυγάς, εκφοβισμός).  

Τα άτομα που θα ηγηθούν της διαμεσολάβησης θα σταθούν σε μια 

ημισέληνο μπροστά από τους υπόλοιπους συμμαθητές τους. 

Τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας δεν θα μπορούν να παρέμβουν, να 

μιλήσουν, να ενοχλήσουν κατά τη διάρκεια της διαμεσολάβησης, 

παρά μόνο να ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ.  

Δύο άτομα από αυτή την ομάδα θα κρατούν σημειώσεις, για τα 

πράγματα που λέγονται, τα σημαντικά σημεία της σύγκρουσης, τις 

τεχνικές που χρησιμοποιούνται και τις συμφωνίες, αν επιτευχθούν. 

Στο τέλος της συνεδρίας, η ομάδα μαζί με τις σημειώσεις που 

κρατήθηκαν από τους εταίρους θα εκφέρουν τη γνώμη τους, τις 

βελτιώσεις και ποιες πτυχές είναι σημαντικές και ποιες όχι. 

 
 
 
 
 
 

Αναστοχασμός 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Role-play 

Υλικά/Προμήθε

ιες: 
Στυλό, λευκά φύλλα, flipchart, μαρκαδόροι flipchart, Power Point, Mentimeter. 
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5. ΜΗ ΒΙΑΙΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Μαθησιακοί στόχοι 

Ο γενικός στόχος της Ενότητας 5 - το τελευταίο μέρος του εκπαιδευτικού 

προγράμματος στο πλαίσιο του IO4 - είναι να καθοδηγήσει τους σπουδαστές 

μέσα από τη διαδικασία της "Mη Βίαιης Επικοινωνίας" (NVC) ως μια οδό για να 

διαχειριστούν καλύτερα τα συναισθήματά τους και να συνδεθούν με τη 

συμπονετική τους φύση για να μπορέσουν να χειριστούν μια δύσκολη κατάσταση 

με μη εχθρικό τρόπο. Μέσα από τους θεωρητικούς και πρακτικούς πόρους της 

ενότητας, οι νεαροί μαθητές έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν δεξιότητες και 

γνώσεις για φυσική επικοινωνία μέσω συγκεκριμένων τεχνικών που μπορούν να 

τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν τα αρνητικά συναισθήματα και το ψυχικό 

στρες- συχνά η ρίζα των προβλημάτων και των συγκρούσεων στο εκπαιδευτικό 

περιβάλλον.  

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα της ενότητας 5 απευθύνονται στους μαθητές ως 

τελικούς χρήστες του εκπαιδευτικού προγράμματος και είναι τα εξής: 

• Ενισχύστε την καλλιέργεια των ήπιων δεξιοτήτων τους, με έμφαση στη δεξιότητα 

της ενσυναίσθησης ως βασικό χαρακτηριστικό της ‘Mη Βίαιης Επικοινωνίας’ με 

προσαρμόσιμες μεθόδους. 

• Προσφέρετε γνώσεις και πόρους σε κάθε μαθητή για να εξασκήσει την ‘Mη Βίαιης 

Επικοινωνίας’, μαθαίνοντας πώς να οικοδομεί υγιέστερες σχέσεις με τους 

συνομηλίκους του. 

• Ενεργοποιήστε τα κίνητρα των μαθητών σχετικά με το πώς να περιορίσουν τα 

αρνητικά τους συναισθήματα υιοθετώντας μια θετική στάση σκέψης και 

αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά την απελευθέρωση του θυμού τους.  

Βασικά στοιχεία 

Η ενότητα εισάγει τη θεωρία, την έννοια και τη διαδικασία της ‘Mη Βίαιης 

Επικοινωνίας’, εστιάζοντας στην προέλευση και τα βασικά συστατικά της. Στη 
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συνέχεια, η ενότητα συνεχίζει με μια μικρή ανάλυση των ακόλουθων θεματικών 

περιοχών, ως βασικά στοιχεία της ενότητας:  

1. Προέλευση και βασικά συστατικά του μοντέλου ‘Mη Βίαιης Επικοινωνίας’ 

2. Τρόποι ελέγχου και διόρθωσης της συμπεριφοράς 

3. Πρακτικές για την απελευθέρωση και την ειρηνική διαχείριση του θυμού  

4. Κατηγορώντας άλλους 

5. Οικοδόμηση υγιών σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων 

6. Η αξία της θετικής σκέψης και της ομιλίας 

Η ενότητα ολοκληρώνεται με ορισμένες ενδεικτικές ασκήσεις (φύλλα εργασίας) 

ή ομαδικές σκέψεις/συζητήσεις που μπορούν να εφαρμοστούν μεταξύ των 

μαθητών ή μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών.  

 

Μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν 

Οι επιλεγμένες μέθοδοι περιλαμβάνουν δραστηριότητες ομαδικού 

προβληματισμού, καταιγισμό ιδεών, κουίζ κ.λπ. 

ΣΎΝΤΟΜΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΉ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ  

ΠΡΟΈΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΈΛΟΥ NVC  

Η διδασκαλία των μαθητών να επικοινωνούν ένα μήνυμα με μη βίαιο τρόπο, ενώ 

διαφωνούν με τους άλλους, είναι μια δια βίου μαθησιακή διαδικασία που μπορεί 

να διδαχθεί στο σχολικό περιβάλλον. Μια από τις σημαντικότερες διαδικασίες για 

την ειρηνική σύνδεση με τους άλλους είναι η διαδικασία της "Μη βίαιης 

επικοινωνίας".  Η ‘Mη Βίαιης Επικοινωνίας’ είναι ένας κρίσιμος τρόπος επίλυσης 

συγκρούσεων και διαχείρισης συναισθημάτων χωρίς βία. Χαρακτηρίζεται ως η 

"γλώσσα της ζωής" που μπορεί να μετασχηματίσει παλιά πρότυπα 

αμυντικότητας και επιθετικότητας σε συμπόνια και ενσυναίσθηση . Η θεωρία της 

‘Mη Βίαιης Επικοινωνίας’ πρωτοστάτησε από τον κλινικό ψυχολόγο Marshall B. 

Rosenberg, ο οποίος υποστήριξε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν "γλωσσικό 

πρόβλημα", καθώς έχουν εκπαιδευτεί και μεγαλώσει σε μια γλώσσα που τους 

μαθαίνει να αναλύουν και να κρίνουν, κρατώντας τους μακριά από τις ανάγκες 
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τους. Ο ίδιος ορίζει τη ‘Mη Βίαιης Επικοινωνίας’ ως "τον συνδυασμό μιας 

γλώσσας, ενός τρόπου σκέψης, μιας δεξιότητας στην επικοινωνία και των μέσων 

επιρροής που εξυπηρετούν την επιθυμία να επιτευχθούν τρία πράγματα: 

1. Να απελευθερωθώ από μια πολιτισμική συνθήκη που βρίσκεται σε 

αναντιστοιχία με τον τρόπο με τον οποίο επιθυμώ να ζήσω τη ζωή μου 

2. Να αποκτήσω τη δύναμη να έχω πρόσβαση στο εσωτερικό μου και στους 

άλλους, με τρόπο που να μου επιτρέπει να δίνω φυσικά από καρδιάς 

3. Να αποκτήσω τη δύναμη να δημιουργώ δομές που υποστηρίζουν αυτόν τον 

τρόπο προσφοράς.1 

Η ‘Mη Βίαιης Επικοινωνίας’ μπορεί να προσφέρει πολλαπλά οφέλη τόσο στους 

εκπαιδευτικούς όσο και στους μαθητές. Αξίζει να αναφερθούν τα ακόλουθα 

οφέλη από τη χρήση της γλώσσας ‘Mη Βίαιης Επικοινωνίας’ στην εκπαίδευση:  

• Ενθάρρυνση του ενδιαφέροντος, της διατήρησης και της σύνδεσης των 

μαθητών με την εργασία τους 

• Ενίσχυση της ασφάλειας, της εμπιστοσύνης και της σύνδεσης μέσα στην τάξη 

• Βελτίωση της ομαδικής εργασίας, της αποτελεσματικότητας και της 

συνεργασίας στην τάξη 

• Ενίσχυση της τάξης και των παραγωγικών σχέσεων εκπαιδευτικών-γονέων1 

Η ‘Μη Βίαιη Επικοινωνία’ γλώσσα περιλαμβάνει τέσσερα βασικά στοιχεία (βλέπε 

το παρακάτω σχήμα)1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Rosenberg, M. (2015). Nonviolent Communication: A Language of Life. 3rd edition. Available here.  

1. Συνείδηση (να ζούμε και να ενεργούμε 
με πυξίδα, συνεργασία και ειλικρίνεια) 

3. Επικοινωνία (μάθετε πώς να ακούτε 
τους άλλους σε μια διαφωνία χτίζοντας 

κοινές λύσεις) 

2. Γλώσσα (κατανόηση του τρόπου με τον 
οποίο οι λέξεις μας συμβάλλουν στη 
σύνδεση ή την απόσταση μεταξύ των 

ανθρώπων)

4. Μέσα επιρροής (να μοιραζόμαστε την 
"εξουσία με τους άλλους" αντί να 

χρησιμοποιούμε την "εξουσία πάνω στους 
άλλους")

https://www.nonviolentcommunication.com/product/nvc/
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Το βασικό μοντέλο για την 'Μη Βίαιη Επικοινωνία' ενσωματώνει τα ακόλουθα 

μέρη: (i) Η ειλικρίνεια και (ii) η ενσυναίσθηση είναι τα δύο κύρια μέρη που 

εκφράζονται μέσω τεσσάρων συνιστωσών: παρατηρήσεις, συναισθήματα, 

ανάγκες και αιτήματα, όπως απεικονίζεται στο επόμενο σχήμα2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα τέσσερα συστατικά είναι συγκεκριμένες ιδέες και δράσεις που αποτελούν το 

μοντέλο της ‘Μη Βίαιης Επικοινωνία’, ενώ η Ενσυναίσθηση και η Ειλικρίνεια3  

παρέχουν μια σταθερή βάση της θεωρίας της ‘Μη Βίαιης Επικοινωνίας’ για να 

ζούμε μη βίαια. Η ουσία και το νόημα καθενός από τα τέσσερα συστατικά 

συνοψίζονται παρακάτω: 

1) Αντικειμενική παρατήρηση μιας κατάστασης: Στη γλώσσα της ‘Μη Βίαιης 

Επικοινωνίας’, όταν παρατηρούμε κάτι, πρέπει να διαχωρίσουμε τις κρίσεις, τις 

αξιολογήσεις ή τις ερμηνείες μας από το γεγονός.  

2) Προσδιορισμός των συναισθημάτων και των συναισθημάτων: Ο 

διαχωρισμός των συναισθημάτων από τις σκέψεις είναι ένα ουσιαστικό βήμα. 

Το ζητούμενο είναι να επικεντρωθούμε σε λέξεις που περιγράφουν την 

 
2 Koopman, S. & Seliga, L. (2021). Teaching peace by using nonviolent communication for difficult 
conversations in the college classroom. Available here.  
3 Kashtan, I. & Kashtan, M. (2022). Basics of Nonviolent Communication. Available here. 

4 συστατικά: (i) παρατηρήσεις, 
(ii) συναισθήματα, (iii) ανάγκες, 

(iv) αιτήματα

2 μέρη: Ειλικρίνεια και 
Ενσυναίσθηση

Μη Βίαιη 
Επικοινωνία

https://nsuworks.nova.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1692&context=pcs
https://baynvc.org/basics-of-nonviolent-communication/
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εσωτερική μας εμπειρία και όχι σε λέξεις που περιγράφουν τις ερμηνείες μας για 

τις πράξεις των ανθρώπων. 

3) Προσδιορισμός των αναγκών: Όλα τα άτομα έχουν ανάγκες και αξίες που 

υποστηρίζουν και εμπλουτίζουν τη ζωή τους. Τα συναισθήματά μας σχετίζονται 

με ένα έναυσμα/πρόκληση, αλλά δεν προκαλούνται από αυτό - προκύπτουν 

μέσω της δικής μας εμπειρίας ικανοποιούμενων ή μη ικανοποιούμενων 

αναγκών.   

4) Διατύπωση ενός αιτήματος για την ικανοποίηση μιας ανάγκης: Η 

διατύπωση σαφών αιτημάτων είναι ζωτικής σημασίας για τη διαδικασία ‘Μη 

Βίαιη Επικοινωνία’. Όταν μαθαίνουμε να ζητάμε συγκεκριμένες ενέργειες που 

μπορούν να πραγματοποιηθούν στην παρούσα στιγμή, αρχίζουμε να βρίσκουμε 

τρόπους για να εξασφαλίσουμε ότι οι ανάγκες όλων μας ικανοποιούνται. 

 

Η άλλη πλευρά του μοντέλου ‘Μη Βίαιη Επικοινωνία’ σχετίζεται με την 

Ενσυναίσθηση και την Ειλικρίνεια.  Ενσυναίσθηση σημαίνει να προχωρήσουμε 

πέρα από την απλή έκφραση συμπόνιας. Η ενσυναισθητική σύνδεση μπορεί να 

συμβεί έμμεσα και πιο "σιωπηλά", ενώ συνδεόμαστε με ένα άλλο άτομο του 

οποίου τα συναισθήματα κατανοούμε και οι ανάγκες του έχουν σημασία για εμάς. 

Αυτό αποτελεί σημείο καμπής σε προβληματικές καταστάσεις. Επίσης, η 

πρακτική της NVC περιλαμβάνει μια ενσυναισθητική σύνδεση με τον εαυτό μας: 

την "αυτο-ενσυναίσθηση". Ο σκοπός είναι να μας υποστηρίξει να διατηρήσουμε 

τη σύνδεση με τις δικές μας ανάγκες, να διαχειριστούμε τις ενέργειές μας με βάση 

τις αξίες της αυτοσύνδεσης και της αυτοαποδοχής . Το κομμάτι της Ειλικρίνειας 

σημαίνει να κατανοήσουμε πραγματικά τον εαυτό μας και τις ανάγκες μας και να 

είμαστε σε αρμονία με αυτό που είναι ζωντανό μέσα μας την παρούσα στιγμή. 

Συνοψίζοντας, αυτά τα συστατικά και μέρη οδηγούν σε ένα μοντέλο μη βίαιης και 

θετικής επικοινωνίας το οποίο περιγράφεται συνοπτικά στο παρακάτω μικρό 

πλαίσιο: 

 

Όταν βλέπω ότι_______________________________________________________________ 

Νιώθω οτι_____________________________________________________________________ 
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επειδή η ανάγκη μου για ______________________________________ είναι/δεν ικανοποιείται. 

Θα ήσουν πρόθυμος να_____________________________________________________? 

 

ΤΡΌΠΟΙ ΕΛΈΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΌΡΘΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆΣ  

 

Η γνώση του τρόπου ελέγχου της κακής συμπεριφοράς ενός μαθητή είναι η μισή 

λύση σε ένα περιστατικό (σύγκρουση, καυγάς κ.λπ.). Οι εκπαιδευτικοί και άλλοι 

επαγγελματίες της εκπαιδευτικής κοινότητας καλούνται συχνά να επιλύσουν 

διάφορα θέματα συμπεριφοράς με τους μαθητές τους. Υπάρχει μια ποικιλία 

μεθόδων που μπορεί να επιλέξει ένας εκπαιδευτικός για να διαχειριστεί τη 

συμπεριφορά των μαθητών. Μια από τις πιο αποτελεσματικές προσεγγίσεις που 

σχετίζονται με τη γλώσσα ‘Μη Βίαιη Επικοινωνία’ είναι η υιοθέτηση 

''στρατηγικών θετικής συμπεριφοράς''. Αυτές οι στρατηγικές σας 

ενθαρρύνουν να δείτε τη συμπεριφορά ως μια μορφή καλύτερης επικοινωνίας. 

Πρόκειται για τεκμηριωμένες, προληπτικές προσεγγίσεις που βοηθούν στην 

αλλαγή της συμπεριφοράς των μαθητών που προκαλούν προκλήσεις. Αντί να 

αντιδρούν στις προκλητικές συμπεριφορές, οι εκπαιδευτικοί/καθηγητές 

μπορούν να τις μειώσουν προληπτικά. Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των 

στρατηγικών θετικής συμπεριφοράς είναι τα εξής: 

• Χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών-

οικογενειών: Ένας εκπαιδευτικός μπορεί να κοιτάξει τους μαθητές με 

συμπονετική περιέργεια.  

• Διδάσκει και ενισχύει νέες δεξιότητες. 

• Τους προτρέπει να εξετάσουν πολλαπλούς λόγους για τις δυσκολίες 

συμπεριφοράς. 

Ορισμένα παραδείγματα στρατηγικών θετικής συμπεριφοράς παρουσιάζονται 

παρακάτω: 

➢ Προ-διόρθωση: μια στρατηγική που μπορεί να υπενθυμίσει στους μαθητές τις 

προσδοκίες συμπεριφοράς πριν εμφανιστούν πιθανά προβλήματα 

συμπεριφοράς. Ο εκπαιδευτικός εντοπίζει τι μπορεί να αποτελεί πρόκληση και 
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διδάσκει τη σωστή αντίδραση, χρησιμοποιώντας γλώσσα προσανατολισμένη 

στη δράση. 

➢ Προτροπή: τη χρησιμοποιείτε για να υπενθυμίσετε στους μαθητές τις 

προσδοκίες για οικείες καταστάσεις. 

➢ Όταν-τότε: μια μέθοδος που προσφέρει στους μαθητές μια επιλογή σχετικά 

με το πώς θέλουν να συμπεριφερθούν. Διατυπώνεται με τρόπο που προωθεί 

τη θετική νοοτροπία των μαθητών. Παράδειγμα: "Όταν μου μιλήσεις με πιο 

ήρεμη φωνή, τότε μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό". 

➢ Μη λεκτικά σήματα: ένας τρόπος προώθησης της καλύτερης επικοινωνίας με 

ταυτόχρονο περιορισμό των διακοπών κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας ή της 

επίλυσης ενός προβλήματος. Επικεντρώνεται στη χρήση μη λεκτικών 

σημάτων, τα οποία αποκαλούνται επίσης "σιωπηλά σήματα". Με τα μη λεκτικά 

σήματα, οι μαθητές μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους αθόρυβα και 

διακριτικά, γνωστοποιώντας ταυτόχρονα τις ανάγκες τους στον εκπαιδευτικό 

τους. Υποστηρίζεται ότι οι μαθητές που είναι επιρρεπείς στην επιθετικότητα 

φαίνεται να ανταποκρίνονται καλά στη χρήση των σημάτων και όχι στην 

ομιλία του δασκάλου (όπως οι εχθρικές λεκτικές εκφράσεις, οι απειλές ή οι 

φωνές)4. 

➢ Ανακατεύθυνση με σεβασμό: μια γρήγορη, στιγμιαία στρατηγική για την 

παροχή διορθωτικής ανατροφοδότησης στους μαθητές. Το βασικό μήνυμα 

είναι η χρήση ήρεμου τόνου, ουδέτερης γλώσσας του σώματος και σαφούς 

διατύπωσης. Συνήθως λέμε στους μαθητές τι ακριβώς κάνουν λάθος και τι 

πρέπει να κάνουν αντ' αυτού, με όσο το δυνατόν λιγότερα λόγια.  

➢ Διαλείμματα εγκεφάλου: γρήγορα, δομημένα διαλείμματα με χρήση 

σωματικής κίνησης, ασκήσεων ενσυνειδητότητας ή αισθητηριακών 

δραστηριοτήτων. Μπορούν να εξασκηθούν ατομικά ή ως τάξη. 

ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΈΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΙΚΉ 

ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΥΜΟΎ  

 
4 Guetzloe, E. (2022). Practical Strategies For Working With Students Who Display Aggression And 
Violence. Available here. 

https://cyc-net.org/cyc-online/cycol-0306-guetzloe.html
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Ο θυμός επηρεάζει όλους μας σε πολλές πτυχές της ζωής μας. Είναι ένα 

συναίσθημα που συνήθως συνδέεται με τη βίαιη επικοινωνία. Κάτω από τον θυμό 

υπάρχουν και άλλα συναισθήματα όπως η θλίψη, η απογοήτευση, η λύπη ή η 

απογοήτευση. Η αναζήτηση της φύσης αυτών των συναισθημάτων μπορεί να 

βοηθήσει να εντοπιστούν πιο γρήγορα οι υποκείμενες ανάγκες που προκαλούν το 

συναίσθημα του θυμού.5 Ο θυμός δεν εκδηλώνεται σε όλους τους ανθρώπους με 

τον ίδιο τρόπο. Μπορεί να προκληθεί είτε από εξωτερικές είτε από εσωτερικές 

επιρροές. Όταν νιώθουμε θυμό, μπορεί να συμβούν τρεις καταστάσεις:   

1. Είμαστε αναστατωμένοι επειδή δεν ικανοποιούνται οι ανάγκες μας 

2. Κατηγορούμε κάποιον ή κάτι άλλο επειδή δεν έχουμε πάρει αυτό που 

θέλουμε 

3. Θα μιλήσουμε ή θα ενεργήσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην πάρουμε 

αυτό που χρειαζόμαστε. 

 

Ο θυμός ως συναίσθημα μπορεί να εκφραστεί μέσω τριών βασικών τύπων: 

1. Παθητικός-επιθετικός θυμός: Το άτομο προσπαθεί να καταπιέσει το θυμό 

του για να αποφύγει την αντιμετώπισή του, αλλά συνήθως καταλήγει να τον 

εκφράζει με ανθυγιεινό τρόπο.  

2. Διεκδικητικός θυμός: Περιλαμβάνει τη διαχείριση του θυμού 

χρησιμοποιώντας τα λόγια μας για να εξηγήσουμε ήρεμα την κατάσταση. Ο 

θυμός εκφράζεται με μη απειλητικό τρόπο.  

3. Ανοιχτά επιθετικός θυμός: Αυτός ο τύπος θυμού μπορεί να συνοδεύεται 

από σωματική ή λεκτική επιθετικότητα, όπως φωνές ή χτυπήματα σε 

αντικείμενα. Ο στόχος αυτού του τύπου θυμού είναι συνήθως να πληγώσει 

συναισθηματικά ή σωματικά το άτομο στο οποίο στρέφεται ο θυμός. 

 

Ο θυμός μπορεί επίσης να εκφραστεί είτε λεκτικά είτε μη λεκτικά:  

 
5 Πηγή  here.  

https://www.heartland.edu/documents/idc/What%20is%20violent%20comm%20and%20nvc%20(Winters).pdf
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1) Λεκτικά: Όταν ένα άτομο εκφράζει το θυμό του λεκτικά, είναι πιθανό να το 

δείτε να υψώνει τη φωνή του. Μπορεί να γίνουν προσβλητικοί και να πουν 

πράγματα που πληγώνουν. 

2) Μη λεκτικά: Θα παρατηρήσετε κάποιες μικρές σωματικές αλλαγές σε ένα 

άτομο που εκφράζει το θυμό του μη λεκτικά. Μπορεί να συνοφρυώσουν το 

βλέμμα τους ή να συνοφρυωθούν και να χτυπήσουν τη γροθιά τους.  

Η εξάσκηση της μη βίαιης επικοινωνίας παίζει καθοριστικό ρόλο στην 

απελευθέρωση και τον εποικοδομητικό χειρισμό του θυμού των μαθητών. Σε 

καταστάσεις όπου ένας μαθητής νιώθει θυμό, θα πρέπει να διερευνηθούν δύο 

σημαντικά στοιχεία για την προσέγγιση της προέλευσης του θυμού:  

1) ποια είναι η συγκεκριμένη ανάγκη μας που δεν ικανοποιήθηκε και  

2) ποιο ήταν το έναυσμα για την πρόκληση του θυμού μας6  

Μερικά πρόσθετα βήματα που μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές και άλλους 

φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας να μετατρέψουν το θυμό τους σε 

συμπονετική σύνδεση παρουσιάζονται παρακάτω μέσα από 10 συγκεκριμένα 

απλά βήματα7:  

ΒΉΜΑ 1: ΣΚΕΦΤΕΊΤΕ ΤΟ ΘΥΜΌ ΣΑΝ ΈΝΑ ΚΌΚΚΙΝΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΑΜΠΛΌ ΣΑΣ 

Πρώτον, πρέπει να μάθουμε ότι ο θυμός είναι ένα προειδοποιητικό σήμα που μας 

λέει να σταματήσουμε και να κοιτάξουμε κάτω από το "συναισθηματικό μας 

καπό" τα συναισθήματά μας και για αποτελέσματα που κάνουν τη ζωή μας πιο 

ικανοποιητική. 

ΒΉΜΑ 2: ΚΟΙΤΆΞΤΕ ΜΕ ΣΑΦΉΝΕΙΑ ΤΙ ΣΥΝΈΒΗ Ή ΕΝΤΟΠΊΣΤΕ "ΜΌΝΟ ΤΑ 

ΓΕΓΟΝΌΤΑ 

Ρίχνουμε μια ξεκάθαρη ματιά σε αυτό στο οποίο αντιδράτε. Μόλις είστε σε θέση 

να περιγράψετε αντικειμενικά τι συνέβη, είναι πιο πιθανό να είστε ξεκάθαροι 

σχετικά με το τι χρειάζεστε.  

ΒΉΜΑ 3: ΑΝΑΛΆΒΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΘΎΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΏΣ ΑΙΣΘΆΝΕΣΤΕ  

 
6 Module 5: Practicing Nonviolent Communication in our Daily Lives. Διαθέσιμο  here. 
7 Gibson et al. (2001). Ten Steps that Transform Anger into Compassionate Connection. Διαθέσιμο 
here. 

https://cbseacademic.nic.in/nvc/Module5.pdf
https://www.naturalchild.org/articles/marshall_rosenberg/ten_steps.html#:~:text=Ten%20Steps%20that%20Transform%20Anger%20into%20Compassionate%20Connection
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Για να απελευθερώσετε και να εξατμίσετε ομαλά τον θυμό σας, πρέπει να 

υπενθυμίσουμε στον εαυτό σας ότι αυτό το συναίσθημα είναι ένα μήνυμα ότι 

κάποιες από τις ανάγκες σας μπορεί να έχουν αγνοηθεί. Μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε το θυμό σας για να "ακούσετε την καρδιά σας", ώστε να 

ανακαλύψετε τι χρειάζεται περαιτέρω προσοχή από εσάς.  

ΒΉΜΑ 4: "ΟΝΟΜΑΤΊΣΤΕ ΤΟ ΦΤΑΊΞΙΜΟ" ΚΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΊΣΤΕ ΤΙ 

ΑΙΣΘΑΝΌΜΑΣΤΕ 

Όταν θυμώνετε, είναι πιθανό να καλλιεργήσετε αυτόματα στο μυαλό σας μια 

"σκέψη ενοχής". Όταν συνειδητοποιήσετε τη "δήλωση ευθυνών" σας, μπορείτε να 

εξερευνήσετε τα συναισθήματά σας και να τα χρησιμοποιήσετε για να 

ξεκαθαρίσετε ποιες από τις ανάγκες σας μένουν ανεκπλήρωτες. 

ΒΉΜΑ 5: ΠΡΟΣΔΙΟΡΊΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΆΓΚΗ ΣΑΣ 

Στο βήμα 5, βιώνετε μια πληρέστερη αίσθηση του εαυτού σας επειδή έρχεστε σε 

επαφή με τις ανάγκες σας, συνειδητοποιώντας ότι μπορείτε να αναλάβετε θετική 

δράση για την ικανοποίηση αυτών των αναγκών.  

ΒΉΜΑ 6: ΒΡΕΊΤΕ ΈΝΑ "ΚΆΝΩ" ΠΊΣΩ ΑΠΌ ΈΝΑ "ΔΕΝ ΚΆΝΩ’’ 

Αρχίζετε να οραματίζεστε ενέργειες που μπορούν ενδεχομένως να ικανοποιήσουν 

τις προηγούμενες ανεκπλήρωτες ανάγκες σας. Είναι απαραίτητο να εστιάσετε 

την προσοχή σας σε αυτό που θέλετε και όχι σε αυτό που δεν θέλετε, 

προσπαθώντας να καταλήξετε σε μια συμφωνία γύρω από ένα "θετικό" αίτημα 

που δηλώνει αυτή την επίτευξη. 

ΒΉΜΑ 7: ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΕΊΤΕ ΜΙΑ ΘΕΤΙΚΉ ΔΡΆΣΗ  

Εδώ η ιδέα είναι να οραματιστείτε ότι το άλλο άτομο κάνει ή λέει κάτι αυτή τη 

στιγμή που βρίσκεται σε αρμονία με την επιθυμία σας και είναι πιθανό να 

ικανοποιήσει την ανικανοποίητη ανάγκη σας. Μπορείτε να αναρωτηθείτε: "Αυτή 

τη στιγμή, τι θα μπορούσε το άλλο άτομο να πει ή να κάνει για να ικανοποιήσει 

τις ανάγκες μου;". 

ΒΉΜΑ 8: ΚΑΤΟΝΟΜΆΣΤΕ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΉΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΣΑΣ  

Σε αυτό το βήμα, εστιάζετε εκ νέου την επίγνωσή σας στους άλλους 

εμπλεκόμενους, συνδέεστε με τα συναισθήματα και τις ανάγκες τους και 
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προσδιορίζετε ενέργειες που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ικανοποίηση των 

αναγκών τους.  

ΒΉΜΑ 9: ΑΠΟΦΑΣΊΣΤΕ ΓΙΑ ΠΟΙΑΝΟΎ ΤΗΝ ΑΝΆΓΚΗ ΘΑ ΜΙΛΉΣΕΤΕ ΠΡΏΤΑ 

Μετά από μια δύσκολη κατάσταση (σύγκρουση, καυγάς) μπορεί να σας 

ανακουφίσει να επιλέξετε ποιος θα ήθελε να μιλήσει πρώτος (είτε είμαστε 

εμπλεκόμενοι σε μια κατάσταση είτε απλώς βοηθάμε ως διαμεσολαβητές-

διαμεσολαβητές), γνωρίζοντας ότι μπορείτε να συνεχίσετε το διάλογο μέχρι να 

ικανοποιηθούν οι ανάγκες όλων μέσα από ενέργειες που όλοι είναι πρόθυμοι να 

αναλάβουν. 

ΒΉΜΑ 10: ΞΕΚΙΝΉΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΜΕ ΕΣΤΊΑΣΗ ΣΤΟ ΠΏΣ 

ΑΙΣΘΆΝΕΣΤΕ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΌ ΠΟΥ ΣΑΣ ΖΗΤΕΊΤΑΙ 

Το τελευταίο βήμα είναι να τα βάλετε όλα μαζί και να ξεκινήσετε μια επικοινωνία 

με ενσυναίσθηση, όπου εκφράζετε το πώς αισθάνεστε και λαμβάνετε το πώς 

αισθάνεται και ο άλλος. Πρέπει να παραμείνετε επικεντρωμένοι στο να 

διατυπώνετε σαφή αιτήματα και να έχετε επίγνωση του πώς αισθάνεστε για 

αυτό που σας ζητείται. 

 

Μια τελευταία μέθοδος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια καλή στρατηγική 

συμπεριφοράς στην τάξη για τη διαχείριση του θυμού των μαθητών ή ως βοήθεια 

για την ομαλή απελευθέρωσή του είναι η διαδικασία "RID" (Αναγνωρίζω - 

Προσδιορίζω - Πράττω)8. Μέσω της RID, ο μαθητής μπορεί να διαχειριστεί πιο 

αποτελεσματικά αρνητικά συναισθήματα και γεγονότα που μπορεί να 

προκαλέσουν άγχος και απογοήτευση στη ζωή του. Στο σχήμα παρουσιάζονται 

τα 3 βασικά βήματα αυτής της μεθόδου, καθώς και ορισμένες συμβουλές. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΏΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΆΛΛΟΥΣ 

 

Η επίρριψη ευθυνών είναι μια ανθρώπινη αντίδραση στις αρνητικές συνέπειες 

που μας βοηθά να διαφυλάξουμε την αίσθηση της αυτοεκτίμησής μας 

 
8 Classroom Behavioural Strategies And Interventions. Διαθέσιμο  here.  

https://www.edu.gov.mb.ca/k12/specedu/fas/pdf/5.pdf
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αποφεύγοντας τη συνειδητοποίηση των δικών μας αποτυχιών ή λαθών9. Ορίζεται 

ως η διαδικασία ανάθεσης ευθύνης για ένα σφάλμα. Κατηγορούμε τους άλλους 

για μια σειρά από περιστατικά και ένας πρώτος λόγος πίσω από τον οποίο οι 

άνθρωποι φαίνεται να κατηγορούν τους άλλους είναι ότι θέλουν να ξεφύγουν 

γρήγορα από την ενοχή. Ο David Burns έχει περιγράψει στο βιβλίο του "Feeling 

Good: The New Mood Therapy" ότι η ενοχοποίηση θεωρείται, μεταξύ άλλων, μια 

γνωστική διαστρέβλωση 10  που μπορεί να εκφραστεί είτε μέσω της 

προσωποποίησης είτε μέσω της κατηγορίας άλλων ανθρώπων για ό,τι 

συμβαίνει στη ζωή μας . 

 

Μια από τις πιο συνηθισμένες συμπεριφορικές εκφράσεις της κατηγορίας είναι 

το "παιχνίδι της κατηγορίας". Η Sabrina Romanoff έχει δηλώσει ότι "όταν οι 

άνθρωποι αντιμετωπίζουν επιπτώσεις ή απρόβλεπτες συνέπειες αφού κάνουν ένα 

λάθος, ο φόβος τους μπορεί να τους κάνει να υπερασπιστούν τον εαυτό τους 

μετατοπίζοντας την ευθύνη από τον εαυτό τους και μεταφέροντάς την σε ένα 

πρόσωπο που ορίζεται ως "αποδιοπομπαίος τράγος". Τα σημάδια που δείχνουν ότι 

κάποιος υιοθετεί μια προσέγγιση "παιχνιδιού επίρριψης ευθυνών" είναι τα εξής: 

1) Δείξιμο με το δάχτυλο11,  

2) Άρνηση της προσωπικής ευθύνης,  

3) Αποκλεισμός. Οι άνθρωποι μπορεί να αποκλείουν σταθερά ένα άτομο από μια 

ομάδα αποδίδοντάς του μια ένοχη "αίσθηση" και καθιστώντας το ως 

"αποδιοπομπαίο τράγο".12 

 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να αναλάβουμε την ευθύνη για τα συναισθήματά μας 

αντί να κατηγορούμε τους άλλους, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέουμε τα 

 
9 Mindful.care. (2020). The Power of Responsibility vs Blame. Διαθέσιμο here.  
10 Αυτές οι γνωστικές διαστρεβλώσεις περιγράφονται ως μοτίβα σκέψης που είναι λανθασμένα ή 
ανακριβή και έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν ψυχολογική δυσφορία. 
11 Finger pointing είναι "η πράξη της απόδοσης ευθυνών, όπως για μια επιβλαβή πολιτική ή μια μη 
συνετή απόφαση, σε κάποιον ή κάποιους άλλους, συχνά σε μια προσπάθεια να αποφύγει την ευθύνη 
από τον εαυτό του. Διαθέσιμο here.  
12 Gupta. S. (2022). What Is the Blame Game? Available here.  

https://mindful.care/blog/the-power-of-responsibility-vs-blame
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/finger-pointing
https://www.verywellmind.com/blame-game-definition-signs-impact-and-prevention-5215208
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συναισθήματά μας με τις ανάγκες μας. Για παράδειγμα, αντί να λέμε "αισθάνομαι 

(ένα συναίσθημα) επειδή..." μπορούμε να πούμε "αισθάνομαι... επειδή έχω 

ανάγκη...". Παρακάτω παρουσιάζονται πρόσθετα χρήσιμα βήματα 13  που 

μπορούν να βοηθήσουν μαθητές και εκπαιδευτικούς να αποτρέψουν τον κύκλο 

των κατηγοριών σε ένα σχολικό περιβάλλον: 

 

➢  Αναθέστε ευθύνες: Αυτό μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της ασάφειας. 

Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην ενίσχυση της αίσθησης της ιδιοκτησίας και 

της προσωπικής υπευθυνότητας. 

➢ Αποδεχτείτε τα λάθη: Είναι πανταχού παρόντα και αποτελούν μέρος της 

ανθρώπινης εμπειρίας. 

➢ Ανταποκριθείτε με ενσυναίσθηση: Ακόμη και αν κάποιος κάνει λάθος ή η 

συμπεριφορά του δεν είναι σωστή, είναι σημαντικό να αντιμετωπίζετε την 

κατάστασή του με ενσυναίσθηση.  

➢ Επικεντρωθείτε στις λύσεις: Το κλειδί είναι να μετατοπιστείτε από το 

ποιος φταίει στο τι μπορεί να γίνει γι' αυτό. Οι μαθητές εστιάζουν την 

ενέργειά τους σε πιθανές λύσεις. 

 

ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΥΓΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 

Η δημιουργία παραγωγικών και υγιών σχέσεων είναι απαραίτητη για τη ζωή των 

μαθητών, μέσα στη σχολική κοινότητα και την κοινωνία. Οι υγιείς σχέσεις 

ενσωματώνουν πολλά οφέλη (όπως το να νιώθουν όλοι ότι τους σέβονται, τους 

εκτιμούν και τους ενθαρρύνουν). Αντίθετα, οι ανθυγιεινές σχέσεις μπορεί να έχουν 

μακροπρόθεσμα αρνητικό αντίκτυπο τόσο στην επικοινωνία μεταξύ των 

μαθητών όσο και στην εσωτερική τους ισορροπία μεταξύ των συναισθημάτων 

τους και των εξωτερικών γεγονότων. Είναι σημαντικό οι μαθητές να γνωρίζουν 

ποια χαρακτηριστικά συνεπάγονται οι υγιείς και οι ανθυγιεινές σχέσεις. Μια υγιής 

 
13 Ibid. 
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σχέση αποτελείται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Αμοιβαίο σεβασμό- 

Εμπιστοσύνη- Ισότητα- Ειλικρίνεια- Καλή επικοινωνία14. 

Αν και οι υγιείς σχέσεις είναι από τη φύση τους θετικές, οι ανθυγιεινές είναι 

αρνητικές- είναι δομημένες πάνω σε μια ανισορροπία δύναμης και ελέγχου. Ο 

πίνακας συνοψίζει τη φύση μιας υγιούς σχέσης σε σύγκριση με εκείνη μιας 

ανθυγιεινής15. 

Μια από τις πιο κρίσιμες πτυχές για τη δημιουργία υγιών σχέσεων μεταξύ των 

μαθητών είναι η εισαγωγή τους σε πρακτικές που βασίζονται στις σχέσεις μέσα 

στην τάξη, οι οποίες μπορούν να τους βοηθήσουν να μάθουν για αυτό που 

ονομάζεται "σχεσιακή δύναμη" ή δύναμη με τους άλλους. Σε μια τάξη που 

βασίζεται στη σχέση, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές προσπαθούν να 

συνειδητοποιήσουν τα θεμελιώδη βήματα για το πώς να εκφράζουν τις ανάγκες 

τους ή να εξασκούνται σε νέους τρόπους έκφρασής τους, οι οποίοι είναι πιο 

πιθανό να εισακουστούν και να γίνουν σεβαστοί από όλους. Μια τάξη που 

βασίζεται στη σχέση χρησιμοποιεί κατευθυντήριες γραμμές για το πώς να 

επικοινωνούν καλύτερα μεταξύ τους. 

 

Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ  

Η καλλιέργεια μιας θετικής νοοτροπίας στη σκέψη κάθε μαθητή είναι θεμελιώδης 

για τη διατήρηση της ψυχικής και συναισθηματικής του υγείας σε καλό επίπεδο 

σε κάθε πτυχή της ζωής του, συμπεριλαμβανομένης της εκπαιδευτικής του 

εμπειρίας. Τα θετικά συναισθήματα προωθούν δημιουργικές δράσεις, καινοτόμες 

ιδέες και κοινωνικούς δεσμούς, οι οποίοι με τη σειρά τους εμπλουτίζουν 

περαιτέρω τους προσωπικούς πόρους του ατόμου (που κυμαίνονται από 

φυσικούς και πνευματικούς πόρους έως κοινωνικούς και ψυχολογικούς πόρους). 

Όλοι αυτοί οι πόροι συσσωρεύονται με την πάροδο του χρόνου και αυξάνουν τη 

συνολική ευημερία του ατόμου. Αυτό διαμορφώνει έναν θετικό κύκλο: Αυξημένη 

 
14 Sword, R. (2021). How to Teach Children About Healthy Relationships. Available here.  
15 Inspired by: Western Health. (2011). Healthy Relationships. P. 3. Available here. 

https://www.highspeedtraining.co.uk/hub/teaching-children-about-healthy-relationships/
https://westernhealth.nl.ca/uploads/Addictions%20Prevention%20and%20Mental%20Health%20Promotion/Healthy%20Relationships%20Resource%20Kit%20-%20Western.pdf
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ευημερία → περισσότερα θετικά συναισθήματα → μεγαλύτερη 

ανθεκτικότητα αυξημένη ευημερία.16 

 

Οι άνθρωποι που αισθάνονται και εκφράζονται θετικά τείνουν να είναι πιο 

αποδοτικοί και πιο ανοιχτοί σε πληροφορίες και επιλογές. Επιπλέον, τα θετικά 

συναισθήματα διευρύνουν το γνωστικό εύρος ενός ατόμου, αποτέλεσμα που 

μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των "επιπέδων ντοπαμίνης στον εγκέφαλο". Όλες 

οι προηγούμενες δηλώσεις και απόψεις έρχονται σε αντίθεση με τα αρνητικά 

συναισθήματα, τα οποία θεωρείται ότι προάγουν μια στενή, άμεση, 

"προσανατολισμένη στην επιβίωση" συμπεριφορά. Για παράδειγμα, το αρνητικό 

συναίσθημα του άγχους οδηγεί στη συγκεκριμένη αντίδραση "μάχης ή φυγής" για 

την άμεση επιβίωση. Για να επιβιώσουν, τα αρνητικά συναισθήματα εστιάζουν 

αμέσως την προσοχή τους σε μια συγκεκριμένη συμπεριφορική αντίδραση, όπως 

το "τρέξιμο ή η μάχη", και ως εκ τούτου δεν επεκτείνουν τη σκέψη τους σε άλλες 

εναλλακτικές συμπεριφορές.17 

Η θετική σκέψη έχει πολλά οφέλη που δεν μπορούν να αγνοηθούν, ειδικά στο 

σχολικό περιβάλλον όπου τα παιδιά αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις κατά την 

αλληλεπίδρασή τους με τους συμμαθητές τους και τους δασκάλους τους. Πριν 

προχωρήσουμε στον κρίσιμο ρόλο της θετικότητας στον τρόπο σκέψης των 

μαθητών, είναι απαραίτητο να αναφέρουμε τον ορισμό της θετικής σκέψης. 

Συγκεκριμένα, η θετική σκέψη διαμορφώνεται ως "μια συμπληρωματική 

στάση σε κάθε κοινωνία. Περιλαμβάνει μια νοητική στάση που ενθαρρύνει 

ένα άτομο να στοχεύει σε ευχάριστα και αποδεκτά αποτελέσματα"18. 

 

Για τους φοιτητές, οι καθημερινές τους υποχρεώσεις μπορεί να γίνουν 

πραγματικά αγχωτικές. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να ακολουθούνται ορισμένες 

 
16 Ibid.  
17 BANNINK FREDRIKE P. (2017). Building Positive Emotions in Mediation. Available here. 
18 Macleod, A and Moore, R. (2000). Positive Thinking Revisited: Positive Cognition, Well-being and 
Mental Health. Clinical Psychology and Psychotherapy. 1099 – 0879.  

https://mediate.com/building-positive-emotions-in-mediation/
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πρακτικές τεχνικές για να σκέφτονται και να επικοινωνούν θετικά. Μερικά 

παραδείγματα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων θετικής σκέψης μέσα στη σχολική 

τάξη19  είναι τα εξής: 

 

1. Εφαρμόστε το παιχνίδι της ακροστιχίδας20: 

Η ιδέα αυτής της πρακτικής εφαρμόζεται ως εξής: αρχικά ένας εκπαιδευτικός 

προσφέρει στους μαθητές ένα κομμάτι χαρτί και τους ζητά να γράψουν τη λέξη 

"ΣΤΑΣΗ" κάθετα στην αριστερή πλευρά του χαρτιού τους. Θέτει ένα χρονόμετρο 

και στη συνέχεια ζητά από τους μαθητές να γράψουν χαρακτηριστικά και 

ιδιότητες που παρατηρούνται σε θετικά άτομα με λέξεις ή φράσεις που 

αντιστοιχούν στα γράμματα της αριστερής πλευράς. Για παράδειγμα, στο γράμμα 

"Σ" στο "ΣΤΑΣΗ" θα μπορούσαν να γράψουν: "Βλέπει πάντα το καλό σε μια 

κατάσταση". Στη συνέχεια, βάλτε τους μαθητές να χωριστούν σε ομάδες και να 

μοιραστούν τις ακροστιχίδες τους με τους συμμαθητές τους. 

 

2. Η αλλαγή συμπεριφοράς (Turn-it Around Attitude):  

Αυτή η προσέγγιση μπορεί να εφαρμοστεί ως εξής: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

προσφέρουν στους μαθητές ένα κομμάτι χαρτί, ζητώντας τους να το διπλώσουν 

σε κάποια μέρη και να γράψουν σε όλα τα μέρη "σχολείο", "φίλοι", "οικογένεια", 

"σπίτι", "αυτοεικόνα" και "δραστηριότητες". Στη συνέχεια, κάποιοι μαθητές που 

λειτουργούν ως εθελοντές ρωτούν τους συμμαθητές τους ποια προβλήματα 

συναντούν συχνά για κάθε κατηγορία. Στη συνέχεια, τους καθοδηγούν να πάρουν 

αυτά τα θέματα/προβλήματα και να σχηματίσουν μια ερώτηση σχετικά με τον 

τρόπο επίλυσής τους. Στη συνέχεια, αντιστρέφουν τη στάση βοηθώντας τους 

συμμετέχοντες να θέσουν στον εαυτό τους τις ακόλουθες ερωτήσεις: 

• Πώς αισθάνομαι γι' αυτό; Θέλω να λύσω αυτό το πρόβλημα; 

• Έχω κατηγορήσει άλλους ανθρώπους για αυτό το πρόβλημα; 

• Τι θα συμβεί βραχυπρόθεσμα αν δεν λύσω αυτό το πρόβλημα; 

 
19 Educationworld. (2022). Four Activities for Positive Thinking Day. Available here.  
20 Τύπος γρίφου   

https://www.educationworld.com/teachers/four-activities-positive-thinking-day
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• Ποια μικρά πράγματα μπορώ να κάνω για να εργαστώ προς την 

κατεύθυνση της επίλυσης αυτού του προβλήματος; 

• Πώς πρέπει να αλλάξω τη στάση μου για να λύσω το πρόβλημα; 

• Τι θα συμβεί μόλις λυθεί αυτό το πρόβλημα; 

Αυτή η δραστηριότητα προσφέρει στους μαθητές την ευκαιρία να 

αναδιατυπώσουν τα αναφερόμενα προβλήματα που έχουν συναντήσει και να 

προσφέρουν μια λύση προς αυτά. 

 

3. Φόρμουλα θετικού καρχαρία (Positive Shark Formula) :  

Ο Jon Gordon προσφέρει ένα συγκεκριμένο μοντέλο που μπορεί να βοηθήσει στην 

ανάπτυξη της θετικής σκέψης των μαθητών και των νεαρών μαθητών όταν τα 

πράγματα πάνε στραβά και όχι πάντα όπως είχαν αρχικά προγραμματιστεί. Το 

μοντέλο αυτό διαμορφώνεται ως "E+P=O → Events + Positive responses= 

Outcome",  το οποίο ερμηνεύεται ως εξής:  

 

Ε' σημαίνει ‘Γεγονότα’ (από το αγγλικό Events): ζητάμε πρώτα από τους 

μαθητές να συνειδητοποιήσουν ότι τα διάφορα γεγονότα στη ζωή τους δεν 

μπορούν εύκολα να ελεγχθούν από τους ίδιους. 'Αυτό που μπορούν να ελέγξουν 

είναι το 'Π’ (από το αγγλικό Positive responses), το οποίο αντιπροσωπεύει τις 

θετικές αντιδράσεις τους, και το 'Ο' (από το αγγλικό outcomes) αφορά τα 

αποτελέσματα της περιγραφόμενης κατάστασης. 
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Περιγραφή της ενότητας, βήμα προς βήμα 
 

Αίθουσα: Τάξη 

Αποτελέσματα: 
 Διαχείριση του θυμού, σύνδεση με τα συναισθήματα και την προσωπική ευθύνη, αναγνώριση των προειδοποιητικών σημείων των ανθυγιεινών 
σχέσεων, εξάσκηση της θετικής σκέψης. 

Περιεχόμενα 
 1. Το θυμωμένο χταπόδι 

2. Ειρηνική αντιμετώπιση των αρνητικών συναισθημάτων  

3. Αναγνωρίζοντας τα συναισθήματά μου και την ευθύνη  

4. 'Η αγάπη είναι... η αγάπη δεν είναι'  

5. Εστιάζοντας στα θετικά  

Διάρκεια: 130’ 

1Η ΔΡΑΣΤ:  25’.  

2Η ΔΡΑΣΤ: 25’.  

3Η ΔΡΑΣΤ: 25’ 

4Η ΔΡΑΣΤ: 30’ 

5Η ΔΡΑΣΤ: 25’ 

Περιεχόμενο 

Δραστηριοτήτων  

(βήμα προς 

βήμα) 

 
 

1η  ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ: ΤΟ ΘΥΜΩΜΈΝΟ ΧΤΑΠΌΔΙ 

ΣΤΟΧΟΙ 

Διδάξτε στους μαθητές που μπορεί να αισθάνονται θυμωμένοι ή να συμπεριφέρονται επιθετικά με ένα άτομο ή 

ένα γεγονός πώς να ηρεμήσουν και να συνεργαστούν με τους άλλους για να ελέγξουν το συναίσθημά τους  

ΒΟΗΘΕΙΑ 

Προσπαθήστε να εφαρμόσετε αυτή τη δραστηριότητα σε ομάδες και όχι με κάθε μαθητή ξεχωριστά, καθώς μπορούν να μοιραστούν πιο εύκολα 

τις ιδέες τους, ενώ προβληματίζονται για 8 διαφορετικές στρατηγικές.   

ΒΗΜΑΤΑ:  

Οι μαθητές (με έναν εκπαιδευτικό) αρχίζουν να παρακολουθούν το παρακάτω βίντεο με ένα χταπόδι που προσπαθεί να εξαπλώσει το "θυμό" του 

στη γύρω θάλασσα (σύνδεσμος του βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=lMYF_IFcSVM ). Στη συνέχεια, συζητούν 8 διαφορετικούς τρόπους 

με τους οποίους το χταπόδι μπορεί να ηρεμήσει (σε σχέση με τα 8 πόδια του), ζωγραφίζοντας μια εικόνα ενός χταποδιού (όπως η παρακάτω) και 

Τύπος 

δραστηριότητας: 

Ομαδικός 

προβληματισμός 

σχετικά με τη 

διαχείριση του θυμού 

/ ομαλή 

απελευθέρωση  

  

  

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=lMYF_IFcSVM
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προτείνοντας σε μικρές ομάδες οκτώ στρατηγικές διαχείρισης του θυμού (σε κάθε πόδι του χταποδιού αντίστοιχα). Αφού γράψουν τους 8 

διαφορετικούς τρόπους διαχείρισης του θυμού, οι ομάδες συζητούν όλες μαζί ποια είναι η πιο δύσκολη και πιο ευέλικτη στρατηγική που υιοθετούν 

όταν θυμώνουν με ένα συγκεκριμένο γεγονός. 

 

1. ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΣΥΖΉΤΗΣΗΣ 

2. 1. Πώς μπορεί να οπτικοποιηθεί ή να απεικονιστεί ο θυμός; 

3. 2. Ποιες είναι οι στρατηγικές- τα εργαλεία που πρέπει να ακολουθήσουμε για να δαμάσουμε τον θυμό μας;  

4. Πηγή: Video: https://www.youtube.com/watch?v=lMYF_IFcSVM και για περισσότερες πληροφορίες: 

http://www.stressfreekids.com/10667/anger-management 

5.  

2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ: ΕΙΡΗΝΙΚΉ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΏΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΆΤΩΝ 

ΣΤΟΧΟΙ 

• να εξεταστεί και να κατανοηθεί αρχικά ο ρόλος που παίζουν τα συναισθήματα στις συγκρούσεις 

• να διδαχθούν συγκεκριμένα βήματα για την αντιμετώπιση δύσκολων συναισθημάτων, όπως ο θυμός 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 

Προτείνεται να υλοποιήσετε αυτή τη δραστηριότητα με σχετικά μικρό αριθμό μαθητών (έως 10 το πολύ). Διαφορετικά, ορισμένοι μαθητές 

αφηγούνται την ιστορία και άλλοι προσφέρουν κορυφές και κάνουν ερωτήσεις για την ιστορία.   

ΒΗΜΑΤΑ 

Αρχικά οι μαθητές συζητούν το ρόλο που παίζουν τα συναισθήματα στην καθημερινή τους ζωή και πώς αυτά έρχονται στην επιφάνεια κατά τη 

διάρκεια συγκρούσεων/διαφωνιών στο σχολείο. Θυμούνται μια παρελθούσα εμπειρία όπου ένιωσαν θυμό και διαβάζουν σιωπηλά τα βήματα του 

παρακάτω φυλλαδίου (σε μορφή εικόνας): 

Στη συνέχεια, τους ζητείται από τον εκπαιδευτικό τους ή έναν άλλο συμμαθητή τους να γράψουν/σχεδιάσουν/μιλήσουν για τη συγκεκριμένη 

εμπειρία εξαιτίας της οποίας ένιωσαν αυτό το συναίσθημα. Μπορούν να συμβουλευτούν τον παρακάτω κατάλογο για να διαλέξουν τα ακριβή 

συναισθήματα που αντιπροσωπεύουν καλύτερα την εμπειρία/συναίσθημα που δείχνει θυμό ή ένα παρόμοιο συναίσθημα που βρίσκεται κάτω από 

το θυμό:  

https://www.cnvc.org/training/resource/feelings-inventory   

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Αφήγηση, 

ομαδικός 

προβληματισμός 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lMYF_IFcSVM
http://www.stressfreekids.com/10667/anger-management
https://www.cnvc.org/training/resource/feelings-inventory
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Αφού καταγράψουν ή ζωγραφίσουν σε ένα χαρτί τους παράγοντες που προκάλεσαν ένα τέτοιο συναίσθημα ή το ίδιο το περιστατικό, καταλήγουν 

στη λύση που τους έρχεται πρώτη στο μυαλό για την εμπειρία αυτή. Στο τέλος, κλείνουν τη δραστηριότητα ακούγοντας προσεκτικά όλες τις ιστορίες, 

προσφέροντας ο ένας στον άλλον μια θετική συμβουλή για να απελευθερώσουν ήρεμα το θυμό τους και να βρουν ισορροπία με τον εσωτερικό τους 

εαυτό. 

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΣΥΖΉΤΗΣΗΣ 

1. Ποιο ρόλο παίζουν τα συναισθήματα στην καθημερινή μας ζωή και πώς βγαίνουν στην επιφάνεια κατά τη διάρκεια συγκρούσεων/διαφωνιών 

στο σχολείο; 

2. Κάτω από ποιες συνθήκες έχετε νιώσει θυμό στο παρελθόν; 

3. Τι θα κάνατε για να αλλάξετε αυτό το συναίσθημα;  

 

3η ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ: ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΆΤΩΝ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ ΜΟΥ 

ΣΤΟΧΟΙ 

• Να προβληματιστούμε μαζί για το πώς μπορούμε να υιοθετήσουμε συλλογικά μια μη κατηγορηματική στάση απέναντι στους άλλους.   

ΒΗΜΑΤΑ:  

Ένας ή περισσότεροι μαθητές μπορούν πρώτα να αναλάβουν το ρόλο του ομιλητή και να θέσουν τις πρώτες 5 ερωτήσεις στους συμμαθητές τους, 

προκειμένου να ελέγξουν την ικανότητά τους να αναγνωρίζουν αν η δήλωση εστιάζει στην προσωπική ευθύνη και τα συναισθήματα ή δίνει έμφαση 

στην "επίρριψη ευθυνών στον άλλο". Στη συνέχεια, ένα μέρος των ακροατών και των ερωτηθέντων αναλαμβάνει το ρόλο του ομιλητή και θέτει 

στους αρχικούς μαθητές ως ομιλητές τις υπόλοιπες ερωτήσεις. Μετά από αυτά τα βήματα, συζητούν σχετικά με τις υποθέσεις τους και 

προβληματίζονται από κοινού για το πώς μπορούν να υιοθετήσουν συλλογικά μια μη κατηγορηματική στάση απέναντι στους άλλους.   

 

Το κουίζ μπορεί να ξεκινήσει ως εξής:  

Παραδείγματα δηλώσεων (μέρος των ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ)  

 

Ποιες από τις παρακάτω δηλώσεις αποδέχονται την ευθύνη για τα συναισθήματα αντί να κατηγορούν κάποιον άλλο;  

1. "Με προσβάλλεις όταν δεν με συστήνεις στους φίλους σου" 

2. "Ζηλεύω όταν επιλέγεις να περνάς χρόνο μαζί της αντί για μένα, γιατί έχω ανάγκη να νιώθω σημαντική στη ζωή σου" 

3. "Αισθάνομαι ευχαρίστηση όταν μου φέρνεις λουλούδια"  

4. "Με τρομάζει που αισθάνεσαι έτσι, γιατί ήλπιζα ότι θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε συμφωνία"  
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5. "Αισθάνομαι απογοητευμένος γιατί ποτέ δεν εκπληρώνεις τις υποσχέσεις σου"  

6. "Ανησυχώ γιατί πίστευα ότι θα προλαβαίναμε καλά στο δρόμο"  

7. "Ορισμένες λέξεις με κάνουν να νιώθω πολύ άβολα" 

8. "Αισθάνομαι ανακουφισμένος που δεν τραυματίστηκες" 

9. "Αισθάνομαι ενθουσιασμένος όταν φωνάζουν το όνομά μου" 

10. "Με πληγώνει που δεν με κάλεσες στο πάρτι σου, γιατί νόμιζα ότι ήμασταν φίλοι" 

 

4η ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ: Η ΑΓΆΠΗ ΕΊΝΑΙ... Η ΑΓΆΠΗ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ21 

ΣΤΟΧΟΙ 

• να βοηθήσει τους μαθητές να εντοπίσουν τα χαρακτηριστικά μιας "υγιούς" σχέσης 

• να αναγνωρίσουν τα προειδοποιητικά σημάδια μιας "ανθυγιεινής" σχέσης  

• να αναπτύξουν κατανόηση των διαφορών μεταξύ υγιών και ανθυγιεινών σχέσεων 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 

Οι λέξεις στο ευρετήριο των καρτών πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερες και είτε δακτυλογραφημένες είτε τυπωμένες ευκρινώς. 

 

ΒΗΜΑΤΑ:  

Το πρώτο βήμα είναι να προετοιμάσετε μια σειρά από καρτέλες ευρετηρίου, καθεμία από τις οποίες θα περιέχει μία από τις λέξεις "Η αγάπη είναι... 

η αγάπη δεν είναι" που αναφέρονται παρακάτω:  

Ελευθερία Εαυτού, Δεκτικότητα, Άγγιγμα, Ανεξαρτησία, Συμβιβασμός, Υπευθυνότητα, Σκληρή δουλειά, Φόβος, Πίεση, Εμπιστοσύνη, Δέσμευση 

Βία, Χειραγώγηση, Σεβασμός, Εγγύτητα, Μοίρασμα, Κατοχή, Έλεγχος, Υπόσχεση, Ειλικρίνεια, Εκφοβισμός, Εμμονή, Φροντίδα, Πόνος,  

Ενσυναίσθηση, Σκληρότητα, Απειλή 

 

Η δραστηριότητα ξεκινά με τη διανομή των λέξεων στους μαθητές που συμμετέχουν σε ομάδες. Ένας προς έναν, κάποιοι μαθητές από κάθε ομάδα 

θα κρατήσουν μια κάρτα για να διαβαστεί δυνατά είτε από τους ίδιους είτε από έναν εθελοντή συμμαθητή/εκπαιδευτικό τους. Στη συνέχεια, η 

ομάδα θα συζητήσει αν η λέξη που αναγράφεται στην κάρτα είναι ή όχι χαρακτηριστικό μιας υγιούς σχέσης. Μόλις η ομάδα καταλήξει σε μια 

απόφαση, ο κάτοχος της κάρτας προσθέτει στη συνέχεια τη λέξη κάτω από τον κατάλληλο τίτλο (είτε "Υγιής", είτε "Ανθυγιεινή", είτε στο ενδιάμεσο).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ομαδικός 

προβληματισμός, 

κουίζ 

 

 

 

 
21 Source available here.  

https://westernhealth.nl.ca/uploads/Addictions%20Prevention%20and%20Mental%20Health%20Promotion/Healthy%20Relationships%20Resource%20Kit%20-%20Western.pdf
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5Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ: ΕΣΤΊΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΤΙΚΆ22 

ΣΤΟΧΟΙ 

• Εστίαση στη θετική πλευρά των αρνητικών πραγμάτων/εμπειριών  

• Να αναπτύξουμε περαιτέρω την ικανότητά μας να σκεφτόμαστε και να ενεργούμε θετικά  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 

Οι μικρότεροι μαθητές μπορεί να χρειαστούν ένα παράδειγμα που θα τους προτείνει ο δάσκαλός τους. Οι μαθητές θα πρέπει να διαβεβαιωθούν ότι 
οι απαντήσεις τους θα παραμείνουν εμπιστευτικές, εκτός εάν επιθυμούν να μοιραστούν περαιτέρω προσωπικές ιστορίες με την τάξη.   
 

ΒΗΜΑΤΑ:  

Οι μαθητές ξεκινούν διαβάζοντας ή διαβάζοντας από τον εκπαιδευτικό τους/έναν εθελοντή συμμαθητή τους την ακόλουθη εισαγωγική παράγραφο:  

 

"Οι άνθρωποι με θετική στάση πιστεύουν ότι έχουν μέσα τους την ικανότητα να ξεπεράσουν πολλά εμπόδια. Ό,τι κι αν τους προσφέρει η ζωή, η 

ικανότητά τους να σκέφτονται θετικά τους βοηθά να ξεπεράσουν ακόμη και τις πιο δύσκολες καταστάσεις... οι στάσεις είναι πιο σημαντικές από τα 

γεγονότα", σύμφωνα με τον διάσημο ψυχίατρο Dr. Karl Menninger. Αν έχετε μια ηττοπαθή στάση, τότε πιστεύετε ότι είστε αποτυχημένοι, είτε είστε 

πραγματικά αποτυχημένοι είτε όχι".  

 

Στη συνέχεια, οι μαθητές σκέφτονται κάτι που τους έχει ανησυχήσει και καταγράφουν τις απαντήσεις τους στις ερωτήσεις που τους τίθενται στο 

παρακάτω φύλλο δραστηριότητας:  

Δάσκαλος ή ένας εθελοντής μαθητής: "Σκεφτείτε μια κατάσταση που σας έκανε να νιώσετε ανησυχία. Γράψτε μια πρόταση που να περιγράφει την 

κατάσταση αυτή. Στη συνέχεια, φτιάξτε έναν κατάλογο ΟΧΙ με τους παράγοντες που είναι εναντίον σας, αλλά με τους παράγοντες που είναι υπέρ 

σας. Μπορεί να σας εκπλήξει πόσα θετικά πράγματα έχετε πραγματικά υπέρ σας’ 

Μια κατάσταση για την οποία ανησυχώ:  

Παράγοντες που είναι ευνοϊκοί για μένα: 

 

Αφού οι μαθητές απαντήσουν στις προαναφερθείσες ερωτήσεις, δοκιμάζουν στη συνέχεια την ίδια άσκηση με μια πραγματική κατάσταση που 

καλύπτεται ή αναφέρεται σε μια εφημερίδα. Θα εντοπίσουν ένα άτομο που παλεύει με μια κρίση ή ένα πρόβλημα. Σε ξεχωριστό χαρτί, θα συντάξουν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
22 Source: http://uploads.registerguard.com/nie/positive-thinking.pdf  (p. 9). 

http://uploads.registerguard.com/nie/positive-thinking.pdf
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έναν κατάλογο με τους παράγοντες ή τις συμπεριφορές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν το άτομο αυτό να αντιμετωπίσει την κατάσταση με 

επιτυχία. 

 

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΣΥΖΉΤΗΣΗΣ 

1.  Τι τράβηξε περισσότερο την προσοχή σας στην εφημερίδα; 

2.  Τι χρειάζεται περισσότερο το άτομο που βιώνει το πρόβλημα;  

3. Ποιοι είναι οι παράγοντες που θα μπορούσαν εύκολα να επιλύσουν αυτό το πρόβλημα;  

Υλικά Σύνδεση στο διαδίκτυο, στυλό, μολύβια, χαρτιά, πίνακας ή flipchart με μεγάλα χαρτιά, μαρκαδόροι, ένα μεγάλο χαρτί για να σχεδιάσετε ένα σώμα, 
ταινίες, ενδεικτικές εφημερίδες (στην εθνική γλώσσα) 

Pens, blank sheets, flipchart, flipchart markers, Power Point, Ball 
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