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Ζ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ δεκηνπξγήζεθε γηα λα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα μεπεξάζνπλ ηα
πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην άγρνο θαη ηελ αζθάιεηα ζηελ ηάμε, λα δψζνπλ εξγαιεία γηα ηελ
αχμεζε ηεο εκπινθήο ησλ καζεηψλ/ηξησλ ζηε κάζεζε, ψζηε λα απμεζεί ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα κάζεζε.
Δπίζεο λα δεκηνπξγήζνπλ έλα πεξηβάιινλ εκπηζηνζχλεο θαη αζθάιεηαο γηα ζπλεξγαζία θαη γηα
αληηκεηψπηζε αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, θαη ζπγθξνχζεσλ θαη γηα λα αμηνπνηήζνπλ θαιχηεξα ηελ
νκαδηθή εξγαζία.
Σν έγγξαθν είλαη ε πλεπκαηηθή παξαγσγή ηνπ ρξεκαηνδνηνχκελνπ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή
πξνγξάκκαηνο ERASMUS plus “HEALTH CREDU”, ην νπνίν πξνζπαζεί λα δψζεη ιχζεηο θαη λα θάλεη ην
καζεζηαθφ πεξηβάιινλ αζθαιέζηεξν θαη πγηέζηεξν.
Πηζηεχνπκε φηη ηα ηξέρνληα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ ηάμε δελ
ζρεηίδνληαη κε ηελ έιιεηςε γλψζεσλ ζηνλ ηνκέα, αιιά κε ηελ έιιεηςε δεμηνηήησλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο
ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο. Απαηηείηαη ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε γηα ηε κεηαηξνπή ηεο γλψζεο ζε δξάζε.
Χο εθ ηνχηνπ, ε κεζνδνινγία ζα δψζεη κηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε θαη ζα βνεζήζεη λα γίλνπλ
βίσκα δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη. Δπίζεο ζα πξνζθέξεη εξγαιεία γηα λα ππνζηεξίμεη ηηο επηζπκεηέο
αιιαγέο ζηελ ηάμε.
Ζ κεζνδνινγία απηή δελ είλαη έλα εξγαιείν γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αιιαγή ησλ
καθξννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, φπσο ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ηνπο θνηλσληθννηθνλνκηθνχο θαη
νηθνγελεηαθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ ηάμε ή ηελ θαθή ιήςε απνθάζεσλ απφ
ηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ.
Θα βνεζήζεη φκσο λα γίλνπλ αιιαγέο ζε πξνζσπηθό επίπεδν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη ζα βειηηψζεη
ηηο ηθαλφηεηεο αληηκεηψπηζεο ή πξφιεςεο δπζθνιηψλ πνπ εκθαλίδνληαη.
Ζ ΤΠΟΣΉΡΗΞΖ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΉ ΔΠΗΣΡΟΠΉ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΉ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ ΔΚΓΟΖ
ΓΔΝ ΤΝΗΣΆ ΑΠΟΓΟΥΖ ΣΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΈΝΟΤ, ΣΟ ΟΠΟΗΟ ΑΝΣΗΚΑΣΟΠΣΡΊΕΔΗ ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΆ ΣΗ
ΑΠΦΔΗ ΣΧΝ ΤΝΣΑΚΣΝ, ΚΑΗ Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΉ ΓΔΝ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΔΗ ΣΖΝ ΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑ
ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ ΠΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΝΣΑΗ Δ ΑΤΣΉΝ.
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Ζ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ

Ζ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ πνπ παξνπζηάδεηαη ζε απηφ ην θείκελν, βαζίδεηαη ζηε βησκαηηθή κάζεζε πνπ
ζεκαίλεη κάζεζε κέζσ πξνβιεκαηηζκνχ θαη εκπεηξηψλ.
Ζ επαηζζεηνπνίεζε θαη ε επξχηεξε θαηαλφεζε ηεο αηηίαο ησλ δχζθνισλ θαηαζηάζεσλ ζα ζπκβάιεη,
έηζη ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα έρνπλ πεξηζζφηεξεο επηινγέο γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ
αληηκεησπίδνπλ.
Ζ κειέηε θαη ε πξαθηηθή άζθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ παξνπζηάδεηαη ζε απηφ ην έγγξαθν,
ζα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ βαζχηεξε απηνγλσζία, ζηνλ απηνπξνβιεκαηηζκφ θαη ζηελ
αλαγθαηφηεηα λα αλαζεσξήζνπλ ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο γηα ην ηξφπν πνπ πξνζθέξνπλ ηε δηδαζθαιία,
αιιά θαη ηα επίπεδα ησλ ακθίδξνκσλ ζρέζεσλ κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ.
Έηζη, παξαθαινχκε λα πξνεηνηκαζηείηε γηα κηα πξαθηηθή, βησκαηηθή εξγαζία θαη άζθεζε θαη λα είζηε
έηνηκνη λα βειηηψζεηε ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ζαο.
Ζ κεζνδνινγία πξνσζεί ηφζν ηελ αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα φζν θαη ηελ νκαδηθή ζπλεξγαζία κε ην
επξχηεξν πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ π.ρ ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο.
Ζ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΊΑ ΥΧΡΗΕΔΣΑΗ Δ ΣΡΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ:
α) “Ο εθπαηδεπηηθφο σο θαζνδεγεηήο (γηα λα αλαπηπρζεί θαη λα θαζηεξσζεί απνηειεζκαηηθή
επηθνηλσλία ζηελ ηάμε)”,
β) “Αλάπηπμε ηερληθψλ Αλαζηνραζκνχ θαη Απηνζπγθέληξσζεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη
γηα ηελ ηάμε (αληηκεηψπηζε θαη πξφιεςε άγρνπο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο ππεξθφξησζεο)”,
γ)

“Πξφιεςε θαη δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ ζηελ ηάμε”.

ια ηα θεθάιαηα έρνπλ ηελ ίδηα δνκή, γεγνλφο πνπ δηεπθνιχλεη ηελ θαηαλφεζε ηνπ καζεζηαθνχ
πιηθνχ.
Ζ Μεζνδνινγία ππνζηεξίδεηαη κε βίληεν γηα λα εκπινπηίζεη ην πιηθφ θαη λα δψζεη επξχηεξε αληίιεςε
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ.
Θα ρξεηαζηεί ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν γηα λα παξαθνινπζήζεηε ηα βίληεν ζην youtube.

Ζ ΓΟΜΖ Δ ΚΑΘΔ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΡΗΛΑΜΒΆΝΔΗ ΣΑ ΔΞΖ ΜΔΡΖ:
•
•
•
•

Οξηζκφο-έλλνηα ηνπ ζέκαηνο θαη ε πην πξφζθαηε εθαξκνγή ζηελ πξάμε.
Δξγαιείν γηα λα πξνρσξήζεηε ζε απηναμηνιφγεζε φπσο θαη πξνζδηνξηζκφ ησλ βεκάησλ γηα
βειηηψζεηο εάλ είλαη απαξαίηεην.
Βίληεν γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο.
Αηνκηθή ή ζπιινγηθή άζθεζε.

ην ηέινο θάζε θεθαιαίνπ ππάξρεη δνθηκή ΑΤΣΟΑΞΗΟΛΟΓΖΖ γηα λα ειέγμεη εάλ ηα ζέκαηα έρνπλ
θαηαλνεζεί ζσζηά.
Γίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ΑΚΖΔΧΝ θαη νη ζσζηέο απαληήζεηο πεξηγξάθνληαη ζην βίληεν
κεηά απφ θάζε δνθηκή.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ

1

Ο ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ Χ ΚΑΘΟΓΖΓΖΣΖ –COACH
Να βνεζήζεη γηα ηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο ζηελ ηάμε.

1.1 Ζ ΚΑΘΟΓΖΓΖΖ- COACHING ΔΗΝΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟ
ΠΟΤ ΔΜΠΝΔΔΗ
Τπάξρνπλ πνιινί κχζνη ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα θαη ζεκαζία ηνπ “coaching-θαζνδήγεζε” κεηαμχ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ.
ε πξφζθαηεο πεξηπηψζεηο ην Coaching ζεσξείην θάηη πνπ ζπξψρλεη πξνο ηα εκπξφο.
Μεξηθέο θνξέο ζπλδέεηαη κε ηελ εγεζία θαη ηα θίλεηξα πνπ δελ είλαη ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν ζηελ
εθπαίδεπζε αιιά είλαη ζπλεζηζκέλν ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηνλ αζιεηηζκφ.
Χζηφζν ην COACHING πξέπεη λα θαηαλνεζεί σο εξγαιείν γηα ηελ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ελφο αηφκνπ ή
νκάδαο αηφκσλ ζε ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΔ, ΓΝΧΔΗ, ΠΡΟΧΠΗΚΖ ΕΧΖ, ΔΡΓΑΗΑ,
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑ.
Αλ εθαξκνζηεί ζσζηά , ην Coaching έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ ΑΤΣΟΜΟΡΦΧΖ κε ηελ βνήζεηα
θάπνηνπ αηφκνπ.
Ζ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ Coaching είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηνλ αζιεηηζκφ.
Οη εθπαηδεπηέο ηνπ Αζιεηηζκνχ ρξεηάδνληαη επηπξφζζεηα εξγαιεία γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο αζιεηέο
ηνπο πνπ έρνπλ πνιιά πξνζφληα γηα λα βειηησζνχλ πεξαηηέξσ.
Δθαξκφζηεθε ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη δεμηφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηή βξίζθνληαλ ζην ίδην επίπεδν κε
ηνλ/ηελ αζιεηή/ηξηα θαη νη γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ηνπ εθπαηδεπηή δελ κπνξνχζαλ λα θηάζνπλ ην επίπεδν
ηθαλφηεηαο ηνπ/ηελ αζιεηή/ηξηαο γηα λα πξνρσξήζεη πεξηζζφηεξν.
Ζ Σερληθή ηεο Καζνδήγεζεο – Coaching, βνήζεζε ηνπο εθπαηδεπηέο αζιεηψλ λα ζπλερίζνπλ λα
βνεζνχλ ηνπο πξνηθηζκέλνπο θαη ηαιαληνχρνπο αζιεηέο, λα βειηηψλνληαη παξά ην φηη νη εθπαηδεπηέο δελ
μεπεξλνχζαλ ηνλ αζιεηή ζε εκπεηξία .
Οη ξίδεο ηνπ Coaching είλαη
πνιχ αξραίεο θαη ζρεηίδνληαη κε
ηελ εθπαηδεπηηθή κέζνδν
«σθξαηηθή
δηαιεθηηθή».
Πεξηζζφηεξα κπνξείηε λα βξείηε
απφ ηα Wikipedia (Socratic Questioning).
Γείρλεη ηηο
ε
ηερληθή
παξνπζηάδεη
επίδξαζε.

πεξηνρέο φπνπ
ηνπ
Coaching
ηελ
θαιχηεξε

ΔΝΖΜΔΡΧΖ

ΚΑΘΟΓΖΓΖΖ

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ
ΚΑΘΟΓΖΓΖΖ

Γραυικό 1. Επίδραζη ηοσ coaching

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
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ΚΔΦΣΔΗΣΔ:
•

Ση είλαη αζπλήζηζην ζην γξαθηθφ (1)πνπ βιέπεηε;

•

Πνηα είλαη ε βαζηθή ζθέςε ζαο θνηηάδνληαο ην γξαθηθφ;

•

Ση ζα πξνζζέηαηε ζηηο παξνχζεο ηερληθέο δηδαζθαιίαο ζαο, ψζηε λα γίλεηε πεξηζζφηεξν
απνδνηηθφο;

Ζ δηδαζθαιία είλαη έλαο ηξφπνο λα κεηαθέξεηο ηελ γλψζε απφ ην έλα κέξνο ζην άιιν.
Coaching-Καζνδήγεζε είλαη έλαο ηξφπνο λα βνεζήζεηε ην άηνκν λα αλαθαιχςεη ηελ γλψζε γηα ηνλ
εαπηφ ηνπ.
Με άιια ιφγηα, ην Coaching-Καζνδήγεζε βνεζά ην άηνκν λα αλαθαιχςεη πνηεο ειιείςεηο έρεη, λα
αμηνινγήζεη ηηο απαξαίηεηεο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ειιείςεηο/αδπλακίεο θαη λα αλαιάβεη ηελ επζχλε λα
θαιχςεη ηηο ειιείςεηο.
ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΤΓΚΡΗΝΔΣΔ:

01

02

Ο ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚ επηιέγεη ηε γλψζε γηα
ηνλ καζεηή ηνπ

Ο ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ πεξηγξάθεη ην ζέκα
θαη αλακέλεη απφ ηνπο καζεηέο άκεζεο
απαληήζεηο
VS

VS
Οη ΜΑΘΖΣΔ επηιέγνπλ ηε γλψζε

Οη ΜΑΘΖΣΔ βξίζθνπλ ηηο πιεξνθνξίεο γηα ην
ζέκα κε ηνλ δηθφ ηνπο ηξφπν θαη ζπδεηνχλ κε ηνπο
ζπκκαζεηέο ηνπο. Ο εθπαηδεπηηθφο θαζνδεγεί θαη
ζπληνλίδεη ηε δηαδηθαζία

πδεηήζηε ζε νκάδεο ηηο απαληήζεηο ζαο.
Βξέζηε ηα ζηνηρεία πνπ ζαο εκπλένπλ θαη δηθαηνινγήζηε ηηο απαληήζεηο ζαο.
“ΧΚΡΑΣΗΚ ΓΗΆΛΟΓΟ-ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΜ” ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΓΗΑ ΚΑΣΑΝΖΖ
(Απαληήζηε ζην θπιιάδην πνπ θξαηάηε)

0

10

Παξαθαιψ αμηνινγείζηε ην πψο δείρλεηο εκπηζηνζχλε θαηά ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία ; Ο ( κεδέλ)
ζεκαίλεη έιιεηςε εκπηζηνζχλεο, ην 10 ζεκαίλεη πνιχ θαιή ζρέζε εκπηζηνζχλεο κε ηνπο καζεηέο ζαο.
•

Γηαηί έδσζεο απηφ ηνλ βαζκφ;

•

Γηαηί φρη έλα βαζκφ ιηγφηεξν;

•

Γηαηί φρη έλα βαζκφ πεξηζζφηεξν;

•

Ση βαζκφ αλακέλεηο λα πάξεηο;
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•

Πσο ζα θαηαιάβεηο φηη βειηηψλεζαη, πνηα ηα ζεκάδηα φηη ν βαζκφο ζνπ ζα απμεζεί;

•

Πσο νη καζεηέο ζα αληηιεθζνχλ φηη ε εκπηζηνζχλε ζνπ ζε απηνχο κεγαιψλεη;

•

Πνην ζα είλαη ην κηθξφ βήκα κπξνζηά γηα ζέλα;

•

Πφηε ζα γίλεη απηφ;

•

Δπέιεμε ην άηνκν πνπ ζα κνηξαζηείο
ρξφλν πνπ ζα ην θάλεηο.

•

Πνηα νθέιε κπνξείο λα αλαγλσξίζεηο ζηελ άζθεζε αθνχ ηελ νινθιεξψζεηο;

ηελ πξφζεζε ζνπ λα θάλεηο ην κηθξφ βήκα θαη ηνλ

ΒΗΝΣΔΟ

Παηήζηε εδψ γηα ην βίληεν

Ζ θαζνδήγεζε - Coaching είλαη κέζνδνο έκπλεπζεο.

ΑΚΖΖ
ΓΗΑ ΑΝΆΠΣΤΞΖ ΝΔΧΝ ΓΔΞΗΟΣΉΣΧΝ

Ο ΚΑΛΤΣΔΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΖ ΕΧΖ ΜΟΤ
Γξάςε θάησ ηηο ζθέςεηο ζνπ.
θέςνπ έλα εθπαηδεπηηθφ ζηε δσή ζνπ, πνπ είρε ηελ κεγαιχηεξε επίδξαζε πάλσ ζνπ.

1. Πψο αηζζάλζεθεο δίπια ζε απηφ ην άηνκν;
2. Ση έθαλε απηφ ην άηνκν θαη ζε έθαλε λα αηζζαλζείο κε απηφ ηνλ ηξφπν;
3. Ση έθακε απηφ ην άηνκν λα έρεη απηά ηα ζπλαηζζήκαηα;
4. Ση θάλεηο απφ απηά πνπ ν εθπαηδεπηηθφο έθαλε γηα ζέλα, φηαλ βξίζθεζαη κε άιινπο αλζξψπνπο;
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1.2 ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΥΔΔΧΝ ΔΜΠΗΣΟΤΝΖ ΜΔ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ

Δ ΠΟΗΔ ΠΔΡΗΠΣΔΗ ΟΗ ΑΝΘΡΧΠΟΗ ΔΠΗΓΔΗΚΝΤΟΤΝ ΔΜΠΗΣΟΤΝΖ;
ΚΔΦΟΤ 1-2 ΠΡΑΓΜΑΣΑ
ΓΗΑΣΊ ΔΜΠΗΣΔΤΔΑΗ;

Πνηα είλαη ε έλλνηα ηεο εκπηζηνζχλεο; Πξνηείλνπκε ηηο πην θάησ έλλνηεο: Δκπηζηεπφκαζηε θάπνην
άηνκν γηαηί δελ θνβφκαζηε λα ηνπ παξνπζηάζνπκε ηα κεηνλεθηήκαηα καο θαη αηζζαλφκαζηε αζθαιείο
φηαλ απηφ ην άηνκν βιέπεη ηα αξλεηηθά ζεκεία ηεο πξνζσπηθφηεηάο καο, ην άηνκν απιά δέρεηαη ηα ιάζε
καο θαη δελ καο θξίλεη. Δίλαη θαλεξφ φηη ζέινπκε λα παξακείλνπκε δίπια ζε απηφ ην άηνκν. Ννηψζνπκε
ζεβαζκφ θαη ζέινπκε λα κάζνπκε πεξηζζφηεξα απφ απηφ
1. Πσο απηφ ην άηνκν θαηαθέξλεη λα έρεη απηή ηελ πξνζσπηθφηεηα;
2. Πνηα ραξαθηεξηζηηθά πξέπεη λα έρεη ψζηε λα εμαζθαιίζεη ην αίζζεκα ηεο απηνεθηίκεζεο;
Έλαο πξνθαλήο ιφγνο είλαη φηη ην άηνκν πηζηεχεη ζε καο θαη δελ θνηηάδεη ηα ιάζε καο γηα λα καο πεη ηη
λα θάλνπκε. Σν πξφζσπν γλσξίδεη φηη κπνξνχκε λα ρεηξηζηνχκε ηα πξνβιήκαηα θαη ηα ιάζε καο αθνχ
πξψηα αλαγλσξίζνπκε πνηα είλαη, ηα απνδερφκαζηε θαη είκαζηε έηνηκνη λα ηα ιχζνπκε. Απηφ
εμηζνξξνπεί θαη απνηξέπεη απφ ηνλ άιιν ηελ αλάγθε λα καο ππνδεηθλχεη θαη λα δηνξζψλεη ηα ιάζε καο.
Δίλαη δπλαηφ λα αλαπηχμνπκε απηή ηελ θαηεχζπλζε ζηηο ζηάζεηο καο απέλαληη ζε αλζξψπνπο πνπ
ζέινπκε λα βνεζήζνπκε. Πξψηα πξέπεη λα είκαζηε βέβαηνη φηη εκπηζηεπφκαζηε ηνλ εαπηφ καο. Να
ηεξήζνπκε ηελ ίδηα ζηάζε γηα ηα δηθά καο ιάζε. ηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη γίλνληαη απαηηεηηθνί απφ
ηνπο άιινπο φηαλ έρνπλ πνιιέο πξνζδνθίεο απφ ηνλ εαπηφ ηνπο. Καη φηαλ απηέο νη πξνζδνθίεο δελ
εθπιεξψλνληαη , ε απνγνήηεπζε κεηαηξέπεηαη ζε ππεξβνιηθέο απαηηήζεηο. Απηφ επαλαιακβάλεηαη θαη
γηλφκαζηε άηνκα πνπ δελ κπνξνχλ λα δνπλ κηθξέο ή έζησ ζεηηθέο ελέξγεηεο ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ
άιισλ. Γεκηνπξγείηαη κηα αλαπνηειεζκαηηθή εηθφλα ηνπ θφζκνπ γχξσ καο , πνπ πξνθαιεί κεγαιχηεξε
απνγνήηεπζε, γηαηί ηειηθά αηζζαλφκαζηε ελνρέο πνπ δελ κπνξνχκε λα αιιάμνπκε θάηη.

Σα γξαθηθά 2+3 εμεγνχλ δχν πηζαλά ζελάξηα αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο φηαλ ηνπο δείρλνπκε
δηαθνξεηηθέο ζηάζεηο φπσο πεξηγξάθεθαλ πην πάλσ.
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ΦΟΒΟΤΜΑΗ ΑΠΟ ΣΑ
ΛΑΘΖ ΜΟΤ

ΑΠΟΓΔΥΟΜΑΗ ΣΑ
ΛΑΘΖ ΜΟΤ

ΣΑ ΚΡΤΒΧ

ΑΠΟΓΔΥΟΜΑΗ ΣΑ
ΛΑΘΖ ΣΧΝ ΑΛΛΧΝ

ΜΔ ΔΝΓΗΑΦΔΡΔΗ ΠΟΛΤ
Ζ ΚΡΗΖ ΣΧΝ ΑΛΛΧΝ
ΓΗΑ ΜΔΝΑ

ΓΔΝ ΓΗΝΧ ΖΜΑΗΑ
ΣΑ ΑΗΘΖΜΑΣΑ
ΣΧΝ ΑΛΛΧΝ

ΔΚΣΗΜΧ ΛΑΝΘΑΜΔΝΑ ΣΗ
ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΧΝ ΑΛΛΧΝ ΓΗΑ ΔΜΔΝΑ

ΑΓΥΧΝΟΜΑΗ

ΠΡΟΠΑΘΧ ΝΑ ΑΝΣΗΣΑΘΧ

ΔΗΜΑΗ ΠΔΡΗΔΡΓΟ ΓΗΑ
ΣΟΤ ΑΛΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟ ΣΟΤ
ΛΓΟΤ ΠΟΤ ΟΗ
ΆΛΛΟΗ ΈΥΟΤΝ ΑΤΣΆ
ΣΑ ΤΝΑΗΘΉΜΑΣΑ

ΔΣΟΗΜΟ ΝΑ ΒΟΖΘΖΧ

ΠΗΣΔΤΧ ΠΧ ΓΝΧΡΗΕΟΤΝ ΠΧ
ΝΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΟΤΝ ΣΑ ΛΑΘΖ ΣΟΤ

ΑΚΟΛΟΤΘΧ ΣΑ ΒΖΜΑΣΑ ΣΟΤ

ΟΗ ΑΝΘΡΧΠΟΗ ΠΡΟΠΑΘΟΤΝ ΝΑ ΜΟΤ ΑΝΣΗΣΑΘΟΤΝ

(Αληηδξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ,
δηαθσλίεο, πξνθιεηηθνί δηάινγνη)

ΟΗ ΑΝΘΡΧΠΟΗ ΔΠΗΣΡΔΦΟΤΝ Δ ΜΔΝΑ

ΓΡΑΦΙΚΟ 2. ΕΝΑΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΣΙΔΡΑΗ ΓΡΑΦΙΚΟ 3. ΑΝΣΙΔΡΑΗ ΣΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΟΣΑΝ
ΓΙΑ TH ΔΤΠΙΣΙΑ ΜΑ
ΣΟΤ ΕΜΠΙΣΕΤΟΜΑΣΕ

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΚΔΦΟΤ:
•

Πνην ζα ήηαλ ην δηθφ ζαο ζελάξην ζηελ αληίδξαζε ησλ αλζξψπσλ ηεο εκπηζηνζχλεο ζαο;

•

Ση ζα ρξεζηκνπνηνχζαηε απφ ηα δχν ζελάξηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ;
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“ΧΚΡΑΣΗΚ ΓΗΆΛΟΓΟ-ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΜ” ΔΡΓΑΛΔΊΟ ΓΗΑ ΚΑΣΑΝΖΖ
(Απαληήζηε ζην θπιιάδην πνπ θξαηάηε)

0
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Παξαθαιψ αμηνινγείζηε ην πψο δείρλεηο εκπηζηνζχλε θαηά ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία; Ο ( κεδέλ)
ζεκαίλεη έιιεηςε εκπηζηνζχλεο, ην 10 ζεκαίλεη πνιχ θαιή ζρέζε εκπηζηνζχλεο κε ηνπο καζεηέο ζαο.

•

Γηαηί έδσζεο απηφ ηνλ βαζκφ;

•

Γηαηί φρη έλα βαζκφ ιηγφηεξν;

•

Γηαηί φρη έλα βαζκφ πεξηζζφηεξν;

•

Ση βαζκφ αλακέλεηο λα πάξεηο;

•

Πσο ζα θαηαιάβεηο φηη βειηηψλεζαη, πνηα ηα ζεκάδηα φηη ν βαζκφο ζνπ ζα απμεζεί;

•

Πσο νη καζεηέο ζα αληηιεθζνχλ φηη ε εκπηζηνζχλε ζνπ ζε απηνχο κεγαιψλεη;

•

Πνην ζα είλαη ην κηθξφ βήκα κπξνζηά γηα ζέλα;

•

Πφηε ζα γίλεη απηφ;

•

Δπέιεμε ην άηνκν πνπ ζα κνηξαζηείηε ηελ πξφζεζε ζαο λα θάλεηε ην κηθξφ βήκα θαη ηνλ ρξφλν
πνπ ζα ην θάλεηε. Εεηείζηε λα είλαη ν θαζξέπηεο ζαο θαη ν αμηνινγεηήο ζαο.

•

Ση πξέπεη λα θάλεηε ψζηε απηφ ην άηνκν λα ζαο δψζεη κεγάιε αλαηξνθνδφηεζε ζην ηέινο;

•

Πνηα νθέιε κπνξείηε λα δείηε ζηελ άζθεζε κεηά πνπ ζα ηελ ηειεηψζεηε;
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ΒΊΝΣΔΟ

Παηήζηε εδψ γηα ην βίληεν

ρέζεηο εκπηζηνζχλεο κε ηνπο καζεηέο.

ΑΚΖΖ
ΓΗΑ ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΣΧΝ ΑΞΗΧΝ Α

Ο ΘΤΡΧΡΟ
Να γξάςεηο ηηο ζθέςεηο ζνπ.
1. Γξάςε πνιιά ζηνηρεία πνπ ζε ραξαθηεξίδνπλ. Απηά κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε εζσηεξηθά θαη
εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηά ζνπ.
2. θέςνπ φηη πεξλάο ηελ ζχξα θαη ν Θπξσξφο ζνπ δεηά λα ηνπ δψζεηο ην 30% (αθξηβψο 30% , φρη
ην 1/3 ) ησλ ζηνηρείσλ ζνπ γηα λα ζε αθήζεη λα πεξάζεηο. Γελ ζα πάξεηο πνηέ απηά ηα ζηνηρεία
πίζσ. Παξαθαιψ επέιεμε απηά πνπ ζα είλαη καθξηά απφ ηελ πξαγκαηηθή πξνζσπηθφηεηά ζνπ.
3. Σψξα ζα πεξάζεηο κηα άιιε πφξηα θαη ν Θπξσξφο δεηά λα ηνπ δψζεηο κηα άιιε νκάδα ησλ
ζηνηρείσλ ζνπ. Παξαθαιψ επέιεμε απφ απηά πνπ ζνπ έκεηλαλ κηα άιιε νκάδα ζηνηρείσλ 30%
πνπ έδσζεο ζηνλ πξψην ζπξσξφ.
4. Τπάξρεη ε ηξίηε πφξηα θαη πξέπεη λα δψζεηο ηελ ίδηα πνζφηεηα ζηνηρείσλ ζνπ πνπ έρεηο αθφκα. (
30%). Γψζε ζην Θπξσξφ ηελ ίδηα πνζφηεηα ζηνηρείσλ γηα πάληα.
5. Έρεηο κφλν 10% ηψξα κεηά πνπ πέξαζεο ηξεηο ζχξεο. Απηά ηα ζηνηρεία είλαη ηα πην ζεκαληηθά γηα
ζέλα.
6. Βξεο έλα πξφζσπν γηα λα κνηξαζηείηε ηηο ζθέςεηο ζαο. Μίια ηνπ θαη πεο ηνπ:
Ποια ζηοιτεία ήηαν ηα πιο δύζκολα να δώζεις ζηοσς Θσρφρούς-Φύλακες;
Ποια ζηοιτεία είναι ηα πιο ζημανηικά για ζένα φς εκπαιδεσηικός;
Ποια από ηα ζηοιτεία θα τρηζιμοποιήζεις για να παροσζιάζεις καλύηερη διδαζκαλία; Σι
ανακάλσυες για ηον εασηό ζοσ;
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1.3 ΑΝΑΘΔΖ ΔΤΘΤΝΧΝ ΓΗΑ ΚΑΛΤΣΔΡΖ ΜΑΘΖΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ
Πνηνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ΜΑΘΖΖ ζην ζρνιείν; Γνλείο, εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο, επνπηηθά κέζα,
εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα; Υσξίο ηελ εκπινθή ησλ πην πάλσ κπνξνχκε λα πνχκε φηη έρνπκε έλα
αθπβέξλεην θαξάβη. Μπνξνχκε γεληθά λα πνχκε φηη θάζε έλαο έρεη επίδξαζε-εκπινθή ζηε κάζεζε.
Δληνχηνηο ε δηαλνκή επζπλψλ κεηαμχ φισλ ησλ κεξψλ πνπ αλαθέξζεθαλ , δελ κπνξεί λα έρεη κεγάιε
επίδξαζε – δελ κπνξνχκε λα επεξεάζνπκε φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ αλαθέξζεθαλ. Άξαγε απηφ
ζεκαίλεη φηη δελ κπνξνχκε λα βειηηψζνπκε ηελ κάζεζε;
ίγνπξα κπνξνχκε. Να βξνχκε απινχζηεξε πξνζέγγηζε γηα αλάζεζε ησλ επζπλψλ θαηά ηελ δηάξθεηα
ηεο καζεηηθήο δηαδηθαζίαο. Πξψηα - πξέπεη λα ζπκθσλήζνπκε ζ‟ απηφ - νη εθπαηδεπηηθνί δελ
πξνζθέξνπλ κφλν δηδαζθαιία, - πξέπεη λα είλαη έηνηκνη λα κάζνπλ καδί κε ηνπο καζεηέο ηνπο. ρη λα
κάζνπλ κφλν ην ζέκα αιιά θαη ηελ δηαδηθαζία, πσο δειαδή ε δηδαζθαιία θαη κάζεζε εθαξκφδνληαη θαη
πψο βειηηψλνληαη.
Γηα λα επαλέιζνπκε θαη λα απινπνηήζνπκε ην ζέκα ηεο αλάζεζεο επζπλψλ, ζα ην πεξηνξίζνπκε κφλν
ζηα κέξε πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ επίδξαζε, αλ εληνπίζνπκε πνηεο είλαη νη ΔΤΘΤΝΔ ησλ καζεηψλ θαη
πνηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
ΑΝ ΔΦΑΡΜΟΤΜΔ ΣΖΝ ΣΔΥΝΗΚΉ ΣΟΤ ΚΑΘΟΓΖΓΖΣΉ - COACHING, Ζ ΑΠΆΝΣΖΖ ΔΊΝΑΗ ΣΗ
ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ ΔΗΝΑΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΓΗΑ ΣΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΚΑΗ ΟΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖ ΜΑΘΖΖ

ΚΔΦΣΔΗΣΔ:
•

Πσο ε επζχλε θαηαλέκεηαη κεηαμχ εζέλα θαη ησλ καζεηψλ ζνπ ζηε ηάμε;

•

Ση ζα ήζειεο λα αιιάμεηο;

•

Πνηεο βειηηψζεηο ζα κπνξνχζεο λα πεηχρεηο ζηελ ηάμε ζνπ;

Καζαξή Αλάζεζε Δπζπλψλ ζα βνεζήζεη ψζηε φινη λα μέξνπλ ηα θαζήθνληα ηνπο, ζα δεκηνπξγήζνπλ
ηνλ δηθφ ηνπο ηξφπν κάζεζεο πνπ ζα λα βνεζά ζηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ. ε πνιιέο
πεξηπηψζεηο φκσο νη εθπαηδεπηηθνί δελ είλαη βέβαηνη αλ θάκλνπλ ζσζηά ηε δνπιεηά ηνπο. ρεηίδεηαη κε
απμεκέλεο πξνζδνθίεο θαη αμηνινγήζεηο πνπ βαζίδνληαη κφλν ζηα απνηειέζκαηα ηεο βαζκνινγίαο.
Δπνκέλσο, ζπρλά νη εθπαηδεπηηθνί λνηψζνπλ εμαξηψκελνη ησλ απνηειεζκάησλ θαη παίξλνπλ επζχλε
γηα ηνπο βαζκνχο ησλ καζεηψλ.
Γηαηί ινηπφλ νη καζεηέο λα ελδηαθεξζνχλ γηα ηνπο βαζκνχο ηνπο, φηαλ γλσξίδνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί
εμαξηψληαη θαη ζα θάκνπλ ηα πάληα ψζηε νη καζεηέο λα έρνπλ θαινχο βαζκνχο. Με άιια ιφγηα, γηαηί εγψ
ν καζεηήο λα πξνζπαζήζσ λα κάζσ, αλ θάπνηνο άιινο, ζα ην θάκεη γηα κέλα;
Δπηπξφζζεηα νη καζεηέο εθκεηαιιεχνληαη ηελ εμάξηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη παξνπζηάδνπλ
ρακειφ ζεβαζκφ, αδηαθνξία, αληηθνηλσληθφηεηα - είλαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζέινπλ εγψ λα κάζσ, αο
κάζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα κέλα, δελ ρξεηάδεηαη λα ην θάκσ εγψ.
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Έηζη δπν ζνβαξνί ιφγνη νδεγνχλ ζε κεησκέλε έιιεηςε επζχλεο γηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη ζε
ρακειή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία κεηαμχ ησλ καζεηψλ:
•

Μεησκέλε ελεκέξσζε γηα ηελ αλάγθε κάζεζεο «Πξέπεη λα κάζσ» είλαη ε πξψηε εληνιή ρσξίο λα
ζπλδέεηαη κε ηα νθέιε ηεο κάζεζεο εθηφο απφ κηαο γεληθήο παξαηήξεζεο « πξέπεη λα πεξάζεηο
ηηο εμεηάζεηο λα πεξάζεηο ζην Παλεπηζηήκην θαη λα βξεηο κηα δνπιεηά.». Απηφ δελ έρεη ζχλδεζε κε
ηελ δσή ησλ καζεηψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ηεο δσήο ηνπο. Γηαηί ινηπφλ λα έρνπλ
ελδηαθέξνλ; Ζ ιχζε είλαη λα βξνχκε ζχλδεζε ηεο κάζεζεο κε ηελ δσή ησλ καζεηψλ.

•

Ζ επζχλε γηα ηελ Μάζεζε θαη ηα απνηειέζκαηα ζπλήζσο ιακβάλεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, γηαηί
ζέιεη πςεινχο βαζκνχο γηα ηνπο καζεηέο γηα λα βεβαηψζεη φπσο λνκίδεη ηελ αμία ηεο δηδαζθαιίαο
ηνπ. Ζ ιχζε είλαη λα νλνκάζνπκε θαη λα ελζαξξχλνπκε άιιεο αμίεο παξά ηε βαζκνζεξία. Να
νξγαλψζνπκε ηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία, λα δψζνπκε πξσηνβνπιίεο θαη έηζη ζα δνχκε θαιχηεξα
απνηειέζκαηα.

Σν γξαθηθφ 4 εμεγά δηαθνξεηηθέο επηδξάζεηο ηεο κάζεζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ζρεηηθά κε
δηαθνξεηηθά επίπεδα αλάζεζεο επζπλψλ ζηνπο καζεηέο.

ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ
ΓΗΑΣΑΟΝΣΑΗ ΝΑ
ΜΑΘΟΤΝ

ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ
ΑΝΣΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΣΖΝ
ΑΝΑΓΚΖ ΜΑΘΖΖ

ΥΑΜΖΛΟ ΔΠΗΠΔΓΟ
ΔΝΖΜΔΡΧΖ

ΦΖΛΟ ΔΠΗΠΔΓΟ
ΔΝΖΜΔΡΧΖ

ΔΠΗΒΟΛΖ ΔΤΘΤΝΧΝ
ΑΠΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ
ΚΑΗ ΓΟΝΔΗ

ΥΑΜΖΛΖ ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ, ΥΑΜΖΛΑ
ΔΠΗΠΔΓΑ ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΣΖ ΓΝΧΖ
- ΠΗΘΑΝΖ ΑΠΟΦΤΓΖ ΜΑΘΖΖ,
ΑΡΝΖΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ

Ο ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΓΗΑΘΔΣΔΗ
ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟ ΓΗΑ ΝΑ
ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΔΗ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ
ΧΣΔ ΝΑ ΒΔΛΣΗΧΔΗ ΣΑ
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ

ΑΗΘΖΜΑ ΔΤΘΤΝΖ

ΔΚΦΟΒΗΜΟ

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΜΑΘΖΖ, ΘΔΣΗΚΑ
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ, ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ,
ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝ ΓΗΑ ΜΑΘΖΖ,
ΔΤΓΝΧΜΟΤΝΖ ΠΡΟ ΣΟΝ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ

Ο ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΓΔΝ ΔΥΔΗ
ΥΡΟΝΟ ΝΑ ΑΦΗΔΡΧΔΗ ΣΟΤ
ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΤ ΜΑΘΖΣΔ
ΓΗΑΣΗ ΠΑΣΑΛΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑ
ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΔΚΦΟΒΗΜΟΤ

ΓΡΑΦΙΚΟ 4. Διαθορεηικές επιδράζεις και αποηελέζμαηα ηης μάθηζης
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“ΧΚΡΑΣΗΚ ΓΗΆΛΟΓΟ-ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΜ” ΔΡΓΑΛΔΊΟ ΓΗΑ ΚΑΣΑΝΖΖ
(Απαληήζηε ζην θπιιάδην πνπ θξαηάηε)

0

10

Παξαθαιψ αμηνινγείζηε ην πψο δείρλεηο εκπηζηνζχλε θαηά ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία; Ο ( κεδέλ)
ζεκαίλεη έιιεηςε εκπηζηνζχλεο, ην 10 ζεκαίλεη πνιχ θαιή ζρέζε εκπηζηνζχλεο κε ηνπο καζεηέο ζαο.
•

Γηαηί έδσζεο απηφ ηνλ βαζκφ;

•

Γηαηί φρη έλα βαζκφ ιηγφηεξν;

•

Γηαηί φρη έλα βαζκφ πεξηζζφηεξν;

•

Ση βαζκφ αλακέλεηο λα πάξεηο;

•

Πσο ζα θαηαιάβεηο φηη βειηηψλεζαη, πνηα ηα ζεκάδηα φηη ν βαζκφο ζνπ ζα απμεζεί;

•

Πσο νη καζεηέο ζα αληηιεθζνχλ φηη ε εκπηζηνζχλε ζνπ ζε απηνχο κεγαιψλεη;

•

Πνην ζα είλαη ην κηθξφ βήκα κπξνζηά γηα ζέλα;

•

Πφηε ζα γίλεη απηφ;

•

Δπέιεμε ην άηνκν πνπ ζα κνηξαζηείηε ηελ πξφζεζε ζαο λα θάλεηε ην κηθξφ βήκα θαη ηνλ ρξφλν
πνπ ζα ην θάλεηε. Εεηείζηε λα είλαη ν θαζξέπηεο ζαο θαη ν αμηνινγεηήο ζαο.

•

Ση πξέπεη λα θάλεηε ψζηε απηφ ην άηνκν λα ζαο δψζεη κεγάιε αλαηξνθνδφηεζε ζην ηέινο;

•

Πνηα νθέιε κπνξείηε λα δείηε ζηελ άζθεζε κεηά πνπ ζα ηελ εθαξκφζεηε;
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ΒΊΝΣΔΟ

Please watch supporting video here

Αλάζεζε επζπλψλ ζηνπ καζεηέο.

ΑΚΖΖ
ΓΗΑ ΚΑΛΤΣΔΡΖ ΚΑΣΑΝΖΖ ΣΧΝ ΣΆΔΧΝ ΟΤ

DISNEY MODEL
Δθηειέζηε ηελ άζθεζε θαηά δεχγε.
ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΣΔΗΣΔ ΜΔ ΣΖΝ ΑΚΟΛΟΤΘΖ ΓΖΛΧΖ:
“ Δίκαη εθπαηδεπηηθόο πνπ εκπηζηεύνκαη ηνπο καζεηέο κνπ θαη απηνί κε εκπηζηεύνληαη,
εθπαηδεπηηθόο πνπ αλαζέηεη επζύλεο γηα ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ καζεηώλ,
νξγαλώλσ ηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία όζν θαιύηεξα κπνξώ”.
Μπνξείο λα ρσξίζεηο ηε Γήισζε ζε κέξε θαη λα εξγαζηείο ρσξηζηά γηα ην θάζε κέξνο.
Δξσηήκαηα γηα λα απαληήζεηο. Παξαθαιψ πεο ζηνλ ζπκκαζεηή ζνπ λα ζε ξσηήζεη γηα ηηο πην θάησ
εξσηήζεηο θαη γξάςε ηηο απαληήζεηο ζνπ:
1. Έρεηο κέζα ζνπ ηξία άηνκα πνπ ζε βνεζνχλ λα παίξλεηο απνθάζεηο: θξηηήο, ξεαιηζηήο,
απαηζηφδνμνο. Πνηφλ ζέιεηο λα ξσηήζεηο πξψηα;
2. Πνηνο είλαη ν επφκελνο λα ζνπ απαληήζεη;
3. Ση θάλεη ην ηξίην πξφζσπν (θξηηήο, ξεαιηζηήο, απαηζηφδνμνο);
4. Πνηνχ ηελ γλψκε ζα ππνζηεξίμεηο;
5. Γηαηί;
6. Πνηα απφθαζε ζα πάξεηο;
7. Πφηε;
8. Πσο ζα επηβξαβεχζεηο ηνλ εαπηφ ζνπ κεηά ηελ άζθεζε;
9. Κάηη άιιν;
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1.4 ΔΝΓΤΝΑΜΧΖ ΘΔΣΗΚΖ ΑΝΑΣΡΟΦΟΓΟΣΖΖ
Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη γηα αλαηξνθνδφηεζε. Σν ζεκαληηθφ είλαη πσο ην επηηπγράλνπκε απηφ.
Απφ ηελ ζθνπηά ηεο κεζφδνπ ηνπ COACHING, θάζε αλαηξνθνδφηεζε πξέπεη λα πεξηέρεη
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΑΞΗΔ θαη απμεκέλε ΔΝΖΜΔΡΧΖ-Δγξήγνξζε, πξάγκα πνπ βνεζά ηνπο καζεηέο λα
έρνπλ πεξηζζφηεξεο επηινγέο ζηε δηάζεζε ηνπο.
Οη πεξηζζφηεξεο επηινγέο ησλ καζεηψλ είλαη ζπλήζσο ε βαζκνζεξία. Πνηα είλαη ε εθπαηδεπηηθή αμία
ηνπ βαζκνχ; Πψο απηφο βνεζά λα γίλνπκε ελήκεξνη γηα ην πνην είλαη ην απνηέιεζκα ηεο κάζεζεο.
Ζ Αλαηξνθνδφηεζε κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα εληνπίζνπλ επξχηεξεο έλλνηεο γηα ηα
καζεζηαθά ηνπο απνηειέζκαηα θαη λα βξνπλ πεξηζζφηεξνπο ιφγνπο γηα ζεηηθή απηναμηνιφγεζε.
Ο καζεηήο πνπ βξίζθεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο ιφγνπο θαη ηξφπνπο γηα λα παίξλεη επαίλνπο, λνηψζεη
πεξηζζφηεξν αζθαιήο θαη έηνηκνο λα απμήζεη ηελ απφδνζε ηνπ.
Ζ Μέζνδνο ηνπ COACHING βνεζά ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα δηαζθαιίζεη ζπλαηζζεκαηηθή αζθάιεηα ,πνπ
απηφ έρεη άκεζε επίδξαζε ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα αληηιακβάλεηαη φηη ιέγεη ν εθπαηδεπηηθφο. Οη καζεηέο
παξαθνινπζνχλ κε πεξηζζφηεξε πξνζνρή ην κάζεκα φηαλ λνηψζνπλ φηη ην κάζεκα είλαη πεγή ζεηηθψλ
ζπλαηζζεκάησλ.
Αληίζεηα, αλ ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζπλδέεηαη κε πξνεγνχκελεο αξλεηηθέο εκπεηξίεο, πνπ
ζπλδένληαη κε απνηπρία ,ζχγθξνπζε ή πξνζβνιή, απηφ ζα έρεη σο απνηέιεζκα κείσζε ηεο πνηφηεηαο
ηεο κάζεζεο. Θεηηθή αλαηξνθνδφηεζε κπνξεί λα βνεζήζεη.
ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΤΓΚΡΗΝΔ ΣΑ ΓΤΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ:

01
Ο Δθπαηδεπηηθφο ιέεη ζηνλ καζεηή:
«Ζ κέζε βαζκνινγία ζνπ ζην κάζεκα κνπ
κεηψλεηαη. Θέισ λα ζπγθεληξσζείο θαη λα
βειηησζείο. Κνίηαμε πσο νη ζπκκαζεηέο ζνπ
πξνρσξνχλ θαιχηεξα. Γελ είλαη δχζθνιν λα
βξεηο κηζή ψξα ηελ εκέξα γηα πεξηζζφηεξε
κειέηε. Θα πξνζπαζήζεηο; Θέιεηο λα κηιήζσ
ζηνπο γνλείο ζνπ; Γλσξίδνπλ γηα ηελ απφδνζε
ζνπ θαη ηνπο βαζκνχο ζνπ;»

02
Ο Δθπαηδεπηηθφο ιέεη ζηνλ καζεηή:
«Αλεζπρψ γηα ηνπο βαζκνχο ζνπ ζην
κάζεκα κνπ. Γηαζέηεηο πεξηζζφηεξε ψξα γηα
πξνεηνηκαζία θαη απνδίδεηο πνιχ θαιχηεξα
ζηελ ηάμε. Αιιά φηαλ έρνπκε εμέηαζε θάηη πάεη
ζηξαβά. Έρεηο πξνβιεκαηηζηεί γ‟ απηφ; Ση
λνκίδνπλ νη ζπκκαζεηέο ζνπ γηα ηε δπζθνιία
ηνπ γξαπηνχ;»

Πνην απφ ηα παξαδείγκαηα είλαη πην ζπλεζηζκέλν ζηελ θαζεκεξηλή ζνπ εξγαζία;
Πνην θαηά ηελ γλψκε ζνπ είλαη πην θνληά λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ην
ζέκα;
Σν ΠΡΧΣΟ παξάδεηγκα δείρλεη δηαηαθηηθή νδεγία γηα αλαηξνθνδφηεζε. Ζ πίεζε είλαη ε ζσζηή ιέμε
γηα πεξηγξαθή. Απηφο ν ηξφπνο είλαη απνδεθηφο θαη κπνξεί λα έρεη απνηειέζκαηα κφλν αλ νη καζεηέο
έρνπλ ζε ςειά επίπεδα απνδεθηή ηελ ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα λα πηέδεη γηα θαιχηεξα
απνηειέζκαηα. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ν εθπαηδεπηηθφο ζα απνηχρεη λα βνεζήζεη ηνλ καζεηή γηα
λα βειηησζεί.
Σν ΓΔΤΣΔΡΟ παξάδεηγκα παξνπζηάδεη ππνζηεξηθηηθή πξνζέγγηζε. Βνεζά ηνλ καζεηή λα
επηθεληξσζεί ζηε ζεηηθή πξνζπάζεηα θαη βειηίσζε. Ο ιφγνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην παξάδεηγκα 2
επηηξέπεη ζηνλ καζεηή λα είλαη ελήκεξνο.
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Πξψην - ν εθπαηδεπηηθφο εθηηκά ηνλ καζεηή παξά ηνπο ρακεινχο βαζκνχο.
Γεχηεξν - πξνζηαηεχεη ηνλ καζεηή απφ ηελ απνγνήηεπζε πνπ ληψζεη γηα ηελ απνηπρία ηνπ ζηα
γξαπηά θαη πξνζπαζεί λα βειηηψλεηαη φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν.
Γξαθηθφ 5. εηζεγήζεηο γηα δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο αλαηξνθνδφηεζεο πνπ ζηεξίδνληαη ζην επίπεδν
ελεκέξσζεο ηνπ καζεηή γηα ηελ αλάγθε ηνπ γηα βνήζεηα.

Ο ΜΑΘΖΣΖ ΑΝΑΜΔΝΔΗ
ΑΝΑΣΡΟΦΟΓΟΣΖΖ

Ο ΜΑΘΖΣΖ ΓΔΝ ΑΝΑΜΔΝΔΗ
ΑΝΑΣΡΟΦΟΓΟΣΖΖ

Ο ΜΑΘΖΣΖ ΔΝΖΜΔΡΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΚΖ
ΒΟΖΘΔΗΑ

Ο ΜΑΘΖΣΖ ΓΔΝ ΓΝΧΡΗΕΔΗ
ΣΖΝ ΑΝΑΓΚΖ ΓΗΑ ΒΟΖΘΔΗΑ, Ο
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΗΝΑΗ
ΒΔΒΑΗΟ ΟΣΗ ΣΖΝ
ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ

ΓΤΟ ΠΗΘΑΝΔ
ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ

Ο ΥΡΟΝΟ ΔΗΝΑΗ
ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΟ ΚΑΗ Ο
ΜΑΘΖΣΖ ΑΝΑΜΔΝΔΗ
ΤΜΒΟΤΛΔ

Ο ΥΡΟΝΟ ΔΗΝΑΗ ΑΡΚΔΣΟ
ΚΑΗ Ο ΜΑΘΖΣΖ ΔΗΝΑΗ
ΗΚΑΝΟ ΓΗΑ ΑΤΣΟΔΝΔΓΔΗΑ

ΓΗΑΣΑΚΣΗΚΖ
ΑΝΑΣΡΟΦΟΓΟΣΖΖ

ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΖ
ΑΝΑΣΡΟΦΟΓΟΣΖΖ

ΔΗΖΓΖΖ ΓΗΑ
ΑΝΑΣΡΟΦΟΓΟΣΖΖ

Ο ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ
ΝΑ ΓΗΑΦΑΛΗΔΗ
ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ
ΑΤΣΟΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑ
ΣΟΝ ΜΑΘΖΣΖ

ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΖ
ΑΝΑΣΡΟΦΟΓΟΣΖΖ
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Ο ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΥΔΗ
ΓΝΧΔΗ ΓΗΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ
ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΖ

Ο ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΥΔΗ
ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ ΣΖΝ
ΧΚΡΑΣΗΚΖ ΚΑΘΟΓΖΓΖΖ

ΟΗ ΤΜΒΟΤΛΔ ΠΡΟ
ΣΟΝ ΜΑΘΖΣΖ ΓΗΝΟΤΝ
ΛΤΔΗ

ΘΔΣΗΚΖ ΑΝΑΣΡΟΦΟΓΟΣΖΖ
ΔΝΘΑΡΡΤΝΔΗ ΣΟΝ ΜΑΘΖΣΖ
ΝΑ ΒΡΔΗ ΛΤΔΗ

ΟΗ ΤΜΒΟΤΛΔ ΣΟΤ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ
ΒΟΖΘΟΤΝ ΣΟΝ ΜΑΘΖΣΖ
ΝΑ ΓΔΗ ΣΗ ΛΤΔΗ

ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ
ΑΗΘΑΝΟΝΣΑΗ ΗΚΑΝΟΗ
ΝΑΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΟΤΝ ΣΑ
ΘΔΜΑΣΑ

ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ ΘΑ
ΔΠΗΣΡΔΦΟΤΝ ΓΗΑ
ΤΜΒΟΤΛΔ

Ο ΜΑΘΖΣΖ ΔΣΟΗΜΟ ΝΑ
ΜΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΛΑΘΖ ΣΟΤ

Γραυικο 5. Αναμένονηαι
αποηελέζμαηα και ζηραηηγικές
αναηροθοδόηηζης

“ΧΚΡΑΣΗΚ ΓΗΆΛΟΓΟ-ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΜ” ΔΡΓΑΛΔΊΟ ΓΗΑ ΚΑΣΑΝΖΖ
(Απαληήζηε ζην θπιιάδην πνπ θξαηάηε)

0

10

Παξαθαιψ αμηνινγείζηε ην πψο δείρλεηο εκπηζηνζχλε θαηά ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία; Ο ( κεδέλ)
ζεκαίλεη έιιεηςε εκπηζηνζχλεο, ην 10 ζεκαίλεη πνιχ θαιή ζρέζε εκπηζηνζχλεο κε ηνπο καζεηέο ζαο.
•

Γηαηί έδσζεο απηφ ηνλ βαζκφ;

•

Γηαηί φρη έλα βαζκφ ιηγφηεξν; Γηαηί φρη έλα βαζκφ πεξηζζφηεξν;

•

Ση βαζκφ αλακέλεηο λα πάξεηο ;

•

Πσο ζα θαηαιάβεηο φηη βειηηψλεζαη, πνηα ηα ζεκάδηα φηη ν βαζκφο ζνπ ζα απμεζεί;

•

Πσο νη καζεηέο ζα αληηιεθζνχλ φηη ε εκπηζηνζχλε ζνπ ζε απηνχο κεγαιψλεη;

•

Πνην ζα είλαη ην κηθξφ βήκα κπξνζηά γηα ζέλα;

•

Πφηε ζα γίλεη απηφ;

•

Δπέιεμε ην άηνκν πνπ ζα κνηξαζηείηε ηελ πξφζεζε ζαο λα θάλεηε ην κηθξφ βήκα θαη ηνλ ρξφλν
πνπ ζα ην θάλεηε. Εεηείζηε λα είλαη ν θαζξέπηεο ζαο θαη ν αμηνινγεηήο ζαο.

•

Ση πξέπεη λα θάλεηε ψζηε απηφ ην άηνκν λα ζαο δψζεη κεγάιε αλαηξνθνδφηεζε ζην ηέινο;

•

Πνηα νθέιε κπνξείηε λα δείηε ζηελ άζθεζε κεηά πνπ ζα ηελ εθαξκφζεηε;
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ΒΊΝΣΔΟ

Παηήζηε εδψ γηα ην βίληεν

Ζ ζεκαζία ηεο αλαηξνθνδφηεζεο.

ΑΚΖΖ
ΓΗΑ ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΣΖ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ
ΑΝΑΣΡΟΦΟΓΟΣΖΖ

ΚΑΤΣΖ ΚΑΡΔΚΛΑ
ΔΚΣΔΛΔΔ Δ ΟΜΑΓΑ ΣΧΝ 3-4.
Παξαθαιψ επέιεμε πνην άηνκν πξψηα ζα θαζίζεη ζηελ θαπηή θαξέθια. Απηφ ην άηνκν ζα γπξίζεη ηελ
πιάηε ηνπ ζηνπο ππφινηπνπο. Οη άιινη θάζνληαη ζε θχθιν. Κάζνληαη ηφζν θνληά ψζηε λα αθνχεη ν έλαο
ηνλ άιιν.
Σα άηνκα πνπ δελ θάζνληαη ζηελ θαπηή θαξέθια ζπδεηνχλ κεηαμχ ηνπο γηα ην άηνκν πνπ θάζεηαη ζηελ
θαξέθια. Μηινχλ γηα ηα ζεηηθά ζηνηρεία θαη ηε ζεηηθή πιεπξά ηνπ αηφκνπ. Γελ επηηξέπεηαη θξηηηθή ή
ζπκβνπιέο. Σν άηνκν ηεο θαπηήο θαξέθιαο δελ επηηξέπεηαη λα δηαθφςεη ηε δηαδηθαζία. Πξέπεη λα
αηζζάλεηαη φηη είλαη έμσ απφ ην δσκάηην θαη αθνχεη ηνπο άιινπο λα κηινχλ γηα απηφλ.
Ζ δηαδηθαζία ηειεηψλεη φηαλ ε νκάδα ηνπ θχθινπ δελ έρεη θάηη άιιν λα πεη. Ζ θαπηή θαξέθια
θαηαιακβάλεηαη απφ ην επφκελν πξφζσπν ψζηε φιε ε νκάδα λα πεξάζεη απφ ηελ θαπηή θαξέθια.
ΔΡΧΣΖΔΗ ΣΖΝ ΟΜΑΓΑ ΓΗΑ ΑΝΑΣΡΟΦΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΣΔΛΟ ΣΖ ΑΚΖΖ:
•

Ση ήηαλ πην δχζθνιν λα κηιήζεηο γηα ην πξφζσπν ζηελ θαπηή θαξέθια ή λα είζαη εζχ ζηελ
θαξέθια; Γηαηί;

•

Ση ήηαλ ηφζν αζπλήζηζην γηα ηε δηαδηθαζία;

•

Πψο κπνξεί λα εθαξκνζηεί απηφ ζε άιια πεξηβάιινληα;

•

Πφηε ζα ην ρξεζηκνπνηήζεηο απηφ;
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1.5 ΣΔΛΗΚΔ ΔΡΧΣΖΔΗ ΑΤΣΟΑΞΗΛΟΓΖΖ ΓΗΑ
ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΣΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 1
•

ε πνην κέξνο ηεο Αιπζίδαο ΠΡΟΒΛΖΜΑ-ΛΤΖ ην Coaching-Καζνδήγεζε αλαθέξεηαη;

•

Πνην είλαη ηφζν μερσξηζηφ γηα ηελ ηερληθή „σθξαηηθφο δηάινγνο-πξνβιεκαηηζκφο‟;

•

Πνηεο είλαη νη ζπλζήθεο πνπ νδεγνχλ ζε ζπκπεξηθνξέο αληίδξαζεο ησλ καζεηψλ ζηε ηάμε;

•

Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα είκαζηε ελήκεξνη γηα ηνπο ιφγνπο ησλ αηζζεκάησλ ησλ άιισλ; Πψο απηφ
ζα βνεζήζεη λα δεκηνπξγεζεί αίζζεκα εκπηζηνζχλεο;

•

Ση λα εηζεγεζνχκε γηα λα βνεζήζνπκε καζεηέο πνπ δελ γλσξίδνπλ φηη είλαη αλάγθε λα κάζνπλ;

•

Πνηεο ζπλζήθεο νδεγνχλ ζε πεηπρεκέλε θαη απνηπρεκέλε αλαηξνθνδφηεζε;

ΒΗΝΣΔΟ

Μπνξνχκε λα βξνχκε ηηο απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο γηα
ην θεθάιαην 1 ζην βίληεν

Απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα - Κεθάιαην 1
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ

2

ΣΔΥΝΗΚΔ ΑΝΑΣΟΥΑΜΟΤ-ΑΤΣΟΤΓΚΔΝΣΡΧΖ
ΓΗΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ
Αληηκεηψπηζε θαη πξφιεςε ηνπ άγρνπο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο ππεξθφξησζεο.

2.1 ΠΧ Ο ΑΝΑΣΟΥΑΜΟ-ΑΤΣΟΤΓΚΔΝΣΡΧΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟΤΝ ΚΑΗ
ΔΦΑΡΜΟΕΟΝΣΑΗ ΣΑ ΥΟΛΔΗΑ
Ζ ΔΝΤΝΑΗΘΖΖ- ΔΠΗΚΔΝΣΡΧΖ ΠΡΟΟΥΖ είλαη ην αληίζεην ηνπ “ ην ΜΤΑΛΟ είλαη ΓΔΜΑΣΟ”.
ηαλ ην Μπαιφ είλαη γεκάην –νη ζθέςεηο καο θαη νη αηζζήζεηο καο παίξλνπλ ηεξάζηην κέξνο ηεο
πξνζνρήο καο θαη δεκηνπξγνχλ ζνξχβνπο ζηελ θεθαιή καο- ςειά επίπεδα ζθέςεο- ή πξφβιεκα ζην
ζψκα καο (αλ γηα παξάδεηγκα έρνπκε πφλν ιφγσ πείλαο). ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε ζπγθέληξσζε
ζηελ εξγαζία θαη ζηα θαζήθνληα καο , ζηε κάζεζε ή ζηελ επηθνηλσλία είλαη πνιχ ρακειή. ηαλ
πηεζηνχκε γηα λα ζπγθεληξσζνχκε, ε απνγνήηεπζε καο θπξηεχεη, κεγαιψλεη θαη δεκηνπξγεί αλεζπρία θαη
άγρνο θάηη πνπ καο ζπξψρλεη ζε αληηδξαζηηθή ζπκπεξηθνξά.
Δληνχηνηο ν Αλαζηνραζκφο-Απηνζπγθέληξσζε δελ ζεκαίλνπλ ΚΔΝΟ ΜΤΑΛΟ ή Μπαιφ ρσξίο
ζθέςεηο.
Ο Αλαζηνραζκφο-Απηνζπγθέληξσζε πξνζηαηεχνπλ απφ ππεξβνιηθή ζθέςε ή ππεξεπαηζζεζία πνπ
έρεη σο απνηέιεζκα ειιεηκκαηηθή πξνζνρή θαη δπζθνιία έιεγρνπ ηεο απηνζπγθέληξσζεο

ΑΝΣΗΛΖΠΣΗΚΟΣΖΣΑ

θέςε
ύγκριση
Προγραμματισμός
Ανάλσση
Καθορισμός στότων
Απομνημόνεσση
Αίζζεζε

Όραζη Γεύζη

Αθή

Ακοή

Όζθρηζη

ΓΡΑΦΙΚΟ 6. Δύο μονηέλα ζκέυης
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ΠΧ ΠΑΡΟΤΗΆΕΔΣΑΗ Ζ ΤΠΔΡΒΟΛΗΚΉ ΚΔΦΖ ΚΑΗ Ζ ΤΠΔΡΔΤΑΗΘΖΊΑ;
Δίλαη δηφηη ηα έλζηηθηα αζθάιεηαο καο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα παιηά ρξφληα φηαλ νη άλζξσπνη
πξνζπαζνχζαλ λα πξνθπιαρηνχλ απφ ηνπο θηλδχλνπο ησλ άγξησλ δψσλ ή θαη απφ ηα θπζηθά
θαηλφκελα .
Ο εγθέθαινο καο, ην κπαιφ καο, δίλεη πξνζνρή ζηνπο ιφγνπο ηνπ θηλδχλνπ θαη ζρεδηάδεη ζηξαηεγηθέο
αληηκεηψπηζεο. ήκεξα ην κπαιφ καο αθφκα δίλεη κεγάιν ηεο πξνζνρήο ζε δπλεηηθέο απεηιέο ζε κηα
πξνζπάζεηα λα απνθχγεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο.
Αθφκα θαη φηαλ ην κπαιφ καο είλαη ήξεκν θαη εξεζίδεηαη απφ κηθξά πεξηζηαηηθά φπσο έλα θνίηαγκα
απφ έλα πξφζσπν πξνο εκάο ή απφ έλα sms απηά κπνξεί λα απνζπάζνπλ ηελ πξνζνρή καο θαη ζα
αξρίζνπκε λα αλαιχνπκε, αμηνινγνχκε, θξίλνπκε, πξνβιέπνπκε κε απνηέιεζκα λε έρνπκε ρηνλνζηηβάδα
ζθέςεσλ πνπ γεκίδνπλ ην κπαιφ. Σν ίδην ζπκβαίλεη κε ηνλ πφλν, ηελ πείλα θαη κε άιιεο αηζζήζεηο πνπ
πηζαλφλ λα επεξεαζηνχλ.
Έηζη ν Αλαζηνραζκφο- Απηνζπγθέληξσζε είλαη ε ηθαλφηεηα καο λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ πξνζνρή
καο.
Δίλαη έλα είδνο άζθεζεο ησλ κπψλ ηνπ κπαινχ καο , λα απνκαθξχλνπκε ηελ πξνζνρή καο απφ ηνλ
δηαθαηλφκελν θίλδπλν ζε ηξέρνληα γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ ΣΧΡΑ.
ΓΗΑΣΊ ΣΡΑ;
Γηαηί ν άλζξσπνο είλαη ζε κεγαιχηεξν θίλδπλν εάλ δελ αληηιακβάλεηαη ηη ζπκβαίλεη ηψξα θαη ζηνλ
ηφπν πνπ ζπκβαίλεη. Έλα παξάδεηγκα είλαη ε νδήγεζε. Αλ επηθεληξσζείο ζην πψο λα νξγαλψζεηο ηελ
εκέξα ζνπ θαη νδεγάο κε ην κπαιφ ζηνλ απηφκαην πηιφην, ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηνλ θίλδπλν θαη ην
αηχρεκα.
Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ Αλαζηνραζκνχ-Απηνζπγθέληξσζεο ζεκαίλεη φηη δίλνπκε εληνιή ζην κπαιφ καο
λα παξαθνινπζεί ην ηη ζπκβαίλεη ηψξα (νδήγεζε) θαη απνθεχγνπκε λα ζθεπηφκαζηε πεξαζκέλα ή
κειινληηθά γεγνλφηα .
ΣΗ ΠΔΣΤΥΑΗΝΟΤΜΔ;
Καζαξή ζπγθέληξσζε ζε γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ ηψξα, δελ ππεξζεξκαίλνπκε ην κπαιφ,
θαηαλάισζε ιηγφηεξεο ελέξγεηαο γηα ζθέςεηο ή αηζζήκαηα, εξεκία, θαιχηεξε πγεία, ιηγφηεξν άγρνο,
ιηγφηεξε έληαζε θαη θνχξαζε, κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε γηα ην ΠΑΡΟΝ.
ΠΧ ΝΑ ΣΟ ΠΔΣΌΥΟΤΜΔ;
Ζ ΔΠΗΚΔΝΣΡΧΖ ΣΖ ΠΡΟΟΥΖ – ΑΝΑΣΟΥΑΜΟ-ΑΤΣΟΤΓΚΔΝΣΡΧΖ είλαη ζπλεηδεηέο,
εζειεκέλεο ελέξγεηεο πνπ ρξεηάδνληαη Άζθεζε. Γελ ρξεηάδεηαη εηδηθφ πεξηβάιινλ, ή ψξα, ή ηνπνζεζία,
ΑΛΛΑ απαηηεί ηελ πξνζνρή καο.
ΓΗΑΣΗ ΣΑ ΥΟΛΔΗΑ;
ην Γηαδίθηπν ζα βξεηο φηη ε Σερληθή ηεο Δλζπλαίζζεζεο ήδε εθαξκφδεηαη ζε ζρνιεία ησλ Ζλσκέλσλ
Πνιηηεηψλ θαη ηνπ Καλαδά.
ηελ παξνχζα Μεζνδνινγία ζα εμεγήζνπκε γηαηί ρξεηάδεηαη θαη πσο εθαξκφδεηαη.
Δίλαη Απιφ, Ζ ΠΡΟΟΥΖ-ΑΤΣΟΤΓΚΔΝΣΡΧΖ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΝ ΔΗΝΑΗ ΚΛΔΗΓΗ ΓΗΑ ΘΔΣΗΚΖ
ΜΑΘΖΖ. Δίλαη επίζεο έλα εξγαιείν λα πξνιάβεη ηελ αλεζπρία θαη θαθή επηθνηλσλία ζηελ ηάμε.
πλεηδεηή ρξεζηκνπνίεζε ηεο ΠΡΟΟΥΖ καο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα Γεμηφηεηεο Εσήο
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πνπ βνεζνχλ λα είκαζηε απνδνηηθνί, αλεβάδνπλ ηελ επίγλσζε, λα είκαζηε δεκηνπξγηθνί θαη θξνληίδνπκε
γηα ηελ θπζηθή θαη δηαλνεηηθή καο πγεία.

“ΧΚΡΑΣΗΚ ΓΗΆΛΟΓΟ-ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΜ” ΔΡΓΑΛΔΊΟ ΓΗΑ ΚΑΣΑΝΖΖ
(Απαληήζηε ζην θπιιάδην πνπ θξαηάηε)

0

10

Παξαθαιψ αμηνινγείζηε ην πψο δείρλεηο εκπηζηνζχλε θαηά ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία; Σν 0 ( κεδέλ)
ζεκαίλεη έιιεηςε εκπηζηνζχλεο, ην 10 ζεκαίλεη πνιχ θαιή ζρέζε εκπηζηνζχλεο κε ηνπο καζεηέο ζαο.
•

Γηαηί έδσζεο απηφ ηνλ βαζκφ;

•

Γηαηί φρη έλα βαζκφ ιηγφηεξν;

•

Γηαηί φρη έλα βαζκφ πεξηζζφηεξν;

•

Ση βαζκφ αλακέλεηο λα πάξεηο;

•

Πσο ζα θαηαιάβεηο φηη βειηηψλεζαη, πνηα ηα ζεκάδηα φηη ν βαζκφο ζνπ ζα απμεζεί;

•

Πσο νη καζεηέο ζα αληηιεθζνχλ φηη ε εκπηζηνζχλε ζνπ ζε απηνχο κεγαιψλεη;

•

Πνην ζα είλαη ην κηθξφ βήκα κπξνζηά γηα ζέλα;

•

Πφηε ζα γίλεη απηφ;

•

Δπέιεμε ην άηνκν πνπ ζα κνηξαζηείηε ηελ πξφζεζε ζαο λα θάλεηε ην κηθξφ βήκα θαη ηνλ ρξφλν
πνπ ζα ην θάλεηε. Εεηείζηε λα είλαη ν θαζξέπηεο ζαο θαη ν αμηνινγεηήο ζαο.

•

Ση πξέπεη λα θάλεηε ψζηε απηφ ην άηνκν λα ζαο δψζεη κεγάιε αλαηξνθνδφηεζε ζην ηέινο;

•

Πνηα νθέιε κπνξείηε λα δείηε ζηελ άζθεζε κεηά πνπ ζα ηελ εθαξκφζεηε;

ΒΗΝΣΔΟ

Παηήζηε εδψ γηα ην βίληεν

Γηαηί ν αλαζηνραζκφο;
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2.2 Ο ΑΝΑΣΟΥΑΜΟ-ΑΤΣΟΤΓΚΔΝΣΡΧΖ ΓΗΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ
Οη Δθπαηδεπηηθνί είλαη αλάγθε λα θαηαλνήζνπλ πξνζσπηθά ηνλ Αλαζηνραζκφ-Απηνζπγθέληξσζε
πξηλ απνθαζίζνπλ λα ηα εθαξκφζνπλ
Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη λα δνθηκάζεηο ηνλ Αλαζηνραζκφ-Απηνζπγθέληξσζε, αλάινγα κε ηνλ ρξφλν,
ηνπο πφξνπο, ην πεξηβάιινλ θαη ηα επίπεδα άγρνπο θαη αλεζπρίαο. Απηή ε Μεζνδνινγία δελ ζα ζε
πξνεηνηκάζεη λα γίλεηο εηδηθφο ζηελ εθαξκνγή ηεο Σερληθήο απηήο. Αιιά ζα εμεγήζνπκε ηα νθέιε θαη ζα
δνθηκάζνπκε ζηνηρεία ηεο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή θαη λα θέξνπλ
θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηελ ηάμε.

Ο ΑΝΑΣΟΥΑΜ-ΑΤΣΟΤΓΚΈΝΣΡΧΖ ΔΊΝΑΗ ΒΑΗΚΆ ΝΑ ΣΑΜΑΣΉΟΤΜΔ ΝΑ
ΚΔΦΣΜΑΣΔ ΠΟΛΤ ΓΗΑ ΚΆΣΗ, ΚΑΗ ΣΖΝ ΊΓΗΑ ΡΑ ΝΑ ΔΠΗΚΔΝΣΡΧΘΟΤΜΔ ΣΟ ΠΟΗΟ
ΔΊΝΑΗ ΣΟ ΠΗΟ ΖΜΑΝΣΗΚ ΣΧΡΑ.

Ζ πην θάησ απιή άζθεζε ζα βνεζήζεη λα αληηιεθζνχκε ηελ πξνζέγγηζε.

ΑΚΖΖ

Υξεηαδφκαζηε 3-4 ιεπηά. Κάζηζε αλαπαπηηθά.
Γψζε ηελ πξνζνρή ζνπ ζην ζψκα ζνπ. Γνθίκαζε λα ζθεθηείο ηα βαζηθά κέξε ηνπ ζψκαηνο
μερσξηζηά. Αλ θάζεζαη δνθίκαζε λα ζθεθηείο ην κέξνο πνπ θάζεζαη. Πσο είλαη , θξχν , δεζηφ, ζθιεξφ ή
καιαθφ;
Αλ ζηέθεζαη ή θάζεζαη ζθέςνπ ηα πφδηα ζνπ λα εγγίδνπλ ην πάησκα, πσο ην λνηψζεηο απηφ. Δίλαη
άλεηα κε ηα παπνχηζηα, πσο λνηψζεη θάζε δάθηπιν;
Δζηίαζε ηελ πξνζνρή ζνπ ζηελ αλαπλνή. Πξνζπάζεζε λα εληνπίζεηο ηα βαζηθά ζηνηρεία απηήο ηεο
δηαδηθαζίαο - ν αέξαο κπαίλεη θαη βγαίλεη απφ ην ζηήζνο, απφ ηελ θνηιία, ν αέξαο βγαίλεη απφ ηε κχηε ή
ην ζηφκα θα. Βάιε ην ρέξη ζνπ ζηελ θνηιία λα αηζζαλζείο ην θνχζθσκα θαη μεθνχζθσκα. Πξνζπάζεζε
λα αληηιεθζείο ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα φηαλ εηζπλέεηο θαη φηαλ εθπλέεηο.
ΦΈΡΔ ΣΖΝ ΑΚΖΖ ΣΖΝ ΚΔΦΖ ΟΤ. ΤΝΔΡΓΆΟΤ ΜΔ ΚΆΠΟΗΟ ΑΣΟΜΟ ΠΟΤ ΓΔΝ
ΓΟΚΗΜΑΔ ΣΟΝ ΑΝΑΣΟΥΑΜ-ΑΤΣΟΤΓΚΈΝΣΡΧΖ
Ση παξαηήξεζεο πεξηζζφηεξν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Άζθεζεο;
1. Πσο ζα πεξίγξαθεο ηελ εξγαζία ζνπ κε ην Μπαιφ ζνπ;
2. Πσο ζα θαζφξηδεο ηηο αιιαγέο ζην ζψκα ζνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Άζθεζεο;
3. Πσο πέηπρεο λα ζηακαηήζεηο θάζε ζθέςε εθηφο απφ ηελ ελαζρφιεζε κε ην ζψκα ζνπ;
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4. Πνηα εκπφδηα παξαηήξεζεο;
5. Πνην πξάγκα πεξηζζφηεξν ελφριεζε ην Μπαιφ ζνπ;
6. Θέιεηο λα επαλαιάβεηο ηελ Άζθεζε; Γηαηί;
Μπνξείο λα επηιέμεηο άιιν ηξφπν λα εθπαηδεχζεηο ηελ Πξνζνρή ζνπ.
Παξαθαιψ θνίηαμε θαη ζε άιιεο αζθήζεηο

ΑΚΖΖ
Ζ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΣΟΝ ΑΝΑΣΟΥΑΜΟ-ΑΤΣΟΤΓΚΔΝΣΡΧΖ
Ζ ΓΗΑΣΡΟΦΖ θαίλεηαη απιή δηεξγαζία κε ηελ ηερληθή ηνπ Αλαζηνραζκνχ-Απηνζπγθέληξσζεο.
πγθεληξσζείηε φιε ε νηθνγέλεηα γηα θαγεηφ ρσξίο θαλέλα ζρφιην π.ρ. Πάιη ην ίδην θαγεηφ ή Γελ κνπ
αξέζεη. πδήηεζε ηη παξαηεξείο, ηη κπξίδεηο, πνηα γεχζε λνηψζεηο, λνηψζε ηελ κπνπθηά ζην ζηφκα ζνπ θαη
θαηάπηε.
Φάγε ην θαγεηφ θαη ζρνιίαζε:
•

Πνηα είλαη ε γεχζε φηαλ ζηακαηάο λα ζθέθηεζαη αλ ην θαγεηφ είλαη γεπζηηθφ ή άγεπζην;

•

Έρεηο γιπθηά , ή πηθξή ή αιαηηζκέλνπ θαγεηνχ ζην ζηφκα ζνπ ή ζπλδπαζκφο θαη ησλ ηξηψλ;

•

Αηζζάλεζαη καιαθφηεηα ή ζθιεξάδα ζην ζηφκα ζνπ;

•

Ση ζπκβαίλεη ην ζηφκα ζνπ φηαλ ηξσο;

•

Ννηψζεηο ην ζηφκα ζνπ πγξφ; Ση θάκλεη ε γιψζζα ζνπ; Ση ζπκβαίλεη φηαλ θαηαπίλεηο;

Αλεμάξηεηα ηνπ πνηα αληηθείκελα επηιέμεηο γηα λα επηθεληξψζεηο ηελ πξνζνρή ζνπ – αλαπλνή,
δάθηπια, ρείιε, ηε ηξνθή θαη ην ζηνκάρη ζνπ, ηελ επηθάλεηα πνπ θάζεζαη, ην θψο ή ηνλ ήρν, ην ρξψκα
ή ηελ κνξθή ηεο αληαλάθιαζεο ζνπ ζηνλ θαζξέθηε, ε θχξηα πξφθιεζε πνπ ζα αληηκεησπίζεηο είλαη ε
απφζπαζε ηεο πξνζνρήο ζνπ.
Απηή ε δηαδηθαζία είλαη εκθαλήο φηαλ είκαζηε ζην θξεβάηη ην βξάδπ. ηαλ πάκε γηα χπλν,
ε δηαδηθαζία ζθέςεο είλαη έληνλε κέζα ζην κπαιφ καο. Οη ζθέςεηο αθνινπζνχλ ε κηα ηελ άιιε κε κεγάιε
ζπρλφηεηα. Απφ ηε κηα ζέινπκε λα θνηκεζνχκε, ελψ απφ ηελ άιιε κπαίλνπκε ζηνλ πεηξαζκφ λα
αλαθαιέζνπκε ηα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα ηεο εκέξαο –θπξίσο ηα αξλεηηθά. Σαπηφρξνλα, επηηξέπνπκε
ζην κπαιφ καο λα νξγαλψζεη ηελ επφκελε εκέξα θαη λα πξνεηνηκαζηεί. ια απηά είλαη δχζθνιν λα ηα
αθήζνπκε ζηελ άθξε, νπφηε ε ζχγρπζε θαη ε απνγνήηεπζε καο θπξηεχνπλ, θαη ράλνπκε ηνλ χπλν καο.

•

Ση θάκλεηο φηαλ έρεηο αυπλίεο;

•

Δίλαη ην ίδην κε αλαζηνραζκφ-απηνζπγθέληξσζε;

•

Θα ήζειεο λα δνθηκάζεηο ζάξσζε ηνπ ζψκαηνο ζνπ θαη αζθήζεηο αλαπλνήο πξηλ θνηκεζείο;

Γηα απηνεπίγλσζε θαη γλσξηκία ζπζηήλνπκε ζπλερή ρξήζε ησλ εξγαιείσλ ηνπ σθξαηηθνχ ΓηαιφγνπΠξνβιεκαηηζκνχ γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο Δλζπλαίζζεζεο ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ κέξνπο
ηνπ Κεθαιαίνπ 2.
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2.3 Ο ΑΝΑΣΟΥΑΜΟ-ΑΤΣΟΤΓΚΔΝΣΡΧΖ ΓΗΑ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ
ίγνπξα ζα δηεξσηάζαη πσο ν Αλαζηνραζκφο-Απηνζπγθέληξσζε εθαξκφδνληαη ζην θαζεκεξηλφ
Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα. Ζ εθαξκνγή είλαη πην πηζαλφ λα είλαη ε ίδηα θαη ζηνπο λένπο θαη ζηνπο ελήιηθεο.
Αιιά κπνξνχκε λα επηιέμνπκε πην επράξηζηνπο ηξφπνπο λα εθαξκφζνπκε εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο
Απηνζπγθέληξσζεο φηαλ έρνπκε κπξνζηά καο παηδηά ή λένπο
Πξηλ απνθαζίζεηο λα δνθηκάζεηο ζηελ ηάμε Βεβαηψζνπ φηη γλσξίδεηο γηαηί ην θάκλεηο απηφ.
Πνηνο είλαη ν ζθνπφο θαη πνηα απνηειέζκαηα αλακέλεηο.
Γηα κεξηθνχο καζεηέο ζηελ αξρή κπνξεί λα θαίλεηαη πεξίεξγν κε άλεην λα θιείλεηο ηα κάηηα, φηαλ φινη
ζε θνηηάδνπλ.
Γη‟ απηφ νη νδεγίεο θαη ζπκθσλίεο ρξεηάδνληαη
Απηή ε Μεζνδνινγία ζα ζε ελζαξξχλεη λα ρξεζηκνπνηήζεηο ζηνηρεία ηεο Σερληθήο θαη λα κάζεηο πψο
λα ηελ βειηηψζεηο. ηε Μεζνδνινγία Ο2 ζα έρεηο ζηε δηάζεζε ζνπ Φεθηαθά Δξγαιεία πνπ ππνζηεξίδνπλ
ηηο δξαζηεξηφηεηεο Δλζπλαίζζεζεο. Έηζη ζα λνηψζεηο πην άλεηνο.
ηελ αξρή ζπζηήλνπκε λα ζπγθεληξσζείο ζε απιά ζηνηρεία ηνπ Αλαζηνραζκνχ-Απηνζπγθέληξσζεο.
Υξεζηκνπνίεζε απηέο ηηο πξαθηηθέο ζηελ ηάμε αθνχ πξνεγνχκελα ηηο δνθίκαζεο κφλνο ζνπ ή κε άιινπο
θαη λνηψζεηο δπλαηφο λα ηηο εθαξκφζεηο.
Πην ζεκαληηθφ. αλ ζέιεηο λα πεηχρεηο αιιαγέο φπσο γηα παξάδεηγκα λα απμήζεηο ηα επίπεδα
ζπγθέληξσζεο ησλ καζεηψλ ή λα ζεξκάλεηο ην ζπλαηζζεκαηηθφ θιίκα ηεο ηάμεο ή λα πξνιάβεηο άγρνο
θαη αλεζπρία ζηελ ηάμε, πξέπεη λα δνθηκάδεηο θάζε κέξα, ζπλέρεηα, πξψηα απφ κέξνπο ζνπ θαη δεχηεξν
καδί κε ηνπο καζεηέο.
Γηα απφθηεζε εκπεηξηψλ ζπκβνπιεχνπκε λα πεξηιάβεηε αζθήζεηο γηα ηνλ ΑλαζηνραζκφΑπηνζπγθέληξσζε ζην Αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη λα αξρίδεηε θαη λα ηειεηψλεηε ην κάζεκα κε κηθξέο
αζθήζεηο φπσο πεξηγξάθεθαλ πξνεγνχκελα.
Οη καζεηέο λνηψζνπλ επραξηζηεκέλνη θπξίσο ζηα Μαζεκαηηθά, γιψζζεο, Φπζηθή, Γεσγξαθία. Δίλαη
δηαθνξεηηθή θαη επράξηζηε εκπεηξία, πξσηφηππε δξαζηεξηφηεηα θαη εληζρχεη ζεηηθή αηκφζθαηξα. Μεηψλεη
ην άγρνο θαη νδεγεί ηνπο καζεηέο λα είλαη πξνζεθηηθνί θαη ζπγθεληξσκέλνη αθφκα θαη κεηά ην κάζεκα.
Απηφ απνηξέπεη αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο.
Γηα φζνπο εθπαηδεπηηθνχο αληηκεησπίζνπλ δπζθνιίεο γηα ζπκπεξίιεςε αζθήζεσλ ζην θαλνληθφ
κάζεκα , ζπζηήλνπκε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κέξνο ησλ δηαιεηκκάησλ ή νη αζθήζεηο λα ρξεζηκνπνηνχληαη
ζε ζέκαηα πγείαο ή γηα αλάπηπμε δεμηνηήησλ δσήο.
Μεξηθά παηγλίδηα- αζθήζεηο γηα αλάπηπμε δεμηνηήησλ Αλαζηνραζκνχ-Απηνζπγθέληξσζεο, γηα
Μαζεηέο.
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ΑΚΖΖ
Ο ΖΥΟ ΣΟΤ ΚΟΤΓΟΤΝΗΟΤ
Μπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην θαλνληθφ θνπδνχλη ηνπ ζρνιείνπ. Μπνξείο θαιχηεξα λα
ρξεζηκνπνηήζεηο ην δηθφ ζνπ κηθξφ θνπδνχλη ην νπνίν κπνξείο φρη κφλν λα ρξεζηκνπνηήζεηο ζηελ αξρή ή
ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο αιιά θαη ελδηάκεζα.
πκθσλείο κε ηνπο καζεηέο φηη φηαλ ζεθψζεηο ην θνπδνχλη (ρσξίο λα θνπδνπλίζεη) ζα πξέπεη λα
επηθξαηεί εζπρία. Πεο ηνπο φηη φηαλ θνπδνπλίζεηο ην θνπδνχλη ν ήρνο ζηακαηά χζηεξα απφ κεξηθά
δεπηεξφιεπηα. Σν παηγλίδη είλαη λα εληνπίζεηο ην ηέινο απηνχ ηνπ ήρνπ. Οη καζεηέο θαινχληαη λα
θιείζνπλ ηα κάηηα ηνπο θαη λα ζπγθεληξσζνχλ ζηνλ ήρν πεξηκέλνληαο κέρξη ην ηέινο. Πεο ηνπο λα
ζεθψζνπλ ην ρέξη ηνπο φηαλ αληηιεθζνχλ φηη ζηακάηεζε ν ήρνο. Θα αληηιεθζείο φηη ηα ρέξηα ζα
πςσζνχλ ζε δηαθνξεηηθφ ρξφλν. Σα θάλεηο μαλά γηα λα δείμεηο πφζν καθξχο είλαη ν ήρνο.
Απηό ην παηγλίδη δηαξθεί 1-2 δεπηεξόιεπηα, αιιά ζπζηήλεηαη λα ην επαλαιάβεηε 2-3 θνξέο
θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. Δίλαη ρξήζηκν, ηδηαίηεξα όηαλ νη καζεηέο ζπδεηνύλ θαπηά
ζέκαηα θαη ππάξρεη ζόξπβνο ζηε ηάμε. Κάκε δηαθνξνπνηήζεηο, εκπιέθνληαο θάζε κέξα έλα
καζεηή γηα λα θηππά ην θνπδνύλη.
Οη καζεηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα ηειέθσλα ηνπο γηα παξαγσγή ήρνπ.

Ζ ΠΡΟΟΥΖ ΣΟΤ ΒΑΣΡΑΥΟΤ.
Ο Βάηξαρνο είλαη έλα αμηνζεκείσην πιάζκα. Πεηπραίλεη κεγάια πεδήκαηα, αιιά επίζεο θάζεηαη
αθίλεηνο ζε εξεκία θαη εζπρία. Ο βάηξαρνο λνηψζεη θάζε ηη πνπ ζπκβαίλεη γχξσ ηνπ, φκσο δελ αληηδξά,
θάλεη νηθνλνκία ζηελ ελέξγεηα ηνπ. Κάζεηαη αθίλεηνο θαη αθήλεη θαηά κέξνο ηηο πξνθιήζεηο γχξσ ηνπ.
Δηζπλέεη , ε θνηιηά ηνπ δηεπξχλεηαη , εθπλέεη μαλά θαη απφιπηε εξεκία.
ηη θάλεη ν βάηξαρνο, κπνξείο λα ην θάλεηο θαη εζύ. Υξεηάδεζαη ηελ επηθέληξσζε ηεο
πξνζνρήο ζνπ, ρξεηάδεζαη απηνζπγθέληξσζε.

ΓΤΟ ΣΑΦΗΓΑΚΗΑ
Εήηεζε απφ ηνπο καζεηέο λα θιείζνπλ ηα κάηηα ηνπο θαη λα απιψζνπλ ηα ρέξηα ηνπο κπξνζηά, νχησο
ψζηε λα κπνξνχκε λα ηνπο δψζνπκε θάηη- δχν κηθξά πξαγκαηάθηα πνπ ην θάζε άηνκν κπνξεί λα
αλαγλσξίζεη. Σνπνζέηεζε δχν ζηαθηδάθηα ζηα ρέξηα θάζε καζεηή. Οη καζεηέο δελ επηηξέπεηαη λα
θνηηάδνπλ. Αιιά αθφκα θαη λα ηα δνπλ, δελ επεξεάδεη ην απνηέιεζκα ηεο άζθεζεο. Μπνξείηε λα
αιιάμεηε ηνπο θαλφλεο φπσο εζείο ζέιεηε παξνπζηάδνληαο ηα φηη πξνέξρνληαη απφ ηνλ Άξε, θαη πσο δελ
γλσξίδεη θαλείο ηη είλαη. Τπάξρεη πεξηζψξην γηα δεκηνπξγηθφηεηα.
Μφιηο ληψζνπλ θάηη ζηα ρέξηα ηνπο, ξψηεζε ηνπο λα ζνπ πνπλ ηη κπξίδνπλ. Καηφπηλ, δήηεζε ηνπο λα ην
πιεζηάζνπλ ζην απηί ηνπο θαη λα αθνχζνπλ ηνλ ήρν φηαλ ην πηέδνπλ. Μεηά, πεο ηνπο λα νλνκάζνπλ ηνλ
ήρν θαη λα ηνλ ζπγθξίλνπλ κε νηηδήπνηε άιιν. Όζηεξα, δήηα ηνπο λα ην ηνπνζεηήζνπλ ζην ζηφκα ηνπο,
κεηαμχ ησλ δνληηψλ ηνπο, λα ην δνθηκάζνπλ κε ηε γιψζζα ηνπο, θαη λα ην δαγθψζνπλ. Πεο ηνπο λα
πεξηγξάςνπλ ηελ αίζζεζε πνπ ηνπο αθήλνπλ. ηαλ ηειεηψζεηε, δψζε ιίγν ρξφλν ζηνπο καζεηέο λα
κνηξαζηνχλ ηηο ζθέςεηο θαη ηηο εληππψζεηο ηνπο.
ην ηέινο, ξψηα ηνπο ζρεηηθά κε άιιεο ζθέςεηο πνπ έηπρε λα είραλ, εθηφο απφ ηα ζηαθηδάθηα, θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο άζθεζεο. Γψζε έκθαζε ζην πσο ην κπαιφ ηνπο ιεηηνχξγεζε, θαη πσο ε άζθεζε ηνπο
εκπφδηζε λα ζθέθηνληαη. χγθξηλε ην κε έλα επεμεξγαζηή ελφο θνηλνχ Ζ/Τ, πνπ ρξεηάδεηαη λα
μεθνπξαζηεί φηαλ παίδνπλ πνιιά βηληενπαηρλίδηα. Ρψηα πσο θαηάθεξαλ λα ραιαξψζνπλ ην κπαιφ ηνπο
παίδνληαο απηφ ην παηρλίδη θαη πσο ζα αμηνπνηήζνπλ ηελ άζθεζε απηή ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο.
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ΒΊΝΣΔΟ

Παηήζηε εδψ γηα ην βίληεν

Πψο λα εμεγήζνπκε ζηνπο καζεηέο γηα ηνλ αλαζηνραζκφ;
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2.4 ΑΚΖΔΗ ΜΔΗΧΖ ΣΟΤ ΑΓΥΟΤ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ Ή
ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ
Οη ζσκαηηθέο θαη θνηλσληθά ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ζψκαηνο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο.
Μία θαηψηεξε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε, νδεγεί ζε κε νξζή θαηάζηαζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζψκαηνο.
Αθφκε θαη κία ειαθξηά θπζηθή δξαζηεξηφηεηα 10 ιεπηψλ κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ ηθαλφηεηα
ζπγθέληξσζεο, λα βνεζήζεη ζηελ απειεπζέξσζε ή απνθπγή αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, λα εξεκήζεη ην
κπαιφ.
ε αξθεηά ζρνιεία νη καζεηέο δελ είλαη ζσκαηηθά δξαζηήξηνη νχηε θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ
νχηε ησλ δηαιεηκκάησλ. ηαλ πεγαίλνπλ ζρνιείν κε αλεπαξθή χπλν, είλαη πνιχ δχζθνιν λα κάζνπλ.
Σηο επφκελεο 5-8 ψξεο ζπαηαινχλ ηνλ ρξφλν ηνπο παζεηηθά ζην ζρνιείν. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη
καζεηέο κεγαιχηεξσλ ηάμεσλ επηιέγνπλ λα κελ παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηα άζιεζεο.
ια απηά νδεγνχλ ζηε κείσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ καζεηψλ, θάλνληαο ηελ πγεία ηνπο λα θζίλεη,
νδεγψληαο ηνπο ζε αγρψδεο θαηαζηάζεηο θαη άζρεκε ζπκπεξηθνξά.
Μία απφ ηηο θαιχηεξεο ιχζεηο είλαη ε εηζαγσγή ζηνηρείσλ θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ ξνή
καζεκάησλ δηαθφξσλ ζεκάησλ. Σν πην απιφ παξάδεηγκα – καζεκαηηθά, ή θπζηθή, ή ρεκεία θαη
νπνηνδήπνηε απφ δχζθνιν κάζεκα ην νπνίν κπνξεί λα γίλεη έμσ ζηνλ δξφκν, ην πάξθν ή νπνπδήπνηε αιιά κε πεξπάηεκα ή εθηέιεζε δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο κπνξεί λα βνεζήζνπλ ηελ
εθκάζεζε ελφο ζέκαηνο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν.
Παξφια απηά ζε αξθεηά ζρνιεία απηφ δελ είλαη δπλαηφ ιφγσ απζηεξψλ θαλφλσλ θαη ζρεδηαζκνχ ησλ
καζεκάησλ.
ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο πξνηείλνπκε λα αθηεξψλνληαη 1-4 ιεπηά απφ ην κάζεκα θαη λα
νξγαλψλνληαη δηάθνξεο επράξηζηεο δξαζηεξηφηεηεο πξηλ ή θαηά ηε δηάξθεηα ή ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο
ή ζηα δηαιείκκαηα (αλ ε δνκή ηνπ καζήκαηνο είλαη απζηεξή).
Πξνηείλνπκε δξαζηεξηφηεηεο, ζπλδπαζκέλεο κε αζθήζεηο επαηζζεηνπνίεζεο θαη κπνξνχλ λα
ιεηηνπξγήζνπλ αθφκε θαιχηεξα ψζηε λα βνεζήζνπλ ζηελ απνθαηάζηαζε νξηζκέλσλ απνηπρηψλ
θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθνχ θαη ζπκπεξηθνξηζηηθνχ ραξαθηήξα ζηελ ηάμε.
ΓΔ ΜΟΤ ΣΖ ΥΔΗΡΑΦΊΑ ΟΤ – είδνο παξάδνζεο, ην νπνίν
κπνξεί ν δάζθαινο λα θαζηεξψζεη φηαλ έξρνληαη ή θεχγνπλ νη καζεηέο
απφ ηελ ηάμε. Απηή ε άζθεζε ιεηηνπξγεί θαη ζαλ επράξηζηε
δξαζηεξηφηεηα θαη γηα ηελ δεκηνπξγία θαιχηεξσλ ζρέζεσλ κεηαμχ
δαζθάινπ θαη καζεηψλ. Θα ρξεηαζηεί λα αθηεξψζεηε πεξηζζφηεξν ρξφλν
ζηελ αξρή ψζηε λα κάζεηε ηνλ ηξφπν πνπ ν θάζε καζεηήο δίλεη
ρεηξαςία. ηαλ ην κάζεηε, ζα πξέπεη λα εμαζθήζηε θάζε κέξα κε ηελ ίδηα
ηάμε.
Σν βίληεν εμεγεί
ααα
ααα
απα
ρα

ΓΣΔ ΣΖΝ ΜΠΆΛΑ (Ή ΟΠΟΗΟΓΉΠΟΣΔ ΆΛΛΟ ΑΝΣΗΚΔΊΜΔΝΟ)
Οη καζεηέο θάζνληαη ή ζηέθνληαη ζε έλα θχθιν ζε δεπγάξηα. Ο δάζθαινο
ειέγρεη ηελ κνπζηθή. Δλψ παίδεη κνπζηθή, νη καζεηέο ζπλερίδνπλ λα
δίλνπλ ηελ κπάια ν έλαο ζηνλ άιινλ. ηαλ ε κνπζηθή ζηακαηά, απηφο
πνπ έρεη ηελ κπάια πξέπεη λα θάλεη κία θπζηθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ
θαιχηεξε ψξα γηα απηφ ην παηρλίδη είλαη 3 ιεπηά. Εεηήζηε απφ ηνπο
καζεηέο λα ζθεθηνχλ άιιεο επράξηζηεο δξαζηεξηφηεηεο γηα φηαλ
βαξεζνχλ ηελ πθηζηάκελε.
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ΑΠΛΆ ΣΔΝΣΜΑΣΑ – – κελ μερλάηε ηα θιαζηθά. Αμίδεη λα
εθαξκνζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, γηα παξάδεηγκα πξίλ απφ
θάπνηα εμέηαζε, ψζηε λα ραιαξψζνπλ νη καζεηέο θαη λα έρνπλ θαιχηεξε
δηάζεζε. Μπνξείηε λα δεηήζεηε απφ ηνπο καζεηέο λα θηλήζνπλ ηα πφδηα
ηνπο, γφλαηα, δάθηπια, θηι. ΚΑΝΣΔ ΣΟ ΜΑΕΗ ΣΟΤ, ζίγνπξα ζα ηνπο
αξέζεη.
ΥΟΡΔΦΣΔ – lηζρπξφηεξε θαη κε πεξηζζφηεξε δηάξθεηα
δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία απαηηεί ηνπιάρηζηνλ 4 -5 ιεπηά. Καιχηεξε ηα
δηαιείκκαηα. Θα ρξεηαζηείηε multimedia θαη ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν.
Υξεζηκνπνηήζηε ιέμεηο φπσο “just dance” ζην YouTube θαη αθήζηε ηνπο
καζεηέο λα επηιέμνπλ πνην ηξαγνχδη ζέινπλ. ΥΟΡΈΦΣΔ ΜΑΕΊ ΜΔ
ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΈ Α!
Σν βίληεν ηα εμεγεί φια
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2.5 ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΑΤΣΟΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΗΑ ΚΑΣΑΝΟΖΖ
ΣΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ2
•

Πσο ζα πεξηγξάςεηο ηνπο ιφγνπο πνπ ηα κπαιφ καο είλαη ΓΔΜΑΣΟ;

•

Πνηα είλαη ε θχξηα πξφθιεζε φηαλ ζέιεηο λα ζπγθεληξσζείο;

•

Πσο ζα πεξηγξάςεηο ζηνπο καζεηέο ζνπ ηελ έλλνηα ηνπ Αλαζηνραζκνχ-Απηνζπγθέληξσζεο;

•

Πσο ε πξνζεθηηθή δηαηξνθή κπνξεί λα θέξεη θαιχηεξεο κέξεο ζην ζρνιείν;

•

Πσο ζα πεξηγξάςεηο ζχλδεζε θπζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ;

•

Πνην είλαη ην θιεηδί γηα επηηπρή χλδεζε θαη αιιειεπίδξαζε ηνπ ΑλαζηνραζκνχΑπηνζπγθέληξσζεο θαη ησλ θπζηθψλ αζθήζεσλ ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα;

ΒΗΝΣΔΟ

Θα βξεηο ηηο απαληήζεηο ζην βίληεν
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ

3

ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΧΝ
ΤΓΚΡΟΤΔΧΝ ΣΖΝ ΣΑΞΖ
3.1 ΔΝΔΡΓΖ ΑΚΡΟΑΖ ΒΑΖ ΓΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΤΓΚΡΟΤΔΧΝ
Αγαπεηέ εθπαηδεπηηθέ, αλ θαηαλφεζεο θαιά ηελ πξαθηηθή ηνπ Coaching-Καζνδήγεζεο θαη ηνπ
Αλαζηνραζκνχ-Απηνζπγθέληξσζεο ζηε δηδαζθαιία, ζα ζρεκάηηζεο θαιχηεξε γλψκε γηα ηνπο ιφγνπο
ησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ ηάμε. Ίζσο ζρεκάηηζεο γλψκε γηα εθαξκνγέο πνπ ζα
βνεζήζνπλ ψζηε λα πξνιεθζνχλ νη ζπγθξνχζεηο

ΔΠΗΠΔΓΑ ΑΚΡΟΑΖ

Δλεξγή ΑΚΡΟΑΖ είλαη κηα απφ ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο ηεο ζσζηήο Καζνδήγεζεο-Coaching θαη
ζεκαληηθή είλαη ε ηθαλφηεηα λα δίλεηο κεγάιε ΠΡΟΟΥΖ φηαλ αθνχεηο. Γη‟ απηφ ζην Κεθάιαην 3 δίλνπκε
κεγάιε ζεκαζία ζην λα απνθηήζνπκε ηηο δεμηφηεηεο, ηθαλνί λα πξνιακβάλνπκε θάζε είδνπο θαθήο
επηθνηλσλίαο.

Μεδεληθή
Αθξόαζε

Σν άιιν πξφζσπν κηιά , δελ ηνλ αθνχκε , απιά πεξηκέλνπκε λα
ζηακαηήζεη θαη λα αξρίζνπκε εκείο λα κηιάκε. Απηφ δεκηνπξγεί
ζπγθξνπζηαθέο θαηαζηάζεηο , απφξξηςε, άγρνο.

Φησρή
Αθξόαζε

ηαλ αθνχκε ζθεθηφκαζηε ηνλ εαπηφ καο. Γηα παξάδεηγκα ν
ζπλνκηιεηήο καο ιέγεη πσο ήηαλ ε πξψηε κέξα ζηελ λέα εξγαζία ηνπ.
θεθηφκαζηε πσο ζα ήηαλ ε δηθή καο πξψηε κέξα ζε λέα εξγαζία.
Έηζη δελ αθνχκε πνιιά απφ απηά πνπ καο ιέγεη ν ζπλνκηιεηήο καο.

Κξηηηθή
Αθξόαζε

Αθνχκε ηη ιέγεη ν ζπλνκηιεηήο, αξρίδνπκε λα θξίλνπκε ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ παίξλνπκε αθφκα πξηλ ηειεηψζεη ηηο ζθέςεηο ηνπ,
ηηο αμηνινγνχκε κε βάζε ηηο δηθέο καο εκπεηξίεο θαη εηνηκαδφκαζηε
λα δψζνπκε θαιέο ζπκβνπιέο.

Δλεξγή
Αθξόαζε

Βιέπνπκε ηνλ ζπλνκηιεηή ηη ελλνεί-ηη ζέιεη λα πεη ηη βξίζθεηαη
πίζσ απφ ηηο ιέμεηο. Δκπιεθφκαζηε ζηε ζπλνκηιία , αηζζαλφκαζηε
ηνλ ζπλνκηιεηή. Βιέπνπκε ςειά επίπεδα Αθξφαζεο πνπ βνεζνχλ
ζε δπλαηή ζρέζε.

•

ε πην επίπεδν απφ ηα πην πάλσ βξίζθεηαη ε θαζεκεξηλή ζνπ ζπλνκηιία ξνπηίλαο κε θίινπο,
ζπκκαζεηέο, νηθνγέλεηα;

•

Μπνξείο λα ξσηήζεηο ηνπο ζπλνκηιεηέο ζνπ λα ζνπ πνπλ ηελ γλψκε ηνπο;

•

Πφηε αηζζάλεζαη, φηη νη άιινη ζε αθνχλε θαιχηεξα;
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ΠΟΗΟ ΘΑ ΉΣΑΝ ΦΖΛΣΔΡΟ ΔΠΊΠΔΓΟ ΑΚΡΑΖ ΑΠ ΑΤΣ ΣΖ ΔΝΔΡΓΖ ΑΚΡΑΖ;

Δπηθέληξσζε ζην
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ηεο
νκηιίαο – you παίξλνπκε
θάζε ιεπηνκέξεηα

Δπηθέληξσζε ζηα
ΤΝΑΗΘΜΑΣΑ
αληηιακβαλφκαζηε ηα
αηζζήκαηα απηνχ πνπ
κηιά

Δπηθέληξσζε ΣΑ ΓΗΚΑ
ΜΑ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΑ
Ζ ηθαλφηεηα λα αθνχκε
έλα άιιν άηνκν θαη
λα αλαγλσξίδνπκε ηα
ζπλαηζζήκαηα καο
γη‟απηφ ην άηνκν

Ζ θαηαλφεζε ησλ
ΠΡΟΘΔΔΧΝ θαη ησλ
ΠΡΟΓΟΚΗΧΝ ηνπ
νκηιεηή απέλαληη καο

Γραυικό 7. Σέζζερα ασηιά για να ακούμε.

ΑΝ ΣΟ ΑΣΟΜΟ ΚΑΣΑΦΔΡΔΗ ΝΑ ΑΚΟΤΔΗ ΚΑΗ ΜΔ ΣΑ 4 ΑΤΣΗΑ ΣΟΣΔ ΔΥΟΤΜΔ ΣΟ
ΦΖΛΟΣΔΡΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ΑΚΡΟΑΖ – ΓΗΑΗΘΖΣΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ

ΔΡΓΑΛΔΗΟ
ΘΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΝΑ ΠΔΣΌΥΟΤΜΔ

ΔΠΗΠΔΓΑ ΓΗΑΗΘΖΣΗΚΖ ΑΚΡΟΑΖ –ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΛΔΤΚΖ ΒΗΒΛΟ
Λεπθή Βίβινο ζεκαίλεη λα μεράζνπκε φιεο ηηο πξνθαηαιήςεηο πνπ έρνπκε γηα ηνλ/ηελ ζπλνκηιεηή καο
φπσο ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ, δεμηφηεηεο ηνπ, απνηπρίεο ηνπ θ.α
Απηή είλαη ε κεγαιχηεξε πξφθιεζε, αιιά είλαη ν κφλνο δξφκνο λα θεξδίζνπκε ηελ εθηίκεζε ηνπ
ζπλνκηιεηή θαη λα έρνπκε επίδξαζε πάλσ ηνπ. εκεηψλνπκε φηη πνιινί λνκίδνπλ φηη θεξδίδνπλ
εθηίκεζε απφ ηνπο άιινπο φηαλ επηδεηθλχνπλ πφζν ηθαλνί θαη δεμηνηέρλεο είλαη ή πφζεο επηηπρίεο ,
δχλακε θαη γλψζεηο έρνπλ. Γπζηπρψο δελ έρεη απνηέιεζκα.
Αλ λνηψζεηο άβνια κε ηελ αλαηξνθνδφηεζε, επαλέιαβε ηελ άζθεζε « Ο Καιχηεξνο εθπαηδεπηηθφο ηεο
δσήο κνπ» πνπ βξίζθεηαη ζην Κεθάιαην 1. Καη παξαθαιψ ζθέςνπ γη‟απηφλ/απηήλ, πσο ζε άθνπζεβξηζθφηαλ ζε θαηάζηαζε Λεπθήο Βίβινπ εθείλε ηελ ψξα;

33

“ΧΚΡΑΣΗΚ ΓΗΆΛΟΓΟ-ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΜ” ΔΡΓΑΛΔΊΟ ΓΗΑ ΚΑΣΑΝΖΖ
(Απαληήζηε ζην θπιιάδην πνπ θξαηάηε)

0

10

Παξαθαιψ αμηνινγείζηε ην πψο δείρλεηο εκπηζηνζχλε θαηά ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία; Ο ( κεδέλ) ζεκ αί
λεη έιιεηςε εκπηζηνζχλεο, ην 10 ζεκαίλεη πνιχ θαιή ζρέζε εκπηζηνζχλεο κε ηνπο καζεηέο ζαο.
•

Γηαηί έδσζεο απηφ ηνλ βαζκφ;‟

•

Γηαηί φρη έλα βαζκφ ιηγφηεξν;

•

Γηαηί φρη έλα βαζκφ πεξηζζφηεξν;

•

Ση βαζκφ αλακέλεηο λα πάξεηο ;

•

Πσο ζα θαηαιάβεηο φηη βειηηψλεζαη, πνηα ηα ζεκάδηα φηη ν βαζκφο ζνπ ζα απμεζεί;

•

Πσο νη καζεηέο ζα αληηιεθζνχλ φηη ε εκπηζηνζχλε ζνπ ζε απηνχο κεγαιψλεη;

•

Πνην ζα είλαη ην κηθξφ βήκα κπξνζηά γηα ζέλα;

•

Πφηε ζα γίλεη απηφ;

•

Δπέιεμε ην άηνκν πνπ ζα κνηξαζηείηε ηελ πξφζεζε ζαο λα θάλεηε ην κηθξφ βήκα θαη ηνλ ρξφλν
πνπ ζα ην θάλεηε. Εεηείζηε λα είλαη ν θαζξέπηεο ζαο θαη ν αμηνινγεηήο ζαο.

•

Ση πξέπεη λα θάλεηε ψζηε απηφ ην άηνκν λα ζαο δψζεη κεγάιε αλαηξνθνδφηεζε ζην ηέινο;

•

Πνηα νθέιε κπνξείηε λα δείηε ζηελ άζθεζε κεηά πνπ ζα ηελ ηειεηψζεηε;

ΒΊΝΣΔΟ

Παηήζηε εδψ γηα ην βίληεν

Δλεξγή αθξφαζε
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3.2 2+1 ΣΡΑΣΖΣΗΚΔ ΘΔΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ
ΤΓΚΡΟΤΔΧΝ ΣΖΝ ΣΑΞΖ
Γελ ππάξρνπλ ζεηηθέο ή αξλεηηθέο έλλνηεο ησλ ζπγθξνχζεσλ- ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο επελεξγνχλ
σο πεγή εκπεηξηψλ θαη κάζεζεο.
Δίλαη θαιά λα δερηνχκε ηηο ζπγθξνχζεηο σο θπζηθά ζπκβάληα θαη εθδειψζεηο ησλ αλζξψπηλσλ
ζπλαηζζεκάησλ.
Γελ είλαη επζχλε θαλελφο νχηε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, νχηε ηνπ καζεηή πνπ είλαη κέξνο ησλ
ζπγθξνχζεσλ.
Γελ ππάξρεη ιάζνο λα ζπδεηάο έληνλα, δελ ρξεηάδεηαη λα βξίζθεηο ιφγνπο γηα ην ηη είλαη ζσζηφ ή
ιάζνο ( είλαη δηαθνξεηηθφ βέβαηα φηαλ ππάξρεη βία).
Γελ είλαη θαιή ζηξαηεγηθή λα δηαρεηξηζηνχκε ηηο ζπγθξνχζεηο. Δίλαη πεξηζζφηεξν κηα γέθπξα λα
δηαρεηξηζηνχκε ηηο ζπγθξνχζεηο. Γη‟απηφ ηελ νλνκάδνπκε +1 ζηξαηεγηθή, επεηδή είλαη απαξαίηεην
ζπζηαηηθφ ησλ δχν ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο πνπ αθνινπζνχλ.

3.2.1 ΣΡΑΣΖΓΗΚΉ 1 – Ο ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚ Χ «ΚΑΘΡΈΠΣΖ ΠΟΤ ΜΗΛΆ»
Αληηθαηνπηξηζκφο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θάζε καζεηή.
Ο εθπαηδεπηηθφο σο «Λεπθή Βίβινο» ρσξίο λα είλαη πξνδηαζεηεκέλνο ππέξ ή ελαληίνλ θάπνηνπ
καζεηή, εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζην ηη αθξηβψο ην θαζέλα απφ ηα δχν άηνκα πνπ δηαπιεθηίδνληαη ζέιεη
λα πεη ηε ζηηγκή πνπ ζπδεηά έληνλα, θσλάδεη ή αζθεί εθθνβηζκφ θηι. ζηνλ άιιν.
Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα επηιέμεη πνηνπ απφ ηνπο δχν ζα αληηθαηνπηξίζεη πξψηνπ ηε
ζπκπεξηθνξά. Σν πηζαλφηεξν είλαη λα επηιέμεη ην πην «δπλακηθφ» άηνκν ηνπ νπνίνπ ε ζπκπεξηθνξά είλαη
πεξηζζφηεξν έληνλε.
Πξνζπάζεζε λα είζαη ήξεκνο, ρσξίο επηθξηηηθή δηάζεζε, ρσξίο λα εθθξάζεηο ηελ πξνζσπηθή ζνπ
άπνςε, κίιεζε ζην δπλαηφηεξν θαη πην δξαζηήξην άηνκν πνπ δηαπιεθηίδεηαη, απιά κεηαθξάδνληαο ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ ζε ιφγηα.-«Θσκά, είζαη απνγνεηεπκέλνο θαη θσλάδεηο ζηε Λψξα, επεηδή ζα ήζειεο λα
γλσξίδεη φηη αηζζάλεζαη άζρεκα πνπ αξλήζεθε λα ζε βνεζήζεη ζε απηή ηε δνπιεηά. Φσλάδεηο δηφηη ζα
ήζειεο λα ληψζεη θαη απηή άζρεκα. Φαίλεηαη φηη ε ίδηα έρεη ήδε θαηαιάβεη ηα ζπλαηζζήκαηά ζνπ θαη δελ
είλαη νχηε απηή ραξνχκελε κε απηφ πνπ ζπλέβε.»
εκεηψζηε φηη νη πξνηάζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δελ πεξηέρνπλ ηε ιέμε «εγψ»- ηελ πξνζσπηθή ηνπ
δειαδή άπνςε. H θσλή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ν ηνληζκφο ζηε θσλή ηνπ δελ πξέπεη επίζεο λα είλαη
έληνλα γηα λα κελ πξνσζνχλ ηελ πξνζσπηθή ηνπ γλψκε.
ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο κηα ηέηνηα αληηκεηψπηζε, απφ κέξνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, βνεζά ηα
δχν άηνκα πνπ δηαπιεθηίδνληαη λα ρακειψζνπλ ηνπο ηφλνπο θαη λα θαηαζηνχλ ηθαλά λα αληηιεθζνχλ ην
έλα ην άιιν κέζσ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ρσξίο ηνλ θίλδπλν ν εθπαηδεπηηθφο λα ηνπο αληηκεησπίζεη σο θαθά
άηνκα πνπ ζπκπεξηθέξζεθαλ αλάξκνζηα.

3.2.2 ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 2 – COACHING ΔΠΗΚΔΝΣΡΧΜΔΝΟ ΣΖΝ ΔΠΗΛΤΖ
Έλα κείγκα εθαξκνγήο ηνπ σθξαηηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ θαη ηεο αληαλάθιαζεο ηνπ εαπηνχ καο σο
ζηξαηεγηθέο.
Πνιιέο θνξέο, φηαλ νη ζπγθξνχζεηο γίλνληαη ζην ζρνιείν, νη εθπαηδεπηηθνί απιά εθθξάδνπλ ηελ
αξλεηηθή ηνπο ζηάζε σο πξνο ην ηη ζπκβαίλεη θαη δεηνχλ λα ζηακαηήζεη. Οη ιφγνη γηα λα δηαθνπεί είλαη
,είηε δηφηη δελ είλαη ζσζηφ λα βξηζθφκαζηε ζε ζχγθξνπζε, ή επεηδή δηαθφπηεηαη
ε ξνή ηνπ καζήκαηνο, ή αθφκα επεηδή ην ζρνιείν δελ είλαη ν θαηάιιεινο ηφπνο. Κάπνηεο θνξέο, απιά
ζεσξνχλ πσο ν ιφγνο ηεο ζχγθξνπζεο είλαη κηθξφο θαη αζήκαληνο γηα λα δηεπζεηεζεί. ιεο νη
παξαπάλσ δηθαηνινγίεο δελ επηιχνπλ ηελ ζχγθξνπζε, αιιά απιά ηελ ζηακαηνχλ πξνζσξηλά,
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κέρξη λα επαλέιζεη μαλά ζηελ επηθάλεηα θαη νη δχν πιεπξέο λα απνθχγνπλ φζν πην πνιχ γίλεηαη ηελ
επαθή κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ.
Μηα απφ ηηο πην απνηειεζκαηηθέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ζρεηίδεηαη κε ηελ βνήζεηα πνπ κπνξνχκε λα
παξέρνπκε γηα λα βξνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ιχζεηο. Σν coaching πνπ εζηηάδεηαη ζηελ επίιπζε
πξνβιεκάησλ, απαηηεί ηε “Λεπθή Βίβιν” θαη ηελ απνθπγή ησλ πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο δηακάρεο θαη κε ηε γλψκε ηνπ γηα ηνλ θάζε ζπκκεηέρνληα.
Ζ πξψηε αληίδξαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ηε ζχγθξνπζε πξέπεη λα είλαη ε εξψηεζε “Μπνξψ λα ζαο
βνεζήζσ λα βξείηε κηα ιχζε;” Φπζηθά, ππάξρεη πάληα ην ξίζθν πσο νη ζπκκεηέρνληεο επεξεαζκέλνη
απφ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ελδέρεηαη λα ζηακαηήζνπλ ηελ δηέλεμε, λα κείλνπλ ζησπεινί ή απιά λα
απαληήζνπλ “ΟΥΗ”. Αλ ζπκβεί απηφ - ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα ζπλερίζεη λα πξνζθέξεη ηε βνήζεηα ηνπ
θαη λα πξνζπαζήζεη λα βξεη κηα θνηλή ψξα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ζπδήηεζε, ι.ρ. κεηά απφ ην
κάζεκα. Οη δχν πιεπξέο πξέπεη λα είλαη βέβαηεο, πσο ε βνήζεηα πνπ πξνζθέξεηαη απφ ηνλ
εθπαηδεπηηθφ, δελ παξαπέκπεη ζε θξηηηθή ζρεηηθά κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο.
ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΚΑΝΟΝΑ ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ εζηηάδεη ζηελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ, είλαη
ε απνθπγή ηεο ζπδήηεζεο γηα ηνπο ιφγνπο ηεο δηακάρεο. Ο εθπαηδεπηηθφο είλαη ην άηνκν πνπ ππνβάιιεη
ηηο εξσηήζεηο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηηο δχν πιεπξέο λα βξνπλ απαληήζεηο, ρσξίο λα ηνπο δψζεη
ζπκβνπιέο. Οη εξσηήζεηο πνπ παξέρνληαη πξέπεη λα είλαη ζσζηά επηιεγκέλεο απφ ηνλ/ ηελ
εθπαηδεπηηθφ, βάζε ηεο δηαίζζεζεο θαη ηεο θαηαλφεζεο ηνπ π.ρ “απφ ην 0 κέρξη ην 10, πφζν
ηθαλνπνηεκέλνο είζαη κε ηελ παξνχζα θαηάζηαζε, Θσκά;”
“Ση ζα ζε βνεζνχζε λα βξεηο κηα ιχζε ζην πξφβιεκα; Πνην ζα ήηαλ ην πξψην βήκα γηα λα
πξνρσξήζνπκε κπξνζηά; Ση ζεσξείο φηη ζα ήηαλ ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα βειηηψζνπκε ηελ ησξηλή
θαηάζηαζε;”
εκεηψζηε πσο νη εξσηήζεηο είλαη “αλνηθηνχ ηχπνπ”. Γελ ππάξρνπλ απαληήζεηο “ΝΑΗ” ή “ΟΥΗ”, νη
νπνίεο νδεγνχλ ηηο δχν πιεπξέο λα ληψζνπλ αλαγθαζκέλνη λα απαληήζνπλ κε ηξφπν πνπ ν
εθπαηδεπηηθφο αλακέλεη.” Οη εξσηήζεηο ηχπνπ “ΓΗΑΣΗ” ζπζηήλεηαη επίζεο λα απνθεχγνληαη, επεηδή θαη
απηφο ν ηχπνο ζρεδφλ πάληα νδεγεί αλαγθαζηηθά ηνπο αλζξψπνπο ζε κηα ακπληηθή ζηάζε, εθφζνλ ην
ΓΗΑΣΗ παξαπέκπεη ζε ελνρή, ηελ νπνία ζα πξέπεη λα εμεγήζεηο.
Γελ ππάξρεη Υξπζφο θαηάινγνο θαιψλ εξσηήζεσλ. Οη εξσηήζεηο πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ ηνλ
εζσηεξηθφ θφζκν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Αλ ν εθπαηδεπηηθφο είλαη «Λεπθή Βίβινο», γξάθεη ηε δηθή ηνπ
άπνςε γηα ηελ θαηάζηαζε απφ ηελ αξρή. Κάζε θνξά ν εθπαηδεπηηθφο είλαη πνιχ πεξίεξγνο, ελψ ην κφλν
θξηηήξην ζρεηίδεηαη κε ηνλ έιεγρν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα απνθχγεη ηελ νπνηαλδήπνηε θξηηηθή.
Γηαηζζεηηθή αθξόαζε, ζεηηθή αλαηξνθνδόηεζε, ηθαλόηεηα απνθπγήο θξηηηθήο, ππνβνιή
αλνηρηνύ ηύπνπ εξσηήζεσλ γηα λα πξνσζήζνπκε ηελ έξεπλα ηεο επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ
θαη ε πξνώζεζε ηεο πεπνίζεζεο γηα ηθαλόηεηα ηνπ θάζε καζεηή ν νπνίνο αληηκεησπίδεη
πξνβιήκαηα γηα λα ηα ιύζεη από κόλνο ηνπ, – είλαη ηα θύξηα ζηνηρεία γηα κηα επηηπρή επίιπζε
θάζε είδνπο ζύγθξνπζεο.
Να έρεηο ηελ βεβαηφηεηα φηη γηα λα απνθχγεηο ηηο ζπγθξνχζεηο ,ν θαιχηεξνο ηξφπνο είλαη ε πξφιεςε
ηνπο κε ηελ παξαρψξεζε αξθεηνχ ρξφλνπ γηα θαιιηέξγεηα θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο, απνθπγή θιίκαηνο
ππνθεηκεληθήο θξηηηθήο, ελζάξξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ελεξγήο αθξφαζεο.
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3.3 ΟΜΑΓΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΔΝΓΤΝΑΜΧΖ ΥΔΔΧΝ ΦΗΛΗΑ
Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη λα θέξνπκε ηνπο καζεηέο καδί γηα νκαδηθέο εξγαζίεο γηα ζθνπνχο κάζεζεο,
γηα πξαθηηθέο εξγαζίεο, γηα επηθνηλσλία, γηα δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο. Δληνχηνηο νη εθπαηδεπηηθνί
αλαζέηνπλ εξγαζίεο ζπλεξγαζίαο κφλν εθηφο ησλ καζεκάησλ γηα ςπραγσγία.
Ζ εηζήγεζε καο είλαη λα δίλνπκε επθαηξίεο ζπλεξγαζίαο θαη ζηα καζήκαηα ρσξίο λα
παξαγλσξίδνπκε δχζθνια ζέκαηα φπσο ηα Μαζεκαηηθά ή Φπζηθή θ.α . Θα βξεηο ζηε Μεζνδνινγία
ζρεηηθφ ζέκα γηα ηνλ ηξφπν αιιαγήο ηεο Οξγάλσζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.
ρεηίδεηαη κε ηελ Αλάζεζε Δπζπλψλ ζηνπο καζεηέο γηα ην Μαζεζηαθφ απνηέιεζκα. Καη έρεη ζρέζε κε
ηελ πλεξγαζία, φηαλ νη καζεηέο καλζάλνπλ απφ κφλνη ηνπο θαη κεηαθέξνπλ ηελ γλψζε ζηνπο
ζπκκαζεηέο ηνπο.
πζηήλνπκε λα πεξηιάβεηε απηφ ην είδνο ηεο νκαδηθήο κάζεζεο ζηε επζχλε ηνπ καζεηή ζηελ ηάμε θαη
λα αλαζθνπήζεηε πσο απηφ βνεζά λα βειηησζεί ην καζεζηαθφ απνηέιεζκα, ην ζπλαηζζεκαηηθφ θιίκα , ε
επηθνηλσλία.
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3.4 ΔΡΧΣΖΔΗ ΣΔΛΗΚΖ ΑΤΣΟΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΗΑ ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΣΧΝ
ΘΔΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 3
•

Πνην επίπεδν αθξφαζεο είλαη ην ρξεζηκφηεξν γηα κείσζε ζπγθξνχζεσλ;

•

Πσο ζα νξίζεηο ηε „ Λεπθή Βίβιν‟ ζηελ Δπηθνηλσλία;

•

Παξαθαιψ εμήγεζε πσο εξσηήζεηο ηχπνπ „ΓΗΑΣΗ‟ κπνξνχλ λα θαηαζηξέςνπλ ηελ επίιπζε
ζπγθξνχζεσλ;

•

Πνηα είλαη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο πεξηέξγεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε επηηπρή δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ
ζηελ ηάμε ;

•

Γηαηί ε κάζεζε νκαδηθήο ζπλεξγαζίαο έρεη επηηπρία κε εθαξκνγή ηεο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ
καζεκάησλ θαη φρη κφλν θαηά ηελ δηάξθεηα ειεχζεξσλ δξαζηεξηνηήησλ;

•

Πσο ε εθαξκνγή ηνπ σθξαηηθνχ Γηαιφγνπ-Πξνβιεκαηηζκνχ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ ηθαλφηεηα
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα επηηπρή επίιπζε ζπγθξνχζεσλ;

ΒΊΝΣΔΟ

Γηα ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηήζεσλ παηήζηε ζην βίληεν
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