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Η σημασία της αποτύπωσης των συμπεριφορών του παιδιού σε 
όλους τους τομείς από το Σχολείο: ΠΟΙΟΝ ΟΦΕΛΕΙ;



ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ…..

Τι είναι το μάθημα στο Σχολείο 
(πού γίνεται; πώς;)
Τι είναι οι ρουτίνες της τάξης;
Τι είναι το Ημερολόγιο; 
(πώς το χρησιμοποιεί ο μαθητής , ο 
εκπαιδευτικός, ο γονιός)
Τι είναι τα τεστ; (τι;, πώς;, γιατί;)
Τι είναι οι αξιολογήσεις τριμήνου;





ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΝΟΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

1. Γιατί υπάρχει πάντα πρώτη η αποτύπωση των στόχων 
στην Συναισθηματική Νοημοσύνη 

2. Γιατί σε κάθε μάθημα υπάρχει πάντα πρώτη η αποτύπωση 
των κοινωνικών/συναισθηματικών στόχων

3. Γιατί στα σχόλια υπάρχει εκτός από ένα παράδειγμα, ο 
τρόπος που μπορεί να βελτιώσει ο μαθητής τη 
συμπεριφορά του (γνωστική ή άλλη)

4. Γιατί προτείνεται η συνεργασία Σχολείου- Οικογένειας για 
την βελτίωση του μαθητή στα μαθήματα -”Τι σημαίνει 
χρειάζεται να βοηθάνε οι γονείς στο σπίτι”.





ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΝΙΩΘΕΙ Ο ΓΟΝΕΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ  (ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ)

1. “Αναγνωρίζει το παιδί του” μέσα από την περιγραφή και τα 
σχόλια , επιβεβαιώνεται ως γονιός ότι ξέρει το παιδί του.

2. “Δεν αναγνωρίζει το παιδί του”, αμφιβάλλει για τις συνθήκες 
και τον εκπαιδευτικό,θέλει αποδείξεις.

3. “Αισθάνεται αγωνία” για το τι να κάνει ο ίδιος για να αλλάξει 
τη συμπεριφορά του το παιδί

4. “Αισθάνεται θυμό και φόβο” που το παιδί του έχει 
συμπεριφορές που δεν είναι οι προσδοκώμενες και τα βάζει με 
το παιδί.

5. Ενδιαφέρεται να μάθει τι συμβαίνει από το παιδί για την 
συγκεκριμένη αποτύπωση,συζητάει μαζί του - νιώθει 
εμπιστοσυνη ότι το όποιο πρόβλημα θα λυθεί με συνεργασία.





Η σημασία της κοινής γλώσσας μεταξύ:
Εκπαιδευτικών-Γονέων  και Εκπαιδευτικών-παιδιών

Τι μπορεί να συμβεί όταν μιλάμε άλλη “γλώσσα”.
1. Αίσθηση ότι δε μας καταλαβαίνει ο άλλος. Δεν 

ακουγόμαστε.
2. Αίσθηση ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα.
3. Συναισθήματα αγωνίας, φόβου, ανασφάλειας, απόσυρση, 

απελπισία.
4. Δυσπιστία στην επικοινωνία στο μέλλον. Επικοινωνία με 

αρνητικό συναισθηματικό φορτίο που εισπράττεται από 
εκπαιδευτικούς και παιδί. 

5. Φαύλος κύκλος συμπεριφορών κάτω από το συγκεκριμένο 
τρόπο σκέψης







 « Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να 

εκπαιδεύσεις τα παιδιά από το να 

ενισχύσεις τις ικανότητες των γονιών να 

τα εκπαιδεύουν οι ίδιοι»
                                                 



Τα παιδιά βλέπουν τον εαυτό τους μέσα από τα  

μάτια των σημαντικών άλλων



Η συνεργασία του σχολείου και των γονέων έχουν επίκεντρο 

τον μαθητή



Τι είναι συνεργασία
•ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ;

•ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ;

•ΕΜΠΛΟΚΗ ;



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ



•Μεγαλύτερη σχολική επιτυχία
•Υψηλότερη μαθησιακή ανάπτυξη
•Καλύτερη ανάπτυξη δεξιοτήτων
•Βελτιωμένη συμπεριφορά στο σπίτι
•Ανάπτυξη κοινωνικών ικανοτήτων κοινωνικοποίηση
•Μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας (οι δύο κόσμοι τους ενώνονται)
•Αύξηση κινήτρων για μάθηση
•

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ



Βελτίωση σχέσης γονέα παιδιού
•Μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση (καλύτερη εικόνα του εαυτού)
•Μείωση άγχους αποχωρισμού
•Ενεργή συμμετοχή στην μάθηση
•Συνεργατική συμπεριφορά
•Καλύτερη συγκέντρωση (συνέπεια & σταθερότητα)
•Καλύτερη  πειθαρχεία – ενισχυμένη αίσθηση ευθύνης για την μάθηση
•Ηθική ανάπτυξη
•Πιο αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων
•Μεγαλύτερη συναισθηματική ανάπτυξη



Πλεονεκτήματα για τους γονείς



•Συναναστρέφονται περισσότερο με τα παιδιά τους
•Γνωρίζουν καλύτερα τα παιδιά τους
•Κατανοούν τις αδυναμίες και τις ικανότητες τους
•Μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα
•Έχουν καλύτερη επικοινωνία με τα παιδιά τους στο σπίτι
•Ισχυροποιούν και ενθαρρύνουν τις προσπάθειες των παιδιών
•Αξιολογούν πιο θετικά τους εκπαιδευτικούς
• Γίνονται πιο αποτελεσματικοί  σε προβλήματα τα οποία μπορεί να συνδέονται
  είτε με τη μάθηση είτε με τη συμπεριφορά του παιδιού
•Αποκτούν πρόσθετων δικών τους δυνατοτήτων
•Νοιώθουν λιγότερο απομονωμένοι – αναγνώριση προσπάθειας
•Αναγνώριση αποτελεσματικότητας του γονεικού τους ρόλου
•Κερδίζουν  την αίσθηση της προοπτικής των παιδιών τους 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ

/ΣΧΟΛΕΙΟ•Αποκτούν γνώσεις που αφορούν τις συνθήκες που επικρατούν στο σπίτι 
 των παιδιών
•Παρέχει στους παιδαγωγούς βασικές γνώσεις και πληροφορίες για το  

  κάθε παιδί (τι μπορούν να κάνουν τα παιδιά, τι γνωρίζουν και πως
  σκέφτονται).
•Γνωρίζουν τις προσδοκίες των γονιών
• Βοηθάει στην καλύτερη προσαρμογή του προγράμματος στις ανάγκες του κάθε 

παιδιού
•Εμπλουτίζεται το προσχολικό περιβάλλον
•Παρουσιάζουν μεγαλύτερη προθυμία να συνεργαστούν με όλες τις οικογένειες
•Ενισχύουν  τις κατάλληλες συμπεριφορές του παιδιού μέσα και έξω από το 

σχολείο
•Αναγνωρίζεται το έργο τους



Ο ρόλος του γονιού  είναι:
•Υποστήριξη της μελέτης στο σπίτι
•Εποπτεία σχολικών εργασιών
•Συμμετοχή στις συναντήσεις
•Να δώσει το μήνυμα ότι το σχολείο αξίζει τον κόπο
•Να ακούει το παιδί του
•Να διευκολύνει την μάθηση
•Να συζητάει με το παιδί
•Να το ενθαρρύνει
 ΔΕΝ είναι:
Να διδάξει γνώσεις ή μαθήματα
Να αναλάβει την ευθύνη της μελέτης
Να βρίσκει λύσεις για το παιδί



Τι ενισχύει την συνεργασία
•Συχνή επικοινωνία με το σχολείο (έστω και τηλεφωνική)

•
•¨Οσο πιο μικρό είναι το παιδί, τόσο πιο απαραίτητη η επικοινωνία
•
•Ανοικτή και ειλικρινής στάση και των δύο πλευρών
•
•Ισοτιμία
•
•Δράσεις ή λειτουργίες που βοηθούν την ανταλλαγή πληροφοριών και από τις 

δύο πλευρές (ημερολόγιο/συναντήσεις/επαφές)



κ. Σπυροπούλου: 
Πώς αποφεύγουμε τις εντάσεις στην επικοινωνία με το παιδί.

Κύκλος Επαφής



Κύκλος ικανοποίησης αναγκών



Εμπόδια στην επαφή 

Εμπόδια= διακοπές στον κύκλο και  χρήση αμυντικών 
μηχανισμών 

1) Προβολή:χαρακτηριστικό,συναίσθημα, συμπεριφορά που 
ανήκει στο άτομο

Όμως δεν το αντιλαμβάνεται έτσι και το αποδίδει σε άτομα 
του περιβάλλοντος του

                           Κατευθύνεται από εκείνους



1)Προσοχή στην επίκριση και τον σχολιασμό

2)Αποφυγη ταμπέλας .Φρονιμότηερο η συζήτηση μιας 
μεμονωμένης συμπεριφοράς και οχι γενίκευση στον χαρακτήρα

3)Επιδίωξη να μπούμε στον κόσμο τους ,να τον 
αναγνωρίσουμε/αποδεχτούμε για ποιοτικότερη προσέγγιση

4)Μιλώ με ειλικρίνεια .Οι επινοήσεις και οι τεχνικές μπορούν να 
οδηγήσουν να χαθεί η αξιοπιστία μας και η επαφή 

5)Επικοινωνία όχι πάντα λεκτική =χάδι ,βλέμμα ,άγγιγμα  

Επιγραμματική σύνοψη



2) Ενδοβολή: 

Διαδικασία κατά την οποία απορροφούμε στοιχεία του 
περιβάλλοντος μας χωρίς να τα αφομοιώνουμε



Σύγχρονη εποχή 

Οι ρυθμοί της καθημερινότητας            γρηγορες λύσεις

Μη ετοιμότητα για επαφή 

         

ΕΝΤΑΣΗ



Αποφυγή συνεπειών έντασης απο τον ενήλικα
1) Επίγνωση (self awareness): 

Τεχνικές :  μνήμη , έμφαση στην αίσθηση του σώματος

 βιώνοντας την συνέχεια του 

συναισθήματος , λεκτικοποίηση 

2) Ενεργητική ακρόαση 
3) ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗ
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Σας ευχαριστούμε  πολύ  για τη συμμετοχή σας! 

Μέχρι την επόμενη συνάντηση:

1. Μπορείτε να επικοινωνείτε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
με τους εισηγητές μέσω του Σχολείου και να έχετε 
προσωπικό ραντεβού 

2. Μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά από την ενδεικτική 
βιβλιογραφία που αφορά το συγκεκριμένο σεμινάριο 

3. Μπορείτε να απευθύνετε προτάσεις στο Σχολείο για 
βελτίωση, συμπλήρωση του κύκλου εισηγήσεων με νέα 
θέματα για του χρόνου


