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Abstract: The role of the educator in a school unit, is related to many various levels. His 

main concern is to secure and cultivate the proper conditions for the cognitive improvement 

of students, their psycho-emotional development, their stability, as well as the creation of 

collective and cooperative spirit in a multicultural environment. In addition, the educator 

develops a significant role in the area of preventing and managing students' divergent 

behaviours as well as in the area of effective communication with both parents and 

colleagues. In this paper the improper conduct of students is presented and also techniques of 

approaching parents are brought to notice in a way that the communication between the two 

sectors will be both honest and assisted at the same time by the positive environment of the 

school unit. 
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Πεπίλητη: Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα αλάγεηαη ζε πνιιά επίπεδα. 

Κύξην κέιεκά ηνπ είλαη λα εμαζθαιίζεη θαη λα θαιιηεξγήζεη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηε 

γλσζηηθή βειηίσζε ησλ καζεηώλ, ηελ ςπρνζπλαηζζεκαηηθή ηνπο αλάπηπμε θαη ζηαζεξόηεηα, 

ηε δεκηνπξγία ζπιινγηθνύ θαη ζπλεξγαηηθνύ πλεύκαηνο ζε έλα πνιππνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ. 

Δπίζεο, ζεκαληηθόο είλαη ν ξόινο πνπ αλαπηύζζεη γηα ηελ πξόιεςε θαη ηε δηαρείξηζε 

απνθιηλνπζώλ ζπκπεξηθνξώλ ησλ καζεηώλ, θαζώο θαη απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο ηνπ 

ηόζν κε ηνπο γνλείο-θεδεκόλεο, όζν θαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο. ηελ παξνύζα εξγαζία 

παξνπζηάδεηαη ε πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά καζεηή θαη αλαδεηθλύνληαη πξαθηηθέο 

πξνζέγγηζεο κε ηνπο γνλείο, ώζηε ε επηθνηλσλία ησλ δύν θνξέσλ λα θαηαζηεί αγαζηή, 

ζπλεπηθνπξνύκελε θαη από ην ζεηηθό θιίκα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

Λέξειρ κλειδιά: απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά, επηθνηλσλία, ελεξγεηηθή αθξόαζε, γνλείο, 

εθπαηδεπηηθόο 

Διζαγυγή 

ε κηα επνρή κε θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηηο έληνλεο θαη ξαγδαίεο αιιαγέο ζε όινπο ηνπο ηνκείο 

ηεο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηαο, ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα θαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ 
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αλαιακβάλνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ νκαιή έληαμε ησλ λέσλ αηόκσλ ζηελ νηθνλνκηθή, 

θνηλσληθή, πνιηηηζκηθή θαη πγεηνλνκηθή πξαγκαηηθόηεηα. Ζ εθπαίδεπζε, παξά ηηο 

αγθπιώζεηο πνπ ζπρλά αληηκεησπίδεη θαη ηελ εκκνλή ζε παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο, θαιείηαη 

λα αλαπξνζαξκόζεη ηηο ηαθηηθέο ηεο θαη λα αληαπεμέιζεη ζηηο πξνθιήζεηο, βειηηώλνληαο ηελ 

πνηόηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ (Κνινβόο & Θσκά, 2015:92). Οη καζεηέο, νη γνλείο-

θεδεκόλεο ηνπο θαη νη εθπαηδεπηηθνί απνηεινύλ ην αλζξώπηλν δπλακηθό πνπ ζα σζήζνπλ ηνλ 

εθπαηδεπηηθό νξγαληζκό λα πεηπραίλεη θαη λα βειηηώλεη ηνπο ζηόρνπο θαη ηελ πνηόηεηά ηνπ, 

κέζα από ηελ αιιειεμάξηεζε θαη ηε ζύκπλνηα πνπ δεκηνπξγείηαη ζε έλα ζεηηθό παηδαγσγηθό 

θιίκα (Μνπζέλα & Εέξβα, 2012:347; αΐηεο, 2008). 

Πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή, αξθεηνί εξεπλεηέο δείρλνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα δεηήκαηα 

πνπ άπηνληαη ηεο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ νηθνγέλεηα (Γεσξγίνπ, 

2000:143; Μπισλάθνπ-Κεθέ, 2009:217; Παζηαξδή, 2001:42). Ζ ζπλεξγαζία απηή έρεη σο 

θέληξν θαη ζηόρν ηνλ καζεηή. Πεξηιακβάλεη ηε βειηίσζε ηεο απόδνζήο ηνπ θαη ηελ πνηόηεηα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ, ηελ νκαιή θαη απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία ησλ ζπκκεηερόλησλ 

ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο, ηελ αλάπηπμε ζπκκεηνρηθνύ κνληέινπ ελεξγεηηθήο παξνπζίαο θαη 

εθδήισζεο ζπκπαξάζηαζεο, ελδηαθέξνληνο θαη απνδνρήο πξνο ην παηδί θαη καζεηή 

(Μνπζέλα, 2010:171). 

Από ηε κία πιεπξά, νη θπζηθνί παηδαγσγνί θαη από ηελ άιιε νη επαγγεικαηίεο παηδαγσγνί, 

ιεηηνπξγνύλ όρη ζε αληίζεηε θαηεύζπλζε, αιιά αιιεινζπκπιεξνύκελνη, κε θνηλό ζηόρν ηε 

δηαπαηδαγώγεζε θαη νκαιή έληαμε ηνπ καζεηή ζην θνηλσληθό γίγλεζζαη. Ζ βνήζεηα πνπ 

κπνξεί λα πξνζθέξεη ην θάζε έλα από ηα ζπζηήκαηα θαη ε κεηαμύ ηνπο ζρέζε θαη 

επηθνηλσλία είλαη ηδηαίηεξεο αμίαο θαη ζεκαζίαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ θνηλνύ ζηόρνπ 

(Epstein & Sheldon, 2002:317). Άιισζηε, ε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ θαη ε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ επηδξά ζεηηθά ζηνπο καζεηέο (Γεσξγίνπ, 

2000:144). Αλαθέξεηαη ζηηο ζρέζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αλαπηύζζνληαη αλάκεζα ζην 

ζρνιείν θαη ηελ νηθνγέλεηα θαη θαζνξίδνληαη ηα δηθαηώκαηα θαη νη ππνρξεώζεηο ηνπ θαζελόο 

(πκενύ, 2003:106). 

ηελ παξνύζα εξγαζία ζα αλαθεξζνύκε ζηελ απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά καζεηή θαη ζα 

εζηηάζνπκε ζε πξαθηηθέο πνπ αθνινπζήζεθαλ από ηνλ ζύιινγν δηδαζθόλησλ θαη ηε 

δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ θαιιηέξγεηα θιίκαηνο εκπηζηνζύλεο θαη ελεξγνύο αθξόαζεο, 

θαηά ηελ επηθνηλσλία κε γνλείο-θεδεκόλεο. Σα επηθνηλσληαθά κέζα δύλαηαη λα αμηνπνηεζνύλ 

γηα ηελ εύξπζκε θαη απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηελ πινπνίεζε ησλ 

ζηόρσλ ηεο. Δπηπξόζζεηα, ζα κειεηήζνπκε ηελ επηθνηλσλία ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ νηθνγέλεηα, 

κέζα από κηα κειέηε πεξίπησζεο απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο καζεηή.   

1. Δπικοινυνία ζσολείος - οικογένειαρ 

Ζ επηθνηλσλία είλαη κηα θνηλσληθή, ακθίδξνκε ζρέζε πνπ αλαπηύζζεηαη κεηαμύ αλζξώπσλ ή 

νκάδσλ κε αληαιιαγή εξεζηζκάησλ, πιεξνθνξηώλ θαη κελπκάησλ πνπ κπνξνύλ λα 

απνθσδηθνπνηεζνύλ θαη λα θαηαλνεζνύλ θαη από ηηο δύν πιεπξέο (Αζαλαζνύια-Ρέππα, 
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1999:140; Κόθθνο, 1998:55). Σα κελύκαηα πεξηέρνπλ ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα θαη 

εθθξάδνληαη ιεθηηθά θαη κε, κε πξνθνξηθό ή γξαπηό ιόγν (Κόθθνο, 1998:74). ηελ 

επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία ππάξρεη έλαο πνκπόο, πνπ θνηλνπνηεί έλα κήλπκα κε ζπγθεθξηκέλν 

πεξηερόκελν, θαη ν δέθηεο πνπ ην δέρεηαη, κέζσ θνηλνύ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο. Γηα λα 

επηηεπρζεί νπζηαζηηθή επηθνηλσλία ν ξόινο ηνπ πνκπνύ θαη ηνπ δέθηε ζπλερώο 

αληηζηξέθεηαη, ώζηε λα ππάξρεη απνθσδηθνπνίεζε ησλ κελπκάησλ θαη λα γίλεηαη αληηιεπηή 

ε θαηαλόεζή ηνπο, ζε έλα θιίκα αιιειεπίδξαζεο θαη ελδηαθέξνληνο γηα ηε ζσζηή αληίιεςε 

ησλ πιεξνθνξηώλ (Αζαλαζνύια-Ρέππα, 1999:146). Ζ νινθιεξσκέλε επηθνηλσλία 

πξνϋπνζέηεη ην πεξηερόκελν ησλ κελπκάησλ λα είλαη ζαθέο, επθξηλέο θαη πιήξσο 

ελαξκνληζκέλν κε ηηο εθθξάζεηο, ηηο θηλήζεηο θαη ηηο πξάμεηο (Κόθθνο, 1998:90). Σν κήλπκα 

εθπέκπεη ηελ ςπρνζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε θαη ηηο ζθέςεηο θαη δεκηνπξγεί δηάζεζε 

πξνζέγγηζεο θαη θαηαλόεζεο. Γηα κηα επηηπρεκέλε κνξθή επηθνηλσλίαο ν δέθηεο ζα πξέπεη 

λα επεμεξγάδεηαη ηα κελύκαηα κε αληηθεηκεληθό ηξόπν θαη λα δηαηεξεί κηα απόζηαζε από ην 

δηθό ηνπ αμηαθό ζύζηεκα, ηηο δηθέο ηνπ αληηιήςεηο θαη εκπεηξίεο, γηα λα κε δεκηνπξγεί 

πξνζρώκαηα ζηελ πξόζιεςή ηνπο (Κόθθνο, 1998:70). 

ην ζρνιηθό πεξηβάιινλ ε επηθνηλσλία ηεο νηθνγέλεηαο κε ην ζρνιείν είλαη ζεκαληηθή θαη 

επηδξά ζεηηθά ηόζν ζηνπο καζεηέο, παξέρνληάο ηνπο ζηαζεξόηεηα θαη βειηηώλνληαο ηηο 

ζρνιηθέο ηνπο επηδόζεηο, όζν θαη ζηελ πνηόηεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

έξγνπ (Μνπζέλα, 2010:171). Δπίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί απνιακβάλνπλ θνηλσληθή ππνζηήξημε 

θαη απμάλεηαη ε απηνεθηίκεζε θαη απηνπεπνίζεζή ηνπο, γλσξίδνπλ ηα αδύλαηα ζεκεία ησλ 

καζεηώλ θαη αλαπξνζαξκόδνπλ ηηο πξαθηηθέο ηνπο (Κσλζηαληίλνπ, 2015; Μπισλάθνπ-Κεθέ, 

2006:61; πκενύ, 2003:101-102). 

Γηα ηελ επίηεπμε επνηθνδνκεηηθήο επηθνηλσλίαο γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ, ζεκαληηθό ξόιν 

δηαδξακαηίδεη ε θνπιηνύξα θαη ε δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ, πνπ ελζαξξύλεη θαη επλνεί ηέηνηεο 

ηαθηηθέο. Καζνξηζηηθά, επίζεο, ζπκβάιεη ε επηζπκία ησλ εθπαηδεπηηθώλ λα επηθνηλσλήζνπλ 

ην δηδαθηηθό θαη παηδαγσγηθό ηνπο έξγν, θαζώο θαη ε δηάζεζή ηνπο λα ζπλάςνπλ ζπλέξγεηεο 

καζεηνθεληξηθνύ ραξαθηήξα. Βέβαηα, ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο νη ζπλζήθεο δελ επλννύλ κηα 

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία. Απηό νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε ζρεηηθήο επηκόξθσζεο γηα απηό 

ην ζέκα από ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ηνπ αηζζήκαηνο ειέγρνπ θαη άγρνπο πνπ ηνπο 

θαηαιακβάλεη, θαζώο θαη ηεο δπζθνιίαο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γνλείο ιόγσ ηνπ κνξθσηηθνύ 

θαη θνηλσληθνύ επηπέδνπ, ηεο άγλνηαο, ηνπ θόβνπ γηα ηελ θξηηηθή, ηελ έιιεηςε ρξόλνπ, ηελ 

πξνεγνύκελε αξλεηηθή εκπεηξία. Δπίζεο, ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγνύλ εκπόδηα 

ζηελ επηθνηλσλία είλαη ε εζληθόηεηα, ε γιώζζα, νη ζξεζθεπηηθέο θαη πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο 

(Γεσξγίνπ, 2000:25; Κηηζάθεο, 2017:22; Μπξνύδνο, 2009:259; Παπαδνπνύινπ, 2008:54; 

αΐηεο, 2008:111). 

2. Αποκλίνοςζα ζςμπεπιθοπά μαθηηή 

Ο εθπαηδεπηηθόο, ζπρλά, ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ, θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη πξνβιεκαηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο καζεηώλ, κε ήπην ή πην ζνβαξό ραξαθηήξα (Νηθνιάνπ, 2013:52; 
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Πνπξζαλίδνπ, 2016:62). Οη απνθιίλνπζεο ζπκπεξηθνξέο απνηεινύλ ζεκαληηθέο πεγέο άγρνπο 

γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, θαζώο είλαη δύζθνιεο ζηε δηαρείξηζή ηνπο, ιόγσ ησλ πνιιώλ 

κνξθώλ θαη εληάζεσλ (Kyriacou, 1996:17). 

Ζ ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε κηα πξάμε, ζε κηα αληίδξαζε, ζπλεηδεηή ή κε, κέζα 

από ηελ νπνία εθδειώλεηαη ν ηξόπνο επηθνηλσλίαο, ππνδειώλεηαη ε έθθξαζε κηαο 

εζσηεξηθήο αλάγθεο, εθθξάδεηαη ε ζηάζε θαη ε δηάζεζή καο πξνο ηνπο άιινπο θαη ην 

πεξηβάιινλ καο (Υξεζηάθεο, 2012:153). Ζ ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα είλαη απνδεθηή από έλα 

θνηλσληθό ζύλνιν ή όρη, κε βάζε ηνπο θαλόλεο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί θαη ζηεξίδνληαη ζηα 

πνιηηηζκηθά, εζλνηηθά, ζξεζθεπηηθά θαη ηδενινγηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξεζβεύνπλ. Οη 

ζπκπεξηθνξέο, ζπλεπώο, πνπ απνθιίλνπλ από θάπνηεο λόξκεο θνξηηζκέλεο κε θνηλσληθά θαη 

πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη πξνζδνθίεο, θαινύληαη αλεπηζύκεηεο, απνθιίλνπζεο, 

πξνβιεκαηηθέο, δηαηαξαγκέλεο. Μπνξεί λα εθδειώλνληαη κε δηάθνξνπο ηξόπνπο, λα 

επαλαιακβάλνληαη γηα κεγάια ή κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα, λα είλαη ελνριεηηθέο γηα θάπνην 

πξόζσπν, λα πξνθαινύλ δπζζπκία θαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα (Καλδαξάθεο, 2004:98; 

Molnar & Lindquist, 2010). 

Οη καζεηέο ζηα πξώηα ζηάδηα αλάπηπμήο ηνπο κεγαιώλνπλ ζε κηα κηθξή κνξθή θνηλσληθήο 

νξγάλσζεο, ηελ νηθνγέλεηα. Οη εηθόλεο, ηα βηώκαηα, νη εκπεηξίεο πνπ απνθνκίδνπλ είλαη ηα 

κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ γηα λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο 

ηνπο, λα εμσηεξηθεύζνπλ ηνλ εζσηεξηθό ηνπο θόζκν, λα αληηκεησπίζνπλ ηηο πξνθιήζεηο πνπ 

ζπλαληνύλ. Δίλαη νη αγσγνί πνπ κεηαθέξνπλ ζπλαηζζήκαηα θαη ηξόπνπο αληίδξαζεο από ην 

νηθνγελεηαθό ζην ζρνιηθό θαη θνηλσληθό πεξηβάιινλ. Κάπνηεο θνξέο, ηα ζπζηήκαηα ζρέζεσλ 

θαη αιιειεπίδξαζεο έρνπλ αξλεηηθό θνξηίν, κε απνηέιεζκα λα θαηαγξάθνληαη σο 

πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο. ηε ζεκεξηλή, κάιηζηα, επνρή κε ηηο έληνλεο νηθνλνκηθέο 

πθέζεηο, ην νηθνλνκηθό επίπεδν κηαο νηθνγέλεηαο επεξεάδεη ηε ζσκαηηθή, ςπρηθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή πγεία ησλ παηδηώλ (Νηνιηνπνύινπ, 2015:98) θαη νδεγεί ζε ζπκπεξηθνξέο 

θαλεξήο επηζεηηθόηεηαο ή ζπγθαιπκέλεο (Loeber & Stouthamer-Loeber, 1998:107). 

3. Μελέηη πεπίπηυζηρ αποκλίνοςζαρ ζςμπεπιθοπάρ 

Αο ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα παξάδεηγκα από ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα γηα λα εληάμνπκε 

πξαθηηθέο ελεξγνύο αθξόαζεο θαη επηθνηλσληαθνύ δηαύινπ θαηά ηελ πξνζέγγηζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ κε ηνπο γνλείο παηδηνύ κε απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά ζηνλ ρώξν ηνπ ζρνιείνπ. 

Ο καζεηήο Α.Μ. θνηηά ζηελ πξώηε γπκλαζίνπ κηαο επαξρηαθήο πόιεο. Έρεη γελλεζεί θαη 

κεγαιώζεη ζηελ πόιε απηή θαη νη γνλείο ηνπ είλαη κεηαλάζηεο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη θαη 

εξγάδνληαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο, θπξίσο, ρεηξσλαθηηθώλ εξγαζηώλ. Μάιηζηα, ηα ηειεπηαία 

ρξόληα ε κεηέξα δελ εξγάδεηαη θαη ν παηέξαο απαζρνιείηαη πεξηζηαζηαθά ζε δηαθόξσλ εηδώλ 

εξγαζίεο. 

Ο καζεηήο ζην δεκνηηθό ζρνιείν έδεηρλε αξθεηό ελδηαθέξνλ γηα ηα ζρνιηθά ηνπ καζήκαηα, 

κειεηνύζε θαη ήηαλ εγθιηκαηηζκέλνο ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ, ρσξίο λα δεκηνπξγεί θάπνηα 



Δπηζηεκνληθό Δθπαηδεπηηθό Πεξηνδηθό “eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο” 

Σόκνο 9, Σεύρνο 2, 2021 © eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          ειίδα 386 από 452 

πξνβιήκαηα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, θάηη πνπ ζπλερίζηεθε θαη ζηηο αξρέο ηεο πξώηεο 

γπκλαζίνπ. Μεηά από έλα δηάζηεκα ηξηώλ κελώλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηηο κεηαμύ ηνπο 

ζπδεηήζεηο άξρηζαλ λα αλαθέξνπλ γηα κηα αιιαγή ζηνλ ηξόπν πνπ ελεξγνύζε θαη εθδήισλε 

ηελ αληίδξαζή ηνπ ν καζεηήο. Γελ ήηαλ ζπλεπήο κε ηηο ζρνιηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο, 

ακειώληαο ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη ηηο εξγαζίεο ηνπ, ελνρινύζε κε ηε ζηάζε ηνπ ηε 

δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο, κηιώληαο ρσξίο λα παίξλεη ηνλ ιόγν ή ππνηηκώληαο ιεθηηθά ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπ. Αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί επηζήκαλαλ, όκσο, όηη ήηαλ ηδηαίηεξα ζπλεπήο ζην 

κάζεκα ηεο κνπζηθήο, ηόζν εληόο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, όζν θαη ζηε κειέηε θαη ηελ άζθεζε 

ησλ εξγαζηώλ ηνπ ζην ζπίηη. Δπίζεο, κε κηα νκάδα κεγαιύηεξσλ παηδηώλ, θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ δηαιεηκκάησλ ή κεηά ην πέξαο ησλ καζεκάησλ, ελνρινύζαλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη 

ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο πνπ εθείλνη αληέδξαζαλ, άζθεζαλ θαη ζσκαηηθή βία. Αξθεηνί 

εθπαηδεπηηθνί, ζηα πξώηα ζηάδηα ησλ πξνβιεκαηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ ηνπ Α.Μ., ηνλ θάιεζαλ 

θαη κίιεζαλ καδί ηνπ, πξνζπαζώληαο λα αληηιεθζνύλ ηελ αιιαγή απηή, αιιά ρσξίο 

απνηέιεζκα. Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ελεκεξώζεθε γηα ην ζέκα απηό, από ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο ηνπ ηκήκαηνο θαη ηνπο εθεκεξεύνληεο θαζεγεηέο, αιιά θαη από κηα νκάδα 

γνλέσλ πνπ ζεσξνύλ όηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ Α.Μ. είλαη ελνριεηηθή ζην επίπεδν ηεο ηάμεο 

θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο επηζεηηθή. Οη γνλείο απηνί εθδήισζαλ ηελ αλεζπρία ηνπο θαη 

απαίηεζαλ ηελ αιιαγή ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο γηα ηνλ Α.Μ. Ο δηεπζπληήο πξνζπάζεζε λα 

ηνπο θαζεζπράζεη θαη ηνπο ππνζρέζεθε όηη ζα επηιεθζεί ηνπ ζέκαηνο. ηε ζπλέρεηα θάιεζε 

ηνλ ππεύζπλν θαη θαζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο πνπ θνηηά ν Α.Μ. θαη ζπδήηεζαλ ζρεηηθά. 

Ο εθπαηδεπηηθόο, άκεζα, θάιεζε ηειεθσληθά ηνπο γνλείο ηνπ Α.Μ. θαη ηνπο ελεκέξσζε όηη 

ζα ήζειε λα ζπδεηήζνπλ γηα ηελ πξόνδν θαη ηε δηαγσγή ηνπ παηδηνύ ηνπο, θαζεζπράδνληάο 

ηνπο όηη δελ είλαη θάηη αλεζπρεηηθό. Ο παηέξαο ηνπ Α.Μ., Κ.Μ., ζπκθώλεζε λα πάεη ζην 

ζρνιείν ηελ επόκελε κέξα γηα λα ζπλαληήζεη ηνλ εθπαηδεπηηθό. 

4. Ππακηικέρ ενεπγηηικήρ ακπόαζηρ εκπαιδεςηικού με γονέα 

ηε ζπκθσλεκέλε ώξα ζπλαληήζεθε ν Κ.Μ. κε ηνλ εθπαηδεπηηθό, ν νπνίνο ηνλ θαισζόξηζε 

κε έλα ρακόγειν θαη πέξαζαλ ζην γξαθείν ηνπ ππνδηεπζπληή, γηα λα κε δηαθόπηνληαη  από 

εθπαηδεπηηθνύο θαη καζεηέο. Ο εθπαηδεπηηθόο πξόζθεξε θάζηζκα ζηνλ γνλέα θαη θάζηζε 

απέλαληί ηνπ. Μέξνο ηνπ δηαιόγνπ πνπ δηεμήρζε κεηαμύ ηνπο έρεη σο εμήο: 

Δθπαηδεπηηθόο: «Σαο θάιεζα γηα λα ζαο ελεκεξώζσ γηα ηε ζρνιηθή πνξεία ηνπ γηνύ ζαο. Ο 

Α.Μ. ηηο πξώηεο κέξεο ηνπ ζην ζρνιείν ήηαλ πξόζραξνο θαη ήζειε λα ζπκκεηέρεη ζηηο 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ γηλόηαλ. Σηελ ηάμε, ζην κάζεκά κνπ, αξθεηέο θνξέο ελεξγνπνηνύληαλ θαη 

πξνζπαζνύζε, αθόκε θαη ζε απαηηεηηθά ζεκεία λα αληαπεμέιζεη. Μάιηζηα, απηό ηνλ 

ηθαλνπνηνύζε θαη ηνπ έδηλε ηδηαίηεξε ραξά. Επίζεο, ζηα δηαιείκκαηα κε ζπκκαζεηέο ηνπ 

πεξπαηνύζαλ ζηνλ πξναύιην ρώξν θαη ζπδεηνύζαλ». 

Κ.Μ.: «Αθνύ όια είλαη ηόζν θαιά, ηόηε γηαηί κε θσλάμαηε λα έξζσ»; 
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Δθπαηδεπηηθόο: «Θα ήζεια λα επηθνηλσλνύκε κεηαμύ καο, γηαηί είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα 

γλσξηδόκαζηε, αθνύ δελ είρε ηύρεη κέρξη ζηηγκήο λα ζαο ζπλαληήζσ, θαη λα αληαιιάζζνπκε 

απόςεηο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνλ Α.Μ. ζε γλσζηηθό θαη ζε ζπλαηζζεκαηηθό επίπεδν. Η 

ζπλεξγαζία καο κπνξεί λα απνβεί ρξήζηκε γηα όινπο καο». 

Κ.Μ.: «Δίθην έρεηε, κάιινλ βηάζηεθα λα ζαο δηαθόςσ». 

Δθπαηδεπηηθόο: «Μελ αλεζπρείηε. Όπσο, ζαο έιεγα, ν Α.Μ. ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 

ήηαλ αξθεηά ζπλεξγάζηκνο θαη ππεύζπλνο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ. Φαίλεηαη όηη ηνπ αξέζεη ε 

κνπζηθή, ηελ νπνία παξαθνινπζεί κε ραξά. Όκσο, πξηλ έλα πεξίπνπ κήλα, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

άξρηζε λα αιιάδεη». 

Κ.Μ.: «Δελ θηαίεη ν Α.Μ. Τα άιια παηδηά ηνλ πεηξάδνπλ θαη εθείλνο αληηδξά». 

Δθπαηδεπηηθόο: «Τν ηη ζα θάλνπκε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ πνπ ηνλ ελνρινύλ, ζα ην δνύκε ζε 

ιίγν. Πξνέρεη, όκσο, λα ζπδεηήζνπκε γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ Α.Μ. πξνο ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ». 

Κ.Μ.: «Μα, νη άιινη ηνλ θνξντδεύνπλ γηα ηελ θαηαγσγή ηνπ». 

Δθπαηδεπηηθόο: «Αλ ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην, δελ είλαη ζσζηό, αλ θαη δελ έρεη ππνπέζεη ζηελ 

αληίιεςή καο. Από ό,ηη κπνξώ λα θαηαιάβσ ν Α.Μ., έρεη κηιήζεη ζε εζάο γηα απηά πνπ 

ζπκβαίλνπλ. Καιό ζα ήηαλ λα δνύκε αλ ζαο έρεη κεηαθέξεη, όπσο πξαγκαηηθά έγηλαλ ηα 

γεγνλόηα ή απέθξπςε θάπνηα από απηά»; 

Κ.Μ.: «Ο γηνο κνπ δε ιέεη ςέκαηα». 

Δθπαηδεπηηθόο: «Δελ ακθηζβεηώ όηη ζαο ιέεη ηελ αιήζεηα, αιιά νξηζκέλεο θνξέο κπνξεί λα κελ 

πεη όιε ηελ αιήζεηα, θνβνύκελνο θάπνηα αξλεηηθή ζαο αληίδξαζε. Με πξνβιεκαηίδεη ην 

γεγνλόο όηη θέξλεη ζε ακεραλία ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ ζηελ ηάμε θαη κε αλεζπρεί όηη κπνξεί λα 

γίλεη θαη επηζεηηθόο ζηνλ ζρνιηθό ρώξν. Μήπσο έρεηε εληνπίζεη εζείο θάπνηνλ ιόγν πνπ κπνξεί 

λα ζπκβαίλεη απηό»; 

Κ.Μ.: «Τνλ ηειεπηαίν κήλα, … κπνξώ λα ζαο κηιήζσ εκπηζηεπηηθά»; 

Δθπαηδεπηηθόο: «Φπζηθά…» 

Κ.Μ.: «Τνλ ηειεπηαίν κήλα δπζθνιεύνκαη πνιύ λα εξγαζηώ. Όιεο νη πόξηεο είλαη θιεηζηέο. Τα 

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη έθεξαλ θαη έληαζε ζην ζπίηη θαη θάπνηεο θνξέο, 

ρσξίο λα ην ζέινπκε, δηαπιεθηηδόκαζηε έληνλα κε ηε κεηέξα ηνπ. Όκσο, ν Α.Μ. είλαη θαιό 

παηδί…» 

Δθπαηδεπηηθόο: «Απηόο ήηαλ θαη ν ιόγνο πνπ ζαο θάιεζα. Να δνύκε ηη ζπκβαίλεη θαη λα ην 

αληηκεησπίζνπκε. Εκείο, σο ζρνιείν, ζα πξνζπαζήζνπκε λα ηνλ εκπιέμνπκε ζε δξαζηεξηόηεηεο 

πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε κνπζηθή θαη λα ηε ζπλδπάζνπκε θαη κε άιια καζήκαηα. Με απηόλ ηνλ 

ηξόπν ζα δεη ηα καζήκαηά ηνπ από άιιε νπηηθή, αθνύ ζα έρνπλ λα θάλνπλ κε ην αγαπεκέλν ηνπ 

κάζεκα. Καη εζείο από ηελ πιεπξά ζαο ζα πξνζπαζείηε λα ηνλ εκςπρώλεηε θαη λα ηνλίδεηε ηα 

ζεηηθά ζηνηρεία πνπ έρεη σο παηδί θαη έθεβνο». 
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ηνλ δηάινγν πνπ πξνεγήζεθε ν εθπαηδεπηηθόο δηακόξθσζε έλα θιίκα εκπηζηνζύλεο θαη 

εηιηθξηλνύο ελδηαθέξνληνο πξνο ηνλ γνλέα θαη ηνλ καζεηή. Ζ ελαζρόιεζε κε ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή θαη ε πξόζεζε λα βξεζεί ιύζε, έδσζαλ ηε δπλαηόηεηα ζηνλ γνλέα 

λα εγθαηαιείςεη ηελ επηθπιαθηηθή θαη ακπληηθή ζηάζε θαη λα αηζζαλζεί όηη έρεη θάπνην 

ζύκκαρν ζην πξόβιεκα πνπ απαζρνινύζε θαη ηνλ ίδην. Ο εθπαηδεπηηθόο εζηίαζε ζηνλ γνλέα, 

ηνλ βνήζεζε λα εθθξαζηεί θαη λα απνκαθξύλεη ηνπο θόβνπο θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπ. ε απηό, 

όκσο, δελ ζπλεηέιεζε κόλν ν πξνθνξηθόο ιόγνο, αιιά θαη ηα κε ιεθηηθά ζρήκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ππνζηήξημαλ ηε ιεθηηθή επηθνηλσλία (Γηακαληίδνπ, 2014:5; Κνύξηε, 

2007:24; Μνπζέλα, 2010:178). 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο, πνπ έγηλε ζε ήξεκν κέξνο, ρσξίο παξεκβάζεηο θαη 

δηαθνπέο, ν εθπαηδεπηηθόο θνηηνύζε ζηα κάηηα ηνλ γνλέα κε ελδηαθέξνλ θαη δεζηαζηά, γηα λα 

ηνλ ελζαξξύλεη θαη λα βξνπλ έλα θνηλό ζεκείν αλαθνξάο, θαη όρη γηα λα ηνλ θέξεη ζε 

δύζθνιε ζέζε (Μνπζέλα, 2010:178). Δπίζεο, ε έληαζε ηεο θσλήο ήηαλ ζε θαλνληθό επίπεδν, 

ρσξίο έληνλεο απμνκεηώζεηο, θαη ν ιόγνο εζηηαζκέλνο ζην ζέκα, εθπέκπνληαο επγέλεηα θαη 

εξεκία, εληζρύνληαο, παξάιιεια, ηελ έθθξαζε θαη ην ζεηηθό ζπλαίζζεκα (Γηακαληίδνπ, 

2014:6). Γελ ππήξραλ πεξηηηέο εξσηήζεηο θαη άζθνπεο δηαθνπέο ηνπ νκηινύληνο. Ο 

εθπαηδεπηηθόο δε ζηάζεθε επηθξηηηθόο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή, αιιά πξνζπάζεζε λα 

ηελ θαηαλνήζεη, γη’ απηό βξήθε ζπκπαξαζηάηε ηνλ γνλέα ζηελ πξσηνβνπιία ηνπ απηή 

(Αζαλαζνύια-Ρέππα, 2008α:76). ύκθσλα κε ηελ Γηακαληίδνπ (2014:6), ε γλεζηόηεηα θαη ε 

απνδνρή ηνπ άιινπ απνηεινύλ θαζνξηζηηθνύο παξάγνληεο ελίζρπζεο ηεο εκπηζηνζύλεο θαη 

απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο. Ο γνλέαο εθηηκήζεθε γηα ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπ θαη ηηο 

ηδέεο πνπ πξεζβεύεη θαη αληηκεησπίζηεθε σο ίζνο πξνο ίζν (Κόθθνο, 1998:82). Ο 

εθπαηδεπηηθόο θαηέβαιε πξνζπάζεηα λα γίλνπλ αληηιεπηά ηα κελύκαηά ηνπ, ρσξίο 

παξεξκελείεο, αλαιακβάλνληαο θαη έλαλ ξόιν παξαθηλεηηθό θαη εκςπρσηηθό. πλόδεπζε ην 

ζπλαίζζεκα ηνπ γνλέα, ρσξίο λα ην θαηεπζύλεη θαη λα ηαπηίδεηαη κε απηό, ζπκβάιινληαο 

ζηελ αιιεινεθηίκεζε θαη ζε κηα επηθνηλσλία γόληκε θαη δεκηνπξγηθή. 

5. Δνέπγειερ ζςλλόγος διδαζκόνηυν 

Μεηά ηε ζπλάληεζε κε ηνλ γνλέα ηνπ καζεηή Α.Μ. ν δηεπζπληήο ζπγθάιεζε ηνλ ζύιινγν 

δηδαζθόλησλ γηα λα ελεκεξσζεί θαη λα απνθαζίζεη γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο πνπ ζα 

έπξεπε λα ηεξήζνπλ. Αθνινύζεζε κηα ζύληνκε ελεκέξσζε από ηνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, 

ν νπνίνο θαηέζεζε γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ είρε πξνβεί θαη ηηο ζπλνκηιίεο πνπ είρε κε ηνλ 

καζεηή. Δζηίαζε ζηελ έθηαζε πνπ πήξε ην ζέκα, κε ηελ εκπινθή θαη άιισλ γνλέσλ, θαη 

αλέιαβε ηελ επζύλε γηα ηελ αξρηθή ηνπ ππνβάζκηζε θαη ηε κε έγθαηξε αλαθνίλσζή ηνπ 

ζηνπο ζπλαδέιθνπο. Σόληζε όηη κε εξεκία θαη ςπρξαηκία ζα πξέπεη λα αλαιύζνπλ ηα 

δεδνκέλα θαη κε αληηθεηκεληθόηεηα λα πξάμνπλ ην θαιύηεξν γηα ηε ζρνιηθή θνηλόηεηα. 

Έπεηηα, ηνλ ιόγν πήξε ν ππεύζπλνο εθπαηδεπηηθόο πνπ είρε ζπλαληεζεί κε ηνλ παηέξα θαη 

κεηέθεξε ηνλ δηάινγν πνπ είραλ κεηαμύ ηνπο. 
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Έλα έλα ηα κέιε ηνπ ζπιιόγνπ δηαηύπσζαλ ηε ζέζε ηνπο θαη ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο 

δήηεζαλ δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο. ηελ αξρή νη πεξηζζόηεξνη εθπαηδεπηηθνί ήηαλ 

επηθξηηηθνί γηα ηε ζηάζε ηνπ καζεηή θαη ζπκκεξίδνληαλ ηελ άπνςε νκάδαο γνλέσλ πνπ 

ήζειε ηελ απνκάθξπλζή ηνπ από ην ζρνιηθό πεξηβάιινλ. Αθνύγνληαο όκσο θαη γηα ηε 

ζπδήηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ κε ηνλ γνλέα, άξρηζαλ λα ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο θαη άιιεο 

παξακέηξνπο. Θεώξεζαλ όηη ν γνληόο ηνύο εκπηζηεύζεθε γηα λα αλαθνηλώζεη θάηη ηόζν 

πξνζσπηθό, γεγνλόο πνπ δείρλεη ηελ εκπηζηνζύλε απέλαληί ηνπο, αιιά θαη ηελ πξνζδνθία γηα 

ηε βνήζεηά ηνπο. Οξηζκέλνη επηζήκαλαλ ηε κηθξή ειηθία ηνπ καζεηή θαη ην κεηαβαηηθό 

ζηάδην από ην δεκνηηθό ζην γπκλάζην πνπ πξνθαιεί αληηδξάζεηο θαη άγρνο. Κάπνηνη άιινη 

αλαθέξζεθαλ ζηε δύζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο, ε νπνία θαζηζηά 

θαζνξηζηηθό παξάγνληα πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Παξόια απηά, θαλέλαο δε 

δηθαηνιόγεζε ηε δεκηνπξγία πξνβιεκάησλ ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη πνιύ πεξηζζόηεξν ηε ρξήζε 

βίαο, ιεθηηθήο θαη κε. 

Οη θαζεγεηέο ηεο κνπζηθήο κίιεζαλ γηα ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ καζεηή θαη γηα ηελ επηζπκία 

ηνπ λα ζπκκεηέρεη θαη λα ζπλεξγάδεηαη ζε κνπζηθά ζύλνια, ρσξίο λα έξρεηαη ζε πξνζηξηβή 

κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Αθνύζηεθαλ αξθεηέο θαη δηαθνξεηηθέο απόςεηο, ζε ήξεκν θαη 

πνιηηηζκέλν θιίκα, όπνπ θπξηαξρεί ν δηάινγνο, ε ειεπζεξία ηνπ ιόγνπ, ε θαηάζεζε θαη 

ππνζηήξημε ηεο γλώκεο, αιιά θαη ε αθξόαζε ηνπ ζπλνκηιεηή. Δλεπιάθεζαλ, δειαδή, ζε κηα 

ελεξγεηηθή δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο, ζπλδπαζκνύ θαη θαηαλόεζεο όισλ ησλ ηνπνζεηήζεσλ 

(Μνπζέλα, 2020:3). 

Ο δηεπζπληήο δηέθνπηε ηε ξνή ηεο ζπδήηεζεο ζε πεξηπηώζεηο πνπ μέθεπγε από ην ζέκα θαη 

νδεγνύζε ζε αηέξκνλεο, κε νπζηαζηηθέο ζπδεηήζεηο. Με ελδηαθέξνλ θαη ππνκνλή άθνπγε ηηο 

ηνπνζεηήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη, όηαλ όινη είραλ θαηαζέζεη ηελ άπνςή ηνπο, ηηο 

ζπλέζεζε κε επγέλεηα θαη αληηθεηκεληθόηεηα, ρσξίο πξνζπάζεηα επηβνιήο ηεο δηθήο ηνπ 

γλώκεο. ηε ζπλέρεηα, δήηεζε από ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα απνθαζίζνπλ γηα ηα κέηξα πνπ ζα 

πξέπεη λα ιάβνπλ γηα λα εθηνλσζεί ε θαηάζηαζε, ζηεξηδόκελνη θαη ζηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο 

(Αζαλαζνύια-Ρέππα, 2008β:308). 

Οη πεξηζζόηεξνη ζπκθώλεζαλ, ν καζεηήο λα κελ απνκαθξπλζεί από ηνλ ρώξν ηνπ ζρνιείνπ 

θαη λα ππάξμεη πην ζπζηεκαηηθή ζπλεξγαζία ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ νηθνγέλεηα. Οη θαζεγεηέο 

ηεο κνπζηθήο ζα αλαιάκβαλαλ λα πιεζηάζνπλ, λα αθνύζνπλ ηνλ καζεηή θαη λα 

δηακνξθώζνπλ έλα ζπκβόιαην κε ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνλ ρώξν ηνπ 

ζρνιείνπ. Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο ηάμεο αμηνπνηώληαο νκάδεο καζεηώλ ζα πξνζπαζνύζαλ λα 

επλνήζνπλ ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ επγελή άκηιια. Δπίζεο, απνθαζίζηεθε ν ππεύζπλνο 

θαζεγεηήο ηνπ ηκήκαηνο λα έξζεη ζε επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο, λα ηνπο αλαθνηλώζεη ηηο 

απνθάζεηο ηνπ ζπιιόγνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη λα ζπδεηήζεη καδί ηνπο γηα πηζαλέο 

παξεκβάζεηο από ηελ πιεπξά ηνπο. ηνλ ρώξν ηνπ ζρνιείνπ ν Α.Μ. ζα κπνξνύζε λα 

ππνζηεξηρηεί θαη από ζρνιηθό ςπρνιόγν, κε ηε ζύκθσλε γλώκε θαη ζπκβνιή ησλ γνλέσλ. 

Ζ ζπλεδξίαζε ηνπ ζπιιόγνπ έγηλε ζε θιίκα αιιεινϋπνζηήξημεο θαη ζπλεξγαζίαο κε ζηόρν 

ηελ εύξεζε ιύζεο, έπεηηα από δηεμνδηθή ζπδήηεζε, όπνπ ν θαζέλαο εμέθξαζε ειεύζεξα ηε 

γλώκε ηνπ. Παξάιιεια, ην αλνηθηό επηθνηλσληαθό θιίκα πνπ επηθξάηεζε θαηά ηε ζπδήηεζε, 
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θαιιηέξγεζε αηζζήκαηα αζθάιεηαο ζην πξνζσπηθό ηνπ ζρνιείνπ, αύμεζε ηελ εξγαζηαθή ηνπο 

ηθαλνπνίεζε, ελίζρπζε ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο, θαη γεληθόηεξα, πξνώζεζε θαη αλέπηπμε ηνλ 

εθπαηδεπηηθό νξγαληζκό ζην ζύλνιό ηνπ (Αζαλαζνύια-Ρέππα, 1999:172). 

Σςμπεπάζμαηα 

Γηαπηζηώλνπκε ινηπόλ όηη ε εθπαηδεπηηθή δηεξγαζία, γηα λα είλαη νινθιεξσκέλε θαη 

απνηειεζκαηηθή, ζε γλσζηηθό θαη ζπλαηζζεκαηηθό επίπεδν, έρεη ηελ αλάγθε ζπκκεηνρήο θαη 

ζπλεξγαζίαο όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ. Δίλαη κηα δηαδηθαζία πνιπδηάζηαηε θαη γηα ηελ 

πινπνίεζή ηεο απαηηείηαη ρξόλνο θαη ςπρηθά απνζέκαηα. Όηαλ όκσο, πξαγκαηνπνηείηαη κε 

όξνπο αιιειεπίδξαζεο, ελεξγεηηθήο αθξόαζεο, εηιηθξίλεηαο θαη εκπηζηνζύλεο, ε 

αληηκεηώπηζε ησλ θάζε ινγήο πξνβιεκάησλ θαη δπζθνιηώλ θαζίζηαηαη απνηειεζκαηηθόηεξε 

πξνο όθεινο ηεο κάζεζεο, ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηζνξξνπίαο θαη ηεο δηακόξθσζεο αμηώλ ηνπ 

καζεηή. 
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