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   φέρουν την ευθύνη, στο τέλος της σχολικής χρονιάς, να 
παραδώσουν μια οργανωμένη τάξη χαρούμενων και 
δημιουργικών παιδιών, έτσι ώστε να μπορούν να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σχολικής και ευρύτερης 
κοινωνικής ζωής. 

 



 

 

Θετικό κλίμα επικοινωνίας με την 
οικογένεια 

 



Η επικοινωνία ανάμεσα σε γονείς και εκπαιδευτικούς μπορεί να 
διαταραχθεί και να προκληθεί έντονη διαφωνία ή ακόμη και 
σύγκρουση. Πιθανοί λόγοι που διαταράσσουν την επικοινωνία 
αποτελούν:  

 

• η απουσία ή η ακατάλληλη χρήση των δεξιοτήτων 
επικοινωνίας 

 

• οι στάσεις και οι πεποιθήσεις των εμπλεκόμενων μερών και 

 

• η διάσταση απόψεων κατά τη λήψη αποφάσεων για τον 
μαθητή.  

 



• Η ενεργητική ακρόαση, η οποία πρωταρχικά συνίσταται στην 
έκφραση αποδοχής και σεβασμού προς τον ομιλητή.  

 

• Η αντανάκλαση συναισθήματος συνίσταται στην επανάληψη 
ή αναδιατύπωση των λεγομένων του συνομιλητή. Με αυτόν 
τον τρόπο, ο ακροατής βοηθά τον ομιλητή να αισθανθεί ότι 
τον ακούει προσεκτικά και ότι ενδιαφέρεται πραγματικά για 
αυτόν.  

• Η παράφραση συνίσταται στην επανάληψη των λεγομένων 
του συνομιλητή, η οποία δείχνει ότι ο ομιλητής τον ακούει 
προσεκτικά. Παράλληλα, βοηθά τον ακροατή να ελέγξει αν 
άκουσε ορθά τα λεγόμενά του ή και να τα συνοψίσει.  

• Χρήση των ερωτήσεων 

 



• Περιγράψετε την κατάσταση που σας δημιουργεί πρόβλημα 
με σαφήνεια, χωρίς τη διατύπωση κατηγοριών 

• Προσδιορίσετε το συναίσθημα που σας προκαλεί 

• Γνωστοποιήσετε την επίδραση που έχει σε εσάς 

 

 



 

•  η εντολή  

•  η προειδοποίηση/απειλή 

•  η ηθικολογία/διδαχή 

•  οι οδηγίες και οι υποδείξεις 

•  η κριτική/ κατηγορία 

•  ο χαρακτηρισμός/ταπείνωση  
  



• όταν αποδίδονται αρνητικοί χαρακτηρισμοί στο άτομο οι 
οποίοι μειώνουν και προσβάλλουν την προσωπικότητά του  

•  η ερμηνεία για τα κίνητρα της συμπεριφοράς του ατόμου, 
χωρίς να του δίνεται η δυνατότητα να αυτοπροσδιοριστεί  

•  η υποτίμηση των συναισθημάτων που εκφράζει το άτομο  

•  όταν τίθενται υπερβολικές και ακατάλληλες ερωτήσεις, οι 
οποίες δεν επιτρέπουν στο άτομο να ολοκληρώσει τις σκέψεις 
του 



 
• βλέπουμε τα παιδιά ως βιογραφίες 

 
• βλέπουμε το σχολείο ως μέρος ενός συστήματος και όχι 

ανταγωνιστικά  – αποφεύγουμε την πόλωση 
 

• αναζητούμε τον παιδαγωγικό στόχο των ενεργειών του 
σχολείου και εμπιστευόμαστε την επιστημονική ιδιότητα των 
εκπαιδευτικών 

  
 
• Αποφεύγουμε τα «διπλά μηνύματα» και επιμένουμε στις 

ξεκάθαρες αρχές του σχολείου 
 

 
















