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Περίλθψθ  
Σο ςχολικό περιβάλλον αναμφιςβιτθτα αποτελεί μικρογραφία τθσ κοινωνίασ μασ. Οι 
ςυγκροφςεισ δεν παφουν να υφίςτανται όταν υπάρχει αλλθλεπίδραςθ μεταξφ ατόμων, είτε 
είναι μόνο δφο είτε περιςςότερα και φυςικά είναι πικανό να προκφψουν ςε όλα τα 
ιεραρχικά επίπεδα.  
 
το εργαςτιριο με κζμα "Διαχείριςθ υγκροφςεων ςτο χολείο", πρϊτοσ και 
ςθμαντικότεροσ ςκοπόσ είναι θ αποδοχι των ςυγκροφςεων ςαν γεγονόσ που δεν κα πάψει 
να εμφανίηεται, αλλά ςε ςυνζχεια και ανάπτυξθ αυτοφ, θ κατάλλθλθ διαχείριςθ όπωσ και θ 
ανάπτυξθ ςυςτθμάτων επίλυςισ τουσ.  
 
Απϊτεροσ ςκοπόσ του Κακθγθτι Φυςικισ Αγωγισ είναι μζςα από το μάκθμά τθσ 
γυμναςτικισ να "χρθςιμοποιιςει" τον ακλθτιςμό, τθ δυναμικι τθσ ομάδασ και τον 
ανταγωνιςμό, ϊςτε να μετατρζψει τισ ςυγκροφςεισ ςε κετικι διαδικαςία για εξζλιξθ και 
ανάπτυξθ των μακθτϊν, χτίηοντασ εφόδια που κα τουσ ςυνοδεφουν ςε όλθ τουσ τθ ηωι, 
όπωσ θ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ και οι ικανότθτεσ επικοινωνίασ.  
 
ΤΛΙΚΟ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

 Μακαίνουμε ςτα παιδιά πώσ να διαχειριςτοφν 
τθν κρίςθ  
 

Πρώτο βιμα –
θρεμοφμε & 
παρατθροφμε 
 

• Κατανοοφμε τα ςυναιςκιματά μασ 
• μακαίνουμε να θρεμοφμε-παίρνουμε όςο χρόνο χρειαςτεί, 

μακαίνουμε τεχνικζσ χαλάρωςθσ με αναπνοζσ. 
• Αν χρειαςτεί φεφγουμε μακριά  

 

Δεφτερο βιμα -
επικοινωνοφμε 
 

• Είμαςτε περιγραφικοί κ όχι επικριτικοί  
• Ακοφμε προςεκτικά χωρίσ να διακόπτουμε  
• Μακαίνουμε να εκφράηουμε τα ςυναιςκιματά μασ 
• κατανοοφμε τα ςυναιςκιματα των άλλων 
• Λαμβάνουμε υπόψθ ότι θ ςωματικι ζνταςθ μπορεί να 

επθρεάςει τον τρόπο ζκφραςθσ  
• Μακαίνουμε να εκφράηουμε τθ γνϊμθ μασ αν κάτι δεν μασ 

αρζςει ι δεν πθγαίνει καλά 
 

Τρίτο βιμα- 
βρίςκουμε τθ 
λφςθ  
 

Προτείνουμε πικανζσ λφςεισ  
Διαπραγματευόμαςτε και ςυμβιβαηόμαςτε 
(Αν χρειαςτεί ) 

• Ζθτάμε βοικεια 
• Ζθτάμε ςυγνϊμθ  
• Εςτιάηουμε ςτο εδϊ και τϊρα, αποφεφγουμε τα ςενάρια 
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Επιτροπι 
δικαιοςφνθσ  

Παιχνίδι ρόλων  

Ξεκινάμε με αυτόν 
που κίχτθκε 
 
Ίδιεσ ερωτιςεισ ςε 
αυτόν που το 
προκάλεςε 
 
 

1. Μπορείτε να μασ πείτε τι ζγινε 
2. Γιατί κεωρείτε ότι ζγινε 
3. Σι πιςτεφετε για το κζμα 
4. Πωσ νοιϊκετε τϊρα  

 

Ερωτιςεισ 
διερεφνθςθσ 
 

1. Γιατί είναι τόςο διαφορετικζσ οι περιγραφζσ; 
2. Πιςτεφεισ ότι αντζδραςεσ υπερβολικά; 
3. Από τι προζρχεται το πρόβλθμα 
4. Ποια είναι τα κίνθτρα για τθν εκδιλωςθ του περιςτατικοφ 
5. Ποια είναι θ ςχζςθ ςασ (τϊρα και ςτο παρελκόν) 
6. Αν ξαναςυμβεί πωσ κα αντιδράςετε διαφορετικά; 
7. Σι πρζπει να κάνετε για να γίνουν ςωςτά τα πράγματα  
8. Τπάρχει κατανόθςθ των ςυναιςκθμάτων και των δυο 

πλευρϊν 
9. Κατανόθςθ τθσ ςθμαντικότθτασ και των δφο πλευρϊν 

 

Παρατθροφμε  1. Σθ γλϊςςα του ςϊματοσ 
2. Σθν ζνταςθ τθσ φωνισ 
3. Σο περιεχόμενο των λζξεων  

 

 Υποκετικά ςενάρια ςχετικά με τον ακλθτιςμό  
 

Ο 
Βαςιλάκθσ κζλει 
μόνο να κερδίηει  

 

υηιτθςθ ςτθν τάξθ 
• Σι ςκζψεισ κάνει ο Βαςιλάκθσ; 
• Πωσ διαφζρουν οι ςκζψεισ του με τα άλλα παιδιά  
• Οι ςυγκροφςεισ που προκαλεί ο Βαςιλάκθσ είναι καλζσ ι 

κακζσ; 
• Βοθκάει με αυτό τον τρόπο τουσ ςυμμακθτζσ του να 

αποδϊςουν καλφτερα; 
• Πωσ κα καταφζρουν τα παιδιά να επιλφςουν τισ ςυγκροφςεισ; 

 

Ο 
Δθμθτράκθσ κάνει 
ςυνζχεια 
υποδείξεισ ςτουσ 
ςυμμακθτζσ του 

 

υηιτθςθ ςτθν τάξθ 
• Σι ςκζψεισ κάνει ο Δθμθτράκθσ; 
• Πωσ διαφζρουν οι ςκζψεισ του με τα άλλα παιδιά; 
• Καταγράψτε τισ πικανζσ ςυγκροφςεισ που κα προκφψουν 
• Ποια είναι τα κετικά αποτελζςματα των ςυγκροφςεων; 
• Μιπωσ είναι προτιμότερο όλα αυτά να ζχουν ςυηθτθκεί;  

 

Η μικρι 
Ηλζκτρα ζχει πολφ 
άγχοσ κ μιλάει 
άςχθμα ςτουσ 
ςυμμακθτζσ τθσ 

 

υηιτθςθ ςτθν τάξθ 
• Πωσ κα αντιδράςουν οι άλλοι όταν μιλάει άςχθμα; 
• Πωσ οι αντιδράςεισ τθσ κα επθρεάςουν τθν πορεία τθσ 

ςφγκρουςθσ; 
• Αν θ μικρι Ηλζκτρα εκφράςει τα ςυναιςκιματά τθσ μιπωσ 

τθν κατανοιςουν και οι υπόλοιποι και τθν βοθκιςουν; 
 



 

 

 

 

 



 

 


