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Μάρθα Κέλπη,
Κλινική Ψυχολόγος,
marthakelpi@yahoo.com
Στο πρώτο μέρος της εισήγησης παρουσιάζεται η έννοια της εφηβείας και τα
χαρακτηριστικά

της

γνωρίσματα.

Η

γνωστική,

ψυχοκοινωνική

και

ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των εφήβων καθώς και η σχέση του εφήβου με τους
συνομηλίκους του, τους (άλλους) ενήλικες και την κοινωνική πραγματικότητα
συνιστούν κάποια από τα θέματα που παρατίθενται προς συζήτηση.
Στο δεύτερο μέρος της εισήγησης παρουσιάζονται αντίστοιχα η έννοια και οι
μορφές της εφηβικής παραβατικότητας ή/ και παραπτωματικότητας, στατιστικά
δεδομένα και αιτιολογικές προσεγγίσεις προς ανάλυση και συζήτηση.
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Η κοινωνική θέση και οι σχέσεις παιδιών
με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες
Κωνσταντίνος Μπίκος,
Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ.,
bikos@edlit.auth.gr

Επισημαίνεται η δομή και λειτουργία της σχολικής τάξης ως μίας ομάδας
συνομηλίκων και τονίζεται η βαρύτητα που έχουν οι κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των
συνομηλίκων για την κοινωνική, συναισθηματική και νοητική τους ανάπτυξη. Με
αφορμή την παρουσία των παιδιών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες θεματοποιείται το
πρόβλημα ειδικότερα της θέσης και των σχέσεων παιδιών που χαρακτηρίζονται από
πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Για την καλύτερη γνώση των σχέσεων στην τάξη
προτείνεται η κοινωνιομετρική μέθοδος, με την οποία ο εκπαιδευτικός μπορεί να
αποκομίσει αξιόπιστα και ενδιαφέροντα στοιχεία για την κοινωνική θέση και τις
σχέσεις των μαθητών που τους χαρακτηρίζουν πολιτισμικές ιδιαιτερότητες.
Αναλύεται η λειτουργία των φιλικών κλικών και παρατίθεται ο προβληματισμός
σχετικά με τα αίτια και τις συνέπειες της κοινωνικής απομόνωσης συγκεκριμένων
μαθητών. Τέλος προτείνονται εναλλακτικές δυνατότητες παιδαγωγικών χειρισμών για
τη βελτίωση της συνοχής της ομάδας της τάξης και για την ατομική βοήθεια σε
μαθητές που μειονεκτούν από άποψη κοινωνικών σχέσεων.
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Κίνητρα μάθησης: ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο
πολυπολιτισμικό σχολείο
Βασιλική Μπρουσκέλη,
Ψυχολόγος, Msc στην Εφαρμοσμένη Ψυχολογία,
PhD στην Αγωγή Υγείας,
vasoula@mac.com
Εργαστήριο με σύντομες θεωρητικές αναφορές στους εμπλεκόμενους όρους και
βιωματικές ασκήσεις για την πρακτική εφαρμογή στη σχολική τάξη. Ειδικότερα οι
όροι που θα αναλυθούν αναφέρονται στην ενεργοποίηση κινήτρων εμπλοκής στη ζωή
της τάξης και στη μάθηση παιδιών με έλλειψη ή χαμηλά κίνητρα. Με αυτήν την
ευκαιρία θεματοποιούνται και το άγχος αποτυχίας, όπως και η χαμηλή αυτοεκτίμηση.

Το ψυχολογικό κλίμα και η ομάδα της σχολικής τάξης
Ελένη Νημά,
Καθηγήτρια Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας,
enima@epath.edu.gr
Ορισμός και αποσαφήνιση του όρου «ψυχολογικό κλίμα της τάξης» και συναφών
όρων. Αναγκαιότητα μελέτης του θέματος στη σύγχρονη παιδαγωγική επιστήμη.
Παράγοντες που διαμορφώνουν το κλίμα της τάξης. Ψυχολογικό κλίμα της τάξης και
σχολικές επιδόσεις. Η σχολική τάξη ως ομάδα. Διαδικασία συγκρότησης της τάξης
ως τυπικής και άτυπης ομάδας. Πώς βλέπει ο μαθητής την τάξη του: ως κοινό, ως
πλαίσιο εργασίας, ως ομάδα εργασίας. Οι σκοποί στην τάξη, οι ρόλοι στην τάξη, οι
αξίες της τάξης, η συνοχή της τάξης. Οι διαπροσωπικές σχέσεις στην τάξη και οι
παράγοντες που τις διαμορφώνουν. Κοινωνιομετρία της σχολικής τάξης. Οι
κοινωνιομετρικές θέσεις (αστέρες, περιθωριακοί, κλίκες). Αποδοχή από την ομάδα,
παράγοντες αποδοχής από την ομάδα, αποδοχή και επιδόσεις, αποδοχή και άγχος,
αποδοχή και κοινωνική συμπεριφορά. Ενέργειες του εκπαιδευτικού στο πλαίσιο της
διδασκαλίας για δημιουργία θετικού ψυχολογικού κλίματος στην τάξη.
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Πολιτισμική ετερότητα και κοινωνική αλληλεπίδραση
στο σχολείο
Χρήστος Τσιρώνης,
Κοινωνικός ερευνητής,
tsironis@yahoo.com

Οι κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις τις τελευταίες δεκαετίες
επέφεραν

σημαντικές

αλλαγές

στην

ελληνική

κοινωνία.

Ο

πολιτισμικός

πλουραλισμός αποτελεί πλέον μια πραγματικότητα στην καθημερινή σχολική
εμπειρία. Συνεπώς, η κατανόηση της πολιτισμικής ετερότητας και η ανάπτυξη των
ικανοτήτων που επιτρέπουν σε εκπαιδευτικούς και μαθητές να οργανώσουν την
κοινωνική αλληλεπίδραση στη σχολική τάξη με όρους συναίνεσης, συνεργασίας και
αλληλοσεβασμού αποτελούν καίριες προκλήσεις για το σύγχρονο ελληνικό σχολείο.
Στο πλαίσιο της επιμορφωτικής αυτής ενότητας γίνεται προσπάθεια
προσδιορισμού βασικών εννοιών, όπως πολιτισμική ετερότητα, πολιτισμικός
πλουραλισμός και κοινωνική αλληλεπίδραση στο σχολείο υπό το φως των νέων
εξελίξεων. Περιγράφονται ακόμη βασικά προβλήματα ενσωμάτωσης, πλήρους
συμμετοχής και γόνιμης αλληλεπίδρασης σε πολυπολιτισμικό εκπαιδευτικό
περιβάλλον. Προτείνονται τέλος αρχές συγκρότησης του εκπαιδευτικού έργου και
μεθόδευσης της εκπαιδευτικής πράξης με σεβασμό στη διαφορετικότητα.
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Εργαστήριο διαπολιτισμικής επικοινωνίας: στόχοι και εφαρμογές
Χρήστος Τσιρώνης,
Κοινωνικός ερευνητής,
tsironis@yahoo.com

Επιδίωξη του εργαστηρίου αυτού είναι να συνδέσει σημαντικά θεωρητικά
ζητήματα της διαπολιτισμικής επικοινωνίας σε σχολικές τάξεις πολιτισμικού
πλουραλισμού με πρακτικές ανάγκες βαθύτερης κατανόησης της ετερότητας.
Στοχεύει

στην

ανάπτυξη

ικανοτήτων

διαχείρισης

των

προκλήσεων

της

διαπολιτισμικής επικοινωνίας και την ανάδειξη εκπαιδευτικών μεθοδεύσεων που
ευνοούν την ενσωμάτωση, τη συμμετοχή, τη συνεργασία, το σεβασμό όλων των
μαθητών. Βασικοί άξονες του εργαστηρίου είναι η βαθύτερη κατανόηση της
διαφορετικότητας και του ρόλου που αυτή – είτε ως στοιχείο της ταυτότητας είτε ως
κοινωνική κατασκευή- διαδραματίζει, η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης, οι στρατηγικές
διαπολιτισμικής επικοινωνίας, και τέλος οι συνεργατικές πρακτικές και επιλογές για
την επίλυση διαφορών σε περιβάλλον πολιτισμικού πλουραλισμού.
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