Module 2

Επικοινωνία

Εισαγωγή
Το αντικείµενο αυτής της διάλεξης είναι η επικοινωνία. Εκτός από τις
βασικές πληροφορίες σχετικά µε την επικοινωνία και τους κανόνες της, θα
δοθεί έµφαση στη διαχείριση των δύσκολων συζητήσεων στο πλαίσιο της
επικοινωνίας. Πως µπορούν οι καθηγητές να ξεκινήσουν µια συνοµιλία µε
δύσκολους µαθητές ή µαθητές που απουσιάζουν συχνά αδικαιολόγητα; Πως
µπορούν να προετοιµαστούν για µια συζήτηση µε τους γονείς αυτών των
µαθητών; Άλλο ένα ζήτηµα θα αποτελέσει η διαδικασία µιας συνάντησης –
επικοινωνίας από το χαιρετισµό µέχρι το τέλος της και η επακόλουθη
τεκµηρίωση και ο απολογισµός της. Πως µπορείς να καθορίσεις τη διαδικασία
και να καταλήξεις σε ρεαλιστικούς σκοπούς; Πως µπορείς να τεκµηριώσεις και
να εκτιµήσεις την έκβαση µιας συζήτησης µε έναν αποδοτικό τρόπο;
Επιπλέον, θα εξετάσουµε κάποια ζητήµατα σχετικά µε τους κανόνες
ανατροφοδότησης, τη µηνυµατική ή µη – λεκτική επικοινωνία. Επίσης, θα
παρουσιαστούν και κάποιες όψεις επικοινωνίας µε τους συναδέλφους καθώς
και µέσα στο πλαίσιο της τάξης.
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Κεφάλαιο 1

Πρόληψη: Τρόποι αποφυγής της αδικαιολόγητης απουσίας και
της διαρροής

Παράγραφος 1:

∆ιδακτικές ενότητες για το «σκασιαρχείο» και τη

σχολική άρνηση
Είναι σηµαντικό να µιλήσουµε για το «σκασιαρχείο» στην τάξη γιατί ο
καθηγητής µπορεί να ευαισθητοποιήσει τους µαθητές για το πρόβληµα,
µπορεί να υποδείξει εναλλακτικούς τρόπους δράσης και να βοηθήσει στην
επικοινωνία των υπολοίπων µαθητών µε τους «σκασιάρχες» µαθητές.
Επιπρόσθετα, ο καθηγητής αντιπροσωπεύει ένα σηµαντικό σύνδεσµο, ο
οποίος ενδιαφέρεται για τους µαθητές και τα προβλήµατά τους και επίσης
µπορεί να εξηγήσει τους ειδικούς σχολικούς κανόνες που ισχύουν για την
αδικαιολόγητη απουσία. Οι παρακάτω σύνδεσµοι περιέχουν φύλλα εργασίας
που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη διδασκαλία ενοτήτων σχετικά µε το
«σκασιαρχείο»:
2.1.1 truants.pdf
2.1.1 madness.pdf
2.1.1 innoschool:
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Φύλλο εργασίας
Μπορούµε θα κάνουµε κάτι! Innoschool
Πρέπει να πηγαίνεις στο σχολείο κάθε µέρα εκτός από τα
σαββατοκύριακα. Περνάς πολύ ώρα εκεί. Θα ήταν ωραίο αν το σχολείο ήταν
ένα άνετο και ενδιαφέρον µέρος. Συνήθως όµως δεν είναι. Υπάρχουν
προβλήµατα και µερικές φορές είναι πολύ βαρετά. Αυτή η κατάσταση όµως
πρέπει να αλλάξει. Μαζί µε τους καθηγητές προσπάθησε να αλλάξεις την
κατάσταση. Για αυτό το λόγο παρουσιάζουµε δέκα σκέψεις για ένα καλύτερο
σχολείο!
1.

Όλοι µπορούν να κάνουν κάτι καλό. Τι είναι αυτό που

κάνεις εσύ καλύτερα; Το χρησιµοποιείς ήδη στο σχολείο;
2.

Ο Kadir δεν αισθάνεται ότι πηγαίνει στο σχολείο άλλο πια.

Ήταν απών δύο φορές την προηγούµενη εβδοµάδα. Τι θα συµβεί αν
συνεχίσει να αρνείται το σχολείο; Μπορούµε να βοηθήσουµε τον Kadir
και µε ποιο τρόπο;
3.

Πως είναι µια πραγµατικά σπουδαία µέρα στο σχολείο;

Τι θα έκανες και τι θα µάθαινες στην τάξη κατά τη διάρκεια αυτής της
µέρας;
4.

Η Ναταλία πηγαίνει κάθε µέρα στο σχολείο και δεν

απουσιάζει ποτέ. Αλλά κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων ονειρεύεται
πολύ και δεν µαθαίνει τίποτα. Πιο είναι εδώ το θέµα; Τι θα βοηθούσε
την Ναταλία και πως;
5.

Το

σχολείο

είναι

αρκετά

βαρετό

µερικές

φορές.

Προσπάθησε να βρεις τρεις προτάσεις για το πως το σχολείο θα γίνει
ενδιαφέρον. Τι θα πρέπει να κάνουν οι καθηγητές και οι µαθητές προς
αυτή την κατεύθυνση;
6.

Σκέψου τι µαθαίνεις στο σχολείο και τι θα χρειαστείς

αργότερα στη ζωή σου. Προσπάθησε να βρεις τρία πράγµατα.
7.

Ο Tobias προτείνει να καλέσει κάποιον που δεν είναι από

το σχολείο. Εσύ για ποιον θα ενδιαφερόσουν; Ποιον θα ήθελες να
καλέσουµε; Τι θα συζητούσες µε αυτό το άτοµο;
8.

Κάποια σχολεία καλούν τεχνίτες. Μιλούν για τις δουλειές

τους και φτιάχνουν κάτι µαζί µε τους µαθητές. Θα συµφωνούσες µε κάτι
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τέτοιο; Ποιον τεχνίτη θα µπορούσατε να καλέσετε στο σχολείο σου; Τι
θα µπορούσατε να κάνατε µαζί του;
9.

Η φιλαρµονική ορχήστρα του Βερολίνου είναι µια

ορχήστρα παγκοσµίου φήµης. Υλοποιεί ένα πρόγραµµα χορού µε µια
τάξη λυκείου κάθε χρονιά, το οποίο ολοκληρώνετε µε µια εκδήλωση. Τι
είδους πρόγραµµα θα ήθελες να υλοποιήσει η τάξη σου και µε ποιον;
Ποιος θα µπορούσε να κάνει κάτι για αυτό;
10.

Ο διαγωνισµός INNOschool απευθύνεται σε σχολεία που

θέλουν να υλοποιήσουν κάτι µε ανθρώπους εκτός σχολείου. Πως
βρίσκεις αυτή την ιδέα; θα ήθελες να πάρεις µέρος; Θα µπορούσες να
βρεις κάποιες ιδέες για την τάξη σου;
Μπορείς να κάνεις κάτι. Κάνε κάτι έξω από αυτό!

Παράγραφος 2: Προώθηση θετικού κλίµατος και µάθησης στην τάξη
Ως καθηγητής γνωρίζεις σίγουρα πώς να δηµιουργήσεις µια καλή
ατµόσφαιρα στην τάξη. Από τη µια πλευρά µέσα από τη συµπεριφορά σου
απέναντι στους µαθητές: πρέπει να είσαι φιλικός, ανοιχτός και να τους
ενθαρρύνεις. Από την άλλη πλευρά χρειάζεται να δηµιουργήσεις µαθήµατα
προσανατολισµένα στις ιδιαιτερότητες των µαθητών. Οι παραπάνω ενέργειες
είναι εξαιρετικά σηµαντικές για τους µαθητές υπό διαρροή ώστε να µην
οδηγηθούν σε οριστική έξοδο από το σχολείο. Πολύ συχνά αυτοί οι µαθητές
έχουν πολλά προβλήµατα. Για παράδειγµα, µπορεί να αναλαµβάνουν
επιπρόσθετες ευθύνες εξαιτίας οικογενειακών προβληµάτων ή προβληµάτων
που σχετίζονται µε τα µικρότερα αδέλφια τους. Όταν επιτυγχάνετε να δείτε
αυτούς τους µαθητές στα µάτια, δείχνοντας την εκτίµησή σας, δίνοντάς τους
ευθύνες και επιτρέποντάς τους να συµµετέχουν σε θέµατα σχετικά µε τη
µάθηση (όπου είναι εφικτό), είναι σα να τους λέτε ότι «τους πιστεύετε», «τους
εκτιµάτε» και ότι «τους παίρνετε στα σοβαρά». Ο Walker (1995) έχει υποδείξει
έναν

αριθµό

προτύπων

συµπεριφοράς,

τα

οποία

µπορούν

να

χρησιµοποιηθούν για την επιβεβαίωση των µαθητών:
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Κινητήρια πρότυπα συµπεριφοράς


βάζοντας καλούς βαθµούς,



µε λεκτική και προφορική ενθάρρυνση, π.χ. δηµόσια

αναγνώριση σε περίπτωση θετικής αλλαγής της συµπεριφοράς, των
γραπτών ή των διαγωνισµάτων,


µε έκφραση προσωπικής κριτικής κατ’ ιδίαν αντί µπροστά

στην οµάδα (αν η σύγκρουση από µόνη της δεν απαιτεί οµαδική
συζήτηση),


αποδεχόµενοι, επιβραβεύοντας και ενθαρρύνοντας τις

προσωπικότητες των εφήβων,


δείχνοντας εµπιστοσύνη, π.χ. µέσω της ανάθεσης

πρωτοβουλιών ή της αποδοχής ελευθεριών,


δείχνοντας φυσική προσοχή: µε µατιές επικοινωνίας,

χαµογελώντας, χτυπώντας σιγά τα χέρια,


µε επαφές εκτός σχολείου,



δίνοντας χρόνο για να ακούσουµε,



δείχνοντας στοργή,



προωθώντας την αίσθηση της επίτευξης,



υπενθυµίζοντας ότι µπορεί να αποτύχουν σε κάτι,



µε το να είµαστε ανοιχτοί στα ενδιαφέροντα και στις

ανάγκες των εφήβων: δίνοντας ευκαιρίες για να εκφράσουν τις
επιθυµίες τους, µιλώντας µε τους συµµαθητές, µε το να συνεχίσουµε
την κουβέντα ακόµα και αν το κουδούνι έχει χτυπήσει, δίνοντας έµφαση
στις θετικές πλευρές της συζήτησης, παίρνοντας στα σοβαρά τα
προβλήµατά τους, επιβραβεύοντας τις ιδέες τους, υιοθετώντας ιδέες
που τις αναφέρετε, περιλαµβάνοντας αποτελέσµατα των εργασιών
τους στη διαδικασία της διδασκαλίας, δίνοντας ευκαιρίες στους
εφήβους να εκφράσουν τα χαρακτηριστικά τους, αφήνοντάς τους να
αναλάβουν κάποια µορφή δράσης, αναθέτοντας το συντονισµό της
συζήτησης σε έναν µαθητή, µε το να ανταποκρίνεστε σε θέµατα που
είναι υψηλού ενδιαφέροντος για αυτούς, ακόµα και να µη συνδέονται µε
το σχολείο,


δείχνοντας τις δικές σας αδυναµίες



κάνοντας αστεία µεταξύ σας.
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Άλλη µια σηµαντική προσέγγιση σε αυτό το πλαίσιο είναι η πελατειο –
κεντρική προσέγγιση του Rogers (1993). Τα βασικά της στοιχεία είναι η
εµπάθεια (empathy) και η εκτίµηση (βλέπε επίσης κεφάλαιο 3.2, ενεργητική
ακρόαση). Από τη στιγµή που οι υπό διαρροή µαθητές έχουν συχνά έλλειµµα
σε ικανότητες όπως η επικοινωνία και η διαχείριση των συγκρούσεων (βλέπε
επίσης κεφάλαιο 4.2, διαχείριση σύγκρουσης), είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να
ενσωµατώσετε κοινωνικά τους µαθητές. Στον Klippert (1998) µπορείτε να
βρείτε προτάσεις για να δηµιουργήσετε και να προωθήσετε δυναµικές οµάδες.
Στο βιβλίο του συνέλεξε µεθόδους για την επικοινωνιακή εκπαίδευση στην
τάξη.
Ο Walker (1995) δηµοσίευσε ένα βιβλίο µε τίτλο «η µη – βίαιη
αντιµετώπιση των συγκρούσεων στο δευτεροβάθµιο σχολείο» Σε αυτό
µπορούµε να βρούµε ασκήσεις και παιχνίδια σχετικά µε:


τη διαδικασία γνωριµίας µε τους άλλους και δηµιουργίας

της αίσθησης του µέλους


την ανάπτυξη της αυτοεκτίµησης



την επικοινωνία



τη συνεργασία



την αλληλεπίδραση µεταξύ των φύλων

Ως καθηγητής πρέπει πάντα να ενεργείς ως πρότυπο (02 Thimm) και
να δείχνεις στους µαθητές µε το δικό σου παράδειγµα την επιθυµητή
συµπεριφορά. Το γεγονός ότι οι υπό διαρροή µαθητές πηγαίνουν σε µέρη
όπου µπορεί να έχουν οπαδούς εκτός σχολείου, µπορεί να λειτουργήσει ως
επιβράβευση της σχολικής άρνησης. Για αυτό το λόγο είναι πολύ σηµαντικό
τα µαθήµατά σας να είναι προσανατολισµένα στα ενδιαφέροντα και στην
καθηµερινή εµπειρία των µαθητών. Οι υπό διαρροή µαθητές µπορούν να
βαρεθούν εύκολα και να χάσουν το κίνητρο σε µια δασκαλοκεντρική
διδασκαλία. Είναι χρήσιµο για τη διδασκαλία µε κίνητρο και ενδιαφέρον, όταν
τα µαθήµατα δηµιουργούνται µε διάφορες µεθόδους, οι οποίες είναι
ελκυστικές και κατάλληλες για παιδιά (βλέπε επίσης το module 3).
Ιδιαίτερα σηµαντικό στην προσπάθειά σας να είστε καλός καθηγητής
αποτελεί η αναµενόµενη από τους µαθητές συµπεριφορά σας. ∆είτε τον εαυτό
σας και κάντε του τις ακόλουθες ερωτήσεις: «Πόσο ικανοποιηµένος είµαι από
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το διδακτικό µου ρόλο;» «Τι θα ήθελα να αλλάξω;», «Τι πηγαίνει καλά και τι
όχι;» Πρέπει να είσαι σίγουρος για τις πηγές που χρειάζεσαι για ενέργεια,
υποστήριξη και ενθάρρυνση (βλέπε επίσης κεφάλαιο 5.1).

Παράγραφος 3 Προώθηση θετικής ατµόσφαιρας στο σχολείο
Η παράγραφος αυτή περιγράφει κριτήρια µε τα οποία µετράµε τη
σχολική άρνηση και τις διαταραχές συµπεριφοράς. Θα γνωρίζετε σίγουρα
κάποια από αυτά από την καθηµερινότητά σας στο σχολείο. Τα κριτήρια αυτά
είναι σηµαντικά για τους υπό διαρροή µαθητές, όπως θα διαπιστώσετε από
τις αιτίες που θα αναφερθούν παρακάτω.
Σηµαντική αποτελεί η ύπαρξη µιας σχολικής κουλτούρας, ώστε να
είµαστε σίγουροι ότι όλοι στο σχολείο γνωρίζουν τις σχολικές αξίες, κανόνες
και συµπεριφορές (βλέπε επίσης κεφάλαιο 2.1). Σε αυτή τη διαδικασία θα
πρέπει να παίρνουν µέρος όλοι ακόµα και οι µαθητές. Ένας τρόπος για να το
επιτύχουµε αυτό είναι η δηµιουργία µιας οµάδας εργασίας µε τη συµµετοχή
των µαθητών η οποία θα έχει ως στόχο τη δηµιουργία της σχολικής
κουλτούρας. Οι πρώτες ιδέες της οµάδας µπορούν να εξεταστούν από µια
επιτροπή ως προς την πρακτικότητά τους. Μέσα από τη διαπραγµάτευση
µπορείς να διακρίνει καλύτερα ποια είναι η σχολική κουλτούρα που θα
βοηθήσει σε µια θετική ατµόσφαιρα στο σχολείο. Ένας σηµαντικός
παράγοντας για τη σχολική κουλτούρα αποτελεί η εσωτερική και εξωτερική
εξωστρέφεια του σχολείου. Το τι σηµαίνει αυτό µπορεί σκιαγραφηθεί από τις
απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις:


Πόσες ανταλλαγές απόψεων υπάρχουν µεταξύ των

συναδέλφων και µεταξύ του προσωπικού και του διευθυντή;


∆ιαπιστώνουν οι καθηγητές παρόµοιες παρακολουθήσεις

των µαθητών στις τάξεις;


Σε τέτοιες περιστάσεις αφήνετε την πόρτα της τάξης ή του

γραφείου των καθηγητών ανοιχτή;


Πόσους και τι είδους συνεργάτες έχετε (για παράδειγµα

στο δήµο ή στις επιχειρήσεις);


Πως είναι η συνεργασία και οι συναλλαγές µε τους γονείς;
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Έχετε οργανώσει εκπαιδευτικές συναντήσεις µε τους

γονείς και αντικείµενο τη σχολική άρνηση; Αν ναι, υπήρξε ανταπόκριση
από τους γονείς; Τι κάνετε για να πετύχετε µεγαλύτερη συµµετοχή;


Έχουν οι γονείς ή οι παππούδες δικές τους ιδέες ή τη

δυνατότητα να κατανοήσουν ιδέες για παράδειγµα µέσα από τη
ενεργητική ή παθητική τους συµµετοχή σε οµάδες εργασίας;
Μια άλλη οπτική αποτελεί ο σχεδιασµός του σχολείου ως «χώρος
διαµονής» (place to live). Υποστηρίξτε το συναισθηµατικό δέσιµο των
µαθητών µε το σχολείο, για παράδειγµα µε τον εορτασµό γενεθλίων ή την
παρουσίαση ταλέντων στην τάξη. Επιπρόσθετα, θα αυξήσετε την πιθανότητα
να αρέσει στους µαθητές το γεγονός ότι βρίσκονται εκεί.
Ο Lohmann (03 Lohmann) (όπως έγραψε ο Timm 1998, σελ. 87ff)
παρουσίασε περισσότερες ιδέες δίνοντας έµφαση στην οργάνωση της
καθηµερινής ζωής στο σχολείο.
Η σχολική κουλτούρα επηρεάζεται επίσης από τη δυνατότητα της
ατοµικής προώθησης των µαθητών και των καθηγητών. Από τη στιγµή που οι
µαθητές υπό διαρροή έχουν γενικά αδυναµίες σε διάφορα επίπεδα, οι
αδυναµίες τους πρέπει να προσδιοριστούν και να αντιµετωπιστούν όπως και
τα δυνατά τους σηµεία. Σε αυτό το σηµείο χρήσιµες θα µπορούσαν να είναι οι
µέθοδοι και τα εργαλεία που έχουν περιγραφτεί στο module 4. Είναι εξαιρετικά
σηµαντικό να δηµιουργήσουµε αρκετές περιστάσεις όπου οι αδύνατοι µαθητές
να νιώθουν επιτυχηµένοι. Να τους προσφέρουµε τη δυνατότητα να δείξουν
και να βιώσουν το ταλέντο τους στα αθλήµατα, τη µουσική ή τις θεατρικές
οµάδες. Τόσο οι καθηγητές όσο και µαθητές πρέπει να συνεισφέρουν
µεθόδους εκπαίδευσης για τη βελτίωση των οµάδων τους και των
επικοινωνιακών ικανοτήτων. Η εκπαίδευση µπορεί να βοηθήσει στην µάθηση
και στην εµβάθυνση της εργασίας, καθώς και στις τεχνικές των εξετάσεων και
των παρακολουθήσεων. Επίσης, επιτυχηµένη για τους καθηγητές και τους
µαθητές θα µπορούσε να είναι η εσωτερική ή /και η εξωτερική συµβουλευτική
(βλέπε επίσης κεφάλαιο 5.1).
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Παράγραφος 4: Τεκµηρίωση της αδικαιολόγητης απουσίας και οι
ανταλλαγές µε τους συναδέλφους
Ένα τεκµηριωµένο σύστηµα για τη καταγραφή των απουσιών
(δικαιολογηµένων ή αδικαιολόγητων) είναι ζωτικής σηµασίας για να
βεβαιώσουµε ότι η απουσία θα εντοπιστεί αµέσως. Είναι χρήσιµο να
καταγράφουµε και την αργοπορία στο µάθηµα και να ερευνούµε αν ο µαθητής
είναι απών ή αργοπορηµένος σε συγκεκριµένα µαθήµατα ή συγκεκριµένες
ηµέρες της εβδοµάδας. Αν ένας µαθητής ήταν απών θα πρέπει να ελέγχουµε
τις παρουσίες του συχνά και να βεβαιωθούµε ότι κάνουν το ίδιο και οι άλλοι
συνάδελφοι. Ο Plasse (2004) πρότεινε µια φόρµα τεκµηρίωσης των
απουσιών:
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Αρχειοθέτηση απουσιών
Ονοµατεπώνυµο µαθητή:
Εβδοµάδα της χρονιάς:

Σχολική

∆ευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέµπτη

Παρασκευή

Περίοδος

Απουσίες
Εβδοµάδας

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Έχει καταχωρηθεί
η απουσία; Ποιος
την καταχώρησε;
Παραλήφθηκε
δικαιολογητικό;
Ποια

µέτρα

πάρθηκαν;
Ποια
αποτελέσµατα
υπήρξαν;

Επίσης θα πρέπει να είµαστε σίγουροι ότι οι µαθητές και οι γονείς
γνωρίζουν πως και πότε µπορούν να δικαιολογήσουν τις απουσίες (βλέπε
επίσης κεφάλαιο 2.1). Παρόλα αυτά, η δικαιολογηµένη απουσία µπορεί να
δηµιουργήσει προβλήµατα (είτε κατασκευάστηκε από τον µαθητή είτε αν ήρθε
δικαιολογητικό από τους γονείς, θα πρέπει να γίνετε έλεγχος).
Αν ανακαλύψετε ότι ο µαθητής ήταν αδικαιολογήτως απών, θα πρέπει
να το συζητήσετε µε τους συναδέλφους σας. Αν δε διδάσκετε στην την τάξη
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του µιλήστε µαζί του και πέστε του για την απουσία. Προσπαθήστε να βρείτε
ένα άτοµο που να έχει καλή σχέση µαζί του και να µπορούν να συζητήσουν.
Οι

ανταλλαγές

απόψεων

µε

τους

συναδέλφους

µπορούν

να

σας

υποστηρίξουν και να σας βοηθήσουν να βρείτε συνεργάτες µε κατανόηση
(βλέπε επίσης κεφάλαιο 5.1 και module 5).
Οι Fertsch-Rover-Berger (2006, σελ. 267) έχουν τις ακόλουθες ιδέες
για το πώς πρέπει να γίνουν οι επικοινωνιακές ανταλλαγές:


Ανάπτυξη των δοµών της οµάδας (για παράδειγµα η

δηµιουργία οµάδων ηλικιών)


Συνεργασία µε καθηγητές ειδικούς στη συµβουλευτική

των ναρκωτικών


Συνεργασία µε γηγενής οµιλητές



Συνεργασία µε τη σχολική κοινωνική υπηρεσία (αν

υπάρχει) και


Συνεργασία µε ειδικούς καθηγητές του σχολείου για

µικρές ή µεγάλες τάξεις (αν υπάρχουν)
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Κεφάλαιο 2

Πρώιµη Παρέµβαση: Αντίδραση στα πρώτα σηµάδια των συχνών
απουσιών

Παράγραφος 1: «Σκασιαρχείο»: Ένα ταµπού; Ο ρόλος και η
λειτουργία του διευθυντή
Όλοι οι µαθητές του σχολείου θα πρέπει να γνωρίζουν τι γίνεται αν
αθετήσουν τη σχολική υποχρέωση της παρακολούθησης. Έτσι, οι µαθητές
µαθαίνουν να συνειδητοποιούν ότι η συµπεριφορά τους έχει επιπτώσεις τις
οποίες πρέπει να λάβουν υπόψη.
Ο διευθυντής του σχολείου θα πρέπει να αναδεικνύει το θέµα της
σχολικής άρνησης ώστε να τονίζονται οι συνέπειες των συνεχόµενων
απουσιών σε κάθε περίσταση. Αυτό σηµαίνει ότι ευνοεί την επικοινωνία
µεταξύ των διδασκόντων και τις συζητήσεις σχετικά µε τις δυσκολίες που
αντιµετωπίζουν από τη συµπεριφορά των µαθητών στην τάξη. Επιπρόσθετα,
θα πρέπει οι καθηγητές, οι µαθητές και οι γονείς τους να γνωρίζουν τη
διαδικασία σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας. Για αυτό το λόγο είναι
απαραίτητο να υπάρχει ένα εγχειρίδιο µε ακριβείς οδηγίες. Ο Temme (2002)
σύµφωνα µε τον Plasse (2004, σελ. 78) υποστηρίζει την ανάγκη ανάπτυξης
ενός χειρόγραφου βιβλίου: «Το σχολικό βιβλίο του σκασιαρχείου θα πρέπει να
περιλαµβάνει όλα τα κοµµάτια της διαδικασίας. Θα πρέπει να τα γνωρίζουν
βήµα προς βήµα οι διδάσκοντες, οι οποίοι θα καταγράφουν στο βιβλίο όλες
τους τις εµπειρίες σχετικά µε το θέµα». Στην προσπάθεια ελέγχου της
σχολικής άρνησης θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ένα καθηµερινό πλάνο
των καθηγητών ώστε να συζητείτε η τρέχουσα κατάσταση, να γίνονται οι
εκτιµήσεις και να προβλέπονται οι κανόνες. Ο Plasse (2004) πρότεινε κάποιες
µεθόδους για την πραγµατοποίηση των παραπάνω (05 Plasse).
Ένα σύστηµα εκτίµησης της κατάστασης που θα ενηµερώνεται από
όλους τους καθηγητές θα βοηθούσε να συλλεχτούν και να εκτιµηθούν
δεδοµένα που θα χρησιµοποιηθούν για συγκεκριµένες ενέργειες από τους
ενδιαφερόµενους καθηγητές.
Η λειτουργική επικοινωνία µεταξύ των γονιών και του σχολείου είναι
ένας κρίσιµος παράγοντας προστασίας απέναντι στην πρόωρη σχολική
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διαρροή. Όταν οι σκασιάρχες παρακολουθούν τα µαθήµατα διαταράσσουν το
κλίµα της τάξης και οι καθηγητές θα είχαν λιγότερα προβλήµατα αν αυτοί οι
έφηβοι δεν ήταν παρόντες. Για αυτό το λόγο οι διευθυντές θα πρέπει να
αποδίδουν τα εύσηµα στην εργασία των καθηγητών που προσπαθούν να
κρατήσουν τους υπό διαρροή µαθητές στο σχολείο. Επίσης είναι σηµαντικό
να διατεθούν περισσότερες ώρες και οικονοµικοί πόροι καθώς και
πληροφορίες για περαιτέρω εκπαίδευση των καθηγητών πάνω στο
αντικείµενο.

Παράγραφος 2: Ειδικοί σχολικοί κανόνες και κατευθυντήριες
γραµµές
Σύµφωνα µε τον Plasse (2004, σελ. 97), οι ακόλουθες κατευθυντήριες
γραµµές θα ήταν χρήσιµες για ένα σχολείο:
1.

Οι πρώτες αδικαιολόγητες απουσίες: Ψάξτε το κατάλληλο

άτοµο για να µιλήσει στον µαθητή µέσα από συζητήσεις µε τους
καθηγητές. Αν ο µαθητής επανέλθει στην τάξη ενδυναµώνετε συχνά
την παρουσία και την καλή του συµπεριφορά.
2.

Ο µαθητής απουσιάζει ξανά:

Προσκαλέστε τους γονείς σε µια συζήτηση µέσα από µια επιστολή
(βλέπε επίσης κεφάλαιο 3.4).

Ο µαθητής θα πρέπει να ενηµερώνεται

προοδευτικά. Θα πρέπει να αποφασίσετε αν ο µαθητής θα πρέπει να είναι
ή όχι παρόν σε αυτή τη συζήτηση. Οτιδήποτε και αν αποφασιστεί θα
πρέπει να δώσετε στο µαθητή πληροφορίες για τους τρόπους µε τους
οποίους µπορεί να βοηθηθεί.
3.

Η συζήτηση µε τους γονείς / µαθητές:

Βρείτε κοινούς τρόπους να τους πλησιάσετε ώστε οι µαθητές να
γυρίσουν στο σχολείο (βλέπε επίσης κεφάλαιο 4).
4.

∆εύτερη επιστολή στους γονείς:

Στείλτε ακόµα µια πρόσκληση αν ο µαθητής εξακολουθεί να
απουσιάζει

αδικαιολόγητα

ή

οι

γονείς

δεν

εµφανίστηκαν

στην

προτεινόµενη συνάντηση. Συστήνετε επίσης η επικοινωνία µε το γραφείο
κοινωνικής πρόνοιας µετά από συµφωνία µε τους γονείς.
5.

Τρίτη επιστολή στους γονείς:
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Αν ο µαθητής δεν επανέλθει θα πρέπει το σχολείο µέσα σε ένα
καθορισµένο, από τον διευθυντή, διάστηµα να αποφασίσει αν θα έρθει σε
επαφή µε το γραφείο πρόνοιας ανηλίκων. Στην τρίτη επιστολή οι γονείς
πληροφορούνται για αυτή την απόφαση.

Παράγραφος 3: Ανάλυση περίπτωσης και επιλογή µεθόδου /
µεθόδων
Στην περίπτωση αδικαιολόγητων απουσιών η άµεση αντίδραση
είναι απαραίτητη για την πρόληψη της πρώιµης σχολικής διαρροής. Ο
Plasse (2004) πιστεύει ότι το τηλεφώνηµα στους γονείς είναι απαραίτητο
από την πρώτη ηµέρα των αδικαιολόγητων απουσιών ή µετά από τρία
µαθήµατα χωρίς παρουσία. Πριν όµως θα πρέπει να έχει ξεκαθαριστεί
ποιο είναι το κατάλληλο άτοµο για να αναλάβει την επικοινωνία µε τον
µαθητή και τους γονείς. Ο Timm (2008, σελ. 2) αναφέρει τα εξής άτοµα ως
σηµαντικούς συνοµιλητές τέτοιων καταστάσεων: «τον καθηγητή της τάξης,
τον καθηγητή µε αντίστοιχη ειδικότητα, τον διευθυντή, τον σχολικό
σύµβουλο, τον κοινωνικό λειτουργό, τον σχολικό κοινωνικό λειτουργό, τον
σχολικό ψυχολόγο. Τα καθήκοντα µπορούν να τα αναλάβουν είτε ένας
αριθµός ατόµων (οπότε χρειάζεται κάποιος να συντονίζει και να έχει τον
πρώτο λόγο) ή ένα πρόσωπο κλειδί που θα είναι ο κυρίως υπεύθυνος»
Αυτό το πρόσωπο µπορεί να είσαι εσύ. Το επόµενο βήµα θα είναι να
συλλεχτούν όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για να βρεθούν τα αίτια
των αδικαιολόγητων απουσιών. Υπάρχουν διαφορετικά αίτια της σχολικής
άρνησης. Ο Plasse (2004, σελ. 27ff) διακρίνει τρεις κατηγορίες:
1.

«Σκασιαρχείο: ∆εν είναι µια ανησυχητική δυσλειτουργία

και µπορεί να τιµωρηθεί ως παραβίαση ενός κανόνα.
2.

Σχολική ανησυχία: Η αιτία αυτού του φόβου µπορεί να

εντοπιστεί µέσα στο σχολείο ή στο δρόµο για το σχολείο. Οι µαθητές
αυτής της κατηγορίας φοβούνται την αποτυχηµένη παρουσία τους στην
τάξη ή φοβούνται µαθητές και δασκάλους.
3.

Η ανησυχία του αποχωρισµού / σχολική φοβία: Τα αίτια

αυτού του φόβου βρίσκονται πέρα από το σχολείο. Σε αυτή την
περίπτωση τα παιδιά φοβούνται µη συµβεί κάτι στους γονείς τους όταν
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τους

αποχωρίζονται.

Συνήθως

αισθάνονται

ενοχλήσεις

χωρίς

παθολογικά αίτια.
Στην τελευταία περίπτωση το σχολείο θα πρέπει να καλέσει ένας
σχολικό ψυχολόγο ή να παραπέµψει τον µαθητή σε ένα κλινικό ψυχολόγο
από τη στιγµή που θα υπάρχει η υποψία για ανησυχητικό πρόβληµα πέρα
από τη σχολική άρνηση (βλέπε επίσης κεφάλαιο 5.3 και module 5).
Με µια πιο συστηµατική µατιά η αδικαιολόγητη απουσία δεν πρέπει
να ειδωθεί σαν ένα ατοµικό – εξατοµικευµένο πρόβληµα. Όλα τα µέρη του
συστήµατος έχουν το δικό τους µερίδιο στην διαµόρφωση και στην
ενίσχυση των συµπτωµάτων. Για αυτό το λόγο, στο πλαίσιο της εκτίµησης
των συνεχόµενων απουσιών στο µάθηµα, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη
τα παρακάτω υποσυστήµατα:


Μαθητής



Γονείς



Συµµαθητές



Οι «σηµαντικοί άλλοι» που ανήκουν στο σύστηµα

(παππούδες κλπ)
Μια ακόµα σηµαντική πλευρά είναι η ανίχνευση των δυνατών
σηµείων και των αδυναµιών των µαθητών. Μπορείτε να βρείτε
περισσότερες πληροφορίες για αυτό στο module 4. Στο πλαίσιο της
υποστήριξης της ιδιαιτερότητας του µαθητή, πρέπει να γνωρίζουµε
ξεκάθαρα τις ικανότητες και τα πάθη του µαθητή. Στο φυλλάδιο
«Κερδίζοντάς τους πίσω! ∆οσοληψία µε το σκασιαρχείο – ένας οδηγός για
καθηγητές» (Sachsisches Staatsministerium fur Kultus, 2008) θα βρείτε
φύλλα αξιολόγησης για την εκτίµηση σε ατοµικά προσωπικά ζητήµατα, σε
ζητήµατα κατανόησης της συµπεριφοράς και των κοινωνικών ικανοτήτων:
2_2_3_ Fachleistung
2_2_3_ Lernverhalten_soziale_Kompetenz
Όταν έχετε συλλέξει όλες τις πληροφορίες, πρέπει να βρείτε ποιο
όφελος βιώνει ο µαθητής µένοντας µακριά από το σχολείο και ρωτήστε τον
εαυτό σας από την οπτική του εφήβου: «Ποιο όφελος θα είχε αποτέλεσµα
στον µαθητή για να αποδεχτεί την πρότασή µου να επανέλθει στα
µαθήµατα;»
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Κεφάλαιο 3
Προετοιµασία για συνοµιλίες µε τους µαθητές και τους γονείς

Μέσα σε αυτό το κεφάλαιο θα βρείτε µια επισκόπηση των αρχών
επικοινωνίας και πρότυπα που θα σας βοηθήσουν να αναλύσετε τις
διαδικασίες επικοικοινωνίας και των συγκρούσεων. Για να αποφευχθούν λάθη
που θα βρείτε εργαλεία επικοινωνίας που µπορεί να σας υποστηρίξουν στην
πραγµατοποίηση επιτυχηµένων συνοµιλιών. Ως εκ τούτου, η κατάλληλη
προετοιµασία και η διευκρίνιση των προσδοκώµενων, οι στάσεις και οι στόχοι
είναι απαραίτητα σε ένα πρώτο βήµα (παράγραφος 3). Η παράγραφος 4 σας
λέει τι πρέπει να εξετάσετε, όταν σας καλούν σε µια συνοµιλία. Η παράγραφος
5 σας παρέχει κάποιες πληροφορίες σχετικά µε ειδικές πτυχές της
διαπολιτισµικής επικοινωνίας.

Παράγραφος 1
Βασικές αρχές της επικοινωνίας: Μοντέλα Επικοινωνίας
1. Το µοντέλο αποστολέας του δέκτη από Schulz von Thun
(1981).
Σύµφωνα µε τον/την Schulz von Thun (1981) η διαδικασία της
επικοινωνίας περιλαµβάνει τρία βασικά στοιχεία:
4. Ο αποστολέας: αρχίζει η επικοινωνία µε την κωδικοποίηση του
µηνύµατος.
5. Το µήνυµα είναι λεκτική ή µη λεκτική έκφραση που ο αποστολέας
στέλνει προς το δέκτη.
6. Ο παραλήπτης λαµβάνει και αποκωδικοποιεί το µήνυµα. Αν ο δέκτης
απαντήσει στον αποστολέα αυτό ονοµάζεται ανατροφοδότηση (δείτε επίσης
κεφάλαιο 3.2).

Οι τέσσερις πλευρές του µηνύµατος
Κάθε µήνυµα περιέχει τέσσερα θέµατα:
1. Ουδέτερη περιεχόµενο µηνύµατος: Οι πληροφορίες που ο
αποστολέας θέλει να µεταδώσει.
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2. Πρόκληση παραλήπτη: Τι θέλει να προκαλέσει ο αποστολέας
στον παραλήπτη.
3. ∆ιαπροσωπικές σχέσεις: Τι σκέφτεται ο αποστολέας για τον
παραλήπτη, ποια είναι η άποψή του για τη σχέση µεταξύ των δύο και πώς
θέλει να τον αντιµετωπίσει.
4. Αυτό-αποκάλυψη: Τι λέει για τον εαυτό του ο αποστολέας

Λήψη µε τέσσερα αυτιά
Ο δέκτης µπορεί να ακούσει τον εαυτό του µε τέσσερα αυτιά:
5.

Πληροφορίες

αυτί:

Ποιο

είναι

το

περιεχόµενο

του

µηνύµατος;

6. Πρόκληση αυτί: Τι πρέπει να κάνει, πιστεύει, αισθάνεται λόγω του
µηνύµατος;
7. ∆ιαπροσωπικές Σχέσεις αυτί: Πώς µιλάνε για µένα; Τι σκέφτονται /
αισθάνονται

για

µένα

/

για

την

σχέση

µεταξύ

µας;

8. Αυτό- αποκάλυψη αυτί: Τι είδους άτοµο είναι; Τι συµβαίνει µε αυτόν/η; Τι
λέει για τον εαυτό µου από το µήνυµά του;

Εξαρτάται

από

τον

παραλήπτη

µε

ποιό

αυτί

έχει

κάνει

την

αποκρυπτογράφηση του µηνύµατος. Είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε ότι η
"αλήθεια" του µηνύµατος µπορεί να αποφασίζεται µόνο από τον παραλήπτη
και τον αποστολέα. Για λεπτοµερείς πληροφορίες βλ. Schulz von Thun
(1981).
Plasse (2004, σ. 55) καθιστά σαφές ότι οι απουσίες µπορεί να νοηθεί ως ένα
µήνυµα από το µαθητή και επισηµαίνει τα εξής παράδειγµα για να αποδείξει
τις τέσσερις πλευρές στο πλαίσιο της κοπάνας (shoolabsenteeism):

2_3_1_Four_sides_of_schoolabsentism

2.

Ανάλυση

Συναλλαγών

(ΑΣ)

από

Berne

(1961)

Με τη βοήθεια της ανάλυση συναλλαγών µπορείτε να αναλύσετε καταστάσεις
επικοινωνίας και πώς µπορείτε να προσαρµόσετε τη συνοµιλία µε άλλους
εταίρους ανάλογα µε την κατάσταση.

Ο Miller (2002) εξηγεί τη θεωρία ως εξής: "Σύµφωνα µε τον Eric Berne, ιδρυτή
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της ΑΣ, κάθε ανθρώπινη προσωπικότητα πράττει µε τρεις υποστάσεις
«εαυτούς», το «εγώ» ως Παιδί

(Π), το «εγώ» ως Ενηλίκου (Ε) και το

Γονικό/Μητρικό «εγώ» (Γ). Από την πρώιµη παιδική ηλικία και µετά, οι εν
λόγω υποστάσεις - εγωισµοί παραµένουν από ορισµένα γεγονότα και είναι
ένα είδος αποθήκης, όπου κάθε υπόσταση αποτελείται από συναισθήµατα,
σκέψεις και συµπεριφορές.
• Γονική/Μητρική υπόσταση «εγώ»: συναισθήµατα, σκέψεις και
συµπεριφορές που αναλαµβάνονται από τους γονείς ή τους γονείς
εκπροσώπηση: Θα ήθελα, θα πρέπει, και µπορεί να µην ...
• Ενήλικη υπόσταση «εγώ»: συναισθήµατα, σκέψεις και συµπεριφορές
που είναι µια ρεαλιστική απάντηση στο "εδώ και τώρα": αυτό είναι το πώς
είναι?

Είµαι

• Παιδική

ενεργώντας

στο

παρόν

µε

ειδικό

τρόπο.

υπόσταση «εγώ»: συναισθήµατα, σκέψεις και συµπεριφορές

αυξάνονται από τα ίδια ερεθίσµατα και επανενεργοποιούνται : Θα ευχόµουν,
θα ήθελα να έχω, θα ήταν ωραίο αν...

Κάθε άνθρωπος ενεργεί σύµφωνα µε αυτές τις τρεις υποστάσεις του
«εγώ» µελών, ανάλογα µε τον αστερισµό της συνοµιλίας - για παράδειγµα µε
ορµήνιες -νουθεσίες, ηθικά διδάγµατα, ή ανησυχίες (Γ), επισηµαίνει και
αιτιολογεί γεγονότα (Α), θέτοντας τον εαυτό του ή σε καταστάσεις εµπειριών
ως παιδί (Π). (...)" (σελ. 28ff).
Η συναλλαγή είναι ότι οι εταίροι της Επικοινωνίας µπορεί να έχουν
διαφορετικές

υποστάσεις του «εγώ». Για παράδειγµα, κάποιος από την Γ

συνοµιλίες

µε

έναν

εταίρο

από

Π

και

ούτω

καθεξής.

Για µία επαγγελµατική επικοινωνίας είναι επιθυµητή η συναλλαγή Ε-Ε.
Ο Miller (2002, σ.31) απαριθµεί τέσσερις πλεονεκτήµατα αυτού του µοντέλου:
9.

"Η

αντίληψη

από

τα

τρία

µας

«εγώ»

δηλώνει?

10. Η αντίληψη της συνοµιλίας εταίρων της κατάστασης του «εγώ»;
11. Παρατείνουν την παραµονή τους σε κατάλληλη
Ενηλίκων

µέσα

σε

καταστάσεις

κατάσταση «Εγώ»

επαγγελµατικής

επικοινωνίας;

12. Έχοντας τη δυνατότητα να ενεργεί και από τα τρία «εγώ» αναφέρει. "
Με βάση αυτό το µοντέλο µπορείτε να αναλύσετε τις επαγγελµατικές σας
συνοµιλίες στο σχολείο. Μια συζήτηση µε τους γονείς του κοπανατζή µπορεί
να είναι αγχωτική µερικές φορές, από τότε που πρέπει να επισηµάνω στην
18

έφηβη την κακή συµπεριφορά της και αυτό µπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις
εκ µέρους των γονέων. Η θεωρία µπορεί να σας βοηθήσει να συνεχίσουµε
εποικοδοµητικά µε τις ανατροφοδοτήσεις του και να ενεργούν από

την

κατάσταση του «εγώ» του Ενηλίκου.
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Κεφάλαιο 3

Παράγραφος 2

1. Ενεργή ακρόαση
Η ενεργή ακρόαση είναι µια µέθοδος που µπορεί για παράδειγµα να
χρησιµοποιηθεί σε µια συµβουλευτική συζήτηση µε έναν µαθητή που είναι
πιθανόν να διαρρεύσει. Ο σκοπός της ενεργής ακρόασης είναι να βοηθηθεί ο
συνοµιλητής σας να µιλήσει για αυτά που πραγµατικά τον επηρεάζουν και τον
απασχολούν. Με µια τέτοια στρατηγική συζήτησης δηµιουργείται µια σχέση η
οποία είναι πολύ σηµαντική για εφήβους µε προβλήµατα συµπεριφοράς αφού
αυτοί δεν είναι σε µεγάλο βαθµό κοινωνικά ενταγµένοι. Οι κανόνες της
ενεργής ακρόασης είναι:

Λαµβάνοντας µε τέσσερα αυτιά: Εστιάστε στο αυτί της αποκάλυψης
εαυτού και στο αυτί σχέσης (βλ. κεφάλαιο 3.1). Με αυτόν τον τρόπο θα πάρετε
χρήσιµες πληροφορίες για τον συνοµιλητή σας, τις σκέψεις και τα
συναισθήµατά του.

∆ώστε

στον

συνοµιλητή

σας

την

πλήρη

προσοχή

σας:

Περιλαµβάνει την ακρόαση των λεκτικών σηµάτων όπως "ααα, χµµµ,
ενδιαφέρον", οδηγώντας τον συνοµιλητή να συνεχίσει να µιλάει. Το ίδιο
σηµαντική είναι η επαφή µε τα µάτια, τα µη λεκτικά σήµατα (νεύµατα του
κεφαλιού, συνοφρυώµατα, η γλώσσα του σώµατος κ.α.) ακόµη και το να
γίνεται ησυχία σε κάποιες περιπτώσεις. Εξάλλου, µια διακοπή στη συζήτηση
µπορεί να σηµαίνει ότι ο συνοµιλητής σκέφτεται κάτι.

Παράφραση: Ανακεφαλαιώνετε κάτι που έχετε καταλάβει µε δικά σας
λόγια χωρίς να προσθέσετε τίποτε, να σχολιάστε ή να αξιολογήσετε. Έτσι, ο
συνοµιλητής σας θα ελέγξει αν καταλάβατε καλά αυτό που ήθελε να σας πει.
1. Ερωτήσεις που εµβαθύνουν στο συναίσθηµα: Προσπαθήστε ώστε
να εκφραστούν τα συναισθήµατα του συνοµιλητή σας, έτσι ώστε να έχει την
ευκαιρία να είναι ξεκάθαρος µε τον εαυτό του.
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2. Αρθρώστε τα συναισθήµατα του συνοµιλητή σας: Μιλήστε καθαρά
για το ποια πιστεύετε ότι είναι τα συναισθήµατά του και ρωτήστε τον αν
έχετε δίκιο. Αν σας διορθώσει, δεχτείτε τη διόρθωση χωρίς παρατηρήσεις.
Αυτό τον βοηθάει να γίνει πιο ευαίσθητος για τα συναισθήµατά του και να
τα αποδεχτεί.
3. Για να εξασκηθείτε σε αυτές τις τεχνικές µπορείτε να γίνεται ένας
ενεργός ακροατής σε µια συζήτηση µε ένα φίλο. Μπορείτε να µάθετε τις
τεχνικές αυτές µόνο µε συνεχή εξάσκηση.

2. Τα µηνύµατα-εγώ
Ένας µαθητής που απουσιάζει συστηµατικά και παραβιάζει έναν
κανόνα, συχνά θα πρέπει να αντιµετωπιστεί από τον δάσκαλο. Με τα
µηνύµατα-εγώ µπορείτε να ασκήσετε κριτική στη συµπεριφορά κάποιου χωρίς
να του επιτεθείτε προσωπικά. Ο Plasse (2004, σελ. 46) περιγράφει τα
µηνύµατα-εγώ

ως

εξής:

"Ένα

µήνυµα-εγώ

αποτελείται

από

ένα

συναισθηµατικό κοµµάτι και ένα πληροφοριακό κοµµάτι. Σε ένα µήνυµα-εγώ
τα συναισθήµατα του ατόµου εκφράζονται. Στο κοµµάτι του µηνύµατος που
αντιστοιχεί στην αντικειµενική πληροφορία θα πρέπει να δοθεί το πως
προκλήθηκαν αυτά τα συναισθήµατα, για παράδειγµα: "Είµαι απογοητευµένος
επειδή δεν κράτησες την υπόσχεσή σου!". ∆εν µπορεί να υπάρξει διαφωνία
για τα συναισθήµατα, υπάρχουν και πρέπει να τα λάβουµε σοβαρά υπόψη.

Τα επίπεδα ενός µηνύµατος-εγώ:
1.

Το συµβάν

Η ουδέτερη δήλωση ενός γεγονότος: "Έλειπες από την τάξη" αντί για
"∆εν σε νοιάζει καθόλου το σχολείο".
2.

Η αντίδραση

Παρουσίαση της υποκειµενικής συναισθηµατικής εµπειρίας: Είναι
καλύτερο να πείτε "Είµαι ενοχληµένος" παρά "Πάντα µας ενοχλείς όλους".
Επιπλέον, είναι χρήσιµο να περιγράψετε τα συναισθήµατα σας σε
συνάρτηση µε την σχέση σας µε τον αποδέκτη του µηνύµατος: "Νοµίζω ότι
είναι κρίµα, γιατί θα ήθελα να τα πηγαίνουµε καλά.”
3. ∆ικές µας ευχές / θετική θεώρηση
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Μια θεώρηση πιθανής βελτίωσης χωρίς απαιτήσεις: “Θα ήθελα να
φτάσουµε σε µια συµφωνία για το πως θα καλύψουµε τα κενά γνώσης σου.
Ίσως τότε θα ήθελες να έρχεσαι στην τάξη." – αντί για την εντολή
"Ακολούθησε τους σχολικούς κανόνες"
2_3_2_I_messages (Υπερσύνδεσµος σε ένα έγγραφο κειµένου µε τη
δοµή ενός µηνύµατος-εγώ)

3. ∆ίνοντας και λαµβάνοντας ανατροφοδότηση
Σαν δάσκαλος συχνά πρέπει να δίνετε στους µαθητές ανατροφοδότηση
σχετικά µε τη συµπεριφορά τους. Για έναν µαθητή που κινδυνεύει να
διαρρεύσει είναι πολύ σηµαντικό να δίνετε δηµιουργική ανατροφοδότηση που
τον ενθαρρύνει να τα πηγαίνει καλά στην καθηµερινή σχολική ζωή του.
Ταυτόχρονα

πρέπει

να

λαµβάνετε

και

εσείς

ανατροφοδότηση,

για

παράδειγµα, σε µια συζήτηση µε γονείς συναδέλφους ή τον προϊστάµενό σας.
•

Χρησιµοποιήστε

την

ανατροφοδότηση

µόνο

για

να

ενισχύσετε µια θετική συµπεριφορά.
•

Κάποιος πάντα έχει την επιλογή να δεχθεί ή να αρνηθεί την

ανατροφοδότηση.

Παρέχοντας ανατροφοδότηση:
•

∆ώστε ανατροφοδότηση αµέσως µετά την κατάσταση στην

οποία αναφέρεται.
•

Πάντα να προσπαθείτε να πείτε κάτι θετικό στην αρχή, µετά

κάτι αρνητικό και να κλείνετε µε κάτι θετικό ξανά.
•

Σιγουρευτείτε ότι αντιµετωπίζετε συµπεριφορές που µπορούν

να αλλάξουν και αποφύγετε το να κατακρίνετε τη προσωπικότητα
αυτού που λαµβάνει την ανατροφοδότηση.
•

Μείνετε σταθερός και παρουσιάστε την υποκειµενική σας

εντύπωση χωρίς γενικεύσεις.

Λαµβάνοντας ανατροφοδότηση:
•

Ακούστε προσεκτικά και ρωτήστε µόνο αν δεν καταλαβαίνετε

κάτι.
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•

Μην προσπαθείτε να δικαιολογήσετε τις ενέργειές σας.

•

∆εχτείτε την ανατροφοδότηση σαν µια υποκειµενική άποψη

που σας δίνει την ευκαιρία να µάθετε κάτι για το πως σας βλέπουν οι
άλλοι.
•

Πείτε ευχαριστώ για την ανατροφοδότηση.

2_3_2_Feedback

(Υπερσύνδεσµος

σε

ένα

χιουµοριστικό

σκηνοθετηµένο βίντεο που δείχνει µια συνέντευξη για δουλειά, όπου ένας από
τους τρεις συνοµιλητές του υποψήφιου τον ειρωνεύεται συνεχώς.)

4. Μη λεκτική επικοινωνία
Επιπροσθέτως µε όσα λέµε µε το στόµα, λέµε στους άλλους πολλά και
µε τη γλώσσα του σώµατος. ∆ιαφορές µεταξύ λεκτικών και µη-λεκτικών
σηµάτων µπορούν να οδηγήσουν σε αβεβαιότητα τον συνοµιλητή. Τα µηλεκτικά σήµατα είναι ο µιµητισµός, οι χειρονοµίες και η στάση του σώµατος.
Καθώς διαχειρίζεστε µαθητές που έχουν αρχίσει να απουσιάζουν µπορεί να
αναπτυχθούν βαριά συναισθήµατα που δεν εκφράζονται λεκτικά αλλά ο
συνοµιλητής σας θα τα αντιληφθεί στο µη-λεκτικό επίπεδο.

Παρακάτω δίνεται ένα παράδειγµα της καθηµερινής ζωής στο σχολείο:
Ο κ. Κλάιν είπε στους µαθητές να συµπληρώσουν το αντικείµενο
συζήτησης που έλειπε. Παρατηρεί ότι ένας µαθητής δεν έχει φέρει εις πέρας
τη ζητούµενη εργασία. Είναι θυµωµένος αλλά θέλει να είναι καλός
εκπαιδευτικός και τον ρωτάει: "Τι ήταν αυτό που σε δυσκόλεψε σε αυτή την
εργασία;" Ο µαθητής είναι µπερδεµένος αφού ακούει µια ερώτηση που δείχνει
ενδιαφέρον αλλά διαισθάνεται τον θυµό. Εποµένως, είναι καλύτερα να
εκφραστούν τα συναισθήµατα: "Είχαµε µια συµφωνία και δεν την τήρησες.
Αυτό µε θυµώνει. Έχεις κάποια ιδέας για το πως µπορούµε να βρούµε µια
λύση;" Ο δάσκαλος είναι ξεκάθαρος, ο µαθητής καλύτερα να αντιδράσει σε
αυτό που λέγεται και µεταφέρεται παρά σε κάτι που υποψιάζεται και έτσι
µπορεί να βρεθεί κάποια λύση πιο εύκολα (σύµφωνα µε τον v. Kanitz, 2006,
σελ. 88).
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5.Τεχνικές ερωτήσεων
Υπάρχουν ποικίλες τεχνικές ερωτήσεων που µπορούν να σας
βοηθήσουν να πάρετε πληροφορίες και σαφείς απαντήσεις για τις αληθινές
αιτίες της διαρροής. Μπορείτε να τις χρησιµοποιήσετε για να µάθετε
περισσότερα για τους φόβους, τα κίνητρα και τις επιθυµίες του συνοµιλητή
σας. Αν τις συνδυάσετε µε την ενεργή ακρόαση (βλ. 3.2.1) είστε σίγουροι πως
θα πάρετε την περισσότερη πληροφορία που θα µπορούσατε. Με το να
θέτετε µια ερώτηση µπορείτε να δώσετε κίνητρα σε έναν µαθητή ("Τι θα
έκανες αν ήσουν στην θέση µου;") ή να τον πληγώσετε ("Θα το καταλάβεις
ποτέ;")

Ο v. Kanitz (2006) περιγράφει πολλούς τύπους ερωτήσεων. Λόγω της
σηµαντικής αξίας της διαφοράς τους οι ανοικτές και οι κλειστές ερωτήσεις
πρέπει να αναφερθούν. Οι κλειστές ερωτήσεις µπορούν να απαντηθούν µόνο
µε ένα "ναι" ή "όχι". Αυτό είναι χρήσιµο για να σιωπήσει κάποιος που µιλά
πολύ, να επαναφερθεί ένα αντικείµενο, ή να προκληθεί µια απάντηση. Οι
ανοικτές ερωτήσεις ξεκινάνε µε πότε, που, γιατί, πως ή τι. Απαντώντας τέτοιες
ερωτήσεις ο συνοµιλητής µπορεί να επιλέξει µόνος του τι θέλει να αποκαλύψει
και σε ποιο βαθµό. Οι ανοικτές ερωτήσεις µπορούν να σας βοηθήσουν να
ανακαλύψετε κάτι για τις ανάγκες, τα κίνητρα και τους στόχους του συνοµιλητή
σας.

6. Μεταεπικοινωνία
Μεταεπικοινωνία είναι µια συζήτηση για τη συζήτηση. Με τη βοήθεια
της µεταεπικοινωνίας µπορείτε να καθοδηγήσετε συζητήσεις, να αφήσετε το
«πεδίο µάχης» της επικοινωνίας και να µιλήσετε για τη συζήτηση. Μπορείτε
να αποκτήσετε περισσότερες πληροφορίες για τη µεταεπικοινωνία στο v.
Kanitz (2006) ή στο Schulz v. Thun (2004).
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Παράγραφος 3
Στάσεις, προσδοκίες, προσδιορισµός στόχων και
προετοιµασία ερωτήσεων.
Προκειµένου να αρχίσει η συζήτηση µε σαφή άποψη, πρέπει εκ των
προτέρων, να ελέγξετε τη στάση σας απέναντι στους µαθητές. Επιπλέον,
πρέπει να ξανασκεφτείτε τις προσδοκίες σας και να συµπεράνετε από αυτές
τους στόχους που θέλετε να καθορίσετε µε το µαθητή (δείτε επίσης το
κεφάλαιο 4.3).

Πρέπει επίσης να καθορίσετε τις προσδοκίες σας από τους

γονείς, τι θέλετε να τους πείτε για το παιδί τους, ή αν χρειάζεστε κάποια
επιπλέον πληροφορία. Επιπροσθέτως , θα πρέπει να αναρωτηθείτε για το τι
εσείς είστε πρόθυµοι να κάνετε για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί. Η Plasse
(2004) συνέλλεξε µεθόδους που θα σας βοηθήσουν να ενισχύσετε την θέση
σας.
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Η τεχνική δόµησης
Για αυτή την άσκηση θα χρειαστείτε µικρές κάρτες και felt tip pens.
Ξεκινήστε γράφοντας το θέµα που θέλετε να δουλέψετε. Μπορείτε να
πραγµατοποιήσετε αυτή την άσκηση µόνοι σας ή µε συναδέλφους. Στην τελευταία
περίπτωση θα πρέπει να αποφασίσετε για τους ρόλους (ο καθένας θα ψάχνει µόνος
του για ιδέες ή µόνο ένα µέλος της οµάδας θα αναζητά συµβουλές;)
∆ιευκρινίστε την συγκεκριµένη ερώτηση.
Τώρα καταγράψτε µια λέξη κλειδί σε κάθε σκέψη που σας δηµιουργείται όταν
σκέφτεστε την συγκεκριµένη ερώτηση. Μπορείτε να βοηθήσετε ό ένας τον άλλο. Η
καταγραφή πρέπει να διαρκέσει 2-3 λεπτά.
Στην επόµενη φάση οι κάρτες συγκεντρώνονται, ταξινοµούνται, συσχετίζονται
και συµπληρώνονται από τις νέες κάρτες.
Η άσκηση των γωνιών
Βρείτε διαφορετικές γωνίες για να δηµιουργήσεις τις οµάδες Α, Β ή Γ,
σύµφωνα µε την πρόταση που σας ταιριάζει περισσότερο:
Α: « Όταν ήµουν µαθητής κάποιες φορές έκανα σκασιαρχείο»
Β: « Όταν ήµουν µαθητής προσποιήθηκα τον άρρωστο κάποιες φορές»
Γ: « Όταν ήµουν µαθητής µερικές φορές φοβόµουν το σχολείο»
Μιλήστε για την εµπειρία σας στην οµάδα. Επιλέξτε ένα άτοµο για να εκθέσει
την συζήτηση σας στην ολοµέλεια. Πείτε στους άλλους τα πιο σηµαντικά και πιο
ενδιαφέροντα σηµεία και αποτελέσµατα της εργασίας της οµάδας σας.
The Headstand Exercise
Καταγράψτε όλες τις αµφίσηµες σκέψεις: Τι είναι καλό για την συστηµατική
αποχή του Patrick από την εργασία; Είναι σκόπιµο να σκεφτείτε προς την αντίθετη
κατεύθυνση από αυτή που αναµένεται. Να είστε ειλικρινής και να καταγράψετε
ακόµα και σκέψεις που δεν θα έπρεπε να κάνετε ως καλοί δάσκαλοι. Με αυτό τον
τρόπο, ίσως εντοπίσετε µερικούς σηµαντικούς υπαινιγµούς: Ίσως εσείς να
συµβάλλεται στο να παραµένει ο Patrick µακριά από το σχολείο;
Plasse, G. (2004). „Schwänzen“: Eingreifen, nicht wegsehen! (S.17f.). Berlin:
Cornelsen Verlag.

Επίσης

επισηµαίνει

ότι

είναι

σηµαντικό

να

ανιχνεύσετε

τα

συναισθήµατα σας σχετικά µε τη συνοµιλία: Φοβάστε την αντιµετώπιση ή
είστε θυµωµένοι µε το µαθητή ή τους γονείς; Συνειδητοποιώντας τα
συναισθήµατα σας , θα είστε σε θέση να µιλήσετε ανοιχτά για αυτά και δεν θα
σας

«κατακλύσουν».

Εάν θέλετε να µιλήσετε για την ενοχλητική

συµπεριφορά ενός µαθητή θα βρείτε τις παρακάτω οδηγίες συλλογισµού στο
φυλλάδιο «Κερδίζοντας τους πίσω! Αντιµετωπίζοντας το σκασιαρχείο- ένας
οδηγός για δασκάλους» (Sächsisches Staatsministerium für Kultus, 2008,
σελ. 40):
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• Ποια συµπεριφορά µε ενοχλεί; (περιγράψτε την περιληπτικά,
µην κρίνεται)
• Υπό ποιες συνθήκες παρατηρείται αυτή η συµπεριφορά; (πότε;
µε ποια διάρκεια; που;)
• Ποιος άλλος επηρεάζεται από αυτή την συµπεριφορά;
• Συνήθως πως αντιδρώ σε αυτή τη συµπεριφορά του µαθητή;
• Σε ποιες καταστάσεις εκδηλώνεται ή δεν εκδηλώνεται η
ενοχλητική συµπεριφορά;
• Ποιες είναι οι διαφορές µεταξύ των προβληµατικών και µη
προβληµατικών καταστάσεων;
• Τι θα µπορούσε να αλλάξει; (η αντίδραση σας, η δηµιουργία της
κατάστασης)
Όταν θα έχετε διευκρινίσει την θέση σας , µπορείτε να σκεφτείτε
συγκεκριµένες ερωτήσεις για τον µαθητή και τους γονείς του. Ο Wolter (όπως
παρατίθεται στο Thimm 1998, σελ. 94) δίνει µια περίληψη κάποιων
ερωτήσεων που ίσως θα θέλατε να κάνετε στο µαθητή:
•

Κατά την άποψη σου, ποιο είναι το πρόβληµα; Ή πιστεύεις ότι

δεν υπάρχει κάποιο πρόβληµα;
•

Ποιος είναι υπεύθυνος;

•

Πότε το πρόβληµα γίνεται λιγότερο ή περισσότερο έντονο;

•

Πώς είναι µια µέρα µε σχολείο και πως χωρίς αυτό;

•

Τι σκέφτεσαι; Τι αισθάνεσαι στο δρόµο για το σχολείο σου; αν

µείνεις στο κρεβάτι; αν αποφασίσεις για εναλλακτικές δραστηριότητες ή αν
πας για ύπνο, όταν κάνεις ανασκόπηση στης ηµέρας σου….;
•

Ποιος θα ήταν ευτυχής αν το πρόβληµα σου µε το σχολείο, λυθεί

ως εκ θαύµατος;
•

Αν είχες ένα µαγικό ραβδί, τι θα έκανες;

•

Σε περίπτωση που το πρόβληµα συνεχιστεί για χρόνια, ποιος θα

ήταν ο πιο δυστυχισµένος;
•

Πως θα έµοιαζε µια ιδανική µέρα σου στο σχολείο;

•

Πως θα µπορούσες να συµβάλλεις σε µια λύση; Ποιος θα

µπορούσε να σε στηρίξει;
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•

Αν αύριο ξεκινούσες να πηγαίνεις κανονικά στο σχολείο, ποια

µειονεκτήµατα θα έπρεπε να ανεχτείς;
•

Ποια πλεονεκτήµατα θα προέκυπταν;

•

Τι είναι αυτό που θα επιθυµούσες από τους δασκάλους σου,

τους γονείς σου, τους συµµαθητές σου;

Σε άλλη δηµοσίευση ο Thimm (2008, σελ. 11) προσθέτει περαιτέρω
ερωτήσεις:
• Τι γνώµη έχεις για την µέχρι τώρα φοίτηση σου στο σχολείο;
• Ποια µαθήµατα σου αρέσουν ή δεν σου αρέσουν;
• Με ποιο δάσκαλο τα πας καλά; Τι σου αρέσει σε αυτόν;
• Με ποιους δασκάλους έχεις πρόβληµα;
• Οι δάσκαλοι σε κατηγορούν µπροστά στην υπόλοιπη τάξη;
• Μπορείς να δεχτείς το γεγονός ότι οι δάσκαλοι έχουν τον
τελευταίο λόγο;
• Φοβάσαι τα τεστ;
• Έχεις φίλους στο σχολείο;
• Είσαι αποδεκτός από τους συµµαθητές σου;
• Σε ενοχλούν ή σε απειλούν οι συµµαθητές σου;
• Ήσουν πάντοτε διαφορετικός από τους άλλους;
• Σου αρέσει να κάνεις σκασιαρχείο; Αν ναι, γιατί;
• Οι γονείς σου σε ρωτούν πώς τα πηγαίνεις στο σχολείο;
• Εσύ πώς συµβάλλεις στο πρόβληµα;
• Ποιες προτάσεις θα έκανες στους δασκάλους σου;
Η Plasse (2004, σελ. 33f) απαριθµεί τις ακόλουθες ερωτήσεις για την
πρώτη συνοµιλία µε µαθητές και γονείς.
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Η πρώτη συζήτηση µε τον µαθητή
 Ξυπνάς στην ώρα σου το πρωί;
 Πώς και πότε φεύγεις από το σπίτι;
 Τι φίλους έχεις;
 Έχει κάποιος από τους φίλους σου ποτέ κλέψει κάτι;
 Οι γονείς σου, σου λένε ότι πρέπει να πας σχολείο;
 Πώς νιώθεις στο σχολείο;
 Μερικές φορές νιώθεις αµήχανα; Γιατί;
 Οι γονείς σου γράφουν δικαιολογίες πρόθυµα;
 Υπάρχει κάτι για το οποίο νιώθεις ανησυχία;
 Σου επιτρέπεται να βγεις έξω µόνος σου;
 Γιατί δεν πηγαίνεις πια στο σχολείο;
 Συµπαθείς τους δασκάλους σου;
 Συµπαθείς τους συµµαθητές σου;
 Υπάρχει κάτι στο σχολείο ή στο σπίτι που σε προβληµατίζει ή σε
τροµάζει;
 Πώς τα πας µε τις προφορικές ή γραπτές εξετάσεις;
 Υπάρχει κάτι άλλο σηµαντικό που θα έπρεπε να ξέρω;
Plasse, G. (2004). „Schwänzen“: Eingreifen, nicht wegsehen! (S. 34). Berlin:
Cornelsen Verlag.
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Η πρώτη συζήτηση µε τους γονείς
 Ο γιος/ η κόρη σας ξυπνάει έγκαιρα το πρωί;
 Πότε και πώς φεύγει από το σπίτι;
 Τι κάνει όταν δεν πηγαίνει σχολείο;
 Τι φίλους έχει;
 Γνωρίζεται αν η κλοπή αποτελεί πρόβληµα;
 Έχετε την ικανότητα να φροντίσετε για την σχολική
παρακολούθηση;
 Πώς ήταν οι επιδόσεις του στο σχολείο πριν το σκασιαρχείο;
 Έχει κάποια ανεξήγητη αρρώστια/ αδιαθεσία;
 Γράφετε δικαιολογίες πρόθυµα;
 Ποιους φόβους έχει εκφράσει πρόσφατα;
 Μπορεί να φεύγει µόνος/ µόνη από το σπίτι;
Plasse, G. (2004). „Schwänzen“: Eingreifen, nicht wegsehen! (S. 33).
Berlin: Cornelsen Verlag.

Στο

φυλλάδιο

«Κερδίζοντας

τους

πίσω!

Αντιµετωπίζοντας

το

σκασιαρχείο- ένας οδηγός για δασκάλους» (Sächsisches Staatsministerium
für Kultus, 2008, σελ. 19) αναφέρονται οι παρακάτω ερωτήσεις, οι οποίες θα
πρέπει να απαντηθούν κατά την συνοµιλία µε τους µαθητές και τους γονείς:

Για τους µαθητές:
• Πώς ο µαθητής αισθάνεται στο σχολείο, στην τάξη, µε
τους δασκάλους, τους συµµαθητές;
• Ο

µαθητής

εκφράζει

φόβους;

Για

ποιο

πράγµα;

(δασκάλους, συµµαθητές, τεστ κτλ)
• Ποια

λειτουργία

έχει

το

σκασιαρχείο;

(αποφυγή

µαθηµάτων, δασκάλων, συµµαθητών, να κάνει κάτι «καλύτερα»,
περιφέρεται µε άλλους µου έχουν κάνει σκασιαρχείο)
• Πού καθυστερεί ο µαθητής; Με ποιον περνά το χρόνο
του, όταν δεν είναι στο σχολείο;
• Υπάρχουν σωµατικά προβλήµατα;
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• Ο µαθητής µιλά για απέχθεια προς το σχολείο;
• Ο µαθητής αισθάνεται µεγάλη πίεση; (πότε; Πού; Πως;)
• Ο µαθητής παρουσιάζει παρεκκλίνουσα/ παραβατική
συµπεριφορά;

(λήψη

ναρκωτικών,

επιθετικότητα,

κλοπή,

προσβολή)
• Τι θα ήθελε ο µαθητής να αλλάξει στο σχολείο, στην τάξη,
τα µαθήµατα;

Για τους γονείς :
•

Οι

•

Αν ναι, τι κάνουν για αυτό και ποιες είναι οι συνέπειες;

•

Πώς εξηγούν οι γονείς την συµπεριφορά του παιδιού

•

Ποιες είναι οι στάσεις των γονέων απέναντι στην

γονείς γνωρίζουν για το σκασιαρχείο του παιδιού

τους;

τους;

εκπαίδευση και την παρακολούθηση του σχολείου;
•

Τα παιδιά φροντίζονται κατάλληλα στο σπίτι;

•

Οι γονείς χρειάζονται βοήθεια µε την εκπαίδευση τους;

•

Ποιες λύσεις βλέπουν οι γονείς;

•

Πώς µπορούν να συµβάλλουν οι γονείς στη λύση;

Παράγραφός 4

Καθορίζοντας τον τόπο και την ώρα. Προσκαλώντας τους
συνοµιλητές σας.

∆εδοµένου ότι η έναρξη της συνοµιλίας σας µε τους γονείς ενός µαθητή
που κάνει σκασιαρχείο είναι µάλλον ένα κακό µήνυµα, είναι πολύ σηµαντικό
να δηµιουργηθεί µια ήρεµη ατµόσφαιρα.

Ορίστε την ηµεροµηνία της

συνάντησης ώστε να µπορείτε να µιλήσετε για όλα τα σηµαντικά θέµατα,
χωρίς την πίεση του χρόνου. Η συνάντηση πρέπει να πραγµατοποιηθεί σε
ένα χώρο όπου θα µπορείτε να µιλήσετε χωρίς να σας διακόψει κανείς.
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Καθίστε πρόσωπο µε πρόσωπο, χωρίς κανένα εµπόδιο ανάµεσα σας (όπως
ένα γραφείο). Έτσι

έχετε το πλεονέκτηµα της

αποφυγής δηµιουργίας

µεγάλης απόστασης. Εξετάστε αν είναι καλύτερο να προσκληθούν οι γονείς
µε µια επιστολή ή ένα τηλεφώνηµα. Ένα τηλεφώνηµα καθιστά πιθανή µια
πρώτη διευκρίνιση και µειώνει την αβεβαιότητα.
Σύµφωνα µε την Plasse (2004, σελ. 52) τα στοιχεία που πρέπει να
περιέχει µια πρόσκληση είναι:
- Το περιεχόµενο και ο στόχος της συζήτησης
- Οι συµµετέχοντες
- Η αρχή και το προβλεπόµενο τέλος της συζήτησης
- Ο χώρος
Από τον ακόλουθο σύνδεσµο µπορείτε να ανακτήσετε προσκλήσεις

1

για την συνάντησης µε τους γονείς σε διάφορες γλώσσες.

Παράγραφος 5

Ειδικά Θέµατα διαπολιτισµικής επικοινωνίας

Πολλοί από τους µαθητές που απουσιάζουν από το σχολείο
αδικαιολόγητα προέρχονται από περιβάλλον µεταναστών. Είναι λοιπόν
πιθανό να έχετε να αντιµετωπίσετε θέµατα πολιτισµικών διαφορών στις
συναντήσεις µε τους γονείς. Μπορείτε να κάνετε µάθηµα ή να αφιερώσετε
µέρες σε εργασίες µέσα στην τάξη σας, µε θέµα την διαπολιτισµική
επικοινωνία.

Το περιεχόµενο τέτοιων παρεµβάσεων µπορεί να αφορά σε

πολιτισµικές διαφορές και στην αναγκαιότητα σεβασµού αυτών των διαφορών
αλλά και σε πολιτισµικές οµοιότητες και ίδιες αξίες.
Για την προετοιµασία µιας συζήτησης µε τους γονείς ενός µαθητή
άλλης κουλτούρας θα πρέπει να σκέφτεστε τρόπους αλληλεπίδρασης (π.χ.
ποιον από τους γονείς να καλέσετε σε συζήτηση, αν υπάρχουν θέµατα τα
οποία θα πρέπει να µην αναφέρετε στην συζήτηση κτλ.). Αν δεν µιλάτε την

1

Επισυνάπτεται το αρχείο µε την πρόκληση στην ελληνική γλώσσα όπως παρατίθεται στον εν λόγω σύνδεσµο.
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ίδια γλώσσα µε τους γονείς φροντίστε να παραβρίσκεται στη συνάντηση
κάποιος που να µπορεί να µεταφράσει.
Στο σύνδεσµο που ακολουθεί υπάρχει ένα ερωτηµατολόγιο που µπορεί
να αποτελέσει βάση για την συζήτηση µε τους γονείς. Έχει αναπτυχθεί από το
περιφερειακό Ινστιτούτο εκπαίδευσης εκπαιδευτικών του Hamburg .
Το ερωτηµατολόγιο περιέχει οµάδες ερωτήσεων που αφορούν:
1.

στον τρόπο επικοινωνίας µε τους γονείς των µαθητών

(τηλέφωνο, συναντήσεις, κτλ)
2.

στο κλίµα και τα θέµατα συζήτησης στις συναντήσεις µε

τους γονείς
3.

στην δυνατότητα µετάφρασης στις συναντήσεις µε τους

γονείς ή στο σχολείο γενικότερα
4.

στην παροχή µαθηµάτων για γονείς, ειδικά για τους

αλλοδαπούς µαθητές
5.

στην υιοθέτηση ειδικού τρόπου συµπεριφοράς µε τους

γονείς αλλοδαπών µαθητών
6.

στη συνεργασία γειτονικών σχολείων µεταξύ τους για την

αντιµετώπιση θεµάτων διαπολιτισµικότητας στο περιβάλλον τους
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Κεφάλαιο 4
Συζητώντας µε γονείς και µαθητές.

Παράγραφος 1
Στάδια συζήτησης.
Θα ήταν πολύ καλό να γνωρίζετε τα στάδια µιας καλής και
εποικοδοµητικής συζήτησης. Σύµφωνα µε τους Thimm (2008, σελ. 10) και
Benien (2007, Σ. 46ff.) υπάρχουν έξι φάσεις µιας συνοµιλίας.
1.

Προετοιµασία

Με βάση τις τέσσερις όψεις του µηνύµατος σύµφωνα µε τον Schulz
von Thun (δείτε επίσης το κεφάλαιο 3.1) µπορείτε να θέσετε στον εαυτό σας
τις ακόλουθες ερωτήσεις:
•

Πληροφοριακή όψη: «Τι θέλω εγώ να πω στον στο

συνοµιλητή µου;»
•

Όψη αυτοαποκάλυψης: «Τι εγώ θέλω να πω στο

συνοµιλητή µου για τον εαυτό µου;»
•

Σχεσιακή

Πλευρά : «Πώς θέλω να µιλήσω στο

συνοµιλητή µου; Πώς βλέπω τη σχέση µας; Πώς θέλω να τον
αντιµετωπίσω;»
•

Ελκυστική

πλευρά:

«Τι

θέλω

να

κάνει

ο

συνοµιλητής µου; Ποιος είναι ο στόχος της συνοµιλίας µου;»

2.

Έναρξη της συζήτησης

Είναι σηµαντικό να βρεθεί ένας καλός τρόπος έναρξης της συζήτησης.
Αποφύγετε την παρέκκλιση από το πραγµατικό θέµα (καιρός, διακοπές,
οικογένεια). Ωστόσο πρέπει να προσπαθήσετε να δηµιουργήσετε µια καλή
ατµόσφαιρα- για παράδειγµα: «αν και ο λόγος της συνάντησης µας δεν είναι
ευχάριστος, είµαι χαρούµενος/η που έχουµε να δυνατότητα να µιλήσουµε για
αυτό σήµερα».
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3.

Εµβάθυνση

της

συνοµιλίας/

κατανόηση

του

προβλήµατος
Εξίσου σηµαντικό για την ανεύρεση µιας κοινής λύσης είναι η
κατανόηση της άποψης του συνοµιλητή σας. Σε αυτό το στάδιο η ενεργή
ακρόαση (active listening- βλ. επίσης κεφάλαιο 3.2) µπορεί να βοηθήσει στην
κατανόηση των συναισθηµάτων του συνοµιλητή σας και να συνεισφέρει στην
λύση. Για παράδειγµα: ένας µαθητής που αισθάνεται ότι τον καταλαβαίνετε θα
αναπτύξει µεγαλύτερη εµπιστοσύνη, σεβασµό και ελπίδα σε σχέση µε ένα
µαθητή που θα αισθανθεί ότι θέλετε να του επιβάλλετε µια λύση. Κατά τη
διάρκεια αυτής της φάσης θα πρέπει να εξωτερικεύετε την άποψη και τα
συναισθήµατα σας.

Κατ΄ αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν να επιτευχτεί

βαθύτερη κατανόηση του προβλήµατος από όλα τα εµπλεκόµενα πρόσωπα.

4.

Αναζητώντας λύσεις

Σε αυτό το σηµείο µπορείτε να προτείνετε τις εναλλακτικές λύσεις που
έχετε προετοιµάσει κατά τη διάρκεια της φάσης της προετοιµασίας (δείτε
επίσης το κεφάλαιο 3.3). Σταθµίστε τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα
σε συνεργασία µε τον µαθητή και τους γονείς.

5.

∆ηµιουργήστε ένα πλάνο δράσης.

Πώς θα έπρεπε να είναι η επιθυµητή συµπεριφορά; Τι θα βοηθούσε
τον µαθητή να πραγµατοποιήσει την επιδιωκόµενη συµπεριφορά; Τι θα
µπορούσε να προκαλέσει προβλήµατα; Ποιος και τι θα µπορούσε να στηρίξει
τον µαθητή παρά αυτά τα προβλήµατα; Συζητείστε ανοιχτά µε το µαθητή και
τους γονείς αυτές τις πτυχές.

6.

Λήξη της συνοµιλίας;

Σύντοµη αξιολόγηση, ευχαριστίες, «τελετουργικό» (π.χ. κλείσιµο της
σύµβασης, δείτε επίσης το κεφάλαιο 4.3), προγραµµατίστε µια συνεδρίαση
«ελέγχου».
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∆ιαχείριση συγκρούσεων
Ένας λόγος για τη συστηµατική σχολική αποχή µπορεί να είναι µια
άλυτη σύγκρουση µε τους συµµαθητές ή τους καθηγητές. Εποµένως, η
κατάλληλη στρατηγική αντιµετώπισης συγκρούσεων αποτελεί ένα σηµαντικό
βήµα για την πρόληψη της πρόωρης σχολικής διαρροής.
Ο Berner (2005) ορίζει µια σύγκρουση ως εξής: «Μια σύγκρουση
υπάρχει όταν οι ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, οι προσδοκίες, οι προθέσεις και οι
στόχοι –τουλάχιστον στην παρούσα µορφή- είναι ασυµβίβαστα.
Ο Glasl (1992) περιγράφει εννέα βήµατα κλιµάκωσης της σύγκρουσης.
Αυτό το µοντέλο βοηθά να κατανοήσουµε τις συγκρούσεις καλύτερα και να
βρούµε τις στρατηγικές επίλυσης. Σύµφωνα µε αυτή την προσέγγιση είναι
χρήσιµο να αναλυθεί η δυναµική σύγκρουσης και να γίνει αντιληπτό σε ποιο
επίπεδο σύγκρουσης έχετε φτάσει προκειµένου να αποφασίσετε για µια
εσωτερική ή εξωτερική παρέµβαση.

Μοτίβα συµπεριφοράς στην αντιµετώπιση συγκρούσεων
Ο Lippman (2004, σελ. 48) απαριθµεί επτά δυνατότητες για να
αντιµετωπιστεί µια σύγκρουση:
1.

πτήση (προσπαθώντας να αποφύγει ή να καταστείλει µια

σύγκρουση)
2.

προσποίηση θανάτου (που δεν κάνει τίποτα και που

ελπίζει για ένα θαύµα)
3.

πάλη (προσπαθώντας να αποδυναµώσει ή να χτυπήσει

τον αντίπαλο)
4.

υπακοή (δίνοντας µέσα, που αποκηρύσσει τα ίδια

συµφέροντα)
5.

µεσολάβηση (λύση σύγκρουσης από έναν τρίτο)

6.

συµβιβασµός (καθένας υποχωρεί λίγο)

7.

διαπραγµάτευση

µιας

συµφωνίας

(απαιτείται

πολύ

χρόνος και ενέργεια, δίνοντας όµως τις καλύτερες πιθανότητες µιας
µακροπρόθεσµης λύσης).
Σύµφωνα µε τον Lippman (2004), τα πρώτα τέσσερα µοτίβα µπορούν
να οδηγήσουν σε µια βραχυπρόθεσµη εκτόνωση

της σύγκρουσης στην

καλύτερη περίπτωση αλλά όχι σε µια µακροπρόθεσµη λύση. Πιθανότερη είναι
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µια κλιµάκωση της σύγκρουσης που συχνά οδηγεί στην ανάγκη να περιληφθεί
ένας τρίτος στη διαδικασία επίλυσης της σύγκρουσης (βλ. Glasl, 1992).

Συνοµιλίες σύγκρουσης
Ο Miller (2002, σελ. 23 ff) επισηµαίνει τις ακόλουθες προσεγγίσεις για
να κατανοήσουµε και να βρούµε τις κατάλληλες λύσεις για τις συγκρούσεις:
1.

Τις τέσσερις πλευρές ενός µηνύµατος από τον Schulz

von Thun (βλ. επίσης κεφάλαιο 3.1)
2.

Την ανάλυση συναλλαγών από τον Berne (βλ. επίσης

κεφάλαιο 3.1)
3.

Τα τέσσερα βήµατα της κατανόησης :

Σε περίπτωση λεκτικής επιθετικότητας, αυτή η προσέγγιση µπορεί να
σας βοηθήσει να καταλάβετε το πρόβληµα και την ανεπάρκεια του συνοµιλητή
σας και να µη το πάρετε προσωπικά. Εξετάζονται τέσσερις βασικές πτυχές:
-

κατηγορία, λοιδορία, επιθετικότητα

-

συναισθήµατα θυµού, µανία, έχθρα

-

αίσθηµα ανασφάλειας, αδυναµίας

-

υπαρξιακά προβλήµατα / δυστυχία

Link: οι παραπάνω πτυχές αποτελούν τη βασική δοµή – βήµατα που
ακολουθεί κάποιος όταν προκαλεί µια σύγκρουση. Τα βήµατα µπορούν να
εµφανιστούν και αντίθετα, δηλαδή να ξεκινήσει κάποιος από την έκφραση
ενός υπαρξιακού προβλήµατος και να οδηγηθεί στην επιθετικότητα. Τα
βήµατα µας βοηθούν να καταλάβουµε ότι ο υποκινητής της σύγκρουσης
αντιµετωπίζει πολλά προβλήµατα και χρειάζεται µια ήπια αντίδραση από την
πλευρά του αποδέκτη της σύγκρουσης. Ο Miller (2002) παραθέτει δύο
παραδείγµατα εκδήλωσης επιθέσεων, λοιδοριών και προσβολών για να
εντοπίσουµε τα τέσσερα βήµατα (και από τις δύο πορείες) αυτής της
εκδήλωσης:

37

Παράδειγµα 1ο
∆ραστηριότητα

Βήµα

Ένας

1.

καθηγητής

Ο καθηγητής είναι ταραγµένος,

στρεσάρεται από µια τάξη, η οποία έχει ένα προσωπικό πρόβληµα, είναι
αµφισβητεί

την

εκπαιδευτική

του στο πρόβληµα. (1)

ικανότητα.
2. Λέει σε ένα συνάδελφό του:

Είναι ανίσχυρος και αδύναµος.

«Τι άλλο µπορώ να κάνω; Σκέφτοµαι (2)
ότι δεν µπορώ να χειριστώ την
κατάσταση.
3. Στο δρόµο για το σπίτι

Από την ανικανότητά του να

θυµώνει πολύ και σκέφτεται ότι όλοι αντιδράσει
είναι ηλίθιοι.

και

προκύπτουν

την

αβεβαιότητα

συναισθήµατα

και

σκέψεις. (3)
4.

Στο

χαρτοφύλακά
φωνάζει

σπίτι
του

στη

ρίχνει

στο

σύζυγό

τον

Από τα συναισθήµατα και τις

πάτωµα, σκέψεις προέκυψε λεκτική και φυσική
του

και επιθετικότητα. (4)

χαστουκίζει τον υιό του στο πρόσωπο
λόγω µιας λεκτικής διαφωνίας.
Παράδειγµα 2ο
1. Ένας µαθητής χάνει τον

Ο λόγος αυτής της αντίδρασης

έλεγχο και λέει στον καθηγητή του: ήταν ότι ο µαθητής θεώρησε ότι πήρε
«είσαι γουρούνι».
2.

Ο

άδικα ένα χαµηλό βαθµό. (4)
µαθητής

είναι

Το

γεγονός

προκαλεί

εξαγριωµένος και σκέφτεται: «θα σε συναισθήµατα και σκέψεις. (3)
τακτοποιήσω»
3. Στο δρόµο για το σπίτι

Αισθάνεται ανίσχυρος. (2)

αναρωτιέται τι θα κάνει όταν πάει στο
σπίτι.
4. Στο σπίτι µένει σιωπηλός

Είναι

δυστυχισµένος,

έχει

σχετικά µε το γεγονός επειδή φοβάται πρόβληµα. (1)
την τιµωρία.
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Συνεργατική

παροχή

συµβουλών

ως

αντιµετώπιση

των

συγκρούσεων:
Επίβλεψη από συναδέλφους κατά τον Mutzeck (2005).
Μια περαιτέρω δυνατότητα για την αντιµετώπιση συγκρούσεων είναι «η
συναδελφική επίβλεψη» που προτείνεται από τον Mutzeck (2005), βασισµένη
στις στρατηγικές επίλυσης προβληµάτων που είναι σε θέση να ξεπεράσουν
την απόκλιση µεταξύ της υπάρχουσας κατάστασης και του επιθυµητού από
την πλευρά του κράτους. Ο Mutzeck (2005) προτείνει εννέα βήµατα παροχής
συµβουλών που περιγράφονται παρακάτω. Εάν ενδιαφέρεστε για αυτή τη
µέθοδο πρέπει να διαβάσετε τον Mutzeck (2005) επειδή µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για τη συνεργασία µε τους µαθητές και τους γονείς. Κατά
συνέπεια, θα είστε σε θέση να παρέχετε συµβουλές για τα προβλήµατά τους ή
µπορείτε να λάβετε συµβουλές που βοηθούν στην επίλυση των δικών σας
συγκρούσεων.
1ο βήµα παροχής συµβουλών:
εισαγωγή της συνεργατικής συµβουλευτικής (προσδιορισµός της θέσης
και του χρόνου, παρέχοντας τις πληροφορίες για τους στόχους και τους
περιορισµούς της µεθόδου).
2ο βήµα:
περιγραφή

του

προβλήµατος,

αναδόµηση

της

άποψή

σας

(συναισθήµατα, σκέψεις, αίσθηση και σηµασία ενεργειών) και έρευνα πόρων.
3ο βήµα:
αλλαγή των προοπτικών.
4ο βήµα:
ανάλυση του προβλήµατος και επικέντρωση στο θέµα κλειδί.
5ο βήµα:
συµπέρασµα και ανάπτυξη ενός στόχου.
6ο βήµα:
εύρεση µιας λύσης και των τρόπων που αυτή θα επιτευχθεί.
7ο βήµα:
Αξιολόγηση εναλλακτικών διαδροµών και επιλογή αυτής µε την οποία
πιθανότατα θα πετύχετε τους στόχους.
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8ο βήµα:
προγραµµατισµός και προετοιµασία των ενεργειών, προσδιορίζοντας
τα µέτρα ενίσχυσης και προγραµµατίζοντας τις πιθανές δυσκολίες.
9ο βήµα:
έλεγχος και αναθεώρηση της συνεργατικής συµβουλευτικής (Mutzeck,
2005, σελ. 104ff)
Ο Mutzeck επιπλέον περιγράφει τέσσερις φάσεις καθιέρωσης µιας
Οµάδας Επίβλεψης Συναδέλφων:
1.

∆ιαµόρφωση µιας οµάδας (καθορισµός συµµετεχόντων

και βασικοί όροι)
2.

Κατάρτιση: εκµάθηση χρήσης µεθόδου

3.

επίβλεψη συναδέλφων από έναν εξωτερικό σύµβουλο

(επτά σύνοδοι επίβλεψης)
4.

Εσωτερική επίβλεψη συναδέλφων (οι συµµετέχοντες

πραγµατοποιούν τις συνόδους αυτόνοµα και µε την ευθύνη τους).

∆ιαµορφώνοντας

µια

Συµφωνία

(συµβόλαιο)

παρακολουθώντας την εφαρµογή των συµφωνηθέντων και

και
των

συνεπειών τους

Στο τέλος µιας συζήτησης είναι σηµαντικό να καταγραφούν οι στόχοι,
οι στρατηγικές για την επίτευξή τους και οι συνέπειες της επίτευξης ή µη. Εάν
έχετε να ‘τιµωρήσετε’ το µαθητή θα πρέπει να είναι φανερό ότι οι κυρώσεις
που επιλέχτηκαν στοχεύουν στο να βοηθήσουν το µαθητή να καταλάβει πως
πρέπει να δεχτεί τις συνέπειες της µη αποδεκτής συµπεριφοράς του.
Οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει να είναι ανάλογες της απρεπούς
συµπεριφοράς και δίκαιες και να µην αποτελούν σηµάδι δύναµης και ελέγχου
από τη δική σας πλευρά. Έτσι, απαιτείται να φτάσετε σε κοινή συµφωνία για
τις κυρώσεις.
Κατάλληλες κυρώσεις µπορεί να είναι αναπλήρωση των χαµένων
µαθηµάτων απογευµατινές ώρες, επίσκεψη στον ∆ιευθυντή του σχολείου (ή
σε κάποιο άλλο άτοµο της διοίκησης του σχολείου) ο οποίος µπορεί να
επιβάλλει στο µαθητή τις υποχρεώσεις του.
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Προσπαθώντας να συναφθεί ένα ‘συµβόλαιο’ το οποίο να ‘υπογραφεί’
από κάθε πλευρά, έχει αποδειχτεί µια αποτελεσµατική στρατηγική.
Στους

συνδέσµους

που

ακολουθούν

δίνονται

παραδείγµατα

‘συµβολαίων’ µεταξύ ∆ασκάλου – Μαθητή και ∆ασκάλου – Γονέα.
Μαθητές που βρίσκονται σε κίνδυνο διαρροής από το σχολείο µπορεί
να έχουν την εµπειρία της στέρησης ενδιαφέροντος για το άτοµό τους ή την
ύπαρξη τους. Το να δείξει κάποιος ενδιαφέρον για αυτούς, για το αν πέτυχαν
στόχους που είχαν βάλει (στο µάθηµα πχ) ή αν διατήρησαν µια συµφωνία
µπορεί να είναι πολύ σηµαντικό για αυτούς. Είναι πολύ σηµαντικό να
ανταµείβεται

ο µαθητής όταν επιτυγχάνει ένα στόχο. Αυτό αυξάνει την

κινητοποίηση του µαθητή για να πηγαίνει κανονικά σχολείο.
Ο σύνδεσµος οδηγεί σε ένα κείµενο σχετικά µε την παρακολούθηση
εφαρµογής συµφωνιών και των συνεπειών τους.
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Στόχοι (κείµενο 09_aims)
Κατά

τη

αδικαιολόγητες

διαδικασία
απουσίες

διαπραγµάτευσης
η

ανάλυση

των

µε

µαθητή

καταστάσεων

µε

πολλές

πρέπει

να

ακολουθείται από προσδιορισµό στόχων της επικείµενης παρέµβασης και
σχεδιασµό συγκεκριµένων βηµάτων και στρατηγικών.
Στο φύλλο αυτό σηµειώνονται:
•

τα δυνατά και τα αδύνατα σηµεία του µαθητή

•

ο γενικός σκοπός της παρέµβασης που σχεδιάζεται και οι

βραχυπρόθεσµοι και µακροπρόθεσµοι στόχοι
•

βασικές ενέργειες για την επίτευξη των στόχων

•

δυσκολίες για την επίτευξη των στόχων

•

επόµενα βήµατα

Στρατηγικές (κείµενο 10_strategies)
Σε κάθε σχέδιο υποστήριξης θα πρέπει να σηµειώνονται;
•

Ειδικές ικανότητες και δεξιότητες του µαθητή

•

Σκοπός της παρέµβασης

•

Ενέργειες που θα γίνουν

•

Ποιοι είναι οι εµπλεκόµενοι (δάσκαλοι, µαθητές, γονείς)

•

Αξιολόγηση µετά το ραντεβού µε τους εµπλεκόµενους

Κείµενο 2_4_3_pupil:
Στο κείµενο αυτό παρουσιάζεται ένα παράδειγµα προετοιµασίας ενός
εκπαιδευτικού συµβολαίου µεταξύ εκπαιδευτικού και µαθητή από τη πλευρά
του µαθητή. Μπορεί να φτιαχτεί από το µαθητή µόνο του ή µε τη βοήθεια του
δασκάλου και περιλαµβάνει:
•

Το ονοµατεπώνυµο του µαθητή

•

Το χρονικό διάστηµα

•

Τρείς τουλάχιστον στόχους για το διάστηµα αυτό

•

Ενέργειες του µαθητή για την επίτευξη του κάθε στόχου

•

Ενέργειες άλλων για την επίτευξη του κάθε στόχου

•

Ποιος θα µπορούσε να βοηθήσει σε κάθε στόχο
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Κείµενο 2_4_3_parents
Στο κείµενο αυτό παρουσιάζεται ένα παράδειγµα προετοιµασίας ενός
εκπαιδευτικού συµβολαίου µεταξύ εκπαιδευτικού και γονέα από τη πλευρά
του µαθητή. Μπορεί να φτιαχτεί από το γονέα µε τη βοήθεια του δασκάλου και
περιλαµβάνει:
•

Το ονοµατεπώνυµο του µαθητή

•

Τρείς τουλάχιστον στόχους

•

Ενέργειες του γονέα για την επίτευξη του κάθε στόχου

•

Ενέργειες του σχολείου για την επίτευξη του κάθε στόχου

•

Υπογραφές εµπλεκοµένων

Κείµενο 2_4_3_monitoring
Στο κείµενο αυτό παρουσιάζεται ένα παράδειγµα παρακολούθησης
συζήτησης µεταξύ εκπαιδευτικού και µαθητή ή εκπαιδευτικού και γονέα και
περιλαµβάνει:
•

Ηµεροµηνία συζήτησης

•

Εµπλεκόµενοι στη συζήτηση

•

Θέµατα που συζητήθηκαν

•

Στόχοι που είχαν τεθεί – επίτευξη ή µη

•

Χρόνος επίτευξης ή µη στόχων – συνέπειες

•

Συµβόλαιο
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Άλλες µορφές διαχείρισης συγκρούσεων

O Göppel (2007) περιγράφει τρεις διαφορετικές µορφές αντιµετώπισης
συγκρούσεων στο σχολείο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει εδώ η
∆ιαδικασία Υπεύθυνης Σκέψης [“Responsible Thinking Process”(RTP)] από
τον Edward E. Ford (2004). Αυτή η µέθοδος λειτουργεί µε τους νεαρούς που
είναι µπλεγµένοι σε µια σύγκρουση όπου απλά και µόνο το ενσυναίσθηµα δεν
βοηθά, αντιµετωπίζοντας την αντιπαράθεση µε την ίδια συµπεριφορά. Ο
"διαχειριστής", το πρόσωπο που έχει εκπαιδευτεί ειδικά για τη µεταχείριση
τέτοιων

συγκρούσεων,

αντιµετωπίζει

συνεχώς

το

νεαρό

µε

τους

συµφωνηθέντες κανόνες, τις συνέπειες της παράβασης των κανόνων και µε
το να είναι υπεύθυνος/η για τη συµπεριφορά του/της. Λειτουργεί µε αυτόν τον
τρόπο έως ότου ο µαθητής ρητά και σοβαρά εκφράζει την πρόθεση να
βελτιωθεί.
Όσον αφορά στους αδικαιολογήτως απόντες (κοπανατζήδες) που
εκδηλώνουν επιθετική συµπεριφορά, οι όποιες συγκρούσεις που µπορεί να
προκύψουν είναι δύσκολο να λυθούν στο σχολείο. Μια δυνατότητα είναι να
τοποθετηθούν σε ειδικά σχεδιασµένα προγράµµατα (δείτε το κεφάλαιο 5.5,
όπως επίσης και το Module 5). Στο φυλλάδιο "Προάγοντας τους
κουρασµένους απ’ το σχολείο εφήβους. Νέοι τρόποι ανάπτυξης συνεργασίας
µεταξύ της πρόνοιας για τους νέους και των σχολείων, στα προγράµµατα
σχολικής κόπωσης στη βόρεια Ρήνο-Βεστφαλία (DJI, 2004) µπορείτε να
βρείτε µια επισκόπηση των προγραµµάτων για τους κουρασµένους από το
σχολείο µαθητές (http://schoolinclusion.pixelonline.org/files/training_package/mod2/de/2_4_2_tired-teenagers.doc).

Επιπλέον σχέδια εργασίας περιγράφονται σε µερικά από τα 30
έγγραφα των γερµανικών βάσεων δεδοµένων στην αρχική σελίδα του
προγράµµατος

(http://schoolinclusion.pixel-online.org).

∆είτε

επίσης

τα

ηλεκτρονικά αρχεία των άλλων συνεργατών του προγράµµατος.

Θυµατοποίηση
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Το να εκφοβιστεί ένας µαθητής, είτε µεµονωµένα είτε από οµάδες,
µπορεί να αποτελέσει αιτία να µείνει µακριά από το σχολείο.
Στο

φυλλάδιο

σκασιαρχείο

-

ένας

τους

«Κερδίζοντάς
οδηγός

για

πίσω!

Αντιµετωπίζοντας

εκπαιδευτικούς»

το

(Sächsisches

Staatsministerium für Kultus, 2008,σελ. 27) παρατίθενται οι ακόλουθες
µορφές εκφοβισµού:
•

η διακωµώδηση της αδυναµίας ή αναπηρίας ενός άλλου

προσώπου,
•

το πείραγµα,

•

η προσβολή,

•

η λοιδορία,

•

η απειλή,

•

ο εκβιασµός,

•

η ταπείνωση,

•

ο βασανισµός,

•

οι κακόβουλες κατηγορίες,

•

η διάδοση ψευδών πληροφοριών,

•

η συνειδητή παραπληροφόρηση,

•

η αποµόνωση και

•

ο αποκλεισµός από την οµάδα

Στη σελίδα 56 η µέθοδος Farsta περιγράφεται ως µια µέθοδος κατά της
ηθικής παρενόχλησης. Αυτή η µέθοδος παρέχει χρήσιµες προτάσεις σχετικά
µε το πώς µπορείτε να αντιµετωπίσετε φαινόµενα εκφοβισµού. Περιγράφει
κάποια βήµατα επέµβασης και συνεντεύξεις από παραβάτες. Ο σύνδεσµος
που ακολουθεί είναι ένα έγγραφο pdf στο οποίο περιγράφεται η µέθοδος
Farsta:

2_4_2_FARSTA

Ο Plasse (2004, σελ. 92) προτείνει τις ακόλουθες µεθόδους για την
αντιµετώπιση φαινοµένων εκφοβισµού:
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•

«Συζητήστε µε τον µαθητή και αποσαφηνίστε την

κατάστασή του/της. Τι τον ενοχλεί; Θέλει να µιλήσει για αυτό στην
τάξη;
•

Ακούστε ενεργά το µαθητή (δείτε επίσης το κεφάλαιο 3.2).

•

Χρησιµοποιείστε στρατηγικές που µπορούν να τον/την

βοηθήσουν.
•

Αποσαφηνίστε το ρόλο σας ως δάσκαλος: Ποια είναι η

άποψή σας για την κατάσταση; Με ποιο τρόπο συµβάλλετε εσείς και οι
συµµαθητές του σε αυτή;
•

Οι υπερβολικές απαιτήσεις καθώς επίσης και η έλλειψη

ερεθισµάτων µπορούν να προκαλέσουν ένα κακό κλίµα στην τάξη. Η
παρενόχληση εµφανίζεται συχνότερα σε αγχωτικές καταστάσεις.
Προσαρµόστε τα µαθήµατα στις ικανότητες των µαθητών και τις
µορφές εκµάθησης. Καταστήστε τα κριτήρια βαθµολόγησης σαφή και
ξεκάθαρα.
•

Αναζητήστε τα δυνατά σηµεία του θυµατοποιηµένου

µαθητή ανταµείψτε τον/πότε-πότε (όχι πάρα πολύ συχνά) µε την
ανάθεση ειδικών αρµοδιοτήτων.
•

Αναθέστε αρµοδιότητες που απαιτούν οµαδική εργασία

και αποφύγετε τις ατοµικές εργασίες.
•
αναλάβουν

Ορίστε πολυάριθµες οµάδες και αφήστε τις ίδιες να
τον

προγραµµατισµό

και

την

υλοποίηση

της

δραστηριότητας. Με αυτόν τον τρόπο οι µαθητές αναγκάζονται να
εργαστούν µαζί µε τον θυµατοποιηµένο µαθητή και να αξιοποιήσουν
τις δυνάµεις του. Αφήστε τις οµάδες να παρουσιάσουν το αποτέλεσµα
και να εκθέσουν την εµπειρία τους από την εργασία σε οµάδες και τη
συνεργασία που ανέπτυξαν.
•

Είναι θεµιτό να µιλάτε ανοιχτά στην τάξη (εάν το θύµα

συµφωνεί) και όταν υπάρχουν συµµαθητές που δεν συµφωνούν µε τα
φαινόµενα παρενόχλησης. Με αυτόν τον τρόπο, το υπόβαθρο, οι αιτίες
και οι συνέπειες µπορούν να εξαχθούν και σαφείς στρατηγικές
µπορούν να προγραµµατιστούν για µια οξεία περίπτωση.
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•

Είναι επίσης δυνατό να αρχίσει η συζήτηση για το θέµα

µε µια ιστορία.
•

Τα παιχνίδια (παραδείγµατος χάριν ένα παιχνίδι ρόλων

όπου κάθε µαθητής παρουσιάζει ένα ειδικό θέµα και τη θέση του πάνω
σε αυτό) µπορούν να οδηγήσουν σε µια νέα οπτική γωνία για το
µαθητή.
•

Συνεχίστε κατ’ αυτόν τον τρόπο: Ελέγξτε τακτικά εάν

υπάρχει ακόµα εκφοβισµός και ενεργήστε αµέσως σε αυτήν την
περίπτωση.
•

Επίσης συµπεριλάβετε στη διαδικασία τους γονείς και

ζητήστε τους να µιλήσουν στα παιδιά τους, να τους εξηγήσουν πόσο
επιζήµια και επίπονη µπορεί να είναι µια τέτοια συµπεριφορά και να
τους ζητήστε τους να καταστήσουν σαφές ότι αυτή η συµπεριφορά δεν
είναι αποδεκτή.
•

Ενηµερώστε τους συναδέλφους σας για την κατάσταση

και τις ειληµµένες στρατηγικές.»

Βιβλιογραφία αναφορικά µε το θέµα των «συγκρούσεων»:
Hatto (2003) "Προάγοντας το θετικό κλίµα τάξης": Αυτό το εγχειρίδιο
περιγράφει µεθόδους αντιµετώπισης των συγκρούσεων και µεσολάβησης και
περιέχει επίσης ένα κεφάλαιο σχετικά µε την ενσωµάτωση.
Jefferys- Duden (2002) "∆ιαχείριση συγκρούσεων και µεσολάβηση":
Αυτό είναι ένα πρόγραµµα που περιέχει διαφορετικές διδακτικές ενότητες για
το θέµα. Η ιδιαιτερότητά του έγκειται στο ότι παρέχεται προκατασκευασµένο
υλικό εργασίας.
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Κεφάλαιο 5

Μετά τη συνοµιλία

Παράγραφος 1
Τεκµηρίωση: Μιλώντας για τη συζήτηση και τη λήψη υποστήριξης

Μόλις τελειώσει η συνοµιλία σας θα πρέπει πρώτα να αποφασίσετε εάν
έχει επιτύχει όλους τους στόχους

που φιλοδοξούσατε να επιτύχετε ή αν

υπάρχει ανάγκη επαναδιαπραγµάτευσης. Το φυλλάδιο µε τίτλο "Κερδίζοντας
τους

πίσω!

Η

ενασχόληση

µε

το

σκασιαρχείο

-

οδηγός

για

εκπαιδευτικούς"(Sächsisches Staatsministerium für Kultus, 2008) προσφέρει
φύλλα αξιολόγησης σχετικά µε την επιτυχία στο σχολείο, την εκµάθηση
συµπεριφοράς, απλές δεξιότητες, καθώς και για την εκµάθηση συµφωνιών.
Μπορεί να σας βοηθήσουν να σκεφτείτε ποια µέτρα µπορούν να
προωθήσουν ή να παρεµποδίζουν την επίτευξη των στόχων.

2_5_1_Auswertung_Fachleistung
2_5_1_Auswertung_Lernverhalten_soziale_Kompetenz
2_5_1_Auswertung_Bildungsvereinbarung

Μετά τη συζήτηση, θα πρέπει να µιλήσετε γι’ αυτό - ειδικά αν ένας ή
περισσότεροι από τους εταίρους δεν ήταν πρόθυµος να συνεργαστεί ή αν η
συζήτηση είχε συγκρούσεις. Με την αναζήτηση βοήθειας εµποδίζετε την
ανάπτυξη άγχους και εξάντλησης. Η υποστήριξη που µπορεί να παρέχεται
από κάποιον από τους καθηγητές, αλλά φυσικά και από έναν εταίρο ή έναν
φίλο σας µπορεί να είναι χρήσιµη.

Miller (1993; cited by Thimm, 1998, p. 105) collected questions that
help you as a teacher to assess where could be potential relief for you:
Miller (1993; cited by Thimm, 1998, p. 105) Οι

ερωτήσεις

που

ακολουθούν σας βοηθούν ως εκπαιδευτικό στην αξιολόγηση, και είναι µια εν
δυνάµει ανακούφιση για σας:
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-Πώς είµαι; (αυτο-αντίληψη)
- Πώς οι άλλοι αυξάνουν την εµπειρία µου; (ανοικτός σε ανατροφοδότηση)
-Τι είναι αυτό που θέλω; (σαφήνεια)
- Τι µπορώ να κάνω µέσα στο πλαίσιο της ευθύνης µου; (απόφαση και
δέσµευση)
-

Τι

δικαιούµαι;

Πού

είναι

τα

όριά

µου;

(καθορισµός

ορίων)

- Πώς µπορώ να αποφευχθούν ορισµένες από τις εντάσεις; Τι µε
απελευθερώνει;
- Τι είµαι εγώ για το? (πρόβλεψη)
- Από πού πρέπει να ξεκινήσετε; Ποιο είναι το πρώτο µου προσωπικό βήµα;
(απόφαση και προτεραιότητες)
-Ποιος

θα

µπορούσε

να

συµµετάσχει;

(συνεργασία)

- Τιε είναι αυτό που µου δίνει ειρήνη και την εξουσία; (τόπος γαλήνης, πόροι)

Μην διστάσετε να αναζητήσετε επαγγελµατική βοήθεια (π.χ. παροχή
συµβουλών, καθοδήγηση, θεραπεία) σε περίπτωση που αντιµετωπίζετε
δυσκολίες κατά τη διάρκεια της εφαρµογής (βλέπε επίσης ενότητα 5). Μια άλλη
δυνατότητα στήριξης από την πείρα και τη µείωση του φόρτου από τη
συµµετοχή στην Εποπτεία Συναδέλφων π.χ. σύµφωνα µε Mutzeck (2005)
(βλέπε επίσης κεφάλαιο 4.2).

Παράγραφος 2

Ετοιµάζοντας και οργανώνοντας τις καταστάσεις επιστροφής
Προκειµένου να σχεδιαστεί µια επιτυχής κατάσταση επιστροφής και µε
αυτόν τον τρόπο να προκληθεί η αρχή µιας µόνιµης συµµετοχής, είναι
ιδιαίτερα σηµαντικό να προετοιµαστούν οι συµµαθητές για τον τόπο
αντιµετώπισης

του «κοπανατζή»

µαθητή που επιστρέφει στο σχολείο.

Παραδείγµατος χάριν, θα µπορούσατε να οργανώσετε ένα µάθηµα µε θέµα
το σκασιαρχείο και να δώσετε έµφαση στο πώς ο τρόπος επικοινωνίας και
συµπεριφοράς µεταξύ των συµµαθητών , επηρεάζουν το σκασιαρχείο ενός
µαθητή. (δείτε επίσης το κεφάλαιο 1.1 και την ενότητα 1).
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Μια θετική εµπειρία από την πρώτη µέρα στο σχολείο θα µπορούσε να
αντισταθµίσει προηγούµενες αρνητικές εµπειρίες. Μπορείτε να επιλέξετε έναν
αξιόπιστο µαθητή για να γίνει ο «φιλαράκος» του ευάλωτου µαθητή. Αυτός ο
«φιλαράκος» υποτίθεται ότι θα βοηθά τον ευάλωτο µαθητή, από τη µια µεριά
σχετικά µε την οµαλή συµµετοχή του και από την άλλη στην επανάληψη
µαθηµάτων που έχουν χαθεί.
Μια ευχάριστη και συνεργατική τάξη είναι το θεµέλιο για την αντίδραση
ενάντια στην αρνητική εµπειρία και για την ανεύρεση υποστηρικτικών
µαθητών (δείτε επίσης το κεφάλαιο 1.2). Η συµπεριφορά σας είναι καίρια
µέσα σε αυτήν την διαδικασία. Το Thimm (1998, σελ. 96) σχολιάζει αυτό ως
εξής: «Ένα πρώτο βήµα για να ενθαρρυνθεί η συµµετοχή ενός µαθητή στην
τάξη

είναι να αντιµετωπιστούν οι δηλώσεις του σοβαρά και να του

µεταφερθεί η αποδοχή του ως πρόσωπο. Εποµένως οι ερωτήσεις, οι κυνικές
παρατηρήσεις ή άλλοι τύποι εκθέσεων απαγορεύονται. Μάλλον το αντίθετο:
Πρέπει να κοινοποιηθεί στο µαθητή πόσο σηµαντικός είναι για την τάξη και ότι
τους έλειψε, πιθανώς ακόµη και ότι ο δάσκαλος ανησύχησε…». Η Plasse
(2004) προτείνει την δοκιµή του

σχέδιο και του περιβάλλοντος

της

κατάστασης επιστροφής µε ένα παιχνίδι ρόλου µε τους συναδέλφους σας

50

Παιχνίδι ρόλων: ∆οκιµάζοντας το σχέδιο και το περιβάλλον της
κατάστασης επιστροφής.
Η µέρα που ο µαθητής που λείπει για πολύ καιρό, επιστρέφει στο
σχολείο είναι κρίσιµη: είτε θα αποτελέσει την αρχή µιας καλά ρυθµισµένης
εργασιακής συνήθειας είτε περιστατικό –αντικίνητρο, ότι η παραπέρα
παρακολούθηση στο σχολείο να παρουσιάζεται ολοένα και περισσότερο
απίθανη. Παρακάτω προτείνονται διάφοροι τρόποι συµπεριφοράς. Από την
µια µεριά οι συµπεριφορές που παρατίθενται αποτελούν προτάσεις για µια
ελπιδοφόρο επανενοποίηση, από την άλλη µπορούν να αξιοποιηθούν
συστηµατικά σε καταστάσεις επανενοποίησης µέσα από το παίξιµο ρόλων
µεταξύ συναδέλφων. Κατ επέκταση, οι προτάσεις αυτές και η δυνατότητα
εφαρµογής

τους

µπορεί να αποτελέσει θέµα συζήτησης

µεταξύ του

διδακτικού προσωπικού.
• Πλησιάστε το µαθητή/τρια αµέσως µόλις τον δείτε.
Αυτός/ή πρέπει να χαιρετηθεί προσωπικά!
• Είναι σηµαντικό να κοιτάζεται φιλικά το µαθητή και να
διατηρείται οπτική επαφή.
• Ρωτήστε τον/την που ήταν τελευταία. Αποφύγετε τις
κατηγορίες κτλ,
• Χρησιµοποιήστε στην ενεργή ακρόαση.
• Επαινέστε την συµµετοχή του/ της.
• Συζητήστε την επιστροφή του στην τάξη και κανονίστε µια
συνάντηση αργότερα την ίδια µέρα.
• Συζητήστε

πως

ο

µαθητής

υποτίθεται

ότι

θα

αναπληρώσει το συγκεκριµένο θέµα κατά την διάρκεια της
συνάντησης.
• Κάντε σαφείς συµφωνίες για την πρώτη µέρα: Τι ακριβώς
πρέπει να γίνει; Ποιος κάνει τι;
• Φροντίστε ώστε η υποδοχή του µαθητή από τους
συµµαθητές τους να είναι όσο το δυνατόν πιο θετική.
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• Παρακολουθήστε όλες τις πληροφορίες που υπαινίσσεται
ο απών µαθητής και εξαιτίας των οποίων δεν αισθάνεται άνετα
στην τάξη.
• Επαινείτε την συνεπής παρακολούθηση και στηρίξτε τον
µαθητή βοηθώντας τον/την να προσαρµοστεί και να συµβαδίσει
µε τους υπόλοιπους.
• Κανονίστε ραντεβού για εκ νέου κατευθύνσεις. Ίσως µια
αλλαγή στο σχολείο ή επανάληψη της τάξης θα πρέπει να
εξεταστεί.
• Προτείνετε και τη συµµετοχή των γονέων , σε περίπτωση
που υπάρχουν προβλήµατα στο σπίτι. Σε ένα δεύτερο στάδιο
συµβουλευτικά

κέντρα

µη

σχετιζόµενα

µε

το

σχολείο

ή

ψυχοθεραπευτές θα µπορούσαν να βοηθήσουν.
Οι ακόλουθες ερωτήσεις µπορούν να σας βοηθήσουν κατά την
ανάλυση του παιξίµατος ρόλων.




Πώς ένιωθα σαν µαθητής;
Πώς αισθανόµουν σαν ο δάσκαλος που αντιµετωπίζει την

κατάσταση;



Πώς

αισθανόµουν

σαν

παρατηρητής;

Με

ποιον

αισθάνθηκα µεγαλύτερη σύνδεση;




Τι αισθανόµουν;
Τι τράβηξε την προσοχή µου σαν παρατηρητής και τι

θέλω να αναφέρω στο άτοµο που ενεργεί ως δάσκαλος;

Plasse, G. (2004). „Schwänzen“: Eingreifen, nicht wegsehen! (S.
49). Berlin: Cornelsen Verlag.

Όταν όλα τα υπόλοιπα αποτύχουν

Πάντα υπάρχουν όρια όταν δουλεύει κανείς µε συστηµατικά απόντες
µαθητές. ∆εν µπορείς να λύσεις όλα τα προβλήµατα του µαθητή σου. Αλλά το
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να γνωρίζεις σε ποιον µπορείς να στραφείς είναι ένα σηµαντικό βήµα να
αντιµετωπίσεις αυτά τα περίπλοκα προβλήµατα µε επαγγελµατισµό.
Εάν η αιτία της απουσίας του µαθητή είναι µια διαταραχή άγχους ή µια
φοβία θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να καλέσετε έναν σχολικό/κλινικό
ψυχολόγο ή έναν ψυχοθεραπευτή - η διοίκηση του σχολείου θα πρέπει να
είναι ικανή να σας καθοδηγήσει για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο.
Άρθρα που ασχολούνται µε το θέµα της σχολικής διαρροής, δίνουν
µεγάλη σηµασία στο ότι η συνεργασία µε κοινωνικούς λειτουργούς, τόσο µέσα
στο σχολείο όσο και έξω από αυτό, είναι ένας σηµαντικός παράγοντας για να
ξεπεραστούν οι συστηµατικές απουσίες. Τις περισσότερες φορές, οι µαθητές
που κινδυνεύουν έχουν πολλαπλά προβλήµατα (βλ. Module 1) και όλα
επηρεάζουν την σχολική τους απόδοση αρνητικά. Αναφορές σε προγράµµατα
που ειδικεύονται στην ανάπτυξη των µαθητών και στην αντιµετώπιση των
δυσκολιών τους µπορούν να σας βοηθήσουν στη διδασκαλία σας και στην
αντιµετώπιση τέτοιων προβληµάτων (βλ. κεφάλαιο 4.2.)

Το γραφείο δηµόσιας τάξης (ή άλλο σχετικό σώµα στην περιοχή σας) µπορεί
να είναι ένας ακόµη συνεργάτης σας. Ο Plasse (2004) προτείνει ότι θα πρέπει
να αναζητήσετε συγκεκριµένους τρόπους µε τους οποίους να δηλώνετε τις
απουσίες των µαθητών όταν το πρόβληµα δεν µπορεί να λυθεί µέσα στο
σχολείο. Συνήθως, θα πρέπει να στέλνετε τουλάχιστον δύο προειδοποιήσεις
στους γονείς πριν ειδοποιήσετε το Γραφείο ∆ηµόσιας Τάξης ή κάποιο άλλο
σχετικό εξωτερικό σώµα (βλ. Κεφάλαιο 2.2).
Παιρετέρω συνεργάτες µπορεί να είναι το γραφείο νεότητας ή κέντρα
συµβουλευτικής που µπορούν να βοηθήσουν σε εκπαιδευτικές δυσκολίες. Η
αστυνοµία και η δικαιοσύνη επίσης λειτουργούν σαν συνεργάτες σε
εξαιρετικές περιπτώσεις. Είναι πολύ σηµαντικό οι διαφορετικοί επαγγελµατίες
να γνωρίζουν ο ένας τον άλλον, να έχουν καλές γραµµές επικοινωνίας ώστε
να µπορούν εύκολα και γρήγορα να προβαίνουν σε ενέργειες που να
προλαµβάνουν τη σχολική διαρροή.
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Στο κείµενο δίνεται και ένα link για µία εργασία µε τίτλο "Πρόληψη
Σχολικής ∆ιαρροής: Καλά παραδείγµατα". H εργασία αυτή έγινε υπό την
αιγίδα του Οµοσπονδιακού Υπουργείου για την Εκπαίδευση και την Έρευνα
και του Ινστιτούτου Νεότητας της Γερµανίας.
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Η εργασία περιλαµβάνει:
Έγκαιρη πρόληψη της σχολικής κούρασης
Εισαγωγή
Τι είναι η πρόληψη της σχολικής κούρασης;
Ποιοι φορείς µπορούν να βοηθήσουν και πως;
Αναγνώρισης επικίνδυνων περιπτώσεων
Βοήθεια σε συγκεκριµένες περιπτώσεις
Ο ρόλος της διδασκαλίας
Βελτίωση του κλίµατος της οµαδικής µάθησης
Συνεργασία γονέων, φορέων και σχολείου
Σύνοψη
Πρακτικά παραδείγµατα
Καινοτόµες ιδέες για το σχολείο
Σχολική άρνηση
Συνεργασία µε το γυµνάσιο Heuchelhof
Το δίκτυο του λυκείου Jean Piaget στο Βερολίνο
Η φιλοσοφία του σχολείου Nikolaus August Ottohigh
Πρότζεκτς µε τη συνεργασία φορέων και σχολείου
ΚΟΜΜ - Συµβουλευτική στο σχολείο και στην περιοχή
Συνεργασία µε φορείς νεότητας για σεξουαλική κακοποίηση (Pfiffigunde)
∆ράση από την παθητικότητα
Σχολικός εκφοβισµός και άρνηση, σχολική όαση στο γυµνάσια Horde
Το πρότζεκτ BASA - πρόληψη της σχολικής κούρασης
Πρόγραµµα συµβουλευτικής
Ο φορέας Zündfunke (σεξουαλική κακοποίηση)
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