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Key words: «Η ανθρώπινη επικοινωνία …πρώτα από όλα» 

Στρατηγικές αποτελεσµατικής επικοινωνίας στην οµάδα - τάξη. 

 

 

 Abstract: 
 

 Η ανθρώπινη επικοινωνία αποτελεί ένα πολύπλοκο φαινόµενο, µια δυναµική 

διαδικασία η οποία βασίζεται σε πολλούς παράγοντες. 

 ∆ιαµορφώνεται µε βάση τη προσωπικότητα, την αντίληψη, τις αξίες, τις 

προκαταλήψεις, το κοινωνικό πολιτιστικό περιβάλλον, τη ψυχολογική κατάσταση του ποµπού 

και του δέκτη. 

 Για αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να ξέρουµε να αντιµετωπίζουµε  τα εµπόδια που 

µπορούν να προκύψουν από την εµπλοκή των παραγόντων που αναφέραµε, γνωρίζοντας ότι 

µια αποτελεσµατική επικοινωνία θα διασφαλίσει αρµονικές διαπροσωπικές σχέσεις.   

Θα προσεγγίσουµε καλύτερα το στόχο µας εάν υιοθετήσουµε µια επικοινωνία «µη 

εγωκεντρική», που χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα στοιχεία: 

- την ικανότητα να δεχτούµε την άποψη του άλλου (Role Taking)  

- τη ψυχολογική διάθεση ν’ ακούµε τον άλλο (µε το παθητικό και ενεργητικό άκουσµα) 

- την ικανότητα να αναγνωρίζουµε τα συναισθήµατα που διέπουν τις πράξεις µας. 

- το σεβασµό των αξιών του άλλου  

-  τη κατανόηση του γνωστικού, συναισθηµατικού  «κώδικα» του άλλου. 

- την ευελιξία  

Από αυτό καταλαβαίνουµε λοιπόν πως ο τρόπος µε τον οποίο επικοινωνούµε καθορίζει και τη 

σχέση µας µε τους άλλους, σε όλους τους τοµείς της ζωής µας.  

 Το κεντρικό θέµα του Εργαστηρίου είναι η ενίσχυση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων 

του εκπαιδευτικού που µπορούν να συµβάλουν στην οµαλή λειτουργία της οµάδας - τάξης, 

δηµιουργώντας ένα κλίµα ασφάλειας, εµπιστοσύνης, χαράς που ενθαρρύνει τη συνεργασία, την 

οµαδικότητα και την αγάπη για το σχολείο, όπως να  

- γνωρίζει τους κανόνες που διέπουν την επικοινωνία (λεκτική και µη λεκτική) 

- εντοπίζει και εξετάζει τα προβλήµατα που συνδέονται µε την δυναµική της οµάδας – 

τάξης 

- αναγνωρίζει τους  ρόλους που ο καθένας παίζει σε µία σχέση καθώς επίσης και τις 

προσδοκίες που εκφράζουν 

- αναγνωρίζει, εκφράζει και ελέγχει τα συναισθήµατά του  
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- συγκρίνει και αξιολογεί τις δικές του επικοινωνιακές δεξιότητες.  

 

 Κλείνοντας, το Εργαστήρι που θα διεξαχθεί µε βιωµατικό τρόπο έχει τους εξής 

στόχους:  

-  την απόκτηση περαιτέρω γνώσεων σχετικά µε την δυναµική της οµάδας 

- την ενίσχυση των δεξιοτήτων, που σχετίζονται µε την αποτελεσµατική διαχείριση της σχέσης 

εκπαιδευτικού – µαθητή 

- την προσέγγιση στρατηγικών αποτελεσµατικής επικοινωνίας που µπορούν να στηρίξουν τον 

εκπαιδευτικό στο δύσκολο έργο του. 
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