
Η διεργασία συμβολαίου 

για τις σχέσεις στη 

σχολική τάξη 

 

 

Σιγανού Άννα 



Διεργασία συμβολαίου 

(κοινά συμφωνημένο 

πλαίσιο συνεργασίας) 

 Δυναμική διαδικασία 

που λαμβάνει υπόψη 

 Ιδιαιτερότητες πλαισίου 

 Προσωπικότητα κάθε 

μέλους 

 Συγκινησιακό κλίμα 

 Συναισθήματα 

συμμετεχόντων 

 Θέτει όρια και 

κανόνες 

 Όροι αδιαπραγμάτευτοι 

 Όροι 

διαπραγματεύσιμοι 

  

 



Σκοπός 

 Το συμβόλαιο σχέσεων αξιοποιείται για:  

  την κατανόηση της αξίας της δέσμευσης 

σε συμφωνημένους κανόνες 

συμπεριφοράς  

την ανάπτυξη της υπευθυνότητας των 

μαθητών 



Σκοπός 

 Εκπαιδεύει στη διαπραγμάτευση, στην 
επίλυση συγκρούσεων και στη λήψη και 
υλοποίηση αποφάσεων σε ένα πλαίσιο 
αποτελεσματικής επικοινωνίας.  

 Βοηθά τους μαθητές να προετοιμάζονται για 
την εργασιακή και κοινωνική προσαρμογή 
τους με το να κατανοούν ότι στις σχέσεις 
των ανθρώπων υπάρχουν πάντοτε κανόνες 
που απαιτούν πειθαρχία και αυτοπειθαρχία, 
αυτονομία και αλληλεξάρτηση 



Στόχος 

 να γίνουν οι μαθητές υπεύθυνοι 

πολίτες σε ένα πλαίσιο 

 διαφάνειας  

 ακεραιότητας  

 αμοιβαιότητας 



Διαδικασία 

 Το συμβόλαιο μπορεί να αφορά 
ταυτόχρονα την «ύλη ή το περιεχόμενο 
διδασκαλίας» και τις «σχέσεις» 

 Το συμβόλαιο καλό είναι να 
περιλαμβάνει τις συνέπειες στις 
περιπτώσεις παραβίασης των 
κανόνων 

 

  Δυνατότητα σύναψης δύο 
διαφορετικών συμβολαίων σε δύο 
διαφορετικούς χρόνους.  



Συμβόλαιο της ομάδας 

 Αποτελείται από τις αρχές και τους κανόνες 
και τις συνέπειες που συναποφασίζουν όλα 
τα μέλη ότι αποδέχονται με στόχο την 
καλύτερη λειτουργία και υλοποίηση της 
διδακτικής διαδικασίας 

 Προέρχεται συχνά από καταιγισμό ιδεών 
(brainstorming) 

 Αναγράφονται όλοι οι κανόνες που 
συναποφασίστηκαν σε ένα φύλο χαρτί, 
υπογράφονται από όλα τα μέλη και παίρνει 
ένα αντίγραφο ο καθένας  



Συναισθηματικό 

συμβόλαιο – συμβόλαιο 

σχέσεων 

 

 Ο κατάλληλος χρόνος για το 

συμβόλαιο είναι η πρώτη εβδομάδα 

τού σχολικού έτους. Δεν είναι δυνατό 

να θεωρηθεί ότι έχει ολοκληρωθεί, εάν 

δεν έχουν συμμετάσχει άπαντες οι 

μαθητές σε αυτό  



Συναισθηματικό 

συμβόλαιο – συμβόλαιο 

σχέσεων 

 1η φάση  

 διερευνώνται από 

όλους οι παράγοντες 

που ευνοούν τις 

καλύτερες και τις 

χειρότερες τάξεις για 

εκπαιδευτικό και 

μαθητές  και η τάξη 

κάνει τις επιλογές της.  

 2η φάση 

 θεμελιώνονται οι 

κανόνες τους οποίους 

οι μαθητές και ο 

εκπαιδευτικός 

δεσμεύονται ότι θα 

εφαρμόσουν, ώστε να 

μπορέσουν να κάνουν 

την «καλύτερη τάξη».  



Βήματα συμβολαίου 

σχέσεων (1) 

 Ο εκπαιδευτικός καταγράφει σε ένα μεγάλο 

χαρτί: 

 χαρακτηριστικά της «καλύτερης τάξης»  

 χαρακτηριστικά της «χειρότερης τάξης».  

 όσα πιστεύει ότι πρέπει να κάνει ο ίδιος για 

να έχει την «καλύτερη τάξη». Τίτλος τρίτου 

πίνακα: «ο εκπαιδευτικός δίνει για να 

πάρει» 

 



«ο εκπαιδευτικός δίνει 

για να πάρει» 

ενδεικτικό δείγμα καταλόγου 

 Ενδιαφέρον 

 Εμπειρία 

 Συνεργασία 

 Ειλικρίνεια 

 Χρόνο 

 Εμπιστοσύνη  

   

 Ενέργεια  

 Χιούμορ 

 Σχολιασμό 

 Γνώσεις 

 Φροντίδα 



Ο εκπαιδευτικός 

 Ζητά από τους μαθητές 

να θυμηθούν σκηνές 

από την «καλύτερη 

τάξη» που είχαν ποτέ 

και να σκεφτούν τι από 

όσα έκανε ο 

εκπαιδευτικός και οι 

μαθητές, συνέβαλαν σε 

αυτό το αποτέλεσμα.  

 Τροχός του τι  

 



Ο εκπαιδευτικός 

 Ζητά από τους μαθητές 

να κάνουν άλλον ένα 

τροχό του τι, 

περιγράφοντας αυτή τη 

φορά την χειρότερη 

τάξη που είχαν ποτέ 

ενθυμούμενοι και 

καταγράφοντας 

συνοπτικά τους 

παράγοντες που 

συνέβαλαν σε αυτό   

 Τροχός του τι  

 



Φόβοι των 

συμμετεχόντων  

(Didier Noye)  

 Ποιος είναι ο εκπαιδευτής; 

 Ποια είναι τα μέλη της ομάδας; 

 Γιατί είμαστε εδώ; 

 Για πόσο χρονικό διάστημα; 

 Τι πρόκειται να κάνουμε; 



Ο εκπαιδευτικός 

 Ζητά από τους μαθητές να δημιουργήσουν 
δυάδες με κριτήρια που αφορούν κατά 
προτίμηση την διαφοροποίησή τους. Οι 
μαθητές ανταλλάσουν και μελετούν τους 
τροχούς του τι και τους συζητούν για 5-10 
λεπτά. Προσφέρεται έτσι η ευκαιρία για 

 γνωριμία,  

 ανταλλαγή  

 πλησίασμα  

 αίσθημα συμμετοχής  

 αίσθημα αυτοεκτίμησης 



Ο εκπαιδευτικός 

 Ζητά από τους μαθητές να σχηματίσουν ομάδες 
των 4 ή 6 με την επιλογή άλλων ζευγαριών, πάλι με 
κριτήριο τη διαφορά. Τα μέλη κάθε ομάδας 
συναποφασίζουν για το όνομα της ομάδας. Κάθε 
μαθητής θα παρουσιάσει τον τροχό του τι του 
ζευγαριού του στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. 
Γίνεται συζήτηση για 5-10 λεπτά. Δημιουργούνται 
ευκαιρίες για: 

 γνωριμία  

 φιλίες 

 μοίρασμα πληροφοριών  

 μοίρασμα συναισθημάτων 



Ο εκπαιδευτικός 

 Ζητά από τους μαθητές να καταγράψουν σε 
δύο καταλόγους: στον έναν τις προτιμήσεις 
τους και στον άλλον ό,τι τους απωθεί στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Οι μαθητές έχουν 
τότε την ευκαιρία να συνδεθούν με τις 
ομοιότητες τους και να γίνουν ευαίσθητοι 
στις διαφορές τους. Δημιουργείται το 
συναίσθημα ότι όλοι συνεισφέρουν στη 
δραστηριότητα της τάξης ενώ δεν υπάρχει 
το κριτήριο της απόδοσης και αξιολόγησης. 



Ο εκπαιδευτικός 

 Ζητά από τους μαθητές να διαλέξουν 
ένα μέλος της ομάδας που θα 
καθαρογράψει και θα παρουσιάσει 
στην ολομέλεια της τάξης τους δύο 
καταλόγους της ομάδας τους, που θα 
προστεθούν σε αυτούς που έγραψαν 
οι άλλες ομάδες  και θα συμβάλλουν 
σε μια πληρέστερη εικόνα για τις 
προτιμήσεις της τάξης.  



Ολοκλήρωση 1
ης

 φάσης 

 Ανοίγουν οι κύκλοι των μικρών ομάδων και 
γίνεται ένας κύκλος από όλη την τάξη. Ο 
εκπαιδευτικός προσθέτει τους δικούς του 
καταλόγους που ο ίδιος έχει γράψει. Δίνεται 
η ευκαιρία να  

 γνωριστούν όλοι οι μαθητές  

 να πλησιάσουν τον καθηγητή τους  

 να διευκρινίσουν ομοιότητες και διαφορές  

 

 Το συναισθηματικό άνοιγμα του 
εκπαιδευτικού  
μπορεί να είναι καταλυτικό για την διεργασία του 

συμβολαίου μιας τάξης που θα προσπαθεί να 
επιτύχει τα θετικά της «καλύτερης τάξης» 



 



2
η
 φάση  

Ο εκπαιδευτικός 

 Καλεί τις ομάδες να ξανασχηματιστούν να 
συζητήσουν και να κάνουν προτάσεις για το 
πώς η τάξη μπορεί να γίνει «καλύτερη τάξη». 
Τι είναι πρόθυμοι οι μαθητές «να δώσουν για 
να πάρουν» για να γίνει η «καλύτερη τάξη».  

 

 

 Σκοπός είναι να συμμετάσχουν όλοι οι 
μαθητές στην δημιουργία ενός θετικού 
περιβάλλοντος μάθησης στην τάξη.  



Ο εκπαιδευτικός  

    

 Ζητά από όλες τις ομάδες να καταγράψουν 

σε λίστες τις υποδείξεις τους που αφορούν 

την ετοιμότητα για δεσμευμένες σχέσεις, 

αναδιατυπώνοντας και εμπλουτίζοντας τους 

στόχους  

 



Ολομέλεια 

 οι μαθητές παρουσιάζουν τους καταλόγους 

«δίνουμε για να πάρουμε» και γίνεται ένας 

ενιαίος κατάλογος παραλείποντας τις 

επικαλύψεις 

 Ο εκπαιδευτικός αναρτά τον δικό του 

κατάλογο «δίνω για να πάρω», ότι δηλαδή 

θα προσφέρει ο ίδιος για να συμβάλει ώστε 

να γίνει η τάξη «καλύτερη».  



Ο εκπαιδευτικός 

 Συντονίζει μια ανοιχτή συζήτηση με όλους  
σχετικά με τις προτάσεις (εκπαιδευτικού, 
μαθητών) και διαμορφώνει ένα συμβόλαιο 
τάξης βασισμένο στο πώς θα γίνει η 
«καλύτερη τάξη».  

 Οι μαθητές έτσι θα εμπλακούν ενεργά 
συμμετέχοντας στην ανάπτυξη κανόνων της 
τάξης που αφορούν τον εκπαιδευτικό και 
τους εαυτούς τους ώστε να γίνουν πιο 
υπεύθυνοι στην συμπεριφορά τους  



Στο τέλος 

 Γράφονται τελικοί κανόνες-συμφωνίες  

  υπογράφονται από όλους  

  αναρτώνται σε μέρος που να είναι ορατοί.  

 

 Σκοπός είναι να έχει τη δυνατότητα ο 
εκπαιδευτικός και οι μαθητές να βλέπουν τι 
έχουν συμφωνήσει και να αναφέρονται στις 
συμφωνίες κατά τη διάρκεια της σχολικής 
χρονιάς, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.  



και 

 Επισημαίνονται οι  

ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟΙ κανόνες με 

αστερίσκο 

 αφορούν τα πιο σοβαρά θέματα  

συμπεριφοράς (π.χ. χρήση βίας, 

χρήση ουσιών, ειρωνεία)  
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