∆ορυφορικό 2ης Οµάδας

Αναπτύσσοντας ένα Σχέδιο
Πειθαρχίας
Χρονική διάρκεια 1 ώρα και 30 λεπτά
Υλικά που χρειάζονται
Εποπτικό 1 – Καταστροφή πειθαρχίας
Εποπτικό 2 – Κατάρρευση
Εποπτικό 3 – Πρόγραµµα πειθαρχίας
Εποπτικό 4α – Ρόδα προληπτικών θεµάτων
Εποπτικό 4β – Σχεδιάγραµµα ρόδας πρόληψης
Εποπτικό 5α – Σκάλα
Εποπτικό 5β – Κοµµάτια σκάλας
Εποπτικό 6 – Αγώνας Επιβολής της Εξουσίας
Πίνακας µε κιµωλίες/ ή µαρκαδόρους
Καρτέλες που γράφουν ένα υποθετικό πρόβληµα
πειθαρχίας για την οµάδα (δες σελίδες 19-20)
Φύλλα εργασίας εκπαιδευόµενων

Τονισµένα κουτιά
Όλα τα τονισµένα κουτιά, όπως αυτό, εσωκλείουν οδηγίες για
τον εκπαιδευτή.

Σκοπός
Οι εκπαιδευόµενοι θα αναπτύξουν ένα ξεκάθαρο πρόγραµµα
πειθαρχίας το οποίο θα τους επιτρέψει να γίνουν πρότυπα, να
χτίσουν σχέσεις και να διδάξουν αποτελεσµατικά.
Στο τέλος του µαθήµατος, οι εκπαιδευόµενοι πρέπει να µπορούν
να αποδείξουν αυτά που κατανόησαν µε τα ακόλουθα:
Αν δοθεί µια λίστα συνηθισµένων προβληµάτων πειθαρχίας,
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Οι εκπαιδευόµενοι πρέπει...
να αξιολογήσουν το δικό τους διδακτικό πρόβληµα και να
αναγνωρίσουν τρία, τουλάχιστον, βήµατα που πρέπει να
κάνουν προκειµένου να αποφύγουν προβλήµατα πειθαρχίας.
∆οσµένου ενός υποθετικού προβλήµατος πειθαρχίας και
ενός ξεκάθαρου σχεδίου,

Οι εκπαιδευόµενοι πρέπει...
να προτείνουν µια κατάλληλη λύση για το πρόβληµα.

Εισαγωγή

Πώς θα αντιδρούσες στις παρακάτω καταστάσεις;
Είσαι στη µέση του µαθήµατος και βλέπεις...
έναν µαθητή να βγαίνει από την αίθουσα διδασκαλίας·
δύο µαθητές να µιλούν µεταξύ τους·
έναν µαθητή να παίζει µε κάποιο παιχνίδι·
έναν µαθητή να ονειροπολεί·
έναν µαθητή να πειράζει έναν άλλο·
έναν µαθητή να πετάει µια «σαΐτα».·
Θα...
(α) φώναζες στο µαθητή;
(β) έβαζες τα κλάµατα;
(γ) ανέβαζες τον τόνο της φωνής σου ώστε οι µαθητές που
παρακολουθούν να σε ακούν καλύτερα;
(δ) αγνοούσες τα προβλήµατα ελπίζοντας πως η επόµενη
εβδοµάδα θα πάει καλύτερα;
(ε) υπέβαλες την παραίτησή σου;
Είµαστε πεπεισµένοι πως υπάρχει ένας καλύτερος τρόπος από τις
παραπάνω αντιδράσεις.
Στόχος µας είναι οι µαθητές να γνωρίσουν, να αγαπήσουν και να
µάθουν να υπακούν τον Θεό.
Θα το πετύχουµε αυτό...
µε το να γίνουµε πρότυπα της αλήθειας του Θεού·
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χτίζοντας σχέσεις µε τους µαθητές·
µεταδίδοντας την αλήθεια αποτελεσµατικά·
προκαλώντας το ενδιαφέρον.
Αν και αυτή µπορεί να είναι η πρόθεσή µας, η έλλειψη
αποτελεσµατικής πειθαρχίας ανακόπτει την πορεία µας.
Κατεύθυνε την προσοχή των εκπαιδευόµενων στο Φύλλο εργασίας
Α για σηµειώσεις.
Ποια είναι τα αποτελέσµατα όταν δεν έχουµε αποτελεσµατική
πειθαρχία;

Το πρότυπο µας καταρρέει
Όταν αγωνιζόµαστε µε προβλήµατα πειθαρχίας, γίνεται σιγά σιγά
όλο και πιο δύσκολο να επιστρέψουµε στην τάξη και να
αντιµετωπίσουµε τους µαθητές. Πιάνουµε τους εαυτούς µας να
εκνευριζόµαστε όλο και πιο συχνά και να κοιτάζουµε µε επιµονή
το ρολόι. Και τελικά, να καταλήξουµε πως δεν έχουµε την κλήση
γι’ αυτή τη διακονία και να τα παρατήσουµε.

Οι σχέσεις µας καταρρέουν
Μέσα στην απογοήτευση µας, ίσως ανακαλύψουµε πως είµαστε
κακόκεφοι µε τους µαθητές και τους φωνάζουµε για ασήµαντα
περιστατικά. Στο τέλος του µαθήµατος, ίσως τρέχουµε να φύγουµε
από την τάξη προσπαθώντας έτσι να αποφύγουµε τους µαθητές.
∆ε θα χρειαστεί πολύς χρόνος για τους µαθητές να καταλάβουν
πως δε χαιρόµαστε να είµαστε µαζί τους.
Η διδασκαλία µας καταρρέει
Όταν συνεχώς αγωνιζόµαστε να διατηρήσουµε τον έλεγχο στην
τάξη, ίσως χρησιµοποιούµε µόνο τις «ασφαλείς µεθόδους
διδασκαλίας»· για παράδειγµα µιλάµε µόνο εµείς και απαιτούµε
από τους µαθητές να κάθονται ήσυχα και να ακούν. Ίσως
αποφεύγουµε δηµιουργικές δραστηριότητες στη διδασκαλία µας
προκειµένου να αποφύγουµε τη δηµιουργία προβληµάτων
πειθαρχίας. Ίσως πιάσουµε τον εαυτό µας να διακόπτει το µάθηµα
και να θυµίζει στους µαθητές να καθίσουν στη θέση τους, να είναι
ήσυχα, να µην µουρµουράνε, και να µην πειράζουν ο ένας τον
άλλο. Σαν αποτέλεσµα, µπορεί οι διακοπές αυτές να εκτρέπουν την
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προσοχή των µαθητών έτσι που ούτε να παρακολουθούν αλλά
ούτε και να µαθαίνουν.
Αν θέλουµε να βοηθήσουµε τους µαθητές µας να κινηθούν προς
τον στόχο που είναι να γνωρίσουν, να αγαπήσουν και να µάθουν
να υπακούν τον Θεό, πρέπει να καλλιεργήσουµε σωστή πειθαρχία.

∆ιατύπωση του σκοπού
Η προσευχή µου είναι στο τέλος αυτού του µαθήµατος να
αναπτύξετε ένα ξεκάθαρο σχέδιο πειθαρχίας το οποίο θα σας
επιτρέψει να γίνετε πρότυπα, να χτίσετε σχέσεις και να διδάξετε
αποτελεσµατικά.

Παρουσίαση

Καθώς κοιτάζουµε αυτήν την εικόνα, νοµίζω πως συµφωνούµε
όλοι πως δε θα θέλαµε να είναι έτσι η τάξη µας. Τι µπορούµε να
κάνουµε ώστε να είµαστε σίγουροι πως αυτό δε θα µας συµβεί;
Μπορούµε να...
αναπτύξουµε σαφείς
προσδοκίες
αποφύγουµε
προβλήµατα
πειθαρχίας
αναπτύξουµε ένα
σχέδιο δράσης
εφαρµόσουµε το
σχέδιο αυτό

Θα ήθελα να προτείνω τέσσερα βήµατα τα οποία εµείς οι
δάσκαλοι πρέπει να κάνουµε ώστε να αποφύγουµε προβλήµατα
πειθαρχίας.

Μπορούµε να...
αναπτύξουµε σαφείς προσδοκίες
αποφύγουµε προβλήµατα πειθαρχίας
αναπτύξουµε ένα σχέδιο δράσης
εφαρµόσουµε το σχέδιο αυτό.

1. Να αναπτύξουµε σαφείς προσδοκίες
Ξέρουµε µε τι δε θα θέλαµε να µοιάζει η ώρα µε τους µαθητές µας,
µα ξέρουµε µε τι θα θέλαµε να µοιάζει; Ποιες, σε λογικά πλαίσια,
προσδοκίες έχεις για την τάξη σου;
Μπορούµε να...
αναπτύξουµε σαφείς
προσδοκίες
Ξέρουµε µε τι δεν θα θέλαµε να µοιάζει η ώρα
µε τους µαθητές µας, µα ξέρουµε µε τι θα
θέλαµε να µοιάζει;

•

Οι απαντήσεις πιθανόν να είναι, χωρίς να είναι βέβαια δεσµευτικό,
κάποιες από τις ακόλουθες:
Να µην καυγαδίζουν και να µη λένε άσχηµες λέξεις· να
δείχνουν προσοχή την ώρα του µαθήµατος· να µη συζητούν
όταν µιλά κάποιος άλλος· να δείχνουν σεβασµό ο ένας στον
άλλο· να µην πειράζουν µε τα χέρια τους και τα πόδια τους
τους άλλους · να σηκώνουν το χέρι όταν έχουν να πουν κάτι
αντί να φωνάζουν· να µη φεύγουν από την αίθουσα χωρίς
άδεια.
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Μεταβλητές για κανόνες
Η λίστα των ειδικών κανόνων ή
συµπεριφορών ποικίλει ανάλογα µε την
προσωπικότητα του δασκάλου, τους
µαθητές και τη διδακτική κατάσταση.
Ανεξάρτητα από τις µεταβλητές, όταν οι
µαθητές µπαίνουν στην τάξη σου,
χρειάζονται να...
¾ νιώθουν ασφάλεια
¾είναι ικανοί να µάθουν
`

Η λίστα των ειδικών κανόνων ή συµπεριφορών ποικίλει ανάλογα
µε την προσωπικότητα του δασκάλου, τους µαθητές και τη
διδακτική κατάσταση.
Ανεξάρτητα από τις µεταβλητές, όταν οι µαθητές µπαίνουν στην
τάξη σου, χρειάζονται να...
νιώθουν ασφάλεια
είναι ικανοί να µάθουν
Μια µεγάλη λίστα προσδοκιών δεν είναι απαραίτητη για να
δηµιουργηθεί µια τάξη όπου οι µαθητές θα νιώθουν ασφαλείς και
ικανοί να µάθουν. Ωστόσο, ξεκάθαρες προσδοκίες είναι
απαραίτητες.
Ξέρεις ποιες είναι οι προσδοκίες σου; Οι µαθητές σου γνωρίζουν
τις προσδοκίες σου αυτές;
Είναι δύσκολο για τους δασκάλους να επιβάλουν ασαφείς
προσδοκίες όπως δύσκολο είναι και για τους µαθητές να
ανταποκριθούν σε ασαφείς προσδοκίες.
Κατεύθυνε την προσοχή των εκπαιδευόµενων στο Φύλλο
Εργασίας Α σαν εργασία για το σπίτι.

Μπορούµε να...
αποφύγουµε προβλήµατα
πειθαρχίας
• Χρειάζεται να αναλογιστούµε το λόγο που
προκαλεί τα προβλήµατα πειθαρχίας και τι
µπορούµε να κάνουµε για να τα
εµποδίσουµε.
• Ας εξετάσουµε τέσσερα πεδία τα οποία
συνήθως προκαλούν προβλήµατα
πειθαρχίας.

2. Να αποφύγουµε προβλήµατα πειθαρχίας
Είναι αναπόφευκτο πως κάποια στιγµή θα αντιµετωπίσουµε
προβλήµατα πειθαρχίας. Ωστόσο, αν οι µαθητές µας φέρονται
συνεχώς όπως εκείνους για τους οποίους µιλήσαµε νωρίτερα,
έχουµε πρόβληµα. Χρειάζεται να αναλογιστούµε το λόγο που
προκαλεί τα προβλήµατα πειθαρχίας και τι µπορούµε να κάνουµε
για να τα εµποδίσουµε.
Ας εξετάσουµε τέσσερα πεδία τα οποία συνήθως προκαλούν
προβλήµατα πειθαρχίας.
∆άσκαλοι και βοηθοί
Μήπως υπάρχει κάτι που εσείς ή οι βοηθοί σας κάνετε και
συµβάλλει στο πρόβληµα;
Μαθητές
Υπάρχουν ανάγκες στις οποίες δεν ανταποκρίνεσαι; Μήπως
αυτές οι ανεκπλήρωτες ανάγκες έχουν σαν συνεπακόλουθο τα
προβλήµατα πειθαρχίας;
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Αίθουσα ∆ιδασκαλίας
Είναι η τάξη στενόχωρη ή γεµάτη περισπασµούς; Μήπως οι
µαθητές αντικατοπτρίζουν την ακαταστασία που υπάρχει γύρω
τους;
Πρόγραµµα
Μήπως οι µαθητές δεν ενδιαφέρονται για το είδος των
δραστηριοτήτων που επιλέγεις γι’ αυτούς; Αν ναι, γρήγορα θα
βρουν κάτι άλλο να κάνουν.

Πρακτική
Κατεύθυνε την προσοχή των εκπαιδευόµενων στα Φύλλα
Εργασίας Β-∆.
Χώρισε τους εκπαιδευόµενους σε µικρές οµάδες που
εργάζονται µε τους ίδιους µαθητές.
∆ώσε οδηγίες στις οµάδες να εργαστούν.
Χρονικό όριο: 10 λεπτά
Σκεφτείτε τα τέσσερα πεδία που προκαλούν
προβλήµατα πειθαρχίας και αξιολογείστε τη δική σας
διδακτική κατάσταση.
Σηµειώστε τρία τουλάχιστον πράγµατα που θα
µπορούσατε να κάνετε προκειµένου να εµποδίσετε τη
δηµιουργία προβληµάτων πειθαρχίας στην τάξη σας.
(Σηµείωση: ζήτησε από την κάθε οµάδα να εξετάσει ένα
διαφορετικό πεδίο έτσι ώστε η κάθε οµάδα να καλύψει
τουλάχιστον ένα απ’ αυτά.)
Ενθάρρυνε τους εκπαιδευόµενους να χωριστούν γρήγορα σε
οµάδες και σηµείωσε το χρόνο που αρχίζουν.
Προειδοποίησε τους εκπαιδευόµενους όταν τους έχει µείνει
ένα µόνο λεπτό.
Ζήτησε από τις οµάδες να αναφέρουν επιγραµµατικά τα
συµπεράσµατά τους.
Σχολίασε τις ιδέες των εκπαιδευόµενων µόνο όταν
χρειάζεται. Μοιράσου µαζί τους µερικά σύντοµα
παραδείγµατα της δικής σου εµπειρίας για το πώς απέδωσε
η προληπτική πειθαρχία.
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Εξετάστε µε τους δασκάλους και τους βοηθούς
Πριν τη συνάντηση
√ Προσεύχεστε πριν το µάθηµα;
√ Έχετε σκεφτεί όλες τις λεπτοµέρειες (ποιος/ τι/ πότε)
πριν αρχίσει το µάθηµα;
√ Είναι όλα σας τα υλικά τοποθετηµένα στη σωστή
χρονική σειρά;
√ Είστε προετοιµασµένοι και έτοιµοι να υποδεχτείτε τους
µαθητές;
Στη διάρκεια της συνάντησης
√ Αρχίζετε στην ώρα σας;
√ Ενισχύετε θετικά την καλή συµπεριφορά;
√ Είναι οι οδηγίες σας ξεκάθαρες;
√ Γνωρίζετε και χρησιµοποιείτε τα ονόµατα των µαθητών;
Στη διάρκεια του µαθήµατος
√ Έχετε οπτική επικοινωνία µε τους µαθητές;
√ Είστε εξοικειωµένοι µε το µάθηµα ή έχετε ανάγκη τις
σηµειώσεις σας;
√ Οι µαθητές παίρνουν µέρος στο µάθηµα ή απαιτείτε να
κάθονται και να σας ακούν;
√ Χρησιµοποιείτε εποπτικά προκειµένου να ελκύσετε την
προσοχή των µαθητών;
Σε όλη τη συνάντηση
√ Είστε όµορφα ντυµένοι;
√ Έχετε οποιεσδήποτε συµπεριφορές οι οποίες αποσπούν
τους µαθητές;
√ Ο δάσκαλος και οι βοηθοί ανακατεύονται και δουλεύουν
µε τους µαθητές ή κάθονται και µιλάνε µεταξύ τους;
√ Είναι ο δάσκαλος και οι βοηθοί πρότυπο της
συµπεριφοράς που αναµένετε από τους µαθητές;
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Εξετάστε τους µαθητές
√ Μήπως κάποιος από τους µαθητές έχει πρόβληµα
όρασης/ ακοής/ ανάγνωσης το οποίο θα τον εµποδίσει να
συµµετέχει;
√ Είναι µήπως το υλικό πολύ εύκολο ή πολύ δύσκολο για
κάποιους από τους µαθητές;
√ Μήπως ο προβληµατικός µαθητής έχει κάποια ανάγκη
που δε φαίνεται η οποία µένει ανικανοποίητη όπως η
ανάγκη για προσοχή ή φυσική µετακίνηση;
√ Χρειάζεστε περισσότερους βοηθούς προκειµένου να
δοθεί στους µαθητές η προσοχή που χρειάζονται;
√ Γνωρίζουν οι µαθητές ποιες είναι οι προσδοκίες σας;
√ Υπάρχει κάτι το οποίο θα στερηθούν οι µαθητές αν δε
φέρονται σωστά; Αν ναι, ποιο; Αν όχι, γιατί όχι;

Εξετάστε την αίθουσα διδασκαλίας
√ Είναι η τάξη τακτοποιηµένη όταν έρχονται οι µαθητές;
√ Είναι η τάξη άνετη; Σκεφτείτε το µέγεθος, τον
εξαερισµό, το φως, το µέγεθος των καθισµάτων και το
χώρο για τα παλτά.
√ Βλέπουν όλοι οι µαθητές από εκεί που κάθονται αυτό
που κάνετε;
√ Είναι οι καρέκλες τοποθετηµένες έτσι που να µην
ενισχύονται προβλήµατα πειθαρχίας;
√ Ποια είναι η θέση σας για το αν επιτρέπεται να κάθονται
µαζί σκανταλιάρηδες;
√ Κάθονται οι βοηθοί ανάµεσα στους µαθητές;
√ Μήπως οι µαθητές κοιτάζουν µια πόρτα, ένα παράθυρο ή
µια αφίσα που τους δηµιουργεί περισπασµούς;

Εξετάστε το πρόγραµµα
√ Οι µαθητές, πριν το µάθηµα, τρέχουν πάνω κάτω στην
τάξη, ή παίρνουν µέρος σε κάποια δραστηριότητα πριν
το µάθηµα;
√ Μήπως οι µαθητές βαριούνται από την επανάληψη των
ίδιων κάθε φορά δραστηριοτήτων; Αν ναι, σκεφτείτε να
τροποποιήσετε κάποια πράγµατα όπως τους ύµνους, τους
βοηθούς που σηκώνεις, τα εποπτικά, τα κουίζ και τις
µεθόδους επανάληψης.
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√ Υπάρχει µήπως κάποια συγκεκριµένη δραστηριότητα η
οποία προκαλεί προβλήµατα πειθαρχίας; Αν ναι,
σκεφτείτε µήπως πρέπει να την παραλείψετε για µια ή
και δύο εβδοµάδες ή να την καταργήσετε.
√ Χρειάζονται οι µαθητές κάποιο διάλειµµα για να πιούν
κάτι ή κάποια φυσική δραστηριότητα;
√ Προγραµµατίζετε κατά διαστήµατα ειδικά προγράµµατα·
για παράδειγµα, καλείτε έναν οµιλητή, κάνετε εβδοµάδα
επανάληψης ή προβάλετε κάποιο βίντεο που σχετίζεται
µε το µάθηµα;
√ Έχετε σκεφτεί ποτέ να δηµιουργήσετε ένα χώρο όπου θα
λέτε την ιστορία;
√ Μήπως πρέπει να ξοδεύετε περισσότερο ή λιγότερο
χρόνο σε κάποιες δραστηριότητες;
√ Χρειάζεστε µήπως κάποιο σύστηµα βαθµολόγησης που
ενθαρρύνει την καλή συµπεριφορά;
√ Έχετε καθιερώσει κάποια σήµατα τα οποία υπενθυµίζουν
την αναµενόµενη συµπεριφορά, όπως ένα σφύριγµα,
υψωµένο χέρι ή το χτύπο µιας µικρής καµπάνας;

Παρουσίαση

Αναφέραµε πως προκειµένου να καλλιεργήσουµε την καλή
πειθαρχία πρέπει να...
αναπτύξουµε σαφείς προσδοκίες·
αποφύγουµε προβλήµατα πειθαρχίας.
Όταν εστιάζουµε την προσοχή µας στις σαφείς προσδοκίες και την
πρόληψη, µειώνουµε τον αριθµό των προβληµάτων πειθαρχίας.
Ωστόσο, κάποια στιγµή θα συµβεί το αναπόφευκτο. Όταν γίνει
αυτό, χρειαζόµαστε ένα σχέδιο πάνω στο οποίο θα βασιστούµε
προκειµένου να λύσουµε το πρόβληµα.

3.

Αναπτύξτε ένα σχέδιο δράσης

Τι θα συµβεί όταν δύο µαθητές µιλούν µεταξύ τους κι εσείς
διακόπτετε το µάθηµα για να τους φωνάξετε;
Οι απαντήσεις πιθανόν να είναι, χωρίς να είναι βέβαια δεσµευτικό,
κάποιες από τις ακόλουθες:
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Ο µαθητής σταµατά την άσχηµη συµπεριφορά· οι υπόλοιποι µαθητές
καρφώνουν τα µάτια τους σ’ αυτόν τον µαθητή · παρακολουθούν το
δάσκαλο που χάνει την ψυχραιµία του· η διαδικασία µάθησης
διακόπτεται· ο µαθητής είναι το κέντρο της προσοχής.
Κι ενώ φαίνεται πως έχω λύσει το πρόβληµα (έχω σταµατήσει την
άσχηµη συµπεριφορά), στην πραγµατικότητα, έχω δηµιουργήσει
ένα µεγαλύτερο. Αν και έχω εργαστεί σκληρά για να γίνω πρότυπο
της αλήθειας του Θεού, την ώρα που έβαλα τις φωνές έχασα τον
αυτοέλεγχό µου. Έχω αντιδράσει µε ένα τρόπο συµπεριφοράς που
δε θυµίζει καθόλου τον Χριστό στους µαθητές µου. Αν και έχω
εργαστεί σκληρά για να γνωρίσω τους µαθητές µου και να τους
δείξω πως τους εκτιµώ, κατάφερα να τους υποτιµήσω και να
ντροπιάσω το συµµαθητή τους στα µάτια τους. Ξόδεψα πολύ
χρόνο για να προετοιµάσω το µάθηµά µου και προσευχήθηκα στον
Θεό να παρακινήσει τους µαθητές µου να ανταποκριθούν στο
θέµα. Τώρα οι µαθητές ξέχασαν το θέµα του µαθήµατος και
κανένας δεν έχει όρεξη να αρχίσουµε από την αρχή.
Χρειάζοµαι ένα σχέδιο δράσης το οποίο θα µε βοηθήσει να
αντιµετωπίσω το πρόβληµα πειθαρχίας χωρίς να καταστρέψω τη
δουλειά που κάνω µε τους µαθητές µου. Θέλω να...
γίνω πρότυπο, γι’ αυτό δε θέλω να χάσω τον έλεγχό
µου
χτίσω σχέσεις, γι’ αυτό δε θέλω να υποτιµήσω κανένα
µαθητή
διδάξω, γι’ αυτό δε θέλω να διακόψω τη
δραστηριότητα.
Σκεφτείτε αυτή την κατάσταση...
Είµαι στη µέση του µαθήµατος όταν αντιλαµβάνοµαι πως
δύο κορίτσια που κάθονται στο τέλος της τάξης κοιτάζουν
ένα βιβλίο και χαχανίζουν.
Ας δούµε κάποιους τρόπους µε τους οποίους θα µπορούσα να
αντιδράσω ως δάσκαλος.
Τοποθέτησε τις ακόλουθες λωρίδες στον προβολέα ή στον πίνακα.
Μην τις βάλεις µε τη σωστή σειρά.
Να κοιτάξετε το µαθητή
Να προχωρήσετε προς το µέρος που κάθεται
Να του απευθύνετε το λόγο
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Να του αλλάξετε θέση
Να του µιλήσετε ιδιαιτέρως
Να ζητήσετε βοήθεια
Να τον αποκλείσετε από το µάθηµα
Ας σκεφτούµε τις επιλογές µας συγκρίνοντας τις µε µια σκάλα.
Ξεκινάµε από το κάτω σκαλοπάτι εκείνο που θα δηµιουργήσει τη
λιγότερο δυνατή αµηχανία και διακοπή του µαθήµατος και αν δε
φέρει αποτέλεσµα, θα ανεβούµε στο επόµενο σκαλοπάτι.
Θα χρειαστώ έναν εθελοντή να τοποθετήσει τις λωρίδες µε τη
σειρά που εκείνος νοµίζει πως θα τις χρησιµοποιούσε.
Άφησε τον εθελοντή να τοποθετήσει τις λωρίδες χωρίς
να σχολιάσεις τις επιλογές του. Όταν τελειώσει,
ρώτησε αν υπάρχουν άλλοι εθελοντές που θα ήθελαν
να κάνουν αλλαγές. Επέτρεψε και σε άλλους
εθελοντές, αν υπάρχουν, να κάνουν αλλαγές.
Κατεύθυνε τους εκπαιδευόµενους στη σκάλα που
υπάρχει στο Φύλλο εργασίας Ε.
Τοποθέτησε τις λωρίδες ανοδικά καθώς συζητάτε κάθε
µια από αυτές.
Μην ξεχνάτε πως ξεκινάµε µε την επιλογή εκείνη που θα
δηµιουργήσει τη λιγότερο δυνατή αµηχανία και διακοπή του
µαθήµατος. Θα πρότεινα το παρακάτω σχέδιο.
Να κοιτάξετε το µαθητή
Μην κοιτάξετε το µαθητή µε άγριο βλέµµα. Η οπτική
επαφή µαζί µε ένα κούνηµα του κεφαλιού είναι αρκετό για
να καταλάβει πως θέλετε να σταµατήσει αυτό που κάνει.
Κάποιοι µαθητές δε συνειδητοποιούν πως προκαλούν
πρόβληµα µέχρι να έχετε οπτική επαφή µαζί τους.
Να προχωρήσετε προς το µέρος που κάθεται
Ίσως να κάνατε οπτική επαφή µε το µαθητή κι εκείνος να
σας αγνόησε. Ίσως να είναι τόσο απορροφηµένος από αυτό
που κάνει, που δε σας είδε. Προχωρήστε προς το µέρος του
χωρίς να διακόψετε τη δραστηριότητα. Ίσως θελήσετε να
σταθείτε δίπλα του ενώ συνεχίζετε να κατευθύνετε τη
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δραστηριότητα ή να κάνετε νόηµα σε κάποιον βοηθό να
καθίσει κοντά του.
Να του απευθύνετε το λόγο
Αν η κακή συµπεριφορά συνεχιστεί µετά την οπτική επαφή
και µετά που σταθήκατε κοντά στο µαθητή, θα χρειαστεί να
του µιλήσετε. Ίσως να θελήσετε να του κάνετε µια σχετική
µε το µάθηµα ερώτηση. ∆εν τον ρωτάτε για να τον ντροπιάσετε, µα για να τον ελκύσετε πίσω στη δραστηριότητα. Αν
αυτό δεν είναι δυνατό να γίνει, µπορείτε να σκύψετε και
ήσυχα να του ζητήσετε να σταµατήσει αυτό που κάνει. Η
έµφαση είναι στη λύση του προβλήµατος ήρεµα χωρίς να
χάσετε τον έλεγχό σας, να ντροπιάσετε το µαθητή ή να
διακόψετε τη δραστηριότητα.
Να του αλλάξετε θέση
Αν έχετε απευθύνει το λόγο στο µαθητή και του έχετε ζητήσει
να σταµατήσει την άσχηµη συµπεριφορά κι εκείνος σας έχει
αγνοήσει ή σταµάτησε µόνο για λίγο, είναι η ώρα να
αποµακρύνετε τον µαθητή από το πρόβληµα. Αν το πρόβληµα
είναι ένας άλλος µαθητής, ζητήσετε ήσυχα από τον ένα µαθητή
να αλλάξει θέση. Αν το πρόβληµα είναι κάποιο αντικείµενο,
όπως για παράδειγµα ένα παιχνίδι, µπορείτε ήσυχα να του το
πάρετε και να το τοποθετήσετε µακριά του, επιστρέφοντάς το
βέβαια στο τέλος του µαθήµατος.
Να του µιλήσετε ιδιαιτέρως
Αν ο µαθητής σας έχει αγνοήσει και χρειάστηκε να του
αλλάξετε θέση, είναι σηµαντικό να εξετάσετε το
περιστατικό µιλώντας µαζί του ιδιαιτέρως στο τέλος της
δραστηριότητας ή του µαθήµατος. Ίσως ανακαλύψετε ότι
πίσω από αυτό το περιστατικό υπήρχαν πράγµατα που δε
γνωρίζατε: µπορεί να είχε µια κακή µέρα στο σπίτι ή στο
σχολείο. Μιλώντας ιδιαιτέρως µε το µαθητή για το
πρόβληµα, του δίνει την ευκαιρία να µοιραστεί µαζί σας
αυτά που νιώθει όταν δεν είναι µπροστά οι άλλοι µαθητές.
Μιλώντας ιδιαιτέρως επίσης του επιτρέπει να σας ακούσει
χωρίς να νιώσει αµηχανία µπροστά στους φίλους του.
Να ζητήσετε βοήθεια
Αν έχετε δοκιµάσει όλους τους παραπάνω τρόπους και ο
µαθητής συνεχίζει να µην ανταποκρίνεται ή αν το πρόβληµα
συνεχίζει να εµφανίζεται, ίσως χρειάζεται να ζητήσετε
βοήθεια. Αν διδάσκετε σε Κυριακό σχολείο, µπορείτε να
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ζητήσετε από τον ιεροκήρυκα ή έναν από τους πρεσβυτέρους
να µιλήσει µε το µαθητή. Αν ο µαθητής προέρχεται από µια
οικογένεια που ενδιαφέρεται για τα παιδιά της, ζητήστε τη
βοήθεια των γονιών. Εµπλέκοντας και κάποιον άλλο βοηθά
το µαθητή να καταλάβει τη σοβαρότητα του προβλήµατος
και βοηθά το δάσκαλο να µοιραστεί την ευθύνη της
πειθαρχίας µε άλλους.
Να τον αποκλείσετε από το µάθηµα
Στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει εξωτερική βοήθεια ή ο
µαθητής παραµένει τελείως αδιάφορος, ίσως χρειαστεί να
σκεφτείτε να τον αποκλείσετε για κάποιο διάστηµα από την
τάξη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο µαθητής χρειάζεται να
καταλάβει πως αυτό που είναι ανεπιθύµητο είναι η
συµπεριφορά του. Είναι ευπρόσδεκτος να επιστρέψει µετά
την περίοδο της τιµωρίας του.
Όταν εστιάζουµε την προσοχή µας σε σαφείς προσδοκίες
και εφαρµόζουµε µε συνέπεια το πρόγραµµα δράσης µας,
δε θα χρειαστεί να αντιµετωπίσουµε συχνά µαθητές σε
αυτό το επίπεδο. Η κάθε εκκλησία θα πρέπει να έχει µια
ξεκάθαρη «πολιτική» µε την οποία θα αντιµετωπίζει τα
µικρά ή τα µεγάλα προβλήµατα πειθαρχίας πριν το
ξέσπασµα της κρίσης, έτσι ώστε όλοι όσοι παίρνουν µέρος
(συµπεριλαµβανοµένου και οι γονείς) να καταλάβουν και
να ενεργήσουν σύµφωνα µε το σχέδιο.

4. Εφαρµογή του σχεδίου
Οδήγησε τους εκπαιδευοµένους στο φύλλο εργασίας Ζ
Το σχέδιο είναι περίφηµο µα δε θα µας βοηθήσει αν δεν το
χρησιµοποιούµε µε συνέπεια. Έχουµε τον πειρασµό να
αγνοήσουµε µια άσχηµη συµπεριφορά όταν είµαστε
κουρασµένοι ή όταν οι µαθητές που προκαλούν το πρόβληµα
είναι οι «αγαπηµένοι» µας. Χρειάζεται να είµαστε συνεπείς.
Οι µαθητές µας έχουν αυξηµένη την αίσθηση της
δικαιοσύνης και γρήγορα εντοπίζουν τις ασυνέπειες. Αν
πούµε πως θα κάνουµε κάτι, οι µαθητές πρέπει να γνωρίζουν
ότι θα γίνει.
Ακόµα κι όταν έχουµε σχέδιο και το εφαρµόζουµε µε
συνέπεια, θα υπάρξουν στιγµές όπου δε θα φέρει
αποτέλεσµα. Ποια είναι η πρώτη µας αντίδραση όταν ζητάµε
ήσυχα από έναν µαθητή να αλλάξει θέση κι εκείνος µας
απαντά, «Άλλαξέ µε εσύ!» Τρίζουµε τα δόντια µας;
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Ανεβαίνει η πίεσή µας; Ανεβαίνει επικίνδυνα ο τόνος της
φωνής µας; Αν αποδεχτούµε την πρόκληση, επιµένοντας στο
µαθητή να κάνει αυτό που του ζητήσαµε, τι θα µας συµβεί;
Εισερχόµαστε σε έναν «αγώνα επιβολής εξουσίας».
Τέτοιου είδους αγώνες είναι επικίνδυνοι! Σηµαίνουν πως
συνήθως χάνουµε τον έλεγχό µας, υποτιµάµε το µαθητή και
καταστρέφουµε τη δραστηριότητα µάθησης. Εκτός αυτού, οι
αγώνες επιβολής εξουσίας σπάνια έχουν αποτέλεσµα. Εν
τέλει, δεν µπορούµε να αναγκάσουµε έναν µαθητή να κάνει
αυτό που είναι αποφασισµένος να µην κάνει.
Ποιες είναι οι επιλογές µας;
Να ανταποκριθούµε αντί να αντιδράσουµε
Αντιδρώ όταν επιτρέπω στον εαυτό µου να θυµώσει και να
θέλει να επιβάλλει τη θέλησή µου (αυτό που εγώ θέλω) στο
µαθητή. Ανταποκρίνοµαι όταν παραµένω ήρεµος και
προσπαθώ να εργαστώ µε το µαθητή προκειµένου να βρούµε
µια κοινή λύση. Αυτά που ακολουθούν είναι µια χρήσιµη
«συνταγή» που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε όταν
ανταποκρίνεστε σε έναν µαθητή.
Καταλαβαίνω πως εσύ __________ αλλά ____________ .
Ίσως µπορούµε να ______________.
«Καταλαβαίνω πως εσύ» αναγνωρίζει τα αισθήµατα του
µαθητή και τη θέση του στο πρόβληµα.
«Αλλά» ορίζει το πρόβληµα που πρέπει να λυθεί.
«Ίσως µπορούµε να» κάνει µια πρόταση που θα λύση το
πρόβληµα ενώ παράλληλα λαµβάνει υπόψη τα αισθήµατα
του µαθητή.
Παράδειγµα:
 Καταλαβαίνω πως χαίρεσαι να κάθεσαι δίπλα στους
φίλους σου αλλά δηµιουργείς προβλήµατα.
Θα ήθελα να αλλάξεις θέση για την υπόλοιπη ώρα
και, αν αλλάξεις συµπεριφορά, µπορείς να γυρίσεις
δίπλα στο φίλο σου στην επόµενη δραστηριότητα.
Καταστήστε σαφείς τις συνέπειες
∆εν µπορώ να αναγκάσω έναν µαθητή να µε υπακούσει
εκτός και αν πρόκειται για την ασφάλειά του. Ο µαθητής έχει
µεν το δικαίωµα να επιλέξει, µα πρέπει από την άλλη να
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καταλάβει πως µια κακή επιλογή έχει και άσχηµες συνέπειες.
Όταν του ξεκαθαρίσω ποιες είναι αυτές, δίνω τη δυνατότητα
στο µαθητή να γνωρίζει εκ των προτέρων το αποτέλεσµα
µιας συγκεκριµένης επιλογής του. Το ακόλουθο είναι µια
απλή µα χρήσιµη µέθοδος.
Αν ______________ τότε ______________.
Παράδειγµα:
 ∆ε θα σε αναγκάσω να αλλάξεις θέση αλλά αν
επιλέξεις να µην αλλάξεις θέση, τότε θα αναγκαστώ,
µετά το µάθηµα, να µιλήσω µε τους γονείς σου.
∆ώστε χρόνο στο µαθητή
Μετά που έχετε κάνει σαφή στο µαθητή την επιλογή του,
χρειάζεται να του δώσετε χρόνο να αποφασίσει χωρίς να
ντροπιαστεί µπροστά στους φίλους του. Μην στέκεστε πάνω
από το κεφάλι του κοιτώντας τον επίµονα µέχρι να
αποφασίσει. Αποµακρυνθείτε (χωρίς να του γυρίσετε την
πλάτη) και συνεχίστε τη δραστηριότητα. Παρατηρήστε την
ανταπόκριση του µαθητή σ’ αυτό που του έχετε ζητήσει και
ασχοληθείτε µ’ αυτό το θέµα κατ’ ιδίαν στο τέλος του
µαθήµατος.
Παρά τις καλές µας προθέσεις και προσπάθειες, κάνουµε λάθη και, κάποιες φορές, τα πράγµατα καταρρέουν. Ωστόσο,
πρέπει να µαθαίνουµε από τα λάθη µας και να µην επιτρέψουµε
τα ίδια λάθη να συµβούν ξανά στις επόµενες βδοµάδες.

Πρακτική
Κατεύθυνε την προσοχή των εκπαιδευόµενων στο
Φύλλο εργασίας Ζ.
Χώρισε τους εκπαιδευόµενους σε µικρές οµάδες.
∆ώσε στην κάθε οµάδα µια κάρτα η οποία περιγράφει
ένα υποθετικό πρόβληµα πειθαρχίας.
∆ώσε οδηγίες σε κάθε οµάδα.
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Χρονικό όριο: 10 λεπτά
Συζητήστε το πρόβληµα πειθαρχίας που περιγράφετε στην
κάρτα. Πώς θα το αντιµετωπίζατε;
1. ∆ιδάσκετε το εδάφιο για αποστήθιση και συµµετέχουν
όλοι οι µαθητές εκτός από δυο αγόρια. Τα αγόρια
κάθονται στο πίσω µέρος της τάξης και κοιτάζουν κάτι
που έβγαλαν από την τσέπη τους. Γελάνε και ενοχλούν
εκείνους που παρακολουθούν. ∆εν έχεις βοηθούς στην
τάξη και µένουν δέκα λεπτά για να τελειώσει το µάθηµα.
2. Η Σάρα δεν ήρθε µε καλή διάθεση στην τάξη. Μάλωσε
µε τη µητέρα της την ώρα που έφευγε από το σπίτι. Πριν
αρχίσει το µάθηµα, τριγύρναγε στην τάξη χτυπώντας τα
πόδια της µε άγρια έκφραση στο πρόσωπό της. Όταν
ήρθε η ώρα να ξεκινήσει το µάθηµα, είπατε σε όλους να
καθίσουν κάτω. Ένα άλλο κορίτσι, η Τζέιν, την οποία η
Σάρα δε συµπαθούσε πολύ καθόταν στην πρώτη σειρά
όταν θυµήθηκε πως είχε αφήσει την Αγία της Γραφή στο
πίσω µέρος της τάξης. Η Τζέιν άφησε τη ζακέτα της στην
καρέκλα και πήγε να την πάρει. Στο µεταξύ η Σάρα,
σηκώθηκε, έβαλε τη ζακέτα σε άλλη καρέκλα και κάθισε
στην καρέκλα που καθόταν η Τζέιν. Είδατε πως στην
καρέκλα αυτή είχε καθίσει πρώτη η Τζέιν. Ζητάτε από τη
Σάρα να αλλάξει θέση µα εκείνη σας κοιτάζει µε άγριο
βλέµµα και απαντά, «Όχι, δεν καθόταν κανένας εδώ όταν
ήρθα.»
3. Την προηγούµενη εβδοµάδα η ώρα του παιχνιδιού ήταν
σκέτη καταστροφή. Όποιες οδηγίες και αν δώσατε, ο
Τζόι αποφάσισε να τις αγνοήσει. Όταν όλοι έπαιζαν,
εκείνος τριγύριζε κι έκανε πράγµατα που δεν έπρεπε να
κάνει. Οι δύο σας βοηθοί δεν έχουν µεγάλη εµπειρία και
δεν ήξεραν τι να κάνουν. Την προηγούµενη εβδοµάδα,
µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο τα καταφέρατε, µα δε
θέλετε να επαναληφθεί.
4. Είναι η πρώτη φορά που η Ελίζαµπεθ έρχεται στο µάθηµά
σας. Είναι ένα έξυπνο εξάχρονο κορίτσι από µια
προβληµατική γειτονιά. Την έφερε µια φίλη της που
πηγαίνει σε άλλη τάξη. Φαίνεται ευγενική, και συµµετείχε
σχετικά καλά σε όλες τις δραστηριότητες. Όµως, στη
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διάρκεια του Βιβλικού µαθήµατος η Ελίζαµπεθ αποφάσισε
να σηκωθεί και να κάνει µια βόλτα στην τάξη. Όταν
σηκώθηκε, είδατε πως αρκετοί από τους µαθητές άρχισαν
να δείχνουν περισσότερη προσοχή σε εκείνην παρά στην
ιστορία.
Ενθάρρυνε τους εκπαιδευόµενους να χωριστούν
γρήγορα σε οµάδες και σηµείωσε το χρόνο που
αρχίζουν.
Προειδοποίησε τους εκπαιδευόµενους όταν τους έχει
µείνει ένα µόνο λεπτό.
Ζήτησε από τις οµάδες να αναφέρουν επιγραµµατικά
τα συµπεράσµατά τους.

Οι απαντήσεις πιθανόν να είναι, χωρίς να είναι βέβαια δεσµευτικό,
κάποιες από τις ακόλουθες:
1. Κάνετε οπτική επαφή µε το αγόρι· ζητάτε να επαναλάβουν το
εδάφιο· πηγαίνετε κοντά τους. Αν συνεχίζουν να δηµιουργούν
πρόβληµα, αλλάξτε τους θέση.
2. Θα µπορούσατε να πείτε, «Καταλαβαίνω πως θέλεις να
καθίσεις εδώ. Είχε καθίσει, όµως, πρώτη εδώ η Τζέιν. Θα
ήταν καλύτερα τώρα να βρεις µια άλλη θέση για να καθίσεις
και σου υπόσχοµαι πως την άλλη φορά θα φυλάξω ειδικά για
σένα τη θέση αυτή». Ή θα µπορούσατε να είχατε προλάβει το
πρόβληµα αν είχατε αντιµετωπίσει από την αρχή το θυµό της
Σάρας. Θα µπορούσατε να την είχατε ρωτήσει, «Τι συνέβη
και είσαι τόσο θυµωµένη;» Να την είχατε αφήσει να µιλήσει
πρώτη γι’ αυτό. Θα µπορούσατε να της εξηγήσετε ξεκάθαρα
συνέπειες εάν συνεχίζει να αρνείται να αλλάξει θέση.
3. ∆ώστε συγκεκριµένες οδηγίες σε έναν από τους βοηθούς
σας να ενεργήσει σαν φίλος του Τζόι και να τον αναλάβει·
να δώσετε στον Τζόι βασικό ρόλο στο παιχνίδι·
διατυπώστε ξεκάθαρες προσδοκίες για το χρόνο του
παιχνιδιού, να ορίσετε µε ξεκάθαρο τρόπο ποιες θα είναι
οι συνέπειες για όποιον δεν εκπληρώσει τις προσδοκίες
αυτές και να έχετε έναν βοηθό να προσέχει όποιον
χρειαστεί να βγει από το παιχνίδι.
4. Αν έχετε έναν επιπλέον βοηθό, ζητήστε του να µάθει ποιο
είναι το πρόβληµα. Αν είστε µόνος/η, ρωτήστε την
ευγενικά αν χρειάζεται κάτι. Πιθανές αιτίες τις
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συµπεριφοράς της µπορεί να είναι: να µην έχει µάθει να
κάθεται κάπου για πολύ ώρα· χρειάζεται να πάει στην
τουαλέτα· κάθεται σε σπασµένη καρέκλα ή η καρέκλα δεν
είναι το κατάλληλο µέγεθος· την πειράζει κάποιος που
κάθεται πίσω της. Αν το κρίνετε απαραίτητο µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε µια φράση ανταπόκρισης όπως για
παράδειγµα, Καταλαβαίνω πως θέλεις να ρίξεις µια µατιά
στις ζωγραφιές που υπάρχουν στους τοίχους µα θα
προτιµούσα να το κάνεις µετά το τέλος της ιστορίας µας.
Έπειτα, µπορούµε να τις δούµε µαζί.»

Πρόκληση

Το πρόβληµα που φαίνεται στην εικόνα δεν είναι αναπόφευκτο. Ο
µύθος πως κάποιοι δάσκαλοι/ δασκάλες έχουν το χάρισµα της
πειθαρχίας και κάποιοι άλλοι όχι, δεν είναι αλήθεια. Η σωστή
πειθαρχία χρειάζεται δουλειά και πολύ προσευχή, και είναι
απαραίτητη αν θέλουµε να επιτύχουµε το στόχο µας. Η σωστή
πειθαρχία αποτελεί το υπόβαθρο για...
σωστό πρότυπο
χτίσιµο σχέσεων
διδασκαλία για ανταπόκριση.
Έχετε στη διάθεσή σας µια λίστα πραγµάτων που µπορείτε να
κάνετε προκειµένου να προλάβετε την εµφάνιση προβληµάτων
πειθαρχίας κι ακόµα ένα ξεκάθαρο σχέδιο δράσης. Τώρα
εξαρτάται από σας να εφαρµοστεί µε τη βοήθεια του Θεού.
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1. ∆ιδάσκετε το εδάφιο για αποστήθιση και συµµετέχουν όλοι οι µαθητές
εκτός από δυο αγόρια. Τα αγόρια κάθονται στο πίσω µέρος της τάξης και
κοιτάζουν κάτι που έβγαλαν από την τσέπη τους. Γελάνε και ενοχλούν
εκείνους που παρακολουθούν. ∆εν έχεις βοηθούς στην τάξη και µένουν δέκα
λεπτά για να τελειώσει το µάθηµα.
Πώς θα ανταποκριθείς σε αυτό το πρόβληµα;
Ποια περαιτέρω βήµατα κρίνετε απαραίτητα;

2. Η Σάρα δεν ήρθε µε καλή διάθεση στην τάξη. Μάλωσε µε τη µητέρα της
την ώρα που έφευγε από το σπίτι. Πριν αρχίσει το µάθηµα, τριγύρναγε στην
τάξη χτυπώντας τα πόδια της µε άγρια έκφραση στο πρόσωπό της. Όταν ήρθε
η ώρα να ξεκινήσει το µάθηµα, είπατε σε όλους να καθίσουν κάτω. Ένα άλλο
κορίτσι, η Τζέιν, την οποία η Σάρα δε συµπαθούσε πολύ καθόταν στην
πρώτη σειρά όταν θυµήθηκε πως είχε αφήσει την Αγία της Γραφή στο πίσω
µέρος της τάξης. Η Τζέιν άφησε τη ζακέτα της στην καρέκλα και πήγε να την
πάρει. Στο µεταξύ η Σάρα, σηκώθηκε, έβαλε τη ζακέτα σε άλλη καρέκλα και
κάθισε στην καρέκλα που καθόταν η Τζέιν. Είδατε πως στην καρέκλα αυτή
είχε καθίσει πρώτη η Τζέιν. Ζητάτε από τη Σάρα να αλλάξει θέση µα εκείνη
σας κοιτάζει µε άγριο βλέµµα και απαντά, «Όχι, δεν καθόταν κανένας εδώ
όταν ήρθα.»
Πώς θα ανταποκριθείς σε αυτό το πρόβληµα;
Ποια περαιτέρω βήµατα κρίνετε απαραίτητα;

Περπατώντας µε το Μεγάλο ∆άσκαλο, Copyright © 2004 BCM International

: Αναπτύσσοντας ένα σχέδιο Πειθαρχίας

19

3. Την προηγούµενη εβδοµάδα η ώρα του παιχνιδιού ήταν σκέτη καταστροφή.
Όποιες οδηγίες και αν δώσατε, ο Τζόι αποφάσισε να τις αγνοήσει. Όταν όλοι
έπαιζαν, εκείνος τριγύριζε κι έκανε πράγµατα που δεν έπρεπε να κάνει. Οι δύο
σας βοηθοί δεν έχουν µεγάλη εµπειρία και δεν ήξεραν τι να κάνουν. Την
προηγούµενη εβδοµάδα, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο τα καταφέρατε, µα δε
θέλετε να επαναληφθεί.
Τι διαφορετικό θα κάνετε προκειµένου να αποτρέψετε το
πρόβληµα;
Με ποιο τρόπο θα αντιδράσετε, εσύ και οι βοηθοί σου, εάν
προκύψει το ίδιο πρόβληµα αυτή την εβδοµάδα;

4. Είναι η πρώτη φορά της Ελίζαµπεθ στο µάθηµά σας. Είναι ένα έξυπνο
εξάχρονο κορίτσι από µια προβληµατική γειτονιά. Την έφερε µια φίλη της
που πηγαίνει σε άλλη τάξη. Είναι ευγενική, και συµµετείχε σχετικά καλά σε
όλες τις δραστηριότητες. Όµως, στη διάρκεια του Βιβλικού µαθήµατος η
Ελίζαµπεθ αποφάσισε να σηκωθεί και να κάνει µια βόλτα στην τάξη. Όταν
σηκώνεται, βλέπετε πως αρκετοί από τους µαθητές αρχίζουν να δείχνουν
περισσότερη προσοχή σε εκείνη παρά στην ιστορία.
Πώς θα ανταποκριθείς σε αυτό το πρόβληµα; (Θυµηθείτε να
εξετάσετε τους πιθανούς λόγους για τη συµπεριφορά της Ελίζαµπεθ.)
Πώς θα συµπεριφερθείτε προκειµένου να κερδίσετε και πάλι την
προσοχή όλων;
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Α»

Αναπτύσσοντας ένα Σχέδιο
Πειθαρχίας
∆ιατύπωση του σκοπού:
Προσευχή µου είναι στο τέλος αυτού του µαθήµατος να αναπτύξετε ένα
ξεκάθαρο σχέδιο πειθαρχίας το οποίο θα σας επιτρέψει να γίνετε πρότυπα,
να χτίσετε σχέσεις και να διδάξετε αποτελεσµατικά.

Χωρίς αποτελεσµατική πειθαρχία...
_____________________ καταρρέει.
_____________________ καταρρέουν.
_____________________ καταρρέει.

1. Αναπτύξτε σαφείς προσδοκίες
Εργασία για το σπίτι
Ποιοι, κατά τη γνώµη σας, πέντε κανόνες είναι απαραίτητοι
στην τάξη σας;
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Β»— ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ

2. Να αποφύγουµε προβλήµατα πειθαρχίας
Εξετάστε τους δασκάλους και τους βοηθούς
Πριν τη συνάντηση
Προσεύχεστε πριν το µάθηµα;
Έχετε σκεφτεί όλες τις λεπτοµέρειες (ποιος/ τι/ πότε) πριν αρχίσει το µάθηµα;
Είναι όλα σας τα υλικά τοποθετηµένα στη σωστή χρονική σειρά;
Είστε προετοιµασµένοι και έτοιµοι να υποδεχτείτε τους µαθητές;
Στη διάρκεια της συνάντησης
Αρχίζετε στην ώρα σας;
Ενισχύετε θετικά την καλή συµπεριφορά;
Είναι οι οδηγίες σας ξεκάθαρες;
Γνωρίζετε και χρησιµοποιείτε τα ονόµατα των µαθητών;
Στη διάρκεια του µαθήµατος
Έχετε οπτική επικοινωνία µε τους µαθητές;
Είστε εξοικειωµένοι µε το µάθηµα ή έχετε ανάγκη τις σηµειώσεις σας;
Οι µαθητές παίρνουν µέρος στο µάθηµα ή απαιτείτε να κάθονται και να σας
ακούν;
Χρησιµοποιείτε εποπτικά προκειµένου να ελκύσετε την προσοχή των
µαθητών;
Σε όλη τη συνάντηση
Είστε όµορφα ντυµένοι;
Έχετε οποιεσδήποτε συµπεριφορές οι οποίες αποσπούν τους µαθητές;
Ο δάσκαλος και οι βοηθοί ανακατεύονται και δουλεύουν µε τους µαθητές ή
κάθονται και µιλάνε µεταξύ τους;
Είναι ο δάσκαλος και οι βοηθοί πρότυπο της συµπεριφοράς που αναµένετε
από τους µαθητές;
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Γ»— ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ
Εξετάστε τους µαθητές
Μήπως κάποιος από τους µαθητές έχει πρόβληµα όρασης/
ακοής/ανάγνωσης το οποίο θα τον εµποδίσει να συµµετέχει;
Είναι µήπως το υλικό πολύ εύκολο ή πολύ δύσκολο για κάποιους από τους
µαθητές;
Μήπως ο προβληµατικός µαθητής έχει κάποια ανάγκη που δε φαίνεται η
οποία µένει ανικανοποίητη όπως η ανάγκη για προσοχή ή φυσική
µετακίνηση;
Χρειάζεστε περισσότερους βοηθούς προκειµένου να δοθεί στους µαθητές
η προσοχή που χρειάζονται;
Γνωρίζουν οι µαθητές ποιες είναι οι προσδοκίες σας;
Υπάρχει κάτι το οποίο θα στερηθούν οι µαθητές αν δε φέρονται σωστά;
Αν ναι, ποιο; Αν όχι, γιατί όχι;

Εξετάστε την αίθουσα διδασκαλίας
Είναι η τάξη τακτοποιηµένη όταν έρχονται οι µαθητές;
Είναι η τάξη άνετη; Σκεφτείτε το µέγεθος, τον εξαερισµό, το φως, το
µέγεθος των καθισµάτων και το χώρο για τα παλτά.
Βλέπουν όλοι οι µαθητές από εκεί που κάθονται αυτό που κάνετε;
Είναι οι καρέκλες τοποθετηµένες έτσι που να µην ενισχύονται
προβλήµατα πειθαρχίας;
Ποια είναι η θέση σας για το αν επιτρέπεται να κάθονται µαζί
σκανταλιάρηδες;
Κάθονται οι βοηθοί ανάµεσα στους µαθητές;
Μήπως οι µαθητές κοιτάζουν µια πόρτα, ένα παράθυρο ή µια αφίσα που
τους δηµιουργεί περισπασµούς;

Εξετάστε το πρόγραµµα
Οι µαθητές, πριν το µάθηµα, τρέχουν πάνω κάτω στην τάξη, ή παίρνουν
µέρος σε κάποια πριν το µάθηµα δραστηριότητα;
Μήπως οι µαθητές βαριούνται από την επανάληψη των ίδιων κάθε φορά
δραστηριοτήτων; Αν ναι, σκεφτείτε να τροποποιήσετε κάποια πράγµατα
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όπως τους ύµνους, τους βοηθούς που σηκώνεις, τα εποπτικά, τα κουίζ και
τις µεθόδους επανάληψης.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «∆»— ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ
Υπάρχει µήπως κάποια συγκεκριµένη δραστηριότητα η οποία προκαλεί
προβλήµατα πειθαρχίας; Αν ναι, σκεφτείτε µήπως πρέπει να την παραλείψετε
για µια ή και δύο εβδοµάδες ή να την καταργήσετε.
Χρειάζονται οι µαθητές κάποιο διάλειµµα για χυµό ή κάποια φυσική
δραστηριότητα;
Προγραµµατίζετε κατά διαστήµατα ειδικά προγράµµατα· για παράδειγµα,
καλείτε έναν οµιλητή, κάνετε εβδοµάδα επανάληψης ή προβάλετε κάποιο
βίντεο που σχετίζεται µε το µάθηµα;
Έχετε σκεφτεί ποτέ να δηµιουργήσετε ένα χώρο όπου θα λέτε την ιστορία;
Μήπως πρέπει να ξοδεύετε περισσότερο ή λιγότερο χώρο σε κάποιες
δραστηρίοτητες;
Χρειάζεστε µήπως κάποιο σύστηµα βαθµολόγησης που ενθαρρύνει την καλή
συµπεριφορά;
Έχετε καθιερώσει σήµατα τα οποία υπενθυµίζουν την αναµενόµενη
συµπεριφορά, όπως ένα σφύριγµα, υψωµένο χέρι ή το χτύπο µιας µικρής
καµπάνας;

1. Εξετάστε τις τέσσερις περιοχές που προκαλούν τα προβλήµατα πειθαρχίας
και αξιολογήστε την κατάσταση διδασκαλίας σας.
2. Σηµειώστε τρία τουλάχιστον πράγµατα που θα µπορούσατε να κάνετε
προκειµένου να αποτρέψετε προβλήµατα πειθαρχίας στην τάξη σας.
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Ε»— ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ

3. Αναπτύξτε ένα σχέδιο δράσης
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Ζ»— ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ

4. Εφαρµογή του σχεδίου
•

Να ανταποκριθείτε αντί να αντιδράσετε
Καταλαβαίνω πως ____________________________
αλλά εγώ ___________________________________ .
Ίσως µπορούµε να ___________________________.

•

Καταστήστε σαφείς τις συνέπειες
Αν
_______________________________________
Τότε _______________________________________.

• ∆ώστε χρόνο στο µαθητή

Συζητήστε το πρόβληµα πειθαρχίας που σας έχει δοθεί.
Πώς θα το αντιµετωπίζατε;
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• Να κοιτάξετε το µαθητή
• Να προχωρήσετε προς το µέρος που κάθεται
• Να του απευθύνεται το λόγο
• Να του αλλάξετε θέση
• Να του µιλήσετε ιδιαιτέρως
• Να ζητήσετε βοήθεια
• Να τον αποκλείσετε από το µάθηµα
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