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Συνεργασία : Εγκάρσια Δεξιότητα Ζωής  



Μελέτη Περίπτωσης:  
Η Άντζη , ο Θοδωρής και οι άλλοι. 

 

 
        Ένας μήνας έχει περάσει από την έναρξη του σχολικού έτους . 
Η Άντζη, ζωηρή μαθήτρια της Α ΄Λυκείου, προβεβλημένη, αθλητική, μοντέρνα, εμφανισιακά 

επιβλητική και όμορφη, έχει άποψη για όλα τα θέματα και διάσπαση προσοχής. Κάθεται 
στο τελευταίο θρανίο μαζί με την Έρυκα. Έχω αντιληφθεί ότι, εκτός των άλλων 
διαταρακτικών συμπεριφορών της, με σχόλια της έχει στοχοποιήσει το Θοδωρή (ο οποίος 
δυσφορεί αλλά δεν αντιδρά λεκτικά), μαθητή ήρεμο, με μέτρια εμφάνιση, σιωπηλό στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, απομονωμένο, μάλλον δειλό, και με προβλήματα προσωπικής 
υγιεινής. Κάθεται στη μέση περίπου στης τάξης (μακριά από την Άτζη), κάπου στο μέσο της 
αίθουσας.  

Την Τρίτη, ζητώντας  έκφραση άποψης στο μάθημα της έκθεσής από το Θοδωρή, εκείνος 
ευγενικά αρνήθηκε να μου απαντήσει. Πετάχτηκε τότε η Άντζη και είπε: « Δεν τον ρωτάτε 
καλύτερα κάθε πότε πλένεται που έχουμε πεθάνει από την μπόχα εδώ μέσα…;». Ο Θοδωρής 
για πρώτη φορά « απάντησε» αστραπιαία πετώντας στο θρανίο της ‘Αντζη με δύναμη το 
βιβλίο του… Ακολούθησε πανδαιμόνιο με την τάξη να χωρίζεται στα δύο… 

 
• Τι μπορώ να κάνω ;  
 
• Ποιος μπορεί να με βοηθήσει;  
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Ενεργητική ακρόαση  

Ακρόαση : αυξημένη προσοχή 
Στο συνολικό νόημα των λεγομένων : περιεχόμενο και 
συναίσθημα μηνύματος, τα λεκτικά και εξωλεκτικά 
στοιχεία του μηνύματος (Στεφάνου Α., 2020) 

ΟΧΙ ΚΡΙΤΙΚΗ 

ΟΧΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 ΟΧΙ ΗΘΙΚΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ  



Ενεργητική ακρόαση  

Αποφυγή διακοπής , Διατήρηση 
ενδιαφέροντος, εξωτερίκευση ενδιαφέροντος, 
οργάνωση πληροφορίας (Στεφάνου Α., 2020) 

Σε κλίμα  

ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

ΑΝΟΧΗΣ  ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 

ΘΕΡΜΗΣ 
ΥΠΟΔΟΧΗΣ 



ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ (empathy) 

 

 
 

 

• https://www.youtube.com/watch
?v=BrHBz6E-M_A 
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Πηγές Φωτογραφικές  

• Διαφάνεια 1 : https://kissflow.com/digital-workplace/collaboration/what-is-collaboration/ 

• Διαφάνεια 7-8: http://salehmokhtari.com/reflective-thinking/reflective-thinking-2/ 

• Διαφάνεια 9: https://www.true.gr/synesthimata-diavazoume-tous-allous-kalytera-ta-aftia-mas/ 
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