
LOGOwww.themegallery.com 

ΚΑΛΛΙΔΡΓΧΝΣΑ ΠΟΛΤΓΙΑΣΑΣΑ

ΣΟΝ ΦΤΥΙΚΟ ΚΟΜΟ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ
ΓΡ. ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ Κ. ΓΑΛΑΝΗ

ΤΝΣΟΝΙΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ – ΓΡΑΦΔΙΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΤΣΓΑΡΓΗ



Πώο νξίδεηαη ν ςπρηθόο θόζκνο;1

Ψπρνινγηθό θιίκα νηθνγέλεηαο2

Ψπρνινγηθό θιίκα ζρνιηθήο ηάμεο3

Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο4

Γομή ηης παροσζίαζης

Πνηόηεηα καζήκαηνο5



Έννοια πολσζύνθεηη και με πολλαπλές 
ερμηνείες, ο «υστικός ηοσ παιδιού» 

Πώς προζεγγίζεηαι; 

Πώς καηανοείηαι; 

 Και, κσρίως, πώς καλλιεργείηαι πολύπλεσρα 

και πολσδιάζηαηα, ώζηε να αναπηστθεί ηο 

παιδί ως μια ολοκληρωμένη προζωπικόηηηα; 



ε ςπρηθή ηζνξξνπία ηνπ παηδηνύ πξνζδηνξίδεηαη από δύν 

θπξίσο πεξηβάιινληα: 

(α) ην ςπρνινγηθό θιίκα ηεο νηθνγέλεηαο

(β) ην ςπρνινγηθό θιίκα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο



Cycle Diagram

σπερπροζηαηεσηικός

4 βαζηθνί 

ηύπνη γνλέσλ

ηάζεις και 
ζσναιζθήμαηα

Α: Τη ελλννύκε ςπρνινγηθό θιίκα ηεο νηθνγέλεηαο

Δημοκραηικός - ανεκηικός 

Ανηαγωνιζηικός - ασηαρτικός 

Απορριπηικός

λογικός 

ζσνδσαζμός



Diagram

Ο ζσναιζθημαηικός ηομέας

Ο ηομέας κοινωνικής οργάνωζης

Ο ηομέας εργαζίας

Οη ηνκείο πνπ 

ζπλζέηνπλ ην 

ςπρνινγηθό 

θιίκα ηεο ηάμεο 

Β: Τη ελλννύκε ςπρνινγηθό θιίκα ηεο ηάμεο



Diagram

 Χς προς ηον 
ζσναιζθημαηικό ηομέα:

 Η θιλικόηηηα, η αλληλοβοήθεια

 Οι πποζηπιβέρ μεηαξύ ηυν 

μαθηηών

 Η μεποληπηική ζηάζη 

δαζκάλος απένανηι ζε 

μεπικούρ μαθηηέρ 

 Η ζςζσέηιζη ηυν 

ζςναιζθημάηυν με ηα 

μαθηζιακά αποηελέζμαηα

 Χς προς ηον ηομέα κοινφνικής οργάνφζης:

 Η ύπαπξη ηςποποιημένυν κανόνυν ζςμπεπιθοπάρ

 Η ζςμμεηοσή μαθηηών ζηη λήτη αποθάζευν

 Οι ανηαγυνιζηικέρ ζσέζειρ

Τα θπξηόηεξα ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ςπρηζκό ηνπ παηδηνύ 

 Χς προς ηον ηομέα εργαζίας:

 Ο πςθμόρ διεξαγυγήρ ηος 

μαθήμαηορ

 Η ςποδομή ηος ζσολείος και η 

δςναηόηηηα αξιοποίηζήρ ηηρ

 Οι ζηόσοι επγαζίαρ / Ο βαθμόρ 

δςζκολίαρ ηυν επγαζιών

 Η ικανοποίηζη πος λαμβάνει ο 

μαθηηήρ από ηη ζσολική επγαζία

 Η οπγάνυζη από ηο δάζκαλο (ή η 

έλλειτή ηηρ) ζηιρ δπαζηηπιόηηηερ ηηρ 

ηάξηρ



Τν ζεηηθό ςπρνινγηθό θιίκα ηεο ηάμεο 

είλαη πνιύ βαζηθό  ζηελ θαιιηέξγεηα 

ηνπ ςπρηθνύ θόζκνπ ηνπ παηδηνύ, γηαηί:

Πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ

εληζρύεη ηε καζεζηαθή 

ηθαλόηεηα

Γεκηνπξγεί θιίκα 

εκπηζηνζύλεο

Δληζρύεη ηελ

θνηλσληθόηεηα 

Ασηοζσναίζθημα

Θεηική ζηάζη ζηο ζτολείο

σναιζθημαηική αζθάλεια

Κοινφνικοποίηζη

Δληζρύεη ηελ απηνγλσζία 

θαη απηνεθηίκεζε



Σπκκεηνρή ζε 

πνηθίιεο άιιεο 

δξαζηεξηόηεηεο

Αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ 

επηθνηλσλίαο, 

Θεηηθή 

απηναληίιεςε θαη 

απηνεθηίκεζε

Σηαζεξό ζηπι 

ζπκπεξηθνξάο

Απνθπγή 

απζηεξώλ 

ηηκσξηώλ

Δλίζρπζε 

ησλ 

«αόξαησλ» 

καζεηώλ

δεκνθξαηηθή 

θνηλσληθή 

νξγάλσζε

Σπλεθηηθόηεηα

ζπλεξγαηηθό

θιίκα

δάζκαλορ μαθηηήρ ηάξη

Σηξαηεγηθέο αλάπηπμεο ζεηηθνύ ςπρνινγηθνύ 

θιίκαηνο ζηελ ηάμε από ηνλ εθπαηδεπηηθό 

Χαξαθηεξηζηηθά



Cycle Diagram
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απνηειεζκαηηθή 

επηθνηλσλία

Σρέζε ηνπ 

καζεηή κε ηνλ 

εαπηό ηνπ

Γηακαζεηηθέο 

ζρέζεηο

Τξόπνη 

βειηίσζεο 

ησλ ζρέζεσλ



Block DiagramΠνηόηεηα καζήκαηνο

εληζρπηηθνί παξάγνληεο

ζσζηή 

πξνεηνηκαζία

δαζθάινπ

θαηάιιειν 

δηδαθηηθό 

πιηθό

κεζνδνινγηθή 

ζπλέπεηα

αμηνιόγεζε

δηάγλσζε

πξόιεςε

πξνβιεκάησλ
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Η από κοινού πποζπάθεια εκπαιδευηικών και γονέων 

ζηην ολοκληπωμένη ανάπηυξη ηου παιδιού 

και ζηην πολύπλευπη καλλιέπγεια ηου ψυχιζμού ηου 

μποπεί να οδηγήζει ζηη δημιουπγία 

ολοκληπωμένων πποζωπικοηήηων. 

ΔΠΙΛΟΓΟο


