
Σθ Δευτζρα 4 Απριλίου πραγματοποιικθκε ςτο ςχολείο μασθ 2θ κατά ςειρά 

ςυνάντθςθ-επίςκεψθ  τθσ κ. Ηαχαριά Ραφαζλασ, Ψυχολόγου- Εκπαιδευόμενθσ 

Γνωςτικισ υμπεριφορικισ Ψυχοκεραπεφτριασ του Κζντρου Παιδιοφ και 

Εφιβουζπειτα από πρόςκλθςθ τθσ κ. Διευκφντριασ. Θ κ. Ραφαζλα μασ μίλθςε για 

τθ βελτίωςθ των ςχζςεων και τθσ επικοινωνίασ μεταξφ των μακθτϊν τθσ ςχολικισ 

μονάδασ και ςυγκεκριμζνα για τθ διαχείριςθ των ςυγκροφςεων. 

 

Θ κουβζντα ξεκίνθςε με τον προςδιοριςμό του όρου τθσ ςφγκρουςθσ και 

διευκρινίςτθκε ότι είναι φυςιολογικό τα παιδιά να ςυγκροφονται όταν διαφωνοφν 

και προςπακοφν να εκφράςουν τθ γνϊμθ τουσ. Ζπειτα ζγινε ςαφζσ ότι ςε όλουσ 

τουσ χϊρουσ που παρευρίςκονται άτομα με διαφορετικζσ απόψεισ ξεςποφν πολλζσ 

διαφωνίεσ. Σο πϊσ μπορεί να περιοριςτεί αυτι θ πικανότθτα μασ το παρουςίαςε θ 

κ. Ραφαζλα μζςα από μία εξαιρετικι παρουςίαςθ που περιλάμβανε εικόνεσ και 

ςχζδια που γίνονταν εφκολα αντιλθπτά από τα παιδιά. Σο ςυγκεκριμζνο υλικό 

κάλυπτε όλεσ τισ πτυχζσ του κζματοσ και τόνιηε τουσ τρόπουσ διευκόλυνςθσ τθσ 

ςυνφπαρξθσ και τθσ επικοινωνίασ μεταξφ ςυμμακθτϊν και φίλων,  τα αίτια 

δθμιουργίασ των διαφωνιϊν, τουσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ και χριςιμεσ ςυμβουλζσ 

για τθν υιοκζτθςθ του ςεβαςμοφ, τθσ ενςυναίςκθςθσ και τθσ χριςθσ τθσ ςυγνϊμθσ 

ςτισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ. 



 

Προσ το τζλοσ τθσ παρουςίαςθσ αξιοποιικθκαν δφο εκπαιδευτικά ςενάρια και 

ζπειτα τον λόγο πιραν τα παιδιά τα οποία ξεκίνθςαν να περιγράφουν τισ δικζσ τουσ 

εμπειρίεσ. Σο ςίγουρο είναι ότι τα παιδιά είχαν ςυγκεντρϊςει μζςα ςτθν ψυχοφλα 

τουσ μεγάλο ςυναιςκθματικό φορτίο το οποίο κζλθςαν να μοιραςτοφν με τθν κ. 



Ραφαζλα που τουσ ενζπνευςε εμπιςτοςφνθ. ε όλθ τθ διάρκεια εκείνθ άκουγε με 

ιδιαίτερθπροςοχι, αφοςίωςθ και κατανόθςθ τα παιδιά που ικελαν να μιλιςουν 

και απαντοφςε ςτο κακζνα με ιδιαίτερθ διακριτικότθτα και ευςτοχία.  

 

Όταν ζφταςε θ ϊρα να αποχαιρετίςουμε τθν κ. Ραφαζλα, τα παιδιά επιδίωξαν να 

κλείςουν ραντεβοφ και για 3θ ςυνάντθςθ ενϊ παράλλθλα ηιτθςαν να τουσ δοκεί θ 

παρουςίαςθ για να τθ ςυμβουλευόμαςτε ςτθν τάξθ αλλά και για να τθ 

ςυμβουλεφονται ςτο ςπίτι όποτε νιϊκουν τθν ανάγκθ. 

 

 



 

 

 



 

 

 

Κ. Ραφαζλα ςασ ευχαριςτοφμε κερμά για τθν υπομονι, τθ λεπτότθτα και τθν 

ετοιμότθτά ςασ! Μασ αποφορτίςατε και μασ κακοδθγιςατε με τισ ςυμβουλζσ ςασ! 

Κάκε φορά που μασ επιςκζπτεςτε το ζργο ςασ είναι ιδιαίτεραυποςτθρικτικό και τα 

παιδιά ςασ λατρεφουν! 

Ε1: καπινάκθ Ακθνά, Ε2 : αραντινοφδθ Μαρία, τ: Ξφδα Ιςαβζλλα  



 

 

 

 

 

 


