
 

Ενότητα:  Δεξιότητες αυτοδιαχείρισης  

 

Το συναισθηματικό συμβόλαιο της ομάδας σας 

 

 
Χρονικό πλαίσιο: ~ 45 λεπτά 

 

Χώρος:  ένα δωμάτιο 

 

Συμμετέχοντες : όλη η ομάδα

 

Υλικά :   μαρκαδόροι, χαρτιά Α4, στυλό,  μεγάλα χαρτιά για τον πίνακα, μουσική      

 

  

Διαδικασία: 

Με μία απαλή  μουσική να παίζει, οι εκπαιδευτές μοιράζουν ένα χαρτί Α4 σε κάθε 
συμμετέχοντα και τους ζητούν να ζωγραφίσουν έναν τροχό με μερικές ακτίνες. 
Έπειτα, τους ζητούν να αναλογιστούν κάποια χαρακτηριστικά, μιας τάξης στην οποία 
ήταν μαθητές στο σχολείο, τα οποία δεν τους άρεσαν. Μετά να γράψουν σε κάθε 
ακτίνα μια «λέξη κλειδί» π.χ. άγχος, τσακωμοί, κακοί βαθμοί κλπ. Έπειτα τους 
ζητούν να γυρίσουν το χαρτί, να ζωγραφίσουν έναν άλλον τροχό με μερικές ακτίνες 
και να γράψουν κάποια χαρακτηριστικά, μιας τάξης στο σχολείο, τα οποία τους 
άρεσαν πάρα πολύ π.χ. φιλία, παιχνίδια κλπ. Μετά σχηματίζουν ζευγάρια και 
συζητούν για τους τροχούς τους. Ύστερα από μερικά λεπτά συζήτησης, σχηματίζουν 
ομάδες των 4-6 ατόμων και κάνουν λίστες με τα θετικά και αρνητικά συναισθήματα 
και καταστάσεις, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις ιδέες.Τα  παρουσιάζουν στην 
ολομέλεια . Έπειτα ο εκπαιδευτής τους ρωτά « αν θέλετε να έχετε μια καλή τάξη με 
την ομάδα μας τι θα κρατάγατε από την λίστα και τι δεν θα περιλαμβάνατε;». Οι 
εκπαιδευτές υπογραμμίζουν τις επιθυμίες των συμμετεχόντων και συμπεριλαμβάνουν 
και τις δικές τους. Είναι πολύ σημαντικό οι εκπαιδευτές να συμπεριλάβουν στις 
επιθυμίες τους όπως π.χ. α) την συνέπεια στον χρόνο, β) την αθόρυβη χρήση των 
κινητών τηλεφώνων, γ) την υποχρέωση όλων των συμμετεχόντων να ενημερώνουν 
στην ώρα τους για απουσίες κλπ. Στο τέλος οι εκπαιδευτές παρουσιάζουν τους μη 
διαπραγματεύσιμους όρους του συμβολαίου, οι οποίοι μπορούν να ποικίλουν 
ανάλογα με την ομάδα στόχου , π.χ. 1) όχι λεκτική η ψυχολογική βία, 2) όχι 
ειρωνεία, 3) απαγορεύεται το κάπνισμα, το ποτό, το φαγητό στην αίθουσα. 

 Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτοί οι όροι δεν είναι απαραίτητοι. Μετά από αυτήν 
την διαδικασία το συναισθηματικό συμβόλαιο είναι έτοιμο και όλοι οι εκπαιδευτές και 
οι εκπαιδευόμενοι το προσυπογράφουν. Είναι πολύ σημαντικό το ότι, οτιδήποτε 
μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα πρέπει να αναφέρεται στο συμβόλαιο εκ των 
προτέρων, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να είναι ενημερωμένοι και να αισθάνονται 
σεβασμό. Το συμβόλαιο πρέπει να κρεμαστεί κάπου στον χώρο του σεμιναρίου ή 
στην αίθουσα της ομάδας έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να το βλέπουν 
ανά πάσα στιγμή. Αν κάποιοι από τους κανόνες παραβιαστούν, τότε πρέπει να 



δημιουργηθεί ένα νέο συμβόλαιο μετά από σοβαρή συζήτηση.        

 

 

Στόχος / σκοπός: 

Το συναισθηματικό συμβόλαιο είναι μια διαδραστική διαδικασία η οποία ξεκαθαρίζει 
τις ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ και τις ΑΝΑΓΚΕΣ  μέσα σε ένα συγκεκριμένο χωροταξικό και 
γνωστικό πλαίσιο  το οποίο γνωρίζουν εκ των προτέρων και έχουν δεσμευτεί σ'αυτό 
οι συμμετέχοντες. Και ενώ το γνωστικό συμβόλαιο είναι σε ένα βαθμό δεδομένο, το 
συναισθηματικό συμβόλαιο συναποφασίζεται από όλους τους συμμετέχοντες 
(εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους) με σκοπό να διευκολύνει την καλή λειτουργία 
του γνωστικού. Δηλαδή αυτή η διαδικασία βοηθά στην συνειδητοποίηση και 
δέσμευση των μελών και υποβοηθά το μαθησιακό-γνωστικό μέρος της εκπαίδευσης 
ή την δυναμική μιας ομάδας. Το συναισθηματικό συμβόλαιο είναι ένα πολύ 
σημαντικό εργαλείο στην εκπαίδευση ενηλίκων και στην δια βίου μάθηση από την 
στιγμή που το άτομο είναι το υποκείμενο και όχι το αντικείμενο της μαθησιακής 
διαδικασίας.       

 

 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

Πως νοιώθετε για το γεγονός ότι το συμβόλαιο μας συναποφασίστηκε; 

Τι ήταν εύκολο και τι δύσκολο για σας σε αυτήν την διαδικασία; 

 

 

Πηγή: 

«Αγγίζοντας τον κύκλο» πρόγραμμα πρόληψης για μαθητές – έκδοση της Κίνησης 

«ΠΡΟΤΑΣΗ», Πάτρα 2002.  

 


