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Τα προβλήµατα συµπεριφοράς είναι ουσιαστικά ζητήµατα
της ευρύτερης κατηγορίας των δυσκολιών
προσαρµογής.

Οι Cooper και Upton (1990) υποστηρίζουν ότι η
προβληµατική συµπεριφορά είναι αποτέλεσµα
κοινωνικής αλληλεπίδρασης και δεν δηµιουργείται µόνο
από το µαθητή που επιδεικνύει τη συµπεριφορά. Επίσης, 
υπογραµµίζουν ότι η αιτία για την εµφάνιση της
προβληµατικής συµπεριφοράς κατανοείται στο πλαίσιο
των δράσεων και αλληλεπιδράσεων µεταξύ των
συµµετεχόντων στο συγκεκριµένο περιβάλλον. 

Με τον όρο προβλήµατα συµπεριφοράς θεωρείται η
ακατάλληλη, αναποτελεσµατική ή και αποτυχηµένη
προσπάθεια του παιδιού να προσαρµοστεί οµαλά στις
απαιτήσεις του περιβάλλοντός του (Γαλανάκη, 2004).











Τι προσπαθεί να πετύχει κάποιες φορές το
παιδί µε την προβληµατική συµπεριφορά
µέσα στην τάξη;





∆ιαχείριση προβληµάτων
συµπεριφοράς στην τάξη



Πως προσδιορίζουµε τα προβλήµατα συµπεριφοράς

Το πρώτο βήµα στην αντιµετώπιση των προβληµάτων συµπεριφοράς
αποτελεί ο ακριβής και κατάλληλος προσδιορισµός της
προβληµατικής συµπεριφοράς. 

Η ανθρώπινη συµπεριφορά είναι µία σύνθετη πραγµατικότητα, που
απαιτεί προσοχή ως προς τον προσδιορισµό και την ερµηνεία της.

Κάθε συµπεριφορά παρουσιάζεται σε ένα κοινωνικό πλαίσιο. Τόσο η
αύξηση, όσο και η µείωσή της εξαρτάται από τη δυναµική της
συµπεριφοράς των άλλων. 

Η ίδια συµπεριφορά µπορεί να χαρακτηρίζεται ως προβληµατική από
έναν εκπαιδευτικό και όχι από κάποιον άλλο, εξαρτάται δηλαδή από
τα υποκειµενικά κριτήρια και τα επίπεδα ανοχής του κάθε
εκπαιδευτικού.

Ακόµη, ένας µαθητής µπορεί να έχει µεγαλύτερη υπερκινητικότητα
κατά τις τελευταίες ώρες της σχολικής µέρας, ενώ κατά το πρώτο
δίωρο να παραµένει στη θέση του για περισσότερο χρονικό
διάστηµα.



Κριτήρια προσδιορισµού µιας συµπεριφοράς ως «προβληµατικής»
σύµφωνα µε τους Zarkowska & Clements, 1994).

� Ακατάλληλη συµπεριφορά σε σχέση µε το αναπτυξιακό επίπεδο και την
ηλικία του παιδιού. Αυτό το κριτήριο αναφέρεται στο κατά πόσο µία
συµπεριφορά συνιστά απόκλιση από αυτήν που αναµένεται µε βάση την
αναπτυξιακή ηλικία του παιδιού, αν δηλαδή υπάρχει αναπτυξιακή
ανωριµότητα.

� Επικίνδυνη συµπεριφορά για την σωµατική ακεραιότητα και ασφάλεια
του ίδιου του παιδιού και των άλλων. Εδώ η έµφαση βρίσκεται στο κατά
πόσο η συνέχιση αυτής της συµπεριφοράς είναι επιζήµια για τον εαυτό
και τους άλλους (δασκάλα, συµµαθητές, γονείς, αδέλφια).

� Η συµπεριφορά αποτελεί αιτία ψυχολογικής πίεσης για τους άλλους.

� Η συµπεριφορά είναι ανασταλτικός παράγοντας για τη µάθηση. Όταν
µία συµπεριφορά συνδέεται µε προβλήµατα µάθησης, είτε στο γνωστικό
τοµέα είτε στην κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, µπορεί να
χαρακτηριστεί ως προβληµατική.

� Συµπεριφορά αντίθετη µε τις κοινωνικές σταθερές (όπως οι κλοπές, το
σκασιαρχείο, οι υλικές καταστροφές στο χώρο του σχολείου, η
κακοποίηση άλλων παιδιών).



Στοιχεία συµπεριφοράς

� Η συχνότητα της συµπεριφοράς: όσο πιο
συχνά παρουσιάζεται µία συµπεριφορά, τόσο
πιο µεγάλο είναι το πρόβληµα.

� Η ηλικία του παιδιού: όσο πιο µεγάλο είναι το
παιδί µε το πρόβληµα συµπεριφοράς, τόσο
πιο σοβαρό είναι το πρόβληµα.

� Η ένταση της συµπεριφοράς: όσο πιο
σοβαρή/ έντονη είναι η µορφή µε την οποία
εκδηλώνεται το πρόβληµα συµπεριφοράς, 
τόσο πιο µεγάλο είναι το πρόβληµα.



� Η Συµπεριφορική Προσέγγιση

� Η Οικοσυστηµική Προσέγγιση

� Η Ενεργητική Ακρόαση



Συµπεριφορική προσέγγιση

• Μία βασική αρχή είναι ότι οι συνέπειες µιας
συµπεριφοράς καθορίζουν την επανάληψη ή την
εξάλειψή της.

• Μία συµπεριφορά που έχει θετικά αποτελέσµατα
είναι πολύ πιθανό ότι θα διατηρηθεί, ενώ αν τα
αποτελέσµατα είναι δυσάρεστα για το άτοµο, η
συµπεριφορά θα µειωθεί ή θα εξαφανιστεί.

• Ενδείκνυται για προβλήµατα συµπεριφοράς που
παρουσιάζονται για πρώτη φορά και δεν εµφανίζουν
διάρκεια



Πλαίσιο λειτουργίας

Ο µαθητής µπορεί να σηκώνεται συνέχεια από τη θέση
του ή να µιλάει συνέχεια στο διπλανό του, π.χ όταν
έχει να λύσει ασκήσεις µαθηµατικών. 

Το ερέθισµα µπορεί να είναι οι εργασίες στα
µαθηµατικά (ποσότητα, βαθµός δυσκολίας) και η
αντίδραση είναι το πρόβληµα συµπεριφοράς. 

Οι συνέπειες µπορεί να είναι η αποφυγή των
ασκήσεων, αφού ο µαθητής ασχολείται µε τους
άλλους και τελικά αποφεύγει να λύσει τις ασκήσεις. 

Το πρόβληµα συµπεριφοράς έχει επικοινωνιακό
χαρακτήρα: µπορεί να εκφράζει την αδυναµία του
µαθητή να λύσει τις ασκήσεις που είτε είναι δύσκολες
είτε πολλές για εκείνον.



Παρέµβαση δασκάλου

Μείωση της ποσότητας των εργασιών, µε την
επιλογή πιο απλών ασκήσεων, ή µε τη
διδασκαλία µίας άλλης δεξιότητας που θα
διευκολύνει το παιδί να εκτελεί τις
δραστηριότητες χωρίς άγχος.



Στρατηγικές για την αποτελεσµατική χρήση των
κανόνων

Από την αρχή της χρονιάς, ο δάσκαλος ορίζει τους
βασικούς κανόνες συµπεριφοράς που εκφράζουν τις
απαιτήσεις του προς τους µαθητές ή προκύπτουν από το
συµβόλαιο (εκπαιδευτικό συµβόλαιο) που προέκυψε.

� Θετική διατύπωση των κανόνων (ο κανόνας «µη µιλάτε
µεταξύ σας όταν γράφετε» θα µπορούσε να διατυπωθεί
«Συγκεντρώνοµαι σε αυτά που έχω να γράψω».

� Σχέση θετικής διατύπωσης µε την επιθυµητή
συµπεριφορά όχι την προβληµατική.



Στρατηγικές για την αποτελεσµατική χρήση των
κανόνων

� Ο δάσκαλος διδάσκει τους κανόνες στα παιδιά.

Τα προβλήµατα συµπεριφοράς πολύ συχνά
αντιµετωπίζονται µε υπενθύµιση των κανόνων της
τάξης.

� Η πράξη έχει δείξει ότι αυτή η τακτική δεν επαρκεί
για µία αλλαγή.

� Η σαφής διδασκαλία των κανόνων είναι µία

διαδικασία που βοηθά τους µαθητές να κατανοήσουν την
λειτουργία των κανόνων



Στρατηγικές για την αποτελεσµατική χρήση των
κανόνων

� Ο δάσκαλος ορίζει το σύστηµα των θετικών
και αρνητικών συνεπειών από την εφαρµογή
ή παραβίαση των κανόνων. 

� Γίνεται σε συνεργασία µε τα παιδιά.

� Ο δάσκαλος υπενθυµίζει τους κανόνες είτε
γραπτά ή προφορικά



Τεχνικές συµπεριφορκής προσέγγισης

• Θετική ενίσχυση
• Αρνητική ενίσχυση
• Απόσβεση
• Υπερδιόρθωση
• Προσωρινή αποµάκρυνση
• Σταδιακή διαµόρφωση
• Σύστηµα συµβολικών αµοιβών
• Ανάλυση έργου
• Αµοιβαίο συµβόλαιο συµπεριφοράς
• Εκπαίδευση µε αυτοκαθοδήγηση
• Παιχνίδι ρόλων
• ∆ιδασκαλία εναλλακτικών τρόπων συµπεριφοράς
• Τιµωρία



Θετική ενίσχυση

Ορισµός µία ευχάριστη συνέπεια που ακολουθεί µία επιθυµητή συµπεριφορά
και συµβάλλει στην επανάληψη της (π.χ. έπαινος, χαµόγελο, χειροκρότηµα, 
πόντοι, βραβείο, αστεράκι, δραστηριότητα)

Στόχος η εδραίωση µίας αποδεκτής συµπεριφοράς
Συνθήκες ατοµικά, οµαδικά
∆ιαδικασία Η δασκάλα επιλέγει τις θετικές συµπεριφορές που θα επιβραβεύει

µέσα στην τάξη, π.χ. τις συµπεριφορές που υπαγορεύονται από τους
κανόνες της τάξης. Για παράδειγµα, µία επιθυµητή συµπεριφορά είναι το
κάθε παιδί να εκτελεί τις εργασίες του χωρίς να µιλάει στο διπλανό του
µέχρι να τελειώσει (συγκέντρωση προσοχής). Η δασκάλα επιλέγει τον τρόπο
που θα ανταµείβει τον µαθητή που δείχνει αυτή την επιθυµητή συµπεριφορά
(π.χ. απευθύνει ένα θετικό σχόλιο στο µαθητή έτσι ώστε να το ακούσουν
όλοι και να στραφεί η προσοχή τους σε αυτόν). Η θετική ενίσχυση µπορεί
ακόµη να χρησιµοποιηθεί, όταν ένας µαθητής εκδηλώνει µία ανεπιθύµητη
συµπεριφορά και η δασκάλα δίνει την προσοχή της σε έναν µαθητή που
δείχνει µία επιθυµητή συµπεριφορά. 

Πλεονεκτήµατα Είναι µία ευχάριστη εµπειρία για το µαθητή.
Μειονεκτήµατα Η επίδρασή της στο µαθητή εξαρτάται από το πρόγραµµα

παροχής των ενισχύσεων. Η συνεχής ενίσχυση (η δασκάλα επιβραβεύει
κάθε φορά που ο µαθητής δείχνει επιθυµητή συµπεριφορά) είναι λιγότερο
αποτελεσµατική από τη µερική ενίσχυση (η δασκάλα δεν επιβραβεύει κάθε
φορά που υπάρχει η κατάλληλη συµπεριφορά).



Αρνητική ενίσχυση

Ορισµός: είναι µία αντίδραση σε µία συµπεριφορά που αποµακρύνει κάτι
δυσάρεστο για το παιδί (το παιδί αποφεύγει κάτι δυσάρεστο)

Στόχος: η µείωση της ακατάλληλης συµπεριφοράς
Συνθήκες: ατοµικά, οµαδικά
∆ιαδικασία Η δασκάλα επιλέγει την συµπεριφορά στην οποία θα αντιδράσει. 

Για παράδειγµα, ένας µαθητής διακόπτει συνέχεια το µάθηµα. Η δασκάλα
αποφασίζει να µην επιτρέψει στο µαθητή να παρακολουθήσει το µάθηµα, 
για να µειώσει την ανεπιθύµητη συµπεριφορά του. Έτσι, τον βγάζει έξω
από την τάξη. Όµως, το αποτέλεσµα που έχει η αντίδραση της δασκάλας
αποδεικνύεται ότι λειτουργεί ως ενίσχυση της µη-αποδεκτής
συµπεριφοράς. Ο µαθητής εξακολουθεί να διακόπτει το µάθηµα. 
Συνεπώς, η αποµάκρυνση του από το µάθηµα δεν έχει το αποτέλεσµα
που θα είχε η τιµωρία (δηλαδή τη µείωση της µη-αποδεκτής
συµπεριφοράς) αλλά τελικά αποτελεί αρνητική ενίσχυση. Έτσι, φαίνεται
ότι για το µαθητή το να βγαίνει έξω από τη τάξη λειτουργεί ως αρνητική
ενίσχυση για την συµπεριφορά του, αφού βγαίνοντας έξω από την τάξη
αποφεύγει το µάθηµα, που µάλλον δεν του αρέσει.

Πλεονεκτήµατα: Είναι θετική για το άτοµο, αφού αποφεύγει κάτι
δυσάρεστο.

Μειονεκτήµατα: Πετυχαίνει την αύξηση της µη-αποδεκτής συµπεριφοράς



Υπερδιόρθωση

Ορισµός: έχει δύο µορφές: (α) την άµεση αποκατάσταση της ζηµιάς που έχει
προκληθεί από την προβληµατική συµπεριφορά, και (β) την εφαρµογή της
κατάλληλης συµπεριφοράς από το παιδί µε την προβληµατική συµπεριφορά

Στόχος: η µείωση της ακατάλληλης συµπεριφοράς
Συνθήκες: ατοµικά
∆ιαδικασία: Ο µαθητής εκδηλώνει µία µη-αποδεκτή συµπεριφορά (π.χ. 

χαλάει τα παιγνίδια των άλλων παιδιών) και η δασκάλα ζητά από το παιδί
να τα ξαναφτιάξει όπως ήταν (αποκαταστατική υπερδιόρθωση). Ακόµη, η
δασκάλα µπορεί να δείξει στο παιδί πώς να ασχολείται δηµιουργικά µε τα
παιγνίδια (υπερεξάσκηση µιας θετικής δεξιότητας). Ή όταν ένας µαθητής
µιλάει µε θυµό και χρησιµοποιεί άσχηµες εκφράσεις, η δασκάλα απαιτεί
από το µαθητή να µιλά µε θετικές εκφράσεις και µε ηρεµία.

Πλεονεκτήµατα: Το παιδί διδάσκεται να επανορθώνει τα αποτελέσµατα που
µπορεί να έχει η συµπεριφορά του στο περιβάλλον.

Μειονεκτήµατα: Είναι φανερό ότι αυτή η τεχνική απαιτεί διδασκαλία ένας-
προς-έναν και χρόνο για να έχει επιτυχία. Ακόµη, είναι πιθανό η
παρότρυνση της δασκάλας να αυξήσει την επιθετικότητα και άρνηση του
µαθητή να αποκαταστήσει τη ζηµιά που έκανε.



Προσωρινή αποµάκρυνση

Ορισµός: η αποµάκρυνση του µαθητή από ένα χώρο ή δραστηριότητα που
ενισχύει την συµπεριφορά του

Στόχος: η επαναφορά του µαθητή σε µία κατάσταση συναισθηµατικής
ηρεµίας

Συνθήκες: ατοµικά
∆ιαδικασία: Ο µαθητής µιλάει συνέχεια και ενοχλεί το διπλανό του
Ο δάσκαλος τον οδηγεί σε ένα χώρο µε ελάχιστα ερεθίσµατα «θρανίο

σκέψης» Ο µαθητής επιστρέφει όταν µπορεί να καθίσει στο θρανίο του
όταν δεν ενοχλεί το διπλανό του

Πλεονεκτήµατα: Είναι µία ανώδυνη διαδικασία που χρησιµοποιείται
ευρύτατα.
Μειονεκτήµατα: Η συχνή εφαρµογή της προσωρινής διακοπής µπορεί να

δηµιουργήσει στο µαθητή αρνητικά συναισθήµατα (αφού αποµονώνεται από
τους άλλους) και να διαµορφώσει µία αρνητική στάση της τάξης απέναντί
του. Η δασκάλα χρειάζεται να τονίζει στο µαθητή τον σκοπό της
προσωρινής διακοπής: ότι ο µαθητής που πηγαίνει στο «θρανίο της
σκέψης» θα µείνει εκεί για λίγο, ώσπου να είναι έτοιµος να γυρίσει στη
θέση του και να παρακολουθήσει το µάθηµα..



Σταδιακή διαµόρφωση

Ορισµός: η δασκάλα ενισχύει το µαθητή για κάθε συµπεριφορά που
πλησιάζει στην επιθυµητή συµπεριφορά

Στόχος: η διαµόρφωση µιας κατάλληλης συµπεριφοράς
Συνθήκες: ατοµικά, οµαδικά
∆ιαδικασία: Η δασκάλα παρατηρεί το µαθητή µε το πρόβληµα συµπεριφοράς

(π.χ. όταν είναι να γράψει, µιλάει συνέχεια στο διπλανό του και σηκώνεται
από τη θέση του) και τον ενισχύει κάθε φορά που εκείνος εκδηλώνει
θετικές συµπεριφορές. Έτσι, στο παραπάνω παράδειγµα η δασκάλα
επαινεί το µαθητή όταν γράφει χωρίς να µιλάει στο διπλανό του και
παραµένει έστω για λίγο στη θέση του. Σε αυτή την τεχνική, το
ενδιαφέρον της δασκάλας είναι να ενισχύσει µικρές ενδείξεις αποδεκτής

συµπεριφοράς, ώστε σταδιακά να διαµορφώσει µε τη χρήση της ενίσχυσης
µία συνολικά κατάλληλη συµπεριφορά.

Πλεονεκτήµατα: Είναι ευχάριστη εµπειρία για το µαθητή, αφού στηρίζεται
στη θετική ενίσχυση. Έτσι, δε δίνει έµφαση στο πρόβληµα συµπεριφοράς
αλλά σε κάποια θετικά σηµεία και δηµιουργεί ένα κλίµα αποδοχής του
µαθητή από τη δασκάλα.

Μειονεκτήµατα: Για να επιτευχθεί η διαµόρφωση της επιθυµητής
συµπεριφοράς απαιτείται χρόνος.



Σύστηµα συµβολικών αµοιβών
Ορισµός µία θετική συµπεριφορά επιβραβεύεται µε συµβολικές αµοιβές

(αµοιβές που µπορούν να ανταλλαχθούν µε κάποια άλλες ενισχύσεις)
Στόχος η διατήρηση µιας συµπεριφοράς
Συνθήκες ατοµικά, οµαδικά
∆ιαδικασία Η δασκάλα προσδιορίζει µε ακρίβεια µία κατάλληλη συµπεριφορά

(π.χ. «γράφω τις ασκήσεις της Γλώσσας χωρίς να ασχολούµαι µε το
διπλανό µου») και ορίζει την αξία της συµβολικής αµοιβής (εάν ένας
µαθητής τηρεί αυτόν τον κανόνα, η δασκάλα θα του δίνει µία «φατσούλα
που χαµογελάει» που θα την κολλά στο βιβλίο του). Μετά καθορίζεται µε
ακρίβεια το σύστηµα της ανταλλαγής. Έτσι, αν ένας µαθητής έχει πέντε
«φατσούλες», τότε µπορεί να τις ανταλλάξει µε µία εκπαιδευτική
δραστηριότητα, όπως το διάβασµα ενός βιβλίου από τη βιβλιοθήκη του
σχολείου.

Πλεονεκτήµατα Αυτή η τεχνική έχει υποστηριχθεί ως αποτελεσµατική στην
κινητοποίηση των παιδιών για να επαναλαµβάνουν την συµπεριφορά τους. 
Ακόµη, διδάσκει στο µαθητή να περιµένει την τελική ενίσχυση. Γι’ αυτό
συστήνεται για παιδιά µεγάλων τάξεων (∆΄, Ε΄ και ΣΤ΄) που µπορούν να
αποκτήσουν το αντάλλαγµα µε κάποια καθυστέρηση.

Μειονεκτήµατα Η ιδιαιτερότητα αυτής της τεχνικής είναι η χρήση της
ανταλλάξιµης αξίας των ενισχύσεων. Αλλά χρειάζεται προσοχή στις
µορφές των ανταλλάξιµων ενισχύσεων που προσφέρονται, ώστε οι
ενισχύσεις να οδηγούν σε µία παιδαγωγικά χρήσιµη και δηµιουργική
δραστηριότητα και όχι σε µία υλική αµοιβή.



Ανάλυση έργου

Ορισµός: η ανάλυση της τελικώς αποδεκτής συµπεριφοράς σε
βραχύχρονους και µακρόχρονους στόχους

Στόχος: η µείωση της ακατάλληλης συµπεριφοράς
Συνθήκες: ατοµικά
∆ιαδικασία: Ο µαθητής έχει µια επιθύµητη συµπεριφορά. Ο δάσκαλος θέτει

ως στόχο να µειωθεί η συχνότητα πχ. ο µαθητής να σηκώνεται από το
καρεκλάκι του 1 φορά σε κάθε διδακτική ώρα. ή να αλλάξει η κατάσταση
π.χ. ο µαθητής κάνει µία άσκηση στη γλώσσα χωρίς να σηκωθεί από τη
θέση του.. Αναλύεται σε υποστόχους. Ο µαθητής υλοποιώντας το
πρόγραµµα υλοποιεί και τους στόχους

Πλεονεκτήµατα: Αυτή η τεχνική είναι ιδιαίτερα χρήσιµη, όταν το
πρόβληµα συµπεριφοράς είναι εκτεταµένο και έντονο. Στην περίπτωση
αυτή, είναι αναγκαίο να διαµορφώνεται µία οργανωµένη παρέµβαση από
τη δασκάλα, ώστε η αλλαγή στην συµπεριφορά να είναι σταδιακή και
σταθερή.

Μειονεκτήµατα: Είναι µία χρονοβόρα διαδικασία και απαιτεί υποµονή στη
χρήση της.



Αµοιβαίο συµβόλαιο συµπεριφοράς

Ορισµός: γραπτή συµφωνία ανάµεσα στη δασκάλα και το παιδί
που προσδιορίζει µε ακρίβεια ποιες συµπεριφορές
επιβραβεύονται και ποιες ενισχύσεις προσφέρονται όταν το
παιδί συµπεριφερθεί κατάλληλα

Στόχος: η επανάληψη της κατάλληλης συµπεριφοράς
Συνθήκες: ατοµικά, οµαδικά

Πλεονεκτήµατα: Είναι µία τεχνική που διδάσκει στα παιδιά: (α) 
να αναπτύσσουν αυτοέλεγχο και υπευθυνότητα για την
συµπεριφορά τους µε τη χρήση της γραπτής συµφωνίας, και
(β) να διαπραγµατεύονται και να συµβιβάζονται µε τις
απαιτήσεις των άλλων και να ρυθµίζουν την συµπεριφορά
τους σύµφωνα µε καθορισµένα κριτήρια.



Εκπαίδευση σε αυτό-καθοδήγηση

Ορισµός: είναι µία τεχνική ελέγχου των σκέψεων, συναισθηµάτων και
πράξεων

Στόχος: η ρύθµιση της συµπεριφοράς από το ίδιο το άτοµο
Συνθήκες: ατοµικά
∆ιαδικασία: Ο µαθητής έχει ανεπιθύµητη συµπεριφορά Ο δάσκαλος

παρουσιάζει το γνωστικό πρότυπο Συµπεριφοράς (τι πρέπει να κάνει)
Ο µαθητής υλοποιεί µε εξωτερική αυτό-καθοδήγηση. Ο µαθητής υλοποιεί

µε εσωτερική αυτό- καθοδήγηση
Πλεονεκτήµατα: Αυτή η τεχνική είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατική για την

ανάπτυξη αυτοελέγχου στην αντιµετώπιση καταστάσεων, που το παιδί
καταφεύγει σε ακατάλληλες συµπεριφορές ως µόνη λύση. Ως τεχνική
είναι πιο κατάλληλη για παιδιά (στις τελευταίες τάξεις του ∆ηµοτικού) 
µε παρορµητική συµπεριφορά, διάσπαση προσοχής και επιθετικότητα.

Μειονεκτήµατα: Η εκπαίδευση σε αυτό-καθοδήγηση προϋποθέτει ότι ο
µαθητής έχει ισχυρό κίνητρο αλλαγής της συµπεριφοράς του, αφού
στηρίζεται στη συστηµατική συνεργασία δασκάλας και παιδιού.



∆ιαδικασία

(α) Επιλογή επεισοδίου: η δασκάλα επιλέγει ένα γεγονός/ επεισόδιο, όπου
εκδηλώνεται το πρόβληµα συµπεριφοράς. Για παράδειγµα, όταν παίζει ένας
µαθητής στην αυλή τον πλησιάζουν άλλα παιδιά και του µιλάνε άσχηµα.

(β) Παρουσίαση γνωστικού προτύπου: η δασκάλα περιγράφει στο µαθητή τις
σκέψεις της, π.χ. «Το πρόβληµα είναι ότι αυτοί έρχονται και µου µιλάνε
άσχηµα. Έχω θυµώσει πολύ. Είµαι εκνευρισµένος. Θέλω να τους χτυπήσω. 
Αλλά αν το κάνω αυτό θα µε χτυπήσουν κι εκείνοι, που είναι πιο πολλοί. Αν
τους µιλήσω άσχηµα, θα µου µιλήσουν κι εκείνοι µε τον ίδιο τρόπο. Είναι
καλό να ηρεµήσω. Θα µπορούσα να µη δώσω σηµασία σε αυτά που λένε. Να
πάω να παίξω µε το Μιχάλη, που είναι φίλος µου.»

(γ) Εξωτερική Αυτοκαθοδήγηση: το παιδί επαναλαµβάνει λέξη προς λέξη τις
οδηγίες, έτσι όπως τις παρουσίασε η δασκάλα.

(δ) Εσωτερική Αυτοκαθοδήγηση- τύπου Α: το παιδί επαναλαµβάνει τις
οδηγίες ψιθυριστά στον εαυτό του. Εδώ η δασκάλα ενθαρρύνει το παιδί να
εµπλουτίσει τις οδηγίες προς τον εαυτό του και µε δικές του σκέψεις.

(ε) Εσωτερική Αυτοκαθοδήγηση- τύπου Β: το παιδί αυτοκαθοδηγείται από
µέσα του. Εδώ η δασκάλα παρακολουθεί τις σκέψεις του παιδιού µέσα από
τις πράξεις του. Σε κάποιες στιγµές, η δασκάλα µπορεί να διακόπτει το
µαθητή µε ερωτήσεις, όπως «Τι ακριβώς σκέφτεσαι αυτή την στιγµή;»,

«Πες µου ποια λύση διάλεξες;».



Παιχνίδι ρόλων

Ορισµός: είναι η διαδικασία ταύτισης του παιδιού µε
ένα ρόλο που περιλαµβάνει κοινωνικές δεξιότητες
Στόχος: η παρατήρηση και η ερµηνεία της
προβληµατικής συµπεριφοράς από τον ίδιο το µαθητή
Συνθήκες: ατοµικά, οµαδικά
Πλεονεκτήµατα: Αυτή η τεχνική προωθεί την αυτο-
παρατήρηση και την ερµηνεία της προβληµατικής
συµπεριφοράς του µαθητή, σε καταστάσεις όπου
χάνει τον αυτοέλεγχο.
Μειονεκτήµατα: Πρόκειται για µία απαιτητική
διαδικασία, που απαιτεί συστηµατική και εντατική
ένας-προς-έναν επαφή της δασκάλας µε το µαθητή.



∆ιδασκαλία εναλλακτικών τρόπων
αντίδρασης

Ορισµός: η διαδικασία αυτή περιλαµβάνει την εκπαίδευση σε αναζήτηση
εναλλακτικών τρόπων αντίδρασης σε προβληµατικές καταστάσεις

Στόχος: η ανάπτυξη εναλλακτικών στρατηγικών από το µαθητή
Συνθήκες: ατοµικά
Πλεονεκτήµατα: Αυτή η τεχνική προσφέρει τη δυνατότητα στο µαθητή να

εξετάσει και να αξιολογήσει τον τρόπο σκέψης του, ώστε να αλλάξει την
συµπεριφορά του.

Μειονεκτήµατα: Η συζήτηση µε σκοπό την αναζήτηση εναλλακτικών
στρατηγικών µπορεί να προσφέρει στο µαθητή την ευκαιρία να δίνει
προκλητικές απαντήσεις στη δασκάλα, γεγονός που µπορεί να
δηµιουργήσει ψυχική ένταση στη δασκάλα. Σε αυτή τη περίπτωση, η στάση
της χρειάζεται να παραµένει ψύχραιµη και να αποφεύγει να απαντήσει στις
προκλήσεις του µαθητή. Ο στόχος αυτής της συζήτησης δεν είναι να
κριθεί ο µαθητής για τις λύσεις που προτείνει, αλλά να ανακαλύψει
εναλλακτικούς τρόπους αντίδρασης.



Οικοσυστηµική προσέγγιση

Προσεγγίζοντας τις προβληµατικές συµπεριφορές των µαθητών, ο
Durant (1995) υιοθετεί την οικοσυστηµική προσέγγιση, η οποία
βασίζεται στις εξής παραδοχές:

1. Η προβληµατική συµπεριφορά κατανοείται καλύτερα µέσα σε ένα
πλαίσιο αλληλεπιδράσεων που συντηρούν αυτή την συµπεριφορά. Αυτό
συµβαίνει χωρίς οι εµπλεκόµενοι (π.χ. εκπαιδευτικοί) να το
συνειδητοποιούν. Ενθαρρύνουν δηλαδή οι εκπαιδευτικοί ή οι γονείς
την προβληµατική συµπεριφορά των µαθητών µε κάποιες από τις δικές
τους συµπεριφορές (π.χ. απειλές, προσβολές προς τους µαθητές κλπ).

2. Η προβληµατική συµπεριφορά συνήθως συνεχίζει να υφίσταται γιατί
οι γονείς ή/και οι εκπαιδευτικοί συνεχίζουν να αντιδρούν µε τον ίδιο
τρόπο απέναντι στην προβληµατική συµπεριφορά, και χωρίς να το
επιδιώκουν, συµβάλλουν στη διατήρηση του προβλήµατος.

3. Μια αλλαγή στην προβληµατική συµπεριφορά µπορεί να οδηγήσει και
σε άλλες αλλαγές και µακροχρόνιες θετικές επιπτώσεις σε πολλές
πλευρές της συµπεριφοράς του µαθητή. 



Συνεπώς οι προβληµατικές συµπεριφορές είναι
αποτέλεσµα των δυναµικών αλληλεπιδράσεων

παιδιών και περιβάλλοντος (οικογενειακού, 
σχολικού) κι όχι έκφραση των δυσλειτουργιών του

παιδιού (Fraser, 2004)



Οικοσυστηµική - Γνωρίσµατα

� Εστιάζεται στην αλλαγή της προβληµατικής κατάστασης, όχι στη
διάγνωση ατόµων µε προβλήµατα.

� ∆εν απαιτεί πολύπλοκα προγράµµατα και δίνει την ευκαιρία στους
εκπαιδευτικούς εύκολα και άνετα, να έχουν ένα διαφορετικό τρόπο
αντιµετώπισης.

� Οι εκπαιδευτικοί ξεκινούν µε τις πτυχές του προβλήµατος που
µπορούν να αντιµετωπιστούν εύκολα.

� Αφήνει ανοιχτές πολλές και διαφορετικές ερµηνείες για την ίδια τη
συµπεριφορά

� Ενθαρρύνει τη συναισθηµατική ανοχή και την ευρύτητα αντιλήψεων
ιδίως στα χρόνια προβλήµατα (ενεργητική ακρόαση).

� Είναι σχεδιασµένη να οικοδοµεί πάνω – στα όποια – θετικά στοιχεία
του ατόµου.

� ∆εν απαιτούνται ειδικές γνώσεις για το θέµα









Αναγνώριση θετικών λειτουργιών

Ορισµός η αναγνώριση µιας θετικής λειτουργίας (επίδρασης) σε ένα
πρόβληµα συµπεριφοράς

Στόχος η αλλαγή του προβλήµατος συµπεριφοράς
Συνθήκες ατοµικά
∆ιαδικασία Η τεχνική της αναγνώρισης θετικών λειτουργιών σε ένα

πρόβληµα συµπεριφοράς περιλαµβάνει τα εξής βήµατα. Αρχικά, η
δασκάλα παρατηρεί το πρόβληµα συµπεριφοράς και αναζητά θετικές
λειτουργίες γι’ αυτό. Για παράδειγµα, η απουσία συµµετοχής ενός
παιδιού στο µάθηµα εξυπηρετεί µία θετική λειτουργία: την
εξοικονόµηση διδακτικού χρόνου για τα άλλα παιδιά. Η δασκάλα
αποκαλύπτει στη µαθήτρια αυτή τη θετική λειτουργία της
συµπεριφοράς της µε µία φράση, όπως «Ελένη, βλέπω ότι δεν
χρειάζεσαι τον χρόνο που σού αναλογεί µέσα στην τάξη. Έτσι µου
δίνεται η ευκαιρία να ασχοληθώ λίγο παραπάνω µε άλλα παιδιά..».

Πλεονεκτήµατα Η τεχνική της υποδήλωσης θετικών λειτουργιών σε
ένα πρόβληµα συµπεριφοράς βοηθά το µαθητή να σκεφτεί κάποιες
θετικές λειτουργίες που ίσως να µην επεδίωκε. Έτσι, µε αυτή την
νέα οπτική ο µαθητής επαναπροσδιορίζει την συµπεριφορά του µε
τελικό στόχο την αλλαγή της.



Τεχνική της «Κερκόπορτας»

Ορισµός: ο σχολιασµός θετικών πλευρών στην συµπεριφορά ενός
µαθητή µε πρόβληµα συµπεριφοράς

Στόχος: η αλλαγή του προβλήµατος συµπεριφοράς
Συνθήκες: ατοµικά
∆ιαδικασία: Η δασκάλα παρατηρεί την όλη συµπεριφορά του µαθητή, 

χωρίς να επικεντρώνεται µόνο στις προβληµατικές πλευρές. Ο
στόχος είναι να επισηµανθούν οι καλές πλευρές του µαθητή και να
διατυπωθούν θετικά σχόλια από τη δασκάλα, παρόλο που ο
συγκεκριµένος µαθητής έχει προβληµατική συµπεριφορά. Η βάση
αυτής της τεχνικής είναι οικοσυστηµική: αν επηρεαστεί θετικά µία
πλευρά της προσωπικότητας του µαθητή, τότε και οι άλλες πλευρές
θα φορτιστούν µε αυτή την θετική ενέργεια, ώστε ο µαθητής να
ενεργοποιηθεί και να αλλάξει την συµπεριφορά του. Η συνηθισµένη
τακτική να επικεντρώνεται η δασκάλα στην αρνητική πλευρά του
µαθητή και να του ζητά επίµονα να σέβεται και να τηρεί τους
κανόνες, δηµιουργεί ισχυρές αντιστάσεις και αναστέλλει την
αλλαγή.

Πλεονεκτήµατα: Η «τεχνική της κερκόπορτας» διευκολύνει στη
διαµόρφωση µιας θετικής και εποικοδοµητικής σχέσης ανάµεσα στη
δασκάλα και το µαθητή.



Ενεργητική ακρόαση

• Μία προσέγγιση που χρησιµοποιείται ευρύτατα από τους
εκπαιδευτικούς για την αντιµετώπιση προβληµάτων
συµπεριφοράς στο σχολείο είναι η συζήτηση µε το παιδί.

• Οι στόχοι της δασκάλας σε αυτό το διάλογο είναι πολλαπλοί: να
διερευνήσει τα αίτια της συµπεριφοράς σύµφωνα µε τη γνώµη
του ίδιου του µαθητή, να ανακαλύψει τον τρόπο σκέψης του
παιδιού, να του υπενθυµίσει τους κανόνες και τις θετικές/ 
αρνητικές συνέπειες από την εφαρµογή τους.

• Είναι ουσιαστικά µία συνοµιλία που περιλαµβάνει ακρόαση και
συζήτηση µε εκείνους που έχουν το πρόβληµα µε στόχο να
βοηθηθούν να κατανοήσουν και να λύσουν το πρόβληµά τους.

• Η σχέση δασκάλας και µαθητή έχει ορισµένα από τα
χαρακτηριστικά που περιγράφουν µία «θεραπευτική σχέση».  
Προϋποθέτει ένα κλίµα εµπιστοσύνης ανάµεσα στις δύο
πλευρές και η συνοµιλία δασκάλας και µαθητή στηρίζεται στην
«ενσυναίσθηση»,



Στρατηγικές θεραπευτικής επικοινωνίας (Cooper et al, 
1994)

1. Ο δάσκαλος επιτρέπει µε µη-κριτικό και µη-απειλητικό ύφος στο
µαθητή να εκφράσει µε το δικό του τρόπο τη δική του αντίληψη για
ό,τι έκανε, χωρίς να αναζητά να ανακαλύψει τι έγινε στην
πραγµατικότητα (π.χ. στην περίπτωση µιας φασαρίας ποιός άρχισε
πρώτος και τι έγινε µετά). Είναι σηµαντικό ο δάσκαλος να αποφύγει
να έχει το ρόλο του κριτή, που συγκεντρώνει στοιχεία για να
αποφασίσει ποιος είναι ο ένοχος.

2. Η προβληµατική συµπεριφορά εξετάζεται σε σχέση µε την όλη
προσωπικότητα του µαθητή.

3. Είναι σηµαντικό για το δάσκαλο να διερευνήσει το σύστηµα αξιών του
µαθητή (π.χ. µε την ερώτηση "Τι νοµίζεις ότι θα έπρεπε να γίνει σε
αυτή την περίπτωση;").



Στρατηγικές θεραπευτικής επικοινωνίας (Cooper et al, 
1994)

4. Χρειάζεται να τονιστούν οι ρεαλιστικές συνέπειες που θα είχε η
συνέχιση της προβληµατικής συµπεριφοράς (π.χ. «Τι νοµίζεις ότι θα
συµβεί αν συνεχίσεις να χτυπάς τους συµµαθητές σου;»). Εδώ το ύφος
της ερώτησης δεν είναι διδακτικό, αλλά δείχνει ενδιαφέρον.

5. Ο δάσκαλος χρειάζεται να διερευνήσει αν ο µαθητής ενδιαφέρεται να
αλλάξει συµπεριφορά (τα κίνητρα αλλαγής) και πώς θα µπορούσε να
τον βοηθήσει σ' αυτό. Η συναίνεση του ίδιου του µαθητή για την
επιθυµητή αλλαγή δηµιουργεί ένα κλίµα συνεργασίας και επιταχύνει τη
θετική έκβαση µιας παρέµβασης.

6. Τέλος, είναι σκόπιµο ο δάσκαλος να σχεδιάσει ένα πλάνο συµπεριφοράς
µαζί µε τον µαθητή, ώστε κι εκείνος να έχει ενεργητικό και υπεύθυνο
ρόλο στη διαδικασία αλλαγής της συµπεριφοράς του.



Επιβεβαίωση της ακρόασης

Ορισµός η χρήση λεκτικών και µη-λεκτικών τρόπων επικοινωνίας που
επιβεβαιώνουν την ενεργητική ακρόαση του µαθητή από τη δασκάλα

Στόχος η εδραίωση µιας σχέσης εµπιστοσύνης ανάµεσα στη δασκάλα και
το µαθητή

Συνθήκες ατοµικά
∆ιαδικασία Η δασκάλα ακούει µε προσοχή και γνήσιο ενδιαφέρον το
µαθητή, όπως φαίνεται από τα νεύµατα, τις εκφράσεις προσώπου και

κάποιες σύντοµες φράσεις της. Με αυτούς τους τρόπους, η δασκάλα
δείχνει να παρακολουθεί αυτά που λέει ο µαθητής, χωρίς να εκφράζει
τη δική της γνώµη.

Πλεονεκτήµατα Ο µαθητής, καθώς αισθάνεται ότι είναι το επίκεντρο
της συζήτησης, ενθαρρύνεται να περιγράψει ελεύθερα τις σκέψεις και
τα συναισθήµατά του.



Καθρέφτισµα
Ορισµός η επανάληψη φράσεων του µαθητή από τη δασκάλα
Στόχος η διερεύνηση των σκέψεων και συναισθηµάτων από το µαθητή από τον

ίδιο
Συνθήκες ατοµικά
∆ιαδικασία Η δασκάλα καθώς προσπαθεί να κατανοήσει τα συναισθήµατα ή το

πραγµατικό µήνυµα που εκφράζει ο µαθητής, επαναλαµβάνει τις φράσεις
του, ώστε εκείνος να το ξανασκεφτεί και να το επαληθεύσει/ διαψεύσει. 
Αυτή η τεχνική αναπαριστά συµβολικά το καθρέφτισµα µιας µορφής, όπου
το είδωλο της αναπαράγεται πιστά µέσα στον καθρέφτη. ∆ηλαδή, η δασκάλα
αναπαράγει τα λόγια του µαθητή µε ακρίβεια. Έτσι, «στέκεται» σε αυτά που
ο µαθητής διηγείται και τον κινεί να επεξεργαστεί πιο βαθιά τα λόγια του.

Ακολουθεί ένα παράδειγµα καθρεφτίσµατος:
Μαθητής: «Αυτό το σχολείο δεν µου αρέσει καθόλου.»
∆ασκάλα: «∆εν σου αρέσει καθόλου.»
Μαθητής: «Ναι, κύριε, γιατί όλα τα άλλα παιδιά µε κοροιδεύουν.»
Είναι σηµαντικό να τονίσουµε ότι η χρήση του καθρεφτίσµατος βασίζεται στην

κρίση της δασκάλας να παρεµβαίνει επιλεκτικά σε σηµεία, ώστε ο µαθητής
να περιγράψει πιο διεξοδικά τις σκέψεις και τα συναισθήµατά του.

Πλεονεκτήµατα ∆ίνει την ευκαιρία στο µαθητή να αναπτύξει πιο αναλυτικά τις
σκέψεις και τα συναισθήµατά του.



Αντανάκλαση

Ορισµός η επιλεκτική προσοχή της δασκάλας στα συναισθηµατικά στοιχεία του
µαθητή, όπως διαφαίνονται στον προφορικό λόγο ή στη µη-λεκτική
συµπεριφορά του

Στόχος η συνειδητοποίηση των συναισθηµάτων του µαθητή από τον ίδιο.
Συνθήκες ατοµικά
∆ιαδικασία Η δασκάλα παρατηρεί προσεκτικά το µαθητή και διαµορφώνει την

απάντησή της στο συναίσθηµα που εκείνος εκφράζει µε τα λόγια του. Το
ουσιαστικό χαρακτηριστικό αυτής της δεξιότητας είναι να δίνεται προσοχή
στο συναισθηµατικό µέρος του µηνύµατος που διατυπώνει ο µαθητής, το
οποίο συχνά είναι λανθάνον και δηλώνεται από τον τόνο της φωνής ή την
στάση του σώµατος. Στο ακόλουθο παράδειγµα η δασκάλα αντανακλά το
συναίσθηµα του µαθητή.

Μαθητής: «Ο Πέτρος µε χτυπάει και µε κοροϊδεύει συνέχεια στο διάλειµµα!»
∆ασκάλα: «Φαίνεται πως αυτό σε πληγώνει πολύ.»
Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο στην αντανάκλαση είναι η ακριβής αναγνώριση

των συναισθηµάτων από τη δασκάλα.
Πλεονεκτήµατα Αυτή η τεχνική διευκολύνει το µαθητή να αναγνωρίσει και να
κατανοήσει τα συναισθήµατά του.



Παράφραση

Ορισµός η ακριβής επανάληψη των πιο σηµαντικών λέξεων που
χρησιµοποίησε ο µαθητής και µία σύντοµη δήλωση της δασκάλας που
συνοψίζει όσα λέχθηκαν

Στόχος η επεξεργασία των σκέψεων και συναισθηµάτων του µαθητή από τον
ίδιο

Συνθήκες ατοµικά
∆ιαδικασία Η δασκάλα συγκεντρώνεται στο προφορικό στοιχείο και

προσπαθεί να αποκρυσταλλώσει σε ένα σχόλιο το νόηµα όσων είπε ο
µαθητής. Ακολουθεί ένα παράδειγµα παράφρασης.

Μαθητής: «Μερικές φορές νοµίζω ότι θα το αφήσω το σχολείο. Έτσι δε θα
έχω να διαβάζω όλα αυτά.

Αλλά µετά σκέφτοµαι ότι έτσι δεν θα έλυνα το πρόβληµα.»
∆ασκάλα: «∆ηλαδή, νοµίζεις ότι θα ντρεπόσουν για τον εαυτό σου αν άφηνες

το σχολείο τώρα.»
Πλεονεκτήµατα Η παράφραση, όταν χρησιµοποιείται εύστοχα, αποδεικνύει

πειστικά στο µαθητή ότι η δασκάλα παρακολουθεί προσεκτικά και κατανοεί
όσα λέει. Ακόµη, βοηθά τη δασκάλα να ελέγξει τη δική της αντίληψη για τα
όσα ειπώθηκαν από το µαθητή και να δώσει µία νέα κατεύθυνση στη
συζήτηση.



Σενάριο 1

«Ο Γιώργος είναι ένας µαθητής χωρίς µαθησιακά
προβλήµατα και χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα

συµπεριφοράς. Την ώρα του µαθήµατος ο Γιώργος
συστηµατικά δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί,

δεν εργάζεται ικανοποιητικά, δεν ακολουθεί την
πορεία της διδασκαλίας και διακόπτει το µάθηµα.

Η συµπεριφορά του Γιώργου αποσπά
την προσοχή και άλλων µαθητών και δηµιουργεί

αταξία στην τάξη.»
Σε ποιους παράγοντες πιστεύετε ότι οφείλεται

η συµπεριφορά του Γιώργου ;

artemis
Σημείωση
Μπάλιου,Ε.(2008).Σημειώσεις Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στη Σχολική Τάξη



Έλλειψη εστίασης από το µαθητή
στη µαθησιακή διαδικασία

• Το θέµα που διδάσκουµε δε συνδέεται µε τη ζωή του παιδιού
– άρα είναι ξένο προς το παιδί

• Το θέµα αλλά και ο τρόπος διδασκαλίας δεν είναι ενδιαφέρον
για το παιδί

• Το θέµα και ο τρόπος διδασκαλίας προκαλούν άγχος στο
µαθητή

Ο χρόνος συγκέντρωσης των µαθητών σε ένα θέµα είναι
µικρός και αυτό γιατί ο εγκέφαλος τους επεξεργάζεται
συνεχώς τα ερεθίσµατα του περιβάλλοντός τους και σε
αυτά αντιδρούν (Donna Walker Tileston, 2004)



Η διδασκαλία πρέπει

• να είναι σχεδιασµένη µε τρόπο που να κινητοποιεί
τους µαθητές (κίνητρα, ενδιαφέροντα, κλίσεις, 
ταλέντα, µαθησιακό προφίλ µαθητή )

• να έχει ρυθµό, ποικιλία δραστηριοτήτων να είναι
ρέουσα χωρίς νεκρό χρόνο

• να µην προκαλεί στρες στους µαθητές (ανάλογο
επίπεδο ετοιµότητας – ανάλογο συναισθηµατικό
περιεχόµενο κ.ά.)



Σενάριο 2.

Ο Αντρέας είναι ένας αρκετά καλός µαθητής
όµως δυσκολεύεται να ακολουθήσει τους

κανόνες της τάξης. Κάποια χαρακτηριστικά
της συµπεριφοράς του είναι ότι :

– ∆ιακόπτει τους άλλους όταν µιλούν
– Σηκώνεται και περπατά µέσα στην τάξη

άσκοπα
– Συµπεριφέρεται µε αγένεια

Τι µπορούµε να κάνουµε για να πείσουµε
και να βοηθήσουµε τον Αντρέα να αλλάξει;



∆οκιµάστε …

• Προσέξετε να είσαστε εσείς παράδειγµα
προς µίµηση
• Βάλτε τον να εργαστεί µε παιδιά που αποτελούν

παράδειγµα προς µίµηση
• Μιλήστε µαζί του και αφήστε τον να σας πει ότι

αυτός αισθάνεται
• Κάνετε µαζί του ένα «Συµβόλαιο Συµπεριφοράς»

στο οποίο το παιδί θα θέσει τους δικού του
στόχους



Παράδειγµα µε βάση την τεχνική της

αναπλαισίωσης

�





Παράδειγµα µε βάση την τεχνική της κερκόπορτας
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