
ΠροβληματικήΠροβληματική, , ανεπιθύμητηανεπιθύμητη συμπεριφοράσυμπεριφορά
καικαι τρόποιτρόποι αντιμετώπισηςαντιμετώπισης



Για να επιτευχθεί το μεγαλύτερο ποσοστό αποτελεσματικής
μάθησης (επιτυχία) απαιτείται και αποτελεσματική διαχείριση
της τάξης.
Συχνά σχετίζεται ως πρόβλημα του δασκάλου και μάλιστα
«πρόβλημα πειθαρχίας» συνυφασμένο με τη διαχείριση της
σχολικής τάξης.
Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει το ρόλο του «ηγέτη», του
συντονιστή της τάξης. 
Ποια είναι τα αίτια που προκαλούν δυσκολίες στη τάξη;

Μαθητές

άτομα ομάδες

δάσκαλος Μάθημα
(αντικείμενο μάθησης)

Σχολείο Κοινωνικό πλαίσιο
(Εξωσχολικοί)

Συνδυασμοί



Διαχείριση σχολικής τάξης
ΒασικήΒασική αρχήαρχή:: Όταν οι μαθητές δεν ελέγχονται, σημαίνει ότι δεν
συμμετέχουν στη διαδικασία μάθησης οι ίδιοι. Τότε δεν γίνεται λόγος
για κατάστασηκατάσταση μάθησηςμάθησης αλλά για κατάσταση που οδηγεί στην
ανάγκη αστυνόμευσης και τίθεται θέμα «πειθαρχίας», οπότε το
παιχνίδι της μάθησης έχει χαθεί!!! Επομένως,  κυρίαρχο στοιχείο στη
διαχείριση της τάξης είναι η προσέλκυση της προσοχήςπροσοχής των
μαθητών!!!
Αρχές διδακτικής συμπεριφοράς για συμμετοχή των μαθητών:

Έμφαση στην ύλη και στη χρησιμότητά της,
ανάθεση εργασιών με προσδιορισμό προδιαγραφών και κριτηρίων
αξιολόγησης,
συνέπεια στις πράξεις και στους κανόνες,
γνώση αντικείμενου διδασκαλίας,
αποφυγή προσωπικών ιδιαιτεροτήτων (λόγο, στην ενδυμασία κ.ά.),
αντικειμενικότητα και δικαιοσύνη,



χιούμορ σε όρια,
αποφυγή υπερβολών (π.χ. οικειότητα, φιλικότητα κ.ά),
αποφυγή υπερβολικής αυστηρότητας .

• Οι μαθητές πρέπει να εφοδιάζονται με ευκαιρίες επίδειξης υπευθυνότητας.
• Εκπαιδευτικός σε ρόλο «προτύπου»

• Ο εκπαιδευτικός πρέπει: 
Να γνωρίζει τα ονόματα όλων των μαθητών!
Να είναι σε επαγρύπνηση για τα απρόβλεπτα.
Να χρησιμοποιεί θετικές προτροπές (έμφαση σε αυτό που θέλει να κάνουν οι
μαθητές).
Να δείχνει αυτοπεποίθηση.
Να έχει οργανώσει καλά το μάθημά του.
Να προκαλεί το ενδιαφέρον των μαθητών για το μάθημα, ιδιαίτερα στις
πρώτες ώρες!

• Ο εκπαιδευτικός δενδεν πρέπειπρέπει να θυμώνει, να εκνευρίζεται, να χάνει τη
ψυχραιμία του, να προσβάλλει τους μαθητές (καθώς δεν κερδίζει με αυτόν
τον τρόπο).

•• ΤοΤο δάσκαλοδάσκαλο πρέπειπρέπει νανα τοτο ««σέβονταισέβονται»» ήή νανα τοντον φοβούνταιφοβούνται;;



ΣτηΣτη ΣχολικήΣχολική ΠαιδαγωγικήΠαιδαγωγική υπάρχουνυπάρχουν δύοδύο είδηείδη διαταραχώνδιαταραχών::

τηςτης μάθησηςμάθησης τηςτης συμπεριφοράςσυμπεριφοράς..
ΑποτελούνΑποτελούν κορυφαίακορυφαία προβλήματαπροβλήματα καικαι εμφανίζονταιεμφανίζονται συχνάσυχνά μαζίμαζί σεσε
έναένα παιδίπαιδί καικαι μάλισταμάλιστα πολύπολύ συχνάσυχνά ηη μιαμια προϋποθέτειπροϋποθέτει τηντην άλληάλλη. . 
ΥπάρχειΥπάρχει δηλαδήδηλαδή ανάμεσάανάμεσά τουςτους μιαμια σοβαρήσοβαρή αλληλεπίδρασηαλληλεπίδραση καικαι
αλληλεξάρτησηαλληλεξάρτηση. . 
ΟιΟι εκπαιδευτικοίεκπαιδευτικοί ενδιαφέρονταιενδιαφέρονται κυρίωςκυρίως γιαγια τιςτις διαταραχέςδιαταραχές εκείνεςεκείνες
πουπου επιδρούνεπιδρούν άμεσαάμεσα στηνστην κοινωνικήκοινωνική συμπεριφοράσυμπεριφορά ήή επιδεινώνουνεπιδεινώνουν
φανεράφανερά τητη μάθησημάθηση. . ΚαιΚαι ωςως τέτοιουτέτοιου είδουςείδους διαταραχέςδιαταραχές θεωρούνταιθεωρούνται::
ηη επιθετικότηταεπιθετικότητα, , 
ηη υπερκινητικότηταυπερκινητικότητα,,
οιοι γλωσσικέςγλωσσικές διαταραχέςδιαταραχές καικαι
οιοι διάφορεςδιάφορες φοβίεςφοβίες. . 



ΩςΩς προβλήματαπροβλήματα συμπεριφοράςσυμπεριφοράς ορίζουμεορίζουμε συμπεριφορέςσυμπεριφορές πουπου γενικάγενικά
οιοι εκπαιδευτικοίεκπαιδευτικοί αναφέρουναναφέρουν ωςως ενοχλητικέςενοχλητικές καικαι εμποδίζουνεμποδίζουν τητη
φυσιολογικήφυσιολογική πρόοδοπρόοδο τηςτης εργασίαςεργασίας στηνστην τάξητάξη ήή τηςτης κανονικήςκανονικής
εργασίαςεργασίας τουτου ατόμουατόμου. . ΑυτέςΑυτές εκτείνονταιεκτείνονται απόαπό έλλειψηέλλειψη προσοχήςπροσοχής στοστο
χαμηλότεροχαμηλότερο επίπεδοεπίπεδο έωςέως τηντην απορριπτικήαπορριπτική επιθετικότηταεπιθετικότητα καικαι τητη βίαβία
στοστο υψηλότερουψηλότερο..

ΕίναιΕίναι στηνστην ουσίαουσία ηη γενικήγενική αδυναμίααδυναμία τουτου μαθητήμαθητή νανα ενταχθείενταχθεί στηνστην
ομάδαομάδα, , νανα ακολουθήσειακολουθήσει τουςτους κανόνεςκανόνες, , νανα σχετιστείσχετιστεί μεμε τοτο δάσκαλοδάσκαλο
καικαι τουςτους συμμαθητέςσυμμαθητές καικαι νανα εργαστείεργαστεί στιςστις εργασίεςεργασίες στηνστην τάξητάξη..



Δύο είναι οι συχνότερες κατηγορίες προβλημάτων
συμπεριφοράς που εμφανίζουν οι μαθητές, στο σχολείο: 

1. Υπερβολική ενεργητικότητα και
2. Απόσυρση-απομόνωση και παθητικότητα.

Και οι δύο αυτές περιπτώσεις σχετίζονται και με την
ανάπτυξη συναισθηματικών διαταραχών, με χαμηλή
αυτοεκτίμηση. Όσο σοβαρότερες οι διαταραχές της
συμπεριφοράς τους τόσο και χαμηλότερος ο βαθμός
αυτοεκτίμησής τους.



Προβληματική συμπεριφορά
ΠροβληματικήΠροβληματική συμπεριφοράσυμπεριφορά :είναι κάθε μορφή ανεπιθύμητης
συμπεριφοράς.
ΑνεπιθύμητηΑνεπιθύμητη συμπεριφοράσυμπεριφορά: είναι η μη σύμφωνη με το κανονισμό του
σχολείου, με τη σχολική νομοθεσία και τη γενικότερη συμπεριφορά που
αναμένεται να εκδηλώσει ο μαθητής στο σχολείο.
ΠαραβατικήΠαραβατική συμπεριφοράσυμπεριφορά: είναι όταν πρόκειται για παραβίαση της
σχολικής νομοθεσίας ή του κράτους.
««ΑποκλίνουσαΑποκλίνουσα συμπεριφοράσυμπεριφορά»»: είναι εκείνη που παρεκκλίνει από τη
φυσιολογική .
Η αποκλίνουσα συμπεριφορά διακρίνεται σε διάφορα είδη (μορφές) (π.χ. 
ενόχληση στην τάξη, ανυπακοή, επιθετικότητα, βία κ.ά.) αλλά σε έκταση
και ένταση. 
Καθεμιά από αυτές τις μορφές συμπεριφοράς απαιτεί ενέργειες
διαφορετικές από το δάσκαλο!!!



ΑιτίεςΑιτίες προβληματικήςπροβληματικής συμπεριφοράςσυμπεριφοράς

ΕσωτερικοίΕσωτερικοί ήή ενδογενείςενδογενείς παράγοντεςπαράγοντες (εγκεφαλικές βλάβες, 
λειτουργικές διαταραχές, ψυχολογικοί παράγοντες, κληρονομική
προδιάθεση, μαθησιακές δυσκολίες, ειδικές ανάγκες).
ΕξωγενείςΕξωγενείς ήή περιβαλλοντικοίπεριβαλλοντικοί παράγοντεςπαράγοντες (οικογενειακό, σχολικό
και κοινωνικό περιβάλλον).

(Τριανταφυλλοπούλου, 2004)

ΤαΤα αίτιααίτια είναιείναι πολυπαραγοντικάπολυπαραγοντικά, , αλληλεπιδρούναλληλεπιδρούν καικαι
αλληλεπικαλύπτονταιαλληλεπικαλύπτονται. . ΤοΤο ίδιοίδιο συμβαίνεισυμβαίνει καικαι μεμε τατα προβλήματαπροβλήματα πουπου
δημιουργούνταιδημιουργούνται..



Ανεπιθύμητη- προβληματική συμπεριφορά
Διακρίσεις ανεπιθύμητης - προβληματικής συμπεριφοράς

ΚριτήριοΚριτήριο διάκρισηςδιάκρισης ΤύποιΤύποι ΟμάδωνΟμάδων

Πρόθεση Σκόπιμη, μη σκόπιμη
Κατεύθυνση Στον εαυτό, σε άλλα άτομα, στο

σχολείο, εξωσχολικοί
Αίτια Ενδογενή , εξωγενή, συνδυαστικά
Εύρος ευθύνης Ατομική, ομαδική
Τομέας, πεδίο Διατάραξη μαθήματος

νόθευση εξετάσεων
ενόχληση στην τάξη
βία, επιθετικότητα, βανδαλισμός
παραβίαση κανονισμών
συγκρούσεις
ανεπιθύμητες συνήθειες

Ένταση, σοβαρότητα Μικρο-πταίσματα
παραβιάσεις
ποινική ευθύνη

Τόπος εκδήλωσης Εντός ή εκτός σχολείου



Στο σχολικό περιβάλλον σημαντικό ρόλο στη
διαμόρφωση της προβληματικής συμπεριφοράς του

μαθητή παίζει :

Το αυταρχικό εκπαιδευτικό σύστημα (με έμφαση στην
μετάδοση γνώσης και όχι στην καλλιέργεια αξιών).
Η κακή οργάνωση της τάξης και του σχολείου.
Η εσφαλμένη συμπεριφορά εκπαιδευτικού (είτε υπερβολικά
ανεκτικός – επιεικής είτε υπερβολικά αυστηρός στην επιβολή
της πειθαρχίας).



ΤαΤα παιδιάπαιδιά μεμε προβλήματαπροβλήματα συμπεριφοράςσυμπεριφοράς εκδηλώνουνεκδηλώνουν
συμπτώματασυμπτώματα όπωςόπως: : 
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ΩςΩς εκπαιδευτικοίεκπαιδευτικοί οφείλουμεοφείλουμε::
Σε επίπεδο γνώσεων :
Να κατανοήσουμε την έννοια του προβλήματος συμπεριφοράς. 
Να αντιληφθούμε/αναγνωρίσουμε τις αιτίες που το προκαλούν. 

Σε επίπεδο ικανοτήτων :
Να αναπτύξουμε την ικανότητά μας για τον εντοπισμό των
παραγόντων/καταστάσεων που προκαλούν προβλήματα συμπεριφοράς στα
παιδιά. 
Να εφαρμόσουμε διάφορους τρόπους αντιμετώπισης τους.

Σε επίπεδο στάσεων :
Να διερωτηθούμε τι είναι αυτό που προκαλεί προβλήματα συμπεριφοράς.
Να ενθαρρυνθούμε να παρατηρήσουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούμε
σε αυτά. 
Να ενθαρρυνθούμε να αναπτύξουμε νέους τρόπους αντιμετώπισης / 
χειρισμού των προβλημάτων συμπεριφοράς . 



Η επιθετική συμπεριφορά ξεχωρίζει γιατί είναι σκόπιμη, 
απρόκλητη, επαναλαμβανόμενη και κυρίαρχη.

Έχει ως σημείο αναφοράς τον κοινωνικό χώρο, αποτελεί, 
επομένως, κοινωνιολογικά, κοινωνική πράξη.

Η εμφάνιση της σχολικής επιθετικότητας αποτελεί συνδυασμό :
Των ατομικών χαρακτηριστικών του κάθε παιδιού.
Των οικογενειακών επιδράσεων (τρόπος ανατροφής).
Των χαρακτηριστικών του σχολείου και της κουλτούρας του.
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ΠαιδιάΠαιδιά πουπου χαρακτηρίζονταιχαρακτηρίζονται απόαπό επιθετικότηταεπιθετικότητα
Είναι συνήθως ανυπάκουα, αρνητικά, δείχνουν απάθεια και
παρουσιάζουν αντιδραστική και προκλητική συμπεριφορά
προς τα μέλη της οικογένειας τους, το διδακτικό προσωπικό
του σχολείου και γενικά προς τα άτομα που κατέχουν εξουσία.

Η αντιδραστική και επιθετική συμπεριφορά των παιδιών
δημιουργεί προβλήματα στις σχέσεις τους με την οικογένεια, 
τους συνομήλικους και το σχολείο. Δημιουργεί όμως
προβλήματα και στα ίδια τα παιδιά γιατί δεν τους δίνει τη
δυνατότητα να μάθουν κοινωνικά αποδεκτές συμπεριφορές οι
οποίες θα αποτελέσουν αργότερα τη βάση για την ομαλή
ένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο. 
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ΗΗ επιθετικότηταεπιθετικότητα ωςως εγγενήςεγγενής αντίδρασηαντίδραση;;

ΣύμφωναΣύμφωνα μεμε αυτήαυτή τηντην άποψηάποψη οο άνθρωποςάνθρωπος, , όπωςόπως όλαόλα τατα ζωικάζωικά είδηείδη, , 
είναιείναι ««προικισμένοςπροικισμένος»» μεμε επιθετικόεπιθετικό ένστικτοένστικτο πουπου στοχεύειστοχεύει στηνστην
προστασίαπροστασία καικαι τηντην ασφάλειαασφάλεια τουτου. . ΟΟ Freud Freud απόαπό τηντην πλευράπλευρά τουτου, , 
προσπαθώνταςπροσπαθώντας νανα ερμηνεύσειερμηνεύσει τηντην μανίαμανία αλληλοεξόντωσηςαλληλοεξόντωσης πουπου
έδειξανέδειξαν οιοι άνθρωποιάνθρωποι κατάκατά τοτο Β΄Β΄ ΠαγκόσμιοΠαγκόσμιο πόλεμοπόλεμο, , τροποποίησετροποποίησε
τηντην αρχικήαρχική τουτου θεωρίαθεωρία καικαι υποστήριξευποστήριξε ότιότι εκτόςεκτός τητη libido, libido, οιοι πράξειςπράξεις
τουτου ανθρώπουανθρώπου κατευθύνονταικατευθύνονται καικαι απόαπό τηντην ορμήορμή γιαγια τητη ζωήζωή καικαι γιαγια
τητη διαιώνισηδιαιώνιση τουτου είδουςείδους καικαι στονστον αντίποδααντίποδα τηςτης υπάρχειυπάρχει ηη ορμήορμή πουπου
μαςμας σπρώχνεισπρώχνει προςπρος τοτο θάνατοθάνατο καικαι τηντην καταστροφήκαταστροφή, , όχιόχι μόνομόνο τωντων
άλλωνάλλων, , αλλάαλλά καικαι τητη δικήδική μαςμας. . 
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ΗΗ επιθετικότηταεπιθετικότητα ωςως αποτέλεσμααποτέλεσμα ενίσχυσηςενίσχυσης καικαι
μίμησηςμίμησης προτύπωνπροτύπων;;

ΥπάρχουνΥπάρχουν περιπτώσειςπεριπτώσεις κοινωνιώνκοινωνιών στιςστις οποίεςοποίες ηη επιθετικότηταεπιθετικότητα είναιείναι
ανύπαρκτηανύπαρκτη, , όπωςόπως στουςστους Arapesh, Arapesh, οπότεοπότε συνεπώςσυνεπώς έχουμεέχουμε σοβαρούςσοβαρούς
λόγουςλόγους νανα αμφισβητούμεαμφισβητούμε τοτο κατάκατά πόσοπόσο είναιείναι έμφυτηέμφυτη. . ΈναςΈνας απόαπό τουςτους
κύριουςκύριους υποστηρικτέςυποστηρικτές αυτήςαυτής τηςτης άποψηςάποψης είναιείναι οο Walters, Walters, πουπου
ισχυρίστηκεισχυρίστηκε ότιότι τοτο άτομοάτομο συχνάσυχνά συμπεριφέρεταισυμπεριφέρεται επιθετικάεπιθετικά γιατίγιατί έχειέχει
μάθειμάθει ότιότι μεμε αυτόαυτό τοντον τρόποτρόπο θαθα εξασφαλίσειεξασφαλίσει τοτο επιθυμητόεπιθυμητό
αποτέλεσμααποτέλεσμα. . 
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ΗΗ επιθετικότηταεπιθετικότητα ωςως αποτέλεσμααποτέλεσμα ματαίωσηςματαίωσης; ; 

ΗΗ άποψηάποψη αυτήαυτή θεωρείθεωρεί ότιότι ηη επιθετικότηταεπιθετικότητα δενδεν είναιείναι εγγενήςεγγενής, , αλλάαλλά
προκαλείταιπροκαλείται απόαπό τοτο περιβάλλονπεριβάλλον. . ΟιΟι υποστηρικτέςυποστηρικτές τηςτης, , κυρίωςκυρίως οο
Dollard Dollard διατύπωσανδιατύπωσαν τηντην άποψηάποψη ότιότι ηη επιθετικότηταεπιθετικότητα εκδηλώνεταιεκδηλώνεται
ότανόταν τοτο άτομοάτομο νοιώσεινοιώσει ματαίωσηματαίωση, , δηλαδήδηλαδή τηντην ψυχικήψυχική έντασηένταση πουπου
προκαλείταιπροκαλείται ότανόταν παρεμποδίζεταιπαρεμποδίζεται κάποιακάποια ενέργειαενέργεια τουτου, , ήή ότανόταν
κάποιεςκάποιες επιθυμίεςεπιθυμίες τουτου μένουνμένουν ανεκπλήρωτεςανεκπλήρωτες. . ΟΟ Dollard Dollard πίστευεπίστευε ότιότι
τόσοτόσο ηη επιθετικότηταεπιθετικότητα όσοόσο καικαι ηη ματαίωσηματαίωση συνδέονταισυνδέονται πάνταπάντα μεταξύμεταξύ
τουςτους, , δηλαδήδηλαδή ηη ματαίωσηματαίωση προκαλείπροκαλεί πάνταπάντα επιθετικότηταεπιθετικότητα καικαι ηη
επιθετικότηταεπιθετικότητα ακολουθείακολουθεί πάνταπάντα μετάμετά απόαπό μιαμια ματαίωσηματαίωση. . 



ΗΗ άποψηάποψη αυτήαυτή είναιείναι μάλλονμάλλον υπερβολικήυπερβολική, , αναν σκεφθούμεσκεφθούμε ότιότι::
i.i. ΔενΔεν αντιδρούναντιδρούν όλαόλα τατα άτομαάτομα μεμε τηντην ίδιαίδια έντασηένταση στιςστις

ματαιώσειςματαιώσεις πουπου υφίστανταιυφίστανται. . ΆλλαΆλλα άτομαάτομα γίνονταιγίνονται ««έξωέξω
φρενώνφρενών»» μεμε τοτο παραμικρόπαραμικρό, , κικι άλλαάλλα ανέχονταιανέχονται μεμε υπομονήυπομονή τατα
πάνδειναπάνδεινα..

ii.ii. ΗΗ ματαίωσηματαίωση μπορείμπορεί νανα οδηγήσειοδηγήσει καικαι σεσε άλλουάλλου είδουςείδους
συμπεριφορέςσυμπεριφορές εκτόςεκτός απόαπό επιθετικότηταεπιθετικότητα, , όπωςόπως σεσε
παλινδρόμησηπαλινδρόμηση, , σεσε ανώριμεςανώριμες μορφέςμορφές συμπεριφοράςσυμπεριφοράς, , ήή σεσε
συμπεριφορέςσυμπεριφορές πουπου δενδεν τιμωρούνταιτιμωρούνται όπωςόπως τοτο συμβολικόσυμβολικό
παιχνίδιπαιχνίδι ήή ηη ονειροπόλησηονειροπόληση..



ΕκδήλωσηΕκδήλωση επιθετικήςεπιθετικής συμπεριφοράςσυμπεριφοράς στοστο
σχολείοσχολείο::

Η επιθετικότητα των μαθητών προς το δάσκαλό τους έχει τις
ρίζες της :

Στην εξουσία του δασκάλου, 
στην αδυναμία ή και στην άρνηση του μαθητή να πειθαρχήσει και να
αποδεχθεί τη σχολική κουλτούρα, 
στην αγνόηση της προσωπικότητας του παιδιού κατά την
αξιολόγηση του από το δάσκαλο, 
στην απονομή στερεοτύπων και ετικετών, 
στη διάψευση των προσδοκιών των παιδιών για το δάσκαλό τους και
στην ίδια την επιθετικότητα του εκπαιδευτικού. 



Η μίμηση γονεϊκών και διδασκαλικών προτύπων, ο ανταγωνισμός, ο
στιγματισμός, η περιθωριοποίηση και η κατηγοριοποίηση αποτελούν
βασικές αιτίες δημιουργίας επιθετικής συμπεριφοράς στο σχολείο
ανάμεσα στα ίδια τα παιδιά.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην περίπτωση της λεκτικής
επιθετικότητας, η οποία είναι καταστρεπτική για την ανάπτυξη της
προσωπικότητας, όταν έχουμε ως παραλήπτη κυρίως τα μικρά
παιδιά, που όχι μόνο δεν μπορούν να κρίνουν, αλλά και να
αντισταθούν στην κρίση/ κατηγορία που τα εντάσσουν οι γονείς
τους, οι δάσκαλοί τους ή οι άλλοι ενήλικες.



ΛεκτικήΛεκτική βίαβία σεσε μικρήμικρή ηλικίαηλικία



ΛεκτικήΛεκτική βίαβία σεσε μεγαλύτερημεγαλύτερη ηλικίαηλικία
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ΠροβληματικήΠροβληματική -- ανεπιθύμητηανεπιθύμητη
συμπεριφοράσυμπεριφορά μαθητώνμαθητών

ΠώςΠώς μπορείμπορεί νανα αντιμετωπιστείαντιμετωπιστεί;;

Ο δάσκαλος πρέπει να προσέχει:
Να μη δημιουργεί καταστάσεις που ενθαρρύνουν το
πρόβλημα του παιδιού.
Να χειρίζεται το σχολικό περιβάλλον έτσι που να
δίνεται δευτερεύουσα σημασία στις καταστάσεις της
οικογένειας που ο ίδιος αδυνατεί να αλλάξει.



ΠρέπειΠρέπει πάνταπάντα νανα έχουμεέχουμε υπόψηυπόψη μαςμας ότιότι::
ΗΗ προβληματικήπροβληματική συμπεριφοράσυμπεριφορά είναιείναι ««δικαίωμαδικαίωμα τουτου
παιδιούπαιδιού»» καικαι πολλέςπολλές φορέςφορές αναπόφευκτηαναπόφευκτη..
ΠρέπειΠρέπει νανα αλλάξουναλλάξουν όλοιόλοι οιοι παράγοντεςπαράγοντες πουπου μπορούνμπορούν νανα
ελεγχθούνελεγχθούν..
ΤοΤο παρελθόνπαρελθόν είναιείναι αδύνατοαδύνατο νανα αλλαχτείαλλαχτεί..
ΤοΤο κατάλληλοκατάλληλο σχολικόσχολικό περιβάλλονπεριβάλλον μπορείμπορεί νανα φέρειφέρει
αλλαγέςαλλαγές στηστη ζωήζωή τουτου παιδιούπαιδιού..
΄Οτι΄Οτι συμβαίνεισυμβαίνει μέσαμέσα στηνστην τάξητάξη μπορείμπορεί νανα ελεγχθείελεγχθεί καικαι νανα
αλλάξειαλλάξει..
ΣτοΣτο έργοέργο τοτο οο δάσκαλοςδάσκαλος έχειέχει ανάγκηανάγκη τητη βοήθειαβοήθεια καικαι τητη
συμβουλήσυμβουλή τωντων ειδικώνειδικών..



Ο δάσκαλος είναι ο παράγοντας διευκόλυνσης της μάθησης
(φορέας εκπαίδευσης) αλλά και σύμβουλοςσύμβουλος
(ανθρωποκεντρική συμβουλευτική του C. Rogers 1970) 
Συμβουλευτική-προσανατολισμός: στοχεύει στο να
διευκολύνει το μαθητή προς μια ολόπλευρη ανάπτυξη, επιτυχή
αξιοποίηση του εαυτού του, και λήψη σημαντικών αποφάσεων
για το καλό το δικό του και του συνόλου!! (Θεσμός
ψυχοπαιδαγωγικής λειτουργίας)

Σύμβουλος Δάσκαλος-αγωγός



ΟικοΟικο--συστημικήσυστημική προσέγγισηπροσέγγιση
Εστιάζεται στην αλλαγή της προβληματικής κατάστασης και όχι στη
διάγνωση ατόμων με προβλήματα.
Δεν απαιτεί πολύπλοκες λύσεις.
Επιτρέπει, ενθαρρύνει πολλές ερμηνείες για την ίδια προβληματική
συμπεριφορά.
Είναι σχεδιασμένη να οικοδομήσει πάνω σε θετικά στοιχεία και όχι να
υπερνικήσει αδυναμίες.

ΠαράδειγμαΠαράδειγμα: : έναςένας έφηβοςέφηβος είναιείναι συχνάσυχνά επιθετικόςεπιθετικός καικαι σαρκαστικόςσαρκαστικός
I. Θεωρείται ότι ο ίδιος έχει πρόβλημα.
II. Του καταλογίζονται ελλείψεις, όπως διάσπαση προσοχής, υπερ-
κινητικότητα, μαθησιακές δυσκολίες και

III.Εντοπίζονται γεγονότα και συνθήκες από το παρελθόν (π.χ. οικογενειακή
κατάσταση κ.ά.)

Οι πληροφορίες δεν οδηγούν σε μια θετική αλλαγή
Πως αλλάζει ο δάσκαλος την προσωπικότητα του μαθητή;

Επικεντρωνόμαστε στη συμπεριφορά ενός ατόμου, οπότε δεν βλέπουμε τι
καλό μπορεί να κάνει αυτό το άτομο σο σύνολο! 



ΤεχνικήΤεχνική τηςτης ΑναπλαισίωσηςΑναπλαισίωσης
Σύμφωνα με την τεχνική αυτή, ένας τρόπος αλλαγής μιας
προβληματικής συμπεριφοράς είναι να διαμορφώσεις μια
θετική εναλλακτική ερμηνεία της συμπεριφοράς και να
ενθαρρύνεις το μαθητή να εισάγει αυτή την ερμηνεία στην
προβληματική κατάσταση με κατάλληλες διαδικασίες.

Π.χ.  Ο δάσκαλος αντιμετωπίζει το μαθητή που «πετάγεται»
διαρκώς ως άτομο με έντονη συμμετοχή και ενδιαφέρον και
όχι ως άτομο που προσπαθεί να προσελκύσει το
ενδιαφέρον των άλλων, οπότε πρέπει να ενεργήσει
κατάλληλα!

Ο εκπαιδευτικός διαμορφώνει πρώτα το πλαίσιο
αναπλαισίωσης και στη συνέχει αλλάζειαλλάζει οο ίδιοςίδιος
συμπεριφορά σύμφωνα με αυτήν!!!



ΔιαδικασίαΔιαδικασία εφαρμογήςεφαρμογής αναπλαισίωσηςαναπλαισίωσης::

1. Σκεφτείτε το πρόβλημα. Τι κάνει το άτομο; Πότε το
κάνει; Ποιος άλλος αναμιγνύεται;

2. Πως αντιδράτε εσείς και τι αποτέλεσμα έχει;

3. Ποια είναι η ερμηνεία σας για τη συμπεριφορά;

4. Ποια θετική εναλλακτική ερμηνεία μπορεί να δοθεί στη
συμπεριφορά;

5. Πως θα μπορούσατε να αντιδράσετε βάσει του 4;
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