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Θέματα που θα συζητήσουμε

Ποιες ενέργειες προτείνονται για την αντιμετώπισή τους

Πού μπορεί να οφείλονται

Ποια προβλήματα συμπεριφοράς εμφανίζουν τα μικρά παιδιά

Πότε μια συμπεριφορά θεωρείται προβληματική-Ποια είναι τα 
κριτήρια



Τι είναι συμπεριφορά;

Ο όρος συμπεριφορά στην ψυχολογία

σημαίνει κάθε ενέργεια ή εκδήλωση ενός

ζωντανού οργανισμού, που μπορεί να

παρατηρηθεί με αντικειμενικές μεθόδους (π.χ.

από κάποιον άλλο οργανισμό ή από τα

μηχανήματα ενός πειραματιστή) (Βοσνιάδου,

2001). Συμπεριλαμβάνει όμως και τις

συνειδητές διεργασίες του ανθρώπου (

αντίληψη, μνήμη, σκέψη κ.τ.λ.).



Πότε μια συμπεριφορά θεωρείται προβληματική

Μια συμπεριφορά θεωρείται 
προβληματική όταν ενοχλεί το ίδιο το 
παιδί ή και το περιβάλλον του, δηλαδή 
προκαλεί δυσάρεστα συναισθήματα. 

Θα πρέπει να έχουμε κατά νου, ότι 
μπορεί να αποτελεί μια φυσιολογική 
αντίδραση για μια ορισμένη ηλικία, 
χωρίς επιπτώσεις στην ψυχική υγεία 
του παιδιού.



Κριτήρια

Αν και κατά 
πόσο 

υποφέρει το 
παιδί

Κοινωνικοί 
περιορισμοί

Παρεμπόδιση 
της 

ανάπτυξης 

Επίδραση 
στους άλλους



Χαρακτηριστικά του παιδιού με προβλήματα στη συμπεριφορά

Ηλικία και φύλο του παιδιού

Διάρκεια, συχνότητα, ένταση

Εμπειρίες του παιδιού

Πολιτιστικός περίγυρος 

Αριθμός συναφών συμπτωμάτων 

Είδος και σοβαρότητα συμπτωμάτων 



Ορισμένα προβλήματα  συμπεριφοράς που 

μπορεί να εκδηλώσουν τα μικρά παιδιά

Σχολική  άρνηση 
ή φοβία

Επιθετικότητα-
Βίαιη 

συμπεριφορά
Εκρήξεις θυμού

Αποξένωση -
μοναχικότητα

Έντονη Δειλία
Απάθεια-

Απόσυρση  

Υπερκινητικότητα Άσχημη γλώσσα Έντονο στρες



Αιτιολογικοί παράγοντες

Παθολογικοί – βιολογικοί

Κοινωνικοί- οικογενειακοί

Η ιδιοσυγκρασία του ατόμου (ταμπεραμέντο)

Ψυχολογικοί

Σχολικοί



Παθολογικοί-Βιολογικοί Παράγοντες

Οι εγκεφαλικές βλάβες ή δυσλειτουργίες 

Διαταραχές των αδένων (π.χ. του θυρεοειδούς) 

Ρευματικός πυρετός

Χρωμοσωμικές ανωμαλίες



Κοινωνικοί- Οικογενειακοί παράγοντες

Οι σχέσεις του 
παιδιού ιδιαίτερα με 
τη μητέρα, αλλά και 
τον πατέρα και τα 

αδέλφια του 

Τραυματικές 
εμπειρίες

Βία στην οικογένεια 

Περίοδοι 
κοινωνικών κρίσεων 

ή εκτάκτων 
καταστάσεων (π.χ. 

πανδημία)

Προσδοκίες των 
γονέων για τη 

σχολική επίδοση 
των παιδιών και τη 
συμπεριφορά τους

Μακροχρόνιες 
ασθένειες μέσα στην 
οικογένεια-πένθος 

Μεγάλες αλλαγές 
στην 

καθημερινότητά του 
ή στην οικογένεια

(π.χ. περιορισμοί)



Σχολικοί παράγοντες

Πρόγραμμα ανώτερο των δυνάμεων του παιδιού

Οι μέθοδοι διδασκαλίας ή αλλαγές στις μεθόδους

Η οργάνωση και η λειτουργία του σχολείου και της τάξης 

Συμπεριφορά των συμμαθητών

Το εκπαιδευτικό σύστημα γενικότερα



Ιδιοσυγκρασία (ταμπεραμέντο) του ατόμου

Ρυθμικότητα-
Κανονικότητα 

βασικών λειτουργιών 
(π.χ. ύπνου, φαγητού 

κ.τ.λ.)

Ουδός (κατώφλι) που 
πρέπει να έχει για να 

προκύψει μια 
απάντηση

Ένταση και διάρκεια 
της απάντησης έτσι 

και προκύψει

Βασική στάση 
προσαρμογής στο 

περιβάλλον (το πώς 
αντιδρά κάθε άτομο)

Προσαρμοστικότητα 
σε μεταβαλλόμενες 

συνθήκες

Επίπεδο κινητικής 
δραστηριότητας 

(ζωηράδα)

Ποιότητα 
συναισθηματικής 

διάθεσης

Τάση της προσοχής 
για διάσπαση 

Τάση της προσοχής 
να μένει  (εύρος 

προσοχής)



Διαπίστωση των αιτίων ενός 

προβλήματος συμπεριφοράς

Το παιδί μας στέλνει το δικό του μήνυμα:

◼ Είμαι εδώ-Θέλω να με προσέξεις

◼ Χρειάζομαι την αγάπη σου και την αγκαλιά σου

◼ Δεν νιώθω καλά

◼ Δεν ξέρω τι περιμένουν από μένα να κάνω

◼ Βαριέμαι-έχω ανάγκη να κινηθώ ή να παίξω

◼ Φοβάμαι –νιώθω ανασφάλεια

◼ Κουράστηκα

◼ Πεινάω

◼ Είμαι άρρωστο



Προτεινόμενες Ενέργειες

◼ Συζητούμε κι επικοινωνούμε με τα παιδιά μας 

◼ Δίνουμε στα παιδιά την προσοχή μας, την αγάπη 

και τη φροντίδα μας 

◼ Παρέχουμε ασφάλεια κι εμπιστοσύνη

◼ Αναγνωρίζουμε τα συναισθήματα και τις ανάγκες 

των παιδιών

◼ Βοηθάμε τα παιδιά να ηρεμήσουν

◼ Παραμένουμε ψύχραιμοι

◼ Εστιάζουμε στα σημαντικά

◼ Κρατάμε τις ρουτίνες μας ως οικογένεια



Προτεινόμενες Ενέργειες

◼ Δηλώνουμε σαφώς τους κανόνες και το όριο-

Αποφεύγουμε την τιμωρία

◼ Εξηγούμε ποια συμπεριφορά είναι αποδεκτή

◼ Προσφέρουμε μια τελική επιλογή αντί να 

επιβάλλουμε την άποψή μας

◼ Προσδιορίζουμε το πρόβλημα

◼ Εκμαιεύουμε λύσεις

◼ Επιλέγουμε την κατάλληλη λύση

◼ Παρεμβαίνουμε για να σταματήσουμε μια 

επικίνδυνη συμπεριφορά



Προτεινόμενες Ενέργειες

◼ Περνούμε χρόνο με τα παιδιά μας

◼ Δείχνουμε συνέπεια-σταθερότητα

◼ Ζητούμε από τα παιδιά εφικτά πράγματα

◼ Να θυμόμαστε πάντα ότι τα παιδιά είναι παιδιά

◼ Αποφεύγουμε τα αρνητικά σχόλια και να συζητάμε 

συνεχώς την προβληματική κατάσταση

◼ Επιβραβεύουμε τη θετική συμπεριφορά

◼ Δίνουμε το παράδειγμα κατάλληλης συμπεριφοράς

◼ Να θυμόμαστε ότι η βία φέρνει βία



◼ Συνεργασία οικογένειας –σχολείου

◼ Αν οι συνήθεις τρόποι αντιμετώπισης δεν
λειτουργούν τότε ζητούμε τη συμβουλή
ειδικού.

Προτεινόμενες Ενέργειες



ΟΜΑΔΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ

Εύκολος/ Ευέλικτος

Τακτικός στις βιολογικές λειτουργίες.

Προσαρμόζεται εύκολα στις αλλαγές.

Προσεγγίζει με ευκολία τα νέα πράγματα.

Ευχάριστη, θετική διάθεση.

Χαμηλή ένταση.



Προσαρμόζεται αργά

Φοβάται, ντρέπεται.

Απομακρύνεται από νέες εμπειρίες.

Προσαρμόζεται αργά σε νέες καταστάσεις.

Μόλις νιώσει ασφαλής υιοθετεί θετική 
προσέγγιση.



Δύσκολος/Εριστικός

Άτακτες βιολογικές λειτουργίες.

Απομακρύνεται από νέους χώρους και πρόσωπα.

Προσαρμόζεται δύσκολα σε αλλαγές.

Συχνά νευρικός και κακόκεφος.

Συνήθως αντιδρά έντονα.

Πολύ δραστήριος.



Τεχνικές Παρέμβασης για διαφορετικούς χαρακτήρες
Αργεί να προσαρμοστεί

Προετοιμάστε το 
παιδί για την αλλαγή.

Εντάξτε το παιδί στη 
νέα κατάσταση 

σταδιακά.

Δημιουργείστε ένα 
περιβάλλον όπου 
όλα θα βρίσκονται 
πάντα στην  ίδια 

θέση.

Βοηθείστε το να 
οργανώσει το χρόνο 

του και τις 
δραστηριότητές του.

Βοηθείστε το παιδί 
να αναπτύξει νέες 

εμπειρίες.

Καθιερώστε μια 
ρουτίνα,περέχετε 

ασφάλεια.



Τεχνικές Παρέμβασης για διαφορετικούς χαρακτήρες 

Δύσκολο παιδί

Αναγνωρίστε και 
τονίστε τα 

συναισθήματα.

Δώστε του ηρεμία 
και χαλάρωση

Κρατήστε τους 
κανονικούς 

ρυθμούς στο σπίτι

Προετοιμάστε το 
παιδί για την 

αλλαγή.

Παρέχετε φροντίδα 
και αίσθημα 
ασφάλειας κι 
εμπιστοσύνης

Γίνετε εσείς 
ευέλικτοι-

προσαρμοστείτε 
εσείς.

Δώστε του 
εναλλακτικές 

επιλογές

Εξασφαλίστε 
περιοχές έντονου 

παιχνιδιού για πολύ 
δραστήρια παιδιά.

Θέστε όρια



Σας ευχαριστώ πολύ!

Ζωή Καραμπατζάκη


