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ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
             Συµπεριφορά είναι κάθε πράξη ή αντίδραση του παιδιού, η 

οποία µπορεί να παρατηρηθεί και να περιγραφεί, καθώς 
και ο τρόπος που αυτή εκδηλώνεται, µε την οποία 
δηλώνονται ή υπονοούνται η στάση του και οι διαθέσεις 
του προς τον εαυτόν του ή και το περιβάλλον του.

 
    Με την έννοια αυτή συµπεριφορά είναι ο τρόπος που µιλάει, ο 
τρόπος που τρώει, ο τρόπος που µελετά, ο τρόπος που µαθαίνει, 
ο τρόπος που αντιδρά στα διάφορα ερεθίσµατα και τις 
επιδράσεις που δέχεται από τον περίγυρό του κτλ. 

Με τη συµπεριφορά του το παιδί εξωτερικεύει τα 
συναισθήµατά του και δείχνει ή αφήνει να υπονοείται η στάση 
του και οι διαθέσεις του προς τον εαυτόν του και το περιβάλλον 
του, το φυσικό και το ανθρώπινο. 

 




ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
Αν ο τρόπος που αντιδρά ένα παιδί στα διάφορα 

ερεθίσµατα είναι σύµφωνος µε τους κανόνες αναφοράς της 
κοινωνίας στην οποία ζει, τότε η συµπεριφορά του είναι οµαλή 
ή αποδεκτή. 

Αν ο τρόπος που αντιδρά είναι αντίθετος µε τους κανόνες 
ζωής και τα κοινωνικά αυτονόητα, τότε η συµπεριφορά είναι 
προβληµατική. 

Μια συµπεριφορά είναι προβληµατική ή διαταραγµένη 
ή ανεπιθύµητη, όταν ενοχλεί το ίδιο το παιδί ή τα 
πρόσωπα του περιβάλλοντός του και προκαλεί 
δυσάρεστα συναισθήµατα στο ίδιο ή στα πρόσωπα του 
περιβάλλοντός του (Καλαντζή-Αzizi, 1985). 
 



ΕΚΔ∆ΗΛΩΩΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Α. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
!   Έλλειψη προσοχής
!   Δ∆εν ολοκληρώνει τις εργασίες του/της
!   Δ∆εν ακολουθεί τις οδηγίες του εκπαιδευτικού
Β. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
!   Δ∆εν ζητάει το λόγο, αλλά πετάγεται
!   Αρχίζει συζητήσεις µε τους διπλανούς του για εκτός µαθήµατος 

θέµατα
!   Ενοχλεί τους διπλανούς του µε θορύβους, πειράγµατα, 

µορφασµούς



!   Δ∆ιακόπτει τους άλλους όταν µιλούν
!   Δ∆εν συνεργάζεται στα πλαίσια οµάδων
!   Πετάει µικροαντικείµενα στους άλλους
!   Έρχεται καθυστερηµένα στο µάθηµα
!   Εγκαταλείπει χωρίς λόγο και άδεια το θρανίο του ή εξέρχεται από 

την τάξη
!   Χρησιµοποιεί εριστική, υβριστική ή απειλητική γλώσσα κατά την 

επικοινωνία µε τον εκπαιδευτικό και τους συµµαθητές
!   Απουσιάζει αδικαιολόγητα



Γ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Δ∆ΙΑΠΡΟΣΩΩΠΙΚΑ Η Δ∆ΙΑΠΡΟΣΩΩΠΙΚΩΩΝ 
ΣΧΕΣΕΩΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΩΝ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΩΩ 
ΑΠΌ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ


!   Εµπλέκεται σε λεκτικούς διαξιφισµούς
!   Εµπλέκεται σε σωµατικές, βίαιες επιθέσεις
!   Ψεύδεται κατά συρροή
!   Κλέβει αντικείµενα άλλων



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Τα παιδιά µε προβλήµατα συµπεριφοράς υπολογίζονται µόνο σε 4 - 5% 
(ίσως λίγο παραπάνω στις µέρες µας) του µαθητικού πληθυσµού. Σε καµιά 
περίπτωση δεν σηµαίνει, ότι ένα παιδί που παρουσιάζει κάποια ή κάποιες από 
τις παραπάνω συµπεριφορές είναι παιδί µε προβλήµατα. Για να πούµε ότι έχει 
πρόβληµα, πρέπει η συµπεριφορά που εκδηλώνει να έχει τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά :

 
1. Μεγάλη συχνότητα (δηλαδή να εµφανίζεται πολύ 
συχνά και όχι σπάνια). 
2. Μεγάλη ένταση. 
3. Μεγάλη διάρκεια. 
4. Η συµπεριφορά να ακολουθείται και από άλλα 
συµπτώµατα (π.χ. σηµαντική πτώση της σχολικής 
επίδοσης). 
5. Να µην µπορεί να αντιµετωπιστεί χωρίς τη βοήθεια 

ειδικών. 



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΩΝ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΩΝ
          α. Εσωτερικοί: Είναι οι παράγοντες που συνυπάρχουν και είναι σύµφυτοι µε 

το παιδί. Τέτοιοι παράγοντες είναι: ιατρικοί, ψυχολογικοί, κληρονοµική 
προδιάθεση, κλπ.

           Πιο αναλυτικά:
!  ιατρικοί (εγκεφαλικές βλάβες από ατυχήµατα ή άλλες αιτίες, εγκεφαλικές 

δυσλειτουργίες, βιοχηµικές ανωµαλίες, διαταραχές της ανάπτυξης, νεανικός 
διαβήτης, υπο/υπερθυρεοειδισµός κλπ), 

! διάφορα σύνδροµα, όπως είναι η υπερκινητικότητα 
! το κοινωνικό και οικονοµικό υπόβαθρο της οικογένειας, όταν αυτό δεν 

επιτρέπει την ικανοποίηση στοιχειωδών αναγκών των παιδιών,
!    ψυχολογικοί (µαθησιακές δυσκολίες και σχολική αποτυχία, κακή αυτοϊδέα και 

χαµηλό αυτοσυναίσθηµα, ανικανοποίητες επιθυµίες και ανάγκες του παιδιού στην 
πρώιµη, δηλαδή στη νηπιακή, ηλικία κλπ),

!    κληρονοµική προδιάθεση 



β. Εξωτερικοί: Οι παράγοντες αυτοί συνήθως 
εντοπίζονται :

!   στο οικογενειακό, 
!   στο σχολικό και 
!   στο κοινωνικό περιβάλλον.



                 

             Το οικογενειακό περιβάλλον.
        •Η αγωγή που δέχεται το παιδί από την οικογένεια. Ιδίως στις µικρές ηλικίες η 

αγωγή και τα πρότυπα των γονέων έχουν καθοριστική σηµασία για τη συµπεριφορά των 
παιδιών. 

        • Η σχέση του παιδιού µε τα πρόσωπα της οικογένειας και οι αλληλεπιδράσεις 
που δέχεται από αυτά. Τα παιδιά που βιώνουν ενδιαφέρον, στοργή, κατανόηση, 
φροντίδα, εµπιστοσύνη και αναγνώριση από την οικογένειά τους και ιδίως από τους 
γονείς, έχουν σοβαρές πιθανότητες να αναπτύξουν αισθήµατα προσωπικής επάρκειας, 
ασφάλειας και αποδοχής. Όλα αυτά προκαλούν θετικά συναισθήµατα και διευκολύνουν 
τη δηµιουργία καλής αυτοϊδέας και οµαλής ενδοπροσωπικής και διαπροσωπικής 
προσαρµογής.

  
•Η οργάνωση, η δοµή και η λειτουργία της οικογένειας. Όταν, για παράδειγµα, η 
οικογένεια είναι οργανωµένη και λειτουργεί οµαλά, µε αρχές και κανόνες που τηρούν 
όλοι, είναι πολύ πιθανόν ότι τα παιδιά θα λειτουργούν και αυτά ανάλογα. Και δυστυχώς η 
σηµερινή οικογένεια µε τα πολλά διαζύγια, την υπεραπασχόληση των γονέων και τη 
χαλάρωση της εσωτερικής συνοχής, δεν είναι ό,τι καλύτερο και δεν ευνοεί τη άσκηση 
θετικών αλληλεπιδράσεων.

  
•Οι υψηλές προσδοκίες των γονέων. Όλοι οι γονείς επενδύουν στα παιδιά τους 
κάποιες προσδοκίες. Όταν αυτές είναι υψηλότερες από τις δυνατότητες των παιδιών 
και ιδίως όταν οι γονείς πιέζουν τα παιδιά τους για να ανταποκριθούν, τότε υπάρχει 
πιθανότητα να εκδηλώσουν ανεπιθύµητη συµπεριφορά κυρίως σε σχέση µε τη µελέτη και 
τις επιδόσεις τους.



           

        Το σχολικό περιβάλλον. 
      •Τα προγράµµατα και οι στρατηγικές διδασκαλίας. Αυτά καταρτίζονται µε 

µέτρο τις δυνατότητες και τις ανάγκες του µέσου µαθητή. Παιδιά µε πολύ 
χαµηλές ή πολύ υψηλές ικανότητες, παιδιά µε ειδικές µαθησιακές δυσκολίες, αν 
δεν αντιµετωπιστούν µε κατανόηση και υποστήριξη από το σχολείο και τους 
γονείς, είναι πολύ πιθανόν ότι θα εκδηλώσουν ανεπιθύµητες συµπεριφορές. 

 
•Η στάση και η σχέση του εκπαιδευτικού µε τους µαθητές του. Έχει 
σηµασία το στυλ του εκπαιδευτικού και ο τρόπος που καθένας προσεγγίζει τα 
παιδιά και διαχειρίζεται τα προβλήµατά τους. Μπορεί ένας εκπαιδευτικός να 
είναι άριστος, αλλά κάποιο παιδί ή κάποια παιδιά να χρειάζονται διαφορετική 
µεταχείριση από εκείνη που χρησιµοποιεί για όλα τα παιδιά. Γι' αυτό είναι σωστό, 
όταν οι γονείς αντιλαµβάνονται ότι κάτι δεν πάει καλά στη σχέση του παιδιού 
τους µε τους δασκάλους του να το συζητούν µαζί τους µε ειλικρίνεια και 
καλοπροαίρετα, ώστε να γίνονται οι αναγκαίες διορθώσεις.  




           

Το κοινωνικό περιβάλλον. 
• Η σύνθεση και η ποιότητα ζωής της κοινωνίας. Οι 

έρευνες δείχνουν, ότι σε περιοχές όπου ζουν άνθρωποι µε 
χαµηλό κοινωνικό και οικονοµικό επίπεδο ή µε διαφορετικές 
εθνικότητες, θρησκείες, γλώσσες, συνήθειες, τρόπους ζωής 
κλπ, παρατηρείται αύξηση των προβληµάτων συµπεριφοράς.

• Τα µέσα µαζικής επικοινωνίας (ΜΜΕ) και κυρίως ο 
τρόπος που αυτά λειτουργούν. Ιδιαίτερα η τηλεόραση, µε τα 
πρότυπα που προβάλλει, έχε εξελιχθεί σε επικίνδυνη αντίρροπη 
διδακτική δύναµη. 



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  
ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΠΙΔ∆ΟΣΗ
Ερευνητικά δεδοµένα στηρίζουν την άποψη ότι:

!   Oι µαθητές µε χαµηλή επίδοση συγκρινόµενοι, τόσο µε τους 
µαθητές µε υψηλή επίδοση, όσο και µε τους µαθητές µε µέση 
επίδοση, έχουν χειρότερες διαπροσωπικές σχέσεις, χειρότερες 
ακαδηµαϊκές δεξιότητες και µικρότερο αυτοέλεγχο. 

!   Επιπλέον οι µαθητές µε χαµηλή επίδοση είναι περισσότερο 
εχθρικοί, µε κακή µαθησιακή συµπεριφορά και πιο αντικοινωνικοί 
από τους µαθητές µε υψηλή επίδοση. 

!   Παράλληλα, οι µαθητές µε µέση επίδοση έχουν χειρότερες 
διαπροσωπικές σχέσεις, χειρότερες ακαδηµαϊκές δεξιότητες και 
µικρότερο αυτοέλεγχο από τους µαθητές µε υψηλή επίδοση.



Όσο χαµηλότερη επίδοση έχει κάποιο παιδί τόσο 
χειρότερες διαπροσωπικές σχέσεις, χειρότερες ακαδηµαϊκές 
δεξιότητες και µικρότερο αυτοέλεγχο έχει. 


Σε πολλές µελέτες έχει διαπιστωθεί, ότι η ύπαρξη 

προβληµατικής συµπεριφοράς συχνά συνδέεται µε τη χαµηλή 
σχολική επίδοση (Χατζηχρήστου & Hopf, 1991), αν και η 
κατεύθυνση της σχέσης είναι δύσκολο να εντοπιστεί (Lindsey 
et al., 1985).



ΠΙΘΑΝΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Η άποψη ότι τα παιδιά µε δυσκολίες στη µάθηση 

χαρακτηρίζονται από επιθετικότητα, αντικοινωνική συµπεριφορά, 
διαπροσωπικά προβλήµατα (Cornwall & Bawden, 1992) και 
ανεπαρκείς κοινωνικές δεξιότητες (Gresham, 1992), ερµηνεύεται 
πιθανώς από το γεγονός ότι τα παιδιά µε χαµηλή σχολική επίδοση: 

!   α) δεν χρησιµοποιούν τις κατάλληλες µαθησιακές στρατηγικές και 
!   β) συναναστρέφονται συνοµηλίκους µε παρόµοια προβλήµατα, τόσο 

στο µαθησιακό τοµέα όσο και στη συµπεριφορά. 
!   Τα παραπάνω µπορούν να αυξήσουν την εµφάνιση των 
προβληµατικών συµπεριφορών και της αντικοινωνικής 
συµπεριφοράς και την δηµιουργία ενός φαύλου κύκλου που 
διαιωνίζεται. 



ΦΑΥΛΟΣ ΚΥΚΛΟΣ  
Συχνά, τα παιδιά µε έντονα προβλήµατα συµπεριφοράς 

αντιµετωπίζουν ένα φαύλο κύκλο, που µπορεί να παρασταθεί ως 
εξής:

         Προβλήµατα συµπεριφοράς  
Κριτική από το σχολείο και του γονείς  Ανησυχία - Αγωνία - 
Άγχος  Κακή αυτοϊδέα - αυτοεκτίµηση αυτοσυναίσθηµα   
Ευερεθιστικότητα  Κακές σχέσεις µε το περιβάλλον  
Απογοήτευση - αποδιοργάνωση   
Κακές σχολικές επιδόσεις - κακή διαγωγή   
Περισσότερη κριτική από το σχολείο και τους γονείς 
 Περισσότερη ευερεθιστικότητα και ένταση στα προβλήµατα 
συµπεριφοράς  Χειρότερες επιδόσεις - και χειρότερη διαγωγή  
Περισσότερη απογοήτευση και αποδιοργάνωση   
Εγκατάλειψη του σχολείου



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΔ∆ΗΛΩΩΣΗΣ ΤΟΥΣ
Σύµφωνα µε τους Walker κ.ά. (1994), ο εντοπισµός των 

παιδιών που εκδηλώνουν προβλήµατα συµπεριφοράς και ο 
σχεδιασµός ενός προγράµµατος παρέµβασης είναι πιο πιθανό να 
έχει θετικά αποτελέσµατα, αν γίνει µέχρι την ηλικία των 8 ετών. 

Στην περίπτωση που η προβληµατική συµπεριφορά δεν 
αντιµετωπιστεί µέχρι αυτή τη συγκεκριµένη ηλικία, ενισχύεται και 
γίνεται περισσότερο ανθεκτική σε κάθε µορφή παρέµβασης.

Το γεγονός αυτό µπορεί να οφείλεται στο ότι όσο περισσότερο 
µεγαλώνουν τα παιδιά, τόσο αυξάνουν οι πιθανότητες εµπλοκής 
τους σε αντικοινωνικά, παραβατικά και εν γένει προβληµατικά 
πλαίσια (Walker κ.ά., 1994).



Πολλοί ερευνητές, ωστόσο, πιστεύουν ότι τα προβλήµατα 
συµπεριφοράς στην παιδική ηλικία θα εξαλειφθούν από µόνα 
τους και τα παιδιά θα µετατραπούν σε λειτουργικούς ενήλικες. 

Αν και αυτή η άποψη αληθεύει για πολλά παιδιά που 
αντιµετωπίζουν προβλήµατα όπως η αποµόνωση, οι φοβίες 
και τα προβλήµατα λόγου , ερευνητικά δεδοµένα 
υποστηρίζουν ότι κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει στις περιπτώσεις 
εκείνες όπου τα παιδιά εκδηλώνουν σε µόνιµη βάση µορφές 
επιθετικής , χειριστικής , αντικοινωνικής ή και 
διασπαστικής συµπεριφοράς (Heward, 2000).



Έρευνα του Robins (στο Heward, 2000), παρέχει επαρκή 
στοιχεία που υποστηρίζουν την άποψη ότι:

!   Άτοµα τα οποία στην παιδική τους ηλικία είχαν παραπεµφθεί σε 
κλινικό πλαίσιο λόγω προβληµατικής ή αντικοινωνικής 
συµπεριφοράς (π.χ. κλοπή, εµπλοκή σε καβγά, προβλήµατα 
πειθαρχίας στο σχολείο, σκασιαρχείο κλπ.) είχαν περισσότερες 
δυσκολίες προσαρµογής ως ενήλικες. 

!   Επιπρόσθετα, τα ίδια αυτά άτοµα ως γονείς είχαν µεγαλύτερο 
ποσοστό παιδιών τα οποία εκδήλωναν προβληµατικές 
συµπεριφορές, παρά φυσιολογικές, συνεχίζοντας έτσι την 
παράδοση της απόκλισης.

!   Κατά συνέπεια, σύµφωνα µε τους Walker κ.ά. (1994), η εκδήλωση 
µιας αντικοινωνικής συµπεριφοράς στη σχολική ηλικία φαίνεται να 
αποτελεί τον ακριβέστερο δείκτη πρόγνωσης για αποκλίνουσα 
συµπεριφορά στην εφηβική και αργότερα ενήλικη ζωή.



ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
!   Σε µια διαχρονική έρευνα σε δείγµα 147 µαθητών ηλικίας 6 ως 14 ετών 

διαπιστώθηκε ότι τα αγόρια που στην εφηβεία επεδείκνυαν παραπτωµατική 
συµπεριφορά είχαν ήδη από την Α' Δ∆ηµοτικού χαρακτηριστεί ως ενοχλητικά και 
άτακτα και είχαν χαµηλή επίδοση· (Tremblay κ.ά., 1992). 

!   Ο Hinshaw (1992) αναφέρει ότι η σχολική επίδοση στο νηπιαγωγείο είναι 
πιθανότερο να συνδεθεί µε προβλήµατα προσοχής και µε ακαδηµαϊκές δυσκολίες 
στο δηµοτικό σχολείο, ενώ κατά την εφηβεία είναι πιθανότερο να συνδεθούν µε 
την αντικοινωνική συµπεριφορά και διαταραχή της συµπεριφοράς.

!    Έχει διαπιστωθεί, ακόµα, ότι η διάγνωση της σχέσης µεταξύ των προβληµάτων 
στη µάθηση και προβληµάτων, όπως είναι η διάσπαση προσοχής ή αντικοινωνική 
συµπεριφορά (ακόµα και από την πρώτη τάξη δηµοτικού) (Tremblay et. al.. 1992) 
είναι ένας σηµαντικός προβλεπτικός παράγοντας των µαθησιακών και 
συµπεριφορικών προβληµάτων κατά τη διάρκεια του δηµοτικού και του γυµνάσιου 
(Walker, Stieber, Ramsey, & O'Neill, 1991), εύρηµα που επεκτείνεται σε 
διαχρονικές µελέτες µέχρι την ηλικία των 30 ετών (Huesmann, Eron, & Yarmel, 
1987). 



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔ∆Ο ΓΟΝΕΩΩΝ  

        

Από έρευνα που πραγµατοποιήθηκε* το 2011, σε 227 µαθητές**  (18 
τµηµάτων της Ε΄ τάξης του δηµοτικού σχολείου) δηµόσιων δηµοτικών σχολείων 
της ευρύτερης περιοχής Αθηνών-Πειραιά, διαπιστώθηκε ότι, σύµφωνα µε τις 
απόψεις των εκπαιδευτικών), το µορφωτικό επίπεδο των γονέων επιδρά στα 
προβλήµατα συµπεριφοράς των παιδιών ως εξής:

!   Τα παιδιά µε µητέρα που έχει πτυχίο ανώτερης ή πανεπιστηµιακής σχολής είναι 
πιο υπερκινητικά, ενώ τα παιδιά µε µητέρα που έχει τελειώσει το δηµοτικό έχουν 
περισσότερα µαθησιακά προβλήµατα.

!   Όσο πιο χαµηλό είναι το µορφωτικό επίπεδο πατέρα τόσο µεγαλύτερο είναι το 
άγχος και περισσότερα τα συναισθήµατα ντροπής που βιώνουν τα παιδιά.

      * Παπάνης Ε., Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Γιαβρίµης Π., Λέκτορας Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου, Μπαλάσα Α., Κοινωνιολόγος, Παπάνης Α.,ΕΕΔ∆ΙΠ Πολυτεχνείου Θράκης

         * * Όσον αφορά το φύλο τους, 110 (48,5%) ήταν αγόρια και 117 (51,5%) κορίτσια. 



ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔ∆ΕΥΤΙΚΕΣ 
ΑΡΧΕΣ

!   Η συµπεριφορά είναι αποτέλεσµα µάθησης (Συµπεριφοριστικό µοντέλο).
!   Ο µαθητής βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση µε τους παράγοντες που 

µορφοποιούν το άµεσο περιβάλλον του (Συµπεριφοριστικό µοντέλο).
!   Η συµπεριφορά του µαθητή διαµορφώνεται από διαδικασίες που στηρίζονται σε 

γνωστικές διεργασίες που επιτρέπουν τη γνωστική επεξεργασία των πληροφοριών 
(Κοινωνικογνωστική θεωρία).

!   Κυρίαρχο ρόλο στη διαµόρφωση της συµπεριφοράς του µαθητή κατέχει η 
διαπροσωπική επικοινωνία εκπαιδευτικού-µαθητή για την ανάπτυξη της µαθητικής 
αυτονοµίας (Μοντέλα συµβουλευτικής κατεύθυνσης).

!   Ενίσχυση θετικής αυτοαντίληψης του µαθητή και συνεχή ενθάρρυνση για την 
ανάληψη πρωτοβουλιών και την ανάπτυξη υπευθυνότητας του (Μοντέλα 
ανθρωπιστικής κατεύθυνσης).

!   Η συστηµατική και καλά οργανωµένη διδασκαλία που εµπλέκει ενεργά στη 
µαθησιακή διαδικασία τον αποτρέπει να εµφανίσει ανεπιθύµητη συµπεριφορά 
λειτουργώντας προληπτικά (Μοντέλα ερευνητικής κατεύθυνσης)



«Προλαµβάνειν ή θεραπεύειν 
µάλλον»



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔ∆ΕΥΤΙΚΟΥ

Ο εκπαιδευτικός σε προληπτικό επίπεδο, προβαίνει 
σε απαραίτητες ενέργειες µε τη χρήση κατάλληλων 
στρατηγικών ώστε να διασφαλίσει ένα ασφαλές και 
ελκυστικό µαθησιακό περιβάλλον για τη διεξαγωγή του 
διδακτικού έργου αλλά και την ικανοποίηση της 
προσωπικής ανάγκης των µαθητών για ψυχολογική και 
φυσική ασφάλεια.



ΘΕΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
!   Η συλλογική οργάνωση της τάξης
!   Η συλλογική διατύπωση κανόνων για τις διαδικασίες ρουτίνας
!   Η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού (παιδαγωγικό στυλ)
!   Οι θετικές διαπροσωπικές σχέσεις (δασκαλο-µαθητικές και 

διαµαθητικές)
!   Ενεργή εµπλοκή µαθητών στη µαθησιακή διαδικασία
!   Πλουραλισµός εκπαιδευτικών-στρατηγικών και εκπαιδευτικών 

µέσων




!   Η συστηµατική διδασκαλία των αναµενόµενων µορφών 
συµπεριφοράς

!   Η διατύπωση  από πλευράς εκπαιδευτικού θετικών 
προσδοκιών

!   Η ανατροφοδότηση των θετικών µορφών συµπεριφοράς
!   Η χρήση θετικών προτύπων κοινής αποδοχής
!   Η θετική ερµηνεία της παραβατικής συµπεριφοράς
!   Η αναζήτηση θετικών κινήτρων στην παραβατική συµπεριφορά



ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
      Α. Δ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΩΝ 
!   Παρουσίαση των ενδιαφερόντων (παρουσίαση ερµηνείας και δηµιουργίας) των 

µαθητών µέσα από εκδηλώσεις του σχολείου ή συµµετοχή σε διαγωνισµούς 
(µουσικός όµιλος, χορευτικός όµιλος, αθλητικός όµιλος).

!   Εκµάθηση δεξιοτήτων και λειτουργία θεατρικού εργαστηρίου (θεατρικός όµιλος).
!   Εκµάθηση τεχνικών παραγωγής βίντεο ή/και φωτογραφίας και παραγωγή υλικού 

σε θέµατα που ενδιαφέρουν τους µαθητές µέσα από διαδικασίες έρευνας.
!   Δ∆εντροφύτευση ή/και υιοθέτηση κήπου στο χώρο της κοινότητας (όµιλος 

κήπου).
!   Κατασκευή εικαστικού έργου (ψηφιδωτό, γλυπτό, τοιχογραφία) στο χώρο του 

σχολείου ή/και της κοινότητας 



Δ∆ηµιουργική ενασχόληση µαθητών το διάλειµµα
!   Τα παιδιά απασχολούνται κατά τη διάρκεια του διαλείµµατος µε διάφορα 

παιχνίδια (παιχνίδια αυλής, αθλητικά, επιτραπέζια κτλ). Στην οργάνωση 
των δραστηριοτήτων είναι καλό να συµµετέχουν οι µαθητές µε 
διάφορους τρόπους (στήσιµο παιχνιδιών, δανεισµό παιχνιδιών, συµµετοχή 
στον καθορισµό των κανονισµών κτλ.).

Δ∆ηµιουργία χώρου για δηµιουργική απασχόληση/ηρεµία/
ψυχαγωγία των µαθητών

!   Σε περίπτωση που υπάρχει διαθέσιµη αίθουσα διαµορφώνεται ανάλογα ο 
χώρος όπου οι µαθητές να απασχολούνται δηµιουργικά κατά τη διάρκεια 
των αναπληρώσεων και των διαλειµµάτων. Ο χώρος αυτός µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για προγράµµατα θεατρικής αγωγής, συναισθηµατικής 
αγωγής, για διαχείριση συγκρούσεων, για συζήτηση και αποφόρτιση 
έντασης. Στο χώρο µπορούν να τοποθετηθούν παιχνίδια. Ο χώρος 
µπορεί να διακοσµηθεί από έργα µαθητών. 



Αξιοποίηση Βιβλιοθήκης για λειτουργία ως κέντρο 
τεκµηρίωσης, πληροφόρησης και µάθησης.

!   Αξιοποίηση της Βιβλιοθήκης του σχολείου ώστε να δίνει τη 
δυνατότητα για πρόσβαση σε σύγχρονα εκπαιδευτικά υλικά, 
βιβλία, περιοδικά, ηλεκτρονικούς υπολογιστές καθώς και στο 
διαδίκτυο. Η βιβλιοθήκη µπορεί να χρησιµοποιείται στα πλαίσια της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας , ως κέντρο τεκµηρίωσης , 
πληροφόρησης και µάθησης για όλους τους µαθητές και 
εκπαιδευτικούς του σχολείου. Η διαχείριση της βιβλιοθήκης µπορεί 
να γίνεται από εκπαιδευτικούς και µαθητές.

            Καλλιέργεια του θεσµού του Εθελοντισµού
!   Υγιής και επωφελής ενασχόληση των παιδιών µε χειρονακτική 

προσφορά σε ιδρύµατα της κοινότητας.



Αξιοποίηση εκπαιδευτικών µε σπουδές σε 
εξειδικευµένα θέµατα

        Αρκετοί εκπαιδευτικοί έχουν σπουδές σε αντικείµενα που θα 
µπορούσαν να αξιοποιηθούν για το συγκεκριµένο θέµα. 
Παραδείγµατα αποτελούν τα πιο κάτω αντικείµενα:

!   Συµβουλευτική
!   Θέατρο
!   Μουσική
!   Εκπαίδευση αλλόγλωσσων µαθητών
!   Κινηµατογράφο
!   Φωτογραφία
!   Πολυµέσα



      Β. ΕΝΕΡΓΗ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΩΝ ΜΑΘΗΤΩΩΝ ΣΤΗ ΖΩΩΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
       Καθορισµός κανονισµών τάξης σε συνεργασία µε τα παιδιά
!   Ο εκπαιδευτικός αφιερώνει τον απαραίτητο χρόνο για να διαµορφώσει µαζί µε 

τους µαθητές τους κανόνες λειτουργίας της τάξης. Ενδείκνυται να προηγείται 
διδασκαλία όσον αφορά τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις των µαθητών. Όλοι 
έχουν δικαίωµα να εισηγηθούν κανονισµού που θεωρούν ότι είναι απαραίτητοι 
για τη σχολική ζωή . Καθένας που εισηγείται κάτι πρέπει να 
επιχειρηµατολογήσει για να στηρίξει τη γνώµη του. Η κατάληξη είναι ένας 
κατάλογος κανονισµών και συνεπειών που θα διέπουν τη ζωή στην τάξη. Είναι 
πολύ σηµαντικό οι κανονισµοί αυτοί:

!   Να είναι περιορισµένοι σε αριθµό
!   Να είναι συγκεκριµένοι, σαφείς και κατανοητοί
!   Να έχουν συζητηθεί επαρκώς στην τάξη και η λογική τους βάση να 

αναγνωρίζεται από τους µαθητές
!   Να είναι αποδεκτοί από την πλειοψηφία των µαθητών.
!   Να εκτίθενται µόνιµα και σε εµφανές σηµείο για όλη την τάξη.
!   Να είναι διατυπωµένοι σε καταφατική µορφή. Με αυτό τον τρόπο προτρέπουµε 

τους µαθητές και δεν τους αποτρέπουµε.



Εισηγήσεις για ενεργό εµπλοκή των παιδιών στον 
καθορισµό και τήρηση των κανονισµών είναι:

!   Το έµβληµα ή το λογότυπο του εντύπου µπορεί να βγει µέσα από 
διαγωνισµό ανάµεσα στα παιδιά.

!   Τα παιδιά µπορούν να εικονογραφήσουν τους κανονισµούς της 
τάξης.

!   Μπορεί να εικονογραφηθεί ένας τοίχος της τάξης µε τα 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των παιδιών.



     Ώρα «κοινωνία της τάξης»
!   Να καθοριστεί συγκεκριµένος χρόνος στο πρόγραµµα της τάξης 

για να δίνεται η ευκαιρία στους µαθητές µε τον υπεύθυνο 
δάσκαλο του κάθε τµήµατος να συζητούν θέµατα που αφορούν 
άµεσα τη ζωή τους στο σχολείο. Θα δίνεται έτσι η δυνατότητα 
στους µαθητές και εκπαιδευτικούς να εκφράζουν τους 
προβληµατισµούς, τις απόψεις τους τις εισηγήσεις τους και να 
παρουσιάζουν προς συζήτηση διάφορα προβλήµατα που έχουν 
σχέση µε τη ζωή τους στην τάξη. Θα γίνεται προσπάθεια 
επίλυσης των προβληµάτων και οι αποφάσεις θα παίρνονται µε 
ψηφοφορία. Με αυτό τον τρόπο ενεργοποιείται η συµµετοχή 
των µαθητών στη διαχείριση της ζωής στην τάξη.



Δ∆ηµιουργία καναλιού επικοινωνίας µαθητών-εκπαιδευτικών
!   Είναι πολύ σηµαντικό τα παιδιά να έχουν το δικαίωµα άποψης. Αυτό στο σχολείο 

µπορεί να επιτευχθεί µε τη δηµιουργία ενός καναλιού επικοινωνίας µεταξύ 
εκπαιδευτικών/µαθητών. Μια καλή πρακτική που εφαρµόστηκε σε δηµοτικά 
σχολεία είναι το κουτί επικοινωνίας. Μέσα σε ένα ειδικό κουτί οι µαθητές 
µπορούν να απευθύνονται προς τους εκπαιδευτικούς και τη διεύθυνση του 
σχολείου εκφράζοντας τις απορίες τους, τους προβληµατισµούς, τις εισηγήσεις 
τους επώνυµα ή ανώνυµα. Το κουτί βρίσκεται σε χώρο που να έχουν εύκολη 
πρόσβαση τα παιδιά. Οι µαθητές είναι καλά να γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι 
τα αιτήµατα για να λαµβάνονται υπόψη πρέπει να πληρούν κάποια κριτήρια (π.χ. 
τα µηνύµατα να είναι γραµµένα µε σαφήνεια, να µην έχουν υβριστικό ύφος κτλ).

!   Τρόπος λειτουργίας: Τα αιτήµατα των παιδιών οµαδοποιούνται από κλιµάκιο 
εκπαιδευτικών και εξετάζονται µε σεβασµό και σοβαρότητα. Ακολουθεί 
ενηµέρωση των παιδιών οπότε δίνονται απαντήσεις στα ερωτήµατα, 
ικανοποιούνται κάποια αιτήµατα ή επεξηγείται ο λόγος απόρριψης άλλων, από 
µέρους των εκπαιδευτικών σε κοινές συγκεντρώσεις. Το κουτί επικοινωνίας 
µπορεί να υπάρχει και σε κάθε τάξη. Εκεί µπορούν αν τοποθετούνται θέµατα 
από τους µαθητές και τον εκπαιδευτικό τα οποία αφορούν αποκλειστικά τη ζωή 
της τάξης και µπορούν να εγείρονται και να συζητούνται κατά τη διάρκεια της 
ώρας ΚΟΙΝΩΩΝΙΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ.



Εµπλοκή µαθητών στην αξιολόγηση των στόχων του 
σχολείου

!   Οι µαθητές σε συνεργασία µε τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό της 
τάξης καθορίζουν µετά από συζήτηση κάποιους στόχους «ένα 
ή δύο» τους οποίους προσπαθούν να πετύχουν σε 
συγκεκριµένο χρονικό πλαίσιο. Ο στόχος µπορεί να είναι κοινός 
για όλο το σχολείο ή να αφορά τη συγκεκριµένη τάξη.

!   Η αξιολόγηση του στόχου των παιδιών πρέπει να γίνεται σε 
τακτά χρονικά διαστήµατα από τους ίδιους τους µαθητές µε 
διάφορους τρόπους (προφορικά, γραπτά, γραφικά κτλ.) µπορεί 
να γίνεται στο τέλος κάθε σχολικής µέρα ή στο τέλος της 
βδοµάδας. Αυτή η πρακτική βοηθά τους µαθητές να 
επικεντρώνουν την προσπάθεια τους σε συγκεκριµένο στόχο 
και να αναπτύσσουν δεξιότητες για επίτευξή του.



     Κλείσιµο σχολικής µέρας

!   Πολύ σηµαντικό είναι το κλείσιµο της σχολικής µέρας. Ο δάσκαλος της τάξης 
αφιερώνει κάποια λεπτά στο τέλος της µέρας για να κάνει µια ανακεφαλαίωση 
για δραστηριότητες ή γνώσεις που προηγήθηκαν κατά τη διάρκεια της µέρας. 
Μπορεί να γίνει επίσης αξιολόγηση δραστηριοτήτων, εµπειριών των παιδιών ή 
του εβδοµαδιαίου στόχου της τάξης.

!    Είναι πολύ σηµαντικό, το κλείσιµο να γίνεται µε θετικό τρόπο ώστε να δίνεται η 
δυνατότητα στους µαθητές να αποβάλλουν κάθε αρνητικό συναίσθηµα που 
δυνατόν να προέκυψε κατά τη διάρκεια της σχολικής µέρα ώστε να φεύγουν 
από το σχολείο πάντα µε θετική εντύπωση.

!    Το ευχάριστο κλείσιµο πραγµατοποιείται επίσης µε τον αποχαιρετισµό των 
µαθητών από τον εκπαιδευτικό. Ο δάσκαλος αποχαιρετά ένα-ένα τους µαθητές 
του. Με αυτή την πρακτική τονίζεται η µοναδικότητα του µαθητή, 
καλλιεργούνται έτσι δεξιότητες επικοινωνίας (µαθαίνουν τα παιδιά να χαιρετούν, 
να αντικρίζουν τον άλλο όταν του απευθύνουν το λόγο, κτλ) και βοηθά στη 
δηµιουργία ενός θετικού ψυχοκοινωνικού κλίµατος.



     Αυτοαξιολόγηση 
!   Ο εκπαιδευτικός δίνει συστηµατικά τη δυνατότητα 

στους µαθητές του να αξιολογήσουν την προσωπική 
τους προσπάθεια σε σχέση µε την επίτευξη των 
στόχων της τάξης. Δ∆ίνεται έτσι η ευκαιρία στο µαθητή 
να προβληµατιστεί για τις δικές του προσπάθειες, να 
νιώσει την επιτυχία αν τα κατάφερε ή ακόµα να 
συνειδητοποιήσει πού χρειάζεται µεγαλύτερη 
προσπάθεια. Η αξιολόγηση είναι προσωπική, όχι 
συγκριτική και δεν επιδέχεται σχόλια από τον 
εκπαιδευτικό. 



      Γ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΥΝΣΗ ΤΩΩΝ ΜΑΘΗΤΩΩΝ ΜΕ 
ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ

          Προβολή επιτευγµάτων των µαθητών
!   Το σχολείο να επιδιώκει µε διάφορους τρόπους να επιδεικνύει τα 

έργα και επιτεύγµατα των µαθητών. Αυτό µπορεί να γίνει κατά τη 
διάρκεια µαθητικών συγκεντρώσεων ή άλλων εκδηλώσεων, στο 
χώρο του σχολείου ή στο χώρο της κοινότητας, διαµέσου εντύπων 
κτλ. 

            Αναγνώριση και επιβράβευση των επιτευγµάτων των 
µαθητών

!   γραπτή ή προφορική επίδοση συγχαρητηρίων
!   επίδοση συγχαρητηρίων σε προσωπικό επίπεδο ή δηµόσια 

(ενώπιον των άλλων µαθητών).



      ΜΑΘΗΤΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔ∆ΥΝΟΥ
!   Ο εντοπισµός και η στήριξη των µαθητών που θεωρούνται 

µαθητές υψηλού κινδύνου πρέπει να γίνονται έγκαιρα. Οι µαθητές 
υψηλού κινδύνου για παραβατικότητα είναι τα παιδιά που στη ζωή 
τους και την καθηµερινότητα τους βρίσκονται αντιµέτωπα µε 
παράγοντες επικινδυνότητας (π.χ δυσλειτουργίες στην 
οικογένεια, κακοποίηση, σχολική αποτυχία, συναναστροφή µε 
παραβατικούς συνοµήλικούς , τραυµατικές εµπειρ ίες , 
καταθλιπτικά στοιχεία ή άλλα οργανικά προβλήµατα). Χρειάζεται 
να τυγχάνουν έγκαιρου εντοπισµού και αξιολόγησης µε στόχο την 
κατάλληλη θεραπευτική παρέµβαση.



      

 

  Δ∆ . ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΩΝ ΓΟΝΙΩΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔ∆ΕΥΤΙΚΗ Δ∆ΙΑΔ∆ΙΚΑΣΙΑ

!   Οι γονείς χρειάζεται να αντιµετωπίζονται σαν συνεργάτες και 
συνεταίροι στη διαδικασία της µάθησης. Μπορούν να εµπλακούν 
ενεργά είτε µε την ανάπτυξη σεµιναρίων και διαλέξεων αλλά και 
µε την εµπλοκή τους στη σχολική οµάδα ως προσκεκληµένοι 
οµιλητές για θέµατα που κατέχουν (π..χ. επαγγέλµατα, ταλέντα 
κτλ).



ΑΡΧΙΚΗ Δ∆ΙΑΓΝΩΩΣΗ
.     Μόλις ή υποψιαστούµε ή αντιληφθούµε απλώς, ότι κάτι δεν πάει 

καλά µε ένα παιδί, δύο είναι τα ερωτήµατα που οφείλουµε να 
θέτουµε, προκειµένου να επεξεργαστούµε και να προλάβουµε 
τυχόν ανεπιθύµητες συµπεριφορές. Τα ερωτήµατα αυτά είναι:
-Τι φταίει και συµπεριφέρεται το παιδί όπως 
συµπεριφέρεται; Η ανάλυση, η ερµηνεία και η αιτιολόγηση µιας 
συµπεριφοράς δεν είναι τόσο απλή όσο µερικές φορές φαίνεται. 
Συνήθως η αιτιολογία περιλαµβάνει ένα σύνολο παραγόντων, οι 
οποίοι λειτουργώντας συνδυαστικά προκαλούν τη συµπεριφορά.
 
- Τι θα κάνουµε για να βοηθήσουµε το παιδί να βελτιώσει και 
σταδιακά να αλλάξει την αρνητική συµπεριφορά του;





ΠΛΑΙΣΙΟ Δ∆ΙΟΡΘΩΩΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

         Ένα πλαίσιο διορθωτικής παρέµβασης που περιλαµβάνει τα 
ακόλουθα:

!   α. Έλεγχος των αρνητικών παραγόντων. 
!   β. Έλεγχος των συνθηκών κάτω από τις οποίες 

εκδηλώνεται η αρνητική συµπεριφορά. 
!   γ. Έλεγχος των συνεπειών που προκύπτουν από την 

αρνητική συµπεριφορά. 
!   δ. Έλεγχος της δικής µας στάσης και συµπεριφοράς. 



!   ε. Συζήτηση µε το παιδί και συνεργασία µε το παιδί.
Συζητάµε το πρόβληµα προσεκτικά, διακριτικά, µε σεβασµό 

στην προσωπικότητα του παιδιού, µε ειλικρίνεια µε σοβαρότητα 
και χωρίς προκατάληψη. Στόχος είναι να καταλάβει το παιδί ότι :

α) Η συµπεριφορά του είναι ένα πρόβληµα που αφορά κυρίως το ίδιο 
και πρέπει να λυθεί. 

β) Η συµπεριφορά αυτή δεν το βοηθά να προβάλλεται και να 
εκτιµάται από τους συµµαθητές του και άλλα πρόσωπα. 
Αντίθετα, το ζηµιώνει και το µειώνει στα µάτια των άλλων. 
Γίνεται προσπάθεια να αποκαλυφθούν και να επισηµανθούν οι 
αρνητικές συνέπειες που η συµπεριφορά αυτή προκαλεί. 

γ) Η συµπεριφορά είναι δική του και µόνο το ίδιο το παιδί µπορεί και 
πρέπει να την αλλάξει. Οι γονείς και οι δάσκαλοί του είναι 
πρόθυµοι και µπορούν να το βοηθήσουν να πάει καλύτερα. 



!   στ. Καθορισµός στόχου. Αφού συζητηθεί το πρόβληµα, καθορίζεται ο 
στόχος που πρέπει να επιτευχθεί. Το παιδί πρέπει από την αρχή να ξέρει τι 
πρέπει να επιδιώξει και να πετύχει.

!   ζ. Συνεννόηση και συµφωνίες (ή συµβόλαια). Αν θέλουµε να αυξήσουµε τις 
πιθανότητες να εκδηλώνουν επιθυµητές συµπεριφορές τα παιδιά, είναι καλό να 
δηµιουργούµε κίνητρα στο παιδί, χρησιµοποιώντας τους λεγόµενους ενισχυτές. 
Ενισχυτές είναι οι αµοιβές, οι οποίες, ανάλογα µε την ηλικία, µπορεί να είναι ένα 
µπράβο, ένα χαµόγελο ένα χάδι κλπ (κοινωνικές αµοιβές), ένα γλυκό για πολύ 
µικρές ηλικίες (υλικές αµοιβές), περισσότερο χρόνο ποδήλατο ή τηλεόραση ή 
παιγνίδι στον Η/Υ κλπ (προνόµια). Τι από όλα αυτά θα χρησιµοποιήσουµε, 
καθορίζεται και αποφασίζεται ανάλογα µε την ηλικία και την ωριµότητα του 
παιδιού. Σε κάθε περίπτωση προτιµούνται οι κοινωνικές αµοιβές, ενώ σταδιακά, 
γύρω στα δεκαπέντε του, πρέπει το παιδί να φτάσει σε τέτοιο επίπεδο 
αυτοελέγχου, ώστε να κάνει ή να µην κάνει κάτι γιατί είναι υποχρέωσή του και 
να αρκείται στην ικανοποίηση που αισθάνεται, όταν κάνει κάτι καλό ή 
αποφεύγει κάτι κακό, χωρίς να έχει ανάγκη από εξωτερική ενίσχυση δηλαδή 
από χειροπιαστές αµοιβές.

  




ΑΜΟΙΒΕΣ
 Οι συµπεριφορές που αµείβονται , τείνουν να 

επαναλαµβάνονται, ενώ οι συµπεριφορές που αγνοούνται 
τείνουν να ξεχνιούνται. 


Χρειάζεται όµως πολλή προσοχή στις αµοιβές. Η αµοιβή 
δεν πρέπει να είναι για το παιδί απαραίτητος όρος και πολύ 
περισσότερο δεν πρέπει να είναι αυτοσκοπός. Είναι ανταµοιβή 
για το στόχο που πετυχαίνει. Έτσι το παιδί, αφενός έχει ένα 
κίνητρο για να προσπαθήσει περισσότερο και αφετέρου 
ενισχύοντας στο τέλος την επιτυχία του ενισχύεται η 
επιθυµητή συµπεριφορά, η οποία µε τον τρόπο αυτό µπορεί σιγά 
σιγά να παγιωθεί, και να ξεχαστεί η προηγούµενη ανεπιθύµητη 
συµπεριφορά που θέλοµε το παιδί να αλλάξει. 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Δ∆εν υπάρχουν "κακά" παιδιά. Υπάρχουν µόνο παιδιά µε δυσκολίες 
και προβλήµατα, που χρειάζονται τη βοήθειά µας. 

Δ∆εν φταίνε τα παιδιά για τα προβλήµατά τους. Αυτά είναι 
αποτέλεσµα των αλληλεπιδράσεων µε το περιβάλλον σε 
συνδυασµό και µε τα ατοµικά τους χαρακτηριστικά, για τα οποία, 
επίσης, δεν φταίνε.
 
• Τα παιδιά µε προβλήµατα συµπεριφοράς έχουν αγωνία και άγχος. 
Δ∆εν χρειάζεται, λοιπόν, να τους προσθέτουµε και άλλο µε 
παρατηρήσεις, κριτική και τιµωρίες. Μάλλον κατανόηση και 
βοήθεια χρειάζονται.

 




       Για να βελτιώσει και να αλλάξει το παιδί τη συµπεριφορά του είναι ανάγκη:

 
• Να καταλάβει ότι αυτό που κάνει δεν είναι ούτε σωστό, ούτε τίποτε 
σπουδαίο.

 
• Να ελεγχθούν και να αλλάξουν, αν χρειάζεται, κάποια πράγµατα (αιτιολογικοί 
παράγοντες, συνθήκες, στάσεις, συνέπειες κλπ), που επισηµαίνονται σε 
σχέση µε τη συµπεριφορά του παιδιού.

 
• Μερικές φορές πρέπει οι γονείς, ιδιαίτερα για παιδιά µεγάλης ηλικίας, να 
κάνουν το πρώτο βήµα, αλλάζοντας ή βελτιώνοντας απλώς τη δική τους 
στάση απέναντι στο παιδί, έστω και αν δεν φαίνεται να υπάρχουν σηµαντικά 
αρνητικά στοιχεία.

 
• Κάθε παιδί είναι µια ατοµική περίπτωση και χρειάζεται το δικό του τρόπο 
µεταχείρισης. Οι χειρισµοί που γίνονται εξαρτώνται κυρίως από την ηλικία, τη 
ωριµότητα και τις δυνατότητες των παιδιών.  



ΓΟΝΕΙΣ…
 
- Συζητάµε µε τα παιδιά µας. Δ∆εν κάνουµε το λεγόµενο "κήρυγµα". 
Αυτό δεν το θέλουν, τα ενοχλεί πολύ και πρέπει να το 
αποφεύγουµε.
- Συζητάµε ό,τι τα αφορά µε διακριτικότητα, µε ειλικρίνεια και µε 
σεβασµό στην προσωπικότητά τους.
- Ακούµε τα παιδιά µας, όταν θέλουν κάτι να µας πουν. Πολλές 
φορές θα διαπιστώσουµε, ότι έχουν να µας πουν πολύ σοβαρά 
πράγµατα.

 
 



       - Αναπτύσουµε και διατηρούµε καλή σχέση, σχέση ειλικρίνειας και 
εµπιστοσύνης, µε τα παιδιά µας. Μέσα από τη σχέση αυτή πολλά 
πράγµατα προλαβαίνονται ή διορθώνονται καλύτερα.

 
-Τους δείχνουµε, µε τον τρόπο µας, ότι τα εµπιστευόµατε.

 
- Κάνουµε τα παιδιά µας να αισθάνονται ευχάριστα, άνετα και 
ασφαλή µαζί µας.

  
- Επιβραβεύουµε κάθε επιτυχία τους και καλή τους συµπεριφορά. 
Έτσι ενισχύουµε προς τη σωστή κατεύθυνση. Ό,τι συνδέεται µε 
ευχάριστα συναισθήµατα τείνει να επαναλαµβάνεται.

 
- Αγνοούµε τις ανεπιθύµητες συµπεριφορές των παιδιών µας, όταν 
αυτό είναι εφικτό και δεν εγκυµονεί κινδύνους.

 





- Αποφεύγουµε να επεµβαίνουµε βιαστικά µε διορθωτικές κινήσεις 
και παρατηρήσεις, όταν είµαστε θυµωµένοι ή τα παιδιά είναι 
ταραγµένα. Περιµένουµε να βρούµε την "καλή στιγµή", για να 
συζητήσουµε µαζί τους κάτι που δεν είναι ευχάριστο. Η 
αποτελεσµατική επικοινωνία προϋποθέτει ηρεµία. Δ∆ιαφορετικά 
µπορεί να γίνουν λάθη, να σηµειωθούν υπερβολές και να 
περιπλακούν περισσότερο τα προβλήµατα.
 
- Είµαστε αισιόδοξοι και πιστεύουµε σε ένα καλύτερο αύριο για τα 
παιδιά µας. Αυτό να προσπαθούµε να το µεταδίδουµε και στα 
παιδιά µας . Οι θετικές προσδοκίες προκαλούν θετικά 
συναισθήµατα. Τα θετικά συναισθήµατα δηµιουργούν θετική 
ενέργεια. Όταν έχουµε θετική ενέργεια κι εµείς και τα παιδιά µας 
µπορούµε να αντιµετωπίζουµε πιο εύκολα, πιο σωστά και πιο 
αποτελεσµατικά τα προβλήµατα που υπάρχουν.



ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ
Η ανθρώπινη συµπεριφορά συνήθως είναι πολύ 

περίπλοκη τόσο σ' ό,τι αφορά την αιτιολογία και την 
ερµηνεία της όσο και σ' ό,τι αφορά την αντιµετώπισή 
της.

  
 Δ∆εν υπάρχουν όµως άλυτα προβλήµατα. Πάντα 
υπάρχουν λύσεις, αρκεί οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς να 
συνεργάζονται αρµονικά, µε εµπιστοσύνη και µε 
συνέπεια και να µην διστάζουν να απευθύνονται στους 
ειδικούς, όταν η περίπτωση το απαιτεί.


