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ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ» 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 – ΙΟΥΝΙΟΣ 2016  (2ος χρόνος) 

[επέκταση προγράμματος με αρ. αδείας 74/15-12-2014] 
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Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Τα προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη, όπως επιθετικές ή διασπαστικές 

συμπεριφορές, δυσχεραίνουν το έργο των εκπαιδευτικών και την εύρυθμη λειτουργία της 

τάξης. Επίσης ορισμένα προβλήματα συμπεριφοράς αποτελούν ένδειξη νευροαναπτυξιακών 

διαταραχών όπως οι Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) ή η Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής-Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ). Επομένως η αξιολόγηση και σωστή αντιμετώπισή 

τους έχει μεγάλη σημασία για τη βελτίωση της μάθησης και την προσαρμοστικότητα και των 

ίδιων των παιδιών στην τάξη, καθώς λανθασμένοι χειρισμοί από τους εκπαιδευτικούς μπορεί 

να οδηγήσουν σε αύξηση της δυσφορίας και του άγχους παιδιών και εκπαιδευτικών για την 

καθημερινότητά τους στο σχολείο. 

Το «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη» συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το πιλοτικό 

πρόγραμμα επιμόρφωσης και εποπτείας εκπαιδευτικών για σχολεία Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης (αρ. αδείας 74/15-12-2014) σχετικά με τον εντοπισμό και τη διαχείριση 

προβλημάτων συμπεριφοράς (challenging behaviour) στο πλαίσιο της σχολικής τάξης. Το 

πρόγραμμα εστιάζει σε εκπαιδευτικούς, οι οποίοι στην τάξη τους έχουν παιδιά που 

αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα  προβλήματα συμπεριφοράς όπως: 

• Επιθετική συμπεριφορά (σωματική ή λεκτική βία ) 

• Διασπαστική συμπεριφορά ( φωνές, εκρήξεις θυμού, σκασιαρχείο) 

• Καταστροφική συμπεριφορά  

• Αυτοτραυματική συμπεριφορά 

• Υπερβολική παθητικότητα 

 

Στόχοι και σκοποί της έρευνας 

• Να βελτιώσει την ικανότητα των εκπαιδευτικών να κατανοούν και να διαχειρίζονται 

τα προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη. 

• Να βελτιώσει την ικανοποίησή τους και να μειώσει τα επίπεδα άγχους που τους 

προκαλούν τα προβλήματα συμπεριφοράς.  

Σε συνάρτηση με τους παραπάνω στόχους και σκοπούς κατά τον 2ο χρόνο πιλοτικής 

εφαρμογής του προγράμματος θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο: 
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• Να δημιουργήσει ένα ικανό δίκτυο διάχυσης πληροφοριών, δεξιοτήτων και τεχνικών 

στην εκπαιδευτική κοινότητα μέσω συμβουλευτικής καθοδήγησης (mentoring) και 

δασκάλων-συνδέσμων οι οποίοι θα λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές γνώσης σε άλλους 

εκπαιδευτικούς, για τη διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στην τάξη. 

 

Β. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η εφαρμογή του προγράμματος γίνεται σε 3 στάδια: 

 

1.  Επιμόρφωση (κύκλος συναντήσεων), η οποία στοχεύει στην κατανόηση και 

διαχείριση των προβλημάτων συμπεριφοράς. Θα πραγματοποιηθούν συνολικά τρεις (3) 

επιμορφωτικές συναντήσεις από τους επιστημονικούς υπεύθυνους του προγράμματος και 

εκπροσώπους του Οργανισμού AT Autism. 

 

2.  Καθοδήγηση/Ατομική εποπτεία 

Ένα μέλος της επιστημονικής ομάδας πραγματοποιεί ατομική εποπτεία των εκπαιδευτικών 

του σχολείου που αναλαμβάνει και λειτουργεί ως πρόσωπο αναφοράς μετά το πέρας των 

συναντήσεων αυτών. 

Οι συναντήσεις αυτές περιλαμβάνουν:  

 ενημέρωση/συντονισμό με εκπαιδευτικούς, διεύθυνση και γονείς, όπου αυτό 

κρίνεται απαραίτητο 

 υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή των πρακτικών που θα 

προκύψουν από την επιμόρφωση 

Οι εποπτείες θα πραγματοποιούνται δύο φορές το μήνα στο χώρο του σχολείου σε 

προκαθορισμένη ώρα εκτός μαθήματος, ώστε να μην διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία της 

τάξης.  

 

3.  Επιστημονική (Ομαδική) Εποπτεία   

Μία φορά το μήνα θα πραγματοποιείται συνάντηση για τακτική καθοδήγηση/εποπτεία στο 

χώρο του σχολείου σε προκαθορισμένη ώρα εκτός μαθήματος για την επίλυση προβλημάτων  
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και δυσκολιών που ενδεχομένως θα προκύψουν στην πορεία της εφαρμογής. 

 

Οι εκπαιδευτικοί που θα πάρουν μέρος στο πρόγραμμα θα εκπαιδευτούν και θα 

υποστηριχθούν ώστε να είναι σε θέση να αναλάβουν ηγετικό ρόλο (Δάσκαλος-Σύνδεσμος) 

και να εκπαιδεύσουν συναδέλφους στο σχολείο τους. Για τη συμμετοχή είναι απαραίτητη η 

ενυπόγραφη συγκατάθεση της διεύθυνσης και των εκπαιδευτικών. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, γενικών 

και ειδικών σχολείων. 

 

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (2ος χρόνος) 

 

ΦΑΣΗ 1 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015–ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 

 

Εκτιμώμενος Χρόνος και Τρόπος Απασχόλησης :  

• Διεξαγωγή ενημερωτικών συναντήσεων με σχολικούς συμβούλους, διευθυντές και 

εκπαιδευτικούς συνεργαζόμενων σχολείων. Αξιολόγηση του 1ου χρόνου λειτουργίας του 

προγράμματος (Νοέμβριος 2014 – Ιούνιος 2015), καταγραφή προόδου και τυχόν 

προβλημάτων ως προς την υλοποίησή του. Παρουσίαση των νέων φάσεων του 

προγράμματος. 

• Δύο ατομικές εποπτείες το μήνα με τον «δάσκαλο-σύνδεσμο» στο χώρο του 

σχολείου με καθοδηγητικό χαρακτήρα. Οι συναντήσεις διαρκούν έως 30 λεπτά και 

πραγματοποιούνται σε ώρα που καθορίζεται από τον εκπαιδευτικό σε συνεργασία με τον 

επιστημονικό συνεργάτη του Ιδρύματος. Συμπλήρωση ερωτηματολογίων.  

• Μηνιαία συνάντηση της Ομάδας επιστημονικής εποπτείας και καθοδήγησης με τους 

συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς  (διάρκειας 1 ώρας) για επίλυση προβλημάτων.  
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ΦΑΣΗ 2 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016–ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 

 

Εκτιμώμενος Χρόνος και Τρόπος Απασχόλησης : 

• Δύο ατομικές εποπτείες το μήνα στο χώρο του σχολείου με καθοδηγητικό 

χαρακτήρα. Οι συναντήσεις διαρκούν έως 30 λεπτά και πραγματοποιούνται σε ώρα που 

καθορίζεται από τον εκπαιδευτικό σε συνεργασία με τον επιστημονικό συνεργάτη του 

Ιδρύματος. 

• Μηνιαία συνάντηση της Ομάδας επιστημονικής εποπτείας και καθοδήγησης 

(διάρκειας 1 ώρας) με τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, στο χώρο του σχολείου και σε 

ώρα που θα καθορίζεται από τους εκπαιδευτικούς, όπου ο δάσκαλος-σύνδεσμος και οι 

ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα συζητούν για την πορεία και εξέλιξη του προγράμματος και 

την επίλυση προβλημάτων. 

• Διοργάνωση εκπαιδευτικής - επιμορφωτικής ημερίδας για τη χρήση του υλικού και τη 

διάχυση της γνώσης. Πραγματοποιείται από τους εκπροσώπους του AT Autism και τους 

επιστημονικούς υπεύθυνους του προγράμματος. 

 

ΦΑΣΗ 3 

ΜΑΪΟΣ 2016 – ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 

 

Εκτιμώμενος Χρόνος και Τρόπος Απασχόλησης : 

• Τελική συνάντηση της Ομάδας εποπτείας για ολοκλήρωση προγράμματος.   

• Αξιολόγηση πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος στα συνεργαζόμενα σχολεία. 

• Συνάντηση του επιστημονικού προσωπικού του προγράμματος με σχολικούς 

συμβούλους, διευθυντές συνεργαζόμενων σχολείων και εκπαιδευτικούς για συνολική 

επισκόπηση και αξιολόγηση ερευνητικού προγράμματος κατά τον διετή κύκλο εφαρμογής 

του. Διερεύνηση περαιτέρω εφαρμογής του το επόμενο σχολικό έτος και διεύρυνσης κύκλου 

συμμετεχόντων σχολείων. 

• Διοργάνωση τελικής εκπαιδευτικής ‒ επιμορφωτικής ημερίδας για την αξιοποίηση του 

πιλοτικού προγράμματος στη διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στην τάξη σύμφωνα 

με τα δεδομένα εφαρμογής του στην Ελλάδα. Συγκριτικά αποτελέσματα από την εφαρμογή 

του στις άλλες δύο συμμετέχουσες χώρες, Μεγάλη Βρετανία και Μάλτα. Πραγματοποιείται  
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από τους εκπροσώπους του AT Autism, εκπρόσωπο του Οργανισμού Aspire της Μάλτας και 

τους επιστημονικούς υπεύθυνους του προγράμματος. 

• Συγγραφή εγχειριδίου με τα πορίσματα του ερευνητικού έργου και κοινοποίησή του 

στους εμπλεκόμενους φορείς.  

 

 

 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

• Ερωτηματολόγια τα οποία αποστέλλονται στους εκπαιδευτικούς στην αρχή του 

προγράμματος.  Αυτά αφορούν τις διδακτικές μεθόδους που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί, 

καθώς και την επιμόρφωση που έχουν λάβει σχετικά με την διδασκαλία παιδιών με 

προβλήματα συμπεριφοράς. Για το τρέχον έτος εφαρμογής του προγράμματος, θα χορηγηθεί 

το «Ερωτηματολόγιο για εκπαιδευτικούς με μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς στην 

τάξη». 

• Έντυπο καθημερινής καταγραφής περιστατικού. Συμπληρώνεται από τον 

εκπαιδευτικό καθημερινά, ώστε να αποτελεί υλικό προς συζήτηση στις συναντήσεις με την 

Επιστημονική Ομάδα του προγράμματος. 

• Έντυπο εποπτείας για την παρακολούθηση της διαδικασίας επιμόρφωσης των 

συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών από το δάσκαλο-σύνδεσμο του σχολείου.  

• Έντυπο ενυπόγραφης συγκατάθεσης των εκπαιδευτικών για τη συμμετοχή τους στο 

πρόγραμμα, με το οποίο οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αποδεχτούν τους όρους του 

προγράμματος.  

 
 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα είναι εθελοντική και αυτοί είναι ελεύθεροι 

να αποσυρθούν όποτε το θελήσουν χωρίς κυρώσεις και χωρίς να χρησιμοποιηθούν τα 

δεδομένα τους στην έρευνα. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων θα παραμείνουν εμπιστευτικά 

και απόρρητα και κάθε πιθανή αναφορά στο σχολείο τους θα γίνεται με κωδικούς.  

Το αρχείο με τα ονόματα και όλα τα ερευνητικά δεδομένα θα φυλάσσονται στο γραφείο της 

ερευνήτριας σε κλειδωμένο ντουλάπι και μόνο η ίδια θα έχει πρόσβαση στο κλειδί. Το 

ηλεκτρονικό αρχείο θα κλειδωθεί επίσης και μόνο η ερευνήτρια θα έχει τους κωδικούς 

πρόσβασης. Το αρχείο θα φυλάσσεται για 5 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και 
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μετά θα καταστρέφεται. 

 

 
 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ: ΔΕΙΓΜΑ 

 

Κωδικός Σχολείο 

9520552 Ειδικό Σχολείο Πειραιά για παιδιά με 
αυτισμό 

9520037 
9520272 
9520271 

Ράλλεια Πειραματικά Δημοτικά 
Σχολεία Πειραιά 

9520146 5ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά 
9520064 22ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά 
9520002 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Ι. Ρέντη 
9050280 Δημοτικό Σχολείο Καπανδριτίου 

9521048 
9521332 27ο-30ό Δημοτικά Σχολεία Αχαρνών 

9050295 Δημοτικό Σχολείο Συκαμίνου 
9050054 3ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης  
9520160 Δημοτικό Σχολείο Αγκιστρίου 

 

 

Γ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

 

Το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα υλοποιείται στην Ελλάδα από το «Ίδρυμα Αικατερίνης 

Λασκαρίδη», Πραξιτέλους 169 & Μπουμπουλίνας στον Πειραιά. Εντάσσεται στο ευρύτερο 

πρόγραμμα «SYNERGY -  Διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για 

την υποστήριξη παιδιών με προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη: Πιλοτική Εφαρμογή» σε 

συνεργασία με τον Οργανισμό AT Autism της Μεγάλης Βρετανίας, τον Οργανισμό Aspire της 

Μάλτας και το Πανεπιστήμιο Bond της Αυστραλίας. 

 

Παρουσιάζεται το επιστημονικό προσωπικό του προγράμματος (βλ. βιογραφικά σημειώματα 

ερευνητών στο σχετικό φάκελο του προγράμματος με αρ. αδείας 74/15-12-2014) και 

επισυνάπτεται το βιογραφικό σημείωμα του νέου μέλους της ερευνητικής ομάδας, κ. Αθηνάς 

Σούρμπη, η οποία αντικαθιστά την κ. Χριστίνα Λεπτίδη.  
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Επιστημονικό Προσωπικό 

 

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι 

Κατερίνα Λασκαρίδη, Ψυχολόγος, Ειδική Παιδαγωγός,(BSc, MSc, Med) Υποψήφια διδάκτωρ 

Πανεπιστημίου Birmingham  

Richard Mills, ΑΤ Autism, Εθνική Εταιρεία Αυτισμού, Μεγάλη Βρετανία 

Doreen Mercieca, Aspire, Μάλτα 

 

Επιστημονικοί Συνεργάτες 

Έλενα Γιουρούκου, Ψυχολόγος (MSc, PhD) 

Σοφία Καπνογιάννη, Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια 

Καίτη Σερέτη, Ψυχοπαιδαγωγός 

Αθηνά Σούρμπη, Ψυχοπαιδαγωγός 

Αικατερίνη-Αλεξάνδρα Σοφιανοπούλου, Ψυχολόγος (MSc) 

Ζοζεφίνα Τζονάκα, Ειδική Παιδαγωγός (MSc) 

 

«Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη» 

Πραξιτέλους 169 & Μπουμπουλίνας 

185 35 Πειραιάς 

Τηλ.: 210 42 97 540-1-2 

Fax: 210 42 96 024 

E-mail: info@laskaridou.gr 

www.laskaridou.gr 

mailto:info@laskaridou.gr
http://www.laskaridou.gr/

