
 Επιθετικές- Προκλητικές-Αρνητικές  

συμπεριφορές 

     Τα παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς εμφανίζουν διασπαστικές, 

προκλητικές ή ακόμα κι επιθετικές συμπεριφορές που διαταράσσουν την 

ομαλή λειτουργία τόσο της τάξης όσο και του σχολικού περιβάλλοντος 

συνολικά. Οι συμπεριφορές αυτές παρεμποδίζουν τη διδασκαλία και 

αλλοιώνουν τη σχέση δασκάλων-μαθητών, αλλά και μαθητών μεταξύ τους 

     Αυτές οι συμπεριφορές επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής τόσο 

του ίδιου του ατόμου που τις εκφράζει (περιθωριοποιείται, στοχοποιείται ή 

ακόμη μπορεί να βρεθεί εκτός εκπαιδευτικού συστήματος) όσο και των 

ανθρώπων γύρω του.  

 



Τρόποι εκδήλωσης προβλημάτων συμπεριφοράς στην 

τάξη 

 
           Τα κυριότερα προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο είναι:  

      α) υπερβολική ενεργητικότητα-λεκτική & σωματική επιθετικότητα 

      β) απόσυρση-παθητικότητα , που σχετίζονται άμεσα με δυσκολίες 

ψυχοκοινωνικής προσαρμογής και χαμηλή αυτοεκτίμηση των μαθητών 

 



    Για να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί να λύσουν τα προβλήματα 
αυτά και να βοηθήσουν τα παιδιά να μάθουν νέους και 
αποδοτικότερους τρόπους συμπεριφοράς, ένα βοηθητικό 
πρώτο βήμα θα ήταν να καταλάβουν γιατί τα παιδιά 
φέρονται με το συγκεκριμένο τρόπο.  

    Οι εκπαιδευτικοί είναι σημαντικό να μπορούν να κατανοούν 
τα παιδιά. Αν ο εκπαιδευτικός δεν κατανοήσει τα κίνητρα του 
παιδιού, δε θα μπορέσει να το βοηθήσει να αλλάξει. Θα ήταν 
χρήσιμο αν μπορούσαμε να δούμε το παιδί ως ένα κοινωνικό 
πλάσμα που επιθυμεί να βρει τη θέση του στο σπίτι, στο 
σχολείο και στον κόσμο. 

 



   Τα παιδιά που φέρονται αρνητικά είναι 
αποθαρρυμένα. Δεν πιστεύουν ότι μπορούν 
να ανήκουν με θετικό και χρήσιμο τρόπο. Γι΄ 
αυτό και επιδιώκουν να ανήκουν με αρνητικό. 

 



   Ο Ντραϊκωρς ταξινόμησε την αρνητική 
συμπεριφορά των παιδιών σε 4 μεγάλες 
κατηγορίες που τις ονόμασε σκοπούς, με την 
έννοια ότι η αρνητική συμπεριφορά 
αποβλέπει σε κάτι συγκεκριμένο. 

 



     Αν και αρχικά οι σκοποί αυτοί μπορεί να φανούν κάπως 
περίπλοκοι, υπάρχουν δύο τεχνικές που θα μπορούσαν να 
διευκολύνουν τον εκπαιδευτικό στην κατανόηση του σκοπού της 
αρνητικής συμπεριφοράς του παιδιού : 
1. Το να παρατηρεί την δική του αντίδραση στη συμπεριφορά του 
παιδιού. Τα δικά του συναισθήματα μπορούν να αποκαλύψουν 
τους σκοπούς του παιδιού (π.χ. ενόχληση, ήττα, απελπισία κ.ά.) 
2. Το να παρατηρεί την αντίδραση του παιδιού στις προσπάθειες 
που κάνει, για να το διορθώσει. Η αντίδραση του παιδιού στη δική 
του συμπεριφορά θα δώσει στον εκπαιδευτικό την ένδειξη για το τι 
μπορεί να επιδιώκει το παιδί. Η παρατήρηση των αποτελεσμάτων 
της αρνητικής συμπεριφοράς – και όχι τόσο η ίδια η αρνητική 
συμπεριφορά – μπορούν να αποκαλύψουν το σκοπό της. 

 



Σκοποί αρνητικής συμπεριφοράς 
στο σχολείο 

Προσοχή 

Αγώνας Υπεροχής  

Εκδίκηση                                               

Επίδειξη Ανικανότητας  
 

 



Προσοχή 
 

• Η Άτοπη Προσοχή εκδηλώνεται με αταξίες, φασαρία, φλυαρία, 
υπερκινητικότητα, υπέρ-ενεργητικότητα, επίδειξη στους συνομηλίκους 

• Τα παιδιά που έχουν την πεποίθηση ότι ανήκουν στο περιβάλλον μόνο 
όταν τα προσέχουν, προτιμούν να προκαλέσουν έστω και την άτοπη 
προσοχή, παρά να νιώθουν ότι τα αγνοούν.  

• Η συμπεριφορά του παιδιού ζητά από τους άλλους να το προσέξουν και 
να ασχοληθούν μαζί του.  

• Το παιδί βλέποντας ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αποκτήσει αξία με τη 
βοήθεια της δημιουργικής συνεισφοράς του,  θα επιδιώξει να γίνει 
αποδεκτό με ό, τι μπορεί να αποσπάσει από τους άλλους: στοργή, 
εκνευρισμό, ενδιαφέρον. Δεδομένου ότι τίποτε από αυτά δεν αυξάνει την 
αυτοπεποίθηση του παιδιού και την πίστη στη δύναμή του, επιδιώκει 
συνεχώς να αποσπά νέες αποδείξεις, γιατί διαφορετικά αισθάνεται 
χαμένο και παραμελημένο.  

• Προτιμά να το τιμωρούν, παρά να το αγνοούν. Όταν το αγνοούν, νιώθει 
χαμένο και ότι δεν έχει πια θέση στην ομάδα. 

 



Προσοχή 
 

     Η ανάγκη μας να κερδίσουμε την προσοχή των άλλων φαίνεται να είναι 

γενικό ανθρώπινο χαρακτηριστικό (Erickson, Μaslow). Τα παιδιά έχουν 

ανάγκη την προσοχή και την αναγνώριση, ιδιαίτερα από άτομα που 

παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή τους, όπως είναι οι εκπαιδευτικοί και οι 

γονείς.  



Προσοχή 

• Ο εκπαιδευτικός με μια τέτοια συμπεριφορά μπορεί να αισθάνεται 
ενοχλημένος, ή μερικές φορές να διασκεδάζει. Συνήθως προσπαθεί 
να παροτρύνει το παιδί να συμπεριφερθεί σαν «καλό παιδί», να του 
υποδείξει και να του υπενθυμίσει πως αναμένει να συμπεριφέρεται.  

• Η αλλαγή της αρνητικής συμπεριφοράς του παιδιού από τον 
εκπαιδευτικό είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο, επιμονή και 
συνέπεια. Σ’ αυτή του την προσπάθεια είναι σημαντικό και χρήσιμο 
να επιχειρήσει αρχικά ο ίδιος να αλλάξει τον τρόπο αντίδρασής του, 
έχοντας ως πρωταρχικό στόχο τη μη ενίσχυση της αρνητικής 
συμπεριφοράς.  

• Εδώ ο εκπαιδευτικός, θα πρέπει να αγνοήσει τις αρνητικές 
προσπάθειες που κάνει ο μαθητής για να τον εμπλέξει και να 
αναζητήσει τρόπους για να δώσει θετική προσοχή και 
αναγνώριση και μάλιστα εκεί που ο μαθητής δεν το περιμένει 

 

 

 



Αγώνας Υπεροχής 
 

• Ο αγώνας υπεροχής εκδηλώνεται με επιθετικότητα – εχθρότητα, 
πρόκληση, αντίσταση, ανυπακοή, ψέμα, διάθεση να είναι το αφεντικό.  

• Τα παιδιά που επιδιώκουν την υπεροχή, νιώθουν ότι αξίζουν μόνο όταν 
είναι τα αφεντικά, όταν υπερέχουν. Επιδιώκουν να κάνουν μόνο ό,τι 
θέλουν εκείνα. 

• Έχουν την πεποίθηση: «κανείς δεν μπορεί να με υποχρεώσει να κάνω κάτι» 
ή «πρέπει να γίνει αυτό που θέλω εγώ». Έτσι, προσπαθεί να αποδείξει ότι 
μπορεί να ελέγχει την κατάσταση και αρνείται να συνεργαστεί, κάνοντας 
μόνο ό,τι θέλει εκείνο. 

 



• Ο εκπαιδευτικός μπορεί να αισθάνεται απογοητευμένος ή/και 
ηττημένος.  

• Κάθε εκπαιδευτικός που αφήνεται να παρασυρθεί στον αγώνα με το 
παιδί για την κατάκτηση δύναμης, είναι συνήθως χαμένος. Το παιδί τις 
περισσότερες φορές θα νικήσει, εκτός από ελάχιστα σύντομα επεισόδια 
που κατορθώνει ο εκπαιδευτικός να υπερισχύσει.  

• Όταν υπάρξει σύγκρουση δυνάμεων, οι σχέσεις μεταξύ παιδιού και 
εκπαιδευτικού δε μπορεί παρά να χειροτερέψουν περισσότερο και το 
παιδί να φθάσει στον επόμενο σκοπό, αυτό της αντεκδίκησης. 

• Ο εκπαιδευτικός θα μπορούσε εναλλακτικά να επιλέξει την αποχώρηση 
από τη διαμάχη, από το να επιβάλει τη θέλησή του (χρήση βίας). Θα 
μπορούσε να επιλέξει μια φιλική συμπεριφορά, τη δημιουργία κλίματος 
ισοτιμίας και την κατεύθυνση των προσπαθειών του παιδιού σε πιο 
θετικό δρόμο. 

 



Εκδίκηση 
 

• Ο σκοπός της εκδίκησης εκδηλώνεται με συμπεριφορά που 
πληγώνει, με βία, κλοπές, καταστροφές, και συνήθως ο μαθητής 
θίγεται όταν τον διορθώνουν.  

• Το παιδί, που σκοπός του είναι η εκδίκηση, ψάχνει να βρει τη θέση 
του με το να γίνεται σκληρό και αντιπαθητικό. Αυτό που ζητά είναι 
να θεωρείται ο χειρότερος, ο πιο αντιπαθητικός. Απολαμβάνει τον 
αμοιβαίο ανταγωνισμό και νιώθει ευχάριστα όταν οι άλλοι 
πληγώνονται από αυτόν.  

• Για τα παιδιά που νιώθουν εξαιρετικά περιθωριοποιημένα, που 
έχουν χάσει την πίστη τους στην κοινωνία και τον εαυτό τους, η 
προσπάθειά τους να έχουν κάποια αξία δεν περιορίζεται στην 
απόσπαση της προσοχής ή στην επίδειξη δύναμης. Ο μόνος ρόλος 
τον οποίο νιώθει ένα τέτοιο παιδί ικανό να παίζει, είναι να 
ανταποδίδει ακριβώς ό, τι το πλήγωσε. 

 



• Ο εκπαιδευτικός αισθάνεται πληγωμένος από τη 
συμπεριφορά του παιδιού. Η επιθυμία του συχνά 
είναι να ανταποδώσει το χτύπημα. Με αυτό τον τρόπο 
όμως, ενισχύει απλά και μόνο την αρνητική εικόνα 
που έχει το παιδί για τον εαυτό του.  

• Η εκδικητική αυτή συμπεριφορά του παιδιού, 
προέρχεται από αποθάρρυνση και δεν είναι ο 
εκπαιδευτικός η αιτία αυτής της συμπεριφοράς. Αυτό 
που θα μπορούσε να κάνει ο εκπαιδευτικός θα ήταν 
να αποφύγει τη διαμάχη και τις αντεκδικήσεις, 
καταβάλλοντας προσπάθεια και αφιερώνοντας χρόνο 
στο να βοηθήσει το παιδί. 

 



Επίδειξη Ανικανότητας 
 

•  Το παιδί που έχει αυτό το σκοπό, έχει αναπτύξει μια στάση απέναντι στη 
ζωή που αποτρέπει τους άλλους από το να περιμένουν οτιδήποτε από 
μέρους του.  

• Είναι βαθιά αποθαρρυμένο, δεν έχει εμπιστοσύνη στις ικανότητες και 
δυνατότητές του και προσπαθεί να αποφύγει να ικανοποιήσει 
οποιαδήποτε προσδοκία των άλλων, σχετικά με αυτά που μπορεί να 
κάνει. Επιδιώκει να του πουν ότι είναι ανίκανο. Κρύβεται πίσω από την 
επίδειξη πραγματικής ή φανταστικής κατωτερότητας που δικαιολογεί την 
απομόνωσή του. Αποφεύγοντας τη συμμετοχή και τη συμβολή του, 
πιστεύει ότι μπορεί να αποφύγει τις περισσότερο ταπεινωτικές και 
δυσάρεστες καταστάσεις.  

• Ο εκπαιδευτικός μπορεί να αισθάνεται απελπισμένος και ανίκανος να 
βοηθήσει. Κάτι που θα μπορούσε να είναι βοηθητικό, θα ήταν η αποφυγή 
της κριτικής και η ενθάρρυνση οποιαδήποτε προσπάθειας, όσο ελάχιστη 
και αν είναι αυτή. Είναι σημαντικό να συγκεντρώνει ο ίδιος την προσοχή 
του στα θετικά σημεία του παιδιού. 

 



Τι γίνεται όταν η προβληματική 
συμπεριφορά έχει εκδηλωθεί; 



 Oι συνηθέστεροι τρόποι συλλογής πληροφοριών για την 
εκτίμηση της κατάστασης και την αντιμετώπισή της είναι 

 
• Έμμεση παρατήρηση (εξετάζει πως βλέπουν οι άλλοι το πρόβλημα και η 

πληροφόρηση βασίζεται σε συνεντεύξεις και ερωτηματολόγια προς τα 
εμπλεκόμενα μέρη) 

• Άμεση παρατήρηση (καταγραφή των προβλημάτων στο περιβάλλον όπου 
αυτά εμφανίζονται – τα δεδομένα πρέπει να αντλούνται σε διαφορετικές 
χρονικές περιόδους και διαφορετικούς χώρους δράσης ) 

• Λειτουργική ανάλυση συμπεριφοράς (το ενδιαφέρον εστιάζεται στην 
εύρεση της λειτουργίας της συμπεριφοράς  και  στην εξακρίβωση της 
πηγής της διαταραχής) 

 



    Η συστηματική διαδικασία εκτίμησης, παρακολούθησης και καταγραφής 
των προβλημάτων συμπεριφοράς από τον εκπαιδευτικό περιλαμβάνει : 

• Την ακριβή-λειτουργική περιγραφή της συμπεριφοράς που μας 
προβληματίζει περισσότερο (τι ακριβώς κάνει & όχι τι είναι ο μαθητής)  

• Τον εντοπισμό των «δυνατών» σημείων του μαθητή 

 



Καταγραφή συμπεριφοράς 
 

• Όνομα μαθητή 

• Ημερομηνία παρατήρησης 

• Χώρος 

 

 

 

 

Π-Προηγείται 

(περιγραφή της 
δραστηριότητας και των 

γεγονότων που 

προηγούνται της 
συμπεριφοράς) 

 

Σ-Συμπεριφορά (ακριβής 

περιγραφή του τι έκανε ή 
είπε ο μαθητής) 

 

Σ-Συνέπεια(περιγραφή 

των γεγονότων που 
έπονται ή των 

αποτελεσμάτων της 

συμπεριφοράς) 
 



Καταγραφή συχνότητας 

δραστηριότητα Περίοδος καταγραφής από ….εώς……. 

8.15-8.35 

8.35-9.05 

9.05-9.10 

9.10-9.50 

9.50-10.30 

10.30-10.40 

10.40-11.15 

Μπορεί να προηγηθεί η καταγραφή της συχνότητας(πλοκή διασποράς) της 
εμφάνισης ή μη της συμπεριφοράς, σε διάφορες δραστηριότητες και χρονικές 
περιόδους της μέρας 
Και σ’ ένα δεύτερο βήμα να εφαρμόσουμε σ’ αυτές  την ανάλυση Π-Σ-Σ 



• Αφού συγκεντρώσουμε τις πληροφορίες  μας, 
μπορούμε  να κάνουμε κάποιες υποθέσεις 
σχετικά με τη λειτουργία της  συμπεριφοράς 
και τη σχέση της  με το περιβάλλον 



• Η συμπεριφορά είναι στενά συνδεδεμένη με το πλαίσιο στο οποίο 
εκδηλώνεται 

• Πολύ συχνά τα προβλήματα συμπεριφοράς εμφανίζονται σε 
περιβάλλοντα φτωχά σε ερεθίσματα 

• Είναι σημαντικό οι απαιτήσεις μας να τίθενται σε ένα θετικό 
πλαίσιο ( όταν η απαίτηση παρουσιάζεται σε έναν θορυβώδη 
χώρο γίνεται βίαιη. Αντίθετα σε έναν χώρο ήσυχο και οργανωμένο 
είναι πιο πιθανό να εξασφαλίσουμε τη συνεργασία  του ατόμου) 

• Ο τρόπος που ζητάμε να γίνει μια δραστηριότητα, ο βαθμός 
δυσκολίας της, η συνάφειά της με τα ενδιαφέροντα του μαθητή 
και η δυνατότητα των επιλογών που δίνουμε στο μαθητή, είναι 
παράγοντες που μπορεί να αποδειχτούν καθοριστικοί για την 
εμφάνιση ή μη μιας προβληματικής συμπεριφοράς  

 



  Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές, όμως βασική προϋπόθεση σε 

όποια προσπάθεια τροποποίησης μιας συμπεριφοράς είναι  

• η ανάπτυξη μιας σχέσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τον έφηβο, που να 
βασίζεται στη συνέπεια, τη σταθερότητα, την ειλικρίνεια και την 
υποστήριξη, και 

• Η πολύ καλή γνώση των ιδιαιτεροτήτων, συνηθειών, αναγκών και του 
τρόπου επικοινωνίας του συγκεκριμένου ατόμου 

 



Πρόληψη 



Η πρόληψη εξαρτάται από τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις εκρήξεις 
συμπεριφοράς, τις οποίες μπορεί και να διατηρούμε με τις λανθασμένες στάσεις 
μας, όπως φαίνεται από το γράφημα των Colvin & Sugai (1989) 



1o στάδιο: χαμηλή συχνότητα- ηρεμία(1-3) 

     Ο μαθητής είναι συνεργάσιμος, ακολουθεί οδηγίες, εκτελεί 
δραστηριότητες, επιδεικνύει ενδιαφέρον, δεν αφαιρείται, δέχεται 
κοινωνική ενίσχυση 

     Για να διατηρήσουμε αυτή την κατάσταση και να προλάβουμε την 
εμφάνιση της συμπεριφοράς πρέπει: 

• Να ενισχύουμε τον μαθητή(αν είναι δυνατόν κοινωνικά, κι όχι υλικά) 

• Να επικοινωνούμε μαζί του 

• Να του δίνουμε δραστηριότητες που βρίσκονται στα ενδιαφέροντά του 

Να αναπτύσσουμε και να εξελίσσουμε τις κοινωνικές και επικοινωνιακές του 
ικανότητες 

2ο στάδιο: πυροδότηση(3-5) 

    ο μαθητής βιώνει μια σειρά συγκρουσιακών και άλυτων καταστάσεων. 
Πιθανοί λόγοι :επαναλαμβανόμενα αισθήματα αποτυχίας και ματαίωσης, 
δύσκολες, ανούσιες, βαρετές δραστηριότητες, χαμηλή προσφορά 
ενίσχυσης, σύγκρουση με συμμαθητές, πονοκέφαλος, πυρετός, κούραση 

Πρόληψη: 

• Αλλαγή τρόπου διδασκαλίας 

• Αλλαγή προγράμματος 

• Εισαγωγή νέων δραστηριοτήτων που ενδιαφέρουν τον μαθητή 

• Εισαγωγή ευκολότερων δραστηριοτήτων ώστε να αυξηθεί η πιθανότητα 
επιτυχίας 

 

 



 3ο στάδιο: αναταραχή(5-7) 

     Ο μαθητής φεύγει από τη θέση του, ενοχλεί τους άλλους, δεν παρακολουθεί το 
μάθημα, δεν εκτελεί τη δραστηριότητα, δε συμμετέχει στο παιχνίδι, απομονώνεται 
κοινωνικά 

Πρόληψη:  
• Περιβαλλοντικές αλλαγές 

• Προσφορά επιλογών στο μαθητή 
• Συμμετοχή σε επιτυχείς ενασχολήσεις 
• Αποπροσανατολισμός  

4ο στάδιο: επιτάχυνση(5-7) 
 ο μαθητής γίνεται εριστικός, επιθετικός και μπορεί να απευθύνει την επιθετικότητά 

του σε συγκεκριμένο      πρόσωπο η παρέμβασή μας στοχεύει πλέον περισσότερο 
στην ασφάλεια της ακεραιότητας του μαθητή και των άλλων 

•  αφαιρούμε όλους τους παράγοντες που προκαλούν τη συμπεριφορά 

•  δεν εμπλεκόμαστε σε σύγκρουση 
5ο στάδιο: κορύφωση(9-10) 

     Δεν έχει γίνει τίποτε από όλα αυτά που έπρεπε να γίνουν, ή απλά έχουμε   αποτύχει. 
Ο μαθητής εμφανίζει όλη την γκάμα επιθετικών συμπεριφορών: 
αυτοτραυματίζεται, προκαλεί καταστροφές στο περιβάλλον, επιτίθεται. 

•  Αποφεύγουμε να κάνουμε οτιδήποτε θα διεγείρει ακόμη περισσότερο το 
άτομο(φωνές, απειλές, σωματική εγγύτητα, έντονες χειρονομίες, εκφράσεις 
προσώπου) 

• Μιλάμε με ήρεμο τόνο 
• Μπορεί να χρειαστεί να απομακρυνθούμε τελείως από το οπτικό του πεδίο 

• Προστατεύουμε την ακεραιότητα του μαθητή και των γύρω του 
 



6ο στάδιο: αποκλιμάκωση(10-15) 

      Η συμπεριφορά καταλαγιάζει , ο μαθητής παραμένει σε σύγχυση. Μπορεί 
στην κατάσταση αυτή να παρουσιάζει τάσεις απομόνωσης, να αρνείται να 
συνεργαστεί, να κατηγορεί τους άλλους 

•       δεν συμβουλεύουμε, δεν εξηγούμε, δεν  μακρηγορούμε 

•       δεν επιπλήττουμε 

•       δεν κατηγορούμε το μαθητή  σ΄ αυτή τη φάση καθώς είναι ακόμα σε 
σύγχυση, δεν καταλαβαίνει τι του λέμε  και οδηγείται σε ακόμη 
μεγαλύτερη σύγχυση 

7ο στάδιο: Ανάνηψη (15-18) 

     ο μαθητής δεν είναι σε θέση να συμμετάσχει σε ομαδικές δραστηριότητες, 
μπορεί να θέλει να παραμείνει μόνος, να νιώθει κούραση κι εξάντληση, ή 
να προσπαθήσει να διορθώσει το πρόβλημα 

     Προσπάθεια να διατηρήσουμε κατάσταση ηρεμίας, να ενισχύσουμε την 
εμφάνιση θετικής συμπεριφοράς και να εφαρμόσουμε τις συνέπειες της 
συμπεριφοράς 

 



Συχνά λάθη 

• Προσπαθούμε να καταστείλουμε τη συμπεριφορά κι όχι να την 
κατανοήσουμε (η αντιμετώπισή της είναι θέμα συστημικών 
αλλαγών κι όχι μόνο αξιόπιστης εφαρμογής των στρατηγικών 
παρέμβασης) 

• Εύρεση  ισχυρών ενισχυτών για τον κάθε μαθητή και χρήση τους 
      (συνήθως ξεχνάμε να προσφέρουμε ενισχυτές/ επιβράβευση όταν 

οι μαθητές εκδηλώνουν καλή   συμπεριφορά- θεωρούμε 
αυτονόητη την επίδειξη καλής συμπεριφοράς και δεν την 
ενισχύουμε αρκετά, καθυστερούμε την προσφορά ενίσχυσης/ 
μεσολαβεί πολύς χρόνος) 

•  προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε μόνοι μας το 
πρόβλημα(πρέπει να συλλέγουμε πληροφορίες από όσο το 
δυνατόν περισσότερες πηγές - ανθρώπους που έρχονται σε επαφή 
με τον μαθητή) 

 



• Οι ΠΣ συχνά δημιουργούν αρνητικά συναισθήματα: 
άγχος, ενόχληση, εξουθένωση συναισθηματική, 
απειλή, φόβο, θυμό.  

• Όσο λιγότερο άγχος βιώνουμε τόσο περισσότερο 
βοήθεια προσφέρουμε και πιο θετικές 
αλληλεπιδράσεις δημιουργούνται 

• Η αισιοδοξία και η συμπάθεια οδηγούν σε 
υποστηρικτικές συμπεριφορές σ’ αντίθεση με το 
θυμό. 

 



  

Συμπερασματικά………… 



    Αν και πολλοί εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι οι προβληματικές 

συμπεριφορές ξεκινούν από το σπίτι και δεν μπορούν αν 

διορθωθούν στο σχολείο, η θεωρία και η έρευνα έχουν 

αποδείξει ότι τα σχολεία κι ειδικότερα η συμπεριφορά και η 

αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών, μπορεί και τελικά 

επηρεάζει τη συμπεριφορά των παιδιών. Το σχολείο είναι 

αυτό που αναλαμβάνει τον κοινωνικοποιητικό ρόλο της 

οικογένειας με προχωρημένες διαδικασίες κοινωνικοποίησης 

και εξάσκησης ποικίλων κοινωνικών ρόλων 



    Σύμφωνα με τη θεωρία της προσκόλλησης υπάρχει η άποψη ότι ο ασφαλής 

δεσμός με τους εκπαιδευτικούς μπορεί  να αντισταθμίσει τον ασφαλή δεσμό με 
τους γονείς.  

      Η καλή σχέση μαθητή-δασκάλου μπορεί να λειτουργήσει προστατευτικά για τους 
μαθητές που κινδυνεύουν  να έχουν αρνητική σχολική εξέλιξη.  

      Η εγγύτητα με τους δασκάλους, τα χαμηλά επίπεδα συγκρούσεων, οι αισιόδοξες 
προσδοκίες και η φροντίδα για τα παιδιά που παρουσιάζουν προβλήματα 
συμπεριφοράς, βοηθά την προσαρμογή τους στο σχολικό περιβάλλον. 

      Δυστυχώς σε κάποιες περιπτώσεις ορισμένοι εκπαιδευτικοί κάνουν υποτιμητικά  
και σαρκαστικά σχόλια για τους μαθητές τους ή τους χαρακτηρίζουν υποτιμητικά.  

      Με τον τρόπο αυτό συνεχίζουν τον φαύλο κύκλο της αρνητικής συσχέτισης των 
μαθητών με τους σημαντικούς άλλους στη ζωή τους. 



 

Να συνειδητοποιήσω ότι το παιδί που συστηματικά δημιουργεί 
πρόβλημα ουσιαστικά εξωτερικεύει με λανθασμένο τρόπο  
αδιέξοδα από την οικογένεια ή/και προβλήματα από την τάξη 

Να θέσω εφικτούς στόχους ως προς την πειθαρχία στην τάξη. Να 
διερωτηθώ αν έχω εξωπραγματικές απαιτήσεις, αν εκλαμβάνω κάθε 
παράβαση σαν σκόπιμη απειλή ενάντια στο κύρος μου 

Να είμαι έτοιμος να αμφισβητήσω και τους δικούς μου κανόνες, 
πρότυπα και κρίσεις-να είμαι ευέλικτος, να αναπροσαρμόζω τις 
στρατηγικές μου 

 Να μοιραστώ και να συγκρίνω εμπειρίες και   

     προσδοκίες μου με συναδέλφους-να  ανταλλάξω      

επισκέψεις στην τάξη 


