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ΟρισμόςΟρισμός τηςτης συμπεριφοράςσυμπεριφοράς

•• ““ΣυμπεριφοράΣυμπεριφορά είναιείναι όό,,τιτι τοτο άτομοάτομο κάνεικάνει ήή
δενδεν κάνεικάνει σεσε μιαμια δεδομένηδεδομένη στιγμήστιγμή καικαι
ερμηνεύεταιερμηνεύεται ωςως αντίδρασηαντίδραση σταστα ερεθίσματαερεθίσματα
πουπου προέρχονταιπροέρχονται απόαπό τοντον εαυτόεαυτό τουτου
((εσωτερικάεσωτερικά) ) ήή απόαπό τοτο περιβάλλονπεριβάλλον τουτου
((εξωτερικάεξωτερικά))””.(.(ΚΚ.. ΓΓ. . ΧρηστάκηςΧρηστάκης,, 1996)1996)



ΔιαταραχέςΔιαταραχές συμπεριφοράςσυμπεριφοράς

•• ΟΟιι μορφέςμορφές συμπεριφοράςσυμπεριφοράς, , οιοι οποίεςοποίες
ενοχλούνενοχλούν τατα ίδιαίδια τατα παιδιάπαιδιά ήή / / καικαι τοτο
περιβάλλονπεριβάλλον τουςτους, , δηλαδήδηλαδή προκαλούνπροκαλούν
δυσάρεσταδυσάρεστα συναισθήματασυναισθήματα ((ΚαλαντζήΚαλαντζή––
ΑσίζιΑσίζι, , ΑΑ. 1985). 1985)



ΗΗ απόκλισηαπόκλιση τηςτης συμπεριφοράςσυμπεριφοράς διαχωρίζεταιδιαχωρίζεται
σεσε ““θεληματικήθεληματική”” καικαι ““αθέλητηαθέλητη””..

•• ΗΗ αθέλητηαθέλητη απόκλισηαπόκλιση: : σωματικήσωματική ήή πνευματικήπνευματική
ανεπάρκειαανεπάρκεια καικαι δενδεν τροποποιείταιτροποποιείται. . ΤαΤα άτομαάτομα
χρήζουνχρήζουν ειδικήςειδικής θεραπευτικήςθεραπευτικής αγωγήςαγωγής καικαι
εκπαίδευσηςεκπαίδευσης. . 

•• ΗΗ θεληματικήθεληματική απόκλισηαπόκλιση: : πίεσηπίεση απόαπό τηντην ομάδαομάδα, , 
συμμόρφωσησυμμόρφωση καικαι εξομοίωσηεξομοίωση ήή εγκατάλειψηεγκατάλειψη τηςτης
ομάδαςομάδας. . ΑλλιώςΑλλιώς αχρήστευσηαχρήστευση ήή εξόντωσηεξόντωση απόαπό τηντην
ομάδαομάδα.(.(ΑθΑθ. . ΦΦ. . ΤσιπλητάρηςΤσιπλητάρης, 1992), 1992)



•• ΚάθεΚάθε συμπεριφοράσυμπεριφορά έχειέχει τητη δικήδική τηςτης αιτίααιτία
((πολυπολιτισμικότηταπολυπολιτισμικότητα, , μαθησιακέςμαθησιακές
δυσκολίεςδυσκολίες, , κακόκακό οικογενειακόοικογενειακό περιβάλλονπεριβάλλον, , 
κακόκακό σχολικόσχολικό περιβάλλονπεριβάλλον, , κακοποίησηκακοποίηση..

•• ΠΡΟΣΟΧΗΠΡΟΣΟΧΗ: : ΕΓΚΥΚΛΙΟΣΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑΓΙΑ
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ))



Η επίδραση του σχολικού
περιβάλλοντος

Το περιβάλλον του σχολείου παίζει σημαντικό
ρόλο στην εμφάνιση και τη μορφή της
παραβατικής συμπεριφοράς. Αν οι
εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να παρέμβουν
αποτελεσματικά στην οικογένεια του μαθητή ή
στις σχέσεις με τους φίλους του, τουλάχιστον
μπορούν να δημιουργήσουν ένα σχολικό
περιβάλλον, όπου οι αρνητικές συμπεριφορές
ελέγχονται πλήρως. 



Η παροχή κινήτρων αυξάνει περισσότερο
τη σχολική επίδοση των μαθητών που
βρίσκονται σε κίνδυνο αποτυχίας λόγω
κακής συμπεριφοράς μέσα στην τάξη, 
χαμηλού κοινωνικού - οικονομικού
επιπέδου ή μειονοτικής καταγωγής απ' ό,τι
των μη πρoβληματικών μαθητών
(Anderson, & Keith, 1997). 



ΗΗ συμπεριφοράσυμπεριφορά τουτου μαθητήμαθητή
επηρεάζεταιεπηρεάζεται άμεσαάμεσα απόαπό τητη

συμπεριφοράσυμπεριφορά τουτου δασκάλουδασκάλου



ΟιΟι μαθητέςμαθητές θέλουνθέλουν οιοι
δάσκαλοίδάσκαλοί τουςτους νανα::

•• ΤουςΤους σέβονταισέβονται
•• ΝαΝα ενδιαφέρονταιενδιαφέρονται γιγι αυτούςαυτούς
•• ΝαΝα τουςτους ακούνεακούνε ((νανα τουςτους δίνουνδίνουν σημασίασημασία))
•• ΝαΝα μηνμην τουςτους φωνάζουνφωνάζουν καικαι τουςτους μαλώνουνμαλώνουν
•• ΝαΝα έχουνέχουν αίσθησηαίσθηση τουτου χιούμορχιούμορ
•• ΝαΝα έχουνέχουν καλήκαλή διάθεσηδιάθεση
•• ΝαΝα επιτρέπουνεπιτρέπουν στουςστους μαθητέςμαθητές νανα εκφράζουνεκφράζουν
τιςτις απόψειςαπόψεις τουςτους καικαι τηντην άποψήάποψή τουςτους



Διερεύνηση των λόγων της εκδήλωσης
της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς:

•• ΝαΝα τραβήξειτραβήξει τηντην προσοχήπροσοχή; ; 
•• ΕπίδειξηΕπίδειξη ήή αναζήτησηαναζήτηση δδύναμηςύναμης; ; 
•• ΕκδίκησηΕκδίκηση; ; 
•• ΕπίδειξηΕπίδειξη ανικανότηταςανικανότητας ((ΣυναίσθημαΣυναίσθημα αποτυχίαςαποτυχίας));;

ΛύσηΛύση: : ΠροσφέρουμεΠροσφέρουμε αυτόαυτό πουπου έχειέχει ανάγκηανάγκη οο μαθητήςμαθητής. . 



•• ΑνγνώρισεΑνγνώρισε κάποιακάποια ικανότητάικανότητά τουτου, , επαίνεσέεπαίνεσέ τοντον γιαγια κάτικάτι
•• ΠεςΠες κάτικάτι θετικόθετικό πρώταπρώτα
•• ΑγνόησεΑγνόησε τηντην παράβασηπαράβαση ήή ενέργησεενέργησε απροσδόκητααπροσδόκητα θετικάθετικά, , μηνμην κάνονταςκάνοντας

τητη χάρηχάρη στοστο μαθητήμαθητή πουπου προσδοκάπροσδοκά νανα τραβήξειτραβήξει τηντην προσοχήπροσοχή σουσου καικαι
επιζητείεπιζητεί παρατήρησηπαρατήρηση ήή σύστασησύσταση

•• ΜηΜη συμπεριφέρεσαισυμπεριφέρεσαι δεσποτικάδεσποτικά, , αυταρχικάαυταρχικά
•• ΠροώθησεΠροώθησε τηντην ενσωμάτωσήενσωμάτωσή τουτου στηνστην ομάδαομάδα, , νανα νιώθεινιώθει ότιότι ανήκειανήκει

κάπουκάπου
•• ΑνέβασέΑνέβασέ τοντον, , κατέβασέκατέβασέ τοντον καικαι ξανανέβασέξανανέβασέ τοντον ((ΕίσαιΕίσαι τόσοτόσο καλόςκαλός, , σουσου

έχωέχω τόσητόση εμπιστοσύνηεμπιστοσύνη, , γιατίγιατί έμπλεξεςέμπλεξες σήμερασήμερα σεσε κάτικάτι τέτοιοτέτοιο, , είμαιείμαι
σίγουροςσίγουρος ότιότι ήτανήταν μεμονωμένομεμονωμένο περιστατικόπεριστατικό κικι ότιότι δεδε θαθα τοτο ξανακάνειςξανακάνεις
γιατίγιατί θέλωθέλω νανα βασίζομαιβασίζομαι σεσε σένασένα καικαι θαθα απογοητευτώαπογοητευτώ πολύπολύ αναν μάθωμάθω
ξανάξανά κάτικάτι άσχημοάσχημο γιαγια σένασένα))

•• ΌχιΌχι σεσε βίαιεςβίαιες καικαι παρορμητικέςπαρορμητικές, , ενεν θερμώθερμώ, , αντιδράσειςαντιδράσεις. . ΨυχραιμίαΨυχραιμία καικαι
νηφαλιότητανηφαλιότητα..

•• ΚαθιέρωσηΚαθιέρωση ορίωνορίων τατα οποίαοποία δενδεν πρέπειπρέπει μεμε κανένακανένα τρόποτρόπο νανα υπερβείυπερβεί οο
μαθητήςμαθητής

•• ΌχιΌχι διελκυνστίνδαδιελκυνστίνδα αντιδράσεωναντιδράσεων γιατίγιατί τότετότε οο δάσκαλοςδάσκαλος βγαίνειβγαίνει πάντοτεπάντοτε
χαμένοςχαμένος ((εκδίκησηεκδίκηση, , επανάληψηεπανάληψη κακήςκακής συμπεριφοράςσυμπεριφοράς) ) 



ΑίτιαΑίτια τηςτης προβληματικήςπροβληματικής
συμπεριφοράςσυμπεριφοράς::

•• ΟργανικάΟργανικά αίτιααίτια::
•• ΣωματικέςΣωματικές αναπηρίεςαναπηρίες, , καρδιοπάθειεςκαρδιοπάθειες, , 

εγκεφαλικέςεγκεφαλικές βλάβεςβλάβες, , μεσογειακήμεσογειακή αναιμίααναιμία, , 
λειτουργικέςλειτουργικές διαταραχέςδιαταραχές ((στοστο ενδοκρινικόενδοκρινικό
σύστημασύστημα, , στοστο μεταβολισμόμεταβολισμό, , νευροπάθειεςνευροπάθειες, , 
ψυχώσειςψυχώσεις, , νοητικήνοητική ανεπάρκειαανεπάρκεια κκ..αα.).)



ΠεριβαλλοντικάΠεριβαλλοντικά αίτιααίτια::

ΑΑ. . ΣτοΣτο οικογενειακόοικογενειακό περιβάλλονπεριβάλλον::

•• ΣχέσηΣχέση παιδιούπαιδιού μεμε πρόσωπαπρόσωπα τηςτης οικογένειαςοικογένειας καικαι
εμπειρίεςεμπειρίες απόαπό αυτήαυτή, , κυρίωςκυρίως σταστα πρώταπρώτα χρόνιαχρόνια τηςτης
ζωήςζωής τουτου

•• ΑγωγήΑγωγή απόαπό τηντην οικογένειαοικογένεια
•• ΣυνθήκεςΣυνθήκες ζωήςζωής στηνστην οικογένειαοικογένεια
•• ΠολιτισμικάΠολιτισμικά στοιχείαστοιχεία τηςτης οικογένειαςοικογένειας
•• ((ΔιαλυμένεςΔιαλυμένες οικογένειεςοικογένειες, , συμπλσυμπλέέγματαγματα, , γονεϊκήγονεϊκή

έλλειψηέλλειψη……))



ΒΒ. . ΣΣτοτο κοινωνικόκοινωνικό περιβάλλονπεριβάλλον

•• ΠολυπολιτισμικότηταΠολυπολιτισμικότητα
•• ΤηλεόρασηΤηλεόραση –– παιδικέςπαιδικές σειρέςσειρές ––

παιδικάπαιδικά παιχνίδιαπαιχνίδια
•• ((τηλτηλ//κήκή βίαβία, , ναρκωτικάναρκωτικά, , αλλαγήαλλαγή σεξσεξ//κώνκών

κανόνωνκανόνων……))



ΓΓ. . ΣΣτοτο σχολείοσχολείο

•• ΤοΤο εκπαιδευτικόεκπαιδευτικό σύστημασύστημα
•• ΤαΤα προγράμματαπρογράμματα
•• ΗΗ οργάνωσηοργάνωση καικαι λειτουργίαλειτουργία τωντων

σχολείωνσχολείων
•• ΟιΟι μέθοδοιμέθοδοι διδασκαλίαςδιδασκαλίας
•• ΗΗ στάσηστάση τουτου σχολείουσχολείου καικαι τηςτης τάξηςτάξης



ΟιΟι αρνητικοίαρνητικοί παράγοντεςπαράγοντες στηνστην τάξητάξη
είναιείναι::

§§ ΑνίαΑνία, , ματαίωσηματαίωση καικαι καταπόνησηκαταπόνηση
§§ ΕσφαλμένηΕσφαλμένη συμπεριφοράσυμπεριφορά τουτου δασκάλουδασκάλου
§§ ΔημιουργίαΔημιουργία αισθημάτωναισθημάτων αποτυχίαςαποτυχίας
§§ ΑυταρχικόΑυταρχικό στυλστυλ αγωγήςαγωγής καικαι διδασκαλίαςδιδασκαλίας
§§ ΠεριορισμόςΠεριορισμός αυθορμησίαςαυθορμησίας
§§ ΕκρήξειςΕκρήξεις θυμούθυμού--οργήςοργής
§§ ΣυλλογικέςΣυλλογικές τιμωρίεςτιμωρίες καικαι επιπλήξειςεπιπλήξεις αδιακρίτωςαδιακρίτως
§§ ΕπαναλήψειςΕπαναλήψεις ύληςύλης πουπου έχειέχει εμπεδωθείεμπεδωθεί
§§ ΑιφνίδιεςΑιφνίδιες αλλαγέςαλλαγές θέματοςθέματος καικαι διακοπέςδιακοπές τηςτης

διδασκαλίαςδιδασκαλίας
§§ ΑπασχόλησηΑπασχόληση μεμε τοντον ίδιοίδιο μαθητήμαθητή πουπου έχειέχει

προβλήματαπροβλήματα συμπεριφοράςσυμπεριφοράς γιαγια πολύπολύ χρόνοχρόνο
§§ ΤακτικήΤακτική ισοπέδωσηςισοπέδωσης, , δηλαδήδηλαδή μημη αναγνώρισηςαναγνώρισης

διαφορετικώνδιαφορετικών ικανοτήτωνικανοτήτων στουςστους μαθητέςμαθητές..



ΣυνηθισμένεςΣυνηθισμένες εκδηλώσειςεκδηλώσεις ανεπιθύμητηςανεπιθύμητης
συμπεριφοράςσυμπεριφοράς στοστο σχολείοσχολείο::

§§ ΠροβλήματαΠροβλήματα προσαρμογήςπροσαρμογής στοστο σχολικόσχολικό περιβάλλονπεριβάλλον
§§ ΠαρενόχλησηΠαρενόχληση τωντων συμμαθητώνσυμμαθητών
§§ ΠαρεμπόδισηΠαρεμπόδιση τηςτης διδακτικήςδιδακτικής εργασίαςεργασίας λόγωλόγω άσκοπηςάσκοπης

κινητικότηταςκινητικότητας
§§ ΑπόσπασηΑπόσπαση προσοχήςπροσοχής
§§ ΚακήΚακή εξωτερικήεξωτερική εμφάνισηεμφάνιση
§§ ΑδιαφορίαΑδιαφορία γιαγια τοτο σχολείοσχολείο καικαι τατα μαθήματαμαθήματα
§§ ΆρνησηΆρνηση συμμετοχήςσυμμετοχής σεσε σχολικέςσχολικές δραστηριότητεςδραστηριότητες
§§ ΡύπανσηΡύπανση τουτου σχολικούσχολικού περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος
§§ ΒίαΒία
§§ ΚλοπήΚλοπή κκ..αα. . 



ΚριτήριαΚριτήρια καθορισμούκαθορισμού
προβληματικήςπροβληματικής συμπεριφοράςσυμπεριφοράς

§§ ΟιΟι στάσειςστάσεις καικαι οιοι κανόνεςκανόνες αναφοράςαναφοράς τηςτης εκάστοτεεκάστοτε κοινωνίαςκοινωνίας
§§ ΟιΟι συνθήκεςσυνθήκες εκδήλωσηςεκδήλωσης τηςτης συμπεριφοράςσυμπεριφοράς
§§ ΗΗ συχνότητασυχνότητα εμφάνισηςεμφάνισης τηςτης συμπεριφοράςσυμπεριφοράς
§§ ΗΗ έντασηένταση εκδήλωσηςεκδήλωσης τηςτης συμπεριφοράςσυμπεριφοράς
§§ ΟιΟι προκαταλήψειςπροκαταλήψεις καικαι οιοι προσδοκίεςπροσδοκίες τωντων ατόμωνατόμων τουτου

περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος ((σχολικούσχολικού, , οικογενειακούοικογενειακού, , κοινωνικούκοινωνικού))
§§ ΟιΟι αξίεςαξίες, , οιοι αντιλήψειςαντιλήψεις καικαι οιοι στάσειςστάσεις τουτου παρατηρητήπαρατηρητή
§§ ΟιΟι πληροφορίεςπληροφορίες γιαγια τηντην προηγούμενηπροηγούμενη συμπεριφοράσυμπεριφορά
§§ ΤοΤο προσωπικόπροσωπικό συμφέρονσυμφέρον τουτου παρατηρητήπαρατηρητή
§§ ΟιΟι επιπτώσειςεπιπτώσεις στοστο ίδιοίδιο τοτο άτομοάτομο ήή//καικαι στοστο περιβάλλονπεριβάλλον τουτου



•• ΣυμπτώματαΣυμπτώματα καικαι χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά,  ,  
στοστο σωματικόσωματικό, , στονστον κοινωνικόκοινωνικό, , στονστον
τομέατομέα τηςτης μάθησηςμάθησης καικαι τοντον τομέατομέα
τωντων αξιώναξιών::



§§ ΔυσλειτουργίεςΔυσλειτουργίες στοστο πεπτικόπεπτικό σύστημασύστημα καικαι στηνστην αναπνοήαναπνοή
((πόνοιπόνοι στηνστην κοιλιάκοιλιά, , τάσητάση γιαγια έμετοέμετο κτόκτό.).)

§§ ΔυσκολίαΔυσκολία ήή πλήρηςπλήρης αδυναμίααδυναμία νανα δημιουργήσουνδημιουργήσουν καλέςκαλές
διαπροσωπικέςδιαπροσωπικές σχέσειςσχέσεις..

§§ ΑνωριμότηταΑνωριμότητα στιςστις εκδηλώσειςεκδηλώσεις τουςτους τουςτους άλλουςάλλους..
§§ ΔυσκολίαΔυσκολία στηστη συνεργασίασυνεργασία μεμε τουςτους άλλουςάλλους..
§§ ΦαινόμεναΦαινόμενα αυτιστικήςαυτιστικής συμπεριφοράςσυμπεριφοράς..
§§ ΕριστικέςΕριστικές διαθέσειςδιαθέσεις..
§§ ΑδιαφορίαΑδιαφορία γιαγια τοτο σχολείοσχολείο καικαι τητη μάθησημάθηση..
§§ ΚακέςΚακές σχέσειςσχέσεις μεμε τουςτους δασκάλουςδασκάλους..
§§ ΔυσκολίαΔυσκολία ήή ανικανότηταανικανότητα νανα αντιδρούναντιδρούν κατάλληλακατάλληλα στιςστις απλέςαπλές

ανάγκεςανάγκες τηςτης ζωήςζωής..



§§ ΑπειθαρχίαΑπειθαρχία, , επιθετικότηταεπιθετικότητα, , ψέμαψέμα, , κλοπέςκλοπές καικαι γενικάγενικά απόκλισηαπόκλιση
απόαπό τατα κοινωνικάκοινωνικά αυτονόητααυτονόητα..

§§ ΚαταπάτησηΚαταπάτηση τωντων κοινωνικοκοινωνικο -- πολιτιστικώνπολιτιστικών αξιώναξιών καικαι τωντων
κανόνωνκανόνων ζωήςζωής..

§§ ΑσέβειαΑσέβεια προςπρος τατα ήθηήθη καικαι έθιμαέθιμα, , τηντην ηθικήηθική, , τοτο δίκαιοδίκαιο, , τητη
θρησκείαθρησκεία τιςτις αρχέςαρχές τουτου ανθρωπισμούανθρωπισμού κτλκτλ..

§§ ΑνασφάλειεςΑνασφάλειες, , κατάθλιψηκατάθλιψη καικαι τάσητάση γιαγια απομόνωσηαπομόνωση..
§§ ΑυτοτιμωρίαΑυτοτιμωρία καικαι τάσειςτάσεις γιαγια αυτοκαταστροφήαυτοκαταστροφή ((τραβούντραβούν τατα

μαλλιάμαλλιά ήή καταστρέφουνκαταστρέφουν τατα πράγματάπράγματά τουςτους κκ..άά.)..).
§§ ΥπερβολικήΥπερβολική ευαισθησίαευαισθησία καικαι κινητικότητακινητικότητα..
§§ ΈλλειψηΈλλειψη αυτοκυριαρχίαςαυτοκυριαρχίας, , ευερεθιστικότηταευερεθιστικότητα, , εκρήξειςεκρήξεις θυμούθυμού, , 

έλλειψηέλλειψη αυτοπειθαρχίαςαυτοπειθαρχίας..
§§ ΣυναισθηματικήΣυναισθηματική αστάθειααστάθεια ((απότομεςαπότομες μεταπτώσειςμεταπτώσεις στηστη

συναισθηματικήσυναισθηματική τουςτους ζωήζωή χωρίςχωρίς σοβαρόσοβαρό λόγολόγο).).



§§ ΑποδιοργάνωσηΑποδιοργάνωση στηστη δουλειάδουλειά τουςτους καικαι στηστη ζωήζωή τουςτους..
§§ ΠροβλήματαΠροβλήματα ομιλίαςομιλίας καικαι επικοινωνίαςεπικοινωνίας ((ππ..χχ. . τραυλισμόςτραυλισμός, , 

αλαλίααλαλία κτλκτλ))
§§ ΑδυναμίαΑδυναμία προσαρμογήςπροσαρμογής σεσε νέεςνέες καταστάσειςκαταστάσεις καικαι συμμετοχήςσυμμετοχής

σεσε δραστηριότητεςδραστηριότητες..
§§ ΑμφιβολίαΑμφιβολία καικαι αναποφασιστικότητααναποφασιστικότητα..
§§ ΑνικανότηταΑνικανότητα ήή απροθυμίααπροθυμία ανάληψηςανάληψης ευθυνώνευθυνών..
§§ ΑσταθήςΑσταθής βούλησηβούληση. . ΑλλάζουνΑλλάζουν εύκολαεύκολα αποφάσειςαποφάσεις καικαι τρόπουςτρόπους

αντίδρασηςαντίδρασης..
§§ ΈλλειψηΈλλειψη υπομονήςυπομονής καικαι επιμονήςεπιμονής. . ΣυνήθωςΣυνήθως αδυνατούναδυνατούν νανα

ολοκληρώσουνολοκληρώσουν τηντην εργασίαεργασία πουπου αρχίζουναρχίζουν..
§§ ΚαθυστέρησηΚαθυστέρηση στηνστην κινητικήκινητική ανάπτυξηανάπτυξη καικαι στηστη σχολικήσχολική

επίδοσηεπίδοση..



ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ



• ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ
• Ορισμός: Η απομάκρυνση του μαθητή από ένα χώρο που

ενισχύει την επιθετικότητά του. 
• Στόχος: Συναισθηματική ηρεμία-άρση επιθετικότητας. 
• Διαδικασία: Η δασκάλα οδηγεί το μαθητή σε ένα χώρο με

ελάχιστα ερεθίσματα για να ηρεμήσει. «Γιάννη, θα ήθελα
να καθίσεις στο θρανίο σου χωρίς να κτυπάς τους άλλους. 
Αν αυτό είναι δύσκολο, τότε πήγαινε στο θρανίο της
σκέψης». Πλεονεκτήματα- Μειονεκτήματα:
Χρησιμοποιείται ευρύτατα κίνδυνος κατάχρησης. 



• ΑΠΟΣΒΕΣΗ
• Ορισμός: Η απουσία ενίσχυσης της ανεπιθύμητης

συμπεριφοράς. 
• Στόχος: Η μείωση της επιθετικότητας. Συνθήκες: Ατομικά, 

ομαδικά. 
• Διαδικασία: Η δασκάλα επιλέγει τη συμπεριφορά που

θέλει να εξαλειφθεί. Κάθε φορά που ο μαθητής εκδηλώνει
την ανεπιθύμητη συμπεριφορά δεν αντιδρά. Για
παράδειγμα ,δεν κοιτάζει προς τον μαθητή
Πλεονεκτήματα- Μειονεκτήματα: Δεν είναι τραυματική
για το παιδί. Δεν είναι κατάλληλη για σωματική
επιθετικότητα. 



• ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΙΜΩΡΙΑ
• Ορισμός: Μια δυσάρεστη συνέπεια που είναι

προκαθορισμένη και ακολουθεί μια ανεπιθύμητη
συμπεριφορά. 

• Στόχος: Η μείωση της επιθετικότητας. 
• Διαδικασία: Η δασκάλα επιλέγει τη συμπεριφορά που

θέλει να εξαλείψει. Για παράδειγμα ο μαθητής χάνει κάτι
που τον ευχαριστεί κάθε φορά που αντιδρά επιθετικά. 
Έτσι ο μαθητής γνωρίζει τη συνέπεια της αντίδρασής του
εκ των προτέρων. Πλεονεκτήματα- Μειονεκτήματα:
Μπορεί να δημιουργήσει θυμό στο μαθητή. Η τεχνική
προσφέρεται σε συνδυασμό με τη θετική ενίσχυση. 



• ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
• Ορισμός: Μια ευχάριστη συνέπεια που ακολουθεί μια

επιθυμητή συμπεριφορά. 
• Στόχος: Εδραίωση μιας επιθυμητής συμπεριφοράς-μείωση

της επιθετικότητας. 
• Διαδικασία: Η δασκάλα επιλέγει τις θετικές συμπεριφορές

και τις επιβραβεύει. Η θετική ενίσχυση μπορεί να
χρησιμοποιηθεί, όταν ένας μαθητής εκδηλώνει μια
ανεπιθύμητη συμπεριφορά και η δασκάλα επιβραβεύει την
επιθυμητή. Πλεονεκτήματα- Μειονεκτήματα: Ευχάριστη
εμπειρία για τον μαθητή. Κίνδυνος ρουτίνας. 



• ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ
• Ορισμός: Είναι η διαδικασία ταύτισης του παιδιού με ένα

ρόλο. 
• Στόχος: Η παρατήρηση και η ερμηνεία από το παιδί της

επιθετικής συμπεριφοράς του. 
• Διαδικασία: Η δασκάλα επιλέγει μια κατάσταση, όπου ο

μαθητής παρουσιάζει επιθετική συμπεριφορά. Για
παράδειγμα θα μπορούσαμε να πούμε σε ένα παιδί με
επιθετικότητα: «Εσύ και ο Γιάννης παίζεται μαζί έξω στην
αυλή. Ξαφνικά εγώ έρχομαι, χαλάω το παιγνίδι σας και
αρχίζω να γελάω. Τι θα έκανες σε αυτή την περίπτωση.»
Πλεονεκτήματα- Μειονεκτήματα: Αυτοέλεγχος
απαιτητική διαδικασία



• ΥΠΕΡΔΙΟΡΘΩΣΗ
• Ορισμός: άμεση αποκατάσταση της ζημιάς που έχει

προκληθεί εξαιτίας της επιθετικής συμπεριφοράς. 
• Στόχος: Η μείωση της επιθετικότητας. 
• Διαδικασία: Ο μαθητής εκδηλώνει μια επιθετική

συμπεριφορά(π.χ. χαλάει τα παιχνίδια των άλλων παιδιών) 
και η δασκάλα ζητάει από το παιδί να τα ξαναφτιάξει όπως
ήταν. Το ίδιο μπορεί να γίνει όταν το παιδί μιλάει με
άσκημες εκφράσεις και θυμό, και εμείς απαιτούμε το
αντίθετο. Πλεονεκτήματα- Μειονεκτήματα: Το παιδί
διδάσκεται πώς να επανορθώνει



• ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
• Ορισμός: Γραπτή συμφωνία ανάμεσα στη δασκάλα και στο παιδί για

την επιθυμητή συμπεριφορά. 
• Στόχος: Επανάληψη της επιθυμητής συμπεριφοράς- μείωση της

επιθετικότητας. 
• Διαδικασία: Η δασκάλα προσδιορίζει τον εφικτό χρόνο για να τηρηθεί

η συμφωνία από το παιδί και παρουσιάζει τους όρους του συμβολαίου
με τις ανάλογες ενισχύσεις. Οι όροι του συμβολαίου είναι
διαπραγματεύσιμοι από το παιδί. Πλεονεκτήματα- Μειονεκτήματα:
Ανάπτυξη αυτοελέγχου και υπευθυνότητας

ΕΠΙΣΗΜΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
Εγώ, ο μαθητής……………….. συμφωνώ να μην παίρνω μέρος σε

φασαρίες στο διάλειμμα. Όλες μου οι διαφωνίες θα είναι με λόγια. 
Κάθε φορά που θυμώνω, θα το συζητώ με τη δασκάλα μου. Ως

αντάλλαγμα, θα είμαι επιμελητής για δυο ημέρες. Αυτή η συμφωνία
ισχύει από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή. 

Η δασκάλα Ο μαθητής



• ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ
• Ορισμός: Εκπαίδευση σε αναζήτηση εναλλακτικών

τρόπων αντίδρασης. 
• Στόχος: Αλλαγή αντίδρασης-άρση της επιθετικότητας. 
• Διαδικασία: Ο δάσκαλος περιγράφει στο μαθητή

υποθετικές κοινωνικές καταστάσεις π.χ. «Ενώ κάθεσαι στο
θρανίο, γυρίζει ο συμμαθητής σου και σου λέει άσχημες
κουβέντες. Τι θα έκανες σε μια τέτοια περίπτωση». 
Πλεονεκτήματα- Μειονεκτήματα: Ανακάλυψη άλλων
τρόπων αντίδρασης



• ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
• Ορισμός: Σχεδιασμός ατομικού προγράμματος εκεί που

αποτυγχάνει η απλή παρέμβαση για την απόσβεση της
επιθετικότητας. 

• Στόχος: Εξάλειψη της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς. 
• Διαδικασία: Εκτενή παρατήρηση της επιθετικής δράσης

του μαθητή(χρόνος-διάρκεια).Καταγραφή του
οικογενειακού-σχολικού ιστορικού. Ανάλυση του στόχου
και βήμα-βήμα εκτέλεση της τροποποίησης
συμπεριφοράς. Πλεονεκτήματα- Μειονεκτήματα:
Αποτελεσματικό όταν εφαρμόζεται σωστά αλλά
προϋποθέτει γνώσεις και εμπλοκή παραγόντων



ΤροποποίησηΤροποποίηση συμπεριφοράςσυμπεριφοράς μεμε
τητη μέθοδομέθοδο ανάλυσηςανάλυσης έργουέργου

((ΤΤask Analysis)ask Analysis)



ΗΗ ανάλυσηανάλυση έργουέργου έχειέχει τέσσερατέσσερα
κύριακύρια χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά

•• αα.. ΣαφήΣαφή δήλωσηδήλωση τουτου τιτι περιέχειπεριέχει τοτο
έργοέργο..

•• ββ.. ΤαΤα μέσαμέσα πουπου χρειάζονταιχρειάζονται γιαγια νανα
επιτευχθείεπιτευχθεί τοτο έργοέργο..

•• γγ.. ΤοΤο αρχικόαρχικό σημείοσημείο ήή σημείοσημείο
εκκίνησηςεκκίνησης..

•• δδ.. ΜιαΜια διαδοχικήδιαδοχική σειράσειρά απόαπό εύκολαεύκολα
βήματαβήματα..



ΠεριγραφήΠεριγραφή τηςτης συμπεριφοράςσυμπεριφοράς



Παίρνουμε ένα λευκό
χαρτί και γράφουμε:
ΠαίρνουμεΠαίρνουμε έναένα λευκόλευκό
χαρτίχαρτί καικαι γράφουμεγράφουμε::

αα..ΤοΤο διδακτικόδιδακτικό στόχοστόχο..
ββ..ΤιΤι μπορείμπορεί νανα κάνεικάνει τοτο παιδίπαιδί τητη στιγμήστιγμή
αυτήαυτή ((πρόκειταιπρόκειται γιαγια τοτο παρόνπαρόν επίπεδοεπίπεδο
δεξιοτήτωνδεξιοτήτων τουτου παιδιούπαιδιού).).

γγ..ΈναΈνα βήμαβήμα, , πουπου τοτο παιδίπαιδί μπορείμπορεί νανα
φτάσειφτάσει σεσε σχετικάσχετικά σύντομοσύντομο χρόνοχρόνο ((ππ..χχ. . 
μιαμια εβδομάδαεβδομάδα ήή δέκαδέκα ημέρεςημέρες κτλκτλ))..

δδ..ΜιαΜια σειράσειρά απόαπό βήματαβήματα, , τατα οποίαοποία
συμπληρώνουνσυμπληρώνουν τοτο κενόκενό ανάμεσαανάμεσα στοστο
πρώτοπρώτο βήμαβήμα καικαι στοστο διδακτικόδιδακτικό στόχοστόχο..



Ένα διδακτικό πρόγραμμα, το οποίο μπορεί να
σχεδιαστεί τηρώντας την παραπάνω διαδικασία
είναι το εξής:

Ι. Διδακτικός στόχος:

Κάθεται στη θέση του όλη τη διδακτική ώρα.

ΙΙ. Σημερινό επίπεδο δεξιοτήτων:

Βήμα 1ο: Κάθεται στη θέση του 5 λεπτά, την
ώρα της γλώσσας.

ΈναΈνα διδακτικόδιδακτικό πρόγραμμαπρόγραμμα, , τοτο οποίοοποίο μπορείμπορεί νανα
σχεδιαστείσχεδιαστεί τηρώνταςτηρώντας τηντην παραπάνωπαραπάνω διαδικασίαδιαδικασία
είναιείναι τοτο εξήςεξής::

ΙΙ. . ΔιδακτικόςΔιδακτικός στόχοςστόχος::

ΚάθεταιΚάθεται στηστη θέσηθέση τουτου όληόλη τητη διδακτικήδιδακτική ώραώρα..

ΙΙΙΙ. . ΣημερινόΣημερινό επίπεδοεπίπεδο δεξιοτήτωνδεξιοτήτων::

ΒήμαΒήμα 11οο: : ΚάθεταιΚάθεται στηστη θέσηθέση τουτου 5 5 λεπτάλεπτά, , τηντην
ώραώρα τηςτης γλώσσαςγλώσσας..



ΙΙΙΙΙΙ. . ΠιθανήΠιθανή σειράσειρά τωντων βημάτωνβημάτων::

Βήμα 2ο Κάθεται στη θέση του 10 λεπτά, την ώρα της γλώσσας

Βήμα 3ο Κάθεται στη θέση του 15 λεπτά, την ώρα της γλώσσας

Βήμα 4ο Κάθεται στη θέση του 20 λεπτά, την ώρα της γλώσσας

Βήμα 5ο Κάθεται στη θέση του 30 λεπτά, την ώρα της γλώσσας

Βήμα 6ο Κάθεται στη θέση του 40 λεπτά, την ώρα της γλώσσας

Βήμα 7ο Κάθεται στη θέση του όλη την ώρα στο μάθημα γλώσσας

Βήμα 8ο Κάθεται στη θέση του όλη την ώρα σε όλα τα μαθήματα



ΜοντέλοΜοντέλο ανάλυσηςανάλυσης έργουέργου πουπου
εφαρμόζεταιεφαρμόζεται καικαι στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα::

§ Ορίζω το στόχο
§ Αναλύω το στόχο σε βήματα (task analysis) 
§ Επιλέγω τις συνθήκες, με τις οποίες αυξάνονται οι

πιθανότητες να πετύχει ο μαθητής το στόχο
§ Συζητώ το διδακτικό στόχο με το μαθητή και του εξηγώ

τη διαδικασία που θα ακολουθήσουμε για να πετύχει το
στόχο

§ Επιλέγω και ορίζω τις συνέπειες (σε συμφωνία με το
μαθητή)

§ Αποφασίζεται πως θα γιορτάζεται η επιτυχία
§ Αποφασίζεται ποιοι άλλοι θα εμπλακούν στο πρόγραμμα
§ Αποφασίζεται πώς θα καταγράφεται η πρόοδος των

μαθητών









Οι τεχνικές αυτές απαιτούν απόλυτη συνεργασία των
εμπλεκομένων, επιστημονική ανάλυση των
αιτίων, συστηματική παρατήρηση και
περιλαμβάνουν διαδικασίες καταγραφής
συνθηκών, επιλογής κυρίαρχου προβλήματος, 
δημιουργία γραμμής βάσης, στοχοθέτηση,
αξιολόγηση αποτελεσμάτων και ανατροφοδότηση
της διαδικασίας. Η παραπάνω διαδικασία και
τεχνική μπορεί να διδαχτεί αποτελεσματικά μόνο
στα πλαίσια ενός ειδικά οργανωμένου
προγράμματος.



Συνεργαζόμαστε σε κάθε προσπάθειά μας με όλο το
εμπλεκόμενο προσωπικό και τους γονείς
δημιουργώντας «συμμάχους» και αποφεύγοντας
καταστάσεις όπου «εμείς χτίζουμε» και άλλοι
άθελά τους «γκρεμίζουν». Η συνεργασία μπορεί
να επεκτείνεται και μεταξύ των μαθητών μας και
δεν αποκλείει και το ίδιο το παιδί με τη δύσκολη
συμπεριφορά εφ’ όσον τη δεχτεί σαν πρόβλημα
και προσπαθήσει να την ελέγξει. 



Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι σε κάθε περίπτωση
είναι ευκολότερο να αντικαταστήσουμε μία
ανεπιθύμητη συμπεριφορά με μια άλλη αποδεκτή
παρά να την εξαλείψουμε. Επίσης η
αποτελεσματικότητά μας θα εξαρτάται και από το
κατά πόσο σε κάθε παρέμβασή μας υπεισέρχονται
οι παράγοντες αγάπη, ενδιαφέρον και
εμπιστοσύνη προς το παιδί με το οποίο
δουλεύουμε. 
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•• http://http://www.users.globalnet.co.ukwww.users.globalnet.co.uk/~/~ebdstudyebdstudy//strategystrategy//behave.htmbehave.htm
•• http://http://www.daskalos.edu.grwww.daskalos.edu.gr/d//d/ergasiesergasies//epiuetikothta.htmlepiuetikothta.html
•• http://http://www.eduportal.grwww.eduportal.gr//modules.php?name=News&file=articlemodules.php?name=News&file=article

&sid=166&sid=166
•• http://http://paroutsas.jmc.grparoutsas.jmc.gr//spec_ag.htmspec_ag.htm
•• http://http://www.ekadeve.grwww.ekadeve.gr//documentsdocuments//stratigikes_symperiforon.docstratigikes_symperiforon.doc
•• http://http://users.att.sch.grusers.att.sch.gr//ipapathipapath//probl%20symp.htmprobl%20symp.htm
•• http://www.users.globalnet.co.uk/~ebdstudy/strategy/behave.htmhttp://www.users.globalnet.co.uk/~ebdstudy/strategy/behave.htm

%20symp.htm%20symp.htm
•• http://http://www.geocities.com/parouden/spec_ag.htmwww.geocities.com/parouden/spec_ag.htm
•• http://http://www.daskalos.edu.grwww.daskalos.edu.gr/d//d/ergasiesergasies//prob_symp.htmlprob_symp.html



Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ

klouvatos@sch.gr


