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Ενότητες 

 
 Βασικές αιτίες προβλημάτων συμπεριφοράς 

 

 Παράγοντες προβλημάτων συμπεριφοράς 

των μαθητών 
 

 «Ποινές» 
 

 Ευθύνη της σχολικής κοινότητας – κυρίαρχο 

κλίμα για τα ζητήματα πειθαρχίας 
 

 Παρέμβαση Εκπαιδευτικού 
 

 



Βασικές αιτίες προβλημάτων 

συμπεριφοράς 

 Γνωστικός τομέας (μαθησιακές δυσκολίες, 

γνωστικές ελλείψεις) 
 

 Κοινωνικός τομέας (δυσκολίες στις 

διαπροσωπικές σχέσεις, έλλειψη φίλων)  
 

 Συναισθηματικός τομέας (αυτοσυναίσθημα, 

αυτοπεποίθηση, συναισθηματική κατάσταση) 



Παράγοντες προβλημάτων 

συμπεριφοράς των μαθητών (α) 

 Γνωστικές ελλείψεις 
 

 Αναπαραστάσεις των γονέων και 

στρατηγικές που χαράσσουν στα παιδιά τους 

με την παρουσία ή την απουσία τους  
 

 Επιρροή άλλων εκπαιδευτικών χώρων 
 

 Κοινωνικά προβλήματα 



Παράγοντες προβλημάτων 

συμπεριφοράς των μαθητών (β) 

 Λαμβάνοντας υπόψη τους προαναφερόμενους 

παράγοντες προχωρούμε στη διερεύνηση δύο 

θεμάτων: 
 

       α) Σωστή διαχείριση της τάξης  
 
       β) Διαφοροποίηση της διδασκαλίας, η  

           οποία λαμβάνει υπόψη της αυτούς τους  

           παράγοντες.  



Διαχείριση τάξης: πολύπλοκη 

διαδικασία, γιατί οι μαθητές: 

 Διαφέρουν ως προς τα σωματικά, κοινωνικά, 

συναισθηματικά, γνωστικά και πολιτιστικά τους 

χαρακτηριστικά. 

 Μαθαίνουν με διαφορετικούς ρυθμούς, ενώ καλούνται 

να εργαστούν σε διαφορετικές δραστηριότητες. 

 Διαφέρουν ως προς τα κίνητρά τους για μάθηση, τα 

οποία εξαρτώνται από διαφορετικούς παράγοντες. 

 Καλούνται να ενεργοποιήσουν το δυναμικό τους για 

διαφορετικούς μαθησιακούς σκοπούς.  

 Οι συμπεριφορές τους πιθανόν να μην μπορούν 

εύκολα να σταθμιστούν και να προσδιοριστούν.  



και ακόμα … 

 Η μάθηση, ως φαινόμενο, εξελίσσεται 

σταδιακά. 

 Η μάθηση μπορεί να αποτιμηθεί με 

διαφορετικούς τρόπους.  



Διαφορετικοί τύποι εκπαιδευτικού 

& διαχείριση τάξης 

α) Αυταρχικός: επιδιώκει περισσότερο τη 

συμμόρφωση. 

β) Επιτρεπτικός-Ανεκτικός: βασίζεται στο γεγονός 

ότι οι μαθητές τον αποδέχονται και τον σέβονται. 

γ) Ρυθμιστικός-Συμμετοχικός: στοχεύει στην 

ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να ορίζουν 

μόνοι τους τη συμπεριφορά τους, ενώ προσπαθεί 

να τους πείσει ότι θα πρέπει να ακολουθούν τους 

κανόνες, ώστε να μπορούν να επιτύχουν τους 

ακαδημαϊκούς τους στόχους.  



Επιτυχημένη διαχείριση 

σχολικής τάξης 

 Διαδικασίες της τάξης 

 Σχεδιασμό δραστηριοτήτων 

 Σαφείς όρους  

 Λίστα με κανόνες 

 Αναλυτικές ερμηνείες & σχόλια προς μαθητές 

 Ενδεχόμενες κυρώσεις 

 Όρους διακριτικής καθοδήγησης 

 Ενεργοποίηση κατάλληλων τεχνικών διαχείρισης 

 Ανάπτυξη υπευθυνότητας 

 Παροχή ανατροφοδότησης 



Κανόνες τάξης 

 Πρέπει να τίθενται ξεκάθαρα, να συζητιούνται 
με τους μαθητές από την πρώτη μέρα και να 
αναρτώνται στις μεγαλύτερες τάξεις.   

 Οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν στη 
δημιουργία των κανόνων και να προτείνουν 
αυτούς που πιστεύουν ότι χρειάζονται ή να 
επιλέγουν από μια λίστα προτεινόμενων.  
 

 Πρέπει επίσης, να τηρούνται οι καθορισμένες 
διαδικασίες που απαιτούνται για τη διεξαγωγή 
συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.   



Προτάσεις για τη διδασκαλία στην 

τάξη: τεχνικές διαχείρισης τάξης (α) 

 Πρώτη μέρα στην τάξη: δείξτε ότι νιώθετε 
σιγουριά & είστε κατάλληλα προετοιμασμένοι.   

 Καταστρώστε εκ των προτέρων ένα σχέδιο της 
διδασκαλίας, ώστε να εξηγήσετε τις βασικές 
διαδικασίες για τη μάθηση.  

 Θεμελιώστε κανόνες στην τάξη, ζητήστε την 
προσοχή των μαθητών σε αυτούς & εξηγήστε τη 
χρησιμότητά τους.  

 Ξεκινήστε την πρώτη μέρα εργασίας με μια 
δραστηριότητα, που θα ορίζεται με σαφήνεια και 
θα ολοκληρώνεται γρήγορα & με επιτυχία.  



Προτάσεις για τη διδασκαλία στην 

τάξη: τεχνικές διαχείρισης τάξης (β) 

 Τις πρώτες εβδομάδες χρησιμοποιήστε 
δραστηριότητες που ενδιαφέρουν όλη την τάξη.  
 

 Δώστε ξεκάθαρες οδηγίες & ανατροφοδότηση, ώστε 
οι μαθητές να είναι υπεύθυνοι κατά την εκτέλεση των 
δραστηριοτήτων. 
 

 Φερθείτε με καλοσύνη, να δείχνετε προετοιμασμένοι 
για κάθε κατάσταση και ότι έχετε τον έλεγχο των 
συνθηκών & καταστάσεων της τάξης.  
 

 Να είστε ευχάριστοι, δημιουργώντας υποστηρικτικό 
κλίμα στην τάξη.    



Τεχνικές πρόληψης & διαχείρισης 

προβλημάτων της τάξης (α) 

 Να δείχνετε στους μαθητές σας ότι έχετε 
επίγνωση του τι συμβαίνει στην τάξη σας (are 
“with it”). 
 

 Να αντιμετωπίζετε παράπλευρες και 
αλληλένδετες καταστάσεις.  
 

 Να διατηρείτε την απαραίτητη ηρεμία και 
ένταση, ταυτόχρονα, που απαιτείται για τη 
διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της τάξης.  

  



Τεχνικές πρόληψης & διαχείρισης 

προβλημάτων της τάξης (β) 

 Να εξασφαλίζετε τη συμμετοχή όλης της 

τάξης στις δραστηριότητες.  
 

 Ο ενθουσιασμός και η ποικιλία βοηθά 

ιδιαίτερα τους μικρότερους μαθητές.  



Τεχνικές διαχείρισης & επιρροής 

των προβλημάτων στην τάξη 

α) Τεχνικές επιρροής (Influence techniques) 
 

β) Συναισθηματική επιρροή (I-Messages) 
 

γ) Η «Κυριότητα του προβλήματος» και η  

    «Ενεργητική ακρόαση» (TET: Teacher             

      Effectiveness Training) 



Τεχνικές επιρροής (α) 
(Walker, Shea &  Bauer, 2007) 

 H αξία αυτών των τεχνικών βασίζεται στην 

ενεργοποίηση και την ανάπτυξη του 

αυτοελέγχου των μαθητών, καθώς και στην 

αυτοενίσχυση της αυτοπεποίθησης των 

εκπαιδευτικών: 
 

1. σχεδιασμένη αγνόηση 

2. σήματα 

3. έλεγχος μέσω προσέγγισης και επαφής 

4. ενίσχυση του ενδιαφέροντος 

5. χιούμορ  

 



Τεχνικές επιρροής (β)  
(Walker, Shea &  Bauer, 2007) 

6.  υποστήριξη στις δυσκολίες 

7.  αναδόμηση του προγράμματος 

8.  άμεσες εκκλήσεις 

9.  επίκριση και ενθάρρυνση 

10.  καθορισμός των ορίων 

11.  παρακολούθηση των καταστάσεων 

12.  συμπτωματική ερμηνεία 



Συναισθηματική επιρροή (α)  
(Snowman et al, 2006) 

 Βασική αρχή της επικοινωνίας αποτελεί η ανταλλαγή 
συναισθηματικών μηνυμάτων μεταξύ εκπαιδευτικών 
και μαθητών.  
 

 Αναφερόμαστε στην κατάσταση – όχι στην 
προσωπικότητα ή το χαρακτήρα, του μαθητή. 
 

 Αποφεύγουμε τα ταπεινωτικά σχόλια. 
 

 Η έκφραση μηνυμάτων «του εγώ» σχετικά με τα 
συναισθήματα κάποιου δημιουργεί τις προϋποθέσεις 
για συναισθηματική ταύτιση και επιρροή.  

 



Συναισθηματική επιρροή (β)  

(I-Messages) 

 Εκφράστε τα προσωπικά σας συναισθήματα 
σχετικά με τη μη αποδεκτή κατάσταση που έχει 
δημιουργηθεί.  

Για παράδειγμα:  
 Αναζητήστε άλλες εναλλακτικές λύσεις εκτός της 

τιμωρίας. 

 Προσπαθήστε να μη μειώνετε την αυτοεκτίμηση των 
μαθητών. 

 Προσπαθήστε να παρέχετε διεξόδους & λύσεις στα 
προβλήματα. 

 Αναζητήστε λύσεις από κοινού με τους μαθητές, 
μέσω διαπραγματεύσεων.   



Η «Κυριότητα του Προβλήματος» 

& η «Ενεργητική Ακρόαση» 

 
 Με την τεχνική αυτή γίνεται προσπάθεια να κατανοηθεί 

και να ερμηνευτεί το πρόβλημα και ύστερα αποφασίζεται 

ο τρόπος εξάλειψής του. 

 Αν ο εκπ/κός δεν αναγνωρίσει το πρόβλημα («Κυριότητα 

του Προβλήματος»), τότε οι δυσκολίες αναμένεται να 

ενταθούν, με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση των 

διαδικασιών της μάθησης, που θα έχει αρνητικές 

συνέπειες για τον ίδιο το μαθητή στο σχολείο. 

 «Ενεργητική ακρόαση»: ο ακροατής παραμένει 

ενεργητικός με αμείωτο το ενδιαφέρον, ενώ ο ομιλητής 

ενθαρρύνεται για να συνεχίσει να εκφράζεται – και 

αντίστροφα.   



Διαμόρφωση επιθυμητής 

συμπεριφοράς: ο εκπαιδευτικός 

 Οφείλει να έχει εκ των προτέρων σχεδιάσει διάφορες 
τεχνικές επιρροής. 

 Οφείλει να είναι άμεσος, συνεπής και λογικός. 

 Θα πρέπει να αποφεύγει τις απειλές. 

 Πριν αντιμετωπίσει αυστηρά έναν μαθητή, θα πρέπει 
να γίνει προσπάθεια αποκατάστασης της αρμονικής 
σχέσης. 

 Αν το πρόβλημα αφορά τον ίδιο το μαθητή, τον βοηθά 
να το επιλύσει με τη χρήση της Ενεργητικής 
Ακρόασης. 

 Ενημέρωση και συνεργασία με τους άλλους 
εκπαιδευτικούς.  



Προτεινόμενες αρχές επέκτασης 

1. Κάντε ερωτήσεις. 
 

2. Δώστε την ανατροφοδότηση που χρειάζεται. 
 

3. Να σέβεστε τα δικαιώματα όλης της τάξης. 
 

4. Να ζητήσετε από τους μαθητές να εργάζονται 
περισσότερο.  
 

5. Να αποφεύγετε ή να επιλύετε τα επίμονα 
προβλήματα.  



Ποινές 

 Υφιστάμενοι νόμοι - εφαρμογή τους στο 

σχολείο – λήψη σχετικών αποφάσεων με 

ευθύνη Εκπαιδευτικού, Διευθυντή, Συλλόγου 

Διδασκόντων.  
 

 «Αποβολή» από την τάξη και από το σχολείο. 
 

 Στάση, ακόμα και έμπειρων εκπαιδευτικών, 

απέναντι σε «αποκλίνοντες» και μη, 

συμμετέχοντες στο μάθημα, μαθητές. 



Ευθύνη σχολικής κοινότητας 

 Ευθύνη Εκπαιδευτικού: 

Προσωπική ευθύνη για την τάξη του  

Ευθύνη να συνεργαστεί με τους 

συναδέλφους του και το σχολείο. 
 

 Ευθύνη Διευθυντή  
 

 Κυρίαρχο κλίμα στο σχολείο για τα ζητήματα 

πειθαρχίας.  

 



Παρέμβαση Εκπαιδευτικού  

 Συστηματική – μακρόχρονη   
 Χαρακτηριστικά: σταθερότητα, επιμονή, 

ευκαμψία, διάγνωση της πραγματικότητας.   
 Λάθη – απογοητεύσεις: ουσιαστικό μέρος 

της προσπάθειας. Άρα: αναγκαίες οι 
διορθωτικές κινήσεις.   

 Αποτελεσματική παρέμβαση: λαμβάνει 
υπόψη της τα δεδομένα της Επιστήμης της 
Αγωγής, της διδακτικής του αντικειμένου, της 
Συμβουλευτικής και της Ψυχολογίας. 



Χρήσιμο υλικό  

 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

   (www.pi-schools.gr )   

«Επιστημονικές και Παιδαγωγικές δεξιότητες 

για τα Στελέχη της Εκπαίδευσης», κεφ. 3ο 

«Διαχείριση της Τάξης».  

http://www.pi-schools.gr/
http://www.pi-schools.gr/
http://www.pi-schools.gr/


Επικοινωνία 

 

vfelouka@primedu.uoa.gr  
 

kostasg65@gmail.com 
 

 

Σας ευχαριστούμε 

                             για την προσοχή σας … 
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