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Με τη συνεργασία:



Α΄Μέρος: Θεωρητική παρουσίαση – Επιμόρφωση 
Εκπαιδευτικών-Παρουσίαση Τεχνικών 
Β΄Μέρος: Πρακτική εφαρμογή σε εκπαιδευτικούς 
Α΄/βάθμιας εκπαίδευσης 



Α΄Μέρος: Θεωρητική παρουσίαση 
 Η Οικοσυστημική προσέγγιση 

 Σύστημα: ένα ενιαίο σύνολο, κάτι περισσότερο από το απλό 
άθροισμα των μερών του, γιατί αποτελείται από τις διασυνδέσεις - 
σχέσεις των μερών του, που βρίσκονται σε συνεχή 
αλληλεπίδραση. 

 Τα πάντα στη ζωή μας είναι οικοσυστημικά συνδεδεμένα και η 
μεταβολή σε ένα μέρος, θα επηρεάσει και όλα τα άλλα μέρη 
(Μακρή-Μπότσαρη, 2007). 

 



 Στόχος του εκπαιδευτικού: 

Να διαπιστώσει ποια λειτουργία εξυπηρετεί η προβληματική 
συμπεριφορά μέσα στην τάξη. 
Να βρει ένα νέο αντιληπτικό πλαίσιο για τη συμπεριφορά που 
ταιριάζει με αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα και να 
οικοδομήσει σε θετικά/λειτουργικά στοιχεία και όχι σε αδυναμίες των 
μαθητών.  
Να αλλάξει, η μέχρι πρόσφατα αντίδραση του/της εκπαιδευτικού. 
                 Η αλλαγή:  
Θα γίνει στην αντίληψη και στη συμπεριφορά, σε ολόκληρο το 
πλαίσιο της επικοινωνιακής σχέσης και  
Θα είναι αποτέλεσμα της επιλογής του εκπαιδευτικού που 
αναλαμβάνει να αντιμετωπίσει την κατάσταση με θετική εκτίμηση για 
τον εαυτό του και για τον μαθητή (Μακρή-Μπότσαρη, 2007). 



«Όταν θέλετε να αλλάξετε κάτι, πρέπει εσείς να 
αλλάξετε κάτι» 

 



                             Που χρησιμοποιείται; 

 

 

Σε προβλήματα 
συμπεριφοράς 

μαθητών 

  Σε 
προβλήματα 

μεταξύ    
εκπαιδευτικών 

Σε προβλήματα 
των 

εκπαιδευτικών 
που σχετίζονται 

με γονείς 



        

 

 

              Πότε χρησιμοποιείται; 

 

 Για αλλαγή της προβληματικής κατάστασης, όχι για διάγνωση 
ατόμων με προβλήματα. 
 Για έναν διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης, εύκολα και 
γρήγορα, χωρίς να απαιτεί πολύπλοκα προγράμματα. 
 Για την αξιοποίηση των θετικών σημείων του μαθητή. 
Για πτυχές του προβλήματος που μπορούν να 
αντιμετωπιστούν εύκολα. 
 Για να «δώσει» ο εκπαιδευτικός, πολλές και διαφορετικές 
ερμηνείες της  ίδιας συμπεριφοράς. 
Δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις για το θέμα (Molnar & Lindquist,  
1998, Καλαντζή-Αζίζι, 2013 ). 



Πίνακας Τεχνικών Οικοσυστημικής 
προσέγγισης  

Η τεχνική της 
Αναπλαισίωσης 

 
Αναζητώ ένα νέο θετικό 

πλαίσιο για την 
προβληματική 
συμπεριφορά 

Η τεχνική της θετικής 
υποδήλωσης των 

κινήτρων 
Παραμερίζω τα 

αρνητικά κίνητρα της 
συμπεριφοράς ως τη 

μοναδική ερμηνεία και 
αναζητώ τα θετικά 

Η τεχνική της θετικής 
λειτουργίας των 

λειτουργιών 
Εντοπίζω όσο το δυνατόν 

περισσότερες θετικές 
λειτουργίες για μια 

προβληματική 
συμπεριφορά 

Η τεχνική του εντοπισμού 
Εξαιρέσεων 

Εντοπίζω καταστάσεις στις 
οποίες το άτομο δεν εκδηλώνει 

την προβληματική 
συμπεριφορά, με στόχο τον 

εντοπισμό των στοιχείων 
εκείνων που τις 

διαφοροποιούν με τελικό 
σκοπό την αύξηση της 

συχνότητάς τους 

(Molnar & Lindquist,  1998, Καλαντζή-Αζίζι, 2013 ) 



Πίνακας Τεχνικών Οικοσυστημικής 
προσέγγισης  

Η τεχνική της 
κερκόπορτας  

Σχολιάζω μια θετική 
πλευρά στη συμπεριφορά 

ενός 
μαθητή με πρόβλημα 

συμπεριφοράς 

Η τεχνική της 
ενθάρρυνσης για τη 

συνέχιση των 
προβλημάτων  
Επιτρέπω την 
προβληματική 

συμπεριφορά υπό τον 
όρο της συνεργασίας 

(Molnar & Lindquist,  1998, Καλαντζή-Αζίζι, 2013 ) 



Η τεχνική της Αναπλαισίωσης 

•  Κάθε προβληματική συμπεριφορά δέχεται πολλές 
ερμηνείες, από τις οποίες κάποιες μπορεί να είναι 
ταυτόχρονα αληθινές. 
 

• Αναζητά μία θετική εναλλακτική ερμηνεία για την 
προβληματική συμπεριφορά. 

 
• Η συμπεριφορά κάθε ατόμου, ακόμα και αυτή που εμείς 

θεωρούμε «προβληματική», είναι για το ίδιο η πιο 
κατάλληλη αντίδραση, υπό τις δεδομένες συνθήκες (Molnar & 
Lindquist, 1998, Καλαντζή-Αζίζι, 2013). 

 
 
 

 



  Βήματα της Αναπλαισίωσης 

 

 Η λειτουργική περιγραφή της προβληματικής κατάστασης 
 (Ποιος το κάνει; Τι ακριβώς κάνει; Κάτω από ποιες συνθήκες; Τι 

προηγείται ή τι ακολουθεί τη συγκεκριμένη συμπεριφορά;) 
 Η εστίαση στην μέχρι τώρα αντιμετώπιση του προβλήματος 
 Το αποτέλεσμα της αντιμετώπισης (θετικό ή αρνητικό) 
 Η ερμηνεία της συγκεκριμένης συμπεριφοράς με κάποιο 

θετικό εναλλακτικό τρόπο 
 Η επιλογή μιας θετικής εναλλακτικής ερμηνείας και ανάλογη 

αντίδραση (Molnar & Lindquist, 1998, Καλαντζή-Αζίζι, 2013). 

 
 

 



Τεχνική της κερκόπορτας 

Συχνά στις προβληματικές καταστάσεις το πρόβλημα μοιάζει με 
μια κλειδαμπαρωμένη πόρτα, που στέκεται ανάμεσα σε εμάς και 
σε μια πιο εποικοδομητική σχέση (Molnar & Lindquist, 1998, Καλαντζή-Αζίζι, 
2013). 

Πολιορκητική 
μηχανή  

Πίσω πόρτα 



Τεχνική της κερκόπορτας 

Τα θετικά σχόλια ακόμα κι αν δεν αφορούν την προβληματική 
συμπεριφορά φαίνεται να την επηρεάζουν. 
 
Είναι για πολλούς πιο εύκολο να χρησιμοποιούν αυτή τη 
τεχνική, που αφορά μόνο μη – προβληματικές συμπεριφορές, 
χαρακτηριστικά ή πλευρές ενός ατόμου, παρά άλλες που 
επικεντρώνονται στο πρόβλημα (Molnar & Lindquist, 1998, Καλαντζή-Αζίζι, 

2013). 



 Βασικά στοιχεία της τεχνικής της Κερκόπορτας 

•Ανεύρεση μη προβληματικών στοιχείων της συμπεριφοράς. 
•Εντοπισμός μερικών πιθανών θετικών στοιχείων ή 
συμπεριφορών. 
•Επιλογή μιας θετικής πλευράς ή συμπεριφοράς. 
•Σχεδιασμός του τρόπου διατύπωσης ενός θετικού σχολίου. 
•Διατύπωση του θετικού σχολίου (Molnar & Lindquist, 1998, Καλαντζή-Αζίζι, 

2013). 



Διαδικασία για την αλλαγή μιας προβληματικής κατάστασης  

 
αλλαγή της οπτικής γωνίας – τροποποίηση της σκέψης πάνω στο    
πρόβλημα (= αναστοχασμός και αναπλαισίωση)  
συνεργατική δυνατότητα και θετική εναλλακτική ερμηνεία  
ρόλος του ντεντέκτιβ (ερωτήσεις για τη διαλεύκανση των προβλημάτων)  
αναζήτηση θετικών κινήτρων στα προβλήματα συμπεριφοράς  
ενθάρρυνση της προβληματικής συμπεριφοράς με διαφορετικό τρόπο  
αξιοποίηση του χιούμορ  
εστίαση σε ό,τι δεν αποτελεί πρόβλημα  
αλλαγή του εαυτού μας (= λεξιλόγιο, ύφος, κίνηση κλπ)  
 εντοπισμός αλλαγών μετά από τις προσπάθειες  



  Β΄Μέρος: Πρακτική εφαρμογή  

Σκοπός: η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, όσον αφορά τη διαχείριση και 
αντιμετώπιση «προβληματικών» συμπεριφορών στην καθημερινή πράξη. 
Στόχοι:  
•Να γίνει κατανοητή η συγκεκριμένη προσέγγιση βιωματικά για να τη 
χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί στην πράξη. 
•Να αλλάξει ο τρόπος σκέψης των εκπαιδευτικών. 
•Να αντικατασταθεί ο παραδοσιακός τρόπος αντιμετώπισης από μία άλλη 
ερμηνεία, να «βλέπουν» τις καταστάσεις από διαφορετική οπτική γωνία. 
Η τεκμηρίωση έγινε με: 
•Την οργάνωση της δια ζώσης επιμόρφωσης. Αρχικά  με ενημέρωση του 
θεωρητικού πλαισίου. 
•Ακολουθούσε ο χωρισμός των ομάδων αποτελούμενος από 4-6 άτομα, με 
στόχο την επίλυση προβληματικών συμπεριφορών μέσα από τον 
διαμοιρασμό μελετών περίπτωσης.  
•Απαντήσεις σε ένα φύλλο εργασίας με πέντε ερωτήσεις, ανοικτού τύπου. 
•Τέλος, παρουσίαση – συζήτηση στην ολομέλεια των εκπαιδευτικών. 
 



  Μεθοδολογία  

Ενεργητική και συμμετοχική μέθοδος, σύμφωνα με τις αρχές της εκπαίδευσης 
ενηλίκων. Δηλαδή, η μάθηση να αποτελέσει μια διεργασία, όπου το άτομο 
δρώντας αποκτά συνεχώς νέες εμπειρίες, με σκοπό να τις επεξεργαστεί στη 
συνέχεια, να τις διασυνδέσει με τις υπάρχουσες γνώσεις του και να οδηγηθεί σε 
συμπεράσματα βάση των οποίων θα σχεδιάσει τις νέες δράσεις (Kolb, 1984; 
Mezirow, 1991; Jarvis, 2002).  

 
Ομαδοσυνεργατική μέθοδος, με τον χωρισμό των εκπαιδευτικών σε 
ανομοιογενείς ομάδες οι οποίες αποτελούνταν από διάφορες ειδικότητες 
(δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, εικαστικών, θεατρικής αγωγής, 
μουσικής, φυσικής αγωγής, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί). 

 
Ανακαλυπτική-διερευνητική μέθοδος, με βιωματικά εργαστήρια. Ενασχόληση 
με επιλεγμένες μελέτες περίπτωσης. Παρουσίαση του προβλήματος, ανάλυση- 
βήματα σχεδιασμού, σύνθεση-διατύπωση ερωτήσεων, απαντήσεις-λήψεις 
αποφάσεων. 



Διαδικασία εφαρμογής των τεχνικών 
Αποτελέσματα 

 

      Ερωτήσεις – απαντήσεις των εκπαιδευτικών από τη βιωματική εφαρμογή: 
 
1.Παρουσίαση του προβλήματος από τους εκπαιδευτικούς. 
 
2.Ποια η αντίδρασή σας συνήθως στη συμπεριφορά αυτή και τι αποτέλεσμα 

έχετε;  
Απ: «Ζητώ να καθίσει στη θέση του/της. Ή κάνω παρατήρηση. Ή επίπληξη. Ή μη 

λεκτική παρέμβαση (βλέμμα, άγγιγμα)».  
Το αποτέλεσμα ήταν η επανάληψη της ίδιας συμπεριφοράς που είχε και πριν. 
 
3.Ποια η ερμηνεία σας για το λόγο για τον οποίο ο μαθητής/τρια 

συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο; 
Απ: «Να τραβήξει την προσοχή, την αποδοχή. Ή είναι ανεύθυνος. Ή  προσπαθεί 

να με εκνευρίσει. Ή θέλει να μοιραστεί το πρόβλημά του με τους 
συμμαθητές του». 

 
 

 



Διαδικασία εφαρμογής των τεχνικών 
Αποτελέσματα 

 Ερωτήσεις απαντήσεις των εκπαιδευτικών από τη βιωματική εφαρμογή: 
 
4.Ποια θετική εναλλακτική ερμηνεία  θα μπορούσατε να δώσετε στη 

συμπεριφορά αυτή; 
Απ: «Είναι δυναμικός, δραστήριος χαρακτήρας. Ή θέλει να επιβεβαιώνει τη 

φιλία του. Ή έχει ανάγκη για επικοινωνία, για παρέα. Ή  αναζητά κάποιο 
ρόλο στην ομάδα. Ή έχει χιούμορ,  του αρέσει να λέει αστεία». 

 
5.Με βάση μια από τις θετικές εναλλακτικές ερμηνείες της συμπεριφοράς του 

μαθητή, πώς θα μπορούσατε να αντιδράσετε διαφορετικά από ό,τι 
προηγουμένως; Τι  θα μπορούσατε να πείτε ή να κάνετε στηριγμένοι σε μια 
από τις εναλλακτικές ερμηνείες; (Καλαντζή-Αζίζι, 2013). 

Απ: «Θα ήθελα την επόμενη φορά να μας παρουσιάσεις εσύ το μάθημα. Ή  
καταλαβαίνω ότι η φιλία είναι πολύ σημαντική για σένα και ότι θέλεις λίγα 
λεπτά κάθε πρωί να τα λες με τον φίλο σου. Ή την επόμενη φορά να μας 
παρουσιάσεις εσύ κάτι από το μάθημα. Ή θα ήθελα να αναλάβεις τον 
πρώτο ρόλο στο θεατρικό της επόμενης σχολικής εορτής. Ή θα μπορούσες 
να αναλάβεις να γράφεις στην εφημερίδα του σχολείου την κωμική στήλη». 

 

 



•Είναι δύσκολο να εκδηλώσει κανείς έναν διαφορετικό τρόπο 
αντίδρασης σε μια ενοχλητική συμπεριφορά και κυρίως, να τον 
διατηρήσει σταθερό για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ ο μαθητής 
συνεχίζει να αντιδρά με τον παλιό προβληματικό τρόπο. 

•Η ικανότητα για διατήρηση της διαφορετικής αντίδρασης είναι 
αποτέλεσμα της δέσμευσης που αναλαμβάνει κάποιος να αλλάξει την 
κατάσταση και να την αντιμετωπίσει με διαφορετικό τρόπο. 

•Δυσκολίες προκύπτουν και από τον τρόπο που θα αντιδράσει ο 
κοινωνικός του περίγυρος: οι συνάδερφοι και ο διευθυντής του 
σχολείου. 

Περιορισμοί- δυσκολίες εφαρμογής των τεχνικών 

 • Να μην εμπλέκεται σε ένα ανταγωνιστικό κλίμα με τον μαθητή.  



   

Συμπεράσματα 
•Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν θετική άποψη για τη συγκεκριμένη 
τεχνική παρέμβασης. 
• Οι περισσότεροι δεν γνώριζαν την οικοσυστημική προσέγγιση. 
•Είναι δύσκολη η αλλαγή στον τρόπο σκέψης, στην αντίληψη και στον 
επαναπροσδιορισμό του εγώ τους. 
•Δεν κατέχουν τη γνώση της από τα Πανεπιστήμια, αλλά ούτε γίνονται σχετικές 
επιμορφώσεις. 
•Δεν είναι εύκολο να εγκαταλείψουν τον παραδοσιακό τρόπο αντιμετώπισης μιας 
προβληματικής συμπεριφοράς, ιδιαίτερα οι πιο παλιοί. 
•Δεν επιθυμούν να έρθουν σε σύγκρουση με τον ρόλο τους, αλλά ούτε και στην μη 
ικανότητα του ρόλου τους, ως εκπαιδευτικοί. 
•Υπάρχει ο φόβος, ή η αδυναμία να έρθουν αντιμέτωποι με μια κοινωνική 
σύγκρουση. Όπως με τους άλλους εκπαιδευτικούς, τον διευθυντή του σχολείου, ή με 
τους γονείς. 
•Είναι διστακτικοί στην εφαρμογή νέων τεχνικών, διότι διατηρούν την πιο 
επιτυχημένη από τις προηγούμενες εμπειρίες τους.  
•Πιστεύουν ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών 
ειδικοτήτων, προκειμένου να λύνονται θέματα προβληματικών συμπεριφορών. 
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