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Με τη συνεργασία:



Η Διαχείριση της τάξης

Η διαχείριση της τάξης σύμφωνα με τους Evertson και Weinstein (2006) συνιστά πολύπτυχη δραστηριότητα που

απαιτεί:

•τη δημιουργία κατάλληλων υποστηρικτικών σχέσεων με τους μαθητές,

•την οργάνωση της διδασκαλίας για καλύτερη πρόσβαση των μαθητών στη μάθηση,

•τη διευκόλυνση της ανάπτυξης των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών και τέλος

•την κατάλληλη παρέμβαση σε μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς. Συνεπώς περιλαμβάνει όλες τις

δραστηριότητες που σχεδιάζονται από τον εκπαιδευτικό και πραγματοποιούνται μέσα σε αυτήν και εμπεριέχουν

τη μάθηση, την κοινωνική αλληλεπίδραση και τη συμπεριφορά των μαθητών (Martin, Yin & Baldwin, 1998).



Η Διαχείριση της τάξης αναφέρεται:
•στην ικανότητα του δασκάλου ν’ αναπτύσσει και να διατηρεί ένα

κλίμα συντελεστικό της μάθησης μέσα από

την αποτελεσματική διαχείριση του διδακτικού χρόνου,

τη δημιουργία ευνοϊκής ατμόσφαιρας που διατηρεί το μαθητικό

ενδιαφέρον για την αναζήτηση της γνώσης και τέλος

την εφαρμογή κατάλληλων δραστηριοτήτων που κινητοποιούν τον

νου και τη φαντασία των μαθητών (Slavin, 2006).

• στις δεξιότητες διαχείρισης του εκπαιδευτικού με

τη δημιουργία ομάδων, κανόνων και διαδικασιών της τάξης,

την αντιμετώπιση της ακατάλληλης συμπεριφοράς,

την εποπτεία όλων των δραστηριοτήτων στην τάξη και

τη χρήση στρατηγικών διαχείρισης συμπεριφοράς.



Η σημασία της διαχείρισης της τάξης

Προέκυψε από την ανάγκη για προσαρμογή της διδασκαλίας στις απαιτήσεις και τις

ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή και για περισσότερο εύκαμπτη οργάνωση της σχολικής

ζωής.

Η αποτελεσματική διαχείριση της τάξης συνδέεται στενά με:

την αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση,

τη βελτίωση της σχολικής επίδοσης των μαθητών (Poulou, 2007∙ Stronge, Ward

& Grant, 2011),

την ακαδημαϊκή επιτυχία και τη μαθητική εμπλοκή (Wong & Wong, 2009)



η συχνή οπτική σάρωση της τάξης και η περιοδική κυκλοφορία του

εκπαιδευτικού στην τάξη, ώστε να εντοπίσει μαθητές που δυσκολεύονται στην

εργασία τους και να τους προσφέρει ακαδημαϊκή βοήθεια,

η οπτική επαφή και η απεύθυνση των ερωτήσεων προς το σύνολο των

μαθητών,

η κατάλληλη χρήση της εγγύτητας,

η αλλαγή των δραστηριοτήτων και του ρυθμού εργασίας της τάξης για τη

διατήρηση της μαθητικής εμπλοκής,

η παρατήρηση της απείθαρχης συμπεριφοράς και της έλλειψης σεβασμού,

η μετακίνηση απείθαρχων μαθητών σε άλλη θέση και

η άμεση παρέμβαση σε περιστατικά απειθαρχίας (Kyriacou, 2007).

Αποτελεσματικές Στρατηγικές Πρόληψης
της απείθαρχης συμπεριφοράς



Προσεγγίσεις διαχείρισης  της τάξης

Ο Burden (1995) παραθέτει τρείς ομάδες προσεγγίσεων διαχείρισης της τάξης που είναι:

i) η παρεμβατική προσέγγιση,

ii) η αλληλεπιδραστική / δημοκρατική προσέγγιση και

iii) η καθοδηγητική / μη παρεμβατική προσέγγιση.

Παρεμβατική προσέγγιση: Μεγαλύτερος έλεγχος του εκπαιδευτικού - έμφαση σε πρακτικές
τροποποίησης της συμπεριφοράς.

Αλληλεπιδραστική προσέγγιση: Επίλυση θεμάτων από κοινού - αμοιβαία ικανοποίηση
εκπαιδευτικού - μαθητών.

Καθοδηγητική - Μη παρεμβατική προσέγγιση: Λιγότερη διοίκηση και έλεγχος στους μαθητές -
έκφραση των εσωτερικών κινήτρων και αναγκών του παιδιού.



ΣΚΟΠΟΣ 

Ο βασικός σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθούν:

οι απόψεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τη διαχείριση

της συμπεριφοράς και της διδασκαλίας τους στη σχολική τάξη. Ειδικότερα:

• οι προσεγγίσεις διαχείρισης της σχολικής τάξης στη διδασκαλία και τη συμπεριφορά, τις

οποίες εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η συγκεκριμένη έρευνα θα μπορούσε να βοηθήσει:

στον σχεδιασμό κατάλληλων επιμορφωτικών προγραμμάτων των εκπαιδευτικών πάνω

στη διαχείριση της τάξης και

να συνεισφέρει γενικότερα στη μελέτη των παραγόντων που συμβάλλουν στη βελτίωση

της διδασκαλίας και της μάθησης στα σχολεία.



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Πληθυσμός – δείγμα

205 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού
Θεσσαλονίκης.

Εργαλείο έρευνας: ερωτηματολόγιο - Κλίμακα Διαχείρισης της
Συμπεριφοράς και της Διδασκαλίας (Βehavioral and Instructional
Management Scale – Martin & Sass 2010), μεταφρασμένο στα
ελληνικά από την Δημοπούλου (2018). Η Κλίμακα περιλαμβάνει 24
ερωτήσεις που απαντώνται σε 6βαθμη κλίμακα τύπου Likert και μετρά
τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τις προσεγγίσεις τους στη
Διαχείριση της Συμπεριφοράς και στη Διαχείριση της Διδασκαλίας



Η Διαχείριση της Διδασκαλίας περιλαμβάνει όψεις της ζωής

μέσα στην τάξη που αφορούν

•τον καθορισμό των καθημερινών διαδικασιών,

•τη διανομή του εκπαιδευτικού υλικού και

•την κινητοποίηση των μαθητών για ανεξάρτητη εργασία

Η Διαχείριση της Συμπεριφοράς: είναι κάθε

προσχεδιασμένη παρέμβαση του εκπαιδευτικού που

στοχεύει στην πρόληψη της ακατάλληλης συμπεριφοράς

των μαθητών και περιλαμβάνει

•τη θέσπιση κανόνων,

•την ίδρυση ενός συστήματος ανταμοιβών και

•τη διάθεση ευκαιριών για το μαθητή



Δείγμα: 205 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του

νομού Θεσσαλονίκης

Φύλο: 76 άνδρες (37,1%) και 129 γυναίκες (62,9%)

Ηλικία: Δύο ηλικιακές ομάδες με τα μεγαλύτερα ποσοστά:

51-60 χρονών σε ποσοστό 55,6%

41-50 χρονών σε ποσοστό 29,3%

οι υπόλοιπες ηλικίες σε ποσοστό 15,1%

Επίπεδο εκπαίδευσης : 29,8% μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

3,4% διδακτορικός τίτλος σπουδών.

Περιοχή σχολικής μονάδας: Αστική (90,2%),

Αγροτική περιοχή (9,8%).



ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Πίνακας 1. Έτη υπηρεσίας

Έτη Πλήθος εκπαιδευτικών Ποσοστό (%)

1-4 10 4,9

5-9 5 2,4

10-14 35 17,1

15-19 49 23,9

20-24 39 19,0

25-29 36 17,6

30-34 25 12,2

35-39 6 2,9

Σύνολο 205 100,0



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Προσεγγίσεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη διαχείριση της τάξης, στη 
Διδασκαλία και τη Συμπεριφορά

Μέσες τιμές και τυπικές αποκλίσεις του συνόλου των 
ερωτήσεων για τις δύο κλίμακες

Σύνολο 
ερωτήσεων

Μ.Ο. Τ.Α.

Κλίμακα 
Διαχείρισης 

Συμπεριφοράς

4,32 0,56

Κλίμακα 
Διαχείρισης 
Διδασκαλίας

4,32 0,56



Πίνακας 2. Μέσες τιμές και τυπικές αποκλίσεις για κάθε ερώτηση της κλίμακας για τη Διαχείριση της 
Συμπεριφοράς του BIMS

Ερωτήσεις Μ.Ο. Τ.Α.

10.Επιβραβεύω την καλή συμπεριφορά των μαθητών στην τάξη. 5.40 0.88

8.Σχεδόν πάντα παρεμβαίνω όταν οι μαθητές  μιλούν μεταξύ τους σε «ακατάλληλες» περιστάσεις, κατά την διάρκεια του μαθήματος 4.92 0.97

9.Περιορίζω όσο το δυνατό περισσότερο την κουβεντούλα μεταξύ των μαθητών στην τάξη. 4.91 0.82

15.Επαναφέρω τους μαθητές στο θέμα της εργασίας μας, όταν ξεφεύγουν με αποφασιστικό τρόπο. 4.69 0.98

19.Εάν η συμπεριφορά των μαθητών αποκλίνει, θα απαιτήσω από τους μαθητές να συμμορφωθούν με  τους κανόνες της τάξης. 4.68 0.92

14.Είμαι αυστηρός/ή σε θέματα συμμόρφωσης των μαθητών μου στην τάξη. 4.47 1.14

17.Παρακολουθώ στενά τη συμπεριφορά του/της μαθητή/τριας που δεν ασχολείται με τη δραστηριότητα που κάνει η υπόλοιπη τάξη. 4.36 1.03

16.Επιμένω οι μαθητές μου να ακολουθούν τους κανόνες συνεχώς. 4.35 0.97

12.Χρησιμοποιώ τις ιδέες των μαθητών για να φτιάξω τους κανόνες της τάξης 4.22 1.20

18.Εφαρμόζω με αυστηρότητα τους κανόνες της τάξης για να ελέγχω τη συμπεριφορά των μαθητών 4.09 1.10

11.Όταν ένας μαθητής μιλά με διπλανό συμμαθητή του, τον/την  απομακρύνω από  τους συμμαθητές του/της. 3.68 1.26

13.Επιτρέπω στους μαθητές να σηκώνονται από τη θέση τους χωρίς την άδειά μου. 2.04 1.46

Κλίμακα Διαχείρισης Συμπεριφοράς 4,32 0,56



Πίνακας 3. Μέσες τιμές και τυπικές αποκλίσεις για κάθε ερώτηση της κλίμακας για 
τη Διαχείριση Διδασκαλίας του BIMS

Ερωτήσεις Μ.Ο. Τ.Α.

22.Εμπλέκω τους μαθητές μου σε ενεργό διάλογο με θέματα που έχουν εφαρμογή στον τρόπο ζωής μας στην 

πραγματικότητα.
5.03 0.86

20. Χρησιμοποιώ διδακτικές πρακτικές που αφορούν  το σύνολο της τάξης, ώστε να εξασφαλίσω ένα δομημένο 

μαθησιακό περιβάλλον.
4.90 0.85

31. Σχεδόν πάντα, χρησιμοποιώ μεθόδους διδασκαλίας που ενθαρρύνουν την αλληλεπίδραση των μαθητών. 4.69 0.94

27. Κατευθύνω την μετάβαση των μαθητών από τη μια δραστηριότητα στην άλλη. 4.53 0.81

21 Σχεδόν πάντα, χρησιμοποιώ τη συνεργατική μάθηση για τη διερεύνηση μαθησιακών ερωτημάτων στην τάξη μου 4.40 1.05

28 Σχεδόν πάντα, προσαρμόζω τη διδασκαλία μου στις ατομικές ανάγκες των μαθητών 4.38 0.92

26. Σχεδόν πάντα, χρησιμοποιώ τη διερευνητική/ανακαλυπτική   μάθηση στην τάξη μου 4.34 1.00

29.Σχεδόν πάντα, χρησιμοποιώ άμεση διδασκαλία. 4.26 0.99

25.Χρησιμοποιώ τις ιδέες των μαθητών για να φτιάξω τα μαθητικά σχέδια εργασίας (project). 4.07 1.14

30.Δεν παρεκκλίνω από το πλάνο των μαθησιακών δραστηριοτήτων που έχω προσχεδιάσει. 3.50 1.09

24. Σχεδόν πάντα δουλεύω σε ομάδες στην τάξη μου. 3.48 1.19

23. Στην τάξη μου καθιερώνω μια διδακτική ρουτίνα που ισχύει σε καθημερινή βάση και επιμένω στην τήρησή της 3.28 1.30

Κλίμακα Διαχείρισης Διδασκαλίας 4,32 0,56



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Προσεγγίσεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης στη διαχείριση της τάξης στη διδασκαλία και τη
συμπεριφορά:

- Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης χρησιμοποιούν παρεμβατικές προσεγγίσεις τόσο
στη διαχείριση της συμπεριφοράς όσο και της διδασκαλίας.



Ειδικότερα  ως  προς τη διαχείριση της συμπεριφοράς

Επιβραβεύουν την καλή συμπεριφορά των μαθητών,
παρακολουθούν και ελέγχουν τις ακατάλληλες συμπεριφορές ή
την κουβεντούλα των μαθητών κατά τη διάρκεια του μαθήματος
και τους επαναφέρουν στα καθήκοντά τους, ζητούν τη
συμμόρφωση με τους κανόνες της τάξης και επιμένουν σε αυτό.



Ως προς τη διαχείριση της διδασκαλίας:

εναλλάσσουν τεχνικές με δασκαλοκεντρικό και
μαθητοκεντρικό προσανατολισμό, ανάλογα με τις εκάστοτε
ανάγκες.

Πρακτικές με μαθητοκεντρικό χαρακτήρα που εφαρμόζουν:

I.Συμβολή των μαθητών με τις σκέψεις και τις ιδέες τους στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων ως προς τα μαθητικά σχέδια εργασίας,

II.Εμπλοκή μαθητών σε ενεργό διάλογο για τη σύνδεση του μαθήματος
με την πραγματικότητα και

III.Ενθάρρυνση της αλληλεπίδρασης των μαθητών.



Επιπλέον ως προς τη διαχείριση της διδασκαλίας 
χρησιμοποιούν: 

τη συνεργατική μάθηση για την διερεύνηση τυχόν ερωτημάτων, 
•τη διερευνητική μάθηση 
•την άμεση διδασκαλία και 
•τεχνικές με καθοδηγητικό προσανατολισμό, όπως οι μεταβάσεις στην 
επόμενη δραστηριότητα.
•προσαρμόζουν τη διδασκαλία τους στις ατομικές ανάγκες των μαθητών

Όλες αυτές οι εφαρμογές καταδεικνύουν ότι οι Έλληνες 
εκπαιδευτικοί είναι προσαρμοστικοί και διαθέτουν ποικίλες 
μεθόδους και πρακτικές. 



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

Ποσοτική έρευνα πανελλαδικής εμβέλειας για γενίκευση των
ερευνητικών αποτελεσμάτων,

Ποιοτική έρευνα σε πτυχές της διαχείρισης της τάξης που
δεν ανιχνεύθηκαν,

Έρευνα εάν οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για τις 

προσεγγίσεις διαχείρισης της τάξης ταιριάζουν με τις 

συμπεριφορές τους μέσα στην τάξη.
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