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...ώστε οι εκπαιδευτικοί να αξιοποιούν 
ποιοτικά τις επιστημονικές – παιδαγωγικές 
εξελίξεις, να αναπτύσσουν ικανότητα 
αναστοχασμού της εκπαιδευτικής τους δράσης 
και να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις 
προκλήσεις της κοινωνίας της γνώσης.

...ώστε οι εκπαιδευτικοί να αξιοποιούν 
ποιοτικά τις επιστημονικές – παιδαγωγικές 
εξελίξεις, να αναπτύσσουν ικανότητα 
αναστοχασμού της εκπαιδευτικής τους δράσης 
και να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις 
προκλήσεις της κοινωνίας της γνώσης.



Μερικές επισημάνσεις
(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2009, για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών)

Στη  χώρα  μας  διαπιστώνεται:

 Έλλειψη  συστηματικής  επιμόρφωσης  και άσκησης των εκπαιδευτικών  σε  
θέματα που έχουν σχέση με την καθημερινή σχολική πρακτική (διδακτική, 
παιδαγωγική, διοικητική).  

 Σταδιακή  μετάβαση  από  τα  ελεγχόμενα, μακροχρόνια  και  συγκεντρωτικά  
πρότυπα  επιμόρφωσης  σε  πιο  ευέλικτα  και ταχύρρυθμα  επιμορφωτικά  
σεμινάρια.

 Η αξιολόγηση των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων που έχουν υλοποιηθεί 
μέχρι σήμερα επισημαίνει ελλείψεις, αδυναμίες και προβλήματα. 

 Θετική στάση των εκπαιδευτικών ως προς την αναγκαιότητα της Επιμόρφωσης 
αλλά, συγχρόνως, αμφισβητήσεις για την ποιότητα της παρεχόμενης 
επιμόρφωσης.



Επιμορφωτικά προγράμματα  από το ΠΕΚΕΣ 
Στερεάς Ελλάδας

 Σύμφωνα με τον Νόμο 4547/18, τα ΠΕΚΕΣ οργανώνουν και 
υλοποιούν επιμορφωτικά προγράμματα για τους 
εκπαιδευτικούς, σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Εκπαίδευσης, Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ομάδας σχολείων ή 
σχολικής μονάδας, σε συνεργασία με το Ι.Ε.Π.,  ή με δικό τους 
σχεδιασμό, για θέματα που προκύπτουν από την καταγραφή 
των αναγκών των σχολικών μονάδων της περιοχής 
αρμοδιότητάς τους. 

 Υλοποιήθηκαν προγράμματα με διαφορετική θεματολογία, 
ύστερα από ερωτηματολόγιο ανίχνευσης αναγκών.

 Για τα σχολεία επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης μου, 
επιλέχτηκε το θέμα της διαχείρισης προβλημάτων 
συμπεριφοράς ορισμένων μαθητών.



Στόχος επιμόρφωσης 

 Να δοθεί η ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς, μέσα σε ένα 
πλαίσιο ομαδικής συμμετοχής και αλληλεπίδρασης, να 
προσεγγίσουν τα θέματα της διαχείρισης της σχολικής 
τάξης, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, διευρύνοντας 
τις γνώσεις τους.

 Να βελτιώσει την ικανότητα των εκπαιδευτικών να 
κατανοούν και να διαχειρίζονται τα προβλήματα 
συμπεριφοράς στην τάξη

 Να συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός υποστηρικτικού 
δικτύου στο σχολικό περιβάλλον, με τη συμβολή των 
εκπαιδευτικών, με στόχο την πολύπλευρη υποστήριξη του/
τις κάθε μαθητή/τριας. 



Ενότητες επιμορφωτικού προγράμματος 

 Δια ζώσης συνάντηση: κεντρική εισήγηση και βιωματικές 
ασκήσεις μέσα από μελέτες περίπτωσης, που δίνουν τη 
δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να εξοπλισθούν με 
πρακτικούς τρόπους διαχείρισης των κρίσεων και θετικούς 
τρόπους αντιμετώπισης των ανεπιθύμητων συμπεριφορών. 

 Εξ αποστάσεως επιμόρφωση μέσα από τη μελέτη 
ψηφιακού επιμορφωτικού υλικού και ανταλλαγή καλών 
πρακτικών.

 Σε επίπεδο σχολείου γίνεται η καταγραφή των 
περιπτώσεων που προβληματίζουν τους εκπαιδευτικούς, 
της προσπάθειας διαχείρισης τους με βάση την 
επιστημονική θεωρία και τη μελέτη του υλικού και συχνή 
επικοινωνία με τη συντονίστρια για συμβουλευτική 
υποστήριξη.   



Μεθοδολογία

 Έμφαση σε ενεργητικές συμμετοχικές μεθόδους που ‐
προσιδιάζουν στην εκπαίδευση ενηλίκων. 

 Διερευνητική μέθοδος (ενασχόληση με μελέτες περίπτωσης, 
άσκηση στην επίλυση προβλημάτων, τη λήψη αποφάσεων 
κλπ.)

 Ομαδοσυνεργατική μέθοδος (μέθοδος μικρών ομάδων).

 Έρευνα δράσης: Ο δάσκαλος, ως ερευνητής, απαντά στο 
κεντρικό ερευνητικό ερώτημα: «Πώς μπορώ να κατανοήσω 
καλύτερα και να βελτιώσω την πρακτική μου;»

 Μέγιστη δυνατή αξιοποίηση μεθόδων  εξ αποστάσεως 
επιμόρωσης και  χρήση νέων τεχνολογιών, οι οποίες παρέχουν 
τη δυνατότητα επικοινωνίας με τον επιμορφωτή αλλά και με τα 
μέλη της ομάδας των επιμορφούμενων, ανεξάρτητα από την 
απόσταση που τους χωρίζει.



Το επιμορφωτικό πρόγραμμα είχε σκοπό να εξοικειώσει 
τους εκπαιδευτικούς με την τεχνική της Λειτουργικής 
Ανάλυσης και Τροποποίησης συμπεριφοράς

θεματολογία



 Ανήκει στη συμπεριφοριστική προσέγγιση

 Θεωρείται η συχνότερα χρησιμοποιούμενη τεχνική και 
εφαρμόζεται σε μεγάλη έκταση και με πολλές παραλλαγές

 Στηρίζεται στη Λειτουργική Ανάλυση της Συμπεριφοράς, η 
οποία περιλαμβάνει 3 συστατικά μέρη:

A) Τα γεγονότα που προηγούνται μιας      συμπεριφοράς

B) Τις συμπεριφορές, αυτές καθαυτές

C) Τις συνέπειές τους

Τεχνική τροποποίησης της συμπεριφοράς



Λειτουργική Ανάλυση 
Συμπεριφοράς

Λειτουργική Ανάλυση 
Συμπεριφοράς

Προγενόμενα 
(Antecedents)

Συμπεριφορά 
(Behavior)

Συνέπειες - 
Επακόλουθα 

(Consequences)



Βασικά στάδια του προγράμματος

1. Παρουσίαση και καθορισμός του προβλήματος

2. Ιστορικό: άμεση και έμμεση συλλογή πληροφοριών

3. Λειτουργική περιγραφή της συμπεριφοράς που προβληματίζει

4. Ανάλυση των συνθηκών εμφάνισης της συμπεριφοράς που 
προβληματίζει

5. Καταγραφή των θετικών στοιχείων της συμπεριφοράς

6.  Επιλογή προβλήματος πρώτης προτεραιότητας

7. Καθορισμός του στόχου παρέμβασης: Δόμηση νέας επιθυμητής ή 
μείωση της υπάρχουσας ανεπιθύμητης συμπεριφοράς

8. Σχεδιασμός εκπαιδευτικο-διδακτικού προγράμματος

9. Αξιολόγηση του προγράμματος



1. Παρουσίαση και καθορισμός του 
προβλήματος

 Παρουσίαση προβλήματος (όνομα, ηλικία, τάξη, 
συμπτώματα συμπεριφοράς που αποκλίνουν από το 
σύνηθες)

 Έλεγχος αν τα συμπτώματα αποτελούν πραγματικό 
πρόβλημα 

➢ συχνότητα, 

➢ ταυτόχρονη εμφάνιση και άλλων συμπτωμάτων,

➢  βαθμός απόκλισης από το φυσιολογικό, 

➢ ένταση συνοδευτικού συναισθήματος, 

➢ αδυναμία αποφυγής, 

➢ πιθανότητα να έρθει αντιμέτωπο με τον νόμο.



2. Ιστορικό: άμεση και έμμεση συλλογή 
πληροφοριών

 Βιοσωματική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού 
για αποκλεισμό γενετικών-βιολογικών παραγόντων.

 Συνθήκες γέννησης, σχέσεις μελών της οικογένειας, 
σχολικές συνθήκες, συνθήκες υγείας.

 Πληροφορίες από: οικογένεια, διδακτικό προσωπικό 
(πρώην και νυν δάσκαλοι, γυμναστές, μουσικοί κλπ., 
εφημερεύοντες).



3. Λειτουργική περιγραφή της συμπεριφοράς 
που προβληματίζει

 Περιγράφουμε με σαφήνεια και ακρίβεια τις διάφορες 
μορφές συμπεριφοράς.

 Σημαντική η βοήθεια ενός τρίτου προσώπου.

 Η περιγραφή της συμπεριφοράς πρέπει να βασίζεται 
στα ρήματα όχι στα επίθετα. 

 Η ετικετοποίηση δε βοηθά γιατί δε μας δίνει μια σαφή 
εικόνα της συμπεριφοράς και μπορεί να έχει δυσάρεστες 
συνέπειες στη μετέπειτα εξέλιξη του παιδιού.



Παράδειγμα περιγραφής συμπεριφοράς

“Ο Γιάννης, κατά τη διάρκεια του μαθήματος, τσιμπά τον 
διπλανό του, του μουντζουρώνει τα τετράδια και του 
σπάει τα μολύβια. Στα διαλείμματα, κλοτσά τους 
συμμαθητές του και τραβά τα μαλλιά των συμμαθητριών 
του (αντί επιθετικός). Πολύ συχνά αφαιρείται, κοιτάζει 
έξω από το παράθυρο και, όταν του απευθύνουμε μια 
ερώτηση, ξαφνιάζεται και τινάζεται σαν να τον 
ξυπνήσαμε απότομα (αντί απρόσεχτος). Μιλά πολύ λίγο, 
δεν έχει φίλους και συχνά αποτραβιέται σε μια γωνιά του 
προαυλίου (αντί απομονωμένος)”.



4. Ανάλυση των συνθηκών εμφάνισης της 
συμπεριφοράς που προβληματίζει

 Γεγονότα που προηγούνται, έμψυχο και άψυχο περιβάλλον 
μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα η ανεπιθύμητη συμπεριφορά 

 Καταγράφουμε τη συχνότητα, τη διάρκεια και την έντασή της 
(σχεδιάζουμε έναν εβδομαδιαίο πίνακα)

 Εξετάζουμε τα αποτελέσματα και τις συνέπειες της 
προβληματικής συμπεριφοράς στο σχολικό και εξωσχολικό 
περιβάλλον

  Επισημαίνοντας τα αποτελέσματα, ίσως διακρίνουμε ποια 
γεγονότα δρουν ως ενισχυτές και ευνοούν την επανάληψή της.



Κάτι το οποίο συμβαίνει 
πριν και ενεργοποιεί τη 

συμπεριφορά
Η δράση του μαθητή Κάτι το οποίο έπεται της 

δράσης του μαθητή

π.χ. Η δασκάλα γυρίζει 
να γράψει στον πίνακα

Ο μαθητής σηκώνεται 
από την καρέκλα

Οι συμμαθητές γελούν, η 
δασκάλα βάζει τιμωρία 

τον μαθητή

Προγενόμενα 
(Antecedents)

Συμπεριφορά 
(Behavior)

Συνέπειες - 
Επακόλουθα 

(Consequences)

Μελετάμε το ρεπερτόριο συμπεριφοράς και ψάχνουμε για αλυσίδες συμπεριφοράς, 
δηλαδή, σειρά από ΠΣΕ, όπου η συνέπεια αποτελεί, ταυτόχρονα, προγενόμενο για 
μια δεύτερη συμπεριφορά.





Παράδειγμα καταγραφής συχνότητας

 Συμπεριφορά: Αφαιρείται κατά τη διάρκεια του μαθήματος
 Μάθημα: Μαθηματικά
 Χρόνος παρακολούθησης: 45΄
 Διάρκεια παρακολούθησης: 5΄

5΄ 10΄ 15΄ 20΄ 25΄ 30΄ 35΄ 40΄ 45΄

Ε Α Ε Ε Α Ε Ε Ε Ε

Για την καταγραφή της συχνότητας και της διάρκειας εμφάνισης της ανεπιθύμητης 
συμπεριφοράς είναι σημαντική η βοήθεια ενός τρίτου ατόμου



5. Καταγραφή των θετικών στοιχείων της 
συμπεριφοράς

π.χ. ο Γιάννης μελετά πάντα τα μαθήματά του και εκτελεί 
τις κατ’ οίκον εργασίες του. Λέει πάντα “ευχαριστώ” όταν 
του προσφέρουν κάτι, δανείζει τα μολύβια του...



6. Επιλογή προβλήματος πρώτης 
προτεραιότητας

 Ιεραρχούμε τα προβλήματα, ανάλογα με τις δυσκολίες που 
προκαλούν στο παιδί και του τα παρουσιάζουμε. Συζητούμε 
μαζί του και αποφασίζουμε από κοινού για τους στόχους 
που θα θέσουμε. 

 Επιλέγουμε  τη συμπεριφορά που εμποδίζει ιδιαίτερα την 
ενδοπροσωπική και διαπροσωπική προσαρμογή του 
παιδιού, αλλά συγχρόνως, μπορεί να τροποποιηθεί σε 
σύντομο χρονικό διάστημα και με θετικά αποτελέσματα, 
ώστε να υπάρξει βίωμα επιτυχίας για τον μαθητή.

 Χρήσιμο είναι να ζητήσουμε την άποψη τρίτων για το 
πρόβλημα που επιλέγουμε (π.χ. γονέων, διδακτικού 
προσωπικού).



7. Καθορισμός του στόχου της παρέμβασης (1)

 Στόχος θετικά διατυπωμένος (π.χ. να φέρεται ευγενικά 
στους συμμαθητές του)

 Κατανοητός από το παιδί

 Ρεαλιστικός και πραγματοποιήσιμος

Πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν αλλάζουν τα πάντα 
ταυτόχρονα 



 Επιλέγουμε τον τρόπο με τον οποίο θα προσπαθήσουμε να 
το αλλάξουμε, έχοντας, όμως, πάντα εναλλακτικά σχέδια 
δράσης.

 Αξιοποιούμε τις πληροφορίες από το ιστορικό σχετικά με τη 
συμπεριφορά του παιδιού στο σπίτι, με την υγεία του κλπ. 

 Συζητούμε με το παιδί για τις προϋποθέσεις που θα τον 
βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων (π.χ. αλλαγή 
θρανίου) και ικανοποιούμε τις λογικές απαιτήσεις του. 

7. Καθορισμός του στόχου της παρέμβασης (2)



8. Σχεδιασμός εκπαιδευτικο-διδακτικού 
προγράμματος

 Αναζήτηση στήριξης και συνεργασίας (διευθυντές – 
εκπαιδευτικοί – γονείς – ειδικοί επαγγελματίες)

 Αλλαγή και τροποποίηση συνθηκών του φυσικο-κοινωνικού 
περιβάλλοντος της σχολικής τάξης

 Διατύπωση υποστόχων

 Επιλογή ενισχυτών

 Επιλογή τρόπου καταγραφής της προόδου

 Συμμετοχή τρίτων

Ι. Οργανωτικές – διοικητικές παρεμβάσεις



Δόμηση επιθυμητής 
συμπεριφοράς

 Συστηματική θετική και αρνητική 
ενίσχυση

 Σταδιακή διαμόρφωση 

 Παροχή τμηματικής βοήθειας

 Καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων

 Αμοιβαίο συμβόλαιο συμπεριφοράς

 Επιβράβευση - Έπαινος

Μείωση ανεπιθύμητης 
συμπεριφοράς

Απόσβεση-σκόπιμη αγνόηση

Έμμεση τιμωρία

Προσωρινή απομάκρυνση 

Επιλεκτική ενίσχυση

Ενίσχυση της ασυμβίβαστης 
συμπεριφοράς

Επίλυση συγκρούσεων

Άμεση τιμωρία: επιβολή ποινών-
συνεπειών (κόστος της αντίδρασης)

ΙΙ. Χρήση ψυχοπαιδαγωγικών-εκπαιδευτικο-
διδακτικών στρατηγικών και τεχνικών 



9. Αξιολόγηση του προγράμματος 

 Από την πρώτη μέρα εφαρμογής του.

 Η καθημερινή αξιολόγηση και η γνώση της επιτυχίας, έστω 
και της πιο μικρής, αποτελεί η ίδια ενίσχυση.

 Σταδιακή αξιολόγηση κατά την ολοκλήρωση των 
υποστόχων.

 Τελική αξιολόγηση, όταν πια έχει εδραιωθεί η συμπεριφορά 
(εορτασμός επιτυχίας).



Εξ αποστάσεως υποστήριξη μέσω 
eclass 





Αξιολόγηση - Συμπεράσματα
 Οι τεχνικές της συγκεκριμένης προσέγγισης μπορούν να 

αξιοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς, για να είναι, όμως,  
αποτελεσματικές θα πρέπει να  μη γίνονται αποσπασματικά, 
αλλά να εντάσσονται σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
τροποποίησης συμπεριφοράς.

 Οι εκπαιδευτικοί, με μια μικρή εκπαίδευση, μπορούν να την 
εφαρμόζουν, αποτελεσματικά, και μπορεί, γρήγορα, να δουν 
αποτελέσματα, ως προς την αλλαγή στη συμπεριφορά των 
μαθητών τους.

 Ο συνδυασμός δια ζώσης και εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, 
είναι αποτελεσματικός, κυρίως, τώρα, που έχουμε όλοι 
εξοικειωθεί με την τεχνολογία, και ο πιο ενδεδειγμένος για 
σχολεία που βρίσκονται σε γεωγραφική απόσταση μεταξύ 
τους.
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