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Σωκράτης 

 

Εάν ανατρέξουµε στην ιστορία της σχολικής µάθησης, θα δούµε ότι από 

αρχαιοτάτων χρόνων αναφέρονται προβλήµατα µη επιθυµητής συµπεριφοράς από 

κάποιους µαθητές. Το φαινόµενο αυτό συνεχίζεται στο πέρασµα των χρόνων, θα λέγαµε 

µάλιστα ότι σήµερα συνιστά ένα έντονο πρόβληµα. 

Οι εκπαιδευτικοί, όσο επιτυχηµένοι κι αν είναι, έρχεται η στιγµή που δεν ξέρουν 

πώς να αντιµετωπίσουν ένα πρόβληµα που παρουσιάζεται στην τάξη ή πώς να 

συµπεριφερθούν σε κάποιο µαθητή. Αυτές οι περιπτώσεις µπορεί να µην είναι πολύ 

σοβαρές, όµως πολλές φορές απορρυθµίζουν το σχολικό έργο. 

Έτσι το σχολείο προσπαθεί, να διδάξει την επιθυµητή συµπεριφορά συστηµατικά 

όπως κάνει και µε τα διδακτικά σντικείµενα. «Η επιθυµητή συµπεριφορά είναι ένα είδος 

µάθησης, που αποκτάται σταδιακά και υπάγεται στη κοινωνική µάθηση».1 

Τα µέσα που χρησιµοποιεί µπορεί να είναι µεθοδευµένα, όπως η ∆ιατύπωση 

Στόχων και Υποστόχων (Συµπεριφοριστική προσέγγιση), Οικοσυστηµατική προσέγγιση2 ή 

θετικές σαφείς και λογικές προσδοκίες που έχει ο δάσκαλος καταστήσει γνωστές στους 

µαθητές, καθώς βεβαίως και η επιβράβευση των θετικών µορφών της συµπεριφοράς. 

Τα σοβαρά προβλήµατα συµπεριφοράς µπορούν επίσης να µειωθούν: 

α) µε τη διαµόρφωση ενός ευχάριστου και λειτουργικού περιβάλλοντος της τάξης 

β) τον προγραµµατισµό και την καλή οργάνωση της διδακτέας ύλης και της 

διδασκαλίας και 

γ) τη δηµοκρατική στάση του εκπαιδευτικού και τις καλές διαπροσωπικές σχέσεις 

δασκάλου και µαθητή. 

________________________________________________________________________ 
1 Ματσαγγούρας, Η. , «Η Σχολική Τάξη», Αθήνα 1998, σελ. 191 
2 MOLNAR B. LINDQUIST , «Προβλήµατα Συµπεριφοράς στο Σχολείο», Ελληνικά 

Γράµµατα Α’ εκδοση, Αθήνα 1995, σελ. 13 
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Μέσα όµως στην καθηµερινή ζωή της τάξης και παρά τις παραπάνω θετικές 

προσπάθειες των εκπαιδευτικών εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήµατα ανεπιθύµητης 

συµπεριφοράς πολλώ µάλλον που τα παιδιά σήµερα παραµένουν περισσότερες ώρες στο 

σχολείο µε το θεσµό του Πειραµατικού Ολοήµερου Σχολείου και του Ολοήµερου Σχολείου. 

΄Ετσι πρωταρχικά ο εκπαιδευτικός ο οποίος κατά κύριο λόγο καλείται να 

αντιµετωπίσει αυτά τα προβλήµατα, πρέπει να διδάξει τους µαθητές να ελέγχουν τις ίδιες 

τις αντιδράσεις τους, µε την αυτοσυγκράτηση. Η έρευνα έδειξε ότι αυτό επιτυγχάνεται µε 

την ύπαρξη σαφών κανόνων και όχι βεβαίως της µορφής κηρύγµατος, αλλά µε σταδιακή 

διατύπωσή τους και κατά προτεραιότητα µε αφορµή τα διάφορα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν το σύνολο των µαθητών. 

Πολλές φορές µέσα στην τάξη υπάρχουν παιδιά ζωηρά και αφηρηµένα. Τα παιδιά 

αυτά, που αναστατώνουν την τάξη και δε τελειώνουν τις εργασίες τους, δεν είναι πάντοτε 

σκόπιµα απείθαρχα, αλλά µπορεί να εµφανίζουν συµπτώµατα ελλειµµατικής 
προσοχής. Οι µαθητές αυτοί ασκούν µικρό έλεγχο στο προβληµά τους, παρ΄όλο που 

πραγµατικά θέλουν να το ελέγξουν. Καλό είναι εποµένως να τους δίνουµε εξατοµικευµένες 

οδηγίες και να χωρίζουµε τις εργασίες τους σε µικρά µέρη. Η θετική ενίσχυση και όχι η 

τιµωρία θα µετριάσουν σιγά-σιγά το πρόβληµα. 

Άλλοτε πάλι η τάξη αναστατώνεται από την επιθετική συµπεριφορά κάποιων 

µαθητών, που προκαλούν µ’αυτό τον τρόπο µεγάλη ανησυχία στους δασκάλους. Κάποια 

µορφή επιθετικότητας είναι φυσική, αλλά γίνεται προβληµατική όταν είναι εξακολουθητική 

και παίρνει τη µορφή της εκδικητικότητας. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις µια σε βάθος συζήτηση 

µε τα παιδιά θα ωφελήσει πολύ. Ακόµη ας τους δείξουµε εµπιστοσύνη. Ας τα κάνουµε να 

καταλάβουν ότι εµείς πιστεύουµε ότι είναι πάντα καλά παιδιά, που αξίζουν να έχουν την 

αγάπη µας, αν και δεν εγκρίνουµε κάποιες συµπεριφορές τους. Ας τα βοηθήσουµε επίσης 

να καταλάβουν ότι αντί να χρησιµοποιούν τα χτυπήµατα ή τις βρισιές θα µπορούσαν να 

χρησιµοποιούν  κοινωνικά αποδεκτές λέξεις για να εκφραστούν. Μπορούµε να τους 

πούµε: «Καλό είναι να λες στα άλλα παιδιά τι θέλεις. Αν τα παιδιά δεν ανταποκριθούν, τότε 

ζήτησε τη δική µου βοήθεια.» 

Άν όµως, παρά τις προσπάθειές µας να τους δείξουµε καλύτερους τρόπους 

συµπεριφοράς, αυτά συνεχίζουν την ανεπιθύµητη συµπεριφορά, µπορούµε να τους 

επιβάλουµε τη λογική συνέπεια των πράξεων τους, π.χ. να µπούν δεύτεροι στη σειρά 

του παιχνιδιού, να δουλέψουν λίγο µόνα τους, κ.ά. Εφ’ όσον και µ’ αυτούς τους τρόπους 
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δεν υπάρξει τροποποίηση της συµπεριφοράς τότε µπορεί να επιβληθούν και κάποιες 

κυρώσεις. «Οι τελευταίες χρησιµοποιούνται ως παιδαγωγικά µέσα για την αντιµετώπιση 

των επίµονων προβληµάτων συµπεριφοράς» 3. 

Αντίθετη εικόνα µέσα στην τάξη αποτελούν τα παιδιά που είναι ντροπαλά και 

παρουσιάζουν µία δειλία και απόσυρση, φόβο, χαµηλή αυτοεκτίµηση και που 

παραµένουν στο περιθώριο. Για να βοηθήσουµε τα παιδιά αυτά να νοιώσουν ικανά και 

αποδεκτά, µπορούµε να τους δίνουµε ευκαιρίες συµµετοχής στα δρώµενα της τάξης, 

κάνοντας θετικά σχόλια, δείχνοντας υποµονή και σεβασµό στην ανάγκη τους να κινούνται 

µε τους δικούς τους ρυθµούς. Ας τους αναθέσουµε δουλειές και υπευθυνότητες που 

µπορούν να τις διεκπεραιώσουν επιτυχώς4, π.χ. να παίξουν ένα µικρό ρόλο στο σκετς του 

σχολείου. Είναι σηµαντικό να εµπλέξουµε και τους συµµαθητές τους στο ρόλο του 

εµψυχωτή των ντροπαλών παιδιών. 

Άλλωτε πάλι τα παιδιά για να αποφύγουν την τιµωρία λένε ψέµατα. Αυθόρµητα 

ψέµατα που λέγοντα συχνά, δείχνουν ότι τα παιδιά αισθάνονται µεγάλη ντροπή για τον 

εαυτό τους. Καλό είναι να τα βοηθήσουµε να χτίσουν τη αυτοεκτιµήσή τους βλέποντας 

θετικά τις δυνατότητες του εαυτού τους και από την άλλη µε την κατάλληλη συζήτηση και 

καθοδήγηση να καταλάβουν ότι τα ψέµατα αποκαλύπτονται και ότι τότε τα πράγµατα 

γίνονται χειρότερα. 

Παλιότερα αλλά και σήµερα έχουµε παιδιά που νοιώθουν ότι κάτι τους λείπει, ενώ 

τα αλλά παιδιά έχουν ό,τι θέλουν. Νοιώθουν ότι αυτά είναι στερηµένα και έχουν λιγότερη 

αγάπη, παιχνίδια ή χρήµατα απ’ ότ,ι οι συµµαθητές τους. Γι’ αυτό προσπαθούν να 

αποκτήσουν ό,τι τους λείπει παίρνοντας κάτι από αυτούς. ∆εν είναι η λύση να τα 

προσβάλουµε ή να τα τιµωρήσουµε, αλλά να κουβεντιάσουµε µαζί τους και να τους 

δώσουµε τη στοργή και την αγάπη που δεν έχουν. Να ενισχύσουµε την αυτοεκτίµησή τους 

τονίζοντας τα διαµαντάκια που κι αύτα έχουν στον χαρακτήρα τους. 

Μπορούµε να δώσουµε γενικά σε όλα τα παιδιά να καταλάβουν ότι τα λάθη και τα 
σφάλµατα είναι ανθρώπινα και αναπόσπαστο κοµµάτι της µάθησης. Ας τα βοηθήσουµε 

να νοιώσουν ότι δεν πειράζει κι αν αποτύχουν. Σηµασία έχει η προσπάθεια και η 

απόκτηση περισσότερης ωριµότητας. 

 

________________________________________________________________________ 
3 Ματσαγγούρας, Η. , «Η Σχολική Τάξη», Αθήνα 1998, σελ. 261 
4 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: ∆ηµοτικό Σχολείο και Γονείς, Αθήνα 2000 
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Ακόµη στην τάξη που υπάρχει η διαφορετικότητα, ας καλλιεργήσουµε το σεβασµό 

σ’ αυτή και ας βοηθήσουµε τα παιδιά να αναπτύξουν την ενσυναίσθηση5 κατονοµάζοντας 

λεκτικά τα συναισθήµατά τους. Με το κατάλληλα προγραµµατισµένο από το δάσκαλο 

παιχνίδι και τις οµαδικές δραστηριότητες τα παιδιά µπορούν να αναπτύξουν φιλίες και να 

αµβλύνουν αισθήµατα σντιπάθειας. 

Σ΄αυτά τα παιδιά που παραµένουν µέχρι το απόγευµα στο σχολείο ας δώσουµε 

πολλές δραστηριότητες ενδιαφέρουσες. Καλό είναι να αφήσουµε τα παιδιά να µιλήσουν 

και να κινηθούν την ώρα  που ζωγραφίζουν και κάνουν τις χειροτεχνικές κατασκευές τους. 

Να αστειευτούν και να αλλάξουν ρόλους στο θεατρικό παιχνίδι. Να τραγουδήσουν και να 

χαρούν τη ώρα της µουσικής, να κάνουν το δάσκαλο και να δίνουν οδηγίες. Σε µία υγιή κι 

ευτυχισµένη τάξη είναι φυσικό να υπάρχει και λίγη φασαρία. 

Μπορούµε να αναπτύξουµε την επιθυµητή συµπεριφορά στους µαθητές των 

σχολείων όταν εµείς οι δάσκαλοί είµαστε περισσότερο θετικοί µαζί τους παρά τιµωρητικοί. 

Χτίζουµε την αυτοεκτίµησή τους, όταν κάνουµε αυτό ένα σηµαντικό µέρος της «διδακτέας 

ύλης» µας. Ας µάθουµε τα παιδιά να γνωρίζουν ότι ο καθένας µας είναι διαφορετικός αλλά 

και σηµαντικός. Ας διακρίνουµε την προσωπικότητα του παιδιού από την ανεπιθύµητη 

συµπεριφορά και ας µην ξεχνάµε ότι τα παιδιά συνειδητοποιούν κάποιες αρνητικές 

συµπεριφορές, όταν γνωρίζουν ότι κάποιος µεγάλος νοιάζεται γι’ αυτά. Να γίνει συνείδησή 

µας ότι εµείς οι εκπαιδευτικοί µπορούµε να βοηθήσουµε τα παιδιά και να δηµιουργήσουµε 

µία ποιοτική διαφορά στη ζωή τους, ακόµη κι αν κανένας άλλος δεν µπορεί. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
5 Κέντρο Έρευνας και Εφαρµογών Σχολικής Ψυχολογίας, Σειρά 1: Κοινωνική και 
Συναισθηµατική Αγωγή στο Σχολείο. Βιβλίο 1, σελ. 15 
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