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 Εισαγωγή 
 

  Τα προβλήµατα συµπεριφοράς των µαθητών είναι ένα ζήτηµα που οι 
περισσότεροι δάσκαλοι αντιµετωπίζουν κάθε σχολικό έτος. Σε µια 
µελέτη του 2004 (nonprofit research institute Public Agenda), το 77% 
των δασκάλων αναγνώρισε ότι η αποδιοργανωτική συµπεριφορά 
µαθητών προσκρούει αρνητικά στη δυνατότητά τους να διδάξουν 
αποτελεσµατικά. Αυτή η άποψη ενισχύεται και από τα αποτελέσµατα 
µιας άλλης σύγχρονης έρευνας σε δασκάλους (Coalition for Psychology 
in Schools and Education ,2006) η οποία διαπίστωσε ότι η διαχείριση των 
τάξεων είναι  το επίκεντρο της ανησυχίας των περισσότερων δασκάλων. 
 
     Στο χώρο της ειδικής αγωγής , οι µαθητές µε αναπηρία συχνά 
επιδεικνύουν προβληµατική συµπεριφορά (Carr, Taylor, & Robinson, 
1991  Koegel & Koegel, 1996 σε Sebag, Ronen). Η παρουσία 
προβληµατικής συµπεριφοράς στο σχολικό πλαίσιο συνδέεται συχνά µε 
τις αρνητικές εκβάσεις για τους µαθητές (π.χ., περιθωριοποίηση, 
σωφρονιστική πειθαρχία, φτωχές ακαδηµαϊκές επιδόσεις). 
  
    Η συχνή εκδήλωση αντικοινωνικής και παραβατικής συµπεριφοράς 
από παιδιά όλο και µικρότερης ηλικίας είναι ένα εξαιρετικά ανησυχητικό 
φαινόµενο, το οποίο αποτελεί την αφετηρία µιας πληθώρας 
επιστηµονικών ερευνών για την κατανόηση της αιτιολογίας του και τη 
µελέτη αποτελεσµατικών µεθόδων πρόληψης και αντιµετώπισής του ( 
Richters,1993 σε Κάκουρο,Μανιαδάκη 2006) 
 
  Στην παρούσα εργασία αρχικά, στο 1ο κεφάλαιο, γίνεται µια αναφορά 
στα προβλήµατα συµπεριφοράς και ιδιαίτερα στην διαταραχή  
συµπεριφοράς όπως αυτή ορίζεται στο DSM-IV(1994). Στην συνέχεια, 
παρουσιάζονται υπάρχοντα ερευνητικά δεδοµένα σε διεθνές και εγχώριο 
επίπεδο σχετικά µε τα προβλήµατα συµπεριφοράς των παιδιών. 
 Ακολουθεί το 2ο κεφάλαιο όπου παρουσιάζεται η έρευνα της 
συγγραφέως και τα αποτελέσµατα της. Αρχικά συγκρίνονται οι 
συχνότητες των προβληµάτων συµπεριφοράς που συναντούν οι 
εκπαιδευτικοί στα πλαίσια της γενικής και της ειδικής εκπαίδευσης. 
Έπειτα εξετάζονται, συγκρίνονται και σχολιάζονται οι στάσεις, απόψεις, 
στρατηγικές και τεχνικές αντιµετώπισης των προβληµάτων 
συµπεριφοράς των µαθητών από τους εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής 
αγωγής. Τέλος παρουσιάζονται  συγκεντρωτικά τα αποτελέσµατα της 
έρευνας και γίνονται προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.  
 



Κεφάλαιο 1ο 
1.∆ιαταραχή Συµπεριφοράς 
 
Tα προβλήµατα συµπεριφοράς οριοθετούνται µέσα στο εγχειρίδιο του 
DSM-IV (1994) ως διαταραχή συµπεριφοράς. Τα χαρακτηριστικά αυτής 
της διαταραχής παρουσιάζονται παρακάτω.  
 
1.1Ορισµός 
 
   Οι σοβαρές και επίµονες µορφές αντικοινωνική συµπεριφοράς 
περιγράφονται στην ψυχοπαθολογία µε τον όρο ‘διαταραχή 
συµπεριφοράς’. Ο όρος αυτός όµως, αποτελεί ένα ευρύ φάσµα µορφών 
συµπεριφοράς.  
   Η διαταραχή συµπεριφοράς λοιπόν περιλαµβάνει µια πλειάδα 
συµπεριφορών που αποτελούν πρόβληµα και µπορεί να ποικίλουν 
ανάλογα µε το πλαίσιο και  την αναπτυξιακή φάση.  
  ∆υσκολία στην ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων, δυσκολίες στις 
καθηµερινές αλληλεπιδράσεις στο σχολείο, το σπίτι και την κοινότητα 
και κακή ακαδηµαϊκή απόδοση συνδέονται µε την παρουσία διαταραχής 
συµπεριφοράς της  παιδικής ηλικίας. 
   
1.2∆ιάγνωση 
 
   Η διαταραχή συµπεριφοράς χαρακτηρίζεται, όπως προαναφέρθηκε, από 
ένα ευρύ φάσµα µορφών συµπεριφοράς. Τα κυρίαρχα συµπτώµατα, οι 
αιτιολογικοί µηχανισµοί που τα στηρίζουν, η ηλικία πρώτης εµφάνισης 
τους και η έκβαση των συµπτωµάτων αυτών παρουσιάζουν σηµαντική 
ετερογένεια στα άτοµα µε διάγνωση  διαταραχής συµπεριφοράς. Αυτός 
είναι και ο λόγος για τον οποίο στο DSM-III-R(American Psychiatric 
Association,1987) παρουσιάστηκε ένας κατάλογος µε 13 συµπτώµατα 
από τα οποία τουλάχιστον τα τρία θα έπρεπε να πληρούνται προκειµένου 
να τεθεί η διάγνωση της διαταραχής συµπεριφοράς. 
 
   Αντίθετα το 1980 το DSM-III έκανε πρώτη φορά διάγνωση διαταραχής 
συµπεριφοράς µε την ύπαρξη ενός µόνο συµπτώµατος. Το 1994, µε την 
έκδοση του DSM-IV στην λίστα συµπτωµάτων προστέθηκαν άλλα δύο , 
τα οποία περιέγραφαν σοβαρότερες µορφές αντικοινωνικής 
συµπεριφοράς.  
   
 
 
   



  Το ουσιαστικό χαρακτηριστικό γνώρισµα της διαταραχής 
συµπεριφοράς, όπως καθορίζεται από το DSM-IV (1994), είναι µια 
επαναλαµβανόµενη και επίµονη συµπεριφορά ή σύνολο συµπεριφορών 
που ή παραβιάζει τα δικαιώµατα των  άλλων ή ενεργεί ενάντια στους 
κανόνες της ηλικίας του παιδιού  ή τους κανόνες της κοινωνίας για µια 
περίοδο τουλάχιστον 6 µηνών. 
  Σήµερα η διάγνωση της διαταραχής συµπεριφοράς στηρίζεται στο  
DSM-IV. Σύµφωνα µε  το DSM-IV (American Psychiatric Association 
1994)τα προβλήµατα συµπεριφοράς χωρίζονται σε επιµέρους τύπους και 
είναι: 
 
Α. για την εναντιωτική προκλητική διαταραχή  (η συµπεριφορά του 
παιδιού θα πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τέσσερα από τα 
ακόλουθα στοιχεία για µια περίοδο µεγαλύτερη των 6 µηνών) 
• Συχνά χάνει την ψυχραιµία του 
• Συχνά διαφωνεί µε τους ενήλικες 
• Συχνά αγνοεί τις απαιτήσεις και τους κανόνες των ενηλίκων 
• Συχνά ενοχλεί εσκεµµένα τους άλλους 
• Συχνά κατηγορεί άλλους για τα λάθη του  
• Συχνά είναι ευερέθιστος στα πειράγµατα των άλλων 
• Συχνά εκδηλώνει θυµό µνησικακία 
• Συχνά είναι µοχθηρό και εκδικητικό 
 
Β. για τη διασπαστική διαταραχή (η συµπεριφορά του παιδιού θα πρέπει 
να περιλαµβάνει τουλάχιστο τρία από τα παρακάτω στοιχεία για µια 
περίοδο µεγαλύτερη των 12 µηνών) 
 
• Συχνά εκφοβίζει, απειλεί και θυµατοποιεί τους άλλους 
• Συχνά ξεκινάει καυγάδες 
• Χρησιµοποιεί αντικείµενα ως όπλα που µπορούν να προκαλέσουν 
σοβαρή ζηµιά 
• Επιτίθεται σωµατικά σε άλλους 
• Επιτίθεται σωµατικά σε ζώα 
• Κλέβει µικρά αντικείµενα 
• Πιέζει κάποιον να προβεί σε σεξουαλικές πράξεις 
• Βάζει φωτιά µε σκοπό την πρόκληση καταστροφών 
• Εσκεµµένα καταστρέφει ξένη περιουσία 
• Παραβιάζει αυτοκίνητα, σπίτια ή άλλα κτίρια 
• Φεύγει τη νύχτα από το σπίτι (τουλάχιστον δυο φορές) 
• Συχνά µένει έξω τη νύχτα χωρίς την άδεια των γονιών του 
• Συχνά ‘το σκάει’ από το σχολείο (οι τελευταίες δυο συµπεριφορές 
εµφανίζονται πριν την ηλικία των 13 ετών). 
    



  O Walker (1997) παραθέτει µια εναλλακτική ταξινόµηση των 
αποκλινουσών συµπεριφορών των παιδιών, διαχωρίζοντάς τις σε 
¨εξωτερικευµένες¨ και ¨εσωτερικευµένες¨. 
 
1.Εξωτερικευµένη συµπεριφορά 
Ο πιο διαδεδοµένος τύπος προβληµατικής συµπεριφοράς που 
επιδεικνύουν τα παιδιά είναι αυτό της αντικοινωνικής ή εξωτερικευµένης 
συµπεριφοράς. Έτσι , στο πλαίσιο της τάξης τα παιδιά αυτά 
παρουσιάζουν την ακόλουθη εικόνα: 
 

• Σηκώνονται από τη θέση τους . 
• Γελάνε, αντιµιλούν και βρίζουν. 
• Ενοχλούν τους συµµαθητές τους . 
• Χτυπάνε και τσακώνονται. 
• Αγνοούν τον εκπαιδευτικό. 
• ∆ιαµαρτύρονται. 
• ∆ιαφωνούν υπερβολικά. 
• Λένε ψέµατα. 
• Καταστρέφουν την σχολική περιουσία. 
• ∆εν συµµορφώνονται µε τους κανόνες της τάξης. 
• Εκδηλώνουν  θυµό. 
• Αποκλείονται από ελεγχόµενες από τους συµµαθητές 
δραστηριότητες. 

• ∆εν ανταποκρίνονται στις διορθώσεις του εκπαιδευτικού. 
• ∆εν ολοκληρώνουν τις εργασίες που τους ανατίθενται. 

 
 
 
1.3 Αιτίες 
  
   Οι αιτίες για τη δηµιουργία αυτής της διαταραχής δεν είναι ακόµα 
γνωστές. Οι ερευνητές αναζητούν την αιτιολογία σε πολυδιάστατα 
θεωρητικά µοντέλα στα οποία βιολογικοί παράγοντες αλληλεπιδρούν µε 
οικογενειακούς και κοινωνικούς παράγοντες για την εµφάνιση της 
διαταραχής συµπεριφοράς(Capaldi & Patterson,1994). 
 
 
 
 
 
 
 



 Μελέτες µε δίδυµα και υιοθετηµένα παιδιά µας ενηµερώνουν ότι η 
διαταραχή συµπεριφοράς έχει τόσο βιολογικούς όσο και 
ψυχοκοινωνικούς παράγοντες εµπλοκής και δηµιουργίας (Hendren & 
Mullen, 1997). Ενώ άλλοι σηµαντικοί παράγοντες περιλαµβάνουν 
πρόωρη µητρική απόρριψη, απόσπαση από τους γονείς σε νεαρή ηλικία 
(ενώ οι αντικαταστάτες υπήρξαν ανεπαρκείς για τη φροντίδα αυτών των 
παιδιών), η ιδρυµατοποίηση, η οικογενειακή αµέλεια ή η έλλειψη 
φροντίδας, η κακοποίηση ή η βιαιοπραγία, άλλες ψυχικές διαταραχές 
µέσα στην οικογένεια, το πολυµελές σχήµα µιας οικογένειας καθώς και 
οι ανεπαρκείς συνθήκες διαβίωσης (Loeber & Stouthamer-Loeber, 1986). 
Αυτοί οι παράγοντες φαίνεται να παρουσιάζουν βαρύτητα αναφορικά µε 
την έλλειψη συναισθηµατικών δεσµών, και την προοδευτική έλλειψη 
σεβασµού στους κανόνες και τις επιβραβεύσεις από την κοινωνία 
(Sampson & Laub, 1993).  
 
   Άλλοι παράγοντες περιλαµβάνουν νευρολογικές βλάβες 
προκαλούµενες από επιπλοκές κατά τη γέννηση ή από ελλειµµατικό 
βάρος κατά τη γέννηση. Επιπρόσθετα στους παραπάνω παράγοντες 
µπορούν να ενταχθούν, η διαταραχή ελλειµµατικής προσοχής και 
υπερκινητικότητας, οι µαθησιακές δυσκολίες, η δυσλειτουργικότητα 
στην αυτονοµία και η αναισθησία στον φυσικό πόνο και την τιµωρία. 
Έτσι ένα παιδί το οποίο παρουσιάζει κοινωνική αποξένωση και 
οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες νευρολογικές καταστάσεις είναι 
πιο ευάλωτο στην ανάπτυξη συναισθηµατικής διαταραχής (Raine,1998). 
 
 
1.4 Επιδηµιολογία-συννοσηρότητα 
 
  Η διαταραχή συµπεριφοράς είναι  πιο συχνά αναφερόµενη ως 
διαταραχή συµπεριφοράς παιδικής ηλικίας, που εµφανίζεται περίπου  στο 
5 µε 10% του συνολικού πληθυσµού των παιδιών σχολικής ηλικίας  και 
συχνότερα µεταξύ των παιδιών από τα µειονεκτούντα περιβάλλοντα 
(Pepler & Rubin, 1991σε Kaiser & Hester 1997 ). Η διαταραχή αυτή και 
η σχετική προβληµατική συµπεριφορά (π.χ., µη συµµόρφωση, 
αντιδραστική συµπεριφορά, επιθετικότητα) µπορούν να λάβουν 
διαφορετικές µορφές.  
 
 
 
 
 
 
  



  Επιπλέον,  η διαταραχή συµπεριφοράς τείνει να είναι παρούσα µε την 
πάροδο του χρόνου, µε συνέπεια τα σηµαντικά προβλήµατα σε 
κοινωνικές σχέσεις µε τους συνοµηλίκους (Αsher & Coie, 1990 σε Kaiser 
& Hester 1997) και τα µέλη της οικογενείας .Αυτή η διαταραχή, που 
ανιχνεύεται στην πρόωρη παιδική ηλικία, συνεχίζεται συχνά στην 
εφηβεία (Loeber, 1991 σε Kaiser & Hester 1997) και επηρεάζει τις 
ενήλικες εκβάσεις ζωής (Farrington, 1991 σε Kaiser & Hester 1997).  
 
  Τα ποσοστά της διαταραχής συµπεριφοράς, στις ηλικίες από 9 έως 17 
ετών κυµαίνονται από 1 έως και 4% (Shaffer, 1996a). Παιδία µε πρώιµη 
έναρξη της διαταραχής, για παράδειγµα πριν την ηλικία των 10 ετών 
είναι κυρίως αγόρια. Ενώ έχει παρατηρηθεί πως η διαταραχή είναι πιο 
κοινή στις πόλεις παρά στην επαρχεία (DSM-IV). Και δυστυχώς η 
πρώιµη έναρξη µας δίνει µεγαλύτερη πρόγνωση για πυροδότηση, στην 
ενήλικη φάση της ζωής, αντικοινωνικής διαταραχής προσωπικότητας. 
(DSM-IV, Hendren & Mullen, 1997). Περισσότερο από το 35% των 
παιδιών µε οξεία αντικοινωνική διαταραχή γίνονται ενήλικες µε 
αντικοινωνική διαταραχή. 
  
  Η διαταραχή συµπεριφοράς παρουσιάζει υψηλά ποσοστά 
συννοσηρότητας µε πολλές διαταραχές που ξεκινούν κατά την παιδική ή 
εφηβική ηλικία. Το υψηλότερο ποσοστό συννοσηρότητας παρουσιάζεται 
µε την ∆ιαταραχή Ελλειµµατικής Προσοχής –Υπερκινητικότητα (∆ΕΠ-
Υ)(Κάκουρος,Μανιαδάκη, 2006)η σαφής οριοθέτηση των δύο 
διαταραχών καθιστάται πολλές φορές δύσκολη γι’ αυτό το λόγο. Επίσης , 
κλινικές µελέτες υποστηρίζουν ότι η διαταραχή συµπεριφοράς 
παρουσιάζει υψηλή συσχέτιση µε κακές ενδοοικογενειακές σχέσεις και 
αντικοινωνική συµπεριφορά των γονέων. 
 Οι µαθησιακές δυσκολίες και οι χαµηλές σχολικές επιδόσεις συχνά 
συνοδεύουν την διαταραχή συµπεριφοράς(Lugt, Jenn de,2007, Wehby, 
Lane, et al.2003). 
 
   Σε πολλές περιπτώσεις , σύµφωνα µε την βιβλιογραφία ( Loeber et al., 
1992), η ύπαρξη εναντιωτικής προκλητικής διαταραχής κατά την 
προσχολική και σχολική ηλικία προηγείται της εµφάνισης της 
διαταραχής συµπεριφοράς στην προεφηβική και εφηβική ηλικία. 
Συνήθως η ηλικία έναρξης της εναντιωτικής προκλητικής διαταραχής 
τοποθετείται  στα έξι χρόνια, ενώ η ηλικία έναρξης της διαταραχής 
διαγωγής τοποθετείται γύρω στα 9 χρόνια.  
 
   Σύµφωνα µε ερευνητικά δεδοµένα, πάνω από το 90% των εφήβων µε 
διαταραχή διαγωγής πληρούσε προηγούµενα ( και συνεχίζει να πληροί ) 
τα κριτήρια διάγνωσης της εναντιωτικής προκλητικής διαταραχής 



(Hinshaw & Anderson, 1996, σε Κάκουρο,Μανιαδάκη).Ωστόσο η 
πλειονότητα των παιδιών µε εναντιωτική προκλητική διαταραχή δεν 
προχωρά οπωσδήποτε στην εκδήλωση διαταραχής συµπεριφοράς. 
 
  
   
 
 
Κεφάλαιο 2ο  
1.Θεωρητική Θεµελίωση της Έρευνας-Ανασκόπηση της 
Βιβλιογραφίας 
 
 
  Η φύση των συµπεριφοριστικών διαταραχών είναι σύνθετη και 
εποµένως αυτός ο όρος χρησιµοποιείται συχνά για να περιγράψει τους 
µαθητές µε µια σειρά των προβληµάτων τα οποία έχουν επιπτώσεις στην 
αλληλεπίδρασή τους µε συνοµήλικους και δασκάλους. 
  Οι συµπεριφοριστικές διαταραχές κυµαίνονται στη δριµύτητα από τις 
ήπιες, τις µέτριες και τις σοβαρές. Οι διαταραχές αυτές περιλαµβάνουν 
διάφορα εξωτερικά χαρακτηριστικά (π.χ., επιθετικότητα, 
υπερδραστηριότητα, και µη συµµόρφωση) και εσωτερικά 
χαρακτηριστικά (π.χ., ανησυχία, κατάθλιψη, και αγχώδης διαταραχές) 
που εµποδίζουν τη δυνατότητα ενός παιδιού να χτίσει επιτυχώς και να 
διατηρήσει τις κοινωνικές σχέσεις µε τους συνοµήλικους, τους 
δασκάλους, και τους ενηλίκους. Αυτές οι συµπεριφορές παρατηρούνται 
κατά τη διάρκεια µιας εκτεταµένης χρονικής περιόδου, σε περισσότερα 
από ένα πλαίσια, και µε περισσότερα από ένα πρόσωπα.  
   
 
  Στο περιβάλλον της τάξης , οι αποκλίνουσες συµπεριφορές ορίζονται 
γενικά ως εκείνες οι συµπεριφορές που διαφέρουν σηµαντικά και 
χρονικά από τους κοινωνικά αποδεκτούς κανόνες και  που 
παρεµποδίζουν την µάθηση του ατόµου και της τάξης συνολικά 
(Hutchinson, 2007). 
 
  Οι µαθητές µε συναισθηµατική και συµπεριφοριστική διαταραχή συχνά 
αποκλείονται κοινωνικά από τα κανονικά περιβάλλοντα εκπαίδευσης 
λόγω συµπεριφορών όπως η µη συµµόρφωση σε κανόνες, η 
επιθετικότητα, ο αυτοτραυµατισµός, η καταστροφή ιδιοκτησίας, και οι 
αντικοινωνικές συµπεριφορές(Scott & Shearer-Lingo, 2002). 
 
 
 



 
  Επιπρόσθετα, τα παιδιά µε διαταραχή συµπεριφοράς χαρακτηρίζονται 
συχνά από  κακή ακαδηµαϊκή επίδοση που δεν µπορεί να εξηγηθεί από 
διανοητικά, τα αισθητηριακά προβλήµατα υγείας (Reid, Gonzalez, 
Nordness, Trout, & Epstein, 2004).  
 
 
  Η έρευνα έχει δείξει ότι οι µαθητές συµπεριφοριστικές διαταραχές 
(Behavioural Disorders) συχνά έχουν  ακαδηµαϊκά ελλείµµατα (Levy & 
Chard, 2001; Pierce, Reid, & Epstein, 2004; Strong, Wehby, Falk, & 
Lane, 2004). Η ακαδηµαϊκή αποτυχία, ιδιαίτερα στην ανάγνωση, είναι 
σηµαντικός προγνωστικός παράγοντας µεγαλύτερων αποτυχιών 
ακαδηµαϊκά και κοινωνικά στο σχολείο και πέρα από το σχολείο (Scott 
& Shearer-Lingo, 2002; Strong et al., 2004).  
 
  Επιπλέον, άλλες έρευνες εστιάζουν την προσοχή τους στο γεγονός ότι 
χωρίς αποτελεσµατική επέµβαση, οι µαθητές δηµοτικού µε τις 
συµπεριφοριστικές διαταραχές είναι πιθανό να έχουν δυσκολίες καθ' όλη 
τη διάρκεια της σχολικής τους ζωής ,είναι σε πιθανόν να εγκαταλείψουν 
το σχολείο και τείνουν να προκαλέσουν  κοινωνικά προβλήµατα ως 
ενήλικοι (Laffey, Espinosa, Moore, & Lodree, 2003; Levy & Chard, 
2001; Trout, Nordness, Pierce, & Epstein, 2003). 
 
   Οι µαθητές µε τις συµπεριφοριστικές διαταραχές συνήθως δεν έχουν 
αποκριθεί καλά στις στρατηγικές που χρησιµοποιούνται συνήθως στις 
σχολικές τάξεις (Hutchinson, 2007). Σύµφωνα µε τους Lewis και Sugai 
(1999), η προβληµατική συµπεριφορά είναι ο πιο κοινός λόγος για τον 
οποίο τα άτοµα αναπηρία αποµακρύνονται από το σχολείο γενικής 
εκπαίδευσης, την εργασία, και το σπίτι (home settings). 
 
   Οι Handwerk και Marshall (1998) διερεύνησαν τις διαταραχές της 
συµπεριφοράς και των συναισθηµάτων σε 217 µαθητές µε µαθησιακές 
δυσκολίες, 72 µε σοβαρά προβλήµατα συµπεριφοράς και 68 µε σοβαρά 
προβλήµατα συµπεριφοράς και µαθησιακές δυσκολίες. Ο µέσος όρος 
ηλικίας τους ήταν 11,5 χρόνια. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Οι ερευνητές συµπέραναν ότι: 
α) τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες ή προβλήµατα στη συµπεριφορά 
τους παρουσίαζαν παρόµοιους τύπους προβληµάτων συµπεριφοράς, µόνο 
που τα παιδιά µε προβλήµατα στη συµπεριφορά τα παρουσίαζαν σε 
µεγαλύτερη ένταση. 
β) ∆ιαφορές στην ένταση της προβληµατικής συµπεριφοράς δεν υπήρξαν 
στο θέµα της διάσπασης προσοχής. Και οι τρείς οµάδες είχαν αυξηµένα 
και συναφή προβλήµατα προσοχής. 
γ) Τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες και προβλήµατα συµπεριφοράς 
παρουσίαζαν τον ίδιο τύπο και την ίδια ένταση συναισθηµατικών και 
συµπεριφορικών διαταραχών µε τα παιδιά που είχαν προβλήµατα 
συµπεριφοράς 
δ) τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες και προβλήµατα συµπεριφοράς 
είχαν συναφείς δυσκολίες στην ανάγνωση ,τη γραφή και τα µαθηµατικά 
µε τα παιδιά που είχαν µόνο µαθησιακές δυσκολίες. 
 
  Τα παιδιά µε προβλήµατα συµπεριφοράς είναι ένας κοινός τόπος 
αναφοράς των εκπαιδευτικών ψυχολόγων και των δασκάλων που συχνά 
βλέπουν τα προβλήµατα αυτά σαν µια από τις κυριότερες δυσκολίες τους 
στην τάξη( Whitmor& Bax 1984, Mc Namara,1986,1984, Hartley,1979 
σε Ζαφειροπούλου 1997) 
 
  Σε έρευνα της Ζαφειροπούλου (1997)στον Ελλαδικό χώρο για την 
διερεύνηση των προβληµάτων συµπεριφοράς µαθητών µέσα στην γενική 
τάξη δόθηκαν ερωτηµατολόγια σε 150 δασκάλους, 200µαθητές 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και τους γονείς τους. Οι δάσκαλοι τόσο οι 
νεότεροι όσο και οι παλαιότεροι δεν είχαν διαφορετικές απόψεις προς τον 
χειρισµό της απείθαρχης συµπεριφοράς. ∆ήλωσαν επίσης, σε ποσοστό 
76,2% ότι αισθάνονται πως καταναλώνουν περισσότερη ώρα µε τα 
προβλήµατα πειθαρχίας και ελέγχου από ότι θα έπρεπε. Επιπλέον 
φαίνεται ότι οι περισσότεροι δάσκαλοι (83,3%) προσπαθούν να 
χειριστούν τις συµπεριφορές πρόβληµα µε τον ίδιο τρόπο, την συζήτηση 
στην τάξη και τον προσωπικό διάλογο. Σε αυτό συµφωνεί και η 
πλειονότητα των µαθητών(73,7%) που ζητά κατανόηση και ψύχραιµη 
συζήτηση ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να καταλάβουν το λάθος 
τους. 
 
 
 
 
 
 
 



  
  Η πιο συχνές συµπεριφορές –πρόβληµα κατά την γνώµη των δασκάλων 
ήταν η µη τήρηση κανόνων παιχνιδιού(75%),η επίθεση µε σωµατική βία 
ενάντια των συµµαθητών τους (75%),η καταστροφή αντικειµένων 
ασχέτως ιδιοκτησίας (72%). Από τις απόψεις των δασκάλων προκύπτει 
ότι ένα µεγάλος µέρος των παιδιών µε προβλήµατα 
συµπεριφοράς(73,3%) λόγω της αντικοινωνικής τους συµπεριφοράς δεν 
γίνονται αποδεκτά από την οµάδα των συνοµηλίκων τους. Εξίσου µεγάλα 
είναι τα ποσοστά στις κατηγορίες των ενοχλητικών παιδιών (70,8%), 
εκείνων που ψάχνουν συνεχώς αιτία για να φιλονικούν (66,6%)κι 
εκείνων που παρουσιάζουν υπερκινητικότητα (50%). Ωστόσο, ένα µικρό 
ποσοστό 8,3% αφορά την τακτική του να λέει κανείς ψέµατα για να 
ξεγελάσει τους άλλους. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι οι 
περισσότεροι µαθητές(89,5%) θεωρούν ότι συµπεριφορές κατακριτέες 
είναι εκείνες που παραβαίνουν ηθικούς κανόνες(να λες ψέµατα, να 
κλέβεις, να εξαπατάς).     
 
 
  Σε έρευνα των Σακονίδη,Κλώθου και Πίνιου (1996) µελετήθηκε η 
εκδήλωση των διάφορων τύπων επιθετικής συµπεριφοράς σε 
πολυπολιτισµικό περιβάλλον. Χρησιµοποιήθηκε η παρατήρηση των 
συµπεριφορών από τους δασκάλους των τάξεων  µε βάση  ειδικά 
δοµηµένο σχέδιο παρατήρησης. Παρατηρήθηκε ότι ο αριθµός 
εκδηλώσεων επιθετικότητας κατά την διάρκεια του διαλείµµατος ήταν 
ιδιαίτερα υψηλός µε την λεκτική επιθετικότητα να δεσπόζει των άλλων 
µορφών.  
 
  Οι ερευνητές συµπεραίνουν µεταξύ άλλων ότι υπάρχουν διαφορές στη 
συχνότητα εκδήλωσης επιθετικής συµπεριφοράς από µάθηµα σε µάθηµα 
και ότι  οι µορφές εκδήλωσης επιθετικής συµπεριφοράς φαίνεται να 
συνδέονται µε την ηλικία του µαθητή. Συγκεκριµένα , στις µικρές ηλικίες 
εµφανίζεται συχνότερα η σωµατική επιθετικότητα (εκρήξεις οργής και 
φυσική επιθετικότητα σε άτοµα), ενώ στις µεγαλύτερες η εκφραστική 
επιθετικότητα (επιθετική στάση και λεκτική επιθετικότητα). 
 
   
 
 
 
 
    
 
   



  Σε έρευνα της Πολυχρονοπούλου(1995), που πραγµατοποιήθηκε στην 
Ελλάδα µε σκοπό να καταγραφεί το είδος και η συχνότητα των 
προβληµάτων συµπεριφοράς που αντιµετωπίζει ο δάσκαλος της 
κανονικής τάξης, βρέθηκε ότι το 9% των µαθητών παρουσίαζε 
προβλήµατα συµπεριφοράς που εµπίπτουν στις κατηγορίες α) 
«συµπτώµατα εξωστρεφούς συµπεριφοράς που διαταράσσουν το σχολικό 
πρόγραµµα» ,β) συµπτώµατα αναστολής, ανασφάλειας και απόσυρσης 
όχι σε έντονο βαθµό» και γ) «µαθησιακών δυσκολιών σε ανάγνωση, 
γραφή, ορθογραφία και αριθµητική». 
 
 Ενώ η έρευνα έχει ασχοληθεί εκτενώς µε το ζήτηµα των προβληµάτων- 
διαταραχών της συµπεριφοράς µαθητών στην γενική αγωγή και έχει 
διαπιστώσει την ύπαρξή τους στην ειδική αγωγή, λείπει από την 
βιβλιογραφία µια συγκριτική έρευνα των δύο πλαισίων εκπαίδευσης. Σε 
αυτό το σηµείο έρχεται να συνεισφέρει η παρούσα έρευνα συγκρίνοντας 
απαντήσεις εκπαιδευτικών γενικής αγωγής µε  αυτές εκπαιδευτικών της 
ειδικής γύρω από θέµα των προβληµάτων συµπεριφοράς των µαθητών 
τους. 
 
 
     
 
 
Κεφάλαιο 2ο 
1.Σχεδιασµός της Έρευνας 
 
1.1 Ερευνητική Στρατηγική 
Η ερευνητική στρατηγική που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα 
είναι η περιγραφική έρευνα.   
   Οι περιγραφικές-διερευνητικές είναι οι επιστηµονικές έρευνες που 
κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ο χαµηλός βαθµός περιοριστικών 
ελέγχων και ρυθµιστικών παρεµβάσεων εκ µέρους του ερευνητή. Αυτές 
του τύπου οι έρευνες διενεργούνται στο φυσικό περιβάλλον των 
υποκειµένων,  µε ευέλικτο µεθοδολογικό τρόπο.  Το ζητούµενο στις 
περιγραφικές έρευνες περιορίζεται,  κυρίως,  στην καταγραφή των 
διαφόρων εκφάνσεων του φαινοµένου,  καθώς και στην αναζήτηση και 
στον εντοπισµό διαφαινόµενων γενικών τάσεων και πιθανών σχέσεων 
των µεταβλητών του ερευνητικού προβλήµατος.   
   Οι περιγραφικές έρευνες εξαιτίας της µεθοδολογικής ευελιξίας που 
αναφέραµε και στη διενέργεια σε φυσικό περιβάλλον είναι κατάλληλες 
για έρευνες:  που γίνονται πρώτες σε µια καινούργια γνωστική περιοχή 
για την οποία δεν έχουµε πολλές πληροφορίες, που δίνεται έµφαση στη 
φυσική ροή των γεγονότων,  που δίνεται έµφαση στην απεικόνιση της 



παρούσας κατάστασης µορφών συµπεριφοράς και σε έρευνες που 
ελέγχουν την εγκυρότητα της γενίκευσης των αποτελεσµάτων άλλων 
ερευνών σε πραγµατικές-φυσικές καταστάσεις (Παρασκευόπουλος, 
1993).   
 
 
1.2 Σκοπός και  στόχοι  
 
 Το ενδιαφέρον της έρευνας εστιάζεται στο σχολικό περιβάλλον της 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και ιδιαίτερα στις αντιλήψεις και τις στάσεις 
των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής και στις συµπεριφορές 
των µαθητών.  
 
Στόχοι της είναι να δώσει απαντήσεις στα εξής ερευνητικά ερωτήµατα: 
α) Να καταγραφούν αντικειµενικά οι αποκλίνουσες συµπεριφορές και οι 
κρίσεις που αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στα δηµοτικά σχολεία 
γενικής και ειδικής αγωγής. 
β) Να διερευνηθούν οι συχνότητες των συµπεριφορών που αποκλίνουν. 
γ) Να συγκριθούν οι συχνότητες των αποκλινουσών συµπεριφορών που 
συναντούν οι δάσκαλοι γενικής και ειδικής αγωγής 
δ) Να διερευνηθούν και να συγκριθούν οι µέθοδοι, οι στρατηγικές, οι 
τεχνικές και τα µέσα που εφαρµόζουν κατά την αντιµετώπιση των τύπων 
µη επιθυµητής, αποκλίνουσας ή και παραβατικής  συµπεριφοράς που 
χρησιµοποιούν οι δάσκαλοι γενικής και ειδικής αγωγής. 
 
 Πρόκειται για µια ερευνητική προσπάθεια µε απώτερο σκοπό την 
ανάδειξη πρακτικών και µεθόδων που χρησιµοποιούν οι δάσκαλοι 
,γενικής και ειδικής αγωγής, για την αντιµετώπιση προβληµάτων 
συµπεριφοράς των µαθητών.  
 
 
 
 
 
1.3 Μέθοδος 
 
  Η έρευνα βασίζεται σε δεδοµένα συµπεριφοράς που συλλέγονται από 
ερωτηµατολόγια. Οι εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν στην έρευνα 
κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα δοµηµένο ερωτηµατολόγιο κλειστών 
ερωτήσεων. Το ερωτηµατολόγιο αναφερόταν στις γνώσεις, στις 
αντιλήψεις και στις πρακτικές των εκπαιδευτικών όσον αφορά τη 
διαχείριση των µη επιθυµητών ή παραβατικών συµπεριφορών και των 
κρίσεων στο σχολείο.  



  Η δοµή του ερωτηµατολογίου περιλάµβανε τρείς θεµατικές ενότητες 
   I.δηµογραφικά στοιχεία του εκπαιδευτικού 
  II.τύποι αποκλίνουσας συµπεριφοράς µαθητών (διαπροσωπικές σχέσεις, 
µη επιθυµητή συµπεριφορά, αλλοεθνείς ή αλλόφωνοι µαθητές) 
       III.µέθοδοι, στρατηγικές και τεχνικές βελτίωσης ή ελέγχου της 
αποκλίνουσας συµπεριφοράς 
   
  Οι πρώτες 7 ερωτήσεις αφορούσαν τα βιογραφικά στοιχεία του 
εκπαιδευτικού. Στην συνέχεια καταγράφονταν ορισµένες αποκλίνουσες 
συµπεριφορές που παρατηρούνται συχνά στα σχολεία και οι 
συµµετέχοντες καλούνταν να σηµειώσουν την συχνότητά τους. Έπειτα 
ακολουθούσαν ερωτήσεις σχετικές µε τις µεθόδους, στρατηγικές και 
τεχνικές βελτίωσης ή ελέγχου της αποκλίνουσας συµπεριφοράς. Η 
τελευταία ερώτηση αφορούσε την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από 
την απόδοσή των προσπαθειών τους για την αντιµετώπιση προβληµάτων 
συµπεριφοράς στο σχολείο.  
  
 
 Οι 8 από τις ερωτήσεις ήταν τύπου Likert µε πεντάβαθµη κλίµακα και  η  
καθεµιά τους είχαν από 3 ως 20 υποερωτήµατα. Τέλος, σε τρείς από τις 
ερωτήσεις οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να επιλέξουν µε Χ όσες 
απαντήσεις τους αντιπροσώπευαν. 
  Το ερωτηµατολόγιο αυτό αποτελεί προϊόν προηγούµενης ερευνάς 
(Γουδήρας και συνεργάτες 2008) και έχει υποστεί µερική τροποποίηση( 
αφαίρεση ερωτήσεων) εξαιτίας της µεγάλης του έκτασης. 
 
  Λόγω της δοµής του ερωτηµατολογίου, οι συµµετέχοντες είχαν στην 
διάθεσή τους αρκετό χρόνο για την συµπλήρωση του και οι περισσότεροι 
το έφερναν συµπληρωµένο αρκετές µέρες αφότου τους δόθηκε. Η 
διαδικασία συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου απαιτούσε 20 µε 30 
λεπτά και στις περισσότερες των περιπτώσεων οι εκπαιδευτικοί τα είχαν 
στην διάθεση τους για µέρες ώστε να τα συµπληρώσουν µε την 
κατάλληλη  προσοχή σε µια βολική γι’αυτούς στιγµή. 
 Καθώς το  ερωτηµατολόγιο απαιτούσε την απάντηση σε µεγάλο αριθµό 
δηλώσεων  συλλέχθηκε µεγάλος όγκος πληροφοριών.  
   
 
 
 
 
 
 
 



2.Αξιολόγηση των ∆εδοµένων 
 
2.1∆είγµα 
 
 Στην έρευνα συµµετείχαν 60  δάσκαλοι γενικής και ειδικής αγωγής( 
βολική δειγµατοληψία) που εργάζονται στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. 
Οι περιοχές της χώρας στις οποίες δόθηκε το ερωτηµατολόγιο ήταν οι 
εξής : Καλαµπάκι ∆ράµας, Μεσηµέρι Θεσσαλονίκης, Ανατολική 
Θεσσαλονίκη, Κόνιτσα Ιωαννίνων, Άρτα και Χίος . Πέντε από τα 
ερωτηµατολόγια δεν είχαν συµπληρωµένες όλες τις ερωτήσεις και 
γι΄αυτό το λόγο αποκλείστηκαν από την στατιστική επεξεργασία.   
 
  Ως προς το φύλο το δείγµα αποτελούνταν από 17 άντρες(30,9%) και 38 
γυναίκες(69,1%).Αναφορικά µε την επαγγελµατική τους εξειδίκευση οι 
25 (45%) ήταν δάσκαλοι γενικής αγωγής και οι 30 (54,5%) δάσκαλοι 
ειδικής αγωγής.  
  
 Από τους συµµετέχοντες 18 (32,7%) ήταν ηλικίας 23-30 ετών, 
12(21,8%) ήταν 31-40 ετών, 20(36,4%) ήταν 41-5ο ετών και 5 (9,1%) 
ήταν 51-65 ετών. Από αυτά τα δεδοµένα προκύπτει ότι το 54,5% του 
δείγµατος είχε ηλικία κάτω των 40 ετών. 
 
  Από το δείγµα της συγκεκριµένης έρευνας οι 25 (45,5%) υπηρετούσαν 
σε ∆ηµοτικό Σχολείο Γενικής Αγωγής, οι 14(25,5%) σε ∆ηµοτικό 
Σχολείο Ειδικής Αγωγής, οι 8 (14,5%) σε τµήµα ένταξης και οι 8(14,5%) 
στην παράλληλη στήριξη. 
 

 
  Ως προς το επίπεδο εκπαίδευσής τους το µεγαλύτερο ποσοστό του 
δείγµατος ήταν κάτοχοι βασικού πτυχίου ΑΕΙ (70,9%),13(23,6%) ήταν 



κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου και 3(5,5%) διδακτορικού τίτλου.  Όσον 
αφορά στην επιµόρφωση , από τους 55 εκπαιδευτικούς οι 18 (32,7%) 
είχαν φοιτήσει σε ∆ιδασκαλείο, οι 10 (18.2%) είχαν παρακολουθήσει 
σεµινάρια ΠΕΚ, οι 8 (14,5%) είχαν παρακολουθήσει άλλα επιµορφωτικά 
σεµινάρια , οι 5 (9,1%)ΣΕΛ∆Ε και οι 14 δεν είχαν επιµορφωθεί µε κάτι 
από τα παραπάνω. 
 
  Σε σχέση µε τα χρόνια προϋπηρεσίας 16 εκπαιδευτικοί (29,1%)είχαν 
προϋπηρεσία 1-5 χρόνια, 11(20%)6-10 χρόνια, 6(10,9) 11-15 χρόνια, 
6(10,9) 16-20 χρόνια, 9 (16,4%) 21-25 χρόνια και 7 (12,7%) πάνω από 
25 χρόνια προϋπηρεσίας. 
  Όπως προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία περίπου οι µισοί από τους 
ερωτηθέντες(49,1%) είχαν κάτω από δέκα χρόνια προϋπηρεσίας.  
  
 
 
 2.2 Τύποι αποκλίνουσας συµπεριφοράς µαθητών 
 
  Παρακάτω θα παρουσιαστεί για κάθε ερώτηση η στατιστική ανάλυση 
των απαντήσεων που έδωσαν οι δάσκαλοι γενική και ειδικής αγωγής. Οι 
ερωτήσεις παρουσιάζονται σε θεµατικές ενότητες ακολουθώντας  τη 
δοµή του ερωτηµατολογίου. 
  Όσον αφορά τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε 
το στατιστικό πρόγραµµα SPSS statistics 17.0  όπου έγιναν οι µετρήσεις 
των συχνοτήτων και των µέσων όρων των απαντήσεων. Για τη σύγκριση 
και την ύπαρξη στατιστικής σηµαντικότητας στις απαντήσεις της οµάδας 
των δασκάλων γενικής και των δασκάλων ειδικής αγωγής έγινε η 
ανάλυση του παράγοντα t ,Independent-Sample T test. 
 
 2.3 Αποκλίνουσες συµπεριφορές στις διαπροσωπικές σχέσεις 
µαθητών 
 
   Η 

ενότητα αυτή του ερωτηµατολογίου αναφέρεται στους τύπους της 
αποκλίνουσας συµπεριφοράς µαθητών, οι οποίοι διακρίνονται σε τρείς 
οµάδες: διαπροσωπικές σχέσεις, µη επιθυµητή συµπεριφορά, αλλοεθνείς 
ή αλλόφωνοι. Οι συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί έπρεπε στις δύο πρώτες 
οµάδες να σηµειώσουν τη συχνότητα εµφάνισης στην τάξη τους των 
συµπεριφορών που αναγράφονταν από το 1=σπάνια ως το 
5=καθηµερινά.Στην τρίτη οµάδα έπρεπε να σηµειώσουν µε Χ τις 
αποκλίνουσες συµπεριφορές των αλλοεθνών ή αλλόφωνων µαθητών  που 
συναντούν στην τάξη τους.  
 



   Από την ανάλυση στατιστικής σηµαντικότητας προκύπτει ότι 
διαφέρουν σηµαντικά οι συχνότητες των συµπεριφορών που αποκλίνουν 
στις διαπροσωπικές σχέσεις στην οµάδα των δασκάλων γενικής αγωγής 
από την οµάδα των δασκάλων της ειδικής αγωγής.  
  Συγκεκριµένα οι δάσκαλοι της ειδικής αγωγής δήλωσαν ότι συναντούν 
συχνότερα αποκλίνουσες συµπεριφορές στις διαπροσωπικές σχέσεις των 
µαθητών τους κάτι που είναι λογικό και αναµενόµενο αν αναλογιστούµε 
ότι εντάσσονται στα πλαίσια της ειδικής αγωγής διαταραχές όπως ο 
αυτισµός που έχει κύριο χαρακτηριστικό την δυσκολία  στην 
επικοινωνία. 
 
 
  Οι δάσκαλοι της ειδικής αγωγής φαίνεται ότι συναντούν πολύ συχνά 
ακόµη και καθηµερινά τις εξής συµπεριφορές στους µαθητές τους: 
● Άρνηση στο να µοιραστούν πράγµατα µε άλλους ή να επιτρέψουν σε 
άλλους να συµµετέχουν σε ποσοστό 53%. 
● Ανησυχία, υπερδραστηριότητα, αδυναµία να µείνουν ήσυχοι για πολύ 
σε ποσοστό 50%. 
● Συνεχή επιζήτηση για την προσέλκυση της προσοχής των άλλων σε 
ποσοστό 46,7%. 
 Είναι αξιοσηµείωτο ότι και οι δάσκαλοι της γενικής αγωγής δήλωσαν ότι 
συναντούν συχνά ή πολύ συχνά τις δυο τελευταίες συµπεριφορές που 
αναγράφονται παραπάνω και µάλιστα σε υψηλά ποσοστά 60% και 66% 
αντίστοιχα. Στο αποτέλεσµα αυτό καταλήγει και η  έρευνα της 
Ζαφειροφούλου(1997) όπου το 50% του µαθητικού πληθυσµού του 
γενικού σχολείου ,σύµφωνα µε τους δασκάλους του, παρουσιάζει 
υπερκινητικότητα. 
  
  Η µόνη συµπεριφορά που δεν διαφέρει σηµαντικά στις δύο οµάδες είναι 
αυτή που αφορά στις υποτιµητικές ή επικριτικές παρατηρήσεις στους 
άλλους ανθρώπους p= 0,186.   
 
 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι συχνότητες των απαντήσεων 
ξεχωριστά στους δασκάλους γενικής και ειδικής αγωγής , ο µέσος όρος 
των απαντήσεων στην κάθε οµάδα και η στατιστική σηµαντικότητα. 
 
 
Πίνακας 1 

Αποκλίνουσες 
συµπεριφορές στις 
διαπροσωπικές 
σχέσεις 

Ποσοστό % δασκάλων γενικής αγωγής  
και δασκάλων ειδικής αγωγής σε κάθε πεδίο της πεντάβαθµης 
κλίµακας 
Σπάνια Μερικές 

Φορές 
συχνά Πολύ 

συχνά 
Καθηµε

ρινά                     
Μέσοι όροι 
Έλεγχος 



στατιστικής 
σηµαντικότ

ητας  
 

α. Απορρίπτει το έργο 
των άλλων στη 
σχολική τάξη  
 

16 (64%) 
8 
(26,7%) 
 

7   (28%) 
10(33,3
%) 
 

2 (8%) 
9(30%) 
 

--- 
1(3,3%) 
 
 
 

--- 
2( 6,7%) 

m=1,44 
m=2,30 
p=0,000 

β. Απειλεί µε λόγια ή 
µε πράξεις τους 
συµµαθητές και τους 
δασκάλους του. 
 

18(72%) 
11(36,7%
) 
 

4(16%) 
7(23,3%) 
 

1(4%) 
9(30%) 
 

-- 
2 (6,7%) 
 

2(8%) 
1(3,3%) 

m=1,56 
m=2,17 
p=0,026 

γ. Προσπαθεί να 
αλληλεπιδράσει µε 
τους συµµαθητές του, 
αλλά δεν γίνεται 
αποδεκτός από αυτούς 
εξαιτίας της 
συµπεριφοράς του. 
 

11(44%) 
4(13,3%) 
 
 

10(40%) 
9(30%) 

3(12%) 
8(26,7
%) 

--- 
6(20%) 

1(4%) 
3(10%) 

m=1,76 
m=2,83 
p=0,000 

δ. ∆εν αναγνωρίζει ή 
δεν ανταποκρίνεται 
κατάλληλα στις µη 
λεκτικές-κινητικές 
εκφράσεις,( π.χ. 
χειρονοµίες, εκφράσεις 
του προσώπου και του 
σώµατος) και στις 
κοινωνικές 
καταστάσεις 

13 (52%) 
4(13,3%) 

9(36%) 
7(23,3%) 

2(8%) 
6(20%) 

1(4%) 
6(20%) 

--- 
7(23,3
%) 

m=1,64 
m=3,17 
p=0,000 

ε. Αρνείται να 
µοιραστεί πράγµατα µε 
άλλους ή να επιτρέψει 
σε άλλους να 
συµµετέχουν 

8(32%) 
3(10%) 
 

11(44%) 
5(16,7%) 

5(20%) 
6(20%) 

1(4%) 
9(30%) 

--- 
7(23,3
%) 

m=2,00 
m=3,40 
p=0,000 

ζ. Μοιάζει ανίκανος ή 
απρόθυµος να 
εκφράσει αισθήµατα ή 
συναισθήµατα στους 
άλλους. 
 

13(52%) 
3(10%) 
 

8(32%) 
5(16,7%) 

1(4%) 
9(30%) 

3(12%) 
6(20%) 

--- 
7(23,3
%) 
 

m=1,84 
m=3,30 
p=0,000 
 



η. Τραυµατίζει 
σωµατικά τους 
συµµαθητές ή τους 
δασκάλους του. 
 

20(80%) 
8(26,7%) 
 

2(8%) 
10(33,3
%) 

2(8%) 
6(20%) 

1(4%) 
6(20%) 

--- 
--- 

m=1,40 
m=2,33 
p=0,000 
 

θ. Επιζητεί συνεχώς να 
προσελκύει την 
προσοχή των άλλων. 
 

3(12%) 
--- 

5(20%) 
6(20%) 

11(44%
) 
10(33,3
%) 

6(24%) 
6(20%) 

--- 
8(26,7
%) 

m=2,72 
m=3,53 
p=0,005 
 

ι. Αντιδρά ακατάλληλα 
στον εποικοδοµητικό 
διάλογο ή στα σχόλια 
των άλλων. 
 

9(36%) 
6(20%) 
 

8(32%) 
6(20%) 

5(20%) 
10(33,3
%) 

3(12%) 
5(16,7%) 

-- 
3(10%) 

m=2,04 
m=2,77 
p=0,017 

κ. Αποφεύγει να 
αλληλεπιδρά µε τους 
συµµαθητές ή τους 
δασκάλους. 

13(52%) 
5(16,7%) 
 

9(36%) 
6(20%) 

1(4%) 
9(30%) 

2(8%) 
5(16,7%) 

-- 
5(16,7
%) 

m=1,76 
m=2,97 
p=0,000 

λ. Κάνει υποτιµητικά 
σχόλια ή ακατάλληλες 
χειρονοµίες στους 
συµµαθητές και τους 
δασκάλους. 

9(36%) 
9(30%) 
 

12(48%) 
10(33,3
%) 

3(12%) 
5(16,7%) 

1(4%) 
5(16,7%) 

- 
1(3,3%) 

m= 1,88 
m=2,30 
p= ,040 

µ. Κάνει υποτιµητικές 
ή επικριτικές 
παρατηρήσεις στους 
άλλους ανθρώπους 

13(52%) 
13(43,3%) 
 

7(28%) 
7(23,3%) 

4(16%) 
6(20%) 

1(4%) 
3(10%) 

- 
1(3,3%) 

m= 1,72 
m=2,07 
p= ,186 

ν. Χρησιµοποιεί 
ακατάλληλες 
σωµατικές ή λεκτικές 
αντιδράσεις στους 
συµµαθητές ή τους 
δασκάλους στην 
προσπάθειά του να 
αλληλεπιδράσει µαζί 
τους. 
 

16(64%) 
7(23,3%) 
 

7(28%) 
5(16,7%) 

- 
10(33,3
%) 

2(8%) 
3(10%) 

- 
5(16,7%) 

m= 1,56 
m=2,80 
p= 0,000 

ξ. Αντιδρά 
ακατάλληλα, όταν 
πρόκειται να 
αναγνωρίσει ή να 
επαινέσει τους 
συµµαθητές και τους 

18(72%) 
6(20%) 
 

5(20%) 
10(33,3%) 

1(4%) 
12(40%) 

1(4%) 
1(3,3%) 

- 
1(3,3%) 

m= 1,40 
m=2,37 
p= 0,000 



δασκάλους. 
 
ο. Είναι ανήσυχος, 
υπερδραστήριος, δεν 
µπορεί να µείνει 
ήσυχος για πολύ 

6(24%) 
2(6,7%) 
 

4(16%) 
6(20%) 

8(32%) 
4(13,3
%) 

3(12%) 
10(33,3
%) 

4(16%) 
8(26,7
%) 

m=2,88 
m=3,53 
p= 0,020 

π. Αδιαφορεί για τα 
αισθήµατα των άλλων 
 

9(36%) 
4(13,3%) 
 

5(20%) 
4(13,3%) 

10(40%) 
7(23,3
%) 

1(4%) 
9(30%) 

- 
6(20%) 

m= 2,20 
m=3,30 
p= 0,000 

ρ. Τσακώνεται συχνά 
µε τα άλλα παιδιά ή 
κάνει τον νταή 
 

6(24%) 
4(13,3%) 
 

12(48%) 
11(36,7
%) 

3(12%) 
9(30%) 

4(16%) 
3(10%) 

- 
3(10%) 

m= 2,28 
m=2,67 
p= 0,080 

σ. Παρουσιάζει συχνά 
εκρήξεις θυµού 
 

9(36%) 
4(13,3%) 
 

9(36%) 
5(16,7%) 

3(12%) 
10(33,3
%) 

3(12%) 
8(26,7%) 

1(4%) 
3(10%) 

m= 2,04 
m=3,03 
p= 0,002 

τ. Νιώθει συχνά 
δυστυχισµένος ή 
αποθαρρηµένος ή 
κλαίει 
 

17(68%) 
3(10%) 
 

5(20%) 
8(26,7%) 

1(4%) 
11(36,7
%) 

2(8%) 
6(20%) 

- 
2(6,7%) 

m= 1,52 
m=2,87 
p=0 ,000 

 
 
 
 
 
2.4 Mη επιθυµητή συµπεριφορά 
 
   Όσον αφορά στις µη επιθυµητές συµπεριφορές υπάρχει πάλι σηµαντική 
στατιστική διαφορά στις απαντήσεις της οµάδας των δασκάλων γενικής 
από αυτές των δασκάλων ειδικής αγωγής. Οι τελευταίοι δηλώνουν ότι 
συναντούν σε µεγαλύτερη συχνότητα όλες τις “µη επιθυµητές’’ 
συµπεριφορές που αναφέρονται στον πίνακα.  
 
   Ωστόσο αυτές που εµφανίζονται πιο συχνά είναι οι λ,κ,µ  σε 
συχνότητες 56,7%, 53,3%, και 53,3% αντίστοιχα. Οι συµπεριφορές αυτές 
αφορούν την παρορµητικότητα, την έλλειψη εµφανή αυτοελέγχου, την 
αδυναµία  εκτίµησης των συνεπειών της συµπεριφοράς του µαθητή και 
την απαίτηση για άµεση ανταµοιβή ή έπαινο. 
 
 
Πίνακας 2 



Μη επιθυµητή 
συµπεριφορά 

Ποσοστό % δασκάλων γενικής αγωγής  
και δασκάλων ειδικής αγωγής σε κάθε πεδίο της πεντάβαθµης 
κλίµακας 
Σπάνια Μερικές 

φορές 
Συχνά Πολύ 

συχνά 
Καθηµερι

νά                     
Μέσοι όροι 
Έλεγχος 
στατιστικής 
σηµαντικότη

τας 
α.Απουσιάζει 
αδικαιολόγητα ή 
καθυστερεί να έρθει 
στο µάθηµα. 

20(80%) 
15(50%) 
 

3(12%) 
8(26,7%) 

2(8%) 
5(16,7
%) 

____ 
1(3,3%) 

______ 
1(3,3%) 

m=1,28 
m=1,83 
 
p=0,003 

β. Αδυνατεί να 
συµµετάσχει λεκτικά 
ή ενεργά σε οµαδικές 
δράσεις ή 
καταστάσεις 

8(32%) 
4(13,3%) 
 

9(36%) 
8(26,7%) 

2(8%) 
7(23,3
%) 

4(16%) 
9(30%) 

2(8%) 
2(6,7%) 

m=2,32 
m=2,90 
p=0,048 

γ. Εµφανίζει 
απότοµες ή 
δραµατικές αλλαγές 
διάθεσης ή 
συναισθηµάτων 

8(32%) 
3(10%) 
 

13(52%) 
6(20%) 

3(12%) 
13(43,3
%) 

1(4%) 
6(20%) 

_____ 
2(6,7%) 

m=1,88 
m=2,93 
 
p=0,000 

δ. Επιδίδεται σε 
ακατάλληλες 
σεξουαλικές 
συµπεριφορές. 

23(92%) 
16(53,3%) 
 

1(4%) 
7(23,3%) 

1(4%) 
2(6,7%) 

 
3(10%) 

 
2(6,7%) 

m=1,12 
m=1,93 
 
p=0,000 

ε. Εµφανίζει 
συµπεριφορές που 
δεν σχετίζονται µε 
τις άµεσες 
καταστάσεις (π.χ. 
γελάει ή φωνάζει 
χωρίς λόγο). 

13(52%) 
6(20%) 
 

7(28%) 
7(23,3%) 

5(20%) 
6(20%) 

 
5(16,7%) 

 
6(20%) 

m=1,68 
m=2,93 
 
 
p=0,000 

ζ. Βρίζει άλλα άτοµα 
ή αντικείµενα για τα 
δικά του λάθη ή τις 
δυσκολίες. 
 

17(68%) 
12(40%) 
 

6(24%) 
5(16,7%) 

1(4%) 
7(23,3%) 

1(4%) 
5(16,7%) 

 
1(3,3%) 

m=1,44 
m=2,27 
p=0,000 

η. ∆εν ακολουθεί τις 
οδηγίες και τις 
υποδείξεις του 
δασκάλου ή τους 

8(32%) 
3(10%) 
 

10(40%) 
5(16,7) 

4(16%) 
12(40%) 

3(12%) 
7(23,3%) 

 
3(10%) 
 
 

m=2,08 
m=3,07 
p=0,000 



κανόνες της τάξης  
θ. Κάνει συνειδητά 
ψευδείς δηλώσεις. 
 

11(44,4%) 
9(30%) 
 

11(44,4%) 
7(23,3%) 

2(8%) 
10(33,3
%) 

1(4%) 
2(6,7%) 

 
2(6,7%) 

m=1,72 
m=2,37 
p=0,004 

ι. Προκαλεί 
ακατάλληλους 
θορύβους. 
 

13(52%) 
1(3,3%) 
 

6(24%) 
9(30%) 

5(20%) 
11(36,7
%) 

1(4%) 
4(13,3%) 

 
5(16,7%) 

m=1,76 
m=3,10 
 
 
 
p=0,000 

κ. Αδυνατεί να 
εκτιµήσει ή να 
υποτιµήσει τις 
συνέπειες της 
συµπεριφοράς του. 
 

5(20%) 
4(13,3%) 
 

9(36%) 
6(20%) 

4(16%) 
4(13,3
%) 

6(24%) 
13(43,3
%) 

1(4%) 
3(10%) 

m=2,56 
m=3,17 
 
p=0,042 

λ.Ενεργεί 
παρορµητικά, χωρίς 
εµφανή αυτοέλεγχο. 

8(32%) 
2(6,7%) 
 

7(28%) 
2(6,7%) 

6(24%) 
9(30%) 

4(16%) 
12(40%) 

 
5(16,7%) 

m=2,24 
m=3,53 
p=0,000 

µ. Απαιτεί άµεση 
ανταµοιβή ή έπαινο. 
 

7(28%) 
4(13,3%) 
 

6(24%) 
2(6,7%) 

5(20%) 
8(26,7%) 

3(12%) 
11(36,7
%) 

4(16%) 
5(16,7%) 

m=2,64 
m=3,37 
p=0,021 
 

ν.Εµφανίζει 
συµπεριφορές 
αποστασιοποιηµένες 
από καθήκοντα (π.χ. 
στρέφει το βλέµµα 
µακριά από το 
καθήκον/ άσκηση, 
αποφεύγει την 
οπτική επαφή, 
παραµένει στην 
άσκηση µόνον για 
µικρές χρονικές 
περιόδους 

4(16%) 
3(10%) 
 

11(44%) 
4(13,3%) 

2(8%) 
12(40%) 

7(28%) 
6(20%) 

1(4%) 
5(16,7%) 

m=2,60 
m=3,20 
p=0,036 

ξ. Συνεχίζει να 
εµπλέκεται σε µια 
συµπεριφορά , για 
µεγαλύτερο χρονικό 
διάστηµα από όσο 
αυτή απαιτεί (δηλ. 
αποτυγχάνει να 

10(40%) 
3(10%) 
 

5(20%) 
5(16,7%) 

5(20%) 
12(40%) 

5(20%) 
6(20%) 

 
4(13,3%) 

m=2,20 
m=3,10 
 
p=0,002 



προσαρµόζει ή να 
τροποποιεί 
συµπεριφορές σε 
διαφορετικές 
καταστάσεις) 
 
ο. Οικειοποιείται 
πράγµατα που 
ανήκουν σε άλλους. 
 

19(76%) 
5(16,7%) 
 

3(12%) 
9(30%) 

1(4%) 
5(16,7
%) 

2(8%) 
9(30%) 

 
2(6,7%) 

m=1,44 
m=2,80 
 
p=0,000 

π. Καταστρέφει 
αντικείµενα ξένης 
ιδιοκτησίας (π.χ 
βιβλία, κλειδαριές 
κτο.) 

19(76%) 
10(33,3%) 
 

5(20%) 
8(26,7%) 

1(4%) 
8(26,7%) 

 
3(10%) 

 
1(3,3%) 

m=1,32 
m=2,23 
 
p=0,000 

ρ. Μιλάει σε 
ακατάλληλο χρόνο ή 
κάνει ασήµαντα 
σχόλια 

7(28%) 
3(10%) 
 

10(40%) 
8(26,7%) 

1(4%) 
9(30%) 

5(20%) 
8(26,7%) 

2(8%) 
2(6,7%) 

m=2,40 
m=2,93 
 
p=0,059 

σ. Χρησιµοποιεί 
αισχρόλογα ή 
υβριστικό λόγο 

24(96%) 
26(86,7%) 

1(4%) 
4(13,3%) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

m=1,56 
m=2,20 
 
p=0,004 
 
 
 
 

τ. Βρίσκεται  υπό την 
επήρεια ουσιών και 
αλκοόλ ή µεταφέρει 
και χρησιµοποιεί 
ουσίες και αλκοόλ 
στο σχολείο. 
 

24(96%) 
28(93,3%) 

1(4%) 
2(6,7%) 

______
_____ 

______
______ 

_______
_______ 

m=1,04 
m=1,27 
 
p=0,022 

υ. Λέει  ψέµατα ή 
εξαπατά τους άλλους 
 

17(68%) 
14(46,7%) 
 

6(24%) 
6(20%) 

2(8%) 
8(26,7%) 

 
1(3,3%) 

 
1(3,3%) 

m=1,40 
m=1,97 
 
p=0,004 

φ. Ενοχλεί συνεχώς 
τους συµµαθητές 
του, ενώ αυτοί 
δουλεύουν 
 

8(32%) 
6(20%) 
 

8(32%) 
7(23,3%) 

7(28%) 
9(30%) 

1(4%) 
6(20%) 

1(4%) 
2(6,7%) 

m=2,16 
m=2,70 
 
 
p=0,054 



   Τα αποτελέσµατα αυτά µπορούν να εξηγηθούν από την αύξηση του 
αριθµού των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας που 
αναγνωρίζονται ότι έχουν ∆ιαταραχή Ελλειµµατικής Προσοχής και/ή 
Υπερκινητικότητα. Η ∆ΕΠ/Υ είναι µια από τις συχνότερες νεύρο – 
αναπτυξιακές διαταραχές (ΕΕΜ ∆ΕΠΥ, 2010), η οποία σύµφωνα µε τον 
ορισµό που δίνει η Αµερικάνικη Ψυχιατρική Εταιρία (American 
Psychological Association – APA), στο 4ο ∆ιαγνωστικό και Στατιστικό 
Εγχειρίδιο Ψυχικών ∆ιαταραχών (Diagnostic and Statistical Manual of 
mental disorders – DSM IV), χαρακτηρίζεται από «επίµονες δυσκολίες 
στην συγκέντρωση της προσοχής και/ή υπερκινητικότητα – 
παρορµητικότητα συχνότερα και σε µεγαλύτερο βαθµό από ότι συνήθως 
παρατηρείται σε άτοµα παροµοίου βαθµού ανάπτυξης» (αναφ. από 
Wright, 2002: 4).  
 
 
    Στον ελλαδικό χώρο, σε έρευνα που πραγµατοποίησαν οι Κάκουρος 
και Μανιαδάκη που βασίστηκε σε αξιολογήσεις εκπαιδευτικών µε βάση 
τα διαγνωστικά κριτήρια DSM-IV, διαπίστωσαν ότι ένα ποσοστό 10% 
του ελληνικού µαθητικού πληθυσµού παρουσιάζει ∆ΕΠ/∆ΕΠΥ 
(Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2000: 81). Επιπλέον, τα παιδιά µε αυτή την 
διαταραχή όπως αποδεικνύει πληθώρα σχετικών ερευνών  
κινητοποιούνται γενικά δυσκολότερα και ανταποκρίνονται και αντιδρούν 
διαφορετικά σε ενισχυτές και αµοιβές, συγκριτικά µε παιδιά χωρίς 
∆ΕΠ/Υ (Aase & Sagvolden, 2006; Carlson et al, 2002; Levy & Hobbes, 
1996; Luman, Oosterlaan & Sergeant, 2005; Neef, Bicard & Endo, 2001; 
Rubia et al, 2009; Slusarek et al, 2001; Volkow et al., 2009) 
 
 
  
 
 
2.5 Αλλοεθνείς ή αλλόφωνοι µαθητές 
  Η ενότητα αυτή αναφέρεται στις επιλογές-απαντήσεις των 
εκπαιδευτικών όσον αφορά στις µορφές αποκλίνουσας συµπεριφοράς 
που συναντούν συχνότερα στους αλλοεθνείς-αλλόφωνους µαθητές του 
σχολείου τους. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα του παρακάτω πίνακα οι δύο 
οµάδες που συγκρίνουµε ,δάσκαλοι γενικής µε δάσκαλοι ειδικής αγωγής, 
δεν διαφέρουν σηµαντικά στις περισσότερες από τις απαντήσεις τους.  

 
χ. ∆ιασπά την οµαλή 
λειτουργία της τάξης. 

6(24%) 
3(10%) 
 

6(24%) 
4(13,3%) 

7(28%) 
14(46,7
%) 

5(20%) 
5(16,7%) 

1(4%) 
4(13,3%) 

m=2,56 
m=3,10 
p=0,050 



  Εκεί που συµφωνούν τα περισσότερα µέλη (53 και 72%) και των δύο 
οµάδων είναι  στο γεγονός ότι  οι µορφές αποκλίνουσας συµπεριφοράς 
των αλλοεθνών/ αλλόφωνων µαθητών καθορίζονται από το κοινωνικό 
και µορφωτικό επίπεδο των γονέων τους. ∆ιαπιστώνουµε επίσης από τις 
απαντήσεις τους την άποψή τους ότι οι συµπεριφορές των παιδιών των 
µειονοτικών οµάδων είναι όµοιες µε αυτές των παιδιών της 
πλειοψηφούσας οµάδας γεγονός που υποστηρίζεται και από 
προηγούµενη έρευνα (Γουδήρας και συνεργάτες 2008). 
 
Ωστόσο υπάρχει µια στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=0,006) στην 
ερώτηση σχετικά µε τις αποκλίνουσες συµπεριφορές και το αν  
προτιµούν να χειρίζονται, αυτές της πλειοψηφούσας οµάδας έναντι 
αυτών των αλλοεθνών/αλλόφωνων. Οι δάσκαλοι της ειδικής αγωγής σε 
ποσοστό 30% επέλεξαν αυτή την ενέργεια. 
 
Πίνακας 3 

Ποσοστά δασκάλων  γενικής και ειδικής αγωγής που 
επέλεξαν τη συγκεκριµένη ενέργεια. 

Έλεγχος 
στατιστικής 
σηµαντικότητας 

α. Αντιµετωπίζετε στο σχολείο σας 
αποκλίνουσες ή παραβατικές 
συµπεριφορές παιδιών που ανήκουν σε 
µειονοτικές οµάδες; 

11(44%) 
14(46,7%) 

p=0,648 

β. Οι συµπεριφορές των παιδιών των 
µειονοτικών οµάδων είναι όµοιες µε 
αυτές των παιδιών της πλειοψηφούσας 
οµάδας; 
 
 
 

15(60%) 
19(63,3) 

p=0,324 

γ. Οι αλλοεθνείς ή αλλόφωνοι µαθητές 
αναπτύσσουν διαφορετικό ψυχισµό 
από τους γηγενείς µαθητές; 
 

11(44%) 
11(36,7%)     

p=0,597 

δ. Το πολιτισµικό κεφάλαιο των 
αλλοεθνών αλλόφωνων µαθητών 
επηρεάζει τη συχνότητα και το είδος 
της αποκλίνουσας ή παραβατικής 
συµπεριφοράς τους; 
 

8(32%) 
12(40,1%) 

p=0,380 

ε. Η µεθοδολογική προσέγγιση της 
αποκλίνουσας ή παραβατικής 
συµπεριφοράς των αλλοεθνών/ 

5(20%) 
6(20%) 

p=0,769 



 
 
  
 2.6 Παιδαγωγικές παρεµβάσεις σε επίπεδο σχολείου 
  
  Στις ερωτήσεις που τέθηκαν στους εκπαιδευτικούς σχετικά µε την 
αντιµετώπιση των αποκλινόντων ή παραβατικών συµπεριφορών 
δήλωσαν ότι προβαίνουν σε ενηµέρωση των γονέων (96% των δασκάλων 
γενικής και 93,3% δασκάλων ειδικής αγωγής) και προτείνουν στους 
γονείς να συµβουλευτούν ειδικούς επαγγελµατίες και θεσµούς(68% των 
δασκάλων γενικής και το 76,6% των δασκάλων ειδικής αγωγής). 
  Παρόλα αυτά όµως φαίνεται ότι λιγότεροι είναι αυτοί και από τις δυο 
οµάδες που αναλαµβάνουν την ευθύνη συλλογικά για την παραποµπή 
των µαθητών στους ειδικούς. 

αλλόφωνων µαθητών σας διαφέρει από 
τη µεθοδολογία προσέγγισης της 
συµπεριφοράς των µαθητών της 
πλειοψηφούσας οµάδας; 
 
ζ. Η αντιµετώπιση της αποκλίνουσας ή 
παραβατικής συµπεριφοράς των 
αλλοεθνών / αλλόφωνων µαθητών σας 
δηµιουργεί µεγαλύτερες δυσκολίες σε 
σύγκριση µε αυτές των άλλων 
µαθητών; 
 

6(24%) 
7(23,3%) 
 

p=0,821 

η. Η σχολική επίδοση των αλλοεθνών/ 
αλλόφωνων µαθητών συναρτάται µε 
τη συχνότητα και το είδος της 
αποκλίνουσας ή παραβατικής 
συµπεριφοράς τους; 
 

9(36%) 
12(40,1%) 
 

p=0,806 

θ. Μεταξύ αλλοεθνών/ αλλόφωνων και 
µαθητών της πλειοψηφούσας οµάδας 
προτιµάτε να χειρίζεστε αποκλίνουσες 
συµπεριφορές που εµφανίζουν οι 
µαθητές της πλειοψηφίας; 
 

2(8%) 
9(30%) 

p=0,006 

ι. Οι µορφές αποκλίνουσας 
συµπεριφοράς των αλλοεθνών/ 
αλλόφωνων µαθητών καθορίζονται 
από το κοινωνικό και µορφωτικό 
επίπεδο των γονέων τους; 

18(72%) 
16(53,3%) 

p=0,019 



  Συγκρίνοντας τις δυο οµάδες είναι χαρακτηριστικό ότι οι δάσκαλοι της 
ειδικής(43,3%) έχουν την τάση (p=0,008) να αναλαµβάνουν πιο συχνά 
προσωπικά ως εκπαιδευτικοί την πρωτοβουλία να απευθυνθούν σε 
ειδικούς ή θεσµούς.  
 Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των 
εκπαιδευτικών δηλώνει ότι ακόµα και σε περιπτώσεις που οι γονείς 
αδιαφορούν, το σχολείο δεν παραιτείτε ούτε αµελεί την λήψη µέτρων για 
τις συµπεριφορές πρόβληµά. ∆ιαφαίνεται λοιπόν ότι στον συλλογισµό 
των εκπαιδευτικών επικρατεί η αντίληψη ότι είναι εν µέρει ευθύνη του 
σχολείου η αντιµετώπιση των µαθητών µε αποκλίνουσα συµπεριφορά. 
Εξάλλου , σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία, ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού είναι ιδιαίτερα κρίσιµος για την στήριξη των µαθητών µε 
αποκλίνουσα συµπεριφορά (Farrell,2006). 
   
 
    
 Πίνακας 4 
Τι κάνετε στο σχολείο τους ,όταν οι γονείς 
αδιαφορούν για την αποκλίνουσα ή παραβατική 
συµπεριφορά των παιδιών τους; 

Ποσοστά 
δασκάλων  
γενικής και 
δασκάλων 
ειδικής που 
επέλεξαν τη 
συγκεκριµέ

νη ενέργεια. 

Έλεγχος 
στατιστική

ς 
σηµαντικό

τητας 

α. Καλείτε τους γονείς του µαθητή στο σχολείο για 
να τους ενηµερώσετε και να συζητήσετε. 

24(96%) 
28(93,3%) 

p=0,639 

β. Προτείνετε στους γονείς να συµβουλευτούν 
ειδικούς επαγγελµατίες και θεσµούς: σχολικό 
σύµβουλο, σχολικό ψυχολόγο,κοινωνικό λειτουργό, 
ΚΕ∆∆Υ , Κέντρο Ψυχικής Υγείας, Κέντρο 
Νεότητας, Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο 

17(68%) 
23(76,6%) 

p=0,412 

γ. Αναλαµβάνετε συλλογικά την πρωτοβουλία και 
την ευθύνη, για να παραπέµψετε τους µαθητές σε 
ειδικούς επαγγελµατίες ή θεσµούς. 

12(48%) 
13(43,3%) 

p=0,698 

δ. Λαµβάνετε µέτρα διαπαιδαγώγησης ή πειθαρχίας 
ως σχολείο ή σύλλογος. 

13(52%) 
8(26,7%) 

p=0,868 

ε. Αναλαµβάνετε την πρωτοβουλία µεµονωµένα ως 
εκπαιδευτικός να απευθυνθείτε σε ειδικούς ή 
θεσµούς. 

6(24%) 
13(43,3%) 

p=0,081 

ζ. Παραιτείστε ή αµελείτε ως σχολείο να λάβετε 
µέτρα, επειδή δεν ενδιαφέρονται οι γονείς. 

0(0%) 
3(10%) 

p=0,013 

η. Προσπαθείτε να αγνοείτε ή να µην δίνετε 3(12%) p=0,100 



προσοχή στην αποκλίνουσα συµπεριφορά των 
µαθητών σας, ώσπου αυτή ατονήσει. 

8(26,7%) 

 
   Η ερώτηση που κλήθηκαν να απαντήσουν στην συνέχεια οι 
εκπαιδευτικοί ήταν η εξής: Ποιοι λόγοι σας οδηγούν να λάβετε αυστηρά 
παιδαγωγικά µέτρα ως σχολείο ή σύλλογος, προκειµένου να 
αντιµετωπίσετε µορφές αποκλίνουσας ή παραβατικής συµπεριφοράς;  
  Το σηµείο που διαφέρουν σηµαντικά οι δυο οµάδες αφορά την λήψη 
αυστηρών µέτρων µε σκοπό την διδαχή στους µαθητές ότι στη ζωή  τους 
πρέπει να σέβονται την δικαιοσύνη ή και άλλες αρχές. Αυτή την άποψη 
υποστηρίζουν περισσότερο οι δάσκαλοι της γενικής αγωγής (72%) σε 
αντίθεση µε τους συναδέλφους τους της ειδικής (30%). 
 
Πίνακας 5 
Λαµβάνετε αυστηρά µέτρα όταν: Ποσοστά 

δασκάλων  
γενικής και 
δασκάλων 
ειδικής που 
επέλεξαν τη 
συγκεκριµένη 
ενέργεια. 

 

α. πρόκειται για ακραίες µορφές αποκλίνουσας 
συµπεριφοράς ή κρίσεις. 
 

19(76%) 
22(73,3%) 

p=0,801 

β. πρόκειται για οµαδικές µορφές αποκλίνουσας 
συµπεριφοράς ή κρίσεις. 
 

12(48%) 
20(66,6%) 

p=0,110 

γ. δεν αποδίδουν ηπιότερες µορφές διαπαιδαγώγησης 
των µαθητών. 
 

12(48%) 
18(59,9%) 

p=0,315 

δ. οι  µαθητές επιµένουν να επιδίδονται σε µορφές 
αποκλίνουσας συµπεριφοράς. 

12(48,8%) 
17(56,6%) 

p=0,471 

ε. θέλετε να δηµιουργήσετε συνθήκες αρνητικής 
ενίσχυσης (απόσβεσης) της αποκλίνουσας  
συµπεριφοράς. 

8(32%) 
11(36,6%) 

p=0,686 

ζ. επιδιώκετε να προστατεύσετε τους άλλους 
µαθητές, ώστε να µην αποβούν αυτοί θύµατα. 
 

15(60%) 
14(46,6%) 

p=0,268 

η. επιδιώκετε να περιορίσετε την έκταση της 
αποκλίνουσας συµπεριφοράς ή των κρίσεων. 
 

14(56%) 
16(53,3%) 

p=0,825 



θ. θέλετε να διδάξετε στους µαθητές ότι στην 
κοινωνία οι αποκλίσεις και οι παραβάσεις των 
κανόνων τιµωρούνται. 
 

10(40%) 
13(43,3%) 

p=0,780 

ι. θέλετε να διδάξετε στους µαθητές ότι στη ζωή  
τους πρέπει να σέβονται την δικαιοσύνη ή και άλλες 
αρχές. 
 

18(72%) 
9(30%) 

 
p=0,000 

κ. επιδιώκετε να αποτρέψετε τους µαθητές από τη 
µίµηση µορφών αποκλίνουσας συµπεριφοράς. 
 

14(56%) 
12(40%) 

p=0,181 

λ. θέλετε να δείξετε στους µαθητές ότι µπορείτε να 
ελέγχετε τις ανεπιθύµητες καταστάσεις. 
 

8(32%) 
1(3,3%) 

p=0,007 

µ. πιστεύετε ότι πειθαρχικά µέτρα µακροπρόθεσµα 
θα έχουν θετικά αποτελέσµατα. 

2(8%) 
8(20%) 

p=0,022 

ν. δεν γνωρίσετε άλλους τρόπους βελτίωσης ή 
ελέγχου της αποκλίνουσας συµπεριφοράς. 

0(0%) 
2(6,7%) 

p=0,045 

 
 
2.7 Παιδαγωγικές παρεµβάσεις σε επίπεδο τάξης 
 
Στην ερώτηση «όταν ανακύπτουν µη επιθυµητές συµπεριφορές των 
µαθητών σας ή κρίσεις συµπεριφοράς, οι οποίες διαταράσσουν το 
ψυχολογικό κλίµα της τάξης σας, πως τις αντιµετωπίζετε συνήθως;» 
ξεχωρίζουν οι δύο οµάδες µόνο στην προτίµηση των εκπαιδευτικών της 
ειδικής να αγνοούν πιο συχνά από τους συναδέλφους τους το πρόβληµα 
ώστε να ατονήσει. 
Πίνακας 6 

 Σπάνια Μερικές 
φορές 

συχνά Πολύ 
συχνά 

καθηµερινά Έλεγχος 
στατιστικής 
σηµαντικότητας 

α. Προτιµάτε 
να 
αντιµετωπίζετε 
εσείς το 
ζήτηµα µέσα 
στην τάξη σας 
κα να µην το 
κοινοποιείτε 
στους άλλους 
συναδέλφους, 

5(20%) 
4(13,3%) 

6(24%) 
7(23,3%) 

5(20%) 
11(36,6%) 

6(24%) 
6(20%) 

3(12%) 
2(6,7%) 

p=0,981 



   
 
 
  Οι δάσκαλοι της ειδικής αγωγής φαίνεται πως διαφέρουν σε αρκετές 
από τις επιλογές τους όσον αφορά στις παρεµβάσεις τους µέσα στην 
τάξη. ∆ηλώνουν ότι αξιοποιούν την επαγγελµατική τους πείρα που τους 
βοηθά σε καθηµερινό επίπεδο στην αντιµετώπιση των ζητηµάτων που 
προκύπτουν και ότι εφαρµόζουν κατάλληλα θεωρητικά µοντέλα το ίδιο 
συχνά. 
  Επιπλέον όπως φάνηκε και σε προηγούµενα αποτελέσµατα της έρευνάς 
µας οι δάσκαλοι της ειδικής προτιµούν συχνά ως καθηµερινά(40%) να 
αγνοούν την αποκλίνουσα συµπεριφορά , ώστε αυτή να ατονήσει και να 
σβήσει. 
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σε ειδικούς ή 
στους γονείς 
των µαθητών 
σας 
β. Προτιµάτε 
να εµπλέκετε 
και άλλους 
(συναδέλφους, 
επαγγελµατίες, 
γονείς, φορείς 
κλπ.) 

3(12%) 
5(16,7%) 

9(36%) 

10(33,3%) 

8(32%) 
9(30%) 

5(20%) 
5(16,7%) 

0(0%) 
1(3,3%) 

p=0,734 

γ. Αγνοείτε το 
πρόβληµα, 
ώστε αυτό να 
ατονήσει. 

17(68%) 
13(43,3%) 

5(20%) 
7(23,3%) 

3(12%) 
8(26,7%) 

0(0%) 
2(6,7%) 

0(0%) 
0(0%) 

p=0,002 

Όταν προτιµάτε το 
ζήτηµα να µένει µέσα 
στην τάξη και να µην 
φθάνει στους άλλους 
συναδέλφους, τότε: 

Σπάνια Μερικές 
φορές 

Συχνά Πολύ 
συχνά 

Καθηµερ

ινά 
Έλεγχος 
στατιστικής 
σηµαντικότη

τας 

α. αναλαµβάνετε την 
ατοµική ευθύνη και 
πρωτοβουλία για την 
αντιµετώπιση του 
ζητήµατος 
 
 

1(4%) 
2(6,7%) 

2(8%) 
2(6,7%) 

14(56
%) 
11(36,

6%) 

6(24%) 
12(40%
) 

2(8%) 
3(10%) 

p=0,487 



β. επιχειρείτε να 
αντιµετωπίζετε το ζήτηµα 
χρησιµοποιώντας την 
επαγγελµατική σας 
εµπειρία 

1(4%) 
0(0%) 

4(16%) 
5(16,7%) 

14(56
%) 
9(30%
) 

5(20%) 
13(43,3
%) 

1(4%) 
3(10%) 

p=0,044 

γ. εφαρµόζετε ένα 
θεωρητικό µοντέλο που 
κρίνετε εσείς κατάλληλο 

10(40%) 
4(13,3%) 

3(12%) 
8(26,7%) 

10(40
%) 
9(30%
) 

2(8%) 
8(26,7
%) 

0(0%) 
1(3,3%) 

p=0,015 

δ. προτιµάτε να αγνοείτε 
την αποκλίνουσα 
συµπεριφορά , ώστε αυτή 
να ατονήσει και να σβήσει 

14(56%) 
14(46,6
%) 

6(24%) 
4(13,3%) 

5(20%
) 
9(30%
) 

0(0%) 
2(6,7%) 

0(0%) 
1(3,3%) 

p=0,058 

ε. προσπαθείτε να 
ελέγξετε τους µαθητές 
λαµβάνοντας άµεσα 
παιδαγωγικά ή πειθαρχικά 
µέτρα 
 
 

2(8%) 
1(3,3%) 

6(24%) 
6(20%) 

14(56
%) 
15(50
%) 

3(12%) 
8(26,7
%) 

0(0%) 
0(0%) 

p=0,137 

ζ. δείχνετε κατανόηση 
στους συγκεκριµένους 
µαθητές και προσπαθείτε 
να συναισθανθείτε την 
ψυχολογική τους 
κατάσταση 

1(4%) 
0(0%) 

4(16%) 
2(6,7%) 

9(36%
) 
17(56,
6%) 

10(40%
) 
8(26,7
%) 

1(4%) 
3(10%) 

p=0,411 

η. επιδιώκετε να 
δηµιουργήσετε µια 
γέφυρα ε  πικοινωνίας µε 
τον µαθητή ή τους 
µαθητές και αναζητάτε 
ευκαιρίες για να 
συζητήσετε το ζήτηµα 
µαζί τους 

0(0%) 
0(0%) 

2(8%) 
1(3,3%) 

9(36%
) 
17(56,
6%) 

8(32%) 
7(23,3
%) 

6(24%) 
7(23,3%) 

p=0,805 

θ. προσπαθείτε να 
διδάξετε στους µαθητές 
στρατηγικές και τεχνικές 
ελέγχου της 
συµπεριφοράς τους 

1(4%) 
1(3,3%) 

3(12%) 
4(13,3%) 

12(48
%) 
14(46,
6%) 

5(20%) 
5(16,7
%) 

4(16%) 
7(23,3%) 

p=0,852 

ι. προσπαθείτε να 
διδάξετε στους µαθητές 
τρόπους να 
αναστοχάζονται τις 

2(8%) 
1(3,3%) 

2(8%) 
5(16,7%) 

9(36%
) 
12(40
%) 

8(32%) 
7(23,3
%) 

4(16%) 
5(16,7%) 

p=0,794 



 
 
Η ερώτηση που ακολούθησε αφορούσε τις περιπτώσεις που οι 
εκπαιδευτικοί προτιµούν να εµπλέξουν και άλλους, ώστε να λαµβάνεται 
µια συλλογική ευθύνη ή απόφαση για το ζήτηµα και τις ενέργειες στις 
οποίες προβαίνουν.  
  ∆ιαφορά βρέθηκε να έχουν οι δάσκαλοι τις ειδικής στο γεγονός ότι 
επιδιώκουν συχνότερα να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα σε συνεργασία 
µε τους συναδέλφους που διδάσκουν στην τάξη του µαθητή και επιπλέον 
το συζητάνε πιο συχνά µε τους συναδέλφους που εµπιστεύονται. 
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 σπάνια µερικές 
φορές 

συχνά πολύ 
συχνά 

καθηµερι

νά 
Έλεγχος 
στατιστικ

ής 
σηµαντικό

τητας 
α. συζητάτε το 
ζήτηµα µόνο µε 
τους 
συναδέλφους που 
εµπιστεύεσθε 

5(20%) 
2(6,7%) 

9(36%) 
7(23,3%) 

6(24%) 
11(36,6%) 

5(20%) 
8(26,7%) 

6(24%) 
2(6,7%) 

p=0,018 

β. συζητάτε το 
ζήτηµα µόνο µε 
τους 
συναδέλφους σας 
για να 
επωφεληθείτε από 
την εµπειρία τους 

2(8%) 
2(6,6%) 

9(36%) 
8(26,7%) 

9(36%) 
10(33,3%) 

3(12%) 
7(23,3%) 

2(8%) 
3(10%) 

p=0,290 

γ. επιδιώκετε να 
αντιµετωπίσετε 
το πρόβληµα σε 
συνεργασία µε 
τους 
συναδέλφους που 
διδάσκουν στην 
τάξη του µαθητή 

1(4%) 
0(0%) 

6(24%) 
1(3,3%) 

11(44%) 
14(46,6%) 

5(20%) 
11(36,6%) 

2(8%) 
4(13,3%) 

p=0,006 

εκδηλώσεις της µη 
επιθυµητής συµπεριφοράς 
τους ή να λαµβάνουν 
υπόψη τις συνέπειες των 
πράξεών τους 



δ. µεταφέρετε το 
ζήτηµα στο 
διευθυντή του 
σχολείου για να 
αποφασίσει ο 
ίδιος 

7(28%) 
9(30%) 

9(36%) 
8(26,7%) 

8(32%) 
11(36,6%) 

1(4%) 
2(6,7%) 

0(0%) 
0(0%) 

p=0,720 

ε. µεταφέρετε το 
ζήτηµα στο 
σύλλογο 
διδασκόντων 

7(28%) 
14(46,6%) 

7(28%) 
4(13,3%) 

8(32%) 
9(30%) 

2(8%) 
3(10%) 

1(4%) 
0(0%) 

p=0,274 

ζ. επιδιώκετε την 
επικοινωνία και 
τη σύµπραξη της 
οικογένειας του 
µαθητή 

1(4%) 
1(3,3%) 

3(12%) 
4(13,3%) 

5(20%) 
10(33,3%) 

13(52%) 
12(40%) 

3(12%) 
3(12%) 

p=0,492 

η. καταφεύγετε σε 
ειδικούς 
επαγγελµατίες ή 
θεσµούς 
επιδιώκοντας 
εξειδικευµένη 
στήριξη: σχολικό 
σύµβουλο, 
σχολικό 
ψυχολόγο, 
κοινωνικό 
λειτουργό, 
ΚΕ∆∆Υ, Κέντρο 
Ψυχικής Υγείας, 
Κέντρο 
Νεότητας, 
Ιατροπαιδαγωγικό 
κέντρο 

9(36%) 
5(16,7%) 

7(28%) 

9(30%) 

3(12%) 
6(20%) 

5(20%) 
10(33,3%) 

1(4%) 
0(0%) 

p=0,132 

θ. αφήνετε την 
ευθύνη στην 
οικογένεια για να 
αντιµετωπίσει το 
πρόβληµα 

16(64%) 
19(63,3%) 

6(24%) 
5(16,7%) 

3(12%) 
6(20%) 

0(0%) 
0(0%) 
 

0(0%) 
0(0%) 

p=0,643 

ι. συζητάτε το 
ζήτηµα στην 
οικογένεια σας ή 
στον κύκλο των 
φίλων σας για να 

12(48%) 
10(33,3%) 

6(24%) 
6(20%) 

5(20%) 
11(36,6%) 

2(8%) 
3(10%) 

0(0%) 
0(0%) 

p=0,152 



έχετε και µια 
άλλη άποψη για 
τις ενέργειές σας 

 
2.8 Ενέργειες των εκπαιδευτικών για τη διάγνωση µη επιθυµητών 
συµπεριφορών ή κρίσεων. 
 
  Στην ερώτηση «όταν θέλετε να διαγνώσετε και να αξιολογήσετε την 
αποκλίνουσα/ µη επιθυµητή συµπεριφορά ή µια κρίση συµπεριφοράς των 
µαθητών της τάξης σας, σε ποιες ενέργειες προβαίνετε;» ξεχωρίζει η 
οµάδα των ειδικών παιδαγωγών η οποία προβαίνει πολύ συχνά ως 
καθηµερινά (46,7%) σε συστηµατική καταγραφή και αξιολόγηση της 
αποκλίνουσας συµπεριφοράς σε σχέση µε το ποσοστό της τάξης του 28% 
που συγκεντρώνει η οµάδα των δασκάλων γενικής αγωγής. 
   Επιπρόσθετα, οι ειδικοί παιδαγωγοί εµφανίζουν  σε µεγαλύτερη 
συχνότητα την χρήση άτυπων κριτήριων (τεστ) προκειµένου να 
διαγνώσουν το πρόβληµα και είναι αυτοί που συχνότερα από τους 
γενικής επιδιώκουν µια τυπική διάγνωση και αξιολόγηση του µαθητή 
από κάποιον ειδικό φορές ή επαγγελµατία. 
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 Σπάνια µερικές 
φορές 

συχνά Πολύ 
συχνά 

καθηµερινά Έλεγχος 
στατιστικής 
σηµαντικότ

ητας 
α. Προβαίνετε 
στη 
συστηµατική 
καταγραφή και 
την 
αξιολόγηση της 
αποκλίνουσας 
συµπεριφοράς 
του µαθητή/ 
των µαθητών 

5(20%) 
2(6,7%) 

8(32%) 
5(16,7%) 

5(20%) 
9(30%) 

5(20%) 
7(23,3%) 

2(8%) 
7(23,3%) 

p=0,011 

β. Επιδιώκετε 
µια τυπική 
διάγνωση και 
αξιολόγηση 
του µαθητή 
από κάποιον 
ειδικό φορές ή 
επαγγελµατία 

11(44%) 
5(16,7%) 

6(24%) 
8(26,7%) 

6(24%) 
11(36,6%) 

2(8%) 
3(10%) 

0(0%) 
3(10%) 

p=0,007 



γ. 
Χρησιµοποιείτε  
άτυπα κριτήρια 
(τεστ) 
προκειµένου να 
διαγνώσετε το 
πρόβληµα 

14(56%) 
6(20%) 

5(20%) 
8(26,7%) 

6(24%) 
9(30%) 

0(0%) 
5(16,7%) 

0(0%) 
2(6,7%) 

p=0,000 

δ. Προβαίνετε 
σε 
συστηµατική 
αξιολόγηση (µε 
τυπικά 
κριτήρια ή 
τεστ) του 
φαινοµένου 

12(48%) 
8(26,7%) 

9(36%) 
7(23,3%) 

4(16%) 
10(33,3%) 

0(0%) 
4(13,3%) 

0(0%) 
1(3,3%) 

p=0,001 

ε. 
Εµπιστεύεστε 
τις 
βιβλιογραφικές 
καταγραφές και 
αξιολογήσεις 
του 
προβλήµατος 

8(32%) 
5(16,7%) 

5(20%) 
7(23,3%) 

11(44%) 
10(33,3%) 

1(4%) 
7(23,3%) 

0(0%) 
1(3,3%) 

p=0,038 

ζ. Στηρίζεστε 
στη δική σας 
εµπειρία για τη 
συστηµατική 
καταγραφή και 
την 
αξιολόγηση 
του φαινοµένου 

1(4%) 
2(6,7%) 

8(32%) 
0(0%) 

8(32%) 
14(46,6%) 

7(28%) 
13(43,3%) 

1(4%) 
1(3,3%) 

p=0,057 

η. Επιδιώκετε 
τη συνεργασία 
και τη βοήθεια 
των 
συναδέλφων 
σας 

1(8%) 
0(0%) 

5(20%) 
7(23,3%) 

10(40%) 
12(40%) 

6(24%) 
10(33,3%) 

3(12%) 
1(3,3%) 

p=0,876 

θ. Επιδιώκετε 
τη συνεργασία 
µε ειδικούς 
επαγγελµατίες 

4(16%) 
3(10%) 
 

11(44%) 
7(23,3%) 

3(12%) 
9(30%) 

5(20%) 
10(33,3%) 

2(8%) 
1(3,3%) 

p=0,168 

 
 



 
2.9 Σχεδιασµός παιδαγωγικών παρεµβάσεων των εκπαιδευτικών 
 Όσον αφορά στις παιδαγωγικές παρεµβάσεις οι δυο οµάδες 
εκπαιδευτικών δεν διέφεραν σηµαντικά στις περισσότερες απαντήσεις 
τους. Εκείνη όµως που οι δάσκαλοι της ειδικής επέλεξαν µε υψηλότερη 
συχνότητα αφορούσε την προσφυγή σε ειδικούς επαγγελµατίες και 
φορείς επιζητώντας τη σύµπραξη και συνεργασία. 
Πίνακας 10 

Όταν σχεδιάζετε την 
παρέµβαση σας ή ένα 
πρόγραµµα για την 
αντιµετώπιση µιας 
αποκλίνουσας/ µη 
επιθυµητής συµπεριφοράς ή 
µιας κρίσης συµπεριφοράς 
των µαθητών της τάξης σας, 
σε ποιες ενέργειες 
στηρίζεστε; 

σπάνια µερικές 
φορές 

συχνά πολύ 
συχνά 

καθηµε

ρινά 
 

α. Σχεδιάζετε µε κάθε 
λεπτοµέρεια το 
περιεχόµενο, τους στόχους, 
τις µεθόδους, τις 
στρατηγικές και τις τεχνικές 
της παρέµβασης σας, ώστε 
να έχετε τα αναµενόµενα 
αποτελέσµατα 

3(12%) 
4(13,3%) 

7(28%) 
8(26,7%
) 

10(40%) 
6(20%) 

4(16%) 
10(33,3
%) 

1(4%) 
2(6,7%) 

p=0,436 

β. Σχεδιάζετε µε βάση ένα 
συγκεκριµένο θεωρητικό 
µοντέλο προσέγγισης της 
συµπεριφοράς, π.χ. 
ψυχοδυναµικό, 
συµπεριφοριστικό, 
γνωσιακό, γνωσιακό-
συµπεριφοριστικό 

7(28%) 
8(26,7%) 

8(32%) 
2(6,7%) 

8(32%) 
14(46,6
%) 

2(8%) 
5(16,7%) 

0(0%) 
1(3,3%) 

p=0,101 

γ. Επιδιώκετε τη 
συνεργασία και τη 
σύµπραξη των συναδέλφων 
σας στο σχολείο 

2(8%) 
0(0%) 

5(20%) 
11(36,7
%) 

11(44%) 
11(36,7
%) 

6(24%) 
8(26,7%) 

1(4%) 
0(0%) 

p=0,768 

δ. Απευθύνεστε σε ειδικούς 
επαγγελµατίες και φορείς 
επιζητώντας τη σύµπραξη 

7(28%) 
3(10%) 

5(20%) 
5(16,7%
) 

7(28%) 
12(40%) 

5(20%) 
10(33,3
%) 

1(4%) 
0(0%) 

p=0,075 



 
 
2.10 Ικανοποίηση από την απόδοση των παρεµβάσεων. 
 
  ∆εν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στην οµάδα των 
δασκάλων γενικής και στην οµάδα των δασκάλων ειδικής αγωγής στις 
ερωτήσεις σχετικά µε την ικανοποίηση από την απόδοση των 
παρεµβάσεων τους για την αντιµετώπιση των προβληµάτων 
συµπεριφοράς. 

και συνεργασία:σχολικό 
σύµβουλο, σχολικό 
ψυχολόγο, κοινωνικό 
λειτουργό,ΚΕ∆∆Υ, Κέντρο 
Ψυχικής Υγείας, Κέντρο 
Νεότητας,Ιατροπαιδαγωγικό 
Κέντρο 
ε. Επιδιώκετε τη 
συνεργασία και σύµπραξη 
των γονέων του µαθητή 

0(0%) 
2(6,7%) 

4(8%) 
3(10%) 

6(24%) 
12(40%) 

11(44%) 
10(33,3
%) 

4(16%) 
3(10%) 

p=0,210 

ζ. Λαµβάνετε υπόψη τις 
δυνατότητες και τα ατοµικά 
χαρακτηριστικά του µαθητή 

1(4%) 
0(0%) 

0(0%) 
1(0%) 

6(24%) 
7(23,3%) 

8(32%) 
13(43,3
%) 

10(40%
) 
9(30%) 

p=0,850 

η. Εµπλέκετε τον µαθητή 
στη διαδικασία του της 
παρέµβασής σας. 

3(12%) 
1(3,3%) 

3(12%) 
4(13,3%
) 

5(20%) 
12(40%) 

10(40%) 
7(23,3%) 

4(16%) 
6(20%) 

p=0,784 

θ. Αποφεύγετε τη 
λεπτοµερή σχεδίαση 
στόχων, µεθόδων και 
στρατηγικών, επειδή 
πιστεύετε ότι πολύ δύσκολα 
ή σπάνια εφαρµόζονται 
αυτά στην πράξη, 
προκαλούν ανία ή 
περιορίζουν την ζωντάνια 
και την αµεσότητα του 
µαθήµατος. 

12(48%) 
11(36,6%) 

4(20%) 
6(20%) 

6(24%) 
7(23,3%) 

3(12%) 
4(13,3%) 

0(0%) 
2(6,7%) 

p=0,262 

ι. Επιλέγετε ή σχεδιάζετε τα 
µέσα ή τα κριτήρια 
αξιολόγησης της 
συµπεριφοράς, ώστε να 
ελέγχετε συστηµατικά την 
επίτευξη των στόχων της 
παρέµβασής σας. 

5(20%) 
2(6,7%) 

5(20%) 
6(20%) 

10(40%) 
13(43,3
%) 

3(12%) 
7(23,3%) 

2(8%) 
2(6,7%) 

p=0,161 



  Γενικά, διαφαίνεται µια µέτριου βαθµού ικανοποίηση των 
εκπαιδευτικών. Αυτό που έχει όµως ενδιαφέρον είναι πως οι µαθητές των 
ειδικών παιδαγωγών αποδέχονται τις µεθόδους και τα µέσα που 
χρησιµοποιούν οι δάσκαλοί τους για να αντιµετωπίσουν τις µη 
επιθυµητές συµπεριφορές στην τάξη σε µέτριο βαθµό ενώ αυτοί της 
γενικής αγωγής πολύ περισσότερο . 
Πίνακας 11 

Πόσο 
ικανοποιηµένος/η 
αισθάνεστε από την 
απόδοση των 
προσπαθειών σας 
για την 
αντιµετώπιση των 
προβληµάτων 
συµπεριφοράς στον 
επαγγελµατικό σας 
χώρο (το σχολείο); 

Καθόλου Λίγο µέτρια πολύ πάρα 
πολύ 

Έλεγχος 
στατιστικής 
σηµαντικότ

ητας 

α. Είµαι 
ικανοποιηµένος/η 
µε τις µεθόδους που 
χρησιµοποιώ και τις 
προσπάθειες που 
καταβάλλω για την 
αντιµετώπιση 
προβληµάτων 
συµπεριφοράς των 
µαθητών στη 
δουλειά µου. 

0(0%) 
0(0%) 

4(16%) 
6(20%) 

9(36%) 
14(46,7%) 

11(44%) 
10(33,3%) 

1(4%) 
0(0%) 

p=0,208 

β. Είµαι 
ικανοποιηµένος/η 
µε τον χρόνο που 
διαθέτω στη 
δουλειά µου για την 
αντιµετώπιση των 
προβληµάτων 
συµπεριφοράς των 
µαθητών µου. 

0(0%) 
0(0%) 

1(4%) 
4(13,3%) 

11(44%) 
17(56,6%) 

12(48%) 
8(26,7%) 

1(4%) 
2(6,7%) 

p=0,056 

γ. Είµαι 
ικανοποιηµένος/η 
από τα 
αποτελέσµατα των 
προσπαθειών µου 

1(4%) 
0(0%) 

2(8%) 
4(13,3%) 

12(48%) 
19(63,3%) 

9(36%) 
7(23,3%) 

1(4%) 
0(0%) 
 

p=0,270 



για την 
αντιµετώπιση 
µορφών 
αποκλίνουσας 
συµπεριφοράς στη 
δουλειά µου. 
δ. Με το έργο µου 
συµβάλλω στη 
διαµόρφωση του 
ψυχισµού και του 
χαρακτήρα των 
παιδιών. 

0(0%) 
2(6,7%) 

2(8%) 
0(0%) 

6(24%) 
11(36,7%) 

13(52%) 
14(46,6%) 

4(16%) 
3(10%) 

p=0,294 

ε. ∆ιαθέτω τις 
αναγκαίες γνώσεις 
και δεξιότητες για 
την αντιµετώπιση 
των δυσκολιών 
συµπεριφοράς των 
µαθητών µου στο 
σχολείο. 

0(0%) 
0(0%) 

5(20%) 
2(6,7%) 

13(52%) 
22(73,3%) 

6(24%) 
5(16,7%) 

1(4%) 
1(3,3%) 

p=0,763 

ζ. Έχω στη διάθεσή 
µου τα αναγκαία 
µέσα για την 
ψυχοπαιδαγωγική 
υποστήριξη των 
µαθητών µου. 

1(4%) 
7(23,3%) 

12(48%) 
6(20%) 

8(32%) 
14(46,6%) 

3(12%) 
2(6,7%) 

1(4%) 
1(3,3%) 

p=0,468 

η. Οι µαθητές µου 
αποδέχονται τις 
µεθόδους και τα 
µέσα που 
χρησιµοποιώ για να 
αντιµετωπίσω τις 
µη επιθυµητές 
συµπεριφορές στην 
τάξη. 

0(0%) 
3(10%) 

4(16%) 
3(10%) 

5(20%) 
13(43,3%) 

13(52%) 
8(26,7%) 

3(12%) 
3(10%) 

p=0,081 

θ. Βρίσκω 
ανταπόκριση στις 
ανάγκες µου κάθε 
φορά που 
απευθύνοµαι σε 
ειδικούς 
επαγγελµατίες ή 
κρατικούς θεσµούς 

2(8%) 
6(20%) 

6(24%) 
4(13,3%) 

8(32%) 
12(40%) 

9(36%) 
3(10%) 

0(0%) 
5(16,7%) 

p=0,837 



για συνεργασία και 
υποστήριξη σε 
ζητήµατα 
συµπεριφορά των 
µαθητών. 
ι. Οι γονείς 
αναγνωρίζουν την 
προσφορά µου στην 
ψυχοκοινωνική 
ανάπτυξη των 
παιδιών τους. 

1(4%) 
0(0%) 

0(0%) 
4(13,3%) 

5(20%) 
12(40%) 

17(68%) 
12(40%) 

2(8%) 
2(6,7%) 

p=0,062 

κ. Οι συνάδελφοι 
µου αναγνωρίζουν 
τη συµβολή των 
προσπαθειών µου 
στη βελτίωση της 
συµπεριφοράς των 
µαθητών µου. 

0(0%) 
0(0%) 

3(12%) 
2(6,7%) 

9(36%) 
18(60%) 

12(48%) 
8(26,7%) 

1(4%) 
2(6,7%) 

p=0,538 

 
 
Συζήτηση- συµπεράσµατα 
 
    Είναι χαρακτηριστικό σύµφωνα µε τα δεδοµένα αυτής της µελέτης 
αλλά και άλλων ερευνών (Πούλου 2000) ότι οι εκπαιδευτικοί συναντούν 
συχνότερα σε επίπεδο διαπροσωπικών σχέσεων συµπεριφορές όπου ο 
µαθητής παρουσιάζει δυσκολία στο να παραµείνει ήσυχος ή είναι 
υπερδραστήριος και αναζητά την προσοχή των άλλων. Όπως είναι λογικό 
να συµβαίνει και το επιβεβαίωσε και η έρευνά µας , οι ειδικοί παιδαγωγοί 
συναντούν συχνότερα αποκλίνουσες ή µη επιθυµητές συµπεριφορές 
στους µαθητές τους. 
  Σηµαντικό είναι και το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί δεν θεωρούν ότι τα 
παιδιά των µειονοτικών οµάδων εµφανίζουν άλλου είδους συµπεριφορές, 
αλλά ότι οι µορφές αποκλίνουσας συµπεριφοράς καθορίζεται σε µεγάλο 
βαθµό από το κοινωνικό και µορφωτικό επίπεδο των γονέων τους. 
  Όσον αφορά στις ενέργειες των εκπαιδευτικών για την αντιµετώπιση 
των προβληµάτων συµπεριφοράς των µαθητών τους φαίνεται ότι σχεδόν 
όλοι οι εκπαιδευτικοί και των δύο οµάδων φροντίζουν να καλέσουν στο 
σχολείο τους γονείς και να τους ενηµερώσουν για την συµπεριφορά. Στη 
συνέχεια σχεδόν όλοι τους παραπέµπουν για συµβουλευτική και βοήθεια 
σε ειδικούς επαγγελµατίες και φορείς. Αυτό ίσως να οφείλεται είτε στην 
αίσθηση ανεπάρκειας των εκπαιδευτικών σε θέµατα συµβουλευτικής 
γονέων  είτε στην πεποίθηση ότι ένα τέτοιο έργο δεν αποτελεί δική τους 
ευθύνη, αλλά έργο των ειδικών επαγγελµατιών. Προτείνεται η 



εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε θέµατα συµβουλευτικής ενηλίκων ή η 
στελέχωση των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων µε σχολικούς ψυχολόγους. 
 Το πολύ θετικό στοιχείο που προέκυψε από την έρευνά µας είναι πως σε 
περίπτωση που οι γονείς αδιαφορούν για την αποκλίνουσα ή παραβατική 
συµπεριφορά των παιδιών τους 70% από  τους δασκάλους γενικής 
αγωγής και 80% από τους δασκάλους ειδικής δήλωσε ότι αναλαµβάνει  
είτε συλλογικά είτε προσωπικά την πρωτοβουλία και την ευθύνη, για να 
παραπέµψουν τους µαθητές τους σε ειδικούς επαγγελµατίες ή θεσµούς. 
Έτσι µε την βοήθεια των δασκάλων τους τα παιδιά που εµφανίζουν 
προβλήµατα συµπεριφοράς οδηγούνται τελικά στους ειδικούς. 
   
  Στις περιπτώσεις που ανακύπτουν µη επιθυµητές συµπεριφορές των 
µαθητών που διαταράσσουν το ψυχολογικό κλίµα της τάξης η 
πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δεν αγνοεί το πρόβληµα, αλλά προσπαθεί 
να το αντιµετωπίσει. 
  
  Οι ενέργειες στις οποίες προβαίνουν οι εκπαιδευτικοί για την διάγνωση 
και αξιολόγηση της συµπεριφοράς του µαθητή διαφέρουν τις δύο οµάδες. 
Οι ειδικοί παιδαγωγοί εµφανίζουν  σε µεγαλύτερη συχνότητα την χρήση 
άτυπων κριτήριων (τεστ) προκειµένου να διαγνώσουν το πρόβληµα, την 
συστηµατική καταγραφή της συµπεριφοράς και είναι αυτοί που 
συχνότερα από τους γενικής επιδιώκουν µια τυπική διάγνωση και 
αξιολόγηση του µαθητή από κάποιον ειδικό φορέα ή επαγγελµατία. 
 
  Ωστόσο συχνότερα στηρίζονται και οι δυο οµάδες στη δική τους 
εµπειρία για τη συστηµατική καταγραφή και την αξιολόγηση του 
φαινοµένου παρά στις βιβλιογραφικές καταγραφές. Αυτό ίσως να 
οφείλεται στο γεγονός ότι η βιβλιογραφία και η σύγχρονη αρθρογραφία 
είναι στο µεγαλύτερο µέρος της γραµµένη στην αγγλική γλώσσα και 
αυτό την καθιστά δυσκολότερα προσβάσιµη. Παρόλα αυτά είναι ευρέως 
γνωστό ότι τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί τους δεν έχουν συχνά στα 
χέρια τους σταθµισµένες δοκιµασίες που θα τους επέτρεπαν µια 
ουσιαστικότερη αξιολόγηση των µαθητών τους. Το γεγονός ότι οι ίδιοι οι 
εκπαιδευτικοί δηµιουργούν µε βάση τις γνώσεις και τις εµπειρίες τους 
και χρησιµοποιούν  άτυπα τεστ αξιολόγησης , υποδηλώνει ακριβώς την 
έλλειψη τους σε σταθµισµένα εργαλεία. 
   
  Οι συνηθέστερες ενέργειες στις οποίες στηρίζονται οι εκπαιδευτικοί για 
να σχεδιάσουν ένα πρόγραµµα παρέµβασης δεν διαφέρουν από οµάδα σε 
οµάδα. Είναι πολύ πιθανό το αποτέλεσµα αυτό να επηρεάζεται από τον 
µικρό αριθµό συµµετεχόντων στην έρευνα καθώς το δείγµα δεν ήταν 
τυχαίο ούτε αντιπροσωπευτικό. Είναι γνωστό εξάλλου, ότι η πλειοψηφία 
των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής δεν διαθέτει επαρκή εκπαίδευση σε 



θέµατα σχεδιασµού παιδαγωγικών παρεµβάσεων στον τοµέα της 
αποκλίνουσας συµπεριφοράς, γι΄αυτό δεν µπορούµε να γνωρίζουµε αν οι 
εκπαιδευτικοί έχουν πράγµατι την ικανότητα να σχεδιάζουν και να 
πραγµατοποιούν τέτοιες ενέργειες. 
 
  Σε σχέση µε την ικανοποίηση από την απόδοση των παρεµβάσεων των 
εκπαιδευτικών για την αντιµετώπιση προβληµάτων συµπεριφοράς και οι 
δυο οµάδες δηλώνουν µια µέτρια ικανοποίηση. Συµπεραίνουµε ότι η 
αποτελεσµατικότητα των παρεµβάσεων των εκπαιδευτικών θα µπορούσε 
να είναι υψηλότερη αν οι εκπαιδευτικοί είχαν επιµορφωθεί σε θέµατα 
διαχείρισης συµπεριφοράς.   
 
 Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί πως ο παράγοντας της κούρασης µπορεί να 
επέδρασε στην συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου (ιδίως στις τελευταίες 
απαντήσεις) από τους εκπαιδευτικούς και υπάρχει η πιθανότητα 
αναληθών στοιχείων τα οποία δεν µπορούν να εξακριβωθούν.  
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Παράρτηµα 
 
Επιµόρφωση/Μετεκπαίδευση 
 
  Συχνότητες Συχνότητες% 
 Καµία 
επιµόρφωση 

14 25,5 

∆ιδασκαλείο 18 32,7 
ΣΕΛ∆Ε 5 9,1 
ΠΕΚ 10 18,2 
Επιµορφωτικά 
σεµινάρια 

8 14,5 

Σύνολο 55 100,0 
 
Επαγγελµατική εξειδίκευση 
 

  Συχνότητες Συχνότητες% 
  καµία 
εξειδίκευση 

39 70,9 

  µεταπτυχιακός 
τίτλος 

13 23,6 

  διδακτορικός 
τίτλος 

3 5,5 

  Σύνολο 55 100,0 
 



 
Σχολείο 
 
  Συχνότητες Συχνότητες % 
  ∆ηµοτικό Γενικής Αγωγής 25 45,5 

∆ηµοτικό Ειδικής Αγωγής 14 25,5 
Τµήµα Ένταξης 

8 
                  
14,5 

Παράλληλη Στήριξη 8 14,5 
Σύνολο 55 100,0 

πίνακας 
 
 
 
 
 
Επάγγελµα 
 
  Συχνότητες Συχνότητες % 
  δάσκαλοι γενικής 

αγωγής 
25 45,5 

δάσκαλοι ειδικής  
αγωγής 

30 54,5 

Σύνολο 55 100,0 

 
 
 
Φύλο 
 

    Φύλο Συχνότητες  Συχνότητες % 
  άνδρες 17 30,9 
  γυναίκες 38 69,1 
  σύνολο 55 100,0 

 
 
Ηλικιακές οµάδες 
 
 Ηλικιακές 
οµάδες 

Συχνότ

ητες 
Συχνότ

ητες % Αθροιστικές Συχνότητες 
  22-30 18 32,7 32,7 



  31-40 12 21,8 54,5 
  41-50 20 36,4 90,9 
  51-65 5 9,1 100,0 
  Σύνολο 55 100,0   
πίνακας 
 
 
 Χρόνια Προϋπηρεσίας 
 

  
Συχνότητ

ες Συχνότητες% 
Αθροιστικές 
Συχνότητες 

  0-5 έτη 16 29,1 29,1 
  6-10 έτη 11 20,0 49,1 
  11-15 έτη 6 10,9 60,0 
  16-20 έτη 6 10,9 70,9 
  21-25 έτη 9 16,4 87,3 
  πάνω απο 25 έτη 7 12,7 100,0 
  Σύνολο 55 100,0   

 
 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 
  Η συµµετοχή σας στην έρευνα αυτή είναι προαιρετική και ανώνυµη. 
Πρόκειται για µια ερευνητική µελέτη η οποία διεξάγεται στα πλαίσια του 
Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών του τµήµατος Εκπαιδευτικής και 
Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και αποτελεί µέρος 
διπλωµατικής εργασίας.  
  Το ερωτηµατολόγιο που ακολουθεί εξυπηρετεί την ανάγκη να ανιχνευτούν 
οι µέθοδοι, οι στρατηγικές , οι τεχνικές και τα µέσα που χρησιµοποιείτε 
προκειµένου να αντιµετωπίσετε τις συνήθεις ή και τις ακραίες µορφές 
αποκλίνουσας συµπεριφοράς των µαθητών στο σχολείο που εργάζεσθε. 
Πρόθεση µας είναι µέσα από την καταγραφή αυτή να εντοπιστούν οι 
συνηθέστεροι και αποτελεσµατικότεροι κατά την γνώµη σας τρόποι 
διαχείρισης  της αποκλίνουσας συµπεριφοράς. 
 Σας παρακαλούµε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις σηµειώνοντας 
ένα Χ ή αντίστοιχους αριθµούς µιας κλίµακας στα σηµεία που εκφράζουν 
τις εκτιµήσεις, τις απόψεις και τις στάσεις σας. Σας συνιστούµε να µελετάτε 
πρώτα όλες τις πιθανές απαντήσεις κάθε ερώτησης και µετά να 
σηµειώνεται την επιλογή σας. 
 Σας ευχαριστούµε για την συµµετοχή σας. 
 



Ι . Βιογραφικά στοιχεία 
                               
1.Φύλο:  άνδρας [__]    γυναίκα[__]     
 
2.Ηλικία: [__]22-30,  [__]31-40,  [__]41-50,   [__]51-65 
   
3.Επάγγελµα: ∆άσκαλος[__] ,∆άσκαλος ειδικής αγωγής[__] 
 
4.Επαγγελµατική εξειδίκευση: [__]Μεταπτυχιακός τίτλος, 
[__]∆ιδακτορικός τίτλος 
 
5.Επιµόρφωση/Μετεκπαίδευση : [__]∆ιδασκαλείο, [__]ΣΕΛ∆Ε, 
[__]ΣΕΛΜΕ, [__]ΠΕΚ, [__] Επιµορφωτικά σεµινάρια 
 
6.Χρόνια Υπηρεσίας: [__] µήνες-5, [__]6-10, [__]11-15, [__]16-20, 
[__]21-25, [__]πάνω από 25 
 
7.Σχολείο στο οποίο εργάζεσθε: 
∆ηµοτικό σχολείο γενικής αγωγής[__],∆ηµοτικό σχολείο ειδικής 
αγωγής[__],Τάξη[__],Τµήµα Ένταξης[__], Παράλληλη Στήριξη[__] 
 
 ΙΙ. Τύποι αποκλίνουσας συµπεριφοράς µαθητών 
 Παρακάτω καταγράφονται ορισµένες αποκλίνουσες συµπεριφορές που 
παρατηρούνται συχνά στα σχολεία. Παρακαλείσθε να σηµειώσετε την 
συχνότητα των αποκλινoυσών συµπεριφορών που συναντάτε στα παιδιά 
της τάξης σας. 
 
8. Οµάδα 1. ∆ιαπροσωπικές σχέσεις 
 [ Iεραρχήστε τις επιλογές σας σε όλες τις ερωτήσεις µε βάση την 
κλίµακα. 
1.σπάνια, 2 µερικές φορές, 3. συχνά, 4. πολύ συχνά, 5 καθηµερινά] 
 
[__]α. Απορρίπτει το έργο των άλλων στη σχολική τάξη  
[__]β. Απειλεί µε λόγια ή µε πράξεις τους συµµαθητές και τους 
δασκάλους του. 
[__]γ. Προσπαθεί να αλληλεπιδράσει µε τους συµµαθητές του, αλλά δεν 
γίνεται αποδεκτός από αυτούς εξαιτίας της συµπεριφοράς του. 
[__]δ. ∆εν αναγνωρίζει ή δεν ανταποκρίνεται κατάλληλα στις µη 
λεκτικές-κινητικές εκφράσεις,( π.χ. χειρονοµίες, εκφράσεις του 
προσώπου και του σώµατος) και στις κοινωνικές καταστάσεις. 
[__] ε. Αρνείται να µοιραστεί πράγµατα µε άλλους ή να επιτρέψει σε 
άλλους να συµµετέχουν. 



[__]ζ. Μοιάζει ανίκανος ή απρόθυµος να εκφράσει αισθήµατα ή 
συναισθήµατα στους άλλους. 
[__]η. Τραυµατίζει σωµατικά τους συµµαθητές ή τους δασκάλους του. 
[__]θ. Επιζητεί συνεχώς να προσελκύει την προσοχή των άλλων, 
[__]ι. Αντιδρά ακατάλληλα στον εποικοδοµητικό διάλογο ή στα σχόλια 
των άλλων. 
[__]κ. Αποφεύγει να αλληλεπιδρά µε τους συµµαθητές ή τους 
δασκάλους. 
[__]λ. Κάνει υποτιµητικά σχόλια ή ακατάλληλες χειρονοµίες στους 
συµµαθητές και τους δασκάλους. 
[__]µ. Κάνει υποτιµητικές ή επικριτικές παρατηρήσεις στους άλλους 
ανθρώπους. 
[__]ν. Χρησιµοποιεί ακατάλληλες σωµατικές ή λεκτικές αντιδράσεις 
στους συµµαθητές ή τους δασκάλους στην προσπάθειά του να 
αλληλεπιδράσει µαζί τους. 
[__]ξ. Αντιδρά ακατάλληλα, όταν πρόκειται να αναγνωρίσει ή να 
επαινέσει τους συµµαθητές και τους δασκάλους. 
[__]ο. Είναι ανήσυχος, υπερδραστήριος, δεν µπορεί να µείνει ήσυχος για 
πολύ. 
[__]π. Αδιαφορεί για τα αισθήµατα των άλλων 
[__]ρ. Τσακώνεται συχνά µε τα άλλα παιδιά ή κάνει τον νταή 
[__]σ. Παρουσιάζει συχνά εκρήξεις θυµού 
[__]τ. Νιώθει συχνά δυστυχισµένος ή αποθαρρηµένος ή κλαίει 
 
9. Οµάδα 2. Μη επιθυµητή συµπεριφορά 
 [ Iεραρχήστε τις επιλογές σας σε όλες τις ερωτήσεις µε βάση την 
κλίµακα. 
1.σπάνια, 2 µερικές φορές, 3. συχνά, 4. πολύ συχνά, 5 καθηµερινά] 
[__]α. Απουσιάζει αδικαιολόγητα ή καθυστερεί να έρθει στο µάθηµα. 
[__]β. Αδυνατεί να συµµετάσχει λεκτικά ή ενεργά σε οµαδικές δράσεις ή 
καταστάσεις. 
[__]γ. Εµφανίζει απότοµες ή δραµατικές αλλαγές διάθεσης ή 
συναισθηµάτων. 
[__]δ. Επιδίδεται σε ακατάλληλες σεξουαλικές συµπεριφορές. 
[__]ε. Εµφανίζει συµπεριφορές που δεν σχετίζονται µε τις άµεσες 
καταστάσεις (π.χ. γελάει ή φωνάζει χωρίς λόγο). 
[__]ζ. Βρίζει άλλα άτοµα ή αντικείµενα για τα δικά του λάθη ή τις 
δυσκολίες. 
[__]η. ∆εν ακολουθεί τις οδηγίες και τις υποδείξεις του δασκάλου ή τους 
κανόνες της τάξης. 
[__]θ. Κάνει συνειδητά ψευδείς δηλώσεις. 
[__]ι. Προκαλεί ακατάλληλους θορύβους. 



[__]κ. Αδυνατεί να εκτιµήσει ή να υποτιµήσει τις συνέπειες τις 
συµπεριφοράς του. 
[__]λ. Ενεργεί παρορµητικά, χωρίς εµφανή αυτοέλεγχο. 
[__]µ. Απαιτεί άµεση ανταµοιβή ή έπαινο. 
[__]ν. Εµφανίζει συµπεριφορές αποστασιοποιηµένες από καθήκοντα (π.χ. 
στρέφει το βλέµµα µακριά από το καθήκον/ άσκηση, αποφεύγει την 
οπτική επαφή, παραµένει στην άσκηση µόνον για µικρές χρονικές 
περιόδους) 
[__]ξ. Συνεχίζει να εµπλέκεται σε µια συµπεριφορά , για µεγαλύτερο 
χρονικό διάστηµα από όσο αυτή απαιτεί (δηλ. αποτυγχάνει να 
προσαρµόζει ή να τροποποιεί συµπεριφορές σε διαφορετικές 
καταστάσεις) 
[__]ο. Οικειοποιείται πράγµατα που ανήκουν σε άλλους. 
[__]π. Καταστρέφει αντικείµενα ξένης ιδιοκτησίας (π.χ βιβλία, 
κλειδαριές κτο.) 
[__]ρ. Μιλάει σε ακατάλληλο χρόνο ή κάνει ασήµαντα σχόλια . 
[__]σ. Χρησιµοποιεί αισχρόλογα ή υβριστικό λόγο. 
[__] τ. Βρίσκεται  υπό την επήρεια ουσιών και αλκοόλ ή µεταφέρει και 
χρησιµοποιεί ουσίες και αλκοόλ στο σχολείο. 
[__]υ. Λέει  ψέµατα ή εξαπατά τους άλλους 
[__]φ. Ενοχλεί συνεχώς τους συµµαθητές του, ενώ αυτοί δουλεύουν 
[__]χ. ∆ιασπά την οµαλή λειτουργία της τάξης 
[__]ψ. Άλλο; 
……………………………………………………………………………
………………… 
 
10.  
Οµάδα 3. Αλλοεθνείς ή αλλόφωνοι µαθητές[σηµειώστε τις επιλογές 
σας µε Χ] 
[__] α. Αντιµετωπίζετε στο σχολείο σας αποκλίνουσες ή παραβατικές 
συµπεριφορές παιδιών που ανήκουν σε µειονοτικές οµάδες; 
[__]β. Οι συµπεριφορές των παιδιών των µειονοτικών οµάδων είναι 
όµοιες µε αυτές των παιδιών της πλειοψηφούσας οµάδας; 
[__]γ. Οι αλλοεθνείς ή αλλόφωνοι µαθητές αναπτύσσουν διαφορετικό 
ψυχισµό από τους γηγενείς µαθητές; 
[__]δ. Το πολιτισµικό κεφάλαιο των αλλοεθνών αλλόφωνων µαθητών 
επηρεάζει τη συχνότητα και το είδος της αποκλίνουσας ή παραβατικής 
συµπεριφοράς τους; 
[__]ε. Η µεθοδολογική προσέγγιση της αποκλίνουσας ή παραβατικής 
συµπεριφοράς των αλλοεθνών/ αλλόφωνων µαθητών σας διαφέρει από 
τη µεθοδολογία προσέγγισης της συµπεριφοράς των µαθητών της 
πλειοψηφούσας οµάδας; 
[__]ζ. Η αντιµετώπιση της αποκλίνουσας ή παραβατικής συµπεριφοράς 



των αλλοεθνών / αλλόφωνων µαθητών σας δηµιουργεί µεγαλύτερες 
δυσκολίες σε σύγκριση µε αυτές των άλλων µαθητών; 
[__]η. Η σχολική επίδοση των αλλοεθνών/ αλλόφωνων µαθητών 
συναρτάται µε τη συχνότητα και το είδος της αποκλίνουσας ή 
παραβατικής συµπεριφοράς τους; 
[__]θ. Μεταξύ αλλοεθνών/ αλλόφωνων και µαθητών της πλειοψηφούσας 
οµάδας προτιµάτε να χειρίζεστε αποκλίνουσες συµπεριφορές που 
εµφανίζουν οι µαθητές της πλειοψηφίας; 
[__]ι. Οι µορφές αποκλίνουσας συµπεριφοράς των αλλοεθνών/ 
αλλόφωνων µαθητών καθορίζονται από το κοινωνικό και µορφωτικό 
επίπεδο των γονέων τους; 
 
 
 
ΙΙΙ. Μέθοδοι, στρατηγικές και τεχνικές βελτίωσης ή ελέγχου της 
αποκλίνουσας συµπεριφοράς 
 
11. Τι κάνετε στο σχολείο σας ,όταν οι γονείς αδιαφορούν για την 
αποκλίνουσα ή παραβατική συµπεριφορά των παιδιών 
τους;[σηµειώστε την επιλογή σας µε Χ] 
[__]α. Καλείτε τους γονείς του µαθητή στο σχολείο για να τους 
ενηµερώσετε και να συζητήσετε. 
[__]β. Προτείνετε στους γονείς να συµβουλευτούν ειδικούς 
επαγγελµατίες και θεσµούς: σχολικό σύµβουλο, σχολικό 
ψυχολόγο,κοινωνικό λειτουργό, ΚΕ∆∆Υ , Κέντρο Ψυχικής Υγείας, 
Κέντρο Νεότητας, Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο 
[__]γ. Αναλαµβάνετε συλλογικά την πρωτοβουλία και την ευθύνη, για να 
παραπέµψετε τους µαθητές σε ειδικούς επαγγελµατίες ή θεσµούς. 
[__]δ. Λαµβάνετε µέτρα διαπαιδαγώγησης ή πειθαρχίας ως σχολείο ή 
σύλλογος. 
[__]ε. Αναλαµβάνετε την πρωτοβουλία µεµονωµένα ως εκπαιδευτικός να 
απευθυνθείτε σε ειδικούς ή θεσµούς. 
[__]ζ. Παραιτείστε ή αµελείτε ως σχολείο να λάβετε µέτρα, επειδή δεν 
ενδιαφέρονται οι γονείς. 
[__]η. Προσπαθείτε να αγνοείτε ή να µην δίνετε προσοχή στην 
αποκλίνουσα συµπεριφορά των µαθητών σας, ώσπου αυτή ατονήσει. 
 
 
 
12. Ποιοι λόγοι σας οδηγούν να λάβετε αυστηρά παιδαγωγικά µέτρα 
ως σχολείο ή σύλλογος, προκειµένου να αντιµετωπίσετε µορφές 
αποκλίνουσας ή παραβατικής συµπεριφοράς;  
[σηµειώστε την επιλογή σας µε Χ] 



Λαµβάνετε αυστηρά µέτρα όταν: 
[__]α. πρόκειται για ακραίες µορφές αποκλίνουσας συµπεριφοράς ή 
κρίσεις, 
[__]β. πρόκειται για οµαδικές µορφές αποκλίνουσας συµπεριφοράς ή 
κρίσεις, 
[__]γ. δεν αποδίδουν ηπιότερες µορφές διαπαιδαγώγησης των µαθητών, 
[__]δ. οι  µαθητές επιµένουν να επιδίδονται σε µορφές αποκλίνουσας 
συµπεριφροράς. 
[__]ε. θέλετε να δηµιουργήσετε συνθήκες αρνητικής ενίσχυσης 
(απόσβεσης) της αποκλίνουσας  συµπεριφοράς. 
[__]ζ. επιδιώκετε να προστατεύσετε τους άλλους µαθητές, ώστε να µην 
αποβούν αυτοί θύµατα, 
[__]η. επιδιώκετε να περιορίσετε την έκταση της αποκλίνουσας 
συµπεριφοράς ή των κρίσεων, 
[__]θ. θέλετε να διδάξετε στους µαθητές ότι στην κοινωνία οι αποκλίσεις 
και οι παραβάσεις των κανόνων τιµωρούνται, 
[__]ι. θέλετε να διδάξετε στους µαθητές ότι στη ζωή  τους πρέπει να 
σέβονται την δικαιοσύνη ή και άλλες αρχές, 
[__]κ. επιδιώκετε να αποτρέψετε τους µαθητές από τη µίµηση µορφών 
αποκλίνουσας συµπεριφοράς, 
[__]λ. θέλετε να δείξετε στους µαθητές ότι µπορείτε να ελέγχετε τις 
ανεπιθύµητες καταστάσεις, 
[__]µ. πιστεύετε ότι πειθαρχικά µέτρα µακροπρόθεσµα θα έχουν θετικά 
αποτελέσµατα, 
[__]ν. δεν γνωρίσετε άλλους τρόπους βελτίωσης ή ελέγχου της 
αποκλίνουσας συµπεριφοράς, 
 
13. Όταν ανακύπτουν µη επιθυµητές συµπεριφορές των µαθητών σας 
ή κρίσεις συµπεριφοράς, οι οποίες διαταράσσουν το ψυχολογικό 
κλίµα της τάξης σας, πως τις αντιµετωπίζετε συνήθως; 
[Ιεραρχήστε τις επιλογές σας σε όλες τις ερωτήσεις µε βάση την 
κλίµακα. 
1.σπάνια, 2.µερικές φορές, 3.συχνά, 4.πολύ συχνά, 5. Καθηµερινά] 
[__]α. Προτιµάτε να αντιµετωπίζετε εσείς το ζήτηµα µέσα στην τάξη σας 
κα να µην το κοινοποιείτε στους άλλους συναδέλφους, σε ειδικούς ή 
στους γονείς των µαθητών σας; 
[__]β. Προτιµάτε να εµπλέκετε και άλλους (συναδέλφους, 
επαγγελµατίες, γονείς, φορείς κλπ.), 
[__]γ. Αγνοείτε το πρόβληµα, ώστε αυτό να ατονήσει. 
 
14. Όταν προτιµάτε το ζήτηµα να µένει µέσα στην τάξη και να µην 
φθάνει στους άλλους συναδέλφους, τότε:  



[Ιεραρχήστε τις επιλογές σας σε όλες τις ερωτήσεις µε βάση την 
κλίµακα. 
1.σπάνια, 2.µερικές φορές, 3.συχνά, 4.πολύ συχνά, 5. καθηµερινά] 
[__]α. αναλαµβάνετε την ατοµική ευθύνη και πρωτοβουλία για την 
αντιµετώπιση του ζητήµατος, 
[__]β. επιχειρείτε να αντιµετωπίζετε το ζήτηµα χρησιµοποιώντας την 
επαγγελµατική σας εµπειρία, 
[__]γ. εφαρµόζετε ένα θεωρητικό µοντέλο που κρίνετε εσείς κατάλληλο, 
[__]δ. προτιµάτε να αγνοείτε την αποκλίνουσα συµπεριφορά , ώστε αυτή 
να ατονήσει και να σβήσει, 
[__]ε. προσπαθείτε να ελέγξετε τους µαθητές λαµβάνοντας άµεσα 
παιδαγωγικά ή πειθαρχικά µέτρα, 
[__]ζ. δείχνετε κατανόηση στους συγκεκριµένους µαθητές και 
προσπαθείτε να συναισθανθείτε την ψυχολογική τους κατάσταση, 
[__]η. επιδιώκετε να δηµιουργήσετε µια γέφυρα επικοινωνίας µε τον 
µαθητή ή τους µαθητές και αναζητάτε ευκαιρίες για να συζητήσετε το 
ζήτηµα µαζί τους, 
[__]θ. προσπαθείτε να διδάξετε στους µαθητές στρατηγικές και τεχνικές 
ελέγχου της συµπεριφοράς τους, 
[__]ι. προσπαθείτε να διδάξετε στους µαθητές τρόπους να 
αναστοχάζονται τις εκδηλώσεις της µη επιθυµητής συµπεριφοράς τους ή 
να λαµβάνουν υπόψη τις συνέπειες των πράξεών τους, 
 
15.Όταν προτιµάτε να εµπλακείτε και άλλους, ώστε να λαµβάνεται 
µια συλλογική ευθύνη ή απόφαση για τι ζήτηµα, τότε:  
[Ιεραρχήστε τις επιλογές σας σε όλες τις ερωτήσεις µε βάση την 
κλίµακα. 
1.σπάνια, 2.µερικές φορές, 3.συχνά, 4.πολύ συχνά, 5. καθηµερινά] 
 
[__]α. συζητάτε το ζήτηµα µόνο µε τους συναδέλφους που εµπιστεύεσθε, 
[__]β. συζητάτε το ζήτηµα µόνο µε τους συναδέλφους σας για να 
επωφεληθείτε από την εµπειρία τους, 
[__]γ. επιδιώκετε να αντιµετωπίσετε το πρόβληµα σε συνεργασία µε τους 
συναδέλφους που διδάσκουν στην τάξη του µαθητή, 
[__]δ. µεταφέρετε το ζήτηµα στο διευθυντή του σχολείου για να 
αποφασίσει ο ίδιος, 
[__]ε. µεταφέρετε το ζήτηµα στο σύλλογο διδασκόντων, 
[__]ζ. επιδιώκετε την επικοινωνία και τη σύµπραξη της οικογένειας του 
µαθητή, 
[__]η. καταφεύγετε σε ειδικούς επαγγελµατίες ή θεσµούς επιδιώκοντας 
εξειδικευµένη στήριξη: σχολικό σύµβουλο, σχολικό ψυχολόγο, 
κοινωνικό λειτουργό, ΚΕ∆∆Υ, Κέντρο Ψυχικής Υγείας, Κέντρο 
Νεότητας, Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο,  



[__]θ. αφήνετε την ευθύνη στην οικογένεια για να αντιµετωπίσει το 
πρόβληµα, 
[__]ι. συζητάτε το ζήτηµα στην οικογένεια σας ή στον κύκλο των φίλων 
σας για να έχετε και µια άλλη άποψη για τις ενέργειές σας, 
 
16.Όταν θέλετε να διαγνώσετε και να αξιολογήσετε την αποκλίνουσα/ 
µη επιθυµητή συµπεριφορά ή µια κρίση συµπεριφοράς των µαθητών 
της τάξης σας, σε ποιες ενέργειες προβαίνετε; 
[Ιεραρχήστε τις επιλογές σας σε όλες τις ερωτήσεις µε βάση την 
κλίµακα. 
1.σπάνια, 2.µερικές φορές, 3.συχνά, 4.πολύ συχνά, 5. καθηµερινά] 
[__]α. Προβαίνετε στη συστηµατική καταγραφή και την αξιολόγηση της 
αποκλίνουσας συµπεριφοράς του µαθητή/ των µαθητών; 
[__]β. Επιδιώκετε µια τυπική διάγνωση και αξιολόγηση του µαθητή από 
κάποιον ειδικό φορές ή επαγγελµατία; 
[__]γ. Χρησιµοποιείτε  άτυπα κριτήρια (τεστ) προκειµένου να 
διαγνώσετε το πρόβληµα; 
[__]δ. Προβαίνετε σε συστηµατική αξιολόγηση (µε τυπικά κριτήρια ή 
τεστ) του φαινοµένου; 
[__]ε. Εµπιστεύεστε τις βιβλιογραφικές καταγραφές και αξιολογήσεις 
του προβλήµατος; 
[__]ζ. Στηρίζεστε στη δική σας εµπειρία για τη συστηµατική καταγραφή 
και την αξιολόγηση του φαινοµένου; 
[__]η. Επιδιώκετε τη συνεργασία και τη βοήθεια των συναδέλφων σας; 
[__]θ. Επιδιώκετε τη συνεργασία µε ειδικούς επαγγελµατίες; 
 
 
 
 
17. Όταν σχεδιάζετε την παρέµβαση σας ή ένα πρόγραµµα για την 
αντιµετώπιση µιας αποκλίνουσας/ µη επιθυµητής συµπεριφοράς ή 
µιας κρίσης συµπεριφοράς των µαθητών της τάξης σας, σε ποιες 
ενέργειες στηρίζεστε; 
[Ιεραρχήστε τις επιλογές σας σε όλες τις ερωτήσεις µε βάση την 
κλίµακα. 
1.σπάνια, 2.µερικές φορές, 3.συχνά, 4.πολύ συχνά, 5. καθηµερινά] 
[__]α. Σχεδιάζετε µε κάθε λεπτοµέρεια το περιεχόµενο, τους στόχους, τις 
µεθόδους, τις στρατηγικές και τις τεχνικές της παρέµβασης σας, ώστε να 
έχετε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, 
[__]β. Σχεδιάζετε µε βάση ένα συγκεκριµένο θεωρητικό µοντέλο 
προσέγγισης της συµπεριφοράς, π.χ. ψυχοδυναµικό, συµπεριφοριστικό, 
γνωσιακό, γνωσιακό-συµπεριφοριστικό 



[__]γ. Επιδιώκετε τη συνεργασία και τη σύµπραξη των συναδέλφων σας 
στο σχολείο, 
[__]δ. Απευθύνεστε σε ειδικούς επαγγελµατίες και φορείς επιζητώντας τη 
σύµπραξη και συνεργασία: 
    σχολικό σύµβουλο, σχολικό ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό,ΚΕ∆∆Υ, 
Κέντρο Ψυχικής Υγείας, Κέντρο Νεότητας,Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο 
[__]ε. Επιδιώκετε τη συνεργασία και σύµπραξη των γονέων του µαθητή, 
[__]ζ. Λαµβάνετε υπόψη τις δυνατότητες και τα ατοµικά χαρακτηριστικά 
του µαθητή, 
[__]η. Εµπλέκετε τον µαθητή στη διαδικασία του της παρέµβασής σας, 
[__]θ. Αποφεύγετε τη λεπτοµερή σχεδίαση στόχων, µεθόδων και 
στρατηγικών, επειδή πιστεύετε ότι πολύ δύσκολα ή σπάνια εφαρµόζονται 
αυτά στην πράξη, προκαλούν ανία ή περιορίζουν την ζωντάνια και την 
αµεσότητα του µαθήµατος. 
[__]ι. Επιλέγετε ή σχεδιάζετε τα µέσα ή τα κριτήρια αξιολόγησης της 
συµπεριφοράς, ώστε νε ελέγχετε συστηµατικά την επίτευξη των στόχων 
της παρέµβασής σας, 
 
18. Πόσο ικανοποιηµένος/η αισθάνεστε από την απόδοση των 
προσπαθειών σας για την αντιµετώπιση των προβληµάτων 
συµπεριφοράς στον επαγγελµατικό σας χώρο (το σχολείο); 
[Ιεραρχήστε τις επιλογές σας σε όλες τις ερωτήσεις µε βάση την 
κλίµακα: 
Καθόλου=1, λίγο=2, µέτρια=3, πολύ=4, πάρα πολύ=5] 
[__]α. Είµαι ικανοποιηµένος/η µε τις µεθόδους που χρησιµοποιώ και τις 
προσπάθειες που καταβάλλω για την αντιµετώπιση προβληµάτων 
συµπεριφοράς των µαθητών στη δουλειά µου. 
[__]β. Είµαι ικανοποιηµένος/η µε τον χρόνο που διαθέτω στη δουλειά 
µου για την αντιµετώπιση των προβληµάτων συµπεριφοράς των µαθητών 
µου. 
[__] γ. Είµαι ικανοποιηµένος/η από τα αποτελέσµατα των προσπαθειών 
µου για την αντιµετώπιση µορφών αποκλίνουσας συµπεριφοράς στη 
δουλειά µου. 
[__]δ. Με το έργο µου συµβάλλω στη διαµόρφωση του ψυχισµού και του 
χαρακτήρα των παιδιών. 
[__]ε. ∆ιαθέτω τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες για την 
αντιµετώπιση των δυσκολιών συµπεριφοράς των µαθητών µου στο 
σχολείο. 
[__]ζ. Έχω στη διάθεσή µου τα αναγκαία µέσα για την ψυχοπαιδαγωγική 
υποστήριξη των µαθητών µου. 
[__]η. Οι µαθητές µου αποδέχονται τις µεθόδους και τα µέσα που 
χρησιµοποιώ για να αντιµετωπίσω τις µη επιθυµητές συµπεριφορές στην 
τάξη. 



[__]θ. Βρίσκω ανταπόκριση στις ανάγκες µου κάθε φορά που 
απευθύνοµαι σε ειδικούς επαγγελµατίες ή κρατικούς θεσµούς για 
συνεργασία και υποστήριξη σε ζητήµατα συµπεριφορά των µαθητών. 
[__]ι. Οι γονείς αναγνωρίζουν την προσφορά µου στην ψυχοκοινωνική 
ανάπτυξη των παιδιών τους. 
[__]κ. Οι συνάδελφοι µου αναγνωρίζουν τη συµβολή των προσπαθειών 
µου στη βελτίωση της συµπεριφοράς των µαθητών µου. 
 
 


