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Περίληψη 

Καθώς ο αριθμός των παιδιών με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος που φοι-

τούν στο γενικό σχολείο αυξάνεται, πληθαίνουν και οι ανάγκες των εκπαιδευτικών 

για την παροχή κατάλληλης υποστήριξης και εφαρμογής αποτελεσματικών προγραμ-

μάτων παρέμβασης. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η εφαρμογή της Λειτουργι-

κής Αξιολόγησης Συμπεριφοράς και η ανάπτυξη ενός προγράμματος παρέμβασης 

βασισμένου στα αποτελέσματά της και στις αρχές της Θετικής Στήριξης Συμπεριφο-

ράς. Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε δυο μαθητές με αυτισμό που φοιτούσαν στο γε-

νικό δημοτικό σχολείο και εμφάνιζαν προκλητικές συμπεριφορές. Σχεδιάστηκαν δυο 

διαφορετικά προγράμματα, ένα για τον κάθε μαθητή και εφαρμόστηκαν εντός και 

εκτός τάξης αντίστοιχα.  

Όλα τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τη διαδικασία της Λειτουργικής 

Αξιολόγησης Συμπεριφοράς, χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη των παρεμβάσεων 

Θετικής Στήριξης Συμπεριφοράς. Οι παρεμβάσεις που σχεδιάστηκαν ήταν πολυσυ-

στατικές και οι στρατηγικές που χρησιμοποιήθηκαν περιελάμβαναν τον χειρισμό των 

γεγονότων που προηγούνταν, διαδικασίες αυτορρύθμισης, τη διδασκαλία εναλλακτι-

κών συμπεριφορών και τη διαφοροποιημένη ενίσχυση και τη λειτουργική επικοινω-

νία. Επίσης, πραγματοποιήθηκε ποιοτική αξιολόγηση των προγραμμάτων παρέμβα-

σης και έλεγχος της κοινωνικής εγκυρότητας. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν μείωση των προκλητικών συμπεριφορών και των 

δυο μαθητών και στα δυο προγράμματα παρέμβασης. Οι μαθητές και οι δάσκαλοι 

των τάξεων ήταν ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα της παρέμβασης (κοινωνική 

εγκυρότητα) και το πρόγραμμα κρίθηκε αποτελεσματικό. Τέλος, εξετάστηκαν και 

συζητήθηκαν οι στρατηγικές που αποτέλεσαν τις καλύτερες πρακτικές, οι διαφορο-

ποιήσεις ανάμεσα στα δυο προγράμματα, η ευκολία διεξαγωγής του προγράμματος 

και οι γνώσεις των εκπαιδευτικών πάνω στις διαδικασίες. 
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Abstract 

As the number of children with Autism Spectrum Disorders studying at Gen-

eral School grows, greater is the needs for teachers that will provide appropriate sup-

port and implement effective intervention programs. The main purpose of this re-

search is to implement the Functional Behavioral Assessment and develop an inter-

vention program, based on the results of this research and the principles of Positive 

Behavior Support. The program was implemented on two children with autism, who 

attend the General Elementary School and have challenging behaviors. Two different 

programs were designed, one for each student, and were applied within and outside 

the classroom, respectively. 

All data that were collected during the process of Functional Behavioral As-

sessment, were used for the development of Positive Behavior Support interventions. 

The interventions designed were multi-method and the strategies used included the 

handling of events preceding, self-regulation procedures, teaching alternative behav-

iors and differentiated assistance and operational communication. Also, a qualitative 

evaluation of the intervention programs and control of social validation was held. 

The results showed a reduction of challenging behaviors of the two students in 

both intervention programs. Students and teachers of the classes were satisfied with 

results of the intervention (social validity) and the program was evaluated as effective. 

Finally, the strategies that resulted in the best practices, the differences between the 

two programs, the ease of conducting the program and the knowledge of teachers on 

the procedures were examined and discussed. 
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Εισαγωγή 

Η συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία στη γενική εκπαίδευση έχει γίνει 

ένα πρότυπο στις δυτικές χώρες από τη δεκαετία του '80 (Heiman, 2004). Τα τελευ-

ταία χρόνια, έχει αυξηθεί ο αριθμός των μαθητών με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσμα-

τος (εφεξής ΔΑΦ) που φοιτούν στο γενικό σχολείο (Segall & Campbell, 2012), σε 

ποσοστό άνω του 80% της σχολικής ημέρας, από το 14% το 1996 στο 31% το 2005 

(Reeves, 2013). 

Σύμφωνα με την έννοια της συμπερίληψης, οι μαθητές με αναπηρίες μπορούν 

και πρέπει να εκπαιδεύονται στα γενικά σχολεία μαζί με τα κανονικά αναπτυσσόμενα 

συνομήλικα παιδιά, παρέχοντάς τους τις κατάλληλες υπηρεσίες στήριξης, αντί να το-

ποθετούνται σε ειδικές τάξεις εκπαίδευσης ή σε ειδικά σχολεία (Mesibov & Shea, 

1996). 

Η υποστήριξη των παιδιών με ΔΑΦ στο ελληνικό σχολείο μπορεί να υλοποιη-

θεί από τον εκπαιδευτικό της γενικής τάξης, αν δεν υπάρχει στο σχολείο ειδικός παι-

δαγωγός, συνεργατικά από τον εκπαιδευτικό της τάξης και το δάσκαλο ειδικής αγω-

γής στα πλαίσια του τμήματος ένταξης, και από τον εκπαιδευτικό της τάξης σε συ-

νεργασία με ειδικό παιδαγωγό μέσα στη γενική τάξη, εφαρμόζοντας τον θεσμό της 

παράλληλης στήριξης (Ημέλλου, 2011).  

 Η εφαρμογή όμως της συμπερίληψης δεν είναι πάντα εύκολη, καθώς καλεί-

ται να αντιμετωπίσει τις προκαταλήψεις και τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών, αλλά 

και την έλλειψη πληροφοριών, εργαλείων, πόρων και γνώσεων (Dias & Pérez, 2013). 

Οι εκπαιδευτικοί των τάξεων συχνά καλούνται να ανταποκριθούν σε συνθήκες για τις 

οποίες δεν έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα. Τα προβλήματα συμπεριφοράς των παι-

διών με ΔΑΦ, μπορεί να επηρεάσουν τη σχέση των εκπαιδευτικών μαζί τους, να πα-

ρακωλύσουν τη διεξαγωγή του μαθήματος ή να δημιουργήσουν εντάσεις την ώρα του 

διαλείμματος.  

 Καθώς λοιπόν ο αριθμός των παιδιών με ΔΑΦ που φοιτούν στο γενικό σχο-

λείο αυξάνεται, αυξάνονται και οι ανάγκες για την εφαρμογή αποτελεσματικών προ-

γραμμάτων παρέμβασης που θα οδηγήσουν στην ομαλή συμπερίληψη των μαθητών. 

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης έρευνας επιλέχθηκε η εφαρμογή της Λειτουργικής 

Αξιολόγησης Συμπεριφοράς (εφεξής ΛΑΣ) και η εφαρμογή προγράμματος παρέμβα-

σης βασισμένο στις αρχές της Θετικής Στήριξης Συμπεριφοράς (εφεξής ΘΣΣ), λόγω 

των πολύ ενθαρρυντικών αποτελεσμάτων τους στα παιδιά με ΔΑΦ. Μελετήθηκαν οι 
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συμπεριφορές που εμφανίζουν δυο μαθητές με ΔΑΦ μέσα στην τάξη και στο διά-

λειμμα, οι αποτελεσματικότερες στρατηγικές της ΛΑΣ και της ΘΣΣ, οι διαφοροποιή-

σεις μεταξύ των δυο προγραμμάτων, τα αποτελέσματα τις τελικής αξιολόγησης, η 

ευκολία χρήσης του προγράμματος και οι γνώσεις των εκπαιδευτικών πάνω στις αρ-

χές της ΛΑΣ και τις στρατηγικές της ΘΣΣ. 

 Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται μια αναφορά για τη συμπερίληψη των παιδιών 

με ΔΑΦ στο γενικό σχολείο. Πιο συγκεκριμένα, υπογραμμίζονται τα οφέλη που προ-

κύπτουν από τη συμπερίληψη αλλά και τα προβλήματα που εμφανίζονται, οι σχέσεις 

των μαθητών με ΔΑΦ με τους συμμαθητές τους, οι στάσεις και οι απόψεις των εκ-

παιδευτικών και η χρήση της ΛΑΣ στα πλαίσια του γενικού σχολείου. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο, αρχικά γίνεται μια αναφορά στην εξέλιξη και τον 

ορισμό της ΛΑΣ και στη συνέχεια παρουσιάζεται η διαδικασία εφαρμογής και τα 

στάδια της. Αναλύονται θεωρητικά στοιχεία για την σύσταση της ομάδας, τον προσ-

διορισμό της συμπεριφοράς, τη δημιουργία βάσης δεδομένων με τις διαδικασίες της 

έμμεσης και άμεσης αξιολόγησης και τον προσδιορισμό της συμπεριφοράς, την ανά-

πτυξη και τον έλεγχο της υπόθεσης, την ανάπτυξη και την παρακολούθηση της απο-

τελεσματικότητας της παρέμβασης.  

 Στο τρίτο κεφάλαιο, αναπτύσσεται η θεωρία της ΘΣΣ με αναφορές στον ο-

ρισμό και το θεωρητικό υπόβαθρό της. Εν συνεχεία, γίνεται αναφορά στα χαρακτηρι-

στικά της ΘΣΣ και συγκεκριμένα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την προοπτι-

κή για όλη τη διάρκεια της ζωής, την κοινωνική εγκυρότητα, τις αλλαγές στο σύστη-

μα και τις πολυσυστατικές παρεμβάσεις, την έμφαση στην πρόληψη, την ευελιξία και 

την πολλαπλή θεωρητική πρακτική. Τέλος, αναφέρονται τα συστατικά και οι εφαρ-

μογές της ΘΣΣ στο σχολείο.  

 Στο τέταρτο κεφάλαιο, σε πρώτο πλάνο αναλύονται τεχνικές και έρευνες 

αναφορικά με τις παρεμβάσεις ΘΣΣ που βασίζονται στα αποτελέσματα της ΛΑΣ. Ε-

πομένως,  αναπτύσσονται στοιχεία για τις παρεμβάσεις που βασίζονται στα γεγονότα 

που προηγούνται ή έπονται της συμπεριφοράς, τη διδασκαλία εναλλακτικών συμπε-

ριφορών, τις πολυσυστατικές παρεμβάσεις, τις σχέσεις ακαδημαϊκής απόδοσης και 

προβλημάτων συμπεριφοράς και την κοινωνική εγκυρότητα. Έπειτα, γίνεται μια α-

ναφορά στις σχέσεις των εκπαιδευτικών με τη ΛΑΣ και τη ΘΣΣ καθώς και στα προ-

βλήματα που αντιμετωπίζονται κατά την εφαρμογή τους. Στο τέλος του κεφαλαίου, 

αναπτύσσονται τα διερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας. 
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 Το πέμπτο κεφάλαιο, αποτελεί τη μεθοδολογία της έρευνας. Γίνεται αναφο-

ρά στους συμμετέχοντες, στην ερευνητική διαδικασία που χρησιμοποιήθηκε, στις δι-

αδικασίες συλλογής δεδομένων της λειτουργικής αξιολόγησης και στα εργαλεία που 

χρησιμοποιήθηκαν κατά την έμμεση και άμεση παρατήρηση. Στη συνέχεια, παρατί-

θεται η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την ποιοτική αξιολόγηση του προγράμμα-

τος και τον έλεγχο της κοινωνικής εγκυρότητας. 

 Στο έκτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας. Αρχικά 

αναλύονται τα αποτελέσματα της αρχικής αξιολόγησης των μαθητών με τα στοιχεία 

της έμμεσης και άμεσης αξιολόγησης οργανωμένα σε πίνακες και διαγράμματα. Στη 

συνέχεια, πραγματοποιείται η ανάπτυξη της υπόθεσης και ακολούθως η διαμορφωτι-

κή αξιολόγηση. Γίνεται μια εκτενής αναφορά στο κάθε πρόγραμμα παρέμβασης με 

στοιχεία για την οργάνωση, τις περιβαλλοντικές αλλαγές, το χρονοδιάγραμμα, τις τε-

χνικές κλπ. Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης της 

ποιότητας του προγράμματος, της κοινωνικής εγκυρότητας και την άμεσης παρατή-

ρησης. 

 Στο έβδομο και τελευταίο κεφάλαιο, πραγματοποιείται μια συζήτηση σχετι-

κά με τα αποτελέσματα της παρέμβασης και απαντώνται τα διερευνητικά ερωτήματα 

που τέθηκαν από την ερευνήτρια. 

 

 

 

  



[10] 
 

Κεφάλαιο 1: Συμπερίληψη παιδιών με ΔΑΦ στο γενικό σχολείο 

1.1 Εισαγωγή 

Τα περιβάλλοντα συμπερίληψης μπορούν να προσφέρουν πολλά εκπαιδευτικά 

πλεονεκτήματα στα παιδιά με αναπηρία. Σύμφωνα με υποστηρικτές τα οφέλη από την 

συμπερίληψη είναι ότι αυξάνονται οι προσδοκίες από τους δασκάλους, γίνεται μοντε-

λοποίηση της συμπεριφοράς τους μέσω των τυπικά αναπτυσσόμενων συνομηλίκων 

τους, συμμετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία και  αποκτούν μεγαλύτερη αυτοεκτί-

μηση (Mesibov & Shea, 1996). Τα οφέλη είναι πολλά και για τους συμμαθητές των 

παιδιών με αναπηρία, καθώς βελτιώνεται η κοινωνική ανάπτυξη και των δυο μέσω 

της άμεσης αλληλεπίδρασης, των κοινών δραστηριοτήτων και της κοινής συμμετοχής 

τους στο μάθημα και στις εκδρομές. Αν και τα αποτελέσματα είναι αμφιλεγόμενα, 

μερικές μελέτες έχουν δείξει ότι με την κατάλληλη υποστήριξη και προσαρμογές, οι 

μαθητές με αναπηρίες μπορούν να αποδώσουν το ίδιο καλά, αν όχι καλύτερα, στη 

γενική εκπαίδευση (Hieneman, Dunlap, & Kincaid, 2005). 

Παρ’ όλα αυτά η εκπαίδευση των μαθητών με ΔΑΦ στο γενικό σχολείο απο-

τελεί μια πρόκληση (Robertson, Chamberlain, & Kasari, 2003). Παρά το γεγονός ότι 

οι περισσότεροι μαθητές με ΔΑΦ που φοιτούν στο γενικό σχολείο έχουν τις γνωστι-

κές ικανότητες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της γενικής τάξης, μπορούν επίσης 

να είναι και σε μεγάλο κίνδυνο για την εκδήλωση προκλητικών συμπεριφορών λόγω 

των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν στην κοινωνική αλληλεπίδραση, την επικοινωνία 

και τις αλλαγές (Reeves, Umbreit, Ferro, & Liaupsin, 2013). Τα προβλήματα συμπε-

ριφοράς είναι μια συχνή ανησυχία για τα παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές, συμπε-

ριλαμβανομένου του αυτισμού, καθώς το 13-23% των παιδιών εμφανίζουν συμπερι-

φορές που χρήζουν παρέμβασης (Horner, Carr, Strain, Todd, & Reed, 2002). 

Η επιθετικότητα, η καταστροφή της ιδιοκτησίας, η μη συμμόρφωση στους 

κανόνες, η αναστάτωση, τα ξεσπάσματα θυμού, ο αυτοτραυματισμός και οι στερεο-

τυπίες, με κάποιες διαφοροποιήσεις στον ορισμό είναι οι κύριες προκλητικές συμπε-

ριφορές των παιδιών με ΔΑΦ (Horner et al., 2002). Οι παραπάνω συμπεριφορές δη-

μιουργούν προβλήματα, καθώς μπορεί να προκαλέσουν σωματικό τραυματισμό, να 

εμποδίσουν τη μάθηση και την πρόσβαση σε συνήθεις δραστηριότητες (Matson & 

Nebel-Schwalm, 2007), την επιτυχία, τις κοινωνικές τους σχέσεις και να τους θέσουν 

σε κίνδυνο αποκλεισμού από τη γενική εκπαίδευση (Horner et al., 2002· Reeves et al., 
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2013). Καθώς οι μαθητές με ΔΑΦ στερούνται την κατανόηση των κοινωνικών αλλη-

λεπιδράσεων, μπορούν επίσης να γίνουν θύματα  κοινωνικού αποκλεισμού και εκφο-

βισμού στο σχολείο (Ashburner, Ziviani, & Rodger, 2010). 

Οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν ιδιαίτερη ανησυχία για τις προκλητικές συμπερι-

φορές και τις δυσκολίες στη συναισθηματική ρύθμιση των μαθητών με Άσπεργκερ ή 

Αυτισμό Υψηλής Λειτουργικότητας (Ashburner, Ziviani, & Rodger, 2010). Επειδή οι 

νοητικές ικανότητες των παραπάνω παιδιών βρίσκονται συνήθως στον μέσο όρο, οι 

προκλητικές συμπεριφορές τους είναι συχνά παρεξηγημένες (ο.π). Oι συμπεριφορές 

τους συνήθως οφείλονται στις συχνές αλλαγές στο πρόγραμμα, στο περιεχόμενο των 

σχολικών προγραμμάτων, στις στενές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, στα ιδιαίτερα 

ενδιαφέροντα τους κτλ.  

Πολλές φορές, ενώ η τοπογραφία μιας συμπεριφοράς μπορεί να φαίνεται απλή 

και άμεση, η εμφάνιση της μπορεί να μην αντανακλά επαρκώς την πολυπλοκότητα 

της αιτιολογίας και της αξιολόγησης της. Τα γεγονότα που προηγούνται και οι συνέ-

πειες, η ενίσχυση, η παρουσία διάφορων ερεθισμάτων ή συνθηκών, η αλλαγή στη 

ρουτίνα μπορεί να ευθύνονται για αυτές τις συμπεριφορές (Matson & Nebel-

Schwalm, 2007).  

Όπως αναφέρουν οι Brosnan (2011) η επιθετικότητα από τα άτομα με ΔΑΦ 

αποτελεί μια μαθημένη συμπεριφορά ή ένα σύνολο συμπεριφορών. Το άτομο συνδέει 

την επιθετική συμπεριφορά προς ένα άλλο με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, δηλ. η 

επιθετική συμπεριφορά συνδέεται λειτουργικά με τις συνέπειες που την ακολουθούν 

(Foxx & Meindl, 2007). Πολλές φορές η επίμονη επιθετικότητα μπορεί να οδηγήσει 

στον στιγματισμό του μαθητή και να δημιουργήσει μια προκατάληψη προς το πρό-

σωπό του, από τη μεριά των εκπαιδευτικών (Brosnan & Healy, 2011). 

Για τους παραπάνω λόγους, η αξιολόγηση και η αντιμετώπιση τέτοιων συ-

μπεριφορών σε άτομα με ΔΑΦ αποτελεί σημαντικό στοιχείο κάθε ολοκληρωμένης 

προσέγγισης για τη επιτυχή φοίτηση των παιδιών στο γενικό σχολείο (Delfs & 

Campbell, 2010). 

Η έρευνα έχει δείξει πως ακόμα και τα παιδιά με ΔΑΦ που σημειώνουν μεγά-

λη πρόοδο στην απόκτηση των κατάλληλων για την ηλικία τους γλωσσικών δομών, 

μπορεί να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση 

τους με τους συνομηλίκους τους (Koegel, Vernon, Koegel, Koegel, & Paullin, 

2012b). Πολλές φορές λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με ΔΑΦ 

στον τομέα της κοινωνικοποίησης, της αλληλεπίδρασης και της κατανόησης των κοι-
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νωνικών συνθηκών, καθώς και με την εμφάνιση προκλητικών συμπεριφορών, οι σχέ-

σεις τους με τους συνομηλίκους τους στο γενικό σχολείο μπορεί να γίνουν τεταμένες.  

O Harrower (1999) μέσω μιας βιβλιογραφικής ανασκόπησης αναφέρει πως τα 

παιδιά με ΔΑΦ είναι λιγότερο ενταγμένα σε ομάδες παιχνιδιού απ’ ότι οι συνομήλι-

κοι τους. Τα παιδιά όμως με ΔΑΦ που φοιτούν στο γενικό σχολείο ξοδεύουν περισ-

σότερο χρόνο με τους τυπικά αναπτυσσόμενους συνομηλίκους τους, συμμετέχουν 

μαζί τους σε δραστηριότητες και λαμβάνουν μεγαλύτερη κοινωνική υποστήριξη με 

αποτέλεσμα να έχουν υψηλότερα ποσοστά κοινωνικής αλληλεπίδρασης απ’ ότι τα 

συνομήλικα παιδιά με ΔΑΦ που φοιτούν στο ειδικό σχολείο. 

Με τη διδασκαλία των κατάλληλων κοινωνικών δεξιοτήτων επικοινωνίας, τα 

παιδιά με ΔΑΦ στο γενικό σχολείο αναπτύσσουν ευνοϊκές κοινωνικές αλληλεπιδρά-

σεις με τους συνομηλίκους τους, γεγονός που μπορεί να τους οδηγήσει όχι μόνο στη 

βελτίωση των κοινωνικών τους σχέσεων, αλλά και στη δημιουργία φιλικών σχέσεων 

(Koegel & Center, 2007). Επίσης, η παρατήρηση και η συναναστροφή με τα παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης μπορεί να οδηγήσει στη αύξηση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

και στη χρήση τη χρήση των κατάλληλων κοινωνικών δεξιοτήτων (Morrison, Kamps, 

Garcia, & Parker, 2001) μέσω της μίμησης και της παρότρυνσης. 

1.2 Στάσεις και απόψεις των εκπαιδευτικών 

 Πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται με μαθητές με ΔΑΦ αναφέ-

ρουν υψηλά επίπεδα συναισθηματικής εξουθένωσης, ειδικά όταν εκτίθενται σε προ-

κλητικές συμπεριφορές που δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν. Μεγάλο μέρος της 

ευθύνης για την αντιμετώπιση της προκλητικής συμπεριφοράς των παιδιών με ΔΑΦ 

έχει τοποθετηθεί στα σχολεία και για κάποιους μαθητές οι αίθουσες διδασκαλίας εί-

ναι η κύρια και συχνά η μοναδική πηγή παρέμβασης για την προκλητική συμπεριφο-

ρά τους (Machalicek, O’Reilly, Beretvas, Sigafoos, & Lancioni, 2007). 

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα παιδιά με αναπηρία εντάσσονται 

στα πλαίσια του γενικού σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί όμως των γενικών τάξεων δεν 

έχουν λάβει την απαραίτητη προετοιμασία για αυτό το περιβάλλον συμπερίληψης, 

συχνά καταφεύγουν σε τιμωρητικές τεχνικές και/ή πρακτικές αποκλεισμού για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων συμπεριφοράς που προκύπτουν και όχι στην χρήση 

ερευνητικών πρακτικών και προληπτικών στρατηγικών για τη διδασκαλία κατάλλη-

λων συμπεριφορών (Auld, 2006). 
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Τα παιδιά έχουν δυσκολία στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, ιδιαίτερα στην 

κατανόηση των αποχρώσεων της κοινωνικής συμπεριφοράς. Ορισμένες από τις συ-

μπεριφορές τους μπορεί να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά τις σχέσεις με τους άλ-

λους. Έτσι, οι Robertson, Chamberlain, & Kasari (2003) πραγματοποίησαν  μελέτη 

με στόχο να εξετάσουν αφενός τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευ-

σης για τη σχέση τους με τους μαθητές με ΔΑΦ, και αφετέρου το πώς αυτή η αντίλη-

ψη μπορεί να επηρεαστεί από την παρουσία βοηθητικού προσωπικού και των προ-

βλημάτων συμπεριφοράς, καθώς και το επίπεδο της κοινωνικής ένταξης των παιδιών 

σύμφωνα με τους συνομηλίκους τους. Υπήρχαν τρεις βασικές διαπιστώσεις. Καταρ-

χάς, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι ενώ σε γενικές γραμμές είχαν θετικές σχέσεις με 

τους μαθητές, ωστόσο ένας υψηλός αριθμός από προβλήματα συμπεριφοράς μπορού-

σε να μειώσει την ποιότητα της σχέσης δασκάλου-μαθητή. Δεύτερον, η ποιότητα της 

σχέσης δασκάλου-μαθητή συνδέθηκε με την σχέση των παιδιών με τους συμμαθητές 

τους. Τέλος, σε αντίθεση με τις προσδοκίες των ερευνητών, η παρουσία ενός βοηθού 

δεν επηρεάζει την ποιότητα της σχέσης δασκάλου-μαθητή στο συγκεκριμένο δείγμα. 

 Οι Ali, Mustapha, και Jelas (2006) κάνοντας μια βιβλιογραφική ανασκόπηση 

βρήκαν πως πολλοί εκπαιδευτικοί εκφράζουν ανησυχίες για την ακαδημαϊκή, κοινω-

νική και συμπεριφορική προσαρμογή των μαθητών με αναπηρίες στις τάξεις συμπε-

ρίληψης. Κάποιοι τόνισαν πως με τη συμπερίληψη των παιδιών με αναπηρία θα 

χρειάζονται επιπλέον εργαλεία και δεξιότητες για την αντιμετώπιση των προκλητικών 

συμπεριφορών και κάποιοι τόνισαν την έλλειψη ομαδικής συνεργασίας. Άλλοι ανέ-

φεραν πως δεν έχουν εκπαιδευτεί για κάτι τέτοιο και δεν θα τους ενδιέφερε να ασχο-

ληθούν. Θέλοντας να επιβεβαιώσουν ή να απορρίψουν αυτά τα ευρήματα πραγματο-

ποίησαν έρευνα για τις στάσεις και τις γνώσεις των εκπαιδευτικών γενικής και ειδι-

κής αγωγής αναφορικά με τη συμπεριληπτική εκπαίδευση. Το κύριο εύρημά τους δεί-

χνει ότι σε γενικές γραμμές οι εκπαιδευτικοί έχουν θετική στάση απέναντι στη συ-

μπεριληπτική εκπαίδευση καθώς συμφώνησαν πως ενισχύει την κοινωνική αλληλεπί-

δραση και την ένταξη των παιδιών, ελαχιστοποιώντας τα αρνητικά στερεότυπα για 

τους μαθητές με αναπηρία.  Επίσης τονίζουν ότι η συνεργασία μεταξύ των δασκάλων 

γενικής και ειδικής εκπαίδευσης είναι σημαντική και ότι θα πρέπει να υπάρχει σαφής 

κατευθυντήρια γραμμή σχετικά με την εφαρμογή της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. 

 Ο Heiman (2004) σε έρευνα του που έκανε σε εκπαιδευτικούς του Ισραήλ και 

του Ηνωμένου Βασίλειου, βρήκε πως οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι το 

μοντέλο in-and-out είναι το πιο αποτελεσματικό για τους μαθητές με αναπηρία, γιατί 
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οι μαθητές επωφελούνται και από την ειδική εκπαίδευση που χρειάζονται, αλλά και 

από τις αλληλεπιδράσεις τους με τους συνομηλίκους. Το μοντέλο των δύο εκπαιδευ-

τικών ήταν κάπως δημοφιλές στο Ισραήλ και σε μικρότερο βαθμό στη Βρετανία. Μι-

κρά ποσοστά των εκπαιδευτικών και στις δύο χώρες θεωρούν ότι η πλήρης συμπερί-

ληψη είναι το σωστό μοντέλο που πρέπει να εφαρμόζεται μέσα στη γενική τάξη. Ο-

ρισμένοι εκπαιδευτικοί και στις δύο χώρες απέρριψαν εντελώς τη συμπερίληψη. Οι 

εκπαιδευτικοί σε αυτήν την ομάδα σκέφτηκαν ότι θα ήταν καλύτερο για τους μαθητές 

με ειδικές ανάγκες να φοιτούν σε χωριστές τάξεις, σύμφωνα με ειδικά προγράμματα, 

ώστε να μπορούν να προχωρήσουν με το δικό τους ρυθμό. Θεώρησαν ότι το εν λόγω 

μοντέλο είναι πιο αποτελεσματικό, δεδομένου ότι οι μαθητές με ειδικές ανάγκες δεν 

θα μπορούσαν ποτέ να φτάσουν το ακαδημαϊκό επίπεδο των υπόλοιπων μαθητών. 

 Σε μελέτη που πραγματοποίησαν οι Ashburner, Ziviani, και Rodger (2010) 

συνέκριναν τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τους μαθητές με ΔΑΦ με τις αντι-

λήψεις τους για τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης, αναφορικά με την ικανότητα τους 

να εκτελούν ακαδημαϊκά έργα και να  ρυθμίζουν τα συναισθήματα και τη συμπερι-

φορά τους στο γενικό σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι οι μαθητές με ΔΑΦ 

φαίνεται να έχουν χαμηλές επιδόσεις σε σχέση με το επίπεδο ικανοτήτων τους και 

αγωνίζονται να διατηρήσουν την προσοχή τους, να ρυθμίσουν τα συναισθήματά και 

τις συμπεριφορές τους μέσα στην τάξη, παρά τη λήψη μιας σειράς εξειδικευμένων 

υπηρεσιών υποστήριξης. Τονίζουν ότι πρέπει να δοθεί προσοχή στη διερεύνηση ε-

ναλλακτικών μοντέλων στήριξης αυτών των μαθητές στη γενική τάξη διδασκαλίας. 

 Οι Gregor και Campbell (2001) πραγματοποίησαν μελέτη σε δασκάλους ειδι-

κής αγωγής και σε δασκάλους γενικής αγωγής, με και χωρίς εμπειρία στον αυτισμό. 

Οι δάσκαλοι ερωτήθηκαν σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της 

συμπερίληψης για τα παιδιά με αυτισμό, τη δική τους ικανότητα να αντιμετωπίσουν 

τις προκλήσεις και τους προγνωστικούς παράγοντες της επιτυχίας. Μια μειοψηφία 

των ερωτηθέντων γενικής αγωγής πίστευαν ότι η συμπερίληψη των παιδιών με αυτι-

σμό θα πρέπει γίνεται, όπου είναι δυνατόν. Οι δάσκαλοι γενικής με εμπειρία αυτισμό 

έδειξαν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους, για να ασχοληθούν με τα παιδιά 

με αυτισμό από ό,τι εκείνοι χωρίς εμπειρία. Πολλοί εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με 

τις επιπτώσεις στην επικρατούσα τάση, αλλά οι περισσότεροι συμμετέχοντες ήταν 

πρόθυμοι να αναλάβουν περισσότερη εκπαίδευση. Οι ειδικοί παιδαγωγοί ήταν πιο 

θετικοί, αν και αναγνώρισαν τα πιθανά μειονεκτήματα και για τις δύο ομάδες παιδιών 
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και τόνισαν ότι η επιτυχία της συμπερίληψης εξαρτάται από την περίπτωση του παι-

διού. 

Αν θα μπορούσαμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα, θα ήταν πως, ενώ οι δά-

σκαλοι πολλές φορές φαίνονται θετικοί απέναντι στην συμπερίληψη, η έλλειψη γνώ-

σεων, δομών και στήριξης μπορεί να επηρεάσει τις στάσεις και της απόψεις τους. Ε-

πομένως, η εκπαίδευση των δασκάλων γενικής αγωγής, η παροχή υπηρεσιών και 

στήριξης και η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής είναι απαραίτητα 

συστατικά για τη συμπερίληψη των μαθητών με ΔΑΦ στο γενικό σχολείο. Οι δάσκα-

λοι των γενικών σχολείων θα πρέπει να εκπαιδευτούν, για να μπορέσουν να χειρι-

στούν και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις  που εμφανίζονται.  

1.3 Αυτισμός και ΛΑΣ 

Τα παιδιά με ΔΑΦ εμφανίζουν περισσότερες και πιο συχνές προκλητικές συ-

μπεριφορές από ό,τι τα τυπικά αναπτυσσόμενα και, χωρίς την κατάλληλη παρέμβαση, 

οι συμπεριφορές αυτές έχουν την τάση να εμμένουν σε όλη τη διάρκεια ζωής του α-

τόμου (Murphy, Beadle-Brown, Wing, Gould, Shah, & Holmes, 2005). Τέσσερα βα-

σικά στάδια εξέλιξης για την κατανόηση των συμπεριφορικών παρεμβάσεων για τα 

παιδιά με αυτισμό είναι (Horner et al., 2002): 

 Η πρόληψη 

 Η Λειτουργική Αξιολόγηση Συμπεριφοράς  (εφεξής ΛΑΣ) 

 Η ολοκληρωμένη παρέμβαση 

 Οι αλλαγές στο σύστημα  

Στα πλαίσια του σχολείου, η χρήση λειτουργικά τεκμηριωμένων παρεμβάσε-

ων (function-based intervention) θεωρείται η καλύτερη πρακτική για την αντιμετώπι-

ση των προκλητικών συμπεριφορών όλων των μαθητών. Οι έρευνες έχουν επανει-

λημμένα αποδείξει τη χρήση τους σε όλες τις τάξεις για τη μείωση μιας πληθώρας 

προβληματικών συμπεριφορών και την αύξηση των εναλλακτικών κατάλληλων συ-

μπεριφορών σε μαθητές τυπικής ανάπτυξης, σε μαθητές με συναισθηματικά προβλή-

ματα και προβλήματα συμπεριφοράς, σε μαθητές με νοητική αναπηρία καθώς και σε 

μαθητές με ΔΑΦ (Reeves et al., 2013). 

Επίσης μέσα από τη διαδικασία και τα αποτελέσματα της ΛΑΣ, αυξάνεται η 

ακρίβεια και η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης (Hanley, 2012). Επιπλέον, μέσω 

της ΛΑΣ δίνεται έμφαση στο άτομο που εμφανίζει την προκλητική συμπεριφορά κα-
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θώς και στον περίγυρο του, αναπτύσσοντας μια παρέμβαση που εστιάζει στο σκοπό 

της συμπεριφοράς και στην επικοινωνιακή λειτουργία που εξυπηρετεί και όχι απλά 

στη διεξαγωγή παρεμβάσεων με αυθαίρετους ενισχυτές και τιμωρίες (ο.π). 

Οι Kodak, Fisher, Clements, Paden, και Dickes (2011) πραγματοποίησαν έ-

ρευνα με σκοπό να επεξεργαστούν και να επικυρώσουν μια διαδικασία αξιολόγησης 

για τον εντοπισμό των διδακτικών μεταβλητών που επηρεάζουν την απόκριση των 

παιδιών με αυτισμό. Σχεδίασαν μια προκαθορισμένη ακαδημαϊκή παρέμβαση που 

βασιζόταν στα αποτελέσματα της ΛΑΣ. Η παρέμβαση συγκρίθηκε με μια εναλλακτι-

κή παρέμβαση και συνθήκες ελέγχου (control conditions). Η ΛΑΣ εντόπισε πολλά 

διαφορετικά πρότυπα απόκρισης στις διδακτικές μεταβλητές σε όλους τους συμμετέ-

χοντες. Η αξιολόγηση του προγράμματος έδειξε ότι η ακαδημαϊκή παρέμβαση που 

στηρίχθηκε στα αποτελέσματα της ΛΑΣ ήταν πιο αποτελεσματική στη διδασκαλία 

της κατάλληλης απόκρισης. 

Οι Reeves και συν. (2013) πραγματοποίησαν ένα πρόγραμμα παρέμβασης βα-

σισμένο στα αποτελέσματα της ΛΑΣ, σε τρίδυμους μαθητές με αυτισμό υψηλής λει-

τουργικότητας, που φοιτούσαν στην πρώτη τάξη και κινδύνευαν να μην συνεχίσουν 

τη φοίτηση τους στο γενικό σχολείο. Οι μαθητές απομακρύνονταν από τη δραστηριό-

τητα τους και εμφάνιζαν διασπαστικές συμπεριφορές (off-task behavior), και σύμφω-

να με τα αποτελέσματα της ΛΑΣ σκοπός της συμπεριφοράς τους ήταν να κερδίσουν 

την προσοχή και τη βοήθεια των εκπαιδευτικών. Τα αποτελέσματα έδειξαν μεγάλη 

βελτίωση στη συμπεριφορά του κάθε μαθητή και στο χρόνο που ήταν συγκεντρωμέ-

νοι στα καθήκοντα τους και τα αποτελέσματα είχαν διάρκεια στο χρόνο. Η παρέμβα-

ση έλαβε υψηλή βαθμολογία για την κοινωνική εγκυρότητα της από τους εκπαιδευτι-

κούς που ήταν υπεύθυνοι για την εφαρμογή του. 
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Κεφάλαιο 2: Λειτουργική Αξιολόγηση Συμπεριφοράς 

2.1 Η εξέλιξη και ο Ορισμός της ΛΑΣ 

O Skinner (1953) χρησιμοποιεί τον όρο λειτουργική ανάλυση, για να περιγράψει 

τη λειτουργική σχέση μεταξύ των εξωτερικών μεταβλητών (περιβαλλοντικές εκδη-

λώσεις) και της συμπεριφοράς. Αναφέρει επίσης πως «Εμείς αναλαμβάνουμε να προ-

βλέψουμε και να ελέγξουμε τη συμπεριφορά ενός ατόμου. Αυτό αποτελεί την ‘εξαρ-

τημένη μεταβλητή’-το αποτέλεσμα για το οποίο θέλουμε να βρούμε την αιτία. Οι ‘α-

νεξάρτητες μεταβλητές’ μας-η αιτία της συμπεριφοράς-είναι οι εξωτερικές συνθήκες 

για της οποίες η συμπεριφορά αποτελεί μια λειτουργία. Οι σχέσεις μεταξύ των δυο- η 

‘σχέση αιτίας και αποτελέσματος’ της συμπεριφοράς- αποτελεί τους νόμους της επι-

στήμης» (σελ. 35). 

Όλη η ανθρώπινη συμπεριφορά εξυπηρετεί ένα σκοπό ή μια λειτουργία 

(Barnhill, 2005). Η ΛΑΣ επιτρέπει τη ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ της συμπεριφοράς, 

των γεγονότων που προηγούνται και των συνεπειών της. Δεν είναι μια καινούρια μέ-

θοδος, καθώς έχει ιστορία 30 χρόνων που προέρχεται από την εφαρμοσμένη ανάλυση 

της συμπεριφοράς (Applied Behavior Analysis ΑΒΑ) και την εφαρμογή των αρχών 

της ενίσχυσης και του ελέγχου του ερεθίσματος (Dunlap, Kern-Dunlap, Clarke, & 

Robbins, 1991· Barnhill, 2005). 

Στο πρώτο τεύχος του περιοδικού Journal of Applied Behavior Analysis οι Bear, 

Wolf, και Risley (1968) έδιναν κατευθυντήριες γραμμές για τον αναδυόμενο εκείνη 

την εποχή τομέα ABA. Οι Bear, Wolf, και Risley περιέγραψαν εφτά διαστάσεις της 

εφαρμοσμένης ανάλυσης συμπεριφοράς, μια εκ των οποίων ήταν η αναλυτική 

(Beavers & Iwata, 2014). Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι:  «Η ανάλυση της συμπεριφο-

ράς… απαιτεί μια πιστευτή απόδειξη των γεγονότων τα οποία μπορεί να είναι υπεύ-

θυνα ή όχι για την συγκεκριμένη συμπεριφορά. Ο ερευνητής έχει επιτύχει μια ανάλυ-

ση της συμπεριφοράς, όταν μπορεί να ασκήσει έλεγχο πάνω σε αυτή» (Bear, Wolf, & 

Risley 1968, σελ.93-94).  

 Οι Gresham, Watson, & Skinner (2001) αναφέρουν πως η ΛΑΣ προέρχεται 

από μια συντελεστική θεωρία μάθησης που στηρίζεται σε μια φιλοσοφία της επιστή-

μης που είναι γνωστή ως λειτουργικότητα (functionalism). Η λειτουργικότητα απορ-

ρίπτει την άποψη ότι η κατανόηση της συμπεριφοράς γίνεται με βάση την τοπογρα-

φία της (μορφή ή δομή), καθώς η τοπογραφία της συμπεριφοράς είναι απλώς περι-
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γραφική και επομένως δεν δίνει καμία εξήγηση για τη λειτουργία της (Skinner, Sci-

ence and Human Behavior). 

 Οι O'Neill, Horner, Albin, Sprague, Storey, και Newton (1997) ορίζουν τη 

ΛΑΣ ως μια διαδικασία συλλογής δεδομένων αναφορικά με τους παράγοντες που 

προβλέπουν αξιόπιστα και διατηρούν την εμφάνιση μιας προβληματικής συμπεριφο-

ράς, με σκοπό την ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών παρεμβάσεων. 

 Οι Sugai, Horner, Dunlap, Hieneman, Lewis, Nelson, ... και Turnbull (2000, 

σελ. 137) συμπληρώνουν  αναφέροντας πως είναι «μια συστηματική διαδικασία για 

τον προσδιορισμό των προβληματικών συμπεριφορών και των γεγονότων που προ-

βλέπουν με αξιοπιστία την εμφάνιση ή όχι της συμπεριφοράς και διατηρούν τη συ-

μπεριφορά σε βάθος χρόνου». 

Ένα χρόνο αργότερα οι Gresham, Watson, και Skinner (2001) αναφέρουν πως 

η ΛΑΣ αποτελεί ένα σύνολο μεθόδων για τη συλλογή πληροφοριών αναφορικά με 

τους προβλεπτικούς παράγοντες, τη συμπεριφορά και τις συνέπειές της, με σκοπό τον 

προσδιορισμό της λειτουργίας της συμπεριφοράς και το σχεδιασμό της κατάλληλης 

παρέμβασης για τον περιορισμό της και την εδραίωση θετικών εναλλακτικών συμπε-

ριφορών. 

Είναι μια πολυσυστατική στρατηγική, όχι απλά ένα τεστ ή μια προσέγγιση  

(Barnhill, 2005) και κεντρικός στόχος της είναι να βρει τις περιβαλλοντικές μεταβλη-

τές που συνδέονται με την εμφάνιση ή όχι της συμπεριφοράς (Gresham, Watson, & 

Skinner, 2001). 

Το ενδιαφέρον για τις διαδικασίες της ΛΑΣ έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια 

και αυτό γιατί έχει γίνει αποδεκτή ως η καταλληλότερη διαδικασία και θεωρείται υ-

ποχρεωτική για την συστηματική εφαρμογή των συμπεριφοριστικών παρεμβάσεων 

(Dunlap & Kincaid, 2001). Η ΛΑΣ βλέπει πίσω από τη συμπεριφορά και την πιθανή 

τοπογραφία της και επικεντρώνεται στον εντοπισμό των παραγόντων (βιολογικών, 

κοινωνικών, συναισθηματικών, περιβαλλοντικών) που προβλέπουν, διατηρούν ή τερ-

ματίζουν τη συμπεριφορά. 

Ο προσδιορισμός της λειτουργίας της συμπεριφοράς, μπορεί να οδηγήσει 

στην επιλογή της κατάλληλης παρέμβασης. Οι έρευνες που στόχο έχουν την αξιολό-

γηση των προκλητικών συμπεριφορών, συμφωνούν στο γεγονός ότι ο προσδιορισμός 

της λειτουργίας της συμπεριφοράς είναι αναπόσπαστο κομμάτι στη διαδικασία επιλο-

γής των κατάλληλων στρατηγικών και προγραμμάτων παρέμβασης (Delfs & 

Campbell, 2010). Επομένως η ΛΑΣ αποτελεί ένα βασικό στοιχείο στην ανάπτυξη πα-
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ρεμβάσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση των προκλητικών συμπεριφορών (Barn-

hill, 2005).  

Η χρήση της ΛΑΣ και της ΘΣΣ θεωρείται αποτελεσματική για τη ανάπτυξη, 

την αξιολόγηση και/ή την αναθεώρηση ενός προγράμματος παρέμβασης για την αλ-

λαγή μιας προβληματικής συμπεριφοράς. Ο καθορισμός της λειτουργίας μιας συμπε-

ριφοράς και στη συνέχεια η χρήση αυτής της πληροφορίας για την ανάπτυξη ενός 

προγράμματος παρέμβασης, έχουν σαν αποτέλεσμα την μεγαλύτερη αποτελεσματικό-

τητα των προγραμμάτων συγκριτικά με εκείνα που βασίζονται απλά στην τοπογραφία 

μας συμπεριφοράς (Dukes, Rosenberg, & Brady, 2008). 

Η ΛΑΣ χρησιμοποιείται για την κατανόηση της αιτίας και του σκοπού μιας 

προβληματικής συμπεριφοράς. Σύμφωνα με τους Drasgow και Yell (2001), οι παρά-

γοντες που σχετίζονται με την εμφάνιση της προβληματικής συμπεριφοράς αποτε-

λούνται από:  

α) γεγονότα πλαισίου (setting events): π.χ. γεγονότα που από μόνα τους δεν 

πυροδοτούν την προβληματική συμπεριφορά, αλλά μπορεί να επηρεάσουν την 

πιθανότητα άλλα γεγονότα να πυροδοτήσουν την προβληματική συμπεριφο-

ρά,  

β) προβλεπτικούς παράγοντες (antecedents): π.χ. γεγονότα ή ενέργειες τα ο-

ποία προηγούνται και πυροδοτούν την εμφάνιση της συμπεριφοράς αλλά δεν 

περιγράφουν τη λειτουργία της συμπεριφοράς (Barnhill, 2005), 

γ) συνέπειες (consequences): π.χ. γεγονότα ή ενέργειες που εμφανίζονται ως 

αποτέλεσμα της συμπεριφοράς και ενισχύουν ή διατηρούν την εμφάνιση της 

συμπεριφοράς. 

Το σημαντικότερο στοιχείο που προκύπτει από την κατανόηση της λειτουργι-

κότητας είναι ότι, όταν εντοπίζονται οι συγκεκριμένες συνέπειες που διατηρούν την  

προκλητική συμπεριφορά, οι συνέπειες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη 

δημιουργία και τη διατήρηση επιθυμητών ανταποκρίσεων που, στην πραγματικότητα, 

γίνονται λειτουργικά ισοδύναμες αντικαταστάσεις για την προκλητική συμπεριφορά 

(Carr, 1988 όπως αναφέρεται στο Dunlap & Fox, 2011). 

 Σύμφωνα με τους υποστηρικτές της, τα κύρια πλεονεκτήματα της ΛΑΣ είναι 

ότι: α) προάγει την υπόθεση με γνώμονα την απόσβεση των προβληματικών συμπε-

ριφορών, β) δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και την υποστήριξη 

της κατάλληλης εναλλακτικής συμπεριφοράς και λιγότερη έμφαση στην τιμωρία, γ) 

αυξάνει την προοπτική ενός θετικού αποτελέσματος, δ) αυξάνει την πιθανότητα συ-
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ντήρησης και γενίκευσης των αποτελεσμάτων, και ε) συμβάλλει στην επιστημονική 

πρόοδο των θεραπευτικών προσπαθειών (Lane, Umbreit, & Beebe-Frankenberger, 

1999) 

2.2 Διαδικασία εφαρμογής και Στάδια της ΛΑΣ 

Η ΛΑΣ έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν τη 

λειτουργία της συμπεριφοράς, το τι προκαλεί την εμφάνισή της και τα γεγονότα ή τις 

συνέπειες που ακολουθούν και υποστηρίζουν την επανεμφάνιση της. Ορισμένοι πα-

ράγοντες (γεγονότα πλαισίου) έχει διαπιστωθεί ότι επηρεάζουν στιγμιαία την ισχύ 

των συνεπειών, τα οποία με τη σειρά τους επηρεάζουν την πιθανότητα εμφάνισης της 

συμπεριφοράς (Ingram, Lewis-Palmer, & Sugai, 2005). 

Οι πληροφορίες που προκύπτουν από τις διαδικασίες της ΛΑΣ οργανώνονται σε 

καταστάσεις (statements) (ελέγξιμες υποθέσεις ή συγκεντρωτικές καταστάσεις), οι 

οποίες περιγράφουν τις σχέσεις μεταξύ των γεγονότων πλαισίου, των γεγονότων που 

προηγούνται, της συμπεριφοράς και των συνεπειών και τονίζουν τη λειτουργία που 

εξυπηρετεί η συμπεριφορά (O’Neill et al., 1997). Η λειτουργία αναφέρεται στο αν η 

συμπεριφορά διατηρείται λόγω της θετικής ή αρνητικής ενίσχυσης της. 

Το 1997 ο IDEA όρισε τη ΛΑΣ ως μια απαραίτητη διαδικασία αξιολόγησης των 

προβληματικών συμπεριφορών. Παρ’ όλα αυτά δεν ορίζει λεπτομερώς τις μεθόδους 

και τις διαδικασίες για την εφαρμογή της. Οι O’Neill και συν. (1997) πρότειναν ότι 

κάθε ΛΑΣ θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

 Μια λεπτομερή περιγραφή της προβληματικής συμπεριφοράς. 

 Τον προσδιορισμό των γεγονότων, του χρόνου και των καταστάσεων που 

προβλέπουν το πότε θα εμφανιστεί ή όχι η συμπεριφορά. 

 Τον προσδιορισμό των συνεπειών που συντηρούν τη συμπεριφορά. 

 Την ανάπτυξη ενός ή περισσοτέρων συγκεντρωτικών πινάκων ή υποθέσεων 

που περιγράφουν τη συμπεριφορά και τη λειτουργία της. 

 Συλλογή δεδομένων της άμεσης παρατήρησης. 

Σύμφωνα με τους Neitzel και Bogin (2008) για το σχεδιασμό και την εφαρμογή 

της ΛΑΣ σε παιδιά και νέους με ΔΑΦ, προτείνονται τα παρακάτω βήματα:  

1. Σύσταση της ομάδας 

2. Προσδιορισμός της συμπεριφοράς 
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3. Δημιουργία βάσης δεδομένων (Baseline Data) 

4. Ανάπτυξη της υπόθεσης 

5. Έλεγχος της υπόθεσης 

6. Ανάπτυξη προγράμματος παρέμβασης 

7. Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της παρέμβασης 

2.2.1 Σύσταση της ομάδας 

Μια διεπιστημονική ομάδα δημιουργείται, για να υπάρχει μια ολοκληρωμένη 

και πολύπλευρη εκτίμηση σχετικά με την συμπεριφορά που εμφανίζει ο μαθητής. 

Μέλη της ομάδας θα πρέπει να είναι όλα τα άτομα (εκπαιδευτικοί, ειδικοί που εργά-

ζονται με το μαθητή, γονείς) που έχουν παρατηρήσει την εμφάνιση της συμπεριφοράς 

για μεγάλο χρονικό διάστημα σε διάφορα περιβάλλοντα και συνθήκες καθώς και ο 

ίδιος ο μαθητής (Hemmeter, Fox, Jack, & Broyles, 2007· Neitzel & Bogin, 2008). 

Τα μέλη της ομάδας χαρακτηρίζονται από ανοικτή, ειλικρινή και με σεβασμό 

επικοινωνία, μοιράζονται τους στόχους και την ευθύνη, την προθυμία να αντιμετωπί-

σουν τις συγκρούσεις και να λαμβάνουν συλλογικές αποφάσεις, και έχουν μια μα-

κροπρόθεσμη δέσμευση για την επίλυση του προβλήματος και την υποστήριξη του 

μαθητή (Hieneman, Dunlap, & Kincaid, 2005). 

2.2.2 Προσδιορισμός της συμπεριφοράς 

Τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας προσδιορίζουν τη συμπεριφορά που θα 

αποτελέσει το στόχο των στρατηγικών αξιολόγησης και της παρέμβασης (Neitzel & 

Bogin, 2008). Οι συμπεριφορές που θεωρούνται προκλητικές μπορεί να είναι: α) δια-

σπαστικές συμπεριφορές που αποσπούν το δάσκαλο από τη διδασκαλία και τους μα-

θητές από τη μάθηση, β) ανυπακοή, γ) λεκτική και σωματική κακομεταχείριση 

(abuse), δ) καταστροφή ιδιοκτησίας, ε) επιθετικότητα προς τους συμμαθητές ή το 

προσωπικό του σχολείου (Drasgow & Yell, 2001). 

Η περιγραφή της συμπεριφοράς δεν πρέπει να αρκείται απλώς στο «είναι α-

πρόσεκτος», αλλά θα πρέπει να γίνεται μια λεπτομερής περιγραφή της (Scott, Alter, 

& McQuillan, 2010). 
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2.2.3 Δημιουργία βάσης δεδομένων (Baseline Data) 

Σε αυτή τη φάση γίνεται η συλλογή των δεδομένων από πολλαπλές πηγές με 

στόχο τα μέλη της ομάδας να κατανοήσουν καλύτερα τη λειτουργία της συμπεριφο-

ράς, πριν προβούν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος παρέμβασης. 

Η δημιουργία βάσης δεδομένων είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό της ΛΑΣ, αλλά και 

η συλλογή δεδομένων καθ’ όλη τη διαδικασία της ΛΑΣ είναι σημαντική καθώς βοη-

θά τους εκπαιδευτικούς να αξιολογήσουν τη συμπεριφορά, την αντίδραση του μαθη-

τή και τα αποτελέσματα του προγράμματος παρέμβασης (Neitzel & Bogin, 2008) 

2.2.3.1 Έμμεση αξιολόγηση 

Έχουν αναπτυχθεί πολλές διαδικασίες έμμεσης αξιολόγησης (ΕΑ), όλες με τα 

ίδια γενικά χαρακτηριστικά: α) δίνουν έμφαση στις συνθήκες υπό τις οποίες πραγμα-

τοποιείται η συμπεριφορά, β) βασίζονται στην ανάκληση πληροφοριών από ερωτώ-

μενους, και γ) χρησιμοποιούν εκθέσεις (π.χ. συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια, κλίμακες 

αξιολόγησης) ως πρωτογενή δεδομένα (Gresham, Watson, & Skinner, 2001). 

Κατά τη διαδικασία της ΕΑ συλλέγονται πληροφορίες από τους φακέλους του 

μαθητή, γίνονται συνεντεύξεις και συμπληρώνονται κλίμακες και λίστες αξιολόγησης 

από τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, τους συμμαθητές καθώς και από τον ίδιο το 

μαθητή. Η συγκέντρωση πληροφοριών από τις παραπάνω διαδικασίες αποτελούν μια 

πρώτη πηγή δεδομένων για τον εντοπισμό της συμπεριφοράς-στόχου, τα γεγονότα 

που προηγούνται και έπονται καθώς και για τη λειτουργία της συμπεριφοράς. 

 Η λήψη ιστορικού από τους φακέλους του σχολείου, αποτελεί μια πολύ σημα-

ντική διαδικασία για τον εντοπισμό συμπεριφορών που δεν είναι άμεσα παρα-

τηρήσιμες και έχουν χαμηλή συχνότητα εμφάνισης. 

 Οι συνεντεύξεις έχουν τέσσερις στόχους (Gresham, Watson, & Skinner, 

2001): 

1. Να προσδιορίσουν και να καθορίσουν λειτουργικά τη συμπεριφορά-

στόχο. 

2. Να προσδιορίσουν τα γεγονότα που προηγούνται και συνδέονται με τη 

συμπεριφορά. 

3. Να γίνει μια πρώτη εκτίμηση για την υπόθεση ή την πιθανή λειτουργία της 

συμπεριφοράς. 
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4. Να προσδιοριστεί η κατάλληλη εναλλακτική συμπεριφορά που θα εξυπη-

ρετεί την ίδια λειτουργία με τη συμπεριφορά στόχο. 

Οι πληροφορίες που συλλέγονται πρέπει να είναι σαφείς και αντικειμενικές 

και πρέπει να περιγράφουν τα γεγονότα του περιβάλλοντος χωρίς συμπεράσματα 

και ερμηνείες (Barnhill, 2005). 

 Οι κλίμακες και οι λίστες αξιολόγησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν συ-

μπληρωματικά ως μια αρχική μέθοδο αναγνώρισης των συμπεριφορών-

στόχων που θα παρατηρηθούν στην άμεση λειτουργική αξιολόγηση και πα-

ρέμβαση. Οι λίστες αυτές όμως δεν μας δίνουν πληροφορίες για τα γεγονότα 

που προηγούνται και έπονται της συμπεριφοράς (Gresham,  Watson, & Skin-

ner, 2001). 

Η ΕΑ μπορεί να είναι ελκυστική για τους επαγγελματίες για διάφορους λόγους α) 

διεξάγεται εύκολα, β) δε θέτει σε κίνδυνο είτε το άτομο είτε τον επαγγελματία, καθώς 

η προβληματική συμπεριφορά δεν χρειάζεται να είναι εμφανής για την ολοκλήρωση 

της αξιολόγησης, γ) δε χρειάζονται ιδιαίτερες δεξιότητες από τη μεριά του επαγγελ-

ματία για να συμπληρωθεί, δ) μπορεί να συμπληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, 

και ε) δεν συνεπάγεται άμεση μέτρηση της συμπεριφοράς (Gresham,  Watson, & 

Skinner, 2001· Barnhill, 2005). Παρ’ όλα αυτά η έρευνα έχει δείξει πως οι ανεπίση-

μες αξιολογήσεις έχουν χαμηλή αξιοπιστία και αμφίβολο κύρος (Beavers & Iwata, 

2014) καθώς βασίζονται στη μνήμη των γεγονότων και υπάρχει πιθανότητα ο πληρο-

φοριοδότης να ερμηνεύσει τα στοιχεία της λίστας ελέγχου ή τις ερωτήσεις με το δικό 

του τρόπο (Banhill, 2005), και δεν πρέπει να βασιζόμαστε αποκλειστικά στη χρήση 

έμμεσων μεθόδων, όπως οι λίστες ελέγχου της συμπεριφοράς, για τον εντοπισμό των 

συμπεριφορών-στόχων ή τον προσδιορισμό την λειτουργίας της συμπεριφοράς.  

Επομένως, για να γίνουν τα αποτελέσματα της ΕΑ πιο έγκυρα και αποτελεσματι-

κά συνίσταται η συμμετοχή πολλών ατόμων που θα δώσουν πληροφορίες για το μα-

θητή καθώς επίσης και η χρήση περισσότερων από ένα εργαλείων αξιολόγησης για τη 

συλλογή δεδομένων. 

2.2.3.2 Προσδιορισμός εργαλείων άμεσης αξιολόγησης και του χρονικού διαστή-

ματος παρατήρησης 

Τα μέλη της ομάδας περιγράφουν με σαφήνεια τη συμπεριφορά και προσδιο-

ρίζουν τους τρόπους συλλογής δεδομένων που θα χρησιμοποιήσουν για την αξιολό-

γηση της συμπεριφοράς και καθορίζουν το χρονικό διάστημα συλλογής δεδομένων 
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και ποιος θα τα συγκεντρώσει, πριν το σχεδιασμό και την υλοποίηση της παρέμβασης 

(Neitzel & Bogin, 2008). 

Ο χρόνος που θα οριστεί για τη διαδικασία της άμεσης παρατήρησης είναι ένα 

πολύ σημαντικό βήμα, καθώς ο μη σωστός προγραμματισμός και ο μικρός χρόνος 

παρατήρησης μπορεί να οδηγήσουν σε λανθασμένα αποτελέσματα (Tarbox, Wilke, 

Najdowski, Findel-Pyles, Balasanyan, Caveney, ... & Tia, 2009). 

2.2.3.3 Άμεση αξιολόγηση 

Η άμεση αξιολόγηση πρέπει να χρησιμοποιείται για να επιβεβαιώσει τις πλη-

ροφορίες που προήλθαν από τις διαδικασίες της έμμεσης αξιολόγησης που περιγρά-

φηκαν παραπάνω (Gresham, Watson, & Skinner, 2001). 

Η άμεση παρατήρηση των γεγονότων που προηγούνται, της συμπεριφοράς και 

των συνεπειών είναι το κύριο γνώρισμα της ΛΑΣ. Μια πολύ χρήσιμη μέθοδος για μια 

άμεση περιγραφική αξιολόγηση των παραπάνω συνθηκών είναι η μέθοδος Anteced-

ent-Behavior-Consequence (A-B-C). Πρόκειται για μια διαδικασία αφηγηματικής κα-

ταγραφής των παραπάνω στοιχείων (Gresham, Watson, & Skinner, 2001). 

Η άμεση αξιολόγηση περιλαμβάνει την άμεση παρατήρηση της συμπεριφοράς 

κάτω από τις φυσικές συνθήκες στις οποίες συμβαίνει (Beavers & Iwata, 2014), χωρίς 

όμως καμία χειραγώγηση των περιβαλλοντικών συνθηκών (Hanley, 2012).  

Στόχος της άμεσης παρατήρησης είναι να ορίσει με όρους μετρήσιμους και 

λειτουργικούς τη συμπεριφορά-στόχο και να ορίσει τα γεγονότα που προηγούνται και 

έπονται, τις συνθήκες του περιβάλλοντος και όποια άλλα στοιχεία είναι χρήσιμα για 

τον προσδιορισμό της συμπεριφοράς στο χώρο και το χρόνο που συμβαίνει. Ακόμα, 

αξιολογεί τα κίνητρα και τις προτιμήσεις του μαθητή που εμφανίζονται κατά τη διάρ-

κεια της παρατήρησης και δίνουν χρήσιμες πληροφορίες που θα χρησιμοποιηθούν 

αργότερα στο πρόγραμμα παρέμβασης. 

Όπως αναφέρουν οι Gresham, Watson, και Skinner (2001) η ΛΑΣ τονίζει τη 

σημασία της αξιολόγησης των αντικειμενικών χαρακτηριστικών της συμπεριφοράς 

όπως είναι η συχνότητα, ο χρόνος εμφάνισης (διάρκεια, αδράνεια και χρόνος απόκρι-

σης ), η ένταση και τα μόνιμα αποτελέσματα.  Σύμφωνα με τους παραπάνω και όπως 

συμπληρώνει ο Barnhill (2005), η αξιολόγηση αυτών των διαστάσεων γίνεται με τις 

εξής μεθόδους καταγραφής: 

 Καταγραφή επεισοδίων (event-based recording): σχεδιάστηκε για την κατα-

γραφή της συχνότητας εμφάνισης μιας συμπεριφοράς σε ένα συγκεκριμένο 
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χρονικό διάστημα και έχει καλύτερη εφαρμογή σε συμπεριφορές που έχουν 

συγκεκριμένη αρχή και τέλος. 

 Καταγραφή διαστημάτων (interval-based recording): καταγράφεται η εμφάνι-

ση ή όχι της συμπεριφοράς σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και χρη-

σιμοποιείται κυρίως για συμπεριφορές που έχουν διάρκεια και δεν έχουν ξε-

κάθαρη αρχή και τέλος. Υπάρχουν διάφορες φόρμες καταγραφής: 

1. Partial interval recording: καταγράφεται η εμφάνιση της συμπερι-

φοράς ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του διαστήματος. Είναι 

κατάλληλη μέθοδος για συμπεριφορές με υψηλή συχνότητα και 

ταχύτητα. 

2. Whole interval recording: η συμπεριφορά-στόχος καταγράφεται 

μόνο αν συμβεί κατά τη διάρκεια ολόκληρου του διαστήματος και 

χρησιμοποιείται κυρίως για συμπεριφορές που έχουν διάρκεια. 

3.  Momentary time sampling:  η συμπεριφορά-στόχος καταγράφεται 

μόνο αν συμβαίνει σε ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα (δηλ. 

στην αρχή ή στο τέλος του διαστήματος). Η μέθοδος αυτή χρησι-

μοποιείται όταν η συνεχής παρακολούθηση του μαθητή δεν είναι 

εφικτή ή όταν ο παρατηρητής μετρά τις συμπεριφορές πολλών μα-

θητών ταυτόχρονα. 

4. Scatter plot: καταγράφεται η ώρα της ημέρας κατά την οποία συμ-

βαίνει η συμπεριφορά, και διαρκεί αρκετές μέρες. Μετά την κατα-

γραφή, ο παρατηρητής μπορεί να κάνει συσχετίσεις μεταξύ της 

συμπεριφοράς, της ώρας της ημέρας κατά την οποία η συμπεριφο-

ρά εμφανίζεται τις περισσότερες φορές, καθώς και τα συναφή κα-

θήκοντα ή δραστηριότητες με στόχο τον εντοπισμό των μεταβλη-

τών που σχετίζονται με τη συμπεριφορά και δημιουργούν υποθέ-

σεις σχετικά με πιθανές σχέσεις αιτίου-αποτελέσματος. 

 Καταγραφή χρόνου (time-based recording): μέτρηση των χρονικών διαστάσε-

ων της συμπεριφοράς όπως η διάρκεια (πόσο διαρκεί η συμπεριφορά), η α-

δράνεια (ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ του γεγονότος και της εμφάνισης 

της συμπεριφοράς) και ο χρόνος απόκρισης (ο χρόνος που έχει παρέλθει με-

ταξύ των εμφανίσεων της ίδιας συμπεριφοράς) και όχι της συχνότητάς της.  
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 Permanent products recording: καταγραφή των πραγματικών φυσικών υπο-

προϊόντων ή τα ίχνη (αποτελέσματα) της συμπεριφοράς. 

Μόλις συγκεντρωθούν όλα τα δεδομένα, οργανώνονται συνήθως σε γραφικά μο-

νοπάτια (pathways) για τη λειτουργία της συμπεριφοράς (Sugai, Lewis-Palmer, & 

Hagan-Burke, 2000) (βλ. Εικόνα 1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα μονοπάτια αυτά χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να 

βρουν τη σχέση της συμπεριφοράς, με τη γεγονότα που προηγούνται και έπονται αυ-

τής. 

2.2.3.4 Προσδιορισμός της Λειτουργίας της Συμπεριφοράς 

Τα αποτελέσματα της άμεσης και έμμεσης αξιολόγησης χρησιμοποιούνται για 

να προσδιοριστεί το πού συμβαίνει η συμπεριφορά, ποιος είναι μαζί με το μαθητή, 

πότε και κατά τη διάρκεια ποιων δραστηριοτήτων συμβαίνει η συμπεριφορά, τι κά-

νουν οι άλλοι μαθητές μόλις συμβαίνει, τι κάνουν οι ενήλικες, ποια είναι η εγγύτητα 

των άλλων μαθητών ή των εκπαιδευτικών, ποιο είναι το επίπεδο του θορύβου στο 

περιβάλλον, ποιοι άλλοι περιβαλλοντικοί παράγοντες υπάρχουν και, εν τέλει, ποια 

είναι η λειτουργικότητα της συμπεριφοράς (Neitzel & Bogin, 2008). 

Το κλειδί για την αποτελεσματική παρέμβαση είναι η αναγνώριση της λει-

τουργίας ή του σκοπού της συμπεριφοράς. Προσδιορίζει την υποκειμενική αιτία της 

συμπεριφοράς του μαθητή ή τα αποτελέσματα που έχει η συμπεριφορά για το μαθητή 

(π.χ. αποφυγή προσοχής) και μπορεί να παράσχει πολύτιμες διαγνωστικές πληροφο-

ρίες που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη ενός προγράμματος παρέμβασης. 

Η λειτουργία της συμπεριφοράς αναφέρεται στον σκοπό που εξυπηρετεί και μπο-

ρεί να είναι: 

Εικόνα 1. Απλοποιημένο μονοπάτι για τη λειτουργία της συμπεριφοράς (Scott, Alter, & McQuillan, 2010, σελ. 90) 
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 Κοινωνική προσοχή/επικοινωνία (θετική κοινωνική ενίσχυση) 

 Πρόσβαση σε αντικείμενα ή προτιμώμενες δραστηριότητες (θετική ενίσχυση) 

 Αποφυγή, καθυστέρηση, διαφυγή ή μείωση ανεπιθύμητων δραστηριοτήτων ή 

εργασιών (αρνητική ενίσχυση) 

 Αποφυγή συνομηλίκων (αρνητική κοινωνική ενίσχυση) 

 Εσωτερικό κίνητρο (αυτόματη ή αισθητηριακή ενίσχυση)  

(Barnhill, 2005· Delfs & Campbell, 2010) 

Οι τρεις πρώτες λειτουργίες θεωρούνται κοινωνικές, επειδή περιλαμβάνουν 

και άλλους στο περιβάλλον του παιδιού που μεσολαβούν για την εμφάνιση των συνε-

πειών. Η αισθητήρια λειτουργία μπορεί να αναφερθεί ως αυτόματη (automatic), διότι 

δεν περιλαμβάνει άλλους και συχνά εμπλέκει την εσωτερική διέγερση. Οι θεραπείες 

για τα προβλήματα της συμπεριφοράς βασίζονται στη λειτουργία της και όχι στη 

μορφή ή την τοπογραφία της (Skinner, 1953). 

Η θετική ενίσχυση περιλαμβάνει την παρουσίαση ενός ερεθίσματος ή μιας 

δραστηριότητας, ενώ η αρνητική ενίσχυση την αφαίρεση, την καθυστέρηση, την α-

ποφυγή ή τη μείωση ενός γεγονότος. Και οι δυο τύποι ενίσχυσης αυξάνουν ή ενισχύ-

ουν την πιθανότητα εμφάνισης της συμπεριφοράς στο μέλλον (Barnhill, 2005). 

Αυτό που θα πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι το κάθε παιδί λειτουργεί με το δι-

κό του μοναδικό τρόπο, και κάθε μορφή ενίσχυσης μπορεί να επιδρά διαφορετικά 

στην εμφάνιση ή όχι μιας προβληματικής συμπεριφοράς. Για παράδειγμα ο κοινωνι-

κός έπαινος είναι ένας θετικός ενισχυτής, αλλά όχι για όλα τα παιδιά. Η συμπεριφορά 

κάποιων παιδιών με ΔΑΦ δεν ενισχύεται από τον έπαινο (Barnhill, 2005). 

Σε μελέτη τους οι Love, Carr, και LeBlanc (2009) διερεύνησαν τη λειτουργία 

των προβληματικών συμπεριφορών σε ένα δείγμα παιδιών με αυτισμό. Τα αποτελέ-

σματα έδειξαν ότι η κοινωνική ενίσχυση (π.χ. η προσοχή από τους άλλους) συμμετεί-

χε στη διατήρηση της προβληματικής συμπεριφοράς για την πλειοψηφία των περι-

πτώσεων, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα παιδιά αυτά είτε δεν διέθεταν τις κατάλλη-

λες κοινωνικές αντιδράσεις για να αποκτήσουν την παραπάνω ενίσχυση είτε το κοι-

νωνικό τους περιβάλλον δεν τους παρείχε επαρκή κοινωνική ενίσχυση.  

Σε έρευνά τους οι Iwata, Dorsey, Slifer, Bauman, και Richman (1994) χρησι-

μοποίησαν τη διαδικασία της λειτουργική ανάλυσης για να αξιολογήσουν τη λειτουρ-

γική σχέση μεταξύ του αυτοτραυματισμού και των ειδικών περιβαλλοντικών συνθη-

κών, σε εννέα παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές. Στα αποτελέσματά τους βρήκαν 
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πως σε έξι από τα εννέα παιδιά ο αυτοτραυματισμός συνδέονταν με την παρουσία 

ενός συγκεκριμένου ερεθίσματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην Εικόνα 2, φαίνεται ένα σχεδιάγραμμα που προτείνεται από τους Scott, 

Alter, και McQuillan, (2010) και μπορεί να γίνει με σκοπό τον προσδιορισμό της λει-

τουργίας της συμπεριφοράς. 

2.3.4 Ανάπτυξη της υπόθεσης 

Η ανάπτυξη της υπόθεσης βασίζεται στα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 

περιγράφει λεπτομερώς τη συμπεριφορά. Αναλύοντας τα δεδομένα της αξιολόγησης 

τα μέλη της ομάδας μπορούν να εντοπίσουν τα πρότυπα της συμπεριφοράς στο χρόνο 

και το περιβάλλον. Σε πολλές περιπτώσεις τα πρότυπα της συμπεριφοράς και οι λόγοι 

εμφάνισής της, είναι προφανή. Ωστόσο κάποιες συμπεριφορές μπορεί να είναι δια-

κριτικές και να μην μπορούν εύκολα να εντοπιστούν (Neitzel & Bogin, 2008). 

Εικόνα 2. Γράφημα για την πιθανή λειτουργία της συμπεριφοράς (Scott, Alter, & McQuillan 2010, σελ. 91) 
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Η υπόθεση της συμπεριφοράς έχει τρία κριτήρια (Gresham, Watson, και 

Skinner, 2001): 

1. Πρέπει να βασίζεται στις πληροφορίες που προέρχονται από την αξιολό-

γηση (έμμεση και άμεση). 

2. Πρέπει να προσδιορίζει μεταβλητές που είναι ελέγξιμες, μετρήσιμες και 

μπορούν να τις χειριστούν οι εκπαιδευτικοί μέσα στην τάξη ή σε άλλες 

δομές. 

3. Πρέπει να αποτελεί μια λογική σύνθεση των πληροφοριών που προέρχο-

νται από την αξιολόγηση 

Για να είναι μια υπόθεση ολοκληρωμένη θα πρέπει να υπογραμμίζει τη συ-

μπεριφορά-πρόβλημα, τα γεγονότα ή τις συνθήκες που προηγούνται καθώς και τα 

γεγονότα ή τις συμπεριφορές που έπονται. Οι υποθέσεις αποτελούν μια ακολουθία 

των γεγονότων πλαισίου, των προβλεπτικών παραγόντων, της εμφάνισης της συμπε-

ριφοράς και των συνεπειών που ενισχύουν ή διατηρούν αυτές τις συμπεριφορές 

(Ervin, DuPaul, Kern, & Friman, 1998). 

 2.3.5 Έλεγχος της υπόθεσης 

Οι εκπαιδευτικοί κάνουν τον έλεγχο της υπόθεσης τροποποιώντας τις συνθή-

κες/δραστηριότητες, με στόχο να αυξήσουν την πιθανότητα εμφάνισης της συμπερι-

φοράς (Neitzel & Bogin, 2008). 

Η διαδικασία αυτή γίνεται με την πειραματική ανάλυση της συμπεριφοράς, 

και αφορά τη χρήση πειραματικών μεθόδων για τον προσδιορισμό της σχέσης αιτίας-

αποτελέσματος ανάμεσα στο περιβάλλον και τη συμπεριφορά (Beavers & Iwata, 

2014). 

Με τη λειτουργική αυτή ανάλυση, υπάρχει άμεση παρατήρηση της συμπερι-

φοράς και χειραγώγηση κάποιων περιβαλλοντικών συνθηκών και χρησιμοποιείται 

κυρίως, όταν κάποια συνθήκη του περιβάλλοντος μεταβάλλεται συστηματικά, ενώ η 

προβληματική συμπεριφορά παρατηρείται άμεσα (Hanley, 2012). 

Πολλοί υποστηρίζουν πως η λειτουργική ανάλυση της συμπεριφοράς έχει με-

γαλύτερη ισχύ από τις μεθόδους της άμεσης παρατήρησης καθώς είναι πιο ευέλικτη 

και πιο αποτελεσματική (Beavers, Iwata, & Lerman, 2013). Στηρίζουν την άποψη 

τους στο γεγονός ότι μέσω της διαδικασίας μπορούν να ελέγξουν με επιτυχία τις συν-

θήκες του περιβάλλοντος, να απομονώσουν όλους τους άλλους παράγοντες και να 
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κρατήσουν μόνο εκείνον που επηρεάζει άμεσα την εμφάνιση της συμπεριφοράς. Έτσι 

με τον χειρισμό των παραπάνω μεταβλητών ο ερευνητής μπορεί να εντοπίσει τις ε-

ναλλακτικές συμπεριφορές που μπορεί να εμφανίσει ο μαθητής για να ικανοποιήσει 

με κοινωνικά αποδεκτό τρόπο τον σκοπό του. 

Πολλές φορές το στάδιο αυτό παραλείπεται από τους ερευνητές. Σε κάποιες 

έρευνες η ανάπτυξη υπόθεσης γίνεται με τη χρήση των στοιχείων της έμμεσης αξιο-

λόγησης και η επιβεβαίωσή της μέσω της άμεσης παρατήρησης. Σε κάποιες έρευνες η 

ανάπτυξη της υπόθεσης γίνεται με τη χρήση των στοιχείων της έμμεσης και άμεσης 

παρατήρησης και ο έλεγχος της μέσω γραφιστικών παραστάσεων (Lane et. al., 2007· 

Wood et al., 2007) και η επιλογή της υπόθεσης γίνεται από τη συχνότητα εμφάνισης 

της συμπεριφοράς σε κάθε μορφή ενίσχυσης.  

Οι ερευνητές που δε διεξάγουν λειτουργική ανάλυση, σπεύδουν να αναφέρουν 

πολλούς λόγους για τους οποίους δεν το κάνουν (Beavers & Iwata, 2014; Hanley, 

2012):  

 Η λειτουργική ανάλυση απαιτεί πολύ χρόνο. 

 Είναι πολύ σύνθετη. 

 Τα σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς μπορεί να αποτελούν σημαντικούς 

κινδύνους και η παρατήρηση τους μέσω της λειτουργικής ανάλυσης μπορεί 

να αποτελεί ρίσκο για το μαθητή ή τον παρατηρητή. 

 Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα συμπεριφοράς που έχουν μικρή 

συχνότητα εμφάνισης (Richman, Wacker, Asmus, Casey, & Andelman, 

1999), συμπεριφορές που είναι κρυφές ή έχουν πολλαπλές τοπογραφίες ή 

λειτουργίες. 

 Τα αποτελέσματα επηρεάζονται από το περιβάλλον ή τον παρατηρητή. 

 Δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν συμπεριφορές που επηρεάζονται από συνε-

χώς μεταβαλλόμενους ενισχυτές. 

Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν κι εκείνοι που υποστηρίζουν πως η έρευνα πάνω 

στη λειτουργική ανάλυση έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και έχουν θεσπιστεί λύ-

σεις για τα παραπάνω προβλήματα (βλ. Hanley, 2012). 

2.3.6 Ανάπτυξη προγράμματος παρέμβασης 

Η διεξαγωγή της ΛΑΣ αποτελεί το πρώτο βήμα για τον εντοπισμό της λει-

τουργίας της συμπεριφοράς ενός μαθητή. Αφού γίνει η ανάπτυξη και ο έλεγχος της 
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υπόθεσης, αναπτύσσεται το πρόγραμμα στήριξης της συμπεριφοράς με σκοπό τη 

μείωση της εμφάνισης της.  

 Η δημιουργία ενός προγράμματος ΘΣΣ που βασίζεται στα αποτελέσματα της 

ΛΑΣ περιλαμβάνει: α) κατάλληλα τεκμηριωμένες πρακτικές που καλύπτουν τη λει-

τουργία της συμπεριφοράς καθώς και στρατηγικές για τη διδασκαλία νέων εναλλα-

κτικών λειτουργικών συμπεριφορών ή την αύξηση εμφάνισης θετικών συμπεριφορών 

που διαθέτουν ήδη στο ρεπερτόριό τους, β) αύξηση των ευκαιριών μάθησης. Οι αρχι-

κές συνθήκες αλλάζουν με εκείνες που προκαλούν ελαχιστοποίηση εμφάνισης μιας 

προβληματικής συμπεριφοράς (Ervin et al., 1998). 

Για τους μαθητές με ΔΑΦ, οι παρεμβάσεις που εστιάζουν στην ανάπτυξη δε-

ξιοτήτων είναι πιο αποτελεσματικές από εκείνες που εστιάζουν αποκλειστικά στη δι-

αχείριση της συμπεριφοράς, καθώς παρέχουν στο μαθητή ένα μέσο για να εκφραστεί 

με πιο κατάλληλο τρόπο (Neitzel & Bogin, 2008). 

Άλλα στοιχεία που θα πρέπει να έχει το πρόγραμμα παρέμβασης είναι ο ορι-

σμός της συμπεριφοράς, τα υλικά που μπορεί να χρειαστούν, οι απαραίτητες περι-

βαλλοντικές αλλαγές, στρατηγικές για τη βελτίωση των ελλειμματικών δεξιοτήτων, 

στρατηγικές για την ενίσχυση των κινήτρων του μαθητή καθώς και στοιχεία για το 

ποιος, πότε, πού και πώς θα εφαρμόσει το πρόγραμμα παρέμβασης. Εάν το πρόγραμ-

μα ΘΣΣ πραγματοποιηθεί στη γενική τάξη και χρειαστούν προσαρμογές και ρυθμί-

σεις, θα πρέπει να αναφέρονται.  

Σύμφωνα με τους Drasgow και Yell (2001), χρησιμοποιώντας τα αποτελέσμα-

τα της ΛΑΣ, η ομάδα υποστήριξης του μαθητή θα πρέπει να δημιουργήσει το Εξατο-

μικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΕΠ) το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει: α) 

μετρήσιμους στόχους και σκοπούς για την αντιμετώπιση της προβληματικής συμπε-

ριφοράς, και β) την ειδική εκπαίδευση και τις συναφείς υπηρεσίες που πρέπει να πα-

ρέχουν στο παιδί.  

2.2.7 Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της παρέμβασης 

Οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν ένα σύστημα παρακολούθησης της αποτελε-

σματικότητας της παρέμβασης που περιγράφει το πότε, πού, από ποιον και πώς θα 

συλλέγονται τα δεδομένα (Neitzel & Bogin, 2008).  

Τα στοιχεία που συγκεντρώνουν οι εκπαιδευτικοί αφορούν τη συχνότητα εμ-

φάνισης της  προβληματικής συμπεριφοράς, τη συχνότητα εμφάνισης, χρήσης και 
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διάρκειας της εναλλακτικής συμπεριφοράς καθώς και στοιχεία από το περιβάλλον 

αναφορικά με τις επιπτώσεις των προβληματικών και εναλλακτικών συμπεριφορών.  

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που λαμβάνουν, προβαίνουν στις απαραίτητες 

αλλαγές ή ακόμα και στον επανασχεδιασμό του προγράμματος. Τέλος, τα αποτελέ-

σματα συγκρίνονται με την αρχική βάση δεδομένων και εξακριβώνουν την αποτελε-

σματικότητα της παρέμβασης. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, η εφαρμογή της ΛΑΣ κρίνεται 

απαραίτητη για τον εντοπισμό της λειτουργίας της συμπεριφοράς και την ανάπτυξη 

αποτελεσματικών προγραμμάτων παρέμβασης. Η ΘΣΣ αποτελεί ένα πρόγραμμα πα-

ρέμβασης που στηρίζεται στα αποτελέσματα της ΛΑΣ και έχει χρησιμοποιηθεί με 

επιτυχία σε πολλές έρευνες, που αναπτύσσουν παρεμβάσεις σε παιδιά με ΔΑΦ.  
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Κεφάλαιο 3: Θετική Στήριξη Συμπεριφοράς 

3.1 Εισαγωγή 

Οι μαθητές που εμφανίζουν προκλητικές συμπεριφορές αποτελούν μια πρόκλη-

ση για το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς των τάξεων. Οι παρεμβάσεις που παραδο-

σιακά χρησιμοποιούνται είναι η τιμωρία ή ο αποκλεισμός (π.χ. απώλεια προνομίων) 

με σκοπό την πειθαρχία. Η έρευνα όμως έχει δείξει πως τέτοιες τεχνικές μπορεί να 

επιφέρουν μια άμεση μείωση της συμπεριφοράς, αλλά δεν έχουν αποτέλεσμα σε βά-

θος χρόνου (Goh & Bambara, 2012). Επίσης η χρήση τιμωρητικών πρακτικών μπορεί 

να έχει επίδραση στη συμπεριφορά και των άλλων μαθητών (Auld, 2006). 

Μια προβληματική συμπεριφορά μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες στη μάθη-

ση και στη φυσική ακεραιότητα των μαθητών και των εκπαιδευτικών, και ως εκ τού-

του, τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της συμπεριφοράς έχουν κρίσι-

μη σημασία. Οι συμπεριφορές αυτές μπορεί να διαταράσσουν το πρόγραμμα της τά-

ξης (π.χ. ομιλία χωρίς άδεια, απομάκρυνση από την τάξη χωρίς άδεια) ή να απειλούν 

την ασφάλεια των εκπαιδευτικών και των μαθητών (π.χ. σωματική διαμάχη, κατα-

στροφή περιουσίας), επομένως οι εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή 

διαδικασιών με σκοπό την μείωση ή την εξάλειψη τους (Dukes, Rosenberg, & Brady, 

2008). 

Η Θετική Στήριξη Συμπεριφοράς (εφεξής ΘΣΣ) είναι μια προσέγγιση που βασί-

ζεται στα αποτελέσματα της αξιολόγησης και στόχος της είναι η υποστήριξη των μα-

θητών με προβλήματα συμπεριφοράς, παρέχοντας επιστημονικά επικυρωμένες στρα-

τηγικές (evidence-based) για την πρόληψη των προβλημάτων και την προώθηση θετι-

κών κοινωνικών συμπεριφορών (Carr et al., 2002· Sugai et al., 2000). Η ΘΣΣ είναι 

κατάλληλη για να βοηθήσει τους μαθητές με διαταραχές συμπεριφοράς να προσαρ-

μόσουν τη συμπεριφορά τους στη γενική τάξη, ώστε να μπορέσει να υπάρξει συναι-

σθηματική και νοητική ανάπτυξη (Hieneman, Dunlap, & Kincaid, 2005). 

Η ΛΑΣ άρχισε να χρησιμοποιείται τακτικά και συστηματικά για τον εντοπισμό 

των λειτουργικά ισοδύναμων εναλλακτικών συμπεριφορών και τον έλεγχο των προ-

βλεπτικών παραγόντων για τη δημιουργία πιο ολοκληρωμένων και αποτελεσματικών 

προγραμμάτων ΘΣΣ. Οι παρεμβάσεις που βασίζονται στα αποτελέσματα της ΛΑΣ 

μπορεί να μειώσουν αποτελεσματικά τα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών και 

να αυξήσουν τη χρήση των κατάλληλων δεξιοτήτων σε διαφορετικούς πληθυσμούς 
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μαθητών και εκπαιδευτικών ρυθμίσεων συμπεριλαμβανομένων και των τάξεων συ-

μπερίληψης (Goh & Bambara, 2012). 

Ενώ ο σχεδιασμός μιας λειτουργικά τεκμηριωμένης παρέμβασης (function-based 

intervention) είναι για αρκετό καιρό το επίκεντρο των προσεγγίσεων της ΘΣΣ, κάποια 

επιπλέον καθοριστικά χαρακτηριστικά της ΘΣΣ, περιλαμβάνουν (Dunlap & Fox, 

2011): 

1. Τον σχεδιασμό επιστημονικά τεκμηριωμένων παρεμβάσεων και με οικολογι-

κή εγκυρότητα, που πρέπει να εφαρμόζονται στο φυσικό περιβάλλον, 

2. μια δέσμευση για αποτελέσματα που συμβαδίζουν με τον τρόπο ζωής των α-

τόμων που εμφανίζουν προκλητικές συμπεριφορές και των φροντιστών τους 

που τους υποστηρίζουν, και 

3. την εφαρμογή της προσέγγισης μέσα σε οργανωτικά συστήματα. 

Οι Dunlap και Fox, (2011) μέσα από μια βιβλιογραφική ανασκόπηση αναφέρουν 

πως η αποτελεσματικότητα της ΘΣΣ έχει διαμορφωθεί μέσα από έρευνες που επικε-

ντρώνονται σε όλα τα άτομα γενικώς, σε παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές καθώς 

και σε μικρά παιδιά. 

Σκοπός της ΘΣΣ είναι να διδάξουν οι εκπαιδευτικοί στους μαθητές να χρησιμο-

ποιούν κατάλληλες δεξιότητες για να πετύχουν το ίδιο αποτέλεσμα με αυτό που τους 

προσέφεραν οι ακατάλληλες. Στα πλαίσια της γενικής τάξης για να επιτευχθεί αυτός 

ο στόχος οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εφαρμόσουν μια ΛΑΣ για τον εντοπισμό των 

αιτιών και του σκοπού της συμπεριφοράς και στη συνέχεια να αναπτύξουν ένα κα-

τάλληλο πρόγραμμα παρέμβασης για την εκμάθηση νέων εναλλακτικών συμπεριφο-

ρών. Η χρήση της ΘΣΣ έχει οφέλη για όλη την τάξη καθώς οι διασπαστικές ή αποκλί-

νουσες συμπεριφορές συχνά διαταράσσουν όλο το σύνολο των μαθητών (Auld, 

2006). 

Η ΘΣΣ έχει ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά, τα οποία συμπεριλαμβάνουν τον 

προσδιορισμό και την εμπλοκή του μαθητή σε μια συνεργατική διαδικασία, που ορ-

γανώνεται από τους ενδιαφερόμενους (stakeholders), τον προσδιορισμό και τον χει-

ρισμό των μεταβλητών που σχετίζονται με τη συμπεριφορά των μαθητών, την εφαρ-

μογή πολυσυστατικών παρεμβάσεων που στοχεύουν στην πρόληψη, τη διδασκαλία 

και την αποτελεσματική διαχείριση της συμπεριφοράς και τη μέτρηση της αλλαγής 

της συμπεριφοράς και των ευρύτερων αποτελεσμάτων της παρέμβασης (Carr et al., 

2002· Sugai et al., 2000). 
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Oι διαδικασίες που χρησιμοποιεί η ΘΣΣ είναι: α) ο προσδιορισμός του στόχου, β) 

η συγκέντρωση πληροφοριών, γ) ανάλυση των μοτίβων, δ) ο σχεδιασμός της παρέμ-

βασης και η εφαρμογή, και ε) η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων (Hieneman, 

Dunlap, & Kincaid, 2005). Αν και ο IDEA ’97 απαιτεί τη χρήση της ΛΑΣ και της 

ΘΣΣ σε περιπτώσεις αντιμετώπισης των προβλημάτων συμπεριφοράς, δεν ορίζει με 

σαφήνεια τις τεχνικές και τις διαδικασίες που πρέπει να χρησιμοποιούνται (Dunlap & 

Kincaid, 2001· Gresham, Watson, & Skinner, 2001). 

3.2 Ορισμός 

Ο όρος Θετική Στήριξη Συμπεριφοράς (ΘΣΣ) έχει της ρίζες της στην εφαρμο-

σμένη ανάλυση συμπεριφοράς, όπου χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά για τη βελτί-

ωση της παρέμβασης και της φροντίδας ατόμων με σοβαρές αναπηρίες (Anderson & 

Freeman, 2000· Auld, 2006). 

Οι Sugai και συν. (2000) ορίζουν τη ΘΣΣ ως την εφαρμογή θετικών παρεμβά-

σεων και συστημάτων συμπεριφοράς, με στόχο την επίτευξη μιας κοινωνικά σημα-

ντικής αλλαγής της συμπεριφοράς. 

Σύμφωνα με τους Carr και συν. (2002, σελ. 4), η Θετική Στήριξη Συμπεριφοράς 

είναι «η εφαρμοσμένη επιστήμη που χρησιμοποιεί εκπαιδευτικές μεθόδους, για να 

διευρύνει το ρεπερτόριο συμπεριφορών του ατόμου και συστημικές αλλαγές για το 

επανασχεδιασμό του περιβάλλοντος του ατόμου πρώτον για να βελτιώσει την ποιότη-

τα ζωής του ατόμου και δεύτερον, για να ελαττώσει τα προβλήματα συμπεριφοράς 

του. Η θετική συμπεριφορά περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δεξιότητες που αυξάνουν 

την πιθανότητα επιτυχίας και προσωπικής ικανοποίησης σε τυπικά ακαδημαϊκά, ερ-

γασιακά, κοινωνικά, ψυχαγωγικά, κοινοτικά και οικογενειακά πλαίσια». 

Η ΘΣΣ αποτελεί ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη αποτελεσματικών παρεμβάσεων 

και προγραμμάτων για τα άτομα που παρουσιάζουν προβλήματα συμπεριφοράς 

(Anderson & Freeman, 2000). 

Οι παρεμβάσεις της ΘΣΣ έχουν τρία γενικά χαρακτηριστικά: α) έχουν μια προ-

σωποκεντρική προοπτική, β) εργάζονται για να δημιουργήσουν εξατομικευμένη υπο-

στήριξη για την κάλυψη των αναγκών του μαθητή, και γ) στοχεύουν στην επίτευξη 

ουσιαστικών αποτελεσμάτων για τον μαθητή (Carr et al., 2002). 
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3.3 Θεωρητικό υπόβαθρο 

Η ΘΣΣ προέκυψε στα μέσα της δεκαετίας του 1980 ως μια θετική εκπαιδευτική 

προσέγγιση που προσφέρει μια εναλλακτική λύση για την τιμωρία, για τα πολύ σοβα-

ρά προβλήματα συμπεριφοράς των ατόμων με αναπηρία (Hieneman, Dunlap, & Kin-

caid, 2005). Με την πάροδο του χρόνου, η ΘΣΣ άρχισε να εφαρμόζεται με μεγάλη 

επιτυχία σε ένα ευρύ φάσμα μαθητών και πλαισίων και από μια εξατομικευμένη πα-

ρέμβαση διευρύνθηκε σε μια παρέμβαση για όλο το σχολείο (Sugai et al, 2000). 

Οι θεωρητικές βάσεις της ΘΣΣ είναι: 

 Η Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς 

 Το κίνημα της Συμπερίληψης 

 Ο Προσωποκεντρικός Σχεδιασμός 

 Ο Αυτοπροσδιορισμός 

3.3.1 Εφαρμοσμένη ανάλυση Συμπεριφοράς 

 Δύο είδη αναλύσεων έχουν αναπτυχθεί για τη μελέτη της συμπεριφοράς και 

των περιβαλλοντικών μεταβλητών: α) η πειραματική ανάλυση συμπεριφοράς, και β) 

η εφαρμοσμένη ανάλυση συμπεριφοράς. 

Πειραματική ανάλυση συμπεριφοράς  

Η πειραματική ανάλυση της συμπεριφοράς είναι μια μέθοδος για τη μελέτη 

της συμπεριφοράς και των περιβαλλοντικών μεταβλητών των οποίων αποτελεί λει-

τουργία και εστιάζει κυρίως στη μελέτη της συμπεριφοράς σε ελεγχόμενα περιβάλλο-

ντα με τη χρήση αυτόματων συσκευών ελέγχου (π.χ. στο εργαστήριο) (Gresham, 

Watson, & Skinner, 2001). 

Εφαρμοσμένη ανάλυση συμπεριφοράς  

Η εφαρμοσμένη ανάλυση της συμπεριφοράς περιλαμβάνει τη μελέτη της συ-

μπεριφοράς των μαθητών στο φυσικό τους περιβάλλον (π.χ. σχολείο, αυλή) και χρη-

σιμοποιεί τις μεθόδους της ΛΑΣ για τον εντοπισμό των γεγονότων που προηγούνται 

και έπονται και χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για το σχεδιασμό των κατάλλη-

λων παρεμβάσεων τροποποίησης της (Gresham, Watson, & Skinner, 2001· Carr et al., 

2002). Η εφαρμοσμένη ανάλυση συμπεριφοράς πηγάζει από τις αρχές του συμπερι-
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φορισμού. Ο συμπεριφορισμός υποστηρίζει ότι η εκδήλωση μιας συμπεριφοράς σχε-

τίζεται άμεσα με τα περιβαλλοντικά γεγονότα (Gresham, Watson, & Skinner, 2001). 

3.3.2 Συμπερίληψη 

Η ΘΣΣ έρχεται σε συμφωνία με την αρχή της συμπερίληψης, τονίζοντας πως 

οι άνθρωποι με αναπηρία πρέπει να ζουν στα ίδια πλαίσια όπως όλοι και να έχουν 

πρόσβαση στις ίδιες ευκαιρίες με τους υπόλοιπους (Carr et al., 2002). 

Τα περιβάλλοντα συμπερίληψης μπορούν να προσφέρουν πολλά εκπαιδευτικά 

πλεονεκτήματα στα παιδιά με αναπηρία. Αν και τα αποτελέσματα είναι ανάμικτα, με-

ρικές μελέτες έχουν δείξει ότι με την κατάλληλη υποστήριξη και προσαρμογές, οι 

μαθητές με αναπηρίες μπορούν να αποδώσουν το ίδιο καλά, αν όχι καλύτερα, στη 

γενική εκπαίδευση (Hieneman, Dunlap, & Kincaid, 2005). Η ΘΣΣ χρησιμοποιείται 

για την πρόληψη, την αντιμετώπιση και τη μείωση των προβλημάτων συμπεριφοράς 

μέσα στην τάξη και στο σχολείο ευρύτερα, με στόχο τη συμπερίληψη των παιδιών με 

αναπηρία στο γενικό σχολείο. 

3.3.3 Προσωποκεντρικός σχεδιασμός 

Η ΘΣΣ αποτελεί ένα συνδυασμό της επιστήμης και των ανθρώπινων αξιών, 

βασίζοντας τις στρατηγικές της όχι μόνο στο πώς θα αλλάξουμε τα πράγματα (τεχνο-

λογικό κριτήριο) αλλά και στο τι αξίζει να αλλάξουμε (ανθρώπινες αξίες) (Carr et al., 

2002). 

Οι παραδοσιακές προσεγγίσεις για τη διαχείριση της συμπεριφοράς, συχνά 

τονίζουν τον ρόλο των «ειδικών» στη λήψη αποφάσεων για τις συμπεριφορές που θα 

στοχεύει η παρέμβαση, πότε και πού θα συμβεί καθώς και άλλες αποφάσεις αναφορι-

κά με τη ζωή του ατόμου με αναπηρία. Στη ΘΣΣ άτομα με εξειδίκευση και εμπειρία 

είναι διαθέσιμα να βοηθήσουν και να υποστηρίξουν τους μαθητές και τις οικογένειες 

τους, για να αναπτύξουν στρατηγικές για την επίτευξη των επιθυμητών τους στόχων 

(Anderson & Freeman, 2000). 

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από μια προσωποκεντρική προοπτική, δίνουν 

βάση στις προτιμήσεις που εκφράζει το άτομο. Η ΘΣΣ έχει ως στόχο την αναγνώριση 

των αναγκών του ατόμου και να τον βοηθήσει να πραγματοποιήσει τους στόχους του, 

ζώντας τη ζωή που θέλει να ζήσει (Anderson & Freeman, 2000). 
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Οι Kennedy, Long, Jolivette, Cox, Tang, και Thompson (2001) διερεύνησαν 

τη συνεργασία της ομάδας υποστήριξης των μαθητών με αναπηρία που εμφανίζουν 

προβλήματα συμπεριφοράς, μέσα στο γενικό σχολείο. Στα πλαίσια της μελέτης, οι 

εκπαιδευτικοί των γενικών τάξεων πραγματοποίησαν αξιολόγηση που εστίαζε στις 

δυνάμεις του μαθητή, τον προσδιορισμό της λειτουργίας της συμπεριφοράς, και την 

παροχή προ-διορθωτικών στρατηγικών για την ενίσχυση της διδασκαλίας των εναλ-

λακτικών συμπεριφορών, καθώς και τη διδασκαλία τεχνικών αυτό-παρακολούθησης 

στους μαθητές. Σκοπός της μελέτης ήταν: α) να διαπιστωθεί αν οι μαθητές που εμφα-

νίζουν προκλητικές συμπεριφορές στα πλαίσια του γενικού σχολείου, μπορούν να 

επωφεληθούν από ένα πρόγραμμα ΘΣΣ, και β) να εξεταστεί το εάν ο προσωποκε-

ντρικός σχεδιασμός θα μπορούσε να ενσωματωθεί αποτελεσματικά εντός της ΘΣΣ. 

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν μείωση των προκλητικών συμπεριφορών των 

μαθητών, όταν τα προγράμματα υποστήριξης αναπτύχθηκαν συνεργατικά και με ακε-

ραιότητα, και υπέδειξαν την επιτυχή χρήση των προσωποκεντρικών σχεδιασμών. 

3.3.4 Αυτοπροσδιορισμός 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του αυτοπροσδιορισμού είναι η αυτορρύθμιση, η 

αυτονομία, η ψυχολογική ενδυνάμωση και η αυτοπραγμάτωση (Καρτασίδου, 2007). 

Η σχέση των παιδιών με αναπηρία με τους δασκάλους και τους συμμαθητές τους εί-

ναι πολύ βασική για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη βελτίωση των προβλημάτων 

συμπεριφοράς τους. Όμως, οι μαθητές θα πρέπει να μάθουν να στηρίζονται και στις 

δικές τους δυνάμεις. 

  Με τη χρήση της αυτορρύθμισης, δηλαδή του αυτοελέγχου, της αυτοαξιολό-

γησης, της αυτοενίσχυσης και της ικανότητας τους να θέτουν στόχους, μπορούν να 

αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο της ζωής τους και να διαχειρίζονται τη συμπεριφορά 

τους. Αυτό με τη σειρά του θα παρέχει στους μαθητές μεγαλύτερη αυτονομία, θα α-

ναπτύξει τις ικανότητές τους και θα αυξήσει την αποδοχή του από τους άλλους 

(Agran, Blanchard, Wehmeyer, & Hughes, 2001). 

3.4 Χαρακτηριστικά της ΘΣΣ 

Αυτό που κάνει μοναδική τη ΘΣΣ ανάμεσα στις άλλες προσεγγίσεις είναι το σύ-

νολο των χαρακτηριστικών της (Carr et al., 2002) τα οποία περιγράφονται παρακάτω. 
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3.4.1 Συνολική αλλαγή και βελτίωση της ποιότητας  ζωής 

Η ΘΣΣ δίνει έμφαση στη συμπερίληψη του ατόμου στην κοινωνία, στη βελτίωση 

της οικογενειακής ζωής, την ανάπτυξη υγιών σχέσεων και την αυτόνομη διαβίωση, 

την προσωπική ικανοποίηση και τη βελτίωση των συστημάτων υποστήριξης, ειδικά 

των ατόμων με αναπτυξιακές διαταραχές και προβλήματα συμπεριφοράς (Anderson 

& Freeman, 2000) και θέτει σε δεύτερη μοίρα τα προβλήματα συμπεριφοράς (Carr et 

al., 2002).  Η βελτίωση της ποιότητας ζωής περιλαμβάνει βελτίωση: 

 Στις κοινωνικές σχέσεις όπως η φιλία. 

 Στην προσωπική ικανοποίηση, την αυτοπεποίθηση και την ευτυχία. 

 Στην εργασία, δηλαδή την παραγωγικότητα, το επαγγελματικό κύρος και την 

επιλογή τομέα εργασίας. 

 Στον αυτοπροσδιορισμό (self-determination), δηλαδή τον αυτοέλεγχο, τις επι-

λογές ζωής και την ανεξαρτησία. 

 Στην ψυχαγωγία και τη διασκέδαση με τις επαρκείς ευκαιρίες και την καλή 

ποιότητα των δραστηριοτήτων. 

 Στην κοινωνική προσαρμογή με την ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτόνομης διαβίω-

σης και δεξιοτήτων διαβίωσης. 

 Στην κοινωνική ενσωμάτωση με διευκολύνσεις στην κινητικότητα, την συμ-

μετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες και την σχολική ενσωμάτωση.  

(Hughes, Hwang, Kim, Eisenman, & Killian, 1995, όπως αναφέρεται στο Carr et 

al., 2002) 

Επομένως, οι παρεμβάσεις που βασίζονται στη ΘΣΣ περιλαμβάνουν στρατη-

γικές για την ανακατάταξη του περιβάλλοντος με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής του ατόμου και όχι την άμεση μείωση των προβλημάτων συμπεριφοράς (Carr et 

al., 2002). 

Οι Lee, Harrington, Louie, και Newschaffer (2008) μελέτησαν την ποιότητα 

ζωής και τις ανησυχίες των γονέων παιδιών με αυτισμό και τις σύγκριναν με παιδιά 

με ΔΕΠΥ και παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι γονείς των 

παιδιών με αυτισμό ανέφεραν συχνότερα πως τα παιδιά, έχουν μειώσει την ποιότητα 

ζωής τους και είχαν υψηλοτέρα ποσοστά ανησυχιών για το μέλλον των παιδιών τους 

συγκριτικά με τις άλλες ομάδες. Ανέφεραν μεγαλύτερα ποσοστά φροντίδας του παι-

διού, μεγαλύτερη πιθανότητα να αφήσουν την εργασία τους για την φροντίδα τους, 
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περισσότερες μέρες απουσίας του παιδιού από το σχολείο και λιγότερη συμμετοχή σε 

κοινοτικές υπηρεσίες. 

3.4.2 Προοπτική για όλη τη διάρκεια της ζωής 

Ένα χαρακτηριστικό της ΘΣΣ είναι η διάρκεια των αλλαγών της στο χρόνο. 

Οι παρεμβάσεις της αποτελούν μια ατελείωτη διαδικασία που εξελίσσεται κατά τη 

μετάβαση του ατόμου από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και έπειτα 

στην εργασία και την αυτόνομη διαβίωση (Carr et al., 2002). Παρ’ όλα αυτά οι πε-

ρισσότερες παρεμβάσεις θέτουν βραχυπρόθεσμους στόχους χωρίς μεγάλη επιτυχία 

στη διατήρηση και τη γενίκευση των αποτελεσμάτων (Goh & Bambara, 2012). 

3.4.3 Οικολογική εγκυρότητα 

Η ΘΣΣ αν και δίνει σημασία στην εσωτερική εγκυρότητα, θεωρείται μια 

στρατηγική για τη συμπερίληψη του ατόμου σε φυσικά πλαίσια και την εφαρμογή της 

επιστήμης σε καταστάσεις της πραγματικής ζωής, δηλαδή προσπαθεί να ισορροπήσει 

την εσωτερική εγκυρότητα με την πραγματική εφαρμογή της επιστήμης και της πρά-

ξης, σε σύνθετα φυσικά περιβάλλοντα (Carr et al., 2002). 

3.4.4 Συμμετοχή των ενδιαφερομένων 

Στις παραδοσιακές μεθόδους συνήθως οι ειδικοί αναλυτές της συμπεριφοράς 

αξιολογούν, καθορίζουν τους στόχους, επιλέγουν και σχεδιάζουν το πρόγραμμα πα-

ρέμβασης το οποίο παραδίδουν στους γονείς και τους δασκάλους για να το εφαρμό-

σουν. Αντίθετα, στη ΘΣΣ δίνεται έμφαση στην ισότιμη συνεργασία όλων των μελών 

της ομάδας (γονείς, αδέρφια, δάσκαλοι, φίλοι αλλά και το άτομο με αναπηρία) για να 

φτιάξουν το όραμα, τις μεθόδους και τα κριτήρια επιτυχίας για τη βελτίωση της ποιό-

τητας ζωής τόσο του ατόμου με αναπηρία, όσο και αυτών που τον περιβάλλουν (Carr 

et al., 2002). 

Τα άτομα που περιβάλλουν τον μαθητή περνούν από τον παθητικό ρόλο που 

τους είχαν δώσει οι ειδικοί, σε έναν ενεργητικό ρόλο στον οποίο: α) παρέχουν χρήσι-

μες ποιοτικές πληροφορίες για την αξιολόγηση, β) καθορίζουν αν οι προτεινόμενες 

στρατηγικές παρέμβασης είναι σχετικές με όλες τις δύσκολες καταστάσεις που έχουν 

να αντιμετωπίσουν, γ) αξιολογούν κατά πόσο η παρέμβαση είχε πρακτική αξία γι’ 
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αυτούς, και δ) ορίζουν ποια αποτελέσματα είναι πιθανό να βελτιώσουν την ποιότητα 

ζωής και την προσωπική ικανοποίηση του ατόμου (Carr et al., 2002). 

3.4.5 Κοινωνική εγκυρότητα 

Η κοινωνική εγκυρότητα αφορά την αξιολόγηση της παρέμβασης από τους 

συμμετέχοντες  αναφορικά με: α) την πρακτικότητα της, δηλαδή το κατά πόσο μπο-

ρούν να την εφαρμόσουν, β) την αξία της, δηλαδή το αν τη θεωρούν σημαντική για 

να την εφαρμόσουν, γ) αν ταιριάζει με το πλαίσιο που θέλουν να την εφαρμόσουν, 

και δ) την υποκειμενική αποτελεσματικότητα της σε σχέση με την προβληματική συ-

μπεριφορά, δηλαδή αν πιστεύουν πως τα αποτελέσματα σημείωσαν μια σημαντική 

διαφορά στην ποιότητα ζωής του μαθητή (Carr et al., 2002). 

Η κοινωνική εγκυρότητα είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για την αξιολόγηση 

της χρησιμότητας της ΛΑΣ (Reid & Nelson, 2002) και των παρεμβάσεων που βασί-

ζονται σε αυτήν, περιλαμβάνοντας την εξέταση της κοινωνικής σημασίας και της α-

ποδοχής των στόχων της παρέμβασης, την καταλληλότητα των διαδικασιών και τη 

σημασία των αποτελεσμάτων (Frey, Park, Browne-Ferrigno, & Korfhage, 2010). Αν 

και παλαιότερα τα κριτήρια της κοινωνικής εγκυρότητας δεν αποτελούσαν κριτήριο 

για μια επιτυχημένη παρέμβαση, τα τελευταία χρόνια αυτό έχει αλλάξει (Carr et al., 

2002). 

3.4.6 Αλλαγές στο σύστημα και πολυσυστατική παρέμβαση 

Για να έχει μια αλλαγή σημασία, θα πρέπει να γίνει μια αναδόμηση του συ-

στήματος που θα οδηγήσει σε μόνιμες αλλαγές. Είναι σημαντικό όλοι οι συμμετέχο-

ντες να μοιράζονται ένα κοινό όραμα, να εκπαιδευτούν καλά, να μπορούν να παρακι-

νήσουν τον μαθητή να αλλάξει την προσέγγιση του για την λύση του προβλήματος, 

να έχουν διαθέσιμες πηγές (προσωρινές, φυσικές και ανθρώπινες) που θα διευκολύ-

νουν την αλλαγή και να σχεδιάσουν ένα πλάνο δράσης που θα ορίζει τους ρόλους, τις 

ευθύνες, τα κίνητρα και τις μεθόδους που θα χρησιμοποιήσουν για την επίλυση προ-

βλημάτων (Carr et al., 2002). 

Οι παρεμβάσεις που στηρίζονται στα αποτελέσματα της ΛΑΣ είναι πολυσυ-

στατικές, δηλαδή περιλαμβάνουν την τροποποίηση των γεγονότων που προηγούνται, 

τροποποιήσεις των διδακτικών στρατηγικών και του περιεχομένου του προγράμματος 

σπουδών καθώς και αλλαγές στις συνέπειες της συμπεριφοράς και γι’ αυτό θεωρού-
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νται πιο αποτελεσματικές (Lane et al., 2007). Επομένως, οι στρατηγικές που χρησι-

μοποιούν στοχεύουν: α) στην πρόληψη των προβλημάτων, τροποποιώντας τις συνθή-

κες του περιβάλλοντος ή του προγράμματος που προκαλούν την συμπεριφορά και την 

προσθήκη συνθηκών για την προώθηση της θετικής συμπεριφοράς, β) στη διδασκα-

λία δεξιοτήτων για την αντικατάσταση της προβληματικής συμπεριφοράς  (π.χ. θετι-

κές κοινωνικές δεξιότητες (prosocial skills), ανοχή σε δυσάρεστες συνθήκες, αυτό-

διαχείριση), και γ) στην παροχή κατάλληλων συνεπειών για την επιβράβευση της θε-

τικής συμπεριφοράς, την παρακράτηση αποτελεσμάτων που μπορεί να ενθαρρύνουν 

την προβληματική συμπεριφορά (Hieneman, Dunlap, & Kincaid, 2005). 

3.4.7 Έμφαση στην πρόληψη 

Η έγκαιρη και αποτελεσματική παρέμβαση είναι απαραίτητη για την αλλαγή 

της συμπεριφοράς (Auld, 2006· Scott et al., 2004). Όπως αναφέρουν οι Carr και συν. 

(2002) ο καλύτερος χρόνος να παρέμβουμε σε ένα πρόβλημα συμπεριφοράς είναι ό-

ταν το πρόβλημα δεν συμβαίνει, και με αυτό τον τρόπο η συμπεριφορά μπορεί να 

προληφθεί και να μην ξανασυμβεί. Οι Scott και συν. (2004) αναφέρουν πως οι πα-

ρεμβάσεις που στηρίζονται στη ΛΑΣ μπορεί να αποδειχθούν οι καλύτερες πρακτικές 

για την αντιμετώπιση των προβληματικών συμπεριφορών, πριν αυτές λάβουν μεγάλες 

διαστάσεις.  

Οι προσεγγίσεις που σχεδιάζονται για την πρόληψη εμφάνισης της συμπερι-

φοράς εστιάζουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων (στρατηγικές ενδυνάμωσης της επικοι-

νωνιακής επάρκειας και στρατηγικές αυτοδιαχείρισης) και στο σχεδιασμό του περι-

βάλλοντος (στρατηγικές για την ενίσχυση ευκαιριών για λήψη αποφάσεων, τροπο-

ποίηση των γεγονότων πλαισίου και αλλαγή του προγράμματος σπουδών) (Carr et al., 

2002). 

Οι Horner και συν. (2002) κάνοντας μια βιβλιογραφική ανασκόπηση βρήκαν 

πως με την πρώιμη χρήση συμπεριφορικών παρεμβάσεων, οι προκλητικές συμπερι-

φορές μπορεί να μειωθούν σε ένα ποσοστό 80-90%. Σε αντίθετη περίπτωση, η απου-

σία παρέμβασης συχνά οδηγεί στη διατήρηση των προκλητικών συμπεριφορών σε 

άτομα με αναπτυξιακές διαταραχές. (Murhy et al., 2005, όπως αναφέρεται στο 

Brosnan & Healy, 2011) 
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3.4.8 Ευελιξία με σεβασμό στις επιστημονικές πρακτικές 

Έχει υπάρξει έντονη συζήτηση μεταξύ των ερευνητών για το ποια δεδομένα 

είναι αποδεκτά, και κατά πόσο τα δεδομένα που προέρχονται από την έμμεση και ά-

μεση παρατήρηση είναι αξιόπιστα (Carr et al., 2002). 

Καθώς η έρευνα μετακινείται από απόλυτα ελεγχόμενα πλαίσια όπως τα ερ-

γαστήρια και οι κλινικές, σε πιο φυσικά λιγότερο ελεγχόμενα πλαίσια όπως το σχο-

λείο και το σπίτι, γίνεται φανερό πως η πρακτικότητα (pragmatic) και η αξιοπιστία 

της παρέμβασης εξαρτάται από την ευελιξία στις επιστημονικές πρακτικές. Η πρακτι-

κότητα αφορά τις διαδικασίες αξιολόγησης, ενώ η αξιοπιστία το είδος της παρέμβα-

σης (Carr et al., 2002). 

Από επιστημονική άποψη, η ιδανική παρέμβαση είναι εκείνη στην οποία μια 

μεταβλητή αλλάζει, ενώ όλες οι άλλες μένουν ίδιες. Αυτή η μεθοδολογία επιτρέπει σε 

κάποιον να βρει την αιτιακή σχέση της μεταβλητής που χειρίζεται. Αν πολλές μετα-

βλητές αλλάζουν ταυτόχρονα, το πείραμα μπορεί να είναι ασαφές λόγω της σύγχυσης 

που θα επικρατεί (Carr et al., 2002). 

3.4.9 Πολλαπλή θεωρητική πρακτική 

Η ΘΣΣ περικλείει πολλές και διάφορες αρχές από πολλές επιστημονικές θεω-

ρίες. Καθώς υπάρχει αλληλεξάρτηση του ατόμου με την κοινότητα στην οποία ζει, 

σημαντικές είναι η τροποποιήσεις στο περιβάλλον και όχι μόνο στο άτομο (προβλη-

ματική συμπεριφορά) και αυτό είναι θέμα της θεωρίας των οικολογικών συστημάτων. 

Η πραγματοποίηση αλλαγών δεν είναι μόνο θέμα εφαρμογής ειδικών τεχνικών αλλά 

και στην ανακατανομή του χρόνου, των χρηματικών πόρων και της πολιτικής βούλη-

σης (Carr et al., 2002). 

Τέλος, η συμπεριφορά ενός ατόμου, κατάλληλη ή ακατάλληλη, είναι το αποτέ-

λεσμα μιας συνεχούς διαδικασίας προσαρμογής μεταξύ της επάρκειας (άτομο) και 

του πλαισίου (περιβάλλον) και μια επιτυχημένη παρέμβαση θα πρέπει να πετύχει αυ-

τή την προσαρμογή. Αυτό πραγματοποιείται με την ανάπτυξη δεξιοτήτων (μεταβλητή 

επάρκειας) σε συνδυασμό με τον περιβαλλοντικό ανασχεδιασμό (μεταβλητή πλαισί-

ου) (Carr et al., 2002). 
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3.5 Συστατικά της ΘΣΣ 

Ο όρος ΘΣΣ περιλαμβάνει τέσσερις αλληλένδετες συνιστώσες που πρέπει να υ-

πάρχουν για να είναι αποτελεσματική: 

1. Δραστηριότητες αλλαγής του συστήματος. 

2. Δραστηριότητες περιβαλλοντικών μεταβολών. 

3. Δραστηριότητες εκπαίδευσης δεξιοτήτων. 

4. Δραστηριότητες συνέπειες της συμπεριφοράς.  

 Για την επιτυχημένη υποστήριξη της κοινωνικής επάρκειας και της ακαδημαϊ-

κής επίδοσης, μια παρέμβαση που βασίζεται στη ΘΣΣ θα πρέπει να περιλαμβάνει:  

 Τα αποτελέσματα (outcomes), που περιλαμβάνουν τους ακαδημαϊκούς και 

συμπεριφορικούς στόχους που έχουν αποφασιστεί από τους μαθητές, τις οικο-

γένειες και τους δασκάλους. 

 Τις πρακτικές (practices), που περιλαμβάνουν τις παρεμβάσεις και τις επιστη-

μονικά τεκμηριωμένες στρατηγικές (evidence-based). 

 Τα δεδομένα (data), δηλαδή τις πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την 

αναγνώριση του επιπέδου, της ανάγκης για αλλαγή και των αποτελεσμάτων 

της παρέμβασης. 

 Τα συστήματα (systems), που αφορούν την υποστήριξη που χρειάζεται για 

την ακριβή και διαρκή εφαρμογή των πρακτικών της ΘΣΣ
1
. 
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 Βλ. https://www.pbis.org/school  

Εικόνα 3. Τα τέσσερα συστατικά της ΘΣΣ που εφαρμόζεται σε ολόκληρο το σχολείο (Sugai & Horner, 2002, σελ. 30) 

https://www.pbis.org/school
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3.6 Εφαρμογή της ΘΣΣ στο σχολείο 

Τα τελευταία χρόνια η ΘΣΣ έχει εφαρμοστεί σε πολλούς διαφορετικούς πληθυ-

σμούς, αλλά επίσης έχει αναπτυχθεί για να καλύψει τις ανάγκες του μαθητή, ολόκλη-

ρης της τάξης και ολόκληρου του σχολείου (Sugai et al., 2000). 

Όπως αναφέρουν οι Sugai και Horner (2002) οι παρεμβάσεις της ΘΣΣ στα πλαί-

σια του σχολείου βασίζονται σε μια συνεχή στήριξη της συμπεριφοράς. Η στήριξη 

αυτή αυξάνεται, καθώς οι ανάγκες της συμπεριφοράς και οι προκλήσεις του μαθητή 

γίνονται περισσότερες. Τα στάδια εφαρμογής του προγράμματος σε ολόκληρο το 

σχολείο με την πάροδο του χρόνου και την εξέλιξη της ΘΣΣ έχουν διαμορφωθεί ως 

εξής: 

1. Πρωτογενής βαθμίδα πρόληψης: Πρόκειται για παρεμβάσεις που εφαρμόζο-

νται σε ολόκληρο το σχολείο με σκοπό την πρόληψη ανάπτυξης προβλημάτων 

συμπεριφοράς δίνοντας έμφαση στη διδασκαλία και την ενίσχυση θετικών 

κοινωνικών συμπεριφορών, αυξάνοντας την ακαδημαϊκή επιτυχία και απομα-

κρύνοντας παράγοντες που προκαλούν την εμφάνιση και τη διατήρηση της 

συμπεριφοράς. Επίσης σε αυτό το επίπεδο μπορεί να γίνει ο εντοπισμός των 

μαθητών που δεν ανταποκρίνονται στην παραπάνω διαδικασία. Σε αυτή τη 

φάση, ανταποκρίνεται περίπου το 80% των μαθητών. 

2. Δευτερογενής βαθμίδα πρόληψης: Παρέχεται επιπλέον στήριξη στους μαθητές 

που βρίσκονται σε κίνδυνο εμφάνισης της προβληματικής συμπεριφοράς. Η 

παρέμβαση γίνεται σε μικρές ομάδες μαθητών και αφορά περίπου το 15% του 

μαθητικού πληθυσμού. 

3. Τριτογενής βαθμίδα πρόληψης:  Αφορά την παροχή εξατομικευμένης και ε-

ντατικής υποστήριξης για την μείωση της πολυπλοκότητας, της έντασης και 

την σοβαρότητα των προβλημάτων συμπεριφοράς του μαθητή. Η παρέμβαση 

που σχεδιάζεται προκύπτει μετά από την αξιολόγηση του μαθητή και αφορά 

περίπου το 5% των μαθητών που φοιτούν στο σχολείο.  
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Εικόνα 4. Η διάρθρωση του προγράμματος ΘΣΣ που εφαρμόζεται σε ολόκληρο το σχολείο (Sugai & Horner, 2002, σελ. 38) 
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Κεφάλαιο 4: Παρεμβάσεις ΘΣΣ που βασίζονται στη ΛΑΣ 

4.1 Εισαγωγή 

Οι μαθητές με αναπηρία που παρουσιάζουν προκλητικές συμπεριφορές έχει 

αναφερθεί ότι αποτελούν τη μεγαλύτερη πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς στην 

προσπάθειά τους να τους προσφέρουν εκπαίδευση σε ένα λιγότερο περιοριστικό πε-

ριβάλλον (Sugai et al., 2000). Σε ένα σχολικό περιβάλλον όπου οποιαδήποτε ανάρμο-

στη συμπεριφορά μπορεί να γίνει ευκαιρία για τον αποκλεισμό του μαθητή, γίνεται 

όλο και μεγαλύτερη  η ανάγκη για την εφαρμογή ΛΑΣ και την ανάπτυξη αποτελε-

σματικών προγραμμάτων ΘΣΣ από τους εκπαιδευτικούς.  

Η ΛΑΣ είναι η μέθοδος αξιολόγησης που προτιμάται για την ανάπτυξη πα-

ρεμβάσεων που βασίζονται στη ΘΣΣ, για μαθητές που χρειάζονται μια εντατική εξα-

τομικευμένη παρέμβαση για την προβληματική συμπεριφορά που εμφανίζουν (Sugai 

et al., 2000). Οι παρεμβάσεις αυτές δημιουργούν καλύτερα αποτελέσματα στη μείω-

ση των προβλημάτων συμπεριφοράς, συγκριτικά με εκείνες που δεν βασίζονται στα 

στοιχεία της (Ingram, Lewis-Palmer, & Sugai, 2005). 

Για να θεωρηθεί πετυχημένο ένα πρόγραμμα παρέμβασης ΘΣΣ, οι εκπαιδευ-

τικοί θα πρέπει να αποκτήσουν επάρκεια α) στον τρόπο προσδιορισμού της λειτουρ-

γίας των προβληματικών συμπεριφορών, και β) στο πώς να παρέχουν αποτελεσματι-

κές παρεμβάσεις (Auld, 2006). 

Τέλος, τα προγράμματα παρέμβασης που στηρίζονται στη ΛΑΣ έχουν μεγά-

λες πιθανότητες να εμφανίζουν χαρακτηριστικά όπως είναι: α) η εξάλειψη των μετα-

βλητών που προκαλούν την προβληματική συμπεριφορά, β) η διδασκαλία δεξιοτήτων 

στους μαθητές που θα βελτιώσουν το επίπεδο ανεξαρτησίας τους και η εξέταση των 

παραγόντων που διατηρούν την εμφάνιση της συμπεριφοράς, δηλ. τη λειτουργία της, 

και γ) η οργάνωση του περιβάλλοντος με σκοπό τη δημιουργία συνεπειών που θα ε-

νισχύσουν την εμφάνιση της κατάλληλης-εναλλακτικής συμπεριφοράς και θα μειώ-

σουν τις πιθανότητες εμφάνισης την προβληματικής συμπεριφοράς. Εάν ένα πρό-

γραμμα παρέμβασης έχει τα παραπάνω χαρακτηριστικά τότε είναι πιθανό να οδηγή-

σει στη μείωση της εμφάνισης της προβληματικής συμπεριφοράς (Horner, Sugai, 

Todd, & Lewis-Palmer, 2000). 
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4.2 Παρεμβάσεις στα γεγονότα που προηγούνται 

Οι προβλεπτικοί παράγοντες αποτελούν ένα μεγάλο φάσμα από κοινωνικά και 

φυσικά ερεθίσματα, οικολογικές συνθήκες (π.χ. θερμοκρασία), αγχωτικά γεγονότα 

(π.χ. ένα τεστ), φυσιολογικές συνθήκες (π.χ. ασθένεια, πόνος, πείνα, εξάντληση), με-

τακινήσεις, καθώς και είδη και μορφές αιτήσεων και οδηγιών (Dunlap & Fox, 2011). 

Επειδή οι επιδράσεις των γεγονότων που προηγούνται της συμπεριφοράς είναι ξεχω-

ριστές για το κάθε παιδί, η αξιολόγηση της επιρροής τους μέσω της ΛΑΣ, είναι πολύ 

σημαντική για τη δημιουργία της κατάλληλης παρέμβασης. Οι παρεμβάσεις στα γε-

γονότα που προηγούνται επηρεάζουν τα ποσοστά της προκλητικής συμπεριφοράς, 

απλά με την αύξηση ή την επισήμανση των προβλεπτικών παραγόντων που σχετίζο-

νται με την επιθυμητή συμπεριφορά και την εξάλειψη ή τη βελτίωση των προγενέ-

στερων ερεθισμάτων που σχετίζονται με την προκλητική συμπεριφορά (ο.π). 

Τα γεγονότα που προηγούνται δεν αποτελούν τον σκοπό της συμπεριφοράς, 

αλλά μπορεί να έχουν μεγάλη επίδραση στην εμφάνιση ή όχι της συμπεριφοράς 

(Gresham, Watson, & Skinner, 2001). Τα γεγονότα αυτά χωρίζονται σε τρεις κατηγο-

ρίες: 

 Διακριτό ερέθισμα: Πρόκειται για ένα γεγονός που προηγείται και δίνει το σή-

μα στο μαθητή ότι η απάντηση σε αυτό το ερέθισμα θα ενισχυθεί (Barnhill, 

2005· Gresham, Watson, & Skinner, 2001· Skinner, 1953). Το γεγονός αυτό 

προηγείται και επηρεάζει την εμφάνιση ή όχι της συμπεριφοράς. Η συμπερι-

φορά αυτή που ενισχύεται από το συγκεκριμένο ερέθισμα λέγεται ότι βρίσκε-

ται υπό τον έλεγχο του ερεθίσματος (Gresham, Watson, & Skinner, 2001· 

Skinner, 1953). Με τον εντοπισμό του γεγονότος μπορούμε να μεταβάλουμε 

άμεσα την πιθανότητα της αντίδρασης με την παρουσία ή την αφαίρεση του 

διακριτού ερεθίσματος (Skinner, 1953). Οι παρεμβάσεις που στηρίζονται στη 

διαφοροποιημένη ενίσχυση, βασίζονται στην αρχή του ελέγχου του ερεθίσμα-

τος (Gresham, Watson, & Skinner, 2001). 

 Εγκατεστημένη λειτουργία: Πρόκειται για τη μεταβλητή που μεταβάλλει προ-

σωρινά την αποτελεσματικότητα ενός ενισχυτή της συμπεριφοράς (Gresham, 

Watson, & Skinner, 2001). Αυτό συμβαίνει με δύο τρόπους: α) αυξάνοντας 

στιγμιαία την αποτελεσματικότητα του ερεθίσματος, ή β) αυξάνοντας την πι-

θανότητα των συμπεριφορών που σχετίζονται με το ερέθισμα (ο.π). Οι μετα-

βλητές αυτές δεν αποκομίζουν τις λειτουργικές τους ιδιότητες μέσω της δια-
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φοροποιημένης ενίσχυσης, αλλά η απουσία ή η παρουσία τους επηρεάζει την 

αποτελεσματικότητα των ερεθισμάτων-ενισχυτών, να προκαλέσουν την εμφά-

νιση ή όχι της συμπεριφοράς. Κάποιοι παράγοντες που μπορεί να μεταβάλουν 

προσωρινά την αποτελεσματικότητα μιας μεταβλητής, είναι ο κορεσμός ή η 

στέρηση (Barnhill, 2005). 

 Γεγονότα πλαισίου: Είναι γεγονότα, που σε αντίθεση με τα διακριτά ερεθίσμα-

τα, δεν συνδέονται χρονικά ή χωρικά με την εμφάνιση της συμπεριφοράς, αλ-

λά συνδέονται λειτουργικά με αυτήν (Gresham, Watson, & Skinner, 2001). Τα 

γεγονότα πλαισίου, έχουν παρόμοια λειτουργία με την εγκατεστημένη λει-

τουργία, με την έννοια ότι μεταβάλλουν την αξία ορισμένων συνεπειών 

(Barnhill, 2005). 

Με τον προσδιορισμό των περιβαλλοντικών μεταβλητών που επηρεάζουν την εμ-

φάνιση της συμπεριφοράς, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να μάθουν να οργανώνουν πιο 

αποδεκτές μεταβλητές, που θα ικανοποιούν την ίδια λειτουργία για το παιδί (Auld, 

2006). Οι αλλαγές που μπορούν να γίνουν περιλαμβάνουν: 

 Τροποποίηση του προγράμματος ή των δραστηριοτήτων. 

 Αλλαγή του μεγέθους και την σύνθεσης των ομάδων. 

 Συντόμευση του μήκους των καθηκόντων. 

 Αντικατάσταση δύσκολων εργασιών με εύκολες. 

 Παροχή βοήθειας για την εμφάνιση των κατάλληλων συμπεριφορών. 

 Προσαρμογή του προγράμματος σπουδών ή των απαιτήσεων απόκρισης για 

μια εργασία (π.χ. προφορική απάντηση αντί γραπτή). 

 Παροχή διαλείμματος.  

(Gresham, Watson, & Skinner, 2001) 

Ο εντοπισμός των ειδικών συνθηκών που ελέγχουν τη διαφυγή ή τη διατήρηση 

της προβληματικής συμπεριφοράς και ο έλεγχος των συνθηκών που προηγούνται της 

εμφάνισής της, έχουν μεγάλη σημασία για μείωση της. Οι Butler και Luiselli (2007) 

μέσω της λειτουργικής ανάλυσης αξιολόγησαν τη συμπεριφορά μιας 13χρονης μαθή-

τριας με αυτισμό, η οποία όταν ήθελε να αποφύγει την εκτέλεση οδηγιών γινόταν ε-

πιθετική, θύμωνε και τραυμάτιζε τον εαυτό της. Τα αποτελέσματα της  λειτουργικής 

ανάλυσης έδειξαν πως η προβληματική συμπεριφορά διαφοροποιείται ανάλογα με 

τον εκπαιδευτή και τον τύπο της αίτησης. Μέσω ενός προγράμματος παρέμβασης ε-

στιασμένο στον έλεγχο των γεγονότων που προηγούνται, κατάφεραν να μειώσουν την 
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εμφάνιση της συμπεριφοράς και παρατήρησαν πως η συχνότητα των αιτημάτων προς 

το παιδί αυξήθηκε. 

Οι Dunlap και συν., (1991) για την αντιμετώπιση των προβλημάτων συμπεριφο-

ράς μιας μαθήτριας με πολλαπλές αναπηρίες, πραγματοποίησαν ΛΑΣ και ανέπτυξαν 

ένα πρόγραμμα παρέμβασης που εστίαζε στην αναθεώρηση του προγράμματος σπου-

δών της και την παρέμβαση στα γεγονότα που προηγούνται της συμπεριφοράς. Τα 

αποτελέσματα τους ήταν ενθαρρυντικά. 

4.3 Παρεμβάσεις στα γεγονότα που έπονται 

Η ΛΑΣ μπορεί να οδηγήσει σε παρεμβάσεις που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό 

στην προσαρμογή των συνεπειών (Dunlap & Kincaid, 2001). Μια συμπεριφορά που 

ενισχύεται θετικά ή αρνητικά ξαναεμφανίζεται, ενώ μια συμπεριφορά που δεν ενι-

σχύεται εξαφανίζεται. Επομένως οι παρεμβάσεις που βασίζονται στο χειρισμό των 

συνεπειών της συμπεριφοράς στοχεύουν στην αλλαγή των συνεπειών που διατηρούν 

την εμφάνιση της συμπεριφοράς. 

Σύμφωνα με τους Gresham, Watson, και Skinner (2001) στρατηγικές που μπο-

ρούν να χρησιμοποιηθούν για την αλλαγή των γεγονότων που έπονται της συμπερι-

φοράς είναι: 

 Αύξηση της αξίας που έχει η συνέπεια της επιθυμητής συμπεριφοράς. 

 Μείωση της αξίας που έχει η συνέπεια της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς.  

Μια έρευνα με θετικά αποτελέσματα ήταν αυτή των Lane και συν. (2007) που 

πραγματοποίησαν παρέμβαση σε έναν εξάχρονο μαθητή με στόχο τη μείωση της δια-

ταρακτικής του συμπεριφοράς. Οι ερευνητές και η δασκάλα υπέθεσαν πως η συμπε-

ριφορά διατηρούνταν από την θετική ενίσχυση των δασκάλων και των συμμαθητών 

του (του έδιναν προσοχή), και ότι, αν υπήρχε θετική ενίσχυση για την ακαδημαϊκή 

συμμετοχή του, δεν θα χρησιμοποιούσε τη διασπαστική συμπεριφορά για να τραβήξει 

την προσοχή. Η υπόθεση αυτή περιλαμβάνει και τη δήλωση του μαθητή ο οποίος α-

νέφερε ότι η συμπεριφορά του θα βελτιωνόταν, αν έπαιρνε περισσότερα βραβεία για 

τη σωστή του συμπεριφορά. Επομένως, το πρόγραμμα του παιδιού περιελάμβανε 

τροποποιήσεις στις συνθήκες της τάξης με σκοπό την ενίσχυση της προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς και τη μείωση της διαταρακτικής.  

Δυο παρεμβάσεις που βασίζονται στις συνέπειες και είναι αποτελεσματικές στη 

μείωση της επιθετικότητας στα παιδιά με αυτισμό είναι η διαφοροποιημένη ενίσχυση 
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και η εκπαίδευση στη λειτουργική επικοινωνία (functional communication training 

FCT) (Brosnan & Healy, 2011). 

Οι Machalicek και συν., (2007) αξιολόγησαν τις παρεμβάσεις για την προκλητική 

συμπεριφορά που έχουν αναπτυχθεί σε σχολικά περιβάλλοντα και επεσήμαναν μια 

σειρά από δυνητικά επιτυχείς λειτουργικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων της 

διαφοροποιημένης ενίσχυσης, της τροποποίησης των προγραμμάτων και των απαιτή-

σεων, και της εκπαίδευσης στη  λειτουργική επικοινωνία, με στόχο την αντικατάστα-

ση της  προκλητικής συμπεριφοράς. 

4.3.1 Λειτουργική επικοινωνία  

Η «εκπαίδευση της λειτουργικής επικοινωνίας» (FCT) είναι μια εκπαιδευτική 

στρατηγική που βασίζεται στη λειτουργική ανάλυση και κατά την οποία μια κοινωνι-

κά κατάλληλη επικοινωνιακή συμπεριφορά διδάσκεται, για να αντικαταστήσει μια 

λιγότερο κατάλληλη συμπεριφορά.  Κατά τη διαδικασία της διδάσκονται στο μαθητή 

συμβατικές απαντήσεις επικοινωνίας (π.χ. «Μπορώ να έχω ένα διάλειμμα;»), που έ-

χουν επιλεγεί για να εξυπηρετήσουν την ίδια λειτουργία με την προβληματική συ-

μπεριφορά. Η νέα συμπεριφορά γίνεται πιο αποτελεσματική για την επίτευξη του 

στόχου του μαθητή και έτσι μειώνεται η ανάγκη για χρήση της λιγότερο κατάλληλης 

συμπεριφοράς (Brosnan & Healy, 2011). 

4.3.2 Διαφοροποιημένη ενίσχυση 

Η διαδικασίες διαφοποποιημένης ενίσχυσης περιλαμβάνουν την ενίσχυση μι-

ας πιο κατάλληλης συμπεριφοράς, ενώ μειώνεται η ενίσχυση της ανεπιθύμητης συ-

μπεριφοράς (Brosnan & Healy, 2011). Η διαφοροποιημένη ενίσχυση μπορεί να είναι 

πιο αποτελεσματική, όταν η συμπεριφορά που έχει επιλεγεί για ενίσχυση είναι ασυμ-

βίβαστη με την προκλητική συμπεριφορά. Για παράδειγμα, με την ενίσχυση ενός μα-

θητή για την παραμονή του στο θρανίο, η πιθανότητα να σηκωθεί και να φύγει από 

την τάξη μπορεί να μειωθεί, καθώς η φυγή του από την τάξη και η παραμονή του στο 

θρανίο δεν μπορεί να συνυπάρχουν (Koegel, Matos-Freden, Lang, & Koegel, 2012a). 

Με τον τρόπο αυτό η προκλητική συμπεριφορά μπορεί να μειωθεί χωρίς τη χρήση 

της τιμωρίας. 

Οι πιο συνηθισμένες μορφές διαφοροποιημένης ενίσχυσης είναι οι εξής: 

 Η διαφοροποιημένη ενίσχυση άλλων συμπεριφορών (Differential 

Reinforcement of Other Behavior DRO) είναι μια διαδικασία κατά την οποία 
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ενισχύεται η μη εμφάνιση της συμπεριφοράς για ένα προκαθορισμένο χρονικό 

διάστημα (Brosnan & Healy, 2011). Στόχος είναι η εξάλειψη της συμπεριφο-

ράς. 

 H διαφοροποιημένη ενίσχυση εναλλακτικών συμπεριφορών (Differential 

Reinforcement of Alternative Behavior DRA) είναι μια διαδικασία κατά την 

οποία μια εναλλακτική συμπεριφορά ορίζεται ως λειτουργική και κατάλληλη 

και ενισχύεται, ενώ μειώνεται η ενίσχυση της συμπεριφοράς-στόχου (Brosnan 

& Healy, 2011). 

 Η διαφοροποιημένη ενίσχυση ασυμβίβαστων συμπεριφορών (Differential Rein-

forcement of Incompatible Behavior DRI) είναι μια διαδικασία κατά την ο-

ποία παρέχεται ενίσχυση, όταν χρησιμοποιείται μια άλλη συμπεριφορά. Η δι-

αφορά με τη DRA είναι ότι η συμπεριφορά που ενισχύεται είναι ασυμβίβαστη 

με την συμπεριφορά στόχο.
2
 

 Η διαφοροποιημένη ενίσχυση των υψηλών ποσοστών εμφάνισης της συμπερι-

φοράς (Differential Reinforcement of Higher Rates of Behavior DRH) είναι 

μια διαδικασία κατά την οποία δίνεται ενίσχυση, όταν η επιθυμητή συμπερι-

φορά εμφανίζεται σε υψηλότερα ποσοστά από ό,τι πριν. Αυτή η παρέμβαση 

αυξάνει τη χρήση των επιθυμητών συμπεριφορών, μειώνοντας τον διαθέσιμο 

χρόνο για τη χρήση της συμπεριφοράς-στόχου.
3
 

 Η διαφοροποιημένη ενίσχυση των χαμηλών ποσοστών εμφάνισης της συμπερι-

φοράς (Differential Reinforcement of Lower Rates of Behavior DRL) είναι 

μια διαδικασία κατά την οποία ενισχύεται η μη εμφάνιση της συμπεριφοράς 

για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Η παρέμβαση αυτή χρησιμοποιεί-

ται για την άμεση μείωση των ποσοστών εμφάνισης της συμπεριφοράς-

στόχου.
4 

 

                                                           
2-4

 Βλ. http://www.appliedbehavioralstrategies.com/ και  http://iris.peabody.vanderbilt.edu/ 
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4.4 Διδασκαλία εναλλακτικών συμπεριφορών 

Η ΘΣΣ αντιμετωπίζει τη λειτουργία των προβληματικών συμπεριφορών με 

τον σχεδιασμό συγκεκριμένων παρεμβάσεων οι οποίες όχι μόνο αποθαρρύνουν το 

μαθητή να χρησιμοποιεί τις ακατάλληλες συμπεριφορές, αλλά του διδάσκουν εναλ-

λακτικές συμπεριφορές και του δίνουν την ευκαιρία και το κίνητρο να τις χρησιμο-

ποιεί (Sugai et al., 2000· Cook, Crews, Wright, Mayer, Gale, Kraemer, & Gresham, 

2007). Δεν πρέπει όμως να προτείνουμε τη μείωση μιας προβληματικής συμπεριφο-

ράς χωρίς να εντοπίσουμε εναλλακτικές, επιθυμητές συμπεριφορές τις οποίες θα πρέ-

πει να εμφανίζει το άτομο αντί της προβληματικής συμπεριφοράς (O’Neill et al., 

1997).  

Πολλές φορές κάποιες συμπεριφορές δεν εκτελούνται, γιατί οι μαθητές δεν 

έχουν στο ρεπερτόριο τους την επιθυμητή συμπεριφορά. Έτσι η προβληματική συ-

μπεριφορά υφίσταται, γιατί ο μαθητής δεν γνωρίζει άλλη αποδεκτή ή κατάλληλη ε-

ναλλακτική συμπεριφορά (Gresham, Watson, & Skinner, 2001). Κατά τον σχεδιασμό 

της παρέμβασης, θα πρέπει να διαπιστωθεί αν η εναλλακτική συμπεριφορά υπάρχει 

στο ρεπερτόριο συμπεριφορών του μαθητή ή αν πρέπει να τη διδαχθεί. 

Ο Wilkinson (2008) αναφέρει πως οι εναλλακτικές συμπεριφορές θα πρέπει 

να περιγράφουν ρητά τη συμπεριφορά που πρέπει να εμφανίσει ή όχι ο μαθητής. Για 

παράδειγμα επιθυμητές συμπεριφορές όπως «να είσαι καλός» και «μην φωνάζεις» 

είναι πολύ αόριστες, ενώ «σήκωσε το χέρι σου για να μιλήσεις» και «μίλα χαμηλό-

φωνα» είναι πιο συγκεκριμένες.  

Οι Durand και Carr (1991) αναφέρουν σημαντική μείωση των προκλητικών 

συμπεριφορών τριών μαθητών μετά τη διδασκαλία λειτουργικά παρόμοιων κοινωνικά 

αποδεκτών συμπεριφορών. Σημειώνουν επίσης, πως η μείωση των προκλητικών συ-

μπεριφορών και η χρήση νέων είχε διάρκεια στο χρόνο. Αναφέρουν πως εάν ο μαθη-

τής έχει έναν άλλο, πιο αποτελεσματικό τρόπο να αποκτήσει τη συνέπεια που διατη-

ρεί την προβληματική του συμπεριφορά, τότε η χρήση της εναλλακτικής συμπεριφο-

ράς προτιμάται από το μαθητή και μειώνεται η χρήση της προβληματικής.  

4.5 Πολυσυστατικές παρεμβάσεις 

Τα προγράμματα παρέμβασης ΘΣΣ μπορεί να περιλαμβάνουν τον έλεγχο ή 

την τροποποίηση των περιβαλλοντικών συνθηκών, τον χειρισμό των γεγονότων που 
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προηγούνται ή έπονται μιας συμπεριφοράς, την διαφοροποιημένη ενίσχυση και τη 

διδασκαλία εναλλακτικών συμπεριφορών. Μια παρέμβαση μπορεί να αποτελείται 

από στρατηγικές που απευθύνονται σε έναν από τους παραπάνω τομείς, αλλά οι πιο 

αποτελεσματικές παρεμβάσεις είναι εκείνες που αποτελούνται από διάφορα συστατι-

κά. 

Οι Stahr και συν. (2006) πραγματοποίησαν παρέμβαση σε παιδί με ΔΕΠΥ που 

κατά τη διάρκεια των μαθηματικών και της γλώσσας έφευγε από τις δραστηριότητες. 

Η ΛΑΣ έδειξε ότι η συμπεριφορά αυτή διατηρούνταν από την προσοχή (θετική ενί-

σχυση) και τη διαφυγή από τη δραστηριότητα (αρνητική ενίσχυση). Η παρέμβαση 

βασιζόταν στη λειτουργία της συμπεριφοράς και περιελάμβανε ένα σύστημα επικοι-

νωνίας, τη διαδικασία της αυτο-παρακολούθησης και την απόσβεση, και οδήγησε σε 

βελτίωση της συμπεριφοράς του. Οι εκπαιδευτικοί και ο μαθητής δήλωσαν ευχαρι-

στημένοι από τη διαδικασία και τα αποτελέσματα της παρέμβασης (κοινωνική εγκυ-

ρότητα). 

Παρομοίως, οι Cho Blair, Umbreit, Dunlap, και Jung (2007) χρησιμοποίησαν 

τη ΛΑΣ για τη δημιουργία μιας πολυσυστατικής παρέμβασης για έναν εξάχρονο μα-

θητή με βαριά αναπηρία (αυτισμό και ΝΑ). Ο μαθητής φοιτούσε στο γενικό νηπιαγω-

γείο και εμφάνιζε έντονα προβλήματα συμπεριφοράς (κλάμα, χτύπημα αντικειμένων 

στο πάτωμα, ουρλιαχτά, αυτοτραυματισμό, επιθετικότητα προς τους συμμαθητές 

του). Τα αποτελέσματα της ΛΑΣ έδειξαν πως οι προβληματικές συμπεριφορές σχετί-

ζονταν με την προτίμηση του για κάποιες δραστηριότητες, το μέγεθος της ομάδας και 

την προσοχή από τους δασκάλους του. Το προσωπικό πίστευε πως ο μαθητής χρησι-

μοποιούσε τις προκλητικές συμπεριφορές, για να τραβήξει την προσοχή τους, καθώς 

δε διέθετε τις επαρκείς δεξιότητες για να εκφράσει σωστά τις ανάγκες του. Η παρέμ-

βαση ήταν πολυσυστατική και αποτελούνταν από την τροποποίηση των ρουτινών, τη 

διδασκαλία νέων δεξιοτήτων και τον αποτελεσματικό τρόπο ανταπόκρισης των εκ-

παιδευτικών στην προκλητική συμπεριφορά. Τα αποτελέσματα έδειξαν μείωση των 

προκλητικών συμπεριφορών του μαθητή, αύξηση των κατάλληλων και χρήση των 

νέων συμπεριφορών, αύξηση των θετικών αλληλεπιδράσεων με ένα συμμαθητή του 

και με τους δασκάλους, και το σημαντικότερο τα αποτελέσματα είχαν διάρκεια σε 

βάθος χρόνου. 

Οι Lane και συν., (2007) χρησιμοποίησαν μια πολυσυστατική παρέμβαση σε 

ένα εξάχρονο αγόρι με προβλήματα συμπεριφοράς. Η παρέμβαση περιελάμβανε την 

αυτο-κινητοποίηση, τη διαφοροποιημένη ενίσχυση και τον εντοπισμό και την ενίσχυ-
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ση μιας θετικής συμπεριφοράς (positive scanning). Τα αποτελέσματα της παρέμβα-

σης ήταν η αύξηση του χρόνου εμπλοκής του μαθητή σε ακαδημαϊκά έργα (παρακο-

λούθηση της δασκάλας, σήκωμα του χεριού για να δώσει μια απάντηση, ακολουθία 

οδηγιών κτλ). 

4.6 Σχέση ακαδημαϊκής απόδοσης και προβλημάτων συμπερι-

φοράς 

Πολλές από τις μελέτες της ΛΑΣ έδειξαν ότι υπάρχει λειτουργική σχέση με-

ταξύ των ακαδημαϊκών έργων και της συμπεριφοράς, καθώς η εμφάνιση διασπαστι-

κής συμπεριφοράς συνδέεται με την ανάγκη διαφυγής από ακαδημαϊκά έργα που ή-

ταν δύσκολα ή απαιτητικά (Reid & Nelson, 2002). 

Οι Lane και συν. (2007) ανέπτυξαν ένα πρόγραμμα παρέμβασης που βασίζο-

νταν στην αυτο-κινητοποίηση, τη διαφοροποιημένη ενίσχυση και την ενίσχυση μιας 

θετικής συμπεριφοράς, με σκοπό τη μείωση της διαταρακτικής συμπεριφοράς και την 

αύξηση του χρόνου της ακαδημαϊκής συμμετοχής του. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

η παρέμβαση ήταν πιο πετυχημένη αναφορικά με την αύξηση του χρόνου της ακαδη-

μαϊκής συμμετοχής και λιγότερο με τη μείωση της διαταρακτικής. 

Οι Umbreit, Lane, και Dejud (2004) αναφέρουν πως οι πολύ εύκολες ή πολύ 

δύσκολες δραστηριότητες αυξάνουν την πιθανότητα ο μαθητής να απεμπλακεί από 

αυτές και να εμφανίσει διασπαστικές συμπεριφορές. Επομένως ένας τρόπος για να 

αυξήσουμε την πιθανότητα συμμετοχής του μαθητή στη δραστηριότητα, είναι η αλ-

λαγή του επιπέδου δυσκολίας της. Αρχίζοντας από εύκολες για το παιδί ασκήσεις και 

προχωρώντας σταδιακά σε δυσκολότερες, μειώνεται η πιθανότητα εμφάνισης των 

προκλητικών συμπεριφορών (Brosnan & Healy, 2011). 

4.7 Κοινωνική εγκυρότητα 

Η έρευνα σχετικά με την κοινωνική εγκυρότητα και την αποδοχή των αποτε-

λεσμάτων των τεχνικών και των στρατηγικών αξιολόγησης της συμπεριφοράς έδει-

ξαν ότι η αποτελεσματικότητα από μόνη της δεν επαρκεί για να γίνει η ΛΑΣ το εργα-

λείο αξιολόγησης των προκλητικών συμπεριφορών. Ο έλεγχος της κοινωνικής εγκυ-

ρότητας των διαδικασιών, των παρεμβάσεων και των αποτελεσμάτων είναι σημαντι-

κός (Reid & Nelson, 2002).  
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 Οι Schwartz και Baer (1991) αναφέρουν πως ο πραγματικός σκοπός της μέ-

τρησης της κοινωνικής εγκυρότητας δεν είναι να καθορίσει πόσο ικανοποιημένοι εί-

ναι οι εμπλεκόμενοι (δάσκαλοι, γονείς, μαθητές) με τις διαδικασίες και τα αποτελέ-

σματα μιας παρέμβασης, αλλά πότε οι εμπλεκόμενοι δεν είναι ευχαριστημένοι με αυ-

τήν. Μια παρέμβαση που ταιριάζει καλά εντός του προγράμματος, των ρουτινών και 

των συνθηκών της τάξης και κρίνεται ότι είναι κοινωνικά αποδεκτή, θα έχει μεγαλύ-

τερη επιτυχία απ’ ό,τι μια παρέμβαση που κατά τον δάσκαλο είναι επιβλαβής για τον 

μαθητή ή διακόπτει την καθημερινή ρουτίνα της τάξης (Machalicek et al., 2007). 

 Με λίγες αξιοσημείωτες εξαιρέσεις, η κοινωνική εγκυρότητα μιας παρέμ-

βασης προσδιορίζεται με τη χρήση ερωτηματολογίων, άτυπης παρατήρησης ή συνε-

ντεύξεων. Πολλές φορές όμως οι μέθοδοι αυτές είναι υποκειμενικές, όχι ψυχομετρι-

κές και έχουν αμφίβολα αποτελέσματα. 

Οι Reeves και συν. (2013) πραγματοποίησαν παρέμβαση βασισμένη στα απο-

τελέσματα της ΛΑΣ, σε τρίδυμους μαθητές με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας, και 

σύμφωνα με τα αποτελέσματα τους το πρόγραμμα παρέμβασης βελτίωσε την καθη-

μερινότητα των παιδιών αλλά και της τάξης και η παρέμβαση έλαβε υψηλή βαθμολο-

γία για την κοινωνική εγκυρότητά της από τους εκπαιδευτικούς που ήταν υπεύθυνοι 

για την εφαρμογή του. 

Οι Álvarez, Call, και Mevers (2014) θέλησαν να περιγράψουν πώς η κοινωνι-

κή εγκυρότητα μπορεί να καθοδηγήσει την ανάπτυξη του στόχου, την αξιολόγηση 

της συμπεριφοράς, την εφαρμογή της παρέμβασης και τη γενίκευση. Το πρόγραμμα 

παρέμβασης εφαρμόστηκε σε μια 12χρονη μαθήτρια με ΔΑΦ η οποία άνοιγε τρύπες 

στους τοίχους του σπιτιού της και έσπαγε παράθυρα. Τα αποτελέσματα της ΛΑΣ έ-

δειξαν ότι τα προβλήματα συμπεριφοράς της εξυπηρετούσαν πολλαπλές λειτουργίες, 

συμπεριλαμβανομένων της πρόσβασης στην κοινωνική θετική ενίσχυση (για να κερ-

δίσει το είδος ψυχαγωγίας και τα τρόφιμα που ήθελε) και στην κοινωνική αρνητική 

ενίσχυση (διαφυγή από απαιτήσεις και από τα άτομα που χειρίζονταν τα στοιχεία με 

τα οποία εμπλεκόταν). Τα βήματα που ακολούθησαν για την επίτευξη της κοινωνικής 

εγκυρότητας ήταν ο εντοπισμός των στόχων που είχαν νόημα για το άτομο και τους 

φροντιστές του, ο σχεδιασμός ενός εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης που 

βασίζονταν στη λειτουργία της συμπεριφοράς, η εφαρμογή παρέμβασης για την αντι-

μετώπιση των πολλαπλών στόχων, η κατάρτιση των φροντιστών για την εφαρμογή 

της παρέμβασης και η γενίκευση των αποτελεσμάτων σε φυσικό πλαίσιο. Αναφέρουν 

επίσης οι παρεμβάσεις που σχεδιάζονται από τους ερευνητές θα πρέπει να μπορούν 
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να εφαρμοστούν στο φυσικό περιβάλλον του μαθητή και θα πρέπει να γίνεται η αξιο-

λόγηση των αποτελεσμάτων στις φυσικές δομές. 

4.8 Σχέση εκπαιδευτικών με ΛΑΣ και ΘΣΣ 

Πολλές φορές ο ρόλος που δίνεται στους εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια της 

αξιολόγησης είναι μικρός, και αυτό μπορεί να οφείλεται στην έλλειψη γνώσεων πάνω 

στις διαδικασίες της ΛΑΣ, στην έλλειψη χρόνου, στην απροθυμία των ερευνητών να 

εγκαταλείψουν το ρόλο του ειδικού που έχουν κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, 

στην έλλειψη εμπιστοσύνης τους προς το πρόσωπο του δασκάλου ή στο γεγονός ότι ο 

χρόνος που χρειάζεται για να εκπαιδεύσουν τους δασκάλους είναι περισσότερος από 

αυτόν που διαθέτουν (Mackalicek et al., 2007). 

Οι Reid και Nelson (2002) τονίζουν ότι οι ερευνητές θα πρέπει να μελετήσουν 

τις οργανωτικές δομές και την υποστήριξη που χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί, για να 

εφαρμόσουν τη ΛΑΣ μέσα στη γενική τάξη, και να τους εκπαιδεύσουν πάνω στις δι-

αδικασίες της ΛΑΣ, δεδομένου ότι τα αποτελέσματα της είναι θεαματικά (Hanley, 

2012). 

Οι Dukes, Rosenberg, και Brady (2008) διερεύνησαν την αποτελεσματικότητα 

της εκπαίδευσης των δασκάλων ειδικής αγωγής πάνω στις διαδικασίες της ΛΑΣ και 

την επακόλουθη ανάπτυξη προτάσεων για την προώθηση της αλλαγής της συμπερι-

φοράς. Ανέπτυξαν ένα πρότυπο εργαλείο αξιολόγησης, που περιελάμβανε μετρήσεις 

αναφορικά με τις γνώσεις των εκπαιδευτικών για τη λειτουργία της συμπεριφοράς και 

την ικανότητά τους να παράγουν προτάσεις για την προώθηση της αλλαγής της συ-

μπεριφοράς. Οι εκπαιδευτικοί που εκπαιδεύτηκαν πάνω στις διαδικασίες της ΛΑΣ 

συγκρίθηκαν με ανεκπαίδευτους δασκάλους. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι εκπαι-

δευμένοι δάσκαλοι απάντησαν σε ερωτήσεις που σχετίζονταν με την λειτουργία της 

προβληματικής συμπεριφοράς, με μεγαλύτερη ακρίβεια από τους ανεκπαίδευτους 

δασκάλους. Δεν υπήρξε όμως κάποια σημαντική διαφορά σχετικά με την ικανότητά 

τους να κάνουν συστάσεις για την προώθηση της αλλαγής της συμπεριφοράς.  

Οι O’ Neill και Stephenson (2010) σε μια έρευνα που έκαναν σε 85 ειδικούς 

(behavior specialists) βρήκαν ότι, αν και οι περισσότεροι ειδικοί ανέφεραν ότι έχουν 

λάβει κάποια εκπαίδευση στη ΛΑΣ, εντούτοις η κατάρτισή τους δεν έχει οδηγήσει 

στην ευρεία εφαρμογή της, καθώς λιγότεροι από τους μισούς έχουν αναπτύξει ένα 

πρόγραμμα παρέμβασης βασισμένο στα αποτελέσματά της. Σχολιάζοντας τα αποτε-
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λέσματα σημειώνουν πως μπορεί να ευθύνεται το γεγονός ότι οι περισσότεροι ειδικοί 

που έλαβαν μέρος στη μελέτη επέλεξαν στρατηγικές παρέμβασης που είχαν εφαρμό-

σει στο παρελθόν με μαθητές που παρουσίαζαν παρόμοιες τοπογραφίες της συμπερι-

φοράς (Ingram, Lewis-Palmer, & Sugai, 2005), και όχι τη διεξαγωγή της ΛΑΣ που 

είναι πιο χρονοβόρα. Επίσης, τονίζουν πως για να παγιωθεί η εφαρμογή της ΛΑΣ, θα 

πρέπει να συμβούν κάποιες αλλαγές στο σύστημα. Τέλος, αναφέρουν πως οι εκπαι-

δευτικοί των γενικών τάξεων θα πρέπει να εκπαιδευτούν πάνω στις αρχές της ΑΒΑ, 

δεδομένου ότι είναι αυτοί οι οποίοι τελικά θα εφαρμόσουν τα προγράμματα παρέμ-

βασης και θα πρέπει να κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ της ΛΑΣ και των προγραμμά-

των αυτών, καθώς οι ελλιπείς γνώσεις μπορεί να οδηγήσουν σε κακή εφαρμογή της 

ακεραιότητας και στον περιορισμό των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων που βασί-

ζονται στη ΛΑΣ. 

Οι Cook και συν. (2007) εξέτασαν τη σχέση των εκπαιδευτικών με τη ΘΣΣ 

και την ικανότητά τους να αναπτύσσουν προγράμματα παρέμβασης σύμφωνα με τις 

στρατηγικές της. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως τα προγράμματα ΘΣΣ που αναπτύ-

χθηκαν από «τυπικές» ομάδες, όπου τα μέλη της δεν ήταν εκπαιδευμένα στις τεχνικές 

της ΘΣΣ, κρίθηκαν ανεπαρκή. Οι πιθανές εξηγήσεις που δίνουν είναι η ανεπάρκεια 

γνώσεων αλλά και η τάση των εκπαιδευτικών να βλέπουν τα προβλήματα συμπερι-

φοράς, μέσα από την παθολογία του μαθητή και όχι σε σχέση με τους παράγοντες 

που τις συντηρούν. Αλλά ακόμα και για τους εκπαιδευτικούς που χαρακτηρίζονταν 

πιο έμπειροι και εξειδικευμένοι, το 35% των πλάνων τους κρίθηκαν ανεπαρκή λόγω 

ελλιπών στοιχείων. Ένα ακόμα εύρημά τους ήταν πως οι εκπαιδευτικοί που είχαν μια 

εξειδίκευση ήταν τέσσερις φορές πιο πιθανό να αναπτύξουν προγράμματα ΘΣΣ. 

Οι εκπαιδευτικοί των παιδιών με αυτισμό και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές 

αντιπροσωπεύουν μια υποομάδα των ειδικών παιδαγωγών οι οποίοι εμπλέκονται συ-

χνά στην ανάπτυξη προγραμμάτων ΘΣΣ. Οι Kraemer, Cook, Browning-Wright, May-

er, και Wallace (2008) πραγματοποίησαν έρευνα με στόχο την αξιολόγηση ενός συ-

γκεκριμένου, σύντομης κατάρτισης προγράμματος για τη βελτίωση της ουσίας, της 

ποιότητας των στοιχείων των προγραμμάτων ΘΣΣ, το οποίο αναπτύχθηκε από εκπαι-

δευτικούς εξειδικευμένους στον αυτισμό, σε ένα πανεπιστημιακό πρόγραμμα μετα-

πτυχιακού επιπέδου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η εκπαίδευση βελτίωσε σημαντικά 

την ποιότητα των προγραμμάτων ΘΣΣ. Τα συστατικά του προγράμματος που συγκέ-

ντρωσαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία ήταν οι προβλεπτικοί παράγοντες της προβλη-

ματικής συμπεριφοράς και ο ορισμός της συμπεριφοράς, ενώ τα συστατικά με τις χα-
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μηλότερες βαθμολογίες ήταν οι στόχοι της συμπεριφοράς και η επικοινωνία μέσα 

στην ομάδα. 

4.9 Προβλήματα κατά την εφαρμογή της ΛΑΣ και της ΘΣΣ 

Τα σχολεία στις ΗΠΑ υποχρεούνται πλέον να διεξάγουν ΛΑΣ για την ανάπτυξη 

προγραμμάτων παρέμβασης για την αντιμετώπιση των προβληματικών συμπεριφο-

ρών των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Λόγω της έλλειψης οδηγιών για 

τις διαδικασίες της ΛΑΣ, πολλές παρεμβάσεις που βασίζονται στη ΛΑΣ δεν είναι κα-

τάλληλες και αποτελεσματικές (Weber, Killu, Derby, & Barretto, 2005). Κάποιες ελ-

λείψεις που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας είναι οι εξής: 

 Δεν είναι σαφής ο εντοπισμός και ο λειτουργικός ορισμός της συμπεριφοράς-

στόχου. 

 Αδυναμία επαλήθευσης της υπόθεσης πριν την παρέμβαση. 

 Δεν λαμβάνεται υπόψη η λειτουργία της συμπεριφοράς για την εφαρμογή της 

παρέμβασης. 

(Van Acker, Boreson, Gable, & Potterton, 2005) 

Οι Scott και συν. (2004) μελετώντας την αποτελεσματικότητα της ΛΑΣ αναφέ-

ρουν κάποιους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την εφαρμογή της από τους 

εκπαιδευτικούς στις τάξεις του γενικού σχολείου. Οι παράγοντες αυτοί είναι α) οι αυ-

στηροί διαδικαστικοί κανόνες που μπορεί να αποτελέσουν ανασταλτικό παράγοντα 

για τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής στο να χρησιμοποιήσουν τις διαδικασίες της 

ΛΑΣ ως εργαλείο για την αντιμετώπιση των προβληματικών συμπεριφορών στους 

μαθητές τους, β) η έλλειψη συνιστώμενων πρακτικών και μεθοδολογιών για την ε-

φαρμογή της ΛΑΣ, γ) η ελάχιστη συναίνεση μεταξύ των εκπαιδευτικών και των ε-

ρευνητών αναφορικά με τις αναγκαίες και επαρκείς διαδικασίες της ΛΑΣ, δ) ο μεγά-

λος αριθμός των μαθητών μέσα στη γενική τάξη που καθιστά τη διαδικασία της ΛΑΣ 

σχεδόν ακατόρθωτη χωρίς τη βοήθεια των ερευνητών, και ε) η ελλιπής εκπαίδευση 

των εκπαιδευτικών των γενικών τάξεων πάνω στις διαδικασίες της ΛΑΣ. 

Οι Chitiyo και Wheeler (2009) πραγματοποίησαν μελέτη με σκοπό να προσδιορί-

σουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στην προσπάθειά τους να 

υιοθετήσουν της πρακτικές της ΘΣΣ και να εξετάσουν το επίπεδο δυσκολίας του κάθε 

παράγοντα. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν δυσκολία 

με το χρόνο, τη διαθεσιμότητα των πόρων, τη συνεργασία με τους γονείς καθώς και 
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τη διδασκαλία των εναλλακτικών συμπεριφορών και τη συνεργασία με το υπόλοιπο 

προσωπικό. Επίσης, τόνισαν τη χρησιμότητα της ΛΑΣ στη δημιουργία προγραμμά-

των ΘΣΣ και τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν στην εφαρμογή της. Σύμφωνα με τους 

Scott και συν. (2004), η εφαρμογή της διαδικασίας της ΛΑΣ από τους εκπαιδευτικούς 

βασίζεται στην αποτελεσματικότητα, η οποία ορίζεται με την ευκολία με την οποία το 

προσωπικό του σχολείου μπορεί να την εφαρμόσει.  

Αξίζει να αναφέρουμε πως οι περισσότεροι δάσκαλοι γενικής εκπαίδευσης έχουν 

μια ιδέα για το τι είναι ΘΣΣ, αλλά δεν είναι σε θέση να εκφράσουν το νόημα ή να 

προτείνουν τρόπους εφαρμογής της στην γενική τάξη. Επομένως υπάρχει ανάγκη εκ-

παίδευσης και κατάρτισης των εκπαιδευτικών πάνω στις διαδικασίες της ΛΑΣ και 

στον σχεδιασμό παρεμβάσεων ΘΣΣ (Keneddy et al., 2001), καθώς οι επιτυχημένες 

παρεμβάσεις μπορούν να μειώσουν τον αριθμό των παιδιών που παραπέμπονται στα 

ειδικά σχολεία. 
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4.10 Σκοπός της έρευνας-Διερευνητικά ερωτήματα 

 Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει το ρόλο της Λειτουργικής 

Αξιολόγησης Συμπεριφοράς ως μέθοδο αξιολόγησης των συμπεριφορικών προβλη-

μάτων και τον ρόλο της στην ανάπτυξη ενός προγράμματος Θετικής Στήριξης της 

Συμπεριφοράς. Η αξιολόγηση και η παρέμβαση έγιναν στα πλαίσια ενός γενικού 

σχολείου, σε δυο μαθητές με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, με την ανάπτυξη 

εξατομικευμένων προγραμμάτων στήριξης κοινωνικών συμπεριφορών εντός και ε-

κτός της σχολικής τάξης. Τα ερευνητικά ερωτήματα που αναπτύχθηκαν ήταν τα εξής: 

 Ποιες διαδικασίες της ΛΑΣ και ποιες στρατηγικές της ΘΣΣ μπορούν να χαρα-

κτηριστούν πιο αποτελεσματικές για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και γιατί; 

 Ποιοι παράγοντες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό και 

την υλοποίηση προγραμμάτων διαχείρισης της συμπεριφοράς, ανάλογα με το 

πλαίσιο εφαρμογής της παρέμβασης; 

 Ποιες ήταν οι διαφορές που εμφανίστηκαν στις συμπεριφορές των μαθητών 

κατά την τελική αξιολόγηση τους; 

 Ποιοι παράγοντες εξασφαλίζουν την επιτυχή υλοποίηση ενός προγράμματος 

διαχείρισης της συμπεριφοράς, στα πλαίσια της παράλληλης στήριξης;  
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Κεφάλαιο 5: Μεθοδολογία 

5.1 Εκπαιδευτική  Έρευνα 

Για την επίτευξη της παρούσας έρευνας δράσης, το ερευνητικό εργαλείο που 

επιλέχθηκε και χρησιμοποιήθηκε ήταν η μελέτη περίπτωσης με συμμετοχική παρατή-

ρηση. Η μελέτη περίπτωσης δεν είναι απλά η περιγραφή ενός ατόμου, γεγονότος ή 

μιας κατάστασης, αλλά μια εις βάθος έρευνα των σχέσεων και της αλληλεπίδρασης 

του ατόμου με το περιβάλλον του. Πρόκειται για μια λεπτομερή μελέτη ενός ατόμου 

ή μιας ομάδας ή ενός γεγονότος και για να έχει αξία θα πρέπει να περιλαμβάνει τη 

συλλογή εκτεταμένων δεδομένων από το άτομο ή την ομάδα που εξετάζεται (Verma 

& Mallick, 2004). 

Στη μελέτη περίπτωσης η παρατήρηση του ατόμου και στην προκειμένη περί-

πτωση των μαθητών, μπορεί να γίνει με τη χρήση συμμετοχικής ή μη συμμετοχικής 

παρατήρησης. Στη συμμετοχική παρατήρηση, ο ερευνητής βρίσκεται μέσα στην τάξη, 

έχει ενεργό ρόλο στη διαδικασία και καταγράφει τις παρατηρήσεις του. Στη μη συμ-

μετοχική παρατήρηση, ο ερευνητής παρατηρεί και καταγράφει τα γεγονότα χωρίς να 

παίρνει μέρος σε αυτά.  

5.2 Συμμετέχοντες 

Στην ερευνητική διαδικασία συμμετείχαν δυο αγόρια στο φάσμα του αυτι-

σμού.  Τα παιδιά φοιτούν σε Γενικό Δημοτικό Σχολείο Διευρυμένου Ωραρίου της Δυ-

τικής Θεσσαλονίκης και υποστηρίζονται από την ίδια εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής 

στα πλαίσια του προγράμματος της παράλληλης στήριξης, 12 ώρες την εβδομάδα έ-

καστος. Και τα δύο παιδιά έχουν αξιολόγηση από το ΚΕΔΔΥ, η οποία προσδιορίζει 

το είδος των ειδικών εκπαιδευτικών τους αναγκών.  Πιο αναλυτικά: 

 Ο Θέμης είναι 8,5 χρόνων και φοιτά στη Γ’ Τάξη.  Η διάγνωσή του εί-

ναι «Αυτισμός και άλλες διαταραχές ανάπτυξης». Τα δυο προηγούμενα χρό-

νια, είχε παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής. Φέτος του 

παρέχεται υποστήριξη από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, για 12 ώρες τη βδο-

μάδα, στο μάθημα της γλώσσας και εν μέρη στο μάθημα της γυμναστικής και 

των αγγλικών.  Παρακολουθεί τα μαθήματά του αποκλειστικά μέσα στην τά-

ξη, με ή χωρίς την υποστήριξη του εκπαιδευτικού της παράλληλης στήριξης. 
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Είναι ένα πολύ έξυπνο παιδί, με γνώσεις πολλές φορές πάνω από το μέσο 

επίπεδο της τάξης. Απαντά νοηματικά σωστά σε ερωτήσεις που του απευθύ-

νονται, χωρίς να χάνει ή να αλλάζει το θέμα συζήτησης, όμως η ομιλία του 

έχει ιδιάζοντα χαρακτήρα αφού οι λέξεις δεν διαφοροποιούνται και δεν ξεχω-

ρίζουν μεταξύ τους. Έχει πλούσιο λεξιλόγιο και σωστή σύνταξη αλλά πολλές 

φορές δεν γίνεται κατανοητούς από τους άλλους λόγω των προβλημάτων στην 

άρθρωση και στο ρυθμό της ομιλίας του. Έχει πλούσια φαντασία και μπορεί 

να μείνει συγκεντρωμένος σε μια δραστηριότητα που τον ενδιαφέρει.  

Παρ’ όλα αυτά μέσα στην τάξη είναι ιδιαίτερα υπερκινητικός, σηκώνεται 

συνεχώς από την καρέκλα του, μιλάει χωρίς άδεια και δεν σταματά αν δεν ο-

λοκληρώσει αυτό που θέλει να πει. Έχει εμμονές με συγκεκριμένα θέματα 

(π.χ angry birds) και θέλει να ασχολείται συνεχώς με αυτά ακόμα και στη 

διάρκεια του μαθήματος. Επίσης «κολλάει» με δραστηριότητες π.χ. ζωγραφι-

κή, και αν δεν του επιτραπεί να προβεί σε αυτή τη δραστηριότητα ή να την 

ολοκληρώσει φωνάζει, πετάει αντικείμενα και κλαίει. Δυσκολεύεται να ολο-

κληρώσει μια εργασία (παρ’ όλο που γνωστικά είναι στο επίπεδο της τάξης), 

εάν δεν έχει επίβλεψη από τον εκπαιδευτικό, λόγω της διάσπασης προσοχής 

του. Στα μαθήματα των ειδικοτήτων (μουσική, θεατρική αγωγή, αγγλικά, 

πληροφορική, εικαστικά και γυμναστική) είναι ιδιαίτερα ανήσυχος, δυσκο-

λεύεται να ακολουθήσει τη ροή της τάξης και πολλές φορές βγαίνει από την 

τάξη τρέχοντας και φωνάζοντας.  

Συνοψίζοντας, είναι ένα πολύ χαρισματικό παιδί, με ανεπτυγμένη οπτική 

και ακουστική αντίληψη, ανεπτυγμένο προφορικό λόγο και πλούσιο λεξιλόγι-

ο, ικανότητα να ανοίγει και να διατηρεί μια συζήτηση που τον ενδιαφέρει κα-

θώς και θέληση να μαθαίνει καινούρια πράγματα. Λόγω όμως των έντονων 

εκρήξεων θυμού και των εμμονών του, δυσκολεύεται να παρακολουθήσει τα 

μαθήματα στην τάξη και να βρει το δικό του προσωπικό τρόπο μάθησης και 

συμμετοχής στη σχολική κοινότητα.  

 

 Ο Χάρης είναι 11 χρόνων και φοιτά στην Ε’ Τάξη. Η διάγνωσή του εί-

ναι «Αυτισμός και άλλες διαταραχές ανάπτυξης (Στοιχεία Διάχυτης Αναπτυ-

ξιακής Διαταραχής-Υψηλή Λειτουργικότητα)». Ο μαθητής υποστηρίζεται από 

την ίδια εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, στα πλαίσια της παράλληλης στήριξης, 

από τη Β’ Τάξη. Φέτος λόγω του ότι του παρεχόταν υποστήριξη μόνο 12 ώρες 
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την εβδομάδα, το πρώτο δίωρο της γλώσσας ή των μαθηματικών φοιτούσε 

στο τμήμα ένταξης. Τις υπόλοιπες ώρες παρακολουθούσε τα μαθήματα στην 

τάξη του με ή χωρίς τη βοήθεια της ειδικής παιδαγωγού.  

Ο μαθητής ήταν ιδιαίτερα επιθετικός, με πολλές και μεγάλης έντασης 

κρίσεις θυμού. Με την κατάλληλη υποστήριξη όμως και την εξατομικευμένη 

παρέμβαση, η πρόοδος του είναι εμφανής και στον ακαδημαϊκό και στον κοι-

νωνικό τομέα.  

Ο μαθητής παρακολουθεί τα μαθήματα της τάξης του και ακολουθεί και 

εξατομικευμένο πρόγραμμα στο μάθημα των μαθηματικών. Συνήθως προσπα-

θεί να παρακολουθήσει το μάθημα και να συμμετάσχει, αλλά κάποιες φορές 

«χάνεται» στις σκέψεις του χωρίς όμως να κάνει φασαρία.  

Οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει και του δημιουργούν την 

μεγαλύτερη ένταση είναι αναφορικά με τη σχέση με τους συνομηλίκους του. 

Έρχεται συχνά σε αντιπαράθεση μαζί τους στο πλαίσιο της τάξης καθώς και 

στο διάλειμμα και στο μάθημα της γυμναστικής. Θέλει να κερδίζει συνεχώς 

γι’ αυτό τρέχει στις σκάλες για να βγαίνει πρώτος στην αυλή και βρίζει ή φτύ-

νει τους συμμαθητές του αν δεν τα καταφέρει. Επίσης έχει έντονες κρίσεις 

θυμού στο μάθημα της γυμναστικής και στο ελεύθερο παιχνίδι στα διαλείμμα-

τα, όπου νευριάζει με τους συμμαθητές του αν χάσει ή αν τον «πιάσουν» στο 

κυνηγητό. Δεν παραδέχεται ποτέ ότι προκάλεσε μια φασαρία και αποδίδει πά-

ντα τις ευθύνες στους άλλους. Ως αποτέλεσμα, οι συμμαθητές του δεν θέλουν 

να κάνουν παρέα μαζί του. Μόνο κάποια κορίτσια δείχνουν να τον εντάσσουν 

στην παρέα τους αλλά όχι σε κάθε διάλειμμα.  

5.3 Ερευνητική Διαδικασία 

Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στη σχολική μονάδα φοίτησης των παιδιών 

από την ερευνήτρια, με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών των τάξεων και των ειδικο-

τήτων. Η διαδικασία περιελάμβανε τρεις φάσεις: Λειτουργική Αξιολόγηση Συμπεριφο-

ράς (3 εβδομάδες), Διαμορφωτική Αξιολόγηση-Παρέμβαση (8 εβδομάδες), Τελική Αξι-

ολόγηση (2 εβδομάδες). Πιο αναλυτικά: 
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Α’ φάση: Λειτουργική Αξιολόγηση Συμπεριφοράς  

Αρχικά έγινε μια εκτενής μελέτη του φακέλου, της διαγνωστικής αξιολόγησης 

και του ιστορικού του παιδιού. Στη συνέχεια ακολούθησε μια ανοιχτή συνέντευξη με 

την εκπαιδευτικό της τάξης καθώς και με τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, με σκοπό 

τον εντοπισμό και την καταγραφή των συμπεριφορών του παιδιού που επηρεάζουν 

άμεσα την τάξη. Έπειτα, η εκπαιδευτικός της γενικής τάξης και η εκπαιδευτικός της 

παράλληλης στήριξης συμπλήρωσαν το εγχειρίδιο της Σχολικής Λειτουργικής Αξιο-

λόγησης. Συμπληρωματικά, έγινε μια πρώτη καταγραφή των συμπεριφορών του παι-

διού μέσα στην τάξη. Η διαδικασία αυτή διήρκεσε 1 εβδομάδα.  

Εν συνεχεία, έγινε μια ανοιχτή συνέντευξη/συζήτηση με το παιδί με στόχο τον 

σχολιασμό της γενικής συμπεριφοράς του μέσα στην τάξη και η συμπλήρωση με τη 

βοήθεια της εκπαιδευτικού του Choosing what I like, καθώς και μια συζήτηση για τον 

εντοπισμό των κατάλληλων ενισχυτών. Ακολούθησε άμεση παρατήρηση από την ε-

ρευνήτρια/εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης πάνω στις συμπεριφορές του παιδιού 

που επισημάνθηκαν από τους εκπαιδευτικούς και παρατηρήθηκαν από την ίδια κατά 

τη διάρκεια της άτυπης παρατήρησης. Για τον Θέμη, η παρατήρηση γινόταν το πρώτο 

δίωρο στο μάθημα της γλώσσας, όπου ο μαθητής ήταν ιδιαίτερα ανήσυχος. Στον Χά-

ρη, η παρατήρηση γινόταν στα διαλείμματα και στο μάθημα της Γυμναστικής. Η 

διάρκεια της παρατήρησης ήταν 8 ημέρες και το σύνολο αυτής της φάσης, 2 εβδομά-

δες. 

2η Φάση: Διαμορφωτική Αξιολόγηση-Παρέμβαση  

Το πρόγραμμα που σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε, είχε ως βάση τον εντοπι-

σμό και την τροποποίηση των γεγονότων που προηγούνται της συμπεριφοράς, τη δι-

δασκαλία εναλλακτικών-θετικών συμπεριφορών και την παρέμβαση στις συνέπειες 

της συμπεριφοράς. 

3η Φάση: Τελική αξιολόγηση  

Η αξιολόγηση προγράμματος παρέμβασης είναι το τελευταίο βήμα στη διαδι-

κασία της ΘΣΣ. Πραγματοποιήθηκε με άμεση παρατήρηση, με σκοπό την καταγραφή 

της μείωσης των αρνητικών συμπεριφορών και την αύξηση των θετικών. 

 

 



[66] 
 

5.4 Συλλογή Δεδομένων Λειτουργικής Αξιολόγησης  

Σχολικό αρχείο  

Συγκεντρώθηκαν πληροφορίες από τις προηγούμενες εκπαιδευτικές αξιολο-

γήσεις των εκπαιδευτικών της παράλληλης στήριξης, των εκπαιδευτικών του τμήμα-

τος ένταξης καθώς και από τις αξιολογήσεις του ΚΕΔΔΥ. Οι παραπάνω αξιολογήσεις 

έδιναν μια αρκετά καλή εικόνα για τις εκπαιδευτικές ανάγκες, τη συμπεριφορά και τις 

σχολικές επιδόσεις των μαθητών στα διάφορα μαθησιακά αντικείμενα, των προηγού-

μενων σχολικών ετών. 

Συλλογή δεδομένων από τους δασκάλους  

 Ανοιχτή συνέντευξη 

Αφού έγινε η μελέτη του φακέλου των παιδιών, πραγματοποιήθηκε από την ερευ-

νήτρια μια ανοιχτή συνέντευξη με τις εκπαιδευτικούς της τάξης και τους εκπαιδευτι-

κούς των ειδικοτήτων. Επιλέχθηκε αυτό το είδος συνέντευξης διότι ο ερευνητής αφή-

νει στο ερωτούμενο μεγάλη ελευθερία στις απαντήσεις του, τον ενθαρρύνει να μιλή-

σει ελεύθερα για να ερευνήσει σε βάθος ζητήματα και οι απαντήσεις στις ερωτήσεις 

αποκαλύπτουν στάσεις τις οποίες ο υπεύθυνος της συνέντευξης δεν είχε καν σκεφτεί 

πιο πριν (Verma & Mallick, 2004). Η ερευνήτρια δεν είχε σκοπό να χρησιμοποιήσει 

τα αποτελέσματα της συνέντευξης για ερευνητικούς σκοπούς. Στόχος της ήταν να 

συλλέξει πληροφορίες από τη σκοπιά των εκπαιδευτικών για τη στάση του μαθητή 

μέσα στην τάξη, τη συμπεριφορά του και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.  

 Σχολική Λειτουργική Αξιολόγηση (School Function Assessment) (Coster, 

Deeney, Haltiwanger, & Haley, 1998) 

To Εγχειρίδιο Σχολικής Λειτουργικής Αξιολόγησης (ΣΛΑ) χρησιμοποιείται για 

τη μέτρηση της απόδοσης του μαθητή σε λειτουργικές δραστηριότητες που ενισχύουν 

τη συμμετοχή του στις ακαδημαϊκές και κοινωνικές πτυχές του γενικού δημοτικού 

σχολείου. Η κύρια χρήση της ΣΛΑ είναι να εξετάσει την τρέχουσα ικανότητα του 

μαθητή να συμμετέχει με επιτυχία και πλήρως στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και να 

προσδιοριστούν τα λειτουργικά πλεονεκτήματα και οι περιορισμοί που επηρεάζουν 

την ικανότητα του μαθητή να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του σχολείου (Coster et 

al., 1998). Περιλαμβάνει τρεις κλίμακες αξιολόγησης: τη συμμετοχή του παιδιού σε 

περιβάλλοντα σχολικών δραστηριοτήτων, την υποστήριξη που παρέχεται στο μαθητή 

κατά την εκτέλεση λειτουργικών δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την αποτελε-
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σματική συμμετοχή του στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και την απόδοση σε συγκεκρι-

μένες σχολικές λειτουργικές δεξιότητες (μετακίνηση μέσα στην τάξη και το σχολείο, 

χρήση υλικών, αλληλεπίδραση με τους άλλους, ακολουθία κανόνων, έκφραση ανα-

γκών).  

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν, μπορούν γίνουν μια πολύ καλή πηγή πληρο-

φοριών που θα βοηθήσουν την ομάδα ειδικών η οποία ασχολείται με το παιδί, να ε-

ξακριβώσει τα πεδία στα οποία απαιτείται παρέμβαση, να θέσει τους ειδικούς και γε-

νικούς στόχους και να σχεδιάσει το Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του 

παιδιού. 

Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας το εγχειρίδιο συμπληρώθηκε κατά τη 

διάρκεια της αρχικής αξιολόγησης, από τις εκπαιδευτικούς της γενικής τάξης και την 

εκπαιδευτικό της παράλληλης στήριξης/ερευνήτρια, με τη μέθοδο της ατομικής απά-

ντησης (Single respondent method). Δεν ήταν αναγκαία η συμπλήρωση όλου του εγ-

χειριδίου όπως άλλωστε αναφέρεται και στον οδηγό συμπλήρωσης. Οι εκπαιδευτικοί 

συμπλήρωσαν από το «Μέρος ΙΙΙ Απόδοση σε Δραστηριότητες», το υποκεφάλαιο 

«Γνωστικές /Συμπεριφορικές Δραστηριότητες» το οποίο εξετάζει την λειτουργική 

απόδοση του μαθητή σε συγκεκριμένες δραστηριότητες που συμμετέχει μέσα στο 

σχολικό περιβάλλον και που καλύπτει τη θεματική της έρευνας. Συγκεκριμένα τους 

τομείς: Λειτουργική επικοινωνία, Μνήμη και κατανόηση, Αποδοχή κοινωνικών συμβά-

σεων, Συμμόρφωση σε υποδείξεις των ενηλίκων και σχολικούς κανόνες, Αντιμετώπιση 

και ολοκλήρωση εργασιών, Θετική αλληλεπίδραση, Ρύθμιση συμπεριφοράς και Ασφά-

λεια. 

Συλλογή δεδομένων από τους μαθητές  

 Συνέντευξη/συζήτηση 

Με βάση το Student-Assisted Interview Form
5
 η ερευνήτρια πραγματοποίησε μια 

συνέντευξη με τους μαθητές με σκοπό να συλλέξει επιπλέον πληροφορίες αναφορικά 

με το σκοπό της συμπεριφοράς του μαθητή. Ο μαθητής απαντούσε προφορικά (η ε-

ρευνήτρια κατέγραφε τις απαντήσεις) σε ερωτήσεις όπως  «Μίλησε μου για πράγματα 

που σου αρέσουν ή δεν σου αρέσουν στο σχολείο», «Μίλησε μου για τα μαθήματα ή τις 

δραστηριότητες που σου αρέσουν περισσότερο στο σχολείο. Γιατί σου αρέσουν;», «Πες 

μου τι συμβαίνει όταν {συμπεριφορά}. Τι σου λέει ή τι κάνει η δασκάλα σου; Τι λένε ή 

τι κάνουν οι συμμαθητές σου;», «Πότε νιώθεις ότι συμβαίνει συχνότερα {συμπεριφο-

                                                           
5
 www.iod.unh.edu 

http://www.iod.unh.edu/
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ρά};» κτλ. Στο τέλος ζητήθηκε από το μαθητή να πει τι θα ήθελε να αλλάξει και τι να 

μείνει ίδιο στο σχολείο. 

 

 Choosing what I like (Wright, Cafferata, Keller & Saren, 2013, σελ. 259) 

Οι μαθητές κλήθηκαν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο με τη μορφή συνέ-

ντευξης. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 40
 
ερωτήσεις κλειστού τύπου, με δυο 

πιθανές απαντήσεις για κάθε ερώτηση. Είναι σχεδιασμένο για να δίνει πληροφορίες 

σχετικά με το είδος των ενισχυτών που είναι πιο αποτελεσματικοί για το παιδί και 

συμβάλουν στην αλλαγή της συμπεριφοράς του. Οι ενισχυτές χωρίζονται σε 5 κατη-

γορίες: έγκριση ενηλίκου (adult approval {A}), ανταγωνιστικοί ενισχυτές (competitive 

approval {CM}), έγκριση συνομηλίκων (peer approval {P}), ανεξάρτητες αμοιβές (in-

dependent rewards {I}) και υλικές αμοιβές (consumable rewards {CN}). Η κάθε ερώ-

τηση έχει δυο πιθανές απαντήσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς ενισχυ-

τές και ο μαθητής πρέπει να διαλέξει μια από τις δυο. Ο αριθμός των απαντήσεων 

είναι συγκεκριμένος π.χ Να σου ζητήσουν οι συμμαθητές σου να μπεις στην ομάδα 

τους; Να είσαι ο πρώτος που θα τελειώσεις μια εργασία στην τάξη; Να πάρεις 10 σε 

ένα γραπτό;, αλλά πραγματοποιούνται διαφορετικά ζευγάρια απαντήσεων π.χ Να πά-

ρεις 10 σε ένα γραπτό (Α) ή  Να είσαι ο πρώτος που θα τελειώσεις μια εργασία στην 

τάξη; (CM), Να πάρεις 10 σε ένα γραπτό (Α) ή Να σου ζητήσουν οι συμμαθητές σου να 

μπεις στην ομάδα τους; (P), Να είσαι ο πρώτος που θα τελειώσεις μια εργασία στην 

τάξη (CM) ή Να είσαι ελεύθερος να κάνεις ότι σου αρέσει μέσα στην τάξη; (Ι).    

Άμεση παρατήρηση 

 Η διαδικασία της άμεσης παρατήρησης πραγματοποιήθηκε με τη χρήση της 

μεθόδου A-B-C (Antecedent-Behavior-Consequence) και δύο scatter plot (διαφορετι-

κό για κάθε μαθητή) προσαρμοσμένα στις ανάγκες της έρευνας. Οι συμπεριφορές που 

παρατηρήθηκαν άμεσα ήταν αυτές που προέκυψαν από την αρχική αξιολόγησή και 

σε συνεργασία με την εκπαιδευτικό της παράλληλης και των εκπαιδευτικών των τά-

ξεων. Η παρατήρηση έγινε αποκλειστικά από την ερευνήτρια. Η ερευνήτρια κατέ-

γραψε τις συμπεριφορές του μαθητή, τα γεγονότα που προηγούνται και τα αποτελέ-

σματα τις συμπεριφοράς του στον ίδιο ή στο σύνολο της τάξης. Για τον Θέμη, η πα-

ρατήρηση γινόταν μέσα στην τάξη. Διήρκησε 8 μέρες και πραγματοποιούνταν το 

πρώτο δίωρο στο μάθημα της γλώσσας. Ο χρόνος παρατήρησης χωρίστηκε σε έξι 

15λεπτα, όπου ανά 3 λεπτά (διάλειμμα 30 δευτερολέπτων) γινόταν η καταγραφή των 
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συμπεριφορών. Για τον Χάρη, η παρατήρηση γινόταν κατά τη διάρκεια των διαλειμ-

μάτων και του μαθήματος της γυμναστικής και διήρκησε 8 μέρες. Η διάρκεια των 

διαλειμμάτων κυμαινόταν από 5 έως 20 λεπτά και πραγματοποιούνταν εμφάνιση των 

συμπεριφορών χωρίς χρονικά όρια.  

 Μέσα από την άμεση παρατήρηση, η ερευνήτρια είχε σκοπό να εντοπίσει τους 

περιβαλλοντικούς παράγοντες, την οργάνωση της τάξης και το ρόλο του παιδιού μέ-

σα σε αυτήν, τη συμπεριφορά των δασκάλων, το ρόλο των συμμαθητών καθώς και 

πως αυτά επηρεάζουν την εμφάνιση των ανεπιθύμητων συμπεριφορών. Όλα αυτά ή-

ταν σημαντικά για να μπορέσει αργότερα να οργανωθεί αποτελεσματικά το εξατομι-

κευμένο πρόγραμμα συνεκπαίδευσης, στο οποίο ενεργό ρόλο θα είχαν και οι συμμα-

θητές των παιδιών. Επίσης με τη βοήθεια των αποτελεσμάτων της άμεσης και έμμε-

σης αξιολόγησης θα μπορούσε να γίνει σωστή οργάνωση και οι απαραίτητες αλλαγές 

του περιβάλλοντος και η επιλογή των επιθυμητών συμπεριφορών που θα έπρεπε να 

εκδηλώνουν τα παιδιά μέσα σε αυτό. 

5.5 Ανάπτυξη της υπόθεσης 

 Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τη λειτουργική αξιολόγηση συγκεντρώ-

θηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη μιας υπόθεσης για το σκοπό της συ-

μπεριφοράς του μαθητή. Στη συνέχεια αναλύθηκαν με τη χρήση του Function Matrix 

όπως προτείνουν οι Umbreit και συν. 2007 (όπως αναφέρεται στο Janney, 2009), με 

σκοπό την αντικειμενική ανάλυση των δεδομένων και την επιβεβαίωση της παραπά-

νω υπόθεσης (Lane et al., 2007· Wood, Ferro, Umbreit, & Liaupsin, 2010). 

 Το Functiοn Matrix είναι ένα εργαλείο έξι κελιών, το οποίο οργανώνει τις 

πληροφορίες σε δύο στήλες οι οποίες προσδιορίζουν το είδος της ενίσχυσης (αρνητι-

κή ή θετική) και τρεις γραμμές για τον προσδιορισμό των συνεπειών της συμπεριφο-

ράς (προσοχή, πρόσβαση σε αντικείμενα/δραστηριότητες, αισθητικό ερέθισμα). Τα 

δεδομένα τοποθετούνται σε ένα από τα έξι κελιά. Στη συνέχεια η λειτουργία της συ-

μπεριφοράς στόχου προσδιορίζετε με τον εντοπισμό του κελιού που περιέχει τα πε-

ρισσότερα στοιχεία (π.χ. αρνητική ενίσχυση, προσοχή). Αν τα αποτελέσματα του 

Function Matrix συμφωνούν με αυτά που είχαν προκύψει και από τις άλλες αξιολο-

γήσεις, τότε επιβεβαιώνεται η υπόθεση και μπορούμε να προχωρήσουμε στην οργά-

νωση της παρέμβασης.  
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5.6 Ανάπτυξη προγράμματος παρέμβασης 

 Για την ανάπτυξη του προγράμματος παρέμβασης χρησιμοποιήθηκε το Be-

havior Support Plan (BSP) των Wright και συν. (2013). Πρόκειται για έναν οδηγό 

ανάπτυξης και εφαρμογής προγραμμάτων Θετικής Στήριξης Συμπεριφοράς και περι-

λαμβάνει έξι ενότητες: 

1. Περιβαλλοντικοί παράγοντες και απαραίτητες αλλαγές 

Η ενότητα χωρίζεται σε δυο υποενότητες: την παρατήρηση και ανάλυση, και 

την παρέμβαση. Στην παρατήρηση και ανάλυση περιλαμβάνονται οι περιβαλ-

λοντικοί παράγοντες που προβλέπουν την εμφάνιση της συμπεριφοράς καθώς 

και οι συνθήκες που «υποστηρίζουν» το μαθητή να χρησιμοποιεί τη συμπερι-

φορά-πρόβλημα. Στην παρέμβαση γίνεται μια εκτενέστερη αναφορά στις αλ-

λαγές που πρέπει να γίνουν στο περιβάλλον, στις υπάρχουσες δομές και στο 

επίπεδο της στήριξης του μαθητή, για την εξάλειψη της ανάγκης του μαθητή 

να εμφανίσει τη συμπεριφορά-πρόβλημα. 

2. Λειτουργικοί παράγοντες και διδασκαλία νέων συμπεριφορών και στήριξη 

Επίσης αυτή η ενότητα χωρίζεται στην παρατήρηση και ανάλυση, και την πα-

ρέμβαση. Στην ενότητα της παρατήρησης και ανάλυσης περιλαμβάνεται η υ-

πόθεση για την εμφάνιση της συμπεριφοράς καθώς και η εναλλακτική λει-

τουργική συμπεριφορά. Στην παρέμβαση περιλαμβάνονται οι διδακτικές 

στρατηγικές, οι απαραίτητες αλλαγές στον πρόγραμμα και τα υλικά που 

χρειάζονται για τη διδασκαλία των εναλλακτικών συμπεριφορών, καθώς και 

τις διαδικασίες ενίσχυσης για την εκμάθηση, τη διατήρηση και τη γενίκευση 

των συμπεριφορών. 

3. Στρατηγικές επαναφοράς (reactive strategies) 

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τις στρατηγικές που θα χρησιμοποιηθούν στην 

περίπτωση επανεμφάνισης της συμπεριφοράς-πρόβλημα. Τέτοιες στρατηγικές 

μπορεί να είναι η υπενθύμιση του μαθητή για τη χρήση της νέας εναλλακτικής 

συμπεριφοράς, την αντίδραση του προσωπικού του σχολείου, τη θετική συζή-

τηση με το μαθητή μόλις «τελειώσει» η συμπεριφορά, καθώς και τις απαραί-

τητες συνέπειες.  

4. Στόχοι συμπεριφοράς 

Σε αυτό το στάδιο χρησιμοποιήθηκε το Competing Behavior Model (O'Neill 

et al., 1997), το οποίο βοηθά στη σύνδεση των αποτελεσμάτων της ΛΑΣ και 
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την ανάπτυξη ενός προγράμματος ΘΣΣ. Αυτό το μοντέλο βασίζεται στη λογι-

κή ότι πολλές διαφορετικές συμπεριφορές, κάποιες περισσότερο κατάλληλες 

από άλλες, μπορεί να εξυπηρετούν την ίδια λειτουργία. Όταν μια θετική εναλ-

λακτική συμπεριφορά έχει την ίδια συνέπεια με τις προβληματικές συμπερι-

φορές, αυξάνεται η πιθανότητα ένα άτομο να χρησιμοποιήσει την θετική ε-

ναλλακτική συμπεριφορά. Αυτό συμβαίνει εάν η θετική εναλλακτική συμπε-

ριφορά είναι πιο εύκολη, ή κατά κάποιο τρόπο πιο αποτελεσματική απ’ ότι η 

συμπεριφορά-πρόβλημα. Οι προβληματικές συμπεριφορές αντικαθίστανται 

από τις εναλλακτικές που τις ανταγωνίζονται με επιτυχία. Το μοντέλο περι-

λαμβάνει εφτά βήματα, όπως φαίνονται στην Εικόνα 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Τρόποι επικοινωνίας 

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τις διαδικασίες και το περιεχόμενο επικοινωνί-

ας της ομάδας παρέμβασης. 

6. Συμμετέχοντες στην ανάπτυξη της παρέμβασης 

Τέλος, επιλέγονται ποιοι θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα παρέμβασης π.χ μα-

θητές, γονείς, δάσκαλοι κλπ. 

Εικόνα 5.  Ανάπτυξη μοντέλου προκλητικής συμπεριφοράς (O'Neill et al., 1997, σελ. 71) 
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consequence 
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5.7 Ποιοτική αξιολόγηση προγράμματος 

Οι Wright, Mayer και Saren (2013) στο εγχειρίδιο τους BEHAVIOR SUP-

PORT PLAN QUALITY EVALUATIONS SCORING GUIDE II, προτείνουν έναν οδη-

γό για την ποιοτική αξιολόγηση του προγράμματος παρέμβασης, ως προς την αξιοπι-

στία και την εφαρμογή του. Ο οδηγός περιλαμβάνει έξι τομείς αξιολόγησης, όπου ο 

καθένας χωρίζεται σε υποκατηγορίες αξιολόγησης (Lines). Πιο αναλυτικά: 

Α. Ορισμός της προβληματικής συμπεριφοράς (Lines 1,2,3,4) 

 1. Η συμπεριφορά που εμποδίζει τη μάθηση είναι… 

 2. Εμποδίζει τη μάθηση διότι… 

3. Η αναγκαιότητα για BSP είναι σε: μικρό, μέτριο, σοβαρό, πολύ σοβαρό 

στάδιο 

 4. Η συχνότητα ή ένταση ή διάρκεια της συμπεριφοράς είναι… 

Β. Περιβαλλοντικοί παράγοντες (Lines 5,6,7) 

 5. Ποιοι είναι οι προβλεπτικοί παράγοντες της συμπεριφοράς; 

 6. Τι υποστηρίζει το μαθητή να συνεχίζει να χρησιμοποιεί τη συμπεριφορά; 

7. Τι περιβαλλοντικές αλλαγές, αλλαγές στη δομή και την υποστήριξη είναι 

απαραίτητες για να αποσύρουν την ανάγκη του μαθητή να χρησιμοποιεί τη 

συμπεριφορά; 

Γ. Λειτουργικοί παράγοντες (Lines 8,9) 

 8. Η ομάδα πιστεύει ότι η συμπεριφορά υφίσταται γιατί… 

9. Ποια συμπεριφορά πιστεύει η ομάδα ότι πρέπει να έχει ο μαθητής αντί της 

ήδη υπάρχουσας; 

Δ. Διδασκαλία και ενίσχυση: λειτουργικά ισοδύναμη συμπεριφορά και γενικές 

θετικές συμπεριφορές (Lines 10,11) 

10. Ποιες στρατηγικές διδασκαλίας/ απαραίτητα προγράμματα σπουδών/ υλι-

κά χρειάζονται για να διδάξουμε στο μαθητή τη λειτουργικά ισοδύναμη συ-

μπεριφορά; 

11. Ποιες διαδικασίες ενίσχυσης θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία, τη 

διατήρηση και τη γενίκευση της καινούριας συμπεριφοράς; 

E. Στρατηγικές επαναφοράς (Line 12) 

12. Ποιες στρατηγικές θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν εάν η προβληματική 

συμπεριφορά εμφανιστεί ξανά; 

ΣΤ. Συμπεριφορές στόχοι (Line 13) 
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 13. Συμπεριφορές στόχοι 

Αφού συμπληρωθούν αυτοί οι τομείς από τον ερευνητή/ομάδα γίνεται η ποιο-

τική αξιολόγηση του προγράμματος με τη χρήση του BSP-QE (Behavior support plan 

– quality evaluation guide) (Βλ. Πίνακα 1). Οι βαθμολογία που συμπληρώνεται έχει 

τη μορφή 2-1-0, ανάλογα με την ακρίβεια της περιγραφής στους παραπάνω τομείς.  

  

Πίνακας 1. BSP-QE 

Στοιχεία Αξιολόγησης Βαθμός 

Συμπεριφορά-πρόβλημα (συμπεριφορά πρόβλημα με παρατηρήσιμους 

και μετρήσιμους όρους) (Line 1) 

 

Προβλεπτικοί παράγοντες της συμπεριφοράς (φυσικά και κοινωνικά 

πλαίσια, στρατηγικές διδασκαλίας, αναλυτικό πρόγραμμα και δραστη-

ριότητες, προγραμματισμός, βαθμός ανεξαρτησίας, βαθμός συμμετοχής, 

κοινωνική αλληλεπίδραση, βαθμός επιλογών) (Line 5) 

 

Ανάλυση των παραγόντων που υποστηρίζουν τη συμπεριφορά-

πρόβλημα (αποτελεί τη λογική σύνδεση μεταξύ της συμπεριφοράς και 

των προβλεπτικών περιβαλλοντικών παραγόντων) (Line 6 συνδέεται με 

την 5) 

 

Περιβαλλοντικές αλλαγές για την πρόληψη του προβλήματος και την 

προαγωγή της εναλλακτικής συμπεριφοράς (αποτελεί τη λογική σύνδε-

ση μεταξύ του περιβάλλοντος και την υποστήριξη της συμπεριφοράς-

πρόβλημα) (Line 7 συνδέεται με την 6) 

 

Λειτουργία της συμπεριφοράς (αποτελεί τη λογική σύνδεση μεταξύ της 

συμπεριφοράς και των προβλεπτικών παραγόντων) (Line 8 συνδέεται 

με την 5) 

 

Η εναλλακτική συμπεριφορά εξυπηρετεί την ίδια λειτουργία με τη συ-

μπεριφορά-πρόβλημα (Line 9 συνδέεται με την 8) 

 

Στρατηγικές διδασκαλίας εναλλακτικών και νέων συμπεριφορών (Line 

10 συνδέεται με την 9) 

 

Ενισχυτές και αμοιβές (Line 11)  

Στρατηγικές επαναφοράς (Line 12)  

Παρακολούθηση προόδου: Στόχοι και σκοποί (Line 13 σε σύγκριση με  
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την 1) 

Συντονισμός της ομάδας στην εφαρμογή του προγράμματος (Lines 7, 

10, 12, 14) 

 

Επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας (Line 14)  

ΣΥΝΟΛΟ Χ/24 

 

 Αν το πρόγραμμα συγκεντρώσει λιγότερους από 16 βαθμούς θεωρείται αδύ-

ναμο και πρέπει να γίνουν αλλαγές για να μπορέσει να εφαρμοστεί. Εάν συγκεντρώ-

σει περισσότερους από 17 βαθμούς, τότε θεωρείται ικανό και επαρκές για να οδηγή-

σει σε αλλαγή της συμπεριφοράς-πρόβλημα. 

5.8 Τελική Αξιολόγηση 

 Η τελική αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε στην τελική φάση του προγράμμα-

τος. Έγινε με άμεση παρατήρηση, για το ίδιο χρονικό διάστημα όπως στην αρχική 

αξιολόγηση. 

5.9 Κοινωνική εγκυρότητα 

 Μπορεί να υποστηριχθεί πως οι παρεμβάσεις που βασίζονται στα αποτελέ-

σματα της ΛΑΣ, εκ φύσεως έχουν μια κοινωνική εγκυρότητα, καθώς παρέχουν στο 

μαθητή τη δυνατότητα να συνεχίσει να έχει πρόσβαση στη ενίσχυση που έχει νόημα 

για αυτόν (Álvarez, Call, & Mevers, 2014). Ωστόσο η πρόσβαση στην ενίσχυση είναι 

ένα μόνο συστατικό της αποτελεσματικής παρέμβασης. Η κοινωνική εγκυρότητα εί-

ναι ένας κρίσιμος παράγοντας για την αξιολόγηση της χρησιμότητας της ΛΑΣ (Reid 

& Nelson, 2002) και των παρεμβάσεων που βασίζονται σε αυτήν, περιλαμβάνοντας 

την εξέταση της κοινωνικής σημασίας και της αποδοχής των στόχων της παρέμβα-

σης, την καταλληλότητα των διαδικασιών και τη σημασία των αποτελεσμάτων (Frey 

et al., 2010). 

 Για να επιτευχθεί η κοινωνική εγκυρότητα του προγράμματος παρέμβασης, θα 

πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ της εσωτερικής (δομημένο περιβάλλον) και 

της εξωτερικής (φυσικό περιβάλλον) εγκυρότητας. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν 

άφθονα στοιχεία, ότι οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της προβληματικής συ-

μπεριφοράς που βασίζονται στα αποτελέσματα της ΛΑΣ μπορούν να παράγουν ση-
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μαντικές βελτιώσεις, υπάρχουν λίγα δημοσιευμένα δεδομένα που δείχνουν τη συντή-

ρηση των αποτελεσμάτων στο φυσικό περιβάλλον των μαθητών (Álvarez, Call, & 

Mevers, 2014). 

 Οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται από τους ερευνητές προκειμένου να α-

ξιολογήσουν την κοινωνική εγκυρότητα των αποτελεσμάτων και των διαδικασιών της 

ΛΑΣ είναι σχετικά αδύναμες (Reid & Nelson, 2002) και παρ’ όλο που η κοινωνική 

εγκυρότητα δεν είναι καινούρια σαν έννοια, η μεθοδολογία της είναι ακόμα σε εξέλι-

ξη (Miramontes, 2010). 

 Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω στοιχεία, ο έλεγχος και η αξιολόγηση της 

κοινωνικής εγκυρότητας έγινε σε δύο στάδια. Αρχικά, θέτοντας τους στόχους και ξε-

κινώντας το πρόγραμμα της παρέμβασης, ορίστηκε ένα διάστημα δύο εβδομάδων στο 

οποίο η ερευνήτρια έλεγξε την απόκριση των παιδιών στο πρόγραμμα. Όταν κρίθηκε 

ότι η παρέμβαση ήταν αποτελεσματική σε δομημένο πλαίσιο (εσωτερική εγκυρότη-

τα), πραγματοποιήθηκε έλεγχος γενίκευσης των συμπεριφορών (εξωτερική εγκυρότη-

τα). Στο τέλος του προγράμματος η κοινωνική εγκυρότητα εξετάστηκε επίσης με την 

υποβολή ερωτήσεων στους εκπαιδευτικούς και τους ίδιους τους μαθητές. Οι ερωτή-

σεις ήταν χωρισμένες σε τρεις ομάδες για τον έλεγχο της χρησιμότητας, της ικανο-

ποίησης και της πρακτικότητας  (Reid & Nelson, 2002).  

Για τους εκπαιδευτικούς:  

 Χρησιμότητα: π.χ. «Πιστεύετε ότι το πρόγραμμα παρέμβασης βελτίωσε τη 

συμπεριφορά του μαθητή; Βελτιώθηκαν οι σχέσεις με τους συμμαθητές του 

και η θέση του μέσα στην τάξη και στην ομάδα;». 

 Αποδοχή: π.χ. « Θεωρείτε ότι τα αποτελέσματα της παρέμβασης ήταν κοινω-

νικά αποδεκτά; Είστε ικανοποιημένοι με τις συμπεριφορές του μαθητή μετά 

την παρέμβαση; Διαταράχθηκε το πρόγραμμα της τάξης;». 

 Πρακτικότητα: π.χ. «Πιστεύετε ότι το πρόγραμμα παρέμβασης ήταν απαιτητι-

κό; Θα χρησιμοποιούσατε το πρόγραμμα εσείς στο μέλλον για κάποιο μαθητή 

σας;». 

Για τους μαθητές: 

 Χρησιμότητα: π.χ. «Πιστεύεις ότι η συμπεριφορά σου μέσα στην τάξη είναι 

πιο σωστή; Περνάς καλύτερα τώρα με τους συμμαθητές σου μέσα στην τάξη 

και στην ομάδα; Πιστεύεις ότι είσαι πλέον πιο ήρεμος μέσα στην τάξη ή στο 

διάλειμμα;». 
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 Αποδοχή: π.χ. «Είσαι ευχαριστημένος με την συμπεριφορά σου; Νιώθεις ότι 

αναστατώθηκες;». 

 Πρακτικότητα: π.χ. «Πιστεύεις ότι οι κυρία σου είχε πολλές απαιτήσεις από 

εσένα;». 
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Κεφάλαιο 6: Αποτελέσματα 

6.1 Αρχική Αξιολόγηση 

6.1.1 Έμμεση αξιολόγηση 

Σχολική Λειτουργική Αξιολόγηση (ΣΛΑ)  

 Στο Εργαλείο της Σχολικής Λειτουργικής Αξιολόγησης ο Χάρης σημειώνει 

χαμηλότερο ποσοστό στη Ρύθμιση της Συμπεριφοράς (50%), με τον Θέμη να έχει ένα 

αρκετά υψηλότερο ποσοστό (75%). Στη Συμμόρφωση σε Υποδείξεις των Ενηλίκων  

και Σχολικούς Κανόνες δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα παιδιά, με τον Θέ-

μη να σημειώνει το χαμηλότερο ποσοστό του (73% για τον Χάρη και 65% για τον 

Θέμη), ενώ διαφορά σημειώνεται στον τομέα της Αποδοχής των Κοινωνικών Συμβά-

σεων με τον Θέμη να εμφανίζει πάλι χαμηλότερα ποσοστά (83% για τον Χάρη και 

71% για τον Θέμη). Όσον αφορά την Αντιμετώπιση και Ολοκλήρωση Εργασιών, 

παρ’ όλο που ο Θέμης αντιμετωπίζει προβλήματα στην ακολουθία του προγράμματος 

της τάξης και εμφανίζει αρκετές μη αποδεκτές συμπεριφορές (ζωγραφίζει, παίζει με 

αντικείμενα), σημειώνει μεγαλύτερα ποσοστά από τον Χάρη ο οποίος όπως δηλώνει 

δεν καταλαβαίνει τις ασκήσεις ή βαριέται να τις λύσει (61% για τον Χάρη και 76% 

για τον Θέμη). Τα παιδιά δεν εμφανίζουν διαφορές στο τομέα της Θετικής Αλληλεπί-

δρασης, παρ’ όλο που ο Χάρης αντιμετωπίζει ιδιαίτερες προκλήσεις στις σχέσεις του 

με τους συμμαθητές του. Τέλος, στη Μνήμης και Κατανόηση και στη Λειτουργική 

επικοινωνία και τα δυο παιδιά έχουν πολύ καλή βαθμολογία. Τα αποτελέσματα φαί-

νονται συνοπτικά στον Πίνακα 2.  
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Πίνακας 2. Αποτελέσματα ΣΛΑ 
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Θέμης 52/52 38/40 34/48 39/60 58/76 63/80 36/48 34/40 

 100% 95% 71% 65% 76% 79% 75% 85% 

Χάρης 47/52 37/40 40/48 44/60 46/76 62/80 24/48 38/40 

 90% 93% 83% 73% 61% 78% 50% 95% 

 Η τελική βαθμολογία των παιδιών αποτελεί τον Μέσο Όρο των δυο βαθμολο-

γητών. Στην περίπτωση του Θέμη υπήρξε μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στους 

βαθμολογητές στην Αποδοχή Κοινωνικών Συμβάσεων (5 μονάδες), στην Αντιμετώ-

πιση και Ολοκλήρωση Εργασιών (8 μονάδες) και στη Ρύθμιση Συμπεριφοράς (4 μο-

νάδες).  Διαφορές υπήρξαν και για τον Χάρη στη Μνήμη και Κατανόηση (3 μονά-

δες), στην Αποδοχή Κοινωνικών Συμβάσεων (4 μονάδες) και στη Συμμόρφωση σε 

Υποδείξεις Ενηλίκων και Κανόνες Σχολείου (6 μονάδες). 

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ΣΛΑ και μετά από συζήτηση με τους εκ-

παιδευτικούς των τάξεων, για τον Θέμη επιλέχθηκε ο τομέας Συμμόρφωση σε Υπο-

δείξεις Ενηλίκων και Κανόνες Σχολείου, καθώς οι μεγαλύτερες δυσκολίες του εντο-

πίζονται στην ακολουθία του προγράμματος της τάξης. Για τον Χάρη επιλέχθηκε ο 

τομέας Ρύθμιση Συμπεριφοράς, καθώς έχει συχνές και έντονες εκρήξεις θυμού, δε 

μπορεί να ακούσει μια εποικοδομητική κριτική χωρίς να θυμώνει και αντιμετωπίζει 

πολλά προβλήματα στις σχέσεις με τους συμμαθητές του λόγο τον εκρήξεων του. 

Συνέντευξη μαθητή  

 Μέσα από τη συνέντευξη με τους μαθητές, συλλέξαμε πληροφορίες για το 

σκοπό και τα αίτια της συμπεριφοράς τους. Ο Θέμης δηλώνει πως του αρέσει το σχο-

λείο αλλά βαριέται να γράφει. Προτιμά να ζωγραφίζει, να κάνει γυμναστική και να 

βλέπουν βίντεο που τον ενδιαφέρουν. Και ο Χάρης δηλώνει πως του αρέσει να έρχε-

ται στο σχολείο αλλά κάποιες φορές βαριέται. Του αρέσει όταν τραγουδάμε, όταν 

παίζουμε παιχνίδια όλοι μαζί και όταν βλέπουμε ταινίες. Επίσης λέει με μεγάλη χαρά 
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πως το αγαπημένο του μάθημα είναι η Φυσική γιατί τα καταφέρνει και η κυρία του 

λέει μπράβο. Δεν του αρέσει όταν στη Γυμναστική κάνουν πολλές ασκήσεις και δεν 

θέλει να χάνει στα παιχνίδια. 

 Ο Χάρης αναφέρει πως ξέρει ποιες είναι οι σωστές συμπεριφορές που πρέπει 

να ακολουθεί (π.χ. να κατεβαίνει ήρεμα τις σκάλες, να μη φτύνει, να μη βρίζει), αλλά 

πολλές φορές λέει πως δε μπορεί να ελέγξει το μυαλό του και ο θυμός ανεβαίνει στο 

κεφάλι του. Αυτό συμβαίνει επειδή τον νευριάζουν και τον κοροϊδεύουν οι συμμαθητές 

του και  δεν το αφήνουν να παίζει μαζί τους ή να κερδίζει στα παιχνίδια. Δήλωσε πως 

όταν δεν είναι καλό παιδί η κυρία του είναι λυπημένη και αυτό δεν του αρέσει.  

 Ο Θέμης αναφέρει πως κάποιες φορές θέλει να ζωγραφίζει angry birds και με-

τά να κάνει μάθημα αλλά η κυρία δεν τον αφήνει. Επίσης λέει πως σηκώνεται από την 

καρέκλα του για να πει κάτι στην κυρία και θέλει να απαντάει πρώτος στις ερωτήσεις. 

Δηλώνει ότι η κυρία καμιά φορά τον μαλώνει όταν κάνει πράγματα που δεν είναι σω-

στά αλλά τον αγαπάει. Τέλος αναφέρει πως νευριάζει με την κυρία όταν δεν τον ακούει 

και δεν τον αφήνει να κάνει αυτό που θέλει. 

 Τέλος, τα παιδιά είπαν τι θα ήθελαν να βελτιωθεί, να αλλάξει ή να μείνει ίδιο 

στο σχολείο. Ο Χάρης λέει πως θα ήθελε να παίζουν περισσότερο στον υπολογιστή, να 

κάνουν λιγότερο μάθημα και να μην έχει πολλά μαθήματα στο σπίτι. Επίσης θέλει  να 

παίζει περισσότερο με τους φίλους χωρίς να μαλώνουν και να τον αφήνουν να διαλέγει 

τι παιχνίδι θα παίξουν. Ο Θέμης αναφέρει ότι του αρέσουν τα angry birds και το διά-

στημα και θα ήθελε να ασχολούνται περισσότερο με αυτά. Επίσης θα προτιμούσε να 

κάνουν πιο πολλές ώρες γυμναστική και να μπορεί να ζωγραφίζει περισσότερο.  

Choosing What I Like 

 Με τη βοήθεια του ερωτηματολογίου τα παιδιά έδειξαν τις προτιμήσεις τους 

για το είδος των ενισχυτών που προτιμούν και τους κινητοποιούν. 

 Ο Θέμης δείχνει μεγάλη προτίμηση στις ανεξάρτητες αμοιβές (87,5%) οι ο-

ποίες είναι για παράδειγμα να είναι ελεύθερος να διαλέξει τι θέλει να κάνει μέσα στην 

τάξη ή να έχει ελεύθερη ώρα στην αυλή. Ακολουθεί η έγκριση των συνομηλίκων 

(75%), δηλαδή του αρέσει να του ζητούν οι συμμαθητές του να μπει στη ομάδα τους, 

να καθίσει μαζί τους ή να γίνει ο αρχηγός της ομάδας. Στην τρίτη θέση των προτιμή-

σεων του βρίσκονται οι ανταγωνιστικοί ενισχυτές (56,3%), όπως το να είναι ο πρώτος 

που θα τελειώσει μια εργασία στην τάξη ή να είναι ο μόνος που θα απαντήσει σωστά 

σε μια ερώτηση της δασκάλας του. Τελευταίες στις προτιμήσεις του ήταν οι υλικές 
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αμοιβές και η έγκριση ενηλίκου. Τα παραπάνω αποτελέσματα συμφωνούν και με τις 

δηλώσεις του στο τέλος του ερωτηματολογίου, όπου η ερευνήτρια του ζήτησε να κά-

νει προτάσεις για το σύστημα αμοιβών σε μία τάξη. Οι απαντήσεις του ήταν: να κερ-

δίζουμε ελεύθερη ώρα, όσο πιο γρήγορα τελειώνουμε την άσκηση τόσο περισσότερη 

ελεύθερη ώρα και όταν είμαστε καλοί και τελειώνουμε τις ασκήσεις μας να μπορούμε 

να διαλέξουμε τι θα κάνουμε στο διάλειμμα π.χ. να ζωγραφίσουμε. 

 Ο Χάρης, σε αντίθεση με τον Θέμη, δείχνει πολύ μεγάλη προτίμηση στην έ-

γκριση ενηλίκου (80%). Σε αυτή την ομάδα ενισχυτών ανήκουν το να πάρει 10 στο 

τετράδιο ή να γράψει η δασκάλα «τέλεια» στο χαρτί του. Ακολουθεί η έγκριση συνο-

μηλίκων (50%) και στη συνέχεια με πολύ μικρή διαφορά οι ανεξάρτητες αμοιβές 

(43,8%) και οι υλικές αμοιβές (41,2%). Σε αυτό το σημείο όμως η ερευνήτρια επιση-

μαίνει  πως όλες οι υλικές αμοιβές που αναφέρονται στο ερωτηματολόγιο είναι όλες 

τρόφιμα (π.χ. αναψυκτικό, καραμέλες). Αν σε αυτές εντάσσονταν αυτοκόλλητα, σβή-

στρες, ένα πακέτο μαρκαδόροι, τότε τα ποσοστά πιθανός να ήταν πολύ μεγαλύτερα. 

Και αυτό επιβεβαιώνεται σε κάποιο βαθμό από τις απαντήσεις του παιδιού όταν του 

ζητήθηκε να κάνει προτάσεις για αμοιβές και ανέφερε: να παίρνουμε αυτοκόλλητα, να 

κερδίζουμε ένα δώρο και αν είναι καλός να παίζει παιχνίδια στον υπολογιστή. Όταν η 

ερευνήτρια τον ρώτησε πότε θεωρεί ότι είναι καλός και πρέπει να κερδίζει αμοιβές 

εκείνος είπε ότι δεν πρέπει να μαλώνει, να βρίζει, να φτύνει και να πετάει πέτρες. Εάν 

στο τέλος της ημέρας δεν έχει κάνει αυτά η κυρία του θα είναι χαρούμενη και θα μπορεί 

να κερδίζει τις αμοιβές του (βλ. Πίνακα 3). 
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Πίνακας 3. Αποτελέσματα CWIL 

Choosing What I 

Like 
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Θέμης 2/15 9/16 12/16 14/16 3/17 

 13,3% 56,3% 75% 87,5% 17,7% 

Χάρης 12/15 6/16 8/16 7/16 7/17 

 80% 37,5% 50% 43,8% 41,2% 

  

 

6.1.2 Άμεση αξιολόγηση 

 Αφού συγκεντρώθηκαν τα απαραίτητα στοιχεία από την έμμεση αξιολόγηση, 

προχωρήσαμε στη διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης για να αξιολογήσουμε τη συ-

χνότητα εμφάνισης των προβληματικών συμπεριφορών και τη λειτουργία τους. Η δι-

αδικασία της άμεσης παρατήρησης μας έδωσε σημαντικές πληροφορίες για τις συ-

μπεριφορές που εμφανίζουν τα παιδιά μέσα και έξω από την τάξη και πως οι περι-

βαλλοντικές μεταβλητές επηρεάζουν την εμφάνιση ή τη συντήρηση των συμπεριφο-

ρών αυτών. Οι συμπεριφορές που επιλέχθηκαν για παρατήρηση, προήλθαν από τα 

στοιχεία της αρχικής αξιολόγησης, τις συνεντεύξεις των δασκάλων και των μαθητών 

και σε συνεργασία με τις εκπαιδευτικούς των τμημάτων. Οι συμπεριφορές που παρα-

τηρήθηκαν ήταν διαφορετικές για τα δυο παιδιά, καθώς η παρατήρηση για τον Θέμη 

πραγματοποιήθηκε μέσα στην τάξη, ενώ για τον Χάρη στο διάλλειμα και στην ώρα 

της Γυμναστικής. Για να μπορέσει η ερευνήτρια να μελετήσει το είδος των συμπερι-

φορών που εμφανίζουν τα παιδιά σε μεγαλύτερη συχνότητα και να κάνει στη συνέ-

χεια τις απαραίτητες συγκρίσεις, οι συμπεριφορές χωρίστηκαν σε Μη Κατάλληλες Λε-

κτικές Συμπεριφορές  και σε Μη Κατάλληλες Μη Λεκτικές Συμπεριφορές. 

Για το Θέμης στις Μη Κατάλληλες Λεκτικές Συμπεριφορές συμπεριλαμβάνο-

νται οι εξής συμπεριφορές: Μιλάει χωρίς άδεια, Φωνάζει, Μιλάει κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος. Σε αυτή την κατηγορία το ότι μιλάει χωρίς να του δοθεί άδεια και γενικά 
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στη διάρκεια του μαθήματος, φαίνεται πως αποτελούν τις συμπεριφορές που δημι-

ουργούν προβλήματα στη μαθησιακή διαδικασία και γενικά στην διεξαγωγή του μα-

θήματος (βλ. Πίνακας 4). 

 

Πίνακας 4. Θέμης-Μη Κατάλληλες Λεκτικές Συμπεριφορές 
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1. Μιλάει χωρίς άδεια 1/6 9/13 4/9 0/5 1/4 4/10 4/7 2/6 25/60 

 16,7% 69,2% 44,4% 0% 25% 40% 57,1% 33,3% 41,7% 

2. Φωνάζει 2/6 0/13 1/9 2/5 1/4 4/10 1/7 1/6 12/60 

 33,3% 0% 11,1% 40% 25% 40% 14,3% 16,7% 20% 

 

3. Μιλάει κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος 

 

3/6 4/13 4/9 3/5 2/4 2/10 2/7 3/6 23/60 

 50% 30,8% 44,4% 60% 50% 20% 28,6% 50% 38,3% 

Σύνολο 
6/40 13/28 9/46 5/39 4/19 10/30 7/24 6/23 60/249 

 15% 46,4% 19,6% 12,8% 21,1% 33,3% 29,2% 26,1% 24,1% 

 

Στις Μη Κατάλληλες Μη Λεκτικές Συμπεριφορές ανήκουν συμπεριφορές ό-

πως: Παίζει με αντικείμενα, Πετάει αντικείμενα, Ζωγραφίζει, Σηκώνεται από την καρέ-

κλα του, Δεν ακολουθεί το πρόγραμμα της τάξης, Δεν ακούει τη δασκάλα του. Οι συ-

μπεριφορές αυτές είναι περισσότερες από τις λεκτικές και εμφανίζονται σε μεγαλύτε-

ρα ποσοστά. Ο Θέμης περνάει πολύ χρόνο ζωγραφίζοντας, είτε σε χαρτί είτε πάνω 

στο βιβλίο του ή στο θρανίο (27,5%). Άλλες συμπεριφορές που εμφανίζει σε μεγάλα 

ποσοστά και εμποδίζουν τη διαδικασία της μάθησης είναι το ότι σηκώνεται από την 

καρέκλα του και δεν ακολουθεί το πρόγραμμα της τάξης (βλ. Πίνακας 5). 
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Πίνακας 5. Θέμης-Μη Κατάλληλες Μη Λεκτικές Συμπεριφορές 

Μη Κατάλληλες  

Μη Λεκτικές  
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1. Παίζει με αντικείμενα 5/34 1/15 11/37 3/34 4/15 5/20 4/17 4/17 37/189 

 14,7% 6,7% 29,7% 8,8% 26,7% 25% 23,5% 23,5% 19,6% 

2. Πετάει αντικείμενα 4/34 0/15 3/37 4/34 0/15 1/20 2/17 1/17 15/189 

 11,8% 0% 8,1% 11,8% 0% 5% 11,8% 5,9% 7,9% 

3. Ζωγραφίζει 15/34 5/15 5/37 17/34 4/15 6/20 2/17 3/17 52/189 

 44,1% 33,3% 13,5% 50% 26,7% 30% 11,8% 17,6% 27,5% 

4. Σηκώνεται από την καρέ-

κλα 
2/34 6/15 11/37 2/34 5/15 3/20 6/17 5/17 40/189 

 5,9% 40% 29,7% 5,9% 33,3% 15% 35,3% 29,4% 21,7% 

5. Δεν ακολουθεί το πρό-

γραμμα της τάξης 
8/34 3/15 7/37 8/34 2/15 5/20 3/17 4/17 40/189 

 23,5% 20% 18,9% 23,5% 13,3% 25% 17,6% 23,5% 21,7% 

Σύνολο 
34/40 15/28 37/46 34/39 15/19 20/30 17/24 17/23 189/249 

 85% 53,6% 80,4% 87,2% 78,9% 66,7% 70,8% 73,9% 75,9% 

 

Στο Γράφημα 1, φαίνονται οι Μη Κατάλληλες Λεκτικές Συμπεριφορές και οι 

Μη κατάλληλες Μη Λεκτικές Συμπεριφορές σε ποσοστά εμφάνισης σε κάθε ημέρα 

της παρατήρησης. 
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Για τον Χάρη στις Μη Κατάλληλες Λεκτικές Συμπεριφορές συμπεριλαμβάνο-

νται οι εξής συμπεριφορές: Φωνάζει/Τσιρίζει, Βρίζει. Επιλέχθηκαν αυτές οι συμπερι-

φορές, γιατί δημιουργούν μεγάλες εντάσεις μεταξύ του Χάρη και των συμμαθητών 

του. Η παρατήρηση εκτός από το διάλειμμα, συμπεριελάμβανε και την εμφάνιση ή 

όχι των συγκεκριμένων συμπεριφορών μέσα στην τάξη. Παρατηρήσαμε πως μετά το 

διάλειμμα ή τα διαλείμματα που συνέβαιναν οι παραπάνω συμπεριφορές, ο Χάρης 

ήταν αναστατωμένος στο μάθημα και υπήρχε επανεμφάνιση τους και μέσα στην τά-

ξη. Την 4
η
, 5

η
 και 8

η
 ημέρα, στην παρατήρηση συμπεριλήφθηκε και το μάθημα της 

γυμναστικής καθώς ήταν στο πρόγραμμα της τάξης. Παρατηρήθηκε, όπως φαίνεται 

και στον Πίνακα 6, ότι σε αυτές τις ημέρες ο Χάρης εμφάνισε τα υψηλότερα ποσοστά 

των παραπάνω συμπεριφορών. Αυτό επιβεβαιώνει και τα στοιχεία από τη συνέντευξη 

του μαθητή και της δασκάλας όπου αναφέρεται πως δεν του αρέσει να χάνει, θέλει να 

βγαίνει συνεχώς πρώτος και όταν δεν συμβαίνει αυτό φωνάζει και βρίζει. Στο μάθημα 

της γυμναστικής έπρεπε να έρθει σε επαφή με τέτοιες προκλήσεις καθώς διεξάγονταν 

πολλά παιχνίδια και δραστηριότητες που ο Χάρης δεν κατάφερνε να κερδίζει (βλ. Πί-

νακας 6). 
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Πίνακας 6. Χάρης-Μη Κατάλληλες Λεκτικές Συμπεριφορές 

Μη Κατάλληλες  
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1. Φωνάζει/Τσιρίζει 1/3 3/5 3/8 3/6 4/8 1/5 3/4 4/9 22/48 

 33,3% 60% 37,5% 50% 50% 20% 75% 44,4% 45,8% 

2. Βρίζει 2/3 2/5 5/8 3/6 4/8 4/5 1/4 5/9 26/48 

 66,7% 40% 62,5% 50% 50% 80% 25% 55,6% 54,2% 

Σύνολο 
3/10 5/13 8/18 6/11 8/16 5/12 4/9 9/19 48/108 

 30% 38,5% 44,4% 54,5% 50% 41,7% 44,4% 47,4% 44,4% 

 

Στις Μη Κατάλληλες Μη Λεκτικές Συμπεριφορές ανήκουν συμπεριφορές ό-

πως: Τρέχει στις σκάλες, Φτύνει, Πετάει πέτρες. Η συμπεριφορά που συγκεντρώνει τα 

μεγαλύτερα ποσοστά είναι το ότι τρέχει στις σκάλες. Αυτό γίνεται σχεδόν σε κάθε 

διάλειμμα, βγαίνοντας και μπαίνοντας στο σχολικό κτήριο μετά το κουδούνι. Η συ-

μπεριφορά αυτή κρίνεται άκρως επικίνδυνη και για τον ίδιο και για τα άλλα παιδιά, 

καθώς πολλές φορές «πέφτει» πάνω τους με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος ατυχή-

ματος. Ο Χάρης στη συνέντευξη του δηλώνει πως ξέρει ότι δεν πρέπει να τρέχει στις 

σκάλες. Το κάνει όμως για να φτάσει πρώτος και τα κερδίσει τους συμμαθητές του. Έ-

τσι εκείνοι, όπως δηλώνει, δε θα τον κοροϊδεύουν (βλ. Πίνακας 7). 
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Πίνακας 7. Χάρης-Μη Κατάλληλες Μη Λεκτικές Συμπεριφορές 
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1. Τρέχει στις σκάλες 6/7 6/8 7/10 4/5 6/8 7/7 5/5 8/10 49/60 

 85,7% 75% 70% 80% 75% 100% 100% 80% 81,7% 

2. Φτύνει 1/7 1/8 2/10 1/5 1/8 0/7 0/5 1/10 7/60 

 14,3% 12,5% 20% 20% 12,5% 0% 0% 10% 11,7% 

3. Πετάει πέτρες 0/7 1/8 1/10 0/5 1/8 0/7 0/5 1/10 4/60 

 0% 12,5% 10% 0% 12,5% 0% 0% 10% 6,7% 

Σύνολο 
7/10 8/13 10/18 5/11 8/16 7/12 5/9 10/19 60/108 

 70% 61,5% 55,6% 45,5% 50% 58,3% 55,6% 52,6% 55,6% 

 

Στο Γράφημα 2, φαίνονται οι Μη Κατάλληλες Λεκτικές Συμπεριφορές και οι 

Μη κατάλληλες Μη Λεκτικές Συμπεριφορές σε ποσοστά εμφάνισης σε κάθε ημέρα 

της παρατήρησης.  
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 Η ερευνήτρια επέλεξε να παρατηρήσει τα παιδιά σε δυο διαφορετικά περι-

βάλλοντα (σχολική τάξη και διάλειμμα), με στόχο να εντοπίσει τα αποτελέσματα τις 

ΣΛΑ και της ΘΣΣ σε διαφορετικές συνθήκες. Παρ’ όλο που οι συμπεριφορές χωρί-

στηκαν σε ίδιες κατηγορίες, δεν μπορεί να γίνει η άμεση σύγκριση τους και η διεξα-

γωγή συμπερασμάτων αναφορικά με τα ποσοστά εμφάνισης τους καθώς πρόκειται 

για διαφορετικές συμπεριφορές και κυρίως διαφορετικά περιβάλλοντα εμφάνισης. 

Αυτές οι συνθήκες μπορεί να επηρεάσουν την εμφάνιση ή όχι συγκεκριμένων συμπε-

ριφορών, που δεν μπορούν αν συγκριθούν μεταξύ τους. 

 Μέσα από την καταγραφή των συμπεριφορών στη φόρμα A-B-C και τη μετα-

φορά τους στο scatter plot η ερευνήτρια μπόρεσε να εντοπίσει τις συνθήκες που ευ-

νοούν στην εμφάνιση των συγκεκριμένων συμπεριφορών και τις απαραίτητες αλλα-

γές που πρέπει να γίνουν στο περιβάλλον των παιδιών, για την μείωση ή εξάλειψη 

τους. Η ανάλυση των περιβαλλοντικών συνθηκών θα γίνει παρακάτω στην ανάπτυξη 

του προγράμματος παρέμβασης. 

6.2 Ανάπτυξη της υπόθεσης 

 Για να καθοριστούν οι συμπεριφορές-στόχοι του προγράμματος παρέμβασης, 

έπρεπε να αποσαφηνιστούν οι στόχοι της προβληματικής συμπεριφοράς των μαθη-

τών. Για την ανάπτυξη της υπόθεσης χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία της έμμεσης και 

της άμεσης αξιολόγησης. 

Ο Θέμης σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρατήρησης, μιλάει χωρίς να 

πάρει άδεια, σηκώνεται πολλές φορές από την καρέκλα του στη διάρκεια του μαθή-

ματος, ζωγραφίζει και μουτζουρώνει τα βιβλία του, δε βγάζει τα βιβλία του όταν 

μπαίνει στην τάξη και πολλές φορές δεν ακολουθεί τις οδηγίες της δασκάλας του και 

το πρόγραμμα της τάξης. Η δασκάλα του αναφέρει πως σηκώνεται από την καρέκλα 

του γιατί θέλει να της πει κάτι και όταν του ζητά να επιστρέψει θυμώνει. Επίσης, δη-

λώνει πως «κολλάει» σε μια δραστηριότητα και δεν σταματά άμα δεν την τελειώσει. 

Αν τον διακόψουν θυμώνει και φωνάζει. Αυτό επιβεβαιώνεται και μέσα από την πα-

ρατήρηση.  

Σύμφωνα με το CWIL ο Θέμης προτιμά να κερδίζει την προσοχή των συμμα-

θητών του και δεν τον ενδιαφέρει η προσοχή του δασκάλας του. Το πρώτο στοιχείο 

επαληθεύεται μέσα από τη συνέντευξη του μαθητή, όπου αναφέρει ότι θέλει να είναι 

στην ομάδα με τους φίλους του και να κάνουν μαζί δραστηριότητες. Το δεύτερο 
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στοιχείο έρχεται σε αντίθεση με τη συνέντευξη της δασκάλας αλλά και με την παρα-

τήρηση καθώς, όπως αναφέρει η δασκάλα του ο Θέμης θέλει να της τραβάει την προ-

σοχή της.  

Στη συνέντευξη του ο μαθητής αναφέρει πως όταν ασχολείται με μια δραστη-

ριότητα που θέλει εκείνος π.χ. να ζωγραφίζει, θέλει να τον αφήνουν να τελειώνει και 

μετά να κάνει τις ασκήσεις του. Αν δεν συμβεί αυτό, σύμφωνα με την παρατήρηση, 

φωνάζει για να τον αφήσουν ήσυχο. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τη συνέντευξη της 

δασκάλας του. 

Επομένως, οι υποθέσεις που αναπτύχθηκαν είναι ότι ο Θέμης σηκώνεται από 

την καρέκλα του και μιλάει χωρίς άδεια γιατί θέλει να έχει την προσοχή της δασκά-

λας του μέσα στο μάθημα (θετική κοινωνική ενίσχυση), αλλά θυμώνει και φωνάζει 

όταν θέλει να ασχοληθεί με κάτι που τον ενδιαφέρει (θετική ενίσχυση) και να μην 

κάνει τις ασκήσεις του (αρνητική ενίσχυση). 

Οι υποθέσεις επιβεβαιώθηκαν με τη χρήση του Function Matrix (βλ. Πίνακας 

8). 

 

Πίνακας 8. Θέμης-Function Matrix 

        Function Matrix  Θέμης 

 Θετική ενίσχυση Αρνητική ενίσχυση 

Π
ρ
ο
σ

ο
χή

 

CWIL: θέλει να έχει την προσοχή των 

συνομηλίκων του 

Συνέντευξη δασκάλας: μιλάει χωρίς να 

σηκώσει το χέρι του, γιατί θέλει να μι-

λάει πάντα πρώτος 

Συνέντευξη δασκάλας: όταν δεν γίνεται 

αυτό που θέλει, φωνάζει και πετάει α-

ντικείμενα 

Παρατήρηση: σηκώνεται από την κα-

ρέκλα του και πηγαίνει στη δασκάλα 

για να της πει αυτό που θέλει 

Παρατήρηση: πετάει αντικείμενα και 

ρωτάει την δασκάλα της παράλληλης 

«Δεν θα μου πεις να τα μαζέψω;» 
 

 

CWIL: δεν τον ενδιαφέρει η προσοχή 

της δασκάλας του 

Συνέντευξη δασκάλας: σταματά να φω-

νάζει όταν τον αφήσουν ήσυχο να κάνει 

αυτό που θέλει 
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Α
ντ

ικ
εί

μ
εν

α
/ 

Δ
ρ
α

σ
τη

ρ
ιό

τη
τε

ς 
CWIL: του αρέσει να κερδίζει ελεύθε-

ρο χρόνο ή πρόσβαση σε μια δραστη-

ριότητα που του αρέσει 

Συνέντευξη δασκάλας: του αρέσει να 

βλέπει βίντεο 

Παρατήρηση: δουλεύει αυτόνομα της 

ασκήσεις της τάξης και θέλει να πάρει 

καλό βαθμό 

 

Συνέντευξη δασκάλας: όταν παίζει με 

αντικείμενα ή ζωγραφίζει, φωνάζει για 

να τον αφήσουν να τελειώσει  

Παρατήρηση: δεν βγάζει βιβλία από την 

τσάντα του 

Παρατήρηση: Παίζει με αντικείμενα και 

ζωγραφίζει γιατί βαριέται να γράψει 

ορθογραφία 

Παρατήρηση: ζωγραφίζει στα βιβλία 

του την ώρα που κάνει ασκήσεις ή γρά-

φει ορθογραφία 

Α
ισ

θ
η

τη
ρ
ια

κ
ό

 Παρατήρηση: όταν θυμώνει κάνει 

γκριμάτσες ή όταν θέλει να τραβήξει 

την προσοχή κάνει παίρνει το λυπημέ-

νο ύφος 

Παρατήρηση: όταν έχει πολλά νεύρα 

πηγαίνει και ξαπλώνει στο παγκάκι της 

τάξης για να ηρεμήσει 

 

Ο Χάρης σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρατήρησης τρέχει στις σκάλες 

για να κατέβει ή να ανέβει πρώτος στην τάξη, βρίζει και φτύνει τους συμμαθητές του 

όταν χάνει στο παιχνίδι ή όταν δεν τον παίζουν. Τα στοιχεία αυτά έρχονται σε συμ-

φωνία με τη συνέντευξη της δασκάλας του, καθώς και με δικές του δηλώσεις στην 

συνέντευξη που είχε με την ερευνήτρια. Επίσης, σύμφωνα με την παρατήρηση ο Χά-

ρης μετά από ένα καβγά ή μια έντονη κρίση θυμού, δεν παραδέχεται ότι φταίει σε κά-

τι και δηλώνει ότι φταίνε μόνο οι συμμαθητές του.  

Παρ’ όλες τις κόντρες του με τους συμμαθητές του στο CWIL ο Χάρης επιζη-

τά την αποδοχή τους και την αποδοχή της δασκάλας του. Το πρώτο στοιχείο επιβε-

βαιώνεται και μέσω της παρατήρησης όπου ο Χάρης στο διάλειμμα πηγαίνει και ζητά 

από τους συμμαθητές του να παίξουν και είναι πολύ χαρούμενος στο τέλος του δια-

λείμματος αν συμβεί αυτό. Το δεύτερο στοιχείο επιβεβαιώνεται από τη συνέντευξη 

της δασκάλας του η οποία αναφέρει πως ο Χάρης θέλει να είναι ο βοηθός της και του 

αρέσει η λεκτική επιβράβευση του. Επίσης, στη συνέντευξη του ο Χάρης δηλώνει 

πως θέλει να κάνει χαρούμενη την κυρία του και να είναι περήφανη γι’ αυτόν. 

Τέλος, σύμφωνα με το CWIL αλλά και τη συνέντευξη του μαθητή, φαίνεται 

πως τον κινητοποιεί να γνωρίζει ότι θα κερδίσει κάποια αμοιβή για την καλή του συ-

μπεριφορά. Και στην παρατήρηση φάνηκε πως όταν προέβαινε στις ανεπιθύμητες 

συμπεριφορές και καταλάβαινε πως δεν θα πάρει κάποια αμοιβή, γινόταν πολύ ανή-

συχος. 
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Συμπερασματικά ο Χάρης τρέχει στις σκάλες, φτύνει και βρίζει τους συμμα-

θητές του με σκοπό να προσελκύσει την προσοχή τους (θετική κοινωνική ενίσχυση). 

Η υπόθεση επιβεβαιώθηκε και με τη χρήση του Function Matrix (βλ. Πίνακας 9). 

 

Πίνακας 9. Χάρης-Function Matrix 

 

 
       Function Matrix  Χάρης 

 Θετική ενίσχυση Αρνητική ενίσχυση 

Π
ρ
ο
σ

ο
χή

 

CWIL: επιζητά την αποδοχή της δα-

σκάλας του και τον συμμαθητών του 

Συνέντευξη δασκάλας: ρωτάει την δα-

σκάλα του αν είναι χαρούμενη γι’ αυ-

τόν 

Συνέντευξη μαθητή: θέλει να είναι ο 

βοηθός της δασκάλας 

Παρατήρηση: τρέχει στις σκάλες γιατί 

θέλει οι συμμαθητές του να του πουν 

ότι είναι πρώτος 

Παρατήρηση: επιζητά την προσοχή 

των συμμαθητών του κυνηγώντας τους 

 

Συνέντευξη δασκάλας: όταν βρίζει ή 

φτύνει οι συμμαθητές του σταματούν να 

τον συναναστρέφονται 

Παρατήρηση: όταν μαλώσει με τους 

συμμαθητές του, απομακρύνεται για να 

μην τον βρει η δασκάλα του 

 

 

Α
ντ

ικ
εί

μ
εν

α
/ 

Δ
ρ
α

σ
τη

ρ
ιό

τη
τε

ς 

CWIL: θέλει να παίρνει αμοιβές 

Συνέντευξη μαθητή: θέλει να κερδίζει 

αυτοκόλλητα 

Συνέντευξη δασκάλας: φτύνει και βρί-

ζει όταν χάνει στα παιχνίδια ή όταν 

νιώθει ότι απειλείται 

Παρατήρηση: αν δεν τον παίζουν οι 

συμμαθητές του, βρίζει και φτύνει 

 

 

Α
ισ

θ
η

τη
ρ
ια

κ
ό

 Παρατήρηση: κλαίει όταν είναι ανα-

στατωμένος 

Παρατήρηση: βιώνει μεγάλη ένταση 

στο σώμα του όταν είναι θυμωμένος 

Συνέντευξη δασκάλας: όταν ηρεμήσει 

κάνει σαν να μην συνέβη τίποτα 

Παρατήρηση: κάνει άσχημες γκριμά-

τσες για να τρομάξει τα παιδιά 
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6.3 Διαμορφωτική Αξιολόγηση-Παρέμβαση 

6.3.1 Ανάπτυξη προγράμματος παρέμβασης  

 Το πρόγραμμα παρέμβασης βασίστηκε Behavior Support Plan (BSP) των 

Wright και συν. (2013). Το πρόγραμμα είναι εξατομικευμένο, προσαρμοσμένο στις 

ανάγκες του κάθε μαθητή και βασισμένο στα αποτελέσματα της ΛΑΣ και στις ιδιαί-

τερες συνθήκες της τάξης και της λειτουργίας του σχολείου. Οι πέντε φάσεις του 

προγράμματος για τον κάθε μαθητή αναπτύσσονται παρακάτω: 

Θέμης  

 Μέρος 1
ο
: Περιβαλλοντικοί παράγοντες και απαραίτητες αλλαγές 

Π
α

ρ
α

τ
ή

ρ
η

σ
η

 κ
α

ι 
α

ν
ά

λ
υ

σ
η

 Μετά την παρατήρηση και την καταγραφή της υπόθεσης για τις συμπεριφορές 

του μαθητή, το σκοπό των συμπεριφορών και το πώς επηρεάζουν την λειτουρ-

γικότητα του μαθητή μέσα στην τάξη, οι συμπεριφορές που επιλέχθηκαν είναι: 

 Μιλάει χωρίς άδεια. 

 Σηκώνεται από την καρέκλα του. 

 Δεν ακολουθεί το πρόγραμμα της τάξης. 

 Παίζει με αντικείμενα και ζωγραφίζει. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της A-B-C οι περιβαλλοντικές συνθήκες που 

ευνοούν την εμφάνιση των συμπεριφορών του είναι: 

 Καθόταν σε θρανίο στο πίσω μέρος της τάξης. Επομένως υπήρχε η δυ-

νατότητα να σηκώνεται από την καρέκλα του και να κινείται στο χώρο.  

 Η θέση του ήταν μακριά από την συνήθη θέση της δασκάλας του, με 

αποτέλεσμα να σηκώνεται συνέχεια για να «της πει κάτι». 

 Καθόταν κοντά στην ντουλάπα της τάξης όπου φυλάσσονταν οι λευκές 

κόλλες Α4, επομένως σηκωνόταν συνεχώς για να παίρνει χαρτί να ζω-

γραφίσει. 

 Η ομάδα που καθόταν αποτελούταν από αγόρια, τα οποία δεν παρακι-

νούσαν τον μαθητή να μένει συγκεντρωμένος στο μάθημα. 
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Π
α

ρ
έμ

β
α

σ
η

 Οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο περιβάλλον της τάξης καθώς και στον 

τρόπο που υποστηρίζεται ο μαθητής είναι οι εξής: 

 Αλλαγές στο χώρο 

 Αλλαγή στη θέση του μαθητή. Ο μαθητής θα καθίσει στην ομά-

δα που βρίσκεται μπροστά από την έδρα της δασκάλας. 

 Αλλαγή στην ομάδα του μαθητή. Τα μέλη της καινούριας ομά-

δας είναι κορίτσια. Συγκεκριμένα ο μαθητής κάθετα δίπλα σε 

μια συμμαθήτριά του που κάνουν παρέα και γενικά τον βοηθάει 

και τον προσέχει. 

 Έξοδος της εκπαιδευτικού της παράλληλης από την ομάδα. Η 

εκπαιδευτικός δεν κάθεται δίπλα στα παιδί, αλλά δίπλα στην 

ομάδα. 

 Αλλαγές στα υλικά/αντικείμενα 

 Απομάκρυνση των χαρτιών που μπορούσε να χρησιμοποιήσει 

από την ντουλάπα και τοποθέτησή τους στο συρτάρι της δα-

σκάλας. 

 Απομάκρυνση από την τσάντα του αντικειμένων που του απο-

σπούν την προσοχή. 

 Αλλαγές στην ύλη  

 Μείωση του μεγέθους της ορθογραφίας και της ανάγνωσης. 

 Αλλαγές στην αλληλεπίδραση του μαθητή με τη δασκάλα και τα μέλη 

της ομάδας 

 Θετικά σχόλια και ενθάρρυνση. 

 Αλληλεπίδραση με τα μέλη της ομάδας και οργάνωση κοινών 

δραστηριοτήτων. 

 

 Μέρος 2
ο
: Λειτουργικοί παράγοντες και διδασκαλία νέων συμπεριφορών 

και στήριξη 

Π
α

ρ
α

τ
ή

ρ
η

σ
η

 

κ
α

ι 
α

ν
ά

λ
υ

σ
η

 Η υπόθεση για την εμφάνιση των συμπεριφορών αναπτύχθηκε παραπάνω. Στο 

δεύτερο μέρος της παρατήρησης και ανάλυσης καταγράφηκαν οι εναλλακτικές 

θετικές λειτουργικές συμπεριφορές καθώς και οι επιθυμητές συμπεριφορές.  

Επομένως οι θετικές εναλλακτικές συμπεριφορές που επιλέχθηκαν και εξυπη-
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ρετούν τις ανάγκες του μαθητή είναι: 

 Να ζητάει άδεια για να ζωγραφίσει, όταν δεν έχει συγκεκριμένη δρα-

στηριότητα ή όταν τελειώνει τις ασκήσεις του. 

 Να ζητά διάλειμμα/ χρόνο για χαλάρωση. 

 Να σηκώνει το χέρι του και να περιμένει τη σειρά του για να μιλήσει. 

Οι επιθυμητές συμπεριφορές που επιλέχθηκαν ήταν ήδη κατεκτημένες από το 

μαθητή, απλά δεν τις χρησιμοποιούσε κατάλληλα. Αυτές είναι: 

 Να περιμένει να ολοκληρώσει τις εργασίες του, για να ζωγραφίσει ή να 

ασχοληθεί με προτεινόμενη δραστηριότητα. 

 Να βγάζει τα βιβλία του. 

 Να ολοκληρώνει τις ασκήσεις του στο χρόνο που του ζητείται. 

 Να ζητά άδεια για να σηκωθεί από την καρέκλα του. 

Π
α

ρ
έμ

β
α

σ
η

 Στο πρώτο μέρος της παρέμβασης αναφέρονται οι διδακτικές στρατηγικές, οι 

αλλαγές στο πρόγραμμα και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την εκμάθη-

ση και χρήση των νέων συμπεριφορών: 

 Να μάθουμε στον Θέμη να ζητά πρώτα βοήθεια από κάποιο μέλος της 

ομάδας του. 

 Να χρησιμοποιεί μια λίστα ελέγχου που ήταν κολλημένη πάνω στο 

θρανίο του για να θυμάται ποιες είναι οι συμπεριφορές που πρέπει να 

εμφανίζει (Παράρτημα). 

 Να δηλώνει στη δασκάλα του αυτό που θέλει με επιχειρήματα και χω-

ρίς φωνές. 

 Εκπαιδεύσαμε τη συμμαθήτρια του που καθόταν δίπλα του και κάθε 

φορά που ο Θέμης εμφάνιζε μια επιθυμητή συμπεριφορά (από τη λίστα 

που ήταν πάνω στο θρανίο του), κολλούσε ένα αυτοκόλλητο δίπλα στη 

ανάλογη εικόνα της συμπεριφοράς (Παράρτημα). 

Πιο αναλυτικά, το σύστημα ανταλλάξιμων αμοιβών που σχεδιάστηκε αποτε-

λούταν από δυο λίστες. Η μια ήταν τοποθετημένη οριζόντια στο πάνω μέρος 

του θρανίου του και λειτουργούσε ως υπενθύμιση για τις συμπεριφορές που 

έπρεπε να εμφανίζει. Οι συμπεριφορές ήταν: Σηκώνω το χέρι μου για να μιλή-

σω, Παίρνω άδεια για να σηκωθώ από την καρέκλα μου, Βγάζω τα βιβλία μου 

και Κάνω τις ασκήσεις μου. Δεξιά και κάθετα στο θρανίο του ήταν κολλημένη 

η δεύτερη λίστα με τις ίδιες συμπεριφορές. Κάθε φορά μου εμφάνιζε μια συ-



[94] 
 

μπεριφορά η συμμαθήτριά του, του κολλούσε ένα αυτοκόλλητο στην αντί-

στοιχη θέση. Υπήρχε «μπόνους» αυτοκόλλητο εάν τα βιβλία του και το θρανίο 

του ήταν καθαρά, χωρίς μουτζούρες. Κάθε φορά που συγκέντρωνε 10 αυτο-

κόλλητα είχε πρόσβαση σε ένα χάρτη θησαυρού και στην αντίστοιχη δραστη-

ριότητα με θέμα τον Αμαζόνιο που τον ενδιέφερε πολύ.  

Στο δεύτερο μέρος αναφέρονται οι ενισχυτές που επιλέχθηκαν και είναι λεκτι-

κοί, κοινωνικοί και λιγότερο υλικοί: 

 Λεκτική επιβράβευση, αναγνώριση της προσπάθειάς του από τους δα-

σκάλους και τους συμμαθητές του. 

 Ενημέρωση των γονέων στο τέλος της ημέρας για την καλή συμπερι-

φορά του. 

 Λίστα «πόντων» με αυτοκόλλητα. 

 Ελεύθερη ώρα να επιλέξει μια δραστηριότητα που θέλει. 

 Πρόσβαση σε δραστηριότητα που τον ευχαριστεί και τον ηρεμεί. 

 Μελέτη ενός θέματος που τον ενδιαφέρει. 

 Ζωγραφική. 

 

 

 Μέρος 3
ο
: Στρατηγικές επαναφοράς (reactive strategies) 

 

Στο 3
ο
 μέρος αναφέρονται οι στρατηγικές που θα χρησιμοποιηθούν σε περί-

πτωση που ο μαθητής επανεμφανίσει τις ανεπιθύμητες συμπεριφορές και εί-

ναι: 

 Παρακίνηση/υπενθύμιση στο μαθητή να χρησιμοποιήσει την εναλλα-

κτική ή επιθυμητή συμπεριφορά. 

 Η ενημέρωση όλων τον εκπαιδευτικών που εμπλέκονται με το παιδί, 

για το πώς θα συμπεριφερθούν σε περίπτωση που ο μαθητής εμφανίζει 

τις ανεπιθύμητες συμπεριφορές. 

 Θετική συζήτηση με το μαθητή μόλις «τελειώσει» η συμπεριφορά. 

 Περισσότερη ενίσχυση. 
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 Μέρος 4
ο
: Στόχοι συμπεριφοράς 

 
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, καταγράφηκαν 

οι στόχοι της συμπεριφοράς. Πρόκειται για την καταγραφή των συνθηκών, 

των παλαιότερων και των νέων συμπεριφορών σε μορφή διαγράμματος (βλ 

Γράφημα 3-5). 
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Γράφημα 3. Θέμης-Συμπεριφορά 1η 

 

Γράφημα 4. Θέμης-Συμπεριφορά 2η 

 

Γράφημα 5. Θέμης-Συμπεριφορά 3η 

 

 

Δεν εντοπίστηκαν 
συγκεκριμένα γεγονότα 

πλαισίου. 

Δεν έχει συγκεκριμένη 
δραστηριότητα ή 
γίνεται ελεύθερη 

συζήτηση. 

Να ζητά άδεια για να 
σηκωθεί από την 

καρέκλα του. 

Έπαινος της δασκάλας/ 
Κερδίζει ένα 

αυτοκόλλητο στη λίστα 
του. 

Σηκώνεται από την 
καρέκλα του για να 

πάρει χαρτί/υλικά για 
να 

ζωγραφίσει/Θυμώνει 
αν δεν τον αφήσουν. 

Να ζητά άδεια για να 
ζωγραφίσει. 

Ζωγραφίζει αυτό που 
θέλει εκέινη τη στιγμή 
και δεν σταματά αν δεν 

τελειώσει. 

Δεν εντοπίστηκαν 
συγκεκριμένα γεγονότα 

πλαισίου. 

Η δασκάλα ρωτά τα 
παιδιά και ζητά 

προφορική απάντηση. 

- 

Μιλά χωρίς να του 
δώσουν τον λόγο/ 

Επιμένει και φωνάζει 
μέχρι να τον αφήσουν 

να μιλήσει. 

Να σηκώνει το χέρι του 
και να περιμένει να του 

δώσουν άδεια. 

Η δασκάλα ακούει 
αυτό που θέλει να πει. 

Δεν εντοπίστηκαν 
συγκεκριμένα γεγονότα 

πλαισίου. 

Η δασκάλα ζητά να 
βγάλουν βιβλία και να 

κάνουν ασκήσεις. 

Να βγάζει τα βιβλία 
του και να 

ολοκληρώνει τις 
ασκήσεις του. 

Έπαινος της δασκάλας/ 
Κερδίζει ένα 

αυτοκόλλητο στη λίστα 
του. 

Δε βγάζει τα βιβλία 
του, ζωγραφίζει ή 

παίζει με 
αντικείμενα/Θυμώνει 

αν τον διακόψουν. 

Να ζητά διάλειμμα/ 
Χρόνο για χαλάρωση. 

Καθυστερεί να κάνει 
δραστηριότητες που 

δεν του αρέσουν. 
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Χάρης  

 Μέρος 1
ο
: Περιβαλλοντικοί παράγοντες και απαραίτητες αλλαγές 

Π
α

ρ
α

τ
ή

ρ
η

σ
η

 κ
α

ι 
α

ν
ά

λ
υ

σ
η

 Μετά την παρατήρηση και την καταγραφή της υπόθεσης για τις συμπεριφορές 

του μαθητή, το σκοπό των συμπεριφορών και το πώς επηρεάζουν την λειτουρ-

γικότητα του μαθητή στο διάλειμμα και στη σχέση του με τους συμμαθητές 

του , οι συμπεριφορές που επιλέχθηκαν είναι: 

 Τρέχει στις σκάλες 

 Βρίζει 

 Φωνάζει/Τσιρίζει 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της A-B-C οι προγνωστικοί παράγοντες που 

ευνοούν την εμφάνιση των συμπεριφορών είναι: 

 Η συναναστροφή του με συγκεκριμένους συμμαθητές του που τον κο-

ροϊδεύουν και δεν είναι υποστηρικτικοί απέναντί του. 

  Η έλλειψη υποστήριξης του μαθητή από τους εφημερεύοντες εκπαι-

δευτικούς. 

 Η κούραση του. Οι συμπεριφορές του, σύμφωνα με την παρατήρηση, 

εμφανίζονταν κυρίως στο 2
ο
 και 3

ο
 διάλειμμα. 

 Η διάθεση με την οποία έρχεται από το σπίτι. Αν έχει κοιμηθεί αργά το 

προηγούμενο βράδυ ή αν έχει μαλώσει με τον αδερφό του το πρωί, εί-

ναι πιο ανήσυχος και ευέξαπτος στο σχολείο. 

Οι περιβαλλοντικές συνθήκες που ευνοούν την εμφάνιση των συμπεριφορών 

του είναι: 

 Οι συμμαθητές του μόλις χτυπήσει το κουδούνι τρέχουν να κατέβουν 

τις σκάλες. 

 Το σχολείο έχει μεγάλη αυλή που εκτείνεται και πίσω από το κτήριο. 

Εκεί δεν είναι εύκολη η επίβλεψή του. 

 Η έλλειψη οργανωμένου παιχνιδιού. 

 Τα παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά είναι κυρίως πολεμικού χαρακτή-

ρα, και του δημιουργεί ένταση.  



[98] 
 

Π
α

ρ
έμ

β
α

σ
η

 Οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο περιβάλλον, στις δομές καθώς και στον 

τρόπο που υποστηρίζεται ο μαθητής είναι οι εξής: 

 Αλλαγή στον τρόπο που κατεβαίνουν από την τάξη. Συμφωνήθηκε να 

κατεβαίνουν σε ζευγάρια. 

 Αλλαγή στον τρόπο που ανεβαίνει ο μαθητής στην τάξη. Έγινε ο βοη-

θός της δασκάλας και των ειδικοτήτων. Έπρεπε μόλις χτυπήσει το κου-

δούνι να περιμένει έξω από το γραφείο για να βοηθήσει τον εκπαιδευ-

τικό να ανέβει στην τάξη. 

 Αλλαγή στο χώρο που έπαιζαν στην αυλή για να μπορούν να απευθύ-

νονται εύκολα σε κάποιον εκπαιδευτικό όταν υπάρχει πρόβλημα. 

 Ενσωμάτωση του μαθητή σε καινούρια ομάδα «φίλων» κατά τη διάρ-

κεια του διαλείμματος. 

 Ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών για τον τρόπο που πρέπει να χει-

ρίζονται το μαθητή στο διάλειμμα. 

 

 

 Μέρος 2
ο
: Λειτουργικοί παράγοντες και διδασκαλία νέων συμπεριφορών 

και στήριξη 

Π
α

ρ
α

τ
ή

ρ
η

σ
η

 κ
α

ι 
α

ν
ά

λ
υ

σ
η

 Η υπόθεση για την εμφάνιση των συμπεριφορών αναπτύχθηκε παραπάνω. Στο 

δεύτερο μέρος της παρατήρησης και ανάλυσης, όπως και για τον Θέμη, κατα-

γράφηκαν οι εναλλακτικές θετικές λειτουργικές συμπεριφορές καθώς και οι 

επιθυμητές συμπεριφορές.  

Επομένως οι θετικές εναλλακτικές συμπεριφορές που επιλέχθηκαν και εξυπη-

ρετούν τις ανάγκες του μαθητή είναι: 

 Να απομακρύνεται από το σημείο που δημιουργείται η ένταση, για να 

ηρεμήσει. 

 Να λέει στην εκπαιδευτικό του τι συνέβη. 

 Να ζητά ευγενικά από τους συμμαθητές του, αυτό που θέλει. 

 Να κατεβαίνει τις σκάλες με ένα συμμαθητή του. 

 Να ανεβαίνει στην τάξη με τον εκπαιδευτικό. 

Οι επιθυμητές συμπεριφορές που επιλέχθηκαν είναι: 

 Να αποδέχεται την ήττα ήρεμα και να συνεχίζει το παιχνίδι. 
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 Να σταματά να επιμένει όταν οι συμμαθητές του δε θέλουν να παίξουν 

ή να του μιλήσουν. 

 Να κατεβαίνει και να ανεβαίνει ήρεμα μόνος του τις σκάλες. 

Π
α

ρ
έμ

β
α

σ
η

 Στο πρώτο μέρος της παρέμβασης αναφέρονται οι διδακτικές στρατηγικές, οι 

αλλαγές στο πρόγραμμα και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την εκμάθη-

ση και χρήση των νέων συμπεριφορών: 

 Να επιλέξουμε μαζί με το μαθητή ένα χώρο που θα μπορεί να πηγαίνει 

για να ηρεμεί. 

 Να δείξουμε στο μαθητή ποια είναι η στάση σώματος που μπορεί να 

χρησιμοποιεί όταν θυμώνει. 

 Να επιλέξουμε μαζί με το μαθητή μια καινούρια παρέα παιδιών που θα 

μπορούσε να παίζει στο διάλειμμα. 

 Να παρακινήσουμε τον μαθητή να αναφέρει στη δασκάλα του τα περι-

στατικά που συμβαίνουν, για να μπορέσει να τον βοηθήσει. 

 Να κερδίζει στο τέλος της ημέρας ένα αυτοκόλλητο στο άλμπουμ του, 

για την καλή του συμπεριφορά.  

Για να γίνεται ο έλεγχος του πότε μπορεί να πάρει αυτοκόλλητο για την καλή 

του συμπεριφορά, σχεδιάστηκε μια λίστα η οποία περιελάμβανε τα μαθήματα 

και τα διαλείμματα (Παράρτημα). Στη λίστα σημείωνε, αρχικά η δασκάλα και 

στη συνέχεια ο μαθητής, μια φατσούλα (χαρούμενη ή λυπημένη) στο αντί-

στοιχο κουτάκι του διαλείμματος. Εάν είχε μόνο μια λυπημένη φατσούλα 

μπορούσε να κερδίσει αυτοκόλλητο, ενώ αν είχε περισσότερες όχι. Αν συγκέ-

ντρωνε 10 αυτοκόλλητα κέρδιζε ένα μικρό δώρο. Επειδή ο μαθητής ήθελε να 

έχει οργανωμένες τις δραστηριότητες της ημέρας, επιλέξαμε να μη δημιουρ-

γήσουμε μια ξεχωριστή λίστα με τα διαλείμματα, αλλά να περιλαμβάνονται 

μέσα στη λίστα του ημερήσιου προγράμματος του μαθητή.  

 

Στο δεύτερο μέρος αναφέρονται οι ενισχυτές που επιλέχθηκαν και είναι λεκτι-

κοί, κοινωνικοί και λιγότερο υλικοί: 

 Λεκτική επιβράβευση, αναγνώριση της προσπάθειάς του από τους δα-

σκάλους και τους συμμαθητές του. 

 Ενημέρωση των γονέων στο τέλος της ημέρας για την καλή συμπερι-

φορά του. 
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 Άλμπουμ με αυτοκόλλητα. 

 Ελεύθερη ώρα να επιλέξει μια δραστηριότητα που θέλει. 

 Πρόσβαση στη βιβλιοθήκη και δανεισμός βιβλίου. 

 Παρακολούθηση ταινίας. 

 

 Μέρος 3
ο
: Στρατηγικές επαναφοράς (reactive strategies) 

 

Στο 3
ο
 μέρος αναφέρονται οι στρατηγικές που θα χρησιμοποιηθούν σε περί-

πτωση που ο μαθητής επανεμφανίσει τις ανεπιθύμητες συμπεριφορές και είναι 

οι ίδιες που χρησιμοποιήθηκαν και για τον Θέμη: 

 Παρακίνηση/υπενθύμιση στο μαθητή να χρησιμοποιήσει την εναλλα-

κτική ή επιθυμητή συμπεριφορά. 

 Η ενημέρωση όλων τον εκπαιδευτικών που εμπλέκονται με το παιδί, 

για το πώς θα συμπεριφερθούν σε περίπτωση που ο μαθητής εμφανίζει 

τις ανεπιθύμητες συμπεριφορές. 

 Θετική συζήτηση με το μαθητή μόλις «τελειώσει» η συμπεριφορά. 

 Περισσότερη ενίσχυση. 

 

 Μέρος 4
ο
: Στόχοι συμπεριφοράς 

 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, καταγράφηκαν 

οι στόχοι της συμπεριφοράς. Πρόκειται για την καταγραφή των συνθηκών, 

των παλαιότερων και των νέων συμπεριφορών σε μορφή διαγράμματος.  
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Γράφημα 6. Χάρης-Συμπεριφορά 1η 

 

Γράφημα 7. Χάρης-Συμπεριφορά 2η 

 

Γράφημα 8. Χάρης-Συμπεριφορά 3η 

 

 

Είναι ταραγμένος από 
την ώρα που έρχεται 

στο σχολείο. 

Χάνει στο παιχνίδι ή 
σε μια δραστηριότητα. 

Να αποδέχεται την 
ήττα ήρεμα και να 

συνεχίζει το παιχνίδι. 

Έπαινος της δασκάλας/ 
Χαρούμενη φατσούλα 

στη λίστα του. 

Βρίζει/φωνάζει/φτύνει. 

Απομακρύνεται για να 
ηρεμήσει και λέει στη 

δασκάλα του τι συνέβη. 

Να αποφύγει την 
επίπληξη του 

εκπαιδευτικού. 

Δεν εντοπίστηκαν 
συγκεκριμένα 

γεγονότα πλαισίου. 

Οι συμμαθητές του  δε 
θέλουν να παίξουν 

μαζί του ή να 
ακούσουν αυτό που 
θέλει να τους πει. 

Να σταματά να 
επιμένει όταν οι 

συμμαθητές του δε 
θέλουν να παίξουν μαζί 
του ή να του μιλήσουν. 

Έπαινος της δασκάλας/ 
Χαρούμενη φατσούλα 

στη λίστα του. 

Βρίζει και κυνηγάει 
τους συμμαθητές του. 

Να ζητά ευγενικά αυτό 
που θέλει. 

Κερδίζει την προσοχή 
των συμμαθητών του. 

Δεν εντοπίστηκαν 
συγκεκριμένα γεγονότα 

πλαισίου. 

Χτυπάει κουδούνι για 
έξω ή για μέσα. 

Να αναβαίνει και να 
κατεβαίνει ήρεμα 

μόνος του. 

Έπαινος της δασκάλας/ 
Χαρούμενη φατσούλα 

στη λίστα του 

Τρέχει στις σκάλες. 

Να κατεβαίνει με 1 
συμμαθητή του και να 

αναβαίνει με τη 
δασκάλα του. 

Φτάνει πρώτος. 
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6.3.2 Πλάνο προγράμματος παρέμβασης 

 Το πρόγραμμα παρέμβασης είχε διάρκεια 8 εβδομάδες. Αρχικά έγινε μια σει-

ρά συναντήσεων εκτός τάξης με τους μαθητές για να συζητηθεί το πρόγραμμα που θα 

ακολουθούσε, οι στόχοι που τέθηκαν, οι αλλαγές που θα γίνονταν στην τάξη και στο 

πρόγραμμα, οι προσδοκίες μας καθώς και το σύστημα αμοιβών, έτσι όπως προέκυ-

ψαν μέσα από την αρχική αξιολόγηση. Οι συναντήσεις αυτές έγινα την πρώτη εβδο-

μάδα του προγράμματος.  

Στο ίδιο χρονικό διάστημα έγινε μια συζήτηση με τις εκπαιδευτικούς της τά-

ξης όπου τους γνωστοποιήθηκαν οι στόχοι του προγράμματος και ποιες διαδικασίες 

θα ακολουθήσει η ερευνήτρια για την εκπόνησή του. Επίσης, συζητήθηκε με τις εκ-

παιδευτικούς και ο δικός τους ρόλος στο πρόγραμμα.  

Θέμης 

 1
η
 Εβδομάδα-Έξω από την τάξη: 

1
η
 Συνάντηση: Η ερευνήτρια έγραψε μια ιστορία με τίτλο «Ο Πέπε πά-

ει σχολείο», όπου εξιστορούσε την καθημερινότητα ενός παιδιού στο 

σχολείο. Οι προκλήσεις που αντιμετώπιζε ο ήρωας ήταν αυτές με τις 

οποίες ερχόταν κ αι ο Θέμης αντιμέτωπος μέσα στην τάξη. Με αφορμή 

την ιστορία έγινε μια συζήτηση με το μαθητή και του ζητήθηκε να ε-

ντοπίσει ποιες συμπεριφορές εμποδίζουν τον ήρωα να λειτουργήσει 

μέσα στην τάξη. Έπειτα συζητήθηκαν οι ομοιότητες με τη δική του 

θέση μέσα στην τάξη και πως θα μπορούσαν οι προβληματικές συμπε-

ριφορές του να εξομαλυνθούν. Τέλος, «σχεδιάστηκαν» οι εναλλακτι-

κές συμπεριφορές που θα έπρεπε να χρησιμοποιεί σε αντικατάσταση 

αυτών που του δημιουργούν ένταση μέσα στην τάξη. (1 διδακτική ώ-

ρα) 

2
η
 Συνάντηση: Η ερευνήτρια ζήτησε από το μαθητή να συμπληρώσουν 

μαζί ένα βιβλίο με τίτλο «Don’t be an Angry Bird» 
6
. Πρόκειται για 

ένα βιβλίο στο οποίο κάθε σελίδα απεικονίζει ένα angry bird και το 

παιδί καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις προτείνοντας λύσεις για τη 

διαχείριση του θυμού του. Ο λόγος που έγινε αυτή η δραστηριότητα 

ήταν για να μπορέσει ο Θέμης να ελέγξει την εκρήξεις θυμού του, οι 

οποίες πολλές φορές συνδέονταν με τις συμπεριφορές που επιλέχθη-

                                                           
6
 http://thehometeacher.org/2012/02/dont-be-an-angry-bird-free-printables.html  

http://thehometeacher.org/2012/02/dont-be-an-angry-bird-free-printables.html


[103] 
 

καν να δουλευτούν στο πρόγραμμα. Έπειτα, δημιουργήθηκαν δυο αφί-

σες με τις συμπεριφορές που εκφράζουν θυμό και τις λύσεις, με σκοπό 

την άμεση οπτική επαφή και ανατροφοδότηση του μαθητή (2 διδακτι-

κές ώρες). 

3
η
 Συνάντηση: Σε αυτή τη συνάντηση ενημερώθηκε ο μαθητής για το 

σύστημα αμοιβών. Του εξηγήσαμε ποιες συμπεριφορές του θα κερδί-

ζουν πόντο και του δείξαμε τη λίστα στην οποία θα κολλούσε τα αυ-

τοκόλλητα του. Ο Θέμης ανέφερε συνέχεια πως θέλει να ταξιδέψει 

στον Αμαζόνιο. Με αφορμή αυτή του την επιθυμία κατασκευάστηκε 

ένα χάρτης κρυμμένου θησαυρού όπου ο μαθητής κάθε φορά που θα 

συγκέντρωνε τον προκαθορισμένο αριθμό πόντων (αυτοκόλλητα) θα 

κέρδιζε ένα στοιχείο για το χάρτη του. Επομένως συμφωνήθηκε ο α-

ριθμός των πόντων που πρέπει να συμπληρώσει για να έχει πρόσβαση 

στον χάρτη καθώς και η διαδικασία που θα ακολουθούσαμε για τη δι-

εκπεραίωση της «αποστολής» του (1 διδακτική ώρα). 

4
η
 Συνάντηση: Η συνάντηση αυτή ήταν η τελευταία που πραγματο-

ποιήθηκε με σκοπό την ενημέρωση και την εισαγωγή του μαθητή στο 

πρόγραμμα. Σε αυτή τη συνάντηση υπογράφηκε το Συμβόλαιο ανάμε-

σα στην ερευνήτρια και στο μαθητή όπου αναγράφονταν οι συμπερι-

φορές που έπρεπε να ακολουθήσει ο μαθητής και η δέσμευση της ε-

ρευνήτριας για την τήρηση των αμοιβών του (1 διδακτική ώρα). 

 2
η
-3

η
 Εβδομάδα - Μέσα στην τάξη  

Αρχικά αλλάξαμε τη διάταξη των ομάδων και τοποθετήσαμε το 

μαθητή σε καινούρια ομάδα κοντά στην έδρα της δασκάλας. Ο μαθη-

τής κάθισε μαζί με μια συμμαθήτρια του η οποία τον βοηθούσε μέσα 

στην τάξη όταν χρειαζόταν. Η ερευνήτρια κάθισε έξω από την ομάδα 

και δίπλα στο μαθητή. Τη 2
η
 εβδομάδα η ερευνήτρια προλάμβανε και 

έλεγχε την εμφάνιση των ανεπιθύμητων συμπεριφορών  προσφέροντας 

ανατροφοδότηση στο μαθητή και παρακινώντας τον να χρησιμοποιεί 

τις επιθυμητές συμπεριφορές. Κάθε φορά που ο μαθητής εμφάνιζε μια 

επιθυμητή συμπεριφορά η ερευνήτρια κολλούσε ένα αυτοκόλλητο στη 

λίστα του. 

Η ερευνήτρια υπενθύμιζε στο μαθητή ποια ήταν η συμπεριφο-

ρά που έπρεπε αν εμφανίσει π.χ. βγάλε τα βιβλία σου, μην ξεχάσεις να 
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σηκώσεις το χέρι σου. Κάθε φορά που ο μαθητής εμφάνιζε μια επιθυ-

μητή συμπεριφορά η ερευνήτρια τον επαινούσε και τον ενίσχυε θετικά 

να συνεχίσει.  

Την 3
η
 εβδομάδα η ερευνήτρια εκπαίδευσε τη διπλανή του Θέ-

μη να κολλάει εκείνη του πόντους στη λίστα του. Επίσης, άρχισε η 

παρακίνηση του μαθητή να απευθύνεται στην ομάδα του όταν έχει κά-

ποια απορία ή όταν χρειάζεται βοήθεια σε κάτι. Αυτή η κίνηση έγινε 

με σκοπό να ελαχιστοποιηθεί εξάρτηση του μαθητή από την ερευνή-

τρια καθώς και η ανάγκη του να δέχεται συνεχώς παρακινήσεις και 

βοήθεια από εκείνη. 

 4
η
 - 6

η
 Εβδομάδα - Μέσα στη τάξη (απόσβεση) 

Την 4
η
 εβδομάδα υπήρξε μια βαθμιαία απόσβεση της παρακίνησης 

και υπενθύμισης από την ερευνήτρια. Το ρόλο της είχε αναλάβει πλέον 

η διπλανή του μαθητή. 

Την 5
η
 εβδομάδα ο Θέμης ξεκίνησε να συμπληρώνει μόνος του τη 

λίστα των πόντων. Αυτό έγινε με τη βοήθεια της συμμαθήτριάς του 

και την υπενθύμιση της ερευνήτριας. Ο μαθητής παρακινούταν λεκτι-

κά να συμπληρώνει τους πόντους στη λίστα του. 

Την 6
η
 εβδομάδα ο μαθητής συμπλήρωνε μόνος του τη λίστα του 

με ελάχιστη βοήθεια από τη συμμαθήτριά του. Κατά τη διάρκεια όλης 

της παραπάνω διαδικασίας η ερευνήτρια επιβράβευε καθημερινά το 

μαθητή για την καλή συμπεριφορά του. 

 7
η 

- 8
η
 Εβδομάδα – Γενίκευση 

      Την 7
η
 εβδομάδα ξεκίνησε η γενίκευση σε παρόμοιες συνθήκες 

μέσα στην τάξη, σε άλλο μάθημα εκτός του προγράμματος παρέμβα-

σης, με την απουσία της ερευνήτριας. Τις ώρες που ο μαθητής ήταν 

μαζί με τη δασκάλα της τάξης οι συνθήκες ήταν ευνοϊκότερες καθώς η 

δασκάλα του γνώριζε τη διαδικασία που ακλουθούσε η ερευνήτρια. Η 

ερευνήτρια είχε ενημερώσει τους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων για 

το πρόγραμμα και προσαρμόσανε τις απαιτήσεις τους ανάλογα με τους 

στόχους του προγράμματος. Για παράδειγμα, ο δάσκαλος των εικαστι-

κών ανέθετε μια μόνο εργασία στον Θέμη και κέρδιζε έναν πόντο εάν 

την ολοκλήρωνε. Σε αυτό το στάδιο του προγράμματος σημαντικό ρό-
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λο είχε η συμμαθήτρια του Θέμη με την οποία ο μαθητής συνεργαζό-

ταν πολύ καλά και δεν αντιδρούσε όταν του παρείχε βοήθεια. 

Χάρης 

 1
η
 Εβδομάδα – Έξω από την τάξη 

1η Συνάντηση: Η ερευνήτρια μαζί με το μαθητή συζήτησαν, έγραψαν 

και ζωγράφισαν τους κανόνες που πρέπει να ακολουθεί ο μαθητής στο 

σχολείο αναφορικά με το διάλειμμα, τις σχέσεις του με τους συμμαθη-

τές του, το παιχνίδι. Επίσης αναφέρθηκαν στο ποιες συμπεριφορές 

μπορεί να εμφανίσει όταν μαλώνει με τους συμμαθητές του, όταν χά-

νει στο παιχνίδι ή όταν θέλει να ζητήσει κάτι από εκείνους. Έτσι φτιά-

ξανε ένα βιβλίο το οποίο θα χρησιμοποιούσε ο μαθητής ως οδηγό σε 

όλη τη διάρκεια του προγράμματος (2 διδακτικές ώρες). 

2
η
- 3

η
 Συνάντηση: Στη δεύτερη και τρίτη συνάντηση μέσα από παιχνί-

δια ρόλων και βιωματικές ασκήσεις ο μαθητής διδάχθηκε ποιες εκ-

φράσεις μπορεί να χρησιμοποιεί όταν θέλει να ζητήσει κάτι από τους 

συμμαθητές του, ποια είναι η σωστή στάση του σώματος όταν θυμώνει 

ή όταν νευριάζει καθώς και τι πρέπει να κάνει όταν χάνει στο παιχνίδι 

και όταν θυμώνει. Επίσης βρήκαν ένα μέρος στο οποίο ο μαθητής θα 

μπορούσε να πάει για να ηρεμήσει και ένα μέρος στο οποίο θα τον πε-

ρίμενε η ερευνήτρια για να συζητήσουν το συμβάν (3 διδακτικές ώ-

ρες). 

4
η
 Συνάντηση: Στην τελευταία συνάντηση ο μαθητής δήλωσε στην ε-

ρευνήτρια πως θέλει να βρει καινούριους φίλους για να παίζει μαζί 

τους. Επομένως συζήτησαν με ποια παιδιά θα ήθελε να κάνει παρέα 

και συμφώνησαν στον τρόπο που θα έκανε ο μαθητής την προσέγγιση. 

Έπειτα η ερευνήτρια έδειξε στο μαθητή τη λίστα ελέγχου της συμπε-

ριφοράς του οπού σε κάθε διάλειμμα θα σημείωνε εάν ήταν «καλός» 

και στο τέλος της ημέρας θα έπαιρνε ένα αυτοκόλλητο αν συγκέντρω-

νε τέσσερις χαμογελαστές φατσούλες. 

 2
η
 – 3

η
 Εβδομάδα (Συνεχής υποστήριξη) 

Για δυο εβδομάδες η ερευνήτρια βρισκόταν συνεχώς κοντά στο 

μαθητή με σκοπό να ελέγχει, να προλαμβάνει και να παρεμβαίνει όπο-

τε εμφανίζονταν οι προβληματικές συμπεριφορές. Στην αρχή κάθε δι-

αλείμματος η ερευνήτρια υπενθύμιζε στο μαθητή τις εναλλακτικές συ-
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μπεριφορές που έπρεπε να εμφανίσει ο μαθητής. Ακόμα, τον συνόδευε 

στις σκάλες παρέα με ένα συμμαθητή του. 

Στην αρχή της δεύτερης εβδομάδας, ο μαθητής επέλεξε μια 

ομάδα παιδιών που θα ήθελε να κάνει παρέα και η ερευνήτρια τον 

βοήθησε στην προσέγγιση και στην ομαλή ένταξή του στην ομάδα. 

Στο τέλος κάθε διαλείμματος η ερευνήτρια έδινε ανατροφοδό-

τηση στο μαθητή για τη συμπεριφορά του στο διάλειμμα και σημείω-

ναν μαζί της φατσούλα στο στη λίστα ελέγχου του. Ακόμα και όταν 

εμφανίζονταν προβληματικές συμπεριφορές, η ερευνήτρια ενθάρρυνε 

το μαθητή να προσπαθήσει να διορθώσει τη συμπεριφορά του στο ε-

πόμενο διάλειμμα (π.χ. να ζητήσει συγνώμη από τα παιδιά) και συζη-

τούσαν το γεγονός αναλύοντας τις ευθύνες του μαθητή και τις ευθύνες 

των άλλων παιδιών για το γεγονός. Στα διαλείμματα που ο μαθητής 

έπαιζε ήρεμος και εμφάνιζε τις εναλλακτικές συμπεριφορές που του 

υποδείκνυε η ερευνήτρια, η τελευταία τον ενθάρρυνε λεκτικά να συνε-

χίσει και του δήλωνε ότι είναι πολύ περήφανη για την πρόοδο του, κά-

τι που έκανε τον Χάρη πολύ χαρούμενο.  

 4
η
 – 6

η
 Εβδομάδα (Σταδιακή απόσβεση) 

Την τέταρτη εβδομάδα η ερευνήτρια άρχισε σταδιακά να απο-

μακρύνεται από το μαθητή, έχοντας όμως ακόμα οπτική επαφή μαζί 

του. Σε αυτό το σημείο ο μαθητής ήταν εκείνος που έλεγε στην αρχή 

του κάθε διαλείμματος ποιες συμπεριφορές πρέπει να εμφανίσει και 

ποιες όχι. Επίσης άρχισε να σημειώνει εκείνος τη φατσούλα στη λίστα 

του, με τη βοήθεια της ερευνήτριας.  

Την πέμπτη εβδομάδα η ερευνήτρια βρισκόταν πάλι στην αυλή 

αλλά σε διαφορετικό σημείο από εκείνο που έπαιζε ο μαθητής και πα-

ρέμβαινε μόνο όταν χρειαζόταν. Επίσης, έπαψε να τον συνοδεύει στις 

σκάλες όταν κατέβαινε για διάλειμμα. Τον περίμενε στο τέλος της 

σκάλας και τον επαινούσε για την ορθή συμπεριφορά του. Τέλος, η 

ερευνήτρια ρωτούσε το μαθητή εάν πιστεύει ότι η συμπεριφορά του 

ήταν σωστή και αν έπρεπε να πάρει χαρούμενη φατσούλα. Ενθάρρυνε 

το μαθητή να της πει τι έκανε στο διάλειμμα και έτσι ξεκίνησε ο ίδιος 

να παραδέχεται εάν εμφάνισε ή όχι κάποια προβληματική συμπεριφο-

ρά και να αναλάβει τις ευθύνες του. 
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Την έκτη εβδομάδα η ερευνήτρια βρισκόταν στην αυλή αλλά 

μακριά από το μαθητή, σε σημείο που γνώριζε ο μαθητής. Έτσι ξεκί-

νησε να πηγαίνει εκείνος προς το μέρος της και να ζητά βοήθεια εάν 

αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα ή όταν νευρίαζε. Η ερευνήτρια τον 

βοηθούσε να ηρεμήσει και τον επαινούσε που κατάφερε να απομα-

κρυνθεί από το πρόβλημα και να το συζητήσει μαζί της. Επίσης, στα-

μάτησε να τον περιμένει στο τέλος της σκάλας. Βρισκόταν στο γρα-

φείο και ο μαθητής μόλις κατέβαινε πήγαινε να την βρει για να της πει 

ότι κατέβηκε ήρεμος τις σκάλες.  

 7
η
 – 8

η
 Εβδομάδα (Γενίκευση) 

Την έβδομη και όγδοη εβδομάδα ο μαθητής κινούνταν πλέον 

ανεξάρτητος στην αυλή χωρίς την άμεση επίβλεψη της ερευνήτριας. 

Επιπλέον, άρχισε να κατεβαίνει μόνος του τις σκάλες αλλά συνέχιζε 

να πηγαίνει στο γραφείο να βρει την ερευνήτρια. Επίσης, συμπλήρωνε 

μόνος του τη φατσούλα στη λίστα του. Η ερευνήτρια τον επαινούσε 

στο τέλος κάθε διαλείμματος για την καλή συμπεριφορά του και εάν 

εμφάνιζε κάποια προβληματική συμπεριφορά , την ανέφερε μόνος του. 

Τέλος, στη λίστα του προστέθηκε και το μάθημα της γυμναστικής ό-

που ο μαθητής έπρεπε να εμφανίσει και εκεί τις ανάλογες εναλλακτι-

κές θετικές συμπεριφορές.  
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6.4 Τελική αξιολόγηση 

6.4.1 Ποιοτική αξιολόγηση προγράμματος 

 Για να μπορέσει η ερευνήτρια να επιτύχει ένα υψηλό σκορ στη βαθμολογία 

του BSP-QE, τροποποίησε δυο φορές τα προγράμματα των παιδιών. Οι τροποποιή-

σεις περιελάμβαναν περιβαλλοντικές αλλαγές και τον συντονισμό της ομάδας. Τελι-

κά, η βαθμολογία των προγραμμάτων ήταν 20 και 19 βαθμοί για τον Θέμη και τον 

Χάρη αντίστοιχα. Σύμφωνα με το BSP-QE, ένα πρόγραμμα που σημειώνει τις παρα-

πάνω βαθμολογίες, θεωρείται ικανό να επιδράσει θετικά στην αλλαγή μιας συμπερι-

φοράς-πρόβλημα και περιέχει στοιχεία επιτυχημένων πρακτικών για ην ανάπτυξη ε-

νός προγράμματος ΘΣΣ (βλ. Πίνακας 10). 

Πίνακας 10. Θέμης & Χάρης-Τελικό BSP-QE 

Στοιχεία Αξιολόγησης Θέμης Χάρης 

Συμπεριφορά-πρόβλημα (συμπεριφορά πρόβλημα με παρατηρήσιμους 

και μετρήσιμους όρους) (Line 1) 
2 2 

Προβλεπτικοί παράγοντες της συμπεριφοράς (φυσικά και κοινωνικά 

πλαίσια, στρατηγικές διδασκαλίας, αναλυτικό πρόγραμμα και δραστη-

ριότητες, προγραμματισμός, βαθμός ανεξαρτησίας, βαθμός συμμετοχής, 

κοινωνική αλληλεπίδραση, βαθμός επιλογών) (Line 5) 

2 2 

Ανάλυση των παραγόντων που υποστηρίζουν τη συμπεριφορά-

πρόβλημα (αποτελεί τη λογική σύνδεση μεταξύ της συμπεριφοράς και 

των προβλεπτικών περιβαλλοντικών παραγόντων) (Line 6 συνδέεται με 

την 5) 

2 1 

Περιβαλλοντικές αλλαγές για την πρόληψη του προβλήματος και την 

προαγωγή της εναλλακτικής συμπεριφοράς (αποτελεί τη λογική σύνδε-

ση μεταξύ του περιβάλλοντος και την υποστήριξη της συμπεριφοράς-

πρόβλημα) (Line 7 συνδέεται με την 6) 

2 2 

Λειτουργία της συμπεριφοράς (αποτελεί τη λογική σύνδεση μεταξύ της 

συμπεριφοράς και των προβλεπτικών παραγόντων) (Line 8 συνδέεται 

με την 5) 

1 1 

Η εναλλακτική συμπεριφορά εξυπηρετεί την ίδια λειτουργία με τη συ-

μπεριφορά-πρόβλημα (Line 9 συνδέεται με την 8) 
1 1 
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6.4.2 Άμεση αξιολόγηση 

 Κατά τη διάρκεια της τελικής άμεσης παρατήρησης χρησιμοποιήθηκε μόνο το 

scatter plot, με τη μορφή που είχε και στην αρχική αξιολόγηση. Η ερευνήτρια αποφά-

σισε να αξιολογήσει ξανά όλες τις συμπεριφορές, για να μπορέσει να παρατηρήσει τη 

μείωση ή την αύξηση όχι μόνο των συμπεριφορών που επέλεξαν να αντικαταστήσουν 

άλλα και αν υπήρξε μείωση ή αύξηση και των άλλων συμπεριφορών. Αυτό έγινε διότι 

κατά την αρχική άμεση παρατήρηση και την ανάλυση των συμπεριφορών με τη χρή-

ση της φόρμας καταγραφής A-B-C παρατηρήθηκε πως οι συμπεριφορές που παρατη-

ρούνταν, με κάποιο τρόπο συνδέονταν μεταξύ τους. 

 Η αξιολόγηση της χρήσης των εναλλακτικών ή νέων συμπεριφορών έγινε μέ-

σα από τις λίστες πόντων των μαθητών. Η ερευνήτρια δεν μπόρεσε να κάνει σύγκρι-

ση μεταξύ της αρχικής και τελικής χρήσης των εναλλακτικών ή νέων συμπεριφορών 

καθώς, καθώς οι περισσότερες συμπεριφορές υπήρχαν στο ρεπερτόριο των μαθητών, 

δεν τις χρησιμοποιούσαν πριν την παρέμβαση. 

Θέμης  

 Αναφορικά με τις Μη Κατάλληλες Λεκτικές Συμπεριφορές η συνολική μείω-

σή τους ήταν 30% (από 60 μειώθηκαν στις 42). Η συμπεριφορά που εμφάνισε τη μι-

κρότερη συνολική μείωση ήταν ότι μιλάει χωρίς άδεια (4%). Η μικρή μείωση της συ-

γκεκριμένης συμπεριφοράς δεν συνεπάγεται όμως και μικρή μείωση της ομιλίας του 

κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Ο Θέμης μείωσε αρκετά την ομιλία του σε άσχετο 

χρόνο κατά τη διάρκεια του μαθήματος (39,1%) και αυτό συνέβη γιατί άρχισε να 

Στρατηγικές διδασκαλίας εναλλακτικών και νέων συμπεριφορών (Line 

10 συνδέεται με την 9) 
2 2 

Ενισχυτές και αμοιβές (Line 11) 2 2 

Στρατηγικές επαναφοράς (Line 12) 2 2 

Παρακολούθηση προόδου: Στόχοι και σκοποί (Line 13 σε σύγκριση με 

την 1) 
2 2 

Συντονισμός της ομάδας στην εφαρμογή του προγράμματος (Lines 7, 

10, 12, 14) 
1 1 

Επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας (Line 14) 1 1 

ΣΥΝΟΛΟ 20/24 19/24 
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συμμετέχει πιο ενεργά στο μάθημα και σύμφωνα με τη λίστα πόντων του, να περνάει 

αρκετό χρόνο ασχολούμενος με τις ασκήσεις του (βλ. Πίνακας 11). 

 

Πίνακας 11. Θέμης- Μη Κατάλληλες Λεκτικές Συμπεριφορές πριν και μετά την παρέμβαση 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Στο Γράφημα 9, φαίνεται ο αριθμός εμφάνισης των Μη Κατάλληλων Λεκτι-

κών Συμπεριφορών πριν και μετά την παρέμβαση. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στις Μη Κατάλληλες Μη Λεκτικές Συμπεριφορές η συνολική μείωση ήταν 

86,8% και ήταν πολύ μεγαλύτερη από τη μείωση των Μη Κατάλληλων Λεκτικών 

Συμπεριφορών. Ο Θέμης σταμάτησε εντελώς να ζωγραφίζει πάνω στα βιβλία, στο 

Μη Κατάλληλες  

Λεκτικές Συμπεριφορές 

Πριν την  

παρέμβαση 

Μετά την  

παρέμβαση 

Συνολική 

μείωση 

Σύνολο 60 42 30% 

Μιλάει χωρίς άδεια 25 24 4% 

Φωνάζει 12 4 66,7% 

Μιλάει κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος 
23 14 39,1% 
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Γράφημα 9. Θέμης-Μη Κατάλληλες Λεκτικές Συμπεριφορές πριν και μετά την παρέμβαση 
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θρανίο ή σε χαρτιά που έπαιρνε. Αντίστοιχα μεγάλη μείωση υπήρξε στο ποσοστό που 

σηκωνόταν από την καρέκλα του (92,5%). Αυτές οι δύο συμπεριφορές συνδέονταν 

άμεσα μεταξύ τους, καθώς οι περισσότερες φορές που σηκωνόταν από την καρέκλα 

του ήταν για να πάρει χαρτί να ζωγραφίσει. Επίσης, η συμπεριφορά δεν ακολουθεί το 

πρόγραμμα της τάξης μειώθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό (82,5%) και αυτό συνεπάγεται 

την αύξηση της συμμετοχής του στη μαθησιακή διαδικασία, που επιβεβαιώνεται και 

από την μείωση της ομιλίας του κατά τη διάρκεια του μαθήματος και από τη λίστα 

πόντων του, όπου κατάφερνε να συγκεντρώνει πόντους και για το ότι έβγαζε τα βι-

βλία του και γιατί έκανε τις ασκήσεις του. Τέλος, υπήρξε μια μείωση της τάξεως του 

62,2% στο χρόνο που αφιέρωνε για να παίζει με αντικείμενα και η συνήθεια του να 

τα πετάει όταν θυμώνει είχε μια μείωση 93,3% (βλ. Πίνακας 12).  

  

Πίνακας 12. Θέμης-Μη Κατάλληλες Μη Λεκτικές Συμπεριφορές πριν και μετά την παρέμβαση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Στο Γράφημα 10, φαίνεται ο αριθμός εμφάνισης των Μη Κατάλληλων Μη 

Λεκτικών Συμπεριφορών πριν και μετά την παρέμβαση. 
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Σύνολο 189 25 86,8% 

Παίζει με αντικείμενα 37 14 62,2% 

Πετάει αντικείμενα 15 1 93,3% 

Ζωγραφίζει 52 0 100% 

Σηκώνεται από την καρέκλα 40 3 92,5% 

Δεν ακολουθεί το πρόγραμμα 

της τάξης 
40 7 82,5% 
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Οι Μη Κατάλληλες Λεκτικές Συμπεριφορές μειώθηκαν κατά 30%, ενώ οι Μη 

Κατάλληλες Μη Λεκτικές Συμπεριφορές κατά 86,8% (βλ. Πίνακας 13). 

 

Πίνακας 13. Θέμης-Σύνολο Συμπεριφορών πριν και μετά την παρέμβαση 
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Γράφημα 11. Θέμης-Σύνολο συμπεριφορών πριν και μετά την παρέμβαση 
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Χάρης  

 Ο Χάρης στις Μη Κατάλληλες Λεκτικές Συμπεριφορές είχε μια συνολική 

μείωση 70,9%. Φάνηκε πως ο Χάρης άρχισε να έχει μεγαλύτερο έλεγχο του θυμού 

του καθώς η συνήθειες του να φωνάζει ή να τσιρίζει και να βρίζει, μειώθηκαν κατά 

72,7% και 69,2% αντίστοιχα (βλ. Πίνακας 14).  

 

Πίνακας 14. Χάρης-Μη Κατάλληλες Λεκτικές Συμπεριφορές πριν και μετά την παρέμβαση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο Γράφημα 13, φαίνεται ο αριθμός εμφάνισης των Μη Κατάλληλων Λεκτι-

κών Συμπεριφορών πριν και μετά την παρέμβαση. 

 

 

Γράφημα 13. Χάρης-Μη Κατάλληλες Λεκτικές Συμπεριφορές πριν και μετά την παρέμβαση 
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Στις Μη Κατάλληλες Μη Λεκτικές Συμπεριφορές η συνολική μείωση ήταν 

73,3%. Ο Χάρης σταμάτησε τελείως να πετάει πέτρες στους συμμαθητές του όταν 

θύμωνε μαζί τους και κατάφερε να μειώσει το ποσοστό των περιπτώσεων που έφτυνε 

σχεδόν στο μισό (57,1%). Επίσης, η συνήθεια του να τρέχει στις σκάλες για να κατέ-

βει ή να ανέβει πρώτος μειώθηκε κατά 73,5% (βλ. Πίνακας 15). 

 

Πίνακας 15. Χάρης-Μη Κατάλληλες Μη Λεκτικές Συμπεριφορές πριν και μετά την παρέμβαση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο Γράφημα 14, φαίνεται ο αριθμός εμφάνισης των Μη Κατάλληλων Μη 

Λεκτικών Συμπεριφορών πριν και μετά την παρέμβαση. 

 

 

Γράφημα 14. Χάρης-Μη Κατάλληλες Μη Λεκτικές Συμπεριφορές πριν και μετά την παρέμβαση 
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 Τέλος, οι εμφάνιση των προβληματικών συμπεριφορών του μειώθηκε από τις 

108 στις 30, δηλαδή σε ποσοστό 72,2%. Οι Μη Κατάλληλες Μη λεκτικές Συμπερι-

φορές είχαν λίγο μεγαλύτερη μείωση (73,3%) από τις Μη Κατάλληλες Μη Λεκτικές 

Συμπεριφορές (70,9%) (βλ. Πίνακας 16). 

 

Πίνακας 16. Χάρης-Σύνολο συμπεριφορών πριν και μετά την παρέμβαση 
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6.4.3 Κοινωνική Εγκυρότητα 

 Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η κοινωνική εγκυρότητα είναι ένας κρίσι-

μος παράγοντας για την αξιολόγηση της χρησιμότητας των προγραμμάτων που βασί-

ζονται στη ΛΑΣ. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα η αξιολόγηση της κοινωνικής εγκυ-

ρότητας έγινε με τον έλεγχο της εσωτερικής και εξωτερικής εγκυρότητας, καθώς και 

με την υποβολή ερωτήσεων στις εκπαιδευτικούς και στους μαθητές στο τέλος του 

προγράμματος.  

 Ο έλεγχος της εσωτερικής εγκυρότητας πραγματοποιήθηκε από την ερευνή-

τρια με την άτυπη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και της συνέπειας εφαρμογής του 

προγράμματος. Τα αποτελέσματα της παρέμβασης ήταν άμεσα και για τους δυο μα-

θητές και η αλλαγή των συμπεριφορών τους ξεκίνησε σταθερά από την πρώτη βδο-

μάδα. Το χρονοδιάγραμμα που τέθηκε τηρήθηκε σε μεγάλο βαθμό, με μικρές προ-

σαρμογές ανάλογα με τις ανάγκες που προέκυπταν. Σε κάθε μεταβατικό στάδιο (βλ. 

Πλάνο Προγράμματος Παρέμβασης) η ερευνήτρια έλεγχε τους στόχους που είχε θέσει 

για τους μαθητές και έπειτα προχωρούσε στο επόμενο. Όταν η ερευνήτρια έκρινε πως 

οι μαθητές ήταν έτοιμοι, πραγματοποίησε μια προσπάθεια γενίκευσης των συμπερι-

φορών τους σε ολόκληρο το σχολικό πρόγραμμα (εξωτερική εγκυρότητα). 

 Ο έλεγχος της εξωτερικής εγκυρότητας έγινε μέσα από τη λίστα ελέγχου των 

μαθητών και την υποβολή ερωτήσεων στους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων αναφο-
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Γράφημα 16. Χάρης-Συνολική μεταβολή εμφάνισης των  συμπεριφορών πριν και μετά την παρέμβαση 
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ρικά με την αλλαγή της συμπεριφοράς των μαθητών. Τα αποτελέσματα ήταν ενθαρ-

ρυντικά καθώς ο Θέμης φάνηκε να ακολουθεί τις εναλλακτικές του συμπεριφορές και 

στα υπόλοιπα μαθήματα (εκτός του προγράμματος) με μια υπενθύμιση από τους εκ-

παιδευτικούς αν χρειαζόταν. Και ο Χάρης έκανε χρήση των νέων συμπεριφορών του 

στα διαλείμματα χωρίς να υπάρχει ο έλεγχος των συνθηκών και η παρέμβαση της ε-

ρευνήτριας, καθώς και στο μάθημα της γυμναστικής. Από τις ερωτήσεις που έγιναν 

στους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων, η ερευνήτρια έλαβε μια θετική ανατροφοδό-

τηση για τα αποτελέσματα του προγράμματος καθώς ανέφεραν πως η αλλαγή των 

μαθητών ήταν εμφανής και δεν αντιμετώπισαν δυσκολίες στην εφαρμογή των οδη-

γιών από την ερευνήτρια.  

 Οι εκπαιδευτικοί των τάξεων ήταν ευχαριστημένες με τα αποτελέσματα του 

προγράμματος. Αρχικά βέβαια ήταν επιφυλακτικοί με τη διαδικασία του προγράμμα-

τος και το ρόλο τους στη διαδικασία. Η δασκάλα του Θέμη δήλωσε πως είναι δύσκο-

λο να ελέγχει συνεχώς τη συμπεριφορά του μαθητή και να ακολουθεί το πρόγραμμα 

καθώς έχει ταυτόχρονα και τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης. Η δασκάλα του Χάρη είπε 

πως δεν μπορεί να είναι σε κάθε διάλειμμα έξω και να ακολουθεί το μαθητή και η 

βοήθεια της εκπαιδευτικού της παράλληλης ήταν απαραίτητη.  Εξέφρασαν επίσης τις 

επιφυλάξεις τους για τη διατήρηση των συμπεριφορών καθώς και τη γενίκευση των 

συμπεριφορών σε καινούριες καταστάσεις. Ήταν όμως πολύ θετικές με τη διεξαγωγή 

του προγράμματος και πρόθυμες να στηρίξουν την ερευνήτρια και να ακολουθήσουν 

κοινές γραμμές με εκείνη. Επίσης παρατήρησαν πως η ηρεμία των μαθητών στην τά-

ξη και στο διάλειμμα αντίστοιχα, βοήθησαν στην ομαλότερη ροή του μαθήματος και 

στην ηρεμία της τάξης. 

 Οι μαθητές ήταν πολύ ευχαριστημένοι από το πρόγραμμα καθώς όπως δήλω-

σαν ένιωθαν πιο ήρεμοι. Ανυπομονούσαν να συγκεντρώσουν πόντους στη λίστα τους 

και να έχουν πρόσβαση στις αμοιβές και τα βραβεία τους. Ο Θέμης είπε πως στην 

αρχή δυσκολεύτηκε λίγο αλλά τώρα του είναι πιο εύκολο να ακολουθεί τους κανόνες 

της τάξης. Ο Χάρης  δήλωσε πως έχει καινούριους φίλους και παίζει στο διάλειμμα. 

Ακόμα είπε πως είναι χαρούμενος γιατί η κυρία του (ερευνήτρια) είναι περήφανη γι’ 

αυτόν και κερδίζει αυτοκόλλητα.  
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Κεφάλαιο 7: Συζήτηση-Συμπεράσματα 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η μελέτη της αποτελεσματικότητας των 

διαδικασιών της Λειτουργικής Αξιολόγησης Συμπεριφοράς καθώς και η δημιουργία 

και η εφαρμογή ενός προγράμματος Θετικής Στήριξης Συμπεριφοράς, σε δυο μαθητές 

με Αυτισμό που εμφανίζουν προβλήματα συμπεριφοράς, τα οποία επηρεάζουν την 

ακαδημαϊκή και κοινωνική τους εξέλιξη, στο πλαίσιο του γενικού σχολείου. 

Καθώς ο αριθμός των παιδιών με αυτισμό που φοιτούν στη γενική τάξη έχει 

αυξηθεί τα τελευταία χρόνια (Reeves et al., 2013· Segall & Campbell, 2012), οι δά-

σκαλοι των γενικών τάξεων καλούνται να αντιμετωπίσουν προκλητικές συμπεριφο-

ρές οι οποίες εμποδίζουν την μάθηση και την εμπλοκή των μαθητών στις συνήθεις 

δραστηριότητες της τάξης (Matson & Nebel-Schwalm, 2007) και δημιουργούν δυ-

σκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους (Koegel et al., 2012b) 

και στην ανάπτυξη υγιών κοινωνικών σχέσεων (Horner et al., 2002· Reeves et al., 

2013). Στα πλαίσια του σχολείου η χρήση της ΛΑΣ θεωρείται η καλύτερη πρακτική 

για την αντιμετώπιση των προκλητικών συμπεριφορών των μαθητών με ΔΑΦ. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας υποστηρίζονται από ευρήματα άλλων ερευνών για την 

επιτυχία των προγραμμάτων που βασίζονται στη ΛΑΣ και δείχνουν πως η παρέμβαση 

ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική στη μείωση των προκλητικών συμπεριφορών εντός 

και εκτός της σχολικής τάξης.  

Το πρώτο ερώτημα της έρευνας αφορούσε τις διαδικασίες της ΛΑΣ και τις 

στρατηγικές της ΘΣΣ που μπορούν να χαρακτηριστούν ως πιο αποτελεσματικές για 

την ανάπτυξη του προγράμματος παρέμβασης. 

Η χρήση των διαδικασιών της ΛΑΣ για την ανάπτυξη παρεμβάσεων σε παιδιά 

με αυτισμό έχουν χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό από τους ερευνητές (Álvarez, 

Call, & Mevers, 2014· Butler & Luiselli, 2007· Cho Blair et al., 2007· Kodak et al., 

2011· Reeves et al., 2013· Repp & Karsh, 1994). Όπως όμως αναφέρθηκε και παρα-

πάνω ο IDEA δεν έχει ορίσει με σαφήνεια τις τεχνικές και τις διαδικασίες που πρέπει 

να χρησιμοποιούνται και γι’ αυτό πολλές φορές δημιουργείται σύγχυση αναφορικά με 

την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Στην παρούσα έρευνα μας απασχόλησε η επιλο-

γή των κατάλληλων εργαλείων για τη διεξαγωγή των διαδικασιών της ΛΑΣ, τόσο 

στην έμμεση και άμεση αξιολόγηση όσο και στην ανάπτυξη και τον έλεγχο της υπό-

θεσης για τη λειτουργία της συμπεριφοράς. 
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Κατά τη διαδικασία της έμμεσης αξιολόγησης η χρήση των συνεντεύξεων με 

τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, καθώς και το εργαλείο της Σχολικής Λειτουρ-

γικής Αξιολόγησης (ΣΛΑ) υπήρξαν τα πιο χρήσιμα και αποτελεσματικά εργαλεία αυ-

τού του σταδίου. Αντιθέτως, το CWIL δε μας έδωσε τα στοιχεία που αναμέναμε.  

Οι συνεντεύξεις με τους εκπαιδευτικούς χρησιμοποιήθηκαν με σκοπό τον ε-

ντοπισμό των συμπεριφορών που εμφανίζουν οι μαθητές και απασχολούν και προ-

βληματίζουν τις δασκάλες τους. Η συλλογή των παραπάνω πληροφοριών αποτέλεσε 

ένα σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας, γιατί εκτός από τον εντοπισμό των συμπερι-

φορών που εμφανίζουν οι μαθητές, μπορέσαμε επίσης να συγκεντρώσουμε στοιχεία 

για την πιθανή λειτουργία της κάθε συμπεριφοράς εντοπίζοντας την μορφή ενίσχυσης 

που πιστεύουν ότι δίνουν οι εκπαιδευτικοί. 

Η ΣΛΑ αποτέλεσε ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τον προσδιορισμό των συ-

μπεριφορών που σχετίζονται με τη λειτουργικότητα των μαθητών στα πλαίσια του 

σχολικού προγράμματος. Τα αποτελέσματά της συμφωνούσαν με τις συνεντεύξεις 

των δασκάλων αλλά και με την άμεση παρατήρηση που ακολούθησε. 

Μέσα από τις συνεντεύξεις με τους μαθητές έγινε μια συλλογή πληροφοριών 

για το σκοπό της συμπεριφοράς τους και μπορέσαμε να συζητήσουμε διεξοδικά μαζί 

τους μέσα στο ήρεμο κλίμα που επικρατούσε. Σκοπός μας ήταν να μπορέσουμε να 

κάνουμε τους μαθητές να εκφράσουν τους προβληματισμούς τους και να νιώσουν 

άνετα, ώστε να μιλήσουν για τις προκλητικές και διασπαστικές συμπεριφορές που 

εμφάνιζαν. Γιατί η παρέμβαση ΘΣΣ που θα εφαρμόζαμε με τα στοιχεία της ΛΑΣ δεν 

θέλαμε να στοχεύει απλά στη βελτίωση της συμπεριφοράς, αλλά κύριο μέλημα μας 

ήταν η βελτίωση της ποιότητας των σχέσεων των μαθητών με το σχολείο, τους δα-

σκάλους και τους συμμαθητές τους (Anderson & Freeman, 2000· Carr et al., 2002). 

Ένα πολύ θετικό στοιχείο ήταν πως και οι δύο μαθητές γνώριζαν την ερευνήτρια και 

την εμπιστεύονταν, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ειλικρινή συζήτηση και έκφρα-

ση των προβληματισμών και των επιθυμιών τους. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν 

μέσα από τις συνεντεύξεις των παιδιών αποτέλεσαν δομικά στοιχεία για τον σχεδια-

σμό του προγράμματος και την επιλογή στρατηγικών της ΘΣΣ. 

Για την επιλογή των κατάλληλων ενισχυτών χορηγήσαμε στους μαθητές το 

εργαλείο CWIL, με σκοπό τον εντοπισμό των προτεινόμενων ενισχυτών για τον κα-

θένα. Τα αποτελέσματα όμως που λάβαμε δεν ήταν επαρκή, γι’ αυτό και χρειάστηκε 

η χρήση στοιχείων από τις συνεντεύξεις των παιδιών. Μέσω του εργαλείου φάνηκε η 

προτίμηση του Θέμη στις ανεξάρτητες μεταβλητές (επιλογή δραστηριότητας, παροχή 
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ελεύθερου χρόνου), έδειξε όμως πως ο μαθητής δεν επιζητά την έγκριση των ενηλί-

κων, στοιχείο που έρχεται σε αντίθεση με τη συνέντευξη του ίδιου και της δασκάλας 

του. Παρομοίως, στην περίπτωση του Χάρη φάνηκε ξεκάθαρα πως επιζητά την έ-

γκριση των δασκάλων και των συμμαθητών του, αλλά η προτίμησή του στις υλικές 

αμοιβές έλαβε πολύ μικρή βαθμολογία, ενώ μέσα από τη συνέντευξή του δήλωσε μια 

ιδιαίτερη προτίμηση σε αυτές. Αυτή η σύγχυση των αποτελεσμάτων πολύ πιθανόν να 

οφείλεται στο περιεχόμενο του εργαλείου, αφού ως υλικές αμοιβές αναφέρει λόγου 

χάρη πατατάκια και αναψυκτικά, τα οποία δεν αρέσουν στον Χάρη και αντιθέτως δεν 

αναφέρει αυτοκόλλητα ή βραβεία, στα οποία έχει ιδιαίτερη προτίμηση. Επομένως, το 

συγκεκριμένο εργαλείο από μόνο του ίσως να μην δίνει μια ακριβή εικόνα των προτι-

μήσεων των μαθητών και θα πρέπει είτε να γίνουν κάποιες προσαρμογές στο περιε-

χόμενό του, είτε να λειτουργεί ως συμπληρωματικό εργαλείο.  

Παρατηρήσαμε, λοιπόν, αρκετές διαφοροποιήσεις μεταξύ των αποτελεσμάτων 

και αυτό μας οδήγησε στο συμπέρασμα πως θα έπρεπε να γίνει μια περαιτέρω αξιο-

λόγηση καθώς δεν μπορούσαμε να έχουμε μια εξακριβωμένη υπόθεση για τις συμπε-

ριφορές των μαθητών. Η αδυναμία των αποτελεσμάτων της έμμεσης αξιολόγησης 

έχει αναφερθεί και από άλλους ερευνητές (Barnhill, 2005· Beavers & Iwata, 2014). 

Η χρήση της άμεσης παρατήρησης θεωρείται ένα από τα δομικά στοιχεία της 

ΛΑΣ αναφορικά με τον καθορισμό της λειτουργίας της συμπεριφοράς. Στην παρούσα 

έρευνα, μετά από μελέτη των μεθόδων καταγραφής γεγονότων (Barnhill, 2005· 

Gresham, Watson, & Skinner, 2001) επιλέχθηκαν η χρήση της A-B-C καταγραφής 

και του scatter plot, καθώς θεωρήθηκαν οι πιο κατάλληλες για τις συνθήκες της τάξης 

και της δομής του διαλείμματος. Μέσα από την καταγραφή των γεγονότων που προη-

γούνταν της συμπεριφοράς ή την ακολουθούσαν, την κατανόηση της αλληλεξάρτη-

σης και της σύνδεσης των συμπεριφορών, τις μεταβλητές του προγράμματος σπου-

δών, την αντίδραση του δασκάλου, την αντίδραση των συνομηλίκων και την ανοχή 

του μαθητή στην αποτυχία, συμπληρώθηκαν τα στοιχεία που χρειαζόμασταν για την 

υπόθεση της λειτουργίας της συμπεριφοράς. 

Στην τελική άμεση παρατήρηση φάνηκαν οι συνέπειες του προγράμματος πά-

νω στις συμπεριφορές του μαθητή. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι η μείωση στην 

ενασχόληση του Θέμη με τη ζωγραφική, οφείλεται στην αύξηση του χρόνου που α-

σχολείται με τις ασκήσεις του, η οποία με τη σειρά της οφείλεται στη θέλησή του να 

μαζέψει πόντους στη λίστα του, αποτελεί μια λογική ακολουθία, όπως προέκυψε μέ-

σα από την παρατήρηση. Ανάλογες σχέσεις αποδείχτηκαν και για τις άλλες συμπερι-
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φορές του. Για τον Χάρη η μείωση των διενέξεων με τους συμμαθητές του, η οποία 

οφείλεται στον έλεγχο του θυμού του, που με τη σειρά του οφείλεται στη χρήση 

στρατηγικών ρύθμισης της συμπεριφοράς του, αποτελεί ένα ντόμινο συμπεριφορών, 

όπως προέκυψε μέσα από την τελική παρατήρηση. Επίσης καταγράφηκε η συχνότητα 

εμφάνισης των προβληματικών συμπεριφορών και παρατηρήθηκε η μείωση στα πο-

σοστά εμφάνισής τους μετά το πέρας της παρέμβασης, στοιχείο που αποτέλεσε ένα 

μέτρο για την αποτελεσματικότητά της. 

 Επομένως, η διαδικασία της άμεσης παρατήρησης στην αρχή και στο τέλος 

της παρέμβασης αποτέλεσε μια σημαντική πηγή πληροφοριών και θεωρήθηκε μια 

από τις βασικότερες διαδικασίες στην εφαρμογή της ΛΑΣ. Φυσικά η άμεση παρατή-

ρηση από μόνη της δε θα μπορούσε να προσφέρει το πλήθος των πληροφοριών που 

χρειάζονταν για την ανάπτυξη της υπόθεσης της συμπεριφοράς, γι’ αυτό και ο συν-

δυασμός της έμμεσης και άμεσης αξιολόγησης θεωρείται απαραίτητος (Drasgow & 

Yell, 2001). 

 Αν και από κάποιους ερευνητές η χρήση της πειραματικής ανάλυσης θεωρεί-

ται απαραίτητη για τον έλεγχο της υπόθεσης της συμπεριφοράς (Beavers, Iwata, & 

Lerman, 2013· Beavers & Iwata, 2014· Hanley, 2012· Herzinger & Campbell, 2007), 

στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε η γραφιστική απεικόνιση των αποτελεσμά-

των της έμμεσης και άμεσης αξιολόγησης με τη χρήση του Function Matrix. Η ερευ-

νήτρια επέλεξε την παραπάνω μέθοδο, διότι η διαδικασία της πειραματικής ανάλυσης 

στα πλαίσια του σχολείου θεωρήθηκε πολύ δύσκολη λόγω των ανεξάρτητων μετα-

βλητών που δεν μπορούν να ελεγχθούν και  μπορεί να επηρεάσουν τα αποτελέσματα, 

καθώς το σχολείο αποτελεί ένα φυσικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. 

Υπήρξε μια ποικιλία υποθέσεων για τη λειτουργία της συμπεριφοράς και αυτό 

φάνηκε και στη χρήση του Function Matrix. Δεν υπήρξε απόλυτη συμφωνία μεταξύ 

των πηγών πληροφόρησης (δάσκαλοι, μαθητές, άμεση παρατήρηση) για κανέναν μα-

θητή. Επιλέχθηκε όμως η υπόθεση που συγκέντρωνε τα περισσότερα και πιο σημα-

ντικά στοιχεία. Επομένως, ο εντοπισμός της λειτουργίας της συμπεριφοράς είναι μια 

δύσκολη διαδικασία, καθώς πολλοί παράγοντες όπως οι προκαταλήψεις των δασκά-

λων, η κατάσταση των μαθητών κατά τη διάρκεια της παρατήρησης, η εμπειρία του 

ερευνητή και οι συνθήκες του σχολείου μπορεί να επηρεάσουν τη διαδικασία.  

Με την ολοκλήρωση της ΛΑΣ και την επεξεργασία των αποτελεσμάτων, αρ-

χίζει η διαδικασία της δόμησης του προγράμματος ΘΣΣ. Για την ανάπτυξη του Εξα-

τομικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος Στήριξης της Συμπεριφοράς και για τα 
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δυο παιδιά χρησιμοποιήθηκε ο οδηγός Behavior Support Plan (BSP) των Wright και 

συν. (2013) καθώς περιλαμβάνει όλα τα συστατικά που πρέπει να υπάρχουν σε ένα 

ΕΕΠ για να το κάνουν αποτελεσματικό. 

Τα προγράμματα που σχεδιάστηκαν ήταν πολυσυστατικά καθώς σύμφωνα με 

τη διεθνή βιβλιογραφία, οι παρεμβάσεις αυτές είναι πιο αποτελεσματικές (Cho Blair 

et al., 2007· Lane et al., 2007· Stahr et al., 2006). Οι στρατηγικές της ΘΣΣ που χρησι-

μοποιήθηκαν ήταν ο χειρισμός των γεγονότων που προηγούνταν (Butler & Luiselli, 

2007· Dunlap et al., 1991· Ervin et al., 1998), οι στρατηγικές αυτορρύθμισης (Calla-

han & Rademacker, 1999· Stasolla & Damiani, 2014), η διδασκαλία εναλλακτικών 

συμπεριφορών (Durand & Carr, 1991) και η διαφοροποιημένη ενίσχυση και η λει-

τουργική επικοινωνία (Mackalicek et al., 2007). Ο συνδυασμός των παραπάνω στρα-

τηγικών οδήγησε στην επιτυχία του προγράμματος παρέμβασης. Όμως για τον κάθε 

μαθητή υπήρξαν κάποιες στρατηγικές που κρίθηκαν πιο αποτελεσματικές. Η επιτυχία 

της κάθε στρατηγικής ορίστηκε από τη θετική ανταπόκριση του μαθητή και την ευχέ-

ρεια χρήσης της.  

Για τον Θέμη καλύτερη πρακτική αποτέλεσε η στρατηγική της αυτορρύθμισης 

με τη χρήση της λίστας των πόντων του, σε συνδυασμό με την τεχνική της διαφορο-

ποιημένης ενίσχυσης των υψηλών ποσοστών εμφάνισης της (εναλλακτικής) συμπερι-

φοράς. Θέτοντας ως στόχο τη συμπλήρωσή της και ελέγχοντας την επίδοσή του στο 

τέλος της ημέρας (αυτοέλεγχος), ο μαθητής έβλεπε τα άμεσα αποτελέσματα της χρή-

σης των θετικών εναλλακτικών συμπεριφορών του και την βελτίωσή του στα πλαίσια 

της τάξης. Ο ρόλος της ενίσχυσης των υψηλών ποσοστών εμφάνισης της συμπεριφο-

ράς ήταν καθοριστικός, καθώς έκανε τον μαθητή να νιώθει χαρούμενος για την επί-

δοσή του και να προσπαθεί περισσότερο. Παρόμοια αποτελέσματα ανέφεραν οι Cal-

lahan και Rademacker (1999), οι οποίοι εφαρμόζοντας τις τεχνικές της αυτοδιαχείρι-

σης και της διαφοροποιημένης ενίσχυσης κατάφεραν να βελτιώσουν τα ποσοστά πα-

ραμονής στην ανεξάρτητη εργασία και την βελτίωση των κοινωνικών και ακαδημαϊ-

κών δεξιοτήτων ενός μαθητή με ΔΑΦ. 

Για τον Χάρη οι τεχνικές της αυτοαξιολόγησης και της αυτοκαταγραφής της 

συμπεριφοράς του στη λίστα ελέγχου και η αυτοενίσχυση για την εφαρμογή των ε-

ναλλακτικών συμπεριφορών, υπήρξαν οι πιο αποτελεσματικές στρατηγικές αυτορ-

ρύθμισης που χρησιμοποιήθηκαν. Ο μαθητής στο τέλος του προγράμματος είχε κα-

ταφέρει να κάνει έναν αυτοέλεγχο για το αν εμφάνισε ή όχι σωστή συμπεριφορά και 

ήταν πολύ χαρούμενος γι’ αυτό. Ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα των παραπάνω στρα-
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τηγικών ήταν πως ο μαθητής κατάφερε να συνειδητοποιεί τις πράξεις του και να δη-

λώνει μόνος του στη δασκάλα του αν πρέπει να πάρει ή όχι το αυτοκόλλητο της ημέ-

ρας, χωρίς να έχει εκρήξεις θυμού για τη μη απόκτησή του. Όπως αναφέρουν και οι 

Stasolla και Damiani (2014) σε παρόμοια έρευνά τους σε μαθητή με ΔΑΦ, η χρήση 

της αυτοπαρακολούθησης της συμπεριφοράς επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην 

ποιότητα ζωής των συμμετεχόντων με την αύξηση της παραμονής τους σε δραστη-

ριότητες, την αύξηση των δεικτών ευτυχίας και τη μείωση των στερεοτυπιών, έχοντας 

θετικές επιπτώσεις στο σχολικό περιβάλλον του παιδιού. Τέλος, εκμεταλλευόμενοι 

τις δηλώσεις του μαθητή πως θέλει να κάνει χαρούμενες τις δασκάλες του, χρησιμο-

ποιήσαμε τη διαφοροποιημένη ενίσχυση των χαμηλών ποσοστών εμφάνισης της συ-

μπεριφοράς, επαινώντας τον μαθητή για την μη εμφάνιση των προκλητικών συμπερι-

φορών του λέγοντάς του «Είμαι πολύ περήφανη που σε αυτό το διάλειμμα έλεγξες 

τον εαυτό σου και δεν… (προκλητική συμπεριφορά)». Αυτή η διαδικασία κινητοποι-

ούσε τον Χάρη και αποτέλεσε ένα σημαντικό κομμάτι στο πάζλ της μείωσης των 

προκλητικών συμπεριφορών του.  

Με το δεύτερο ερώτημα η ερευνήτρια ήθελε να εξετάσει τους παράγοντες που 

θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμ-

μάτων διαχείρισης της συμπεριφοράς, ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο υλοποιείται η 

παρέμβαση. 

Καθώς και για τους δυο μαθητές χρησιμοποιήθηκε το BSP, τα βήματα κατά 

τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της παρέμβασης ήταν κοινά. Υπήρξαν όμως δια-

φοροποιήσεις στις προσαρμογές που χρειάστηκαν και στις τεχνικές που χρησιμοποιή-

θηκαν. Οι διαφορές αυτές ήταν αναμενόμενες, γιατί τα δυο προγράμματα μπορεί να 

πραγματοποιήθηκαν στην ίδια σχολική μονάδα άλλα τα πλαίσια παρέμβασης ήταν 

διαφορετικά (εντός και εκτός τάξης). 

Κατά τον σχεδιασμό της παρέμβασης, πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στο περι-

βάλλον και των δυο μαθητών. Καθώς το πρόγραμμα του Θέμη θα πραγματοποιού-

νταν μέσα στη σχολική τάξη οι προσαρμογές που χρειάστηκαν αφορούσαν τον χώρο, 

τα υλικά/αντικείμενα, την ύλη και την αλληλεπίδραση του μαθητή με τη δασκάλα του 

και τους συμμαθητές του. Οι προσαρμογές αυτές μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν σε 

διάστημα δύο ημερών και θεωρήθηκαν χρήσιμες και από τη μεριά του μαθητή, των 

εκπαιδευτικών και των υπόλοιπων μαθητών. Στην περίπτωση του Χάρη όμως οι αλ-

λαγές που χρειάστηκαν ήταν πιο περίπλοκες, καθώς αφορούσαν την τροποποίηση πιο 

παγιωμένων δομών (ο τρόπος που κατεβαίνουν στην αυλή, ο χώρος παιχνιδιού, ομά-
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δες παιχνιδιού) και η άμεση εμπλοκή των συμμαθητών του και των υπόλοιπων δα-

σκάλων, επηρέασαν τον χρόνο εφαρμογής τους. Επομένως, στο συγκεκριμένο στάδιο 

οι τροποποιήσεις μέσα στη σχολική τάξη θεωρήθηκαν πιο εύκολες και πρόσφεραν 

στην ερευνήτρια μεγαλύτερη ασφάλεια για την εφαρμογή τους, ενώ οι τροποποιήσεις 

που χρειάστηκε να γίνουν κατά τη διάρκεια του διαλείμματος θεωρήθηκαν πιο χρο-

νοβόρες και η ερευνήτρια δεν ήταν σίγουρη για την επιτυχή εφαρμογή τους. 

Στο δεύτερο σκέλος της σχεδίασης των προγραμμάτων παρέμβασης έπρεπε να 

επιλεγούν οι κατάλληλες στρατηγικές της ΘΣΣ και οι τρόποι εφαρμογής τους. Οι 

στρατηγικές της ΘΣΣ που εφαρμόστηκαν -και αναφέρθηκαν παραπάνω- ήταν κοινές 

και για τους δύο μαθητές και επιλέχθηκαν έπειτα από τη διαδικασία της άμεσης πα-

ρατήρησης. Οι διδακτικές στρατηγικές όμως που επιλέχθηκαν ήταν διαφορετικές και 

οφείλονταν όχι μόνο στη διαφορετική δομή εφαρμογής των παρεμβάσεων αλλά και 

στις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή. 

Για την εκμάθηση των εναλλακτικών συμπεριφορών χρησιμοποιήθηκαν δια-

φορετικές τεχνικές για τον κάθε μαθητή. Στον Θέμη η ερευνήτρια έκανε χρήση μιας 

κοινωνικής ιστορίας για τον εντοπισμό των εναλλακτικών συμπεριφορών. Η τεχνική 

αυτή επιλέχθηκε, γιατί άρεσε στον μαθητή να του φτιάχνουν μια ιστορία για μια συ-

μπεριφορά που εμφάνιζε και έπρεπε να αλλάξει. Επίσης, η χρήση ενός συμβολαίου 

ανάμεσα στην ερευνήτρια και τον μαθητή αποτέλεσε μια πολύ καλή πρακτική για την 

υπενθύμιση των συμπεριφορών που έπρεπε να εμφανίζει ο μαθητής. Για τον Χάρη η 

διδασκαλία των συμπεριφορών έγινε μέσα από παιχνίδια ρόλων και βιωματικές α-

σκήσεις, καθώς ο μαθητής χρειάζονταν περισσότερα απτά παραδείγματα για το τι 

συνθήκες μπορεί να συναντήσει και πώς πρέπει να ανταποκρίνεται σε αυτές.  

Κατά την υλοποίηση της παρέμβασης υπήρξαν διαφοροποιήσεις, οι οποίες 

ήταν φυσικές λόγω των διαφορετικών δομών παρέμβασης. Το πρόγραμμα του Θέμη 

εφαρμόστηκε μέσα στην τάξη, όπου οι συνθήκες ήταν ευνοϊκότερες. Υπήρχαν λιγό-

τερες πιθανότητες να προκύψει μια απρόσμενη συνθήκη η οποία, αν προέκυπτε, συ-

νήθως ήταν εύκολα διαχειρίσιμη (π.χ. αλλαγή του προγράμματος). Αντιθέτως, κατά 

τη διάρκεια του διαλείμματος ο Χάρης μπορεί να ερχόταν αντιμέτωπος με συνθήκες 

που δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε και τον επηρέαζαν (καιρικές συνθήκες, ασθένεια). 

Επίσης, καθώς η εμφάνιση ή όχι των προκλητικών συμπεριφορών του είχαν άμεση 

σχέση με την αλληλεπίδρασή του με τους συμμαθητές του, ήταν πολύ δύσκολο να 

καταφέρουμε να ελέγξουμε κάποιες μεταβλητές.  



[126] 
 

 Η πορεία της παρέμβασης περιελάμβανε κοινά στάδια και για τους δυο μαθη-

τές. Αρχικά η ερευνήτρια προλάμβανε, έλεγχε και παρέμβαινε όποτε χρειαζόταν δί-

νοντας ανατροφοδότηση στους μαθητές, στη συνέχεια ακολούθησε η σταδιακή από-

σβεση και η γενίκευση των συμπεριφορών. Ανάμεσα στους μαθητές όμως υπήρξε μια 

διαφοροποίηση. Καθώς το περιβάλλον της τάξης ήταν ευνοϊκό και η σχέση του Θέμη 

με μια συμμαθήτριά του ήταν πολύ καλή, επιλέξαμε τη χρήση συνομηλίκου για την 

παροχή βοήθειας στο μαθητή (Owen-DeSchryver, Carr, Cale, & Blakeley-Smith, 

2008). Στην περίπτωση του Χάρη, επειδή η σχέση του με τους συνομηλίκους του ή-

ταν τεταμένη, μια τέτοια τεχνική κρίναμε πως δεν θα βοηθούσε στη διαδικασία. 

Όπως αναφέρει ο Fitzsimmons (1998) ένα πρόγραμμα παρέμβασης, για να 

θεωρηθεί επιτυχημένο, θα πρέπει να περιλαμβάνει αξιολόγηση πάνω στις συνέπειές 

του καθώς και στις αλλαγές των συμπεριφορών. Κάνοντας την αποτίμηση των προ-

γραμμάτων παρέμβασης, έχουμε να αναφέρουμε θετικά αποτελέσματα για τη συνέ-

πεια εφαρμογής, την ποιότητα και την κοινωνική εγκυρότητά τους. Και για τα δυο 

παιδιά τηρήθηκε το χρονοδιάγραμμα που είχαμε θέσει και τα υλικά που είχαμε επιλέ-

ξει. Η ποιότητα των προγραμμάτων αξιολογήθηκε με τη χρήση του BSP-QE και έλα-

βαν υψηλή βαθμολογία. Αναφορικά με την κοινωνική εγκυρότητα, οι μαθητές και οι 

εκπαιδευτικοί δήλωσαν ευχαριστημένοι με τα αποτελέσματα της παρέμβασης, αν και 

οι τελευταίοι και στις δυο περιπτώσεις εξέφρασαν ανησυχίες που αφορούσαν την ορ-

γάνωση, τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις ενός τέτοιου προγράμματος.  

 Ένα σημαντικό στοιχείο που συνετέλεσε στην επιτυχία του προγράμματος ή-

ταν το γεγονός ότι η ερευνήτρια ήταν η εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης του Θέ-

μη για δεύτερη  χρονιά και του Χάρη για τέταρτη χρονιά. Επομένως γνώριζε αρκετά 

καλά τα παιδιά και υπήρχε εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό της. Ήξερε τις ανάγκες 

τους, τις επιθυμίες και τις δυσκολίες τους. Ειδικά ο Χάρης διαχειρίζονταν πολύ καλύ-

τερα στρεσογόνες καταστάσεις, όταν γνώριζε πως η ερευνήτρια βρισκόταν στο σχο-

λείο.  

 Στο τρίτο ερώτημα της έρευνας η ερευνήτρια ήθελε να εξετάσει τις διαφορές 

που εντοπίστηκαν στους δυο μαθητές κατά την τελική αξιολόγηση των συμπεριφο-

ρών τους. 

Τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης, μέσω της άμεσης παρατήρησης, 

έδειξαν πως και για τους δυο μαθητές υπήρξε μείωση των ανεπιθύμητων συμπεριφο-

ρών τους. Για τον Θέμη, υπήρχε διαφορά ανάμεσα στις Μη Λεκτικές και στις Λεκτι-
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κές συμπεριφορές, ενώ στην περίπτωση του Χάρη δεν παρατηρήθηκε μεγάλη από-

κλιση.  

 Η διαφορά στην περίπτωση του Θέμη οφείλεται στην πολύ μικρή μείωση της 

συνήθειάς του να μιλά χωρίς άδεια. Μέσα από την A-B-C ανάλυση, παρατηρήσαμε 

ότι υπήρξε αύξηση του χρόνου αυτόνομης εργασίας, η οποία οφείλεται στην μείωση 

του χρόνου ενασχόλησής του με διασπαστικές συμπεριφορές (ζωγραφική, παιχνίδι με 

αντικείμενα) και οι περιπτώσεις που ο μαθητής δεν ακολουθούσε το πρόγραμμα της 

τάξης.  

Στην περίπτωση του Χάρη οι συμπεριφορές του μειώθηκαν περίπου στον ίδιο 

βαθμό, χωρίς να παρουσιάζει μεγάλες διαφοροποιήσεις. Ο μαθητής ήταν πλέον πιο 

ενεργός στα διαλείμματα και οι σχέσεις του με τους συμμαθητές του βελτιώθηκαν σε 

μεγάλο βαθμό. Επίσης παρατηρήθηκε μια μεγάλη μείωση των ξεσπασμάτων θυμού 

του και μεγαλύτερος έλεγχος των αντιδράσεών του. 

Δε θα μπορούσαμε να προβούμε σε άμεση σύγκριση των αποτελεσμάτων, λό-

γω της διαφορετικής δομής παρέμβασης, αλλά εντοπίσαμε πώς οι συνθήκες του περι-

βάλλοντος παρέμβασης σε συνδυασμό με τις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή, μπο-

ρούν να επηρεάσουν τη μείωση ή όχι των συμπεριφορών. Στην τάξη του Θέμη, η δα-

σκάλα έκανε συχνά ερωτήσεις στα παιδιά και ο μαθητής δυσκολευόταν πολύ να ε-

λέγξει την παρόρμηση του και να περιμένει τη σειρά του. Αυτό ενισχυόταν από το 

γεγονός ότι ήθελε να απαντά πρώτος. Σε αυτό το σημείο, το πρόγραμμα παρέμβασης 

εμφάνισε ένα κενό, καθώς θα έπρεπε να ελεγχθεί καλύτερα αυτός ο παράγοντας που 

ενίσχυε την εμφάνιση της συμπεριφοράς. Στις Μη Λεκτικές συμπεριφορές ο μαθητής 

είχε να συναγωνιστεί μόνο τον εαυτό του και να ελέγξει τη συμπεριφορά του. Όταν ο 

μαθητής έπρεπε να εμπλακεί με περισσότερα ερεθίσματα γινόταν πιο παρορμητικός, 

ενώ στις περιπτώσεις που έπρεπε να ελέγξει αποκλειστικά τον εαυτό του (π.χ. να ση-

κωθεί από την καρέκλα του) μπορούσε να ελέγξει καλύτερα την παρορμητικότητά 

του. Ο Χάρης στο διάλειμμα ερχόταν αντιμέτωπος με περισσότερες μεταβλητές που 

δεν μπορούσε να ελέγξει και οι Λεκτικές και Μη Λεκτικές συμπεριφορές είχαν άμεση 

σχέση μεταξύ τους. Επομένως, το περιβάλλον της αυλής που είναι πιο πλούσιο σε 

ερεθίσματα βοήθησε τον μαθητή να ελέγχει καλύτερα ένα συνδυασμό συμπεριφορών 

π.χ. να μη βρίζει και να μη φτύνει, να κατεβαίνει ήρεμα τις σκάλες, χωρίς να βρίζει 

αν δεν κατέβει πρώτος.  

Επομένως, και για τους δυο μαθητές υπήρξε μείωση των προβληματικών συ-

μπεριφορών τους, η οποία με τη σειρά της οδήγησε σε αύξηση της συμμετοχής τους 
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και της συνολικής τους διάθεσης. Και για τους δυο μαθητές υπήρξε προσπάθεια γενί-

κευσης των συμπεριφορών τους. Η τελική όμως άμεση παρατήρηση δεν εστίαζε σε 

αυτόν τον τομέα. Παρ’ όλα αυτά μέσα από τις λίστες πόντων των μαθητών φάνηκε η 

χρήση των εναλλακτικών συμπεριφορών τους σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. 

Τα θετικά αποτελέσματα της παρέμβασης επιβεβαιώνουν τη σημαντικότητα 

των προγραμμάτων παρέμβασης που βασίζονται στη ΛΑΣ και στις αρχές της ΘΣΣ. Η 

αλλαγή στη συμπεριφορά των παιδιών έρχεται σε συμφωνία με προηγούμενες έρευ-

νες που αναφέρουν μείωση της γενικής απόσυρσης και αποσύνδεσης των παιδιών από 

τις δραστηριότητες και αύξηση της θετικής εικόνας και επιθυμίας τους για συμμετοχή 

(Stasolla & Damiani, 2014) καθώς και αύξηση της εμπλοκής των μαθητών με τις δο-

μές του διαλείμματος (O'Hara & Hall, 2014).  

 Στο τέταρτο ερώτημα της έρευνας η ερευνήτρια ήθελε να εξετάσει τους παρά-

γοντες που εξασφαλίζουν την επιτυχή εφαρμογή της ΛΑΣ και την υλοποίηση του 

πρόγραμμα της ΘΣΣ στα πλαίσια της παράλληλης στήριξης. 

 Όπως αναφέρουν πολλοί ερευνητές, η διεξαγωγή της ΛΑΣ βασίζεται σε αυ-

στηρούς κανόνες, γεγονός που δρα ως ανασταλτικός παράγοντας για την εφαρμογή 

της από τους εκπαιδευτικούς. Δυστυχώς, στα πλαίσια του δημοτικού σχολείου οι εκ-

παιδευτικοί έρχονται αντιμέτωποι με μια πληθώρα δυσκολιών, όπως είναι η έλλειψη 

συνιστώμενων πρακτικών, ο μεγάλος αριθμός παιδιών ανά τάξη, η μικρή διαθεσιμό-

τητα πόρων καθώς και η ελλιπής εκπαίδευση πάνω σε τεχνικές αξιολόγησης όπως η 

ΛΑΣ (Scott et al., 2004). Δυσκολίες επίσης εμφανίζονται και στη διδασκαλία των ε-

ναλλακτικών συμπεριφορών και στη συνεργασία μεταξύ των ειδικών (Chitiyo & 

Wheeler, 2009).  

 Επομένως, λόγω των παραπάνω δυσκολιών, ο ρόλος του ειδικού παιδαγωγού 

στα πλαίσια της παράλληλης στήριξης έχει διπλή λειτουργία. Πέρα από την εκπαί-

δευση του μαθητή, καλείται να συμβουλεύει, να ενημερώνει και να παρέχει επιστη-

μονικά τεκμηριωμένες πρακτικές στους εκπαιδευτικούς των γενικών τάξεων για τη 

διαχείριση των προκλητικών συμπεριφορών του μαθητή μέσα στην τάξη. Η ερευνή-

τρια, λοιπόν, έχοντας και τον ρόλο της εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης, επέλεξε 

την εφαρμογή της ΛΑΣ και την ανάπτυξη προγράμματος βασισμένου στις αρχές της 

ΘΣΣ καθώς έκρινε πως θα αποτελούσε την καλύτερη πρακτική.  

 Οι O' Neill και Stephenson (2010) αναφέρουν πως οι ελλιπείς γνώσεις μπορεί 

να οδηγήσουν σε κακή εφαρμογή της ακεραιότητας και στον περιορισμό των αποτε-

λεσμάτων της παρέμβασης που βασίζεται στη ΛΑΣ. Η παρούσα έρευνα όμως έρχεται 
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να διαψεύσει αυτή την άποψη. Παρ’ όλο που η ερευνήτρια δεν είχε εφαρμόσει ξανά 

τις παραπάνω πρακτικές, τα αποτελέσματα έδειξαν πως το πρόγραμμα παρέμβασης 

ήταν επιτυχές. Η ερευνήτρια αποδίδει την επιτυχία στην εκτενή μελέτη παρόμοιων 

ερευνών, στη μελέτη των τεχνικών και των στρατηγικών της ΛΑΣ και της ΘΣΣ και 

στην υποστήριξη που έλαβε από το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στο οποίο 

συμμετείχε.  

Ο τομέας που δυσκόλεψε περισσότερο την ερευνήτρια ήταν ο προσδιορισμός 

της λειτουργίας της συμπεριφοράς. Αυτό ίσως να οφείλεται στην έλλειψη εμπειρίας ή 

στη χρήση των εργαλείων της έμμεσης αξιολόγησης. Μια άλλη δυσκολία ήταν η απο-

τελεσματική συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών. Πολλές φορές οι απαιτήσεις των 

εκπαιδευτικών είναι διαφορετικές και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δυσκολία θέσπισης 

στόχων και επιλογής κατάλληλων εναλλακτικών συμπεριφορών. Μέσα όμως από την 

σωστή τεκμηρίωση των επιλογών της ερευνήτριας, τέτοια προβλήματα ξεπεράστηκαν 

εύκολα.  

Η σχολική τάξη και το διάλειμμα είναι περιβάλλοντα με πολλά ερεθίσματα 

και με μεταβλητές που μπορεί να αλλάζουν απροσδόκητα. Επομένως, το πρόγραμμα 

παρέμβασης θα πρέπει να είναι πολύ καλά οργανωμένο και να λαμβάνει υπόψη τις 

συνθήκες του περιβάλλοντος. Αυτά τα δυο στοιχεία τηρήθηκαν στη συγκεκριμένη 

έρευνα.  

 Τέλος, αν ο εκπαιδευτικός που θέλει να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα παρέμβα-

σης ΘΣΣ έχει στο μυαλό του πως η παρέμβαση που θα οργανώσει πρέπει να ταιριάζει 

στο πρόγραμμα και στις ρουτίνες της τάξης και του μαθητή και να στοχεύει στη βελ-

τίωση της καθημερινότητας των μαθητών αλλά και ολόκληρης της τάξης (Mackalicek 

et al., 2007· Reeves et al., 2013), τότε η επιλογή των κατάλληλων στρατηγικών και 

τεχνικών γίνεται μια πιο εύκολη διαδικασία.  

 Σε αυτό το σημείο φαίνεται και το πώς οι προαπαιτούμενες γνώσεις των εκ-

παιδευτικών, μπορούν να επηρεάσουν τη διεξαγωγή του προγράμματος. Στην παρού-

σα έρευνα, οι εκπαιδευτικοί των γενικών τάξεων εμφανίστηκαν προβληματισμένοι 

για το πώς πρέπει να χειρίζονται τους μαθητές με ΔΑΦ και για το αν χρησιμοποιούν 

τις κατάλληλες στρατηγικές για τη μείωση των προβλημάτων συμπεριφοράς που εμ-

φανίζουν οι μαθητές εντός και εκτός τάξης. Παρ’ όλες τις δυσκολίες που αντιμετώπι-

ζαν όμως δήλωσαν πως έχουν καλές σχέσεις με τους μαθητές και ήταν πρόθυμες να 

τους βοηθήσουν. 
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Η ερευνήτρια παρατηρώντας τις τεχνικές που χρησιμοποιούσαν οι δασκάλες 

κατέληξε στο συμπέρασμα πως ήθελαν να βοηθήσουν τους μαθητές άλλα δεν είχαν 

τις απαραίτητες γνώσεις, τα εργαλεία και την υποστήριξη που χρειάζονταν. Πολλές 

φορές οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν μεθόδους που είχαν χρησιμοποιήσει παλαιότερα 

και είχαν αποτέλεσμα. Η τεχνική αυτή όμως δεν ενδείκνυται, καθώς η περίπτωση του 

κάθε παιδιού είναι διαφορετική. Επίσης ακόμα και στον ίδιο μαθητή, η εμφάνιση μιας 

προκλητικής συμπεριφοράς θέλει ξεχωριστή αξιολόγηση και παρέμβαση ανάλογα με 

την ένταση και τον σκοπό της. 

Στην παρούσα έρευνα όπου η ερευνήτρια δεν είχε προηγούμενη εμπειρία στη 

δημιουργία προγραμμάτων παρέμβασης ΘΣΣ, πολύ χρήσιμο εργαλείο αποδείχθηκε ο 

οδηγός BSP. Δυστυχώς, ελάχιστα εργαλεία είναι μεταφρασμένα στην ελληνική 

γλώσσα. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργηθεί ένας οδηγός αναφορικά με τις διαδικασί-

ες της ΛΑΣ και της ΘΣΣ, τον οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί 

για την ανάπτυξη προγραμμάτων παρέμβασης.  

Επομένως, οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται προγράμματα επιμόρφωσης, παροχή 

κατάλληλης υποστήριξης, κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό και ανάπτυξη σχέσεων συ-

νεργασίας, ώστε να μπορέσουν να εφαρμόσουν την ΛΑΣ και να προβούν στη δημι-

ουργία ενός προγράμματος ΘΣΣ. Οι προτάσεις αυτές συμφωνούν και με τη διεθνή 

βιβλιογραφία (Ali, Mustapha, & Jelas, 2006· Hanley, 2012· O'Neill & Stephenson, 

2010). 

 Τέλος, θα λέγαμε πως η εφαρμογή της ΛΑΣ και η ανάπτυξη ενός προγράμμα-

τος παρέμβασης ΘΣΣ, αρχικά φαίνεται μια δύσκολη διαδικασία. Η έρευνα όμως έδει-

ξε πως με τη σωστή οργάνωση, τη χρήση των αποτελεσμάτων της ΛΑΣ, τη συνεργα-

σία και τη σωστή εφαρμογή, η παρέμβαση μπορεί να είναι επιτυχής. Εξάλλου, τα 

προγράμματα ΘΣΣ στοχεύουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του μαθητή για τη σω-

στή έκφραση των επιθυμιών του, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής του.  Αυτό κάνει 

την εφαρμογή της ΛΑΣ και της ΘΣΣ μια απαραίτητη διαδικασία που πρέπει να εφαρ-

μόζεται από όλους τους εκπαιδευτικούς. 

Συμπερασματικά, η έρευνα μας συμφωνεί με τα ευρήματα παρόμοιων ερευ-

νών και υποστηρίζει την αποτελεσματικότητα της ΛΑΣ και την εφαρμογή προγραμ-

μάτων παρέμβασης που στηρίζονται στις αρχές της ΘΣΣ, για παιδιά με ΔΑΦ που φοι-

τούν στο γενικό σχολείο. Επίσης, σημειώνει τις διαφορές που είναι πιθανόν να εμφα-

νιστούν ανάλογα με το περιβάλλον παρέμβασης και τις δυσκολίες που μπορεί να α-

ντιμετωπίσει κάποιος εκπαιδευτικός κατά τη διαδικασία εφαρμογής τους. Τονίζεται 
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όμως η αναγκαιότητα εφαρμογής τέτοιων προγραμμάτων, καθώς τα αποτελέσματά 

τους είναι θεαματικά. 

Σε μελλοντική έρευνα, η ερευνήτρια προτείνει την εφαρμογή ενός προγράμ-

ματος ΘΣΣ που θα απευθύνεται σε ολόκληρο το σχολείο. Σύμφωνα με τη διεθνή βι-

βλιογραφία, τέτοια προγράμματα οδηγούν στη μείωση του αριθμού των προβληματι-

κών συμπεριφορών, στην εκμάθηση κανόνων, στη βελτίωση του συνολικού σχολικού 

κλίματος και στην αλλαγή της κουλτούρας του διαλείμματος (McCurdy, Mannella, & 

Eldridge, 2003· Franzen & Kamps, 2008· Lewis, Powers, Kely, & Newcomer, 2002· 

Sugai & Horner, 2002· Todd, Haugen, Anderson, & Spriggs, 2002). Επομένως, μια 

έρευνα σε ελληνικό γενικό σχολείο με τάξεις συμπερίληψης θα μπορούσε να δώσει 

πολλά στοιχεία για τις στρατηγικές που μπορούν να εφαρμοστούν για την αποτελε-

σματικότητα της παρέμβασης, τη σημαντικότητα τους, τις δυσκολίες και τις απαιτή-

σεις ενός τέτοιου προγράμματος. 
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Μάθημα √ Η συμπεριφορά μου Για το σπίτι έχω 
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Φατσούλα     

Τι έκανα;     
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