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ΔΙΑΓΧΓΙΚΑ 

Η παπούζα ειζήγηζη αποηελεί μέπορ ηηρ επγαζίαρ με θέμα: «Ανηιμεηώπιζη 

πποβλημάηυν ζςμπεπιθοπάρ και ππόλητη ςποεπίδοζηρ ζηη ζσολική μονάδα- ο 

πόλορ ηηρ ζςμβοςλεςηικήρ»  πος ζςμπεπιλήθθηκε  ζηα ππακηικά ηος Γιεθνούρ 

ςνεδπίος: «Έπεςνα, εκπαιδεςηική πολιηική και ππάξη ζηην ειδική αγυγή» (8-

10/12/2010, Φοπείρ ςλοποίηζηρ: Πανεπιζηήμιο Αιγαίος- Δηαιπεία Διδικήρ 

Παιδαγυγικήρ Δλλάδορ- Κένηπο Ανθπυπίνυν Γικαιυμάηυν- Δθνικό Κένηπο 

Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ).  

 

Η παιδαγυγική ζσέζη πνπ αλαπηύζζεη ν εθπαηδεπηηθόο κέζα ή έμσ από ηε ζρνιηθή 

αίζνπζα είλαη δπλακηθή, δπαδηθή , ακθίδξνκε, ηξηγσληθή (καζεηήο-νκάδα- 

δηδάζθσλ) θαη ε ζπληεινύκελε κάζεζε θαζνξίδεηαη από ςπρνινγηθέο ζπλαιιαγέο θαη 

δηαδηθαζίεο.(Μπέιιαο Θ., 1985, Καςάιεο, 1986), όπσο π.ρ. ηαπηίζεηο , κεηαβηβάζεηο, 

αληίζηαζε,  καηαίσζε. 

Ο ρόλοσ  του εκπαιδευτικού 

Ο εθπαηδεπηηθόο δελ είλαη,  κόλν ν «ηποθοδόηηρ γνώζευν» ζε κηα δσληαλή ζρέζε 

πξνζώπσλ , ν εηδηθόο επηζηήκσλ κε βάζε ηελ θαηάξηηζή ηνπ , αιιά θαη ν ζύκβνπινο  

πνπ αλαγλσξίδεη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ, ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ή δπζθνιίεο ηνπο ζηε 

κάζεζε ή ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζπκβάιιεη ζηελ αλίρλεπζε  ησλ πξνηεξεκάησλ ή  

ζηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο κε ζθνπό ηελ επίηεπμε ηεο κάζεζεο. 

Δπνκέλσο ν εθπαηδεπηηθόο ζεσξείηαη δεδνκέλν  όηη ζε πξώην επίπεδν γλσξίδεη ηα 

ζεκεία ζύγθιηζεο ησλ ζεσξηώλ  κάζεζεο  (Καζζσηάθεο Μ- Φινπξήο Γ, 2006, 

Κνιηάδεο  Δκ. , 2006) , όπσο π.ρ. άζθεζε , επαλάιεςε, ελίζρπζε, θσδηθνπνίεζε, 

ζεκαζία πξννξγαλσηώλ , πξνζαξκνγή ηεο δηδαθηέαο ύιεο θαη εμαηνκίθεπζε 

δηδαθηηθώλ ελεξγεηώλ, δηαθνξνπνίεζε δηδαζθαιίαο θαη ελίζρπζε ηεο δηεξεπλεηηθήο – 

θξηηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ καζεηώλ, ζεκαζία πξνηύπσλ θιπ.  

Δπηπιένλ  ν εθπαηδεπηηθόο νθείιεη, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ε δηδαζθαιία ηνπ 

απνηειεζκαηηθή , λα γλσξίδεη θαη λα εθαξκόδεη ηηο θαηάιιειεο κεζόδνπο 

δηδαζθαιίαο θαη λα θαζνξίδεη ηελ πνξεία ηεο δηδαζθαιίαο κε ζύγρξνλεο δηδαθηηθέο 

κεζόδνπο (Καζζσηάθεο Μ- Φινπξήο Γ, 2005, Ματςαγγοφρασ 2007, Baudrit Alain , 

2005). 

Χζηόζν ζε δεύηεξν επίπεδν ν εθπαηδεπηηθόο απεπζύλεηαη ζε κηα αλαπηπζζόκελε 

πξνζσπηθόηεηα πνπ ζπλαπαξηίδεηαη ζηελ ηδηαηηεξόηεηά ηεο από ην γλσζηηθό , ην 
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ζπλαηζζεκαηηθό θαη ςπρνθηλεηηθό ζηνηρείν θαη ζε κηα νκάδα κε δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ 

γηα ηνλ θαζέλα καζεηή γλσζηηθή,  εζηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε.  

Πην ζπγθεθξηκέλα καηά ηην έναπξη ηος ζσολικού έηοςρ ν εθπαηδεπηηθόο  

ππνδέρεηαη ηνπο καζεηέο αλ θαη δελ είλαη ,πάληα , όινη πξνεηνηκαζκέλνη λα 

απνδερηνύλ ηε ζρνιηθή θαζεκεξηλόηεηα (Herbert M, 1993, Τςιάντθσ , 1988, Clark 

Norman , MD, 1971) με αποτζλεςμα ςτθ ςυνζχεια του ζτουσ  τθ ςχολικι υποεπίδοςθ , τα 

προβλιματα ςυμπεριφοράσ και τθν αποτυχία.  

Δπίζεο καηά ηη διάπκεια ηος έηοςρ βνεζά ην καζεηή ζηελ εκπέδσζε ηεο δηδαθηέαο 

ύιεο θαζώο θαη ζηελ επηηπρή δηεθπεξαίσζε  δηαγσληζκάησλ, ή εμεηάζεσλ ηα νπνία 

απνηεινύλ ζηξεζνγόλα γεγνλόηα γηα ηελ απηνεθηίκεζε ησλ καζεηώλ ( Μαθξή- 

Μπόηζαξε , 2001)  θαη γηα ηελ απνδνρή ησλ καζεηώλ από ηελ νκάδα ησλ  

ζπλνκειίθσλ. Όκσο αξθεηνί καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο δελ ζα κπνξέζνπλ λα 

αληαπνθξηζνύλ κε απνηέιεζκα ηελ πεξηζσξηνπνίεζε, ην ζηηγκαηηζκό θαη ηελ 

εγθαηάιεηςε ησλ πξνζπαζεηώλ ηνπο  (Γνίθνπ- Απιίδνπ Μάξσ (2002). 

Καηά ηη διάπκεια ηος μαθήμαηορ ε ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ επεξεάδεη ην ζύλνιν 

ηεο ηάμεο θαη ηελ πνξεία ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κε ην ρεηξηζκό ησλ 

πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο , ελώ ελδερνκέλσο αθόκε θαη  ε επηηπρία ή ε πεξηέξγεηα 

λα εθιεθζνύλ από ην παηδί σο απεηιεηηθέο θαηαζηάζεηο θαη λα νδεγήζνπλ ζηελ 

αλαζηνιή ηεο έθθξαζεο ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ (Αλαγλσζηόπνπινο, 2005). 

Από ηελ άιιε πιεπξά ν εθπαηδεπηηθόο βξίζθεηαη  ζε έλα  επίπεδν επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο αλάινγα κε ηα ρξόληα ππεξεζίαο , όπσο θάζε εξγαδόκελνο. Σα πνζνζηά 

εξγαζηαθνύ ηνπ άγρνπο πηζαλόλ λα είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλα, αθνύ εξγάδεηαη θάησ 

από ζπλζήθεο πίεζεο ( Mallet P. – Paty Benjamin , 2000, Fontana, 1988) 

Μαθητικόσ πληθυςμόσ με προβλήματα ςυμπεριφοράσ  

Μνξθέο ζπκπεξηθνξάο πνπ δειώλνπλ απξνζεμία ζην κάζεκα, αδηαθνξία, 

«αληίδξαζε», «ππεξθηλεηηθόηεηα»,  «εξηζηηθόηεηα», «πεξηθξόλεζε» πξνο ηε ζρνιηθή 

δσή, «ιεθηηθή ή ζσκαηηθή βηαηνπξαγία» πνπ πξνβιεκαηίδνπλ ην δηδάζθνληα. 

(Μαηζαγγνύξαο, 2008, Kνπξθνύηαο Η. ). Δθηόο από ηα κηθξνπξνβιήκαηα 

εκθαλίδνληαη θαη ηα επίμονα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο   πνπ δελ αληηκεησπίδνληαη 

κε παηδαγσγηθά απνδεθηνύο ηξόπνπο πρ. πξννδεπηηθή παξέκβαζε ,ππελζύκηζε 

θαλόλσλ, αιιαγή ζέζεο αιιά ζπλήζσο κε επηπιήμεηο θαη επηβνιή ηηκσξεηηθώλ  

πνηλώλ . 

πλήζσο ε επηβνιή πνηλώλ έρεη ηα αληίζεηα απνηειέζκαηα αθνύ ν ππαίηηνο 

ζηηγκαηίδεηαη , εγθαηαιείπεη ηηο πξνζπάζεηεο  ζην γλσζηηθό αληηθείκελν , πηνζεηεί ην 

ξόιν ηνπ διαζκεδαζηή ή ηος ανηιππηζία ηεο ηάμεο θαη ζπζζσξεύεη  απνηπρίεο όζνλ 

αθνξά ζηε ζρνιηθή επίδνζε. Η απνγνήηεπζε θαη ε εγθαηάιεηςε ησλ πξνζπαζεηώλ , 



ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ 

 

Μπιλανάκη Ελευθερία, τηλ. 6977018936 ελίδα 5 

 

αθνύ απηέο δελ επαηλνύληαη θαη δελ αλαγλσξίδνληαη ,πξνθαινύλ  ρακειή επίδνζε ζε 

ζρέζε κε ηα αλακελόκελα γηα ηελ ειηθία ηνπ καζεηή  (ππνεπίδνζε) θαη ν θαύινο 

θύθινο ζπλερίδεηαη 

 

Διαταραχέσ ςτην παιδική και εφηβική ηλικία 
 

Το γεγονόσ τθσ εμφάνιςθσ διαταραχών ςτθν παιδικι και εφθβικι θλικία δεν ςθμαίνει ότι 

όλοσ ο μακθτικόσ πλθκυςμόσ κα παρουςιάςει διαταραχζσ, οφτε ότι οι όποιεσ διαταραχζσ 

ςυνδζονται οπωςδιποτε με προβλιματα ςυμπεριφοράσ. 

Ωςτόςο, οφείλουμε να γνωρίηουμε ποιεσ είναι αυτζσ οι διαταραχζσ. Επιγραμματικά 

αναφζρονται παρακάτω: 

Γηαλνεηηθή θαζπζηέξεζε/ Γιαηαπασέρ μάθηζηρ/ Γηαηαξαρέο θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ/ 

Γηαηαξαρέο επηθνηλσλίαο (αθαζία, επηιεθηηθή αιαιία, ηξαπιηζκόο)/ Βαξηέο 

δηαηαξαρέο αλάπηπμεο (Απηηζκόο, Asperger, Rett,θά)/ ΓΔΠ-Τ/ Γηαηαξαρή δηαγσγήο/ 

Γηαηαξαρή ζίηηζεο- δηαηξνθήο- απέθθξηζεW/ Γηαηαξαρή ηηθ / Φνβίεο θαη άγρνο 

(Μάλνο, 1997) 

Διαταραχέσ μάθηςησ 
ή μαθηζιακέρ δςζκολίερ ή Γιαηαπασέρ σολικών Γεξιοηήηυν 

Γεληθέο (δηαηαξαρέο ηεο πξνζνρήο)  /  Δηδηθέο (δπζιεμία) 

Πξνζεγγίζεηο ζηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο: Ιαηξνθεληξηθή / παηδνθεληξηθή  

Οξηζκόο: Οη καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ είλαη εγγελείο ζην άηνκν αθνξνύλ εηεξνγελή 

νκάδα δηαηαξαρώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εθκάζεζε θαη ρξήζε ησλ ιεηηνπξγηώλ Σνπ 

ιόγνπ, /Σεο αλάγλσζεο,/ηεο γξαθήο,/ ηεο ινγηθήο ζθέςεο  /καζεκαηηθώλ 

ηθαλνηήησλ. [National Joint Committee on Learning Disabilities]  

Αναπηςξιακή ποπεία μαθηζιακών δςζκολιών: Πξνζρνιηθή ειηθία/ ρνιηθή ειηθία 

Η γλυζζική ανάπηςξηΜπερεβηνξηζηηθή ζεώξεζε (Skinner, 1974) /Γελεηηθή 

ζεώξεζε (Chomsky, 1968)/ Γλσζηηθή- ζπλζεηηθή (Piaget)/ Κνηλσληθή- 

επηθνηλσληαθή ππόζεζε (Macwhinney, 1987).  

Γιαηαπασέρ ηος λόγος: Αθαζία/ Σξαπιηζκόο / Επιλεκηική αλαλία / Δςζαπθπία -

Δςζλαλία (ζηγκαηηζκόο γηα ην “ζ”, ξσηαθηζκόο γηα ην “ξ”, δειηαθηζκόο γηα ην“δ” 

θ.ά.)Αναγπαμμαηιζμόρ ή δςζγπαμμαηιζμόρ -Καθςζηέπηζη ηος λόγος  
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Γιαηαπασέρ ηος λόγος ζςνςπάπσοςν με: Γηαηαξαρέο αθνήο/ Ννεηηθή θαζπζηέξεζε/ 

Νεπξνινγηθέο βιάβεο,Απηηζκόο/ πλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο /Πεξηβαιινληηθή 

απνζηέξεζε 

Πποζσολική ηλικία Δμειηθηηθή δηαηαξαρή ηνπ ιόγνπ /Eπηβξάδπλζε αλάπηπμεο 

πξνθνξηθνύ ιόγνπ / Γηαηαξαρή εθθξαζηηθνύ ηύπνπ/  Γηαηαξαρή πξνζιεπηηθνύ 

ηύπνπ/ Δμειηθηηθή Γηαηαξαρή άξζξσζε/ Κηλεηηθέο δπζθνιίεο: αδξήο θηλεηηθόηεηαο/ 

Λεπηήο θηλεηηθόηεηαο, δηαηαξαρή ζπληνληζκνύ  

σολική ηλικία: Διδική δςζκολία ανάγνυζηρ 

1. Διδική δςζκολία ανάγνυζηρ- δςζλεξία 

Θευπίερ:  Μνλνπαξαγνληηθή / Πνιππαξαγνληηθή (Birch, 1962, Vellutino, 1987)  

ΜΟΡΦΔ: Δπίθηεηε/ Δμειηθηηθή, Βαζηά/ Δπηθαλεηαθή, Φσλνινγηθή/ αθνπζηηθή 

Η δπζιεμία απνηειεί ηελ πην κειεηεκέλε κνξθή καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ θαη αθνξά 

ηε δπζθνιία ζηελ παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ.  

Δίλαη ε θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ην παηδί απνδίδεη ζηελ αλάγλσζε θάησ από ην 

επίπεδν πνπ αληηζηνηρεί ζην λνεηηθό ηνπ δπλακηθό θαη ζηελ επίδνζή ηνπ ζη’ άιια 

καζήκαηα (Μαξθνβίηεο &Σδνπξηάδνπ, 1991).  

Aιηιολογία  Η «ιεπηή» απηή δηαηαξαρή ηνπ ιόγνπ πξνέξρεηαη από: α) αλεπάξθεηεο 

θσλνινγηθήο θσδηθνπνίεζεο (δπζθνιία λα αλαθαιέζνπλ ηνπο θζόγγνπο γηα ην 

ζρεκαηηζκό κηαο ιέμεο), β) δπζθνιία αλάιπζεο ησλ θζόγγσλ κηαο ιέμεο θαη γ) 

θησρή αλάπηπμε ιεμηινγίνπ, θαζώο θαη δηαηαξαρέο ζηε δηάθξηζε γξακκαηηθώλ θαη 

ζπληαθηηθώλ δηαθνξώλ αλάκεζα ζηηο ιέμεηο θαη ζηηο πξνηάζεηο. 

• Αλεπαξθήο σξίκαλζε λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο 

• Οξγαληθέο ή επίθηεηεο βιάβεο 

• Αδπλακία κεηαγλσζηηθήο ελεκεξόηεηαο.  

Φαρακτηριςτικά δυςλεκτικού παιδιού 

 Πξνζζέηεη ή θαη αθαηξεί γξάκκαηα, ζπιιαβέο, ιέμεηο 

 πγρέεη γξάκκαηα πνπ κνηάδνπλ νπηηθά  

• π.ρ. α κε ν, ε κε ε θαη σ, β κε δ ή ζ 

 πγρέεη γξάκκαηα πνπ κνηάδνπλ αθνπζηηθά 
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Π.ρ. β κε θ, η κε π ή θ 

 Αλαζηξέθεη γξάκκαηα ή ζπιιαβέο  

 Δπαλαιακβάλεη γξάκκαηα, ζπιιαβέο, ιέμεηο 

 Έρεη πξνβιήκαηα ηνληζκνύ, ρξσκαηηζκνύ, ζηίμεο 

 Υάλεη ηε ζεηξά, Αξγεί πνιύ, θνκπηάδεη 

Υαπακηηπιζηικά δςζλεκηικού παιδιού ζε επίπεδο δεξιοηήηυν /ικανοηήηυν 

• Σνπνγξαθηθέο δηαηαξαρέο  

• Υακειή ηθαλόηεηα ζπλδπαζκνύ κεκνλσκέλσλ ζπκβόισλ (πεξίεξγε γξαθή) 

• Πξνβιήκαηα νπηηθήο θαη αθνπζηηθήο κλήκεο 

• Γηαηαξαρέο ζηελ νπηηθναθνπζηηθή νινθιήξσζε 

• Γπζθνιίεο αθνινπζίαο 

• Πξνβιήκαηα νπηηθν-θηλεηηθνύ ζπληνληζκνύ 

• Πξνβιήκαηα ζηε δηάθξηζε αξηζηεξνύ- δεμηνύ 

• Αδεμηόηεηα 

• Γπζρξνληθέο δηαηαξαρέο 

• Γηαηαξαρέο ελλνηνπνίεζεο  

• Υακειή απζόξκεηε θαη δεκηνπξγηθή ηθαλόηεηα γξαθήο  

2. Γςζοπθογπαθία - Αγπαθία – Γςζγπαθία –Κακογπαθία 

Σα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηελ νξζνγξαθία θάλνπλ ιάζε πνπ είλαη 

αλάινγα κε ηα ιάζε παηδηώλ κηθξόηεξεο ειηθίαο, ηα νπνία βξίζθνληαη ζην ίδην ζηάδην 

αλάπηπμεο νξζνγξαθηθήο δεμηόηεηαο. 

Παξάγνπλ δπζαλάγλσζηα θείκελα, κπεξδεύνπλ ηα πεδά κε ηα θεθαιαία γξάθνπλ 

γξάκκαηα κε άληζεο απνζηάζεηο, αηειείο ιέμεηο, κπεξδεύνπλ εληθό κε πιεζπληηθό  

Γελ κπνξνύλ λα γξάθνπλ δηθά ηνπο θείκελα ή λα αληηγξάθνπλ από βηβιίν ή πίλαθα 

3. Γςζκολίερ καηανόηζηρ κειμένος 

Γπζθνιίεο ζηε γξακκαηηθή θαη ζπληαθηηθή δνκή ηνπ θεηκέλνπ 
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Αλ ππάξρεη ππθλόηεηα λνεκάησλ ή κεηαθνξηθόο ή καθξνζθειήο ιόγνο ε δπζθνιία 

είλαη κεγαιύηεξε.  

4.Δξελικηική διαηαπασή ηος λόγος 

Δπηβξάδπλζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ 

ε επίπεδν ζρνιηθήο επίδνζεο: Σειεγξαθηθόο ιόγνο, Γπζθνιία ζην ζρεκαηηζκό 

πξνηάζεσλ, Πεξηνξηζκέλε απνκλεκόλεπζε, Γπζθνιία θαηαλόεζεο αληίζεησλ 

ελλνηώλ, Μεηαηνπίζεηο θαη ππνθαηαζηάζεηο θζόγγσλ 

 

 

Χυχοκοινωνικά προβλήματα και μαθηςιακέσ 

δυςκολίεσ 

• πλεηδεηή απνθπγή κάζεζεο/ Αλνηρηή επηζεηηθόηεηα 

• Αξλεηηζκόο ζπλδεόκελνο κε ηελ αλάγλσζε/ Μεηάζεζε 

επηζεηηθόηεηαο 

• Αληίζηαζε ζηελ πίεζε/ Σάζε γηα εμάξηεζε 

• Δύθνιε απνζάξξπλζε/ Η επηηπρία θαίλεηαη «θίλδπλνο» 

• Γηαηαξαθηηθόηεηα, αλεζπρία/ «απόζπξζε» ηνπ παηδηνύ ζε δηθό 

ηνπ θόζκν  

 

 

5.Διδική δςζκολία απιθμηηικήρ: Eμειηθηηθή δηαηαξαρή ζηελ αξηζκεηηθή/ 

Γπζαξηζκεζία /δπζθαιθνπιία  

Δθκάζεζε καζεκαηηθώλ δεμηνηήησλ: Καηαλόεζε αξηζκώλ/ Οκαδνπνίεζε 

αληηθεηκέλσλ/ Δθκάζεζε θαλόλσλ/ Γλώζε αξηζκεηηθώλ πξάμεσλ / Ννεηηθή 

αλαπαξάζηαζε 

Διδική δςζκολία απιθμηηικήρ 

Γπζθνιία ησλ ζρέζεσλ ζην ρώξν/Γηαηαξαρέο ζηελ θηλεηηθή θαη νπηηθή αληίιεςε/ 

Πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηα ζύκβνια ησλ πξάμεσλ (θαη, πιελ, επί)/ Φησρηθέο 
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έλλνηεο θαηεύζπλζεο θαη ρξόλνπ/ Πξνβιήκαηα κλήκεο/ Γπζθνιίεο ζπκβνιηζκνύ / 

Αλεπάξθεηεο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ/ Γηαηαξαρέο ζην ζπλδπαζκό ζηνηρείσλ/ 

Γηαηαξαρέο ζηνλ πξνγξακκαηηζκό/ Δκκνλή ζε έλα ηύπν ιύζεο/ Αλεπάξθεηεο ζε 

απινύο ππνινγηζκνύο/ ύγρπζε ζηνπο αξηζκνύο: 2 κε 5/ Αληίζεηε θνξά/ Γπζθνιίεο 

ζηελ έλαξμε ηεο κέηξεζεοΓπζθνιίεο ζηνλ πνιιαπιαζηαζκό θαη δηαίξεζε, ζηα 

δεθαδηθά, ζηελ πξνπαίδεηα/ Γπζθνιίεο ζηε ζύγθξηζε 

6.Τπεπκινηηικόηηηα: ΓΔΠ-Τ 

• Γπζθνιία πξνζνρήο/ Παξνξκεηηθόηεηα/ ππεξθηλεηηθόηεηα  

Δθηβική ηλικία και μαθηζιακέρ δςζκολίερ 

Αλάγλσζε: Βξαδύηεηα 

Γξαθή: νξζνγξαθηθά ιάζε, δπζαλάγλσζην γξαπηό 

• Απνπζία δνκήο, Γπζθνιίεο ζπζρέηηζεο, Γπζθνιίεο ζρεκαηηζκνύ ζύλζεησλ 

πξνηάζεσλ 

• Αξηζκεηηθή:: Λάζε απιώλ ππνινγηζκώλ, Λάζνο ζηε κεηαθνξά από ην 

πξόρεηξν ζην θαιό. 

Νέεσ μορφέσ διαχείριςησ προβλημάτων ςυμπεριφοράσ   

Οπσζδήπνηε ε δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ρξεηάδεηαη λα πεξηιακβάλεη  

έλα ζηάδιο ππόλητηρ : από ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηελ νξγάλσζε ηνπ 

ρξόλνπ θαη ηνπ ηξόπνπ ηεο κάζεζεο, ηνλ έιεγρν ηεο ξνήο ηνπ άγρνπο (Δ. C. Wragg, 

,2001) κπξνζηά ζηε λέα γλώζε, ηελ πξνζαξκνζηηθόηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζηηο 

δηαθνξνπνηεκέλεο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ησλ καζεηώλ, κε ηε βνήζεηα  

πνιπαηζζεηεξηαθήο δηδαζθαιίαο,  θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθήο θαη θξηηηθήο 

ζθέςεο,  νκαδηθνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία,  αλάπηπμε γλσζηηθώλ θαη κεηαγλσζηηθώλ 

δεμηνηήησλ ησλ καζεηώλ. 

Eπεηδή ην ζρνιείν δελ είλαη κόλν ρώξνο γλώζεο, αιιά θαη ςπρνζπλαηζζεκαηηθήο 

σξίκαλζεο θαη θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ καζεηή   ε ανάπηςξη ηυν κοινυνικών 

δεξιοηήηυν ηυν μαθηηών κέζα από ηε ζπκκεηνρή  ζε θαηάιιεια ζρεδηαζκέλα 

πξνγξάκκαηα π.ρ.επαγγελμαηικού πποζαναηολιζμού (Durlak J. A. , 2007) 

ζεσξείηαη επηβεβιεκέλε.  Θα βνεζνύζαλ αθόκε:   πξόγξακκα πξνεηνηκαζίαο 

καζεηώλ - δηακεζνιαβεηώλ (Baginsky William (2004) ,ε επίιπζε ησλ ζπγθξνύζεσλ 

σο αθνξκή θαη έλαπζκα παηδαγσγηθνύ δηαιόγνπ ,  role-playing, ε δηακόξθσζε 

θαηάιιεινπ θιίκαηνο κέζα από ακνηβαία απνδεθηά ζπκβόιαηα θαη μεθάζαξνπο 

θαλόλεο από ην ζύλνιν ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο.  
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ε πεξίπησζε αληηκεηώπηζεο ιδιαίηεροσ περιζηαηικού έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξεο 

επηζηεκνληθέο πξαθηηθέο , όπσο απηή ηεο Οικοσωματικής και  οικοζςζηημικήρ 

πξνζέγγηζεο θαη ηεο αλαπιαηζίσζεο, ηεο αηνκηθήο ζπκβνπιεπηηθήο ζπλάληεζεο πνπ 

έρεη σο βάζε ηελ ελζπλαίζζεζε, ε ελίζρπζε ηεο απηνξξύζκηζεο θαη αθόκε ε 

ζηαδιακή ηροποποίηζη ζσμπεριθοράς  ζε κηα ζπκβνπιεπηηθή ζρέζε δηαξθείαο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο από εηδηθό θνξέα. 

Οικοςωματική προςέγγιςη ςτο ςχολείο: βαςικέσ 

παραδοχέσ 

1. Ο βαζκόο επηηπρίαο ελόο αηόκνπ ζε έλα πεξηβάιινλ επεξεάδεηαη έληνλα από 

ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν απηό βξίζθεηαη. 

Η παξακηθξή αιιαγή ηνπ πλαιζίος κπνξεί λα νδεγήζεη ζε εληειώο 

δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο . Όηαλ ην πιαίζην είλαη ελαξκνληζκέλν κε ηνλ 

ηξόπν πνπ απζόξκεηα ιεηηνπξγεί ε ζθέςε ελόο αηόκνπ , ηόηε νη δπζθνιίεο 

επίιπζεο ηνπ κεηώλνληαη ζην ειάρηζην θαη ην αληίζεην ζπκβαίλεη όηαλ ην 

πιαίζην είλαη απνκαθξπζκέλν από ηε δξάζε ηνπ αηόκνπ. 

2. Η δηαπίζησζε απηή πξνέθπςε από ηελ θξηηηθή πνπ αζθήζεθε ζηα 

πεηξάκαηα ηνπ Piaget (Rose and Blank 1974, Mc Garrigle, ,Grieve and Hughs 

1978) ζρεηηθά κε δνθηκαζίεο θαη έξγα δηαηήξεζεο. 

3. Σα παηδηά ζε απηά έιπλαλ ηα πξνβιήκαηα κε κεγαιύηεξε επηηπρία 

απνδεηθλύνληαο ηε ζεκαζία ηνπ πιαηζίνπ θαη ηνλ ηξόπν πνπ επεξεάδεη ηελ 

αληίιεςε. Η ζπκπεξηθνξά ηνπο θαζνξίζηεθε από ην ηη πηζηεύνπλ ηα παηδηά 

γηα ηηο πποθέζειρ ηος επεςνηηή θαη ην πιαίζην ηεο δξαζηεξηόηεηαο, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληηθεηκέλσλ θιπ. Σόζν ηα παηδηά ,όζν θαη νη ελήιηθνη 

γηα ηελ εξκελεία θαη ηελ θαηαλόεζε κηαο επηθνηλσληαθήο πξάμεο βαζίδνληαη 

ζε κηα κοινή οικοζωμαηική βιωμαηική βάζη. 

4. Γη απηό ρξεηάδεηαη κεγαιύηεξε πξνζπάζεηα εθ κέξνπο ησλ εηδηθώλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ώζηε απηό πνπ πξόθεηηαη λα κάζεη ην παηδί λα είλαη 

ελζσκαησκέλν ζηνπο νηθείνπο ξπζκνύο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο έηζη ώζηε λα 

δηαηεξείηαη ακείσην ην ελδηαθέξνλ ηνπ παηδηνύ. Σν άηνκν κπνξεί λα 

θαηαζθεπάδεη θαη λα αλαθαηαζθεπάδεη ηνλ θόζκν κε ηπόπo ενεπγηηικό , 

αιιά ζε έλα πεπιβάλλον ςποζηηπικηικό- θιλικό.  

2. Σν ηδεώδεο ζα ήηαλ λα ππήξρε ηζνξξνπία κεηαμύ ζπγθεθξηκέλεο θαη 

αθεξεκέλεο δηάζηαζεο ηεο αλζξώπηλεο ζθέςεο θαη ελαξκνληζκέλε κε ην 

άκεζν νηθνινγηθό πεξηβάιινλ. 

4. Άιισζηε ε γλώζε δελ ππάξρεη εθ ησλ πξνηέξσλ κε θάπνηα κνξθή. Η 

γλώζε πξαγκαηώλεηαη κέζα ζε ζςγκεκπιμένα συποσπονικά πλαίζια πνπ ν 

λνπο ζε ακνηβαία αιιειεπίδξαζε καδί ηνπο δεκηνπξγεί λνεκαηηθέο κνξθέο. 

3.  Η ύπαξμε ελόο νξγαληζκνύ εμαξηάηαη άκεζα από ην πεξηβάιινλ ηνπ κε βάζε 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηηρ ενεπγηηικήρ ηος δεκηικόηηηαρ ( Maturana 

1981,Maturana and Varela 1980, Thompson and Rosch 1993 ). 

Υαξαθηεξηζηηθό είλαη ην παξάδεηγκα πνπ παξαζέηνπλ νη Oliver Sacks- Robert 

Wasserman 1997, ζρεηηθά κε πεξίπησζε ηνπ αηόκνπ πνπ έπαζε κεηά από 

αηύρεκα επίθηεηε εγθεθαιηθή αρξσκαηνςία , αλ θαη ήηαλ εηδηθεπκέλνο 
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λσξίηεξα ζηε ρξήζε ηνπ ρξώκαηνο. Η ζπκπεξηθνξά ηνπ άιιαμε θαζώο ήηαλ 

ππνρξεσκέλνο λα αληηκεησπίζεη λέεο θαηαζηάζεηο θαη καδί ηνπ άιιαμε θαη ην 

αίζζεκα ηνπ θόζκνπ. 

6. Δπηπιένλ ε γλώζε δελ είλαη άιιν από κηα βησκαηηθή, ελζσκαησκέλε 

δξάζε, αθνύ ν νξγαληζκόο θαη ην πεξηβάιινλ δελ κπνξνύλ λα δηαρσξηζηνύλ 

θαη ην έλα ζύζηεκα θαζνξίδεη ην άιιν ζε κηα δηαδηθαζία ζπλαλάπηπμεο. 

7. Δπίζεο ε επηθνηλσληαθή πξάμε πεξηιακβάλεη ηόζν ηα λεκηικά , όζο και ηα 

εξυλεκηικά μηνύμαηα. Tα εμσιεθηηθά κελύκαηα κπνξνύλ λα είλαη 

ηζρπξόηεξα ησλ ιεθηηθώλ θαη λα ηα εληζρύνπλ ή λα ηα απνδπλακώλνπλ. 

Οικοςυςτημική παιδαγωγική 

Κάθε ζύζηημα αποηελείηαι από ηο άθποιζμα ηυν μεπών ηος πος βπίζκονηαι ζε 

ζςνεσή αλληλεπίδπαζη. Κάθε ζύζηημα πεπιέσει   ένα ςποζύζηημα ή πεπιζζόηεπα 

και ανήκει ζε ένα ςπεπζύζηημα.  

ε θάζε κεηάβαζεο ζεκαληηθό ξόιν παίδεη η νοημαηοδόηηζη πνπ δίλεη ν θαζέλαο 

ζην ξόιν ηνπ. 

Κάζε ζύζηεκα έρεη ηνπο δηθνύο ηνπ θαλόλεο θαη μεηακανόνερ. Κάζε ζύζηεκα 

ρξεηάδεηαη επίζεο όξηα γηα λα κπνξεί λα απηνπξνζδηνξηζηεί θαη λα επηθνηλσλεί κε ην 

πεξηβάιινλ ηνπ. 

Άιια ζηνηρεία: ηάζε γηα νμοιόζηαζη, Σάζε γηα αιιαγή, ηάζε θπθιηθήο αηηηόηεηαο 

Ανηιμεηώπιζη πποβλημάηυν ζςμπεπιθοπάρμε βάζη ηην οικοζςζηημική 

πποζέγγιζη. 

Ο εθπαηδεπηηθόο εμαηηίαο πξνβιεκάησλ πνπ ηνπ δεκηνπξγεί κηα καζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά, βξίζθεηαη ζε αζπκθσλία κε ηε λνεκαηνδόηεζε ηνπ ξόινπ ηνπ. 

ύκθσλα κε ηε ζπζηεκηθή ζεώξεζε ε πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά βνεζά ην 

ζύζηεκα κέζα ζην νπνίν εκθαλίδεηαη λα βξίζθεη κηα ζπλνρή. 

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΤΣΗΜΙΚΗ  ΠΡΟΔΓΓΙΗ. 

 

Πνηα ιεηηνπξγία εμππεξεηεί ε πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά; 

 

Πνηα εξκελεία ζα πηνζεηήζνπκε;  

απηή πνπ εζηηάδεη ζην παξεζόλ ή απηή πνπ εζηηάδεη ζην κέιινλ; 
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Ο εθπαηδεπηηθόο θαιείηαη λα αλαηξέςεη παγησκέλα πξόηππα 

αιιειεπίδξαζεο. 

ΤΝΔΙΓΗΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΣΧΡΙΝΗ ΔΡΜΗΝΔΙΑ 

ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ ΔΡΜΗΝΔΙΧΝ-ΘΔΣΙΚΗ 

ΤΠΟΓΗΛΧΗ ΚΙΝΗΣΡΧΝ-ΔΠΙΛΟΓΗ ΜΙΑ ΘΔΣΙΚΗ ΔΤΛΟΓΗ 

ΔΡΜΗΝΔΙΑ 

ΑΝΑΠΛΑΙΙΧΗ θαιείηαη ην λέν αληηιεπηηθό πιαίζην πνπ ηαηξηάδεη κε 

απηό πνπ ζπκβαίλεη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη νηθνδνκεί ζε 

ζεηηθά/ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία. 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΣΗ ΔΝΘΑΡΡΤΝΗ ΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΚΗ 

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ Δ ΑΛΛΟ ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΣΗ ΚΔΡΚΟΠΟΡΣΑ 

ΔΝΤΝΑΙΘΗΗ-ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΗ ΑΚΡΟΑΗ 

 

   ταδιακή διαμόρφωςη /τροποποίηςη ςυμπεριφοράσ 

 ύζηεκα ζπκβνιηθώλ ακνηβώλ 

 Αλάιπζε έξγνπ/ππελζύκηζε ζπλεπεηώλ, ιεθηηθή θαζνδήγεζε 

 Ακνηβαίν ζπκβόιαην ζπκπεξηθνξάο 

 Δθπαίδεπζε κε απηνθαζνδήγεζε, απηνέιεγρνο 

 Παηρλίδη ξόισλ 

 Γηδαζθαιία ελαιιαθηηθώλ ηξόπσλ ζπκπεξηθνξάο 
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ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΨΝ ΓΕΝΙΚΑ 

• παξνρή αλαηξνθνδόηεζεο 

• δξαζηεξηόηεηεο κε λόεκα 

• νξγάλσζε ελόο πιαηζίνπ δηδαζθαιίαο πνπ ζα θαιιηεξγεί ζεηηθή 

ζηάζε απέλαληη ζε όπνηα δπζθνιία παξνπζηάδνπλ νη καζεηέο ηνπ θαη 

ζα πξνζθέξεη επθαηξίεο γηα κάζεζε θαη επηηπρία 

• Έκθαζε ζηε δηαδηθαζία 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΟΜΑΓΑ  

• Γηακεζνιάβεζε ησλ ζπκκαζεηώλ θαη αιιεινδηδαζθαιία  

• Καηαλόεζε ησλ δηαθνξεηηθώλ ζηπι κάζεζεο θαη ελαιιαγέο 

δηδαζθαιίαο 

ΔΝΙΥΤΗ ΑΤΣΟΓΙΟΡΘΧΗ-ΑΤΣΟΔΛΔΓΥΟΤ 

• Υξήζε ηεο κεζόδνπ «Αληίγξαςε – θάιπςε – ζύγθξηλε» 

• Απηνδηόξζσζε/ Απηνεξσηήζεηο  

• Καηάινγνο ζρεηηθώλ ιέμεσλ: Αηνκηθό ιεμηθό/ Υξήζε ειεθηξνληθνύ 

ππνινγηζηή 

• Πνιπαηζζεηεξηαθή ηερληθή εθκάζεζεο ηεο νξζνγξαθίαο 

Δνδεδειγμένερ ππακηικέρ εκπαιδεςηικών: διαθοποποιημένη 

διδαζκαλία 

• Πξνζαξκνγή δηδαθηηθώλ ζηόρσλ αλάινγα κε αλάγθεο καζεηώλ 

• πνηνο, πνύ, ηη, πόηε, 

• πώο, γηαηί, ηη ζα έπξεπε λα γίλεη 
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• ρξήζε κλεκνληθώλ ζηξαηεγηθώλ («κλεκνληθά βνεζήκαηα»): 

ιέμεηο- θιεηδηά, ξίκεο, αλαινγίεο, λνεξέο εηθόλεο, αθξνζηηρίδεο 

• 1. θαιή αλάιπζε έξγνπ (βήκα πξνο βήκα εθηέιεζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο) 

• 2.  ππνδεηγκαηηθή δηδαζθαιία (κνληεινπνίεζε) 

• 3. πξνζθνξά ηεο απαξαίηεηεο αλαιπηηθήο κεηαγλσζηηθήο γλώζεο 

• 4.  αηνκηθή ή νκαδηθή πξαθηηθή (Meltzer θαη ζπλ., 1996). 

• Η κέζνδνο ηεο γλσζηηθήο-λνεκαηηθήο ραξηνγξάθεζεο: ζηελ 

απνηύπσζε ελλνηώλ, ζην ζρεκαηηζκό βεκάησλ επεμεξγαζίαο,  

ζηελ εύξεζε ησλ ζρέζεώλ ηνπο κε νξγαλσκέλν ηξόπν. ζηε ρξήζε 

ζρεκάησλ, παξαζηάζεσλ θαη γξακκώλ ή βειώλ ζύλδεζεο 

• Αληηθεηκεληθνί ζθνπνί: 

• ε ζύλδεζε ησλ κεξώλ κε ην όιν ηεο πιεξνθνξίαο – γλώζεο θαη 

αληίζηξνθα 

• ε αλίρλεπζε θαη θαηαλόεζε αλαινγηώλ, κεηαθνξώλ, 

ζπκπεξαζκάησλ, ππνζέζεσλ, ζρέζεσλ θαη ε ζύλδεζή ηνπο κε ηελ 

πξνζσπηθή εκπεηξία ηνπ καζεηή  

Δνίζσςζη κινήηπυν 

• Δπηβξάβεπζε  πξνζπάζεηαο  

• θσλαρηή ζθέςε 

• Πξόγξακκα βξαρππξόζεζκσλ θπξίσο ζηόρσλ 

• Βησκαηηθή δηδαζθαιία  

• «Ση ζα ζπλέβαηλε αλ…»  ζεηηθέο επηζηήκεο 

• θαη ε «θαξέθια ηνπ θηιόζνθνπ» (Northey, 2005) ζεσξεηηθέο επηζηήκεο 
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΑΝΑ ΣΟΜΔΑ 

Δνδεδειγμένερ ππακηικέρ εκπαιδεςηικών: Ανάγνυζη  

Δκμάθηζη ζηπαηηγικών καηανόηζηρ λόγος:  

• ε θαηαλόεζε ηνπ ζθνπνύ ηεο αλάγλσζεο 

• ε δηαηύπσζε ππνζέζεσλ  

• ε ζύλδεζε κε πξνεγνύκελεο πιεξνθνξίεο 

• ε αλάγλσζε κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο: 

•  αλάγλσζε ζε δπάδεο κε έλαλ ηθαλό θαη 

• έλαλ αδύλακν αλαγλώζηε (Carliste & Rice, 2002). 

• Οη πνιπαηζζεηεξηαθέο κέζνδνη  

•   εθαξκνγή ησλ κεηαγλσζηηθώλ ζηξαηεγηθώλ (Langa &Yost, 2007) 

Δνδεδειγμένερ ππακηικέρ εκπαιδεςηικών: γπαπηόρ λόγορ 

• ε γξαπηή παξνπζίαζε ηνπ βαζηθνύ ιεμηινγίνπ 

• ε δηακόξθσζε ελλνηνινγηθώλ ραξηώλ 

• ε δεκηνπξγία αλαινγηώλ θαη νπηηθώλ εηθόλσλ 

• ν πξνζαλαηνιηζκόο ζηηο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο 

• ν έιεγρνο ηνπ βαζκνύ θαηαλόεζεο 

• ε αιιειεπίδξαζε κε ην θείκελν 

• ε δεκηνπξγία πεξίιεςεο 

Δνδεδειγμένερ ππακηικέρ εκπαιδεςηικών: Απιθμηηική 

• Έκθαζε ζηε δηαδηθαζία/ Δπαλάιεςε 

• Υξήζε ππνινγηζηώλ/ Αμηνπνίεζε ιαζώλ 
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• Καηαλόεζε  πηλάθσλ θη όρη κεραληζηηθή απνζηήζηζε 

• Καηαλόεζε δηαηύπσζεο πξνβιήκαηνο/ ρξήζε παξαδεηγκάησλ από ην άκεζν 

πεξηβάιινλ ηνπ καζεηή ή κλεκνληθώλ βνεζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαηκε ηα 

βηώκαηά ηνπ 

• Υξήζε βαζηθώλ ππνινγηζηηθώλ ζηξαηεγηθώλ  

• ελζάξξπλζε θαη ν ζαθήο πξνζαλαηνιηζκόο ηνπ καζεηή ζηελ αλάθιεζε 

• νη πίλαθεο 

• δηδαζθαιία ζπλνκειίθσλ 

• ρξήζε εθπαηδεπηηθώλ νκάδσλ 

• νξγαλνγξάκκαηα πξνόδνπ 

 

ΔΠΙΓΡΑΜΜΑΣΙΚΑ 

 Γηαγξάκκαηα νξγάλσζεο  (κε θελά) 

 Δπηβξάβεπζε  πξνζπάζεηαο  

 θσλαρηή ζθέςε 

 Πξόγξακκα βξαρππξόζεζκσλ θπξίσο ζηόρσλ 

 πλαηζζεκαηηθή εκπινθή 

 άκεζε, ζαθήο θαη ζρεδηαζκέλε 

 βήκα πξνο βήκα δηδαζθαιία (Williams, 1987). 
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ΔΤΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΕΠ 

Ο ΔΠ ζηοσεύει ζηην παποσή βοήθειαρ ππορ ηοςρ μαθηηέρ καηά ηα διάθοπα 

ζηάδια ανάπηςξηρ ηοςρ, ώζηε να ζςνειδηηοποιήζοςν ηιρ κλίζειρ ηοςρ, να 

αναπηύξοςν ηιρ δεξιόηηηέρ ηοςρ και να διεκδικήζοςν ηη ζςμμεηοσή ηοςρ ζηο 

κοινυνικό γίγνεζθαι (Ν. 2525/97, άξ. 10) 

Οη καζεηέο κε δπζιεμία εθδειώλνπλ ηδηαίηεξν άγρνο όζνλ αθνξά ζηα επαγγεικαηηθά 

ελδηαθέξνληα πνπ απαηηνύλ ηδηαίηεξεο γλώζεηο αλάγλσζεο θαη γξαθήο 

Καηεπζύλνληαη ζηελ παξνρή θνηλσληθνύ έξγνπ ή ζηα πξαθηηθά επαγγέικαηα γηα λα 

απνθύγνπλ ην άγρνο 

 

Ενδεδειγμένεσ πρακτικέσ ΕΠ 

• απηνγλσζία  

• δηεξεύλεζε ελδηαθεξόλησλ 

• απόθηεζε επαγγεικαηηθώλ γλώζεσλ 

• αλάπηπμε δεμηνηήησλ ιήςεο απόθαζεο 

• Πξνζνρή ζηε κεηάβαζε- ελζάξξπλζε 

• Γηαρείξηζε πξνβιεκάησλ έληαμεο ζηελ νκάδα 

• Απηνειέγρνπ- απηνξξύζκηζεο 

• Γηαρείξηζε ζπλαηζζεκάησλ  
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ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΙΑ 

 Πεπιπηώζειρ και ηπόποι ανηιμεηώπιζηρ ζύμθυνα με ηην οικοζςζηημική μέθοδο 

πποζέγγιζηρ 

1. Η πεξίπησζε Μάλνπ 

Ο Μάλνο είλαη ν πην ςειόο από ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ ζην Γπκλάζην. Η ζσκαηηθή 

ηνπ εκθάληζε ηνπ παξέρεη εύθνιε θπξηαξρία ζηνπο άιινπο. Αληί λα πηνζεηήζεη 

κηα θηιηθή ζηάζε έγηλε ν «ζθιεξόο ηύπνο». Από ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 

πξνζπαζνύζε λα ελεξγεί ζύκθσλα κε ηελ εηθόλα πνπ είρε ζρεκαηίζεη γηα ηνλ 

εαπηό ηνπ κε ην λα κελ νινθιεξώλεη ηηο εξγαζίεο ηνπ θαη λα κε ζπκκεηέρεη ζηηο 

δξαζηεξηόηεηεο ηεο ηάμεο.  

2. Η πεξίπησζε Άλλαο 

Η Άλλα δελ εξρόηαλ ζην ζρνιείν από ηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο. Όηαλ 

ήξζε, εμέηαζα ηνλ έιεγρν ηεο πξνεγνύκελεο ρξνληάο θαη αλαθάιπςα θη άιιεο 

απνπζίεο πνπ έθαλε από ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά. Έιεηπε θαηά κέζν όξν δπν 

κε ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα. Οη πεξηζζόηεξεο απνπζίεο είραλ πξνζεθηηθά 

δηθαηνινγεζεί από ηνπο γνλείο ηεο. Δπίζεο δελ ππήξρε θακηά αλαθνξά 

αζζέλεηαο ηδηαίηεξα ζνβαξήο, ώζηε λα δηθαηνινγείηαη έλαο ηόζν κεγάινο 

αξηζκόο απνπζηώλ. 

 

3. Η πεξίπησζε Γεσξγίαο 

Η Γεσξγία έλα παηδί κέζεο λνεηηθήο ηθαλόηεηαο ζπκπεξηθεξόηαλ 

πεξηζζόηεξν ζαλ έλα άςπρν αληηθείκελν ζηελ ηάμε κνπ παξά ζαλ παηδί. Γελ 

έθαλε ζρεδόλ ηίπνηε. ηελ θαιύηεξε πεξίπησζε έγξαθε δπν πξνηάζεηο ζε 

δπόκηζε ώξεο. πάληα ζπκκεηείρε ζε ζπδεηήζεηο ηεο ηάμεο. πκκεηείρε ιίγν 

πεξηζζόηεξν ζε κηθξέο νκάδεο. 

 

4. Η πεξίπησζε Παύινπ 

Ο Παύινο είλαη καζεηήο Α Γπκλαζίνπ, ν νπνίνο απέλαληη ζε όια ζρεδόλ ηα 

ζέκαηα είρε ηελ πην αξλεηηθή ζηάζε από όινπο ηνπο καζεηέο ηεο ίδηαο ηάμεο 

κε ηνπο νπνίνπο εξγάζηεθα . Γελ εξγαδόηαλ αλάινγα κε ηηο ηθαλόηεηέο ηνπ. 

Πξόζθαηα είρε πεη ζηελ θαζεγήηξηα ηνπ όηη δελ δέρεηαη βνήζεηα από θαλέλα. 

 

πδεηήζηε ηνπο πηζαλνύο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο ζηελ νκάδα ζαο. 
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