
Αφαιρώντας την ταμπέλα του «προβληματικού 
παιδιού»: κατανόηση, πρόληψη και αντιμετώπιση 
προβλημάτων συμπεριφοράς με χρήση της 
συστημικής προσέγγισης και με τρόπο που να 
ταιριάζει στην αξιοπρέπεια του παιδιού ως 
ανθρώπινου όντος
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Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο



• ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΔΙΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

• (i) Πρόληψη και διαχείριση των σχολικών συγκρούσεων σε Νηπιαγωγεία και 

Δημοτικά σχολεία

• (ii) Πρόληψη και διαχείριση του σχολικού εκφοβισμού σε Νηπιαγωγεία και 

Δημοτικά σχολεία

• (iii) Πρόληψη και διαχείριση του σχολικού εκφοβισμού στο Γυμνάσιο

• ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

• Δίκτυο Υποστήριξης Σχολείων για τη διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στο 

σχολείο στη βάση της Συστημικής Θεωρίας και Πρακτικής 

• ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΑΣΗ

• ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Επιμορφώσεις ΠΑ.ΒΙ.Σ.



• 1.Τα Συµβαλλόµενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωµα του παιδιού στην εκπαίδευση και, ιδιαίτερα, για να επιτευχθεί η άσκηση του δικαιώµατος αυτού 

προοδευτικά και στη βάση της ισότητας των ευκαιριών: α) Καθιστούν τη στοιχειώδη εκπαίδευση υποχρεωτική και δωρεάν για όλους. β)Ενθαρρύνουν την 

ανάπτυξη διάφορων µορφών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, τόσο γενικής όσο και επαγγελµατικής, τις καθιστούν ανοιχτές και προσιτές σε κάθε παιδί, και 

παίρνουν κατάλληλα µέτρα, όπως η θέσπιση της δωρεάν εκπαίδευσης και της προσφοράς χρηµατικής βοήθειας σε περίπτωση ανάγκης. γ) Εξασφαλίζουν 

σε όλους την πρόσβαση στην ανώτατη παιδεία µε όλα τα κατάλληλα µέσα, σε συνάρτηση µε τις ικανότητες του καθενός. δ) Καθιστούν ανοιχτές και 

προσιτές σε κάθε παιδί τη σχολική και την επαγγελµατική ενηµέρωση και τον προσανατολισµό. ε) Παίρνουν µέτρα για να ενθαρρύνουν την τακτική 

σχολική φοίτηση και τη µείωση του ποσοστού εγκατάλειψης των σχολικών σπουδών.

• 2. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα για 

την εφαρµογή της σχολικής πειθαρχίας µε τρόπο που να ταιριάζει 

στην αξιοπρέπεια του παιδιού ως ανθρώπινου όντος, και 

σύµφωνα µε την παρούσα Σύµβαση.
• 3. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη προάγουν και ενθαρρύνουν τη διεθνή συνεργασία στον τοµέα της παιδείας, µε σκοπό να συµβάλλουν κυρίως στην εξάλειψη της 

άγνοιας και του αναλφαβητισµού στον κόσµο και να διευκολύνουν την πρόσβαση στις επιστηµονικές και τεχνικές γνώσεις και στις σύγχρονες 

εκπαιδευτικές µεθόδους. Για το σκοπό αυτόν, λαµβάνονται ιδιαίτερα υπόψη οι ανάγκες των υπό ανάπτυξη χώρων.

Άρθρο 28
Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (1989)



Η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι 
το πιο σημαντικό κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών! 
Και αυτό γιατί ρυθμίζει τις υποχρεώσεις των κρατών για 
την προστασία και την προαγωγή των δικαιωμάτων του 
παιδιού, πρόκειται δηλαδή για ένα νομικά δεσμευτικό 
εργαλείο - όχι διακήρυξη, κατευθυντήριες αρχές ή ευχές!

Τα σχολεία που αντικατοπτρίζουν στην 
πράξη τα δικαιώματα του παιδιού 
επικεντρώνονται στην ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια των παιδιών.



Το παιδί που δεν θα 
αγκαλιαστεί από το 
χωριό, θα το κάψει για 
να νιώσει τη ζεστασιά 
του.
Αφρικάνικη παροιμία



• Αίσθημα ματαίωσης
• Μαθημένη αβοηθησία

Προβλήματα συμπεριφοράς                
και εκπαιδευτικοί



«ΤΟΜ: Μερικές φορές σκέφτομαι… και μισώ τον εαυτό μου 
γι’ αυτό… αλλά μερικές φορές νομίζω ότι πρέπει να τους 
μαζέψουμε όλους, όλους τους Ντάριλ αυτού του κόσμου, 
και να τους κλειδώσουμε σε ένα δωμάτιο. Να τους 
δώσουμε όσα μαχαίρια και όσα όπλα και όσα σπίρτα 
θέλουν και να τους αφήσουμε να λύσουν τα θέματά τους 
μεταξύ τους. Να τους περιλούσουμε με βενζίνη … Ο Ντάριλ
είναι ένας γαμημένος ιός. Με καταλαβαίνετε;»



Σκεφτόμαστε ένα/μία μαθητή/τρια
μας ο/η οποίος/α εκφράζει 
συμπεριφορά η οποία μας 
προβληματίζει ή μας δυσκολεύει

Αναφέρουμε μια τέτοια συμπεριφορά 
του/της

Αναφέρουμε πώς ερμηνεύουμε / 
αιτιολογούμε τη συμπεριφορά αυτή

Αναφέρουμε με ποιο τρόπο 
αντιδρούμε συνήθως σε αυτή τη 
συμπεριφορά

Μελέτη 
περίπτωσης



Το πρόβλημα είναι αποτέλεσμα 
ατομικών χαρακτηριστικών ή 

ενδοψυχικών συγκρούσεων. Το 
πρόβλημα είναι προσωπική 

υπόθεση!

Το πρόβλημα είναι προϊόν 
αλληλεπιδράσεων με το πλαίσιο 

και αποτελεί μέρος μιας 
αλληλοαντίδρασης στην οποία 

μετέχουν και τα ατομικά 
χαρακτηριστικά. Το πρόβλημα 

είναι συνυφασμένο με τις 
διαπροσωπικές σχέσεις

Συστημική προσέγγιση



Συμπεριφορές

Συναισθήματα Σκέψεις

Συμπεριφορές

Συναισθήματα Σκέψεις

Παιδί με προβλήματα συμπεριφοράς Εκπαιδευτικός

Ο/Η εκπαιδευτικός δεν είναι απλός/ή παρατηρητής/τρια του/της μαθητή/τριας αλλά
αποτελεί μέρος του συστήματος.

Συστημική προσέγγιση



Συστημική προσέγγιση

Πρόβλημα 
συμπεριφοράς
παιδιού

Αντίδραση 
εκπαιδευτικού

Πρόβλημα 
συμπεριφοράς
παιδιού

Αντίδραση 
εκπαιδευτικού

Το πρόβλημα αποτελείται τόσο από 
τα προβλήματα συμπεριφοράς όσο 
και από την αντίδραση στη 
συμπεριφορά αυτή (διατήρηση, 
ενίσχυση ή επαναδημιουργία της). 

▪ Κυκλικός τρόπος σκέψης ≠ 
γραμμικός. Κάθε συμπεριφορά είναι 
αίτιο και αποτέλεσμα, αντίδραση 
αλλά και δράση. 



•Αυτοεκπληρούμενη
προφητεία

Vs
•Φαινόμενο του 

Πυγμαλίωνα

Συστημική προσέγγιση



Επιχειρούμε να θέσουμε τη συμπεριφορά
εντός πλαισίου που να τη σχετικοποιεί. 

• Ενώπιον ποιων;

• Πότε; Μετά από τι; Πριν
από τι; Για πόσο;

• Πού;

• Πότε/πού περισσότερο;

Χωρικό

Χρονικό

Σχεσιακό

1. Αναζήτηση του πλαισίου



• Ο μαθητής είναι ένα πρόσωπο. Όχι μόνο 
προβληματική συμπεριφορά. 

• Εξωτερίκευση του προβλήματος.
• Αναζήτηση των ταλέντων, αποθεμάτων, 

ικανοτήτων = μισάνοιχτη κρυφή πόρτα 
κάθε μαθητή.

• Το πρόβλημα είναι μια κλειδαμπαρωμένη 
πόρτα. Αποφυγή κατά μέτωπον επίθεσης

2. Αναζήτηση της Κερκόπορτας



• Θετικά σχόλια, κομπλιμέντα για το 
πρόσωπο ΑΛΛΑ ειλικρινή.

• Σχόλια ακόμα και για την εξωτερική 
εμφάνιση.

• Έμμεση προσέγγιση του 
προβλήματος: παρέμβαση σε ένα 
«μη προβληματικό» μέρος. 

• Έμμεση αλλαγή: Διαμόρφωση 
θετικής σχέσης και αυτό επιδρά στη 
συμπεριφορά.

• Φαινόμενο του Πυγμαλίωνα: 
εσωτερίκευση θετικών 
χαρακτηριστικών.

Η μάθηση 
ουσιαστικών 

μαθημάτων και 
δεξιοτήτων ζωής 
προϋποθέτει μια 

ουσιαστική 
σχέση.

James Comer



Οι 6 τυφλοί άντρες και ο ελέφαντας

Ποιος
είναι ο

σωστός;

3. Αναπλαισίωση



• Η τέχνη του να σκεφτόμαστε διαφορετικά
• Μετακίνηση σημείου θέασης, αλλαγή οπτικής γωνίας
• Πιο χρήσιμες και θετικές περιγραφές του προβλήματος
• Μοιραζόμαστε με το παιδί την αναπλαισίωσή μας

Τι επιλέγουμε να δούμε
όταν κοιτάξουμε;

Μια πάπια ή ένα λαγό;

Αναπλαισίωση



ΑΡΧΙΚΗ 
ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ 
ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Αυταρχικός/ή Ηγετικός/ή, Δυναμικός/ή

Προκλητικός/ή Σημασιάκιας/ισσα

Επικριτικός/ή Τελειομανής

Πεισματάρης/α Αποφασιστικός/ή, Σταθερός/ή

Εναντιωματικός/ή Επαναστάτης/τρια

Νευρικόπελλος/η Τραυματισμένος/η 

Αντιδραστικός/ή Διεκδικητικός/ή

Αναπλαισίωση



ΑΡΧΙΚΗ 
ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ 
ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Γκρινιάρης/α Ανασφαλής

Διαταρακτικός/ή Παρορμητικός/ή

Υπερκινητικός/ή Ενεργητικός/ή, Ζωντανός/ή, 
Δραστήριος/α

Άτακτος/η Κουρασμένος/η

Απαθής Προβληματισμένος/η, Ήρεμος/η

Παραβατικός/ή Πονεμένος/η

Αναπλαισίωση



• Συνάδελφος ανέφερε πως είδε στην αυλή ένα παιδί να κλωτσά ένα ξύλο κι επέλεξε 
να την δει όχι ως παραβατική αλλά ως ένα παιδί που ήθελε να μιλήσει στην 
εκπαιδευτικό και να ανοίξει ένα κανάλι επικοινωνίας μαζί της. Επομένως της είπε: 
«Έχεις όρεξη για ποδόσφαιρο;»



• Τι παραλείπουμε να δούμε όταν εστιαζόμαστε μόνο στο 
πρόβλημα;

• Εστίαση στις μη προβληματικές συμπεριφορές (=ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ)
• Πολλαπλασιασμός εξαιρέσεων
• Βρες τι δουλεύει και κάνε το πιο πολλές φορές! (Steve de 

Shazer)

4. Αναζήτηση εξαιρέσεων



• Υπό ποιες συνθήκες δεν εμφανίζεται το πρόβλημα;

• Με ποιους παρόντες ή απόντες, δεν;

• Όταν προηγείται ή έπεται τι, δεν;

• Πώς τα καταφέρνεις να μην; Τι βάζεις από την πλευρά σου 
ώστε να μην;

• Τι κάνεις όταν δεν;

• Τι συμβαίνει που δεν θέλεις να αλλάξεις;



Παραδείγματα

Όταν έχει εργασία να κάνει

Όταν το μάθημα περιλαμβάνει 
χρήση Τεχνολογίας





Το παιδί επιχειρεί (συνειδητά ή υποσυνείδητα) να
κερδίσει κάτι χρήσιμο ή ωφέλιμο ή ευχάριστο για τον/την
ίδιο/α.

5. Αναζήτηση θετικών κινήτρων



Παραδείγματα



• Να αντιμετωπίσει τη βαρεμάρα του/της που προκαλείται από ένα μάθημα 
χωρίς ερεθίσματα

• «Να την γλιτώσει», να αποσυρθεί από κάτι που δεν τον ενδιαφέρει 
• Να κάνει φίλους
• Να βγει νικητής της διαμάχης με τη δασκάλα
• Να νιώσει ότι έχει τον έλεγχο ή την ηγεσία
• Να αποκρύψει τη μαθησιακή του/της δυσκολία
• Να πάρει λίγο χρόνο που δικαιούται να έχει
• Να αισθανθεί ότι υπάρχει
• Να νιώσει την ασφάλεια του ανήκειν με το δικό του τρόπο
• Να εκτονώσει την ένταση ή το άγχος που βιώνει σε προσωπικό επίπεδο
• Να εκτονώσει την ψυχική του/της κούραση από εξωσχολικές 

δραστηριότητες



Το παράδειγμα του παιδιού που «πετάγεται» στο μάθημα

Υποθέτω ότι νιώθεις μεγάλη
ικανοποίηση όταν δείχνεις σε
όλους μας ότι καταλαβαίνεις τόσο
καλά το μάθημα κι ότι ξέρεις τόσα
πράγματα. Πιστεύω ότι είσαι ένα
παιδί που θες να πετύχεις στα
μαθήματα. Ισχύει αυτό; 

Εισηγούμαι να σηκώνεις πιο συχνά
το χέρι σου κι εγώ θα
προσπαθήσω να σου δίνω συχνά
τον λόγο ώστε να νιώθεις
πετυχημένος.



Νάσια Στεφάνου & 

Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
Παρατηρητήριο για τη Βία στα
Σχολεία (ΠΑ.ΒΙ.Σ)

22402426, 22402350

“Οι μαθητές που μας 
δυσκολεύουν πιο 

πολύ, 
είναι αυτοί που μας 

χρειάζονται 
περισσότερο”.

Heidi McDonald


