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Abstract: Managing students’ behavior problems within the classroom is a vital issue of
research in Pedagogical Science. The present study explores the views of teachers of
Secondary Education in the Prerecture of Heraklion regarding the effective management of
students’ behavioral problems in the classroom. During the research process, the quantitive
approach was chosen and an electronic questionnaire was used, which was answered by 134
teachers who work at Gymnasiums and Lyceums of general secondary education that
provided a random sample. The results, regarding the frequency of occurrence of various
external and internal forms of problems, indicate that there is a high concentration of
responses in the average values. Family factors and the wider social environment of the
students are considered to be essential elements for the emergence of problems, while for
their prevention and management the teachers resort to actions that refer to both the
ecosystemic
and
psychodynamic
approach
and
the
socio-knowledge
and
psychodynamic/humanitarian model, without however excluding the behavioral model.
Keywords: Students’ behavioral problems, managing behavioral problems, secondary
education.
Πεξίιεςε: Ζ αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο καζεηώλ ζην πιαίζην ηεο
ζρνιηθήο ηάμεο απαζρνιεί δηαρξνληθά ηελ Παηδαγσγηθή επηζηήκε. ηελ παξνύζα έξεπλα
δηεξεπλώληαη νη απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνύ
Ζξαθιείνπ αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο
καζεηώλ ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. Καηά ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία επηιέρζεθε ε
πνζνηηθή πξνζέγγηζε θαη γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ αμηνπνηήζεθε εξσηεκαηνιόγην, ην
νπνίν ζπκπιήξσζαλ 134 εθπαηδεπηηθνί Γπκλαζίσλ θαη ΓΔ.Λ. ηνπ λνκνύ, πνπ πξνέθπςαλ κε
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ηπραία δεηγκαηνιεςία. Σα απνηειέζκαηα, σο πξνο ηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο πνηθίισλ
εμσηεξηθεπκέλσλ θη εζσηεξηθεπκέλσλ κνξθώλ πξνβιεκάησλ, θαηαδεηθλύνπλ πςειή
ζπγθέληξσζε απνθξίζεσλ ζηηο κέζεο ηηκέο. Βαζηθνί αηηηνινγηθνί παξάγνληεο ησλ
πξνβιεκάησλ ζεσξνύληαη παξάκεηξνη ηνπ νηθνγελεηαθνύ θαη επξύηεξα θνηλσληθνύ
πεξηβάιινληνο ησλ καζεηώλ, ελώ γηα ηελ πξόιεςε θαη δηαρείξηζή ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί
θαηαθεύγνπλ ζε ελέξγεηεο, πνπ παξαπέκπνπλ ηόζν ζηελ νηθνζπζηεκηθή θαη ςπρνδπλακηθή
πξνζέγγηζε όζν θαη ζην θνηλσληθνγλσζηηθό θαη ςπρνδπλακηθό/αλζξσπηζηηθό κνληέιν, ρσξίο
σζηόζν λα απνθιείεηαη θαη ην ζπκπεξηθνξηζηηθό.
Λέμεηο–Κιεηδηά: Πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο καζεηώλ, αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ
ζπκπεξηθνξάο, δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.

Δηζαγσγή
Σν δήηεκα ηεο πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο καζεηώλ απαζρνινύζε αλέθαζελ ηελ
Παηδαγσγηθή επηζηήκε, θαζώο απνηειεί κία από ηηο ζεκαληηθόηεξεο πξνθιήζεηο πνπ
αληηκεησπίδνπλ ζηε δηδαθηηθή θαζεκεξηλόηεηά ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί (Χξεζηάθεο, 2011∙
Παλαγάθνο, 2014∙ Okunola & Ocheho, 2017) όισλ ησλ βαζκίδσλ (Πνπξζαλίδνπ, 2016) είηε
είλαη λενδηνξηδόκελνη είηε έκπεηξνη (Rahimi & Hosseini, 2012). ηε ζύγρξνλε επνρή κάιηζηα
παξαηεξείηαη απμεηηθή ηάζε ζηε ζπρλόηεηα, πνηθηιία θη έληαζε ησλ πξνβιήκαησλ απηώλ
(Κνθνιηλάθε, 2009∙ Χξεζηάθεο, 2011∙ Stoiber, 2011∙ Γαιηώηνπ & Αλδξένπ, 2014∙
Πνπξζαλίδνπ, 2016∙ Stampoltzis et al., 2016) ηόζν ζε παλειιαδηθό όζν θαη ζε δηεζλέο
επίπεδν (Μαηζόπνπινο, 2011).
ηελ παξνύζα έξεπλα, αξρηθά πξνζδηνξίδεηαη ε έλλνηα «πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο
καζεηώλ» θαη ηνλίδεηαη ε αλαγθαηόηεηα γηα έγθαηξε θη απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζή ηνπο.
Έπεηηα, παξνπζηάδεηαη ε ηαμηλόκεζε ησλ κνξθώλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο καζεηώλ ζε
εμσηεξηθεπκέλεο θη εζσηεξηθεπκέλεο, επηρεηξείηαη ζύληνκε πξνζέγγηζε ησλ αηηηνινγηθώλ
παξαγόλησλ ηνπο θαη θαηαγξάθνληαη ζηξαηεγηθέο θαη ηξόπνη πξόιεςεο αιιά θη
αληηκεηώπηζήο ηνπο από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη ηα επξήκαηα
ζρεηηθώλ, ειιελόγισζζσλ θαη μελόγισζζσλ, εκπεηξηθώλ εξεπλώλ. Αθνινπζνύλ βαζηθά
ζηνηρεία ηνπ κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ θη αθνινπζνύλ ηα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ηελ
πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Ζ εξγαζία νινθιεξώλεηαη κε ηε ζπδήηεζε
γύξσ από ηα επξήκαηα απηά θαη κε ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα.

1. Θεσξεηηθό πιαίζην
1.1. Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο βαζηθώλ όξσλ
Ζ ζπκπεξηθνξά ελόο παηδηνύ αμηνινγείηαη σο πξνβιεκαηηθή, όηαλ επηθέξεη ζνβαξέο
αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζην ίδην ή ζε άηνκα ηνπ πεξηβάιινληόο ηνπ (Χξεζηάθεο, 2011). Σα
πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο εθδειώλνληαη ή θαηαγξάθνληαη θαηά ηε ζρνιηθή θπξίσο ειηθία,
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θαζώο νη απμεκέλεο απαηηήζεηο ηνπ ζρνιείνπ θαη ε αλάγθε ηήξεζεο ζπγθεθξηκέλσλ θαλόλσλ
αζθεί πίεζε ζην παηδί, κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδνληαη ηέηνηα πξνβιήκαηα ή λα επηηείλνληαη
θάπνηα ήδε πξνϋπάξρνληα (Χξεζηάθεο, 2011∙ κπξλάθε, 2014).
Αλακθηζβήηεηα, ε έγθαηξε θη απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζή ηνπο θξίλεηαη απαξαίηεηε,
θαζώο δηαηαξάζζνπλ ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θη επηδξνύλ
αξλεηηθά ζηε κάζεζε, αθνύ έλα ζεκαληηθό κέξνο ηνπ δηδαθηηθνύ ρξόλνπ αθηεξώλεηαη ζηε
δηαρείξηζή ηνπο, κε απνηέιεζκα λα πιήηηεηαη ην θιίκα ηεο ηάμεο θαη λα θζείξνληαη νη
ζρέζεηο εθπαηδεπηηθώλ-καζεηώλ (Οkunola & Ocheho, 2017). Δπίζεο, απνηεινύλ ζνβαξή
πεγή άγρνπο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθό (ππξνκήηξνο & Ηνξδαλίδεο, 2017∙ Aldrup, Klusmann,
Lüdtke, Göllner, & Trautwein, 2018), θπξίσο όκσο παξεκπνδίδνπλ ηελ πξόνδν ηνπ ίδηνπ ηνπ
καζεηή πνπ εθδειώλεη ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο (Χξεζηάθεο, 2011).
Πξόθεηηαη, ζπλεπώο, γηα πξνβιήκαηα πνπ ρξήδνπλ ζηνρεπκέλεο αληηκεηώπηζεο από ηνλ
εθπαηδεπηηθό, ώζηε λα απνθεύγεηαη ν θίλδπλνο έλαο ηέηνηνο καζεηήο λα εμειηρζεί ζε ελήιηθα
κε παξόκνηα πξνβιήκαηα (Πνύινπ, 2015). ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαηαγξάθνληαη
πνηθίιεο ηαμηλνκήζεηο ησλ πξνβιεκάησλ απηώλ (Πνύινπ, 2008).
1.2. Ταμηλόκεζε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ ζηε ζρνιηθή ηάμε
ηελ παξνύζα εξγαζία πηνζεηείηαη ε ηαμηλόκεζε, θαηά Walker (1997), ζε εμσηεξηθεπκέλεο θη
εζσηεξηθεπκέλεο κνξθέο πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ ζηε ζρνιηθή ηάμε.
Αλαιπηηθόηεξα, ζηελ πξώηε πεξίπησζε νη καζεηέο ελνρινύλ ηνπο άιινπο, εθπαηδεπηηθνύο
θαη ζπκκαζεηέο (γεινύλ, αληηκηινύλ, κεηαθηλνύληαη άζθνπα, δηακαξηύξνληαη ππεξβνιηθά,
ςεύδνληαη, εθδειώλνπλ έληνλν ζπκό, θαη, γεληθώο, αδηαθνξνύλ γηα ηηο ζπζηάζεηο ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ ή ηνπο θαλόλεο ηεο ηάμεο).
Από ηελ άιιε, νη εζσηεξηθεπκέλεο κνξθέο (θόβνο γηα ζρνιηθή απνηπρία, δπζθνιία
ζπγθέληξσζεο, απνθπγή εξγαζίαο, θαηαζιηπηηθή δηάζεζε, ππεξβνιηθή ληξνπή, απνθπγή
δεκηνπξγίαο δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ κε ζπκκαζεηέο θ.ά.) απαζρνινύλ ηνλ ίδην ηνλ καζεηή,
θαζώο παξεκπνδίδνπλ ηελ πεξαηηέξσ εμέιημή ηνπ (Walker 1997), ηνλ θξαηνύλ καθξηά από ηηο
ζρνιηθέο δξάζεηο θαη, γεληθώο, απνηεινύλ ηξνρνπέδε γηα ηε κάζεζε θαη ηελ πξόνδό ηνπ
(Heward, 2000).
Αλεμαξηήησο κνξθήο, ε γλώζε ησλ αηηηνινγηθώλ παξαγόλησλ ηνπο, αλακθηζβήηεηα,
ζπκβάιιεη ζηνλ ζρεδηαζκό απνηειεζκαηηθώλ ζηξαηεγηθώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηνπο.
1.3. Αηηηνινγηθνί παξάγνληεο πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο καζεηώλ ζηε ζρνιηθή
ηάμε
ύκθσλα κε ηνλ Κπξίδε (2006), νη παξάγνληεο απηνί δηαθξίλνληαη ζε ελδνζρνιηθνύο
(εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ιεηηνπξγία ζρνιείνπ, πξνζσπηθόηεηα/θαηάξηηζε εθπαηδεπηηθώλ) θη
εμσζρνιηθνύο (θνηλσληθν-νηθνλνκηθή θαηάζηαζε νηθνγέλεηαο, απαηηήζεηο ηεο γηα πςειή
ζρνιηθή επίδνζε, ςπρνινγηθά ή άιια πξνβιήκαηα). Αθόκε, ελδηαθέξνπζα δηάθξηζε επηρεηξεί
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ν Παπαζεκειήο (2000) ζε εζσηεξηθνύο αηηηνινγηθνύο παξάγνληεο (ζσκαηηθέο αλαπεξίεο,
εγθεθαιηθέο βιάβεο, ςπρνινγηθνύο παξάγνληεο θ.ά.), θη εμσηεξηθνύο (νηθνγελεηαθό, ζρνιηθό,
θνηλσληθό πεξηβάιινλ) (Χξεζηάθεο, 2011).
Γεληθά, ε ζρνιηθή ζπκπεξηθνξά ελόο παηδηνύ δελ πξέπεη λα εμεηάδεηαη «ελ θελώ», θαζώο
απηό βξίζθεηαη ζην θέληξν ελόο πιέγκαηνο δπλάκεσλ, θαζεκηά από ηηο νπνίεο κπνξεί λα
πξνθαιέζνπλ κία αληίδξαζή ηνπ (Fontana, 1996). Ζ επίγλσζε απηώλ ησλ δπλάκεσλ από ηνλ
εθπαηδεπηηθό νπσζδήπνηε ζπληειεί ζηελ απνηειεζκαηηθόηεξε δηαρείξηζε ησλ
πξνβιεκαηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ ζε επίπεδν είηε πξόιεςεο είηε παξέκβαζεο.
1.4. Αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο καζεηώλ ζηε ζρνιηθή ηάμε:
πξόιεςε & παξέκβαζε
1.4.1. Πξόιεςε
Iδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ πξόιεςε (Κνιπκπάξε & εθεξηάδνπ, 2012∙ αιβαξάο, 2013),
γηα ηελ νπνία θαίξηαο ζεκαζίαο ζεσξείηαη ε εδξαίσζε ζεηηθνύ ςπρνινγηθνύ θιίκαηνο θη
αζθαινύο νξγαλσηηθνύ πιαηζίνπ ζηελ ηάμε από ηνλ εθπαηδεπηηθό (Μαηζαγγνύξαο, 2003∙
Σξηιηαλόο, 2004).
Αλακθίβνια, ζπνπδαίν ξόιν επηηειεί ε ηθαλόηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ λα πξνζειθύεη θαη λα
δηαηεξεί ακείσηε ηελ πξνζνρή ησλ καζεηώλ. Δπίζεο, απνδνηηθό απνβαίλεη πνιιέο θνξέο ην
ρηνύκνξ (Σξηιηαλόο, 2004). Οπσζδήπνηε θπξίαξρν ξόιν έρεη ε πνηόηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ
(Μαηζαγγνύξαο, 2003∙ Σξηιηαλόο, 2004) αιιά θαη ε κέζνδνο δηδαζθαιίαο, κε ηελ
νκαδνζπλεξγαηηθή λα ζεσξείηαη σο ε θαηαιιειόηεξε, θαζώο παξνηξύλεη ηνπο καζεηέο λα
απεθδπζνύλ ηνλ ξόιν ηνπ παζεηηθνύ παξαηεξεηή θαη λα εκπιαθνύλ ελεξγά ζηε καζεζηαθή
δηεξγαζία (Cohen, 1994).
1.4.2. Παξέκβαζε
Από ηελ άιιε, γηα ηελ αληηκεηώπηζε επίκνλσλ/ζνβαξώλ πξνβιεκάησλ απαηηείηαη δπλακηθή
παξέκβαζε (Σξηιηαλόο, 2004). ε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο πξέπεη λα ηεξνύληαη δύν βαζηθέο
αξρέο, ηεο ειάρηζηεο θαη ηεο πξννδεπηηθήο παξέκβαζεο (Μαηζαγγνύξαο, 2003).
ύκθσλα κε ηελ πξώηε, ν εθπαηδεπηηθόο παξεκβαίλεη ηόζν όζν είλαη απαξαίηεην, ελώ θαηά
ηε δεύηεξε μεθηλά από ηηο έκκεζεο παξεκβάζεηο (κε ιεθηηθέο, όπσο
πξνγξακκαηηζκέλε/ζπλεηδεηή αγλόεζε ηεο πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ώζπνπ λα
αηνλήζεη, έιεγρν δηα ηεο εγγύηεηαο) θαη, εθόζνλ απηέο απνηύρνπλ, πξνρσξά βαζκηαία ζε
ακεζόηεξεο, πεξηζζόηεξν πεηζαξρηθέο παξεκβάζεηο (Μαηζαγγνύξαο, 2003).
Αθνινπζώληαο ηελ αξρή ηεο πξννδεπηηθόηεηαο, εάλ νη κε ιεθηηθέο παξεκβάζεηο δελ
επηθέξνπλ ηζνξξνπία ζην κάζεκα, ηόηε ν εθπαηδεπηηθόο πξνρσξά ζηηο αληίζηνηρεο ιεθηηθέο,
άκεζεο πιένλ παξεκβάζεηο όπσο είλαη ε έκκεζε ππόδεημε αλακελόκελεο ζπκπεξηθνξάο, ε
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ππελζύκηζε θαλόλσλ ζπκπεξηθνξάο θαη ιεηηνπξγίαο ηάμεο, ε επηζήκαλζε πηζαλώλ
επηπηώζεσλ αλεπηζύκεηεο ζπκπεξηθνξάο θαη επίπιεμε (Μαηζαγγνύξαο, 2003).
Όηαλ θακία από ηηο παξαπάλσ παξεκβάζεηο δελ απνβαίλεη απνηειεζκαηηθή, ηόηε απαηηείηαη
βαζηά πξνζέγγηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Καζώο όκσο απηό ζπλήζσο είλαη ρξνλνβόξν, νη
εθπαηδεπηηθνί ζπρλά αλαγθάδνληαη λα θαηαθεύγνπλ ζε ηηκσξεηηθέο ηερληθέο (θπξώζεηο)
(Μαηζαγγνύξαο, 2003∙ Αγγειή & Βιάρνπ, 2011). Σέινο, ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή ζε
πεξηπηώζεηο άκβιπλζεο δηαθσληώλ/ζπγθξνύζεσλ, είλαη ε ζύλαςε ζπκβνιαίνπ κεηαμύ
εθπαηδεπηηθνύ-καζεηή (Fontana, 1996∙ Παλαγάθνο, 2014).
Αλακθίβνια, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ζνβαξώλ/επίκνλσλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο
ρξεηάδεηαη ζπζηεκαηηθόηεξε πξνζπάζεηα. ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαηαγξάθνληαη πνηθίιεο
ςπρνινγηθέο ζρνιέο θαη δηάθνξα ζεσξεηηθά κνληέια (βηνγελεηηθό, ςπρνδπλακηθό,
ςπρνπαηδαγσγηθό, αλζξσπηζηηθό, νηθνινγηθό, ζπκπεξηθνξηζηηθό) από ηα νπνία νη
εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα επηιέμνπλ ην θαηαιιειόηεξν, αλάινγα κε ηε θύζε/έληαζε θαη
ηνπο αηηηνινγηθνύο παξάγνληεο ηεο πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ ειηθία ησλ
καζεηώλ (Μαηζαγγνύξαο, 2003). Ωζηόζν, νη πεξηζζόηεξνη επηιέγνπλ ζηνηρεία από δηάθνξα,
πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθώζνπλ κηα παξέκβαζε θαηάιιειε γηα ηηο αλάγθεο θαη ηδηαηηεξόηεηεο
ησλ καζεηώλ ηνπο (Heward, 2000).
Δπίζεο, αλαθέξνληαη κνληέια εμσηεξηθνύ (Μπηρεβηνξηζηηθή ρνιή-πκπεξηθνξηζκόο,
Νενκπηρεβηνξηζηηθή ρνιή-Νενζπκπεξηθνξηζκόο, Δξεπλεηηθή ρνιή) θη εζσηεξηθνύ ειέγρνπ
(Ψπρνδπλακηθή ρνιή, Αλζξσπηζηηθή ρνιή). Σα πξώηα ππνζηεξίδνπλ όηη ε ζρνιηθή
πεηζαξρία ζα επέιζεη κέζα από ηελ άζθεζε εμσηεξηθνύ ειέγρνπ ζηνπο καζεηέο, ελώ ηα
δεύηεξα ζηεξίδνληαη ζηηο δπλαηόηεηεο απηνξξύζκηζεο θη απηνβειηίσζεο ησλ παηδηώλ
(Μαηζαγγνύξαο, 2003).
πρλή αλαθνξά γίλεηαη θαη ζηελ νηθνζπζηεκηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία εζηηάδεη ζηηο πνηθίιεο
ζρέζεηο πνπ ζπλάπηεη έλα παηδί ζε έλα θνηλσληθό πεξηβάιινλ θαη κε βάζε απηέο πξνηείλεη
έλαλ ηξόπν εξκελείαο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ (Molnar & Lindquist, 2013). Σέινο,
θαζνξηζηηθή είλαη ε ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθώλ-γνλέσλ/θεδεκόλσλ ησλ καζεηώλ
(Πνπξζαλίδνπ, 2016).
πκπεξαζκαηηθά, ηόζν νη πξνιεπηηθέο όζν θαη νη επαλνξζσηηθέο ελέξγεηεο θαη
ηερληθέο/ζηξαηεγηθέο ζπλεηζθέξνπλ ζηελ άκβιπλζε ησλ πξνβιεκαηηθώλ κνξθώλ
ζπκπεξηθνξάο καζεηώλ ζηε ζρνιηθή ηάμε (Schunk, Pintrich & Meece, 2010). Ωζηόζν,
εθείλν πνπ ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά, είλαη ε επαξθήο γλώζε θη επηδέμηα εθαξκνγή ησλ
θαηάιιεισλ γηα θάζε πεξίπησζε ζηξαηεγηθώλ, εθ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθώλ (Siedentop,
2002· Slavin, 2003).
1.5. Μνξθέο πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο
εθπαηδεπηηθνί
ζηε
δεπηεξνβάζκηα
πξόιεςεο/αληηκεηώπηζήο ηνπο

πνπ ζπλαληνύλ
εθπαίδεπζε,

ζπρλόηεξα νη
θαη
ηξόπνη
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ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία εξεπλεηηθό ελδηαθέξνλ θαίλεηαη λα ππάξρεη σο πξνο ηηο κνξθέο
πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο καζεηώλ πνπ νη εθπαηδεπηηθνί ζπλαληνύλ ζπρλόηεξα ζηελ
ηάμε. Δηδηθόηεξα, ζε απηέο ζπγθαηαηαιέγνληαη ε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ηε καζεζηαθή
δηεξγαζία, ε ελαζρόιεζε κε άιια πξάγκαηα εθηόο καζήκαηνο, ε αδηθαηνιόγεηε
παξέκβαζε/πεξηθνξά ζηελ αίζνπζα, ε αλππαθνή ζηηο ππνδείμεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, ε
αδηαθνξία ζηνπο θαλόλεο ηεο ηάμεο, ε θαζπζηεξεκέλε πξνζέιεπζε, ε παξελόριεζε
ζπκκαζεηώλ, ε απζάδεο/πξνζβιεηηθή ζηάζε πξνο ζπκκαζεηέο ή/θαη εθπαηδεπηηθνύο, ε
θνπβέληα κε ηνπο γύξσ, ε πξόθιεζε κε ιεθηηθώλ ζνξύβσλ, ε δηάζπαζε ηεο νκαιήο
ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, ε απνθπγή ηεο ζρνιηθήο εξγαζίαο, ε δπζθνιία ζπλεξγαζίαο,
ν αξλεηηζκόο θαη ε ζηάζε απαμίαο πξνο ηελ εθπαίδεπζε (Κνπξέιε, 2005∙ Θενδσξέζθνπ,
2006∙ αγξή, 2007∙ Γνύθα, 2008∙ Ο.ΔΠ.ΔΚ., 2008∙ Κνθνιηλάθε, 2009∙ Özben, 2010∙
Γξνύιηα, 2015∙ Sezer, 2018).
Δύινγα απαζρνιεί ηηο εκπεηξηθέο έξεπλεο ε δηεξεύλεζε ησλ αηηηνινγηθώλ παξαγόλησλ απηώλ
ησλ πξνβιεκάησλ. ε γεληθέο γξακκέο, αλαθέξνληαη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο
καζεηέο, ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, ην ζρνιείν θαη ην γεληθόηεξν εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα, θαζώο
θαη κε ην νηθνγελεηαθό θη επξύηεξν θνηλσληθό πεξηβάιινλ (αγξή, 2007∙ Μνπζηαθιή, 2009∙
Κνθνιηλάθε, 2009).
Δπίζεο, ελδηαθέξνλ ππάξρεη αλαθνξηθά κε ηνπο ηξόπνπο πξόιεςεο θη αληηκεηώπηζεο ησλ
πξνβιεκάησλ απηώλ από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. Άιινη θαηαθεύγνπλ ζε έκκεζεο/κε ιεθηηθέο
παξεκβάζεηο θη άιινη ζε άκεζεο/ιεθηηθέο (Κνπξέιε, 2005∙ Θενδσξέζθνπ, 2006∙ Özben,
2010∙ Γξνύιηα, 2015∙ Sezer, 2018), άιινη δηακνξθώλνπλ θιίκα ακνηβαίαο εκπηζηνζύλεο κε
ηνπο καζεηέο, θάλνπλ ηελ απηνθξηηηθή ηνπο θη αλαιακβάλνπλ ηηο επζύλεο ηνπο
(Θενδσξέζθνπ, 2006∙ Γξνύιηα, 2015), ελώ θάπνηνη ζπδεηνύλ κε ζπλαδέιθνπο γηα ην
ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα (Γξνύιηα, 2015) ή κε ηνλ ίδην ηνλ καζεηή (Γνύθα, 2008∙ Sezer,
2018) ή/θαη ηνπο γνλείο ηνπ (Sezer, 2018) ή κε ηε δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ (Özben, 2010).
Γεληθά, νη εθπαηδεπηηθνί αμηνπνηνύλ ζηξαηεγηθέο απμεκέλεο, κέηξηαο αιιά θαη ήπηαο
θαζνδήγεζεο.

2. Μεζνδνινγηθό πιαίζην ηεο έξεπλαο
θνπόο ηεο παξνύζαο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο καζεηώλ
πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο Γηεύζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Γ.Γ.Δ.)
Ννκνύ Ζξαθιείνπ ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, θαη ηνπο ηξόπνπο πξόιεςεο θαη
δηαρείξηζεο πνπ πηνζεηνύλ. Δηδηθόηεξα, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα είλαη:
1. Πνηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο καζεηώλ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί Γ.Γ.Δ. Ν.
Ζξαθιείνπ ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο ηάμεο;
2. Πνηνπο ηξόπνπο πξόιεςεο θαη δηαρείξηζεο απηώλ ησλ πξνβιεκάησλ πηνζεηνύλ νη
εθπαηδεπηηθνί Γ.Γ.Δ. Ν. Ζξαθιείνπ;
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Γηα ηελ έξεπλα επηιέρζεθε ε πνζνηηθή εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε κε εξγαιείν ζπιινγήο
δεδνκέλσλ εξσηεκαηνιόγην, ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθε από ηνπο ζπγγξαθείο, έπεηηα από
αλαζθόπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο (Creswell, 2011). Tν εξσηεκαηνιόγην,
απηνζπκπιεξνύκελν, θιεηζηό θαη δνκεκέλν, ρσξηδόηαλ ζε δύν κέξε. ην πξώην
δηαηππώλνληαλ εξσηήζεηο γηα ηα πξνζσπηθά/επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
ζπκκεηερόλησλ, ελώ ζην δεύηεξν γηα ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο καζεηώλ πνπ ζπλαληνύλ
ζπρλόηεξα θαη ηνπο ηξόπνπο πξόιεςεο θαη δηαρείξηζήο ηνπο ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο ηάμεο.
Δηδηθόηεξα, ε ζπιινγή δεδνκέλσλ έγηλε ηελ πεξίνδν Απξηιίνπ-Μαΐνπ 2019 κε ειεθηξνληθό
εξσηεκαηνιόγην, ην νπνίν ζηάιζεθε γηα ζπκπιήξσζε κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζηηο
Γηεπζύλζεηο 7 Γπκλαζίσλ θαη 4 ΓΔ.Λ. ηνπ Ννκνύ Ζξαθιείνπ, ζρνιείσλ πνπ πξνέθπςαλ από
ηπραία δεηγκαηνιεςία, θαζώο απηή εγγπάηαη ηελ αληηπξνζσπεπηηθόηεηα ηνπ δείγκαηνο
(Creswell, 2011∙ Bryman, 2012). Απάληεζαλ 134 εθπαηδεπηηθνί από ηνπο 293 πνπ
ππεξεηνύζαλ ζπλνιηθά ζε απηά θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2018-2019 (εμαηξέζεθε ε εηδηθόηεηα
ΠΔ11, θαζώο δε δηδάζθεη ζηελ ηππηθή ζρνιηθή αίζνπζα).
ηελ παξνύζα έξεπλα θαηαβιήζεθε ζεκαληηθή πξνζπάζεηα, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε
εγθπξόηεηα θη αμηνπηζηία ησλ κεηξήζεσλ. Δηδηθόηεξα, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εγθπξόηεηαο:
(α) ζην ζηάδην ζρεδηαζκνύ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, εμαζθαιίζηεθαλ επαξθείο πεγέο,
επηιέρζεθε ε θαηάιιειε κεζνδνινγία θαη ην θαηάιιειν εξγαιείν γηα ηε ζπιινγή
δεδνκέλσλ, θαηαζθεπάζηεθε έλα εξσηεκαηνιόγην πνπ λα θαιύπηεη πιήξσο ην εξεπλεηηθό
εξώηεκα (εγθπξόηεηα πεξηερνκέλνπ), λα απνθεύγεη ηηο αζάθεηεο θη επηθαιύςεηο ζηηο
νδεγίεο/εξσηήζεηο, θαζώο θαη ηηο θαζνδεγεηηθέο εξσηήζεηο. Απηό έγηλε ηόζν κε ηνλ
πξνζεθηηθό ζρεδηαζκό όζν θαη ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζε ηξεηο εθπαηδεπηηθνύο (πηινηηθόο
έιεγρνο). Αθόκε, αμηνπνηήζεθε ην θαηάιιειν δείγκα θη εμαζθαιίζηεθε ε
αληηπξνζσπεπηηθόηεηά ηνπ, ζπλεπώο θαη ε δπλαηόηεηα γελίθεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ζην
πιαίζην ηνπ Ννκνύ Ζξαθιείνπ (εμσηεξηθή εγθπξόηεηα), (β) ζην ζηάδην ζπιινγήο δεδνκέλσλ,
έγηλαλ νη αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηελ απνθπγή πεξηπηώζεσλ κε ζπκπιήξσζεο
εξσηεκαηνινγίσλ, (γ) ζην ζηάδην αλάιπζεο δεδνκέλσλ, πξαγκαηνπνηήζεθε ε θαηάιιειε
ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία, απνθεύρζεθε ε εμαγσγή γεληθεύζεσλ θη επηιεθηηθή ρξήζε
δεδνκέλσλ θαη (δ) ζην ζηάδην παξνπζίαζεο δεδνκέλσλ, απνθεύρζεθε ε επηιεθηηθή
κεηαρείξηζή ηνπο θαη παξαπνίεζε ηνπ νπζηαζηηθνύ λνήκαηόο ηνπο θαη δηαηππώζεθαλ
ηζρπξηζκνί πνπ ηεθκεξηώλνληαη από ηα επξήκαηα θη απαληνύλ ζην εξεπλεηηθό εξώηεκα
(Cohen et al., 2008∙ Robson, 2010∙ Creswell, 2011).
Δπίζεο, ε εμαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο επηηεύρζεθε, πξσηίζησο, κε ηε δηαθύιαμε ηεο
αλσλπκίαο ησλ ζπκκεηερόλησλ, θαζώο έηζη απμάλνληαη νη πηζαλόηεηεο λα δνζνύλ εηιηθξηλείο
απαληήζεηο (Cohen et al., 2008). ηε δηαηήξεζε ηεο αλσλπκίαο εθηηκάηαη όηη ζπλέηεηλε θαη ε
απνπζία ηεο εξεπλήηξηαο θαηά ηε ζπκπιήξσζή ηνπ. Δπηπιένλ, ε αμηνπηζηία εληζρύζεθε από
ηελ επηινγή αληηπξνζσπεπηηθνύ δείγκαηνο (Bird, Hammersley, Gomm & Woods, 1999).
Σέινο, γηα ηνλ έιεγρν ηεο εθηηκήζεθε ν ζπληειεζηήο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο Cronbach α ζε
ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο, ν νπνίνο θαηέδεημε άξηζηε θαη θαιή αμηνπηζηία εζσηεξηθήο
ζπλέπεηαο (Γαιάλεο, 2012).
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Ζ παξνύζα έξεπλα ππόθεηηαη ζε πεξηνξηζκνύο. Καη’ αξράο, αλ θαη ε δεηγκαηνιεςία ήηαλ
ηπραία, εληνύηνηο ε έξεπλα πινπνηήζεθε ζε έλαλ λνκό θαη ζπλεπώο ηα απνηειέζκαηά ηεο
ελδέρεηαη λα κελ είλαη γεληθεύζηκα. Δπίζεο, ε ζπιινγή δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε ρξήζε
απηνζπκπιεξνύκελσλ εξσηεκαηνινγίσλ, άξα ειινρεύεη ν θίλδπλνο λα δόζεθαλ απαληήζεηο
ηπραίεο ή θνηλσληθά επηζπκεηέο (Demetriou, Ozer, & Essau, 2015). Σέινο, δελ εθαξκόζηεθε
πνιπκεζνδηθή θαη δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε (ηξηγσλνπνίεζε), ε νπνία ζα κπνξνύζε λα
απμήζεη ηελ εγθπξόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ (Βεξγίδεο, 2008).

3. Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο
Από ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, αξρηθά, πξνζδηνξίζηεθαλ ηα πξνζσπηθά/ επαγγεικαηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ 134 εθπαηδεπηηθώλ. Πξόθεηηαη γηα ππεξεηνύληεο ζε δεκόζηα
Γπκλάζηα/ΓΔ.Λ. ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ννκνύ Ζξαθιείνπ, ζηνπο νπνίνπο
ππεξηεξνύλ νη γπλαίθεο (67,2%), όζνη είλαη 41-50 εηώλ (54,5%) θαη νη Φηιόινγνη (41,7%).
Δπίζεο, ην 46,3% έρεη θάλεη επηπιένλ ζπνπδέο, ελώ ην 60,1% εξγάδεηαη ζηε δεκόζηα
εθπαίδεπζε 11-20 έηε. Από απηνύο ην 41,7% ππεξεηεί ζε ΓΔ.Λ. θαη ην 65,2% ζε ζρνιεία
αζηηθήο πεξηνρήο. Σέινο, ε πιεηνλόηεηα έρεη παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα/εκεξίδεο ζρνιηθώλ
ζπκβνύισλ ζε Ψπρνπαηδαγσγηθά ζέκαηα/ρνιηθή Ψπρνινγία (72,4%).
Ωο πξνο ηηο εμσηεξηθεπκέλεο κνξθέο πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο καζεηώλ ζην πιαίζην ηεο
ηάμεο, πξνέθπςε όηη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο ζπλαληνύλ ηηο πεξηζζόηεξεο ζε κέζε
ζπρλόηεηα (αξθεηά/ιίγν) ζε πεληάβαζκε θιίκαθα (Πίλαθαο 1).
Πίλαθαο 1. Καηαλνκή πνιιαπιώλ απνθξίζεσλ ζηελ εξώηεζε «ε ποιο βαθμό ζςνανηάηε ηα παπακάηω πποβλήμαηα ζςμπεπιθοπάρ
μαθηηών/-ηπιών ζηη ζσολική ηάξη (ΕΞΧΣΕΡΙΚΕΤΜΕΝΕ μοπθέρ πποβλημάηων ζςμπεπιθοπάρ);».
θαζόινπ

Λίγν

αξθεηά

πνιύ

πάξα
πνιύ

Μέζε ηηκή
θιίκαθαο
Likert

Τππ.
απόθι.

%
1. «Πεηάγεηαη» θαη δηαθόπηεη ηνπο άιινπο, όηαλ
κηινύλ.
2. Γελ αθνινπζεί ηηο ππνδείμεηο ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ.
3. Γε θέξλεη ό,ηη είλαη απαξαίηεην γηα ην κάζεκα.

0,0

19,4

41,0

28,4

11,2

3,3

0,9

0,0

39,1

39,8

16,5

4,5

2,9

0,9

0,8

30,1

45,1

18,8

5,3

3,0

0,9

4. Δλνριεί ηνπο δηπιαλνύο ηνπ/ηεο.
5. Μεηαθηλείηαη κέζα ζηελ αίζνπζα, ρσξίο λα δεηά
άδεηα.
6. Γηαθξίλεηαη από λεπξηθόηεηα, αλεζπρία ή
ππεξεπαηζζεζία, πξνθαιώληαο αλαζηάησζε.
7. Παξηζηάλεη ηνλ «γεισηνπνηό» ή θάλεη κε
ιεθηηθνύο ζνξύβνπο.
8. Τξώεη, πίλεη (θαθέ, αλαςπθηηθό θ.ά.),
ρξεζηκνπνηεί ή θνηηάδεη ην θηλεηό ηειέθσλό
ηνπ/ηεο.
9. Πξνζέξρεηαη θαζπζηεξεκέλα ζηελ αίζνπζα.
10. Πξνζπαζεί λα απνκνλώζεη ζπκκαζεηή/-έο
ηνπ/ηεο (δεκηνπξγία «θιίθαο»).
11. Μηιάεη ζε ζπκκαζεηέο/-ηξηεο κε αγέλεηα,
απζάδεηα, πξνζβιεηηθό, ππεξνπηηθό ή εξηζηηθό
ύθνο.
12. Μηιάεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο κε αγέλεηα,
απζάδεηα, πξνζβιεηηθό, ππεξνπηηθό ή εξηζηηθό
ύθνο.

2,2

26,9

47,0

20,9

3,0

3,0

0,8

26,1

50,7

17,2

5,2

0,7

2,0

0,8

3,0

50,8

35,6

9,1

1,5

2,6

0,8

9,0

44,8

35,8

8,2

2,2

2,5

0,9

31,3

41,0

17,9

6,7

3,0

2,1

1,0

3,8

44,4

35,3

12,8

3,8

2,7

0,9

14,3

60,9

19,5

5,3

0,0

2,2

0,7

6,9

58,0

25,2

9,2

0,8

2,4

0,8

15,2

59,8

15,9

6,8

2,3

2,2

0,9
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13. Δπηδηώθεη ππεξβνιηθά λα θεξδίζεη ηελ πξνζνρή
ζπκκαζεηώλ/εθπαηδεπηηθώλ.
14. Γθξηληάδεη ππεξβνιηθά γηα όζα γίλνληαη ζην
πιαίζην ηνπ καζήκαηνο.
15. Άιιν

2,2

41,8

40,3

13,4

2,2

2,7

0,8

11,4

43,2

33,3

10,6

1,5

2,5

0,9

60,0

14,3

8,6

17,1

0,0

1,8

1,2

Έιεγρνη νκνηνγέλεηαο ρ . εκαληηθή δηαθνξνπνίεζε απαληήζεσλ ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο (p<0,001).
2

Δηδηθόηεξα, ηελ πςειόηεξε Μ.Σ. (3,3) ζπγθέληξσζε ε κνξθή ζπκπεξηθνξάο «“πεηάγεηαη”
θαη δηαθόπηεη ηνπο άιινπο, όηαλ κηινύλ», ελώ αθνινπζνύλ ζπκπεξηθνξέο όπσο «δε θέξλεη ό,
ηη είλαη απαξαίηεην γηα ην κάζεκα» θαη «ελνριεί ηνπο δηπιαλνύο ηνπ» (Μ.Σ.=3,0
αληηζηνίρσο). Δπηπιένλ, πςειέο Μ.Σ. παξαηεξήζεθαλ ζε κνξθέο όπσο «δελ αθνινπζεί ηηο
ππνδείμεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ» (Μ.Σ.=2,9), «πξνζέξρεηαη θαζπζηεξεκέλα ζηελ αίζνπζα» θαη
«επηδηώθεη ππεξβνιηθά λα θεξδίζεη ηελ πξνζνρή ζπκκαζεηώλ/εθπαηδεπηηθώλ» (Μ.Σ.=2,7
αληηζηνίρσο), «δηαθξίλεηαη από λεπξηθόηεηα, αλεζπρία ή ππεξεπαηζζεζία, πξνθαιώληαο
αλαζηάησζε» (Μ.Σ.=2,6) θαη «παξηζηάλεη ηνλ “γεισηνπνηό” ή θάλεη κε ιεθηηθνύο
ζνξύβνπο» θαη «γθξηληάδεη ππεξβνιηθά γηα όζα γίλνληαη ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο
(Μ.Σ.=2,5 αληηζηνίρσο).
Αλαθνξηθά κε ηηο εζσηεξηθεπκέλεο κνξθέο πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο, ζπλνπηηθά
παξαηεξείηαη όηη νη εξσηεζέληεο ηηο ζπλαληνύλ «ιίγν»/«αξθεηά».
Πίλαθαο 2. Καηαλνκή πνιιαπιώλ απνθξίζεσλ ζηελ εξώηεζε «ε ποιο βαθμό ζςνανηάηε ηα παπακάηω πποβλήμαηα ζςμπεπιθοπάρ
μαθηηών/-ηπιών ζηη ζσολική ηάξη (ΕΧΣΕΡΙΚΕΤΜΕΝΕ μοπθέρ πποβλημάηων ζςμπεπιθοπάρ);».
πνιύ

πάξα πνιύ

Μέζε ηηκή
θιίκαθαο
Likert

Τππ.
απόθι.

53,0

22,4

6,0

3,1

0,8

23,3

51,1

20,3

4,5

3,0

0,8

35,3

55,6

6,8

1,5

0,8

1,8

0,7

19. Απνπζηάδεη αδηθαηνιόγεηα (θάλεη «θνπάλεο»).

7,5

54,5

28,4

7,5

2,2

2,4

0,8

20. Τεξεί ζηάζε απαμίαο πξνο ην κάζεκα, ηνλ
εθπαηδεπηηθό, ην ζρνιείν/ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα.

6,7

46,3

31,3

12,7

3,0

2,6

0,9

21. Έρεη ππεξβνιηθή ληξνπή.

18,7

67,2

11,9

2,2

0,0

2,0

0,6

22. Έρεη ππεξβνιηθό άγρνο γηα ηελ επίδνζή ηνπ/ηεο.

8,3

47,7

31,1

12,1

0,8

2,5

0,8

23. Παξνπζηάδεη δπζθνιίεο ζηε ζπλεξγαζία ηνπ/ηεο κε
ζπκκαζεηέο/εθπαηδεπηηθό.
24. Παξνπζηάδεη ζπγθαιπκκέλε επηζεηηθόηεηα πξνο
ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ/ηεο (ςέκαηα, ζπθνθαληίεο,
θινπέο θ.ά.).
25. Δθδειώλεη ηάζε γηα απνκόλσζε ή θαηαζιηπηηθή
δηάζεζε.

6,0

56,7

26,9

9,0

1,5

2,4

0,8

15,0

60,2

21,1

2,3

1,5

2,2

0,8

17,9

68,7

9,7

3,0

0,7

2,0

0,7

90,9

4,5

4,5

0,0

0,0

1,1

0,5

Καζόινπ

ιίγν

16. Γελ πξνζέρεη ηελ ώξα ηνπ καζήκαηνο, αιιά
«ραδεύεη».
17. Δπηδεηθλύεη ππεξβνιηθή ηεκπειηά/αδηαθνξία γηα ην
κάζεκα.

0,7

17,9

0,8

18. Κνηκάηαη.

αξθεηά
%

26. Άιιν

Έιεγρνη νκνηνγέλεηαο ρ2. εκαληηθή δηαθνξνπνίεζε απαληήζεσλ ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο (p<0,001)

Δηδηθόηεξα, ηελ πςειόηεξε Μ.Σ. (3,1) ζπγθέληξσζε ε κνξθή ζπκπεξηθνξάο «δελ πξνζέρεη
ηελ ώξα ηνπ καζήκαηνο, αιιά “ραδεύεη”», ελώ αθνινπζνύλ «επηδεηθλύεη ππεξβνιηθή
ηεκπειηά/αδηαθνξία γηα ην κάζεκα» (Μ.Σ.=3,0), «ηεξεί ζηάζε απαμίαο πξνο ην κάζεκα, ηνλ
εθπαηδεπηηθό, ην ζρνιείν/ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα» (Μ.Σ.=2,6) θη «έρεη ππεξβνιηθό άγρνο
γηα ηελ επίδνζή ηνπ/ηεο» (Μ.Σ.=2,5) (Πίλαθαο 2).
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ε εξώηεζε ζρεηηθά κε ην πνηεο, θαηά ηε γλώκε ηνπο, είλαη νη ηξεηο – από ηηο αλαθεξόκελεο
ζην εξσηεκαηνιόγην - δπζθνιόηεξεο κνξθέο σο πξνο ηε δηαρείξηζή ηνπο, αλέθεξαλ: ν
καζεηήο (α) «ηεξεί ζηάζε απαμίαο πξνο ην κάζεκα, ηνλ εθπαηδεπηηθό, ην
ζρνιείν/εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα» (12,9%), (β) «επηδεηθλύεη ππεξβνιηθή ηεκπειηά/αδηαθνξία
γηα ην κάζεκα» (9,4%) θαη (γ) «εθδειώλεη ηάζε γηα απνκόλσζε ή θαηαζιηπηηθή δηάζεζε»
(9,1%).
Αλαθνξηθά κε ηε ζπρλόηεηα πνπ νη εξσηώκελνη αληηκεησπίδνπλ ηέηνηα πξνβιήκαηα
(Πίλαθεο 1, 2), ην 35,1% δήισζε αξθεηά ζπρλά, ην 26,9% θαζεκεξηλά, ελώ πνζνζηό 26,1%
ζρεδόλ θαζεκεξηλά θαη, ηέινο, ην 11,9% ζπάληα/πνηέ. Δπίζεο, ε πιεηνλόηεηα (77,6%)
ζπκθσλεί όηη ε ζπρλόηεηα ησλ πξνβιεκάησλ απμάλεηαη κε ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ.
ρεηηθά κε ηνπο αηηηνινγηθνύο παξάγνληεο, πξνέθπςε όηη νη ζπκκεηέρνληεο απνδίδνπλ ηελ
εθδήισζε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ελόο καζεηή ζηελ ηάμε θπξίσο ζε παξάγνληεο πνπ
έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ (Μ.Σ.=3,9) θαη ζε δηάθνξνπο θνηλσληθνύο
παξάγνληεο, όπσο επξύηεξν θνηλσληθό πεξηβάιινλ, πξνβαιιόκελα πξόηππα, Μ.Μ.Δ., Μ.Κ.Γ.
θ.ά. (Μ.Σ.=3,6). Δπίζεο, απνδίδνπλ επζύλεο ζηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο (Μ.Σ.=3.3), ζην
εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα (Μ.Σ.=3,2), εθπαηδεπηηθνύο (Μ.Σ.=3) θαη ζρνιείν (Μ.Σ.=3).
Ωο πξνο ηηο ελέξγεηεο πξόιεςεο πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο, νη εθπαηδεπηηθνί θπξίσο
«δηακνξθώλνπλ ζεηηθέο/πνηνηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο καζεηέο ηνπο θαη λα δηεμάγνπλ ην κάζεκα
ζε θιίκα ακνηβαίαο εκπηζηνζύλεο» (Μ.Σ.=4,0) θαη «πξνζαξκόδνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο ζηηο
αλάγθεο/ηδηαηηεξόηεηεο ησλ καζεηώλ» (Μ.Σ.=3,9) (Πίλαθαο 3).
Πίλαθαο 3. Καηαλνκή απνθξίζεσλ ζηελ εξώηεζε «ε ποιερ ενέπγειερ πποβαίνεηε, πποκειμένος να ανηιμεηωπίζεηε ηα πποβλήμαηα
ζςμπεπιθοπάρ μαθηηών/-ηπιών ζηην ηάξη ζαρ ζε επίπεδο ΠΡΟΛΗΦΗ;».
θαζόινπ

ιίγν

Αξθεηά
%

πνιύ

πάξα πνιύ

1.Γηακνξθώλσ πνηνηηθέο/ζεηηθέο δηαπξνζσπηθέο
ζρέζεηο κε καζεηέο/-ηξηεο. Καιιηεξγώ θιίκα
ακνηβαίαο εκπηζηνζύλεο.

0,8

3,0

22,6

42,1

2. Πξνβαίλσ ζε ηαθηηθή θαη εηιηθξηλή
απηναμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο δηδαζθαιίαο κνπ.

1,5

9,9

36,6

3. Πξνζπαζώ ζπλερώο λα βειηηώλσ ην
επαγγεικαηηθό πξνθίι κνπ.

0,0

7,6

4. Πξνζαξκόδσ ηε δηδαζθαιία ζηηο αλάγθεο θαη
ζην επίπεδν ησλ καζεηώλ/-ηξηώλ.

0,7

5. Δληζρύσ ηε ζπλεξγαηηθή ηθαλόηεηα ησλ
καζεηώλ/-ηξηώλ. Αμηνπνηώ ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή
κέζνδν δηδαζθαιίαο.
6. Άιιν

Τππ.
απόθι.

31,6

Μέζε ηηκή
θιίκαθαο
Likert
4,0

37,4

14,5

3,5

0,9

38,2

38,9

15,3

3,6

0,8

2,2

25,4

45,5

26,1

3,9

0,8

0,8

22,0

32,6

35,6

9,1

3,3

0,9

70,6

11,8

0,0

11,8

5,9

1,7

1,3

0,9

Έιεγρνη νκνηνγέλεηαο ρ2. εκαληηθή δηαθνξνπνίεζε απαληήζεσλ ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο (p<0,001)

Αλαθνξηθά κε ηηο ελέξγεηεο δηαρείξηζεο ηέηνησλ πξνβιεκάησλ ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο, νη
εθπαηδεπηηθνί θπξίσο «επαηλνύλ ηε ζεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζεηή»
(Μ.Σ.=4,2) αιιά θαη «θάζε ζεηηθή ζηάζε, ππνδεηθλύνληαο έηζη ηνλ απνδεθηό ηξόπν
ζπκπεξηθνξάο ζηελ ηάμε» (Μ.Σ.=4,1). Αθνινπζνύλ ελέξγεηεο όπσο «ζπδεηώ θαη’ ηδίαλ κε
ηνλ καζεηή πνπ πξνθαιεί ην πξόβιεκα, γηα ηηο αηηίεο θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ
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πξνβιήκαηνο» (Μ.Σ.=3,9), «δελ επηβάιισ ακέζσο ηηκσξίεο αιιά δίλσ επθαηξίεο βειηίσζεο»
(Μ.Σ.=3,6) θαη «ρξεζηκνπνηώ ην ρηνύκνξ» (Μ.Σ.=3,6) (Πίλαθαο 4).
Πίλαθαο 4. Καηαλνκή απνθξίζεσλ ζηελ εξώηεζε «ε επίπεδο ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ και ζε ζσέζη με ηοςρ ΜΑΘΗΣΕ/-ΣΡΙΕ, ζε ποιερ ενέπγειερ
πποβαίνεηε, πποκειμένος να ανηιμεηωπίζεηε ηα πποβλήμαηα ζςμπεπιθοπάρ ηοςρ ζηην ηάξη».
θαζόινπ

Λίγν

αξθεηά

%
1. Αλαθέξσ ην όλνκα ηνπ/ηεο ζπγθεθξηκέλνπ/-εο καζεηή/13,8
35,4
34,6
ηξηαο κε έληνλν ύθνο ή/θαη απαηηώ κε απζηεξόηεηα λα
ζηακαηήζεη ηε ζπκπεξηθνξά απηή.
2. Δπηβάιισ ακέζσο παξαδεηγκαηηθέο ηηκσξίεο ζε όπνηνλ/-α
44,3
45,8
8,4
παξαβηάδεη ζπζηεκαηηθά ηνπο θαλόλεο ηεο ηάμεο.
3. Γελ επηβάιισ ακέζσο ηηκσξίεο αιιά δίλσ επθαηξίεο
1,5
4,5
40,3
βειηίσζεο.
4. Χξεζηκνπνηώ ην ρηνύκνξ.
1,5
13,7
27,5
5. Αγλνώ ζπλεηδεηά ηελ πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά,
20,0
44,6
25,4
πεξηκέλνληαο λα αηνλίζεη ζηαδηαθά.
6. Σπδεηώ θαη’ ηδίαλ κε ηνλ/ηε καζεηή/-ηξηα πνπ πξνθαιεί ην
0,0
9,9
26,7
πξόβιεκα, γηα ηηο αηηίεο θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ
πξνβιήκαηνο.
7. Χξεζηκνπνηώ επηηηκεηηθνύο έσο θαη πξνζβιεηηθνύο
86,9
9,2
3,1
ραξαθηεξηζκνύο.
8. Σπδεηώ «αλνηθηά» κε όιε ηελ ηάμε ην πξόβιεκα θαη ηελ
18,3
36,6
22,9
εκπιέθσ ζηελ αληηκεηώπηζή ηνπ.
9. Δπηπιήηησ ηνλ/ηελ καζεηή/-ηξηα ζησπειά (κε έληνλν
6,9
23,8
37,7
βιέκκα, απνηξεπηηθή θίλεζε ρεξηνύ ή θεθαιήο θ.ά.).
10. Πιεζηάδσ ηνλ/ηελ καζεηή/-ηξηα θαη παξακέλσ γηα ιίγε
7,8
21,1
32,0
ώξα θνληά ηνπ/ηεο.
11. Πιεζηάδσ ηνλ/ηελ καζεηή/-ηξηα θαη κε έλα απαιό άγγηγκα
28,2
26,0
19,8
ζηελ πιάηε ή ην θεθάιη ηνλ/ηελ επαλαθέξσ ζηελ ηάμε.
12. Τνπ/ηεο αιιάδσ ζέζε.
9,9
26,7
35,1
13. Μεηώλσ ηε βαζκνινγία ηνπ/ηεο.
50,4
35,1
9,9
14. Τνπ/ηεο ππνδεηθλύσ πξόηππα ζπκπεξηθνξάο.
27,5
21,4
26,7
15. Γείρλσ θαηαλόεζε θαη πξνζπαζώ λα ζπλαηζζαλζώ ηελ
0,8
15,8
43,6
ςπρνινγηθή θαηάζηαζή ηνπ/ηεο.
16. Δπαηλώ ηε ζεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ/ηεο.
0,0
0,8
21,9
17. Δπαηλώ θάζε ζεηηθή ζπκπεξηθνξά, ππνδεηθλύνληαο έκκεζα
2,3
0,8
19,1
ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξόπν ζπκπεξηθνξάο.
18. Πξνζπαζώ λα ηνπ/ηεο δηδάμσ ζηξαηεγηθέο θαη ηερληθέο
9,3
24,0
30,2
ειέγρνπ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ/ηεο.
19. Πξνζπαζώ λα ηνπ/ηεο δηδάμσ ηξόπνπο αλαζηνραζκνύ ησλ
8,5
23,8
25,4
πξνβιεκαηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ ηνπ/ηεο θη έγθαηξεο
ζπλεηδεηνπνίεζεο ησλ ζπλεπεηώλ ησλ επηινγώλ/πξάμεώλ
ηνπ/ηεο.
20. Άιιν
70,6
5,9
5,9
Έιεγρνη νκνηνγέλεηαο ρ2. εκαληηθή δηαθνξνπνίεζε απαληήζεσλ ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο (p<0,05)

πνιύ

πάξα
πνιύ

Τππ.
απόθι.

3,1

Μέζε ηηκή
θιίκαθαο
Likert
2,6

13,1

1,5

0,0

1,7

0,7

35,8

17,9

3,6

0,9

37,4
8,5

19,8
1,5

3,6
2,3

1,0
0,9

31,3

32,1

3,9

1,0

0,8

0,0

1,2

0,5

16,8

5,3

2,5

1,1

22,3

9,2

3,0

1,1

30,5

8,6

3,1

1,1

17,6

8,4

2,5

1,3

22,9
4,6
18,3
23,3

5,3
0,0
6,1
16,5

2,9
1,7
2,5
3,4

1,0
0,8
1,2
1,0

36,7
39,7

40,6
38,2

4,2
4,1

0,8
0,9

20,9

15,5

3,1

1,2

23,1

19,2

3,2

1,2

1,7

1,2

17,6

1,0

Παξάιιεια, σο πξνο ηηο ελέξγεηέο ηνπο ζε ζρέζε κε άιινπο (γνλείο, δηεπζπληέο,
ζπλαδέιθνπο, εηδηθνύο), νη εξσηεζέληεο θπξίσο θαηαθεύγνπλ ζηνπο ζπλαδέιθνπο,
πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ έλα πξόβιεκα ζπκπεξηθνξάο καζεηή (Μ.Σ.=4,0). Αθνινπζνύλ
ελέξγεηεο όπσο «επηθνηλσλώ κε ηνπο γνλείο ηνπ, γηα λα δεηήζσ ηελ νπζηαζηηθή ζπλδξνκή
ηνπο ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο» (Μ.Σ.=3,3), «ελεκεξώλσ ηνπο γνλείο γηα ην
πξόβιεκα ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνύ ηνπο θαη ηνπο πξνεηδνπνηώ γηα ηηο πηζαλέο επηπηώζεηο»
(Μ.Σ.=2,6), «δεηώ επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε από ηε Γηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ» (Μ.Σ.=2,6)
θαη «αλαδεηώ επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε από δηαδίθηπν/βηβιηνγξαθία» (Μ.Σ.=2,6) (Πίλαθαο
5).
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Πίλαθαο 5. Καηαλνκή απνθξίζεσλ ζηελ εξώηεζε «ε επίπεδο ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ και ζε ζσέζη με ΑΛΛΟΤ (γονείρ, διεύθςνζη,
ζςναδέλθοςρ, ειδικούρ επαγγελμαηίερ), ζε ποιερ ενέπγειερ πποβαίνεηε, πποκειμένος να ανηιμεηωπίζεηε ηα πποβλήμαηα ζςμπεπιθοπάρ
μαθηηών/-ηπιών ζηην ηάξη;».
θαζόινπ

ιίγν

αξθεηά
%

πνιύ

πάξα πνιύ

1. Δπηβάιισ σξηαία απνβνιή θαη ηνλ/ηελ παξαπέκπσ
38,0
48,1
11,6
1,6
ζηε Γηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ, ώζηε λα αλαιάβεη ηελ
επζύλε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο,
θαζώο ε δηθή κνπ δνπιεηά επηθεληξώλεηαη ζηε
δηδαζθαιία ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ κνπ.
2. Δλεκεξώλσ ηνπο γνλείο ηνπ/ηεο καζεηή/-ηξηαο γηα
16,8
29,8
32,8
15,3
ην πξόβιεκα ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνύ ηνπο θαη ηνπο
πξνεηδνπνηώ γηα ηηο πηζαλέο επηπηώζεηο.
3. Δπηθνηλσλώ κε ηνπο γνλείο ηνπ/ηεο, γηα λα δεηήζσ
3,1
22,3
30,8
27,7
ηελ νπζηαζηηθή ζπλδξνκή ηνπο ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ
πξνβιήκαηνο.
4. Αληαιιάζζσ απόςεηο κε άιινπο ζπλαδέιθνπο πνπ
0,8
4,6
24,6
38,5
δηδάζθνπλ ζηνλ/ζηε ζπγθεθξηκέλν/-ε καζεηή/-ηξηα,
πξνθεηκέλνπ λα εξκελεύζσ ηελ πξνβιεκαηηθή
ζπκπεξηθνξά ηνπ/ηεο.
5. Γελ αλαθνηλώλσ ην πξόβιεκα ζε άιινπο
72,9
19,4
3,9
3,1
(ζπλαδέιθνπο, Γηεύζπλζε, ζρνιηθό ζύκβνπιν, γνλείο,
εηδηθνύο επαγγεικαηίεο/ζεζκνύο), πξνθεηκέλνπ λα κε
ζεσξεζεί σο αδπλακία εθ κέξνπο κνπ, θαη πξνζπαζώ
λα ην επηιύζσ κόλνο/-ε.
6. Εεηώ επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε από ηε Γηεύζπλζε
17,2
34,4
28,9
10,2
ηνπ ζρνιείνπ.
7. Εεηώ επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε από ηνλ ζρνιηθό
45,0
23,3
18,6
6,2
ζύκβνπιν Παηδαγσγηθήο Δπζύλεο.
8. Εεηώ επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε από εηδηθνύο
28,7
32,6
23,3
7,0
επαγγεικαηίεο/ζεζκνύο.
9. Αλαδεηώ επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε από ην
23,4
28,1
20,3
16,4
Γηαδίθηπν ή ηε βηβιηνγξαθία.
10. Άιιν
92,9
0,0
7,1
0,0
Έιεγρνη νκνηνγέλεηαο ρ2. εκαληηθή δηαθνξνπνίεζε απαληήζεσλ ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο (p<0,05)

Τππ.
απόθι.

0,8

Μέζε ηηκή
θιίκαθαο
Likert
1,8

5,3

2,6

1,1

16,2

3,3

1,1

31,5

4,0

0,9

0,8

1,4

0,8

9,4

2,6

1,2

7,0

2,1

1,2

8,5

2,3

1,2

11,7

2,6

1,3

0,0

1,1

0,5

0,8

Αλαθνξηθά κε ηηο ελέξγεηεο ζε ζρέζε κε ηνπο ίδηνπο θαη ηε δηδαζθαιία ηνπο, νη
ζπκκεηέρνληεο θπξίσο «πξνρσξνύλ ζε εηιηθξηλή απηνθξηηηθή θαη αλαιακβάλνπλ ηηο επζύλεο
ηνπο» (Μ.Σ.=3,7) θαη «επηρεηξνύλ λα αληηκεησπίζνπλ ην δήηεκα βάζεη ηεο επαγγεικαηηθήο
εκπεηξίαο ηνπο» (Μ.Σ.=3,5). Έπνληαη ελέξγεηεο όπσο «δελ αθνινπζώ ζπγθεθξηκέλε/-ν
ζηξαηεγηθή/ηξόπν αιιά αληηδξώ θαηά πεξίπησζε» (Μ.Σ.=3,1), θαη «ζρεδηάδσ ιεπηνκεξώο
ηελ παξέκβαζή κνπ» (Μ.Σ.=2,8) (Πίλαθαο 6).
Πίλαθαο 6. Καηαλνκή απνθξίζεσλ ζηελ εξώηεζε B7.β iii. «ε επίπεδο ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ και ζε ζσέζη με ΕΑ και ηη ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ζαρ, ζε ποιερ ενέπγειερ πποβαίνεηε, πποκειμένος να ανηιμεηωπίζεηε ηα πποβλήμαηα ζςμπεπιθοπάρ μαθηηών/-ηπιών ζηην ηάξη;».
θαζόινπ

Λίγν

αξθεηά

πνιύ

πάξα
πνιύ

Μέζε ηηκή
θιίκαθαο
Likert

Τππ.
απόθι.

30,6

23,1

3,7

0,9

0,0

0,0

1,2

0,4

31,5

6,9

3,1

1,0

38,3

9,8

3,5

0,8

19,5

7,5

2,8

1,1

13,0

3,8

2,3

1,1

6,3

0,0

1,3

0,8

%
1. Κάλσ κε εηιηθξίλεηα ηελ απηνθξηηηθή κνπ θαη
0,0
3,7
42,5
αλαιακβάλσ ηηο επζύλεο πνπ κνπ αλαινγνύλ.
2. Αδηαθνξώ γηα ην πξόβιεκα, θαζώο ζεσξώ όηη δελ είλαη
84,0
13,7
2,3
δηθή κνπ επζύλε/αξκνδηόηεηα ή όηη δελ κπνξεί λα ιπζεί.
3. Γελ αθνινπζώ κία ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή ή έλα
6,2
23,8
31,5
ζπγθεθξηκέλν ηξόπν αιιά αληηδξώ θαηά πεξίπησζε.
4. Δπηρεηξώ λα αληηκεησπίζσ ην δήηεκα βάζεη ηεο
0,0
8,3
43,6
επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο κνπ.
5. Σρεδηάδσ ιεπηνκεξώο ηελ παξέκβαζή κνπ (ζηόρνπο,
9,8
33,1
30,1
πεξηερόκελν, κεζόδνπο/ζηξαηεγηθή).
6. Απνθεύγσ ηε ιεπηνκεξή ζρεδίαζε ηεο παξέκβαζήο κνπ,
26,7
35,9
20,6
θαζώο απηά ζπάληα εθαξκόδνληαη ζηελ … ηνπ καζήκαηνο.
7.Άιιν
87,5
6,3
0,0
Έιεγρνη νκνηνγέλεηαο ρ2. εκαληηθή δηαθνξνπνίεζε απαληήζεσλ ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο (p<0,001).
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Σέινο, ζε ζρεηηθή εξώηεζε ε πιεηνλόηεηα 56,4% δήισζε αξθεηά ηθαλνπνηεκέλε από ηνλ
ηξόπν δηαρείξηζεο ηέηνησλ πξνβιεκάησλ.

4. Σπδήηεζε απνηειεζκάησλ
Όπσο πξνθύπηεη από ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε, αλαθνξηθά κε ην πξώην εξεπλεηηθό
εξώηεκα, νη εξσηεζέληεο αληηκεησπίδνπλ πνηθίιεο, εμσηεξηθεπκέλεο θη εζσηεξηθεπκέλεο,
κνξθέο ηέηνησλ πξνβιεκάησλ.
Αλαιπηηθόηεξα, από ηηο εμσηεξηθεπκέλεο κνξθέο ε πιεηνλόηεηα ζπλαληά θπξίσο καζεηέο πνπ
«“πεηάγνληαη”, δηαθόπηνληαο ηνπο άιινπο» (Μ.Σ.=3,3). Γεγνλόο είλαη όηη όιεο νη
αλαθεξόκελεο κνξθέο πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο θαίλεηαη λα έρνπλ ηάζε κέζεο εκθάληζεο
ζε πνιύ πςειά πνζνζηά (58,9%-86,4%), κε επηθξαηνύζεο λα «είλαη θάπνηνο λεπξηθόο,
αλήζπρνο ή ππεξεπαίζζεηνο, πξνθαιώληαο αλαζηάησζε» (Μ.Σ.=2,6), «κηιάεη ζηνπο
ζπκκαζεηέο ηνπ αγελώο, απζάδηθα, πξνζβιεηηθά, ππεξνπηηθά ή εξηζηηθά» (Μ.Σ.=2,4),
«επηδηώθεη ππεξβνιηθά ηελ πξνζνρή ζπκκαζεηώλ/εθπαηδεπηηθώλ» (Μ.Σ.=2,7), «παξηζηάλεη
ηνλ “γεισηνπνηό” ή θάλεη κε ιεθηηθνύο ζνξύβνπο» (Μ.Σ.=2,5) θαη «πξνζπαζεί λα
απνκνλώζεη ζπκκαζεηή/-ηέο, δεκηνπξγώληαο “θιίθα”» (Μ.Σ.=2,2). ηελ ειιεληθή θαη
μελόγισζζε βηβιηνγξαθία ηα απνηειέζκαηα είλαη αλάινγα. Δηδηθόηεξα, ζύκθσλα κε ηνπο
Θενδσξέζθνπ (2006), αγξή (2007), Γνύθα (2008), Μνπζηαθιή (2009), Γξνύιηα (2015) θαη
Sezer (2018), ηέηνηεο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο ηείλνπλ λα έρνπλ ηάζε κέζεο εκθάληζεο ζε
πνζνζηό >60%.
Αληίζηνηρεο δηαθπκάλζεηο εκθαλίδνληαη θη αλαθνξηθά κε ηηο εζσηεξηθεπκέλεο κνξθέο.
Δηδηθόηεξα, ζπλαληώληαη θπξίσο καζεηέο πνπ «δελ πξνζέρνπλ ηελ ώξα ηνπ καζήκαηνο»
(Μ.Σ.=3,1). Ωζηόζν νη ζπρλόηεξεο εζσηεξηθεπκέλεο κνξθέο έρνπλ ηάζε ρακειήο έσο κέζεο
εκθάληζεο,
όπσο
όηη
«παξνπζηάδνπλ
δπζθνιίεο
ζηε
ζπλεξγαζία
κε
ζπκκαζεηέο/εθπαηδεπηηθνύο» (Μ.Σ.=2,4), «απνπζηάδνπλ αδηθαηνιόγεηα» (Μ.Σ.=2,4) θη
«εκθαλίδνπλ ζπγθαιπκκέλε επηζεηηθόηεηα ζε ζπκκαζεηέο» (Μ.Σ.=2,2). Παξόκνηα εηθόλα
απνηππώλεηαη ζηε Γξνύιηα (2015).
Δληύπσζε πξνθαιεί όηη, παξά ην γεγνλόο πσο θη απηέο νη κνξθέο ζπληζηνύλ πξόβιεκα ζηελ
ηάμε (Walker, 1997∙ Heward, 2000∙ Γαιηώηνπ & Αλδξένπ, 2014), σζηόζν δελ απνηεινύλ
ηδηαίηεξν αληηθείκελν έξεπλαο ζηελ ηξέρνπζα βηβιηνγξαθία. Απηό πηζαλόλ λα νθείιεηαη ζην
όηη είηε δε γίλνληαη εύθνια αληηιεπηέο είηε κπνξνύλ λα αγλνεζνύλ επθνιόηεξα από ηνπο
εθπαηδεπηηθνύο.
Από όιεο απηέο ηηο ζπκπεξηθνξέο νη ηξεηο πνπ δπζθνιεύνπλ πεξηζζόηεξν ηνπο
ζπκκεηέρνληεο, είλαη ε απαμησηηθή ζηάζε πξνο ην κάζεκα, ηνλ εθπαηδεπηηθό, ην ζρνιείν θαη
ελ γέλεη ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα (Μ.Σ.=2,6), ε ππεξβνιηθή ηεκπειηά/αδηαθνξία γηα ην
κάζεκα (Μ.Σ.=3) θαη ε ηάζε γηα απνκόλσζε ή θαηαζιηπηηθή δηάζεζε (Μ.Σ.=2). Αμίδεη λα
επηζεκαλζεί όηη θαη νη ηξεηο είλαη εζσηεξηθεπκέλεο.
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Αλαθνξηθά κε ηνπο αηηηνινγηθνύο παξάγνληεο, νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί ζεώξεζαλ σο
ππεύζπλνπο παξάγνληεο πνπ αθνξνύλ ζηελ νηθνγέλεηα (Μ.Σ.=3,9), εύξεκα ην νπνίν
επηβεβαηώλεηαη από πξνγελέζηεξεο έξεπλεο (αγξή, 2007∙ Μνπζηαθιή, 2009∙ Κνθνιηλάθε,
2009). Δπίζεο, ιίγν παξαπάλσ από ηνπο κηζνύο απνδίδνπλ επζύλεο ζε δηάθνξνπο
θνηλσληθνύο παξάγνληεο όπσο επξύηεξν θνηλσληθό πεξηβάιινλ, πξνβαιιόκελα πξόηππα,
Μ.Μ.Δ., Μ.Κ.Γ. θ.ά. (Μ.Σ.=3,6), ζηνηρείν πνπ απνθιίλεη από ηε βηβιηνγξαθία (Μνπζηαθιή,
2009∙ Κνθνιηλάθε, 2009). Δλδερνκέλσο ε δηαθνξά λα νθείιεηαη ζηελ παξέιεπζε ηεο κίαο
δεθαεηίαο (2009-2019) ζηελ νπνία ε επηξξνή ησλ επξύηεξσλ θνηλσληθώλ παξακέηξσλ ζηνπο
εθήβνπο θαίλεηαη όηη εληζρύζεθε.
Αμίδεη λα ζρνιηαζηεί ε άπνςε ησλ ζπκκεηερόλησλ γηα ηνλ ξόιν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζηελ
εθδήισζε ηέηνησλ ζπκπεξηθνξώλ, θαζώο ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνλόηεηά ηνπο ηνπ απνδίδνπλ
θάπνην βαζκό επζύλεο (Μ.Σ.=3). Σν εύξεκα απηό βξίζθεηαη ζε αληίζεζε κε ηε βηβιηνγξαθία,
ζύκθσλα κε ηελ νπνία νη εθπαηδεπηηθνί ηείλνπλ λα απνπνηνύληαη ησλ επζπλώλ ηνπο
(Μαηζαγγνύξαο, 2008∙ Μνπζηαθιή, 2009). Ζ δηαθνξά απηή ζα κπνξνύζε λα εξκελεπζεί σο
έλδεημε σξηκόηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, νη νπνίνη πιένλ είλαη έηνηκνη λα αλαιάβνπλ όιν θαη
κεγαιύηεξν κεξίδην επζύλεο θαη δξάζεο ζηελ βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιαηζίνπ.
Αλαθνξηθά κε ην δεύηεξν εξεπλεηηθό εξώηεκα, νη εθπαηδεπηηθνί αμηνπνηνύλ πνηθηιία
ηξόπσλ/ηερληθώλ γηα ηελ πξόιεςε/δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ απηώλ (Fontana, 1996∙
Μαηζαγγνύξαο, 2003∙ Παλαγάθνο, 2014). Δληνύηνηο, δηαθαίλεηαη κία ξνπή πξνο ηηο ελέξγεηεο
πξόιεςεο. Δηδηθόηεξα, νη πεξηζζόηεξνη επηρεηξνύλ θπξίσο ηε «δηακόξθσζε ζεηηθώλ
δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ κε καζεηέο, θαιιηέξγεηα θιίκαηνο ακνηβαίαο εκπηζηνζύλεο»
(Μ.Σ.=4) θαη «πξνζαξκνγή δηδαζθαιίαο ζε αλάγθεο/επίπεδν καζεηώλ» (Μ.Σ.=3,9). Σα
παξαπάλσ επξήκαηα επηβεβαηώλνληαη από ηε βηβιηνγξαθία (Θενδσξέζθνπ, 2006∙ Γνύθα,
2008∙ Γξνύιηα, 2015). Δπνκέλσο, ε πιεηνλόηεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ δειώλεη όηη αθνινπζεί
ηελ νηθνζπζηεκηθή θαη ςπρνδπλακηθή πξνζέγγηζε.
Όζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε, ζε ελέξγεηεο αλαθνξηθά κε καζεηέο, εληνπίδνληαη επίζεο
πςειέο δηαθπκάλζεηο. Δηδηθόηεξα, ηάζε πςειήο εκθάληζεο παξαηεξείηαη ζε παηδαγσγηθά
απνδεθηνύο ηξόπνπο (Μαηζαγγνύξαο, 2003∙ Σξηιηαλόο, 2004∙ Αγγειή & Βιάρνπ, 2011),
όπσο «έπαηλν ζεηηθήο ζηάζεο καζεηή» (Μ.Σ.= 4,2) , «έπαηλν θάζε ζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο»
(Μ.Σ.=4,1), «θαη’ ηδίαλ ζπδήηεζε πξνβιήκαηνο κε καζεηή» (Μ.Σ.=3,9) θαη «ρηνύκνξ»
(Μ.Σ.=3,6). ε γεληθέο γξακκέο ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ζπκπίπηνπλ κε ηε βηβιηνγξαθία
(Κνπξέιε, 2005∙ Θενδσξέζθνπ, 2006∙ Γξνύιηα, 2015). πκπεξαζκαηηθά, θαηαδεηθλύεηαη
ζαθήο πξνηίκεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε ζηξαηεγηθέο/ηερληθέο κέηξηαο θαη πεξηνξηζκέλεο
θαζνδήγεζεο,
νη
νπνίεο
παξαπέκπνπλ
ζην
θνηλσληθνγλσζηηθό
θαη
ςπρνδπλακηθό/αλζξσπηζηηθό κνληέιν δηαρείξηζεο πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο, αληηζηνίρσο.
ε επίπεδν δηαρείξηζεο, γηα ελέξγεηεο αλαθνξηθά κε άιινπο, έλα αξθεηά πςειό πνζνζηό
(70%) «απεπζύλεηαη θπξίσο ζε ζπλαδέιθνπο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζεη/εξκελεύζεη έλα
πξόβιεκα ζπκπεξηθνξάο καζεηή ζηελ ηάμε», ελώ αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη ζρεδόλ όινη ην
θάλνπλ απηό ζε θάπνην βαζκό (Μ.Σ.=4), εύξεκα πνπ επηβεβαηώλεηαη θη από ηελ έξεπλα ηεο
Γξνύιηα (2015). ε επίπεδν δηαρείξηζεο, ζε ζρέζε κε ηνπο ίδηνπο θαη ηε δηδαζθαιία ηνπο, ε
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κέγηζηε πιεηνλόηεηα δειώλεη όηη «δελ αδηαθνξεί γηα ην εθάζηνηε πξόβιεκα ζπκπεξηθνξάο
καζεηή πνπ ζπλαληά» (Μ.Σ.=1,2), θαη κάιηζηα όινη «θάλνπλ εηιηθξηλή απηνθξηηηθή θη
αλαιακβάλνπλ ηηο επζύλεο ηνπο» (Μ.Σ.=3,7). Δπίζεο, θαίλεηαη όηη ζε θάπνην βαζκό νη
πεξηζζόηεξνη εκθαλίδνπλ «επειημία δξάζεσλ/αληηδξάζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηνύλ
έλα ηέηνην πξόβιεκα» (Μ.Σ.=3,1), ζηεξηδόκελνη θπξίσο «ζηελ επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπο»
(Μ.Σ.=3,5). Σα επξήκαηα απηά επηβεβαηώλνληαη από ηε βηβιηνγξαθία (Γνύθα, 2008∙
Μνπζηαθιή, 2009∙ Γξνύιηα, 2015).
Αλακθίβνια, ε δηαπίζησζε όηη ζηεξίδνληαη θπξίσο ζηελ εκπεηξία ηνπο. ζπληζηά πξόβιεκα,
θαζώο εκπεηξία ζεκαίλεη κελ γλώζε θαη ζνθία, αιιά ελδέρεηαη λα ζηεξίδεηαη απιώο ζηελ
αλαπαξαγσγή εζθαικέλσλ πξνηύπσλ θαη παξσρεκέλσλ ηερληθώλ αληηκεηώπηζεο ηέηνησλ
πξνβιεκάησλ. Ηδαληθά πξνηείλεηαη ν γόληκνο ζπλδπαζκόο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο θη
επηζηεκνληθήο γλώζεο.
Σέινο, αλαθνξηθά κε ηνλ βαζκό ηθαλνπνίεζήο ηνπο από ηνλ ηξόπν αληηκεηώπηζεο ησλ
πξνβιεκάησλ, ε κεγάιε πιεηνλόηεηα (81,2%) δειώλεη «αξθεηά»/«πνιύ» ηθαλνπνηεκέλε,
ζηνηρείν πνπ ζπκθσλεί κε αληίζηνηρα επξήκαηα ηεο Γνύθα (2008).

5. Σπκπεξάζκαηα
Ζ παξνύζα έξεπλα σο ζθνπό είρε ηε δηεξεύλεζε ησλ απόςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνύ Ζξαθιείνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε
πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο καζεηώλ ζηελ ηάμε. Οη ζπκκεηέρνληεο, ζηε ζπληξηπηηθή
πιεηνλόηεηά ηνπο, δειώλνπλ ζε θάπνην βαζκό ηθαλνπνηεκέλνη από ηνλ ηξόπν πνπ ζπλήζσο
ηα αληηκεησπίδνπλ, παξά ηελ απμεηηθή ηνπο ηάζε.
Δηδηθόηεξα, αλαθνξηθά κε ηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο πνηθίισλ εμσηεξηθεπκέλσλ θη
εζσηεξηθεπκέλσλ κνξθώλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο καζεηώλ ζηελ ηάμε, ζπλάγεηαη όηη
θπξίαξρε είλαη ε ηάζε κέηξηαο εκθάληζήο ηνπο, ελώ δελ παξαηεξνύληαη πςειά πνζνζηά ζηηο
αθξαίεο ηηκέο. Ωζηόζν νη κνξθέο εθείλεο πνπ ηνπο δπζθνιεύνπλ πεξηζζόηεξν, είλαη νη
εζσηεξηθεπκέλεο. Δπίζεο, ζεσξνύλ όηη γηα ηελ εθδήισζε ηέηνησλ ζπκπεξηθνξώλ επζύλεηαη
θπξίσο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνγέλεηα αιιά θαη πνηθίινη άιινη θνηλσληθνί
παξάγνληεο.
Γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηνπο αμηνπνηνύλ ζηξαηεγηθέο/ηερληθέο ηόζν πξόιεςεο όζν θαη
δηαρείξηζεο. Αλαιπηηθόηεξα, ε πξόιεςε θαίλεηαη λα ηνπο απαζρνιεί όινπο, κε ηελ
πιεηνλόηεηα λα πξνηηκά ηελ νηθνζπζηεκηθή θαη ςπρνδπλακηθή πξνζέγγηζε. Ωο πξνο ηε
δηαρείξηζε ηέηνησλ πξνβιεκάησλ θαη ζε ζρέζε κε ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, γεληθά
παξαηεξείηαη όηη ε πιεηνλόηεηα θαηαθεύγεη ζε ζηξαηεγηθέο/ηερληθέο κέηξηαο θαη
πεξηνξηζκέλεο θαζνδήγεζεο, νη νπνίεο παξαπέκπνπλ ζην θνηλσληθνγλσζηηθό θαη
ςπρνδπλακηθό/αλζξσπηζηηθό κνληέιν δηαρείξηζεο πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο, ρσξίο
σζηόζν λα απνξξίπηνληαη εληειώο ζηξαηεγηθέο/ηερληθέο έληνλεο θαζνδήγεζεο ηνπ θιαζηθνύ
ζπκπεξηθνξηζηηθνύ κνληέινπ.
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ε ζρέζε κε άιινπο, νη πεξηζζόηεξνη επηιέγνπλ λα απεπζύλνληαη ζε ζπλαδέιθνπο ηνπο, ώζηε
κέζα από ηελ αληαιιαγή γλώζεσλ/απόςεσλ λα κπνξέζνπλ λα θαηαλνήζνπλ/αληηκεησπίζνπλ
έλα πξόβιεκα ζπκπεξηθνξάο. Σέινο, ζε ζρέζε κε ηνπο ίδηνπο/ηε δηδαζθαιία ηνπο, ε
πιεηνλόηεηα δελ επηδεηθλύεη αδηαθνξία γηα ηέηνηα πξνβιήκαηα, ελώ όινη δειώλνπλ όηη
πξνβαίλνπλ ζε εηιηθξηλή απηνθξηηηθή ηνπο θαη αλάιεςε ησλ επζπλώλ ηνπο.
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