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Abstract: Σhe aim of this study is to investigate the abusive behavior of pupils in the school 

and during the lesson in the classroom, as teachers perceive it, the frequency is presented, the 

problems created by it and the causes that lead them students to adopt such behavior. It also 

attempts to investigate the teachers attitudes and the techniques they apply to tackle this 

phenomenon and to create an appropriate educational learning environment in classroom and 

to highlight the need for their support and training in the proper management of such 

behaviors.  

Keywords: abusive behavior, school offenses, classroom management 

Πεξίιεςε: ηε παξνύζα εξγαζία κειεηάηαη ην θαηλόκελν ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

ησλ καζεηώλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην ζρνιείν θαη ηελ ζρνιηθή ηάμε όπσο ηελ 

αληηιακβάλνληαη νη θαζεγεηέο, ε ζπρλόηεηα κε ηελ νπνία παξνπζηάδεηαη, ηα πξνβιήκαηα 

πνπ δεκηνπξγνύληαη από απηή θαη ηα αίηηα πνπ νδεγνύλ ηνπο καζεηέο λα πηνζεηήζνπλ ηέηνηα 

ζπκπεξηθνξά. Δπηρεηξείηαη επίζεο ε δηεξεύλεζε ηεο ζηάζεο ησλ θαζεγεηώλ θαη ησλ ηερληθώλ 

πνπ εθαξκόδνληαη από απηνύο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηε δεκηνπξγία   

νκαινύ καζεζηαθνύ θιίκαηνο ζηελ ηάμε θαη αλαδεηθλύεηαη ε αλάγθε γηα ηελ ππνζηήξημε θαη  

επηκόξθσζε ηνπο γηα ηε ζσζηή δηαρείξηζε ηέηνησλ ζπκπεξηθνξώλ. 

Λέμεηο θιεηδηά: παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά, ζρνιηθή παξαβαηηθόηεηα, δηαρείξηζε ηάμεο 

 1. Δηζαγσγή 

Έλα επίθαηξν θαη ζνβαξό ζέκα πνπ απαζρνιεί ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα είλαη ε αύμεζε 

ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ ζην ζρνιείν ηόζν κέζα ζηελ ηάμε όζν θαη ζηνλ 

επξύηεξν ρώξν ηνπ ζρνιείνπ. 

ύκθσλα κε ηελ Poulou (όπσο αλαθέξεηαη ζηελ Πνπξζαλίδνπ, 2016) έξεπλεο έρνπλ 

θαηαδείμεη όηη ην 1/6 ηνπ καζεηηθνύ πιεζπζκνύ ραξαθηεξίδεηαη από πξνβιήκαηα 
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ζπκπεξηθνξάο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο, ελώ άιινη εξεπλεηέο ππνινγίδνπλ ην πνζνζηό 

ζην 3-20% ηνπ καζεηηθνύ πιεζπζκνύ. 

ε κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη ζηελ Διιάδα ην θαηλόκελν ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο δελ 

είλαη ηόζν έληνλν όζν ζε άιιεο ρώξεο αιιά έρεη απμεηηθή ηάζε ηα ηειεπηαία ρξόληα, 

απαζρνιεί ζνβαξά ηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα θαη πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί ζσζηά από ηελ 

εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα (Πνπξζαλίδνπ, 2016). Ζ απμεηηθή ηάζε νθείιεηαη θαη ζηελ 

θνηλσληθννηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα, πνπ ηα ηειεπηαία ρξόληα έρεη ιάβεη κεγάιεο 

δηαζηάζεηο, θαη επεξέαζε όρη κόλν ην βηνηηθό επίπεδν πνιιώλ νηθνγελεηώλ αιιά θαη ηελ 

ςπρνινγία ησλ παηδηώλ. Ζ άζρεκε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ νηθνγέλεηα επεξεάδεη 

ζπλαηζζεκαηηθά θαη λνεηηθά ηελ αλάπηπμε θαη ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηώλ (Νηνιηνπνύινπ, 

2015) κε απνηέιεζκα λα εθηνλώλνληαη ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ κε απνθιίλνπζεο 

ζπκπεξηθνξέο. 

Ζ αύμεζε ηνπ θαηλνκέλνπ απηνύ απαηηεί πεξαηηέξσ κειέηε θαη αληηκεηώπηζε αλά ζρνιείν 

αιιά θαη αλά βαζκίδα εθπαίδεπζεο, Πξσηνβάζκηα, Γεπηεξνβάζκηα θαη αλά ηύπν ζρνιείνπ, 

Γπκλάζην, Γεληθό Λύθεην, Δπαγγεικαηηθό Λύθεην. 

Έλαπζκα γηα ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο ηεο κειέηεο είλαη ε πνιύρξνλε πξνζσπηθή εκπεηξία 

κνπ από ηε ζέζε ηεο εθπαηδεπηηθνύ όζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο θαη ηηο ηερληθέο 

ειέγρνπ θαη βειηίσζεο ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο καζεηώλ κέζα ζηελ ηάμεο αιιά θαη 

από ηε ζέζε ηεο Γηεπζύληξηαο ζην ΔΠΑ.Λ Κάησ Νεπξνθνπίνπ όπνπ θαινύκαη θαζεκεξηλά 

λα δηαρεηξηζηώ ηέηνηεο θαηαζηάζεηο θαη λα ζηεξίμσ-ζπκβνπιεύζσ ηνπο ζπλαδέιθνπο 

θαζεγεηέο. 

θνπόο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε δηεξεύλεζε ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ 

κέζα ζην ζρνιείν θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ζηε ζρνιηθή ηάμε, όπσο ηελ 

αληηιακβάλνληαη νη θαζεγεηέο, ε ζπρλόηεηα κε ηελ νπνία παξνπζηάδεηαη, ηα πξνβιήκαηα 

πνπ δεκηνπξγνύληαη από απηή θαη ηα αίηηα πνπ νδεγνύλ ηνπο καζεηέο λα πηνζεηήζνπλ ηέηνηα 

ζπκπεξηθνξά.  Δπηπξνζζέησο κειεηώληαη: ε ζηάζε ησλ θαζεγεηώλ θαη νη ηερληθέο πνπ 

εθαξκόδνπλ γηα λα ηξνπνπνηήζνπλ, εμνκαιύλνπλ, ηελ ζπκπεξηθνξά απηή θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ θαηάιιειν εθπαηδεπηηθό, καζεζηαθό θιίκα κέζα ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ 

θαη ηελ ζρνιηθή ηάμε. Σέινο πξνηείλνληαη ηξόπνη δηαρείξηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ θαη 

ππνζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

2. Δξεπλεηηθνί ζηόρνη θαη εξσηήκαηα  

Καηά ηνλ Earl Babbie (όπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Υαιθηά, Λάινπ & Μαλσιέζνπ, 2015), ηξεηο 

είλαη νη ζπλεζέζηεξνη θαη ρξεζηκόηεξνη ζθνπνί κηαο έξεπλαο ε δηεξεύλεζε, ε πεξηγξαθή θαη 

ε εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ κειεηάηαη. 

θνπόο ηεο παξνύζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεύλεζε ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

καζεηώλ ζην ζρνιείν θαη νη ηερληθέο πξόιεςεο θαη ηξνπνπνίεζεο απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο 

από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηα ζρνιεία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Κάησ Νεπξνθνπίνπ 
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Γξάκαο. 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ζέηνληαη είλαη: 

● Πνηεο κνξθέο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο παξνπζηάδνληαη ζην ζρνιείν θαη ζε ηη 

ζπρλόηεηα; 

● Πνηεο είλαη νη ζπλήζεηο εληάζεηο πνπ παξαηεξνύληαη κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε από ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο; 

● Πνηα είλαη ε άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθώλ; 

● Πσο δηαρεηξίδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπο καζεηέο κε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά κέζα 

ζηελ ηάμε; 

● Πνηεο ηερληθέο εθαξκόδνπλ γηα λα ηξνπνπνηήζνπλ, εμνκαιύλνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά απηή; 

● Πνηεο ηερληθέο εθαξκόδνπλ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ θαηάιιειν εθπαηδεπηηθό, καζεζηαθό 

θιίκα κέζα ζηελ ζρνιηθή ηάμε. 

ηόρνο ηεο έξεπλαο είλαη: 

● Να θαηαγξαθνύλ ηα θαηλόκελα ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηα ηξία ζρνιεία 

Γπκλάζην, Λύθεην, ΔΠΑ.Λ. 

● Να δηεξεπλεζνύλ θαη λα θαηαγξαθνύλ νη απόςεηο θαη νη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

● Να δηεξεπλεζνύλ νη ηερληθέο πνπ εθαξκόδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα λα ηξνπνπνηήζνπλ, 

εμνκαιύλνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά απηή. 

● Να δηεξεπλεζεί πόζν απνηειεζκαηηθέο είλαη νη ηερληθέο δηαρείξηζεο ηεο παξαβαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο πνπ εθαξκόδνληαη από ηνπο θαζεγεηέο θαη ην ζρνιείν. 

3. Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθόπεζε  

ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη όηη «κηα ζπκπεξηθνξά είλαη πξνβιεκαηηθή ή δηαηαξαγκέλε ή 

αλεπηζύκεηε, όηαλ ελνριεί  ην  ίδην  ην  παηδί  ή  ηα  πξόζσπα  ηνπ  πεξηβάιινληόο  ηνπ  θαη  

πξνθαιεί δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα ζην ίδην ή θαη ζηνπο άιινπο» (Υξεζηάθεο, 2012, ζ.154).  

Ζ «ζρνιηθή παξαβαηηθόηεηα» είλαη έλαο θιάδνο ηεο παξαβαηηθόηεηαο θαη πξνζδηνξίδεηαη 

από έλα ζύλνιν αξλεηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ όπσο: νη ιεθηηθέο επηζέζεηο, νη ςπρνινγηθέο 

επηζέζεηο, ε πξνζβνιή, ε επίδεημε ηζρύνο ζε πην αδύλακν παηδί κε πξόζεζε ηελ πξόθιεζε 

θόβνπ, πόλνπ, αλεζπρίαο θαη’ επαλάιεςε (Farrington, 1993). Ζ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά 

ζην ζρνιείν κπνξεί λα κελ ζεσξείηαη θνηλσληθά απνδεθηή, αιιά δελ ζπληζηά απαξαίηεηα 

παξάβαζε λνκηθνύ θαλόλα (Εειηαζθνπνύινπ, 2011). 

Ζ παξαβαηηθή – αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ είλαη έλα από ηα πην δύζθνια 

πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ζην ζύγρξνλν ζρνιείν νη εθπαηδεπηηθνί όισλ ησλ 

βαζκίδσλ θαη ησλ εηδηθνηήησλ ζηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξάμε θαη επεξεάδεη ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ην ζεηηθό θαη αζθαιέο θιίκα πνπ 
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ρξεηάδεηαη ε ζρνιηθή ηάμε γηα λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά.  

Οη κνξθέο παξαβαηηθήο-αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ζην ζρνιείν κπνξνύλ λα 

θαηεγνξηνπνηεζνύλ κεηαμύ: καζεηή θαη θαλόλσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ (απνπζίεο, 

αξγνπνξία, αλππαθνή, απζάδεηα, κε ζπκκεηνρή ζηηο εθδειώζεηο ηνπ ζρνιείνπ), καζεηή θαη 

καζεκάησλ (κε ζπκκεηνρή ζην κάζεκα, απνπζία ηζάληαο θαη πξνεηνηκαζίαο από ην ζπίηη), 

καζεηή θαη εθπαηδεπηηθνύ ηεο ηάμεο (κε ζεβαζκόο ζε θαζεγεηέο – ζπκκαζεηέο, εμύβξηζε, 

ρπδαίεο εθθξάζεηο, αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά, δηαηάξαμε ηνπ καζήκαηνο, αλππαθνή, 

απζάδεηα), καζεηώλ κεηαμύ ηνπο (ζρνιηθόο εθθνβηζκόο (bulling), ζσκαηηθή, ιεθηηθή βία), 

καζεηή θαη ηδηνθηεζίαο (θαηαζηξνθή βηβιίσλ, δεκηέο θαη θαηαζηξνθέο  ζην ρώξν ηνπ 

ζρνιείνπ ρσξίο αηηία) (Μπίθνο, 2011; Μπίθνο, 2014). 

Καηά ηνλ Walker (1997), ε ζπκπεξηθνξά απηή εθδειώλεηαη κέζα ζηελ ηάμε όηαλ νη 

καζεηέο/καζήηξηεο: ζεθώλνληαη από ηε ζέζε ηνπο, γειάλε, αληηκηινύλ θαη βξίδνπλ, ελνρινύλ 

ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, ρηππάλε θαη ηζαθώλνληαη, αγλννύλ ηνλ εθπαηδεπηηθό, 

δηακαξηύξνληαη, ιέλε ςέκαηα, δελ ζπκκνξθώλνληαη κε ηνπο θαλόλεο ηεο ηάμεο, εθδειώλνπλ 

ζπκό, θαηαζηξέθνπλ ηε ζρνιηθή πεξηνπζία, δελ νινθιεξώλνπλ ηηο εξγαζίεο πνπ ηνπο 

αλαηίζεληαη. 

Ζ εθδήισζε κίαο ηέηνηαο ζπκπεξηθνξάο κπνξεί λα νθείιεηαη ζε παζνινγηθνύο ή ζε 

θνηλσληθννηθνλνκηθνύο ή νηθνγελεηαθνύο παξάγνληεο όπσο: πξνβιήκαηα πγείαο, εθεβείαο, 

ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο, ππεξθηλεηηθόηεηα, ρακειή λνεκνζύλε, ελδννηθνγελεηαθή βία, 

θνηλσληθή πξνέιεπζε, νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα, θ.ά. (Παλαγάθνο, 2016). 

 Έλαο παξάγνληαο επίζεο πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή 

είλαη ην ίδην ην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ κε ηηο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο, αμηνιόγεζεο θαη 

πεηζαξρίαο πνπ εθαξκόδεη, ηηο ζρέζεηο ησλ καζεηώλ κεηαμύ ηνπο αιιά θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ – καζεηή θαη γεληθόηεξα ην θιίκα ηεο ηάμεο. (Πνπξζαλίδνπ, 2016). 

Παλειιαδηθή έξεπλα ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ ην 2007, έδεημε όηη ην 68% ησλ καζεηώλ 

αηζζάλεηαη θνύξαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, ην 58% όηη βηώλεη έληνλε πίεζε, ην 

53% όηη ληώζεη πιήμε, θαη έλα πνζνζηό πεξίπνπ 32% βηώλεη απνγνήηεπζε (Ρέληδηνο, 2014). 

ε έξεπλα επίζεο πνπ δηελήξγεζε ην Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην (ΤΠΔΠΟ) ζε 3.000 καζεηέο 

Γεκνηηθνύ, Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ από 450 ζρνιεία όιεο ηεο ρώξαο παξαηεξήζεθε όηη:  

«Η ζπρλόηεηα κε ηελ νπνία νη Έιιελεο καζεηέο δηαπξάηηνπλ ή πθίζηαληαη επηζεηηθέο πξάμεηο 

είλαη ζρεηηθά κηθξή. Τα πνζνζηά ησλ επηζεηηθώλ πξάμεσλ πνπ δηαπξάηηνπλ νη καζεηέο 

δηαθέξνπλ από ζρνιείν ζε ζρνιείν. Υπάξρνπλ δηάθνξνη παξάγνληεο πνπ καο επηηξέπνπλ λα 

πξνβιέςνπκε εάλ ζε έλα ζρνιείν δηαπξάηηνληαη πεξηζζόηεξεο ή ιηγόηεξεο επηζεηηθέο πξάμεηο 

από καζεηέο. Έηζη, ζεκαληηθό ξόιν θαίλεηαη όηη παίδνπλ, κεηαμύ άιισλ: ην κέγεζνο ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ν αξηζκόο ησλ ζπζηεγαδόκελσλ ζρνιείσλ. Όζν πην πνιινί είλαη νη καζεηέο ζην 

ζρνιείν θη όζν πην πνιιά είλαη ηα ζπζηεγαδόκελα ζρνιεία, ηόζν πςειόηεξε είλαη ε ζπρλόηεηα 

εκθάληζεο επηζεηηθώλ πξάμεσλ πνπ εθδειώλνληαη από ηνπο καζεηέο.» (Motta & Tsergas, 

2000:7-9). 

Δπίζεο ζε έξεπλα ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Κνηλσληθώλ Δξεπλώλ (Δ.Κ.Κ.Δ.) ζε ζρνιεία ηεο 
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Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο όπνπ παξνπζηάζζεθαλ θξνύζκαηα παξαβαηηθόηεηαο από 

εθήβνπο καζεηέο παξαηεξήζεθε όηη ζε πνζνζηό 9-11% νη καζεηέο πνπ δέρζεθαλ ζρνιηθή 

βία απνπζίαζαλ ζηε ζπλέρεηα από 1-10 κέξεο από ην ζρνιείν ιόγσ ηνπ θόβνπ (Σζίγθαλνπ, 

2005). 

ε έξεπλα ηνπ ζε ζρνιεία ν Dan Olweus (2009) πνπ πξώηνο αλαγλώξηζε ην πξόβιεκα ηνπ 

ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ θαη εξεύλεζε ηα αίηηα, ηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ηνπ θαη ηηο ζπλέπεηεο, 

απέδεημε όηη κε επηζηεκνληθά ζρεδηαζκέλεο παξεκβάζεηο είλαη δπλαηή ε κείσζε ηεο 

αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ε βειηίσζε ηνπ ζρνιηθνύ θιίκαηνο ζε πνζνζηό κέρξη θαη 

50% (Παλαγάθνο, 2016).  

Ζ αληηκεηώπηζε ηέηνησλ θαηλνκέλσλ απαηηεί εηδηθέο ηερληθέο πξόιεςεο πξηλ εθδεισζνύλ 

αιιά θαη ηερληθέο παξέκβαζεο γηα ηελ εμνκάιπλζε θαη ηξνπνπνίεζε ηνπο.  Δίλαη απαξαίηεηε 

ε επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ (κεηεθπαηδεύζεηο, ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα, εκεξίδεο) ζηνλ 

ηξόπν δηαρείξηζεο θαη αληηκεηώπηζεο ηέηνησλ θαηλνκέλσλ (Παλαγάθνο, 2016) θαζώο θαη ε 

ζηήξημε ζην έξγν ηνπο από εηδηθνύο επηζηήκνλεο ηνπ ηνκέα ηεο Φπρνινγίαο. 

ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη πνηθίιεο ηερληθέο πξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ όπσο: ην κνληέιν πξόιεςεο θαηά ηνλ W. Glasser θαη ην κνληέιν πξόιεςεο θαηά 

ηνλ J. Kounin, ε ζέζπηζε θαλόλσλ (ην καζεηηθό ζπκβόιαην ηάμεο ή ν εζσηεξηθόο θαλνληζκόο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ) θαη ηα βησκαηηθά ζεκηλάξηα από εμεηδηθεπκέλνπο εθπαηδεπηέο κε 

ζπκκεηνρή καζεηώλ, θαζεγεηώλ, καζεηώλ θαη θαζεγεηώλ. 

Σν κνληέιν πξόιεςεο ηέηνησλ θαηλνκέλσλ ηνπ W. Glasser, πνπ πξναλαθέξζεθε, βαζίδεηαη 

ζηηο 4 αλάγθεο ηνπ καζεηή πνπ είλαη: Ζ αλάγθε γηα αγάπε, ν έιεγρνο, ε ειεπζεξία θαη ε ραξά 

(ε ζεκαληηθόηεξε) (Glasser, 1999). 

Σα 6 βήκαηα ηνπ κνληέινπ πξόιεςεο αηνκηθώλ πεξηπηώζεσλ ηνπ W. Glasser είλαη (Glasser, 

1999; Νάζαηλαο, 2008): 

1. Δμαζθάιηζε έλα απνθεληξσκέλν θαη ζπκκεηνρηθό πιαίζην νξγάλσζεο ηεο ηάμεο. 

2. Δμαζθάιηζε ζην καζεηή κε πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά εκπεηξίεο πνπ λα 

ηθαλνπνηνύλ ηηο αλάγθεο ηνπ γηα αγάπε, απηνδηάζεζε, ειεπζεξία, ραξά. 

3. Βνήζεζέ ηνλ λα εληνπίζεη ηελ πξνβιεκαηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά. 

4. Βνήζεζέ ηνλ λα αμηνινγήζεη ηελ αλεπίηξεπηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. 

5. Βνήζεζέ ηνλ λα πξνγξακκαηίζεη έλα ζρέδην βειηίσζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη λα γίλεη 

απηόλνκνο θαη ππεύζπλνο. 

6. Οξγάλσζε ζπλαληήζεηο κε ην καζεηή θαη αμηνιόγεζε ηνλ ηξόπν πινπνίεζεο ηνπ 

ζρεδίνπ δξάζεο. 

Σα πέληε θύξηα ζεκεία ηνπ κνληέινπ πξόιεςεο ηέηνησλ θαηλνκέλσλ ηνπ Kounin, πνπ 

πξναλαθέξζεθε, είλαη (Manning, & Bucher, 2013; Παλαγάθνο, 2016 ): 

1. Γλώζε ηεο εθάζηνηε ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ ελδηαθεξόλησλ ησλ καζεηώλ από ηνλ 
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εθπαηδεπηηθό. Άκεζε θαη ζσζηή αληίδξαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζηελ νπνηαδήπνηε 

εθδήισζε κε θαλνληθήο ζπκπεξηθνξάο.  

2. Ηθαλόηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ γηα αληίδξαζε ζε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ 

καζεηώλ ρσξίο ηε δηαθνπή ηεο δηδαζθαιίαο.  

3. Γηαηήξεζε ηνπ ξπζκνύ ηεο δηδαζθαιίαο από ηνλ εθπαηδεπηηθό ρσξίο δηαθνπέο, κε 

άζθνπεο δξαζηεξηόηεηεο θαη ζπδεηήζεηο.  

4. Απνθπγή ηεο αλίαο ησλ καζεηώλ κε ηε θξνληίδα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ γηα ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο.  

5. Γηεπθόιπλζε ηεο θαλνληθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ ζηελ ηάμε κε ηελ παξνρή 

πνηθίισλ δξαζηεξηνηήησλ από ηνλ εθπαηδεπηηθό. 

Αλαθέξνληαη επίζεο ζηε βηβιηνγξαθία θαη πνιιέο ηερληθέο παξέκβαζεο όπσο: ε 

ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, ε νηθνζπζηεκηθή πξνζέγγηζε, ε ηερληθή ηεο αλαπιαηζίσζεο, 

ε ηερληθή ηεο θεξθόπνξηαο, ε ζρνιηθή δηακεζνιάβεζε, ε απνκάθξπλζε ηνπ καζεηή από ηελ 

ηάμε, ε επηβνιή πνηλήο θαη ε ζπλεξγαζία κε ηελ νηθνγέλεηα. (Παλαγάθνο, 2016; Schrumpf, 

Crawford & Bodine, 1997). 

ηελ νηθνζπζηεκηθή πξνζέγγηζε γίλεηαη πξνζπάζεηα αιιαγήο ηεο πξνβιεκαηηθήο 

θαηάζηαζεο κε ηελ νηθνδόκεζε ησλ ζεηηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ καζεηή. 

 ηελ ηερληθή ηεο αλαπιαηζίσζεο θαηαλνείηαη ε ησξηλή πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ 

καζεηή θαη δηεξεπλώληαη ζεηηθέο ελαιιαθηηθέο εξκελείεο θαη αιιαγή ζπκπεξηθνξάο.  

ηελ ηερληθή ηεο θεξθόπνξηαο επηθεληξσλόκαζηε ζηηο πξνβιεκαηηθέο ζπλαιιαγέο θη όρη ζην 

πξόβιεκα. ην ζπκβόιαην καζεηή –θαζεγεηή ή ζρνιείνπ θαηαγξάθνληαη ηη ζέιεη ν καζεηήο 

θαη ηη ζέιεη ν θαζεγεηήο ή ην ζρνιείν (δηθαηώκαηα-ππνρξεώζεηο).  

Ζ ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο επίζεο είλαη πνιύηηκε γηαηί βνεζά λα θαηαλνήζνπκε ηελ πεγή 

ηνπ πξνβιήκαηνο θαη λα βνεζήζνπκε από θνηλνύ (γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί-ζρνιείν) λα 

δηνξζσζεί ή λα πξνιεθζεί ε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή. 

 Οη ηερληθέο απνκάθξπλζεο θαη πνηλώλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη όζν ην δπλαηόλ ιηγόηεξν 

θαη λα πξνηηκάηαη ε ζρνιηθή δηακεζνιάβεζε πνπ θαζνξίδεηαη θαη κε ηελ Τπνπξγηθή 

απόθαζε ΤΑ 10645/ΓΓ4/22-1-2018 (ΦΔΚ 120/Β/23-1-2018) ζην ην Πιαίζην Οξγάλσζεο 

ρνιηθήο Εσήο, πνπ θαηαξηίδεηαη θαη κε ηε ζπλεξγαζία ησλ θαζεγεηώλ θαη ησλ καζεηηθώλ 

θνηλνηήησλ θάζε ζρνιείνπ σο εμήο: «Οη παηδαγσγηθνύ ραξαθηήξα ελέξγεηεο (όπσο έθθξαζε 

ζπγγλώκεο, απνθαηάζηαζε δεκηώλ, έκπξαθηε κεηακέιεηα, δηακεζνιάβεζε) ρξεζηκνπνηνύληαη 

γηα ηελ αληηκεηώπηζε παξαβαηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ κε πεξηζζόηεξν ήπηα κέζα από ηα 

παηδαγσγηθά κέηξα. Γηα ηνλ ιόγν απηό νη παηδαγσγηθνύ ραξαθηήξα ελέξγεηεο απνθαζίδνληαη 

κεηά από ζπδήηεζε θαη ζε ζπκθσλία κε όπνηνλ/α καζεηή/ηξηα αθνξνύλ θαη κπνξνύλ λα 

πεξηγξάθνληαη εθηελέζηεξα ζην Πιαίζην Οξγάλσζεο Σρνιηθήο Ζσήο θάζε ζρνιείνπ.» 

Γηα ηελ έγθαηξε πξόιεςε ησλ πεξηζηαηηθώλ επηζεηηθόηεηαο θαη ζρνιηθήο βίαο αλαθέξνληαη 

θαη δηάθνξα πξνγξάκκαηα, όπσο ην Ννξβεγηθό, ην κνληέιν Dan Olweus ή ην Φηλιαλδηθό 
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κνληέιν KIVAKOULOU, ή ην πξόγξακκα, ην νπνίν πηνζεηήζεθε ζηελ Διιάδα από ηελ 

Δηαηξεία Φπρνθνηλσληθήο Τγείαο ηνπ Παηδηνύ θαη ηνπ Δθήβνπ Δ.Φ.Τ.Π.Δ (ηζηνζειίδα  

https://www.snf.org/29711) (Ρέληδηνο, 2014). 

4.  Δξεπλεηηθή Μεζνδνινγία 

 Ζ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία έρεη σο αθνξκή έλα πξνβιεκαηηζκό θαη πξνζπαζεί λα απαληήζεη 

ζε έλα εξεπλεηηθό εξώηεκα (Γεκεηξόπνπινο, 2004). Οη εξεπλεηηθέο ηερληθέο δηαθξίλνληαη ζε 

πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο, νη πνζνηηθέο αλαιύνπλ ηελ πνζόηεηα εκθάληζεο ηνπ θαηλνκέλνπ 

πνπ εμεηάδεηαη θαη νη πνηνηηθέο αλαθέξνληαη ζην είδνο, ζην ζπγθεθξηκέλν ραξαθηήξα ηνπ 

θαηλνκέλνπ (Gorard & Taylor, 2004). 

ύκθσλα κε ηνλ Βεξλαξδάθε  (όπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Υαιθηά θ.ά., 2015) ππάξρνπλ δύν 

βαζηθέο εξεπλεηηθέο ηερληθέο γηα «ηελ θνηλσληθή έξεπλα θαη θαη’ επέθηαζε, γηα ηηο 

δεκνζθνπήζεηο θαη ηηο δεηγκαηνιεπηηθέο έξεπλεο, απηή πνπ βαζίδεηαη ζηα πνζνζηά ησλ 

απαληήζεσλ θαη ηελ επεμεξγαζία κε πνζνηηθή κέζνδν θαη απηή  πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ εθηίκεζε 

ηεο ζηάζεο ησλ εξσηώκελσλ κε πνηνηηθή επεμεξγαζία απνηειεζκάησλ, ώζηε νη απαληήζεηο λα 

πξνζιακβάλνληαη σο κηα νιόηεηα».   

Ζ κεζνδνινγία έξεπλαο πνπ επηιέρζεθε ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε όζνλ αθνξά ηα δεδνκέλα 

θαη ηνλ αξηζκό ησλ ζπκκεηερόλησλ αηόκσλ είλαη πνζνηηθή (Quantitative), δεηγκαηνιεπηηθή, 

κηα εκπεηξηθή κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηεί αξηζκεηηθά θαη κεηξήζηκα ζηνηρεία θαη βαζίδεη ηα 

απνηειέζκαηα ζηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε (Gorard & Taylor, 2004). 

Ζ έξεπλα ήηαλ πξσηνγελήο αθνύ ηα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ άκεζα από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

πνπ ζπκκεηείραλ θαη δηεξεπλεηηθή γηαηί δελ είρε γίλεη άιιε θνξά κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ ζηα ζρνιεία ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο. Δπίζεο σο 

πξνο ηα κέζα ζπιινγήο ησλ εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θαη 

θνηλσληνκεηξηθή. 

Χο πξνο ην ζθνπό είλαη πεξηγξαθηθή, παξεκβαηηθή, πξνθαηαξθηηθή-πηιόηνο, αθνύ γίλεηαη 

πεξηγξαθή από ηνπο εξσηώκελνπο εηδηθώλ πεξηζηάζεσλ θαη θαηαζηάζεσλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ζην ζρνιείν πνπ εξγάδνληαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε δεκνγξαθηθή πεξηνρή. 

Δπίζεο είλαη δηεξεπλεηηθή γηαηί από ηα απνηειέζκαηα δελ κπνξνύκε λα εμάγνπκε γεληθά 

ζπκπεξάζκαηα ιόγσ ηνπ κηθξνύ εύξνπο ηνπ δείγκαηνο.  

4.1 Πιεζπζκόο θαη δείγκα έξεπλαο 

Ο πιεζπζκόο (population) ηεο έξεπλαο πεξηιακβάλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο όισλ ησλ εηδηθνηήησλ, πνπ εξγάδνληαη ζε ρνιηθέο Μνλάδεο ηνπ Ννκνύ 

Γξάκαο. 

Οη ηερληθέο δεηγκαηνιεςίαο δηαθξίλνληαη ζε δύν θαηεγνξίεο, ηε δεηγκαηνιεςία κε 

πηζαλόηεηεο θαη ηε δεηγκαηνιεςία ρσξίο πηζαλόηεηεο (Υαιηθηάο θ.ά., 2015). Γηα ηελ 

https://www.snf.org/29711
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ζπγθεθξηκέλε έξεπλα επηιέρηεθε ε κε ηπραία δεηγκαηνιεςία, ρσξίο πηζαλόηεηα, ε 

δεηγκαηνιεςία θξίζεσο ή ζθόπηκε δεηγκαηνιεςία, όπνπ ηα ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο 

επηιέγνληαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ εξεπλεηή ώζηε λα είλαη πην αληηπξνζσπεπηηθά θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ πξόθεηηαη γηα κηα πηινηηθή έξεπλα (Cohen et al., 2008; Υαιηθηάο θ.ά., 

2015). 

Σν δείγκα (sample) ηεο έξεπλαο απνηεινύλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνύλ ηε ζρνιηθή 

ρξνληά 2018-2019 ζηα ηξία ζρνιεία ηνπ Κάησ Νεπξνθνπίνπ: ην Γπκλάζην Κάησ 

Νεπξνθνπίνπ κε πιήζνο θαζεγεηώλ 11, ην Λύθεην Κάησ Νεπξνθνπίνπ κε πιήζνο θαζεγεηώλ 

12 θαη ην ΔΠΑ.Λ. Κάησ Νεπξνθνπίνπ κε πιήζνο θαζεγεηώλ 8. 

4.2 Δξγαιείν έξεπλαο 

Γηα ηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε  ζαλ κέζν ζπιινγήο πιεξνθνξηώλ έλα δνκεκέλν 

εξσηεκαηνιόγην πξνζσπηθήο ζπκπιήξσζεο (Υαιηθηάο θ.ά., 2015), ζε ειεθηξνληθή κνξθή 

κέζσ ηνπ Google forms πνπ δηαηίζεηαη δσξεάλ από ηε Google.  Ζ ρξήζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ελδείθλπηαη γηα πνζνηηθέο έξεπλεο όπσο ε ζπγθεθξηκέλε θαη δίλεη ρξόλν 

ζηνπο εξσηώκελνπο λα ην κειεηήζνπλ πξηλ απαληήζνπλ ρσξίο ηε θπζηθή παξνπζία ηνπ 

εξεπλεηή θαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ αλσλπκία ηνπο (Cohen & Manion, 1994; Φαξξνύ & 

Εαθεηξόπνπινο, 2001). 

Σν εξσηεκαηνιόγην πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο δηρνηνκηθέο (λαη –όρη), απιήο επηινγήο, 

πνιιαπιήο επηινγήο  θαη ηύπνπ Likert ή πνζνηηθήο δηαβαζκηζηηθήο επηινγήο (θαζόινπ-ιίγν-

κέηξηα-πνιύ) (Παπαδεκεηξίνπ, Φιώξνπ & Αλαζηαζηάδνπ, 2001). Σν εξσηεκαηνιόγην 

ρξεζηκνπνηήζεθε έηνηκν από ηελ Γηπισκαηηθή ηεο Γξνύιηα Γ. (2015)  αθνύ πξώηα 

ηξνπνπνηήζεθε ώζηε λα γίλεη κηθξόηεξν θαη λα πξνζαξκνζηεί ζηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. 

Σν εξσηεκαηνιόγην ρσξίδεηαη ζε ηξείο ελόηεηεο εξσηήζεσλ. ηελ πξώηε ελόηεηα κε ηίηιν 

«Α. Γηεξεύλεζε αληηιήςεσλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ ζηελ 

ηάμε» έρνπκε έμη (6) εξσηήζεηο ηύπνπ απιήο επηινγήο, πνιιαπιήο επηινγήο θαη Likert. ηελ 

ελόηεηα απηή δηεξεπλάηαη ε ζπρλόηεηα κε ηελ νπνία νη εθπαηδεπηηθνί έξρνληαη αληηκέησπνη 

κε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε (εξώηεζε 1) θαη ε 

ζπρλόηεηα ησλ αηνκηθώλ θαη νκαδηθώλ κνξθώλ πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ ζεσξνύλ 

νη εθπαηδεπηηθνί όηη εκθαλίδνπλ νη καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ην καζήκαηνο (εξσηήζεηο 2 έσο 

6).  

ηελ δεύηεξε ελόηεηα κε ηίηιν «Β. Σπλαηζζήκαηα θαη ελέξγεηεο εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ζηε ζρνιηθή ηάμε» έρνπκε πέληε (5) 

εξσηήζεηο ηύπνπ απιήο επηινγήο, πνιιαπιήο επηινγήο θαη Likert. ηελ ελόηεηα απηή γίλεηαη 

δηεξεύλεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ δεκηνπξγνύληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο εμαηηίαο ηεο 

πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ θαη ζε ηη πνζνζηό ην θαζέλα (εξώηεζε 1) θαζώο 

θαη νη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη εθπαηδεπηηθνί ηόζν γηα λα ελδπλακώζνπλ ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία όζν θαη γηα λα δηακνξθώζνπλ ζεηηθό καζεζηαθό θαη ςπρνινγηθό 

θιίκα ζηελ ηάμε ηνπο πξνιακβάλνληαο θαη ηξνπνπνηώληαο ηελ αλεπηζύκεηε θαη 



Δπηζηεκνληθό Δθπαηδεπηηθό Πεξηνδηθό “eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο” 

Σόκνο 9, Σεύρνο 1, 2021 © eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          ειίδα 182 από 414 

δηαηαξαθηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ κέζα ζε απηή (εξσηήζεηο 2 έσο 5). 

ηελ ηξίηε ελόηεηα κε ηίηιν «Γ. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία - εξγαζηαθή θαηάζηαζε» έρνπκε 

έμη (6) εξσηήζεηο ηύπνπ απιήο επηινγήο θαη πνιιαπιήο επηινγήο. ηελ ελόηεηα απηή 

απνηππώλνληαη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη ην πξνθίι ησλ εξσηεζέλησλ εθπαηδεπηηθώλ 

δειαδή ην θύιν, ε ειηθία, νη επηπιένλ ζπνπδέο, ην ζρνιείν ππεξεζίαο, ηα έηε πξνϋπεξεζίαο 

θαη ε εξγαζηαθή ζρέζε.   

4.3 Γηαδηθαζία έξεπλαο 

Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, αθνύ έγηλε ε θαηάιιειε 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε, δηακνξθώζεθαλ νη εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε βάζε ην 

ζηόρν θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. 

 Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο δόζεθε πξώηα ειεθηξνληθά ην εξσηεκαηνιόγην κέζσ 

ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηνπ Κάησ 

Νεπξνθνπίνπ: Ζκεξήζην Γπκλάζην, Ζκεξήζην Γεληθό Λύθεην, Ζκεξήζην Δπαγγεικαηηθό 

Λύθεην θαηόπηλ ζπλελλνήζεσο κε ηνπο Γηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ. ηε ζπλέρεηα έγηλε ε 

ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ ζηαηηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο ησλ 

ινγηζηηθώλ θύιισλ θαη ηνπ SPSS.  

5. Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Έξεπλαο  

ην θεθάιαην απηό γίλεηαη ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο όπσο πξνέθπςαλ 

από ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρηεθαλ από ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα.  

Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζε δηαγξάκκαηα θαη θαηάιιεινπο πίλαθεο όπνπ 

απεηθνλίδνληαη θαηάιιεια ζε πνζνζηά νη απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ θαη είλαη 

νκαδνπνηεκέλα ζε ηξία κέξε: Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία, Γηεξεύλεζε αληηιήςεσλ 

εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ ζηελ ηάμε θαη πλαηζζήκαηα θαη ελέξγεηεο 

εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ζηε ζρνιηθή ηάμε. 

ην πξώην κέξνο (Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία) παξνπζηάδνληαη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ 

δείγκαηνο.  ην δεύηεξν κέξνο (Γηεξεύλεζε αληηιήςεσλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ καζεηώλ ζηελ ηάμε) παξνπζηάδεηαη ε ζπρλόηεηα κε ηελ νπνία νη εθπαηδεπηηθνί έξρνληαη 

αληηκέησπνη κε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη ε 

ζπρλόηεηα ησλ αηνκηθώλ θαη νκαδηθώλ κνξθώλ πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ ζεσξνύλ 

νη εθπαηδεπηηθνί όηη εκθαλίδνπλ νη καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ην καζήκαηνο. ην ηξίην κέξνο 

(πλαηζζήκαηα θαη ελέξγεηεο εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ 

ζπκπεξηθνξάο ζηε ζρνιηθή ηάμε) παξνπζηάδνληαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο εμαηηίαο ηεο πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ θαη ζε ηη 

πνζνζηό ην θαζέλα θαη νη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη εθπαηδεπηηθνί, ηόζν γηα λα 
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ελδπλακώζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία όζν θαη λα δηακνξθώζνπλ ζεηηθό καζεζηαθό θαη 

ςπρνινγηθό θιίκα ζηελ ηάμε πξνιακβάλνληαο θαη ηξνπνπνηώληαο ηηο αλεπηζύκεηεο θαη 

δηαηαξαθηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ κέζα ζε απηή. 

5.1 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

Οη εξσηεζέληεο ήηαλ 54,8% γπλαίθεο (βιέπε Πίλαθα 5.1), νη ζπκκεηέρνληεο ειηθηαθά είλαη νη 

πεξηζζόηεξνη από 36 έσο 55 εηώλ ζε πνζνζηό 83,9%  (βιέπε Πίλαθα 5.2), νη πεξηζζόηεξνη 

έρνπλ 11-20 έηε ρξόληα ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε, ζε πνζνζηό 58,10% (βιέπε Πίλαθα 5.3). 

Από ηελ θαηαλνκή ησλ ζπκκεηερόλησλ κε βάζε ηε εξγαζηαθή ηνπο θαηάζηαζε ζηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαίλεηαη όηη νη πεξηζζόηεξνη είλαη κόληκνη ελώ κόλν 

έλα πνζνζηό 25,81% είλαη αλαπιεξσηέο θαη ειάρηζηνη νη σξνκίζζηνη (2) (βιέπε Πίλαθα 5.4). 

Τπεξεηνύλ ζην Ζκεξήζην Λύθεην 12, ζην Ζκεξήζην ΔΠΑ.Λ. 8 θαη ζην  Ζκεξήζην Γπκλάζην 

11 (Πίλαθα 5.5). 

Δίλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνύ 14, δηδαθηνξηθνύ 2 θαη  δεύηεξνπ πηπρίνπ  2 (βιέπε Πίλαθα 

5.6) ελώ 13 δελ έρνπλ άιιν πηπρίν εθηόο ηνπ βαζηθνύ. Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό  (67,7%) ησλ 

θαζεγεηώλ δελ έρεη παξαθνινπζήζεη  ζεκηλάξην ζρεηηθό κε ηελ δηαρείξηζε ηεο ηάμεο (βιέπε 

Πίλαθα 5.7). 

Πίλαθαο 5.1: Φύιιν ζπκκεηερόλησλ ζηελ έξεπλα 

 

Άλδξαο 14 45,20% 

Γπλαίθα 17 54,80% 

ύλνιν 31 100% 

 

 

  



Δπηζηεκνληθό Δθπαηδεπηηθό Πεξηνδηθό “eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο” 

Σόκνο 9, Σεύρνο 1, 2021 © eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          ειίδα 184 από 414 

Πίλαθαο 5.2: Ηιηθία ζπκκεηερόλησλ ζηελ έξεπλα 

 

25-35 

εηώλ  
2 6,50% 

36-45 

εηώλ 
18 58,10% 

46-55 

εηώλ 
8 25,80% 

56-65 

εηώλ 
3 9,70% 

ύλνι

ν 
31 100% 

 

 

Πίλαθαο 5.3: Χξόληα ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε ζπκκεηερόλησλ ζηελ έξεπλα 

 

1-10 έηε  10 32,30% 

11-20 

έηε  
18 58,10% 

21-30 

έηε  
2 6,50% 

>30 1 3,20% 

ύλνιν 31 100% 
 

 

Πίλαθαο 5.4 Καηαλνκή ησλ ζπκκεηερόλησλ κε βάζε ηε εξγαζηαθή ηνπο θαηάζηαζε ζηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο Γ/βάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 

Αλαπιεξσηήο 8 25,81% 

Μόληκνο 21 67,74% 

Χξνκίζζηνο 2 6,45% 

ύλνιν 31 100% 
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Πίλαθαο 5.5: Καηαλνκή ζπκκεηερόλησλ αλά ζρνιείν 

 

Γπκλάζην 11 35,48% 

Λύθεην 12 38,71% 

ΔΠΑ.Λ. 8 25,81% 

ύλνιν 31 100% 

 

 

Πίλαθαο 5.6: Καηνρή Μεηαπηπρηαθνύ, δηδαθηνξηθνύ, δεύηεξνπ πηπρίνπ 

 

 

Γηδαθην-

ξηθνύ 
2 6,45% 

Μεηαπηπ-

ρηαθνύ 
14 45,16% 

Γεύηεξνπ 

πηπρίνπ 
2 6,45% 

Καλέλα 

από ηα 

παξαπάλσ 

13 41,94% 

ύλνιν 31 100% 

 

 

Πίλαθαο 5.7: Παξαθνινύζεζε ζεκηλαξίνπ ζρεηηθό κε ηελ δηαρείξηζε ηεο ηάμεο 

 

Όρη 21 67,70% 

Ναη 10 32,30% 

ύλνιν 31 100% 
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5.2 Γηεξεύλεζε αληηιήςεσλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ ζηελ 

ηάμε 

5.2.1 Σπρλόηεηα πξνβιεκάησλ δηαρείξηζεο ηάμεο θαηά ηελ ηξέρνπζα ζρνιηθή 

ρξνληά 

Από ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαίλεηαη όηη ν 1 ζηνπο 2 θαζεγεηέο (48,40%) ηνπ 

δείγκαηνο αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα κέζα ζηελ ηάμε (βιέπε Πίλαθα 5.8). Έλα κεγάιν 

πνζνζηό (45,2%) ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί όηη ππάξρεη ζεκαληηθή αύμεζε ησλ πξνβιεκάησλ 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνύκελα ρξόληα (βιέπε Πίλαθα 5.9) 

Πίλαθαο 5.8:  Σπρλόηεηα πξνβιεκάησλ δηαρείξηζεο ηάμεο θαηά ηελ ηξέρνπζα ζρνιηθή ρξνληά 

 

ιίγν 3 25,80% 

θαζόινπ 8 9,70% 

κέηξηα 15 48,40% 

πνιύ 5 16.10% 

ύλνιν 31 100% 

 

 

Πίλαθαο 5.9: Αύμεζε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνύκελα ρξόληα 

 

 

ιίγν 8 
25,80

% 

θαζόιν

π 
8 

25,80

% 

κέηξηα 1 3,20% 

πνιύ 14 
45,20

% 

ύλνιν 31 100% 
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5.2.2 Καηαζπαηάιεζε δηδαθηηθνύ ρξόλνπ γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ 

ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ 

Παξαηεξνύκε επίζεο όηη ην 48,49% απάληεζε όηη ράλεη πνιύηηκν δηδαθηηθό ρξόλν  γηα ηελ 

δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ ζηελ ηάμε (βιέπε Πίλαθα 5.10). 

Πίλαθαο 5.10: Καηαζπαηάιεζε δηδαθηηθνύ ρξόλνπ γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ 

ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ 

 

Ναη 
1

5 

48,49

% 

Όρη 
1

6 

51,61

% 

ύλνι

ν 

3

1 
100% 

  

5.2.3 Σπκπεξηθνξέο ησλ καζεηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο 

ηνλ Πίλαθα 5.11 όπνπ θαηαγξάθνληαη νη απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ ζπκπεξηθνξά 

ησλ καζεηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο  παξαηεξνύκε όηη ην  22,58% ησλ θαζεγεηώλ 

ζπλαληνύλ πεξηζζόηεξν θαηλόκελα αλππαθνήο θαη ελόριεζεο ησλ ζπκκαζεηώλ θαη ην 

12,90% αλαθέξνπλ ηελ ρξήζε θηλεηνύ κέζα ζηελ ηάμε θαη 1 ζηνπο 10 ηελ θαζπζηεξεκέλε 

πξνζέιεπζε. 

 

Πίλαθαο 5.11: Σπκπεξηθνξέο ησλ καζεηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο 

Καζπζηεξεκέλε  

πξνζέιεπζε 

 

ιίγν 15 48,39% 

θαζόινπ 2 6,45% 

κέηξηα 11 35,48% 

πνιύ 3 9,68% 

ύλνιν 31 100% 
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Αλππαθνή 

 

ιίγν 7 22,58% 

θαζόινπ 1 3,23% 

κέηξηα 16 51,61% 

πνιύ 7 22,58% 

ύλνιν 31 100% 

 

Δλόριεζε 

 ζπκκαζεηώλ 

 

ιίγν 7 22,58% 

θαζόινπ 1 3,23% 

κέηξηα 16 51,61% 

πνιύ 7 22,58% 

ύλνιν 31 100% 
 

Υξήζε θηλεηνύ 

 ηειεθώλνπ 

 

ιίγν 12 38,71% 

θαζόινπ 14 45,16% 

κέηξηα 1 3,23% 

πνιύ 4 12,90% 

ύλνιν 31 100% 
 

5.2.4 Σπκπεξηθνξέο καζεηώλ απέλαληη ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ καζήκαηνο 

ηνλ Πίλαθα 5.12 όπνπ θαηαγξάθνληαη νη απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηηο ζπκπεξηθνξέο 

ησλ καζεηώλ απέλαληη ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο 

παξαηεξνύληαη από ηνπο 3 ζηνπο 10 πεξηζζόηεξν θαηλόκελα ιεθηηθήο βίαο θαη απεηιέο παξά 

ζσκαηηθή επίζεζε ή θνηλσληθή απνκόλσζε. 
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Πίλαθαο 5.12: Σπκπεξηθνξέο καζεηώλ απέλαληη ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο 

Λεθηηθή Βία, Απεηιέο 

 

ιίγν 14 45,16% 

θαζόινπ 4 12,90% 

κέηξηα 9 29,03% 

πνιύ 4 12,90% 

ύλνιν 31 100% 
 

σκαηηθή επίζεζε 

 

ιίγν 14 45,16% 

θαζόινπ 15 48,39% 

κέηξηα 2 6,45% 

πνιύ 0 0,00% 

ύλνιν 31 100% 
 

Κνηλσληθή απνκόλσζε 

 

ιίγν 12 38,71% 

θαζόινπ 12 38,71% 

κέηξηα 5 16,13% 

πνιύ 2 6,45% 

ύλνιν 31 100% 
 

5.2.5 Πξνβιήκαηα νκαδηθήο απεηζαξρίαο ζηελ ηάμε 

ηνλ Πίλαθα 5.13 όπνπ θαηαγξάθνληαη ηα πξνβιήκαηα νκαδηθήο απεηζαξρίαο ζηελ ηάμε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο νη εθπαηδεπηηθνί ζε πνζνζηό 3,23% αλαθέξνπλ όηη 

αληηκεησπίδνπλ ζε κεγάιν βαζκό θαηλόκελα  απμεκέλνπ βαζκνύ δηελέμεσλ κεηαμύ ησλ 

καζεηώλ θαη ιηγόηεξν ην 25,81% απηώλ. Δλώ ην 16,13% παξαηεξεί όηη ππάξρεη πνιύο 

ζόξπβνο κέζα ζηελ ηάμε.  
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Πίλαθαο 5.13: Πξνβιήκαηα νκαδηθήο απεηζαξρίαο ζηελ ηάμε 

Απμεκέλνο βαζκόο δηελέμεσλ 

 

ιίγν 14 45,16% 

θαζόινπ 8 25,81% 

κέηξηα 8 25,81% 

πνιύ 1 3,23% 

ύλνιν 31 100% 
 

Δπηζεηηθόηεηα 

 

ιίγν 14 45,16% 

θαζόινπ 9 29,03% 

κέηξηα 8 25,81% 

πνιύ 0 0,00% 

ύλνιν 31 100% 
 

Τςειό επίπεδν ζνξύβνπ 

 

ιίγν 12 38,71% 

θαζόινπ 2 6,45% 

κέηξηα 12 38,71% 

πνιύ 5 16,13% 

ύλνιν 31 100% 
 

5.3  Σπλαηζζήκαηα θαη ελέξγεηεο εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ζηε ζρνιηθή ηάμε 

ην ηξίην κέξνο παξνπζηάδνληαη ζηαηηζηηθά ζε πνζνζηά  θαη κε θαηάιιεια δηαγξάκκαηα:  

θαηά πόζν ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη κέζα ζηελ ηάμε απαζρνινύλ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο θαη εθηόο ηάμεο (βιέπε Πίλαθα 5.14), ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ηάμεο (βιέπε Πίλαθα 5.15), νη ηξόπνη αληηκεηώπηζεο κε επηζπκεηώλ 

ζπκπεξηθνξώλ ησλ καζεηώλ (βιέπε Πίλαθα 5.15), νη άκεζεο ελέξγεηεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα 

ηελ αληηκεηώπηζε ηεο δηαηαξαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ κέζα ζηελ ηάμε (βιέπε 

Πίλαθα 5.16), νη ηξόπνη αληηκεηώπηζεο κε επηζπκεηώλ ζπκπεξηθνξώλ ησλ καζεηώλ (βιέπε 
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Πίλαθα 5.17) θαη νη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη εθπαηδεπηηθνί ώζηε λα πεξηνξίζνπλ απηέο 

ηηο αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηώλ θαη λα βειηηώζνπλ ην ζρνιηθό θιίκα ηεο ηάμεο 

(βιέπε Πίλαθα 5.18). 

5.3.1 Πόζν ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη κέζα ζηελ ηάμε απαζρνινύλ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο θαη εθηόο ηάμεο. 

Πίλαθαο 5.14: Πόζν ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη κέζα ζηελ ηάμε απαζρνινύλ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη εθηόο ηάμεο. 

 

Ναη 
1

2 

38,70

% 

΄Ορη 
1

9 

61,30

% 

ύλνι

ν 

3

1 
100% 

 

 

Όπσο θαηαδεηθλύεηαη από ηνπο εξσηώκελνπο ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη κέζα ζηελ 

ηάμε απαζρνινύλ ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζε πνζνζηό 38,70% θαη εθηόο ηάμεο (βιέπε Πίλαθαο 

5.14) 

5.3.2 Σπλαηζζήκαηα εθπαηδεπηηθώλ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ηάμεο 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζε πνζνζηό 45,16% αηζζάλνληαη απνγνήηεπζε ιόγσ ησλ πξνβιεκάησλ 

δηαρείξηζεο ηάμεο θαη ιίγν  έσο θαζόινπ άγρνο ή εθλεπξηζκό (βιέπε Πίλαθα 5.15) 

 

Πίλαθαο 5.15: Σπλαηζζήκαηα εθπαηδεπηηθώλ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ηάμεο 

Άγρνο 

 

ιίγν 13 41,94% 

θαζόινπ 13 41,94% 

κέηξηα 3 9,68% 

πνιύ 2 6,45% 

ύλνιν 31 100% 
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Αλεζπρία-εθλεπξηζκόο 

 

ιίγν 16 51,61% 

θαζόινπ 3 9,68% 

κέηξηα 9 29,03% 

πνιύ 3 9,68% 

ύλνιν 31 100% 
 

Απνγνήηεπζε 

 

ιίγν 7 22,58% 

θαζόινπ 3 9,68% 

κέηξηα 7 22,58% 

πνιύ 14 45,16% 

ύλνιν 31 100% 
 

5.3.3 Τξόπνη αληηκεηώπηζεο κε επηζπκεηώλ ζπκπεξηθνξώλ ησλ καζεηώλ 

Γηα ηελ  αληηκεηώπηζε ησλ κε επηζπκεηώλ ζπκπεξηθνξώλ ησλ καζεηώλ ηνπο νη θαζεγεηέο 

δελ αγλννύλ ην πξόβιεκα (ζε πνζνζηό 74,19% απάληεζαλ θαζόινπ), αιιά πξνηηκνύλ λα ην 

ιύλνπλ ζηελ ηάμε (κέηξηα 45,16%)  ή λα ην ζπδεηνύλ κε ηνπο καζεηέο ηνπο θαη λα παίξλνπλ 

ηε γλώκε ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο (βιέπε Πίλαθα 5.15). 

Πίλαθαο 5.16: Τξόπνη αληηκεηώπηζεο κε επηζπκεηώλ ζπκπεξηθνξώλ ησλ καζεηώλ 

Αληηκεησπίδσ ην δήηεκα κέζα 

ζηελ ηάμε 

 

ιίγν 7 22,58% 

θαζόινπ 1 3,23% 

κέηξηα 14 45,16% 

πνιύ 9 29,03% 

ύλνιν 31 100% 
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Σν ζπδεηώ κε άιινπο ζπλαδέιθνπο 

 

ιίγν 11 35,48% 

θαζόινπ 1 3,23% 

κέηξηα 13 41,94% 

πνιύ 6 19,35% 

ύλνιν 31 100% 
 

πδεηώ πξνζσπηθά κε ηνπο 

καζεηέο 

 

ιίγν 8 25,81% 

θαζόινπ 0 0,00% 

κέηξηα 12 38,71% 

πνιύ 11 35,48% 

ύλνιν 31 100% 
 

Αγλνώ ην πξόβιεκα 

 

ιίγν 6 19,35% 

θαζόινπ 23 74,19% 

κέηξηα 2 6,45% 

πνιύ 0 0,00% 

ύλνιν 31 100% 
 

5.3.4 Άκεζεο ελέξγεηεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο 

δηαηαξαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ κέζα ζηελ ηάμε 

Οη άκεζεο ελέξγεηεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε πνζνζηό  48,39% γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο 

δηαηαξαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ κέζα ζηελ ηάμε είλαη ε επίπιεμε  Δπίζεο νη 12 

ζηνπο 31 ρξεζηκνπνηνύλ αξθεηά ηελ απνβνιή από ηελ ηάμε θαη 9 ζηνπο 31 αξθεηέο θνξέο ηελ 

παξαπνκπή ζην Γηεπζπληή. (βιέπε Πίλαθα 5.16). 
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Πίλαθαο 5.17: Άκεζεο ελέξγεηεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο 

δηαηαξαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ κέζα ζηελ ηάμε 

Χξηαία απνβνιή 

 

ιίγν 14 45,16% 

θαζόινπ 3 9,68% 

κέηξηα 12 38,71% 

πνιύ 2 6,45% 

ύλνιν 31 100% 
 

Παξαπνκπή ζην Γηεπζπληή 

 

ιίγν 10 32,26% 

θαζόινπ 3 9,68% 

κέηξηα 9 29,03% 

πνιύ 9 29,03% 

ύλνιν 31 100% 
 

Δπίπιεμε 

 

ιίγν 3 9,68% 

θαζόινπ 2 6,45% 

κέηξηα 11 35,48% 

πνιύ 15 48,39% 

ύλνιν 31 100% 
 

5.3.5 Τερληθέο πνπ πεξηνξίδνπλ ηηο αξλεηηθέο ζπµπεξηθνξέο ησλ µαζεηώλ θαη θαηά 

ζπλέπεηα βειηηώλνπλ ην ζρνιηθό θιίκα ηεο ηάμεο. 

Γηα ηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη εθπαηδεπηηθνί ώζηε λα πεξηνξίζνπλ απηέο ηηο 

αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηώλ θαη λα βειηηώζνπλ ην ζρνιηθό θιίκα ηεο ηάμεο 

απάληεζαλ ζε πνζνζηό 67,74% όηη ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ηερληθή ηνπ Οξγαλσκέλνπ ζρεδίνπ 

καζήκαηνο,  ζε πνζνζηό 58,06% όηη πξνζαξκόδνπλ ην κάζεκα ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ 

ελώ ην 38,71 % απηώλ ρξεζηκνπνηεί αξθεηέο θνξέο ηελ παξαδεηγκαηηθή ηηκσξία καζεηώλ κε 

θαθή ζπκπεξηθνξά  (βιέπε Πίλαθα 5.18). 
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Πίλαθαο 5.18: Τερληθέο πνπ πεξηνξίδνπλ ηηο αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ 

καζεηώλ θαη θαηά ζπλέπεηα βειηηώλνπλ ην ζρνιηθό θιίκα ηεο ηάμεο. 

Οξγαλσκέλν ζρέδην 

καζήκαηνο 

ιίγν 4 12,90% 

θαζόινπ 1 3,23% 

κέηξηα 5 16,13% 

πνιύ 21 67,74% 

ύλνιν 31 100% 

 

Μάζεκα πξνζαξκνζκέλν 

ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ 

ιίγν 2 6,45% 

θαζόινπ 0 0,00% 

κέηξηα 11 35,48% 

πνιύ 18 58,06% 

ύλνιν 31 100% 

 

Δπηβξάβεπζε καζεηώλ κε 

θαιή ζπκπεξηθνξά 

ιίγν 4 12,90% 

θαζόινπ 1 3,23% 

κέηξηα 14 45,16% 

πνιύ 12 38,71% 

ύλνιν 31 100% 

 

Παξαδεηγκαηηθή ηηκσξία 

καζεηώλ κε θαθή 

ζπκπεξηθνξά 

 

ιίγν 12 38,71% 

θαζόινπ 6 19,35% 

κέηξηα 12 38,71% 

πνιύ 1 3,23% 

ύλνιν 31 100% 
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6. Αλάιπζε ζύλζεζε θαη ζρνιηαζκόο 

Ζ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα είλαη κόληκνη, ελώ ειάρηζηνη 

είλαη αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη θαη ππεξεηνύλ ζηε δεκόζηα εθπαίδεπζε από 1 -20 έηε θαη 

ηξείο  κόλν πεξηζζόηεξα ρξόληα. Έλαο ζηνπο δύν εθπαηδεπηηθνύο είλαη θάηνρνο 

κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ, ελώ ειάρηζηνη εθπαηδεπηηθνί είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνύ ηίηινπ, θαη 

έλαο ζηνπο δύν δελ θαηέρεη άιιν ηίηιν πιελ ηνπ βαζηθνύ πηπρίνπ. 

Πεξίπνπ πέληε ζηνπο δέθα εθπαηδεπηηθνύο αληηκεηώπηζαλ πξνβιήκαηα δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο 

ζε κεγάιε ή πνιύ κεγάιε ζπρλόηεηα θαηά ηελ ηξέρνπζα ζρνιηθή ρξνληά. Χζηόζν, ην δήηεκα 

θαίλεηαη λα απαζρνιεί ζε αξθεηό βαζκό ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθώλ, 

αθνύ κόιηο έλαο ζηνπο δέθα πεξίπνπ εθπαηδεπηηθνύο δειώλεη όηη δελ αληηκεηώπηζε θαζόινπ 

ηέηνηα πξνβιήκαηα θαηά ηελ ηξέρνπζα ζρνιηθή ρξνληά. 

Οη πεξηζζόηεξνη εθπαηδεπηηθνί, πεξίπνπ επηά ζηνπο δέθα, εθηηκνύλ όηη ππάξρεη θάπνηα 

επηδείλσζε ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνύκελα ρξόληα, κε έλα 

ζεκαληηθό πνζνζηό 45,2% λα ζεσξνύλ όηη απηή ε επηδείλσζε είλαη ζε κεγάιν βαζκό, ελώ 

κόλν έλαο  ζηνπο ηξηάληα δύν δειώλεη όηη δελ παξαηήξεζε θακία αύμεζε ησλ πξνβιεκάησλ 

απηώλ. Ζ δηαπίζησζε απηή ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ θαηαζπαηάιεζε ηνπ δηδαθηηθνύ ρξόλνπ 

όπσο αλαθέξεη ην 50% ησλ θαζεγεηώλ. 

Γηα ηηο πεξηζζόηεξεο από ηηο κνξθέο δηαηαξαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ ηα ηειεπηαία ρξόληα 

παξαηεξνύληαη όιν θαη πην ζπρλά όρη κόλν ζηα ειιεληθά ζρνιεία νη εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ 

όηη ηηο ζπλαληνύλ ζε ζεκαληηθό βαζκό. ε κεγαιύηεξν βαζκό έξρνληαη αληηκέησπνη κε 

δηαηαξαθηηθέο ζπκπεξηθνξέο όπσο ε αλππαθνή θαη ε ελόριεζε ησλ ζπκκαζεηώλ  κε ιεθηηθή 

βία –απεηιέο θαη ην πςειό επίπεδν ζνξύβνπ κέζα ζηελ ηάμε. Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηέηνησλ 

ζπκπεξηθνξώλ εθαξκόδνπλ ηελ ηαθηηθή ηεο επίπιεμεο θαη ηελ παξαπνκπή ζην Γηεπζπληή, 

ελώ ε ηηκσξία σο ηξόπνο παξαδεηγκαηηθήο αληηκεηώπηζεο ησλ καζεηώλ γίλεηαη απνδεθηή από 

κέηξην πνζνζηό εθπαηδεπηηθώλ. 

Έλα κεγάιν πνζνζηό θαζεγεηώλ θαηαλνεί ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηώλ ηνπο θαη ζπδεηά 

ηα πξνβιήκαηα κέζα ζηελ ηάμε θαη καδί ηνπο ελώ ζπρλά ηα ζπδεηά θαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο 

ηνπ θαη έλα επίζεο πςειό πνζνζηό ησλ εθπαηδεπηηθώλ πηζηεύεη όηη ε αιιαγή ηνπ ηξόπνπ 

δηδαζθαιίαο ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ κέζα 

ζηελ ηάμε. 

Σα ζέκαηα δηαρείξηζεο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο επίζεο όπσο απνηππώλεηαη από ηηο απαληήζεηο 

ζηνλ Πίλαθα 5.15 δεκηνπξγνύλ ζε κεγάιν βαζκό  απνγνήηεπζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ζε 

ιηγόηεξν αλεζπρία θαη εθλεπξηζκό. 

7. Σπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο 

θνπόο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεύλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ, 

ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη 
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ησλ ηερληθώλ πνπ πξνηείλνπλ θαη πηνζεηνύλ γηα πξόιεςε θαη ηξνπνπνίεζε ηεο δηαηαξαθηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπο. Από ηα απνηειέζκαηα θαη ηελ αλάιπζε ηεο έξεπλαο δηαθαίλεηαη όηη νη 

εθπαηδεπηηθνί αληηιακβάλνληαη ηε βαξύηεηά ηνπ ξόινπ ηνπο θαη έρνπλ επίγλσζε ησλ 

δπζθνιηώλ πνπ παξνπζηάδνληαη ιόγσ ησλ δηαηαξαθηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ ησλ καζεηώλ κέζα 

ζηελ ηάμε θαη αθνξνύλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηηο ζρέζεηο θαζεγεηώλ καζεηώλ.  

Έλα ζεκαληηθό ζηνηρείν ηεο έξεπλαο είλαη όηη ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ 

αληηκεησπίδεη δηαηαξαθηηθέο ζπκπεξηθνξέο κέζα ζηελ ηάμε δελ αγλνεί ην πξόβιεκα αιιά 

πξνζπαζεί λα ην δηαρεηξηζηεί θαη λα ην ηξνπνπνηήζεη-βειηηώζεη ώζηε λα κελ δπζρεξαίλεη ηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία. ηελ παξνύζα έξεπλα επηζεκαίλεηαη επίζεο όηη ην ζέκα ηεο 

δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο απαζρνιεί ηδηαίηεξα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηελ αθξηηηθή πεξηνρή ηνπ 

Κάησ Νεπξνθνπίνπ θαηά ηελ ηξέρνπζα ζρνιηθή ρξνληά νη νπνίνη κάιηζηα παξαηεξνύλ θαη 

αύμεζε ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ ηνπο ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνύκελα 

ρξόληα (βιέπε Πίλαθα 5.9). Δπηπιένλ νη εθπαηδεπηηθνί αηζζάλνληαη απνγνήηεπζε πνπ νδεγεί 

ζηαδηαθά ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. 

Παξόκνηα απνηειέζκαηα αλαθέξνληαη θαη ζε άιιεο έξεπλεο όπσο απηή ησλ Richardson & 

Fallona, (2001). Οη ζπκπεξηθνξέο απηέο δελ εκθαλίδνληαη κόλν ζηα ειιεληθά ζρνιεία αιιά 

θαη δηεζλώο ζρεηίδνληαη κε ηελ απώιεηα δηδαθηηθνύ ρξόλνπ θαη κε ηελ έληαζε ζηηο ζρέζεηο 

εθπαηδεπηηθώλ θαζεγεηώλ (Heward, 2000). Οη εθπαηδεπηηθνί ζύκθσλα κε έξεπλεο πηζηεύνπλ 

όηη δελ δηαζέηνπλ ηελ εηνηκόηεηα λα αληαπνθξηζνύλ κε επηηπρία ζην παηδαγσγηθό θαη 

ζπκβνπιεπηηθό ηνπο έξγν κέζα ζε κία ζύγρξνλε ζρνιηθή ηάμε (Κνζζπβάθε, 2001; 

Ξσρέιιεο, 2002). 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ζα κπνξνύζε λα γίλεη θαη ζε κεγαιύηεξν πιεζπζκό, όπσο όια ηα 

ζρνιεία ηνπ Ννκνύ Γξάκαο, γηα λα δηεξεπλεζνύλ νη απόςεηο ησλ θαζεγεηώλ γηα ηε 

δηαρείξηζε ηεο ηάμεο θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο. 

Θα κπνξνύζε επίζεο λα ζπκπιεξσζεί ε έξεπλα θαη κε ηηο απόςεηο ησλ θαζεγεηώλ ζρεηηθά κε 

ηελ επηκόξθσζή ηνπο ζε απηό ην ζέκα θαη ηε ζηήξημε πνπ ρξεηάδνληαη από ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο θαη ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα. Καζώο επίζεο λα πιαηζησζεί θαη κε εξσηήζεηο 

ζρεηηθέο κε ηε δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο θαη ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 
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