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παραδοσιακό VS σύγχρονο
Σχολείο


Από τη συνεχή επιτήρηση των µαθητών
και την τιµωρία των «παραβατών»
από τον δάσκαλο - αφέντη
στις έλλογες και επιστηµονικά
επεξεργασµένες τακτικές στήριξης της
επιθυµητής συµπεριφοράς
από τον επαγγελµατία εκπαιδευτικό
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Σκοπός παρουσίασης: Η συνοπτική παρουσίαση των πλέον
απαραίτητων γνώσεων, τακτικών, πρακτικών αλλά και µοντέλων, που
περιγράφουν και προτείνουν οι σύγχρονες επιστηµονικές
προσεγγίσεις της Αγωγής ως «εργαλεία» επίτευξης της τάξης στην
Τάξη, στο σηµερινό σύγχρονο σχολείο
σε αντιδιαστολή µε την προσπάθεια επίτευξης και διατήρησης της
πειθαρχίας στο παραδοσιακό σχολείο










Στόχοι παρουσίασης:
Κατανόηση των διαφορών µεταξύ παραδοσιακού και σύγχρονου
σχολείου σε σχέση µε το πρόβληµα της «τάξης».
Σύντοµη αναφορά στις τέσσερις µεγάλες «σχολές» σκέψεις του
χώρου των επιστηµών της Αγωγής - Κοινωνικών Επιστηµών και
κατανόηση των διαφορετικών προσεγγίσεων τους στα επιµέρους
ζητήµατα που αφορούν τη σχολική τάξη.
Παρουσίαση αναγκαίων γνώσεων και περιγραφή ενεργειών,
τεχνικών και πρακτικών για τη στήριξη της επιθυµητής
συµπεριφοράς στην Τάξη, καθώς και την αντιµετώπιση επίµονων
προβληµάτων συµπεριφοράς.
Συνοπτική ενηµέρωση σχετικά µε την ύπαρξη µοντέλων επίτευξης
της σχολικής πειθαρχίας.
Αποτελεσµατικό περιβάλλον τάξης- Επικοινωνία µε γονείς
∆ιαπραγµάτευση ενός «προβλήµατος» από την εκπαιδευτική
καθηµερινότητα.
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Α’ Μέρος
Το πρόβληµα της «τάξης» στο παραδοσιακό και
το σύγχρονο σχολείο










Στο παραδοσιακό σχολείο η «πειθαρχία» αποτελούσε «αξία» και
παράλληλα «προϋπόθεση» για τη λειτουργία του, που επιβαλλόταν
υποχρεωτικά στα µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Το σχολείο «έπρεπε» να την επιβάλει προκαταβολικά, γιατί χωρίς
αυτή δεν µπορούσε να λειτουργήσει. Οργανωνόταν γύρω απ’ αυτή
και γι’ αυτή.
∉ ⇐⌠〈∫ 〈  ∑⌡⌠ ⇒〈 ⌡∑⌡ 〈 
∑⇒ ∫ 〈 ⇑∑〉〈 ∑〈∫ 〈 ⌠〈 ⌡
∑〈〈〈⌠ (⇐〉〈〈∫).
Η αντίληψη για την «πειθαρχία» της κοινωνίας ταυτιζόταν µ’ αυτή
του σχολείου («δάσκαλε µόνο τα κόκαλα γερά»).
Η Τάξη ως Ναός.
Τα εθνικά χαρακτηριστικά των διαφορετικών «εθνικών»
παραδοσιακών σχολείων ήταν ιδιαίτερα έντονα και τα προβλήµατα
που αντιµετώπιζε καθένα απ’ αυτά έµοιαζαν πολύ διαφορετικά ή,
τουλάχιστον, παρουσιάζονταν σε διαφορετικές ιστορικές φάσεις
εξέλιξής τους.
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Στο σύγχρονο σχολείο δεν γίνεται λόγος για πειθαρχία
αλλά για επιθυµητή συµπεριφορά, που προκύπτει ως
συµφωνία των µελών της σχολικής κοινότητας µε σκοπό
την επίτευξη των στόχων της.
Άρα το σύγχρονο σχολείο οφείλει να περιγράψει την
επιθυµητή συµπεριφορά και να τη γνωστοποιήσει στα
µέλη της σχολικής κοινότητας (µαθητές, γονείς,
εκπαιδευτικούς),
υπογραµµίζοντας
τις
θετικές
προσδοκίες των εκπαιδευτικών για την εκδήλωσή της.
Η επιθυµητή συµπεριφορά αντιµετωπίζεται ως µια
δεξιότητα που καλούνται να αποκτήσουν οι µαθητές
(τουλάχιστον), παράλληλα µε την µαθησιακή διαδικασία
και η εκδήλωσής της επιβραβεύεται.
Η αντίληψη διαφόρων παραγόντων ή και απλών µελών
της σχολικής κοινότητας για την «πειθαρχία» δεν είναι
απαραίτητα ενιαία.
Η Τάξη ως οικοσύστηµα.
Παρά τις ιστορικά καθορισµένες διαφορές των
«εθνικών» σύγχρονων σχολείων, τα προβλήµατα που
αυτά αντιµετωπίζουν µοιάζουν να είναι σε µεγάλο βαθµό
«κοινά» και οι νεωτερισµοί που προτείνονται για την
αντιµετώπισή τους µεταφέρονται τάχιστα από το ένα
εθνικό περιβάλλον το άλλο.

5
29/9/2009









Οι επιστήµες της Αγωγής (και γενικότερα οι Κοινωνικές Επιστήµες), όντας
ακόµα στα σπάργανά τους, δεν επηρεάζουν αποφασιστικά µε τις
διαπιστώσεις, τα πορίσµατα και τα υποδείξεις τους το παραδοσιακό σχολείο,
που παραµένει καθυποταγµένο σε πρακτικές (διδακτικές και παιδαγωγικές)
στηριγµένες στην εµπειρία και στην «κοινή» λογική.
Οι επιστήµες της Αγωγής (και γενικότερα οι Κοινωνικές Επιστήµες), έχοντας
αναπτυχθεί σηµαντικά και αποκτήσει κοινωνικά νοµιµοποιητικό ρόλο,
επηρεάζουν µε τις διαπιστώσεις, τα πορίσµατά τους και τις υποδείξεις τους το
σύγχρονο σχολείο, που συνδέεται µε ποικίλους τρόπους µε τους θεσµούς
παραγωγής και διάδοσης του επιστηµονικού περί εκπαίδευσης Λόγου.
Το παραδοσιακό και το σύγχρονο σχολείο αντιµετωπίζονται «εργαλειακά»
εκ µέρους των κοινωνικών, πολιτικών και οικονοµικών ελίτ (κράτος-έθνος,
κεϊνσιανική-µονεταριστική οικονοµική πολιτική), αλλά, στην περίπτωση του
δεύτερου, τα σύνθετα και πολύπλοκα πολιτικο-οικονοµικά και ιδεολογικά
προβλήµατα που καλείται να διαχειριστεί επιβάλλουν συνεχείς και δοµικά
διάφορες αλλαγές των πολιτικών που σχετίζονται µε το σχολείο
(εκπαιδευτικές πολιτικές). Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία
αισθηµάτων «ρευστότητας και ανασφάλειας» στα µέλη της σχολικής
κοινότητας.
Χαρακτηριστικά παραδείγµατα Α΄ σχολείο και διαχείριση µαθητικού
πληθυσµού: παραδοσιακό σχολείο = επιλογή, σύγχρονο σχολείο =
µαζικοποίηση α΄ και β΄ φάση (συνθήκες εθνικής οµοιογένειας – οικονοµικής
µετανάστευσης). Β σχολείο και διαχείριση της γνώσης: παραδοσιακό σχολείο
= επιλεκτική προσφορά, σύγχρονο σχολείο = πολιτικές διάχυσης
διευκόλυνσης της πρόσβασης στη γνώση (κατάρρευση µοντέλου δασκαλικής
αυθεντίας).
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Β’ Μέρος
Τρεις (και µια) µεγάλες σχολές σκέψης και η τάξη στην
Τάξη

Μπιχεβιοριστική (Skinner): συνέχεια των θεωριών αντίληψης του παιδιού





ως tabula rasa, επιµονή στη διαχείριση των εξωτερικών συνθηκών, του
περιβάλλοντος και των αναγκών των µαθητών, χαµηλή εκτίµηση των
δυνατοτήτων αυτορρύθµισης τους, επιµονή στην ανάγκη περιγραφής και θέσης
στόχων, αγνόηση ανεπιθύµητης συµπεριφοράς, χρήση ποινών- αµοιβών,
προγραµµατισµένη άµεση διδασκαλία, ανάπτυξη µοντέλων εξωτερικού ελέγχου
της συµπεριφοράς (θεωρία ελλειµµατικότητας, εκπαιδευτικός ελεγκτής).
Ανθρωπιστική (Rogers): συνέχεια των θεωριών της προδιαγεγραµµένης πορείας
ολοκλήρωσης – τελείωσης του ανθρώπου, επιµονή στην εξασφάλιση συνθηκών
ελεύθερης επιλογής και αυτορρύθµισης, ανάγκη ενεργούς εµπλοκής του µαθητή
στην παιδευτική- µαθησιακή διαδικασία, πλούσιο σχολικό περιβάλλον, θεσµοί
συµµετοχής, θετικές σχέσεις εκπαιδευτικών – µαθητών, κοινότητες
επικοινωνίας, διαλογικές – διερευνητικές µέθοδοι διδασκαλίας, δραµατοποίηση
(θεωρία προίκας, εκπαιδευτικός διευκολυντής).
Ψυχοδυναµική (Dreikurs-Glasser): συνέχεια των θεωριών υπέρβασης της
διχοτοµίας περιβάλλον – προδιάθεση, θετική ανταπόκριση στα στοιχεία του
περιβάλλοντος που συµβάλλουν στην πορεία των µαθητών προς την
αυτορρύθµιση, επιµονή στη διαµόρφωση συνθηκών επικοινωνίας, ενεργητικός
ρόλος µαθητής, άµεση στήριξη από τον εκπαιδευτικό, φθίνουσα καθοδήγηση7
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(θεωρίες επικοινωνίας, δάσκαλος σύµβουλος και διαµεσολαβητής).









Οι τρεις µεγάλες σχολές προσέγγισης της Εκπαίδευσης,
αντιπροσωπεύουν δύο µεγάλες επιστηµολογικές παραδόσεις και την
προσπάθεια σύγκλισής τους.
Οι διαφορές τους είναι αγεφύρωτες, ως ιδεολογικές. Οι
επιστηµολογικές διαφοροποιήσεις είναι ιδεολογικού χαρακτήρα,
άρα αξεπέραστες.
Η τέταρτη «σχολή», η Ερευνητική, προκύπτει ουσιαστικά ως
αποτέλεσµα ενός είδους επιστηµολογικού «αγνωστικισµού» σε
συνδυασµό µε έντονες επιρροές από το χώρο της οικονοµίας και του
management. Οδηγείται έτσι στη µελέτη των συνθηκών που
καθορίζουν µια «αποτελεσµατική» διδασκαλία και παράλληλα
αναζητά τα χαρακτηριστικά του «αποτελεσµατικού» δασκάλου.
Σωρεύει συµπεράσµατα και προτείνει λύσεις που απορρέον από
(τεχνοκρατικές) έρευνες σχετικά µε την οργάνωση της σχολικής
Τάξης, τον τρόπο ρύθµισης των διαπροσωπικών σχέσεων σ’ αυτή,
τη διδακτική µεθοδολογία και τις παιδαγωγικές πρακτικές (Kounin),
σε µια γλώσσα που θυµίζει αυτή της οικονοµίας. Αναγορεύει την
έννοια της «αποτελεσµατικότητας» σε κυρίαρχη και ουδέτερη, είτε
αυτή αφορά προβλήµατα επιπέδου Τάξης είτε αυτά της Σχολικής
Μονάδας και επιδεικνύει µεγάλη πολυσυλλεκτικότητα ως προς τα
διδακτικά και παιδαγωγικά µοντέλα που προτείνει (παιδαγωγικός
τεχνοκρατισµός).
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Γ’ Μέρος
Η προσπάθεια στήριξης της επιθυµητής
συµπεριφοράς στο σύγχρονο σχολείο












Προϋπόθεση για την πραγµατοποίηση της διδασκαλίας και την κατάκτηση
της γνώσης αποτελεί η εξασφάλιση της τάξης στην Τάξη.
Από τη µεριά των µαθητών, πρόκειται για την ανάπτυξη της ικανότητας
τους να ρυθµίσουν τις εσωτερικές τους παρορµήσεις, έχοντας ως
µπούσουλα κοινά αποδεκτούς κανόνες και απαιτήσεις που θέτει ο
σχολικός θεσµός στο σύνολό του και πιο συγκεκριµένη η σχολική οµάδα –
Τάξη που ανήκουν, έτσι ώστε να εκδηλώνουν την αναµενόµενη
συµπεριφορά που διευκολύνει τόσο τη διεξαγωγή του µαθήµατος όσο και
την επικοινωνία τους µε το σύνολο των µελών της σχολικής κοινότητας
στο σχολικό χώρο.
Οι µαθητές αποκτούν αυτή την ικανότητα στο σχολείο. Για να αναπτυχθεί,
όµως και να εκδηλωθεί η ικανότητα αυτή εκ µέρους των µαθητών
συµβάλλουν αποφασιστικά έξι παράγοντες:
Η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού
Η ποιότητα της επικοινωνίας – διαπροσωπικές σχέσης στην Τάξη
Ο τρόπος που οργανώνεται ο σχολικός χώρος
Το ξεκίνηµα του σχολικού έτους και η ποιότητα των πρώτων µηνυµάτων
Ο όλος τρόπος οργάνωσης και η ποιότητα του µαθήµατος
Τα µέσα στήριξης της επιθυµητής συµπεριφοράς
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Προσωπικότητα: (θεωρία ηγεσίας – προσωπικότητας). Ο εκπαιδευτικός, ως ηγέτης της
Τάξης, αντλεί την ισχύ της εξουσίας του από πέντε διαφορετικές πηγές ισχύος (αµοιβής,
καταναγκασµού, νοµικής υφής, αναφοράς και αυθεντίας). ∆ιαµορφώνει έτσι, σε σχέση
και µε τις προσωπικές του ανάγκες τρία στυλ εξουσίας: αυταρχικό – συµµετοχικό ή
ελευθεριάζον. Θηλυκή παιδαγωγική (µέριµνα) vs παιδαγωγική αυθεντίας
(αυταρχικότητα).
Ερώτηση: ποιο στυλ εξουσίας συµβαδίζει µε τις επιδιώξεις του σύγχρονου σχολείου;
∆ιαπροσωπικές σχέσεις: Α΄ ∆άσκαλοι –µαθητές (θεωρία βασικών αναγκών): µέρος της
διδακτικής ικανότητας, απαντούν στις ανάγκες των µαθητών, απαιτούν ικανότητα
αποστολής και λήψης µηνυµάτων, είναι θερµές, «εξατοµικευµένες» και συνεχείς. Β΄
Μαθητές – µαθητές (θεωρίες ανάπτυξης), αποδοχή, αυτοεκτίµηση, ένταση σε οµάδα,
αίσθηµα του «ανήκειν».
Ερώτηση: ταιριάζει η επιλογή µαθητών από τον εκπαιδευτικό στο σύγχρονο σχολείο;
Οργάνωση Τάξης: Χώρου για την υποδοχή της και οµάδας και της οµάδας ως σύνολο µε
σκοπό τη ν κατάκτηση της γνώσης και του πολιτισµού – κουλτούρας – αγωγής.
Ερώτηση: Ποιος ο ιδανικός τόπος – τρόπος οργάνωσης του µαθήµατος της µουσικής;
Ξεκίνηµα σχολικής χρονιάς: Προετοιµασία χώρου, σαφήνεια µηνύµατος, περιγραφή
στόχων, διάδοση µηνυµάτων, τεχνικές (συγκέντρωση γονέων, παιδαγωγική δράση
µονάδας).
Ερώτηση: Ποια τα καθήκοντα του δασκάλου Τάξης και του ∆ιευθυντή του σχολείο στην
αρχή της Σχολικής χρονιάς;
Ποιότητα µαθήµατος: Προετοιµασία εκπαιδευτικού, οργάνωση – γνώση ύλης, τεχνικές
πρόκλησης ενδιαφέροντος, γνωστοποίηση στόχων, εναλλακτικές µέθοδοι διδασκαλίας,
διατήρηση προσοχής, γλώσσα σώµατος, λεκτικές παρωθήσεις, γνώση και χρήση
ερωτήσεων, εναλλαγή ερεθισµάτων (οπτικά - ακουστικά), εναλλαγή ρυθµού επικοινωνία
και µαθήµατος, υπογράµµιση και παύση, µέσα στήριξης προσοχής (οπτική επικοινωνία
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Η στήριξη της επιθυµητής συµπεριφοράς µε
µπιχεβιοριστικής καταγωγής µέσα










Προκρίνονται οι τακτικές ενθάρρυνσης έναντι αυτών της αποθάρρυνσης:
αµοιβές, προσωπικό παράδειγµα, προοδευτική µορφοποίηση συµπεριφοράς,
η σύναψη συµφωνίας και τέλος η αρνητική αµοιβή.
Αµοιβές: Προκρίνονται οι εσωτερικές (ικανοποίηση από το έργο,
συναίσθηµα επιτυχίας, αυτοεπιβεβαίωση) που συνδέονται µε το µάθηµα,
έναντι των εξωτερικών (υλικά αντικείµενα, συνδυασµός εργασιών,
κοινωνική αναγνώριση, πρόκριση, προνόµια) που χορηγούνται από τον
εκπαιδευτικό, επειδή διαπιστώθηκε ότι οι δεύτερες επιφέρουν µείωση
εσωτερικών κινήτρων και παραγωγή µη δηµιουργικής εργασίας. Σε καµιά
περίπτωση οι αµοιβές δεν πρέπει να συνδέονται µε τις ακαδηµαϊκές
επιδόσεις, γιατί αποθαρρύνονται οι αδύνατοι µαθητές.
Ο εκπαιδευτικός ως παράδειγµα: Επικύρωση λόγων µε έργα και προβολή
του κόσµου των ενηλίκων στο φαντασιακό των µαθητών. Εσωτερικές
συγκρούσεις και διληµµατικές καταστάσεις.
Σύναψη συµφωνίας: Ενυπόγραφη συµφωνία όπου αποτυπώνεται
λεπτοµερώς, ο στόχος, η περίοδος ισχύος, η επιθυµητή συµπεριφορά και
τέλος η αµοιβή του µαθητή.
Αρνητική αµοιβή: Άρση απειλής δυσάρεστης εµπειρίας.
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Οι προσπάθειες κατανόησης της «φύσης» της αταξίας







Το σύγχρονο σχολείο αντιµετωπίζει την αταξία ως αποτέλεσµα χαµηλής ποιότητας
διδασκαλίας ή κοινωνικής ανωριµότητας του µαθητών (-ων), ενώ στις συνειδήσεις
των εκπαιδευτικών γίνεται αντιληπτή ως αποτέλεσµα εσωτερικής τάσης ή
διαµορφωµένης στάσης των µαθητών. Άρα, καλούµαστε να επιµείνουµε, πριν από
οτιδήποτε άλλο, στην «ανάγνωση» των πιθανών παιδαγωγικών λαθών µας που την
προκαλούν.
Η αταξία ως αµφισβήτηση του κυρίαρχου συλλογικού ήθους και αδυναµία
προσωπικού νοήµατος (εφηβεία).
Προσπάθεια κατανόησης αταξίας: Η επιστηµονική µας δράση ταυτίζεται µε ένα
«ιατρικό» µεθοδολογικό µοντέλο (κατηγοροποίηση, αιτιολογία, πρόληψη,
παρέµβαση).
Κατηγοριοποιούµε τις µαθητικές αταξίας (σχετικά µε το µάθηµα, τη συµπεριφορά
µέσα στην τάξη, τις σχέσεις µε τους συµµαθητές, τη παραβίαση κανόνων του
σχολικού ήθους, περιπτώσεις οµαδικής απειθαρχίας). Αναζητούµε την αιτιολογία
τους (θεωρίες ελλειµατικότητας και ικανοποίησης αναγκών και εξέταση παραγόντων
επιδείνωσης, όπως είναι οι παθολογικοί, κοινωνικοί και σχολικοί). Επανεξετάζουµε
στις περιπτώσεις µικροπροβληµάτων τις παιδαγωγικές – διδακτικές µας τακτικές και
τους παράγοντες διαµόρφωσης πειθαρχίας. Προσοχή: προλαµβάνουµε παρά
θεραπεύουµε, µε επιλογές διδακτικής φύσης. Τέλος παρεµβαίνουµε κάνοντας χρήση
των αρχών της ελάχιστης και προοδευτικής παρέµβασης (τόσο όσο αξίζει, έµµεση –
άµεση παρέµβαση).
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Λεκτικές και µη τακτικές
τακτικές--τεχνικές αποκατάστασης της
τάξης



Μη λεκτικές: προγραµµατισµένη αγνόηση, παραγλωσσική επιτίµηση, έλεγχος δια
της εγγύτητας, έλεγχος δια του αγγίγµατος
Λεκτικές: έµµεση υπόδειξη αναµενόµενου, αναφορά ονόµατος του άτακτου,
ερώτηση στον άτακτο, χρήση χιούµορ, ανάδειξη επιπτώσεων αταξίας σε συµµαθητές
και εκπαιδευτικό, προβολή θετικών επιπτώσεων αποδεκτής συµπεριφοράς, ευγενική
απαίτηση τερµατισµού συµπεριφοράς, υπενθύµιση γενικών κανόνων και χρήσης
υλικών, επίπληξη και διαταγή επαναφοράς στην τάξη.

Επίµονα προβλήµατα πειθαρχίας




Όσα εµµένουν παρά τη χρήση έµµεσων και άµεσων παρεµβάσεων που αναφέρθηκαν
προηγουµένως. Οφείλονται σε σοβαρές αιτίες και απαιτούν µελετηµένη παρέµβαση
στηριζόµενη σε θεωρητικές προσεγγίσεις που υπαγορεύουν συγκεκριµένες αρχές και
πρακτικές παρέµβασης.
Απαιτούν εκπαιδευτικούς µε ικανότητες, γνώσεις και εµπειρία, καθώς και συχνά τη
βοήθεια της υπόλοιπης σχολικής κοινότητας και των θεσµών στήριξης των σχολικών
µονάδων (Κ∆ΑΥ, ΚΨΥ). Απαραίτητη η αναζήτηση των αιτίων, η δυνατότητα
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Η αντιµετώπιση των συµπτωµάτων γίνεται κατασταλτικά ή αναπτυξιακά.
Οι αναπτυξιακές κυρώσεις βοηθούν το µαθητή να κατανοήσει τα αδιέξοδα
που οδηγείται µε τη συγκεκριµένη συµπεριφορά.
Το σύγχρονο σχολείο απορρίπτει τις τιµωρητικές κυρώσεις (ασχετές µε τη
φύση του παραπτώµατος- σωµατικές ποινές –πόνος) και προκρίνει
αποκλειστικά τις κυρώσεις αµοιβαιότητας (συσχέτιση µε το παράπτωµα,
φυσικές και λογικές συνέπειες).
Μορφή σύγχρονου σχολείου το αντιαυταρχικό σχολείο.
Κυρώσεις και θεσµική πρόβλεψή τους (∆ευτεροβάθµια: Π.∆. 104/79,
ωριαία αποβολή, αποβολή από το σχολείο, αλλαγή σχολείου
Πρωτοβάθµια: Π.∆. 201/98, συνεργασία µελών σχολικής κοινότητας,
ρόλος Σχ. Συµβούλων, αλλαγή σχολείου µε γονική συναίνεση).
Οι κυρώσεις αποτελούν ακραία µορφή παιδαγωγικής δράσης και
επιβάλλονται µόνο εφόσον ο εκπαιδευτικός είναι νηφάλιος, ενεργεί µε
σταθερότητα και συνέπεια, έχει ζητήσει προηγουµένως από τον άτακτο
να επανέλθει στην τάξη και του έχει θυµίσει τις υποχρεώσεις του, έχει
αξιολογήσει την ποινή έτσι ώστε να προσιδιάζει στη «φύση» του
παραπτώµατος αλλά και να έχει «κόστος» για τον άτακτο και τέλος, έχει
φροντίσει ώστε ο άτακτος να έχει δικαίωµα επιλογής µεταξύ
περισσοτέρων της µιας ποινών και παράλληλα η συγκεκριµένη ποινή να
δίνει την εντύπωση ότι αποτελεί µορφή αποκατάστασης της
διασαλευθείσης τάξης.
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Επίµονα προβλήµατα συµπεριφοράς
προσπάθειες αντιµετώπισής τους








Τα επίµονα προβλήµατα συµπεριφοράς αντιµετωπίζονται συστηµατικά µε
διάφορα ολοκληρωµένα µοντέλα, που προτείνουν εκπρόσωποι όλων των
«σχολών» σκέψης που ασχολούνται µε το φαινόµενο της εκπαίδευσης.
Έτσι έχουµε µοντέλα µε αυξηµένο τον εξωτερικό έλεγχο (µπιχεβιοριστικά),
µε µειωµένο τον εξωτερικό έλεγχο και έντονη πρόθεση ανάπτυξης
ικανοτήτων αυτορρύθµισης (νεοµπιχεβιοριστικά), µοντέλα µε εξωτερική
στήριξη και ελάχιστο έλεγχο (ερευνητικά), µοντέλα που στηρίζονται στη
διαπροσωπική επικοινωνία εκπαιδευτικών – µαθητών µε στόχο την
ανάπτυξη της µαθητικής αυτονοµίας (ψυχοδυναµική σχολή) και τέλος
µοντέλα δηµιουργίας θετικού κλίµατος για την επίτευξη της
αυτοπραγµάτωσης των µαθητών (ανθρωπιστική σχολή).
Τα µπιχεβιοριοστικά µοντέλα διακρίνονται για τα σαφή σταδία που
προτείνουν (Τροποποίησης Συµπεριφοράς, O’Leary: εντοπισµός
προβλήµατος, ανάλυση παραγόντων, καθορισµός στόχου, επιλογή
µεθόδων, υλοποίηση αξιολόγηση) και την ανάδειξη των δικαιωµάτων των
εκπαιδευτικών (Αποφασιστικής Πειθαρχίας, Canter).
Τα νεοµπιχεβιοριστικά διακρίνονται για τις προσπάθειες που καταβάλλουν
να εθιστούν οι µαθητές σε τεχνικές ελέγχου, αυτοσυγκράτησης και
εναλλακτικών µορφών αντιµετώπισης των διαπροσωπικών σχέσεων
(Robin, «χελώνα»), αυτοανάλυσης διαµέσου συγκεκριµένων σταδίων
(Lovitt, αυτό-παρατήρηση, - -αξιολόγηση, -καθορισµού ενίσχυσης, αυτοενίσχυσης) και αυτο-καθοδήγησης (Meichenbaum,ανάπτυξη
εσωτερικού µονολόγου µε µίµηση προτύπου).
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Τα µοντέλα της ερευνητικής σχολής επιµένουν στην πρόσληψη
της προβληµατικής συµπεριφοράς προτείνοντας τεχνικές
εποπτείας και έγκαιρης παρέµβασης (Kounin, γενική –
συγχρονική εποπτεία ενηµερότητα, οµαλή ροή µαθήµατος,
ενεργοποίηση µαθητών, ποικίλη εργασία- ενδιαφέρον),
αυτοελέγχου µε τη βοήθεια αρχών-τεχνικών).
Τα ψυχοδυναµικά µοντέλα επιµένουν στην αναζήτηση και
κατανόηση των κινήτρων συµπεριφοράς (Dreikurs, κίνητρα
εξασφάλισης προσοχής, επίδειξης δύναµης, επιδίωξη εκδίκησης
και εκδήλωση συναισθηµάτων κατωτερότητας, κατ’ ιδίαν
συζήτηση), επιχειρούν να βρουν τρόπους επίλυσης των
προβληµάτων ή πρόληψής τους (Glasser, λανθασµένες επιλογέςδυναµικός ρόλος εκπαιδευτικού, στάδια-βήµατα, κάλυψη
βασικών αναγκών, όπως αγάπης, αυτοελέγχου, ελευθερίας, χαράς
και τέλος µοντέλο Γενικής Συνέλευσης).
Η ανθρωπιστική σχολή επιδιώκει να αποκτήσουν οι µαθητές
θετική αυταντίληψη και προτείνει την αντιµετώπιση της
προβληµατικής συµπεριφοράς µε ενεργοποίηση της
πρωτοβουλίας και υπευθυνότητάς τους (Rogers, µε
κατευθυνόµενο µοντέλο) της απόρριψης των ποινών – αµοιβών
και τα ανάπτυξης της ουσιαστικής επικοινωνίας µαθητώνεκπαιδευτικών-γονέων (Gordon, µοντέλο αποφασιστικότηταςπροσωπικών µηνυµάτων και Ginott ταύτιση λόγου
εκπαιδευτικών µε συναισθήµατα µαθητών
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Επικοινωνία µε Γονείς – Συγκέντρωση Γονέων








Ενηµέρωση ή αλληλοενηµέρωση; ∆εν µιλάω
µόνο αλά και ακούω προσεχτικά .
Τοµείς ενδιαφέροντος και τοµείς παρέµβασης.
Σύµφυση παιδαγωγικής και διδακτικής
πρακτικής, το «νόηµα» της βασικής εκπαίδευσης.
Ανάλυση κατάστασης Τάξης, ως σύνολο, και
µαθητών, ως άτοµα. Προσδιορισµός αναγκών.
Αναγκαιότητα σηµειώσεων και συνολικότερης
προετοιµασίας. Γνώση ∆ΕΠΠΣ-ΑΠΣ, βιβλίων.
Προσεχτικός προσδιορισµός του πλαισίου
επικοινωνίας. Αποφυγή υποβιβασµού της.
Χρόνος επικοινωνίας – Τόπος επικοινωνίας.
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Περιεχόµενα επικοινωνίας










Παρουσίαση της κατάστασης του συνόλου της Τάξης σε σχέση µε
τους γενικότερους στόχους (όχι ενοχοποίηση προσώπων).
Παρουσίαση των ειδικών στόχων ανά διδακτικό αντικείµενο και
παιδαγωγικές πρακτικές (π.χ. οµαδοσυνεργατική).
Παρουσίαση νέων µεθοδολογιών κατάκτησης της γνώσης,
διαφοροποίησή τους από παλαιότερες, συνηγορία υπέρ αυτών.
Παρουσίαση µικροπρακτικών διευκόλυνσης της επικοινωνίας (π.χ.
χαρακτηρισµός ασκήσεων για το σπίτι).
Περιγραφή τόπου, τρόπου και χρόνου ενασχόλησης των µαθητών µε
εργασίες που ανατίθενται για στο σπίτι.
Ενηµέρωση για ανάγκη επικοινωνίας µε συγκεκριµένο
περιεχόµενο.
Ενηµέρωση για µέτρα ασφάλειας και προστασίας µαθητών στο
σχολείο. Προηγούµενη συνεννόηση µε το Σύλλογο ∆ιδασκόντων.
Περιγραφή υποχρεώσεων και ορίων.
Γενικότερες παιδαγωγικές οδηγίες (διατροφή, ξεκούραση,
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δραστηριότητες







Πρόβληµα:
Στις Τρίτη και Πέµπτη Τάξη ∆.Σ εγγράφονται µε
µικρή καθυστέρηση, αρχές Οκτώβρη, δύο αγόρια
πολωνικής καταγωγής, που δε γνωρίζουν ελληνικά.
Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους αυτός της
Τρίτης εκδηλώνει έντονα συµπτώµατα προβληµατικής
και µη αποδεκτής συµπεριφοράς (χτυπάει, παρενοχλεί
σεξουαλικά, έχει χαµηλή επίδοση, καθυστερεί στην
εκµάθηση της γλώσσας). Το στελεχικό δυναµικό της
εκπαίδευσης ενηµερώνεται τέλος Ιανουαρίου.
Τι θεωρείτε ότι πρέπει να εξεταστεί, ποιες ενέργειες
πρέπει να γίνουν και σε ποια επίπεδα;
Προσδιορίστε αναλυτικά ρόλους, εκπαιδευτικού
Τάξης, εκπαιδευτικών σχολικής µονάδας, διεύθυνσης,
Συλλόγου ∆ιδασκόντων, Σχ. Συµβούλου, Γονέων,
Προϊσταµένου και Υπηρεσιών Στήριξης.
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Ευχαριστώ για την προσοχή
σας

 Καλή

δουλεία και καλή … τύχη
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