
 

Τροποποίηση των ανεπιθύμητων συμπεριφορών 
 
Σχεδιάζουμε οργανωτικές και παιδαγωγικές-διδακτικές παρεμβάσεις: 
 

1) Παιδαγωγικό συμβόλαιο  
2) Διαχείριση χρόνου για περισσότερη υποστήριξη  
3) Επιλογή και προσαρμογές στρατηγικών μάθησης  

 
Παιδαγωγικές στρατηγικές αντιμετώπισης μαθητών/τριων με δυσκολίες 
προσαρμογής και συμπεριφοράς (ΔΕΠΥ/ΥΛΑ) 
 

 Οργανώνω δομημένο ατομικό πρόγραμμα λίστας δραστηριοτήτων 
 Προετοιμάζω το/τη μαθητή/τρια για κάθε αλλαγή στο καθημερινό 

πρόγραμμα 
 Διατυπώνω τις οδηγίες ή τις εντολές με με ήπιο τρόπο και σε καταφατικό 

λόγο . 
 Διατυπώνω τις οδηγίες με εναλλακτικό τρόπο. 
 Επιδεικνύω ηρεμία στην προβληματική συμπεριφορά. 
 Επιβραβεύω τη θετική συμπεριφορά (αμοιβές, καλοί βαθμοί, διακρίσεις, 

ειδικές ευθύνες). 
 Διακόπτω την αρνητική αντίδραση πριν την κλιμάκωση. 
 Επιτρέπω διάλειμμα χαλάρωσης βάσει προγράμματος. 
 Αναθέτω εργασίες αναστοχασμού (φύλλο περισυλλογής: τι έκανα, γιατί 

το έκανα, τι προκάλεσε αυτό που έκανα, τι μπορώ να κάνω για να μην το 
επαναλάβω). 

 Ορίζω με σαφήνεια τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία της τάξης. 
 Αναθέτω καθήκοντα και ευθύνες (μοίρασμα εντύπων,  αναγγελία 

προγράμματος της ημέρας, οργάνωση ομάδων εργασίας). 
 Πραγματοποιώ σκόπιμη αγνόηση. 
 Εκπαιδεύω το/τη μαθητή/τρια σε τεχνικές διαχείρισης θυμού 

(συμπλήρωση φύλλου εργασίας με θέμα: τι με θυμώνει, κατασκευή 
«θυμόμετρου», «ημερολόγιο θυμού»). 

 Διατηρώ τη συνεργασία στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του/της 
μαθητή/τριας. 

  Διδάσκω με ηρεμία και λίγα ερεθίσματα. 
 Προσδιορίζω ακριβώς την εργασία, τον αριθμό της σελίδας, των 

ερωτήσεων και το χρόνο και τον τρόπο παράδοσης. 
 Προτείνω σταθερό πλαίσιο για τη μεταφορά των εργασιών από και προς 

το σχολείο (με φακέλους;). 
 Επαναφέρω το/τη μαθητή/τρια με διακριτικό τρόπο: δείχνοντάς του μία 

σελίδα, χρησιμοποιώντας ένα συμφωνημένο από κοινού σήμα κτλ). 
 Τοποθετώ το/τη μαθητή/τρια σε θέση με πλάτη στο παράθυρο ή σε 

ερεθίσματα που μπορεί να προκαλέσουν τη διάσπαση της προσοχής 
του/της. 

 Ενημερώνω εκ των προτέρων για τους στόχους του μαθήματος.  



 Είμαι συγκεκριμένος/η σε ό,τι ζητώ και προσεκτικός/ή στη χρήση του 
μεταφορικού λόγου. 

 Χρησιμοποιώ πολυαισθητηριακά μέσα διδασκαλίας και τροποποίησης 
συμπεριφοράς. 

 Αποφεύγω τις μεγάλες εργασίες.  

 Του/της υπενθυμίζω τακτικά τα χρονικά περιθώρια. 

 Αναθέτω εργασίες σε ζεύγη μαθητών.  

 Επιμένω στην ολοκλήρωση της εργασίας του/της.  

 Ελέγχω συχνά τα τετράδια/βιβλία. 

 Επιτρέπω  να κινείται στην τάξη με αποδεκτό τρόπο και βάσει 
προγράμματος. 

 Οργανώνω παιχνίδια ρόλων που εμπεριέχουν κίνηση.  

 Διδάσκω δεξιότητες αυτορρύθμισης και αυτοαξιολόγησης.  

 Διδάσκω κοινωνικές δεξιότητες και δεξιότητες επικοινωνίας.  
 

 Διδάσκω το «αυτονόητο». 
 Προφυλάσσω το μαθητή/τρια από την έκθεση σε πολλά οπτικά και 

ακουστικά ερεθίσματα. 
 

 Αναλαμβάνω το ρόλο του «διαμεσολαβητή» στην προσπάθεια του /της 
μαθητή/τριας να κατανοήσει και να ερμηνεύσει το περιβάλλον που 
τον/την περιβάλλει. 

 Διατηρώ κλίμα συναισθηματικής ασφάλειας και αλληλοαποδοχής στην 
τάξη για όλα τα παιδιά. 

 Χρησιμοποιώ καταφατικό λόγο. 

 Δεν ξεχνώ ότι πρότυπο μίμησης για τα παιδιά είναι συνήθως οι ενήλικες. 

 
 

 


