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Τι είναι η αταξία;

 Αταξία μπορεί να οριστεί ως η οιαδήποπτε φύσεως
παρακώλυση του μαθησιακού κλίματος μέσα στην
τάξη με υπαιτιότητα του μαθητή.
 Αταξία :λαμβάνει πολλές μορφές από τον απλό

μορφασμό, την παρενόχληση των συμμαθητών ή και
του καθηγητή έως και την αυθαίρετη συμπεριφορά
που φτάνει ώς και τις ύβρεις και απειλές και τη
σωματική βία.



Ο εκπαιδευτικός αντιμετωπίζει την αταξία

Ακολουθώντας την λογική της στιγμής, την τρέχουσα
Την κουλτούρα του σχολείου για τέτοια φαινόμενα

και την κρατούσα ευρύτερη διδακτική κουλτούρα,
Την προσωπική του εμπειρία από τα μαθητικά

χρόνια. Συνήθως είναι αυτοδίδακτος σε αυτό το
θέμα.



Γιατί η τιμωρία;

 Ο εκπαιδευτικός τιμωρεί την αταξία για να
αποκατασταθεί η τάξη= 1. για να μην
επαναληφθεί η αταξία από τον ίδιο ή κάποιον
άλλο επίδοξο μαθητή.  2. για να μη χάσει ο
εκπαιδευτικός τον έλεγχο του μαθήματος. 3. για
να μη φανεί αδύναμος ως ηγέτης της τάξης ο
καθηγητής.
 Επιβάλλεται λοιπόν η τιμωρία  για πρακτικούς

αλλά και για συμβολικούς  λόγους.



Η φύση του δασκάλου

• Ο δάσκαλος πρέπει να προκαλεί χαρά και να μην
είναι ‘τύραννος’.

• Παρόλα αυτά όμως δεν άλλαξε η θέση-αντίληψή του
όπως και της πολιτείας ότι η παρεκτροπή είναι
εγγενής στάση και τάση των μαθητών και πρέπει να
τιμωρείται.

• Ενώ λοιπόν στα γνωστικά λάθη οι καθηγητές είναι
‘παιδαγωγοί’ (αναζητούν τις αιτίες, δοκιμάζουν
εναλλακτικές προσεγγίσεις κλπ.), στην παρεκτροπή
αντιδρούν με τιμωρία χωρίς πολλές αναζητήσεις
πιεζόμενοι από πολλούς παράγοντες.



Σύγχρονη Παιδαγωγική

• Απενοχοποίηση για το δάσκαλο της αταξίας: Ο
μαθητής, για να προσαρμοσθεί στη σχολική
πραγματικότητα, αξιοποιεί διάφορες συμπεριφορές
που κρίνει ότι ενδείκνυνται για την περίσταση ακόμη
και την αταξία. Η αταξία είναι μέρος μιας ενιαίας
συμπεριφοράς του μαθητή. Δοκιμάζει τις αντοχές
του σχολείου, των συμμαθητών του και του
καθηγητή. Προσαρμόζεται με αυτό.

• Η αταξία οφείλεται στην κοινωνική ανωριμότητα
του μαθητή.



Βασικές μορφές αταξίας;

 1. όταν εμποδίζει τη ροή της διδασκαλίας =
 2. εμποδίζει τη μάθηση του ίδιου του εαυτού του  και

των συμμαθητών του
 3. όταν ο μαθητής γίνεται ψυχολογικά και φυσικά

επικίνδυνος για τη σχολική κοινότητα (χειροδικίες
,απειλές κλπ).

 4. όταν είναι καταστροφικός για τη σχολική περιουσία,
προκαλώντας ζημιές και φθορές στο σχολικό χώρο και
τον εξοπλισμό

Όταν προσβάλλει το κυρίαρχο σχολικό ήθος και το
κύρος του εκπαιδευτικού ως μέρους του κοινωνικού
συστήματος

Αντιδρούνλοιπόν  με αργοπορία, απροσεξία, λεκτική και
σωματική βία….



Αιτίες αταξίας

• Οι αταξίες οφείλονται στην:
κοινωνική ανωριμότητα,
έκφραση των εσωτερικών κρίσεων που βιώνουν οι

μαθητές κατά την ανάπτυξη της προσωπικότητάς
τους,
αντίδραση κατά της οικογενειακής και κοινωνικής

κρίσης και της ψυχολογικής πίεσης που υφίστανται.
Συχνά αντιδρούν σε ορισμένους διδάσκοντες και όχι

σε όλους ,πράγμα που δείχνει ότι και ο διδάσκψν με
τη στάση του στο μάθημα προκαλεί την αταξία



Συγκεκριμενοποίηση των αταξιών στη
διδασκαλία

• Α. σχετικά με το μάθημα: δεν προσέχει, δεν κάνει αυτό
που ζητά ο εκπαιδευτικός, δεν ετοιμάζει τις εργασίες, δεν
φέρνει μαζί του βιβλία και τετράδια…

• Συμπεριφοράς: «παίρνει τον λόγο αυθαίρετα, μιλάει με
τον διπλανό για άλλα θέματα, ενοχλεί τον διπλανό με
θορύβους, πειράγματα, μορφασμούς, διακόπτει, δεν
συνεργάζεται κατά την διδασκαλία, πετάει τη γόμα κλπ,
έρχεται με καθυστέρηση στο μάθημα,βγαίνει έξω χωρίς
άδεια, χρησιμοποιεί υβριστική ή εριστική γλώσσα,
αντιγράφει, απουσιάζει…

• Διαπροσωπικές : λεκτικοί καυγάδες, βίαιη επίθεση,
ψεύδεται, κλέβει αντικείμενα, σεξουαλική παρενόχληση,
εκβιασμός και εξαπάτηση.



Μορφές αταξιών με ευρύτερες προεκτάσεις
• Σχετικά με το σχολικό ήθος: απρεπής ενδυμασία, κόμμωση,

κάπνισμα, ερωτοτροπεί ή παρενοχλεί σεξουαλικά,
καταναλώνει αλκοόλ ή ουσίες, οργανώνει σπείρες για
εκδικητικές επιθέσεις κατά μαθητών και εκπαιδευτικών,
έχει αιχμηρά αντικείμενα, κάνει βανδαλισμούς και
καταστροφές.

• Σχετικά με την ομαδική απειθαρχία: σύγκρουση,
επιθετικότητα, δεν θέλει ή δείχνει απροθυμία για ομαδική
εργασία, θόρυβοι, τάση αποπρασανατολισμού και
απόδρασης από το μάθημα , χαμηλό ηθικό, απαξιωτική
στάση προς την εκπαίδευση και το σχολείο,

• Ομαδική βία: bullying: τρομοκρατούν και κακοποιούν
κυρίως συνομηλίκους ή μικρότερους μαθητές (παιδιά
μειονοτήτων ή παιδιά με σωματικές και διανοητικές
αποκλίσεις ή παιδιά με οικονομική ευρωστία).

• Όλα αυτά αποδεικνύουν την αποτυχία της
κοινωνικοποίησης των μαθητών και τη μετασχολική
παραβατικότητα.



Κανόνας επιβεβλημένος για τον καθηγητή

• Ο εκπαιδευτικός πρέπει να αντιμετωπίσει την αταξία
όπως και το λάθος: να αναζητήσει τις αιτίες και να
κάνει τις κατάλληλες διδακτικές παρεμβάσεις (όχι
για την υποταγή του μαθητή αλλά για ανάπτυξη της
κοινωνικής του συμπεριφοράς) και να κάνει το
μάθημά του όπως πρέπει .



Θεωρίες των εκπαιδευτικών για την αταξία
1. το παιδί είναι ατελές ον: (θεωρία της

ελλειμματικότητας): κοινωνική ελλειμματικότητα:
«Ο χρόνος θεραπεύει από την παιδική ηλικία και τη

νεότητα» αλλά και από τη βιολογική ελλειμματικότητα.
2. Η αταξία αποδίδεται στην αναπτυξιακή αδυναμία του

παιδιού και επομένως η τιμωρία δεν έχει νόημα.
3. Ο εκπαιδευτικός, ανάλογα με το πλαίσιο, όπως αυτός το

αντιλαμβάνεται, θεωρεί μια πράξη ως αταξία ή όχι
,(κοιτάζει από το παράθυρο= χαζεύει ή σκέπτεται;
Μιλάει με τον διπλανό= για άσχετο θέμα ή ζητά μια
πληροφορία για το μάθημα;) .Άρα αυτοσχεδιάζει συχνά.



θεωρίες

• 4. το παιδί έχει ζωτικές ανάγκες (Θεωρία της
ικανοποίησης αναγκών): είναι μια μορφή διαμαρτυρίας
και προσπάθειας για ικανοποίησή τους. Και εδώ η
τιμωρία δεν έχει νόημα.

• Και στις ανωτέρω δύο θεωρίες προτείνεται η άμεση
διδασκαλία και όχι η τιμωρία= σημασία έχει η ανάπτυξη
κριτικής σκέψης και ηθικής κρίσης.

• Η κριτική σκέψη αναφέρεται σε προβλήματα της
καθημερινής ζωής αλλά και στην ακαδημαϊκή μάθηση.

• Η ηθική κρίση αναφέρεται σε θέματα σχέσεων με τους
άλλους.



Άλλοι παράγοντες

Ενδοατομικοί και προσωπικοί
Κοινωνικοί (χάσμα των γενεών, απόρριψη αξιών,

αντίθεση προς το σύστημα).
Η τηλεόραση και η πληροφόρηση εξαφανίζουν την

παιδική ηλικία.= Αμβλύνεται το συναίσθημα της
ντροπής που είναι δείκτης ανεπτυγμένου
πολιτισμού (Ν.Postman,Μια νέα εποχή
βαρβαρότητας), η ντροπή είναι μέσο για να
κρατήσουμε μακριά τη βαρβαρότητα.
Οι γονείς είναι η μοίρα του παιδιού;



Η εικόνα της τιμωρίας σήμερα

Το σχολείο ενισχύει την προβληματική συμπεριφορά
των μαθητών ή τουλάχιστον την ανέχεται χωρίς να
την θεραπεύει.
 Ο εκπαιδευτικός αποτελεί μέρος του προβλήματος
Ο μαθητής αισθάνεται αβοήθητος,αλλά είναι

τιμωρημένος συχνά άδικα.
Άρα πρέπει κάτι να διορθωθεί στο θέμα αυτό.



Πρόληψη και όχι θεραπεία

 Kounin: συνέκρινε συμπεριφορές δασκάλων που
ήσαν γνωστοί για τις οργανωτικές τους ικανότητες
με αυτές άλλων δασκάλων που αντιμετώπιζαν
προβλήματα οργάνωσης και πειθαρχίας και
κατέληξε στο ότι
 Και οι δύο κατηγορίες ενεργούσαν ωστόσο με τον

ίδιο αναποτελεσματικό τρόπο σε θέματα αταξίας.



Μορφές διαχείρισης αταξιών
 α. ελάχιστη παρέμβαση: ο δάσκαλος δεν επιδεικνύει την εξουσία του.

Σκοπός η αυτονομία του μαθητή και όχι η πρόσκαιρη πειθάρχησή
του. Μπορεί να αρκεί η προσωπική προσέγγιση ενός μαθητή ή η
οπτική επίπληξη, η απτική επαφή.

 β. προοδευτική παρέμβαση: αμεσότερες υποδείξεις που δεν θίγουν
την προσωπικότητα, αλλά έχουν μαθητοκεντρικό χαρακτήρα στην
αρχή και στη συνέχεια περισσότερο δασκαλοκεντρικό.

 Εσκεμμένη αγνόηση: αν κρίνει ότι δεν δημιουργούν κινδύνους
και δεν θα διαρκέσουν. Δεν διακόπτει το μάθημα αλλά και δεν
ανατροφοδοτεί τον άτακτο μαθητή(στόχος της αταξίας είναι η
προσέλκυση της προσοχής).

 Βέβαια ,αν προβλέψει ότι θα εξελιχθεί σε σοβαρό πρόβλημα,
παρεμβαίνει άμεσα.



Προληπτικά μέτρα: τι μπορώ να κάνω

Μελέτη Περίπτωσης:
Ένας μαθητής κάνει μορφασμούς προκαλώντας το

γέλιο των συμμαθητών του. Ο εκπαιδευτικός τον
αγνοεί, γιατί δεν θέλει να ενισχύσει την
παραβατική συμπεριφορά του.
Συμφωνείτε, και γιατί;



Μελέτη περίπτωσης

 Αρνητική εξέλιξη : Αν ο εκπαιδευτικός αντιδρούσε σε μια
προβληματική συμπεριφορά, τότε μπορεί ο μαθητής να
εντείνει την προσπάθειά του.
 Αν δεν αντιδρούσε, ίσως ο μαθητής να συμμορφωνόταν

από μόνος του. Μπορεί όμως και όχι.
 Τη δεύτερη στάση οι άλλοι μαθητές την ερμηνεύουν ως

αδυναμία ή και αδιαφορία του εκπαιδευτικού- αν δεν
αντιδράσει. Την πρώτη, την αντίδραση , τη βλέπουν ως
σωστή κάποιοι, ενώ κάποιοι άλλοι θα’ θελαν να
συνεχιστεί η κόντρα μαθητή –δασκάλου για να περάσει η
ώρα πιο διασκεδαστικά.



Μελέτη περίπτωσης (συνέχεια)

 Μη λεκτικός έλεγχος-ανοχή στιγμιαία : δεν
διακόπτεται το μάθημα, δεν υπάρχει λεκτικός
διαπληκτισμός, ο δάσκαλος δίνει στον μαθητή τη
δυνατότητα για αυτοδιόρθωση.
Οπτική επαφή = κίνηση του χεριού ή της κεφαλής>
προσέγγιση στον χώρο =άγγιγμα (μήνυμα
συναισθηματικής συμπαράστασης - αποφυγή
παρερμηνείας).

Όλα αυτά είναι στάση αναμονής του εκπαιδευτικού
στην αταξία. Αναμένει την εξέλιξη ή την παύση της.



Μελέτη περίπτωσης (συνέχεια)
• Λεκτικός έλεγχος:
* Νόμος της κυματοειδούς επίδρασης: ενισχύει τη θετική

συμπεριφορά κάποιου μαθητή αντί να σχολιάσει αρνητικά τη
συμπεριφορά του άτακτου, πρόκληση –πρόσκληση στον
άτακτο .

*Αναφορά του ονόματος του άτακτου μαθητή (ένταξη του
ονόματος στο μάθημα) με ερώτηση σε αυτόν .

*Ρωτάει τον άτακτο μαθητή (στην αρχή το όνομα: ο μαθητής δεν
αιφνιδιάζεται- στο τέλος το όνομα: ο μαθητής έρχεται σε
δύσκολη θέση, γιατί δεν έχει προσέξει την ερώτηση).

• Χιούμορ (ευεργετικά αποτελέσματα- αυτοσαρκασμός ,αλλά
όχι σαρκασμός).

• Δίδαγμα για όλους
* Τονισμός των επιπτώσεων στους συμμαθητές.
* Τονισμός των επιπτώσεων στον εκπαιδευτικό (προϋπόθεση: Να

χαίρει της εκτίμησης των μαθητών)-αξιώνει από τους μαθητές
να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα και τα συναισθήματά του.



Μελέτη περίπτωσης (συνέχεια)
 Επίπληξη: όχι με οργή και εκφοβισμό ή

προσωπικούς χαρακτηρισμούς. Καλύτερα να
γίνεται ιδιωτικά παρά δημόσια.
 Κατ’ιδίαν συζήτηση με το μαθητή που ατακτεί για

να βρεθεί κοινός τόπος και τρόπος συμπεριφορά
του στο μάθημα.
 Οι μαθητές προκρίνουν τον εξωτερικό έλεγχο και

την αυστηρή τιμωρία και όχι τόσο τον αυτοέλεγχο
και την αυτορρύθμιση υιοθετώντας το κοινωνικό
μοντέλο της ποινικής αντίληψης των αταξιών-
παραπτωμάτων.



Διαπιστώσεις
• Μερικοί μαθητές εμμένουν στην παρεκτροπή παρά την

προοδευτική χρήση έμμεσων και άμεσων παρεμβάσεων του
εκπαιδευτικού. Αυξάνεται τότε ο εξωτερικός έλεγχος χωρίς
όμως να χάσει η παρέμβαση τον παιδαγωγικό της χαρακτήρα.
Τιμωρείται η πράξη όχι ο μαθητής. Βέβαια φαίνεται το
αντίθετο στην κοινή γνώμη και στον τιμωρούμενο.

• Η επιμονή στην παραβατικότητα των μαθητών οφείλεται στη
μη ικανοποίηση αναγκών τους και στην έλλειψη κοινωνικών
δεξιοτήτων.

• Η αντιμετώπιση λοιπόν της παρεκτροπής πρέπει να γίνει με
κατασταλτικό ή αναπτυξιακό τρόπο; Οι
κατασταλτικές(τιμωρητικές) τεχνικές δεν θεραπεύουν την
αιτία που την προκαλεί.

• Πρέπει να βοηθήσουμε τον μαθητή να συνειδητοποιήσει την
προβληματική συμπεριφορά του και να αναζητήσει
αποτελεσματικότερες μορφές συμπεριφοράς.



Προοδευτικότητα στις τιμωρίες

 Κυρώσεις με βάση την αρχή της
προοδευτικότητας: λιγότερο δεσμευτικές είναι
αυτές που έχουν άμεση σχέση με την παράβαση
(σχέση αμοιβαιότητας),
 οι περισσότερο δεσμευτικές δεν έχουν σχέση με

την παράβαση και επιβάλλονται από την εξουσία
του εκπαιδευτικού(τιμωρητικές ποινές).
 Οπωσδήποτε οι ποινές πρέπει να καταγράφονται

σε μια προοδευτική κλίμακα όπως ορίζουν οι
σχετικές εγκύκλιοι εξαντλώντας την ουμανιστική
ευαισθησία του σχολείου και του εκπαιδευτικού.



Κυρώσεις αμοιβαιότητας

Φυσική συνέπεια (Rousseau) για τον μαθητή
Προκύπτουν χωρίς τη μεσολάβηση του εκπαιδευτικού.
Με την αντικοινωνική συμπεριφορά ο άτακτος
στιγματίζεται από τους συμμαθητές του και περιέρχεται
σε κοινωνική απομόνωση.

Λογική συνέπεια με την παρέμβαση του
εκπαιδευτικού: να αποκαταστήσει φθορές, να
στερηθεί -> να υιοθετήσει τους κανόνες για να γίνει
αποδεκτός από την ομάδα.

Καλό είναι να έχουν συνδιαμορφώσει εκ των ππροτέρων
με συμβόλαιο-κανονισμό οι διδάσκοντες και οι μαθητές
τους κανόνες. Έτσι έχει το σχολείο περιθώρια
αυτορρύθμισης και δεν εκλαμβάνονται οι κυρώσεις ως
εκδίκηση.
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Άρθρο 31
Παιδαγωγικά μέτρα και ενέργειες παιδαγωγικού
χαρακτήρα
1. Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών έχει την
παιδαγωγική ευθύνη να προβαίνει σε ενέργειες και να
εφαρμόζει πρακτικές για τη δημιουργία στο σχολείο
του κλίματος που απαιτείται για την υλοποίηση των
στόχων της εκπαίδευσης και για τη διαπαιδαγώγηση
των μαθητών έτσι, ώστε να σέβονται τους
διαφορετικούς ρόλους και να αναγνωρίζουν την
ανάγκη τήρησης των κανόνων. Για τον σκοπό αυτό
πρέπει να χρησιμοποιεί όλους τους διαθέσιμους
τρόπους (π.χ. συμβουλευτικές συναντήσεις με τις
υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές, διαδικασία



 διαμεσολάβησης) για την αντιμετώπιση κάθε
παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς.

 Στις περιπτώσεις των μαθητών/τριών που δε βελτιώνουν τη
συμπεριφορά τους ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών
προβαίνει στη λήψη μέτρων, τα οποία είναι: α)προφορική
παρατήρηση, β) επίπληξη, γ) αποβολή από τα μαθήματα
μίας (1) ημέρας, δ) αποβολή από τα μαθήματα δύο (2)
ημερών, ε) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

 2. Τα παιδαγωγικά μέτρα γ' και δ' επιβάλλονται εφόσον
 κρίνεται ότι τα παιδαγωγικά μέτρα που έχουν ήδη εφαρ-
 μοστεί στο σχολείο δεν έχουν φέρει αλλαγή της στάσης
 του/της μαθητή/τριας ή εφόσον πρόκειται για σοβαρή
 παρέκκλιση, έστω και μεμονωμένη. Το παιδαγωγικό
 μέτρο της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος επιβάλλε-
 ται μόνο εάν επιπλέον κρίνεται ότι δεν είναι δυνατή η
 επανόρθωση της παρέκκλισης εντός του ίδιου σχολικού



 3. Τα παιδαγωγικά αυτά μέτρα αξιοποιούνται ως εξής:
 α) Κάθε διδάσκων/ουσα καθηγητής/τρια μπορεί νααξιοποιήσει τα παιδαγωγικά μέτρα α και β.
 β) Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου μπορεί να αξι-οποιήσει τα παιδαγωγικά μέτρα α, β και γ.
 γ) Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών μπορεί να αξιοποιήσει τα παιδαγωγικά μέτρα α, β, γ, δ και ε.
 δ) Την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος μπορεί να την επιβάλει μόνο ο Σύλλογος

Διδασκόντων/ουσών
 με απόφαση στην οποία πρέπει να αιτιολογείται ειδικά ο λόγος για τον οποίο κρίνεται ότι δεν είναι

δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος και με τη
σύμφωνη γνώμη ειδικού των υποστηρικτικών εκπαιδευτικών δομών. Στη συνεδρίαση έχουν
δικαίωμα να παρίστανται ο κηδεμόνας του/της  μαθητή/τριας, καθώς και το προεδρείο της
Μαθητικής Κοινότητας του τμήματος του/της και το προεδρείο του Μαθητικού Συμβουλίου του
σχολείου, οι οποίοι αποχωρούν την ώρα της ψηφοφορίας. Το παιδαγωγικό  μέτρο της αλλαγής
σχολικού περιβάλλοντος ισχύει για το σχολικό έτος εντός του οποίου ελήφθη, από δε το επόμενο
σχολικό έτος ο/η μαθητής/τρια έχει δικαίωμα να επανέλθει στο σχολείο με τη διαδικασία της
μετεγγραφής.

 4. Επιπλέον για τα παιδαγωγικά μέτρα ισχύουν τα εξής:



 5. Οι μαθητές/τριες που αποβάλλονται παραμένουν
 τις ημέρες της αποβολής στο σχολείο, οι ώρες απουσί-
 ας τους από την τάξη καταχωρίζονται και απασχολού-
 νται με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου.
 Η μορφή της απασχόλησης εντός του σχολείου καθορί-
 ζεται από το όργανο που αποφάσισε το συγκεκριμένο
 παιδαγωγικό μέτρο.



Συμπέρασμα

 Το Υπουργείο δείχνει το δρόμο της προσεκτικής και
σταθμισμένης τιμωρίας των μαθητών
απλουστεύοντας τις ποινές .
 Ο φόβος έγκειται να μην αυξηθούν οι αλλαγές

σχολικού περιβάλλοντος για μικρά παραπτώματα.
 Η γνώση κατά το δυνατόν του ποιος είναι ο μαθητής

μας είναι το μόνο μέσο να τον προσεγγίσομε και να
τον βοηθήσομε να αυτοεκτιμηθεί και να μην προβεί
σε αταξίες.
 Όμως παιδί είναι και τα παιδία παίζει και στην ώρα

του μαθήματος!


