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Περίληψη

Εξετάζοντας ελληνικά και διεθνή βιβλιογραφικά δεδο-
μένα που καταδεικνύουν την ανάγκη επιμόρφωσης 
των εκπαιδευτικών για τη διαχείριση προβληματι-
κής συμπεριφοράς μαθητών, από τη μια μεριά και 
τη δυσαρέσκεια από τα παρεχόμενα επιμορφωτικά 
προγράμματα, από την άλλη, η παρούσα έρευνα 
αποσκοπεί να εντοπίσει την αναγκαιότητα και τις 
προδιαγραφές επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε 
θέματα διαχείρισης προβληματικής συμπεριφοράς 
στο σχολείο και τις συγκεκριμένες ανάγκες που αυτή 
η επιμόρφωση οφείλει να καλύψει. 

Συμμετείχαν 706 εκπαιδευτικοί από όλη την 
Ελλάδα, απαντώντας σε αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο 
φτιαγμένο για τις ανάγκες της έρευνας. Τα αποτελέσματα μπορούν να συνοψιστούν 
στα εξής: (α) Παρόλο που οι εξεταζόμενοι δηλώνουν μικρή ικανοποίηση από τα 
επιμορφωτικά προγράμματα που παρακολούθησαν προηγουμένως, πιστεύουν ότι 
ο κατάλληλος σχεδιασμός παρόμοιων προγραμμάτων θα τα καθιστούσε χρήσιμα. 
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(β) Οι βασικές προδιαγραφές που προτείνονται είναι η ενδοσχολική μορφή, η μικρή 
διάρκεια και η υλοποίηση εντός ωραρίου εργασίας, από εν ενεργεία εκπαιδευτι-
κούς ειδικευμένους στη Σχολική Ψυχολογία. (γ) Οι ρητές επιμορφωτικές ανάγκες 
των εκπαιδευτικών διαφοροποιούνται ανάλογα με τη μορφή της προβληματικής 
συμπεριφοράς, τον αυτοπροσδιορισμό του επαγγελματικού ρόλου και τα δημογρα-
φικά χαρακτηριστικά. Συζητείται η δυνατότητα αξιοποίησης των αποτελεσμάτων 
της έρευνας στον σχεδιασμό προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για τη 
διαχείριση προβληματικής συμπεριφοράς στο σχολείο. 

Abstract

Based on Greek and international research findings 
which show the necessity of teacher training in 
student behavior management on the one hand and 
the dissatisfaction from existing training programs 
on the other, this survey aims to identify the need 
and specifications of a teacher training program 
in behavior management and the specific needs 
which a teacher training program in behavior 
management should cover. 706 teachers from 
Greece participated in the survey answering a 
customized questionnaire. The main results are summarized as following: a) 
Although teachers are dissatisfied from their previous participation in behavior 
management training programs, they believe that such programs would be 
useful if they could be appropriately designed. b) Appropriate designing includes 
in-school implementation, short duration and an educator who is experienced 
teacher and has a degree in school psychology. c) Teachers training needs in 
managing student behavior depend on the kind of behavior problems they meet, 
the role they consider to play in schools and their demographics. Implications on 
designing of successful teacher professional education programs are discussed.

1. Εισαγωγή

Λαμβάνοντας υπόψη την καταγεγραμμένη στη βιβλιογραφία ανάγκη επιμόρφωσης 
των εκπαιδευτικών για τη διαχείριση προβληματικής συμπεριφοράς μαθητών και 
τη δυσαρέσκεια από τα ως τώρα παρεχόμενα προγράμματα, η παρούσα εργασία 

Keywords
teacher professional 
development, 
teacher needs, 
designing 
reeducation, 
secondary schools



TΕΥΧΟΣ 6  |  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.310

επιχειρεί να εντοπίσει τις προδιαγραφές αποτελεσματικότητας σχετικών προγραμ-
μάτων και τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών. Αρχικά, ανιχνεύεται η 
γνώμη των εκπαιδευτικών για τις παραμέτρους ενός τέτοιου προγράμματος και 
στη συνέχεια οι επιμορφωτικές τους ανάγκες και οι μεταβλητές που τις επηρεά-
ζουν. Τα ευρήματα μπορούν να αξιοποιηθούν κατά τον σχεδιασμό επιμορφωτι-
κών προγραμμάτων για τη διαχείριση προβληματικής συμπεριφοράς στο σχολείο.

2. Θεωρητικό πλαίσιο

2.1. Επιμορφωτικές ανάγκες εκπαιδευτικών

Με τον όρο «επιμόρφωση εκπαιδευτικών», εννοούμε εκπαιδευτικές δραστηριό-
τητες, θεσμοθετημένες ή μη, που στοχεύουν στην επαγγελματική ή/και προσω-
πική βελτίωση των εκπαιδευτικών μέσω της συμπλήρωσης γνώσεων, της τελει-
οποίησης δεξιοτήτων και του αναστοχασμού στάσεων (Bullough, 2009· Κόκκος, 
2005· Λιγνός, 2006). Η επιμόρφωση αποτελεί βασικό τμήμα της επαγγελματικής 
ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και συνδέει την πανεπιστημιακή εκπαίδευση με 
τη συνταξιοδότηση, απαντώντας σε συγκεκριμένες ανάγκες είτε των εκπαιδευ-
τικών είτε του εκπαιδευτικού συστήματος (Βεργίδης, 2012· Bullough, 2009· 
Collinson, Cook & Conley, 2006· Παπαναούμ, 2005). Οι επιμορφωτικές ανάγκες 
των εκπαιδευτικών διακρίνονται στη βιβλιογραφία σε δύο μεγάλες κατηγορίες: α) 
στις συνειδητές, ρητές ή άρρητες και β) τις μη συνειδητές, οι οποίες αναδύονται 
υπό συγκεκριμένες περιβαλλοντικές συνθήκες (Ayers, 2011· Βεργίδης, 2008). 

2.2. Διαχείριση προβληματικής συμπεριφοράς στο σχολείο

Με τον όρο «προβληματική συμπεριφορά μαθητή», νοείται η ακατάλληλη, ανα-
ποτελεσματική ή/και αποτυχημένη προσπάθεια του μαθητή/της μαθήτριας να 
προσαρμοστεί ομαλά στις απαιτήσεις του σχολείου (Γαλανάκη, 2004). Στη βιβλιο-
γραφία, η προβληματική συμπεριφορά διακρίνεται από τη μη προβληματική με 
βάση δύο γενικές κατηγορίες κριτηρίων: τα στατιστικά, δηλαδή την απόκλιση 
από τον μέσο όρο και τα λειτουργικά, δηλαδή την παρεμπόδιση της λειτουργικό-
τητας του μαθητή/της μαθήτριας. Οι συνήθεις ορισμοί περιλαμβάνουν συνδυασμό 
κριτηρίων και από τις δύο κατηγορίες και κατά κανόνα λαμβάνουν υπόψη: α) 
τις στάσεις και τους κανόνες αναφοράς της κοινότητας στην οποία εμφανίζεται 
η συμπεριφορά, π.χ. κανόνες ενδυμασίας μαθητών, β) τις συνθήκες εκδήλωσης 
της συμπεριφοράς, π.χ. απρόκλητη επιθετικότητα ή αυτοάμυνα, γ) την προσωπι-
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κότητα του παρατηρητή που αποφαίνεται για τη συμπεριφορά, δ) τις επιπτώσεις 
της συμπεριφοράς στον μαθητή/στη μαθήτρια ή το περιβάλλον του/της, ε) την 
ευκολία διακοπής της συμπεριφοράς και στ) τη συχνότητα, ένταση και διάρκεια 
της συμπεριφοράς (Χρηστάκης, 2012). 

Σύμφωνα με τον Walker (1997), η προβληματική συμπεριφορά των μαθητών 
στο σχολικό πλαίσιο μπορεί να διακριθεί σε δύο μεγάλες κατηγορίες, την εξωτερι-
κευμένη και την εσωτερικευμένη. Στην ελληνική βιβλιογραφία, ο Ματσαγγούρας 
(2000), υιοθετώντας τη διάκριση του Walker (1997), προχωρά στην περιγραφή 
κατηγοριών για εξωτερικευμένες και εσωτερικευμένες προβληματικές συμπε-
ριφορές. Στις εξωτερικευμένες εντάσσει προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη, 
προβλήματα σχετικά με το μάθημα και προβλήματα διαπροσωπικών σχέσεων, ενώ 
στις εσωτερικευμένες, συμπεριφορές απόσυρσης τέτοιες που παρεμποδίζουν τη 
συμμετοχή, τη μάθηση και την εξέλιξη του μαθητή.

2.3. Βιβλιογραφική επισκόπηση

Σύμφωνα με ευρήματα ερευνών, οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι τα επιμορ-
φωτικά προγράμματα που έχουν παρακολουθήσει αποτέλεσαν ευκαιρίες ανταλ-
λαγής απόψεων με τους/τις συναδέλφους τους, αλλά δεν συνέβαλαν στην επί-
λυση καθημερινών σχολικών προβλημάτων. Επίσης, δηλώνουν ότι προτιμούν 
ενδοσχολική, εντός ωραρίου μεσαίας ή μικρής διάρκειας επιμόρφωση, η οποία 
θα στοχεύει στην επίλυση προβλημάτων καθημερινότητας, θα συνδυάζει θεωρία 
με πράξη και θα υλοποιείται από εξειδικευμένο/η στην ψυχολογία εν ενεργεία 
εκπαιδευτικό (Γιαννοπούλου, 2005· MacBeath, 2005· Livingston, 2017· ΟΕΠΕΚ, 
2008α, β· Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2010). 

Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού στο σχολείο περιγράφεται ως πολυδιάστατος 
και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη διαχείριση της συμπεριφοράς των μαθητών 
(Βεργίδης, 2012· Machin, Hindmarch, Murray & Richardson, 2015· Φιλόκω-
στα, 2010). Ως ενοχλητικότερη συμπεριφορά μαθητών καταγράφεται η διασπα-
στικότητα (Beaman, 2006· DES, 1989· Maggin, Pustejovsky & Johnson, 2017· 
Πούλου, 2000· Sun & Shek, 2012· Thanos, Kourkoutas & Vitalaki, 2006), ενώ 
ως βασικές επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών αναφέρονται ο εμπλου-
τισμός των γνώσεων ψυχολογίας, η σύνδεση θεωρίας/πράξης και η διαχείριση 
προκλήσεων που προκύπτουν λόγω μαθησιακών δυσκολιών, πολιτισμικών ή/
και κοινωνικοοικονομικών διαφορών (Donaldson, 2010· Ηλιοπούλου και Ανα-
στασιάδου, 2015· ΟΕΠΕΚ, 2008α, β). 
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3. Έρευνα

3.1. Σκοπός και στόχοι της έρευνας

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των ρητών αναγκών των 
εκπαιδευτικών για τη διαχείριση προβληματικής συμπεριφοράς στο σχολείο και 
των παραμέτρων σχετικού επιμορφωτικού προγράμματος. Στους επί μέρους στό-
χους περιλήφθηκαν: α) η διερεύνηση της αναγκαιότητας και των προδιαγραφών 
επιμόρφωσης για τη διαχείριση προβληματικής συμπεριφοράς στο σχολείο, β) 
η διερεύνηση του αντιληπτού ρόλου του/της εκπαιδευτικού, των μορφών προ-
βληματικής συμπεριφοράς που εκδηλώνονται στο σχολείο και των ρητών επι-
μορφωτικών αναγκών, γ) η ανίχνευση πιθανής συσχέτισης μεταξύ των ρητών 
επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών με τις μορφές προβληματικής 
συμπεριφοράς που συναντούν, τον επαγγελματικό τους ρόλο και τα δημογραφι-
κά τους χαρακτηριστικά.

3.2. Ερευνητικά ερωτήματα

–  Ποια είναι η αναγκαιότητα και οι προδιαγραφές επιμόρφωσης για τη διαχεί-
ριση προβληματικής συμπεριφοράς; 

–  Πώς αντιλαμβάνονται οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί τον ρόλο τους στο σχο-
λείο; 

–  Ποια είναι η ενοχλητικότερη μορφή προβληματικής συμπεριφοράς των μαθη-
τών;

–  Ποιες είναι οι ανάγκες και οι παράμετροι επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών; 
–  Διαφοροποιούνται οι ρητές επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών ανά-

λογα με τον επαγγελματικό ρόλο, τη μορφή προβληματικής συμπεριφοράς 
και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά;

3.3. Μεθοδολογία

3.3.1. Δείγμα της έρευνας
Ως μέθοδος δειγματοληψίας χρησιμοποιήθηκε η «δειγματοληψία κατά στρώ-

ματα». Επιλέχθηκε τυχαία μια Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης από κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα της Ελλάδας και στη 
συνέχεια μια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το ερευνητικό εργαλείο 
στάλθηκε ηλεκτρονικά σε όλα τα σχολεία των επιλεγμένων Διευθύνσεων, με την 
παράκληση να συμπληρωθεί από τους εκπαιδευτικούς. Έτσι, συλλέχθηκαν 723 
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ερωτηματολόγια από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, Δ́  
Αθήνας, Μαγνησίας, Ιωαννίνων, Δυτικής Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου και Λακω-
νίας. Από αυτά, τα 17 είχαν ελλείψεις στη συμπλήρωση και απορρίφθηκαν, ενώ 
τα υπόλοιπα 706 ήταν έγκυρα (ποσοστό 97,7%). Η κατανομή και τα χαρακτηρι-
στικά του δείγματος φαίνονται στον Πίνακα 1. Η αναλογία Γυμνασίων, Γενικών 
και Επαγγελματικών Λυκείων, καθώς και η γεωγραφική αντιπροσώπευση των 
σχολείων ήταν παρόμοια στο δείγμα και τον γενικό πληθυσμό αυτής της έρευ-
νας (βλ. Κορδής, 2016). 

Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος

Χαρακτηριστικά Ν %
Φύλο

Άνδρες 267 37,8
Γυναίκες 439 62,2
Σύνολο 706
Ηλικία ΜΟ = 48,2

Οικογενειακή κατάσταση
Έγγαμοι 556 78,9
Άγαμοι 105 14,9
Χήροι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, σε σχέση 44 6,2
Σύνολο 706

Ειδικότητα
Θετικών μαθημάτων 196 27,8
Φιλόλογοι – Θεολόγοι 280 39,7
Μαθημάτων ειδικότητας 153 21,7
Καλλιτεχνικών μαθημάτων 77 10,9
Χρόνια υπηρεσίας ΜΟ = 18,4

Είδος σχολείου
Γυμνάσιο 368 52,1
Ενιαίο Λύκειο 244 34,6
Επαγγελματικό Λύκειο 94 13,3

Περιοχή σχολείου
Θράκη 74 10,5
Κεντρική Μακεδονία 198 28
Ήπειρος 91 12,9
Θεσσαλία 76 10,8
Αττική 104 14,7
Πελοπόννησος 84 11,9
Νησιά 79 11,2
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3.3.2. Ερευνητικό εργαλείο
Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ανιχνεύει στο πρώτο μέρος 

δημογραφικά χαρακτηριστικά και στο δεύτερο τις επιμορφωτικές ανάγκες των 
εκπαιδευτικών κατά την αντιμετώπιση προβληματικής συμπεριφοράς στο σχο-
λείο. Οι επιμορφωτικές ανάγκες διερευνήθηκαν με τη βοήθεια 15 κλειστών ερω-
τήσεων (2-6 υποερωτήματα σε καθεμία), στις οποίες οι εκπαιδευτικοί σημείωναν 
κατά πόσο συμφωνούσαν ή όχι σε μια πεντάβαθμη κλίμακα τύπου Likert από το 1 
(διαφωνώ τελείως) ως το 5 (συμφωνώ απόλυτα), ενώ σε κάθε υποερώτημα περι-
λήφθηκε εναλλακτική ανοιχτή απάντηση «άλλο». Ο σχεδιασμός του ερωτηματο-
λογίου έγινε με βάση: α) τη σχετική ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία (Κυριάκη 
και Παρδάλη, 2012· ΟΕΠΕΚ, 2008α, β, γ· Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2010· TALIS, 
2013), β) τα συμπεράσματα ομάδας εστίασης που διενεργήθηκε, με στόχο την 
επιλογή των ερωτήσεων του παρόντος ερωτηματολογίου. Στην ομάδα εστίασης 
συμμετείχαν 11 εν ενεργεία εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπη-
ρετούσαν σε διαφορετικά σχολεία της Θεσσαλονίκης. Οι άξονες της συζήτησης 
αφορούσαν την αναγκαιότητα της επιμόρφωσης για τη διαχείριση προβληματικής 
συμπεριφοράς στο σχολείο, τον προσδιορισμό των κύριων μορφών προβλημα-
τικής συμπεριφοράς και των ρόλων που καλούνται να παίξουν οι εκπαιδευτικοί 
στο σχολείο, την ανίχνευση των επιμορφωτικών αναγκών και των επιθυμητών 
παραμέτρων σχετικού επιμορφωτικού προγράμματος.

Αφού συντάχθηκε το ερωτηματολόγιο, έγινε πιλοτική εφαρμογή του σε μια 
ομάδα 15 εκπαιδευτικών, με στόχο τη δοκιμή της καταλληλότητας και τη βελ-
τίωσή του. Έπειτα, αφού έγιναν οι διορθώσεις, το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε 
στο επιλεγμένο δείγμα. 

3.4. Αποτελέσματα

3.4.1. Αναγκαιότητα και προδιαγραφές επιμόρφωσης για τη διαχείριση 
προβληματικής συμπεριφοράς 

Από την ανάλυση των δεδομένων της παρούσας μελέτης προέκυψε ότι περισ-
σότεροι από τους/τις μισούς/μισές συμμετέχοντες/συμμετέχουσες είχαν παρακο-
λουθήσει επιμορφωτικά προγράμματα για τη διαχείριση προβληματικής συμπε-
ριφοράς στο σχολείο (391 εκπαιδευτικοί, ποσοστό 55,4%). Σύμφωνα με τις απα-
ντήσεις τους, τα προγράμματα αυτά συνέβαλαν μέτρια στην επαγγελματική τους 
εξέλιξη τόσο όσον αφορά την «υποστήριξη του πολυδιάστατου ρόλου τους στο 
σχολείο» (ΜΟ 3,35, ΤΑ 1) και τη «συμπλήρωση των θεωρητικών τους γνώσεων» 
(ΜΟ 3,34, ΤΑ 0,92), όσο και σε σχέση με την «επίλυση καθημερινών σχολικών 
προβλημάτων» (ΜΟ 3,2, ΤΑ 1) και τη «βελτίωση της διδακτικής τους επάρκειας» 
(ΜΟ 3, ΤΑ 0,97). Όσον αφορά την αναγκαιότητα μελλοντικής επιμόρφωσης για 
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τη διαχείριση προβληματικής συμπεριφοράς, οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι είναι 
«πολύ αναγκαία» (ΜΟ 3,98, ΤΑ 0,74). 

Σχετικά με τις παραμέτρους επιμόρφωσης, οι εξεταζόμενοι δήλωσαν ότι οι 
μέθοδοι που προτιμούν είναι κατά σειρά συχνότητας: α) η «συζήτηση προβλημά-
των σχολικής καθημερινότητας» (ΜΟ 4,2, ΤΑ 0,84), β) οι «βιωματικές ασκήσεις» 
(ΜΟ 4,14, ΤΑ 0,94), γ) η «μελέτη περιπτώσεων καλών πρακτικών» (ΜΟ 4,1, ΤΑ 
0,83), δ) η «πιλοτική εφαρμογή των δραστηριοτήτων επιμόρφωσης στο σχολείο 
με την υποστήριξη του επιμορφωτή» (ΜΟ 3,76, ΤΑ 0,92), ε) ο «σχεδιασμός εκπαι-
δευτικών παρεμβάσεων ατομικά ή από ομάδα εκπαιδευτικών» (ΜΟ 3,74, ΤΑ 0,89) 
και στ) η «εισήγηση από τον επιμορφωτή» (ΜΟ 3, ΤΑ 0,91). 

Η μορφή που θεωρούν ότι πρέπει να έχει ένα τέτοιο επιμορφωτικό πρόγραμμα 
είναι κατά σειρά συχνότητας προτίμησης: α) «ενδοσχολική επιμόρφωση» (MO 4,3, 
TA 0,88), β) «εκτός σχολείου επιμόρφωση» (ΜΟ 3, 6, TA 1), γ) «εξ αποστάσεως 
επιμόρφωση» (MO 3, TA 1,1). 

Η διάρκεια που προτιμάται κατά σειρά συχνότητας είναι: α) «μικρή, ως 60 
ώρες» (49%), β) μεσαία, 61-150 ώρες (37%), γ) μεγάλη, 151-300 ώρες (14%). 

Η χρονική περίοδος που θεωρείται κατάλληλη για την υλοποίηση τέτοιων 
επιμορφωτικών προγραμμάτων είναι: α) «κατά την απουσία των μαθητών από το 
σχολείο» (ΜΟ 3,5, ΤΑ 1,3), β) «κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου» (ΜΟ 3,4, 
ΤΑ 1,2), γ) «εκτός ωραρίου λειτουργίας του σχολείου» (ΜΟ 3,3, ΤΑ 1,1). 

Ο καταλληλότερος επιμορφωτής θεωρείται κατά σειρά προτίμησης: α) «Ο/η 
ειδικευμένος/η στη Σχολική Ψυχολογία εκπαιδευτικός» (ΜΟ 4,5, ΤΑ 0,75), β) 
«Ο/η ψυχολόγος» (ΜΟ 4, ΤΑ 0,87), γ) «Ο/η σχολικός/η σύμβουλος» (ΜΟ 2,66, ΤΑ 
1), δ) «Ο/η καθηγητής/τρια Πανεπιστημίου» (ΜΟ 2,63, ΤΑ 1,1) ε) «Το στέλεχος 
Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών» (ΜΟ 2,5, ΤΑ 1). 

3.4.2. Ρόλος του εκπαιδευτικού
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σχολείο, σύμφωνα με τα δεδομένα της παρού-

σας έρευνας, είναι κατά σειρά συχνότητας: η «έμπνευση, καθοδήγηση, διευκόλυν-
ση μαθητών στην απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων» (ΜΟ 4,4, ΤΑ 0,67), 
η «προώθηση της ανάπτυξης της προσωπικότητας των μαθητών» (ΜΟ 4,3, ΤΑ 
0,71), η «συνεργασία με γονείς, συναδέλφους, εξωσχολικούς φορείς προς όφελος 
των μαθητών» (ΜΟ 4,17, ΤΑ 0,85), η «παροχή προτύπου στους μαθητές» (ΜΟ 
4,13, ΤΑ 0,87), η «ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών για τον επαγ-
γελματικό τους προσανατολισμό, προσωπικά ή κοινωνικά θέματα» (ΜΟ 4,11, ΤΑ 
0,81), η «προάσπιση των δικαιωμάτων των μαθητών» (ΜΟ 3,9, ΤΑ 0,95), η «αξι-
ολόγηση των μαθητών» (ΜΟ 3,7, ΤΑ 0,1) και η «υποστήριξη, συμπλήρωση ή/και 
αντιστάθμιση του γονεϊκού ρόλου» (ΜΟ 3,1, ΤΑ 1). 
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3.4.3. Μορφές προβληματικής συμπεριφοράς 
Οι μορφές προβληματικής συμπεριφοράς, που δηλώνουν οι εκπαιδευτικοί ότι 

συναντούν στο σχολείο, είναι κατά σειρά συχνότητας οι «συμπεριφορές που απο-
σκοπούν σε προσέλκυση της προσοχής με αρνητικό τρόπο» (ΜΟ 3,57, ΤΑ 0,96), 
οι «επιθετικές συμπεριφορές» (ΜΟ 3, ΤΑ 1), οι «συμπεριφορές αντίστασης» (ΜΟ 
2,89, ΤΑ 0,95), οι «συμπεριφορές που φανερώνουν ακραίες συναισθηματικές 
καταστάσεις» (ΜΟ 2,74, ΤΑ 1), οι «συμπεριφορές που είναι αποτέλεσμα διαγνω-
σμένων ειδικών αναγκών» (ΜΟ 2,728, ΤΑ 1), οι «συμπεριφορές απόσυρσης» (ΜΟ 
2,726, ΤΑ 0,94), οι «παραβατικές συμπεριφορές» (ΜΟ 2,725, ΤΑ 1) και οι «συμπε-
ριφορές που οφείλονται σε πολιτισμικές ή κοινωνικοοικονομικές διαφορές των 
μαθητών» (ΜΟ 2,70, ΤΑ 1).

Παραγοντική ανάλυση στα δεδομένα εμφάνισε δύο παράγοντες, o πρώτος εκ 
των οποίων περιλαμβάνει εμπρόθετες προβληματικές συμπεριφορές, που είναι 
και οι συχνότερες και ο δεύτερος μη εμπρόθετες προβληματικές συμπεριφορές 
(βλ Πίνακα 2).

Πίνακας 2. Κατηγοριοποίηση μορφών προβληματικής συμπεριφοράς

Δηλώσεις
Παράγοντες

Εμπρόθετες ΠΣ Μη εμπρόθετες ΠΣ

1. Συμπεριφορές που αφορούν επιθετικότητα 0,78

2. Συμπεριφορές που αφορούν απόσυρση 0,63

3. Συμπεριφορές που αφορούν αντίσταση 0,83

4. Συμπεριφορές που αφορούν παραβατικότητα 0,63

5. Συμπεριφορές που αφορούν αρνητική προσέλκυση προσοχής 0,47 0,49

6. Ακραίες συναισθηματικές καταστάσεις 0,77

7. Συμπεριφορές που αφορούν διαγνωσμένες ειδικές ανάγκες 0,82

8. Συμπεριφορές που αφορούν πολιτισμικές ή κοινωνικές  
διαφορές μαθητών

0,65

Ποσοστό εξηγούμενης διακύμανσης κάθε παράγοντα 30,63 27,24

Ποσοστό εξηγούμενης διακύμανσης συνολικά 57,87

3.4.4. Ρητές επιμορφωτικές ανάγκες εκπαιδευτικών
Οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών για τη διαχείριση προβληματι-

κής συμπεριφοράς στο σχολείο είναι, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στο δείγμα 
μας, η «συμπλήρωση γνώσεων και πρακτικών στη στήριξη μαθητών με ειδικές 
ανάγκες» (ΜΟ 3,8, ΤΑ 0,97), η «εποπτεία και ανατροφοδότηση πρακτικών δια-
χείρισης προβληματικής συμπεριφοράς» (ΜΟ 3,7, ΤΑ 1), η «συμπλήρωση γνώ-
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σεων και πρακτική εξάσκηση διαχείρισης ομάδας» (ΜΟ 3,63, ΤΑ 1), η «βελτίωση 
της ικανότητας πρόβλεψης προβληματικής συμπεριφοράς» (ΜΟ 3,61, ΤΑ 1), η 
«εξάσκηση κοινωνικών δεξιοτήτων για αποτελεσματική επικοινωνία/συνεργασία 
με μαθητές/γονείς/συναδέλφους» (ΜΟ 3,5, ΤΑ 1,2), η «συμπλήρωση γνώσεων 
Ψυχολογίας» (ΜΟ 3,3, ΤΑ 0,99), η «συμπλήρωση γνώσεων και πρακτική εξάσκη-
ση προσαρμογής του μαθήματος στις δυνατότητες των μαθητών» (ΜΟ 3,2, ΤΑ 
1), η «συμπλήρωση γνώσεων και πρακτική εξάσκηση μεθόδευσης διδασκαλίας» 
(ΜΟ 3,1, ΤΑ 1), η «συμπλήρωση γνώσεων Παιδαγωγικής» (ΜΟ 3, ΤΑ 1) και η 
«συμπλήρωση γνώσεων Κοινωνιολογίας» (ΜΟ 2,8, ΤΑ 1).

Η παραγοντική ανάλυση κατέδειξε δύο κατηγορίες επιμορφωτικών αναγκών. 
Στην πρώτη περιλαμβάνονται ανάγκες εμπλουτισμού θεωρητικών γνώσεων και 
στη δεύτερη, ανάγκες πρακτικής εξάσκησης δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση 
προβληματικών συμπεριφορών, που ήταν και συχνότερες (βλ. Πίνακα 3).

Πίνακας 3. Παραγοντική ανάλυση των «επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών»

Επιμορφωτικές ανάγκες εκπαιδευτικών
Παράγοντες

Ανάπτυξη δεξιοτήτων
Εμπλουτισμός θεωρητικών 

γνώσεων

Στήριξη μαθητών με ειδικές ανάγκες 0,49

Εποπτεία χρησιμοποιούμενων πρακτικών 0,80

Διαχείριση ομάδας (Θ/Π) 0,79

Προώθηση ικανότητας πρόβλεψης ΠΣ 0,78

Εξάσκηση δεξιοτήτων επικοινωνίας 0,84

Συμπλήρωση γνώσεων Ψυχολογίας 0,81

Προσαρμογή μαθήματος στις δυνατότητες. των μαθητών 0,65

Μεθόδευση διδασκαλίας (Θ/Π) 0,50 0,55

Συμπλήρωση γνώσεων Παιδαγωγικής 0,87

Συμπλήρωση γνώσεων Κοινωνιολογίας 0,87

Ποσοστό εξηγούμενης διακύμανσης κάθε παράγοντα 35,07 29,3

Ποσοστό εξηγούμενης διακύμανσης συνολικά 64,04

3.4.5. Συσχέτιση επιμορφωτικών αναγκών με τον ρόλο του εκπαιδευτικού 
Προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών 

διαφοροποιούνται ανάλογα με τον ρόλο που θεωρεί ο εκπαιδευτικός ότι έχει στο 
σχολείο, εφαρμόστηκε συσχέτιση Pearson μεταξύ των μεταβλητών «Επιμορφω-
τικές ανάγκες εκπαιδευτικών» και «Ρόλοι εκπαιδευτικού». Όπως φαίνεται στον 
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Πίνακα 4, οι επιμορφωτικές ανάγκες αλλάζουν ανάλογα με τον ρόλο που ο/η 
εκπαιδευτικός υιοθετεί στο σχολείο. Όταν π.χ. ο ρόλος που προτάσσεται είναι «η 
υποστήριξη των μαθητών στην απόκτηση γνώσεων», οι ανάγκες επιμόρφωσης 
που δηλώνονται είναι η «στήριξη μαθητών με ειδικές ανάγκες», η «διαχείριση 
ομάδας», η «μεθόδευση της διδασκαλίας», η «αποτελεσματική επικοινωνία», 
η «πρόβλεψη προβληματικής συμπεριφοράς», η «προσαρμογή του μαθήματος 
στους μαθητές», οι «γνώσεις ψυχολογίας» και η «παροχή εποπτείας». Αντίθετα, 
όταν ο ρόλος που προτάσσεται είναι η «αξιολόγηση των μαθητών», οι ανάγκες 
επιμόρφωσης περιορίζονται στην «εποπτεία» και (λιγότερο) στην «αποτελεσμα-
τική επικοινωνία».

Πίνακας 4. Συσχέτιση επιμορφωτικών αναγκών με τον ρόλο του εκπαιδευτικού

Επιμορφ.  
ανάγκες

Ρόλοι
     Στ

ήρ
ιξη

 μ
αθ

. μ
ε 

ει
δι

κέ
ς α

νά
γκ

ες

Επ
οπ

τε
ία

  
πρ

ακ
τικ

ώ
ν 

Δι
αχ

εί
ρι

ση
 

ομ
άδ

ας

Ικ
αν

ότ
ητ

α 
 

πρ
όβ

λε
ψη

ς Π
Σ

Απ
οτ

ελ
εσ

μα
τικ

ή 
επ

ικ
οι

νω
νί

α

Γν
ώ

σε
ις 

 
Ψ

υχ
ολ

ογ
ία

ς

Πρ
οσ

αρ
μο

γή
  

μα
θή

μα
το

ς

Μ
εθ

όδ
ευ

ση
  

δι
δα

σκ
αλ

ία
ς 

Γν
ώ

σε
ις 

 
Πα

ιδ
αγ

ω
γι

κή
ς

Γν
ώ

σε
ις 

 
Κο

ιν
ω

νι
ολ

ογ
ία

ς

Συμπλήρωση ρόλου 
γονέων

0,181** 0,172** 0,087* 0,114** 0,135** 0,210** 0,142** 0,178** 0,185* 0,205**

Απόκτηση γνώσεων 
(μαθ.)

0,241** 0,236** 0,201** 0,188** 0,176** 0,131** 0,114** 121** 0,061 0,057

Προώθηση  
προσωπικότητας

0,247** 0,233** 0,147** 0,144** 0,183** 0,154** 0,088* 0,107** 0,116** 0,101**

Επαγγελματικός  
προσανατολισμός

0,210** 0,252** 0,152** 0,191** 0,243** 0,190** 0,140** 0,164** 0,134** 0,106**

Προάσπιση  
δικαιωμάτων

0,192** 0,221** 0,092* 0,119** 0,188** 0,210** 0,110** 0,125** 0,112** 0,167**

Συνεργασίες προς  
όφελος μαθητών

0,221** 0,271** 0,160** 0,155** 0,217** 0,202** 0,106** 0,106** 0,133** 0,113**

Παροχή προτύπου 0,152** 0,195** 0,101** 0,086* 0,103** 0,196** 0,122** 0,130** 0,157** 0,173**

Αξιολόγηση 0,083 0,144** 0,027 0,055 0,084* 0,036 0,019 0,035 0,011 -0,041

3.4.6. Συσχέτιση επιμορφωτικών αναγκών με τη μορφή προβληματικής 
συμπεριφοράς

Προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευ τικών 
διαφοροποιούνται ανάλογα με τη μορφή προβληματικής συμπεριφοράς που 
συναντούν στο σχολείο, εφαρμόστηκε συσχέτιση Pearson μεταξύ των μεταβλητών 
«Επιμορφωτικές ανάγκες εκπαιδευτικών» και «Προβληματική συμπεριφορά μαθη-
τών». Όπως γίνεται φανερό στον Πίνακα 5, οι επιμορφωτικές ανάγκες αλλάζουν 
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ανάλογα με την προβληματική συμπεριφορά. Όταν π.χ. η προβληματική συμπε-
ριφορά είναι η «επιθετικότητα» και η «αντίσταση», οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι 
δεν χρειάζονται «γνώσεις Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής και Κοινωνιολογίας», ενώ 
όταν η προβληματική συμπεριφορά είναι η «παραβατικότητα», δηλώνουν ότι δεν 
χρειάζονται επιμόρφωση στη «στήριξη μαθητών με ειδικές ανάγκες». 

Πίνακας 5. Συσχέτιση επιμορφωτικών αναγκών εκπαιδευτικών με προβληματική συμπεριφορά 
μαθητών
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Γνώσεις  
Ψυχολογίας

0,083* 0,116** 0,048 0,095* 0,138** 0,136** 0,116** 0,096*

Γνώσεις  
Παιδαγωγικής

0,057 0,152** 0,009 0,118** 0,107** 0,092* 0,157** 0,074*

Γνώσεις  
Κοινωνιολογίας

0,017 0,141** -0,008 0,134** 0,134** 0,159** 0,243** 0,111**

Μεθόδευση  
διδασκαλίας

0,158** 0,163** 0,162** 0,099** 0,175** 0,145** 0,199** 0,172**

Προσαρμογή 
μαθήματος

0,161** 0,126** 0,166** 0,138** 0,174** 0,136** 0,168** 0,174**

Διαχείριση  
ομάδας 

0,216** 0,180** 0,220** 0,121** 0,203** 0,117** 0,145** 0,136**

Στήριξη μαθ. με  
ειδικές ανάγκες

0,155** 0,146** 0,117** 0,054 0,153** 0,160** 0,195** 0,154**

Ικανότητα  
πρόβλεψης ΠΣ 

0,233** 0,182** 0,212** 0,112** 0,195** 0,156** 0,115** 0,162**

Αποτελεσματική  
επικοινωνία 

0,224** 0,101** 0,213** 0,087* 0,155** 0,119** 0,082* 0,138**

Εποπτεία 0,229** 0,118** 0,226** 0,084* 0,174** 0,126** 0,148** 0,136**

3.4.7. Συσχέτιση επιμορφωτικών αναγκών με δημογραφικά χαρακτηριστικά  
των εκπαιδευτικών

Προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών 
διαφοροποιούνται ανάλογα με τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά, εφαρμόστηκε 
συσχέτιση Pearson μεταξύ των μεταβλητών «Επιμορφωτικές ανάγκες εκπαιδευ-
τικών» και «Δημογραφικά χαρακτηριστικά». Όπως φαίνεται στον Πίνακα 6, όσο 
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αυξάνεται η ηλικία των εκπαιδευτικών τόσο λιγότερο αυτοί/αυτές δηλώνουν ότι 
χρειάζονται «επιμόρφωση για τη διαχείριση ομάδας» και τόσο περισσότερο «εμπλου-
τισμό των γνώσεων στην Κοινωνιολογία». Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί δηλώνουν 
συχνότερα από όσο οι άνδρες συνάδελφοί τους ότι χρειάζονται «επιμόρφωση 
για τη στήριξη μαθητών με ειδικές ανάγκες». Οι φιλόλογοι και οι καθηγητές που 
διδάσκουν μαθήματα ειδικότητας δηλώνουν συχνότερα από τους γυμναστές και 
τους καθηγητές καλλιτεχνικών μαθημάτων ότι χρειάζονται «επιμόρφωση, ώστε 
να αναπτύξουν την ικανότητά τους να προβλέπουν προβληματικές συμπεριφορές 
μαθητών». Οι καθηγητές που εργάζονται σε Γυμνάσιο δηλώνουν συχνότερα από 
τους καθηγητές που εργάζονται σε ΕΠΑΛ και ΓΕΛ ότι χρειάζονται «επιμόρφωση 
για τη στήριξη μαθητών με ειδικές ανάγκες», ενώ οι καθηγητές των ΓΕΛ δηλώ-
νουν σπανιότερα από τους συναδέλφους τους που εργάζονται σε Γυμνάσια και 
ΕΠΑΛ ότι χρειάζονται επιπλέον «γνώσεις Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής και Κοινω-
νιολογίας» ή «επιμόρφωση στο πώς να προσαρμόζουν το μάθημα στις ανάγκες 
των μαθητών». Τέλος, οι εκπαιδευτικοί αυξημένων προσόντων, συγκρινόμενοι 
με τους συναδέλφους τους που έχουν μόνο τα απαραίτητα προσόντα διορισμού, 
δηλώνουν ότι χρειάζονται περισσότερη «εποπτεία».

Πίνακας 6. Συσχέτιση επιμορφωτικών αναγκών με δημογραφικά χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών
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4. Συζήτηση – Συμπεράσματα

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, διαπιστώνουμε ότι οι 
εκπαιδευτικοί θεωρούν την επιμόρφωση για τη διαχείριση προβληματικής 
συμπεριφοράς στο σχολείο πολύ αναγκαία, παρόλο που δηλώνουν ότι παρόμοια 
επιμορφωτικά προγράμματα στο παρελθόν αποδείχθηκαν μέτριας αποτελεσμα-
τικότητας. Θεωρούν ότι η αποτελεσματικότητα της επιμόρφωσης μπορεί να βελ-
τιωθεί αν τηρηθούν βασικές προδιαγραφές, όπως μικρή διάρκεια, ενδοσχολική 
μορφή, εμψύχωση από εκπαιδευτικό αυξημένων προσόντων και ενασχόληση 
με προβλήματα καθημερινότητας, αξιοποιώντας μελέτες περίπτωσης, βιωμα-
τικές ασκήσεις και εποπτεία. Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν με ευρήματα άλλων 
ερευνών (Γιαννοπούλου, 2005· MacBeath, 2005· ΟΕΠΕΚ, 2008α, β· Παιδαγω-
γικό Ινστιτούτο, 2010). Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν επίσης ότι ο ρόλος τους στο 
σχολείο είναι πολυδιάστατος, περιλαμβάνει την αντιμετώπιση προβληματικής 
συμπεριφοράς, συνήθως εμπρόθετης (συμφωνία με Βεργίδης, 2012· Κυριάκη, 
2005· Machin et al., 2015· ΟΕΠΕΚ, 2008α· Φιλόκωστα, 2010) και έχουν ανάγκη 
πρακτικής εξάσκησης σε δεξιότητες αντιμετώπισής της (συμφωνία με Donaldson, 
2010· Ηλιοπούλου και Αναστασιάδου, 2015· ΟΕΠΕΚ, 2008α, β· Φιλόκωστα, 2010). 
Παρατηρείται, τέλος, ότι οι ρητές επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών δια-
φοροποιούνται ανάλογα με τη μορφή προβληματικής συμπεριφοράς που αντιμε-
τωπίζουν, τον επαγγελματικό ρόλο που θεωρούν ότι έχουν και τα δημογραφικά 
τους χαρακτηριστικά.

Συμπεραίνουμε δηλαδή ότι οι απόψεις των εκπαιδευτικών όσον αφορά την 
επιμόρφωση και τις επιμορφωτικές τους ανάγκες παραμένουν σταθερές στον 
χρόνο, παρά τις κοινωνικοοικονομικές και εκπαιδευτικές αλλαγές που σημειώ-
θηκαν τη δεκαετία που μεσολάβησε από την τελευταία παρόμοια διερεύνηση σε 
ελληνικό πληθυσμό (βλ. 2005· ΟΕΠΕΚ, 2008α, β· Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2010). 
Συμπεραίνουμε επίσης ότι η σταθερότητα των απόψεων για την επιμόρφωση και 
η προσεκτική διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών δεν μπόρεσαν να εγγυηθούν 
τον σχεδιασμό αποτελεσματικών επιμορφωτικών προγραμμάτων. Σε αυτό φαίνε-
ται να παίζει καθοριστικό ρόλο το γεγονός ότι τόσο η διερεύνηση αναγκών όσο 
και ο σχεδιασμός επιμορφωτικών προγραμμάτων γίνεται ενιαία για όλους τους 
εκπαιδευτικούς του τόπου μας και όχι ξεχωριστά για κάθε σχολείο. Είναι γεγο-
νός ότι εκτός από παράγοντες που ήδη περιγράφηκαν (μορφή προβληματικής 
συμπεριφοράς, ρόλος εκπαιδευτικού, δημογραφικά χαρακτηριστικά), κάθε σχο-
λείο έχει ιδιαιτερότητες που σχετίζονται με τη σύνθεση του συλλόγου διδασκό-
ντων και τα χαρακτηριστικά των μαθητών που φοιτούν. Οι ιδιαιτερότητες αυτές 
επιδρούν και διαμορφώνουν/καθορίζουν τις επιμορφωτικές ανάγκες, δεν είναι 
δυνατόν όμως να ληφθούν υπόψη από κεντρικά σχεδιασμένα επιμορφωτικά 
προγράμματα. Επίσης, προγράμματα που σχεδιάζονται για να απευθυνθούν στο 
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σύνολο των εκπαιδευτικών, δεν είναι δυνατόν να διαθέτουν την ευελιξία που 
απαιτείται για την ανταπόκριση σε μεταβαλλόμενες ανάγκες, που απορρέουν από 
μεταβαλλόμενες συνθήκες. 

Μια πρόταση για την αντιμετώπιση των αδυναμιών της επιμόρφωσης που 
παρέχεται κεντρικά είναι η υιοθέτηση πρακτικών ενδοσχολικής επιμόρφωσης, 
οι οποίες μάλιστα, στην έρευνά μας, βρέθηκε ότι προτιμώνται από τους εκπαι-
δευτικούς. Οι εστιασμένες στο σχολείο επιμορφωτικές δράσεις μπορούν να σχε-
διαστούν με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες των εκπαιδευτικών, να εφαρμοστούν 
στοχευμένα και να αναπροσαρμοστούν ταχύτατα στις μεταβαλλόμενες ανάγκες. 
Έτσι, η ενδοσχολική επιμόρφωση μπορεί να συμβάλει τόσο στην αποτελεσματι-
κότητα/βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου όσο και στην ανάπτυξη της αυτονο-
μίας της σχολικής μονάδας. 
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