TI ΘΑ KANETE OTAN...
... μαθητές με ΕΜΔ εμφανίζουν εναντιωματική συμπεριφορά?

EMΔ και εναντιωματική συμπεριφορά
Το διαρκές συναίσθημα της διαφορετικότητας, η καθημερινή απογοήτευση ή η αδυναμία
κατανόησης των αποχρώσεων της κοινωνικής ζωής μπορεί να οδηγήσει σε αυτό που
εκδηλώνεται ως αρνητική συμπεριφορά. Ειδικά για τους εφήβους κάτι που μπορεί
ενδεχομένως να τους κάνει να αισθάνονται πως περνούν απαρατήρητοι.
Ορισμένες σκέψεις που μπορείτε να εφαρμόσετε εντός τάξης:
Διαχειριστείτε τις κακές συμπεριφορές, βοηθώντας τους να κατανοήσουν τα συναισθήματά
τους και ορίστε κανόνες σχετικά με τον τρόπο συμπεριφοράς εντός τάξης
Να είστε σταθεροί και άμεσοι στις αποφάσεις σας
Δώστε στον μαθητή που εκδηλώνει συμπεριφορές την ευκαιρία να απαντήσει
Περιγράψτε συγκεκριμένα την μη αποδεκτή συμπεριφορά και βοηθήστε τους μαθητές να
κατανοήσουν τις συνέπειες της κακής συμπεριφοράς και να αναλάβουν την ευθύνη
Βεβαιωθείτε ότι οι μαθητές κατανοούν ότι απαράδεκτη είναι η κακή συμπεριφορά που
εκδηλώνουν, κι όχι οι ίδιοι
Παρουσιάζετε και διευκρινίστε τακτικά τους κανόνες της τάξης έτσι ώστε όλοι οι μαθητές να
γνωρίζουν τις ρουτίνες της τάξης και της καθημερινής οργάνωσης
Δείξτε και ενισχύστε την συμπεριφορά που αναμένετε από τους μαθητές σας
Επικεντρωθείτε στην αναγνώριση και επιβράβευση αποδεκτής συμπεριφοράς περισσότερο,
από την τιμωρία προς μία μη αποδεκτή συμπεριφορά
Αγνοήστε ή περιορίστε μικρά προβλήματα αντί να διαταράξετε τον ειρμό και τις ισορροπίες
εντός τάξης
Μείνετε κοντά στους μαθητές που έχουν ιδιαιτερότητες κατά τη διάρκεια των διαλλειμάτων
Εντοπίστε τα σημεία στα οποία ο μαθητής με ΕΜΔ έχει δεξιότητες, και ενθαρρύνετε τον, ώστε
να αισθανθεί σημαντικό μέλος της ομάδας
Προτεινόμενα εργαλεία:
 Too noisy Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα μέγιστο επίπεδο θορύβου για τις δραστηριότητες
στην τάξη και σε περίπτωση υπέρβασης της έντασης, ηχεί ένας συναγερμός. Για να
ενθαρρύνετε τους μαθητές σας να συνεργάζονται ήσυχα, μπορείτε να συζητήσετε
ορισμένες συνέπειες, όπως απώλεια προνομίων κάθε φορά που ενεργοποιείται ο
συναγερμός.

 ClassDojo Μία εφαρμογή που σας επιτρέπει να απονέμετε στους μαθητές βαθμούς για
θετικές συμπεριφορές εντός τάξης και αντίστοιχα να αφαιρείτε όταν εκδηλώνονται
αρνητικές συμπεριφορές.

