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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η παρούσα ελληνική έκδοση αποτελεί μετάφραση του φινλανδικού εγχειριδίου CICO. 

Ορισμένες πτυχές της ελληνικής έκδοσης του εγχειριδίου διαφέρουν από τις φινλανδικές και 

σουηδικές εκδόσεις που χρησιμοποιούνται στη Φινλανδία. Οι αλλαγές έγιναν για την 

καλύτερη προσαρμογή της υποστήριξης CICO με το περιβάλλον του Σχολικού Συστήματος 

Προώθησης Θετικής  Συμπεριφοράς (SWPBS). Η πιο σημαντική αναθεώρηση που έγινε στον 

αγγλικό οδηγό σχετίζεται με την αρχική φάση της υποστήριξης CICO και τον καθορισμό των 

στόχων του μαθητή. Σε αυτό το εγχειρίδιο, παρουσιάζουμε δύο εναλλακτικούς τρόπους για τη 

φάση έναρξης.  

Στη φινλανδική εφαρμογή της υποστήριξης CICO, οι στόχοι του μαθητή καθορίζονται ατομικά. 

Μια άλλη επιλογή είναι η στενότερη σύνδεση της υποστήριξης CICO με την υποστήριξη SWPBS 

ολόκληρου του σχολείου ή της τάξης. Αυτή η επιλογή ορίζει τους στόχους για την υποστήριξη 

CICO σε επίπεδο σχολείου και οι στόχοι προκύπτουν από τους αμοιβαίους συμπεριφορικούς 

στόχους που συμφωνούνται στο σχολείο ή την τάξη. Σε αυτή την περίπτωση, η ευθύνη για τον 

σχεδιασμό της ημερήσιας κάρτας αναφοράς και των στόχων ανήκει στην ειδική ομάδα του 

σχολείου. Η εξατομικευμένη υποστήριξη CICO μπορεί να εφαρμοστεί με σχετικά εύκολα μέτρα 

σε πολλά σχολεία και, ως εκ τούτου, αποτελεί μια κατάλληλα συστηματική μορφή 

εξατομικευμένης υποστήριξης για την ενίσχυση της συμπεριφοράς του μαθητή. Ο οδηγός 

περιέχει μια περιγραφή των αρχών του RTI (Response to Intervention-Ανταπόκριση στην 

Παρέμβαση) και τη σύνδεση της υποστήριξης CICO με τις αρχές αυτού του μοντέλου.  

 
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ολόκληρη την ερευνητική ομάδα ProKoulu, που επέτρεψε τη 

συνέχιση της έρευνας σχετικά με την υποστήριξη CICO στα φινλανδικά σχολεία. Οι 

μεγαλύτερες ευχαριστίες απευθύνονται στους μαθητές, τους κηδεμόνες, τους 

εκπαιδευτικούς, τους βοηθούς διδασκαλίας, τους διευθυντές και το προσωπικό μαθητικής 

πρόνοιας των σχολείων που συμμετείχαν! 

 

Στο Joensuu, Jyväskylä και Ελσίνκι τον Νοέμβριο του 2021 

 

Anne Karhu, Mika Paananen και Vesa Närhi 
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Κάρτες Εισόδου και Εξόδου (CICO) – 
ατομική συμπεριφορική υποστήριξη στο 
σχολείο 

Τα προβλήματα συμπεριφοράς είναι δυστυχώς συνηθισμένα στα σχολεία και επιβαρύνουν 

σημαντικά τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τη σχολική κοινότητα στο σύνολό της. 

Παρεμποδίζουν επίσης τη μάθηση του μαθητή με προβληματική συμπεριφορά και θέτουν σε 

κίνδυνο τη θετική ανάπτυξη. Είναι γνωστό από προηγούμενες έρευνες ότι οι μαθητές με 

προβληματική συμπεριφορά τείνουν να έχουν πιο αρνητικές σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς 

από ό,τι οι μαθητές χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς (Hamre & Pianta, 2001- Henricsson & 

Rydell, 2004). 

Η προβληματική συμπεριφορά πρέπει πάντα να αντιμετωπίζεται. Παραδοσιακά τα 

προβλήματα αντιμετωπίζονται στα σχολεία μέσω διορθωτικής ανατροφοδότησης και ποινών. 

Ωστόσο, η πρόβλεψη των καταστάσεων και η πρόληψη της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς είναι 

ένας πιο αποτελεσματικός τρόπος (Sugai & Horner, 2009). Αυτό σημαίνει ότι το σχολείο 

μαθαίνει να εντοπίζει τις συνθήκες και τις καταστάσεις στις οποίες εμφανίζεται η 

προβληματική συμπεριφορά και βοηθά τους μαθητές με σαφείς, κοινά συμφωνημένους 

κανόνες. Η εποπτεία ενισχύεται επίσης συχνά. Αυτός είναι ένας τρόπος για να αυξηθεί η 

επιτυχία των μαθητών στην καθοδήγηση της δικής τους συμπεριφοράς. Η μετάβαση σε έναν 

προληπτικό τρόπο εργασίας μπορεί να απαιτεί την αλλαγή προοπτικής στα σχολεία όσον 

αφορά τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται οι πολιτικές που υποστηρίζουν τη 

συμπεριφορά: αντί να εστιάζουν στις ποινές και τις συνέπειες, η προσοχή στρέφεται στις 

σχολικές πολιτικές που μπορούν να αποτρέψουν τα προβλήματα. 

Η θετική ανατροφοδότηση και η διδασκαλία θετικών μοντέλων συμπεριφοράς αποτελούν 

κεντρικούς και αποτελεσματικούς τρόπους καθοδήγησης της συμπεριφοράς των μαθητών. Η 

διδασκαλία των συμπεριφορικών προσδοκιών μέσω της ενθαρρυντικής ανατροφοδότησης 

είναι αναμφισβήτητα αποτελεσματική, αλλά απαιτεί τον αναπροσανατολισμό της "κανονικής" 

ανατροφοδότησης για την κοινωνική συμπεριφορά και τη μετάβαση από τη διορθωτική 

ανατροφοδότηση στην αντίληψη του θετικού. Η καθοδήγηση των μαθητών προς τη θετική 

συμπεριφορά είναι πιο αποτελεσματική, όταν η διδασκαλία εμπλέκει ολόκληρη την 

εκπαιδευτική κοινότητα, η οποία περιλαμβάνει όλους τους ενήλικες του σχολείου. Αυτό 

απαιτεί από τους ενήλικες του σχολείου να εξετάσουν κριτικά τη δική τους συμπεριφορά και 

επίσης να εφαρμόζεται με συνέπεια η χρήση της θετικής ανατροφοδότησης στη διδασκαλία 

της συμπεριφοράς. 

Η κοινή δράση της σχολικής κοινότητας έχει αναπτυχθεί πιο συστηματικά στο αμερικανικό 
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μοντέλο Σχολικού Συστήματος Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (PBIS). Μελέτες δείχνουν 

ότι η χρήση του μοντέλου μπορεί να μειώσει σημαντικά τη διασπαστική συμπεριφορά και να 

βελτιώσει την ατμόσφαιρα του σχολείου (Horner, Sugai & Anderson, 2010).  

Η συμπεριφορική υποστήριξη μπορεί να παρέχεται σε διαφορετικά επίπεδα, λαμβάνοντας 

υπόψη την ανάγκη του μαθητή και την ανταπόκριση του στην παρεχόμενη υποστήριξη. Αυτά 

τα επίπεδα υποστήριξης μπορούν να συγκριθούν, για παράδειγμα, με το αμερικανικό μοντέλο 

της ανταπόκρισης στην παρέμβαση (RTI, βλ. πλαίσιο 1). Όπως κάθε σχολική υποστήριξη, η 

συμπεριφορική υποστήριξη οργανώνεται στα σχολεία SWPBS σε τρία επίπεδα: γενικό, 

εντατικοποιημένο και ειδικό. Στόχος σε όλα τα επίπεδα υποστήριξης είναι η προληπτική 

εργασία και η έγκαιρη παρέμβαση. Η ενίσχυση της γενικής συμπεριφορικής υποστήριξης 

σημαίνει ενίσχυση της αίσθησης της κοινότητας στα σχολεία: μετακίνηση από την ατομική 

ευθύνη του εκπαιδευτικού σε εκείνη της σχολικής κοινότητας στο σύνολό της, με στόχο την 

υποστήριξη όλων των μαθητών του σχολείου. 
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Ανταπόκριση στην παρέμβαση (Response to Intervention - RTI) 
 
Ο κύριος στόχος της εργασίας σύμφωνα με το μοντέλο ανταπόκρισης στην παρέμβαση (RTI) (Fuchs & 
Fuchs, 2007) (RTI) είναι να εντοπιστούν οι δυσκολίες των μαθητών σε πρώιμο στάδιο και να τους 
χορηγηθεί ακριβής υποστήριξη. Η συστηματική παρακολούθηση της προόδου του μαθητή αποτελεί 
επίσης βασικό μέρος του μοντέλου RTI. Ο σκοπός της τακτικής παρακολούθησης είναι να διασφαλιστεί 
ότι η υποστήριξη είναι υψηλής ποιότητας και να γίνεται εποπτεία της ανάπτυξης των δεξιοτήτων του 
μαθητή. Η ακριβής παρακολούθηση της προόδου στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων επιτρέπει τον έγκαιρο 
εντοπισμό της ανάγκης για περαιτέρω υποστήριξη. 
 
Στο μοντέλο RTI, η υποστήριξη χωρίζεται συνήθως σε τρία επίπεδα πρόληψης, όπου η ένταση της 
εφαρμογής ποικίλλει. Η Πρωτογενής πρόληψη είναι η υψηλής ποιότητας γενική υποστήριξη του 
σχολείου, που περιλαμβάνει την τακτική παρακολούθηση της ανάπτυξης των δεξιοτήτων των μαθητών, 
προκειμένου να εντοπιστεί η ανάγκη για πρόσθετη υποστήριξη όσο το δυνατόν νωρίτερα. Η 
Δευτερογενής πρόληψη είναι η εντατικοποιημένη υποστήριξη, όπως η διδασκαλία σε μικρότερες 
ομάδες και η εντατικότερη παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της υποστήριξης. Οι μαθητές, για 
τους οποίους η υποστήριξη της Δευτερογενούς πρόληψης αποδείχθηκε ανεπαρκής, λαμβάνουν σε 
επίπεδο Τριτογενούς πρόληψης, εντατική εξατομικευμένη παρεμβατική υποστήριξη. Η 
αποτελεσματικότητα της παρέμβασης παρακολουθείται. 
 
Η δομή του μοντέλου RTI είναι παρόμοια με την υποστήριξη της μάθησης και τη σχολική 
παρακολούθηση στο φινλανδικό γενικό σχολείο, όπου τα επίπεδα υποστήριξης ονομάζονται γενική, 
εντατικοποιημένη και ειδική υποστήριξη. Ωστόσο, το μοντέλο RTI εστιάζει σαφέστερα στη συστηματική 
παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της υποστήριξης και στη συνεχή αξιολόγηση της εφαρμογής 
των μέτρων υποστήριξης (βλ. Björn et al., 2016 και Björn et al., 2018 για μια πιο λεπτομερή σύγκριση). 
Το μοντέλο RTI αναπτύχθηκε αρχικά για μαθητές με δυσκολίες στην ανάγνωση και τη γραφή. Αργότερα, 
αυτό το μοντέλο για την οργάνωση της υποστήριξης εφαρμόστηκε και σε άλλους τύπους δυσκολιών στη 
μάθηση και τη σχολική φοίτηση. Παράλληλα με την παροχή υποστήριξης, η συστηματική δομή του 
μοντέλου RTI έχει επίσης εφαρμοστεί σε προβλήματα συμπεριφοράς, μαθησιακές δυσκολίες μαθητών 
με συμπτώματα ΔΕΠΥ και δυσκολίες στον γνωστικό έλεγχο (Haraway, 2012). 
 
Η υποστήριξη CICO που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο παρουσιάζει υψηλό βαθμό ομοιότητας με 
τις αρχές του μοντέλου RTI όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να δομείται η συμπεριφορική 
υποστήριξη. Όπως και με το μοντέλο RTI, η υποστήριξη CICO περιλαμβάνει την τακτική παρακολούθηση 
της μαθησιακής προόδου για την αξιολόγηση του αντίκτυπου της παρεχόμενης υποστήριξης και την 
εξατομίκευση της υποστήριξης όταν χρειάζεται. Συνεπώς, η τακτική παρακολούθηση της υποστήριξης 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υποστήριξης. Η καλά υλοποιημένη παρακολούθηση της υποστήριξης 
παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργικότητά της. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η 
αποτελεσματικότητα των μέτρων στήριξης μπορεί να είναι αργή, και έτσι χωρίς συστηματική 
παρακολούθηση μπορεί να είναι δύσκολο να εντοπιστεί ανταπόκριση στην υποστήριξη. Η τεκμηρίωση 
της υποστήριξης μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως παράγοντας παρακίνησης που ενισχύει την 
εφαρμογή της υποστήριξης τόσο για τους μαθητές όσο και για το προσωπικό ( Aro, 2019). 
 
Στα σχολεία των ΗΠΑ που εφαρμόζουν το Σχολικό Σύστημα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (το 
λεγόμενο μοντέλο SWPBS, στη Φινλανδία  Prokoulu/Proskola, στη Νορβηγία PALS, στη Σουηδία PALS ή 
IBIS), η υποστήριξη CICO συχνά περιλαμβάνεται στη Δευτερογενή πρόληψη. 
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Ωστόσο, ακόμη και η καλύτερη παρεχόμενη γενική υποστήριξη δεν είναι επαρκής για όλους 

τους μαθητές και σε ορισμένους πρέπει να παρέχεται ενισχυμένη και εξατομικευμένη 

συμπεριφορική υποστήριξη. Τα αποτελεσματικά μέτρα ατομικής συμπεριφορικής 

υποστήριξης βασίζονται στις προαναφερθείσες αρχές της πρόβλεψης και της αντίληψης του 

θετικού. Το κλειδί των μέτρων υποστήριξης που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά είναι η 

διδασκαλία της επιθυμητής συμπεριφοράς και όχι η παρέμβαση στην προβληματική 

συμπεριφορά. Η ενισχυμένη υποστήριξη της συμπεριφοράς διαφέρει περισσότερο από τη 

γενική υποστήριξη στο γεγονός ότι τίθενται σαφείς στόχοι για αλλαγές στη συμπεριφορά των 

μαθητών και ότι η χρήση των μέτρων υποστήριξης γίνεται πιο αποτελεσματική με τη 

δημιουργία μιας σαφούς πρακτικής και δομής για την υποστήριξη. 

Η υποστήριξη CICO που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο είναι ένα παράδειγμα μεθόδων 

που στοχεύουν στη συστηματική και εντατική υποστήριξη και διδασκαλία της θετικής, 

επιθυμητής σχολικής συμπεριφοράς στους μαθητές. Με την υποστήριξη CICO 

 
• τίθενται σαφείς, ατομικοί στόχοι συμπεριφοράς, 

• δημιουργείται μια καθημερινή, προβλέψιμη ρουτίνα που υποστηρίζει την επίτευξη των 

στόχων συμπεριφοράς του μαθητή, 

• παρέχεται συστηματική ανατροφοδότηση, 

• ο μαθητής ενθαρρύνεται να επιδιώξει τους στόχους- και 

• η πρόοδος του μαθητή αξιολογείται σε πραγματικό χρόνο. 
 

Το εγχειρίδιο δίνει αρχικά μια σύντομη επισκόπηση του μοντέλου υποστήριξης CICO και των 

βημάτων για την εφαρμογή του στο σχολείο, καθώς και της έρευνας που έχει διεξαχθεί 

σχετικά με την υποστήριξη CICO. Στη συνέχεια, περιγράφονται οι συμπεριφορικές 

ψυχολογικές αρχές πίσω από το μοντέλο. Καθώς η πρακτική εφαρμογή της υποστήριξης CICO 

είναι πιο αποτελεσματική όταν το σχολείο επενδύει στην υποστήριξη της συμπεριφοράς σε 

επίπεδο γενικής υποστήριξης, τοποθετήσαμε την ενότητα για τη γενική υποστήριξη πριν από 

την περιγραφή της πρακτικής εφαρμογής της υποστήριξης CICO. Τα βασικά στοιχεία της 

υποστήριξης CICO περιλαμβάνουν την αξιολόγηση και την παρακολούθηση της προόδου, τις 

πρωινές και απογευματινές συνεδρίες και τη συνεργασία. Έχουμε αφιερώσει ένα κεφάλαιο σε 

καθένα από αυτά. Τέλος, παρουσιάζουμε μοντέλα λειτουργίας για περιπτώσεις όπου η 

υποστήριξη CICO δεν φαίνεται να οδηγεί στις επιθυμητές αλλαγές και το σχολείο αποφασίζει 

να εξετάσει τρόπους ενίσχυσης της υποστήριξης. 
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Μοντέλο υποστήριξης CICO 
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1. Μοντέλο υποστήριξης CICO 
 

Τι είναι η υποστήριξη CICO ? 

 
Η υποστήριξη CICO είναι κυρίως ένας τρόπος διδασκαλίας συμπεριφορών, που υποστηρίζουν 

τη μάθηση και τη σχολική φοίτηση. Η υποστήριξη CICO, που χτίζεται γύρω από τους ατομικούς 

συμπεριφορικούς στόχους του μαθητή και την Hμερήσια Κάρτα Αναφοράς (ΗΚΑ) που του 

δίνεται, προσφέρει στο προσωπικό του σχολείου την ευκαιρία να παρέχει συστηματικά θετική 

ανατροφοδότηση στους μαθητές του και να εμπλέκει τους γονείς σε δραστηριότητες 

υποστήριξης. Το μοντέλο υποστήριξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γίνουν ορατές στον 

μαθητή οι καταστάσεις στις οποίες επιτυγχάνει τους στόχους του και καταφέρνει να ενεργεί 

σύμφωνα με τις συμπεριφορικές προσδοκίες. Στην πραγματικότητα, η αποτελεσματικότητα 

της υποστήριξης βασίζεται στην ενίσχυση των επιτυχιών και της θετικής συμπεριφοράς που 

είναι σύμφωνη με τους στόχους. Οι ενήλικες γύρω από τον μαθητή στοχεύουν να τον 

ενθαρρύνουν να επιτύχει τους στόχους συμπεριφοράς του. Αποφεύγεται η έμφαση σε 

αποτυχίες και οι ενήλικες καθοδηγούνται να εστιάζουν την ανατροφοδότησή τους στους 

στόχους και στο μέλλον. 

 
Λειτουργικό μοντέλο CICO 

 

Σύμφωνα με την ονομασία του προγράμματος, ένας ενήλικας θα δώσει  «κάρτα εισόδου» στον 
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μαθητή το πρωί (check in, πρωινή συνάντηση) και το απόγευμα ο ίδιος ενήλικας θα φροντίσει 

για την «κάρτα εξόδου» (check out, απογευματινή συνάντηση). Κατά την πρωινή συνάντηση, 

ο μαθητής λαμβάνει μια ΗΚΑ, όπου καταγράφονται τα σχόλια που λαμβάνονται κατά τη 

διάρκεια της ημέρας. Στην απογευματινή συνάντηση, υπολογίζονται οι συσσωρευμένοι 

πόντοι. Εάν ο μαθητής φτάσει το συμφωνημένο επίπεδο-στόχο, συγκεντρώνει τον αριθμό των 

επιτυχημένων ημερών που πληρούν τις προϋποθέσεις για την επιβράβευση. Οι 

επιβραβεύσεις είναι συνήθως ενεργές στιγμές, που ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει 

ο ίδιος. 

 

Η ΗΚΑ πηγαίνει στο σπίτι με τον μαθητή για να υπογραφεί από τους κηδεμόνες του. Η ΗΚΑ 

χρησιμεύει επίσης ως εργαλείο επικοινωνίας μεταξύ του σπιτιού και του σχολείου και οι 

κηδεμόνες ενθαρρύνονται να δίνουν θετική ανατροφοδότηση και ενθάρρυνση στο παιδί τους 

για τις επιτυχημένες ημέρες και την επίτευξη των στόχων συμπεριφοράς. 

  
Η υποστήριξη CICO περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα σε καθημερινή βάση: 

 

1. Ο μαθητής ξεκινά την ημέρα του με μια πρωινή συνάντηση με τον Υπεύθυνο καθοδηγητή του CICO. Ο 

Υπεύθυνος Καθοδηγητής CICO στη Φινλανδία είναι συνήθως ένας βοηθός διδασκαλίας. Ωστόσο, ένας 

δάσκαλος, ένας σχολικός κοινωνικός λειτουργός ή άλλος ενήλικας που είναι μέλος του προσωπικού 

του σχολείου μπορεί επίσης να επιτελέσει το ρόλο αυτό. Ο Υπεύθυνος Καθοδηγητής CICO ζητά από 

τον μαθητή να δείξει ότι είναι έτοιμος για τη σχολική ημέρα (με τα σωστά βιβλία, τετράδια, στυλό και 

αξεσουάρ). Παρέχει θετική ανατροφοδότηση στον μαθητή για την επιστροφή της υπογεγραμμένης 

ΗΚΑ της προηγούμενης ημέρας. Ο μαθητής λαμβάνει την ΗΚΑ της ημέρας από την πρωινή συνάντηση 

και ο Υπεύθυνος Καθοδηγητής CICO υπενθυμίζει στον μαθητή τους στόχους συμπεριφοράς και τον 

ενθαρρύνει. 

 

2. Κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας, οι εκπαιδευτικοί δίνουν μια αξιολόγηση από κάθε μάθημα 

στην ΗΚΑ του μαθητή. Η αξιολόγηση επικεντρώνεται στην εκπλήρωση του προσωπικού στόχου 

συμπεριφοράς που έχει καταγραφεί στην κάρτα του μαθητή. Ο μαθητής φροντίζει να παίρνει μια 

αξιολόγηση από κάθε δάσκαλό του (συλλέγει καταχωρήσεις στην ΗΚΑ του). Οι εκπαιδευτικοί 

παρέχουν επίσης άμεση προφορική ανατροφοδότηση ή άλλου τύπου ανατροφοδότηση όπως 

συμφωνείται με τον μαθητή.  

 

3. Στην απογευματινή συνάντηση, ο μαθητής επιστρέφει την ΗΚΑ στον Υπεύθυνο Καθοδηγητή CICO του 

σχολείου. Ο Υπεύθυνος Καθοδηγητής CICO μετράει τους πόντους που συγκεντρώθηκαν κατά τη 

διάρκεια της ημέρας και ενημερώνει τον μαθητή εάν ο στόχος της ημέρας επιτεύχθηκε (κάθε μαθητής 

έχει ένα ατομικά καθορισμένο επίπεδο-στόχο, συνήθως 60-80% των μέγιστων βαθμών). Εάν ο στόχος 

επιτευχθεί, ο μαθητής λαμβάνει μια επιβράβευση. Εάν ο στόχος δεν επιτευχθεί, ο Υπεύθυνος 

καθοδηγητής CICO συμβουλεύει τον μαθητή σχετικά με το τι πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα κατά τη 

διάρκεια της επόμενης ημέρας. Πριν στείλει την κάρτα στο σπίτι, ο Υπεύθυνος καθοδηγητής 

καταγράφει το αποτέλεσμα του μαθητή σε ένα αρχείο παρακολούθησης. 

 

4. Ο μαθητής παραδίδει την ΗΚΑ της ημέρας στους κηδεμόνες του για υπογραφή και φέρνει την 

υπογεγραμμένη ΗΚΑ στο σχολείο για την πρωινή συνεδρία της επόμενης ημέρας. 
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Με βάση την προηγούμενη μελέτη, το μοντέλο υποστήριξης φαίνεται να λειτουργεί καλύτερα 

με μαθητές των οποίων η προβληματική συμπεριφορά καλλιεργείται κυρίως από την προσοχή 

που λαμβάνουν από έναν ενήλικα (Campbell & Anderson, 2011- Maggin et al., 2015). Με την 

υποστήριξη CICO, ο στόχος είναι η ποσότητα της προσοχής που δίνεται από έναν ενήλικα να 

αυξηθεί σημαντικά και να κατευθύνεται πρωτίστως προς την επιτυχία του μαθητή. Η 

παρατήρηση των θετικών και η παροχή ανατροφοδότησης στην καθημερινή ζωή απαιτεί από 

τον εκπαιδευτικό να δεσμευτεί στον συμφωνημένο στόχο συμπεριφοράς και να παρατηρεί με 

ακρίβεια τη συμπεριφορά του μαθητή. Οι προσπάθειες του μαθητή για την επίτευξη των 

δικών του στόχων θα πρέπει να εντοπίζονται και να λαμβάνονται υπόψη αρκετές φορές κατά 

τη διάρκεια της ημέρας.  

Ένα σύστημα ανατροφοδότησης που αναγνωρίζει τη θετική συμπεριφορά μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη και την ενίσχυση των φιλικών σχέσεων. Αυτό μπορεί να 

είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε μια κατάσταση, όπου η προβληματική συμπεριφορά του μαθητή 

έχει αρνητικό αντίκτυπο στις φιλίες. Το σύστημα επιβράβευσης μπορεί να κατασκευαστεί, 

έτσι ώστε οι επιτυχημένες ημέρες του μαθητή να ωφελούν ολόκληρη την τάξη. Ο μαθητής που 

συμπεριφέρεται με προβληματικό τρόπο μπορεί να «κερδίσει» οφέλη ή επιβραβεύσεις (π.χ. 

χρόνο στον υπολογιστή στο διάλειμμα, ένα ταξίδι στον συμφωνημένο προορισμό μετά από 

έναν ορισμένο αριθμό πόντων κ.λπ.) για ολόκληρη την τάξη ή μια συμφωνημένη ομάδα φίλων, 

εάν συμπεριφέρεται με τον επιθυμητό τρόπο. Στην καλύτερη περίπτωση, οι συμμαθητές 

ενθαρρύνουν τον μαθητή και τον βοηθούν να πετύχει τους στόχους του. Αυτό σημαίνει ότι η 

προσοχή των φίλων επιτυγχάνεται με το επιθυμητό είδος συμπεριφοράς που υποστηρίζει τη 

μάθηση και τη φοίτηση στο σχολείο, αντί για παρενόχληση και αμφισβητήσιμη συμπεριφορά. 

 

Ερευνητικές πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη CICO 

 
Έχουν διεξαχθεί εκτεταμένες έρευνες σχετικά με την αποτελεσματικότητα και τη χρηστικότητα 

της υποστήριξης CICO στο σχολικό περιβάλλον (βλ. Wolfe et al., 2016- Maggin et al., 2015- 

Hawken et al., 2014- στη Φινλανδία βλ. Karhu, Närhi & Savolainen, 2018- Karhu, Närhi & 

Savolainen, 2019). Η χρήση της υποστήριξης CICO έχει σαφώς μειώσει την ανεπιθύμητη 

συμπεριφορά των μαθητών. Αυτό περιλαμβάνει συμπεριφορές όπως ο θόρυβος, η 

περιπλάνηση, ο σχολιασμός ή η άρνηση ολοκλήρωσης εργασιών. Η αποτελεσματικότητα της 

υποστήριξης CICO υποστηρίζεται από μια συστηματική ανασκόπηση της Hawken και των 

συνεργατών της (2014) σε 22 προηγούμενες μελέτες CICO. Σύμφωνα με την ανασκόπηση, η 

υποστήριξη CICO είχε επιφέρει την επιθυμητή αλλαγή στη συμπεριφορά των μαθητών σε 

περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ακόμη και αν το μοντέλο 

υποστήριξης δεν βελτιώνει τη συμπεριφορά όλων των μαθητών, η διασπαστική συμπεριφορά 

δεν αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου υποστήριξης σε κανέναν μαθητή της έρευνας. 
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Η μείωση της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς των μαθητών στην τάξη και σε μαθησιακές 

καταστάσεις προάγει τη μάθηση και την ανάπτυξη μαθησιακών δεξιοτήτων (Swoszowski et al., 

2012) και τη δέσμευση στα καθήκοντα (Campbell & Anderson, 2011). Παρόλο που η χρήση 

μιας ΗΚΑ δεν έχει άμεσο αντίκτυπο στα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθητή, οι μαθητές με 

συμπτώματα ελλειμματικής προσοχής, ειδικότερα, έχουν επιδείξει σαφείς και άμεσες 

επιδράσεις στη μαθησιακή συγκέντρωση και παραγωγικότητα, καθώς και στην εξέλιξη των 

εργασιών κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (Fabiano et al., 2010). Αν και η πλειονότητα των 

ερευνών έχει διεξαχθεί στο πλαίσιο του μοντέλου θετικής υποστήριξης σε επίπεδο σχολείου 

(SWPBS) (Hawken et al., 2014- Wolfe et al., 2016), φαίνεται ότι η υποστήριξη CICO μπορεί να 

παράγει θετικά αποτελέσματα ακόμη και χωρίς συστηματική υποστήριξη σε επίπεδο 

ολόκληρου του σχολείου (Maggin et al., 2015). Τα αποτελέσματα της υποστήριξης CICO 

γίνονται συνήθως αισθητά αρκετά γρήγορα, συνήθως εντός 4-6 ημερών. Η υποστήριξη CICO 

έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική για τους μαθητές που επιδιώκουν την προσοχή των 

εκπαιδευτικών ή των άλλων μαθητών μέσω της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς τους. (Wolfe et 

al., 2016.) Αν και τα αποτελέσματα της υποστήριξης CICO γίνονται συνήθως αντιληπτά πολύ 

σύντομα, είναι καλό να έχουμε κατά νου ότι η εδραίωση της επιθυμητής συμπεριφοράς 

απαιτεί χρόνο, συνέπεια και επιμονή. Συνήθως, η υποστήριξη  CICO διαρκεί αρκετές 

εβδομάδες (8-10 εβδομάδες).  

Σε διεθνείς έρευνες, η υποστήριξη CICO έχει θεωρηθεί ως ένας χρήσιμος και αποτελεσματικός 

τρόπος για την υποστήριξη μαθητών με προβλήματα συμπεριφοράς (Hawken et al., 2014- 

Maggin et al., 2015- Wolfe et al., 2016). Η μελέτη της πραγματικής χρήσης του μοντέλου έδειξε 

ότι τα βασικά στοιχεία της υποστήριξης (πρωινές και απογευματινές συναντήσεις, χρήση της 

ΗΚΑ, συλλογή δεδομένων παρακολούθησης και συμμετοχή των γονέων) εφαρμόζονται καλά 

στα σχολεία, ο μέσος όρος του επιπέδου εφαρμογής ήταν πάνω από 90 % (εύρος 71-98 %). Η 

μορφή της υποστήριξης μπορεί να οργανωθεί ως φυσικό μέρος των συνηθισμένων διδακτικών 

καταστάσεων του προσωπικού του σχολείου (συνήθως εκπαιδευτικοί και βοηθοί 

διδασκαλίας) και δεν απαιτεί σημαντικούς επιπρόσθετους πόρους (Filter et al., 2007). Στη 

φινλανδική έρευνα, οι αξιολογήσεις και οι εμπειρίες των εκπαιδευτικών σχετικά με την 

αποδοχή και τη χρηστικότητα της υποστήριξης CICO ήταν επίσης θετικές (Karhu et al., 2019). 

Η χρηστικότητα υποστηρίζεται από το γεγονός ότι οι προγραμματισμένες δραστηριότητες 

υποστήριξης μπορούν να πραγματοποιηθούν ως μέρος των συνηθισμένων καθηκόντων των 

εκπαιδευτικών και των Υπεύθυνων καθοδηγητών και ως φυσικό μέρος της σχολικής ημέρας 

του μαθητή. 

Στόχος της υποστήριξης CICO είναι η αύξηση των θετικών επαφών με ενήλικες στο σχολείο. 

Είναι γνωστό από προηγούμενες έρευνες ότι οι μαθητές με προβληματική συμπεριφορά 

τείνουν να έχουν περισσότερες αρνητικές σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς σε σχέση με τους 

μαθητές χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς (Hamre & Pianta, 2001- Henricsson & Rydell, 
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2004). Στόχος των επαναλαμβανόμενων συναντήσεων CICO το πρωί και το απόγευμα είναι να 

διασφαλιστεί ότι ο μαθητής έχει καθημερινά θετικές επαφές με ενήλικες. Η εφαρμογή των 

πρωινών και απογευματινών συναντήσεων υποστηρίζεται από το γεγονός ότι οι μαθητές 

συνήθως συμμετέχουν με ευχαρίστηση σε αυτές και υιοθετούν εύκολα τις ρουτίνες ως μέρος 

της καθημερινότητάς τους. 

Με την υποστήριξη CICO, οι εκπαιδευτικοί καθοδηγούνται επίσης να παρέχουν ενθαρρυντική 

ανατροφοδότηση και να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις επιτυχίες του μαθητή. Η υποστήριξη 

CICO χρησιμοποιείται επίσης για την καθιέρωση τακτικής και συνεχούς συνεργασίας μεταξύ 

σπιτιού και σχολείου. Η συνεργασία γίνεται καθημερινό φαινόμενο μέσω της χρήσης της ΗΚΑ. 

Στόχος είναι η χρήση της ΗΚΑ να καθοδηγήσει και τους γονείς, ώστε να χρησιμοποιούν κυρίως 

ενθαρρυντική και θετική ανατροφοδότηση στην καθοδήγηση των παιδιών τους. 
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2. Συμπεριφορική ψυχολογική 
προσέγγιση στα προβλήματα 
συμπεριφοράς 
 

Σύμφωνα με τη συμπεριφορική ψυχολογία, η συμπεριφορά μας επηρεάζεται από παράγοντες 

του ιστορικού μας, παράγοντες άμεσης κατάστασης/περιβάλλοντος και ανατροφοδότηση που 

λαμβάνεται από τη συμπεριφορά (Kazdin, 2013). Οι ατομικοί παράγοντες του ιστορικού (όπως 

η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, η ιδιαίτερη οικογενειακή κατάσταση κ.λπ.) επηρεάζουν 

έντονα τη συμπεριφορά του μαθητή στο παρασκήνιο. Ωστόσο, είναι δύσκολο ή αδύνατο να 

επηρεάσουμε ή να αλλάξουμε αυτά τα χαρακτηριστικά ή τις συνθήκες του μαθητή μόνο με τα 

παιδαγωγικά μέσα του σχολείου. 

 

 
 

Παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά 
 

Στη σχολική κοινότητα, οι παράγοντες του ιστορικού για τη μείωση της προβληματικής 

συμπεριφοράς μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι οι στόχοι συμπεριφοράς που συμφωνούνται 

μεταξύ των εκπαιδευτικών, των κηδεμόνων και του μαθητή, καθώς και η συνεργασία μεταξύ 

σχολείου και σπιτιού. Η γνώση των κηδεμόνων για την απρόσκοπτη συνεργασία μεταξύ των 
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ενηλίκων και η συμμετοχή τους σε αυτήν δημιουργούν ένα ισχυρό υπόβαθρο για την 

υποστήριξη του μαθητή. Αυτοί οι παράγοντες ιστορικού καθοδηγούν τον μαθητή προς την 

επιθυμητή συμπεριφορά. 

Οι στόχοι μπορούν να ελεγχθούν και να προσδιοριστούν με λεπτομερή ανάλυση των 

προβληματικών καταστάσεων (λειτουργική αξιολόγηση της συμπεριφοράς), κατά την οποία η 

συμπεριφορά του μαθητή δεν εξηγείται αποκλειστικά από τους παράγοντες του ιστορικού 

του, όπως μια ιατρική διάγνωση, αλλά κυρίως από τους παράγοντες της κατάστασης. Ακόμη 

και η διάγνωση της διαταραχής ελλειμματικής προσοχής δεν καθορίζει άμεσα την 

καταλληλότερη μέθοδο θεραπείας ή αποκατάστασης για το άτομο. 

Η συμπεριφορική ψυχολογική προσέγγιση βασίζεται στην ιδέα ότι η συμπεριφορά σχετίζεται 

με την κατάσταση και το περιβάλλον στο οποίο εμφανίζεται. Όταν ένας συγκεκριμένος τύπος 

συμπεριφοράς εμφανίζεται επανειλημμένα σε μια κατάσταση, υπάρχει λόγος να υποθέσουμε 

ότι η κατάσταση την ενεργοποιεί με κάποιο τρόπο. Η αρχή είναι ότι η συμπεριφορά θεωρείται 

ως μια προβλέψιμη δραστηριότητα που μπορεί να επηρεαστεί μέσα στο φυσικό περιβάλλον 

του μαθητή, στην προκειμένη περίπτωση στο σχολείο. Η συμπεριφορά δεν θεωρείται μέρος 

του χαρακτήρα του ατόμου, αλλά μάλλον μέρος της αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον. Είναι 

σημαντικό να αναγνωρίζονται και να λαμβάνονται υπόψη τέτοιοι περιστασιακοί παράγοντες. 

Βασικοί περιστασιακοί παράγοντες που καθοδηγούν και προβλέπουν τη συμπεριφορά 

μπορούν να εντοπιστούν στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μαθητών και των ενηλίκων στο 

σχολείο. Έτσι, η συμπεριφορά του ατόμου μπορεί να τροποποιηθεί με την αλλαγή των 

διαδραστικών καταστάσεων. Η ενθάρρυνση και η ενίσχυση της θετικής συμπεριφοράς μπορεί 

να επηρεάσει την ενεργητική συμπεριφορά του ατόμου. Οι πρωινές συναντήσεις και η 

ανατροφοδότηση κατά τη διάρκεια της ημέρας που σχετίζονται με την υποστήριξη CICO 

αποσκοπούν στη δημιουργία θετικής πρόβλεψης της ημέρας και παρέχουν σταθερά θετικές 

επαφές με ενήλικες. Με την ενίσχυση της επιθυμητής συμπεριφοράς, η ποσότητα αυτών των 

επαφών αυξάνεται και παραμένει ενεργή. 

Δεν μαθαίνουν όλοι οι μαθητές να ελέγχουν τη συμπεριφορά τους σύμφωνα με τις 

προσδοκίες της εκάστοτε κατάστασης τόσο εύκολα με το να παρατηρούν τους περιστασιακούς 

παράγοντες, με βάση την ανατροφοδότηση που έχουν λάβει ή από ένα παράδειγμα. Για το 

λόγο αυτό οι ενήλικες (δάσκαλοι και άλλοι εκπαιδευτικοί) στο σχολείο θα πρέπει να 

κατανοήσουν ότι η συμπεριφορά είναι μια δεξιότητα που μπορεί να διδαχθεί. Το μοντέλο 

υποστήριξης CICO που παρουσιάζεται στο παρόν εγχειρίδιο έχει περιγραφεί προηγουμένως 

και ως Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Συμπεριφοράς (BEP) (Crone, Hawken & Horner, 2010). Η 

ονομασία αναφέρεται κατάλληλα στον στόχο του μοντέλου υποστήριξης να διδαχθεί ο μαθητής 

την επιθυμητή συμπεριφορά. Η διδασκαλία δεξιοτήτων και μοντέλων συμπεριφοράς που 

σχετίζονται με σχολικές καταστάσεις, μαζί με τους κηδεμόνες, αποτελεί ένα από τα κεντρικά 

καθήκοντα του ολοκληρωμένου σχολείου. 
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Κατά τη διδασκαλία της συμπεριφοράς, είναι σημαντικό να ορίζεται με επαρκή ακρίβεια, ποια 

πτυχή της συμπεριφοράς πρόκειται να επηρεαστεί. Η έμφαση της διδασκαλίας σε ένα ή το πολύ 

δύο χαρακτηριστικά κάθε φορά θα επιτρέψει στους ενήλικες να επικεντρωθούν στα πιο σημαντικά 

ζητήματα της ανατροφοδότησής τους. Η εστίαση σε λίγους στόχους κάθε φορά προάγει τη μάθηση 

και διευκολύνει την επιτυχία. Ως αποτέλεσμα των αμοιβαία συμφωνημένων στόχων 

συμπεριφοράς, η προσοχή των ενηλίκων επικεντρώνεται επίσης στα συμφωνημένα θέματα και ο 

ενήλικας διατηρεί τη συνέπεια στην καθοδήγησή του. 

Η λειτουργική αξιολόγηση της συμπεριφοράς αποσκοπεί στην απεικόνιση των 

προβληματικών συμπεριφορών στο σύνολό τους, προκειμένου να δημιουργηθεί κατάλληλη 

και έγκαιρη υποστήριξη για τον μαθητή (Crone & Horner, 2000). Στη λειτουργική αξιολόγηση 

της συμπεριφοράς, η λειτουργία της συμπεριφοράς αναφέρεται στον σκοπό που προωθεί η 

συμπεριφορά από την άποψη του ατόμου. Αυτό μπορεί να είναι μια αλληλεπίδραση του 

επιθυμητού είδους, όπως η απόκτηση προσοχής, η αποφυγή καθηκόντων ή δραστηριοτήτων 

ή η αποφυγή της κατάστασης. 

Στην πράξη, η λειτουργική αξιολόγηση της συμπεριφοράς συχνά σημαίνει μια συνέντευξη 

αξιολόγησης που βασίζεται σε καθημερινές παρατηρήσεις. Η συνέντευξη εξετάζει τους 

προηγούμενους παράγοντες (δηλαδή τα προηγούμενα), την πραγματική συμπεριφορά και τις 

συνέπειες της συμπεριφοράς. Σκοπός της συνέντευξης δεν είναι μόνο ο εντοπισμός και η 

περιγραφή της προβληματικής συμπεριφοράς, αλλά και ο σχεδιασμός στόχων και μέσων για 

τη μείωση της προβληματικής συμπεριφοράς. Στόχος είναι να διαπιστωθεί με τη μεγαλύτερη 

δυνατή ακρίβεια ποια είναι η προβληματική συμπεριφορά και ποια γεγονότα και παράγοντες 

την ενισχύουν, να εντοπιστούν οι καταστάσεις και τα γεγονότα που προηγούνται της 

προβληματικής συμπεριφοράς και οι συνέπειες της προβληματικής συμπεριφοράς στην 

καθημερινή ζωή. 

Με την υποστήριξη CICO, η ποσότητα της ανατροφοδότησης που λαμβάνει ο μαθητής σε 

διάφορες μαθησιακές καταστάσεις θα αυξηθεί σημαντικά. Κατά την παροχή 

ανατροφοδότησης, δίνεται προσοχή στο να διασφαλίζεται ότι τα σχόλια είναι όσο το δυνατόν 

πιο άμεσα και στοχευμένα. Το σχόλιο του δασκάλου «Τέλεια!» είναι ένας θετικός φόρος τιμής 

για τον μαθητή, αλλά δεν του λέει τι έκανε σωστά. Αντίθετα, το «Είναι υπέροχο που έβγαλες 

ήδη όλα τα απαραίτητα εργαλεία!» καθοδηγεί σαφώς τον μαθητή προς την κατεύθυνση που 

θέλει ο εκπαιδευτικός, ενώ ταυτόχρονα δίνει στους άλλους μαθητές μια υπόδειξη για το τι 

ελπίζουμε να συμβεί τώρα (παράγοντες κατάστασης). Η εμπειρία της επιτυχίας σε μια 

μαθησιακή κατάσταση (π.χ. έναρξη της εργασίας ενός μαθήματος χωρίς καθυστέρηση) 

αποτελεί συχνά την ισχυρότερη ανατροφοδότηση και επιβράβευση για τη θετική αλλαγή 

συμπεριφοράς του μαθητή, η οποία ενισχύεται περαιτέρω από τη συγκεκριμένη και λεκτική 

ανατροφοδότηση που παρέχει ο ενήλικας. 
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3. Η γενική υποστήριξη πρέπει να τεθεί 
πρώτη 
 
Ένα καλά λειτουργικό μαθησιακό περιβάλλον 
 

Οι λύσεις στα προβλήματα συμπεριφοράς αναζητούνται συχνά σε ατομικό επίπεδο. Στην 

περίπτωση αυτή, τα γενικά χαρακτηριστικά του σχολικού περιβάλλοντος και του 

περιβάλλοντος της τάξης που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των μαθητών παραβλέπονται 

εύκολα. Ένα καλό μαθησιακό περιβάλλον προωθεί την αλληλεπίδραση και τη συμπερίληψη 

των μαθητών, υποστηρίζει τη συνεργατική μάθηση και παρέχει στους μαθητές την 

απαραίτητη ποσότητα ατομικής διδασκαλίας και υποστήριξης. 

Επομένως, δεν είναι ευθύνη μόνο του δασκάλου του κάθε μαθητή να διδάσκει τη 

συμπεριφορά των μαθητών, αλλά όλοι οι ενήλικες του σχολείου πρέπει να δεσμευτούν γι' 

αυτό. Το εκπαιδευτικό έργο και η προαγωγή της ευημερίας αφορούν όλους τους ενήλικες του 

σχολείου, ανεξάρτητα από τα καθήκοντά τους. Είναι επίσης σημαντικό οι ενήλικες να δίνουν 

το παράδειγμα της επιθυμητής συμπεριφοράς μέσω της δικής τους συμπεριφοράς. Η 

διδασκαλία των συμπεριφορικών προσδοκιών βασίζεται σε κοινά αποδεκτές σχολικές αξίες ή 

γενικές συμπεριφορικές προσδοκίες (αξίες), καθώς και στις αναμενόμενες συμπεριφορές που 

απορρέουν από αυτές για τις διάφορες καταστάσεις στο σχολείο. Ο σεβασμός προς τους 

άλλους, που αποτελεί γενική αξία του σχολείου, μπορεί να θεωρηθεί ως αναμενόμενη 

συμπεριφορά για τα μαθήματα: «Θυμηθείτε να ζητάτε να μιλήσετε με τη σειρά». Από τις αξίες 

του σχολείου -τις μεγάλες λέξεις- προχωρούμε στις αναμενόμενες συμπεριφορές, οι οποίες 

είναι κατάλληλες για τις διάφορες καταστάσεις στο σχολείο. 

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα σχολικό περιβάλλον στο οποίο οι συμπεριφορικές 

προσδοκίες των μαθητών είναι σαφείς και ίδιες με αυτές όλων των ενηλίκων και οι 

καταστάσεις είναι προβλέψιμες. Οι αναμενόμενες συμπεριφορές είναι ορατές σε όλους στο 

σχολείο και οι ενήλικες του σχολείου υπενθυμίζουν στους μαθητές την κατάλληλη 

συμπεριφορά. Είναι επίσης σημαντικό οι ενήλικες να δίνουν το παράδειγμα της επιθυμητής 

συμπεριφοράς με τη δική τους συμπεριφορά. Η βάση για τη συμπεριφορική καθοδήγηση είναι 

η προγραμματισμένη διδασκαλία της συμπεριφοράς που είναι σύμφωνη με τις οδηγίες και 

τους συμφωνημένους κανόνες στους μαθητές σε διάφορες σχολικές καταστάσεις. Η 

ενθάρρυνση της ανατροφοδότησης έχει κεντρικό ρόλο στη διδασκαλία της συμπεριφοράς. 

Καθήκον των ενηλίκων είναι να παρατηρούν τις επιτυχίες των μαθητών! 
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Ένα θετικό σχολικό περιβάλλον υποστηρίζει την εφαρμογή της 
υποστήριξης CICO 
 

Η υποστήριξη CICO έχει σχεδιαστεί, για να χρησιμοποιείται σε σχολεία όπου η διαχείριση της 

συμπεριφοράς υιοθετείται ως βασικός στόχος. Στα αποτελεσματικά και ατομικά στοχευμένα 

μοντέλα συμπεριφορικής υποστήριξης επαναλαμβάνονται ορισμένοι βασικοί τομείς: ο 

αποτελεσματικός εντοπισμός των μαθητών που χρειάζονται υποστήριξη, η κατάρτιση του 

προσωπικού στην αρχή της εφαρμογής σε επίπεδο σχολείου, η ισχυρή σύνδεση με τη γενική 

υποστήριξη, η τυποποιημένη προσέγγιση, η διασφάλιση της ποιότητας της εφαρμογής του 

μοντέλου υποστήριξης και η συμμετοχή των γονέων (Yong & Cheney, 2013). 

Συνολικά, ο στόχος θα πρέπει να είναι το σχολείο να δημιουργήσει ένα σαφές συνεχές 

σύστημα συμπεριφορικής υποστήριξης. Όταν κατασκευάζεται με αυτόν τον τρόπο, η 

γενική και η πιο εξατομικευμένη υποστήριξη αποτελούν επίσης ένα θεωρητικά ενιαίο 

συνεχές. Όταν χρησιμοποιούνται σαφείς αναμενόμενες συμπεριφορές και συστηματική 

ανατροφοδότηση στο επίπεδο της γενικής υποστήριξης, η χρήση εξατομικευμένης 

υποστήριξης δεν απομονώνει τον μαθητή που χρειάζεται βοήθεια. Μειώνεται ο κίνδυνος 

στιγματισμού και αυξάνεται η πιθανότητα τα μέτρα υποστήριξης να είναι αποδεκτά. Το 

πρώτο καθήκον είναι να αποσαφηνιστούν οι αμοιβαίες συμπεριφορικές προσδοκίες του 

σχολείου και το δεύτερο είναι να δομηθεί η ανατροφοδότηση που παρέχεται σχετικά με 

τη συμπεριφορά. Η υποστήριξη CICO παρέχεται, κατά περίπτωση, σε μαθητές οι οποίοι, 

παρά το γεγονός ότι έχουν λάβει γενική υποστήριξη υψηλής ποιότητας, παρουσιάζουν 

σαφείς δυσκολίες στο να ενεργούν σύμφωνα με τις αναμενόμενες συμπεριφορές του 

σχολείου, και οι δυσκολίες αυτές εμποδίζουν τη μάθηση και τη σχολική τους φοίτηση 

γενικά (βλ. πλαίσιο πληροφοριών RTI). 
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4. Ατομική συμπεριφορική 
υποστήριξη στο σχολείο -υποστήριξη ως 
μέρος των δομών του σχολείου 
 

Στην καλύτερη περίπτωση, η πρακτική και οι δομές για την οργάνωση της ατομικής 

συμπεριφορικής υποστήριξης είναι καλά εδραιωμένες στο σχολείο. Κάθε εκπαιδευτικός 

γνωρίζει τις ευθύνες του για την προώθηση της ειρηνικής εργασίας και το σχολείο έχει 

καθιερώσει διαδικασίες για την ανάδειξη προβλημάτων. Έχουν συμφωνηθεί σαφείς 

διαδικασίες για την κατεύθυνση των μαθητών προς την υποστήριξη. Όσον αφορά την 

υποστήριξη CICO, είναι καλύτερα δομημένη στην πράξη μέσω της τακτικής συνεδρίασης της 

ομάδας CICO με σταθερή σύνθεση, των καθορισμένων Υπεύθυνων καθοδηγητών CICO, ενός 

συγκεκριμένου τόπου συνεδρίασης και της επαρκούς κατάρτισης του προσωπικού σχετικά με 

τον τρόπο κατεύθυνσης και την εφαρμογή της υποστήριξης CICO. 

 
Προετοιμασία ειδικά για το σχολείο 
 

Η προετοιμασία ειδικά για τα σχολεία θα πρέπει να ξεκινά με την πολύ-επαγγελματική 

συνεργασία, ενώ θα πρέπει να εξασφαλίζεται και η υποστήριξη του διευθυντή. Το κοινό έργο 

οργάνωσης της μαθητικής μέριμνας του σχολείου περιλαμβάνει την προετοιμασία για την 

εισαγωγή της υποστήριξης CICO, τις αρχές εφαρμογής (π.χ. υποστήριξη της συμμετοχής των 

μαθητών και τις αρχές συνεργασίας με τους κηδεμόνες) και τη συμφωνία για την αξιολόγηση 

και την παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της υποστήριξης. Η ομάδα οργάνωσης 

κλιμακώνεται ανάλογα με τους πόρους και τις πρακτικές του σχολείου και τον οργανωτή της 

εκπαίδευσης. Εάν υπάρχει ψυχολόγος στο σχολείο, θα πρέπει να συμμετέχει στη φάση της 

οργάνωσης, αν και είναι ευθύνη των εκπαιδευτικών και των βοηθών διδασκαλίας να 

εφαρμόσουν την υποστήριξη στην πράξη. Είναι σημαντικό οι εργασίες οργάνωσης και 

προετοιμασίας να πραγματοποιούνται στο σχολείο σε συνεννόηση με όλα τα μέρη. Στο στάδιο 

αυτό της οργάνωσης, θα πρέπει να διατίθεται επαρκής χρόνος για τις εργασίες της 

συγκεκριμένης σχολικής ομάδας. Στη συνέχεια, μια συνάντηση κάθε δύο έως τρεις εβδομάδες 

είναι αρκετή. 

 

Το μοντέλο υποστήριξης βασίζεται στα κύρια στοιχεία της υποστήριξης  CICO: πρωινές και 

απογευματινές συνεδρίες, τακτική θετική ανατροφοδότηση (χρήση της ΗΚΑ και του 

συστήματος επιβράβευσης), συνεργασία με το σπίτι και δραστηριότητες της ομάδας CICO για 

την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων ειδικά για τους μαθητές. Ωστόσο, τα σχολεία πρέπει 
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πάντα να προσαρμόζουν και να οργανώνουν τα μέρη του μοντέλου υποστήριξης, ώστε να 

ταιριάζουν στη δική τους περίπτωση. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι δύο προοπτικές - 

τα βασικά στοιχεία της υποστήριξης CICO και η ιδιαιτερότητα του σχολείου.  

Πρώτον, ο Υπεύθυνος καθοδηγητής CICO επιλέγεται από το προσωπικό του σχολείου. Είναι 

υπεύθυνος για τις πρωινές και απογευματινές συνεδρίες (για 2-3 μαθητές). Ένα μέλος του 

προσωπικού που εργάζεται στο σχολείο σε καθημερινή βάση και έχει ευέλικτη περιγραφή 

εργασίας και ωράριο εργασίας πριν και μετά τη σχολική ημέρα είναι κατάλληλο για τον ρόλο 

αυτό. Είναι σημαντικό το άτομο αυτό να επικοινωνεί με θετικό τρόπο με τους μαθητές. Το 

σχολείο θα πρέπει επίσης να εξετάσει το ενδεχόμενο διορισμού ενός ή, κατά προτίμηση, 

περισσότερων αναπληρωτών. Είναι πολύ σημαντικό για τον μαθητή να πραγματοποιούνται 

πάντα οι προγραμματισμένες πρωινές και απογευματινές συναντήσεις, ακόμα και κατά τη 

διάρκεια των περιπτώσεων ασθενείας του προσωπικού και των ημερών κατάρτισης. Είναι 

καλή ιδέα να αποφασιστεί ο κατάλογος των αναπληρωτών και οι μέθοδοι λειτουργίας σε 

περίπτωση ασθένειας ήδη κατά τη σύνταξη του ειδικού σχεδίου για το σχολείο. 

Οι πρωινές και απογευματινές συνεδρίες απαιτούν κατάλληλο χώρο στο σχολείο. Δεν 

υπάρχουν μεγάλες ποιοτικές απαιτήσεις- αρκεί να υπάρχει μια επιφάνεια για να γράφουν οι 

υπεύθυνοι και χώρος για την αποθήκευση των φακέλων CICO των μαθητών. Ο χώρος θα 

πρέπει να είναι πάντα ο ίδιος για όλες τις ημέρες και ώρες. Αυτό συμβάλλει στην αποφυγή 

Κατάλογος διασφάλισης της ποιότητας υποστήριξης CICO 

 

1. Το σχολείο διαθέτει μια ομάδα που διευθύνει τις δραστηριότητες της υποστήριξης 
CICO. 

2. Η ομάδα έχει τακτικές ώρες συνάντησης. 

3. Ο Υπεύθυνος καθοδηγητής CICO και ο βοηθός Υπεύθυνος καθοδηγητής έχουν 
διοριστεί και εκπαιδευτεί. 

4. Έχουν ληφθεί υπόψη οι λεπτομέρειες που αφορούν το συγκεκριμένο σχολείο: 

• το όνομα της HKA 

• το μέρος για τις πρωινές και απογευματινές συναντήσεις 

• αρχές του συστήματος επιβράβευσης. 

5. Η υποστήριξη  CICO έχει παρουσιαστεί σε όλο το προσωπικό του σχολείου. 

6. Υπάρχει σχέδιο ανακοίνωσης για την υποστήριξη CICO: 

• αρχές της συνεργασίας με τους κηδεμόνες 

• παρουσίαση των πρακτικών υποστήριξης του σχολείου στους 

κηδεμόνες, στο νέο προσωπικό, στους εταίρους συνεργασίας (π.χ. 

ιστοσελίδα του σχολείου, εισαγωγικές ημερομηνίες κ.λπ.). 
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σύγχυσης. Το γεγονός ότι οι χώροι συνάντησης για τις πρωινές και απογευματινές συνεδρίες 

είναι κοντά στην είσοδο του σχολείου ή βρίσκονται με άλλο τρόπο σε κεντρικό σημείο έχει 

επίσης αποδειχθεί ότι λειτουργεί. Εάν, για παράδειγμα, ένας δάσκαλος μιας γειτονικής τάξης 

είναι υπεύθυνος για τις τάξεις CICO, είναι φυσικό οι συνεδρίες να πραγματοποιούνται στην 

τάξη του δασκάλου ή σε άμεση γειτνίαση με αυτήν. 

 

 

Είναι επίσης καλό να σκεφτείτε μια ειδική ονομασία για την υποστήριξη CICO και την 

ημερήσια κάρτα πόντων. Το όνομα μπορεί να σχετίζεται με το όνομα του σχολείου ή της 

περιοχής, ενώ οι ίδιοι οι μαθητές μπορούν να προτείνουν ένα κατάλληλο όνομα. Στην 

καθημερινή ρουτίνα του σχολείου, ένα σύντομο όνομα που σχετίζεται με τη διάλεκτο της 

περιοχής ή το σύστημα επιβράβευσης βοηθά σε πολλές πρακτικές καταστάσεις: «Θυμήθηκες 

να επιστρέψεις την κάρτα Fox σήμερα;» ή «Ας ρίξουμε άλλη μια ματιά στην κάρτα Star πριν 

από το διάλειμμα». Η ονομασία της ΗΚΑ και του μοντέλου υποστήριξης θα πρέπει να είναι 

θετική ή ουδέτερη - δεν υπάρχει λόγος να αποκαλείται η κάρτα «κάρτα συμπεριφοράς». 

Η καθιέρωση του συστήματος επιβράβευσης του σχολείου είναι ένα σημαντικό έργο για την 

ομάδα CICO που οργανώνει τον τρόπο υποστήριξης. Οι επιβραβεύσεις μπορεί να διαφέρουν 
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για διαφορετικούς μαθητές, αλλά είναι καλή ιδέα να διευθετηθούν κάποιοι βασικοί κανόνες 

από την αρχή. Η παροχή ή η διευθέτηση επιβραβεύσεων πρέπει επίσης να είναι αρκετά 

εύκολη, για να εφαρμοστεί στην καθημερινή ζωή του σχολείου. 

Η επιβράβευση θα πρέπει να είναι εφικτή περίπου κάθε μία ή δύο εβδομάδες. Εάν είναι 

δυνατή η εβδομαδιαία επιβράβευση, ο μαθητής θα πρέπει να επιτυγχάνει το στόχο τέσσερις 

ή πέντε φορές την εβδομάδα. Εάν, από την άλλη πλευρά, είναι δυνατόν να λαμβάνει μια 

επιβράβευση περίπου κάθε δύο εβδομάδες, θα μπορούσε να κερδηθεί με την επίτευξη του 

στόχου σε επτά ή οκτώ ημέρες. Είναι σημαντικό ο μαθητής να αισθάνεται ότι η επιβράβευσή 

του είναι εφικτή και ότι μια μεμονωμένη αποτυχία δεν αποτελεί εμπόδιο για να την επιτύχει. 

Εάν ο μαθητής λαμβάνει υποστήριξη για την τυπική περίοδο των 8-10 εβδομάδων, αυτό 

σημαίνει ότι κερδίζει μια επιβράβευση 4-10 φορές. Αυτό είναι πολύ! Επομένως, είναι 

σημαντικό να εξετάσετε τι είδους επιβραβεύσεις δίνονται. Τα πιο εύκολα πράγματα στην 

καθημερινή ζωή περιλαμβάνουν την οργάνωση της δικής σας ατομικής στιγμής ως μέρος του 

μαθήματος, όπως στο τέλος του μαθήματος (δυνατότητα να διαβάσετε ένα κόμικ, να 

χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας, να παίξετε στον υπολογιστή, να χρησιμοποιήσετε 

αθλητικό εξοπλισμό κ.λπ.) Δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο στο να λαμβάνουν οι μαθητές μικρά, 

συγκεκριμένα μπόνους σε καθημερινή βάση (π.χ. παστίλιες ξυλιτόλης ή μπάρες σνακ που 

παρέχονται στα σχολεία από τους γονείς). Συνήθως, ωστόσο, οι ενεργητικές επιβραβεύσεις 

(χρόνος στον υπολογιστή ή στο τάμπλετ, επιπλέον χρόνος χρήσης των αθλητικών 

εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας, εξασφάλιση 

ξεχωριστών ελευθεριών στο διάλειμμα κ.λπ.) ταιριάζουν πιο άνετα στο φινλανδικό σχολικό 

σύστημα. Για παράδειγμα, μια κάρτα «ημέρας χωρίς εργασία στο σπίτι», την οποία ο μαθητής 

μπορεί να λάβει μετά από επαρκή αριθμό επιτυχημένων ημερών, έχει χρησιμοποιηθεί με 

επιτυχία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Εάν η επιβράβευση αφορά δραστηριότητες εκτός τάξης, πρέπει να προβλεφθεί χρόνος για την 

επίβλεψη των μαθητών και μπορεί να είναι δύσκολο να βρεθεί. Ωστόσο, οι επιβραβεύσεις 

πρέπει να λαμβάνονται αρκετά συχνά, ώστε να διατηρείται η ελκυστικότητά τους και τα 

κίνητρα του μαθητή. Εάν στο σχολείο υπάρχουν αρκετοί μαθητές που λαμβάνουν υποστήριξη 

CICO, είναι πολύ πιθανό να συγκρίνουν τις επιβραβεύσεις μεταξύ τους. Επομένως, είναι 

σημαντικό να τηρείται το κοινό σύνολο κανόνων που έχει συμφωνηθεί από την ομάδα CICO 

σχετικά με το ποιες είναι οι επιβραβεύσεις του σχολείου. Οι επιβραβεύσεις είναι 

εξατομικευμένα θέματα για τα οποία αξίζει να προσπαθήσει ένας συγκεκριμένος μαθητής. 

Ενώ μια επιπλέον περίοδος αθλητισμού θεωρείται επιβράβευση για έναν μαθητή, μπορεί να 

μοιάζει σχεδόν με τιμωρία για έναν άλλο. Επομένως, είναι καλό να υπάρχει ευελιξία ανάλογα 

με τον μαθητή όσον αφορά τον σχεδιασμό των επιβραβεύσεων και να εμπλέκεται και ο 

μαθητής στη διαδικασία. 

Κατά την εξέταση του συστήματος επιβράβευσης, θα πρέπει επίσης να εξετάζεται πώς 
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διατηρείται η ελκυστικότητα της. Μια επιβράβευση που είναι σχετική με τον μαθητή, όπως η 

χρήση tablet κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας περιόδου αναμονής, μπορεί να είναι 

ενδιαφέρουσα και να αξίζει να την επιδιώξει καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου υποστήριξης. 

Παρουσίαση της υποστήριξης CICO σε όλο το σχολείο 
 

Πριν από την έναρξη της υποστήριξης  CICO, θα πρέπει να παρουσιαστούν σε όλο το 

προσωπικό οι βασικές αρχές της. Η παρουσίαση της υποστήριξης CICO θα πρέπει να 

περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα βασικά στοιχεία: α) σε ποιους απευθύνεται η 

υποστήριξη και πώς επιλέγονται οι μαθητές, β) πώς χρησιμοποιείται η ΗΚΑ του μαθητή, γ) 

πώς και τι είδους ανατροφοδότηση δίνεται στον μαθητή και δ) ποιος θα παρέχει στον 

εκπαιδευτικό ατομική καθοδήγηση, εάν είναι απαραίτητο, εάν η παρέμβαση δεν 

πραγματοποιηθεί όπως έχει προγραμματιστεί. Στην παρουσίαση του προσωπικού CICO, θα 

πρέπει να τονιστεί ότι η υποστήριξη και η ανατροφοδότηση που λαμβάνει κάθε μαθητής 

χρειάζεται να είναι όσο το δυνατόν πιο παρόμοια, ανεξάρτητα από τον εκπαιδευτικό. 

Παρόλο που η υποστήριξη CICO έχει ανακουφίσει πολλούς μαθητές που κατέληξαν να την 

λαμβάνουν στην καθημερινή τους ζωή, αξίζει να σημειωθεί ότι μπορεί να υπάρχουν και 

εμπόδια στην επιτυχία. Ορισμένα από αυτά μπορούν να προληφθούν με προσεκτικό 

σχεδιασμό και προληπτική σκέψη. Η επιτυχία της υποστήριξης CICO υπόκειται σε ορισμένες 

γενικές προϋποθέσεις: 

 
• Ο διευθυντής να συμμετέχει στην ομάδα ή τουλάχιστον να υποστηρίζει τις δραστηριότητές 

της. 

• Να υπάρχουν καλές πρακτικές προϋποθέσεις για τη λειτουργία της ομάδας (π.χ. χρόνος και 

τόπος συγκέντρωσης). 

• Ο Υπεύθυνος καθοδηγητής CICO να διαθέτει επαρκείς δεξιότητες και επαρκή κίνητρα. 

• Η υποστήριξη CICO να θεωρείται υποστήριξη και μάθηση, όχι τιμωρία! 

• Όλοι οι ενήλικες του σχολείου να κατανοούν ότι χρειάζεται χρόνος για να αλλάξει η 

συμπεριφορά μόνιμα. 

 

  
Στάδια εφαρμογής της υποστήριξης CICO σε σχολικό επίπεδο 

 

1. Το σχολείο διαθέτει μια ομάδα που διευθύνει τις δραστηριότητες  CICO. 

2. Ο Υπεύθυνος καθοδηγητής CICO και ο βοηθός Υπεύθυνος καθοδηγητής έχουν διοριστεί και 

εκπαιδευτεί. 

3. Έχουν αποφασιστεί οι αρχές του συστήματος επιβράβευσης και η ονομασία της ΗΚΑ. 

4. Η υποστήριξη CICO έχει παρουσιαστεί σε όλο το προσωπικό του σχολείου. 

5. Οι γονείς/ κηδεμόνες έχουν ενημερωθεί για την υποστήριξη CICO. 
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5. Πρακτική εφαρμογή της υποστήριξης 
CICO  
 

Στον παρόντα οδηγό περιγράφονται δύο πιθανοί τρόποι για την έναρξη της υποστήριξης. Η 

μέθοδος Α) χρησιμοποιείται ευρέως στα σχολεία SWPBS. Σε αυτή τη μέθοδο, η συμπεριφορά 

του μαθητή συνδέεται στενά με τους κοινούς στόχους και τις κατευθυντήριες γραμμές 

συμπεριφοράς του σχολείου. Η μέθοδος Β) είναι μια επιλογή που χρησιμοποιείται πιο συχνά 

στο φινλανδικό σχολικό σύστημα. Σε αυτή τη μέθοδο, οι στόχοι του μαθητή σχεδιάζονται πιο 

ατομικά.  

 

Α) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ CICO ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ 

 

Ιδιαίτερα στα σχολεία SWPBS (στα οποία εφαρμόζεται το Σύστημα Προώθησης Θετική 

Συμπεριφοράς), η υποστήριξη CICO μπορεί να αποτελέσει αναπόσπαστη συνέχεια της γενικής 

συμπεριφορικής υποστήριξης του σχολείου. Στα σχολεία SWPBS, οι συμπεριφορικές 

προσδοκίες και οι κατευθυντήριες γραμμές συγκεντρώνονται σε μορφή πίνακα, δηλαδή σε 

έναν πίνακα συμπεριφοράς. Το σχολείο SWPBS έχει συμφωνήσει αμοιβαία τις επιθυμητές 

συμπεριφορές και το προσωπικό δεσμεύεται να τις τηρεί και να τις διδάσκει συστηματικά. Η 

εργασία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την οργάνωση της υποστήριξης του μαθητή στο 

μοντέλο CICO (Hawken, Crone, Bundock & Horner, 2021). Σε αυτή την περίπτωση, η ίδια η 

ομάδα CICO του σχολείου καθορίζει την Ημερήσια Κάρτα Αναφοράς (ΗΚΑ) για την υποστήριξη 

CICO στο σχολείο και τους σχετικούς στόχους συμπεριφοράς που πρέπει να ασκηθούν με βάση 

τον πίνακα. Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε στην ομάδας CICO του σχολείου τις προοπτικές για 

τη δημιουργία μιας ΗΚΑ για το συγκεκριμένο σχολείο. 

Συνήθως, οι δύο έως τρεις βασικές κατευθυντήριες γραμμές συμπεριφοράς που επιλέγονται 

για την ΗΚΑ είναι αυτές που εκτιμάται ότι είναι οι πιο χρήσιμες για την υποστήριξη της 

μάθησης και της σχολικής φοίτησης του μαθητή. Οι στόχοι μπορούν να προκύψουν απευθείας 

από τον πίνακα αμοιβαίας συμπεριφοράς του σχολείου. Είναι επίσης σημαντικό να γίνει κοινή 

συζήτηση για τους επιλεγμένους στόχους μεταξύ των εκπαιδευτικών που διδάσκουν τον 

μαθητή και του λοιπού προσωπικού της τάξης. Οι επιλεγμένες κατευθυντήριες γραμμές θα 

πρέπει να διατυπώνονται με θετικό τρόπο και να είναι εφαρμόσιμες σε αρκετές τάξεις.  

Κατά το σχεδιασμό της ειδικής για το σχολείο ΗΚΑ, αποφασίζεται επίσης η μορφή και η 

διάταξη της. Είναι φυσικό να δίνεται στον μαθητή ανατροφοδότηση για την επιτυχή 

επιθυμητή συμπεριφορά στο τέλος κάθε μαθήματος. Ωστόσο, σε ορισμένα σχολεία, τα 

μαθήματα μπορεί να διαρκούν 75 ή 90 λεπτά, και σε αυτές τις περιπτώσεις είναι μάλλον 
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δικαιολογημένο να δίνεται ανατροφοδότηση στον μαθητή σε συμφωνημένο χρόνο κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος. Ο σχεδιασμός εξαρτάται από τον μαθητή, αλλά η περίοδος 

αξιολόγησης θα πρέπει να διατηρείται σε μέτρια διάρκεια.  

 

Συνοψίσαμε τις κατευθυντήριες γραμμές του Hawken και των συνεργατών του (2021, σ. 79) 

για τη δημιουργία μιας ΗΚΑ υποστήριξης CICO ειδικά για το κάθε σχολείο:  

- Συμπεριλάβετε τις σχολικές προσδοκίες στην ημερήσια κάρτα αναφοράς 

- Οι προσδοκίες πρέπει να δηλώνονται με θετική διατύπωση 

- Όχι περισσότερες από πέντε προσδοκίες  

- Δεν θα πρέπει να συμπεριληφθούν ρυθμίσεις εκτός τάξης  

- Συμπεριλάβετε τομέα για τους συνολικούς πόντους που κερδίζονται. 

 

Β) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ CICO ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ 

 

Ο σχεδιασμός της υποστήριξης ξεκινά με την αξιολόγηση της κατάστασης του μαθητή. 

Βασίζεται σε συνεντεύξεις με τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν τον μαθητή και στην 

παρακολούθηση της συμπεριφοράς του μαθητή. Μετά τη φάση της αξιολόγησης, η σχολική 

ομάδα λαμβάνει απόφαση σχετικά με την ανάγκη του μαθητή για υποστήριξη και τους 

στόχους συμπεριφοράς του. Αφετηρία είναι η ανησυχία του εκπαιδευτικού για τη 

συμπεριφορά του μαθητή και η επίγνωση ότι η γενική υποστήριξη δεν είναι αρκετή για τον 

μαθητή. 

Η επιλογή των μαθητών γίνεται με τη βοήθεια της συνέντευξης αξιολόγησης (Παράρτημα 3). 

Ένα μέλος της ομάδας CICO του σχολείου, συχνά ο διεπιστημονικός δάσκαλος ειδικών 

αναγκών του σχολείου, παίρνει συνέντευξη από τον εκπαιδευτικό ή, κατά προτίμηση, από 

όλους τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν τον μαθητή, καθώς και από άλλους ενήλικες που 

εργάζονται με τον μαθητή ταυτόχρονα. Έχουν συνταχθεί οδηγίες για την υποστήριξη του 

ατόμου που παίρνει τη συνέντευξη (Οδηγίες για το άτομο που λαμβάνει την συνέντευξη, 

Παράρτημα 3β). Είναι σημαντικό το έντυπο της συνέντευξης αξιολόγησης να συμπληρώνεται 

μέσω κοινής συζήτησης. Το έντυπο δεν πρέπει να συμπληρωθεί μόνο από τον εκπαιδευτικό. 

Ο διαλογικός τρόπος προσέγγισης είναι μια πρακτική που ενισχύει την κοινοτική προσέγγιση. 

Συνιστάται να αφιερώνονται 20-40 λεπτά για τη συμπλήρωση της συνέντευξης, δηλαδή της 

αρχικής αξιολόγησης. Το αποτέλεσμα της συνέντευξης είναι μια περιγραφή της κατάστασης 

του μαθητή: 

• τα δυνατά σημεία του μαθητή 

• περιγραφή της προβληματικής συμπεριφοράς 

• περιγραφή των προβληματικών καταστάσεων 

• προσδοκίες για αλλαγή συμπεριφοράς (οι στόχοι). 
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Οι ειδικοί στόχοι συμπεριφοράς του μαθητή τροποποιούνται, ώστε να εξυπηρετούν καλύτερα 

την κατάσταση του μαθητή. Είναι στόχοι που είναι σύμφωνοι με τις κατευθυντήριες γραμμές, 

προσαρμοσμένοι σε κάθε μαθητή και για τους οποίους ο μαθητής χρειάζεται περισσότερη 

διδασκαλία και υποστήριξη. Μετά τη φάση της συνέντευξης, ο εκπαιδευτικός λαμβάνει μια 

προκαταρκτική ΗΚΑ. Αυτή η κάρτα χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της 

συμπεριφοράς του μαθητή για μια εβδομάδα. Απαιτούνται αξιολογήσεις τουλάχιστον τριών 

κανονικών σχολικών ημερών ως βάση για την τελική απόφαση. Αυτές οι αρχικές κάρτες 

αξιολόγησης ΗΚΑ δεν αποστέλλονται στο σπίτι και τουλάχιστον σε αυτή τη φάση δεν 

επιδεικνύονται στον ίδιο τον μαθητή. Η συνέντευξη και οι ΗΚΑ που συγκεντρώνονται κατά την 

παρακολούθηση του μαθητή αποτελούν το σύνολο της αξιολόγησης. Βάσει αυτών, η ειδική 

σχολική ομάδα λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με το 

• αν η γενική υποστήριξη ήταν ανεπαρκής για τον μαθητή (λόγοι για τη μετάβαση σε ατομική 

υποστήριξη) 

• κατά πόσον οι ατομικοί στόχοι συμπεριφοράς που έχουν σχεδιαστεί για τον μαθητή είναι 

εφικτοί και συναφείς με την προώθηση της μάθησης και της φοίτησης στο σχολείο 

• ποιο είναι το όριο της καθημερινής επιτυχίας του μαθητή - ποιο είναι το ποσοστό της μέγιστης 

βαθμολογίας που πρέπει να επιτύχει ο μαθητής, για να θεωρηθεί επιτυχής; 

 
Η έναρξη της υποστήριξης των μαθητών δεν θα πρέπει ποτέ να αποτελεί απόφαση ενός 

μεμονωμένου εκπαιδευτικού, αλλά το θέμα θα πρέπει να αποφασίζεται αμοιβαία από τη 

σχολική κοινότητα. 

 

Κατευθυντήριες γραμμές για τη συνέντευξη αξιολόγησης 
 

Το μοντέλο επιλογής μαθητών που παρουσιάζεται σε αυτόν τον οδηγό χρησιμοποιεί τη δομή 

αξιολόγησης FACTS (Functional Assessment Checklist for Teachers and Staff, March & Horner, 

2002) και την έρευνα εκπαιδευτικών για συγκεκριμένους μαθητές της Κλινικής Έρευνας για το 

Παιδί του Ινστιτούτου Niilo Mäki. Η επιλογή των μαθητών είναι διττή. Περιλαμβάνει τη 

συνέντευξη αξιολόγησης και την παρακολούθηση των μαθητών, κατά την οποία ελέγχεται 

ταυτόχρονα στην πράξη η λειτουργικότητα των συμπεριφορικών προσδοκιών. Έχουν 

καταβληθεί προσπάθειες, ώστε η επιλογή των μαθητών να είναι όσο το δυνατόν πιο απλή, 

αλλά και αρκετά πολύπλευρη, ώστε η ομάδα CICO να μπορεί να λάβει απόφαση για την έναρξη 

της υποστήριξης του μαθητή με επαρκή βάση. 

Η συνέντευξη αξιολόγησης αποτελείται από έξι φάσεις και ο υπεύθυνος της συνέντευξης 

χρησιμοποιεί το ειδικό έντυπο συνέντευξης για υποστήριξη (Παράρτημα 3). Το έντυπο της 

συνέντευξης αξιολόγησης πρέπει πρώτα να συμπληρωθεί με τις βασικές πληροφορίες: το 

όνομα του μαθητή, το όνομα του υπεύθυνου της συνέντευξης, τα ονόματα του ερωτώμενου ή 
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των ερωτώμενων και την ημερομηνία της συνέντευξης. Στη δεύτερη φάση, προσδιορίζονται τα 

δυνατά σημεία του μαθητή ή συγκεκριμένες ιδιότητες ή προτερήματα που έχουν εντοπιστεί 

στη σχολική εργασία. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συγκεντρωθούν δραστηριότητες 

και καταστάσεις στις οποίες ο μαθητής είναι ιδιαίτερα καλός ή στις οποίες τα πηγαίνει καλά, 

ή αυτές που του αρέσουν ή τις απολαμβάνει, και να γραφτούν περιγραφές του τρόπου με τον 

οποίο ο μαθητής ενεργεί σε αυτές τις καταστάσεις. Αυτή η φάση είναι σημαντική από πολλές 

απόψεις: αφενός βοηθά να διατηρηθεί η εστίαση στα δυνατά σημεία του μαθητή και 

αφετέρου να εντοπιστούν οι δραστηριότητες και οι καταστάσεις που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στο σχεδιασμό των υποστηρικτικών δραστηριοτήτων και των 

επιβραβεύσεων. 

Η επόμενη φάση της συνέντευξης περιγράφει την προβληματική συμπεριφορά του μαθητή, 

δηλαδή τη συμπεριφορά που παρεμποδίζει τη μάθησή του, διαταράσσει τις καταστάσεις στην 

τάξη, αποτελεί εμπόδιο στις κοινωνικές σχέσεις ή είναι με άλλο τρόπο επικίνδυνη ή επιβλαβής. 

Το έντυπο παρέχει έναν κατάλογο των πιο συνηθισμένων μορφών διασπαστικής 

συμπεριφοράς (π.χ. καθυστέρηση, σωματική επιθετικότητα, ανάρμοστη γλώσσα, ανυπακοή, 

μη εκτέλεση καθηκόντων). Οι εκπαιδευτικοί και τα άλλα άτομα που συμμετέχουν στη 

συνέντευξη επιλέγουν αυτές που ο μαθητής έχει επιδείξει τακτικά τις τελευταίες εβδομάδες. 

Παράλληλα, θα πρέπει να εξετάζεται τι είναι το πιο ενοχλητικό στη συμπεριφορά του μαθητή. 

Η τέταρτη φάση είναι ο εντοπισμός των καταστάσεων στις οποίες εμφανίζεται η προβληματική 

συμπεριφορά και η αξιολόγηση της σοβαρότητάς τους. Το έντυπο της συνέντευξης 

περιλαμβάνει δώδεκα από τις πιο συνηθισμένες σχολικές καταστάσεις (π.χ. παρακολούθηση 

της διδασκαλίας, ανεξάρτητη εργασία, γεύμα) και η συνέντευξη αξιολογεί σημείο προς σημείο 

αν ο μαθητής συμπεριφέρεται προβληματικά στη συγκεκριμένη κατάσταση ή όχι. Εάν η 

απάντηση είναι θετική, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αξιολογήσουν τη σοβαρότητα της 

προβληματικής συμπεριφοράς σε μια κλίμακα από το 1 έως το 9 (1 = η προβληματική 

συμπεριφορά είναι ήπια, 9 = η προβληματική συμπεριφορά είναι σοβαρή). Υπάρχει επίσης 

ένας κενός χώρος στο τέλος της ενότητας, για να καταγραφούν τυχόν άλλες συνθήκες ή 

καταστάσεις στις οποίες εμφανίζεται προβληματική συμπεριφορά και να αξιολογηθεί η 

σοβαρότητά τους. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν πόσο προβληματική είναι η 

συμπεριφορά του μαθητή σε σχέση με τους άλλους μαθητές της ομάδας σε μια κλίμακα από 

το 1 έως το 9. 

Η πέμπτη φάση της συνέντευξης εξετάζει λεπτομερέστερα τις δηλώσεις της προηγούμενης 

ενότητας, όπου οι εκτιμήσεις για τη σοβαρότητα της προβληματικής συμπεριφοράς φτάνουν 

τουλάχιστον το έξι. Μία έως τρεις από αυτές τις καταστάσεις που είναι οι πιο κεντρικές για τη 

μάθηση και τη φοίτηση στο σχολείο επιλέγονται για λεπτομερέστερη ανάλυση. 

Λεπτομερέστερη ανάλυση σημαίνει ότι η προβληματική συμπεριφορά που περιγράφεται στην 

τρίτη φάση τίθεται σε σχέση με την κατάσταση. Στην πράξη, οι φάσεις τρία και τέσσερα του 
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εντύπου συνδυάζονται εδώ. Οι επιλεγμένες περιγραφές της προβληματικής συμπεριφοράς 

αποτελούν τη βάση για τον καθορισμό των στόχων της καθημερινής ΗΚΑ. 

Η τελική φάση της συνέντευξης είναι η διατύπωση των στόχων συμπεριφοράς στην 

πραγματική ΗΚΑ του μαθητή. Οι στόχοι συμπεριφοράς (φράσεις που καθοδηγούν προς την 

επιθυμητή συμπεριφορά), η εκπλήρωση των οποίων αξιολογείται από τον εκπαιδευτικό, 

διατυπώνονται ατομικά στην ΗΚΑ. Αν και οι στόχοι είναι προσωπικοί, πρέπει να συνάδουν με 

τους γενικούς κανόνες και τις συμπεριφορικές προσδοκίες του σχολείου. Εάν οι στόχοι 

συμπεριφοράς του σχολείου (για παράδειγμα, «Ενεργώ υπεύθυνα») ή οι οδηγίες ενεργειών 

που τους περιγράφουν ακόμη ακριβέστερα («Επιστρέφω τα αντικείμενα στη θέση τους» ή 

«Εκτελώ τα καθήκοντα που μου έχουν δοθεί») περιλαμβάνουν περιγραφές που σχετίζονται 

άμεσα με την κατάσταση του μαθητή, συνιστάται ιδιαίτερα η χρήση τους. 

Συνήθως οι στόχοι συμπεριφοράς αποσκοπούν κυρίως στην αντιμετώπιση της πιο ενοχλητικής 

πτυχής της συμπεριφοράς του μαθητή. Μερικές φορές, είναι επίσης δυνατό να αρχίσει η 

υποστήριξη από τον στόχο, ο οποίος είναι ο πιο συγκεκριμένος και εύκολος για τον μαθητή να 

τον κατανοήσει. Ο στόχος είναι η κατάσταση του μαθητή να γίνει πραγματικά ευκολότερη με 

την επίτευξη του στόχου συμπεριφοράς. 

Από το στόχο, δημιουργείται μια φράση που διδάσκει τη συμπεριφορά. Μια καλή φράση που 

διδάσκει συμπεριφορά είναι διατυπωμένη θετικά, είναι εφαρμόσιμη σε όλες τις συνθήκες και 

καταστάσεις που παρακολουθούνται και είναι κατανοητή από τον μαθητή. Για παράδειγμα, η 

φράση «Κάνω τις εργασίες που μου δίνονται» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κατευθύνει 

τον μαθητή να επικεντρωθεί στην εργασία του κατά τη διάρκεια του μαθήματος (αντί να 

κουβεντιάζει με τους φίλους του). Ομοίως, η φράση «Μιλάω όταν είναι η σειρά μου» 

υπενθυμίζει στον μαθητή να σηκώνει το χέρι του στο μάθημα και, ταυτόχρονα, να λαμβάνει 

υπόψη τους άλλους στις πιο ανεπίσημες καταστάσεις. 

Το τελικό αποτέλεσμα της συνέντευξης είναι η καθημερινή ΗΚΑ του μαθητή με μία έως τρεις 

θετικά διατυπωμένες φράσεις. Μετά από αυτό, είναι σκόπιμο να προχωρήσουμε στην 

επόμενη φάση, που είναι η παρατήρηση το συντομότερο δυνατό, συνήθως την επόμενη 

σχολική ημέρα. 

 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ Α ή Β) 

 
Κατά τη φάση της παρατήρησης, ο ίδιος ο δάσκαλος του μαθητή αρχίζει τη χρήση της ΗΚΑ. 

Σημειώνει την αξιολόγησή του στην ΗΚΑ στο τέλος κάθε μαθήματος σε μια κλίμακα 0 = οι 

στόχοι δεν επιτεύχθηκαν, 1 = οι στόχοι επιτεύχθηκαν μερικώς και 2 = οι στόχοι επιτεύχθηκαν. 

Τρεις έως πέντε ημέρες είναι αρκετός χρόνος για την αρχική παρατήρηση. Η φάση της 

παρατήρησης είναι σημαντική για δύο λόγους: 

 



Check in Check 
out 

  
 
Check In Check Out (CICO) / Κάρτα Εισόδου - Εξόδου 

www.pbiseurope.org 

1. Η παρατήρηση της αρχικής κατάστασης παρέχει στην ομάδα πληροφορίες σχετικά με το 

επίπεδο του μαθητή πριν από την έναρξη της υποστήριξης. Οι ΗΚΑ της φάσης παρατήρησης 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό του ποσοστιαίου επιπέδου του μαθητή, το 

οποίο αποτελεί μια καλή βάση για τον καθορισμό του συγκεκριμένου για τον μαθητή 

επιπέδου-στόχου. Σύμφωνα με προηγούμενες έρευνες, το 80% των μέγιστων βαθμών είναι 

κατάλληλο για τους περισσότερους (Hawken & Horner, 2003). Εάν, για παράδειγμα, το μέσο 

ποσοστιαίο επίπεδο των καρτών του μαθητή ήταν λίγο κάτω από το 70 τοις εκατό κατά τη 

διάρκεια της αρχικής φάσης παρατήρησης, το ποσοστό-στόχος κατά τη διάρκεια της 

πραγματικής υποστήριξης CICO μπορεί να οριστεί στο 80 τοις εκατό. Εάν, από την άλλη 

πλευρά, η αρχική κατάσταση του μαθητή είναι πολύ κάτω από το μισό (<50%), το επίπεδο-

στόχος του 80% θα ήταν πιθανώς πολύ υψηλό για τον μαθητή και μπορεί να φανεί ανέφικτο. 

Στην περίπτωση αυτή, το επίπεδο-στόχος του μαθητή μπορεί να οριστεί, για παράδειγμα, στο 

60 ή 70 τοις εκατό. 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΡΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

Όνομα:   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

2 = Υπέροχα! 

1 = αρκετά καλά 

0 = Ο στόχος δεν επιτεύχθηκε 

Ημερομηνία:   

Βαθμοί:   

Ποσοστά:   

        

  Οι στόχοι επιτεύχθηκαν: o Ναι o Όχι 

 

Στόχος Μάθημα 1 Μάθημα 2 Μάθημα 3 Γεύμα Μάθημα 4 Μάθημα 5 

Κάνω τις 

εργασίες 

μου 

2      0      1 2      0      1 2      0      1 2     0     1 2      0      1 2      0      1 

Σηκώνω 

το χέρι 

μου. 

2      0      1 2      0      1 2      0      1 2     0     1 2      0      1 2      0      1 

Είμαι 

ενεργός 

ακροατής 

2      0      1 2      0      1 2      0      1 2     0     1 2      0      1 2      0      1 

 

Άλλες πληροφορίες: Υπογραφή κηδεμόνα: 

 
Ημερήσια Κάρτα Προόδου του μαθητή 
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2. Μια άλλη σημαντική λειτουργία της αρχικής παρατήρησης είναι να δοκιμαστούν στην πράξη 

οι φράσεις (στόχοι) που αναγράφονται στην κάρτα προόδου. Στην πράξη, αποτυπώνουν οι 

φράσεις τη συμπεριφορά που πρέπει να ασκηθεί στο πρόγραμμα; Είναι εύκολη η αξιολόγηση 

των στόχων στην καθημερινή ζωή ή πρέπει να διευκρινιστεί περαιτέρω το περιεχόμενο (βλ. 

«Μιλάω όταν είναι η σειρά μου» ή «Σηκώνω το χέρι μου.»); Είναι σημαντικό οι φράσεις των 

στόχων να είναι όσο το δυνατόν πιο σαφείς και κατάλληλες για την ηλικία και το επίπεδο 

ανάπτυξης του μαθητή. Η αξιολόγηση των λειτουργικά διατυπωμένων στόχων να είναι 

ξεκάθαρη (ακόμη και αν η κάρτα συμπληρώνεται από έναν αναπληρωτή ή από άλλον 

εκπαιδευτικό που διδάσκει στην τάξη). 

 

Παρακολούθηση της προόδου  
 

Η κάρτα προόδου συγκεντρώνει αριθμητικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται από το σχολείο για 

την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της διαδικασίας υποστήριξης. Ο ενήλικας που είναι 

υπεύθυνος για την απογευματινή συνεδρία του μαθητή, συνήθως κάποιος δάσκαλος ή κάποιος 

βοηθός, καταγράφει το συνολικό σκορ του μαθητή και το ποσοστό επιτυχίας στο εβδομαδιαίο 

έντυπο ελέγχου του μαθητή (Παράρτημα 6). Είναι σημαντικό το ημερήσιο σκορ του μαθητή να 

καταγράφεται στο σχολείο προτού η κάρτα σταλεί στο σπίτι. Κάποιες κάρτες που θα σταλούν στο 

σπίτι είναι πιθανό να μην επιστραφούν στο σχολείο. Για τη σωστή παρακολούθηση, είναι σημαντικό 

το σχολείο να έχει τις πληροφορίες που αφορούν τη λειτουργικότητα της υποστήριξης διαθέσιμες. 

Στην πράξη, ο υπεύθυνος καθοδηγητής θα πρέπει να δημιουργήσει έναν ξεχωριστό φάκελο για κάθε 

μαθητή, όπου θα βρίσκονται τα έγγραφα που αφορούν τον συγκεκριμένο μαθητή. Όταν οι κάρτες 

επιστρέφονται στο σχολείο, συγκεντρώνονται σε αυτόν τον φάκελο, καθώς επίσης και οι 

αχρησιμοποίητες κάρτες για τον συγκεκριμένο μαθητή. Με βάση αυτά τα ημερήσια σκορ του 

μαθητή, μπορούν να ληφθούν αποφάσεις για τη συνέχιση, τροποποίηση ή τερματισμό του 

μοντέλου υποστήριξης. 

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό μαθητών που μπορεί να αναλάβει κάποιος υπεύθυνος 

καθοδηγητής, αλλά η εφαρμογή του προγράμματος έχει δείξει ότι δύο με τρεις μαθητές είναι 

εφικτός αριθμός. 

Η συνέχιση της υποστήριξης αιτιολογείται όταν ο μαθητής προοδεύει αναφορικά με τους στόχους 

του και επιτυγχάνει τον ημερήσιο στόχο τις περισσότερες ημέρες. Το σύνηθες επίπεδο επιτυχίας 

είναι 60-80 τοις εκατό του μέγιστου σκορ. Όταν ο μαθητής επιτυγχάνει τον στόχο καθημερινά ή 

σχεδόν καθημερινά, ή φτάνει σταθερά το 100% του μέγιστου σκορ, η υποστήριξη χρειάζεται 

αναπροσαρμογή. Οι στόχοι μπορούν να προσδιοριστούν εκ νέου, να αλλάξουν ή να προστεθούν 

άλλοι. Ο σκοπός είναι να επιτυγχάνεται συμπεριφορά τέτοια που να συνάδει με τις προσδοκίες του 

σχολείου και να υποστηρίζει τη μάθηση και την παρουσία του μαθητή στο σχολείο. Όταν οι κεντρικοί 

και επαρκείς στόχοι επιτευχθούν, η υποστήριξη του μαθητή μπορεί σταδιακά να διακοπεί. 

Παρομοίως, το σχολείο θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί την υποστήριξη του μαθητή 

σε περιπτώσεις που οι στόχοι δεν επιτυγχάνονται και οι αποτυχίες είναι σταθερές ή αυξάνονται. 
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Κατά τη διάρκεια του προγράμματος υποστήριξης CICO,  έχουν συλλεχθεί πολλές πληροφορίες για 

τη συμπεριφορά των μαθητών σε συγκεκριμένα μαθήματα, που επιτρέπουν την εξέλιξη της 

υποστήριξης. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καθοριστεί αν οι 

ανεπιθύμητες συμπεριφορές ακολουθούν ένα μοτίβο ή ρυθμό. Υπάρχει ανεπιθύμητη συμπεριφορά 

κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων μαθημάτων; σε συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας; σε 

συγκεκριμένες ώρες της ημέρας; Πιστεύει ο μαθητής ότι αξίζει να προσπαθήσει για την 

επιβράβευση; Μπορεί μια επιβράβευση να αυξήσει την αποτελεσματικότητα του προγράμματος 

και να δώσει κίνητρο στον μαθητή (επιβράβευση συγκεκριμένα στον μαθητή ή σε όλη την τάξη); 

Σημαντικό! Ειδικά όταν η υποστήριξη CICO δεν έχει τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα για τον μαθητή, η ποιότητα της υποστήριξης θα πρέπει επίσης 

να αξιολογείται. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να αξιολογείται η τακτικότητα 

της υλοποίησης της υποστήριξης. Πραγματοποιήθηκε η πρωινή και η 

απογευματινή συνεδρία όπως ήταν σχεδιασμένο; Είναι οι ενήλικες του 

σχολείου αφοσιωμένοι στο πρόγραμμα; Κάνουν οι δάσκαλοι αξιολογήσεις για 

συγκεκριμένα μαθήματα στην ημερήσια κάρτα αναφοράς του μαθητή; Είναι 

πολύ σημαντικό να επανεξετάζονται όλες οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν 

στο εβδομαδιαίο έντυπο ελέγχου σχετικά με την υλοποίηση της πρωινής και 

απογευματινής συνεδρίας, τη χρήση της κάρτας και τη γονεϊκή εμπλοκή. 

Επίσης, ο υπεύθυνος καθοδηγητής έχει στη διάθεσή του πολλές ποιοτικές 

πληροφορίες για το αν υπάρχουν διαφορές στις αξιολογήσεις μεταξύ των 

δασκάλων για συγκεκριμένα μαθήματα. Είναι κάποια μαθήματα ιδιαίτερα 

απαιτητικά; Λείπουν αξιολογήσεις στην κάρτα του μαθητή από συγκεκριμένους 

δασκάλους; Σε τέτοιες περιπτώσεις η ομάδα CICO μπορεί να σκεφτεί πώς να 

αναπτύξει το εγχείρημα σε σχολικό επίπεδο. 
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Η Κάρτα Προόδου 
 

Οι στόχοι για κάθε μαθητή αναγράφονται στην κάρτα του εκ των προτέρων. Αντίγραφα της κάρτας 

θα πρέπει να φυλάσσονται στον φάκελο του μαθητή. Στην κάρτα αναγράφεται το όνομα και οι 

στόχοι του μαθητή, ενώ η ημερομηνία προστίθεται στην πρωινή συνεδρία. Κατά τη διάρκεια της 

ημέρας, οι δάσκαλοι γράφουν στην κάρτα τις αξιολογήσεις τους σχετικά με την πρόοδο του μαθητή 

και στο τέλος της ημέρας ο μαθητής μαζί με τον υπεύθυνο καθοδηγητή υπολογίζουν το ημερήσιο 

σκορ. Ο μαθητής παίρνει την κάρτα στο σπίτι του και έτσι η κάρτα χρησιμεύει και σαν μέσο 

επικοινωνίας. 

Η κάρτα πρέπει να είναι σαφής. Μπορεί επίσης να προστεθεί και ένα κενό για σχόλια. Σε αυτή την 

περίπτωση, θα ήταν ωφέλιμο να συζητηθεί μεταξύ των δασκάλων το πώς θα εξασφαλιστεί ότι το 

κεντρικό νόημα θα είναι τα εποικοδομητικά σχόλια. Η κάρτα δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται για 

να υπενθυμίζει αρνητικά περιστατικά. 

Η κάρτα είναι σημαντική για τον μαθητή. Μετά από μια επιτυχημένη μέρα, θα του είναι ευχάριστο 

να δείξει την κάρτα στους γονείς. Κάποιες φορές βέβαια η κάρτα μπορεί να χαθεί κατά τη μεταφορά 

από το σχολείο στο σπίτι ή αντίστροφα. Λόγω αυτών των περιπτώσεων, είναι σημαντικό το 

ημερήσιο σκορ του μαθητή να σημειώνεται πριν σταλεί η κάρτα στο σπίτι. 

 

Πρωινή συνεδρία 
 

Κεντρικό ρόλο στην επιτυχία της υποστήριξης CICO παίζει η στάση του υπεύθυνου καθοδηγητή, που 

πρέπει να είναι θετική και ενθαρρυντική. Ένας καλός καθοδηγητής απολαμβάνει να δουλεύει με 

παιδιά και νέους (ανεξάρτητα από προβλήματα συμπεριφοράς που μπορεί να έχουν) και είναι 

αξιόπιστος στη δουλειά του. Οι καθοδηγητές πρέπει να είναι συνεπείς και συστηματικοί και να 

εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους. Αν κάποιος καθοδηγητής δε μπορεί να παραβρεθεί σε 

προγραμματισμένη πρωινή ή απογευματινή συνεδρία, πρέπει να ενημερώσει τον αναπληρωματικό 

και να βεβαιωθεί ότι δεν θα τον περιμένει άδικα ο μαθητής. Είναι επίσης σημαντικό ο καθοδηγητής 

να έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα για τα καθήκοντά του και να γνωρίζει πώς λειτουργεί το μοντέλο 

υποστήριξης. Θα είναι επίσης πλεονέκτημα οι μαθητές να συμπαθούν και να εκτιμούν τον 

καθοδηγητή. Η δυνατότητα να επικοινωνεί με τους μαθητές, το προσωπικό και τους γονείς με 

ευκολία, βοηθάει έναν καθοδηγητή στη δουλειά του. 

Η πρωινή συνεδρία είναι σύντομη, λίγα λεπτά πριν το πρώτο μάθημα της ημέρας. Ένας ευδιάθετος 

χαιρετισμός και μια σύντομη κουβέντα ξεκινούν τη συνεδρία, κατά τη διάρκεια της οποίας ο 

καθοδηγητής ελέγχει την Ημερήσια Κάρτα Αναφοράς της προηγούμενης ημέρας. 

Είναι σημαντικό ο καθοδηγητής να επαινεί τον μαθητή (στοχευμένα για την ολοκλήρωση του 

συγκεκριμένου καθήκοντος) αν εκείνος έχει θυμηθεί να ζητήσει την υπογραφή της κάρτας από τους 

γονείς την προηγούμενη ημέρα. Στην πρωινή συνεδρία ο καθοδηγητής εξετάζει τους στόχους της 



Check in Check 
out 

  
 
Check In Check Out (CICO) / Κάρτα Εισόδου - Εξόδου 

www.pbiseurope.org 

καινούριας ημέρας (αν είναι δυνατόν μάθημα προς μάθημα) και ενθαρρύνει τον μαθητή να τους 

πετύχει! 

Στο τέλος της πρωινής συνεδρίας, ο καθοδηγητής μπορεί ακόμα να βεβαιώνεται ότι ο μαθητής είναι 

έτοιμος να ξεκινήσει τα μαθήματα και ότι έχει φέρει μαζί του τα κατάλληλα βιβλία, τετράδια κτλ. Σε 

μερικά σχολεία, έχει αποφασιστεί ότι σε περίπτωση που χρειάζεται, ο καθοδηγητής μπορεί να 

δανείζει βασικά αντικείμενα στον μαθητή (όπως μολύβι, σβήστρα κτλ.) αν εκείνος δεν τα έχει μαζί 

του. Τέλος, ο καθοδηγητής υπενθυμίζει στον μαθητή να δώσει την κάρτα στον δάσκαλο ώστε να 

συλλεχθούν οι αξιολογήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. 

 

Προτροπή για θετική ανταπόκριση κατά τη διάρκεια της ημέρας 
 

Είναι σημαντικό ο δάσκαλος να κάνει θετικά σχόλια όταν 

η συμπεριφορά του μαθητή είναι σύμφωνη με τους 

στόχους. Ιδανικά, ο δάσκαλος θα πρέπει να μπορεί να 

επικοινωνεί στον μαθητή ότι ειλικρινά προσπαθεί να 

υποστηρίξει και να βοηθήσει τον μαθητή να επιτύχει 

τους συμφωνηθέντες στόχους. Ο δάσκαλος υπενθυμίζει 

στον μαθητή (χρησιμοποιώντας το συμφωνημένο 

σημάδι) ποια θα ήταν η σωστή συμπεριφορά όταν ο 

μαθητής δε συμπεριφέρεται σύμφωνα με τους στόχους 

που έχουν τεθεί. Παρομοίως, ο δάσκαλος 

χρησιμοποιώντας ένα αντίστοιχο σημάδι ή χειρονομία 

μπορεί να αναγνωρίσει την προσπάθεια του μαθητή 

όταν αυτός συμπεριφέρεται σύμφωνα με τους στόχους. 

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο δάσκαλος καταγράφει τις καταχωρήσεις στην Ημερήσια Κάρτα 

Αναφοράς στο τέλος κάθε μαθήματος. Αν υπάρξει κάποια αποτυχία, είναι σημαντικό να 

υπενθυμίσει στον μαθητή τις συμπεριφορικές 

προσδοκίες που έχει από αυτόν. Στην καλύτερη 

περίπτωση, ο μαθητής περιγράφει από μόνος του την 

επιθυμητή συμπεριφορά: «Πώς νομίζεις ότι πρέπει να 

συμπεριφερθείς ώστε να πάρεις καλή αξιολόγηση στον 

στόχο ‘να θυμάμαι να ζητάω το λόγο πριν μιλήσω;’» 

«Πρέπει να θυμάμαι να σηκώνω το χέρι».  

Οι δάσκαλοι θα πρέπει να θυμούνται να 

επικεντρώνονται στους στόχους που είναι 

καταγεγραμμένοι στην Ημερήσια Κάρτα Αναφοράς 

όταν αξιολογούν και όταν ενημερώνουν προφορικά 

τους μαθητές για τις επιδόσεις τους. Αν ο στόχος είναι 

«Εκπληρώνω τα καθήκοντά μου» και ο μαθητής 

ολοκληρώσει χωρίς λάθος τα καθήκοντά του στην τάξη, 
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τότε η αξιολόγηση για αυτό το μάθημα θα είναι 2 = ο στόχος επιτεύχθηκε, ακόμα και αν δεν υπήρξε 

ανάλογη συμπεριφορά στο διάλειμμα. Αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ξεχωριστά και να μην 

αντικατοπτρίζεται στην αξιολόγηση για το συγκεκριμένο μάθημα στην Ημερήσια Κάρτα Αναφοράς. 

Ο στόχος είναι να μάθει ο μαθητής να ελέγχει τη συμπεριφορά του με βάση την εποικοδομητική 

κριτική του δασκάλου. Η εποικοδομητική κριτική είναι ξεκάθαρη και συνεπής. 

 

Afternoon Meeting 
 

Στην απογευματινή συνεδρία, ο υπεύθυνος καθοδηγητής μετράει τους βαθμούς που 

συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας και καταγράφει το αποτέλεσμα στην ΗΚΑ (Ημερήσια 

Κάρτα Αναφοράς) του μαθητή. Το ποσοστό των βαθμών υπολογίζεται διαιρώντας τους βαθμούς 

που συγκεντρώθηκαν με τον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμών της ημέρας (πολλαπλασιαζόμενο με 

το 100). 

 

Ποσοστό ημέρας = βαθμοί που συγκεντρώθηκαν / μέγιστο αριθμό βαθμών *100 

 

Το αποτέλεσμα συγκρίνεται με το αναμενόμενο αποτέλεσμα των μαθητών. Αν το αποτέλεσμα των 

μαθητών μέσα στην ημέρα φτάνει το αναμενόμενο, οι μαθητές επιβραβεύονται. Είναι σημαντικό ο 

υπεύθυνος καθοδηγητής να θυμάται να επαινεί την επιτυχία των μαθητών και λεκτικά (στοχευμένη 

ανατροφοδότηση στην επίτευξη του στόχου). Ένα χαμόγελο και σήματα και εκφράσεις ενθάρρυνσης 

(π.χ……….) είναι καλό να προστεθούν, αλλά δεν είναι αρκετά από μόνα τους. Είναι σημαντικό οι 

μαθητές να ακούνε πού τα πήγαν καλά («Σήμερα τα κατάφερες 100% στις εργασίες σου, υπέροχα!» 

και «Το να περιμένεις τη σειρά σου ήταν πολύ ….. στην πρωινή τάξη») και η αξιολόγηση να εστιάζει 

στην συμπεριφορά και όχι στην προσωπικότητά τους. Είναι σημαντικό, επίσης, όταν το παιδί 

αποτυγχάνει, η αξιολόγηση να εξακολουθεί να εστιάζει στις ενέργειες και όχι στην προσωπικότητά 

του. Αν ο στόχος δεν επιτευχθεί, ο μαθητής ενθαρρύνεται να τον πετύχει την επόμενη ημέρα : «Στο 

απογευματινό τμήμα, το να περιμένεις τη σειρά σου ήταν λίγο δύσκολο, αλλά είμαι σίγουρος ότι 

αύριο θα τα καταφέρεις».  

Στην απογευματινή συνεδρία, τα δεδομένα του μαθητή συγκεντρώνονται από την ομάδα 

Υποστήριξης. Ο υπεύθυνος καθοδηγητής της ομάδας Υποστήριξης εισάγει τα αποτελέσματα των 

μαθητών στο Εβδομαδιαίο Έντυπο Ελέγχου (Παράρτημα 6) και επιστρέφει την κάρτα στους μαθητές 

για να την πάρουν στο σπίτι και να την υπογράψουν οι γονείς. Η Ομάδα Υποστήριξης στις 

συναντήσεις της παίρνει το Εβδομαδιαίο Έντυπο Ελέγχου και έτσι μπορεί να δει συνοπτικά τις 

εξειδικευμένες πληροφορίες κάθε μαθητή. 

 

 



Check in Check 
out 

  
 
Check In Check Out (CICO) / Κάρτα Εισόδου - Εξόδου 

www.pbiseurope.org 

 

Συνεργασία με γονείς και κηδεμόνες 
 

Η πράξη έχει δείξει ότι το να καλείς τους γονείς στο σχολείο αποτελεί μία ισχυρή βάση για το 

σχεδιασμό της υποστήριξης. Είναι σημαντικό να ακούς τις απόψεις των γονέων και να επιβεβαιώνεις 

ότι υπάρχει κοινή γραμμή για την αναγκαιότητα της έναρξης της υποστήριξης. Η κοινή συνάντηση 

ενδυναμώνει τη σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στους γονείς και το προσωπικό του σχολείου Το 

ενημερωτικό έντυπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υλικό όταν ξεκινάει μία συνάντηση με τους 

γονείς. 

 

Κατά τη διάρκεια της υποστήριξης CICO, ο ρόλος κλειδί είναι το σπίτι να ενθαρρύνει την 

ανατροφοδότηση. Στις πετυχημένες μέρες, χαίρονται μαζί με τους μαθητές και στις δύσκολες 

ημέρες η συζήτηση εστιάζει στην επόμενη ημέρα και στους στόχους της συμπεριφοράς. Το μήνυμα 

του σχολείου προς τους γονείς είναι: «Έργο σας είναι να τονίσετε τις επιτυχίες και να ενθαρρύνετε, 

εμείς θα αντιμετωπίσουμε τις αποτυχίες στο σχολείο» Οι γονείς μπορεί να ζητήσουν από το μαθητή 
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να τους μιλήσει για τη δύσκολη ημέρα του αλλά το σχόλιο των γονέων πρέπει να εστιάζει στο 

μέλλον. «Αύριο σίγουρα θα είναι μία καλύτερη ημέρα. Θα θυμηθείς να σηκώνεις το χέρι σου σε 

κάθε μάθημα αύριο, όπως έκανες και σήμερα.» Είναι καλή η στενή συνεργασία με τους γονείς κατά 

τη διάρκεια την αρχικής φάσης της υποστήριξης. 

 

Η γονεϊκή αφοσίωση στους προσχεδιασμένους στόχους και αρχές της θετικής καθοδήγησης είναι 

σημαντική υποστήριξη για την επιτυχία της αλλαγής. Κατά τη διάρκεια της CICO περιόδου, η 

συνεργασία με το σπίτι είναι καθημερινή μέσω της ΗΚΑ του μαθητή. Συνεπώς είναι ουσιαστικό το 

μοντέλο υποστήριξης να έχει την έγκριση και την υποστήριξη των γονέων. Δεν έχει καμία αξία το να 

σταλεί η ΗΚΑ του μαθητή στο σπίτι για υπογραφή αν οι γονείς δεν δεσμευτούν από τους στόχους 

του μαθητή ή γενικά από το μοντέλο υποστήριξης. Σε μερικές περιπτώσεις, η υποστήριξη στο σπίτι 

μπορεί να μετατραπεί σε τιμωρίες ή σε περιορισμούς από τις επιτυχημένες ημέρες. Στις περιπτώσεις 

αυτές, ο δάσκαλος της τάξης (ή το καθορισμένο μέλος της ομάδας CICO) οφείλει να ενημερώσει το 

σπίτι όσο το δυνατό συντομότερα και να συζητήσει τη σημασία της θετικής ανατροφοδότησης και 

της ενθάρρυνσης με τους γονείς. 

 

Είναι κατανοητό και ανθρώπινο ότι όλες οι κάρτες που στέλνονται στο σπίτι δεν είναι εφικτό να 

επιστρέφονται την επόμενη μέρα στο σχολείο ενώ μερικές δεν επιστρέφονται και ποτέ. Η δέσμευση 

του σπιτιού είναι ότι κατά μέσο όρο οι τέσσερις από τις πέντε κάρτες θα επιστρέφονται στο σχολείο. 

Ωστόσο, αν λείπουν οι υπογραφές από τις κάρτες και το σχολείο ενδιαφέρεται για την υποστήριξη 

του σπιτιού, θα πρέπει να επικοινωνήσει με το σπίτι όσο το δυνατόν συντομότερα και να δουν τι 

συμβαίνει. «Δε θυμούνται οι γονείς να ρωτήσουν για την κάρτα» ή «η οικογένεια είναι 

υπερφορτωμένη για κάποιο λόγο;»  H επαφή πρέπει να ξεκινά από το δάσκαλο της τάξης ή τον 

υπεύθυνο καθοδηγητή της CICO. 

 

Στη συνεργασία με τους γονείς, είναι σημαντική η εξασφάλιση της επαρκής πληροφόρησης. Αν και 

οι πληροφορίες σχετικά με την επιτυχία της κάθε μέρας μεταφέρονται στο σπίτι, είναι δύσκολος η 

σχηματισμός μίας γενικής εικόνας στη βάση της ατομικής κάρτας. Στο σχολείο, πρέπει να 

συμφωνηθεί από την αρχική φάση της υποστήριξης ποιος θα έρχεται σε επαφή με το σπίτι και πόσο 

τακτικά. Μετά από μερικές εβδομάδες υποστήριξης του μαθητή, είναι καλό να ενημερωθούν οι 

γονείς όσον αφορά την πρόοδο του μαθητή. Αυτό μπορεί να γίνει είτε τηλεφωνικά είτε, αν είναι 

εφικτό, δια ζώσης μετά από πρόσκληση των γονέων στο σχολείο για να συζητήσουν την εξέλιξη της 

συμπεριφοράς του μαθητή και πιθανά να δουν οι γονείς ένα διάγραμμα της εξέλιξης του μαθητή 

στη βάση του εβδομαδιαίου ελέγχου από τον υποστηρικτή. Είναι σημαντικό ότι οι γονείς βρίσκονται 

κατά κάποιο τρόπο σε επαφή με την επιθυμητή συμπεριφορά και ότι η συζήτηση αφορά τη 

λειτουργία της υποστήριξης στην καθημερινή ζωή. Αν το σχολείο το επιθυμεί μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ερωτηματολόγιο της Υποστήριξης CICO, σχετικά με τις Εμπειρίες στο Σπίτι 

(παράρτημα 7). Τα συμπεράσματα της υποστήριξης γίνονται όπως έχουν σχεδιαστεί και σε 

συνεργασία με τους γονείς. 
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Επιβράβευση 
 

Σκοπός της επιβράβευσης είναι η κινητοποίηση. Ενθαρρύνει τα παιδιά να προσπαθήσουν και να 

ενεργήσουν σύμφωνα με τους στόχους. Στις πρώτες φάσεις, είναι καλό να υπάρχουν περισσότερα 

από ένα βραβεία για τους μαθητές ώστε να μπορούν να διαλέξουν. Τα βραβεία μπορεί να είναι 

«άνισα». Για παράδειγμα τα βραβεία στη λίστα Α απαιτούν 3 επιτυχημένες ημέρες, τα βραβεία της 

λίστα Β απαιτούν έξι επιτυχημένες ημέρες και τα βραβεία της λίστα Γ απαιτούν εννέα επιτυχημένες 

ημέρες. Εξαρτάται από τους μαθητές πότε θέλουν το βραβείο τους. Όταν φτάσει η ώρα του 

βραβείου, πρέπει να δίνεται όπως ακριβώς είχε προγραμματιστεί και χωρίς καμία καθυστέρηση. Αν 

το βραβείο είναι για παράδειγμα «ένα ονειρεμένο πρόγραμμα γυμναστικής για όλη την τάξη» θα 

πρέπει να γίνει αμέσως στο επόμενο μάθημα γυμναστικής. Διαφορετικά, αν το βραβείο είναι 

ατομικό «ένα μεγάλο διάλειμμα μέσα στην τάξη με ένα φίλο» ο μαθητής πρέπει να έχει την ευκαιρία 

να εκφράσει την επιθυμία του πότε να κάνει χρήση αυτού του βραβείου. Μόλις κατακτηθεί το 

πρώτο βραβείο τότε προχωράμε στο επόμενο. 

 

Αν βρεθεί ένα καλό και ενθαρρυντικό βραβείο για τους μαθητές και ένα αποτελεσματικό σύστημα 

για τη συγκέντρωσή τους τότε αυτά δε θα πρέπει να αλλάξουν. Αν, όμως, έχουν δοθεί παρόμοια 

βραβεία αρκετές φορές και οι ενήλικες του σχολείου υποψιάζονται ότι το ενδιαφέρον των μαθητών 

αρχίζει να χάνεται πρέπει να σκεφτούν την κατάλληλη τροποποίηση. Το σύστημα επιβράβευσης που 

χρησιμοποιείται στο σχολείο πρέπει να βελτιώνεται σταδιακά με σκοπό να διατηρηθεί η 

ελκυστικότητά του. Πρακτικά αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι ο αριθμός των επιλογών 

αυξάνεται καθώς προχωρά και η υποστήριξη, ή συγκεκριμένα βραβεία γίνονται κατάλληλα κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων της υποστήριξης. Οι μαθητές μπορούν επίσης να προτείνουν 

τις αλλαγές που επιθυμούν ή να προσθέσουν κάτι. Πρέπει πάντα να είναι αντικείμενο συζήτησης η 

καλύτερη προσαρμογή της υποστήριξης και των βραβείων με τον εκπρόσωπο της ομάδας CICO για 

τη διατήρηση κοινής πολιτικής ανάμεσα στους μαθητές και τις τάξεις. 

 

Συνεργασία στο σχολείο 
 

Κάποιες φορές υπάρχουν μειονεκτήματα στην εφαρμογή του μοντέλου υποστήριξης. Συγκεκριμένη 

μέριμνα πρέπει να ληφθεί για τη συνηθισμένη εφαρμογή της υποστήριξης. Στο σχολείο, δε θα 

πρέπει ποτέ να συμβαίνει να  περιμένει ο μαθητής, στη συμφωνημένη τοποθεσία, να εμφανιστεί ο 

ενήλικος για την πρωινή ή την απογευματινή συνεδρία. Αν ο υπεύθυνος καθοδηγητής δεν είναι 

ικανός/δεν είναι σε θέση να  διατηρήσει τις πρωινές ή απογευματινές συνεδρίες, πρέπει να 

μεταφερθεί η ευθύνη στον αναπληρωτή που έχει οριστεί. 

Η συνεργασία πρέπει, επίσης, να βελτιωθεί αν η Ημερήσια Κάρτα Αναφοράς (ΗΚΑ) του μαθητή 

συνεχίζει να μην είναι συμπληρωμένη κανονικά και υπάρχει η υποψία ότι ο εκπαιδευτικός ή οι 

εκπαιδευτικοί δεν είναι αφοσιωμένοι στη χρήση της κάρτας. Σε μια τέτοια κατάσταση, ο υπεύθυνος 

καθοδηγητής των Καρτών Εισόδου-Εξόδου (CICO) πρέπει να γνωστοποιήσει το θέμα, στην ομάδα 
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CICO, χωρίς καθυστέρηση. Στην ουσία, ο διευθυντής είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των μέτρων 

υποστήριξης που έχουν σχεδιαστεί στο σχολείο. 

 

Συμπέρασμα για την υποστήριξη CICO   
 

Ένα βασικό πρακτικό θέμα που έχει προβληματίσει τους εκπαιδευτικούς που έχουν εφαρμόσει την 

υποστήριξη CICO στη δουλειά τους, είναι πότε η υποστήριξη CICO για ένα μαθητή, μπορεί να 

διακοπεί με ασφάλεια. Υπάρχουν, επίσης, ανησυχίες όπως αν η συμπεριφορά του μαθητή μπορεί 

να επιστρέψει στο επίπεδο που ήταν πριν την υποστήριξη ή αν η καλή συμπεριφορά θα συνεχιστεί 

και μετά την ολοκλήρωση της υποστήριξης. 

Οι επιλογές για τη μη συνέχιση της υποστήριξης είναι μία εφάπαξ συνεδρία ή διακοπή της 

υποστήριξης μέσω μίας φάσης αυτο-αξιολόγησης.  

 

Γρήγορο Συμπέρασμα για την Υποστήριξη CICO 

(Τελική/Καταληκτική Συνάντηση) 
 

Το γρήγορο συμπέρασμα της υποστήριξης CICO συμβαίνει όταν η συμπεριφορά του μαθητή έχει 

υποστεί μία μόνιμη, επιθυμητή αλλαγή.  

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ο μαθητής έχει ξεκάθαρη πρόοδο στους προσυμφωνημένους στόχους 

και η κατάσταση παραμένει καλή για κάποιες εβδομάδες. Την απόφαση για τη λήξη της υποστήριξης 

μπορεί να τη λάβει επίσης η ομάδα του σχολείου. Η «αποφοίτηση» του μαθητή από το πρόγραμμα 

CICO μπορεί να γιορταστεί στο σχολείο, με τον τρόπο που έχει οριστεί. Η επιτυχία του μαθητή και η 

πρόοδός του, αναφορικά με τη θετική συμπεριφορά είναι μία αιτία για γιορτή. Είναι σημαντικό να 

διασφαλιστεί ότι τουλάχιστον μία αμοιβαία τελική συνάντηση θα διεξαχθεί στο σχολείο. Οι 

μαθητές, οι γονείς τους, ο εκπαιδευτικός (ή οι εκπαιδευτικοί) και οι υπεύθυνοι καθοδηγητές CICO 

προσκαλούνται στη συνάντηση. 

  

Ο σκοπός αυτής της τελικής συνάντησης είναι για να δημιουργήσει μία ευκαιρία να αναδειχθεί η 

πρόοδος που έγινε στη συμπεριφορά του μαθητή και η επιτυχία της υποστήριξης CICO, καθώς 

επίσης και οι αμοιβαίες προσπάθειες που έγιναν για να υποστηρίξουν τη συμπεριφορά του μαθητή. 

Η δουλειά που έχει γίνει από τον ίδιο το μαθητή έχει τη μεγαλύτερη σημασία, η οποία δείχνει την 

εκτίμηση που αξίζει. Για παράδειγμα, συνιστάται να παρουσιάζει κάθε εβδομάδα φόρμες ελέγχου 

οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να γίνει η πρόοδος πιο ουσιαστική. Η βασική 

κατευθυντήρια γραμμή είναι: προτιμότερο περισσότερος έπαινος παρά λιγότερος!  

Είναι σημαντικό ότι κατά τη διάρκεια της τελικής συνάντησης δεν αναφέρονται άλλα θέματα που 

σχετίζονται με τη μάθηση ή την παρακολούθηση του σχολείου (π.χ. μαθησιακές δυσκολίες ή 

επισκόπηση άλλων μέτρων υποστήριξης). Η κατάσταση διατηρείται θετική και η έμφαση δίνεται 
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στην επιτυχία, η οποία δημιουργεί τις προκαταρκτικές συνθήκες για την εδραίωση και την 

περαιτέρω εξέλιξη των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί. Η επιτυχία (και η αναγνώρισή της) 

τροφοδοτεί περαιτέρω την επιτυχία.  Παρ’ όλα αυτά, ένα, επίσης, σημαντικό  στοιχείο που 

φανερώνει την ετοιμότητα του σχολείου είναι να συνεχίσει εντατικά μέτρα υποστήριξης, αν κρίνεται 

απαραίτητο και θεωρείται ότι ευνοεί τον μαθητή.  

 

 

Τελική συνάντηση 

 

1. Ο εκπαιδευτικός (ή οι εκπαιδευτικοί) ετοιμάζονται να παρουσιάσουν την 

πρόοδο στη συμπεριφορά ενός μαθητή. Οι στόχοι στην Ημερήσια Κάρτα 

Αναφοράς (ΗΚΑ) του μαθητή συζητιούνται με λεπτομέρεια,  

αναδεικνύοντας την επιτυχία του. Επιπλέον, είναι καλό να ακούσουν την 

άποψη των μαθητών για τις επιτυχίες τους και την πρόοδό τους.  Είναι, 

επίσης, καλό να αναδείξουν θέματα και καταστάσεις, τα οποία έχουν 

επηρεαστεί από τις αλλαγές στη συμπεριφορά του μαθητή. Οι 

εκπαιδευτικοί περιγράφουν αντικειμενικά, αν μία συγκεκριμένη δεξιότητα 

συμπεριφοράς μαθεύτηκε πιο εύκολα και έχει εδραιωθεί και αν  υπάρχουν 

ακόμη άλλες που χρειάζονται περισσότερη εξάσκηση.  (Προσοχή: η 

συνάντηση εστιάζει στη αξιολόγηση μόνο αυτών των περιοχών της 

συμπεριφοράς οι οποίες είχαν τεθεί ως στόχοι κατά τη διάρκεια της 

υποστήριξης).  

2. Ο μαθητής και οι γονείς (φροντιστές) πληροφορούνται ότι η ομάδα CICO 

πιστεύει ότι ο μαθητής δε χρειάζεται πλέον τη συγκεκριμένη υποστήριξη. 

Έχει επέλθει τόση πρόοδος στη συμπεριφορά του που θεωρείται ότι θα 

ανταποκρίνεται με επιτυχία στη μάθηση και στις συνθήκες της τάξης  χωρίς 

την υποστήριξη CICO.  

3. Ο μαθητής και οι γονείς (φροντιστές) αξιολογούν την αλλαγή, τη 

λειτουργικότητα της υποστήριξης και το πλάνο να ολοκληρωθεί η 

υποστήριξη CICO.  

4. Οι γονείς (φροντιστές) ενθαρρύνονται να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν 

θετικές μεθόδους καθοδήγησης του μαθητή. Οι ίδιοι βοηθιούνται να 

επιμείνουν στην καλή συμπεριφορά του μαθητή και στις επιτυχίες του.  
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Συμπέρασμα για Υποστήριξη Μέσω Αυτο-αξιολόγησης  
 

Μία εναλλακτική για τη γρήγορη ολοκλήρωση της υποστήριξης CICO είναι η χρήση της αυτο-

αξιολόγησης (Hawken, Crone, Bundock & Horner, 2021; Miller, Dufrene, Olmi, Tingstrom & Filce, 

2015). Σ΄ αυτή την περίπτωση η διαδικασία ολοκλήρωσης της υποστήριξης CICO θα γίνει ως εξής: ο 

μαθητής και οι γονείς πληροφορούνται για την πρόοδό του και τους παρουσιάζεται  πώς η 

υποστήριξη θα ολοκληρωθεί σταδιακά. Στη φάση της αυτο-αξιολόγησης, ο μαθητής συμπληρώνει 

την ΗΚΑ μόνος του, αξιολογώντας  τον εαυτό του και οι εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν μία δεύτερα 

κάρτα. Τα δεδομένα συγκρίνονται καθημερινά και οι επιβραβεύσεις συνεχίζουν να 

χρησιμοποιούνται. Ο σκοπός είναι να ενισχυθούν οι ικανότητες αυτο-αξιολόγησης του μαθητή. Η 

περίοδος ολοκλήρωσης διαρκεί (τουλάχιστον) δύο εβδομάδες.  

 

1η εβδομάδα: 

• Στη φάση της αυτο-αξιολόγησης, η συμμετοχή στις πρωινές συνεδρίες διαμορφώνονται σε 

μία βάση επικεντρωμένη στον μαθητή. Δεν είναι απαραίτητο ο μαθητής να συμμετέχει σε 

αυτές, αλλά μπορεί να πάρει μία φορά τα αποτελέσματα όλης της ομάδας από την Ημερήσια 

Κάρτα Αναφοράς. Οι πρωινές συνεδρίες μπορούν να συνεχιστούν, παρ’ όλα αυτά, αν ο 

μαθητής είναι χαρούμενος που τις παρακολουθεί.   Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτο-

αξιολόγησης ο υπεύθυνος καθοδηγητής CICO δε χρειάζεται να υπενθυμίζει στο μαθητή τους 

καθημερινούς συμπεριφορικούς στόχους.   
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• Ο εκπαιδευτικός και ο μαθητής έχουν τις δικές τους ΗΚΑ, τις οποίες συμπληρώνουν μόνοι 

τους, ανεξάρτητα, κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ο εκπαιδευτικός δε λέει στο μαθητή τους 

βαθμούς. (Αλλά θυμάται να δίνει πολύ θετική ανατροφοδότηση για τις επιθυμητές 

συμπεριφορές!).  

• Ο μαθητής συμμετέχει στις απογευματινές συνεδρίες κατά τη διάρκεια της φάσης αυτο-

αξιολόγησης. Στις απογευματινές συνεδρίες, ο εκπαιδευτικός και ο μαθητής συγκρίνουν από 

κοινού την ομοιομορφία στα δεδομένα των καρτών τους.  

• Το σύστημα επιβράβευσης μπορεί να διατηρηθεί κατά τη φάση της αυτο-αξιολόγησης. Οι 

επιβραβεύσεις μπορούν επίσης, να συσσωρευθούν σ’ αυτή τη φάση της υποστήριξης, και 

εξαρτώνται από το πόσο καλή είναι η αυτο-αξιολόγηση του μαθητή σε συνδυασμό με την 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. 

• Αν το αποτέλεσμα της πρώτης εβδομάδας είναι ικανοποιητικό (το καθημερινό αποτέλεσμα 

είναι τουλάχιστον 80% και η συμπεριφορά στην τάξη εξακολουθεί να είναι η επιθυμητή) ο 

μαθητής μπορεί να προχωρήσει στην επόμενη φάση. 

 

2η εβδομάδα: 

• Οι πρωινές συνεδρίες δεν πραγματοποιούνται αν δεν έχουν προσυμφωνηθεί  

μαζί με τον μαθητή. 

• Μόνο ο μαθητής συμπληρώνει την ΗΚΑ (ως αυτο-αξιολόγηση). 

• Ο εκπαιδευτικός συμπληρώνει την κάρτα μόνο μία ημέρα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας 

(αλλά δε λέει από πριν στο μαθητή ποια θα είναι αυτή η μέρα). 

• Στις απογευματινές συνεδρίες, ανακεφαλαιώνεται το αποτέλεσμα της ημέρας. Οι αυτο-

αξιολογήσεις των μαθητών «παραμένουν έγκυρες» αν ο εκπαιδευτικός δεν έχει δώσει 

αξιολόγηση για εκείνη την ημέρα.  

• Η υποστήριξη μπορεί να διακοπεί μετά τη δεύτερη εβδομάδα αν η συμπεριφορά του μαθητή 

είναι ικανοποιητική και δεν υπάρχει «οπισθοδρόμηση». Αν η συμπεριφορά δεν είναι 

ικανοποιητική, η υποστήριξη μπορεί να επανέλθει στην προηγούμενη φάση, όπου ο 

εκπαιδευτικός αξιολογεί τη συμπεριφορά του μαθητή σε κάθε μάθημα.  
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6. Τι γίνεται αν η υποστήριξη 

CICO δεν είναι αρκετή? 
 

Αξιολόγηση της ολοκλήρωσης της υποστήριξης 
 

Αν δεν υπάρχει αρκετή θετική εξέλιξη στη συμπεριφορά του μαθητή, το πρώτο που πρέπει να 

ελεγχθεί είναι αν η υποστήριξη CICO έχει εφαρμοστεί όπως είχε αρχικά σχεδιασθεί. Η υποστήριξη 

CICO είναι μία ολοκληρωμένη προσέγγιση όπου διαφορετικά μεταξύ τους στοιχεία υποστηρίζουν 

το ένα το άλλο και η βασική ερώτηση είναι, αν έχουν ολοκληρωθεί τα στοιχεία -κλειδιά της 

υποστήριξης: οι πρωινές και οι απογευματινές συνεδρίες, η χρήση της ΗΚΑ (και η δέσμευση του 

εκπαιδευτικού σε αυτή), η γονεϊκή συμμετοχή και η χρησιμοποίηση των δεδομένων των μαθητών 

στο σχεδιασμό της υποστήριξης; 

Αν υπάρχουν ανεπάρκειες στα στοιχεία-κλειδιά της υποστήριξης, τα οποία περιγράφηκαν 

παραπάνω, η ομάδα CICO πρέπει να εστιάσει στην βελτίωσή τους και στην αποσυναρμολόγηση των 

εμποδίων κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της υποστήριξης.  Αν, από την άλλη, η υποστήριξη στο 

σχολείο είναι υψηλής ποιότητας και επαρκούς διάρκειας, αλλά τα στοιχεία εξακολουθούν να μην 

είναι ικανοποιητικά, είναι καιρός να σκεφτούμε πώς η υποστήριξη του μαθητή μπορεί να 

αναπροσαρμοστεί και πιθανόν να διευρυνθεί. Μερικές προοπτικές μπορούν να αναζητηθούν από 

προηγούμενα διεθνή ερευνητικά δεδομένα της CICO, τα οποία μπορούν αν βοηθήσουν σε 

περαιτέρω αναστοχασμό για την πρόοδο του μαθητή κατά της διάρκεια της υποστήριξης CICO 

(Bundock, Hawken, Kladis & Breen, 2020). 

Αρχικά, η υποστήριξη CICO μπορεί να μην είναι επαρκής για μαθητές των οποίων η απόσπαση της 

προσοχής τους κινητοποιείται από κάτι άλλο πέρα από την προσοχή του ενηλίκου (Campbell & 

Anderson, 2008; March & Horner, 2002; McIntosh, Campbell, Carter & Dickey, 2009). Για αυτά τα 

παιδιά, αυξάνοντας την προσοχή ενός ενηλίκου δε θα οδηγήσει απαραίτητα στο επιθυμητό 

αποτέλεσμα της αλλαγής της συμπεριφοράς. Αν η ομάδα CICO υποψιαστεί ότι αποσπάται η 

προσοχή του μαθητή από κάτι άλλο πέρα από την αναζήτηση της προσοχής (π.χ. αποφυγή των 

εργασιών) τα μέτρα υποστήριξης πρέπει να οργανωθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Για 

παράδειγμα, αν ένας μαθητής προσπαθεί να αποφύγει τις σχολικές εργασίες είναι πιθανό να 

εφαρμόσει διαλείμματα στις εργασίες του (Boyd & Anderson, 2013). Σ’ αυτή την περίπτωση, ο 

εκπαιδευτικός θα μπορούσε να συμφωνήσει να κάνει διαλείμματα («σημεία ξεκούρασης»), μετά 

από έναν συγκεκριμένο αριθμό εργασιών, όταν ο μαθητής μπορεί να έχει ένα σύντομο εγκεκριμένο 

διάλειμμα, ανάμεσα στην ολοκλήρωση αυτού του όγκου των εργασιών.  Μία άλλη φυσική 

εναλλακτική είναι να διδάξουμε το μαθητή να ζητάει διάλειμμα. Ο στόχος του μαθητή είναι να 

ολοκληρώσει τις εργασίες που του έχουν δοθεί και σε κάθε επιτυχημένη εργασία δίνεται 

συγκεκριμένη ανατροφοδότηση ανά μάθημα.  

Ένας άλλος λόγος που δεν αποδίδει η υποστήριξη CICO μπορεί να είναι ότι οι συμπεριφορικοί στόχοι 

και το καθημερινό επίπεδο στόχων αλλάζει πολύ συχνά κατά τη διάρκεια της υποστήριξης CICO. Ο 

μαθητής μπορεί να αισθανθεί ότι δεν μπορεί να ακολουθήσει τους συνεχώς μεταβαλλόμενους 
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στόχους ή τα καθημερινά επίπεδα στοχοθεσίας (Lane, Capizzi, Fisher & Ennis, 2012). Όταν 

σχεδιάζεται η υποστήριξη αξίζει να εστιάζουμε σε μακροχρόνιες δραστηριότητες και συνειδητά να 

κατευθύνουμε την προσοχή στη διατήρηση των κινήτρων του μαθητή, όπως το να επηρεάζουμε την 

προσβασιμότητα της επιβράβευσης ή το πόση κινητοποίηση προκαλούν οι αμοιβές. Μία άλλη 

προτεινόμενη αιτία που δεν είναι αποτελεσματική η υποστήριξη CICO, είναι επειδή οι επαφές του 

υπεύθυνου καθοδηγητή CICO και οι αμοιβές που μπορεί να επιτευχθούν είναι πολύ σπάνιες για τις 

ανάγκες κάποιων μαθητών. (Ennis, Jolivette, Swoszowski & Johnson, 2012; Swoszowski, Jolivette, 

Fredrick & Heflin, 2012). Ορισμένοι μαθητές ξεκάθαρα επωφελούνται από την επιπρόσθετη 

υποστήριξη ενός ενηλίκου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σε μία τέτοια περίπτωση, αυξάνοντας το 

χρόνο του εκπαιδευτή και την προσοχή ενός ενηλίκου είναι πιθανό να ενισχύσουμε την υποστήριξη 

και να αυξήσουμε τις πιθανότητες επιτυχίας.  

 

Ενίσχυση της υποστήριξης CICO 
 

H υποστήριξη CICO μπορεί να πραγματοποιηθεί με αρκετούς τρόπους (Bundock et al., 2020). Για 

παράδειγμα θα μπορούσε να περιλαμβάνει τα εξής βήματα: Βήμα 1ο Η ομάδα της εφαρμογής της 

υποστήριξης CICO διασφαλίζει ότι η στήριξη του μαθητή έχει εφαρμοστεί για επαρκές ένα χρονικό 

διάστημα (συνήθως τουλάχιστον πέντε εβδομάδες). Εάν η ομάδα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η 

υποστήριξη που έγινε δεν ήταν επαρκής για τον μαθητή, θα προσπαθήσει αξιολογώντας τις 

ενέργειες που έχουν γίνει να θέσει νέους πιο αποτελεσματικούς για την περαιτέρω ενίσχυση. Στην 

πράξη, η συνολική ανάλυση της κατάστασης, η συνεχής αναπροσαρμογή των στόχων και ο 

επανασχεδιασμός της υποστήριξης είναι Λειτουργική Ανάλυση Συμπεριφοράς (ΛΑΣ) ή αναθεώρησή 

της εάν τυχόν έχει ήδη γίνει (Goh & Bambara, 2012). Κατά τον σχεδιασμό των δράσεων που έχουν 

στόχο να ενισχύσουν την υποστήριξη CICO, είναι καλό να χρησιμοποιούνται τα δεδομένα 

παρατήρησης από τις Κάρτες Ημερήσιας Αναφοράς (ΚΗΑ) και οι παρατηρήσεις που έχει κάνει ο 

υπεύθυνος καθοδηγητής CICO. Οι απόψεις του ίδιου του μαθητή είναι καλό να λαμβάνονται υπόψη. 

Πώς αισθάνεται ο μαθητής για το σχολείο; Πιστεύει ότι κάποιες καταστάσεις είναι δύσκολο να τις 

διαχειριστεί; Τι λύσεις προτείνει; Η επικοινωνία με τους γονείς αποτελεί επίσης ένα μέσο για τη 

πλήρη κατανόηση της συνολικής συμπεριφοράς του μαθητή. Η αξιολόγηση στο σύνολό της γίνεται 

από την ομάδα της CICO για να αποφασιστεί ποια θα είναι η πιο ρεαλιστική λύση για τη βελτίωση 

της υποστήριξης του μαθητή. 

Μια επιλογή για την ενίσχυση της υποστήριξης είναι η αύξηση του ποσότητας της στήριξης που 

παρέχεται στον μαθητή από το σχολικό προσωπικό. Οι γνωστοί τρόποι ενίσχυσης της υποστήριξης 

CICO μέσω της αύξησης της υποστήριξης που παρέχεται από τους εκπαιδευτές είναι η CICUCO 

(Check In, Check Up, Check Out, Swoszowski,  Jolivette  & Melius, 2013) και η CCE (Check, Connect 

and Expect, Cheney et al., 2010) που οικοδομούνται γύρω από τη χρήση της ημερήσια κάρτας 

αναφοράς. Και στις δύο μεθόδους, ο υπεύθυνος καθοδηγητής CICO εκτός των πρωινών και 

απογευματινών συναντήσεων ενισχύει τη συμπεριφορά του μαθητή στις διάφορες κοινωνικές 

συναναστροφές κατά τη διάρκεια της ημέρας στο σχολείο. Μια παρόμοια μέθοδος έχει αναπτυχθεί 

και δοκιμαστεί στη Φινλανδία (Karhu,  Paananen,  Närhi  & Savolainen, 2020). Μια επιπλέον 

συνάντηση για έλεγχο της προόδου που έχει κάνει ο μαθητής και μια επιπλέον εκπαίδευση όσον 
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αφορά στις κοινωνικές δεξιότητες στη μέση της ημέρας έχει βρεθεί ότι ενισχύει τα αποτελέσματα 

της υποστήριξης CICO. Η εφαρμογή αυτών των μεθόδων προϋποθέτει μια  σημαντική αύξηση του 

χρόνου που αφιερώνεται στην ενίσχυση της θετικής συμπεριφοράς του μαθητή. Αυτές οι 

ενισχυτικές συναντήσεις βοηθούν τον μαθητή να θέσει πιο ρεαλιστικούς στόχους συμπεριφοράς. 

Στον μαθητή παρουσιάζεται και διδάσκεται με έναν πιο συστηματικό τρόπο, ποια είναι η επιθυμητή 

συμπεριφορά σε κάθε κατάσταση. Προκειμένου να γίνει γενίκευση της εφαρμογής των δεξιοτήτων 

που καλείται να μάθει ο μαθητής πέραν αυτών των πρακτικών καταστάσεων, θα πρέπει ο ενήλικας 

που έχει αναλάβει την υποστήριξη του  να τον στηρίζει στις δύσκολες καθημερινές καταστάσεις και, 

πάνω απ' όλα, να τον βοηθά να διακρίνει τις καταστάσεις στις οποίες μπορούν να εφαρμοστούν 

αυτές οι δεξιότητες που έχουν εξασκηθεί ή διδαχθεί. Η περίοδος της διευρυμένης υποστήριξης CICO 

πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη (αρκετές φορές θα πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον πέντε εβδομάδες) 

ώστε να ενισχυθούν επαρκώς οι δεξιότητες του μαθητή και να γίνει μεταφορά τους σε καθημερινές 

δραστηριότητες του μαθητή. Όπως και με την απλή υποστήριξη CICO, έτσι και κατά τη διάρκεια της 

διευρυμένης υποστήριξης CICO, η αποτελεσματικότητα της θα πρέπει να παρακολουθείται τακτικά. 
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Οδηγίες για τον υπεύθυνο καθοδηγητή  
 

Κάρτα εισόδου 
 

1. Ελέγξτε την ημερήσια κάρτα αναφοράς της προηγούμενης ημέρας (ΗΚΑ). (Επαινέστε, για 

υπενθύμιση των όσων επιτεύχθηκαν την προηγούμενη ημέρα) 

2. Περάστε την HKA της νέας ημέρας από μάθημα σε μάθημα. (Ενθαρρύνετε τον μαθητή να 

επιτύχει!) 

3. Υπενθυμίστε στον μαθητή να δώσει την ΗΚΑ στους εκπαιδευτικούς των μαθημάτων της νέας 

ημέρας. 

Κάρτα εξόδου 
 

• Παραλάβετε την ΗΚΑ της ημέρας. (Επαινέστε, για υπενθύμιση των όσων επιτεύχθηκαν!) 

• Υπολογίστε τους πόντους του μαθητή για την ημέρα (συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού: 

οι βαθμοί του μαθητή διαιρούνται με τους μέγιστους πόντους για την ημέρα και 

πολλαπλασιάζονται επί 100) και καταγράψτε τους στην ΗΚΑ του μαθητή. 

• Ανταμείψτε τον μαθητή ή καταγράψτε αυτά που έχει πετύχει εάν ο μαθητής έχει επιτύχει το 

στόχο του.  

• (Επαινέστε τον μαθητή για την επιτυχία!) 

• Εάν ο στόχος δεν επιτεύχθηκε, ενθαρρύνετε τον μαθητή να προσπαθήσει να τον πετύχει την 

επόμενη ημέρα. 

• Καταγράψτε τη βαθμολογία στην εβδομαδιαία κάρτα παρακολούθησης του σχολείου. 

4. Επιστρέψτε τη ΗΚΑ στον μαθητή για να την υπογράψουν οι κηδεμόνες του. (Ενθαρρύνετε τον 

μαθητή να πετύχει τους στόχους του!) 
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Η συνέντευξη αξιολόγησης: 
 

Αξιολόγηση συμπεριφοράς για υποστήριξη CICO 
 

Επιλογή ενός μαθητή για υποστήριξη CICO 
 

Οι φάσεις της διαδικασίας: 

 

1. Ο/η εκπαιδευτικός προτείνει ατομική υποστήριξη για κάποιον μαθητή που 

δυσκολεύεται να ακολουθήσει τους κανόνες και τις διαδικασίες του σχολείου ή να 

ανταποκριθεί στα καθήκοντά του. Σύμφωνα με την αξιολόγηση του δασκάλου, ο 

μαθητής μπορεί να χρειάζεται καθημερινή ανατροφοδότηση για να καταφέρει να 

βελτιώσει τη συμπεριφορά του ή την απόδοση στις καθημερινές του δραστηριότητες. 

2. Ένα μέλος της ομάδας υποστήριξης συμπληρώνει τη φόρμα αξιολόγησης 

συμπεριφοράς αφού πάρει συνέντευξη τον δάσκαλο του μαθητή. 

3. Οι μαθητές των οποίων η κατάσταση κρίνεται σοβαρή (φάση 4) και έχουν μεγάλη 

πιθανότητα να εμφανίσουν προβληματική συμπεριφορά (φάση 5) εντάσσονται στη 

φάση παρατήρησης (φάση 6). 

4. Ο/η εκπαιδευτικός παρατηρεί την συμπεριφορά του μαθητή στο σχολείο με τη βοήθεια 

ημερήσιας κάρτας αναφοράς (ΗΚΑ) (φάση 6) για 3-5 ημέρες. 

5. Ο εκπαιδευτικός που έκανε τη συνέντευξη παρουσιάζει τη συνολική αξιολόγηση 

(συνέντευξη + παρακολούθηση) στην ομάδα υποστήριξης, η οποία αποφασίζει ή όχι 

την έναρξη της υποστήριξης CICO και των απαραίτητων δραστηριοτήτων υποστήριξης. 
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ΦΑΣΗ 1 
 

Μαθητής και τάξη: 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία: 

Συμμετέχοντες στην συνέντευξη: 

 

 

 

 

 

 

Συνεντευκτής: 

 

 

ΦΑΣΗ 2 (Προφίλ μαθητή) 
 

Δυνατά σημεία του μαθητή (Παρακαλώ σημειώστε τουλάχιστον τρία): 
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ΦΑΣΗ 3 (Προβληματική συμπεριφορά) 
 

Τι είδους απόσπαση προσοχής έχει ο μαθητής; 

 καθυστέρηση 

 αδιαφορία 

 αντικοινωνικότητα 

 σωματική επιθετικότητα 

 ακατάλληλη γλώσσα 

 άλλη λεκτική παρενόχληση 

 άλλη απόσπαση προσοχής 

 ανυπακοή 

 αδυναμία εκτέλεσης εργασιών 

 αυτοτραυματισμός 

 κλοπή 

 βανδαλισμός 

 κάτι άλλο; 

 

 

ΦΑΣΗ 4 (Αναγνώριση της κατάστασης) 
 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΕΤΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΑ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω καταστάσεις; 

Κυκλώστε ναι ή όχι. Αν ο μαθητής έχει προβλήματα συμπεριφοράς σε μία κατάσταση, αξιολογήστε 

πόσο σοβαρά είναι. (Altepeter & Breen, 1989). 

 

Κατάσταση   Ήπια  Σοβαρή 

Έρχεται στο σχολείο Ναι Όχι 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Όταν εργάζεται μόνος του στην τάξη Ναι Όχι 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Στην ομαδική εργασία Ναι Όχι 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Σε μη καθοδηγούμενες καταστάσεις στη τάξη Ναι Όχι 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Όταν ακούει το μάθημα Ναι Όχι 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Κατά την διάρκεια του διαλείμματος Ναι Όχι 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Στο μεσημεριανό Ναι Όχι 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Στους διαδρόμους και τους κοινόχρηστους χώρους Ναι Όχι 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Όταν πηγαίνει τουαλέτα Ναι Όχι 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Σε σχολικές εκδρομές (π.χ. σε δημόσια πισίνα) Ναι Όχι 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Σε σχολικές συγκεντρώσεις (π.χ. πάρτυ) Ναι Όχι 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Στην σχολική μεταφορά Ναι Όχι 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

            

Υπάρχουν άλλες καταστάσεις στις οποίες εμφανίζονται προβλήματα συμπεριφοράς; Πόσο σοβαρά τα 
αξιολογείτε; 

 Ναι Όχι 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Ναι Όχι 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Ναι Όχι 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

            

 
 

ΦΑΣΗ 5 (Παροχή υποστήριξης με σειρά 
προτεραιότητας) 
 

Προσδιορίστε τις καταστάσεις στις οποίες εμφανίζεται η προβληματική συμπεριφορά και 

απαιτείται η πιο επείγουσα παρέμβαση. Επιλέξτε μόνο τις καταστάσεις όπου η προβληματική 

συμπεριφορά είναι σοβαρή ή ενοχλητική (φάση 4) και η πιθανότητα προβληματικής 

συμπεριφοράς είναι 7, 8 ή 9 σύμφωνα με την εκτίμησή σας. Συνδυάστε καταστάσεις μόνο αν 

α) οι καταστάσεις ή οι δραστηριότητες είναι παρόμοιες και β) η προβληματική συμπεριφορά 

είναι παρόμοια. Συμπληρώστε μια πιο λεπτομερή περιγραφή για κάθε μία από τις καταστάσεις 

που απαιτείται παρέμβαση. 

 Δράση, περιεχόμενο Περιγραφή προβληματικής 
συμπεριφοράς 

Προβληματική κατάσταση 1   
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Προβληματική κατάσταση 2   

Προβληματική κατάσταση 3   

 

 

ΦΑΣΗ 6 (Θέτοντας στόχους) 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΡΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

Όνομα:   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

2 = Υπέροχα! 

1 = αρκετά καλά 

0 = Ο στόχος δεν επιτεύχθηκε 

Ημερομηνία:   

Βαθμοί:   

Ποσοστά:   

        

  Οι στόχοι επιτεύχθηκαν: o Ναι o Όχι 

 

Στόχος Μάθημα 1 Μάθημα 2 Μάθημα 3 Γεύμα Μάθημα 4 Μάθημα 5 

Κάνω τις 

εργασίες 

μου 

2      0      1 2      0      1 2      0      1 2     0     1 2      0      1 2      0      1 

Σηκώνω 

το χέρι 

μου. 

2      0      1 2      0      1 2      0      1 2     0     1 2      0      1 2      0      1 

Είμαι 

ενεργός 

ακροατής 

2      0      1 2      0      1 2      0      1 2     0     1 2      0      1 2      0      1 
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Οδηγίες συνεντευκτή: 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ 
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

ΦΑΣΗ 1 

Συμπληρώστε την φόρμα με το όνομα του μαθητή, τα ονόματα των συνεντευξιαζόμενων και την 

ημερομηνία. Εισάγετε επίσης το δικό σας όνομα (το άτομο που διεξάγει την συνέντευξη 

αξιολόγησης).  

 

ΦΑΣΗ 2 

Ζητήστε από τον συνεντευξιαζόμενο να ονομάσει τα δυνατά σημεία ή τις ιδιαίτερες ικανότητες ή τα 

πλεονεκτήματα του μαθητή που έχουν εντοπιστεί στο σχολείο. Αυτή η ενότητα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει δραστηριότητες και καταστάσεις στις οποίες ο μαθητής είναι 

ιδιαίτερα καλός ή τις απολαμβάνει καθώς και χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του και άλλα 

χαρακτηριστικά του μαθητή (όπως το χαμόγελο). Αυτή η φάση είναι σημαντική γιατί βοηθά να 

διατηρηθεί η εστίαση στα δυνατά σημεία του μαθητή και να εντοπιστούν οι δραστηριότητες και οι 

καταστάσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον σχεδιασμό της υποστήριξης του μαθητή. 

 

ΦΑΣΗ 3 

Γράψτε εδώ, τι στη συμπεριφορά του μαθητή παρεμβαίνει στη μάθηση του, παρεμβαίνει στη 

μάθηση άλλων μαθητών, αποτελεί εμπόδιο στις κοινωνικές σχέσεις ή είναι επικίνδυνο με άλλο 

τρόπο ή επιβλαβές. Σημειώστε εδώ όλη την ενοχλητική συμπεριφορά που έδειχνε συχνά ο μαθητής 

τον προηγούμενο μήνα. Σκεφτείτε τι είναι πιο ενοχλητικό στη συμπεριφορά του μαθητή. 

 

ΦΑΣΗ 4 

Προσδιορίστε τις καταστάσεις και την σοβαρότητα της προβληματικής συμπεριφοράς. 

1. Για κάθε δήλωση, αξιολογήστε αν ο μαθητής συμπεριφέρεται ενοχλητικά σε αυτή την 

κατάσταση και αξιολογήστε την σοβαρότητα της προβληματικής συμπεριφοράς σε μια κλίμακα 

από το 1 έως το 9  (1 = η προβληματική συμπεριφορά είναι ήπια, 9 = η προβληματική 

συμπεριφορά είναι σοβαρή). 

2. Καταγράψτε επίσης άλλες συνθήκες ή καταστάσεις όπου εμφανίζεται η προβληματική 

συμπεριφορά και αξιολογήστε την σοβαρότητά τους. 
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3. Αξιολογήστε την προβληματική συμπεριφορά του μαθητή σε σχέση με τους άλλους μαθητές 

της ομάδας σε μία κλίμακα από το 1 έως το 9. 

 

ΦΑΣΗ 5 (επιλογή δραστηριοτήτων για περαιτέρω αξιολόγηση) 
 

Ελέγξτε τις δηλώσεις που βαθμολογήσατε την σοβαρότητα της προβληματικής συμπεριφοράς με 

τουλάχιστον ως 6. Παρόμοιες δραστηριότητες και παρόμοια προβληματική συμπεριφορά που 

εμφανίζονται σε αυτές μπορούν να επιλεγούν για περεταίρω ανάλυση. (Παρόμοιες δραστηριότητές 

μπορούν να χαρακτηριστούν για παράδειγμα, «μη δομημένες δραστηριότητες», «δραστηριότητες 

που απαιτούν ακαδημαϊκή προσπάθεια», «δραστηριότητες που υπήρξε η επίπληξη του δασκάλου» 

ή για παράδειγμα «στιγμές στις οποίες πραγματοποιούνταν δραστηριότητες με φίλους αλλά υπήρχε 

μικρή επίβλεψη από ενήλικα»).  

Επιλέξτε μία έως τρεις από αυτές τις καταστάσεις που είναι δύσκολες για τον μαθητή και οι πιο 

σημαντικές για τη μάθηση και τη φοίτηση στο σχολείο για πιο λεπτομερή ανάλυση. Σημειώστε το 

όνομα της προβληματικής κατάστασης και τον τύπο της προβληματικής συμπεριφοράς που υπάρχει 

(βλ. ενότητα 3). Προσπαθήστε να επιλέξετε την πιο τυπική, κοινή και προβληματική μορφή 

συμπεριφοράς ή δραστηριότητα για την κατάσταση. Οι περιγραφές της προβληματικής 

συμπεριφοράς που επιλέγονται εδώ, αποτελεί την βάση για καθημερινή ΗΚΑ. 

 

ΦΑΣΗ 6 (θέτοντας στόχους) 

Οι αξιολογητές  (ο συνεντευκτής και ο δάσκαλος ή οι δάσκαλοι) συμπληρώνουν μαζί  τους στόχους 

συμπεριφοράς του μαθητή για την Ημερήσια Κάρτα Αναφοράς (ΗΚΑ). Οι στόχοι διατυπώνονται με 

θετικό τρόπο και όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένα και συνοπτικά. Θα επιλεγούν 1–2 στόχοι για την 

τελική ΗΚΑ του μαθητή. 

Ο δάσκαλος ή οι δάσκαλοι παρακολουθούν την εργασία του μαθητή στις τάξεις ή σε άλλες 

συμφωνημένες καταστάσεις σύμφωνα με τους στόχους της κάρτας παρακολούθησης για 3-5 

ημέρες. Πόσο καλά μπορεί να λειτουργήσει ο μαθητής σύμφωνα με τις οδηγίες του σχολείου; Η 

αξιολόγηση της συμπεριφοράς του μαθητή για την υποστήριξη CICO ολοκληρώνεται όταν έχουν 

ολοκληρωθεί τόσο η συνέντευξη αξιολόγησης όσο και η παρακολούθηση του μαθητή στην 

πραγματική μαθησιακή κατάσταση. 

Μετά την περίοδο παρακολούθησης, η τελική ΗΚΑ για κάθε μαθητή επεξεργάζεται μαζί με τον 

μαθητή. 
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΡΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

Όνομα:   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

2 = Υπέροχα! 

1 = αρκετά καλά 

0 = Ο στόχος δεν επιτεύχθηκε 

Ημερομηνία:   

Βαθμοί:   

Ποσοστά:   

        

  Οι στόχοι επιτεύχθηκαν: o Ναι o Όχι 

 

Στόχος Μάθημα 1 Μάθημα 2 Μάθημα 3 Γεύμα Μάθημα 4 Μάθημα 5 

Κάνω τις 

εργασίες 

μου 

2      0      1 2      0      1 2      0      1 2     0     1 2      0      1 2      0      1 

Σηκώνω 

το χέρι 

μου. 

2      0      1 2      0      1 2      0      1 2     0     1 2      0      1 2      0      1 

Είμαι 

ενεργός 

ακροατής 

2      0      1 2      0      1 2      0      1 2     0     1 2      0      1 2      0      1 

 

Άλλες πληροφορίες: Υπογραφή κηδεμόνα: 
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Εβδομαδιαία παρακολούθηση μαθητών 

Σχετικά με την πρόοδο του/της                                                   που έγινε με την υποστήριξη CICO: 

Όνομα μαθητή/τριας: 

Ημερομηνία 
     

% 
     

Είσοδος 

Ποιος/α; 

     

Έξοδος 

Ποιος/α; 

     

100%      

 

80%      

 

60%      

 

40%      

 

20%      

Αξιολογήστε την προηγούμενη εβδομάδα. Τελειώστε την Παρασκευή. 

 
Εφαρμογή υποστήριξης CICO για το μαθητή 

Εφαρμόστηκε 

Πάντα 

Εφαρμόστηκε 

Συχνά 
(καταγραφή 

ημερών) 

Δεν 

εφαρμόστηκε 

Πρωινή συνάντηση «Είσοδος» εφαρμόστηκε.    

Η καθημερινή κάρτα αναφοράς του μαθητή είναι 
σε χρήση. 

   

Ο μαθητής επιστρέφει υπογεγραμμένη την 
αναφορά της προηγούμενης μέρας. 

   

Απογευματινή  συνάντηση «Έξοδος» 
εφαρμόστηκε. 

   

Συλλέχθηκαν πληροφορίες στη βάση 
συγκεκριμένης λήψης αποφάσεων για το μαθητή 
(τα αποτελέσματα του μαθητή καταγράφηκαν 
στη φόρμα εβδομαδιαίας παρακολούθησης, πριν 
σταλεί η κάρτα στο σπίτι)  

   



Check in Check 
out 

  
 
Check In Check Out (CICO) / Κάρτα Εισόδου - Εξόδου 

www.pbiseurope.org 

 

Εμπειρίες Οικογενειακού Περιβάλλοντος για την 
υποστήριξη CICO  

Αγαπητοί γονείς, 

Το παιδί σας έχει λάβει υποστήριξη CICO στο σχολείο για μερικές εβδομάδες. Τώρα, ως καθοδηγητές 

(παρατηρητές) ζητούμε τη γνώμη σας γι’ αυτή τη μορφή υποστήριξης. Οι απαντήσεις σας θα 

επεξεργαστούν εμπιστευτικά. Ελπίζουμε να απαντήσετε στις δηλώσεις και να επιστρέψετε το 

ερωτηματολόγιο, μέσω του παιδιού σας, στο σχολείο όσο το δυνατόν νωρίτερα.  

 

Με εκτίμηση, 

 

 

 

 

Πόσο καλά οι δηλώσεις παρακάτω ταιριάζουν με την οικογένειά σας; 

Κυκλώστε την κατάλληλη επιλογή (αριθμό). 

 

Η προβληματική συμπεριφορά έχει μειωθεί στο σχολείο, κατά τη διάρκεια της υποστήριξης με τη 

χρήση καρτών ελέγχου 

Διαφωνώ  

απόλυτα  

Συμφωνώ  

απόλυτα 

1 2 3 4 5 6 

 

Η καλή συμπεριφορά έχει αυξηθεί, κατά τη διάρκεια της υποστήριξης με τη χρήση καρτών ελέγχου 

Διαφωνώ  

απόλυτα  

Συμφωνώ  

απόλυτα 

1 2 3 4 5 6 
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Η υποστήριξη με τη χρήση καρτών ελέγχου (CICO) είναι εύκολη στην εφαρμογή  

Διαφωνώ  

απόλυτα  

Συμφωνώ  

απόλυτα 

1 2 3 4 5 6 

 

Η υποστήριξη με τη χρήση καρτών ελέγχου (CICO) δεν απαιτεί κάποια παράλογη προσπάθεια  

Διαφωνώ  

απόλυτα  

Συμφωνώ  

απόλυτα 

1 2 3 4 5 6 

 

Θα μπορούσα να προτείνω μια τέτοια υποστήριξη σε άλλους 

Διαφωνώ  

απόλυτα  

Συμφωνώ  

απόλυτα 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

Ευχαριστούμε για την απάντησή σας 
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Κάρτες Εισόδου-Εξόδου 
(CICO)  

- ένα λειτουργικό μοντέλο για την ατομική 
συμπεριφορική υποστήριξη 

 

Τα προβλήματα συμπεριφοράς επιβαρύνουν τόσο τους δασκάλους όσο και τη 

σχολική κοινότητα και θέτουν σε κίνδυνο την ανάπτυξη του μαθητή. Η μείωση της 

διασπαστικής συμπεριφοράς συμβάλλει στη μάθηση και στη θετική ανάπτυξη των 

μαθητών και βελτιώνει το γενικό κλίμα στο σχολείο. 

 

Αυτό το εγχειρίδιο εισάγει το λειτουργικό μοντέλο Κάρτα Εισόδου-Εξόδου (Check In 

Check Out, CICO), το οποίο παρέχει στους μαθητές ατομική υποστήριξη 

συμπεριφοράς ως μέρος της κανονικής τους σχολικής εργασίας. Η Φινλανδική έκδοση 

της υποστήριξης CICO έχει αναπτυχθεί και μελετηθεί σε συνεργασία με το 

Πανεπιστήμιο Jyväskylä, το Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Φινλανδίας και το 

Ινστιτούτο Niilo Mäki. 

 

Το εγχειρίδιο προορίζεται για το σχολικό και μαθητικό προσωπικό πρόνοιας που 

εργάζεται με μαθητές: εκπαιδευτικούς συμπεριλαμβανομένων και αυτών της ειδικής 

αγωγής, ειδικό βοηθητικό προσωπικό, ψυχολόγους και σχολικούς κοινωνικούς 

λειτουργούς. Το εγχειρίδιο παρέχει μια πρακτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο 

εφαρμόζεται η υποστήριξη CICO σε επίπεδο όλου του σχολείου, καθώς και τα 

απαραίτητα μέσα αξιολόγησης και εφαρμογής για να ξεκινήσει το μοντέλο 

υποστήριξης για έναν μεμονωμένο μαθητή. 

 

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει: 

 πληροφορίες για τις γενικές αρχές της υποστήριξης συμπεριφοράς,  

 καθοδήγηση για την οικοδόμηση υποστήριξης συμπεριφοράς στο σχολείο. και  

 τα απαραίτητα έντυπα αξιολόγησης, τεκμηρίωσης και παρακολούθησης για την 

προγραμματισμένη υλοποίηση της υποστήριξης του CICO  


