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Είναι αδιαµφισβήτητο ότι ο αντικειµενικός στόχος κάθε εκπαιδευτικού είναι η οµαλή 

διεξαγωγή της µαθησιακής διαδικασίας. Στην προσπάθειά του αυτή έρχεται αντιµέτωπος 
µε τις ποικίλες αντιδράσεις και συµπεριφορές των µαθητών. Στο βαθµό που ορισµένες 
από τις συµπεριφορές κρίνονται ως ανεπιθύµητες η απρόσκοπτη διεξαγωγή του 
µαθήµατος διακόπτεται. Ο εκπαιδευτικός συνήθως θεωρεί παράλογο να αγνοήσει την 
προβληµατική συµπεριφορά ή να την αφήσει να εκτονωθεί µόνη της. Θεωρεί σχεδόν 
βέβαιον ότι εάν την αφήσει να περάσει απαρατήρητη τότε αυτή θα χειροτερεύσει. 
Συνεπακόλουθα, ένα µεγάλο µέρος του διδακτικού χρόνου αφιερώνεται στην 
προσπάθεια χειρισµού των ανεπιθύµητων συµπεριφορών. 

Μία µέθοδος που ενδεχοµένως χρησιµοποιείται για να ελαχιστοποιηθούν οι 
ανεπιθύµητες συµπεριφορές είναι η τιµωρία. Η τιµωρία µπορεί να πάρει τη µορφή της 
αυστηρής κριτικής, της επίπληξης, του χλευασµού, της στέρησης συµµετοχής σε 
διάφορες δραστηριότητες, ακόµα και της βίας. Όντως, εφαρµόζοντας την τιµωρία η 
αρνητική συµπεριφορά περιορίζεται δραστικά. Όµως τα αποτελέσµατά της είναι a priori 
εφήµερα, αρνητικά και συνεπώς αντιπαιδαγωγικά. Φρονώ ότι η µέθοδος της τιµωρίας 
έχει σηµαντικότατες αδυναµίες οι οποίες δεν µπορούν να αγνοηθούν:   
1. Η τιµωρία κάνει ξεκάθαρο στο µαθητή ποια συµπεριφορά δεν ενδείκνυται, ενώ δεν 

του υποδεικνύει ποια είναι η ενδεδειγµένη συµπεριφορά. Ουσιαστικά υποδεικνύεται 
στο µαθητή τι δεν πρέπει να κάνει και παράλληλα δεν του υποδεικνύεται τι πρέπει να 
κάνει. 

2. Ο εκπαιδευτικός εκπλήσσεται από την άµεση αποτελεσµατικότητα της τιµωρίας και 
τείνει να τη χρησιµοποιεί µαζικά και ανεπιφύλακτα. Παρατηρώντας τη δραστική 
µείωση της ανεπιθύµητης συµπεριφοράς ενισχύει αρνητικά τον εαυτό του, ότι µε το 
να αντιδράσει µε τον ίδιο τρόπο σε παρόµοιες καταστάσεις θα έχει και πάλι τα ίδια 
δραστικά αποτελέσµατα. 



3. Ο µαθητής µαθαίνει ότι η τιµωρία είναι µία ηθική και σωστή µέθοδος αντιµετώπισης 
των προβληµάτων και ενδεχοµένως µακροπρόθεσµα να τη χρησιµοποιεί και ο ίδιος. 
∆εν είναι τυχαίο ότι οι ενήλικες που χρησιµοποιούν την τιµωρία έχουν µεγαλώσει σ’ 
ένα περιβάλλον στο οποίο η τιµωρία εφαρµοζόταν ευρέως. Ως εκ τούτου τη θεωρούν 
ως κάτι το φυσιολογικό.  

4. Ο µαθητής αναπτύσσει αρνητικά συναισθήµατα προς τον εκπαιδευτικό ή και το 
σχολείο, µε αποτέλεσµα να επιβαρύνεται η παιδαγωγική σχέση. Ενδεικτικό 
παράδειγµα είναι τα παιδιά τα οποία µισούν το µάθηµα που κάνει ο εκπαιδευτικός  
που τιµωρεί.  

5. Η επιθυµητή συµπεριφορά ενδεχοµένως να εκδηλώνεται µόνο στην παρουσία του 
εκπαιδευτικού που τιµωρεί. Όταν δηλαδή ο εκπαιδευτικός που εφαρµόζει τη µέθοδο 
της τιµωρίας είναι παρόν οι µαθητές εκδηλώνουν την επιθυµητή συµπεριφορά. Σε 
αντίθετη περίπτωση η ανεπιθύµητη συµπεριφορά εκδηλώνεται αβίαστα.  
Γι’ αυτούς του λόγους η τιµωρία δεν ενδείκνυται παρόλο που είναι εύκολη, άµεση 

και εφήµερα αποτελεσµατική. Στην ουσία είναι µία µέθοδος αναχαίτισης υπό 
προϋποθέσεις κι όχι θεραπείας της προβληµατικής συµπεριφοράς. Απαιτεί τη δυναµική 
εµπλοκή του εκπαιδευτικού εις βάρος της οµαλής µαθησιακής διαδικασίας και 
επιβαρύνει συναισθηµατικά την παιδαγωγική σχέση.  

Η τιµωρία απέχει παρασάγγας από τη σύγχρονη παιδαγωγική, η οποία υπογραµµίζει 
την ατάραχη και ψύχραιµη προσέγγιση των προβληµατικών συµπεριφορών. Θεωρώ ότι 
σε αρκετές περιπτώσεις η ανεπιθύµητη συµπεριφορά µπορεί να εκτονωθεί από µόνη της 
εάν περάσει απλά απαρατήρητη. Τούτο προκύπτει από το γεγονός ότι το προσωπικό 
ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού που δέχεται ο µαθητής όταν εκδηλώσει ανεπιθύµητες 
συµπεριφορές στην ουσία ενισχύει καταλυτικά το µαθητή στο να τις επαναλάβει. Είναι 
πλέον αξίωµα ότι οποιαδήποτε συµπεριφορά επισύρει την προσοχή του εκπαιδευτικού 
ενισχύεται. Συνεπώς, ακόµα και η τιµωρία ως µία ενέργεια η οποία δίδει σηµασία στο 
µαθητή µπορεί υπό προϋποθέσεις να ενισχύσει την ανεπιθύµητη συµπεριφορά! 
Αντιθέτως, εάν µία συµπεριφορά περνά συνεχώς απαρατήρητη τότε δεν ενισχύεται και 
σταδιακά εξασθενίζει.  

Έχω την πεποίθηση ότι ο εκπαιδευτικός πρέπει να καταστεί ευέλικτος χειριστής 
ενισχύσεων. Αφενός να αγνοεί τις ανεπιθύµητες συµπεριφορές και αφετέρου να ενισχύει 
θετικά µε διάφορους τρόπους τις επιθυµητές συµπεριφορές. Η θετική ενίσχυση µπορεί να 
λάβει τη µορφή ενός χαµόγελου, µιας καλής κουβέντας, ενδεχοµένως ενός βραβείου, ή 
φυσικά του προσωπικού ενδιαφέροντος του εκπαιδευτικού. Στο επίκεντρο της σχολικής 
καθηµερινότητας πρέπει να τεθούν οι επιθυµητές κι όχι οι ανεπιθύµητες συµπεριφορές. 



Υπό το πρίσµα τούτο οι επιθυµητές συµπεριφορές θα ενδυναµώνονται και οι 
ανεπιθύµητες θα απαξιώνονται, διότι πολύ απλά δεν θα κρίνονται άξιες παρατηρήσεως.  

Η εφαρµογή της ενίσχυσης στην παιδαγωγική πρακτική δεν πρέπει να είναι 
αυθαίρετη, αλλά να διέπεται από ορισµένους κανόνες. Κατ’ αρχάς η θετική ενίσχυση 
πρέπει να είναι άµεση. Τουτέστιν να ταυτίζεται χρονικά µε την εκδηλωµένη επιθυµητή 
συµπεριφορά. Είναι πρωταρχικής σηµασίας να γίνεται άµεσα διακριτό ποια 
συγκεκριµένη συµπεριφορά ενισχύεται. Η ενίσχυση πρέπει επίσης να είναι µετρίου 
µεγέθους και αξιοπρόσεχτη. Στο βαθµό που ενισχύεται συνεχώς ο µαθητής ιδιαίτερα 
έντονα ελλοχεύει ο κίνδυνος να κατακεραυνωθούν τα κίνητρά του για περαιτέρω 
προσπάθεια. Ένας επιπρόσθετος κίνδυνος είναι οι επιθυµητές συµπεριφορές να 
εκδηλώνονται µόνο στην ύπαρξη των ενισχυτών. Ως εκ τούτου η θετική ενίσχυση πρέπει 
να µειώνεται σταδιακά έως την εµπέδωση της επιθυµητής συµπεριφοράς.  

Φρονώ ότι πρέπει να αναθεωρηθεί ριζικά η επικρατούσα αντίληψη ότι ο 
εκπαιδευτικός επιβάλλεται να παρεµβαίνει δυναµικά όταν τίθεται αντιµέτωπος µε µία 
προβληµατική συµπεριφορά. Τουναντίον παραµένοντας ατάραχος και ψύχραιµος και 
συνάµα ενισχύοντας θετικά οποιαδήποτε επιθυµητή συµπεριφορά, θα πετύχει σταδιακά 
την εξωτερίκευση όλων των θετικών συµπεριφορών των µαθητών, δηµιουργώντας έτσι 
ένα κλίµα παιδαγωγικής ευφορίας.  

Εν κατακλείδι, αξίζει να σηµειωθεί ότι η ανθρώπινη συµπεριφορά δεν µπορεί να 
διαµορφωθεί ντετερµινιστικά από την ύπαρξη και µόνο ενισχυτών. Η πολυπλοκότητα της 
ανθρώπινης ύπαρξης, αλλά και η δυσκινησία του ανθρώπου σε αλλαγές της 
συµπεριφοράς του, είναι υπαρκτή. Ούτως ή άλλως η θεωρία της ενίσχυσης δεν παύει από 
το να αποτελεί µία αξιόπιστη εναλλακτική µέθοδο η οποία πόρρω απέχει από την 
αναχρονιστική, παρωχηµένη και αντιπαιδαγωγική µέθοδο της τιµωρίας.  

 


