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Εκτύπωση Κλείσιµο

Κύπρος

Ηµεροµηνία: 14.02.2014 | 13:25

Έρευνα ύψους 254.690 ευρώ για τη µαθητική
συµπεριφορά
Το Πανεπιστήµιο Κύπρου εξασφάλισε χρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Η έρευνα θα είναι πολυεπίπεδη και θα καλύψει όλες τις ηλικίες µαθητών.

Με κεντρική ιδέα ερευνητικού έργου τη θετική µαθητική
συµπεριφορά,το Πανεπιστήµιο Κύπρου εξασφάλισε ευρωπαϊκή
χρηµατοδότηση ύψους 254.690 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
(Research Executive Agency) σε ανοικτό διεθνή διαγωνισµό στην
κατηγορία «Άνθρωποι», µε κατεύθυνση τα Marie-Curie International
Outgoing Fellowships (FP7-PEOPLE-2012- ΙΟF). Στόχος είναι η
πρόληψη και µείωση ανεπιθύµητων µαθητικών συµπεριφορών µέσα
από προγραµµατισµένη συστηµική διαδικασία και προκαθορισµένο ξεκάθαρο σχέδιο δράσης, το οποίο
εµπλέκει όλα τα συµβαλλόµενα µέρη (γονείς, µαθητές, εκπαιδευτικοί, σχολικό προσωπικό, κοινότητα,

 Όπως ανακοινώθηκε  η χρηµατοδότηση µε τίτλο “Establishing safe, positive, inclusive school environments:
The three-tiered prevention paradigm” (ESPISE-3P) αποτελεί τριετή εφαρµοσµένη εκπαιδευτική έρευνα
µεικτής µεθοδολογίας σε δηµοτικά σχολεία της Αµερικής και της Κύπρου και για το σκοπό αυτό, έχει
υπογραφεί συµφωνία εταίρων µεταξύ του Πανεπιστηµίου Κύπρου και του University of North Carolina at
Charlotte για τη διεξαγωγή της έρευνας.

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση, το πολύ-επίπεδο σύστηµα (three-tiered model) στοχεύει στη συστηµατική
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διδασκαλία και αξιολόγηση θετικών µαθητικών συµπεριφορών για όλους τους µαθητές και σε όλους τους
σχολικούς χώρους της µονάδας, ενώ διαχειρίζεται τις αρνητικές (παραβατικές) συµπεριφορές
ακολουθώντας ένα προσχεδιασµένο και δοµηµένο σχέδιο εκπαιδευτικής παρέµβασης. 
Όπως επεξηγείται, το πολύ-επίπεδο σύστηµα επικεντρώνεται στη στήριξη όλων των µαθητών ενός σχολείου
µέσα από τις τρεις βαθµίδες πρόληψης: την πρωτοβάθµια (όλα τα παιδιά στην τάξη), δευτεροβάθµια (µικρές
οµάδες παιδιών υψηλού κινδύνου) και τριτοβάθµια (παιδιά µε αναπηρία).

Περαιτέρω, αναφέρεται ότι η αποτελεσµατικότητα του συγκεκριµένου σχολικού συστήµατος έχει
τεκµηριωθεί σε χώρες όπως Αµερική, Ηνωµένο Βασίλειο, Νορβηγία, και Ολλανδία. 
Οι εκπαιδευτικές πρακτικές στην Κύπρο για την πρόληψη παραβατικής συµπεριφοράς µέσω της έµφασης
στη διδασκαλία και αξιολόγηση σχολικών προσδοκιών και θετικών συµπεριφορών για όλα τα παιδιά σε
όλους τους σχολικούς χώρους είναι περιορισµένες έως και ανύπαρκτες, είναι η διαπίστωση όπως αναφέρεται
στην ανακοίνωση.

Σε ένα δεύτερο στάδιο, η Ερευνήτρια θα συνεργαστεί µε εκπαιδευτικούς της γενικής τάξης για το σχεδιασµό
και την εφαρµογή παρεµβατικών προγραµµάτων σε παιδιά που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο (at risk) για
σχολική αποτυχία ή/και σε παιδιά µε αναπηρία. 
Οι ερευνήτριες Λευκή Κουρέα (Επιστηµονική Συνεργάτης) και η Ελένη Φτιάκα (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια)
του Τµήµατος Επιστηµών της Αγωγής του Πανεπιστηµίου Κύπρου, που διενεργούν το ερευνητικό
πρόγραµµα θα συνεργαστούν µε εκπαιδευτικούς της γενικής τάξης για το σχεδιασµό και την εφαρµογή
παρεµβατικών προγραµµάτων σε παιδιά που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο (at risk) για σχολική αποτυχία ή/
και σε παιδιά µε αναπηρία.
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