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Σκοπός – Διάρθρωση

• Καθημερινά καλούμαστε ως γονείς να αντιμετωπίσουμε περιπτώσεις 
ανεπιθύμητων συμπεριφορών που εκδηλώνονται σε διάφορα 
περιβάλλοντα (όχι αποκλειστικά στο σπίτι ή σε κάποιο 
συγκεκριμένο). 

• Η αναζήτηση των αιτιών εκδήλωσής τους είναι επιθυμητή, όμως δεν 
οδηγεί πάντα σε αποτελέσματα.

• Σκοπός της εισήγησης είναι να ανακεφαλαιωθούν κάποιες τεχνικές 
αντιμετώπισης των ανεπιθύμητων συμπεριφορών που μπορείτε να 
αναπτύξτε.



Πριν τις τεχνικές… κάποιες προτροπές

• Μοιραστείτε με τον/την εκπαιδευτικό της τάξης σας ορισμένες 
πληροφορίες για το παιδί σας που θα μπορούσαν να βοηθήσουν 
αυτόν/αυτήν, αλλά κυρίως το παιδί σας στην αρχή της σχολικής 
χρονιάς… και όχι μόνο (π.χ. θέματα υγείας, οικογενειακά θέματα, 
τυχόν δυσκολίες στον προφορικό λόγο, στην ανάγνωση ή στη γραφή, 
για το χαρακτήρα του παιδιού τα δυνατά σημεία του, τον τρόπο 
μελέτης και το καθημερινό πρόγραμμα, τα ειδικά του ενδιαφέροντα 
κλπ).

• Έχετε συχνή επικοινωνία με τον/την εκπαιδευτικό της τάξης σας και 
συμμετέχετε στις ενημερωτικές συναντήσεις που 
πραγματοποιούνται. Αν νομίζετε, μπορείτε να προτείνετε κι εσείς 
θέματα προκειμένου να συζητηθούν σ’ αυτές τις συναντήσεις.

• Επιβραβεύετε την προσπάθεια του παιδιού σας; (Μην περιμένετε να 
πείτε μπράβο μόνο σε ένα τέλειο αποτέλεσμα, επιβραβεύστε την 
καθημερινή προσπάθεια του παιδιού, ακόμα και αν γράψει κάτι 
λάθος). Ανήκει στη φύση της παιδικής ψυχής να έχει απόλυτη 
ανάγκη από την αγάπη, την προστασία και την αποδοχή των γονιών 
του.

• Θέσπιση κανόνων: εφαρμόζετε συγκεκριμένους κανόνες στην 
οικογένεια; Τα παιδιά γνωρίζουν ποιες είναι οι αναμενόμενες 
συμπεριφορές μέσα στην οικογένεια; Έχουν εμπλακεί στη 
δημιουργία των κανόνων στο σπίτι ώστε να νιώθουν συνυπεύθυνοι 
για την τήρησή τους; Υπάρχει σταθερότητα στην τήρηση και στις 
συνέπειες της μη τήρησης; ...



Βασική αρχή

• Μην εξαντλείτε από την αρχή τις δυνατότητες που έχετε απέναντι 
στο παιδί σας: δεν καταφεύγουμε στην ακραία συνέπεια μιας πράξης 
από την αρχή.

• Η λογική κλιμάκωσης των ενεργειών πρέπει να ξεκινά από αυτές της 
ελάχιστης παρέμβασης (βλεμματική επαφή) και σταδιακά να φτάνει 
στην εφαρμογή συνεπειών.

• Να θυμάστε: οι αποφάσεις που αφορούν στην αντιμετώπιση των 
συμπεριφορών των παιδιών σας πρέπει να είναι κοινές (και των δύο 
γονέων) να εφαρμόζονται και να υπερασπίζονται.



Τεχνικές Διαχείρισης Προβληµάτων 
Συµπεριφοράς 
[Jacobsen D., Eggen, P. & Kauchak, D. (2009)-Σαλβαράς, Γ.  
(2013)]• Ελάχιστη Παρέμβαση

• Μη Λεκτικές Παρεμβάσεις

• Έπαινος

• Λεκτικές Υπομνήσεις

• Τα Μηνύματα «Εγώ»

• Εφαρμογή των Συνεπειών

• Γνωσιακή Τροποποίηση της 
Συμπεριφοράς

• Συμπεριφοριστική 
Τροποποίηση της 
Συμπεριφοράς - Εφαρμοσμένη 
Ανάλυση

• Οικοσυστημική προσέγγιση
• Η Τεχνική της Αναπλαισίωσης

• Η Τεχνική της Θετικής 
Υποδήλωσης των Κινήτρων

• Η Τεχνική της Κερκόπορτας



Τεχνικές ∆ιαχείρισης Προβληµάτων Συµπεριφοράς-
Ελάχιστη Παρέµβαση

• Η ελάχιστη παρέμβαση συνίσταται στην επιτιμητική ματιά του 
ενήλικα για επαναφορά στην «τάξη».

• Κοιτάζουμε στα µάτια το παιδί μέχρι να βεβαιωθούμε ότι 
σταματά την προβληματική / ανάρμοστη συμπεριφορά.

• Με την ελάχιστη παρέμβαση δεν προκαλείται άσκοπη 
διατάραξη της ροής της ενέργειας.



Τεχνικές ∆ιαχείρισης Προβληµάτων Συµπεριφοράς-
Μη Λεκτικές Παρεµβάσεις

• Εγγύτητα: Πηγαίνουµε κοντά στο παιδί χωρίς να πούμε κάτι.
• Βλεµµατική επαφή: Κοιτάζουµε κατάµατα το παιδί.
• Προσανατολισµός σώµατος: Στεκόµαστε απέναντι από το παιδί 

αντί να είμαστε μακριά.
• Έκφραση προσώπου: Συνοφρυώνουµε τα φρύδια σε ενοχλητική 

συµπεριφορά.
• Νεύµα: Κάνουμε ένα νεύμα στο παιδί για να σταματήσει κάποια 

συμπεριφορά. 

• Οι µη λεκτικές παρεµβάσεις είναι έµµεσες µορφές παρέµβασης. 
Απαιτούν αποφασιστικότητα και σταθερότητα στη συμπεριφορά.



Τεχνικές ∆ιαχείρισης Προβληµάτων Συµπεριφοράς-
Έπαινος

• Αποτελεί ισχυρό παράγοντα διαχείρισης της συμπεριφοράς.

• Θυμηθείτε: Επαινούμε συμπεριφορές που είναι ασύμβατες 
µε την προβληματική / τη μη επιθυμητή συμπεριφορά.



Τεχνικές ∆ιαχείρισης Προβληµάτων 
Συµπεριφοράς-
Τα Μηνύµατα «Εγώ»

• Κατευθύνονται προς το παιδί και εκφράζονται σε α΄ ενικό 
πρόσωπο µε την αντωνυµία εγώ.

• Εµπεριέχουν τα συναισθήµατα της αγανάκτησης που 
διακατέχουν τον ενήλικα από την προβληµατική/ 
ανάρµοστη συµπεριφορά του παιδιού.



Τεχνικές ∆ιαχείρισης Προβληµάτων Συµπεριφοράς-
Λεκτικές Υποµνήσεις

• Αποτελούν άμεσες μορφές παρέμβασης και δίδονται αμέσως 
μόλις εμφανιστεί η προβληματική/ ανάρμοστη συμπεριφορά.

• Παράδειγµα: «Νίκο, συγκεντρώσου στη δουλειά σου». 
• Πολλές φορές η θετική διατύπωση της λεκτικής υπόμνησης δεν 

επαρκεί.
• Τότε αξιοποιούμε την τεχνική του «χαλασμένου δίσκου», 

δηλαδή επαναλαμβάνουμε στο παιδί τι θέλουμε να κάνει μέχρι 
να σταματήσει η ανεπιθύμητη συμπεριφορά. «Νίκο, θέλω να 
αρχίσεις την εργασία σου τώρα».

• Ο «χαλασμένος δίσκος» διεκδικεί µε τρόπο σαφή και µη 
εχθρικό να σταματήσει το παιδί την ανεπιθύμητη συμπεριφορά.



Τεχνικές ∆ιαχείρισης Προβληµάτων Συµπεριφοράς-
Εφαρµογή Συνεπειών

• Αξιοποιείται σε περιπτώσεις που εµµένουν στην 
ανάρµοστη συµπεριφορά και παρεµποδίζουν την 
πραγματοποίηση της εργασίας.

• Οι συνέπειες συζητούνται, εξηγούνται, συµφωνούνται από 
τον ενήλικα και το παιδί. Σε µια ανάλογη πράξη ο ενήλικας 
ζητά από το παιδί να κάνει επιλογή: Θα συµµορφωθεί ή θα 
υποστεί τη συνέπεια της πράξης του.

• Παράδειγµα: «Σταµάτα να αδιαφορείς αν θέλεις να 
ολοκληρώσεις την εργασία σου διαφορετικά δε θα σε βοηθήσω 
ξανά. Εσύ αποφασίζεις».

• Είναι ήπια δυσάρεστες καταστάσεις, που κρατούν λίγο χρονικό 
διάστηµα. Επιβάλλονται µετά από συµφωνία.



Τεχνικές ∆ιαχείρισης Προβληµάτων Συµπεριφοράς-
Εφαρµογή Συνεπειών

Ανεπιθύμητη Συµπεριφορά Λογική Συνέπεια

Μουντζουρώνει το τραπέζι / 
θρανίο του.

Καθαρίζει το τραπέζι / θρανίο 
του.

Γράφει µε δυσανάγνωστα 
γράµµατα την εργασία του 
ενώ µπορεί να γράψει πιο 
καθαρά.

Η εργασία θα κατατεθεί όπως 
είναι γραμμένη σε συμφωνία 
με τον/την εκπαιδευτικό που 
δε θα τη διαβάσει µέχρι να 
ξαναγραφεί.



Τεχνικές ∆ιαχείρισης Προβληµάτων Συµπεριφοράς-
Γνωσιακή Τροποποίηση της Συµπεριφοράς

• Βασίζεται στην αντίληψη ότι οι γνωστικές διαδικασίες 

λειτουργούν ως αιτιολογικός παράγοντας της συμπεριφοράς.

• Τα παιδιά καθοδηγούνται να φαντάζονται τις συνέπειες της 

συμπεριφοράς σε µια προσπάθεια να επιφέρουν την αλλαγή 

της.

• Με τον τρόπο αυτό το παιδί μαθαίνει να παρακολουθεί τη 

συμπεριφορά του, να την ελέγχει και να εκφράζει τις 

µεταγνωστικές εμπειρίες του.

• Το παιδί αποφεύγει μια συμπεριφορά, γιατί είναι σκεπτόμενος 

και καταλαβαίνει τη σχέση ανάμεσα στη συμπεριφορά και τα 

αποτελέσματά της και μπορεί να φαντάζεται και να προβλέπει 

τις συνέπειες.



Τεχνικές ∆ιαχείρισης Προβληµάτων Συµπεριφοράς- Γνωσιακή 
Τροποποίηση της Συμπεριφοράς: Φάσεις Αλλαγής

• Μαθησιακό Συμβόλαιο (Συμφωνία για τον κανόνα).

• Προτυποποίηση (Ο ενήλικας δείχνει και εξηγεί…).

• Εξωτερική Καθοδήγηση (Το παιδί κάνει το ίδιο καθοδηγούμενο 

από τον ενήλικα).

• Λεκτική Καθοδήγηση (Το παιδί κάνει το ίδιο…).

• Σιωπηρή Αυτοκαθοδήγηση (Το παιδί κάνει το ίδιο δίνοντας 

οδηγίες στον εαυτό του «τι να προσέξει»).

• Αυτοέλεγχος (Εφαρμόζει τον κανόνα, µόνο του µε 

αυτοέλεγχο. Συγχρόνως λέει: τι κάνει, πώς, γιατί, κάθε πότε).



Τεχνικές ∆ιαχείρισης Προβληµάτων Συµπεριφοράς- 
Συµπεριφοριστική τροποποίηση της 
συμπεριφοράς: Εφαρμοσμένη Ανάλυση

• Άµεση εφαρµογή στην αντιµετώπιση σοβαρότερων προβληµάτων 
συµπεριφοράς.

• Βασικές αρχές: Συµπεριφορές που δεν ενισχύονται ή που 
τιµωρούνται, µειώνεται η συχνότητά τους.

• Αν µια οποιαδήποτε συµπεριφορά επιµένει στο χρόνο, συντηρείται 
από κάποιον ενισχυτή.

• Στρατηγική: Εντοπισµός ενισχυτών και διαχείριση. Δίνουµε 
προσοχή στα παιδιά όταν φέρονται καλά και τα αγνοούµε όταν 
φέρονται ανάρµοστα.

• Ο ενήλικας εστιάζει βασικά στις αµοιβές και αποφεύγει κατά το 
δυνατόν τις τιµωρίες.



Τεχνικές Διαχείρισης Προβληµάτων Συµπεριφοράς- 
Συµπεριφοριστική τροποποίηση της συµπεριφοράς: 
Εφαρµοσµένη Ανάλυση

• Αναγνώριση της συµπεριφοράς στόχου και των ενισχυτών

(παρατήρηση, εντοπισµός, αποσαφήνιση, εξακρίβωση).

• Προσδιορισµός βασικού επιπέδου της συµπεριφοράς στόχου

(συχνότητα εµφάνισης).

• Επιλογή ενισχυτών.

• Αν είναι αναγκαίο, η επιλογή τιµωρίας.



Τεχνικές ∆ιαχείρισης Προβληµάτων Συµπεριφοράς- 
Συµπεριφοριστική τροποποίηση της 
συµπεριφοράς: Επιλογή Ενισχυτών

• Επαινετικές λέξεις ή φράσεις (είµαι χαρούµενος…)
• Εγγύτητα (δουλεύουµε µαζί, συζητάµε…καθόµαστε µαζί…)
• Φυσική επαφή (άγγιγµα, χειραψία, χτύπηµα στον ώµο…)
• Εκφράσεις (χαµόγελο, νεύµα µε τα µάτια…)
• Προτεινόµενες δραστηριότητες (να καθίσει όπου θέλει, να 

επιλέξει ασκήσεις…)

• Αν οι παραπάνω ενισχυτές αποδειχθούν αναποτελεσµατικοί, 
τότε αξιοποιούµε «συµβολικά συστήµατα», όπου τα παιδιά 
κερδίζουν πόντους, κουπόνια κ.ά.



Τεχνικές ∆ιαχείρισης Προβληµάτων Συµπεριφοράς-
Συμπεριφοριστική τροποποίηση της 
συμπεριφοράς: Επιλογή Ενισχυτών

Βασικές αρχές αξιοποίησης ενισχυτών:

• Κατάλληλος ενισχυτής θεωρείται εκείνος που έχει επίδραση 
πάνω στο παιδί.

• Τα αποτελέσµατα από τη χρήση του ενισχυτή είναι αυτόµατα και 
δεν χρειάζεται να τα εξηγήσουµε.

• Γίνεται χρήση του ενισχυτή κάθε φορά που εµφανίζεται η 
επιθυµητή συµπεριφορά.

• Η χρήση του ενισχυτή είναι άµεση και συχνότερη, όταν 
τροποποιείται η συµπεριφορά και µετά αραιώνει.



Κατώφλι ματαίωσης

• Είναι το επίπεδο / ο χρόνος / το διάστημα, στο οποίο μπορούν να 
λειτουργήσουν οι ενισχυτές.

• Παράδειγμα: Σε μια τάξη που εκδηλώνονται πολλές ανεπιθύμητες 
συμπεριφορές, συμφωνείται (συμβόλαιο) ένας περίπατος 
(ενισχυτής) στην περίπτωση που τα παιδιά έχουν καλή συμπεριφορά 
για μια εβδομάδα. Τις πρώτες δύο μέρες όλα πηγαίνουν καλά – δεν 
εκδηλώνονται αυτές οι συμπεριφορές – και η εκπαιδευτικός 
επιβραβεύει τα παιδιά στο τέλος κάθε ώρας. Την τρίτη ημέρα, οι 
ταραξίες επιστρέφουν στις προηγούμενες ανεπιθύμητες 
συμπεριφορές…



Τεχνικές Διαχείρισης Προβληµάτων Συµπεριφοράς- 
Συµπεριφοριστική τροποποίηση της συµπεριφοράς: 

Η επιλογή τιµωρίας
• Παραµένει η τελευταία επιλογή. Η έρευνα δείχνει ότι η χρήση της 

επιδρά προσωρινά στην αποτροπή της ανάρµοστης συµπεριφοράς, 
η οποία υποτροπιάζει γρήγορα.

Δυο είδη τιµωρίας:
• α. Πρόσθεση στην ανάρµοστη συµπεριφορά του παιδιού ενός 

δυσάρεστου συναισθήµατος π.χ. µορφασµός αποδοκιµασίας, 
επίπληξη, αποµάκρυνση κ.ά.

• β. Αφαίρεση ενός ευχάριστου συναισθήµατος, εξαιτίας της 
ανάρµοστης του συµπεριφοράς π.χ. επιλογή εργασίας…

Πιο συγκεκριµένα:
• Η αποδοκιµασία
• Η αποµάκρυνση
• Η επίπληξη



Τεχνικές ∆ιαχείρισης Προβληµάτων 
Συµπεριφοράς-Συµπεριφοριστική τροποποίηση της συµπεριφοράς: Η 

αποδοκιµασία

• Η πιο συνηθισµένη µορφή τιµωρίας. Είναι συνήθως λεκτική 
«δεν πρέπει να κάνεις αυτό», αλλά µπορεί να είναι και µη 
λεκτική
«νεύµα του κεφαλιού».

• Χρησιµοποιείται µε µεγάλη συχνότητα, συνήθως κάθε 2 λεπτά. 

Η αποτελεσµατικότητά της εξαρτάται:
• Από το αν περιέχει αιτιολόγηση και αναφέρεται στις συνέπειες
• Από το αν γίνεται µε σταθερό τόνο και ενισχύεται από το βλέµµα 

και τις χειρονοµίες του ενήλικα
• Από το αν γίνεται µε ήπιο τρόπο



Τεχνικές ∆ιαχείρισης Προβληµάτων 
Συµπεριφοράς-Συµπεριφοριστική τροποποίηση της συµπεριφοράς: Η 

αποµάκρυνση

• Το παιδί αποµακρύνεται από µια κατάσταση από την οποία θα 
περίµενε να ενισχυθεί. Τρεις διαφορετικές εκδοχές:

• Ο µη-αποκλεισµός: Η πιο ήπια. Το παιδί αποµακρύνεται από τη 
συµµετοχή στα δρώµενα (πηγή ενίσχυσης) αλλά του επιτρέπεται να 
παρακολουθεί τους άλλους.

• Ο αποκλεισµός: Το παιδί αποµακρύνεται από τη θέση του και από τη 
δραστηριότητα (πηγή ενίσχυσης).

• Το κόστος αντίδρασης: Το παιδί χάνει τους ενισχυτικούς 
παράγοντες που του είχαν δοθεί για καλή συµπεριφορά
µε βάση τη συµφωνία ενήλικα – παιδιού, που περιλαµβάνει 
ενισχύσεις για επιθυµητή συµπεριφορά.



Τεχνικές ∆ιαχείρισης Προβληµάτων 
Συµπεριφοράς-Συµπεριφοριστική τροποποίηση της συµπεριφοράς: 

Η επίπληξη

• Πρόκειται για διαταγή του ενήλικα για επαναφορά στην

«τάξη».

• Ασκεί υψηλό βαθµό εξωτερικού ελέγχου.

• Ενισχύεται από το βλέµµα του ενήλικα και τις χειρονοµίες του.

• Καλό είναι να συνοδεύεται µε υπόδειξη για το αναµενόµενο.

• Αποδίδει περισσότερο, όταν γίνεται κατά µόνας χωρίς εκφράσεις 
οργής και απειλών.



Τεχνικές ∆ιαχείρισης Προβληµάτων Συµπεριφοράς-
Οικοσυστηµική Προσέγγιση

• Οικοσυστηµική ιδέα: Μια αλλαγή σε οποιοδήποτε µέρος ενός 
οικοσυστήµατος θα επηρεάσει και όλα τα υπόλοιπα µέρη. 
[Molnar, A & Lindquist, Β. (1995)]



Τεχνικές ∆ιαχείρισης Προβληµάτων 
Συµπεριφοράς-

Οικοσυστηµική Προσέγγιση [Molnar, A & Lindquist, Β. (1995)]
• Εστιάζεται στην αλλαγή της προβληµατικής κατάστασης και όχι στη 

διάγνωση ατόµων µε προβλήµατα.

• ∆εν απαιτεί πολύπλοκα προγράµµατα που έχουν σκοπό είτε να 
αντικαταστήσουν είτε να συµπληρώσουν τα όσα γίνονται µέχρι τώρα.

• Επιτρέπει στους ενήλικες να αρχίσουν µε τις πτυχές εκείνες του 
προβλήµατος, που µπορούν να αντιµετωπίσουν εύκολα.

• Ενθαρρύνει πολλές και διαφορετικές ερµηνείες για την ίδια 
προβληµατική συµπεριφορά.

• Ενθαρρύνει τη συναισθηµατική ανοχή και την ευρύτητα αντιλήψεων, 
ιδίως όταν έχει κανείς να αντιµετωπίσει χρόνια προβλήµατα.

• Είναι σχεδιασµένη για να οικοδοµήσει πάνω στα θετικά στοιχεία-στις 
δυνάµεις του ατόµου-όχι να υπερνικήσει αδυναµίες.

• Οι οικοσυστηµικές ιδέες µπορούν να γίνουν κτήµα του καθενός, ακόµη 
κι όταν δεν έχει ειδικές γνώσεις για το θέµα αυτό.



Τεχνικές Οικοσυστηµικής Προσέγγισης

[Molnar, A & Lindquist, Β. (1995)]

• Η Τεχνική της Αναπλαισίωσης

• Η Τεχνική της Θετικής Υποδήλωσης των Κινήτρων

• Η Τεχνική της Κερκόπορτας



Οικοσυστηµικές Τεχνικές ∆ιαχείρισης –
Η Τεχνική της Αναπλαισίωσης

• Αναφέρεται στη διαµόρφωση µιας θετικής εναλλακτικής ερµηνείας 
της προβληµατικής συµπεριφοράς.

Βασικά Στοιχεία
• Συνειδητοποίηση της τωρινής ερµηνείας της προβληµατικής 

συµπεριφοράς.

• Διαµόρφωση θετικών εναλλακτικών ερµηνειών της συµπεριφοράς 
αυτής.

• Επιλογή µιας εύλογης θετικής ερµηνείας της συµπεριφοράς.

• Διαµόρφωση µιας ή δυο προτάσεων που να περιγράφουν τη νέα 
θετική ερµηνεία.

• Δράση που αντανακλά αυτή την ερµηνεία.



Οικοσυστηµικές Τεχνικές ∆ιαχείρισης –
Η Τεχνική της Θετικής Υποδήλωσης των Κινήτρων

• Βασικό στοιχείο της εν λόγω τεχνικής είναι η αναγνώριση πιθανών 
θετικών κινήτρων στην προβληµατική συµπεριφορά.

Βασικά Στοιχεία
• Συναίσθηση (συνειδητοποίηση) των κινήτρων που αποδίδετε στο 

παιδί πριν από την εφαρµογή της τεχνικής.

• Περιγραφή των θετικών εναλλακτικών κινήτρων της προβληµατικής 
συµπεριφοράς.

• Επιλογή ενός εύλογου θετικού κινήτρου.

• Διατύπωση µιας ή δυο προτάσεων που περιγράφουν το νέο θετικό 
κίνητρο της συµπεριφοράς.

• Ενέργειες που αντανακλούν την αναγνώριση των θετικών 
κινήτρων.



Οικοσυστηµικές Τεχνικές ∆ιαχείρισης –
Η Τεχνική της Κερκόπορτας

• Είναι ένας τρόπος να επηρεάσουµε την προβληµατική κατάσταση 
εστιάζοντας την προσοχή µας σε κάποιο µέρος του οικοσυστήµατος 
που δεν σχετίζεται άµεσα µε το πρόβληµα.

Βασικά Στοιχεία
• Ανεύρεση των µη-προβληµατικών στοιχείων του οικοσυστήµατος.

• Εντοπισµός µερικών πιθανών θετικών στοιχείων ή συµπεριφορών 
του ατόµου µε προβλήµατα συµπεριφοράς.

• Επιλογή µιας θετικής πλευράς ή συµπεριφοράς του ατόµου.

• Σχεδιασµός του τρόπου διατύπωσης ενός θετικού σχολίου για τη 
θετική πλευρά της συµπεριφοράς.

• Έκφραση του θετικού σχολίου.
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