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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί κηα πηινηηθή κειέηε πεξίπησζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζε Δηδηθφ ζρνιείν ηνπ Ζξαθιείνπ .To παηδί πνπ αληηπξνζσπεχεη ην δείγκα είλαη έλαο  

καζεηήο  δψδεθα εηψλ κε κέηξηα λνεηηθή θαζπζηέξεζε πνπ θνηηά ζε Δηδηθφ δεκνηηθφ 

ζρνιείν θαη παξνπζηάδεη δπζθνιίεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο. Ζ κέζνδνο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο ήηαλ ε κειέηεο πεξίπησζεο κε 

έιεγρν θαη αμηνιφγεζε δεδνκέλσλ πξίλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε 

 Ζ παξέκβαζε επηιέρζεθε ιφγσ ησλ απμεκέλσλ δπζθνιηψλ ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα 

,θαη ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ πξνέθπςε ήηαλ αλ ππήξρε ζεηηθφ  απνηέιεζκα θαη 

βειηίσζε ζηνλ ηνκέα απηφ, κεηά απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε παξέκβαζεο κε ηε ρξήζε 

Αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπδψλ πνπ εζηηάδεη ζε ζηφρνπο θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. Σν 

Αλαιπηηθφ πξφγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ην skillstreaming the elementary school 

κε εκπλεπζηή ηνλ Goldstein  αλαζεσξεκέλν (McGinnis,2012) θαη ζηεξίδεηαη ζηελ  

θνηλσληνγλσζηηθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε, ζε ζπλδπαζκφ κε γλσζηηθν-ζπκπεξηθνξηθέο 

πξαθηηθέο. Σν παξψλ  πξφγξακκα θαιχπηεη δηδαθηηθνχο ζηφρνπο πνπ αλαθέξνληαη ζε 60 

ζεηηθέο θαη απνδεθηέο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Μεηά ηελ πξψηε αμηνιφγεζε επηιέρζεθαλ 10 

απφ απηέο. Να κάζεη ην παηδί λα θάζεηαη κέζα ζηελ ηάμε» «Να κάζεη λα αθνύεη» «Να κάζεη 

λα παίδεη νκαδηθά παηρλίδηα». «Να απνθεύγεη ηε ζύγθξνπζε». «Να πξνηείλεη κηα 

δξαζηεξηόηεηα «Να αληηδξά θαηάιιεια ζην πείξαγκα» «Να θάλεη ζεηηθά ζρόιηα» «Να κάζεη 

λα δηαπξαγκαηεύεηαη» «Να δηαρεηξίδεηαη ην ζπκό ηνπ» «Να εηζάγεηαη ζε κηα δξαζηεξηόηεηα» 

 ε έλα πξψην ηκήκα ηνπ  ζεσξεηηθνχ  πιαηζίνπ ηεο κειέηεο γίλεηαη αλαζθφπεζε ηεο 

ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο γiα ηε λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Καηά δεχηεξν ιφγν κειεηάηαη ε 

έλλνηα ηεο θνηλσληθφηεηαο ν δηαρσξηζκφο ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη  ηεο θνηλσληθήο 

ηθαλφηεηαο θαη ε ηαμηλφκεζε ηνπο . Σέινο γίλεηαη επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά 
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κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ ζηνλ ηνκέα ησλ   θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. 

ην εξεπλεηηθφ ηκήκα ηεο κέξνο ηεο  κειέηεο θαηαγξάθεηαη ε δηαδηθαζία ηεο παξέκβαζεο, 

κε πεξηγξαθή ηνπ  A’ζηαδίνπ (αμηνιφγεζε) θαη B’ζηαδίνπ (απνηειέζκαηα,) θαη  πεξηγξαθή 

ηεο παξέκβαζεο. ην θεθάιαην πνπ πεξηγξάθεη ηα απνηειέζκαηα γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ 

θαηαγξαθή ηεο βειηίσζεο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή, θαηαγξάθνληαο ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε, κε ηε ρξήζε θιείδαο  παξαηήξεζεο, θαη θιίκαθαο 

αμηνιφγεζεο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ (Teacher Checklist) 

(McGinnis,2012).Αθφκα αλαθέξνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

ςπρνθνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ καζεηή, κε ηελ εθαξκνγή ηεο θιίκαθαο δπλαηνηήησλ 

θαη δπζθνιηψλ (EΓΓ) ηνπ Goodman (1994,1997) 

Λέμεηο θιεηδηά: Κνηλσληθέο δεμηφηεηεο, Ννεηηθή θαζπζηέξεζε, θνηλσληθή 

ηθαλφηεηα, Κνηλσληνγλσζηηθή πξνζέγγηζε, κίκεζε πξνηχπνπ, παηρλίδη ξφισλ  
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ΔIΑΓΧΓΖ 

Μειεηψληαο θαη παξαηεξψληαο ηε λνεηηθή θαζπζηέξεζε θαη ηηο εθθξάζεηο ηεο ζηελ 

θαζεκεξηλή  δσή εχθνια γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ραξαθηεξηζηηθφ ησλ παηδηψλ κε ηηο 

δπζθνιίεο απηέο πέξα απφ ηνλ αληίθηππν ησλ πεξηνξηζκψλ ζηα καζεζηαθά επίπεδν ζαλ 

βξαδχο ξπζκφο θαηάθηεζεο γλψζεσλ ,ην γλσζηηθφ έιιεηκκα εθθξάδεηαη αληίζηνηρα θαη 

ζηελ θνηλσληθή απφδνζε θαη ελζσκάησζε  (Luckanson et all,2002.Guralnic,2010. 

Hammond &Connor,2003. Κνπξθνχηαο θαη Βηηαιάθε,2010, Αιεπξηάδνπ,2011). 

Πην ζπγθεθξηκέλα  νη λένη κε λνεηηθά εκπφδηα δπζθνιεχνληαη ζηελ απφδνζε 

ζεκαληηθψλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ φπσο ζε κηα θαηάζηαζε πνπ ζα ρξεηάδνληαλ λα 

αξρίζνπλ κηα ακνηβαία αιιειεπίδξαζε θαη λα ηε δηαηεξήζνπλ, λα εξκελεχζνπλ ζχλζεηεο 

θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο λα πξνζαξκφδνληαη ζε θαηλνχξηα πιαίζηα θαη θνηλσληθέο 

θαηαζηάζεηο θαη λα δηαθξίλνπλ ηα θνηλσληθά ζήκαηα. Πξνρσξψληαο ε παηδηθή ειηθία θαη 

κεηαβαίλνληαο ζηελ εθεβεία ,φπνπ ν κεηαθνξηθφο ιφγνο θαη ν επαγσγηθφο ζπιινγηζκφο 

είλαη απαξαίηεηα ζπζηαηηθά ηεο ελζσκάησζεο ζηελ νκάδα ζπλνκειίθσλ, ε πξνζαξκνγή 

ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε θαληάδεη αξθεηά δπζθνιφηεξε 

(Carter&Hughes,2005) 

Αλαθνξηθά κε  ην ζέκα ηεο θνηλσληθήο απφδνζεο-ηθαλφηεηαο νη Κνπξθνχηαο θαη 

Βηηαιάθε (2010) ζεκεηψλνπλ φηη ηα παηδηά κε Ν.Κ βηψλνπλ αλεζπρία θαη άγρνο φηαλ 

ζρεηίδνληαη κε άιινπο. Απηφ ην γεγνλφο εθθξάδεηαη ζαλ δπζθνιία ζχλαςεο ζηαζεξψλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαζψο απνπζηάδεη ε ζπλερή πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ησλ άιισλ. 

Γηα ην ιφγν απηφ αδπλαηνχλ λα έρνπλ ζεηηθή θνηλσληθή απφδνζε θαη ζηαζεξή εκπινθή ζε 



9 
 

νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Χο εθ ηνχηνπ ζαλ θαχινο  θχθινο αξλεηηθψλ θνηλσληθψλ 

αιιειεπηδξάζεσλ  καθξφρξνλα νδεγνχλ ηα άηνκα ζηελ θνηλσληθή απνκφλσζε θαη ηνλ 

απνθιεηζκφ. Γηαζέζηκα ζηνηρεία αλέδεημαλ  φηη πεξηζζφηεξα  απφ ηα κηζά άηνκα κε 

λνεηηθή θαζπζηέξεζε βηψλνπλ ρξφληα ζπλαηζζήκαηα κνλαμηάο ζε ζρέζε  κε ην 13% έσο 

30%  ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ (Gilmorε θαη Cuskelly,2014) 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο νη παξεκβάζεηο πνπ εζηηάδνπλ ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα 

θξίλνληαη απφιπηα ρξήζηκεο. Δπηπιένλ ε ζεκαληηθφηεηα ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ γηα ην 

άηνκν αληαλαθιάηαη θαη ζην γεγνλφο πσο ε θνηλσληθή ηθαλφηεηα ζπλδέεηαη άκεζα κε φιεο 

ηεο κνξθέο ηεο αλζξψπηλεο έθθξαζεο θαη πξνζαξκνγήο εληφο θαη εθηφο ησλ ζρνιηθψλ 

νξίσλ. Όπσο αλαθέξνπλ νη Ashdow & Bernard ην 2012 ε έιιεηςε  θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ 

έρεη ζνβαξφ αληίθηππν ζηελ ζρνιηθή πξφνδν. Σν 2003 νη Matson,Lott,Bielecki & Logon 

ππνγξάκκηζαλ φηη νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο γηα ηελ θνηλσληθή 

ελζσκάησζε αηφκσλ κε ε ρσξίο λνεηηθά εκπφδηα γηαηί πξνάγνπλ ηελ απνδνρή απφ ηνπο 

άιινπο, αλεμαξηεζία θαη  έλα θαιχηεξν επίπεδν δσήο ,ελψ ε έιιεηςε ηνπο ζπλδέεηαη κε 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο πνπ ππνδεηθλχνπλ ςπρνπαζνινγία. 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε βαζχηεξε θαηαλφεζε παηδηψλ κε λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε, ζηηο πεξηπηψζεηο ηδηαίηεξα εθείλεο πνπ παξνπζηάδνπλ θνηλσληθνχο 

πεξηνξηζκνχο θαη δπζθνιεχνληαη ζηελ επηινγή ελφο θαηάιιεινπ ξεπεξηνξίνπ αληηδξάζεσλ 

ζηα θνηλσληθά εξεζίζκαηα.  

Όηαλ έλα παηδί ή νκάδα παηδηψλ δπζθνιεχεηαη ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα, είλαη πνιχ πην 

εχθνιν λα ιάβεη αξλεηηθά ζρφιηα θαη θξηηηθέο θαη θαηά ζπλέπεηα ιηγφηεξε βνήζεηα θαη 

ππνζηήξημε απφ ην πιαίζην. Δηδηθφηεξα ,απηφ είλαη δπλαηφ λα ζπκβεί  ,φηαλ  ππάξρεη 

πξνθιεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη επηζεηηθφηεηα. Όπσο αλαθέξνπλ νη Tyrer, McGrother.Thorp, 

Donalson Bhaumik, Watson, &Hollin ην 2006 έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 42% ησλ 
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θξνληηζηψλ αηφκσλ κε πξνθιεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη επηζεηηθφηεηα, αδπλαηεί λα ειέγμεη  

ηέηνηεο θαηαζηάζεηο ζε ζρέζε κε ην 10% θξνληηζηψλ αηφκσλ ρσξίο επηζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά. 

Oη Emerson,Hatton, Bromley θαη Caine (2003) αλαθέξνπλ φηη ηα παηδηά απηά 

αθνινπζνχληαη απφ έλα θαχιν θχθιν αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ηδηα 

ηελ επηζεηηθφηεηα θαη κφλν .Έηζη ηα άηνκα απηά είλαη πνιχ εχθνιν λα ππνζηνχλ 

θαθνκεηαρείξηζε ε αθαηάιιειε αληηκεηψπηζε .Έρνπλ κεησκέλε πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο 

γεληθήο παηδείαο θαη είλαη πνιχ εχθνιν λα ηδξπκαηνπνηεζνχλ. ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο 

πξνθαιείηαη κεγάιν άγρνο ή θαη παξαίηεζε απφ ηε θξνληίδα ηνπο. ελψ νη θξνληηζηέο ηνπο  

ηα αληηκεησπίδνπλ κε ζπκφ σο αληίδξαζε ζηελ επηζεηηθή ηνπο ηάζε. Πνιχ ζεκαληηθφο 

αληίθηππνο φισλ απηψλ είλαη φηη αλαπηχζζνληαη ειιεηκκαηηθά νη θνηλσληθέο ηνπο ζρέζεηο 

Απφ ηελ άιιε, ε παξνχζα εξγαζία απνζθνπεί ζηελ αμηνιφγεζε εθαξκνγήο ελφο 

πξνγξάκκαηνο θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ κε βάζε ην  Αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Skillstreaming the elementary school A guide for teaching prosocial skills κε εκπλεπζηή ηνλ 

Goldstein φπσο ην παξνπζηάδεη ζε αλαζεσξεκέλε έθδνζε ε Mc Ginnis ην 2012.To 

πξφγξακκα απηφ αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη 

επηιέρζεθε  κε βάζε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ καζεηή. Έρεη δηαδνζεί θαη εθαξκνζηεί ζηελ 

Ακεξηθή γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ηνπιάρηζηνλ 30 ρξφλσλ. Δπίζεο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζε πξνεγνχκελεο έξεπλεο θαη παξεκβάζεηο κε ζαθψο ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ζηε βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ θαη δηαπξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ, ηελ απνδνρή 

απφ ηνπο ζπλνκήιηθνπο θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζε.( Salim, 2017) 

Ζ θαηάθηεζε θνηλσληθψλ ζηφρσλ απφ ην Αλαιπηηθνχ πξφγξακκα, φπσο  «Να κάζνπλ ηα 

παηδηά λα δηαρεηξίδνληαη ηα ιάζε ηνπο» «Να κάζνπλ λα είλαη εηιηθξηλή» «Να κάζνπλ λα 

αθνχλε» “Nα κπνξνύλ λα βξνπλ ελαιιαθηηθέο γηα ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο» βξέζεθε όηη 

ζπλδέεηαη άκεζα θαη έκκεζα κε ηε γεληθόηεξε θνηλσληθή ηθαλόηεηα ησλ παηδηώλ. 
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ηελ παξνχζα κειέηε έγηλε πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο ζηα δεδνκέλα ελφο Διιεληθνχ 

εηδηθνχ ζρνιείνπ ζην Ζξάθιεην Κξήηεο, θαη δηδάρζεθε κέζα ζε πιαίζηα νκάδαο παηδηψλ 

πνπ επηιέρζεθαλ ζθφπηκα επεηδή είραλ παξφκνηα ιεηηνπξγηθφηεηα κε ην παηδί ηεο κειέηεο. 

Ζ επηινγή ηνπ νκαδηθνχ πιαηζίνπ θξίζεθε απφ ηελ αξρή απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα 

ειεγρζεί ε θνηλσληθή ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ ε νπνία δελ ζα κπνξνχζε λα αμηνινγεζεί ζε 

έλα πξνο έλα δηδαζθαιία. 

Οη εηδηθφηεξνη ζηφρνη ηεο παξέκβαζεο ζην εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο κειέηεο 

επηθεληξψλνληαη ζηελ πξναγσγή ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ κε έκθαζε ζε εθείλεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο «Να κάζεη ην παηδί λα θάζεηαη κέζα ζηελ ηάμε» «Να 

κάζεη ην παηδί λα παίδεη νκαδηθά παηρλίδηα». «Να κάζεη ην παηδί λα παίδεη νκαδηθά 

παηρλίδηα». «Να πξνηείλεη κηα δξαζηεξηόηεηα «Να αληηδξά θαηάιιεια ζην πείξαγκα» «Να 

θάλεη ζεηηθά ζρόιηα» «Να κάζεη λα δηαπξαγκαηεύεηαη» «Να θάλεη έλαξμε κηαο ζπδήηεζεο» 

«Να δηαρεηξίδεηαη ην ζπκό ηνπ» 

Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε κειέηε πεξίπησζε ζρεδίνπ Α.Β θαη 

αμηνιφγεζε πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε. Ζ κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε αλήθεη 

ζηηο πνηνηηθέο κεζφδνπο έξεπλαο. Ήηαλ  απαξαίηεην λα εμεηαζηνχλ αξθεηνί παξάγνληεο 

ηνπ πιαηζίνπ θαη δελ ελδηέθεξε ηφζν ε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ φζν ε ζε βάζνο 

θαηαλφεζε ηεο πεξίπησζε κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε επηινγή ελφο θαηάιιεινπ 

πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο γεληθφηεξεο θνηλσληθήο ηθαλφηεηαο. 

Δπνκέλσο ε κεζνδνινγία ηεο αμηνιφγεζεο  γηα ηε κειέηε αλήθνπλ ζηελ πνηνηηθή έξεπλα 

.Κπξίαξρν κέζν θαη κεζνδνινγία δηα λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο απηφο ήηαλ ε παξαηήξεζε. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηέζζεξα εξγαιεία ηθαλά λα θαηαγξάςνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά θαη βνεζεηηθά γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηπρφλ αιιαγψλ. Υξεζηκνπνηήζεθαλ 

δχν πξσηφθνιια παξαηήξεζεο ζπκπεξηθνξάο, κηα θιείδα παξαηήξεζεο πνπ 

θαηαζθεπάζηεθε ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πην ζπρλά παξαηεξνχκελεο ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο 
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ζπκπεξηθνξέο-ζηφρνπο πνπ επηιέρζεθαλ απφ ην πξφγξακκα σο αληηθαηάζηαζε ησλ 

«πξνθιεηηθψλ» ζπκπεξηθνξψλ, κηα ιίζηα θαηαγξαθήο ζπκπεξηθνξψλ (Checklist) 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ παξαηίζεηαη ζην πεξηερφκελφ ηνπ Αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Σέινο γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην δπλαηνηήησλ θαη 

δπζθνιηψλ ΔΓΓ (Goodman)(1997)πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο θνηλσληθήο 

πξνζαξκνγήο, πξηλ θαη κεηά  ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο, φζνλ αθνξά 

ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο 

 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 

Ννεκνζύλε 

Ηζηνξηθά έλλνηα ηεο λνεκνζχλεο είλαη αξθεηά ακθηιεγφκελε θαη πέξαζε απφ 

αξθεηά- ζηάδηα. ήκεξα θαηαιήγεη λα ζεσξείηαη ζρεηηθή, γηαηί ε γεληθή άπνςε ηεο 

λνεηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ εμαξηάηαη απφ ηελ ζεσξεηηθή ζθνπηά κέζσ 

ηεο νπνίαο θάζε επηζηήκνλαο ηελ εμεηάδεη αιιά θαη απφ κηα πιεζψξα παξαγφλησλ. 

(Douglas,Detterman,Lynne,Gabriel,Ruthsatz 2000) 

Αξρηθά ν Spearman to 1904 εμέηαδε ηηο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ αηφκνπ κε 

βάζε αηζζεηεξηαθψλ δνθηκαζηψλ γηα λα θηάζεη ζε έλαλ γεληθφ δείθηε γεληθήο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο. Σνλ παξάγνληα g. O Binet & Simon  ην 1905 εθδίδνπλ έλα απφ ηα 

πξψηα ηεζη λνεκνζχλεο ην νπνίν βαζίδεηαη ζε δνθηκαζίεο ιεμηινγίνπ θαη 

θαηαλφεζεο. Πξνρσξψληαο ε δεθαεηία ηνπ 1960,ν Guilford ζπκπεξηιακβάλεη θαη 

αμηνινγεί ζηε ζεσξία ηνπ ιεηηνπξγίεο φπσο ε γλσζηηθή ιεηηνπξγία κλήκε ,ε 

ηθαλφηεηα δεκηνπξγίαο ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, ε ζπγθιίλνπζα παξαγσγηθή ζθέςε θαη 
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ε αμηνιφγεζε. ηηο ιεηηνπξγίεο απηέο ιακβάλνληαλ ππφςε άιιεο 120 αλεμάξηεηεο 

ηθαλφηεηεο.  

Ο Cattell ζηήξημε ηε ζεσξία ηνπ, ζηε δηάθξηζε δχν επηκέξνπο παξαγφλησλ 

πνπ απαξηίδνπλ ηνλ παξάγνληα g.Ο πξψηνο είλαη ε ξεπζηή λνεκνζχλε ε νπνία 

πξνέξρεηαη απφ βηνινγηθνχο παξάγνληεο πνπ κεηψλεηαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, 

ηελ ελειηθίσζε θαη ηε γήξαλζε. Ο δεχηεξνο  παξάγνληαο είλαη ε απνθξπζηαιισκέλε 

λνεκνζχλε πνπ επεξεάδεηαη απφ ηελ εθπαίδεπζα ηελ νπνία θαη δέρηεθε ην άηνκν ζηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θαη δε κεηαβάιιεηαη κε ηε γήξαλζε. 

Ο Gardner φπσο θαη ν Sternberg,αξλνχληαη ηε ζηαηηθφηεηα ηεο λνεηηθήο 

ιεηηνπξγίαο  ελψ ηελ εξκελεχνπλ ζχκθσλα κε ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο 

λνεκνζχλεο .Τπνζηεξίδνπλ πσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο παξάγνληεο φπσο 

θιεξνλνκηθνί  ,ε εθπαίδεπζε, ε θνηλσληθφηεηα κπνξεί λα αιιειεπηδξνχλ θαη λα 

επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμή ηεο. Πάλσ ζε απηή ηε βάζε ην 1993,ν Gardner νξίδεη ηε 

λνεκνζχλε σο ηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ, θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ 

λα παξάγεη αμηφινγν έξγν, κέζα ζηα πιαίζηα ελφο ε πεξηζζφηεξσλ πνιηηηζκηθψλ 

πιαηζίσλ. Καζφξηζε νθηψ ηχπνπο λνεκνζχλεο ηξεηο κφλν απφ ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ 

λα κεηξεζνχλ κε ηα παξαδνζηαθά ηεζη λνεηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο. ηνπο ηξεηο 

απηνχο ηχπνπο αλήθεη ε ινγηθνκαζεκαηηθή λνεκνζχλε, ε γισζζηθή θαη ε 

νπηηθνρσξηθή. Οη ππφινηπνη πέληε ηχπνη  αλαθέξνληαη ζηελ θηλαηζζεηηθή λνεκνζχλε, 

ηε κνπζηθή, ηε δηαπξνζσπηθή ηε δηαπξνζσπηθή θαη ηε θπζηνγλσζηηθή. Ζ θάζε κηα 

απφ απηέο ηηο λνεκνζχλεο έρνπλ αμία αλάινγα κε ην θάζε πνιηηηζκηθφ πιαίζην, παξά 

ην γεγνλφο φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα κεηξεζνχλ κε ηεζη λνεκνζχλεο. (Douglas, 

Detterman ,Lynne, Gabriel, Ruthsatz, 2000) 



14 
 

Ζ αλαθνξά απηή γηα ηε ζρεηηθφηεηα ηεο λνεκνζχλεο ζε θακία πεξίπησζε δελ 

αθπξψλεη ηηο παξαδνζηαθέο δνθηκαζίεο κέηξεζεο ηεο γεληθήο λνεηηθήο ιεηηνπξγίαο, 

αιιά αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη νη κεηξήζεηο απηέο, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν σο 

ελδείμεηο γηα κηα νινθιεξσκέλε αμηνιφγεζε θαη φρη σο « ηακπεινπνίεζε» ζηα άηνκα 

πνπ θέξνπλ ηε δηάγλσζε. Δμάιινπ ε λέα νπηηθή ηεο Ακεξηθαληθήο Δηαηξείαο γηα ηε 

Ννεηηθή θαζπζηέξεζε, έρεη αιιάμεη αθφκα θαη ην ζθνπφ ηεο δηαγλσζηηθήο 

δηαδηθαζίαο πνπ ηψξα ζηνρεχεη κφλν ζηελ πξφζβαζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

θαη ζηελ παξνρή ζηήξημεο. 

Ννεηηθή πζηέξεζε 

Αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηνπ φξνπ πνπ απνδίδεηαη ζηε δηαηαξαρή ησλ 

λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ησλ αηφκσλ έρνπλ θαηά θαηξνχο ρξεζηκνπνηεζεί δηάθνξνη 

νξηζκνί. Οη  Κάθνπξνο-Μαληαδάθε (2003) ππνζηεξίδνπλ φηη νξζφηεξε είλαη ε ρξήζε 

ηνπ φξνπ είλαη λνεηηθή πζηέξεζε θαη φρη λνεηηθή θαζπζηέξεζε φπσο έρεη επηθξαηήζεη 

λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηελ Διιάδα. Ο ιφγνο είλαη φηη κε ηνλ ηξφπν απηφ απνδίδεη 

θάπνηνο θαιχηεξα ηε θχζε ησλ πεξηνξηζκψλ, φρη σο απιή θαζπζηέξεζε ζηελ 

αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία, αιιά σο πεξηνξηζκφ πνπ δελ  εμαιείθεηαη κε ηνλ θαηξφ, 

νχηε απνθαζίζηαηαη πιήξσο. Ζ Παπαγεσξγίνπ (2009) πηνζεηεί επίζεο ηνλ φξν 

λνεηηθή πζηέξεζε γηα άηνκα κε κεησκέλε δηαλνεηηθή θαη πξνζαξκνζηηθή 

ιεηηνπξγηθφηεηα, ππνγξακκίδνληαο ηαπηφρξνλα φηη ην βάξνο ηεο πξνζνρήο δελ ζα 

έπξεπε λα δίλεηαη  κφλν ζην επίπεδν ησλ γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ νχηε απνθιεηζηηθά 

ζηελ πξνζαξκνζηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα. 

 Ο Bennett (2010) ππνζηεξίδεη φηη ε δηαθνξνπνίεζε ζηε ρξήζε ησλ νξηζκψλ 

γίλεηαη κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ηνπ ζηηγκαηηζκνχ θαη ηελ αιιαγή ησλ θνηλσληθψλ 

ζηάζεσλ απέλαληη ζηε λνεηηθή αλαπεξία. ην Ζλσκέλν Βαζίιεην  ρξεζηκνπνηείηαη ν 
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φξνο καζεζηαθέο δπζθνιίεο γηα λα νξίζεη φιν ηνλ πιεζπζκφ ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή 

πζηέξεζε. ηελ Ακεξηθή άηνκα κε δπζθνιίεο κάζεζεο  είλαη ν φξνο πνπ απνδίδεηαη 

ζηνλ πιεζπζκφ κε ήπηεο δπζθνιίεο κάζεζεο, ελψ ν φξνο λνεηηθή θαζπζηέξεζε 

απνδίδεηαη ζε φια ηα άηνκα κε ζνβαξά λνεηηθά ειιείκκαηα 

Λφγσ ηεο δηρνγλσκίαο θαη ησλ πνιπάξηζκσλ απφςεσλ  πνπ επηθξαηνχλ γηα ηε 

λνεηηθή πζηέξεζε (λνεηηθή αλεπάξθεηα, λνεηηθή αλαπεξία, καζεζηαθέο δπζθνιίεο, 

κεηνλεμία, λνεηηθή θαζπζηέξεζε) θαη ηνπ πιενλαζκνχ ησλ νξηζκψλ πνπ ζπλαληψληαη 

ζηε βηβιηνγξαθία, ζηελ παξνχζα εξγαζία  ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο λνεηηθή πζηέξεζε 

θαη λνεηηθή θαζπζηέξεζε ρσξίο δηάθξηζε, φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε άηνκα κε 

λνεηηθνχο πεξηνξηζκνχο. Δίλαη εμ νξηζκνχ μεθάζαξν φηη ε πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο 

γίλεηαη κε θάζε ζεβαζκφ πξνο ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ αηφκσλ απηψλ θαη  φηη ε 

ρξήζε θάπνηνπ φξνπ δελ απνζθνπεί ζην ζηηγκαηηζκφ, αιιά ζηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ησλ αηφκσλ κε λνεηηθά εκπφδηα θαη ζηε δηάζεζε επηινγήο θαηάιιεισλ 

παξεκβάζεσλ. 
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ΜΔΡΟ Α 

                             ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΜΔΛΔΣΖ 

1o ΚΔΦΑΛΑΗΟ  

ΝΟΖΣΗΚΖ ΤΣΔΡΖΖ 

  

                            Α.1 Οξηζκόο-ύληνκν ηζηνξηθό 

Ζ απνζαθήληζε ηεο έλλνηαο λνεηηθή πζηέξεζε θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θξίλεηαη απαξαίηεηνο γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ αηφκσλ 

κε ην ζπγθεθξηκέλν εκπφδην θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ θαιχηεξε θαη αθξηβέζηεξε 

επηινγή κηαο παξέκβαζεο πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ζηηο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιεζπζκνχ παηδηψλ κέζα ζηα ζρνιηθά 

πιαίζηα.«Ννεηηθή πζηέξεζε δελ είλαη θάηη πνπ έρεηο όπσο ηα κπιε κάηηα ή κηα 

αζζεληθή θαξδηά. Ούηε  είλαη θάηη πνπ είζαη, όπσο θνληόο ή ιεπηόο. Γελ είλαη κηα 

ηαηξηθή δηαηαξαρή… Ούηε κηα ςπρηθή αζζέλεηα. Ζ λνεηηθή πζηέξεζε αλαθέξεηαη ζε κηα 

ηδηαίηεξε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ή ζε έλαλ άιιν ηξόπν δσήο»( Luckasson et 

al.,1992,ζ.9 κε πξνζαξκνγή ζην ηαζηλφο, 2013) 
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To ρξνληθφ ηεο θαηαγξαθήο ησλ αηφκσλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή έρεη 

αξθεηά καθξά ηζηνξία, θαη νη δπζθνιίεο απνζαθήληζεο ηνπ φξνπ θαζίζηαληαη 

αλαπφθεπθηα  ππαξθηέο. Ηζηνξηθά  ε εμεξεχλεζή ηεο  λνεηηθήο πζηέξεζεο πέξαζε 

απφ δηαθνξεηηθέο θάζεηο θαη νη θάζεηο απηέο αλαπηχζζνληαη παξάιιεια  κε ηελ 

θεληξηθή έλλνηα πνπ ηελ εξκελεχεη, δειαδή ηελ ηζηνξία ηεο λνεκνζχλεο. 

Αξρηθά ηα άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε δελ αλαγλσξίδνληαλ αθνχ νη πξψηεο 

απνδείμεηο γηα κηα δηαηαξαρή ζηε λνεηηθή αλάπηπμε αλαθέξζεθαλ γηα  πξψηε θνξά 

απφ δχν Γάιινπο ζηα ηέιε ηνπ δεθάηνπ ελάηνπ αηψλα ηνλ Itard θαη Δsquirol  

Σα πξψηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηα νπνία εθδφζεθαλ απφ ηελ Ακεξηθαληθή 

εηαηξεία γηα ηε Ννεηηθή θαζπζηέξεζε, ην 1921,βαζίδνληαη απνθιεηζηηθά ζε θιίκαθεο 

κεηξήζεσλ λνεκνζχλεο, πνπ είραλ θαζηεξσζεί απφ ηνλ Binet.Έηζη γηα ηα άηνκα πνπ 

ζπγθέληξσλαλ απνηέιεζκα θάησ απφ 75 κέζν φξν ζε δνθηκαζία κέηξεζεο γεληθήο 

λνεκνζχλεο ,απνδίδνληαλ ραξαθηεξηζκνί φπσο «κσξνί.» 

Αλάκεζα ζηα ρξφληα πνπ πέξαζαλ απφ ηνλ εληνπηζκφ ησλ δηαηαξαρψλ ζηε 

λφεζε ππήξμαλ πνιπάξηζκνη νξηζκνί κε αξλεηηθή απφρξσζε πνιιέο θνξέο. Σν 

ηαηξηθφ κνληέιν εξκελείαο θαη θαηαγξαθήο θιηληθψλ πεξηζηαηηθψλ πνπ επηθξαηνχζε 

πξηλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 έδηλε πεξηζζφηεξε έκθαζε ζε δηαγλσζηηθά θξηηήξηα 

θαη απέδηδε ηε δπζιεηηνπξγία ηνπ αηφκνπ θαζαξά ζε παζνινγηθά αίηηα. Σα άηνκα 

απηά πέξλαγαλ κεγάιν κέξνο ηεο δσήο ηνπ ζε ηδξχκαηα, ελψ νη ραξαθηεξηζκνί πνπ 

ηνπο δίλνληαλ κε βάζε ηα θξηηήξηα θαηάηαμεο είραλ ζρεδφλ πάληα αξλεηηθή ρξνηά. 

(Douglas,Detterman,Lynne,Gabriel θαη  Ruthsatz,2000). 

Έλαο απφ ηνπο πξψηνπο νξηζκνχο είρε δνζεί απφ ην Βξεηαλφ Γηαηξφ Tregold 

ην 1937 ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε λνεηηθή θαζπζηέξεζε είλαη κηα θαηάζηαζε πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ αλεπάξθεηα ζηε λνεηηθή αλάπηπμε πνπ θαζηζηά ην άηνκν 
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αδχλακν λα πξνζαξκνζηεί ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη λα δεη ρσξίο ηελ επίβιεςε 

θαη ηνλ έιεγρν, θαη ηελ πξνζηαζία ηξίησλ.  

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ  Doll ςπρνιφγνο θαη εκπλεπζηήο ηεο θιίκαθαο 

Vineland γηα ηελ πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά, ην 1941 ην άηνκν ραξαθηεξίδεηαη 

θνηλσληθά αλίθαλν, ζε φιν ην θάζκα πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ε θνηλσληθή 

πξνζαξκνζηηθφηεηα. Ζ λνεηηθή θαζπζηέξεζε εκθαλίδεηαη πξίλ απφ ηε γέλλεζε, ή 

πνιχ λσξίο ζηελ παηδηθή ειηθία, απνδίδεηαη ζε νξγαληθά αίηηα θαη ζεσξείηαη αλίαηε. 

(ηαπξνπ,2016).Ζ δεχηεξε θάζε ζηελ έξεπλα μεθηλάεη κε ηελ έλαξμε ηνπ 20
νπ

 αηψλα, 

φηαλ ν Doll έδσζε έκθαζε θαη ζηελ θνηλσληθή πξνζαξκνγή ζε αληίζεζε κε ηε 

κεγάιε βαξχηεηα πνπ δίλνληαλ σο ηφηε ζηηο κεηξήζεηο ηνπ δείθηε λνεκνζχλεο. 

(Douglas,Detterman,Lynne,Gabriel θαη  Ruthsatz,2000). 

Ζ αληηιήςεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δεηεκάησλ ζηελ Δηδηθή Αγσγή 

άξρηζε λα αιιάδεη πνξεία θαη κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ ε εκθάληζε ηνπ 

θνηλσληθνύ κνληέινπ γηα ηελ εξκελεία ησλ δηαηαξαρψλ άξρηζε λα ζπκπεξηιακβάλεη 

ηδηαίηεξα ην πεξηβάιινλ ησλ αηφκσλ θαη φιεο εθείλεο ηηο επηδξάζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ 

σο πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο ζηελ ελδπλάκσζε θαη ςπρνθνηλσληθή απηνηέιεηα ηνπ 

αηφκνπ. Σν ηξίην ζηάδην πνπ δηαλχεηαη απφ ην ηέινο ηνπ δεπηέξνπ παγθνζκίνπ 

πνιέκνπ σο ζήκεξα, ηζνξξνπεί αλάκεζα ζηελ έξεπλα θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ 

αηφκσλ κε λνεηηθνχο πεξηνξηζκνχο 

Ζ Ακεξηθαληθή εηαηξεία γηα ηε λνεηηθή πζηέξεζε (American  Asssociation of 

Mental Retardation-AAMR) πνπ ηδξχεηαη ην 1876 απφ επηζεσξεηέο ησλ ηφηε 

ηδξπκάησλ γηα αλζξψπνπο κε λνεηηθή πζηέξεζε  είλαη ν θχξηνο νξγαληζκφο πνπ 

κειεηά θαη ππνζηεξίδεη ηα άηνκα απηά θαη νη δξάζεηο ηεο επηθεληξψλνληαη ζε ηνκείο 

φπσο ε κειέηε ησλ αηηηψλ ,ζπζηήκαηα ηαμηλφκεζεο θαη ζχζηεκα ππνζηήξημεο θαη 
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παξέκβαζεο. To 2007 ε Ακεξηθάληθε Δηαηξεία γηα ηε Ννεηηθή θαζπζηέξεζε  αιιάδεη 

ηελ νλνκαζία ηεο ζε Ακεξηθάληθε Δηαηξεία Ννεηηθήο θαη Αλαπηπμηαθήο θαζπζηέξεζεο 

(Tasse,2013) 

 χκθσλα  κε ηνλ πξψην νξηζκφ ηεο ην 1973,ζηελ θαηεγνξία ησλ αηφκσλ 

απηψλ ζα πξέπεη λα εληάζζνληαη φζνη ε γεληθή λνεηηθή ιεηηνπξγία ηνπο είλαη 

ζεκαληηθά κηθξφηεξε απφ ην θπζηνινγηθφ φξην θαη λα ζπλππάξρνπλ ηαπηφρξνλα  

δηαηαξαρέο ζηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα πνπ λα έρνπλ εθδεισζεί θαηά ηελ αλαπηπμηαθή 

πεξίνδν θαη έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν ζηε καζεζηαθή επίδνζε(Heward,2011) 

Ο luckanson et al (2002)αλαθέξεη φηη ην 1992 ν νξηζκφο αιιάδεη θαη πιένλ 

αλαθέξεηαη ζηελ έλλνηα ηνπ ζεκαληηθνχ πεξηνξηζκνχ ζηελ γεληθή λνεηηθή  

ιεηηνπξγηθφηεηα. ε νπνία εκθαλίδεηαη λα είλαη ζεκαληηθά θαηψηεξε απφ θπζηνινγηθφ 

κέζν φξν. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα δηεπθξηληζηεί φηη θάησ ηνπ κέζνπ φξνπ λνεηηθή 

ιεηηνπξγηθφηεηα ζεκαίλεη φηη ε βαζκνινγία ζε ζηαζκηζκέλν ηεζη λνεκνζχλεο είλαη 

κηθξφηεξε απφ απηφ ην απνηέιεζκα πνπ έρεη ην 96% κε 98% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 

ίδηαο ειηθίαο.(Πνιπρξνλνπνχινπ,2010) 

Δπίζεο ζπλνδεχεηαη απφ ζεκαληηθά κεησκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα ζε δχν 

ηνπιάρηζηνλ  απφ ηηο πεξηνρέο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. ην ζεκείν απηφ ηνκείο 

θαζεκεξηλήο δξάζεο νλνκάδνληαη εθείλεο νη εθθάλζεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο πνπ 

απαηηνχλ δεμηφηεηεο απηφθξνληίδαο, απνηειεζκαηηθήο δηαβίσζεο ζην ζπίηη, 

δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, θαη θνηλσληθέο  δεμηφηεηεο, θαη δεμηφηεηεο 

απηνθαζνδήγεζεο αζθάιεηαο θαη πξνζσπηθήο πγηεηλήο, καζεζηαθέο δεμηφηεηεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ζηε δνπιεηά θαη ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν. Ζ λνεηηθή θαζπζηέξεζε ζα πξέπεη 

λα έρεη εθδεισζεί πξηλ ηελ ειηθία ησλ 18(Wehmeyer,2003)  
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Μαδί κε ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ πξνηάζεθαλ θαη πέληε πξνυπνζέζεηο 

(luckanson,2002) πνπ ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ γηα λα ππάξρεη κηα δηάγλσζε κε 

δηάζεζε απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ αηφκσλ απηψλ θαη δηάζεζεο πξναγσγήο 

ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο κέζα απφ έλα εηδηθφ πιαίζην ζηήξημεο 

χκθσλα κε ηελ επηηξνπή νξνινγίαο θαη ηαμηλφκεζεο ηεο Ακεξηθαληθήο θαη 

Αλαπηπμηαθήο θαζπζηέξεζεο  γηα λα είλαη δπλαηφλ λα δνζεί κηα ηέηνηνπ είδνπο 

δηάγλσζε ζε θάπνην άηνκν, αξρηθά ε γεληθή  ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ  ζα πξέπεη λα 

θξίλεηαη πάληα κέζα ζην θνηλσληθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν εθείλν θαιείηαη λα 

ιεηηνπξγήζεη. Σν πιαίζην απηφ νξίδεηαη απφ ην ηππηθφ πεξηβάιινλ ησλ ζπλνκειίθσλ 

ηνπ θαη απφ εθείλν ηεο πνιηηηζκηθήο θνπιηνχξαο ηνπ ίδηνπ. Έπεηηα κηα έγθπξε θαη 

αμηφπηζηε δηάγλσζε ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε πνιιαπινχο παξάγνληεο φπσο ηελ 

γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή εηεξόηεηα θαζψο θαη ηελ εηεξνγέλεηα ζηελ επηθνηλσλία, 

θαζψο θαη αηζζεηεξηαθά, θηλεηηθά θαη ζπκπεξηθνξηθά εξεζίζκαηα. Πνιχ ζεκαληηθή 

επίζεο πξνυπφζεζε, γηα κηα έγθπξε δηάγλσζε είλαη ε ζθαηξηθή αληίιεςε ηφζν ησλ 

αδπλακηψλ φζν θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ αηφκνπ, θαζψο είλαη δπλαηφλ λα 

ζπλππάξρνπλ ειιείκκαηα θαη ηαπηφρξνλα πνιιέο δπλαηφηεηεο. Αθφκα απαξαίηεην 

είλαη λα πξνζδηνξίδεηαη φηη ζθνπφο κηαο ηέηνηαο πεξηγξαθήο δελ είλαη ε 

θαηεγνξηνπνίεζε αιιά ε άκεζε παξνρή ηεο αλαγθαίαο ζηήξημεο. Σέινο θάηη πνπ 

εληζρχεη αξθεηά ηελ  αληηκεηψπηζε ησλ αηφκσλ κε λνεηηθνχο πεξηνξηζκνχο είλαη ε 

ζηαζεξή αληίιεςε φηη  κε ηελ θαηάιιειε βνήζεηα γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα 

άηνκα απηά είλαη δπλαηφλ  λα βειηησζνχλ θαη λα δνπλ αλεμάξηεηα(Αγγεινπνχινπ-

αθαληάκε,2004)  

Αλαθνξηθά κε ηελ  αιιαγή ησλ ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ ζεκαληηθή θξίλεηαη 

ε ζπκβνιή ηνπ νκνζπνλδηαθνχ Ακεξηθαληθνχ λφκνπ  ην 1974 πνπ ηψξα νλνκάδεηαη  

IDEA,(Individual with Disabilities Education Act).χκθσλα κε ηνλ Kavale,(2000) 
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ζηνλ λφκν απηφ, φια ηα παηδηά κε δπζθνιίεο ζα πξέπεη λα εθπαηδεχνληαη κέζα ζε 

ζπκπεξηιεπηηθφ πιαίζην εθπαίδεπζεο ,λα έρνπλ πξφζβαζε ζην γεληθφ αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη λα ιακβάλνπλ ηε δηδαζθαιία πνπ ρξεηάδνληαη αλάινγα κε 

ηε θχζε ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ ηνπο, ζε φζν ην δπλαηφ ιηγφηεξν πεξηνξηζηηθφ 

πιαίζην (Quigley,2007).. 

Απηφ πνπ αιιάδεη απφ ην 2002 θαη κεηά, είλαη φηη ην δηαγλσζηηθφ θξηηήξην 

ηνπ δείθηε λνεκνζχλεο ιακβάλεηαη πιένλ ππφςε κφλν ζηελ  αξρηθή αμηνιφγεζε ησλ 

αηφκσλ θαη φρη κε ζθνπφ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ. Λακβάλεηαη ππφςε πεξηζζφηεξν ε 

ηθαλφηεηέο ηνπο παξά νη αδπλακίεο ηνπο θαη ε αμηνιφγεζε γίλεηαη κε ζθνπφ λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζηηο θαηάιιειεο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο αλάινγα κε ηηο αλάγθε θαη ην 

θαηά πφζν εληαηηθή ζα πξέπεη λα είλαη ε παξέκβαζε.( Tylenda, Barret and 

Sachs.,2014)Ζ εμήγεζε γηα ηνλ φξν εληαηηθφηαηα δίλεηαη ζην επφκελν θεθάιαην φπνπ 

δείρλεη ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ εκθαληζηεί ζηελ ηαμηλφκεζε ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε  
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Α.2 Σαμηλνκεηηθά κνληέια 

Σν πεξηερφκελν ηνπ φξνπ λνεηηθή πζηέξεζε παξαπέκπεη άκεζα ζηνπο 

πεξηνξηζκνχο αλαθνξηθά κε ηε λνεηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα. Σν  θξηηήξην ζχκθσλα κε 

ην νπνίν νξίδεηαη ε λνεηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα κε βάζε  ην DSM-IV-TR 
TM, 

2000 είλαη 

ην απνηέιεζκα απφ ηελ  αμηνιφγεζε κε λννκεηξηθή θιίκαθα (IQ). ηελ πεξίπησζε 

πνπ ην πφξηζκα κηαο ηέηνηαο αμηνιφγεζεο είλαη  γεληθά θάησ απφ ηα φξηα ηνπ κέζνπ 

φξνπ ηφηε κηιάκε γηα  λνεηηθή θαζπζηέξεζε. 

 Δηδηθφηεξα ζηηο θιίκαθεο κέηξεζεο I.Q,έρεη επηθξαηήζεη λα ππάξρεη λνεηηθφο 

πεξηνξηζκφο φηαλ ην απνηέιεζκα ηεο κέηξεζεο απηήο δείρλεη (Η.Q) 70 ή ιηγφηεξν. 

πλήζσο ηαπηφρξνλα κε ηελ αλεπάξθεηα ζηελ πλεπκαηηθή σξίκαλζε ζπλππάξρεη 

ιεηηνπξγηθή δηαηαξαρή ζε ηνκείο ηηο θαζεκεξηλφηεηαο φπσο ε απηνεμππεξέηεζε ζηελ 

εξγαζία ηελ πγεία θαη δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο. 

Όηαλ κηιάκε γηα ήπηα λνεηηθή θαζπζηέξεζε αλαθεξφκαζηε λνεηηθφ δπλακηθφ 

I.Q πνπ έρεη αμηνινγεζεί απφ 50-55 έσο 70 ζηελ θιίκαθα κέηξεζεο, ελψ ζηε κέηξηα 

λνεηηθή θαζπζηέξεζε ην επίπεδν λνεηηθνχ δπλακηθνχ θπκαίλεηαη απφ 35-40 έσο 50-

55.ε βαξηά λνεηηθή θαζπζηέξεζε ην I.Q θπκαίλεηαη  20-25 έσο 35-40.Ζ βαζηά 

Ννεηηθή θαζπζηέξεζε απεηθνλίδνληαη πεξηπηψζεηο πνπ ν δείθηεο λνεηηθνχ δπλακηθφ 

βξίζθεηαη θάησ απφ ηα φξηα ησλ 20 κε 25 κνλάδεο. Σέινο κε Ννεηηθή θαζπζηέξεζε 

απξνζδηφξηζηεο βαξχηεηαο νξίδνληαη πεξηπηψζεηο πνπ είλαη πξαθηηθά αδχλαηνλ λα 

αμηνινγεζνχλ, ιφγσ ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο θαηάζηαζεο  

ν ηαζηλφο (2013) αλαθέξεη κηα δηαθνξεηηθή θαηεγνξηνπνίεζε ε νπνία πξψηε 

θνξά έρεη πξνηαζεί απφ ηνλ Kirk ην 1972.Σα άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε 

θαηαηάζζνληαη ζηα άηνκα  εθείλα κε ρακειή ηθαλόηεηα κάζεζεο θαη αμηνινγνχληαη 

ζχκθσλα κε θιίκαθεο κέηξεζεο δείθηε λνεκνζχλεο Η.Q 80-90. 
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ηα άηνκα πνπ κπνξεί λα εθπαηδεχνληαη θαη νλνκάδνληαη εθπαηδεύζηκα ,θαη 

αμηνινγήζεθαλ ζε ζθνξ IQ κε δείθηε λνεκνζχλεο πνπ μεθηλάεη απφ 50-55 έσο 75-

79.Δπίζεο,ηα άηνκα  πνπ κπνξνχλ λα αζθνχληαη ζε νξηζκέλεο ηέρλεο ε αιιηψο 

αζθήζηκα θαη αμηνινγνχληαη κε I.Q απφ 30-35 έσο 50-55.Σέινο ε νκάδα ησλ αηφκσλ 

εθείλσλ  πνπ έρνπλ νινθιεξσηηθή εμάξηεζε ε αμηνινγνχληαη κε βαζηά λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε  θαη ηα νπνία ζηηο θιίκαθεο I.Q παξνπζηάδνπλ ζθνξ ρακειφηεξν απφ 

25-30.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα φκσο, νη πξνεγνχκελεο θαηεγνξηνπνηήζεηο 

ακθηζβεηνχληαη γηαηί  ζεσξήζεθε φηη ζηεξίδνληαλ ζε έλα θξηηήξην ( I.Q) .ην νπνίν 

αθελφο δελ είλαη ζηαηηθφ θαη αθεηέξνπ είλαη δπλαηφλ λα δηακνξθψλεηαη απφ πνιιέο 

πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, θαη δελ πεξηγξάθεη αθξηβψο φιεο ηηο δεμηφηεηεο ησλ 

αηφκσλ(Πνιπρξνλνπνχινπ,2010).Πνηθίιεο είλαη νη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο φπσο 

πξναλαθέξζεθε,(Gardner,1993)γηα ηηο επηκέξνπο  δηαζηάζεηο πνπ πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε ζε κηα ηέηνηα κέηξεζε  ψζηε ηα άηνκα  λα αμηνινγνχληαη 

ζθαηξηθά. 

χκθσλα κε ηε λέα νπηηθή εγθαηαιείπεηαη ε θαηεγνξηνπνίεζε πνπ 

ηαμηλνκνχζε ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα αηφκσλ ζε θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ηε 

ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζηαζήο ηνπ ζε άηνκα κε ειαθξηά, κέηξηα, ζνβαξή θαη βαζηά 

λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Ζ λέα ηάζε κεηά ηνλ νξηζκφ πνπ δφζεθε απφ ηελ Ακεξηθαληθή 

Δηαηξεία Ννεηηθήο Αλάπηπμεο θαη θαζπζηέξεζεο ην 1992,αλαθνξηθά κε ηε δηάγλσζε 

ηεο λνεηηθήο πζηέξεζεο, δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηε ινγηθή ηεο 

πνιππαξαγνληηθφηεηαο ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ πνπ ζπλδηακνξθψλνπλ ηε 

δηαηαξαρή. 
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 Απηφ ζεκαίλεη φηη δίλεηαη πεξηζζφηεξε έκθαζε ηψξα ζηνπο 

πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο θαη ζην πιαίζην πνπ αιιειεπηδξά καδί κε ηνπο 

βηνινγηθνχο παξάγνληεο, πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαηαξαρή. Σν λέν απηφ πιαίζην 

θαίλεηαη  λα απνκαθξχλεηαη απφ ην ηαηξηθφ κνληέιν εξκελείαο ηεο εθάζηνηε 

δηαηαξαρήο, πνπ απέδηδε ηνπο πεξηνξηζκνχο κφλν ζε  παζνινγηθά αίηηα θαη νη 

δηαγλψζεηο ζηεξίδνληαλ απνθιεηζηηθά θα κφλν ζηε κέηξεζε ηνπ δείθηε 

λνεκνζχλεο.IQ  

Σν λέν βαζηθφ θξηηήξην πιένλ είλαη  ν βαζκόο ηεο παξερόκελεο βνήζεηαο πνπ 

ζα ρξεηαζηνχλ ηα άηνκα απφ ην πιαίζην ζηήξημεο, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ κειινληηθά κέζα ζε απηφ. χκθσλα κε ην απηφ ην θξηηήξην ηα άηνκα 

κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε αλαγλσξίδνληαη ζε ηέζζεξα επίπεδα, αλάινγα κε ηελ 

ππνζηήξημε πνπ ζα ρξεηαζηνχλ  

.Ζ έληαζε ηεο ζηήξημεο πνπ ζα ηνπο παξέρεηαη δηαθξίλεηαη ζε δηαθνπηόκελε, 

πεξηνξηζκέλε, εθηελήο θαη δηάρπηε. Ζ δηαθνπηόκελε ζηήξημε, παξέρεηαη ζε πεξίπησζε 

αλάγθεο θαη  έρεη επθαηξηαθφ  ραξαθηήξα.  

Ζ πεξηνξηζκέλε παξνρή ζηήξημεο παξέρεηαη ζε ζηαζεξή βάζε απφ ηε κηα 

πιεπξά, είλαη φκσο πεξηνξηζκέλε ρξνληθά . Απαηηεί εθπαίδεπζε ησλ εκπιεθφκελσλ 

επαγγεικαηηψλ αιιά ιηγφηεξν δηεπξπκέλε θαη πνιπδάπαλε ζε ζρέζε κε έλα 

κεγαιχηεξεο έληαζεο πξφγξακκα παξέκβαζεο. Δλδέρεηαη λα πξνζθέξεηαη επηιεθηηθά 

θαη θαηά πεξηφδνπο φπσο ζηε κεηάβαζε απφ ην ζρνιείν ζηελ ελήιηθε δσή. 

 Ζ εθηεηακέλε παξνρή βνήζεηαο πξνζθέξεηαη  ζε πεξηζζφηεξν ηαθηηθή βάζε, 

θαη ζε ηνπιάρηζηνλ έλα πεξηβαιινληηθφ  πιαίζην φπσο ε δνπιεία ή ην ζπίηη..Ζ 

παξνρή ζηήξημεο ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα δηαξθέζεη κεγάια ρξνληθά 

δηαζηήκαηα. Σέινο ε δηάρπηε ζηήξημε, ραξαθηεξίδεηαη απφ ζηαζεξφηεηα σο πξνο ηε 
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δηάξθεηα, είλαη πςειήο έληαζεο, θαη παξέρεηαη ζε πεξηζζφηεξα πεξηβαιινληηθά 

πιαίζηα. Δίλαη πηζαλφ λα θξηζεί αλαγθαίν ε δηάρπηε ζηήξημε λα παξέρεηαη ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο. Δκπιέθεη πεξηζζφηεξνπο επαγγεικαηίεο θαη ζπλεπψο πεξηζζφηεξν 

δαπαλεξή. (Whelmayer,2003) 

Ζ λέα ζηάζε απέλαληη ζηε λνεηηθή αλαπεξία, φπσο δηακνξθψζεθε ην 2002 

απφ ηελ Ακεξηθάληθή Δηαηξεία γηα ηε Ννεηηθή θαζπζηέξεζε, εζηηάδεη ιηγφηεξν ζηηο 

αδπλακίεο θαη πεξηζζφηεξν ζηα πξάγκαηα πνπ ην άηνκν έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα θάλεη 

μεπεξλψληαο ηε ζηείξα θαηεγνξηνπνίεζε θαη ηε βαξχηεηα κηαο παζνινγηθήο 

θαηάζηαζεο.( Tylenda, Barret and Sachs.,2014) 

 Ζ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα αιιάδνληαο ζηάζεηο θαη πεπνηζήζεηο απέλαληη ζηε 

λνεηηθή αλαπεξία θαη εζηηάδνληαο πιένλ ζην θνηλσληθφ πιαίζην πνπ ηα άηνκα κε 

λνεηηθή αλαπεξία αλαπηχζζνληαη, πεξλάεη ζηελ πξάμε ,δίλνληάο ζε απηνχο θαη ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο ηελ αλαγθαία πιεξνθφξεζε  γηα ηελ  πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο 

ζηήξημεο πνπ κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ζηελ δηαρείξηζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ 

λνεηηθψλ πεξηνξηζκψλ  ,κε ζθνπφ βαζκηαία λα θαηαθηνχλ έλα επίπεδν αλεμαξηεζίαο 

σο πξνο ηελ  θαζεκεξηλή δηαβίσζε. 
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Α.3 Κιηληθό πξνθίι 

H θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθνχο 

πεξηνξηζκνχο δε ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη ρσξίο κηα ιεπηνκεξέζηεξε εκβάζπλζε ζηα 

ζηνηρεία ηεο εηθφλαο πνπ επηδεηθλχνπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, αλάινγα κε ην 

βαζκφ ηνπ πεξηνξηζκνχ  

Έηζη νη άλζξσπνη κε απφθιηζε κφιηο 2 ε 3 κνλάδεο ηππηθήο απφθιηζεο θάησ 

απφ ην κέζν φξν ηεο ηππηθήο λνεκνζχλεο ,ζπγθξνηνχλ θαη ην κεγαιχηεξν θνκκάηη 

ηνπ πιεζπζκνχ ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ δηαγλσζηεί κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Σν 

πνζνζηφ πνπ εληάζζνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν πξνθίι αληηπξνζσπεχεη ην 85% ησλ 

αηφκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε. χκθσλα κε ηνπο Grossman,(1983), Tylenda, 

Beckett θαη Βarrett,(2007) ηα άηνκα δχζθνια δέρνληαη θάπνηα εηδηθή παξέκβαζε 

εθφζνλ ηαπηνπνηνχληαη δχζθνια ε ππάξρεη παληειή έιιεηςε ηαπηνπνίεζεο 

ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν. 

Ζ εηθφλα πνπ παξνπζηάδνπλ ηα παηδηά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιεζπζκνχ 

παξνπζηάδεη ζπρλά αλεζπρία ζχκθσλα κε ηελ αληίιεςε ησλ γνλέσλ ,φηαλ ζηα 

θξίζηκα ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο θαζπζηεξεί ε έλαξμε ηνπ ιφγνπ θαη ηεο βάδηζεο. Καηά 

ηελ   πξψηκε παηδηθή ειηθία ζπλήζσο ππάξρνπλ ζην ελεξγεηηθφ ηεο νηθνγέλεηαο 

παξεκβάζεηο ινγνζεξαπεπηηθνχ ή εξγνζεξαπεπηηθνχ ραξαθηήξα. Καηαθηνχλ 

επηθνηλσληαθφ ιφγν ζηελ ειηθία ησλ ηεζζάξσλ εηψλ ,ελψ νη καζεζηαθέο δεμηφηεηεο 

πνπ θαηαθηνχλ δελ  μεπεξλνχλ ηηο επηδφζεηο ηεο έθηεο δεκνηηθνχ κέρξη θαη ηελ φςηκε 

εθεβεία. ε πξψηκε αλαπηπμηαθή θάζε, ην κφλν ραξαθηεξηζηηθφ πνπ γίλεηαη 

αληηιεπηφ απφ ηνπο γνλείο είλαη ήπηα δηαηαξαρή ζηελ πξνζνρή, ε ζε επίπεδν ζπκπεξ 

ηθνξάο ε εξκελεία πνπ δίλνπλ είλαη δσεξφηεηα .Δπνκέλσο,δελ ππάξρεη θαηάιιειε 

θαη εμεηδηθεπκέλε αλαδήηεζε πξψηκσλ παξεκβάζεσλ. Παξνι’απηά είλαη δπλαηφλ 
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αξγφηεξα λα θαηαθηήζνπλ δεμηφηεηεο αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο. Σα άηνκα απηά 

ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζνπλ δπζθνιία ζην ζηάδην ηεο ελειηθίσζεο  είηε κε θάπνην 

αζπλήζηζην πξνζσπηθφ ε επαγγεικαηηθφ ζέκα θαη ηφηε λα αλαδεηεζεί ε βνήζεηα απφ 

θάπνηνλ εηδηθφ. 

ην πξνζσπηθφ πξνθίι ηεο /θαηεγνξίαο πνπ εληνπίδεηαη ζε ηππηθή απφθιηζε 

ηξηψλ κνλάδσλ ή παξαπάλσ απφ ηνλ Μ.Ο ηνπ θπζηνινγηθνχ, αλήθεη θαη ην ππφινηπν 

15% ηνπ πιεζπζκνχ πνπ έρεη δηαγλσζηεί κε  λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Σα άηνκα απηά 

θαηαθέξλνπλ λα δήζνπλ θαη λα δνπιέςνπλ ρσξίο εμσηεξηθή ππνζηήξημε, ελδέρεηαη 

φκσο λα απνπξνζαλαηνιηζηνχλ κε έλα ηδηαίηεξα απαηηεηηθφ θαη πεξίπινθν ζέκα ζηελ 

επαγγεικαηηθή ε θνηλσληθή δσή ηνπο θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ίζσο παξαζηεί 

άκεζε αλάγθε γηα  επαγγεικαηηθή θαη νηθνλνκηθή ππνζηήξημε 

 Σα άηνκα πνπ ν δείθηεο λνεκνζχλεο ηνπο βξίζθεηαη θάησ απφ ηξεηο ή  

ηέζζεξεηο κνλάδεο ζε ζρέζε κε ηελ ηππηθή γλσζηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα, αγγίδνπλ ζε 

πνζνζηφ ην 10 % ησλ αηφκσλ κε δηάγλσζε λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο. Καηαθηνχλ ηηο 

πξψηεο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ζηελ πξψηε παηδηθή ειηθία θαη αλαπηχζζνπλ κε 

ηελ παξνρή ζηήξημεο αθαδεκατθνχο ζηφρνπο, ηεο δεπηέξαο ή ηξίηεο ηάμεο  κέρξη ηελ 

εθεβεία. Αλαγλσξίδνπλ θνηλσληθά κελχκαηα αιιά δπζθνιεχνληαη αξθεηά ζηελ 

απφθηεζε κηαο ζηαζεξήο θαη έγθαηξεο αληίδξαζεο ζε απηά ή αληηδξνχλ κε 

αθαηάιιειν ηξφπν. Χο ελήιηθα άηνκα πηζαλφλ λα έρνπλ αλάγθε γηα ζπλερή ζηήξημε 

θαη βνήζεηα ζε δηεπξπκέλνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπο φπσο ην ζπίηη θαη ε δνπιεηά. 

Έλα πνζνζηφ πνπ αγγίδεη ην 3 κε  4% ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία 

αληηπξνζσπεχεη ν πιεζπζκφο πνπ ην λνεηηθφ πειίθν ηνπο παξνπζηάδεηαη λα 

βξίζθεηαη  πεξηζζφηεξν απφ 4 ε  5 κνλάδεο ηππηθήο απφθιηζεο ρακειφηεξα ηνπ 

θπζηνινγηθνχ Μ.Ο λνεκνζχλεο. Δίλαη ζχλεζεο ην θαηλφκελν λα παξνπζηάδνπλ 
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ηαπηφρξνλα θαη πξνβιήκαηα πγείαο ελψ είλαη δπλαηφλ λα θαηαθηήζνπλ έλα επίπεδν 

απηνεμππεξέηεζεο αιιά δε κπνξνχλ λα δήζνπλ ρσξίο εμσηεξηθή ππνζηήξημε 

ε πεξίπησζε πνπ νη βαζκνί ηεο ηππηθήο απφθιηζεο ζε λννκεηξηθή 

αμηνιφγεζε μεπεξλνχλ ηηο 5 ηππηθέο απνθιίζεηο ηα άηνκα αλαγλσξίδνληαη ζπλήζσο 

απφ ηελ γέλλεζή ηνπο ιφγσ ησλ δηαηαξαρψλ θπξίσο ζην λεπξηθφ ζχζηεκα, ελψ νη 

πεξηνξηζκνί επεθηείλνληαη ζε έλα επξχ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ. Αθφκα θαη ε 

θαζεκεξηλή ρξήζε ηνπ ιφγνπ παξεκπνδίδεηαη θαη ρξεηάδνληαη εληαηηθή ζηήξημε ζε 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. Σν πνζνζηφ ησλ αλζξψπσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ 

θαηεγνξία απηή αγγίδεη κφιηο ην 1% κε 2%  (Harris,2006 ζην: Tylenda, Barret and 

Sachs.,2014) 

 

Μέζα απφ ηα πνξίζκαηα πνιιψλ εξεπλψλ  (Butterfield,Wambold,& 

Belmond,1973
. 

  Burack,Evans,Klaiman, & Larocci,2001) φπσο θαηαγξάθεη ε 

Αιεπξηάδνπ θαη Γθηανχξε(2011)  θαηαγξάθνληαη ζε γεληθέο γξακκέο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ,ηα νπνία δείρλνπλ λα εξκελεχνπλ 

ηα εξεζίζκαηα απφ ην πεξηβάιινλ κφλν ζχκθσλα κε ηα εμσηεξηθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά, ρσξίο λα εκβαζχλνπλ ζε θνηλσληθέο δηαζηάζεηο.(πρ. θίλεηξα 

δηαζέζεηο ησλ άιισλ). 

Δπαλαιακβάλνπλ ηα ιεθηηθά κελχκαηα  ρσξίο φκσο λα αλαιακβάλνπλ ηα ίδηα 

ιεθηηθέο πξσηνβνπιίεο. Έρνπλ αξθεηά ζπρλά δηάζπαζε πξνζνρήο θαη έλαο απφ ηνπο 

πεξηνξηζκνχο είλαη θαη ην γεγνλφο φηη δπζθνιεχνληαη λα κεηαηνπίζνπλ ηελ πξνζνρή 

ηνπο., αδπλαηνχλ λα νξγαλψζνπλ θαη λα επεμεξγαζηνχλ ηελ πιεξνθνξία ελψ 

εμαξηψληαη απφ ην νπηηθφ πεξηβάιινλ δξάζεο .Σέινο δηαζέηνπλ πεξηνξηζκέλν 

ξεπεξηφξην θνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη  ιηγφηεξεο ζεηηθέο θνηλσληθέο 
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αλαπαξαζηάζεηο. Ζ ζπρλφηεηα πνπ ε θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ηνπο θαίλεηαη 

αθαηάιιειε είλαη κεγάιε. 

Ζ γλσζηηθή αθακςία πνπ δηαθξίλεη ηα παηδηά κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε 

πεξηνξίδεη ηελ θνηλσληθή ζπλαλαζηξνθή θαζψο δπζθνιεχνληαη ζηελ αλάιπζε θαη 

ζχλζεζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ πξνέξρεηαη απφ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Δπίζεο 

δπζθνιεχνληαη λα αλαιχζνπλ θαη λα απνθσδηθνπνηήζνπλ ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο 

θνηλσληθήο ζπλαλαζηξνθήο θαη θαηά ζπλέπεηα λα θαηαλνήζνπλ ηα ιεθηηθά θαη κε 

ιεθηηθά ζήκαηα πνπ ηε ζπλνδεχνπλ.  

ηελ παξνχζα κειέηε αλαιχνληαη νη επηκέξνπο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ζηηο 

νπνίεο έρνπλ αληίθηππν ηα λνεηηθά εκπφδηα ησλ αηφκσλ. Οη πεξηνξηζκνί απηνί 

επεξεάδνπλ πνιιέο πηπρέο ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηδηαηηέξα ησλ παηδηψλ 

ζηε ζρνιηθή ειηθία, πνπ επεθηείλεηαη απφ ηε ζρνιηθή δσή θαη ην καζεζηαθφ 

πεξηβάιινλ σο ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε 

 

Α.4   Παξάγνληεο επηθηλδπλόηεηαο 

Σν κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο έξεπλαο γηα ηελ αηηηνινγία θαη ηελ πξνέιεπζε ηεο 

λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο εζηηάδεηαη θπξίσο ζε δχν νκάδεο παξαγφλησλ. Ζ πξψηε 

νκάδα εζηηάδεη ζε  νξγαληθέο αηηηνινγίεο. (ηαζηλφο,2013).Ζ δεχηεξε νκάδα 

νλνκάδεηαη πνιηηηζκηθή ζπγγελήο νκάδα θαη ε λνεηηθή πζηέξεζε πξνθχπηεη απφ 

ελδνγελή αίηηα. Σν κνλνπαξαγνληηθό κνληέιν εξκελείαο επνκέλσο ζα απνδίδεη ηα 

αίηηα ηεο λνεηηθήο πζηέξεζεο ζε θάπνηνλ απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο. 

ηελ πξψηε νκάδα παξαγφλησλ εληάζζνληαη βηνινγηθά αίηηα αιιά θαη 

παξάγνληεο απφ ην πεξηβάιινλ πνπ δεη θαη αλαπηχζζεηαη ην βξέθνο πξνγελλεηηθά 
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πεξηγελλεηηθά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο (Ακεξηθαληθή εηαηξεία γηα ηε 

λνεηηθή θαζπζηέξεζε,2002) 

Πξνγελλεηηθά ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ ρξσκνζσκηθέο αλσκαιίεο, δηαηαξαρέο 

κεηαβνιηζκνχ, έθζεζε ζε ηνμηθφηεηα θαη αλσκαιίεο ζηελ αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ. 

Αθφκα θαη ηα επαξθψο αλεπηπγκέλα έκβξπα, κπνξεί λα πξνζβιεζνχλ πεξηγελλεηηθά 

απφ ηνμηλαηκία, θάπνην καηεπηηθφ ηξαχκα, ε ελδνθξαληαθή αηκνξξαγία. Αθφκα 

πδξνθεθαιία, επηιεςία θαη κνιχλζεηο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ κφληκεο δηαηαξαρέο 

πνπ λα ζρεηίδνληαη κε ηα λνεηηθά ειιείκκαηα.( Vannucci,1990) 

ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο έλα παηδί κπνξεί λα  επεξεαζηεί απφ εγθεθαιηθά 

ηξαχκαηα, κνιχλζεηο επηιεπηηθέο θξίζεηο, γελεηηθνχο παξάγνληεο θαη έθζεζε ζε 

ηνμηθέο νπζίεο(Tylenda, Beckett&Sachs,2014) 

χκθσλα κε ηνλ ηαζηλφ(2013) πνιιά κπνξεί λα είλαη ηα γνλίδηα εθείλα πνπ 

εκπιέθνληαη ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία θαη ηα νπνία είλαη δπλαηφο λα επεξεάδνπλ 

ηελ ππάξμεη δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ λνεηηθήο αλάπηπμεο. Οη παξαιιαγέο πνπ 

απαληψληαη απφ άηνκα ζε άηνκν είλαη πνιιέο θαη ην 50% ησλ παξαιιαγψλ απηψλ 

νθείιεηαη ζε πνιιαπιά γνλίδηα. Δηδηθφηεξα ζε πεξηπηψζεηο ειαθξηάο λνεηηθήο 

πζηέξεζεο νη παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επηδξνχλ είλαη πνηθίινη φπσο ηα πνιιαπιά 

γνλίδηα αιιά θαη ςπρνθνηλσληθέο επηξξνέο. 

Ζ δεχηεξε νκάδα παξαγφλησλ πνπ νλνκάζηεθε πνιηηηζκηθή-ζπγγεληθή 

θαζπζηέξεζε, θαη ζε απηήλ εληάζζνληαη επηδξάζεηο φπσο ηα ρακειφ κνξθσηηθφ 

επίπεδν ηεο κεηέξαο, ην ρακειφ θνηλσληθφ νηθνλνκηθφ ππφβαζξν.(Tylenda, 

Beckett&Sachs,2014
. 

ηαζηλφο,2013) Οη παξάγνληεο απηνί ζπλδένληαη θπξίσο κε 

νκάδεο αηφκσλ ρακεινχ θνηλσληθνχ πξνθίι. Οη ηδηαίηεξεο ζπκπεξηθνξέο απέλαληη 

ζηα παηδηά ηνπο αιιά θαη κεηαμχ ηνπο,(παξακέιεζε, θαθνπνίεζε,) ην νηθνγελεηαθφ 
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άγρνο θαη ε απνπζία θνηλσληθήο ζηήξημεο είλαη παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα 

ζπληειέζνπλ ζην λα δεκηνπξγεζνχλ επάισηεο νκάδεο παηδηψλ γηα ηελ εκθάληζε 

λνεηηθψλ εκπνδίσλ αξγφηεξα. Σα λνεηηθά απηά εκπφδηα εκθαλίδνληαη εκκέζσο κε 

ηελ παξεκπφδηζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ λέσλ ζπλάςεσλ ζηνλ εγθέθαιν θαηά ηελ 

δηαδηθαζία ηεο πξψηκε αλάπηπμε ηνπ. Ζ απνπζία θηλήηξσλ θαη πνηθηιία εξεζηζκάησλ 

κέζα απφ ην άκεζν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ νδεγεί ζε 

ειιηπή λνεηηθή αλάπηπμε θαη δπζθνιίεο έληαμεο ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ 

αξγφηεξα..Μάιηζηα νη παξάγνληεο απηνί έρνπλ απνδεδεηρζεί φηη θπξηαξρνχλ ζαλ 

αηηηνινγηθή απφδνζε  θπξίσο γηα ηελ εκθάληζε ήπηαο ή ειαθξηάο λνεηηθήο 

πζηέξεζεο.(Matson & Barret,1993 ζην:Tylenda,Beckett&Sachs,2014). 

Πην ζπγθεθξηκέλα ,φπσο αλαθέξνπλ νη Αιεπξηάδνπ θαη Γθηανχξε (2011) νη 

ελδννηθνγελεηαθέο ζρέζεηο ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηελ θνηλσληθνπνίεζε 

ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή αλαπεξία. Πνιχ ζεκαληηθφο είλαη ν παξάγνληαο πνπ αθνξά  

ηηο αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ  γηα ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ηε θηιία, ε πνηφηεηα ηεο 

αιιειεπίδξαζεο κε ην παηδί, αιιά θαη παξάγνληεο φπσο ε θχζε ηεο πξνζηαζίαο, ν 

βαζκφο ηεο ειεπζεξίαο ζηελ επηινγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ε πνηφηεηα ηεο επνπηείαο 

θαη ην είδνο ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ γνλέα 

Οη παξάγνληεο απηνί κπνξεί λα επζχλνληαη γηα ηελ εκθάληζε λνεηηθψλ 

δηαηαξαρψλ θαη λα απνηεινχλ παξάγνληεο επηθηλδπλφηεηαο.  

Όκσο ζήκεξα κε ηελ αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηθψλ θαη λέσλ θιάδσλ ζηελ 

ηαηξηθή θαη γελεηηθή, κπνξεί λα απνθαιχπηνληαη θαη λέεο επηδξάζεηο. Μέζα απφ κηα 

πην ζχγρξνλε εξεπλεηηθή καηηά νη παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζε λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε, εξκελεχνληαη απφ ην πνιππαξαγνληηθό κνληέιν φπνπ νη αηηίεο 

απνδίδνληαη ζηελ αιιειεπίδξαζε πνηθίιισλ παξαγφλησλ. (Ακεξηθαληθή Δηαηξεία γηα 
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ηε Ννεηηθή Αλαπεξία,2002)Έηζη ε πξνέιεπζε ησλ εκπνδίσλ ζηε λφεζε εξκελεχεηαη 

πνιχπαξαγνληηθα θαη νη αηηίεο απνδίδνληαη ζε ζπλδπαζκφ  βηνινγηθψλ θαη 

πεξηβαιινληηθψλ επηδξάζεσλ. Έλα παξάδεηγκα λεφηεξεο πξνζζήθεο, ζηελ αηηηνινγία 

είλαη ε απφδνζε ησλ αηηηψλ ζε λεπξνβηνινγηθνχο παξάγνληεο. Ζ αλάπηπμε ζηηο 

ηερλνινγίεο ησλ λεπξνεπηζηεκψλ  δίλεη πιένλ ην πιενλέθηεκα λα αλαγλσξίδνληαη   

εχθνια ηέηνηνπ είδνπο θαηαβνιέο, ζηε ζεηηθή ζπκβνιή ηνπο αλαθνξηθά κε ηε 

δεκηνπξγία ζπλδξφκσλ λνεηηθήο αλαπεξίαο.  

Με βάζε απηή ηελ παξαδνρή λεπξνβηνινγηθνί παξάγνληεο, πνπ επεξεάδνπλ 

ηε λνεηηθή ιεηηνπξγία κπνξνχλ πιένλ λα θαηαγξαθνχλ απφ πνιχ πξψηκε ειηθία κε 

ιεηηνπξγηθή καγλεηηθή ηνκνγξαθία (FMRI) θαη καγλεηνεγγεθαινγξαθία (MEG) 

(Βιάρνο,2010).χκθσλα κε ηελ Πνιπρξνλνπνχινπ,1999,Ο ιεηηνπξγηθφο εγθέθαινο 

πεξηγξάθεηαη σο κηα «ζπζθεπή» πνπ επηηξέπεη ειεθηξνρεκηθέο ιεηηνπξγίεο πςεινχ 

θαη πεξίπινθνπ επηπέδνπ. Δπνκέλσο θιεξνλνκηθνί παξάγνληεο, παξάγνληεο εγγελνχο 

θχζεσο θαη δηαηξνθήο ελδέρεηαη λα αιιειεπηδξνχλ ηαπηφρξνλα, θαη λα 

δηακνξθψλνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ν εγθέθαινο δέρεηαη ηα παξερφκελα εξεζίζκαηα θαη ηα 

επεμεξγάδεηαη. 

Ο  εζσηεξηθά πξνγξακκαηηζκέλνο εγθέθαινο επζχλεηαη γηα ηνλ ηξφπν πνπ ην 

άηνκν ζα επηιέμεη λα αληηδξάζεη πξνθεηκέλνπ λα επηιχζεη πξνβιεκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο, αιιά θαη γηα  ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα 

επεμεξγαζηεί ηελ εηζεξρφκελε πιεξνθνξία (Πνιπρξνλνπνχινπ,2010).Σα επξήκαηα 

απηά πξνάγνπλ ηε λ θαηαλφεζή καο, φρη κφλν γηα ηε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ,αιιά θαη 

γηα ηηο ππφινηπεο δηαηαξαρέο ζηε δσή θαη ζηε κάζεζε, επεηδή δελ πξνσζεί απιά κηα 

δηαπίζησζε φηη νη δηαηαξαρέο νθείινληαη ζε εγγελή αίηηα, αιιά πξνρσξάεη θαη ζε 

δηαβεβαηψζεηο πνπ θαηεπζχλνπλ ζηε ζθέςε  φηη απηφο ν πξνγξακκαηηζκφο, είλαη 
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δπλαηφ λα εδξαησζεί κέζα απφ πεξηβαιινληηθέο εκπεηξίεο θαη εξεζίζκαηα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο αιιά θαη ηεο αλαηξνθήο.(Πνιπρξνλνπνχινπ,2010.) 

Απφ ηελ άιιε ε ζπλχπαξμε βηνηαηξηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ κε 

κηα  ηαπηφρξνλα  απνπξνζαλαηνιηζκέλε παξέκβαζε εθπαηδεπηηθνχ ηχπνπ, κπνξεί λα 

ζπληειέζνπλ απφ θνηλνχ ζηελ εκθάληζε λνεηηθψλ δπζθνιηψλ θαηά ηελ αλαπηπμηαθή 

δηαδηθαζία(ηαζηλφο,2013)  
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Α.5 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά παηδηώλ κε λνεηηθή πζηέξεζε 

 

Αθφκα φκσο θαη ζε απηφ ην ζηάδην, δελ είλαη εχθνιν λα πεξηγξάθνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ απηψλ, εμαηηίαο ηεο κεγάιεο εηεξνγέλεηαο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε  κηα πνηθηιία (αξλεηηθψλ/ ζεηηθψλ) 

αηνκηθψλ θαη εμσγελψλ παξαγφλησλ. Σν θάζε άηνκν είλαη μερσξηζηφ, θαη ν 

πιεζπζκφο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε αλ θαη κηθξφο ζε πνζνζηφ, δελ 

απνηειεί κηα νκνηνγελή νκάδα. Τπάξρνπλ ζαθψο δηαθνξνπνηήζεηο θαη κεγάιε 

εηεξνγέλεηα φρη κφλν ιφγν ηεο ζνβαξφηεηαο κηα θαηάζηαζεο αιιά θαη  ζηε 

δηαθνξεηηθφηεηα ησλ αηηηψλ.  

Α.5.α Γλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

 Γλσζηηθά ειιείκκαηα 

χκθσλα κε ηνπο Bray,Fletcher & Tyrner,1997,ζε γεληθέο γξακκέο ηα 

ειιείκκαηα ζην γλσζηηθφ ηνκέα εληνπίδνληαη ζηε κλήκε, ηδηαίηεξα ζηηο ιεηηνπξγίεο 

πνπ βαζίδνληαη ζηε βξαρχρξνλε κλήκε,(ζην:Heward,2009) .Δπίζεο δηαηαξαγκέλε 

παξνπζηάδεηαη λα είλαη θαη ε δηαηήξεζε ηεο πξνζνρήο κε παξαηεηακέλε εζηίαζε ζε 

έλαλ ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Δπνκέλσο παξαηεξείηαη ηα παηδηά απηά λα απνζπψληαη 

ηδηαίηεξα εχθνια απφ κε ζρεηηθνχο κε ηελ εξγαζία ηνπο παξάγνληεο. Χο εθ ηνχηνπ ν 

ξπζκφο κάζεζεο θαηαιήγεη λα είλαη ηδηαίηεξα αξγφο.  

Έλα επηπιένλ ζηνηρείν πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ ηδηαηηεξφηεηα πνπ ηα παηδηά κε 

λνεηηθή πζηέξεζε, είλαη ε απνδεδεηγκέλε δπζθνιία γελίθεπζεο ηεο γλψζεο πνπ έρεη 

απνθηεζεί, είηε ζην ίδην πεξηβάιινλ είηε ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα 

δξαζηεξηνηήησλ. Σέινο ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ γλσζηηθψλ ηνπο 
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ηδηαηηεξνηήησλ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην γεγνλφο φηη δπζθνιεχνληαη λα 

παξαθηλεζνχλ απφ κφλα ηνπο θαζψο δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ην εζσηεξηθφ θίλεηξν 

ζηε ζθέςε θαη ηε δξάζε ηνπο.  

Μλήκε 

Δηδηθφηεξα φηαλ γίλεηαη ιφγνο γηα δπζθνιίεο ζηελ επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ 

κε ηηο δηεξγαζίεο ζηε κλήκε γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηε βξαρχρξνλε κλήκε, ή 

κλήκε εξγαζίαο θαζψο ππάξρεη δπζθνιία αλάθιεζεο πιεξνθνξηψλ πνπ 

εκθαλίζηεθαλ ζε ρξνληθφ δηάζηεκα κεξηθψλ δεπηεξνιέπησλ πξνεγνπκέλσο ε θαη 

σξψλ.(Heward,2009).Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε δπζθνιία ζηελ απηφκαηε 

αλάθιεζε πιεξνθνξηψλ πνπ λα ζπλάδεη κε ηε δνκή κηαο αθνινπζίαο. ζηε ζθέςε.  

H ιεηηνπξγίεο ηεο κλήκεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε έλα επξχηεξν ζχζηεκα 

εθηειεζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ηδηαίηεξα ζε θαηαζηάζεηο 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ.(Clements,2003) Σε ζηηγκή εθείλε θηλεηνπνηνχληαη 

κεραληζκνί πνπ επζχλνληαη γηα ην  ζρεδηαζκφ κηαο ελέξγεηαο,  θαη ηελ  αμηνιφγεζε 

ησλ θαηαιιειφηεξσλ ιχζεσλ θαη απνβνιήο ησλ κε ζρεηηθψλ ε αθαηάιιεισλ 

ελεξγεηψλ. ην κεραληζκφ απηφ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε εξγαδφκελε κλήκε. Κάησ 

απφ ηε ινγηθή απηή ην άηνκν δπζθνιεχεηαη λα νξγαλψζεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη λα ηηο 

αμηνινγήζεη κε κηα ζεηξά (δηαδηθαζία ηεο αθνινπζίαο).Οη δηαηαξαρέο ζηελ πεξηνρή 

απηή επεξεάδνπλ αθφκα θαη ηελ θίλεζε αιιά θαη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο 

.Πνξίζκαηα πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ (Pennington& Ozonoff,1999) θαηεπζχλζεθαλ 

πξνο ην ζπκπέξαζκα φηη ζηα άηνκα κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ππάξρεη δηαηαξαρή ζε 

πξφζζην ζχζηεκα ηνπ εγθεθάινπ κε απνηέιεζκα λα επεξεάδνληαη απηέο νη 

ιεηηνπξγίεο. 
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O Guralnick θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (1998) αλαθέξεη φηη  γηα ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο δπζθνιίεο απηέο φπσο ηα πξνβιήκαηα ιφγνπ, γλσζηηθά ειιείκκαηα 

θαη ηα πξνβιήκαηα ζηε κλήκε εξγαζίαο δελ βξέζεθε λα βειηηψλνληαη κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. (ζην: Hosseinkhanzaden, 2014). 

 

Μαζεζηαθόο ξπζκόο 

Μηα ζεκαληηθή πιεξνθνξία επίζεο είλαη ε γλψζε καο γηα ην καζεζηαθφ 

ξπζκφ ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε. Ζ πιεξνθνξίεο απηέο κπνξεί λα 

απνδεηρζνχλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο φηαλ πξφθεηηαη γηα ηε δφκεζε πξνγξακκάησλ 

δηδαζθαιίαο ζηα παηδηά κε λνεηηθέο δπζθνιίεο θαζψο δηεπθνιχλεη λα ιακβάλεηαη 

ππφςε  ν αξγφο ξπζκφο θαηάθηεζεο ηεο γλψζεο. Όζνλ αθνξά ηα καζεζηαθά 

αληηθείκελα αιιά θαη ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ελψ έλα παηδί ζηελ ηππηθή αλάπηπμε 

έρεη αλάγθε 2 κε 3 δνθηκέο γηα λα θαηαθηήζεη κηα γλψζε ζε κηα πεξηνρή γλψζεσλ ην 

παηδί κε λνεηηθέο δπζθνιίεο έρεη αλάγθε απφ 20 κε 30 δνθηκέο πεξηζζφηεξεο 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαθηήζεη κηα καζεζηαθή πεξηνρή.  

ην ζεκείν απηφ εχθνια κπνξεί λα ελλνεζεί ε ζεκαζία ηεο επαλάιεςεο ζηε 

δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο, αιιά θαη ε εμαζθάιηζε ηεο δηαηήξεζεο ηεο πξνζνρήο 

ελφο καζεηή κε δπζθνιίεο αθνχ φπσο εηπψζεθε θαη παξαπάλσ είλαη πνιχ εχθνιν λα 

ππάξρεη δηάζπαζε θαη ε πξνζνρή λα δηαηεξείηαη εζηηαζκέλε γηα ηδηαίηεξα βξαρχ 

δηάζηεκα. Δπνκέλσο ην θάζε έξγν ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα απινπνηεκέλν θαη λα 

πξνβάιεη ηα θπξίαξρα γλσξίζκαηα ηνπ. Πξννδεπηηθά πξνηείλεηαη ε ζηαδηαθή 

πξνζζήθε πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ έηζη ψζηε έλα πεξηζζφηεξν ζχλζεην έξγν ή 

άζθεζε λα γίλεη αληηιεπηή ζε έλα παηδί κε ηέηνηνπ ηχπνπ καζεζηαθά εκπφδηα.  
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Όπσο αλαθέξεη ε Αιεπξηάδνπ,(2011)Έλα αθφκα εκπφδην πνπ πξνέξρεηαη απφ 

ηε δπζθνιία ζηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ παξνπζηάδεηαη σο κε 

αληηζηξεςηκφηεηα ζηε ζθέςε. Σν γεγνλφο απηφ σζεί θαη ζηελ επηινγή κε 

απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ (Welmayer,2001ζην 

:Αιεπξηάδνπ,2011) 

Ζ γελίθεπζε ησλ γλώζεσλ 

Όζνλ αθνξά ηε γελίθεπζε ησλ γλψζεσλ απνηειεί ηελ πξφθιεζε ησλ 

ηειεπηαίσλ εξεπλψλ( Cooper,Heron& Heward,2007) ζηνλ ηνκέα απηφ. Σν παηδί κε 

λνεηηθά εκπφδηα δπζθνιεχεηαη λα κεηαθέξεη ηηο γλψζεηο πνπ έρεη αληιήζεη απφ έλα 

καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ζε έλα άιιν, ελδερνκέλσο ιηγφηεξν δνκεκέλν θαη 

πεξηνξηζηηθφ πιαίζην. ηελ πεξίπησζε απηή δελ ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο κε 

ζπζηεκαηηθήο γελίθεπζεο φπσο ζηα παηδηά κε ηελ ηππηθή αλάπηπμε πνπ θάλνπλ 

απηφκαηα ηε κεηαθνξά κε κε πξνγξακκαηηζκέλν ηξφπν(ζην:Heward,2009) 

 

Κίλεηξα 

Έρεη ηέινο εληνπηζηεί φηη ηα άηνκα κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε δελ είλαη εχθνιν 

λα ππνθηλνχληαη απφ δηθά ηνπο εζσηεξηθά θίλεηξα γηα ηελ νινθιήξσζε εξγαζηψλ κε 

απμεκέλεο γλσζηηθέο απαηηήζεηο. χκθσλα κε ηνπο Fidler, Hepburn,Mankin θαη 

Rogers,2005 ζπρλφ είλαη ην θαηλφκελν λα εγθαηαιείπνπλ λσξίο ηε δηθή ηνπο 

πξνζπάζεηα θαη λα πεξηκέλνπλ απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο ηε βνήζεηα γεγνλφο πνπ 

ηνπο εγθισβίδεη ζε κηα θαηάζηαζε επίθηεηεο αβνεζεζίαο. Σα παηδηά κε λνεηηθή 

πζηέξεζε απφ λσξίο αληηιακβάλνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο  σο εμαξηψκελα άηνκα θαη  

κέζα ζε έλαλ θχθιν απνηπρηψλ .Δπνκέλσο είλαη δπλαηφλ, ηα ειιηπή θίλεηξα λα 
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πξνέξρνληαη θαη απφ ηε ζηάζε ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο, πνπ ηα αληηκεησπίδνπλ ζαλ 

πιήξσο εμαξηεκέλα απφ ηνπο νηθείνπο άηνκα. Ηδηαίηεξε αλαθνξά ζε απηφ ην θνκκάηη 

ηεο απνπζίαο θηλήηξσλ γίλεηαη θαη απφ ηνπο  Borkowski  Carr θαη Pressley 1987 .Οη 

ζπγθεθξηκέλνη εξεπλεηέο αλαθέξνπλ φηη ηα παηδηά κε λνεηηθή αλαπεξία είλαη 

πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα έρνπλ αξλεηηθά θίλεηξα ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ζε 

ζρέζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο πνπ αλαπηχζζνληαη ηππηθά.(Αιεπξηάδνπ,2011) 

 ην ζεκείν απηφ, ε Κσζηαξίδνπ-Δπθιείδε ην 1999,αλαθέξεη φηη ζε 

θαηαζηάζεηο πνπ ην θίλεηξν παξνπζηάδεη δηαηαξαρή, ην άηνκν δεκηνχξγεζε θάπνηα 

ζηηγκή ην γλσζηηθφ ζρήκα ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εαπηνχ ηνπ γηα ην 

επηδησθφκελν έξγν. Με βάζε απηφ ην ζρήκα, νη πξνζπάζεηεο ηνπ αηφκνπ κεηψλνληαη 

κε ηε βεβαηφηεηα ηεο ηειηθήο ηνπ απνηπρίαο. Ζ επαλάιεςε εκπεξηέρεη κεγάιε 

δχλακε γηα ηε δεκηνπξγία ή ηελ αιιαγή ζηα γλσζηηθά ζρήκαηα, γηα απηφ θαη 

πξνηείλεηαη ζε ζεξαπεπηηθά πιαίζηα λα δίλνληαη αζθήζεηο θαη έξγα κε εχθνινπο 

ζηφρνπο ψζηε λα ππάξρνπλ εκπεηξίεο θαηαθηήζεσλ θαη επηηπρηψλ κε ζθνπφ ηελ 

αιεγή ηνπ γλσζηηθνχ ζρήκαηνο ηεο απνηπρίαο. Απφ ηηο κειέηεο πνπ έγηλαλ γηα ην 

θίλεηξν θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ δφζεθαλ γηα βειηίσζε, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε 

θαηάζηαζε είλαη δηαρεηξίζηκε, απφ έλα πεξηβάιινλ θαη κηα δηαδηθαζίαο εθπαίδεπζεο 

,πνπ ζα θηλεηνπνηεί ηα άηνκα λα δξάζνπλ. Ο Clements(2003) ππνζηεξίδεη φηη νη 

κεηαβιεηέο πνπ ζηεξίδνληαη ζηα θίλεηξα πνπ δίλεη ην πεξηβάιινλ ,επεξεάδνπλ ηφζν 

πνιχ ηελ απφδνζε ησλ αηφκσλ ,φζν θαη ηα εγγελή ειιείκκαηα. 

Όια ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά κειεηήζεθαλ ζχκθσλα κε ηνλ αληίθηππν 

πνπ θπξίσο δεκηνπξγνχλ ζηε ζρνιηθή κάζεζε. Όκσο νη δπζθνιίεο απηέο είλαη 

αιιειέλδεηεο θαη απφιπηα ζρεηηδφκελεο κε ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε. Σνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή δσή κειέηεζε ν Clements (2003) ν νπνίνο 

κηιψληαο γηα ην γλσζηηθφ ζχζηεκα, αλαθέξεη φηη εηδηθέο γισζζηθέο δηαηαξαρέο ζα 
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έρνπλ αληίθηππν ζηε ζεκαζηνινγηθή ρξήζε θαη θαηαλφεζε  ηνπ ιφγνπ κε ζνβαξφ 

αληίθηππν ζηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε, ελψ ε αδπλακία επηθνηλσλίαο ζπλδέεηαη 

πνιχ ζπρλά κε ηελ αλάπηπμε πξνθιεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. Αθφκα νη Bailey,Philips 

θαη Rutter (2006) ππνζηεξίδνπλ φηη γισζζηθά ειιείκκαηα ζε πξψηκν αλαπηπμηαθφ 

ζηάδην κε ηε ζεηξά ηνπο έρεη βξεζεί φηη είλαη πξνβιεπηηθφο δείθηεο γηα ηελ θνηλσληθή 

αλάπηπμε θαη πξνζαξκνγή ζε κεηέπεηηα αλαπηπμηαθή θάζε. 

 Γηα ην ιφγν απηφ θαη γηα αθφκα πεξηζζφηεξεο αηηίεο πνπ ζα αλαιπζνχλ 

παξαθάησ  θξίλεηαη ζθφπηκν θαη απνιχησο απαξαίηεην λα κειεηεζνχλ μερσξηζηά ηα 

θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ κε λνεηηθνχο πεξηνξηζκνχο ψζηε λα ππάξρεη 

πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ησλ αηηηψλ ηεο απνθιίλνπζαο ελζσκάησζήο ηνπο . 

 

Α.5.β Κνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά παηδηώλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε 

Κνηλσληθόηεηα 

Δηεξνγέλεηα 

Ζ κεγάιε εηεξνγέλεηα αλάκεζα ζην πιεζπζκηαθφ θνκκάηη ησλ παηδηψλ κε 

λνεηηθά εκπφδηα, ζε γεληθέο γξακκέο σζεί πξνο ηελ αλαδήηεζε μερσξηζηψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ γηα θάζε πεξίπησζε δηαηαξαρψλ πνπ βξίζθνληαη ζην θάζκα απηφ. 

Τπάξρνπλ κειεηεηέο πνπ εμεηδηθεχνληαη ζηε κειέηε ησλ ζπλδξφκσλ θαη ζηε ζρέζε 

ηνπο κε ηηο ηδηαίηεξεο θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ επαλαιακβάλνληαη ζηα πιαίζηα 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ίδηνπ ζπλδξφκνπ. Όπσο αλαθέξνπλ κειεηεηέο φπσο νη  

Hodapp,Kazemi,Rosner,Dykens (2006) ηα γελεηηθά ζχλδξνκα κπνξεί λα ζρεηίδνληαη 

κε ζπγθεθξηκέλεο ηδηαηηεξφηεηεο ζηελ ζπκπεξηθνξά .Οη έξεπλεο πνπ κειεηνχλ ηε 

ζρέζε απηή απμήζεθαλ απφ ην 1980 θαη κεηά. Ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζην 
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ζχλδξνκν Prader Willi, ην ζχλδξνκν Williams ην ζχλδξνκν εχζξαπζηνπ Υ. Τπφ ηελ 

έλλνηα απηή κηα ηδηαίηεξε ζπκπεξηθνξά ,ελδέρεηαη λα ζπλδέεηαη αηηηνινγηθά 

απνθιεηζηηθά κε έλα ζχλδξνκν. Γηα παξάδεηγκα πνιχ ζπρλά ηα αγφξηα κε ζχλδξνκν 

εχζξαπζηνπ Υ, έρνπλ ηελ πξνδηάζεζε  λα παξνπζηάζνπλ ππεξθηλεηηθφηεηα, ελψ ηα 

παηδηά κε ζχλδξνκν Prader-Willi ζπρλά παξνπζηάδνληαη δηαηαξαρέο πξφζιεςεο 

ηξνθήο φπσο ππεξθαγία. 

Παξά ην γεγνλφο απηφ, ε παξνχζα εξγαζία ζα αζρνιεζεί ζε γεληθέο γξακκέο 

κε ηα πην θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε θαη ηνλ ηξφπν πνπ 

απηά επεξεάδνπλ ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο 

 

 

 

 

Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά 

χκθσλα κε ηνπο Guralnick,Hammond & Connor,(2003) ηα παηδηά κε λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε μεθηλνχλ λα παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα δηαπξνζσπηθήο εκπινθήο ήδε 

απφ ηελ ειηθία ησλ ηεζζάξσλ εηψλ, πξνβιήκαηα πνπ γίλνληαη πεξηζζφηεξν εκθαλή 

θάλνληαο ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα παηδηά ηεο ίδηαο ειηθίαο. Ο Guralnick (1998) 

επηζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ ηδηαίηεξεο πεξηνρέο πνπ θπξίσο εληνπίδνληαη νη θνηλσληθέο 

δπζθνιίεο .Οη πεξηνρέο απηέο εζηηάδνληαη ζηελ ηθαλόηεηα λα μεθηλήζνπλ κηα 

θνηλσληθή δξαζηεξηόηεηα θαζψο θαη ζην λα ζπκκεηέρνπλ ζε έλα νκαδηθό παηρλίδη. 

Δπηπιένλ δπζθνιεχνληαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ζηνλ ηεξκαηηζκό κηαο 

ζύγθξνπζεο θαη ζηελ ιύζε ελόο θνηλσληθνύ δηιήκκαηνο. 
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Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα κειέηε ζα κπνξνχζε επίζεο λα απνηειέζεη θαη ην 

αλαπηπμηαθφ ζηάδην ηεο εθεβείαο θαζψο ζηελ ειηθηαθή απηή πεξίνδν ε 

ζεκαληηθφηεηα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ απμάλεηαη θαζψο επίζεο θαη νη απαηηήζεηο 

ησλ θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ αηφκνπ. ην ζεκείν απηφ ηα άηνκα κε λνεηηθέο 

δπζθνιίεο δπζθνιεχνληαη ηδηαίηεξα λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ζηαζεξέο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. (Hodapp,Kazemi,Rosner,Dykens,2006)Οη δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο πνπ ζπλήζσο δεκηνπξγνχλ ραξαθηεξίδνληαη απφ έιιεηςε δεζηαζηάο, ιηγφηεξε 

ελζπλαίζζεζε θαη έρνπλ θνηλφ ηφπν ηα ζπγθξνπζηαθά ραξαθηεξηζηηθά, ελψ ζχλεζεο 

είλαη ην θαηλφκελν λα παξαηεξνχληαη θηιίεο αλάκεζα ζηα άηνκα ηνπ ίδηνπ 

θχινπ.(Zetlin  θαη Murtaugh,1988 ζην: Hodapp,Kazemi,Rosner,Dykens,2006) 

Ο Heiman(2000),κειέηεζε ηα κνληέια θηιίαο πνπ δεκηνπξγνχζαλ ηξεηο 

νκάδεο εθήβσλ Ζ πξψηε νκάδα θνηηνχζε ζε εηδηθφ ζρνιείν, ε δεχηεξε ζε απηφλνκν 

ηκήκα γεληθνχ ζρνιείνπ. Σα παηδηά ζηηο δχν πξψηεο νκάδεο παξνπζίαδαλ λνεηηθνχο 

πεξηνξηζκνχο ελψ  ε ηξίηε δελ παξνπζίαδε δηαηαξαρέο. Ζ νκάδα ησλ παηδηψλ πνπ 

θνηηνχζε ζε εηδηθφ ζρνιείν, βξέζεθε λα πιήηηεηαη πεξηζζφηεξν απφ απνκφλσζε, λα 

δεκηνπξγεί ιηγφηεξεο θηιίεο, θαη λα αδπλαηεί λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο δχν νκάδεο. 

Δπηπιένλ, φπσο αλαθέξεη  ε Αιεπξηάδνπ (2011) θάλνληαο ιφγν γηα ηα 

θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε θαη πσο απηά 

επεξεάδνπλ ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε αλαθέξεη νηη νη  δπζθνιίεο πνπ εζηηάδνληαη 

θπξίσο ζην πεξηνξηζκέλν ξεπεξηόξην απζόξκεησλ αληηδξάζεσλ ζηελ πξνβιεκαηηθή 

ζπλαηζζεκαηηθή αληαπόθξηζε  απνηειεί ηξνρνπέδη  ζηελ ζπλνιηθή  πξνζαξκνγή ησλ 

παηδηψλ ζε πνηθίιεο φςεηο ηνπ θαζεκεξηλνχ πιαηζίνπ δηαβίσζεο. Σα εκπφδηα 

επεθηείλνληαη  αθφκα  ζηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο. 

Μέζα απφ έξεπλα έρεη δηαπηζησζεί φηη θσδηθνπνηνχλ πεξηζζφηεξεο αξλεηηθέο 
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πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ εξκελεία ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ. Γηα ην ιφγν απηφ 

ε ζηάζε ηνπο εκθαλίδεηαη λα είλαη πεξηζζφηεξν ερζξηθή  θαη επηζεηηθή πνπ 

ζπλππάξρεη κε ηελ ππνρσξεηηθφηεηα, θαζψο φπσο πξναλαθέξζεθε δελ πηνζεηνχληαη 

θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο δηεθδίθεζεο. 

πλεζηζκέλεο αληηδξάζεηο θαη παξαδείγκαηα ηέηνησλ ζπκπεξηθνξψλ, φπσο 

έρεη παξαηεξεζεί είλαη ε ειιηπήο γλψζε γηα ηελ επηηξεπηή απφζηαζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ζπλνκηιηψλ κε άιια κέιε κηαο νκάδαο ,νη θαηάιιειεο πξνζσπηθέο 

παξεκβάζεηο ζηε ξνή ησλ ζπλνκηιηψλ ελφο άιινπ αηφκνπ, ηα απνδεθηά θαη επηηξεπηά 

ζρφιηα θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζπλνκηιίαο, θαζψο θαη ε δηαηήξεζε ηεο βιεκκαηηθήο 

επαθήο ζηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο. χκθσλα κε ηνπο Carter, Hugles,2005 ,ε 

δηδαζθαιία θαηάιιεισλ θνηλσληθψλ θαη δηαπξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ  ζε καζεηέο κε 

λνεηηθή πζηέξεζε απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζηφρνπο ηεο Δηδηθήο 

Αγσγήο.  

 

Πξνθιεηηθή ζπκπεξηθνξά 

χκθσλα κε ηνπο Αιεπξηάδνπ & Γθηανχξε,2009,Ο ραξαθηεξηζκφο 

«πξνθιεηηθή»  απνηειεί έλαλ  φξν πνπ  ζπκπεξηιακβάλεη έλα αξθεηά δηεπξπκέλν 

θάζκα ζπκπεξηθνξψλ. Οη ζπκπεξηθνξέο απηέο είλαη εθείλεο πνπ πξνθαινχλ ζχγρπζε 

θαη δηραζκφ ζηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα θαη εγείξνπλ πιήζνο αληηζέζεσλ σο πξνο 

ηελ εξκελεία θαη ηελ απφδνζε ησλ αηηηνινγηθψλ παξαγφλησλ. Ηδηαίηεξα 

ζπκπεξηθνξέο πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ζσκαηηθή θαη ιεθηηθή βία, επηζεηηθέο ε 

θαηαζηξνθηθέο ελέξγεηεο, αθαηάιιειε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά, είλαη κεξηθέο απφ 

ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ νη εθπαηδεπηηθνί ραξαθηεξίδνπλ σο δύζθνια δηαρεηξίζηκεο. 

ηελ άιιε άθξε ηνπ θάζκαηνο ησλ πξνθιεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ παξαηεξνχληαη 
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ζπκπεξηθνξέο απηνηξαπκαηηζκψλ,  θνβίεο, θαη θνηλσληθή  απφζπξζε .χκθσλα κε 

ηνλ Heward (2009) νη δχζθνιεο απηέο θαη πξνθιεηηθέο ζπκπεξηθνξέο είλαη δπλαηφλ 

λα νθείινληαη θαη ζηα δηάθνξα ζχλδξνκα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε φπσο ην ζχλδξνκν Prader Willy  επεηδή ζπρλά ζπζρεηίδνληαη 

ηδενςπραλαγθαζηηθέο θαη απηνηξαπκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο . Ο ιφγνο πνπ ε παξνχζα 

εξγαζία εζηηάδεη θαη ζε απηέο ηηο ζπκπεξηθνξέο είλαη φηη ε ζπρλφηεηα 

ζπλλνζπξφηεηαο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο κε θάπνηα ςπρηθή δηαηαξαρή είλαη  δχν κε 

ηξεηο θνξέο πεξηζζφηεξε απφ φηη ζα εκθαληδφηαλ ζε παηδηά ρσξίο λνεηηθνχο 

πεξηνξηζκνχο.  

χκθσλα κε ηνλ ηαπέξα,2010 είλαη πνιχ  ζχλεζεο ζηα άηνκα κε λνεηηθή 

πζηέξεζε λα παξνπζηάδεηαη θαη ζπλλνζεξφηεηα ςπρηαηξηθήο δηαηαξαρήο .Γηα ην 

ιφγν απηφ είλαη θαιφ λα γίλεηαη αξρηθά θαιή δηάγλσζε θαη εληνπηζκφο ησλ αηηηψλ 

πνπ πξνθαινχλ κηα πξνθιεηηθή ζπκπεξηθνξά. 

 Λέγνληαο πξνθιεηηθή ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα εζηηάδνπκε ζε κνηίβα 

επηζεηηθφηεηαο πξνο ηξίηνπο, απηνηξαπκαηηζκνχο, ή ελνριεηηθέο εκκνλέο. Δπίζεο 

ζηελ θαηεγνξία απηή εληάζζεηαη θαη ε ιεθηηθή θαη ζσκαηηθή βία ,ε αθαηάιιειε 

ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά. Ζ αλαγλψξηζε ησλ αηηηψλ πνπ πξνθαινχλ κηα αλάινγε 

ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο γηαηί κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ 

έθθξαζε πφλνπ, ή ζηελ αιιαγή θάπνησλ ζπλζεθψλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ αηφκνπ. Ο 

Bennett 2010 αλαθέξεη  φηη νη αηηίεο πνπ πξνθαινχλ ηελ πξνθιεηηθή ζπκπεξηθνξά 

πξνέξρεηαη απφ παξάγνληεο φπσο ε απνθπγή θάπνηνπ αηηήκαηνο, ε πξφθιεζε 

πξνζνρήο θαη γεληθφηεξα, κε ηνλ ηξφπν απηφ ην άηνκν πξνζπαζεί λα ειέγμεη ηηο 

ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ. .  
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Σν άηνκν κε λνεηηθή πζηέξεζε δείρλεη λα επηιέγεη κηα ζπκπεξηθνξά π.ρ 

πξφθιεζεο πξνζνρήο κε ελνριεηηθφ θαη αλνξζφδνμν ηξφπν. Σέινο ελδέρεηαη ε 

ζπκπεξηθνξά απηή λα πξνθαιεί επραξίζηεζε ζην άηνκν κε απνηέιεζκα λα νδεγείηαη 

πνιιέο θνξέο θαη ζηνλ απηνηξαπκαηηζκφ.(ηαπέξαο,2010) 

Σέινο πξνθιεηηθή ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαη έλα πιαίζην πνπ 

αζθεί ππεξβνιηθφ έιεγρν θαη απαληάεη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ κε ζρεδφλ 

θαθνπνηεηηθφ ηξφπν. Αθφκα φηαλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ πιαηζίνπ πνπ βξίζθεηαη ην 

άηνκν κε λνεηηθή πζηέξεζε ππάξρεη ρακειφ επίπεδν πξνζνρήο θαη έιιεηςε 

επράξηζησλ πεγψλ αλάπαπιαο θαη δηαζθέδαζεο, ε πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζε απηέο 

ηηο πεγέο.  

Δίλαη πξνθαλέο πσο νη πεξηζζφηεξεο απφςεηο ζπγθιίλνπλ ζην γεγνλφο φηη 

κεγάιε δπζθνιία θαη πεξηνξηζκφο παξαηεξείηαη ζηνλ ηνκέα ηηο θνηλσληθήο 

πξνζαξκνγήο Πεξίπνπ 10 κε 15% ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ππνινγίδεηαη 

φηη παξνπζηάδεη «δχζθνιεο ζπκπεξηθνξέο» .Οη ζπκπεξηθνξέο απηέο γίλνληαη 

αληηιεπηέο απφ ην επξχηεξν πιαίζην σο παξαβίαζε ησλ θνηλσληθψλ θαλφλσλ πνπ 

εθθξάδεηαη κε επηθίλδπλεο ελέξγεηεο πνπ ζηξέθνληαη είηε ελαληίνλ ηξίησλ αηφκσλ 

,είηε θαηά ηνπ εαπηνχ ηνπο(Bennett,2010)  

Απηόλνκε δηαβίσζε 

Αλεμάξηεηα απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηε δηάθξηζε θαη ηε  βαξχηεηα ηεο θάζε 

δηαηαξαρήο ζηνλ ηνκέα ηεο λνεηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο θνηλφο ηφπνο ζε φινπο ηνπο 

θαηλφηππνο, είλαη ε δπζθνιία ζηελ πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ζηηο θνηλσληθέο 

ζρέζεηο. Ζ πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά, ζπκπεξηιακβάλεη θαη έλα κεγάιν κέξνο 

πεξηνξηζκψλ  ζηνλ ηνκέα ησλ δεμηνηήησλ απηνεμππεξέηεζεο. Ζ απηφλνκε θαη 

αλεμάξηεηε θαζεκεξηλή δηαβίσζε απνηειεί ην πιένλ θαίξην αίηεκα θαη πξσηαξρηθή 
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επηδίσμε ησλ πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο ζηα άηνκα κε λνεηηθά εκπφδηα. Ζ 

αλεμάξηεηε έλδπζε ,ππφδεζε, ζίηηζε θαη ε εθηέιεζε απνηειεζκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ δηαηήξεζεο ηεο πξνζσπηθήο πγηεηλήο απνηεινχλ βαζηθέο δεμηφηεηεο 

γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο αλεμαξηεζίαο ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαη κειινληηθά ζηελ 

ηθαλνπνηεηηθή κεηάβαζε ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα. Δηδηθφηεξα, ηα πην πξφζθαηα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα γηα παηδηά κε λνεηηθή πζηέξεζε πξννδεπηηθά 

εκπινπηίδνληαη κε πιεπξέο απφ ηε δηδαζθαιία δεμηνηήησλ αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο 

θαη πξνζαξκνγήο. Έλα ιεηηνπξγηθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζχκθσλα  κε ηνπο Alwell 

θαη Cobb 2009 πνπ ζα δηδάζθεη ηέηνηεο δεμηφηεηεο δσήο εζηηαζκέλεο ζηηο ηδηαίηεξεο 

αλάγθεο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε, ζα πξέπεη λα εζηηάδεη θπξίσο ζε ηξεηο 

πεξηνρέο δεμηνηήησλ .ε δεμηφηεηεο αμηνπνίεζεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ζε δεμηφηεηεο 

δηαρείξηζεο λνηθνθπξηνχ θαη πξνζσπηθήο θξνληίδαο θαη ζε δεμηφηεηεο ζπκκεηνρήο 

ζηελ θνηλφηεηα ε πξφζθαην πξφγξακκα παξέκβαζεο, ρξεζηκνπνηήζεθε παξφκνην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα LCCE (life Centered Career Education) ζε καζεηέο κε 

λνεηηθή θαζπζηέξεζε (Quiley,2007), εζηηάδνληαο ζε δεμηφηεηεο θαζεκεξηλήο 

δηαβίσζεο φπσο  ηε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηε δηαρείξηζε  ελφο λνηθνθπξηνχ ην 

κεγάισκα ησλ παηδηψλ, ηελ αγνξά θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ θαγεηνχ. χκθσλα κε 

ηνπο Canela-malone et.al.(2011) ζε παξέκβαζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, έγηλε 

πξνζπάζεηα δηδαζθαιίαο δεμηνηήησλ θαζεκεξηλήο δηαβίσζεο, γηα επηά άηνκα κε 

λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Οη δεμηφηεηεο πνπ δηδάρζεθαλ ήηαλ ην πιχζηκν ησλ πηάησλ 

θαη ην ζθνχπηζκα κε ε ιεθηηθή ζθνχπα 

ε έξεπλεο έρεη απνδεηρζεί φηη ηα παηδηά κε λνεηηθή πζηέξεζε 

αληηιακβάλνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο σο εμαξηψκελα κέιε θαη παξαρσξνχλ θαηά θάπνην 

ηξφπν ζην γνλέα ηελ δπλαηφηεηα λα ηα θξνληίδεη. ηελ εθεβεία είλαη δχζθνιν λα 
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απηνλνκεζνχλ ελψ νη γνλείο δχζθνια παξαηηνχληαη απφ ην ζηελφ έιεγρν θαη ηελ 

επίβιεςή ηνπο  (Martaugh θαη Zetlin,1988) 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β 

ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

ΜΔΡΟ 1 

Β.1.1΄ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ 

Ο ιφγνο πνπ αμίδεη λα κειεηεζεί ε θνηλσληθή ηθαλφηεηα είλαη γηαηί παίδεη 

πξσηαγσληζηηθφ ξφιν θαη δνκείηαη θαζψο ην παηδί αλαπηχζζεηαη θαη εηζάγεηαη ζε λέα 

πεξηβάιινληα πέξα απφ ην άκεζα νηθνγελεηαθφ. Δίλαη ζεκαληηθή γηαηί απνηειείηαη 

θαη εκπεξηέρεη πνιιέο επηκέξνπο δεμηφηεηεο ,αλάκεζα ζηηο νπνίεο θαη νη 

δηαπξνζσπηθέο νη νπνίεο θαζηζηνχλ ην παηδί ηθαλφ  λα δνκεί θαη λα δηαηεξεί απφ ηα 

πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ ηθαλνπνηεηηθέο ζρέζεηο κε ζπλνκήιηθα θαη ελήιηθα κέιε 

κηαο νκάδαο.  

χκθσλα κε ηνλ Sticher,2012 ε θνηλσληθή ηθαλφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ 

απνηειεζκαηηθή θαη αλεμάξηεηε εκπινθή ησλ αηφκσλ ζε θνηλσληθέο ζρέζεηο. Ζ 

ηθαλφηεηα απηή ζπκπεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ έηζη ψζηε ηα άηνκα λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο κέζα ζηα πιαίζηα ηα 

νπνία δνπλ.  
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Β.1.1Οξηζκόο 

Έλα ζεκαληηθφ δήηεκα αθνξά ηε ζχγρπζε ησλ δχν φξσλ θαη ηελ 

αιιεινζπζρέηηζε  ησλ ελλνηψλ ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία.  ην ζεκείν απηφ 

αμίδεη λα δηεπθξηληζηεί απηφο ν δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηηο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο θαη 

ηελ θνηλσληθή ηθαλόηεηα. Κνηλσληθέο δεμηφηεηεο είλαη νη ελέξγεηεο πνπ επηιέγεη ην 

θάζε άηνκν λα εθαξκφζεη απέλαληη ζε θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο θαη απαηηνχλ έλα 

βαζκφ επάξθεηαο ζηελ απφδνζε. γηα λα ζεσξνχληαη απφ πξάηηνπλ απνηειεζκαηηθά. 

Οη Merell & Gilber(1998) ππνζηήξημαλ φηη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο είλαη 

καζεκέλεο δεμηφηεηεο πνπ ζπγθξνηνχληαη απφ πνιχ ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο κε 

ζθνπφ λα ππάξμεη πξσηνβνπιία θαη αληαπφθξηζε ζε θάπνην θνηλσληθφ εξέζηζκα. 

Υαξαθηεξηζηηθφ επίζεο ησλ ζπκπεξηθνξψλ είλαη φηη κε ηελ θνηλσληθή ελίζρπζε 

κεγηζηνπνηνχληαη αθφκε πεξηζζφηεξν 

Οη Merrel θαη Caldarela ην 1997 δηεμήγαγαλ έξεπλεο κε ηε ρξήζε θιηκάθσλ 

ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα. Χο απνηέιεζκα απηψλ ησλ εξεπλψλ βξέζεθαλ πέληε 

επξχηεξεο θαηεγνξίεο θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. Οη θαηεγνξίεο απηέο πεξηιακβάλνπλ 

δεμηόηεηεο ζύλαςεο ζρέζεσλ κε ζπλνκήιηθνπο, δεμηόηεηεο απηνδηαρείξηζεο 

αθαδεκατθέο/καζεζηαθέο δεμηόηεηεο , δεμηόηεηεο ζπκκόξθσζεο θαη  δεμηόηεηεο 

δηεθδηθεηηθήο ζπκπεξηθνξάο(ζην:Mc Ginnis,2012)  

Οη Comb & Hanley-Maxwell (2003) νξίδνληαο ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο 

αλαθέξνληαη ζε κηα πεξίπινθε νκάδα δεμηνηήησλ πνπ πεξηέρεη ηελ επηθνηλσλία, ηελ 

επίιπζε πξνβιήκαηνο, ηελ ηθαλνπνηεηηθή ιήςε απνθάζεσλ, ηε δηεθδηθεηηθή ζηάζε, 

νκαδηθή αιιειεπίδξαζε θαη αιιεινζπζρεηίζεηο κε ηα ζπλνκήιηθα κέιε ελόο θνηλσληθνύ 

πιαηζίνπ θαη απηνδηαρείξηζε.(ζην:Quigley,2007). 
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Έρεη παξαηεξεζεί ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ φηη ν θάζε εξεπλεηήο 

ηνπνζεηείηαη δηαθνξεηηθά θαζψο ε θνηλσληθή ελζσκάησζε δελ είλαη έλα ζηαηηθφ 

θαηλφκελν επεηδή ζπλδηακνξθψλεηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο. Θα κπνξνχζακε 

κάιηζηα λα πνχκε φηη θάπνηα ζηνηρεία ηνπ λα ζεσξείηαη θάπνηνο θνηλσληθά ηθαλφο 

θαη απνηειεζκαηηθφο δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο πξνζδνθίεο ηνπ πιαηζίνπ .Γηαθνξεηηθέο 

γηα παξάδεηγκα είλαη νη πξνζδνθίεο ηνπ πιαηζίνπ κηαο ζρνιηθήο ηάμεο, ελφο 

πεξηβάιινληνο ζπλνκειίθσλ  ε ηνπ νηθνγελεηαθνχ πιαηζίνπ. Αθνινχζσο, πνιιέο θαη 

πνηθίιεο δεμηφηεηεο ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη έλα άηνκν γηα λα ζεσξείηαη ηθαλφ ζε 

θάζε πιαίζην(Greesham,2002) 

Έλαο δάζθαινο, έρεη ηελ πξνζδνθία απφ ηνπο καζεηέο ηνπ λα δηαζέηνπλ 

δεμηφηεηεο απηννξγάλσζεο θαη ζπλεξγαζίαο. Μέζα ζηα πιαίζηα κηαο ζρνιηθήο ηάμεο 

,γηα λα ελζσκαησζεί έλαο καζεηήο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αθνινπζεί νδεγίεο, 

λα γλσζηνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ κε απνδεθηό ηξόπν, λα αγλνεί ηε δηάζπαζε από 

ζπλνκήιηθνπο όηαλ εξγάδεηαη θαη λα δηαζέηεη δεμηόηεηεο επίιπζεο ζπγθξνύζεσλ κε ηνπο 

ελήιηθεο αιιά θαη κε ηα ζπλνκήιηθα κέιε ηνπ ζρνιείνπ (Lane,Wehby,Cooley,2006) 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά δεμηφηεηεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηηο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο κε ζπλνκήιηθνπο κπνξεί λα εληαρζνχλ νη δηαθξηηέο απηέο ζπκπεξηθνξέο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε απηή ηελ πεξηνρή. Σέηνηεο «δηαθξηηέο ζπκπεξηθνξέο» είλαη ε 

ηθαλφηεηα γηα βιεκκαηηθή επαθή κε ηξίηνπο, λα κπνξεί ην παηδί λα ραηξεηάεη ηνπο 

άιινπο ιεθηηθά, λα αθνύεη ηνπο ζπλνκήιηθνπο ηνπ όηαλ κηιάλε ,θαη λα είλαη ζε ζέζε λα 

εηζάγεηαη ηθαλνπνηεηηθά ζε κηα νκάδα (Gresham,Van,Cook,2006) 

 

χκθσλα κε ηνλ Greesham θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ ην 2006 νη θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο νξίδνληαη σο καζεκέλεο ζπκπεξηθνξέο πνπ αθελφο βνεζνχλ ην άηνκν λα 
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αιιειεπηδξά απνηειεζκαηηθά ζην πεξηβάιινλ θαη αθεηέξνπ ην εληζρχνπλ κε 

επέιηθηνπο ηξφπνπο πξνθεηκέλνπ λα δηαθεχγεη απφ ηηο δπζιεηηνπξγηθέο ζπκπεξηθνξέο 

πνπ επηδεηθλχνπλ νη άιινη. πγθεθξηκέλα, αληηπξνζσπεχνπλ κηα νκάδα ηθαλνηήησλ 

πνπ ζε γεληθέο γξακκέο πξνάγνπλ θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ έλαξμε θαη δηαηήξεζε 

ζεηηθώλ θνηλσληθώλ ζρέζεσλ.  

 Δληζρχνπλ ηελ απνδνρή απφ ηα ζπλνκήιηθα κέιε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

πιαηζίνπ(ζρνιηθφ, θνηλσληθφ)  

 πλεηζθέξνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο θηιίαο.  

 Δληζρχνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή θνηλσληθή ελζσκάησζε 

 βνεζνχλ ηα άηνκα λα αληαπεμέιζνπλ ηθαλνπνηεηηθά ζηηο αλάγθεο ηνπ 

θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο.  

Αλάκεζα ζηηο ηθαλφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ θαηαθέξεη ηα άηνκα είλαη θαη ε 

επίηεπμε θαηάιιεισλ επηθνηλσληαθψλ ηερληθψλ κε ηνπο άιινπο, θαηάιιειεο 

δεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο, ππεχζπλε ζηάζε, δεμηφηεηεο ελζπλαίζζεζεο. Σν λα 

εκπιέθεηαη θαλείο ηθαλνπνηεηηθά ζε δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο απαηηεί θάπνηεο θνξέο 

απηνέιεγρν, αιιά θαη δεμηφηεηεο δηεθδίθεζεο. ( Daves,Cooper,Kettler & Elliot,2014)  

Ζ παξαηήξεζε ησλ νξηζκψλ πνπ απνδίδνληαη θαηά θαηξνχο  γηα ηηο 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο αιιάδεη γηαηί δελ είλαη έλα ζηαηηθφ θαηλφκελν. Αμηνζεκείσην 

επίζεο είλαη θαη ην γεγνλφο φηη ε θάζε κηα δεμηφηεηα δηαθνξνπνηείηαη θάζε θνξά, 

αθνχ ε αλάγθε χπαξμήο ηεο θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ πιαηζίνπ θαη ηνπ 

ζελαξίνπ πνπ θάζε θνξά πξνθχπηεη. ηηο θαηαζηάζεηο ζχγθξνπζεο γηα παξάδεηγκα, 

πξνθχπηεη ε αλάγθε γηα ηελ χπαξμε δεμηνηήησλ δηαπξαγκάηεπζεο. Γηα ην ιφγν απηφ 

θαη ε θαηαγξαθή ηνπο δελ είλαη ηδηαίηεξα επδηάθξηηε. Έλα επίζεο ζεκείν πνπ κπνξεί 

λα παξαηεξήζεη θάπνηνο είλαη ε θαηάηκεζε ησλ δεμηνηήησλ ζε πνιχ κηθξφηεξεο 
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πεξηνρέο.(Μαζαίλεη ην παηδί λα ραηξεηάεη, λα δηαηεξεί ηελ αιιειεπίδξαζε, λα θάλεη 

βιεκκαηηθή επαθή) Όιεο απηέο νη πεξηνρέο φζν πεξηνξηζκέλν εχξνο θη αλ έρνπλ 

θαηλνκεληθά, ζπλδένληαη κέζα ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ζπλεηζθέξνπλ ζηε 

γεληθφηεξε θνηλσληθή εηθφλα ηνπ αηφκνπ. 

Παξά ηε δπζθνιία απηή ζηε δηάθξηζε ησλ δεμηνηήησλ ν νξγαληζκφο IDEA 

(Individual with Disabilities Education Act) ην 2014 πξφηεηλε δχν βαζηθά θξηηήξηα 

γηα ηελ πξφβιεςε θάπνηαο δηαηαξαρήο ζηνλ ηνκέα ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη 

ηεο χπαξμεο θάπνηαο δηαηαξαρήο ζε ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν. Ο πξψηνο άμνλαο πνπ 

βαζίδνληαη ηα θξηηήξηα απηά είλαη ε ειιεηκκαηηθέο δεμηφηεηεο ζηε δεκηνπξγία θαη 

δηαηήξεζε ακνηβαίσλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κε ελήιηθεο θαη ζπλνκήιηθνπο θαη ν 

δεχηεξνο άμνλαο είλαη ε εθδήισζε αθαηάιιεισλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ζπλαηζζεκάησλ 

θάησ απφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο( Gresham, Elliot, Vance, Cook,2011) 

Αλαθνξηθά κε ηελ θνηλσληθή ηθαλφηεηα  είλαη δχζθνιν λα απνζαθεληζηεί 

εμαηηίαο ησλ πνηθίισλ ζπκπεξηθνξψλ πνχ εληάζζνληαη ζην γεληθφηεξν νξηζκφ. Ζδε 

απφ ην 1979 είρε μεθηλήζεη ε ζπδήηεζε γηα ηνλ νξηζκφ ηεο γεληθήο θνηλσληθήο 

ηθαλφηεηαο ησλ αηφκσλ. Ζ ηφηε επηθξαηνχζα αληίιεςε ,νξίδεη φηη ε θνηλσληθή 

ηθαλφηεηα είλαη έλα ζχλνιν καζεκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ  κε ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα 

γηα θάζε πεξίζηαζε θαη πνπ αληηζηνηρεί ζην γεληθφηεξν δείθηε δηαπξνζσπηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ αηφκσλ. 

O Dodge θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ ην 1986 .(ζην:Kavale & Forness, 1996).  

ππνζηήξημαλ  φηη ε θνηλσληθή ηθαλφηεηα πεξηέρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά. Αληίιεςε, 

απνθσδηθνπνίεζε θαη κεηάθξαζε ησλ θνηλσληθώλ ζεκάησλ. Δπίζεο ζηελ θνηλσληθή 

πξνζαξκνζηηθφηεηα θάπνηνπ αηφκνπ ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο 
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αληίδξαζεο ζε απηά ηηο θνηλσληθά ζήκαηα θαζψο θαη ε θαηάιιειε δξάζε απέλαληη  ζηα 

θνηλσληθά εξεζίζκαηα.  

Οη Vaughn  θαη Hogan to 1990 αλαγλσξίδνπλ ηέζζεξα ζηνηρεία πνπ 

απαξηίδνπλ ηελ θνηλσληθή ηθαλφηεηα. Σν πξψην ζπζηαηηθφ είλαη ην άηνκν λα 

πεξηγξάθεηαη φηη έρεη γεληθά ζεηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο γχξσ ηνπ, αθξηβήο θνηλσληθή 

γλώζε, απνπζία δηαηαξξαθηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ θαη απνηειεζκαηηθέο θνηλσληθέο 

ζπκπεξηθνξέο.  

Έλαο δηαθνξεηηθφο ηχπνο  νξηζκνχ θαζνδεγείηαη απφ ηε ζθνπηά ηεο 

θνηλσληθήο απνδνρήο, θαη πξνέξρεηαη  κε ηελ αλάδπζε θνηλσληνκεηξηθψλ κεζφδσλ 

αμηνιφγεζεο ηνπ θνηλσληθνχ θχξνπο. Έρεη απνδεηρζεί φηη αλ έλα άηνκν πεξηγξάθεηαη 

απφ ηα ζπλνκήιηθα κέιε σο θνηλσληθά απνδεθηφ, είλαη ηζρπξφο δείθηεο πξφβιεςεο 

ηεο θνηλσληθήο επάξθεηαο . 

 

 

Β.1.2Θεσξία ηνπ Κνηλσληθνύ έιιεηκκαηνο  

 

Όηαλ ε θνηλσληθή ηθαλφηεηα αληηκεησπίδεηαη ππφ ην πξίζκα ηεο αμηνιφγεζεο 

ηεο θνηλσληθή ζπκπεξηθνξάο κπνξεί λα αλαδπζνχλ ηξία είδε θνηλσληθνχ ειιείκκαηνο 

χκθσλα κε ηνπο Greshman & Eliot ην 1990 θαη Kavale et.al,2004,αξρηθά ην άηνκν 

ελδέρεηαη λα κελ έρεη δηδαρζεί  ηηο θαηάιιειεο νδεγίεο θαη λα κελ αλαγλσξίδεη ηνλ 

θαηάιιειν  ηξφπν πνπ ζα ήηαλ θαηαιιειφηεξν λα δξάζεη γηα λα αληαπεμέιζεη 

ηθαλνπνηεηηθά ζε κηα δεδνκέλε θνηλσληθή θαηάζηαζε. Σν θνηλσληθφ έιιεηκκα ζηελ 

πεξίπησζε απηή είλαη ε ειιεηκκαηηθή γλψζε  γηα ηε δεμηφηεηα απηή. Καηά δεχηεξν 



52 
 

ιφγν, κπνξεί λα είλαη ελήκεξν θαη λα έρεη ζεσξεηηθή γλψζε θαη ηελ πιεξνθνξία γηα 

ηε ζπγθεθξηκέλε δεμηφηεηα ,αιιά λα έρεη πξφβιεκα ζηελ απφδνζε θαη λα κε κπνξεί 

λα εθαξκφζεη ζηελ πξάμε ηηο δηαδηθαζίαο απηέο.(ζην Kavale & Forness,1996).Σέινο  

ην ηξίην έιιεηκκα εληνπίδεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ απηνειέγρνπ, φπνπ ην άηνκν 

επηδεηθλχεη ελαληησκαηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ παξεκβαίλεη ζηε δηαδηθαζία 

θαηάθηεζεο ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ 

ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Spence ην 2003,ππνζηεξίρζεθε φηη 

νη παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηελ ηθαλνπνηεηηθή θνηλσληθή ελζσκάησζε πέξα απφ ηηο 

θνηλσληθέο γλψζεηο θαη ηηο δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ησλ γλψζεσλ  απηψλ είλαη πνιινί 

κε θπξηφηεξνπο ηνπο παξαθάησ: 

 Γηαπξνζσπηθέο Ηθαλφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ 

 Αθξηβήο επεμεξγαζία ηεο θνηλσληθήο πιεξνθνξίαο 

 Κνηλσληθέο επθαηξίεο  

 Μίκεζε ξεαιηζηηθψλ πξφηππσλ θαη δηδαζθαιία ζεηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ απφ ηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο 

 Ρχζκηζε ηεο επηξξνήο απφ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

άιισλ.(ζπλαηζζήκαηα θαηάζιηςεο, ζπκφο, αλεζπρία) 

 Απηνξξχζκηζε θαη δεμηφηεηεο απηνπαξαηήξεζεο 

 

 

 

Β.1.3 Σαμηλόκεζε θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ 

Αλαθνξηθά κε ηελ θαηάηαμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ νη Δlksin & Elksnin 

(1998)ηηο θαηαηάζζνπλ ζε δηαπξνζσπηθέο, ηηο ζρεηηδφκελεο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο, 
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εθείλεο πνπ επραξηζηνχλ ηνπο δαζθάινπο, ηηο ζρεηηδφκελεο κε ηελ πξνζσπηθή 

αλάπηπμε, ηηο δεμηφηεηεο δηεθδίθεζεο ,θαη ηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο. 

ηηο δηαπξνζσπηθέο αλαθέξνπλ δεμηφηεηεο πνπ βνεζνχλ ηε ζχλαςε θαη 

δηαηήξεζε ηεο θηιίαο, φπσο πσο ζπζηήλεη θάπνηνο ηνλ εαπηό ηνπ, λα κπαίλεη ζε κηα 

δξαζηεξηόηεηα, λα δεηάεη κηα ράξε, λα πξνζθέξεη βνήζεηα λα δέρεηαη θαη λα θάλεη 

θνκπιηκέληα, λα δεηάεη ζπγλώκε 

ε κηα δεχηεξε θαηεγνξία δεμηφηεηεο είλαη εθείλεο νη ζρεηηδφκελεο κε ηελ 

πξνζαξκνγή κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε φπσο ν ηξφπνο πνπ αθνχεη ην δάζθαιν, ν ηξφπνο 

πνπ αθνινπζεί νδεγίεο ,θαη πσο εθηειεί ζσζηά ηε ζρνιηθή εξγαζία. 

Οη δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελδναηνκηθή ζρέζε, βνεζνχλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ αηφκνπ κε ην λα θαηαλνεί ηξόπνπο λα δηαρεηξίδεηαη ην ζπκό 

θαη ην πξνζσπηθό  άγρνο λα θαηαιαβαίλεη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ. 

Οη δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νκάδα ζπλνκήιηθσλ ζπκπεξηιακβάλνπλ 

δεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο ζε νκάδα, πψο λα δεηάλε θαη λα παίξλνπλ πιεξνθνξίεο θαη 

πψο λα αμηνινγνχλ ζσζηά ηηο δηαζέζεηο ησλ άιισλ .Οη δεμηφηεηεο ηεο δηεθδίθεζεο 

καζαίλνπλ ζηα παηδηά πψο λα εμσηεξηθεχνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο κε θαηάιιειν ηξφπν 

ρσξίο λα γίλνληαη επηζεηηθά. 

ηηο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαηαηάζζνληαη δεμηφηεηεο φπσο πψο λα αθνχλε 

έλαλ ζπλνκηιεηή θαη λα αληαπνθξίλνληαη γξήγνξα ζηα ιεγφκελα ηνπ άιινπ, θαη λα 

ηνπ δίλνπλ αλαηξνθνδφηεζε, πσο δηαηεξνχλ ηελ  πξνζνρή. 

Ζ αλάιπζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε, επεηδή νη 

παξεκβάζεηο πνπ ζα ρξεηαζηεί λα γίλνπλ έρνπλ ζπγθεθξηκέλν πξνζαλαηνιηζκφ θαη 

ζηφρν .Οη παξεκβάζεηο ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα, φζν δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε θαη αλ 
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έρνπλ ,απνζθνπνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο 

πξνθεηκέλνπ λα πξνάγνπλ ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε ησλ παηδηψλ ζηα δηάθνξα 

πεξηβάιινληα(Cook,Greesham,Kern,Barreras,Thornton,Crews.,2008) 

 

 

 

Β.1.4 Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ πξνγξακκάησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ 

 

Όπσο αλαθέξεη ε Yarian, ην 2014 ηα πξνγξάκκαηα θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ 

ζηεξίδνληαη ζε ηξεηο θπξίαξρεο πξνζεγγίζεηο. 

 Μηα απφ ηηο πξψηεο πξνζεγγίζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε  ιεηηνπξγηθή 

θαη ππέζεηε φηη ην θνηλσληθφ έιιεηκκα δελ πξνέξρεηαη απφ ειιηπή γλψζε ηεο 

θαηάιιειεο ζπκπεξηθνξάο αιιά απφ δπζθνιία ζηελ εθαξκνγή ηεο δεμηφηεηαο απηήο. 

Ζ ηερληθή ηεο ιεηηνπξγηθήο πξνζέγγηζεο είλαη λα εληζρχεη ην παηδί ηαθηηθά γηα ην 

γεγνλφο φηη έδεημε θαηάιιειεο ζπκπεξηθνξέο. ηα πιαίζηα παξφκνησλ παξεκβάζεσλ 

ην παηδί εληζρχεηαη θαη γηα ηελ απνπζία αθαηάιιεισλ ζπκπεξηθνξψλ. φπσο είλαη 

θαλεξφ βαζίδεηαη ζε ζπκπεξηθνξηθέο κεζφδνπο ,κία απφ ηηο νπνίεο είλαη θαη ε ζεηηθή 

ελίζρπζε. Τπν ηελ έλλνηα απηή, ππάξρεη έλαο εληζρπηήο (επηβξάβεπζε ιεθηηθή, 

πιηθή)πνπ δίλεηαη άκεζα ζην παηδί κε ζθνπφ ηελ επαλάιεςε ηεο ζπκπεξηθνξάο. 

Σαπηφρξνλα ε απνπζία εληζρπηή γηα ηελ αθαηάιιειε ζπκπεξηθνξά ζεσξεί ηη 

ζηαδηαθά ζα  ηελ εμαιείςεη(νχιεο,Φσηηάδνπ,Υξηζηνδνχινπ,2014) 
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Μηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε, ηε γλσζηηθό-ζπκπεξηθνξηθή ζύκθσλα κε ηελ 

νπνία  δηδάζθνληαη ζηα παηδηά ηξφπνη γηα λα ζθεθηνχλ ηε ζηάζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπο κε κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο .Μηα κνξθή ηέηνηαο δηδαζθαιίαο ρξεζηκνπνηεί ηε 

κέζνδν ηεο θαζνδήγεζεο  (coaching) φπνπ έλαο δάζθαινο ή έλαο ζπλνκήιηθνο 

αλαιακβάλεη λα δείμεη πνην είλαη ην θάζε βήκα ηεο δεμηφηεηαο θαη παξέρεη ηελ 

θαηάιιειε αλαηξνθνδφηεζε (feedback).ε παξεκβάζεηο πνπ εζηηάδνπλ ζηελ επίιπζε 

ελφο πξνβιήκαηνο γίλεηαη πξψηα θαζνξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο ,ελψ αθνινπζεί 

πξφβιεςε ησλ ζπλεπεηψλ γηα θάζε αληίδξαζε θαη πξνηείλνληαη ελαιιαθηηθνί ηξφπνη 

αληίδξαζε. ην ηέινο ππάξρεη ε παξφηξπλζε λα επηιερζεί ε θαηαιιειφηεξε πξαθηηθή 

αληηκεηψπηζεο. (Yarian,2014)  

Μηα πξνζέγγηζε πνπ δηαθνξνπνηείηαη ζην ζεσξεηηθφ ηεο ππφβαζξν 

αλαθνξηθά κε ηα  πξνγξάκκαηα θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ είλαη ε θνηλσληνγλσζηηθή, 

πνπ έρεη ηηο απαξρέο ηεο ζηε ζεσξία ησλ Waltes θαη Bandura πνπ δηδάζθνπλ ηε 

ζεηηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο κίκεζεο πξνηχπνπ. ηα 

πιαίζηα απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ νη θαηάιιειεο ζπκπεξηθνξέο κνληεινπνηνχληαη 

.Όηαλ κάιηζηα ζπλνκήιηθνη  επηβξαβεχνληαη γηα ηελ θαιή απφδνζε ησλ θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ θαη ηηο εθαξκφδνπλ κε επηηπρία, είλαη πην πηζαλφ λα απνηειέζνπλ 

θηλεηήξηα δχλακε γηα ηα ππφινηπα παηδηά πνπ παξαηεξνχλ πσο απηή ε δεμηφηεηα 

εθαξκφδεηαη  

Με βάζε ηε ινγηθή απηή ,ηα πξνγξάκκαηα πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηελ 

θνηλσληθή κάζεζε κε εκπλεπζηή ηνλ Βandura to 1977  ,φπσο ην ζπγθεθξηκέλν 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο παξνχζαο παξέκβαζεο, Skillstreming the elementary 

school Α guide for teaching procosial skills ,ζηελ αλαζεσξεκέλε ηνπ έθδνζε 

(McGinnis,2012) ελζσκαηψλεη πνιιέο απφ ηηο ελδεδεηγκέλεο πξαθηηθέο ηεο 

θνηλσληνγλσζηηθήο πξνζέγγηζεο. Έηζη δίλεηαη έληνλε βάζε ζηελ θαζνδήγεζε  
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(coaching)θαη ηε κίκεζε πξνηχπνπ.(modeling).Αθφκα δίλεηαη ζεηηθή θνηλσληθή 

ελίζρπζε, πξάγκα πνπ ζηνρεχεη ζηελ επαλάιεςε ηεο ζπκπεξηθνξάο. Σέινο δίλεηαη 

αλαηξνθνδφηεζε πνπ ζθνπφ έρεη ηε βειηίσζε ηεο επηδησθφκελεο ζπκπεξηθνξάο. 

(Cook,Gresham,Kern,Barreras,Crews,2008) 

Ζ ηερληθή απηή παξέρεη ηελ απαξαίηεηε πιεξνθνξία ζην παηδί πνπ πηζαλφλ 

δελ είλαη εμνηθεησκέλν κε ηα βήκαηα θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη ηε ρξεζηκφηαηα  ηεο 

θάζε θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο. Ζ θάζε δεμηφηεηα αλαιχεηαη ζε κηθξφηεξα βήκαηα. 

ελψ παξέρεηαη πξαθηηθή άζθεζε πάλσ ζε ζελάξηα πξαγκαηηθψλ θαηαζηάζεηο  

(παηρληδη ξφισλ).Ζ δηαθνξά ηεο είλαη φηη δίλεη ιηγφηεξε βαξχηεηα ζε παξνπζία 

εληζρπηψλ θαη πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηε ιεηηνπξγία ηεο παξαηήξεζεο πνπ αλαιχεηαη 

ιεπηνκεξέζηεξα απφ ηνλ Bandura ην 1977. 

 

Β.1.5 Γεληθέο πξνϋπνζέζεηο εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ θνηλσληθώλ 

δεμηνηήησλ 

Καιέο πξαθηηθέο 

ε γεληθέο  γξακέο νη   kavale &Monsert,(2004) ππνζηεξίδνπλ πσο αλεμάξηεηα απφ 

ηελ ηαθηηθή ηνπ θάζε πξνγξάκκαηνο θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ν ηξφπνο πνπ κπνξεί λα 

δηδαρζεί ε εθάζηνηε δεμηφηεηα ζε παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί ηξφπνπο δηδαζθαιίαο φπσο ηελ άκεζε δηδαζθαιία, ηελ θαζνδήγεζε 

(coaching),ηε κίκεζε πξνηύπνπ (modeling)ηελ εμάζθεζε (rehearsing),ηελ παξαθίλεζε 

(prompting) θαη ηελ ελίζρπζε (reinforcement) 

 Δηδηθφηεξα ε άκεζε δηδαζθαιία βνεζάεη λα αλαιπζεί ε θάζε δεμηφηεηα ζηηο 

επηκέξνπο ιεπηνκέξεηέο ηεο πνπ δελ είλαη εχθνιν λα γίλνπλ αληηιεπηέο απηφκαηα ζηα παηδηά 

κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε φπσο ζηα παηδηά κε ηελ ηππηθή αλάπηπμε. Απφ ηε ιεηηνπξγηθή 
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Αλάιπζε ζπκπεξηθνξάο, είλαη βνεζεηηθφ λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ε αλάιπζε θάζε δεμηφηεηαο 

ζηα επηκέξνπο ηεο βήκαηα, ψζηε λα δηεπθνιχλνληαη γλσζηηθέο δηεξγαζίεο, φπσο ε 

εμαθνινπζεηηθή ζθέςε(Αιεπξηάδνπ,2011). 

Ζ επίδεημε κνληέινπ ζπλίζηαηαη ζαλ βέιηηζηε πξαθηηθή απφ ηνπο νχιεο, Φσηηάδνπ, 

Υξηζηνδνχινπ ην 2014,κε ηελ έλλνηα ηεο επίδεημεο ηεο επηζπκεηήο ζπκπεξηθνξάο. 

Αλαθέξεηαη κάιηζηα φηη πξνεγείηαη ζε ρξφλν απφ ην παηρλίδη ξφισλ θαη θαιφ είλαη λα 

εληζρχεηαη ε δηαδηθαζία απηή κε εηθφλεο θαη ηε ρξήζε νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ. 

Δπίζεο ρξεζηκνπνηψληαο  ηέηνηεο ηερληθέο, είλαη πην εχθνιν λα 

θηλεηνπνηεζνχλ ηα άηνκα θαη λα κάζνπλ κε ηελ επαλάιεςε κηα θνηλσληθή δεμηφηεηα 

κε πξαθηηθή άζθεζε, φπσο αθξηβψο θάπνηα γλψζε πνπ ηελ θαηαθηάκε κε ζπλεηδεηή 

πξνζπάζεηα θαη φπσο αθξηβψο γίλεηαη ε πξφβα γηα έλα ζεαηξηθφ έξγν ή ε πξνπφλεζε 

γηα ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε ζε έλα άζιεκα.(McGinnis,2012) 

ηα ίδηα βήκαηα αλαθέξνληαη  θαη νη Elksnin &Elksnin ην 1998 ζε παξέκβαζε 

φηαλ πεξηγξάθνπλ παξεκβάζεηο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, ελψ ηνλίδνπλ 

φηη νη δάζθαινη ζα πξέπεη λα είλαη πνιχ ιεπηνκεξείο ζηελ πεξηγξαθή ησλ επηκέξνπο 

βεκάησλ. Θα  πξέπεη λα αλαιχεη ξεηά ηφζν ηε ιεθηηθή δηαδηθαζία φζν θαη ηε κε 

ιεθηηθή, φπσο ηνλ ηνληζκφ ζηε θσλή ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, ηνλ ηξφπν πνπ 

δηαηεξείηαη ε βιεκκαηηθε επαθή.  

Οη κεζνδνινγηθέο  πξνζεγγίζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζαλ πην απνηειεζκαηηθέο, 

αλαθνξηθά κε ηε δηδαζθαιία θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζπκπεξηιακβάλνπλ  ζπλδπαζκφ 

δηάθνξσλ πξαθηηθψλ πνπ κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο ζεσξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο ιακβάλνληαο πάληα ππφςε θαη ηελ εηεξνγέλεηα ησλ 

πεξηπηψζεσλ.(Spence,2003) 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα Spence ηo 2013,ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο θνηλσληθήο ηθαλφηεηαο θαζψο αλαθέξνληαη 

πιεηάδα παξαγφλησλ πνπ ζπληεινχλ ζηε δηακφξθσζή ηεο. ε απηήλ, αλαθέξνληαη 

φιεο εθείλεο νη ζπκπεξηθνξέο ζε κηθξνεπίπεδν πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηελ 
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θνηλσληθήο πξνζαξκνγή ησλ αηφκσλ. Δηδηθφηεξα ιεθηηθέο θαη κε ιεθηηθέο 

εθθξάζεηο, ζηάζε ηνπ ζψκαηνο, εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ θαη βιεκκαηηθή επαθή, 

κπνξεί λα ζπληειέζνπλ ζε ζπλδπαζκφ κε πην πεξίπινθεο θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο 

ζε έλα ζπλνιηθφ απνηέιεζκα πνπ θάλεη ηα άηνκα λα ζεσξνχληαη θνηλσληθά απνδεθηά 

ή φρη. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ππνζηεξίδεηαη φηη απνδεηθλχνληαη θαη πην 

απνηειεζκαηηθά ηα κνληέια πξνζέγγηζεο πνπ ζπλδπάδνπλ δηαθνξεηηθέο πξαθηηθέο 

αθφκα θαη απφ δηαθνξεηηθέο ζεσξεηηθέο νπηηθέο. 

Δπηπιένλ, σο  ελδεδεηγκέλε πξαθηηθή, αλαθέξεηαη ε εθπαίδεπζε ζηηο 

δεμηφηεηεο θνηλσληθήο αληίιεςεο θαη  ζε δεμηφηεηεο απηφ ξχζκηζεο (απηφ 

παξαηήξεζε, απηφ ελίζρπζε, απηνέιεγρνο).ηα πιαίζηα ηεο πξαθηηθήο απηήο γίλεηαη 

δηφξζσζε ηεο εξκελείαο ησλ θνηλσληθψλ ζεκάησλ απφ ην θνηλσληθφ πιαίζην.  

Δπίζεο, βνεζεηηθή ζεσξείηαη  θαη ε  πξαθηηθή ηεο επίιπζε θνηλσληθνχ 

πξνβιήκαηνο, κε δεμηφηεηεο αλαγλψξηζεο ησλ πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

δεμηφηεηεο πξφβιεςεο ησλ ζπλεπεηψλ θαη εμεχξεζεο ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. ηελ 

πξαθηηθή απηή, ην παηδί ηέινο επηιέγεη θαη πξνβιέπεη ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο 

απαληήζεηο ζηα θνηλσληθά ζήκαηα, πξάγκα πνπ  πξνάγεη ηε γλσζηηθήο αλαδφκεζε. 

Γεληθφηεξα νη Cook,Gresham,Kern,Barreras.Crews ην 2008 αλαθέξνπλ φηη ηα 

πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ  εζηηάδνπλ θπξίσο ζηηο πεξηνρέο 

ηεο θνηλσληθφηεηαο πνπ παξαηεξνχληαη θαη ηα πεξηζζφηεξα ειιείκκαηα. Οη ζηφρνη 

ηνπο επνκέλσο θαηεπζχλνληαη ζηα παξαθάησ 

 Να δηεπθνιχλνπλ ηελ θαηάθηεζε ηεο θνηλσληθήο γλψζεο πνπ 

ζεσξείηαη φηη απνπζηάδεη πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί θαη ε θνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ 



59 
 

 Να εληζρχζνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζε 

πεξίπησζε πνπ ην έιιεηκκα βξίζθεηαη ζηελ εθαξκνγή ηεο θάζε 

δεμηφηεηαο. 

 Να κεηψζνπλ ηα πξνβιήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ αληαγσληζηηθή 

ζπκπεξηθνξά 

 Να εληζρχζνπλ ηε γελίθεπζε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο λέαο δεμηφηεηαο 

πνπ έρεη θαηαθηεζεί  

 

 

 

Β.1.6 Ζ θνηλσληνγλσζηηθή ζεσξία 

Bandura,1977 

Mε ηελ θνηλσληνγλσζηηθή ζεσξία ηνπ Bandura 1977 ,αλνίγνληαη λένη δξφκνη 

ζηε ζεσξία ηεο γλσζηηθήο αλάπηπμεο θαη εμέιημεο .Ο πξψηνο ςπρνιφγνο πνπ 

επαλεμεηάδεη ηε ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεσξία κάζεζεο, αξρίδεη λα ζεψξεη ειιεηκκαηηθέο 

ηηο πξαθηηθέο ηεο ελίζρπζεο θαη πξνζζέηεη ηνλ δηθφ ηνπ ζεκέιην ιίζν ζηελ ςπρνινγία 

θαη ηελ εθπαίδεπζε. χκθσλα κε ηε ζεσξία απηή ε αλζξψπηλε ιεηηνπξγία ζηεξίδεηαη 

ζηα αλζξψπηλα δίθηπα. (Bandura,1986)Σν άηνκν επεξεάδεηαη απφ απηά ζε ηέηνην 

βαζκφ, ψζηε λα θηάλεη ζην ζεκείν λα δηακνξθψλεη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ κέζα απφ 

απηά Ζ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, είλαη απηή πνπ εμσζεί ηα άηνκα λα δξνπλ, λα 

νξγαλψλνληαη, λα νξίδνπλ ηεξαξρίεο αθφκα θαη λα ζέηνπλ πεξηνξηζκνχο θαη θαλφλεο. 

Μέζα ζε απηά ηα ζπζηήκαηα ηα άηνκα μερσξηζηά αλαπηχζζνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπο 
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θαη ζέηνπλ ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπο ζηφρνπο κε ηειηθφ απνηέιεζκα λα αλαπηχζζνληαη 

πξνζσπηθά. 

Αλέπηπμε ηελ άπνςε φηη ε δηαδηθαζία-θιεηδί ζηε κάζεζε είλαη ε παξαηήξεζε 

ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο. Μέζα απφ πεηξακαηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ δελ 

πεξηείραλ ακνηβέο θαη πνηλέο θαηέιεμε φηη ε αιιαγή κηαο ζπκπεξηθνξάο είλαη 

δπλαηφλ λα ζπληειείηαη κέζα απφ κηθξφηεξεο δηεξγαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ηελ 

ψξα ηεο παξαηήξεζεο.  

H κάζεζε είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ βαζίδεηαη ζηελ επεμεξγαζία ηεο 

πιεξνθνξίαο Ζ δηαδηθαζία ηεο παξαηήξεζεο θαηεπζχλεηαη απφ ηέζζεξεηο άιιεο 

δηαδηθαζίεο 

 Σε δηαδηθαζία ηεο πξνζνρήο, ε νπνία επζχλεηαη γηα ηελ εμεξεπλήζεη 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ή ηεο έπν παξαηήξεζε θαηάζηαζεο. Δπίζεο κέζσ 

ηεο πξνζνρήο δεκηνπξγνχληαη ζθέςεηο θαη αληηιήςεηο γηα ην 

παξαηεξνχκελν «πιηθφ» 

 Σε δηαδηθαζία ηεο δηαηήξεζεο, ε νπνία θηλεηνπνηείηαη απφ 

πξνζσξηλέο εκπεηξίεο ηηο νπνίεο κεηαηξέπεη απφ κλεκνληθέο 

αλαπαξαζηάζεηο ζε ζπκβνιηθέο ζπιιήςεηο. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

ηξνθνδνηνχληαη εζσηεξηθά κνληέια αλαπαξαγσγηθψλ αληηδξάζεσλ 

θαη πξφηππα δηνξζσηηθψλ αληηδξάζεσλ. 

 Δπίζεο έλα ππνζχζηεκα ην νπνίν θηλεηνπνηείηαη κε ηελ παξαηήξεζε 

είλαη απηφ ηεο παξαγσγήο ην  νπνίν θαη θαηεπζχλεη ην ζπληνληζκφ 

άιισλ δεμηνηήησλ κέζα ζηα λέα κνληέια αληίδξαζεο. 

 Σέινο ε δηαδηθαζία ηεο θηλεηνπνίεζεο θαζνξίδεη αλ νη λέεο  δεμηφηεηεο  

πνπ απνθηήζεθαλ κε ηελ παξαηήξεζε ζα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή. 
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Ζ παξαηήξεζε θαη φιεο νη παξαπάλσ δηαδηθαζίεο είλαη αλαγθαίν λα 

ζπλππάξρνπλ καδί κε ηελ αλαηξνθνδφηεζε(feedback).Δηδηθφηεξα ε αλαηξνθνδφηεζε 

απνηειεί ηε γέθπξα αλάκεζα ζε απηφ πνπ θάπνηνο πηζηεχεη θαη ζε απηφ πνπ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα κπνξεί λα θάλεη, ελψ ηαπηφρξνλα ην πξνσζεί λα ελζαξθψζεη ηελ 

θαηλνχξηα γλψζε  ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. ηε δηαδηθαζία ηεο πξάμεο, φηαλ ηα άηνκα 

πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ θάηη πνπ μέξνπλ ζεσξεηηθά, ρξεηάδνληαη πξαθηηθή εμάζθεζε 

θαη πνιιέο επαλαιήςεηο κέρξη λα θηάζνπλ ζηελ απαξαίηεηε επρέξεηα θαη επάξθεηα 

ηεο δεμηφηεηαο απηήο. ηε δηαδηθαζία απηή παξέρνληαη νη απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο 

γηα ηελ θαιχηεξε απφδνζε ζε απηή ηελ πξάμε. Ο Bandura (2015) δίλεη ην παξάδεηγκα 

κηαο θαηάζηαζεο πνπ  θάπνηνο επηδηψθεη λα κάζεη ζθη. ηελ πξαγκαηηθφηεηα,  νη 

νδεγίεο-δηνξζψζεηο(feedback) πνπ ζα δνζνχλ απνηεινχλ ηε γλψζε πνπ θάπνηνο ζα 

πξέπεη λα θαιχςεη πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη απνηειεζκαηηθφηεηα ζε απηή ηελ  

θαηλνχξηα γλψζε. 

πλνιηθά, ε ζεσξία ηεο θνηλσληνγλσζηηθήο κάζεζεο  ηνπ Bandura,κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί θαη ζε παηδηά κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε γηαηί αζρνιείηαη κε ηελ ελίζρπζε 

ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο. Βαζηθή 

ππφζεζε θαη ζεκέιηνο ιίζνο ηεο ζεσξίαο απηήο είλαη φηη νη γλσζηηθέο δνκέο 

αλαπηχζζνληαη κέζσ ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο. Οη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο 

εληζρχνληαη κέζσ ηεο παξαηήξεζεο θαη ηεο  επίδεημεο πξνηχπνπ (Quiely,2007) 
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Β.1.7 Αμηνιόγεζε πξνγξάκκαηα θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ 

 ε έξεπλα πνπ είρε δηεμαρζεί  απφ ηνπο  Bannerman,Sheldon Sherman ην 

1991 κε ζρεδηαζκφ κειέηεο πνιιαπιήο αξρηθήο θαηάζηαζεο(Muliple baseline desigh) 

ζην παλεπηζηήκην ηνπ Κάλζαο επηιέρζεθαλ 3 πεξηπηψζεηο αηφκσλ κε λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε, ρσξίο πξνθνξηθφ ιφγν. Ο ζθνπφο ήηαλ λα δηδαρζνχλ ηελ πξαθηηθή 

δεμηφηεηα λα εθθελψλνπλ ην ρψξν πνπ βξίζθνληαη ζε πεξίπησζε αθνχζκαηνο 

ζεηξήλαο πνπ πξνεηδνπνηεί γηα ππξθαγηά Οη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ  ήηαλ ε 

κίκεζε  πξνηχπνπ ,ε παξαθίλεζε ε ελίζρπζε θαη ε ακνηβή .Σν απνηέιεζκα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο παξέκβαζεο απνδείρζεθε ζεηηθφ θαη ε παξέκβαζε ήηαλ επηηπρήο. 

 Σν 1980  πξαγκαηνπνηείηαη πείξακα   απφ ηνλ Bates κέζσ ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ Ηιηλφηο. Σν δείγκα πξνέξρνληαλ απφ δεθαέμη άηνκα πνπ είραλ 

δηαγλσζηεί κε κέηξηα θαη ειαθξά  λνεηηθή θαζπζηέξεζε. ηα άηνκα απηά 

πξαγκαηνπνηήζεθε παξέκβαζε ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο φπσο ε θαζνδήγεζε, ε 

κνληεινπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, ην παηρλίδη ξφισλ ε ζεηηθή αλαηξνθνδφηεζε θαη ε 

γελίθεπζε. ηελ νκάδα ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ δψδεθα 

ζπλεδξίεο κε ζθνπφ λα γίλεη ελίζρπζε  ζπγθεθξηκέλσλ δηαπξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ. 

πγθεθξηκέλα νη δεμηφηεηεο πνπ είραλ ηεζεί ζαλ ζηφρνη ήηαλ ε εηζαγσγή ζε κηα 

ζπδήηεζε, ε δεμηφηεηα πνπ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ θάπνηνο λα δεηήζεη βνήζεηα ζε 

έλα έξγν, δηαρείξηζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο κέζα ζε νκάδα θαη ε δηαρείξηζε ηεο 

θξηηηθήο απφ ηξίηνπο. Ζ έξεπλα απηή έδεημε φηη νη ελήιηθεο θαηέθηεζαλ θαηλνχξηεο 

δεμηφηεηεο φπσο θάλεθε απφ αμηνιφγεζε πνπ πξνήιζε απφ ζελάξην θαηάζηαζεο ζε 

έλα παηρλίδη ξφισλ.  

ε πεηξακαηηθή κειέηε (Emecen,2011)αμηνινγήζεθαλ θνηλσληθέο  δεμηφηεηεο 

πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ην κνίξαζκα θαη ηελ έθθξαζε επγλσκνζχλεο  (sharing and 
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thanking skills)ζπγθξίλνληαο  ηελ κέζνδν ηεο απεπζείαο δηδαζθαιίαο θαη ηε κέζνδν 

επίιπζεο πξνβιήκαηνο. ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε, θαη ζπγθξίλνληαο ηηο δχν 

κεζνδνινγηθέο πξνζέγγηζεο ε απεπζείαο δηδαζθαιία απνδείρζεθε πην 

απνηειεζκαηηθή. Ζ ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ πεξηέρεη θαη ηε 

δηαδηθαζία ηεο κίκεζεο πξνηχπνπ έδεημε ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ παξαπάλσ 

πεηξακαηηθή έξεπλα θαη πξνήγαγε ηηο 2 παξαπάλσ θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ζε 2 παηδηά 

έλα αγφξη θαη έλα θνξίηζη ειηθίαο 11-13 εηψλ 

 

 

Β.1.8 Αμηνιόγεζε θνηλσληθώλ παξεκβάζεηο κε ηε ρξήζε ηνπ Αλαιπηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο Skillstreaming the elementary school πνπ  

ηα πιαίζηα πξφζθαηεο έξεπλαο (Yarian,2014) ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

Αλαιπηηθφ πξφγξακκα θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζε επίπεδν ζρνιηθήο ηάμεο δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ πνπ θνηηνχζαλ 15 καζεηέο ειηθίαο ελλέα κε έληεθα εηψλ, 14 απφ ηνπο 

νπνίνπο ήηαλ Αθξνακεξηθαληθήο θαηαγσγήο. O ζθνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα 

αμηνινγεζεί ε παξέκβαζε skillstreaming ζηελ αλαζεσξεκέλε ηεο έθδνζε 

(McGinnis,2012).θνπφο ηεο έξεπλαο απηήο ήηαλ λα αμηνιφγεζε αλ ην Α.Π ζα 

κπνξνχζε λα κεηψζεη θαηαζηάζεηο ζπγθξνχζεσλ ζηηο νπνίεο ζα ρξεηάδνληαλ λα 

παξέκβεη ν δάζθαινο. Ζ έξεπλα είρε ζρεδηαζηεί γηα λα αμηνινγεζεί πξηλ θαη κεηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Παξά ην γεγνλφο φηη ηα απνηειέζκαηα δελ έδεημαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε απφ ην πξηλ ζην κεηά ,σζηφζν νιφθιεξε ε 

επίδξαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ ήηαλ εχθνιν λα θαηαγξαθεί. Ο εξεπλεηήο 

θαηαγξάθεη φηη ηα παηδηά αλέπηπμαλ δεμηφηεηεο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο πνπ είρε 

εζηηάζεη, κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έζεηε ην Α.Π φπσο «Να δηαρεηξίδνληαη θαηαζηάζεηο 
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ζηηο νπνίεο ηα παηδηά βξηζθφληνπζαλ ζε αληηκεηψπηζε θαηεγνξηψλ» «Να 

δηαρεηξίδνληαη ην ζπκφ ηνπο. Πνιιέο θνξέο παξαηεξήζεθε απφ ηνλ εξεπλεηή φηη νη 

καζεηέο έθαλαλ ρξήζε ζηξαηεγηθψλ φπσο θαηακέηξεζε βεκάησλ, θσλαρηή ζθέςε 

πξηλ εκπιαθνχλ ζε ζχγθξνπζε πξνθεηκέλνπ λα ραιαξψζνπλ θαη λα απηφ ξπζκηζηνχλ. 

Αθφκα ζχκθσλα κε καξηπξία ηνπ εξεπλεηή βειηηψζεθε ην ζπλνιηθφ θιίκα ζηελ ηάμε 

πξάγκα πνπ επίζεο δελ ήηαλ εχθνιν λα θαηαγξαθεί ζε δεδνκέλα. 

ε άιιε έξεπλα (Salim,2017)ρξεζηκνπνηήζεθε ε ίδηα πξνζέγγηζε γηα λα 

αμηνινγεζνχλ νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο 12 παηδηψλ  πξνζρνιηθήο ειηθίαο. 

πγθεθξηκέλα ηα παηδηά θπκαίλνληαλ ειηθηαθά απφ ηα 3 κέρξη ηα 4 έηε θαη είραλ ην 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη απνξξίπηνληαλ απφ ηελ νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ ζχκθσλα κε 

θαηαγξαθέο θνηλσληνκεηξηθνχ επηπέδνπ. Ζ παξέκβαζε αμηνινγήζεθε θαη έδεημε 

ζεκαληηθή βειηίσζε ζηηο  θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη ζηελ απνδνρή απφ ηελ νκάδα 

ζπλνκειίθσλ .Βειηίσζε ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ζεσξήζεθε ε θαηάθηεζε 

θαηλνχξησλ δεμηνηήησλ απφ ηε ζηνρνζεζία ηνπ πξνγξάκκαηνο φπσο «Να κάζνπλ λα 

δηαρεηξίδνληαη ηα ιάζε ηνπο» Ζ ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

ζεσξήζεθε φηη βειηηψζεθε απφ ηελ θαηάθηεζε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ φπσο : «Να 

κάζνπλ λα αθνχλε θαη «Να κάζνπλ λα είλαη εηιηθξηλήο» .Απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ε θαηάθηεζε ηεο δεμηφηεηαο πνπ ιέγεηαη: «Δλαιιαθηηθή ζηελ επίιπζε 

πξνβιήκαηνο» ζεσξήζεθε φηη βειηίσζε ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη θαηά ζπλέπεηα 

ηελ απηνεθηίκεζε ησλ παηδηψλ. Κάζε κηα δεμηφηεηα αληηζηνηρνχζε ζε έλα αιπζηδσηφ 

θχθιν ζεηηθψλ επηδξάζεσλ ζε πνιιά επίπεδα φπσο ζε αθαδεκατθφ θαη δηαπξνζσπηθφ 

Δηδηθφηεξα, αλέπηπμαλ ζπλεξγαηηθέο δεμηφηεηεο θαη απμήζεθε ην επίπεδν θηιηθψλ 

ζρέζεσλ.  

Δπίζεο πξφζθαηε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο Holbe-Holden,2017 έδεημε 

ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηε βειηίσζε ηεο εηθφλαο παηδηψλ πνπ παξνπζίαδαλ 
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αθαηάιιειε ζπκπεξηθνξά θαη είραλ πνιιέο αλαθνξέο ζην γξαθείν ηνπ δηεπζπληή. Σα 

παηδηά απηά θνηηνχζαλ ζηελ Πέκπηε δεκνηηθνχ. Με ηελ πξναγσγή ζπγθεθξηκέλσλ 

θνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαηάθεξαλ λα κεηψζνπλ ηηο αλαθνξέο. Οη πεξηνρέο ηεο 

θνηλσληθήο ηθαλφηεηαο πνπ βειηηψζεθαλ ήηαλ λα κάζνπλ λα απνθεχγνπλ ηε 

ζχγθξνπζε, λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ απηνέιεγρν, ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο, λα κάζνπλ 

ηερληθέο γηα λα ραιαξψλνπλ, λα αλαγλσξίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο.  

Παξνκνίσο  ζε κεηααλάιπζε ησλ Cook, Gresham, kern, Barreras, Thor nton, 

Crews, απφ ην ηλζηηηνχην ηνπ Hammil γηα ηηο αλαπεξίεο ην 2008, βξέζεθε φηη 

πξνγξάκκαηα θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ κε θνηλσληνγλσζηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ , 

παξφκνην κε απηφ πνπ επηιέρζεθε γηα ηελ παξνχζα έξεπλα είραλ πεξηζζφηεξν ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ζε καζεηέο γπκλαζίνπ, ζην ζπκπεξηθνξηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα 

,ζε ζρέζε κε πξνγξάκκαηα πνπ ζηεξίδνληαλ απνθιεηζηηθά ζηε ιεηηνπξγηθή ή 

γλσζηηθή πξνζέγγηζε. πγθεθξηκέλα φηαλ κηα παξέκβαζε ρξεζηκνπνηεί ηε ζαθή 

δηδαζθαιία ηε κίκεζε πξνηχπνπ ην παηρλίδη ξφισλ, ηελ αλαηξνθνδφηεζε είλαη πνιχ 

πην πηζαλφ λα θέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα 
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Β.1.9 H Γηδαζθαιία θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ κέζσ Αλαιπηηθώλ Πξνγξακκάησλ 

πνπδώλ  πνπ ελζσκαηώλνπλ ελδεδεηγκέλεο πξαθηηθέο (Social skills Trainning) 

Ζ παξνχζα δηδαζθαιία θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ επηιέρζεθε λα γίλεηαη εληνο 

ζρνιηθνχ πιαηζίνπ επεηδή απνηειεί ην θπζηθφ πιαίζην πνπ θηλείηαη ην παηδί θαη 

επίζεο ε ελδερφκελε δηδαζθαιία 1:1 δελ ζα κπνξνχζε λα θέξεη ζηελ επηθάλεηα 

θνηλσληθέο δπζθνιίεο ο ε νπνίεο πξνθχπηνπλ κφλν κε ηελ αιιειεπίδξαζε. Απηή ε 

επηινγή ζπκθσλεί κε ηηο ηειεπηαίεο επηηαγέο ηνπ Ακεξηθαληθήο λνκνζεζίαο γηα ηα 

παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο πνπ ππνδεηθλχεη φηη ηα άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο  κπνξνχλ πιένλ λα εθπαηδεχνληαη καδί κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο πνπ δελ 

παξνπζηάδνπλ εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο δπζθνιίεο θαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζην γεληθφ 

Αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ (De Weaver &Kropf,1992 ζην: Quigley,2007) 

‘Έλα δεχηεξν θνκβηθφ ζεκείν ζηελ λνκνζεζία είλαη φηη κπνξνχλ λα 

ιακβάλνπλ εηδηθή  ρξεκαηνδφηεζε γηα ζρνιείν θαη αλψηεξεο ζπνπδέο (Ο πην 

πξφζθαηνο λφκνο κε ηίηιν :  «Καλέλα παηδί λα κε κέλεη πίζσ» δεκηνπξγεί έλα πιαίζην 

πνπ ελζαξξχλεη πεξηζζφηεξν ηε ζπκπεξίιεςε θαη απηή ε ινγηθή έρεη κεγαιχηεξν 

αληίθηππν ζηα παηδηά κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε.. (Shiner,2000 ζην: Quigley,2007) 

Δπνκέλσο ην Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζηα ζρνιεία έρνπλ αιιάμεη πξνζαλαηνιηζκφ, 

θαη θάπνηα απφ απηά απεπζχλνληαη ζε παηδηά κε ή ρσξίο δπζθνιίεο ,ελψ ηα πεξηζζφηεξα 

ζρεδηάδνληαη γηα ην ρηίζηκν ηζρπξψλ δεζκψλ αλάκεζα ζηνπο καζεηέο ζε φιε ηελ ηάμε. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ ε έξεπλα, ε επηζηεκνληθή γλψζε θαη ηα επηηεχγκαηα ηεο ςπρνινγίαο, πνπ 

ηψξα γίλνληαη πξνζηηά γηα ην δάζθαιν ζηε ζρνιηθή ηάμε. Δπνκέλσο  , ε δηδαζθαιία 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ γίλεηαη πξνζηηή θαη κεηαθέξεηαη  ζε ζρνιηθφ επίπεδν 

,ελζσκαηψλνληαο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα πξαθηηθέο απφ ηα πην πξφζθαηα πνξίζκαηα ησλ 

εξεπλψλ. 
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  Με βάζε ηελ παξαπάλσ ζεκειίσζε, αλαπηχρζεθαλ Δηδηθά Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα 

πνπδψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δηδαζθαιία θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ.  Πνιπάξηζκα είλαη ηα 

πξνγξάκκαηα θαη νη παξεκβάζεηο πνπ δηδάζθνπλ θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ζε ζρνιεία, θπξίσο 

ζηηο Ζ.Π.Α θαη θηλνχληαη  ζε απηφ ην πιαίζην. Μηα απφ ηηο παξεκβάζεηο απηέο είλαη ην „Fast 

track  project’ην νπνίν απεπζχλεηαη ζε καζεηέο δεκνηηθνχ θαη δηαξζξψλεηαη ζε ηξία επίπεδα. 

ε έλα πξψην επίπεδν, απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο καζεηέο, εληνπίδνληαο ζε απηφ ην ζηάδην 

ηα παηδηά πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν. ε έλα δεχηεξν επίπεδν, γίλεηαη πην εληαηηθή 

παξέκβαζε γηα ηα παηδηά πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξε αλάγθε απφ παξέκβαζε .ε ηειεπηαίν 

επίπεδν, γίλεηαη πεξεηαίξσ παξέκβαζε ζηα παηδηά εθείλα πνπ δελ έδεημαλ θάπνηα 

βειηίσζε ζηα δχν πξνεγνχκελα επίπεδα. Τπάξρεη ηκήκα πνπ δηδάζθνληαη θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο κε κίκεζε πξνηχπνπ θαη θνχθιεο.(Dodge,2008) 

 Αθφκα έλα Αλαιπηηθφ πξφγξακκα πνπδψλ ζρεδηαζκέλν γηα λ δηδάζθεηαη 

απφ ην δάζθαιν ηεο ηάμεο είλαη ην  “Nurturing Skills curriculum” θαη βαζίδεηαη ζηε 

θχζε ησλ θνηλσληθψλ ειιεηκκάησλ, δηδάζθνληαο κέζσ ηεο απηνθαζνδήγεζεο θαη 

απμάλνληαο ηηο ζεηηθέο θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο (procosial skills).Μηα άιιε 

παξφκνηνπ ηχπνπ παξέκβαζε πνπ εθαξκφδεηαη ζηα ζρνιηθά πιαίζηα νλνκάδεηαη 

FAST θαη δηδάζθεη ηνπο καζεηέο θπξίσο θάπνηεο ζηξαηεγηθέο γηα ηε ζσζηή ιήςε 

απνθάζεσλ, φπσο λα ζηακαηνχλ γηα λα ζθέθηνληαη. Γίλνληαη επίζεο ηδέεο γηα 

ελαιιαθηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκφζνπλ θαη ηα παηδηά παξνηξχλνληαη 

λα αμηνινγήζνπλ ηελ θαιχηεξε ελαιιαθηηθή αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε . 

Παξεκβάζεηο φπσο ην SLAM εθαξκφδνληαη θάζε θνξά πνπ ππάξρνπλ αξλεηηθά 

ζήκαηα απφ ζπλνκήιηθνπο. ην παηδί δηδάζθεηαη ζηξαηεγηθέο  φπσο ε παξαπάλσ λα 

ζηακαηάεη θαη λα ζθέθηεηαη. ηε ζπλέρεηα αληηκεησπίδεη ηελ θαηάζηαζε, κε ηε ζπδήηεζε θαη 

ηελ επηινγή ησλ θαηαιιειφηεξσλ ελαιιαθηηθψλ. 
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 Ζ ζρνιηθή παξέκβαζε ASSET αθνινπζεί δνκεκέλε δηδαζθαιία ,φπσο ε 

αθνινπζία ηεο πεξηιακβάλεη ηελ θαζνδήγεζε φπνπ ε θάζε δεμηφηεηα αλαιχεηαη ζε 

επηκέξνπο βήκαηα. Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα επίδεημεο πξνηχπνπ θαη ζηε ζπλέρεηα νη 

καζεηέο δνθηκάδνπλ κε πξφβεο λα εθαξκφζνπλ ηε δεμηφηεηα. Σέινο παξέρεηαη 

άζθεζε γηα ην ζπίηη πξνθεηκέλνπ λα γεληθεπηεί ε δεμηφηεηα.(Kavale et al 2004) 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ην ζρνιείν αιιάδεη πξνζαλαηνιηζκφ θαη θαιείηαη λα 

θάλεη πξάμε πεξηζζφηεξα απφ φηη έθαλε ζην παξειζφλ. Ηδηαίηεξα θαη επξέσο πιένλ 

δηαδεδνκέλε ζηελ Ακεξηθή, ε θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθή κάζεζε, ή αιιηψο social 

emotional learning (SEL) ηνλ Greenberg et al.,2003 αλαθέξεηαη φηη νη καζεηέο πνπ 

εγγξάθνληαη ζήκεξα ζηα ζρνιεία είλαη πνιινί πεξηζζφηεξνη θαη θαινχληαη λα έρνπλ 

θαηαθηήζεηο ζε βαζηθέο θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέ δεμηφηεηεο γηα ηελ επηηπρία 

ηνπο ζηε δσή θαη ζηε κάζεζε. Ζ ηδέα ηεο ζπκπεξίιεςεο απαηηεί ηθαλφηεηεο 

δηαπξνζσπηθνχ θαη θνηλσληθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ ζα δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν κε ηελ 

ίδηα βαξχηεηα θαη ζνβαξφηεηα φπσο ηα ππφινηπα αθαδεκατθά αληηθείκελα, κέζα ζηα 

ζρνιηθά πιαίζηα.  Έηζη εμέρνπζα ζέζε έρεη ε αλάπηπμε ζπκπεξηθνξψλ θαη 

ζπλαηζζεκάησλ πνπ ζα θάλεη ηα παηδηά λα δεκηνπξγνχλ ηζρπξνχο δεζκνχο θηιίαο. 

ηε βάζε απηή, δηδάζθνληαη δεμηφηεηεο θηιίαο θαη ελζπλαίζζεζεο, επίιπζεο 

δηαπξνζσπηθψλ δηαθνξψλ, επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, δεμηφηεηεο δηαρείξηζεο ζπκνχ. 

 Οη ηνκείο πνπ επηδηψθεηαη λα αλαπηπρζνχλ είλαη ν γλσζηηθφο , ν ηνκέαο 

ξχζκηζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ν θνηλσληθφο ,θαη ν ηνκέαο ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ. 

Έηζη, ππνζηεξίδεηαη φηη ην παηδί ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ ζα δηδάζθεηαη ηνλ ηξφπν 

λα κεηαθξάδεη επηηπρψο ηα θνηλσληθά ζήκαηα θαη ζα θαζνδεγείηαη απνηειεζκαηηθά 

ζηελ επίιπζε θνηλσληθψλ θαηαζηάζεσλ. Γηδάζθεηαη λα αλαγλσξίδεη απνηειεζκαηηθά 
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θαη λα εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. Σέινο εμαζθείηαη ζηε ξχζκηζε θαη ηε 

δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ηνπ αληηδξάζεσλ. Δηδηθά ζηε βάζε ηεο δηαρείξηζεο 

ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ην παηδί καζαίλεη  

 Να θαηαλνεί θαη λα εξκελεχεη ηα θνηλσληθά  κελχκαηα 

 Να επηιχεη ζπγθξνπζηαθέο θαηαζηάζεηο 

 Να επηιχεη θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο 

 Να θαηαθηά ζεηηθέο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο (prosocial skills) 

Οη λέεο εμειίμεηο ζην ρψξν ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ δίλνπλ πνιχ ελζαξξπληηθά 

κελχκαηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ηδέαο ηεο έληαμεο φισλ ησλ παηδηψλ ζηελ ζρνιηθή 

θαη πξνζσπηθή πξφνδν, ζηε κείσζε θαη πξφιεςε ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ ζεκάησλ ζηα 

πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ, θαη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγία ζηνπο ζρνιείνπ σο 

βαζηθνχ θνηλσληθνπνηεηηθνχ παξάγνληα. (Jones, Brush, Bailey, Brion-

Meisels,McIntyre,Κahn,Nelson θαη Stickle.2017) 

 ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο παξέκβαζεο ε εζηίαζε πεξηνξίζηεθε  ζε πξφγξακκα 

πνπ απεπζχλεηαη ζηνλ ηδηαίηεξν ηξφπν κάζεζεο ζε παηδηά κε ζπκπεξηθνξηθέο  θαη 

πξνζαξκνζηηθέο δπζθνιίεο ιφγσ εγγελψλ λνεηηθψλ δπζθνιηψλ θαη κε βάζε ηε 

ινγηθή απηή  ζα αλαιπζνχλ ηξφπνη θαη ηαθηηθέο δηδαζθαιίαο. 

 

 

 

Α.2.10 Σo Διιεληθό Αλαιπηηθό πξόγξακκα πνπδώλ γηα Παηδηά κε 

ειαθξά θαη κέηξηα Ννεηηθή Καζπζηέξεζε 

Ζ δηδαζθαιία κε βάζε ην Διιεληθφ Αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα 

παηδηά κε ειαθξά θαη κέηξηα λνεηηθή θαζπζηέξεζε πξνηείλεη πνιιέο απφ ηηο 
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παξαπάλσ πξαθηηθέο φπσο αλαθέξζεθαλ ζην θεθάιαην απηφ. ε ελδειερή γηα ην 

δάζθαιν πεξηγξαθή ησλ δηδαζθαιηψλ ζηελ πεξηνρή ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ  

πξνηείλεηαη αξρηθά ,ηελ παξνπζίαζε ελφο βίληεν ,ζην νπνίν λα παξνπζηάδνληαη 

ζπλνκήιηθνη λα εμαζθνχλ κηα δεμηφηεηα ,φπσο ηε δεμηφηεηα «αθξόαζεο –νκηιίαο» 

«ιέσ επραξηζηώ θαη παξαθαιώ», «κνηξάδνκαη πξάγκαηα ζηελ ηάμε». «Σπζηήλσ ηνλ 

εαπηό κνπ ». 

Ζ ηαθηηθή απηή πνπ πξνηείλεηαη ,πξνζεγγίδεη πνιχ ηηο αξρέο ηεο 

θνηλσληνγλσζηηθήο ζεσξίαο θαη ηεο κίκεζεο πξνηχπνπ. Πξνηείλεηαη 

βηληενζθνπεκέλν κνληέιν ή αθφκα θαη κίκεζε δσληαλνχ πξνηχπνπ αθνχ ν δάζθαινο 

παξνπζηάζεη δσληαλά κηα δεμηφηεηα. ηε ζπλέρεηα πξνηείλεηαη λα παίδνπλ ηελ 

δεμηφηεηα πνπ κφιηο παξαθνινχζεζαλ ζε δεπγάξη, παίδνληαο παηρλίδη ξφισλ ζε 

πξαγκαηηθά ζελάξηα (Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ-Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην ,2004) 

Γηα ην Διιεληθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα καζεηέο κε ειαθξά θαη 

κέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε(2004) βαζηθνί ζηφρνη θαη πξνηεξαηφηεηα είλαη αξρηθά ε 

έληαμε ζην γεληθφ πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ, ε ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ζθνπφ 

ηνλ θαιχηεξν ζρεδηαζκφ ησλ δηδαζθαιηψλ θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ καζεηψλ. Σξίηε θαη βαζηθή πξνηεξαηφηεηα 

είλαη λα εκπινπηηζηεί ε δηδαζθαιία κε ζηφρνπο πνπ ζα  πξνσζνχλ ηαπηφρξνλα ηελ 

ελίζρπζε γλσζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ φπσο θαη ηελ πξνεηνηκαζία γηα ηελ 

είζνδν ζηελ επαγγεικαηηθή δσή. 

Δηδηθφηεξα ε δφκεζε ηνπ ζρνιείνπ ζα πξέπεη λα ζηεξίδεη ηηο αιιειεπηδξάζεηο 

θαη λα ιεηηνπξγεί ζε φζν ην δπλαηφ ιηγφηεξν πεξηνξηζηηθά πιαίζηα. Δπίζεο ζα πξέπεη λα 

θαιιηεξγεί ην θιίκα απνδνρήο θαζψο ηδηαίηεξνο ιφγνο γίλεηαη γηα ηελ ζρέζε κεηαμχ 
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εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ φπσο επίζεο θαη ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε 

ζηηο γεληθφηεξεο δξάζεηο θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ ζρνιείνπ.  

Αλαθνξηθά κε ηελ θνηλσληθή ηθαλφηεηα ην ζχγρξνλν Α.Π πνπδψλ θάλεη ιφγν γηα 

ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ θαη 

ππνγξακκίδεη ηε ζχγρξνλε αλαγθαηφηεηα γηα αλάπηπμε πξνζαξκνζηηθψλ δεμηνηήησλ. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο δπζθνιίεο αιιά θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ζπλππάξρνπλ ζηελ ίδηα 

ςπρνθνηλσληθή νξγάλσζε ζεσξείηαη δπλαηή ε βειηίσζε ζε πξνζσπηθφ αιιά θαη θνηλσληθφ 

πεδίν. 

Ηδηαίηεξε έκθαζε ,φπσο  πξνθχπηεη απφ ην ζχγρξνλν νξηζκφ γηα ηε Ν.Κ δίλεηαη ζην 

ζπλδπαζκφ θνηλσληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ  δεμηνηήησλ κε ζθνπφ ηελ ελζσκάησζε ζην 

παξαγσγηθφ γίγλεζζαη. Οη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ παηδηψλ κε λνεηηθά πξνβιήκαηα εζηηάδνληαη 

ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα θαη ηα ειιείκκαηα  εληνπίδνληαη ζηε δηαπξνζσπηθή ζπκπεξηθνξά, ζε 

δεηήκαηα απηνεθηίκεζεο θαη αξλεηηθά θίλεηξα επίηεπμεο. Γηα ην ιφγν απηφ ε δηδαζθαιία 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θξίλεηαη απφιπηε πξνηεξαηφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ.  

ηελ θαηάηαμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ νη δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο θαηέρνπλ 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζέζε θαζψο είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηε 

δηαηήξεζε θηιηθψλ ζρέζεσλ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν πνπ θαζνξίδεη ηελ ελζσκάησζε θαη ηεο 

επηθνηλσλία κε ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Αλάκεζα ζηηο ππφινηπεο θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα ηεο απηνεθηίκεζεο. Ζ 

ελίζρπζε θαη θαηαλφεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ αηφκσλ απηψλ βνεζά ζηνλ θαιχηεξν 

πξνζδηνξηζκφ ηεο ζέζεο θαη ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπο ζηελ νκάδα ηνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν 

εληάζζνληαη θαζψο θαη ζηελ ππέξβαζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. Δπίζεο ζεκαληηθή 

ζεκαζία έρεη ε θαιιηέξγεηα επηθνηλσληαθψλ  δεμηνηήησλ  πνπ αθνξνχλ ηε ιεθηηθή θαη κε 

ιεθηηθή επηθνηλσλία. (Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ-Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην 

,2004) 
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3
ν
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

 

ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ SKILLSTREAMING 

Α.3.1 Κξηηήξην επηινγήο 

  Οινθιεξψλνληαο ηελ έξεπλα πνπ ζρεηίδεηαη κε  ηνλ ηξφπν πνπ ηα παηδηά ηεο 

ηππηθήο αλάπηπμεο αληηιακβάλνληαη θαη θαηαθηνχλ ηε λέα πιεξνθνξία γηα ηνλ 

θφζκν φζν, θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ θπξηφηεξσλ εκπνδίσλ πνπ πεξηνξίδνπλ ηα παηδηά 

κε λνεηηθή πζηέξεζε λα απνθηήζνπλ θνηλσληθή ηθαλφηεηα(κεησκέλεο δεμηφηεηεο 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ, δηαηαξαρή ζηε ζπλαηζζεκαηηθή αληαπφθξηζε, κεησκέλεο 

ηθαλφηεηεο εξκελείαο ησλ θνηλσληθψλ ζπλδηαιιαγψλ) έγηλε επηινγή ελφο αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο πνπ ζα δηδάζθεη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ θνηλσληθή 

ελζσκάησζε ησλ παηδηψλ κε ηδηαίηεξεο πλεπκαηηθέο δπζθνιίεο.  

Ζ ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε πνπ ζα επηιέγνληαλ έπξεπε λα δίλεη ζην παηδί ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαλ  γηα ηελ επηηπρή εθηέιεζε κηαο δεμηφηεηαο, 

λα επεμεγεί αλαιπηηθά ηξόπνπο αληίδξαζεο, ζε ελδερφκελα πεξίπινθα ζελάξηα πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα πξνθχςνπλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Πξαθηηθέο πνπ πξνηάζεθαλ είλαη ε 

άκεζε δηδαζθαιία, ε θαζνδήγεζε (coaching),ε κίκεζε πξνηύπνπ (modeling),ε 

εμάζθεζε (rehearsal) θαη ε παξαθίλεζε.(Kavale &Monsert,2004). 

Απφ πνιιέο έξεπλεο ζην παξειζφλ έρεη  ππνζηεξηρζεί φηη  ηα παηδηά πνπ 

θαίλεηαη λα  παξνπζηάδνπλ επηζεηηθέο ηάζεηο, είραλ ελδερνκέλσο εθηεζεί ζε παξφκνηα 

γνληθά κνληέια ζπκπεξηθνξάο ζε έλα πην πξψηκν ζηάδην αλάπηπμεο. ε έξεπλα ησλ 

Werner θαη Smith ην 1982 θάλεθε φηη αθφκε θαη λένη πνπ κεγάισλαλ  ζε 

εγθιεκαηηθφ πεξηβάιινλ ζα κπνξνχζαλ λα αλαπηχμνπλ θνηλσληθέο δεμηφηεηεο αλ 
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ππήξρε ζε ζπλερή βάζε έλα ηνπιάρηζηνλ  κνληέιν αλάινγεο ζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο  

φπσο έλαο δάζθαινο θάπνηνο εθπαηδεπηήο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο ππνθαηάζηαηα 

γνληθψλ πξνηχπσλ ε σο κέληνξεο (Mc Ginnis,2012)  

 

                                             Α.3.2 Θεσξεηηθό πιαίζην 

χκθσλα κε ηελ Mc Ginnis (2012) To πξφγξακκα απηφ αλαπηχρζεθε απφ ην 

γηαηξφ Αrlond P.Goldstein, θαζεγεηήο ζην παλεπηζηήκην ησλ πξαθνπζψλ ησλ 

Ζ.Π.Α θαη δηεπζπληήο ηνπ θέληξνπ έξεπλαο γηα ηελ επηζεηηθφηεηα θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πάλσ απφ 30 ρξφληα. Παξνπζηάζηεθε γηα πξψηε θνξά ην 1973 

θαη απνηειεί κηα απφ ηηο πξψηεο πξνζεγγίζεηο ζην ρψξν ηεο δηδαζθαιία ησλ  

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. Γηαδφζεθε επξέσο ζηηο Ζ.Π.Α θαη απνηειεί πξνζέγγηζε 

ςπρνεθπαηδεπηηθνύ ραξαθηήξα. Παξά ην γεγνλφο απηφ, νη πξαθηηθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί, πξσηίζησο αληινχληαη απφ ηελ θνηλσληνγλσζηηθή πξνζέγγηζε, 

(Bandura,1973) θαη παξάιιεια εκπινπηίδεηαη κε γλσζηηθό-ζπκπεξηθνξηζηηθέο 

ηερληθέο φπσο ε επίιπζε πξνβιεκάησλ, ε δηαρείξηζε ηνπ ζπκνύ, θαη ε πξνθνξηθή 

δηακεζνιάβεζε(McGinnis,2012,ζ.53) 

Σν θάζε άηνκν ζεσξείηαη φηη έρεη αλάγθε γηα βνήζεηα ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα 

θαη ζε αληίζεζε κε ηηο ζεξαπείεο ηαηξηθνχ ηχπνπ πνπ πξνζθέξνληαλ κέρξη εθείλε ηελ 

επνρή (1950-1960) παξέρνληαλ ε δηδαζθαιία ησλ θαηάιιεισλ θνηλσληθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηηο κε θαηάιιειεο καζεκέλεο 

ζπκπεξηθνξέο ησλ αηφκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ σο αληαπφθξηζε ζηα εξεζίζκαηα 

ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ.(Goldstein.2012).Μέρξη ηελ επνρή πνπ δηαδφζεθε ε 

δηδαζθαιία απηή ζην ρψξν ηεο ςπρνινγίαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο επηθξαηνχζαλ ηα 

ζπκπεξηθνξηζηηθά κνληέια ηξνπνπνίεζεο ζπκπεξηθνξάο. Σα κνληέια απηά είλαη 
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ζίγνπξν φηη εληζρχνπλ θαη πνιιαπιαζηάδνπλ θάπνηεο ζπκπεξηθνξέο αιιά νη 

εκπλεπζηέο ηεο δηδαζθαιίαο θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε 

πηζηεχνπλ όηη γηα λα εκθαληζηεί κηα θαηλνύξηα πην θαηάιιειε ζπκπεξηθνξά ζα 

πξέπεη λα ππάξρεη ήδε ζην ξεπεξηόξην ησλ δεμηνηήησλ πνπ γλσξίδεη ην ίδην ην 

άηνκν. Σν θίλεκα ηεο απνηδξπκαηνπνίεζεο ην 1960 ηνπνζεηεί ηέζζεξα εθαηνκκχξηα 

αζζελείο κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε έμσ απφ ηα πιαίζηα ησλ θιηληθψλ θαη έηζη 

δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε γηα απνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο ελζσκάησζεο ησλ αλζξψπσλ 

απηψλ ζην ξεαιηζηηθφ πιένλ πιαίζην δηαβίσζεο. Σν γεγνλφο απηφ θηλεηνπνίεζε ην 

γηαηξφ Goldstein λα αλαπηχμεη ηελ δνκεκέλε ζεξαπεία κάζεζεο πνπ απνηειεί θαη 

ηνλ πξνζάιακν ηεο πξνζέγγηζεο skillstreaming. 

Σελ ίδηα επνρή λέεο εμειίμεηο ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο εκθαλίδνληαη κε έλα 

πεξηερφκελν πξνζσπηθήο αλάπηπμεο φπνπ ζηφρεπαλ ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαη 

θνηλσληθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απφδνζε. Σέηνηα θηλήκαηα, φπσο εθείλν ηεο 

πξννδεπηηθήο εθπαίδεπζεο (Dewey,1938) θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο εθπαίδεπζεο 

(Miller,1976) παξάιιεια κε ηηο θαηλνηνκίεο ζηνλ ηαηξηθφ ηνκέα επλννχλ ηελ άλζεζε 

πξνγξακκάησλ δεμηνηήησλ. Οη δεμηφηεηεο απηέο ζπλάδνπλ κε εζηθέο αμίεο θαη 

βνεζνχλ ηελ θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ζε έλα πεξηερφκελν πνπ μεπεξλά 

εθείλν ησλ αθαδεκατθψλ γλψζεσλ. 

Ζ πξσηαξρηθή ηνπ ζχιιεςε εζηηαδφηαλ ζε  άηνκα γηα ελήιηθεο κε ρακειφ 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξνπ νπνίνη είραλ ειιείκκαηα ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο 

.ηελ πνξεία φκσο (1980)  ην πξφγξακκα θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ηνπ Goldstein 

ρξεζηκνπνηείηαη  γηα ηηο αλάγθεο ησλ εθήβσλ, ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη ηεο 

πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο. Eεθαξκφδεηαη, επίζεο ζε παηδηά κε επηζεηηθφηεηα θαη 

άιια πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. 
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χκθσλα κε έξεπλεο έρεη απνδεηρζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζηηο παξαθάησ εππαζείο θαη επάισηεο νκάδεο παηδηψλ. ε Παηδηά κε 

ζχλδξνκν Asperger(Lopata,Thomeer,bolker, & Nida,2006;Σse,Strulovitch, Tagalakis, 

Meng, & Fombonne,2007).ζε πιεζπζκφ πνπ έρεη ππνζηεί ηξαπκαηηθή εγθεθαιηθή 

βιάβε (Dykeman,2003),παηδηά κε πλαηζζεκαηηθά θαη ζπκπεξηθνξά πξνβιήκαηα 

(Cook et al.,2008; Gresham, Cook,Crews,  &Kern, 2004), Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο 

(Kavale & Forness, 1996), ζρηδνθξέλεηα (Κurtz & Mueser,2008). χκθσλα κε ηελ 

McGinnis,2012 ην πξφγξακκα εθαξκφδεηαη θπξίσο ζε παηδηά κε πξνβιήκαηα 

επηζεηηθφηεηαο. αλσξηκφηεηαο, απφζπξζεο θαη άιισλ ζπκπεξηθνξηθψλ 

πξνβιεκάησλ. 

Όπσο αλαθέξεη ν Olgivie,(2008)ε παξέκβαζε απηή απνηειεί έλα παξάδεηγκα 

ελφο δνκεκέλνπ πξνγξάκκαηνο θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ γηα καζεηέο κε πνηθίιεο 

δπζθνιίεο θαη βαζίδεηαη ζηελ θνηλσληνγλσζηηθή ζεσξία κάζεζεο. Οη Rayan, 

Katsigiannis, Peterson θαη chmelar (2007) ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ πξνζέγγηζε απηή 

ζηηο πξνηάζεηο πξνο ηνλ νξγαληζκφ IDEA γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ  ηελ 

απηνξξχζκηζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. ε πην πξψηκεο κειέηεο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηδαζθαιία ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζεο ελψ πην 

πξφζθαηεο κειέηεο θάλνπλ ρξήζε ηεο πξνζέγγηζεο ζε πνηθίια πξνβιήκαηα θαη 

δηαηαξαρέο. ζχκθσλα κε ηνπο Ciechalski & Schmidit ην 1995.ηελ παξέκβαζε απηή 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε πεηξακαηηθφ ζρεδηαζκφ ζεκεηψζεθαλ ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο, θνηλσληθέο δεμηφηεηεο (ζην:Olgivie,2008) 
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Α.3.3.Γνκηθά ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ην Αλαιπηηθό πξόγξακκα 

Skillstreaming the elementary School  

Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο από ηελ θνηλσληνγλσζηηθή πξνζέγγηζε 

Σα δνκηθά ζηνηρεία ηεο δηδαζθαιίαο δεμηνηήησλ είλαη θάπνην θαλφλεο πνπ 

βνεζνχλ ηελ κάζεζε. Οη ηέζζεξεηο απηνί θαλφλεο ηηο κάζεζεο αλαθέξνληαη ζηελ  

κνληεινπνίεζε, ην παηρλίδη ξόισλ, ηε ζεηηθή αλαηξνθνδόηεζε ηεο αζθνύκελεο 

δεμηόηεηαο θαη ηε γελίθεπζε ησλ δεμηνηήησλ πνπ έρνπλ δηδαρζεί. Παξαθάησ 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά θάζε κηα απφ ηηο πξαθηηθέο πνπ πηνζεηνχληαη απφ ηελ 

θνηλσληνγλσζηηθή πξνζέγγηζε ,θαη πνπ έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ παξνχζα 

παξέκβαζε, πνπ έρεη ηε κνξθή Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ. Ο ιφγνο πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ε αλάιπζε ησλ επηκέξνπο πξαθηηθψλ είλαη λα γίλεη πιεξέζηεξα 

θαηαλνεηή ε ρξεζηκφηεηα ηνπο ζηελ επξχηεξε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ,σο 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο. 

Άκεζε δηδαζθαιία θαη αλάιπζε ζε επηκέξνπο βήκαηα 

Αξρηθά ε δηδαζθαιία θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ φπσο θαη ε δηδαζθαιία θάζε 

αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο παξνπζηάδεηαη κε ζπγθεθξηκέλα βήκαηα .Σν θάζε βήκα 

δηδάζθεηαη κε ιεπηνκέξεηα θαη αλαιχεηαη ηφζν ή δηαδηθαζία φζν θαη ε ινγηθή πνπ 

δηέπεη ην θάζε βήκα. Αθνχ γίλεη θαηαλνεηή ε θάζε επηκέξνπο δηαδηθαζία πξνρσξάεη 

ζηε ζπλέρεηα ζηελ παξνπζίαζε νιφθιεξεο ηεο δεμηφηεηαο.(Spence,2003).Ζ 

δηδαζθαιία ζε απηήλ ηε κέζνδν δηδαζθαιίαο θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ γίλεηαη κε 

άκεζε δηδαζθαιία πξσηίζησο. ηελ αλάιπζε έξγνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ άκεζε 

δηδαζθαιία, ζχκθσλα κε ηελ Παληειηάδνπ (2011)ν εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ηε 

γλψζε κε νξγαλσκέλν ηξφπν θαη έρεη απνηέιεζκα ζε παηδηά κε κέηξηεο λνεηηθέο 

δπζθνιίεο .Ζ Solity επηζεκαίλεη φηη ε ηερληθή απηή βνεζά ηα παηδηά λα θαιχςνπλ ηα 
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θελά απηά κέζα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. (ζην:Παληειηάδνπ,2011)Ζ θάζε 

δεμηφηεηα ζηα πιαίζηα απηήο ηεο ηερληθήο παξνπζηάδεηαη κε ιεπηνκέξεηα ζηα 

επηκέξνπο βήκαηά ηεο θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη νιφθιεξε δεμηφηεηα.  

Μίκεζε πξνηύπνπ 

Αλαθνξηθά κε ηε κέζνδν ηεο κίκεζεο πξνηύπνπ (modeling)πνπ είλαη 

βαζηθφ ζηνηρείν ηεο παξνχζαο παξέκβαζεο νη απαξρέο ηεο βξίζθνληαη ζηε ζεσξία 

ηνπ Bandura (1973) θαη ηελ θνηλσληθή ζεσξία ηεο κάζεζεο .Ο Bandura δηέθξηλε 

κέζα ζε απηή ηελ δηαδηθαζία ηέζζεξα ζηνηρεία .Πξνζνρή, απνζήθεπζε αλαπαξαγσγή 

θαη θηλεηνπνίεζε γηα ηε κεηαθνξά. χκθσλα κε ηνλ Baldwin 1992 ,ζηε δηαδηθαζία 

απηή ην άηνκν πνπ βιέπεη θαη παξαηεξεί κηα ζπκπεξηθνξά λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ 

άιινπο ζπκάηαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ κνληέινπ πνπ ηελ εθηέιεζε θαη ηειηθά λα ηε 

κεηαθέξεη ζηε δσή ηνπ(ζην: Bryant & Fox,1995 

 Ζ δηαδηθαζία ηεο κίκεζεο ζην παηδί θηλεηνπνηείηαη παξαηεξψληαο κέζα απφ 

θπξίσο ηξηα κνληέια κάζεζεο κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε. Σν πξψην κνληέιν είλαη ε 

γλψζε πνπ παξέρεηαη κέζα απφ έλα δσληαλφ κνληέιν πνπ πξαγκαηνπνηεί κηα 

ζπκπεξηθνξά ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο δσήο. Δπίζεο, ην παηδί κπνξεί λα κηκεζεί έλα 

ιεθηηθφ θαζνδεγεηηθφ κνληέιν πνπ παξέρεη πιεξνθνξία γηα κηα ζπκπεξηθνξά κε 

πεξηγξαθέο θαη εμεγήζεηο θαη ηξίηνλ κε ζπκβνιηθφ κνληέιν πνπ παξέρεηαη απφ 

ηζηνξίεο θαη ραξαθηήξεο εξψσλ. Οη ραξαθηήξεο απηνί είλαη δπλαηφλ λα εκθαλίδνληαη 

κέζα απφ ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο ,ηαηλίεο θαη βηβιία.  

(https://www.verywellmind.com/social-learning-theory-2795074). 

Δπηπιένλ ε δηαδηθαζία ηεο κίκεζεο πξνηχπνπ φηαλ πξφθεηηαη γηα 

πξνγξάκκαηα θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ελδείθλπηαη λα αλαθέξνληαη ζε θαηαζηάζεηο 

ηεο πξαγκαηηθήο δσήο.(Spence,2003)Γηα ην ιφγν απηφ ,θαη ζηνλ πξαθηηθφ νδεγφ ηεο 

https://www.verywellmind.com/social-learning-theory-2795074
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παξνχζαο παξέκβαζεο, πξνηείλεηαη (McGinnis,2012) ηα παηρλίδηα ξφισλ ,λα πξνέξρνληαη 

απφ ζελάξην πξαγκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ παηδηψλ  

Παηρλίδη ξόισλ 

Σν παηρλίδη ξφισλ κεηά ηε κνληεινπνίεζε δίλεη ζην παηδί ηελ επθαηξία λα 

επαλαιάβεη ηα βήκαηα πνπ έρεη δεη θαη λα κηκεζεί ηε δεμηφηεηα κε ηνλ ηξφπν πνπ έρεη 

παξαηεξήζεη λα παξνπζηάδεηαη. Σν γεγνλφο φηη εκπιέθεηαη ζε ζελάξηα πξαγκαηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ βνεζά ην καζεηή λα κεηαθέξεη ηελ θαηάζηαζε ζηε δηθή ηνπ πξαγκαηηθφηεηα 

κέζα απφ ζελάξηα πνπ κπνξεί λα ζπκβνχλ θαη ζηνλ ίδην.(Elksnin&Elksnin,2000) Ο καζεηήο 

εκπιέθεηαη ελεξγά ζηε κάζεζε θαη ζπκκεηέρεη κε ηηο αηζζήζεηο ηνπ, πξάγκα πνπ βνεζάεη ηε 

κλήκε θαη ηε γελίθεπζε αξγφηεξα. χκθσλα κε ηνπο( Fykaris & Nikolaou,2017)  ην παηρλίδη 

ξφισλ είλαη απφ ηηο θπξίαξρεο ηερληθέο ηεο κάζεζεο θαη  ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ θνηλσληθή 

ςπρνινγία ελψ ζηελ εθπαίδεπζε ελζσκαηψλεηαη  κε θνηλσληνγλσζηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ.  

Ζ ελζσκάησζε ζηελ παηδεία έρεη πνιιαπιά νθέιε θαζψο θαζηζηά ηνλ καζεηή 

ελεξγφ κέινο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο , θαζψο καζαίλεη κέζα απφ ηελ πξάμε. Σν θάζε 

άηνκν κε ηνλ ηξφπν απηφ κπνξεί λα θαηαιαβαίλεη θαηαζηάζεηο πνπ πιεζηάδνπλ ηεο 

πξαγκαηηθφηεηα ηελ νπνία δεη θαζεκεξηλά. Γξακαηνπνηψληαο ηεο πξαγκαηηθή δσή κέζα απφ 

ξφινπο ελεξγνπνηνχληαη ηαπηφρξνλα θαη νη ξίδεο ησλ ζπγθξνχζεσλ ,κε ηελ αλαηξνθνδφηεζε 

πνπ δίλεηαη φκσο εθείλε ηε ζηηγκή ε κάζεζε πξνρσξάεη θαη ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ. 

Σν θάζε άηνκν δχλαηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ λα θαηαιαβαίλεη θαη ηηο ζέζεηο θαη απφςεηο ησλ 

άιισλ θαη λα θαηαλνεί πιεξέζηεξα ηνπο θνηλσληθνχο ξφινπο .ηε δηδαζθαιία θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ είλαη θαιφ ηα ζελάξηα ησλ παηρληδηψλ λα ζηήλνληαη ζε ζεκαηνινγία πνπ αθνξνχλ 

ην παηδί θαη ηελ δηθή ηνπ πξαγκαηηθφηεηα(Spence,2003). πγθεθξηκέλα, ξφινη ζε παηρλίδηα 

κε λφεκα γηα ηα παηδηά ζα απνηεινχζε έλα θίλεηξν πνπ αληιείηαη απφ ηε δηθή ηνπο 

πξαγκαηηθφηεηα. ε έλα ζελάξην πνπ ην παηδί αλαθέξεη ηελ αγαπεκέλε ηνπ ηειενπηηθή 

εθπνκπή ζα κπνξνχζαλ λα δηδαρζνχλ απιέο δεμηφηεηεο φπσο ε βιεκκαηηθή επαθή. ε κηα 

παξέκβαζε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ (Spence,1995)είρε ζρεδηαζηεί επηηξαπέδην παηρλίδη κε 
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δάξη. ηε ζέζε πνπ ππνδείθλπε,  πεξηγξάθνληαλ κηα θνηλσληθή θαηάζηαζε .ε μερσξηζηέο 

θάξηεο πεξηγξάθνληαλ κηα θνηλσληθή θαηάζηαζε φπνπ ην παηδί ζα έπξεπε λ παίμεη έλαλ ξφιν 

κε έλα άιιν κέινο ηεο νκάδαο ή κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο. 

Αλαηξνθνδόηεζε 

Οη ιεθηηθή θαζνδήγεζε, πνπ θάλεη ν δάζθαινο ζην καζεηή κπνξεί ηε κνξθή 

ζπκβνπιήο, πξνηξνπήο, εκςχρσζεο πξάγκα πνπ βνεζά ζηελ θαιχηεξε απφδνζε ζην λα 

απνδψζνπλ ηα παηδηά ζσζηά κηα θαηλνχξηα δεμηφηεηα. Ζ ηαθηηθή απηή πξνηείλεηαη αξρηθά 

απφ ηνλ Bruner θαη ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο αλαηξνθνδφηεζεο πνπ ζα πξέπεη λα ζπκβαίλεη 

παξάιιεια κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξαηήξεζεο θαη ηεο αλαπαξαγσγήο απφ ηα παηδηά ,ηνπ 

ζέκαηνο ή ηεο θαηάζηαζεο πνπ έρνπλ παξαηεξήζεη. Μάιηζηα, φηαλ νη ιεθηηθή θαζνδήγεζε, 

ζπλνδεχεηαη απφ ηε ζεηηθή θνηλσληθή ελίζρπζε ,ηα απνηειέζκαηα κπνξεί λα είλαη ζεηηθά. 

Δρεη βξεζεί κέζα απφ έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ  νη Jones et al. Σν 2000 πνπ δίδαμαλ πψο λα 

εληζρχνπλ ζεηηθά ζπλνκήιηθνπο παηδηψλ πνπ απνξξίπηνληαλ ζην ζρνιείν. Σα δεδνκέλα ηεο 

έξεπλαο, απέδεημαλ ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ θνηλσληθή απνδνρή ησλ παηδηψλ. Δρεη επίζεο 

ππνζηεξηρζεί φηη αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο, ππάξρεη θνηλσληθή 

ελίζρπζε, ε γλψζε απνζεθεχεηαη θαη παξακέλεη ζηε κλήκε πεξηζζφηεξν. (Mc Ginnis,2012) 

 

Γελίθεπζε 

Σέινο ε γελίθεπζε απνηειεί έλα ζεκαληηθφ, θαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ,ηεο 

παξέκβαζεο ζχκθσλα κε ην κνληέιν Skillstreaming,πνπ ππνδεηθλχεη εάλ θαη ζε ηη πνζνζηφ 

,ν καζεηήο έρεη θάλεη ρξήζε ηεο δεμηφηεηαο ζην θπζηθφ ηνπ πεξηβάιινλ. ην ζηάδην εθείλν, ν 

καζεηήο θαηαιαβαίλεη πσο θαη ζε πνηεο θαηαζηάζεηο λα ρξεζηκνπνηεί ηελ δεμηφηεηα απηή 

.Γηα ην ιφγν απηφ δίλεηαη θχιιν εξγαζίαο, πνπ ζπκπιεξψλεηαη κεηά απφ ηελ πξαθηηθή ζην 

ζπίηη θαη πνπ θαζνδεγεί ην παηδί λα γξάςεη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ, απφ ηελ απφδνζή ηνπ ζηελ  

δεμηφηεηα απηή.(Μc Ginnis,2012)ηελ πεξίπησζε κάιηζηα πνπ πξφθεηηαη γηα παδηά κε 

λνεηηθνχ πεξηνξηζκνχο, γίλεηαη εχθνια αληηιεπηή, ή ζεκαληηθφηεηα ηεο πξαθηηθήο απηήο, 
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ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εγγελήο δπζθνιίεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο αλαθνξηθά κε ηε ζχλδεζε 

λέσλ, θαηαθηεκέλσλ δεμηνηήησλ ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα(Αιεπξηάδνπ,2011.Heward,2009) 

 

Α.3.4 ηόρνη ηνπ Αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο Skillstreaming the Elementary 

school 

   Σν Αλαιπηηθφ πξφγξακκα  πνπδψλ Skillstreaming the Elementary School.Α guide 

for teaching prosocial skills (Mc.Ginnis,2012) εθαξκφδεηαη ελζσκαησκέλν ζην ζρνιηθφ 

πξφγξακκα . Δηδηθφηεξα, ην παξψλ Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ έρεη αλαπηπρζεί γηα ηηο 

αλάγθεο ησλ παηδηψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ.(skillstreaming the elementary school) Σν 

πεξηερφκελν ηνπ απαξηίδεηαη απφ ζηφρνπο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο απαξαίηεηεο ζηελ 

ελζσκάησζε θαη ηελ θαηάιιειε θνηλσληθνπνίεζεο ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ. Οη 

δηδαθηηθνί ζηφρνη αληηπξνζσπεχνπλ θνηλσληθέο δεμηφηεηεο  πνπ δηαθξίλνληαη ζε πέληε 

πεξηνρέο. 

ηελ πξψηε νκάδα δεμηνηήησλ θαηαηάζζνληαη δεμηόηεηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ 

παξαθνινύζεζε ησλ καζεκάησλ κέζα ζηελ ηάμε. Οη δεμηφηεηεο ζε απηή ηελ θαηεγνξία 

πεξηέρνπλ εθπαίδεπζε ζε ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπο, φπσο ην παηδί λα κάζεη λα αθνχεη κέζα 

ζηελ ηάμε, λα αθνινπζεί νδεγίεο, λα δεηά βνήζεηα, λα νινθιεξψλεη ηηο εξγαζίεο, λα αγλνεί 

ηηο δηαζπάζεηο λα ζέηεη ζηφρνπο. 

Μηα δεχηεξε νκάδα δεμηνηήησλ πξνο δηδαζθαιία είλαη νη δεμηφηεηεο ζηε δηαηήξεζε 

ηεο θηιίαο. ηελ πεξηνρή απηή εληάζζνληαη δεμηφηεηεο φπσο λα κάζεη ην παηδί λα ζπζηήλεηαη, 

λα μεθηλάεη κηα ζπδήηεζε, λα ηειεηψλεη λα κπαίλεη ζε κία δξαζηεξηφηεηα, λα παίδεη παηρλίδηα 

λα πξνηείλεη κηα δξαζηεξηφηεηα λα θάλεη θνκπιηκέληα. 

ε κηα ηξίηε θαηεγνξία δεμηνηήησλ θαηαηάζζνληαη ζηφρνη γηα ηελ απφθηεζε 

δεμηνηήησλ δηαρείξηζεο ζπλαηζζεκάησλ. Έηζη κέξνο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ε 



81 
 

έθθξαζε θαη γλψζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, δηαρείξηζε ηνπ ζπκνχ, ε αλαγλψξηζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ ,ε αλαγλψξηζε ηνπ ζπκνχ ησλ άιισλ ,δηαρείξηζε ηνπ θφβνπ. 

Μηα ηέηαξηε θαηεγνξία απνηεινχλ δεμηφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ 

ελαιιαθηηθέο ζηελ επηζεηηθόηεηα. Αλάκεζα ζε απηέο εληάζζνληαη δεμηφηεηεο απηφ-ειέγρνπ, 

δεμηφηεηεο πνπ  βνεζνχλ ην παηδί λα κέλεη έμσ απφ ζπγθξνχζεηο, επίιπζεο πξνβιεκάησλ, 

δηαπξαγκάηεπζεο, λα δέρνληαη ηηο ζπλέπεηεο θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζην πείξαγκα κε 

θαηάιιειν ηξφπν. 

ηελ Πέκπηε θαηεγνξία δεμηνηήησλ  ππάξρνπλ δεμηόηεηεο δηαρείξηζεο ηνπ άγρνπο. 

ηελ θαηεγνξία απηή εκπίπηνπλ δεμηφηεηεο φπσο λα κάζνπλ ηα παηδηά λα παίξλνπλ κηα 

απφθαζε, λα είλαη εηιηθξηλή λα ηα βγάδνπλ πέξα κε ηελ πίεζε ηεο νκάδαο , λα κάζνπλ λα 

ραιαξψλνπλ. Αθφκα δεμηφηεηεο  αληηκεηψπηζεο  θαηαζηάζεσλ φπσο ην λα ράλνπλ ζε έλα 

παηρλίδη, ή ην λα κέλνπλ έμσ απφ κηα δξαζηεξηφηεηα, πνιιέο θνξέο αγρψλνπλ ππεξβνιηθά ηα 

παηδηά. Σα παηδηά καζαίλνπλ επίζεο λα αληηδξνχλ ζηηο ζρνιηθέο απνηπρίεο ,δηαρεηξίδνληαη ηα 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ,καζαίλνπλ λα αξλνχληαη θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο δελ επηζπκνχλ ηα 

ίδηα λα εκπιαθνχλ , αιιά θαη λα δέρνληαη ηηο αξλήζεηο ησλ άιισλ. 

ηελ παξνχζα κειέηε γίλεηαη πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο ζηα Διιεληθά πιαίζηα θαη εθαξκφδεηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ Δηδηθή αγσγή 

θαη εηδηθφηεξα ζε παηδί λνεηηθή θαζπζηέξεζε, γηαηί κέζα απφ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε 

θάλεθε φηη ηα ζπζηαηηθά κέξε απφ ηα νπνία απνηειείηαη,(απεπζείαο δηδαζθαιία, επίδεημε 

πξνηχπνπ, παηρλίδη ξφισλ, θνηλσληθή ελίζρπζε, γελίθεπζε),ζα κπνξνχζαλ ελδερνκέλσο λα 

ηαηξηάδνπλ ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο παηδηψλ κέηξηαο λνεηηθήο πζηέξεζεο θαη λα θαιχςνπλ 

αλάγθεο ζχκθσλα κε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο λνεηηθνχο πεξηνξηζκνχο. Μεηαθξάζηεθαλ 

ηκήκαηά ηνπ πξνγξάκκαηνο, φπσο κέξνο ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ γηα ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ,(Teacher/staff checklist).Δπίζεο, ζην θνκκάηη ηεο βήκα πξνο βήκα δηδαζθαιίαο, 

δίλνληαλ ζηα παηδηά θαξηέιεο κε γξαπηέο νδεγίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο θάζε θνηλσληθήο 

δεμηφηεηαο. Απηέο νη νδεγίεο κεηαθξάζηεθαλ θαη κεηαηξάπεθαλ ζε επηιεγκέλεο εηθφλεο, 
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αληίζηνηρεο γηα ην θάζε βήκα θαη έηζη ε θάζε δεμηφηεηα νπηηθνπνηήζεθε, επεηδή ην παηδί ηεο 

κειέηεο πεξίπησζεο, θαζψο θαη ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο, δελ είραλ πιήξσο θαηαθηήζεη 

ηε θσλνινγηθή απνθσδηθνπνίεζε θαη δπζθνιεχνληαλ ζε θάπνηεο πεξηνρέο ζηελ αλαγλσζηηθή 

ιεηηνπξγία. 
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ΜΔΡΟ Β. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

 

Ζ ΔΡΔΤΝΑ 

Β.1 ΚΟΠΟ ΔΡΔΤΝΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΡΧΣΖΜΑ- 

Σν εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη γηα ηελ παξνχζα κειέηε είλαη αλ ε 

παξέκβαζε skillstreaming the elementary school βειηίσζε ηελ θαηάζηαζε ηνπ 

καζεηή ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα. Πην ζπγθεθξηκέλνη θνηλσληθνί ζηφρνη πνπ  ηέζεθαλ 

ζρεηίδνληαλ  κε ηα απνηειέζκαηα ζηελ πξψην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή. 

θαη αθνξνχζαλ ηε δηδαζθαιία δέθα ζηφρσλ ζεηηθήο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, φπσο 

νξίδνληαη κάζα απφ ην Αλαιπηηθφ πξφγξακκα Skillstreaming the elementary school. 

Οη ζηφρνη απηνί ππνδειψλνπλ ηελ απφιπηε αλαγθαηφηεηα ησλ δεμηνηήησλ 

απηψλ ζηα πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο θαη ζε θακία πεξίπησζε ην ζχλνιν ησλ 

ςπρνθνηλσληθψλ δπζθνιηψλ. 

 Να κάζεη ην παηδί λα θάζεηαη κέζα ζηελ ηάμε 

 Να αθνχεη ηνλ δάζθαιν  

 Να αθνχεη ην ζπκκαζεηή ηνπ 

 Να κάζεη ην παηδί λα παίδεη νκαδηθά παηρλίδηα 

 Να κπαίλεη ζε κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ εμειίζζεηαη 

 Να αληηδξά θαηάιιεια ζην πείξαγκα 

 Να δηαρεηξίδεηαη ηελ θαηάζηαζε κηαο ζχγθξνπζεο 

 Να δηαρεηξίδεηαη ην ζπκφ ηνπ  

 Να θάλεη ζεηηθά ζρφιηα 

 Να πξνηείλεη κα δξαζηεξηφηεηα 

Eπίζεο απφ ηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα πξνέθπςε φηη εθαξκνγή ηνπ 

skillstreaming the Elementary school έρεη πνιιά ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη κπνξεί λα 

επηθέξεη ζεηηθέο αιιαγέο  ζηελ θνηλσληθή  ζπκπεξηθνξά παηδηψλ κε ε ρσξίο Δηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. (Ζolbe-Holden,2017,Salim,2017,Yarian,2014) 

Ζ παξνχζα κειέηε επηρεηξεί λα ειέγμεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ηηο ηερληθέο ηεο θνηλσληνγλσζηηθή παξέκβαζεο ζε παηδί κε 
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λνεηηθή πζηέξεζε. Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο ζα ζπγθξηζνχλ ηέινο κε 

ηα πξνεγνχκελα πνξίζκαηα ησλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ πξνεγεζεί 

 

 

Β.2 Γείγκα/πκκεηέρνληεο 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ έλα θαη κνλαδηθφ άηνκν. Σνλ Αλδξέα 

πνπ είλαη θαη ν ππφ κειέηε καζεηήο ηεο πεξίπησζεο .To φλνκα ηνπ παηδηνχ απνηειεί 

ςεπδψλπκν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε πξνο απνθπγή ζηηγκαηηζκνχ ηνπ. Ο Αλδξέαο 

,ειηθηαθά είλαη δψδεθα εηψλ. Δίλαη έλα παηδί ςειφ κε γπαιηά  θαη θνηηά ζηελ κέζε 

βαζκίδα Δηδηθνχ ζρνιείνπ  ηνπ Ζξαθιείνπ. Δίλαη ηδηαίηεξα ςειφ γηα ηελ ειηθία ηνπ 

παηδί, αδχλαηνο θαη θνξά γπαιηά κπσπίαο. Ο καζεηήο είλαη Αιβαληθήο θαηαγσγήο. 

Έρεη πιήξσο αλαπηχμεη ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν. Γεληθά ν Α. δείρλεη λα αγαπά ηα κέιε 

ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, ελψ νη εθπαηδεπηηθνί είραλ παξαηεξήζεη αιιαγή ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ κεηά ηε γέλλεζε ηνπ δεχηεξνπ παηδηνχ ηεο νηθνγέλεηαο πνπ 

ζήκεξα βξίζθεηαη ζηελ ειηθία ησλ δχν εηψλ.  

ηε ζπλέρεηα θαη κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε κηαο πιεξέζηεξεο εηθφλαο ηνπ 

καζεηή πνπ κειεηάηαη παξαηίζεληαη ζηνηρεία απφ ην ηζηνξηθφ ηνπ, φπσο απηφ 

θαηαγξάθεθε κεηά ηε κειέηε ζηνηρείσλ αμηνιφγεζεο απφ δηεπηζηεκνληθή νκάδα 

Κ.Γ.Α.Τ θαη Κ.Δ.Γ.Τ .Δπίζεο κέζα απφ ηε ζχγθξηζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ 

παξαηίζεηαη έλα πιήξεο πξνθίι ηνπ καζεηή ζην καζεζηαθφ ηνκέα αιιά θαη 

αλαθνξηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη δπζθνιίεο ηνπ ζηελ ςπρνθνηλσληθή ηνπ 

πξνζαξκνγή. 
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ΗΣΟΡΗΚΟ ΜΑΘΖΣΖ 

Ο Αλδξέαο αμηνινγήζεθε γηα πξψηε θνξά  ην 2010 απφ ην  Κ.Δ.Γ.Γ.Τ. Μεηά 

απφ δηάγλσζε δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο (ςπρνιφγνο, θνηλσληθή ιεηηνπξγφο, 

ινγνζεξαπεπηήο, εθπαηδεπηηθφο) δηαπηζηψζεθε Ννεηηθή Αλσξηκφηεηα θαη 

Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή ζην ζπληνληζκφ ελψ πξνηάζεθε ε θνίηεζε ηνπ ζε Δηδηθφ 

Νεπηαγσγείν. Δπαλαμηνινγήζεθε απφ ην Κ.Γ.Α.Τ ην 2013 φπνπ δηαπηζηψλεηαη 

ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε θαη δηαηαξαρέο ιεπηήο θαη αδξήο θηλεηηθφηεηαο. 

Παξάιιεια άιινπ ηχπνπ ηαηξηθά πξνβιήκαηα ζεκεηψζεθαλ ζε ειηθία 2 εηψλ θαη 

ππνβιήζεθε ζε παηδηνθαξδνινγηθή επέκβαζε ην 2008.Απν ην ηζηνξηθφ ηνπ παηδηνχ 

αλαθχπηεη φηη ν Αλδξέαο είρε θαζπζηέξεζε ζηελ έλαξμε ηνπ ιφγνπ θαη ζηε βάδηζε. 

ε ηειηθή αμηνιφγεζε απφ ην Κ.Δ.Γ.Γ.Τ ην έηνο 2016-2017 αλαθέξεηαη φηη έρεη 

πιήξε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη απηνλνκία. 

φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζηνξηθφ ηνπ, κέζα απφ δηαγλψζεηο εηδηθνχ 

επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ  ήδε απφ ειηθία ηεζζάξσλ εηώλ ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα 

πεξηγξάθεηαη ζαλ παηδί κε ήπηα επεξεζηζηφηεηα, επηζεηηθφηεηα θαη ρακειή αληνρή 

ζηε καηαίσζε. Οη δεμηφηεηεο θνηλσληθφηεηαο εκθαλίδνληαη λα είλαη θησρέο, ελψ ηνπ 

αξέζεη πεξηζζφηεξν ην θηλεηηθφ παηρλίδη. Παξνπζηάζηεθε αλάγθε γηα ζπλερή 

παξφηξπλζε θαη θαζνδήγεζε. Σέινο θνηλφ ζηνηρείν ησλ πεξηζζφηεξσλ δηαγλψζεσλ 

ήηαλ νη ζπλερείο επαλαιακβαλφκελεο εξσηήζεηο, Ο πξνθνξηθφο ιφγνο θαίλεηαη  

νινθιεξσκέλνο αιιά ε γθάκα ησλ απαληήζεσλ δελ πεξηείρε πινχζην ιεμηιφγην 
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θαζψο ν ιφγνο πεξηγξάθεηαη «απαληεηηθφο». Ο Αλδξέαο θάλεη βιεκκαηηθή επαθή, 

κηκείηαη θαη εθηειεί εληνιέο.  

ην λεπηαγσγείν πεξηγξάθεηαη σο έλα παηδί κε κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο απφ 

ηηο εκθαληδφκελεο ,ήξεκν ζηα φξηα ηνπ ππνηνληθνχ, αλαζθαιέο ζην πξφγξακκα ελψ 

νη εθπαηδεπηηθνί θξίλνπλ φηη ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο κέζσ 

θνηλσληθνπνίεζεο θαη έληαμεο ζηελ νκάδα. ηηο νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ρξεηάδνληαλ πάληα παξφηξπλζε ελψ παξαηηνχληαλ εχθνια απφ κηα εξγαζία πνπ είρε 

αλαιάβεη.  

ηηο πξώηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ ν Αλδξέαο παξνπζηάδεη ην πξνθίι ελφο 

παηδηνχ κε πνιιέο αλαζθάιεηεο θαη άγρνο γηα ην θαηλνχξην ζρνιείν, ελψ ζπρλά θάλεη 

ιφγσ γηα ηηο αλακλήζεηο πνπ είρε ζην λεπηαγσγείν. Σαπηφρξνλα βηψλεη καζεζηαθφ 

άγρνο ιφγσ πξνζδνθηψλ ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ γηα λα θαηαθηήζεη αθαδεκατθνχο 

ζηφρνπο. Αλαθέξεηαη επίζεο φηη ηα θαηαθέξλεη θαιχηεξα ζε πεξηβάιινλ κε ιηγφηεξα 

εξεζίζκαηα φπσο ζηε δηδαζθαιία 1:1,ελψ δείρλεη κεησκέλε επηκνλή ζηελ 

νινθιήξσζε εξγαζηψλ. ηα θνηλσληθά δπζθνιεχεηαη λα πάξεη πξσηνβνπιίεο γηα 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, ελψ παξακέλεη αδξαλήο ζηελ πξψηε γλσξηκία κε άγλσζηα 

ή θαηλνχξηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. ε ειηθία 9 εηώλ ν Αλδξέαο είλαη ζε 

ζέζε λα εθηειεί εληνιέο  ελψ δείρλεη πξνζπκία ζηελ εθηέιεζε θαζεκεξηλψλ  

ξνπηηλψλ ηνπ ζρνιείνπ. χκθσλα κε εθπαηδεπηηθέο αμηνινγήζεηο βίσλε άγρνο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο ηεο κεηέξαο ελψ εκθαλίδνληαη παιηλδξνκήζεηο πνπ 

εθδειψλνληαλ κε ερνιαιία θαη παιακάθηα 

Δπίζεο εκθαλίδνληαη ειιείκκαηα θαη δπζθνιίεο ζηνλ θνηλσληθφ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα αλάπηπμεο. Παξαηεξήζεθε δπζθνιία ζηε ζπλαηζζεκαηηθή 

νξγάλσζε θαη εηδηθφηεξα ζηελ αλάπηπμε ηεο απηνεθηίκεζεο. Δκθαλίδεηαη λα κελ 
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αθνινπζεί ηνπο θαλφλεο κηαο νκάδαο θαη δελ αθνινπζεί απνδεθηνχο ηξφπνπο 

πξνζέγγηζεο ζηηο νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δπηπιένλ ηνπ αξέζεη λα 

ζπλαλαζηξέθεηαη θαη λα ζπλνκηιεί πεξηζζφηεξν κε ελήιηθεο. 

 Σέινο είλαη έλα παηδί πνπ απηνεμππεξεηείηαη πιήξσο θαη είλαη ζε ζέζε λα 

ηαθηνπνηεί ηα πξάγκαηά ηνπ κε παξφηξπλζε. Σα ηειεπηαία ρξφληα δείρλεη γεληθά 

παξνπζηάδεηαη επδηάζεηνο θαη ραξνχκελνο ελψ δείρλεη λα έρεη θάλεη βειηίσζε θπξίσο 

ζηνλ αθαδεκατθφ ηνκέα. Δίλαη ζε ζέζε λα θάλεη αλάγλσζε κηθξψλ θαη απιψλ 

ιέμεσλ, λα νκαδνπνηεί ,λα ηαπηίδεη θαη λα ζπγθξίλεη ελψ δπζθνιεχεηαη ζηε κεηάβαζε 

απφ ηε κηα δξαζηεξηφηεηα ζηελ άιιε. Παξακέλεη ην άγρνο ηνπ γηα ηελ αθαδεκατθή 

πξφνδν, ελψ ζπλερίδεη λα πξνζεγγίδεη ηνπο άιινπο κε κε απνδεθηφ ηξφπν θαη λα 

πξνηηκά ην κνλαρηθφ παηρλίδη. Σέινο παξακέλνπλ κέρξη θαη ζήκεξα  αηζζεηεξηαθέο 

εκκνλέο κε παιακάθηα ελψ  εθδειψλεη θξαπγέο ζαλ απάληεζε ζε ήρνπο πνπ αθνχεη. 

ε ηειεπηαία αμηνιφγεζε απφ ην Κ.Δ.Γ.Γ.Τ ηε ρξνληά 2015-16  ελψ ν ρξφλνο πνπ 

είλαη ζε ζέζε λα παξακείλεη ζπγθεληξσκέλνο είλαη κηθξφο, ν Αλδξέαο θαίλεηαη λα 

έρεη θάλεη αικαηψδε πξφνδν ζηελ θαηάθηεζε αθαδεκατθψλ ζηφρσλ θαη αθνινπζεί 

θαλφλεο παηρληδηνχ. Σν έιιεηκκα γίλεηαη εκθαλέο φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ θαηαλφεζε 

ησλ νξίσλ ζηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, θαζψο δείρλεη λα μεπεξλά ηα φξηα ηεο 

δηαθξηηηθφηεηαο κε επίκνλεο εξσηήζεηο, ελψ παξαηεξήζεθε λα ηξαβάεη ηελ πξνζνρή 

κε κε απνδεθηφ ηξφπν. Σέινο ζχκθσλα κε πεξηγξαθέο αλαθέξεηαη σο «κνλαρηθφο»  
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ΓΔΝΗΚΟ ΠΡΟΦΗΛ ΜΑΘΖΣΖ 

Σπλνπηηθόο πίλαθαο  γηα ην καζεζηαθό θαη ςπρνθνηλσληθό πξνθίι ηνπ Αλδξέα κε ζηνηρεία όπσο 

πξνέθπςαλ από ην ηζηνξηθό (Αμηνινγήζεηο Δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο Κ.Ε.Δ.Υ, Εθπαηδεπηηθέο 

αμηνινγήζεηο δαζθάισλ) 

Μαζεζηαθό & ςπρνθνηλσληθό πξνθίι 

Όνομα: Ανδρζας                             Ηλικία:12 ετών 

Ειδικό σχολείο Ηρακλείου            Βαθμίδα: Μεσαία 

 

Μαζεζηαθέο δεμηόηεηεο 

Γεμηφηεηεο ιφγνπ Πιήξσο αλεπηπγκέλνο ζε πξνθνξηθφ επίπεδν. 

Απαληεηηθφο ιφγνο. Φησρφ ιεμηιφγην, επίκνλεο θ 

αδηάθξηηεο εξσηήζεηο 

Δεμηόηεηεο Αλάγλσζεο 

Φσλνινγηθή απνθσδηθνπνίεζε Αλαγλψξηζε δηζχιιαβσλ ιέμεσλ. Γπζθνιία ζηελ 

πιήξε θαηάθηεζε ηεο θσλνινγηθήο 

απνθσδηθνπνίεζεο. ην πεδίν απηφ έρεη παξαηεξεζεί 

πξφνδνο 

Σαρχηεηα αλαγλψξηζεο γξακκάησλ θαη ζπιιαβψλ 

ζηε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο ζπιιαβψλ 

Πνιχ αξγφο ξπζκφο. ηνλ ηνκέα απηφ έρεη ζεκεησζεί 

πξφνδνο 

Σαρχηεηα αλαγλψξηζεο ζπιιαβψλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο ζχλζεζεο 

Πνιχ αξγφο ξπζκφο .Έιιεηςε απνκλεκφλεπζεο ησλ 

ήδε αλαγλσξηζκέλσλ ζπιιαβψλ. ην πεδίν απηφ έρεη 

ζεκεησζεί πξφνδνο 

Δεμηόηεηεο γξαθήο 

Γπζθνιίεο ζην γξαπηφ ιφγν. 

Μαζεκαηηθέο δεμηόηεηεο 

εηξνζέηεζε αξηζκψλ Ναη 

Υξήζε Γαθηχισλ Ναη 

Γεμηφηεηεο πξφζζεζεο Πξφζζεζε κφλν κηθξψλ αξηζκψλ. Αδπλακία 

ζπγθξάηεζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ ππνινίπνπ. 

Γεμηνηεηεο αθαίξεζεο Αδπλακία ζπγθξάηεζεο ζηε κλήκε ηνπ ζπλφινπ  

Αηζζεηεξηαθή νινθιήξσζε 

Λεπηή θηλεηηθφηεηα Αθινπζεί ζπλεδξίεο κε θπζηθνζεξαπεπηή 
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Αδξή θηλεηηθφηεηα Αθνινπζεί ζπλεδξίεο κε θπζηθνζεξαπεπηή 

Αηζζεηεξηαθέο εκκνλέο Παιακάθηα, θαηά δηαζηήκαηα φρη ζε ζηαζεξή βάζε 

Πεξηζηξνθή αληηθεηκέλσλ κε ηα δάρηπια 

Σνληθφηεηα ησλ κπψλ Υακειή 

πγθέληξσζε-Πξνζνρή Μηθξφο ρξφλνο ζπγθέληξσζεο θαη πξνζνρήο ζηελ 

εξγαζία πνπ αλαιακβάλεη 

Ψπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Γηάζεζε Δπδηάζεηνο θαη ραξνχκελνο 

Απηνπεπνίζεζε-Απηνεθηίκεζε Πξνβιεκαηηθή ε αλάπηπμε ηεο απηνεθηίκεζεο 

Άγρνο Τπάξρεη αγσλία γηα ηελ θαηάθηεζε αθαδεκατθψλ 

δεμηνηήησλ θαη ηελ πεξεηαίξσ επαγγεικαηηθή 

απνθαηάζηαζε. Τπήξρε επίζεο άγρνο θαη απφ ηε 

γέλλεζε ηνπ δεχηεξνπ παηδηνχ . 

Κνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά 

Πξψηε επαθή κε θαηλνχξηα άηνκα Γπζθνιία λα πξνζαξκνζηεί θαη παξακέλεη αδξαλήο 

πκκεηνρή ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο Απνθπγή νκαδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ελψ απφ ηα 

πξψηα ζρνιηθά ρξφληα ρξεηάδεηαη παξφηξπλζε γηα λ 

ζπκκεηέρεη 

Παηρλίδη κε ζπλνκήιηθα κέιε ζρνιηθήο θνηλφηεηαο Παίδεη ειάρηζηα. Πξνηηκά ην παξάιιειν ή  κνλαρηθφ 

παηρλίδη  

Πξσηνβνπιία πξνζέγγηζεο ησλ άιισλ Με ηξφπνπο κε απνδεθηνχο θπξίσο νη πξνζεγγίζεηο 

ηνπ ελνρινχλ. σκαηηθά πεηξάγκαηα, ππνηηκεηηθά 

ζρφιηα. ε θάπνηα παηδηά βξίζθεη θνηλά ζεκεία 

αλαθνξάο εηδηθά φηαλ θαη απηά αξέζθνληαη ζην 

πείξαγκα. Γηα θάπνηα άιια παξαπνληέηαη φηη ηνλ 

ελνρινχλ 

Γεμηφηεηεο ζπλνκηιίαο κε ζπλνκήιηθα κέιε Μεησκέλεο δεμηφηεηεο ζπλνκηιίαο κε ηα ππφινηπα 

παηδηά ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο 

Αθνινπζεί εληνιέο Ζ απφδνζή ηνπ ζε απηή ηε δεμηφηεηα δε θαίλεηαη λα 

είλαη ζηαζεξή. Κάπνηεο θνξέο θαη ζε ζπγθεθξηκέλα 

εθπαηδεπηηθά πιαίζηα αθνινπζεί εληνιέο 
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Πξψηε επαθή κε θαηλνχξηα άηνκα Γπζθνιία λα πξνζαξκνζηεί θαη παξακέλεη αδξαλήο 

πκκεηνρή ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο Απνθπγή νκαδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ελψ απφ ηα 

πξψηα ζρνιηθά ρξφληα ρξεηάδεηαη παξφηξπλζε γηα λ 

ζπκκεηέρεη 

Παηρλίδη κε ζπλνκήιηθα κέιε ζρνιηθήο θνηλφηεηαο Παίδεη ειάρηζηα. Πξνηηκά ην παξάιιειν ή  κνλαρηθφ 

παηρλίδη  

Πξσηνβνπιία πξνζέγγηζεο ησλ άιισλ Με ηξφπνπο κε απνδεθηνχο θπξίσο νη πξνζεγγίζεηο 

ηνπ ελνρινχλ. σκαηηθά πεηξάγκαηα, ππνηηκεηηθά 

ζρφιηα. ε θάπνηα παηδηά βξίζθεη θνηλά ζεκεία 

αλαθνξάο εηδηθά φηαλ θαη απηά αξέζθνληαη ζην 

πείξαγκα. Γηα θάπνηα άιια παξαπνληέηαη φηη ηνλ 

ελνρινχλ 

Δπηζεηηθφηεηα Έληνλα ζηνηρεία επηζεηηθψλ ηάζεσλ. Απηφ 

παξαηεξείηαη κε ζσκαηηθέο επηζέζεηο, θαη πβξηζηηθά 

επίζεηα .Δθξήμεηο ζπκνχ ρσξίο ιφγν θαη ηελ ίδηα 

ζηηγκή πνπ ην θνηλσληθφ εξέζηζκα είλαη νπδέηεξν 

  

 

Μαζεζηαθό πξνθίι 

Δίλαη ζε ζέζε λα επηθνηλσλεί πξνθνξηθά ,φκσο παξνπζηάδεη ειιείςεηο ζην 

γξαπηφ ιφγν θαη δελ έρεη πιήξσο θαηαθηήζεη δεμηφηεηεο θσλνινγηθήο 

απνθσδηθνπνίεζεο θαη δπζθνιία ζηελ αλάγλσζε ιέμεσλ θαη πξνηάζεσλ. Έρεη 

επηηεπρζεί επαξθψο ε αλάγλσζε κεκνλσκέλσλ απιψλ ιέμεσλ (δηζχιιαβεο).ηα 

καζεκαηηθά έρεη θαηαθηήζεη επαξθψο ζηξαηεγηθέο πξφζζεζεο αξηζκψλ κε ηε ρξήζε 

δαθηχισλ, ελψ είλαη ζε ζέζε λα κεηξάεη κε ζεηξά αξηζκνχο πάλσ απφ ην είθνζη. ε 

δηαδηθαζίεο φκσο πξφζζεζεο δπζθνιεχεηαη λα δηεθπεξαηψζεη πξάμεηο πνπ απαηηνχλ 

ηελ πξνζζήθε αξηζκψλ πάλσ απφ κηα δεθάδα. Γεληθά παξνπζηάδεη δπζθνιία ζε φπνηα 

πξάμε απαηηεί δηαδηθαζία πνπ εκπιέθεη ηε βξαρχρξνλε κλήκε .Υαξαθηεξηζηηθή είλαη 

ε απάληεζή ηνπ ζε εξσηήζεηο αλάθιεζεο πξφζθαησλ πιεξνθνξηψλ. «Πνπ λα 

ζπκάκαη..»  
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Ζ δπζθνιία απηή είλαη εκθαλήο ζηηο εξγαζίεο ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ ηεο 

γιψζζαο αιιά θαη ησλ καζεκαηηθψλ, αιιά θαη άιισλ πιεξνθνξηψλ φπσο 

δηαδηθαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ πξνεγνχκελε εκέξα. Αζθήζεηο ζηε γιψζζα 

πνπ απαηηνχλ ηε ζχλζεζε ζπιιαβψλ θαίλεηαη λα ηνλ θνπξάδνπλ πνιχ θαη δείρλεη λα 

θαηαβάιιεη ππεξβνιηθή πξνζπάζεηα γηα λα αλαθαιέζεη θάπνηα πιεξνθνξία. 

Κνπξάδεηαη ζπρλά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αζθήζεσλ θαη δείρλεη λα απνζπκπηέδεηαη κε 

ζπκπεξηθνξέο απφζπαζεο ηεο πξνζνρήο ηνπ απφ ην καζεζηαθφ έξγν. πρλά θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ δεηά λα παίμεη κε ηα δψα, κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ ηνπ 

αξέζεη πνιχ αιιά ηαπηφρξνλα δείρλεη λα πξνζθνιιάηαη ζε απηήλ κε εκκνληθφ ηξφπν. 

 

Κνηλσληθό πξνθίι καζεηή 

Ο Αλδξέαο. είλαη έλα παηδί πνπ επηθνηλσλεί πξνθνξηθά θαη δελ παξνπζηάδεη 

δπζθνιίεο ηφζν ζηνλ αθαδεκατθφ ηνκέα αθνχ αλαθέξεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

φηη έρεη ζεκεηψζεη καζεζηαθά άικαηα ζε ζρέζε κε ην πξψην έηνο ηεο θνίηεζεο ηνπ 

ζην εηδηθφ ζρνιείν. Ο Αλδξέαο δπζθνιεχεηαη ηδηαίηεξα ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, είηε 

φζεο εκπιέθνπλ εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, είηε εθείλεο νη νπνίεο  αλαθέξνληαη ζε 

ζπλνκήιηθα κέιε ηνπ εηδηθνχο ζρνιείνπ. ην θνηλσληθφ πξνθίι ηνπ δείρλεη λα είλαη 

έλα παηδί πνπ ζπλερψο αξέζθεηαη ζηα πεηξάγκαηα θαη επηκέλεη ζε ελνριεηηθνχο 

ηξφπνπο πξνζέιθπζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο. Μάιηζηα θάπνηεο θνξέο δείρλεη λα 

επηθνηλσλεί κε ηνπο κε απνδεθηνχο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο. πρλά παξαηεξνχκελεο 

ζπκπεξηθνξέο είλαη εθείλεο πνπ πεξηείραλ ηελ απφζπαζε ηνπ θαγεηνχ απφ θάπνην 

παηδί, ζσκαηηθά πεηξάγκαηα. Καηεχζπλε ην ζψκα ηνπ επηζεηηθά ζε θάπνην παηδί 

ρσξίο φκσο ηειηθά λα ηνπ επηηίζεηαη, ε λα πξνθαιεί πφλν. πλήζσο απέδηδε επίζεηα 

πνπ εθείλνο αηζζάλνληαλ φηη ήηαλ πξνζβιεηηθά ελαληίνλ ζπκκαζεηψλ ηνπ. Σν πην 

ζχλεζεο επίζεην πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ήηαλ «Δηδηθό». Έδεηρλε φηη αληηπαζεί  ηδηαίηεξα 
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έλα θνξίηζη πνπ θνηηά ζηελ ίδηα ηάμε κε ηνλ ίδην, ην νπνίν είρε δηάγλσζε Απηηζκνχ. 

πρλά ε ζπγθεθξηκέλε ζπκκαζήηξηα έδεηρλε λα ηνπ απνζπά ηελ πξνζνρή κε αξλεηηθφ 

ηξφπν, ελψ ε ίδηα δελ ηνλ πξνθαιεί. Σεο απεπζχλνληαλ εθθξάδνληαο κηα απεηιή 

ελαληίνλ ηεο. Μάιηζηα ζε κηα πεξίπησζε είρε δείμεη λα ζηξέθεηαη επηζεηηθά ελαληίνλ 

ηεο. Ζ πεξίπησζε απηή αθνξνχζε ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ε αζθνχκελε 

θνηηήηξηα είρε ζηξέςεη ην ελδηαθέξνλ ηεο πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε καζήηξηα.  

πκπεξαζκαηηθά ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα πεη φηη ζηνλ Αλδξέα ζπλππάξρνπλ 

νη  δπζθνιίεο ηαπηφρξνλα κε ηηο δπλαηφηεηεο. είλαη έλα παηδί πνπ κπνξεί λα δηεμάγεη 

κηα ζπδήηεζε, θαη ζε εμαηνκηθεπκέλν πιαίζην δελ δείρλεη λα έρεη ηδηαίηεξα 

πξνβιήκαηα. Οη πξνηηκήζεηο ηνπ επηθεληξψλνληαη ζε θηλεηηθά παηρλίδηα, ηε κνπζηθή, 

ην ρνξφ, βνεζάεη φηαλ ηνπ δεηεζεί απφ θάπνηνλ ελήιηθα θαη βαζηθφ θίλεηξν γη απηφλ 

απνηειεί ν έπαηλνο. Δίλαη ζε ζέζε λα εθθξάζεη ζπλαηζζήκαηα, ζεηηθά πξνο έλαλ 

ελήιηθα θαη πξνο ζπκκαζεηέο πνπ έρεη ν ίδηνο επηιέμεη. Τπάξρνπλ φκσο πεξηπηψζεηο 

παηδηψλ πνπ δείρλεη λα ηνλ ελνριεί ε παξνπζία ηνπο θαη κηα αξλεηηθή εκπεηξία ζηνλ 

θνηλσληθφ ηνκέα θαίλεηαη λα αλαπαξάγεηαη κε εκκνληθφ ηξφπν. Σα πξνβιήκαηα 

παξνπζηάδνληαη ζε νκαδηθφ πιαίζην θαη θπξίσο ζην δηάιεηκκα πνπ πξνζεγγίδεη ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπ κε κε απνδεθηφ ηξφπν θαη αδπλαηεί λα εληαρζεί ζε κηα νκαδηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαηαιήγνληαο ζηελ απνκφλσζε. 
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Β.2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ 

 

Ζ  παξνχζα κειέηε βαζίδεηαη κεζνδνινγηθά ζην ζρέδην ηεο κειέηεο 

πεξίπησζεο. κηα ζηξαηεγηθή εθαξκνγήο  εξεπλψλ πνπ ελδείθλπηαη ηδηαίηεξα γηα ηελ 

εηδηθή αγσγή. Ζ κειέηε πεξίπησζεο βνεζάεη θαη εληζρχεη ηε ζε βάζνο θαηαλφεζε 

ησλ αηφκσλ θαη  πεξηζζφηεξσλ παξακέηξσλ ηνπ ππν κειέηε θαηλνκέλνπ κε ηελ 

αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ θάζε θνξά εξεπλάηαη. Έλα άηνκν ή κηθξή 

νκάδα αηφκσλ έλαο νξγαληζκφο έλα θνηλσληθφ θαηλφκελν. Ζ κειέηε πεξίπησζεο 

είλαη ζε ζέζε λα δηαηεξεί ηε δσληάληα θαη ηελ νιηζηηθφηεηα ησλ γεγνλφησλ ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο (Yin,2009) 

Πην ζπγθεθξηκέλα έρεη επηιερζεί ν ζρεδηαζκφο Α.Β. ην κεζνδνινγηθφ απηφ 

ζρεδηαζκφ θαηαγξάθεηαη αξρηθά ε θαηάζηαζε  ηνπ καζεηή  ηεο  πεξίπησζεο πνπ έρεη 

επηιερζεί θαηά ηε θάζε Α. Σελ ρξνληθή δειαδή πεξίνδν θαηά ηελ νπνία δελ έρεη 

πξνεγεζεί θακία παξέκβαζε. ηε ζπλέρεηα θαηαγξάθνληαη κεηξήζεηο ηεο δεχηεξεο 

θάζεο Β. Ζ θάζε απηή είλαη ε ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε 

παξέκβαζε. Σέινο γίλεηαη ζχγθξηζε ησλ δεδνκέλσλ απφ ηελ Α θάζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο νπνίαο δελ ππήξρε θακία παξέκβαζε θαη ηεο Β θάζεο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο νπνίαο ε παξέκβαζε βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Με ηνλ ηξφπν απηφλ ζα δηαπηζησζεί 

ηπρφλ παξαηεξνχκελεο βειηηψζεηο ηεο θαηάζηαζεο ζηελ Α θάζε  λα νθείινληαη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξέκβαζεο. (Alhahdi,2013
.
Horner, Carr,Halle, 

Mcgee,Odom,2005). Ο ζπγθεθξηκέλνο  κεζνδνινγηθφο ζρεδηαζκφο επηηξέπεη ζηνλ 

εξεπλεηή λα ζπγθξίλεη δεδνκέλα γηα ην ζέκα πνπ κειεηά αμηνινγψληαο ηελ 

θαηάζηαζε ζε δηαθνξεηηθέο θάζεηο κηαο παξέκβαζεο. Οη αμηνινγήζεηο είλαη ρξήζηκν 

λα γίλνληαη πξηλ ηελ παξέκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα θαη ζην ηέινο ηεο παξέκβαζεο. 
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Απηφο ν ηξφπνο δηεπθνιχλεη ηε ζχγθξηζε δεδνκέλσλ κε αληηθεηκεληθφ ζηφρν λα 

αμηνινγεζεί ε αιιαγή ζηα πξσηαξρηθά δεδνκέλα θαη επνκέλσο ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο. Με ηνπο αλάινγνπο 

πεξηνξηζκνχο ιφγσ ηνπ δείγκαηνο ε απνπζία νκάδαο. Δπηπιένλ δηεπθνιχλεη ηελ 

έξεπλα κέζα ζε πξαγκαηηθά πεξηβάιινληα εθπαίδεπζεο απνθεχγνληαο ηα ζθάικαηα 

πνπ πηζαλφλ λα πξνέθππηαλ απφ ηηο θαζαξά πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο.  

Eπηπιένλ ε κειέηεο πεξίπησζεο παξνπζηάδεη πιενλεθηήκαηα θαη 

κεηνλεθηήκαηα φπσο απηά δηαηππψλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο NiIsbet θαη Watt 1984 

(ζην:Cohen,Manion,Morrison,2007).Αξρηθά ζηα πιενλεθηήκαηά ηεο πεξηιακβάλεηαη 

ην γεγνλφο φηη δηαηππψλεηαη ζε κηα πην επέιηθηε πξνζέγγηζε πνπ κπνξεί λα 

θαηαγξάςεη πεξηγξαθηθά πνιιά ραξαθηεξηζηηθά ή δηαζηάζεηο ηεο ζπκπεξηθνξάο ελφο 

ππνθεηκέλνπ ή ηεο δπλακηθήο ελφο θαηλνκέλνπ πνπ ε απζηεξή επηζηεκνληθή 

πξνζέγγηζε αδπλαηεί θαη λα καο δψζεη πην νιηζηηθή εηθφλα. 

 Δπίζεο ζηα ζεηηθά ησλ κειεηψλ πεξίπησζεο εκπίπηεη θαη ην φηη αλαδχνληαη 

ηα κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο πεξίπησζεο πνπ ζε άιιε πεξίπησζε ζα ράλνληαλ 

ελψ παξάιιεια βνήζα ζηελ εξκελεία άιισλ παξφκνησλ πεξηπηψζεσλ. Αθφκα ε 

επζχλε γηα ηελ εθπφλεζε κηαο κειέηεο πεξίπησζεο κπνξεί λα αλαηεζεί ζε έλαλ θαη 

κφλν εξεπλεηή ρσξίο λα είλαη αλαγθαία ε ζπκκεηνρή  κεγάιεο εξεπλεηηθήο νκάδαο. 

Σέινο ζηηο κειέηεο πεξίπησζεο κπνξεί λα ελζσκαησζνχλ θαη απξφζκελα γεγνλφηα 

θαη αλεμέιεγθηεο κεηαβιεηέο.. 

 Ο κεζνδνινγηθφο απηφο ζρεδηαζκφο φκσο ελέρεη θαη θάπνηνπο 

πεξηνξηζκνχο. Έλαο απφ απηνχο ηνπο  πεξηνξηζκνχο  έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη Σα 

απνηειέζκαηα κπνξεί λα κελ είλαη γεληθεχζηκα θαη επίζεο κπνξεί λα κελ είλαη 

εχθνιν λα επαλεμεηαζζνχλ. Αθφκα έλαο πεξηνξηζκφο ζα κπνξνχζε λα είλαη θαη ην 
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γεγνλφο φηη είλαη δχζθνιν ζηελ έξεπλα ν εξεπλεηήο λα δηαθχγεη απφ ηελ 

ππνθεηκεληθφηεηα ζηελ παξαηήξεζε .Γηα ην ιφγν απηφ νη πνζνηηθνπνηεκέλεο 

κεηξήζεηο ελδείθλπληαη πεξηζζφηεξν ψζηε λα κεησζεί ν θίλδπλνο ηεο 

ππνθεηκεληθφηεηαο.(.Cohen,Manion,Morrison,2007) 

 

Β.4Μέζνδνη ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

Αξρηθά, ε παξνχζα κειέηε, αληιεί θαη ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο γηα ην παηδί ηεο 

κειέηεο απφ πνιιαπιέο πεγέο. Μειεηήζεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ θαηαγξαθέο, 

παξαηεξήζεηο θαη δηαγλψζεηο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο Κ.Γ.Α.Τ θαη Κ.Δ.Γ.Γ.Τ, φπσο 

επίζεο θαη εθπαηδεπηηθέο αμηνινγήζεηο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο ηνπ 

πνξείαο απφ ην λεπηαγσγείν κέρξη θαη πην πξφζθαηεο. Ζ άληιεζε πιεξνθνξηψλ απφ 

πνιιαπιέο πεγέο απνδείρζεθε ζηελ ζπλέρεηα έλαο πνιχηηκνο ηξφπνο δηεξεχλεζεο ησλ 

ππνζέζεσλ πνπ είραλ ηεζεί, θαη θαζνδήγεζαλ ζεκαληηθά ηελ έξεπλα γηα ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ αδπλακηψλ, αιιά θαη ηε κεηέπεηηα πνξεία ηεο παξέκβαζεο ζηε 

ζεζπίζεη επνηθνδνκεηηθψλ ζηφρσλ πνπ εζηίαδαλ ζηε βειηίσζε θαη πξναγσγή ησλ 

δεμηνηήησλ ηνπ καζεηή πνπ αλέιαβε ε παξνχζα κειέηε πεξίπησζεο. 

Μηα πξώηε θαη θπξίαξρε  ηερληθή ηεο θαηαγξαθήο θαη ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ηελ παξνχζα κειέηε θαη αλήθεη ζηηο πνηνηηθέο κεζφδνπο 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ είλαη ε δνκεκέλε παξαηήξεζε..Ζ παξαηήξεζε γεληθά 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξνχζα κειέηε σο κηα ζεκαληηθή κέζνδνο θαη ηερληθή 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ .Γεληθά ζηελ πνηνηηθή έξεπλα ε παξαηήξεζε είλαη πεξηγξαθηθή 

θαη ν εξεπλεηήο δελ θαζνξίδεη αξρηθά ηη αθξηβψο ζα παξαηεξήζεη  αιια εζηηάδεη ζε 

κηα ζπκπεξηθνξά πνπ ηνπ θαίλεηαη ζεκαληηθή(Αβξακίδεο&Καιχβα,2006).Ζ κνξθή 

απηή νλνκάδεηαη κε ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε θαη κπνξεί λα θαηαγξάθεηαη κε ηε 
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κνξθή αθεγεκαηηθψλ αξρείσλ ε επίζεο ζα κπνξνχζε λα θαηαγξάθεη ηηο εκεξνκελίεο 

ησλ ζεκαληηθψλ πξνο παξαηήξεζε ζπκπεξηθνξψλ. Ζ δηαθνξά ηεο κε ηελ πνζνηηθή 

παξαηήξεζε είλαη φηη νη ζπκπεξηθνξέο είλαη θαζνξηζκέλεο εθ ησλ πξνηέξσλ 

Ζ παξαηήξεζε γεληθά εληάζζεηαη ζηηο πξσηνγελείο κεζφδνπο ζπιινγήο θαη 

θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ (Cohen,Lawrence,Morrison,2007)Οη θαηαγξαθέο ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ ηνπ παηδηνχ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε θαηαγξάθνληαλ ζε θχιιν 

παξαηήξεζεο. Ζ ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ παξαηήξεζε είλαη ε 

ζπκκεηνρηθή .Ο ξφινο ηνπ εξεπλεηή παξέκεηλε ζηαζεξφο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

παξέκβαζεο. (Δθπαηδεπηηθφο γηα ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο) ελψ παξάιιεια 

ζπκκεηείρε ζε επηηεξήζεηο ζηα δηαιιείκαηα θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο.O ζθνπφο 

ήηαλ λα θαηαγξάςεη λα εξκελεχζεη θαη ηειηθά λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ ζε ζπλζήθεο ζην θπζηθφ ηνπ πιαίζην.O Morrison(1993:88 

ζηνCohen,Lawrence,Morrison,2007)αλαθέξεη φηη ε εκβάζπλζε ηνπ εξεπλεηή ζε 

ζπγθεθξηκέλν πιαίζην γηα αξθεηφ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε. 

ρξνληθφ δηάζηεκα δηεπθνιχλεη ηελ αλάδεημε ηνπ ζπλφινπ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε 

κηα θαηάζηαζε. 

 Γηα ην ζθνπφ απηφ ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη δχν πξσηφθνιια 

παξαηήξεζεο θαη θαηαγξαθήο ζπκπεξηθνξάο , κηα θιείδα παξαηήξεζεο θαη κηα 

θφξκα θαηαγξαθήο ABC,κε βάζε ην πξφηππν ηεο ιεηηνπξγηθήο αμηνιφγεζεο 

ζπκπεξηθνξάο, θαη ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε κφλν σο κέζν δηακφξθσζεο ησλ 

επφκελσλ δηδαζθαιηψλ θαηά ηελ πνξεία ηεο παξέκβαζεο. Κπξίσο ρξεζηκνπνηνχληαλ 

θάζε θνξά πνπ εκθαλίδνληαλ κηα «πξνθιεηηθή,» δχζθνιε ζπκπεξηθνξά, ή ππήξρε 

θάπνην θξίζηκν πεξηζηαηηθφ εκπινθήο ζε ζχγθξνπζε. Ο ηξφπνο απηφο ζπλέβαιιε 

ζεηηθά θαη ζηελ θαηαγξαθή ηεο πνξείαο ηεο έξεπλαο αιιά θαη ζηελ πνξεία ησλ 

δηδαζθαιηψλ ηεο παξέκβαζεο. Παξάιιεια κε απηά ηα εξγαιεία ρξεζηκνπνηήζεθε έλα 
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εξσηεκαηνιφγην γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ςπρνθνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, 

θιίκαθα Γπλαηνηήησλ θαη Γπζθνιηψλ (Goodman,1994.1997)θαη κηα ιίζηα 

θαηαγξαθήο ζεηηθήο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο  πνπ ζπκπιεξψζεθε απφ ηελ 

εθπαηδεπηηθφ (Teacher Checklist) 

 Αλαθνξηθά κε ηελ παξέκβαζε νη θαηαγξαθέο βνήζεζαλ ζηνλ αλαζηνραζκφ 

θαη επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο δηδαζθαιίαο. Γηα παξάδεηγκα, έάλ θαη εθφζνλ, 

πξνέθππηε απφ ηελ παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θάπνηα λέα αλάγθε ηνπ καζεηή 

ελζσκαηψλνληαλ ζην Αλαιπηηθφ πξφγξακκα κε ηα λέα δεδνκέλα. χκθσλα κε απηά  

ηα δεδνκέλα, θαηαγξάθνληαλ νη πην ζπρλά παξαηεξνχκελεο ζπκπεξηθνξέο θαη 

γίλνληαλ ζηφρνο ηεο επφκελεο δηδαζθαιίαο. Δπνκέλσο νη θνηλσληθνί  ζηφρνη πνπ 

επηιέρζεθαλ θαη ηειηθά ηέζεθαλ είραλ αληιεζεί απφ ηα δεδνκέλα ησλ θαηαγξαθψλ 

ζπζηεκαηηθψλ παξαηεξήζεσλ θαη ζπλεπψο αληαπνθξίλνληαλ ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο 

ηνπ παηδηνχ ηεο επηιεγκέλεο πεξίπησζεο. 
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Β.5Δξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

1.Πξσηόθνιιν παξαηήξεζεο ζπκπεξηθνξάο 

 Σα δχν πξσηφθνιια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηαζθεπάζηεθαλ ζχκθσλα κε 

ηα πξφηππα πξσηφθνιια πνπ παξαζέηνπλ νη Παληειηάδνπ θαη Παηζηνδήκνπ (2017) 

ζην έξγν ηνπο «„Δθαξκνγέο δηδαθηηθήο αμηνιόγεζεο θαη καζεζηαθέο δπζθνιίεο.» ην 

ζπγθεθξηκέλν έξγν ζεκεηψλνπλ φηη ε αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα είλαη κέξνο ηνπ 

δηδαθηηθνχ έξγνπ αλαπφζπαζηα ζπλδεδεκέλν κε ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο θαη ηελ 

εθαξκνγήο ελφο εμαηνκηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο πνπ ζα βαζίδεηαη ζηηο 

αλάγθεο ηνπ καζεηή. χκθσλα κε ηα πξφηππα πνπ αλαθέξνπλ θαηαζθεπάζηεθε έλα 

πξσηφθνιιν θαηαγξαθήο ρξνληθήο δηάξθεηαο κηαο ζπκπεξηθνξάο πνπ γηα ηελ 

εξεπλήηξηα ήηαλ ζεκαληηθέο.  

Απηφ ην  πξψην εξγαιείν θαηαζθεπάζηεθε γηα λα θαηαγξαθνχλ θαη λα 

νκαδνπνηεζνχλ νη ζπκπεξηθνξέο ηνπ καζεηή ζε έλα ηππηθφ δηάιεηκκα. Σν δεδνκέλα 

απηά αθνξνχλ ηελ παξαηήξεζε θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα Οθησβξίνπ-Γεθεκβξίνπ 

2017. Σν ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα ηεο επαθή κε ην καζεηή κέζσ πξαθηηθήο άζθεζεο 

απνηειεί ηελ πξψηε παξαηήξεζε, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο παξέκβαζεο. θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηηο 9 Οθησβξίνπ,2017 θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο 

Έλα δεχηεξν πξσηφθνιιν παξαηήξεζεο θαηαζθεπάζηεθε ζχκθσλα κε  ην 

ππφδεηγκα ησλ Παληειηάδνπ θαη Παηζηνδήκνπ (2007) θαη θαηαηάζζεηαη ζηα 

πξσηφθνιιν θαηαγξαθήο γεγνλφησλ πνπ έρεη ζρεδηαζηεί πξηλ ηελ παξαηήξεζε απφ 

ηελ εξεπλήηξηα.  

ηνλ πίλαθα ηνπ πξσηνθφιινπ, θαηαγξάθνληαλ νκαδνπνηεκέλεο νη πην ζπρλέο 

ζπκπεξηθνξέο θαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζήο ηνπο. Ζ θιίκαθα ε νπνία πηνζεηήζεθε γηα 
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λα θαηακεηξνχληαη ηα γεγνλφηα θπκαίλεηαη απφ 0 έσο 3+. Σν πξσηφθνιιν απηφ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζε δπν επίπεδα. ην Α επίπεδν ηεο παξέκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή. Σν πξσηφθνιιν απηφ (θαηαγξαθήο γεγνλφησλ) 

ζπγθξίζεθε κε εθείλν ηεο πξνεγνχκελεο θάζεο.(θαηαγξαθήο ζπκπεξηθνξψλ θαη 

ρξνληθή δηάξθεηα)Ζ ζχγθξηζε απηή βνήζεζε ζηελ θαηαγξαθή θαη δηαζηαχξσζε ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ γηα λα δηαπηζησζεί αλ απηέο απνηεινχλ έλα παγησκέλν κνηίβν 

θνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζην ξεπεξηφξην ηνπ καζεηή.  

 

2.Κιέηδα  παξαηήξεζεο  

Μεηά ηελ πξψηκε θάζε αμηνιφγεζεο κε ηα 2 πξσηφθνιια παξαηήξεζεο, 

ζπληάρζεθε κηα θιείδα, ε νπνία είρε πιένλ θαηαζθεπαζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ, κε βάζε 

ηηο παξαηεξήζεηο πνπ είραλ θαηαγξαθεί απφ ηα δχν πξνεγνχκελα πξσηφθνιια, ηα 

νπνία θαηέγξαθαλ ηηο πην ζπρλά παξαηεξνχκελεο ζπκπεξηθνξέο ηνπ παηδηνχ. Οη 

ζπκπεξηθνξέο πνπ θαηαγξάθνληαη, είλαη  εθείλεο πνπ  ραξαθηεξίδνληαη σο  

πξνθιεηηθέο ή ελνριεηηθέο, θαη είρε  πξνεγνπκέλσο εληνπηζηεί φηη απνηεινχλ 

κνληέιν επαλαιακβαλφκελσλ ζπκπεξηθνξψλ ζηα πιαίζηα ηεο ηάμεο. Ζ παξαηήξεζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα κηα 45 ιήπηεο δηδαζθαιίαο ζηελ αξρή ηεο 

παξέκβαζεο 7 Φεβξνπαξίνπ 2018 θαη ε δεχηεξε θαηαγξαθή πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά 

ην ηέινο ηεο παξέκβαζεο ζηηο 28 Μαΐνπ 2018.Σηο παξαηεξήζεηο θαηέγξαςε ε 

εξεπλήηξηα θαη έλαο εμσηεξηθφο παξαηεξεηήο. Χο εμσηεξηθφο παξαηεξεηήο  νξίζηεθε 

λα είλαη ε δαζθάια θαη Δηδηθή παηδαγσγφο ηεο ηάμεο ηνπ Αλδξέα. Ζ θσδηθνπνίεζε 

ησλ ζπκπεξηθνξψλ έγηλε κε ην πξφηππν δεηγκαηνιεςίαο ρσξίο 

ρξνλνκέηξεζε,(Τπνπξγείν Δζληθήο παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ.Δηδηθή Τπεξεζία 

Δθαξκνγήο πξνγξακκάησλ Κ.Π.. Μνλάδα Α1,2008), φπνπ απιά θαηαγξάθνληαη 
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ζπκπεξηθνξέο ηνπ καζεηή, σο ζπρλφηεηα πξσηνβνπιηψλ πνπ εθείλνο πήξε γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά. Οη επξχηεξεο θαηεγνξίεο ησλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ 

αμηνινγνχληαη αλαγξάθνληαη σο ηίηινη πάλσ ζηελ θιείδα θαη αθνξνχλ θπξίσο 

(α)Γεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο κέζα ζηελ ηάμε (β) Γεμηφηεηεο νκαδηθφηεηαο θαη  

ζπλεξγαζίαο (γ)  Θεηηθέο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πνπ δηδάρζεθαλ σο ελαιιαθηηθέο 

ζηελ επηζεηηθφηεηα.  

Κάησ απφ απηέο ηηο επξχηεξεο θαηεγνξίεο θαηαγξάθνληαη νη αξλεηηθέο 

«πξνθιεηηθέο ζπκπεξηθνξέο» ζηελ πεξηνρή απηή, θαζψο θαη νη ζεηηθέο θνηλσληθέο 

ζπκπεξηθνξέο πνπ έγηλε πξνζπάζεηα κε ηελ παξνχζα παξέκβαζε λα εληζρπζνχλ, σο 

αληηθαηάζηαζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδξαησκέλσλ αληηθνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ 

Ζ ζπρλφηεηα ησλ πξσηνβνπιηψλ θαηακεηξνχληαη κέζα απφ κηα αξηζκεηηθή 

θιίκαθα πνπ θπκαίλεηαη απφ ηνλ αξηζκφ 0 θαη θαηαιήγεη ζηνλ αξηζκφ 3+.Αλ κηα 

ζπκπεξηθνξά βξίζθεηαη ζηνλ αξηζκφ 1 ζεσξείηαη φηη εκθαλίδεηαη κε κηθξή 

ζπρλφηεηα, ελψ ζηνλ αξηζκφ 3+ βξίζθεηαη κηα ζπκπεξηθνξά, ηεο νπνία ε ζπρλφηεηα 

ζεσξείηαη αξθεηά πςειή. Αξρηθά θαηαγξάθεηαη κηα ζπκπεξηθνξά φπσο:  «Αθνχεη ην 

δάζθαιν»  ε νπνία δηδάζθεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα, κηα ζπκπεξηθνξά πνπ δείρλεη ηελ 

αληίζεηε κε επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά πνπ ελδερνκέλσο λα παξαηεξείηαη «Γηαθφπηεη 

ην κάζεκα» ή «δηαθφπηεη ην ζπκκαζεηή ηνπ».  
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3. Λίζηα  θαηαγξαθήο ζεηηθώλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ ηνπ καζεηή  

Από ηνλ δάζθαιν (Τeacher checklist) 

Αμηνιφγεζε ηνπ  βαζκνχ απνηειεζκαηηθφηεηαο θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ  

Έλα επηπιένλ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

δπζθνιηψλ ηνπ καζεηή ήηαλ ην Teacher checklist πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνλ Goldstein 

θαη παξαηίζεηαη κέζα ζε παξάξηεκα ζηνλ νδεγφ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ παξνχζα παξέκβαζε «Skillstreaming the elementary Scool. 

A guide for teaching prosocial skills»(Μc Ginnis,2012ζ.309
1
) Πξφθεηηαη γηα κηα ιίζηα 

πνπ απαξηίδεηαη απφ 60 εξσηήζεηο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ ηεο 

ηάμεο θαη ζθνπφ έρνπλ λα αμηνινγήζνπλ ηνλ καζεηή ζηελ επρέξεηα πνπ εθείλνο απφ 

δίδεη κηα θνηλσληθή δεμηφηεηα. 

Γηα παξάδεηγκα ζηε δεμηφηεηα «Αθνχεη» ε εξψηεζε έρεη σο εμήο « Γείρλεη ν 

καζεηήο λα αθνύεη όηαλ θάπνηνο κηιάεη θαη θάλεη πξνζπάζεηεο λα θαηαιάβεη ηη ζέιεη λα 

πεη;» Oη απαληήζεηο ηεο εθπαηδεπηηθνχ αθνξνχλ ην βαζκφ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

θαη ηεο επρέξεηαο κε ηελ νπνία ν καζεηήο εθαξκφδεη ηε δεμηφηεηα απηή.  

Oη εξσηήζεηο πνπ πεξηέρεη ε ιίζηα ζπκπιεξψλνληαη απφ ηε δαζθάια ηεο 

ηάμεο θαη ζπλδένληαη άκεζα κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ζε 

ζρέζε κε ζηε ζεηηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά. Οη απαληήζεηο δνκνχληαη ζε 

πεληάβαζκε θιίκαθα Lirket θαη θπκαίλνληαη απφ ην 1 έσο ην 5.ην 1 ε απάληεζε 

είλαη «ζρεδφλ πνηέ», ελψ ζην 5 «ζρεδφλ πάληα». Με ηνλ ηξφπν απηφ ν δάζθαινο 

αμηνινγεί ηελ επρέξεηα κε ηελ νπνία ν καζεηήο είλαη ζε ζέζε λα απνδψζεη ηε 

δεμηφηεηα.(McGinnis,2012).Δπίζεο ππάξρεη εηδηθή πεξηνρή θάησ απφ ηελ εξψηεζε 

                                                           
1
 Θ μετάφραςθ ζγινε με τθν βοικεια αγγλόφωνων ειδικών ςτο πεδίο αυτό. 
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,φπνπ ε δαζθάια κπνξεί λα αλαθέξεη αλ ππάξρεη κηα πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε. Ζ 

πιεξνθνξία απηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ επφκελε θάζε ηεο εθαξκνγήο πνπ 

είλαη ην ζηάδην ηεο κίκεζεο πξνηχπνπ (modeling) 

Απφ ηηο 60 εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ επηιέρζεθαλ θαη δφζεθαλ 

κεηαθξαζκέλεο ζηε δαζθάια νη 35.  Ζ επηινγή ησλ εξσηήζεσλ βαζίζηεθε ζηε κέρξη 

ηφηε εηθφλα ηνπ καζεηή φπσο είρε δηακνξθσζεί απφ ηα πξσηφθνιια παξαηήξεζεο 

αιιά θαη απφ ηελ άηππε αμηνιφγεζε ζε φιν ην δηάζηεκα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. Ζ 

ιίζηα απηή παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα ελψ ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν παξαηίζεηαη 

παξάδεηγκα ηεο ιίζηαο ,φπσο κεηαθξάζηεθε ζηα Διιεληθά.: 

« Παίδεη παηρλίδηα: Παίδεη ν καζεηήο παηρλίδηα κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ κε                  

δίθαην ηξφπν; 

        Πνηέ       πάληα     Μεξηθέο θνξέο   πρλά    ρεδφλ πάληα 

1                2                      3                4              5 

          Πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε » 

 

          H ζπκβνιή ηεο ιίζηαο απηήο ήηαλ ζεκαληηθή ζηελ αξρή ηεο παξέκβαζεο γηα 

λα εληνπηζηνχλ νη δπζθνιίεο ηνπ καζεηή ζε εηδηθφηεξεο πεξηνρέο, φπσο 

δηαρσξίδνληαη κέζα ζην παξφλ αλαιπηηθφ πξφγξακκα, απφ ηνλ Goldstein (Mc 

Ginnis,2012) θαη λα ηεζνχλ ζηε ζπλέρεηα, νη αληίζηνηρνη ζηφρνη πνπ ζα 

αληαπνθξίλνληαλ πιήξσο ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ καζεηή ,αληηθαζηζηψληαο θαιά 

εδξαησκέλεο αληηθνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο, κε λέα ελαιιαθηηθά κνηίβα 

ζπκπεξηθνξψλ  
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3.Κιίκαθα Γπλαηνηήησλ θαη Γπζθνιηώλ (E.Γ.Γ)  Goodman,1994,1997 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ςπρνθνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

εξσηεκαηνιφγην δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ(Δ.Γ.Γ) κεηαθξαζκέλν θαη ζηαζκηζκέλν 

ζηνλ Διιεληθφ πιεζπζκφ (Μπίκπνπ-Νάθνπ,2001) Ζ πξσηφηππε πξνζαξκνγή αλήθεη 

ζηνλ Goodman (1994,1997) Strength and Difficulties Questionnaire, S.D.Q  Σν 

εξγαιείν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ βαζκνχ 

ςπρνθνηλσληθήο ηνπο πξνζαξκνγήο ζην ζρνιηθφ πιαίζην. Δίλαη ζρεδηαζκέλν γηα 

καζεηέο ειηθίαο 4-17 εηψλ θαη αμηνινγεί ηελ ζπκπεξηθνξά θαζψο θαη ηελ θνηλσληθή 

θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο ιεηηνπξγηθφηεηα (Μπίκπνπ-Νάθνπ 2012). Δίλαη έλα 

ζχληνκν εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηξία κέξε. ην πξψην κέξνο 

πεξηέρνληαη 25 πξνηάζεηο ρσξηζκέλεο ζε πέληε ππνθιηκέλεο νη νπνίεο εμεηάδνπλ 

δηαθνξεηηθνχο ηνκείο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο.  

Δμεηάδεηαη ην ζπλαίζζεκα κε πξνηάζεηο φπσο «Τνλ/ηελ απαζρνιεί ην 

παξακηθξό ,ζπρλά θαίλεηαη αλήζπρνο», «Σπρλά είλαη δπζηπρηζκέλνο-απνθαξδησκέλνο». 

Ζ δεχηεξε ππνθιίκαθα εμεηάδεη πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο κε πξνηάζεηο όπσο 

«Κιέβεη από ην ζπίηη ,ην ζρνιείν ή αιινύ» «Σπρλά έρεη μεζπάζκαηα λεύξσλ». Ζ Σξίηε 

ππνθιίκαθα εμεηάδεη ηελ ππεξθηλεηηθφηεηα θαη ηε δπλαηφηεηα ζπγθέληξσζε κε 

πξνηάζεηο ηνπ ηχπνπ «Ζ πξνζνρή ηνπ/ηεο δηαζπάηαη εύθνια, δπζθνιεύεηαη λα 

ζπγθεληξσζεί ή «Σπλερώο ζηξηθνγπξίδεη λεπξηθά». ηελ ηέηαξηε ππνθιίκαθα ηνπ 

πξψηνπ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εμεηάδεηαη ε δπλαηφηεηα ζχλαςεο 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κε πξνηάζεηο φπσο: «Μάιινλ κνλαρηθόο/ε, ηείλεη λα παίδεη 

κόλνο» ή «έρεη ηνπιάρηζηνλ έλα θίιν» θαη «Τα πεγαίλεη θαιά κε ελήιηθεο παξά κε 

παηδηά» Σέινο ε πέκπηε ππνθιίκαθα αμηνινγεί ηε ζεηηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά κε 

πξνηάζεηο ηνπ ηχπνπ: «Λακβάλεη ππόςε ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ», «Μνηξάδεηαη 

εύθνια κε ηα άιια παηδηά»  «είλαη θαιόο/ε κε ηα κηθξόηεξα παηδηά» 
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ην δεχηεξν ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αμηνινγνχληαη νη δπζθνιίεο πνπ 

ππεξηεξνχλ θαη πσο απηέο παξεκπνδίδνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ παηδηνχ. Οη ηνκείο 

πνπ δηεξεπλψληαη είλαη: α) πλαίζζεκα β) πγθέληξσζε γ) πκπεξηθνξά δ) 

Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Οη εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνχλ αθνξνχλ ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπκπησκάησλ απηψλ θαη ε έληαζε κε ηελ νπνία ην παηδί θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ 

αληηιακβάλεηαη ηηο δπζθνιίεο απηέο. Σν ηξίην κέξνο εμεηάδεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο παξέκβαζεο κε εξσηήζεηο πνπ αμηνινγνχλ αλ έρνπλ 

παξαηεξεζεί αιιαγέο θαηά ηνλ ηειεπηαίν κήλα, κε εξσηήζεηο ηνπ ηχπνπ: «Ζ 

παξέκβαζε έρεη κεηψζεη ηηο δπζθνιίεο;» (Σζαθίξνγινπ, Φισξάηνπ, 2016) 

http://slideplayer.gr/slide/12200014/.Tα εξσηεκαηνιφγηα απηά δφζεθαλ ζηε κεηέξα 

ζην παηδί. 

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απνζθνπεί ζηελ αμηνιφγεζε ηεο 

ςπρνθνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο 

παξέκβαζεο. Οη πξνηάζεηο πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ζπλδέζεθαλ ζηε ζπλέρεηα άκεζα κε 

ηνπο ζηφρνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο ζηα εμήο ζεκεία. Σέζζεξεηο πξνηάζεηο 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηνλ πξψην ζηφρν ηεο παξέκβαζεο θαη ηελ 

πξνζνρή ηνπ παηδηνχ κέζα ζηελ ηάμε. Να κάζεη ην παηδί λα θάζεηαη κέζα ζηελ ηάμε. 

Οη ηέζζεξεηο απηέο πξνηάζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη νη εμήο. «Δίκαη αλήζπρνο/ε. 

Γε κπνξώ λα θαζίζσ ήζπρνο γηα πνιύ ώξα», «Σπλερώο ζηξηθνγπξίδσ θαη θνπληέκαη», 

«Δίκαη αθεξεκέλνο/δπζθνιεύνκαη λα ζπγθεληξσζώ». «Τειεηώλσ ηε δνπιεηά πνπ θάλσ. 

Ζ πξνζνρή κνπ είλαη θαιή».  

Ο  ζηφρνο ηεο παξέκβαζεο εζηηάδεη ζην λα κάζεη ην παηδί λα παίδεη νκαδηθά 

παηρλίδηα  ζπλδέεηαη κε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο , απφ ην εξσηεκαηνιφγην ΔΓΓ 

«Σπλήζσο είκαη κόλνο/ε. Γεληθά παίδσ κόλνο/ε ή κέλσ κε ηνλ εαπηό κνπ.» «Τα 

πεγαίλσ θαιύηεξα κε ηνπο ελήιηθεο παξά κε ηα άηνκα ηεο ειηθίαο κνπ» Ο ζηφρνο ηεο 

http://slideplayer.gr/slide/12200014/


105 
 

παξέκβαζεο πνπ εζηηάδεη ζηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνύζεσλ  ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ 

πξόηαζε «Μαιώλσ πνιύ. Μπνξώ λα αλαγθάδσ ηνπο άιινπο λα θάλνπλ ην δηθό κνπ»  

 

Πηλαθαο.1 Σπλνπηηθόο πίλαθαο πνπ απεηθνλίδεη ηε ζύλδεζε ησλ ζηόρσλ ηεο παξέκβαζεο κε ηηο 

πξνηάζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ  δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηώλ ΕΔΔ 

ηόρνη ηεο παξέκβαζεο Πξνηάζεηο ΔΓΓ 

Κνηλσληθέο δεμηόηεηεο πνπ αθνξνύλ ηελ πξνζνρή 

ηόρνη                                                                            Πξνηάζεηο 

 ηόρνο: «Να κάζεη ην παηδί λα θάζεηαη 

κέζα ζηελ ηάμε» 

Πξόηαζε: Δίκαη αλήζπρνο/ε. Γε κπνξώ 

λα θαζίζσ ήζπρνο γηα πνιύ ώξα. Σπλερώο 

ζηξηθνγπξίδσ θαη θνπληέκαη  

 Πξόηαζε: Δίκαη αθεξεκέλνο/ 

δπζθνιεύνκαη  λα  ζπγθεληξσζώ 

 Πξόηαζε: Τειεηώλσ ηε δνπιεηά πνπ 

θάλσ. Ζ πξνζνρή κνπ είλαη θαιή 

Κνηλσληθέο δεμηόηεηεο πνπ αθνξνύλ ηελ νκαδηθόηεηα θαη ηε ζπλεξγαζία ζην 

παηρλίδη 

ηόρνο: «Να κάζεη ην παηδί λα παίδεη 

νκαδηθά παηρλίδηα». 

Πξόηαζε: Σπλήζσο είκαη κόλνο/ε. 

Γεληθά παίδσ κόλνο/ε ή κέλσ κε ηνλ 

εαπηό κνπ. 
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 Πξόηαζε: Τα πεγαίλσ θαιύηεξα κε ηνπο 

ελήιηθεο παξά κε ηα άηνκα ηεο ειηθίαο 

κνπ» 

 

 

Κνηλσληθή δεμηόηεηα πνπ αθνξά ηελ επίιπζε ζπγθξνύζεσλ 

ηόρνο: Να κάζεη λα δηαπξαγκαηεύεηαη Πξόηαζε: Μαιώλσ πνιύ. Μπνξώ λα 

αλαγθάδσ ηνπο άιινπο λα θάλνπλ ην δηθό 

κνπ» 

  

Κνηλσληθή δεμηόηεηα δηαρείξηζεο ζπκνύ 

ηόρνο: Να δηαρεηξίδεηαη ην ζπκό ηνπ Πξόηαζε: Θπκώλσ πνιύ θαη ζπρλά ράλσ 

ηελ ςπρξαηκία κνπ 
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Β.6 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

Γηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο ηνπ καζεηή ζε πξώηκε θάζε 

                Πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο  κειέηεο θαη παξέκβαζεο είρε 

πξνεγεζεί έλα ζηάδην γλσξηκίαο κε ηνλ καζεηή. Ζ πξψηε επαθή κε ην ζπγθεθξηκέλν 

παηδί ηεο πεξίπησζεο πξαγκαηνπνηήζεθε κέζα ζηα πιαίζηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο 

ζην Δηδηθφ ζρνιείν πνπ θνηηά ν Αλδξέαο θαη πνπ ηνπ παξέρνληαλ πξφζζεηε ζηήξημε 

θαηά ηελ ψξα ηεο δηεμαγσγήο ησλ καζεκάησλ, αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δηαιεηκκάησλ, κε ηε δηεπθφιπλζε ζε  θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο θαη  πξνβιήκαηα πνπ 

πξνέθππηαλ. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο πξαθηηθήο θάιππηε ην δηάζηεκα Οθησβξίνπ-

Γεθεκβξίνπ 2017  

 Καηά ην δηάζηεκα απηφ θαηαγξάθεθε έλα πξσηφθνιιν παξαηήξεζεο 

ζπκπεξηθνξάο (παξάξηεκα 1)Σν πξσηφθνιιν παξαηήξεζεο θαη  θαηαγξαθήο 

ζπκπεξηθνξάο ζπκπιεξψζεθε ζηηο 9/10/17 ζηε δηάξθεηα  ηνπ δηαιείκκαηνο. ην 

ζπγθεθξηκέλν πξσηφθνιιν θαηαγξάθνληαλ  νη πην ζπρλά παξαηεξνχκελεο 

ζπκπεξηθνξέο πνπ ραξαθηεξίδνληαλ «δχζθνιεο» θαη απνηεινχζαλ εκπφδην ζηελ 

νκαιή θνηλσληθή έληαμε ηνπ καζεηή. Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν αμηνιφγεζεο  

θαηαγξάθεη ηε ρξνληθή δηάξθεηα κηα αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξάο. Οη παξαηεξήζεηο 

ηνπ πξσηνθφιινπ απηνχ ζα ζπγθξηζνχλ ζηε ζπλέρεηα κεηά ηε λέα παξαηήξεζε θαη 

θαηαγξαθή ζηελ Α’ θάζε ηεο αμηνιφγεζεο. κε έλα λέν πξσηφθνιιν θαηαγξαθήο 

γεγνλφησλ ζηηο 5/2/18.Δπνκέλσο παξαθάησ ζα αλαιπζνχλ ηα απνηειέζκαηα από ηελ 

πξώηε θάζε αμηνιόγεζεο ηνπ καζεηή ,ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε ζχγθξηζε ησλ δχν 

πξσηνθφιισλ ζηηο δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο. Μέζα απφ απηή ηε ζχγθξηζε 

αλαδεηθλχεηαη ε παξνχζα θαηάζηαζε ηνπ καζεηή (baseline) ζηελ πεξηνρή ησλ 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. Οη θαηαγξαθέο απηέο δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο πην ζπρλά 

παξαηεξνχκελεο ζπκπεξηθνξέο, ζθηαγξαθψληαο κε ιεπηνκέξεηα ηηο ζπκπεξηθνξέο 
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εθείλεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ην πιαίζην σο «δύζθνιεο» ή «πξνθιεηηθέο» . Ζ 

πξαθηηθή απηή βνεζάεη ζην πξψην ζηάδην ηεο κειέηεο λα δηαπηζησζεί, αλ θαη πφζν 

ζπρλά θάπνηεο ζπκπεξηθνξέο επαλαιακβάλνληαη. Με ηνλ ηξφπν απηφ δηαζθαιίδεηαη 

θαη ε εγθπξφηεηα ησλ παξαηεξήζεσλ γηα ηηο δπλαηφηεηεο θαη αδπλακίεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ καζεηή, θαζψο νη «κεηξήζεηο» επαλαιακβάλνληαη ζε δηαθνξεηηθέο 

ρξνληέο ζηηγκέο.  

 Ζ κειέηε απηή ησλ δηαθνξεηηθψλ θαηαγξαθψλ, βνεζά επίζεο ζηνλ 

εληνπηζκφ ησλ πεξηνρψλ πνπ ν καζεηήο δπζθνιεχεηαη θαη επνκέλσο, πξνζαλαηνιίδεη 

ηηο επφκελεο δηαδηθαζίεο ηεο παξέκβαζεο ζηελ επηινγή θαηάιιεισλ ζηφρσλ ζε 

θνηλσληθέο πεξηνρέο, ηε βειηίσζε ησλ νπνίσλ ε παξνχζα παξέκβαζε ζα επηρεηξήζεη 

πξαγκαηνπνηήζεη 

Καηά ηελ πξώηε θάζε/ηάδην Α’ ηεο παξνχζαο παξέκβαζεο ,ε νπνία έρεη 

σο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζηνηρείν ηελ αμηνιφγεζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ καζεηή ηεο 

πεξίπησζεο , ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, θαη  ζθνπφ ηελ 

άκεζε επηδίσμε ηεο βειηίσζήο ηνπο, αθνινπζνχληαη  νη παξαθάησ δηαδηθαζίεο:(α) 

Γηαδηθαζίεο θαη ελέξγεηεο απνδνρήο ηεο παξνχζαο κειέηεο θαη παξέκβαζεο  απφ ην 

ζρνιείν ζην νπνίν είρε ζρεδηαζηεί λα πξαγκαηνπνηεζεί. Δπίζεο δεηήζεθε θαη 

παξαρσξήζεθε άδεηα απφ ηνλ γνλέα ,ζηελ νπνία εμέθξαζε ηελ επηζπκία λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε, πνπ ζθνπφ είρε λα βειηηψζεη εηδηθέο 

πεξηνρέο πνπ αθνξνχζαλ ηελ θνηλσληθή πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ (β) Γηαδηθαζίεο 

εχξεζεο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ ηηο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ δηδαζθαιηψλ (γ) 

Υνξήγεζε θαη αμηνιφγεζε εξγαιείσλ πνπ ζθνπφ είραλ λα αμηνινγήζνπλ ηε βειηίσζε 

ηνπ καζεηή, πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε 
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Δηδηθφηεξα αλαθνξηθά κε ην δήηεκα(α) πνπ αθνξά ζέκαηα απνδνρήο ηεο 

παξνχζαο κειέηεο απφ ην ζρνιείν ην νπνίν θνηηά ν Αλδξέαο, πεξηιακβάλεηαη αξρηθά 

άδεηα απφ ηα Γηεπζχλνληα ζηειέρε ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ φπνπ ν ίδηνο είλαη 

καζεηήο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί  ε παξέκβαζε κέζα ζην ρψξν ηνπ Δηδηθνχ 

ρνιείνπ. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ελεκέξσζε γνλέσλ  γηα ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαζψο θαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ζην νπνίν ην  

ζεκειηψλεηαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο πνπ επξφθεηην λα 

πξαγκαηνπνηεζεί. Δπίζεο δεηήζεθε γξαπηή  άδεηα ,θαη ε ζχκθσλε γλψκε ησλ γνλέσλ 

πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπλ νη δηαδηθαζίεο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε δηδαζθαιηψλ πνπ 

ζηφρεπαλ ζηελ αλάπηπμε θαη πξναγσγή ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ηνπ παηδηνχ. 

Ζ ζπλάληεζε κε ηε κεηέξα πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ην ζθνπφ απηφ, ζηελ αξρή 

ηεο παξέκβαζεο, φπνπ θαη ππνγξάθεθε ε γξαπηή άδεηα ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. 

 Ζ πξψηε εβδνκάδα παξνπζίαο ζην ζρνιείν, απνηεινχζε θαη ηελ πξψηε θάζε 

ηεο παξέκβαζεο, ζην ζηάδην Α πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ζεηξά δηαδηθαζηψλ κε 

ζθνπφ ηελ πινπνίεζε αμηνιόγεζεο θαη παξέκβαζεο ζε επηιεγκέλε πεξίπησζε παηδηνύ 

κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε 

 (β)Αθνινπζνχλ δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ 

ζρνιείνπ γηα ηελ εχξεζε ηνπ ηφπνπ θαη ηνπ ρξφλνπ ηεο δηεμαγσγήο ηεο παξέκβαζεο 

Ζ ζπλνιηθή δηαδηθαζία ηεο παξέκβαζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζα ζην ζρνιείν πνπ 

θνηηά ην παηδί. Μηα απφ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ηεο πξψηεο εβδνκάδαο ήηαλ θαη ε 

εχξεζε ρψξνπ γηα ηελ παξέκβαζε ,θαζψο θαη ηεο νκάδαο παηδηψλ πνπ ζα 

ζπκκεηείραλ ζε απηή ηε θάζε. Ο Αλδξέαο ζα άιιαδε ηκήκα κε ζθνπφ λα ζρεκαηηζηεί 

νκάδα ζηελ ίδηα ιεηηνπξγηθφηεηα κε ηνλ ίδην. Αξρηθά θαη γηα θάπνηεο 6 ζπλερφκελεο 

εβδνκάδεο ε παξέκβαζε  εθαξκφζηεθε ζηελ ηάμεο ηεο αξρηθήο επηινγήο. ηελ νκάδα 
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ππήξραλ ηέζζεξα άιια παηδηά ηεο νκάδαο πνπ επηιέρζεθαλ ζχκθσλα κε ην θξηηήξην 

ηεο ζπλάθεηαο ζηηο δπζθνιίεο. Δίραλ δειαδή πξνθνξηθφ ιφγν θαη ήηαλ ιεηηνπξγηθά 

ζε επίπεδν επηθνηλσλίαο. Οη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ αξρηθά, αληιήζεθαλ απφ ηηο πεγέο 

ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπ Αλδξέα, απφ ηε ζχγθξηζε ησλ δχν πξσηνθφιισλ ζε δηαθνξεηηθέο 

ρξνληθέο ζηηγκέο ,(πξσηφθνιιν θαηαγξαθήο ρξνληθή δηάξθεηαο ζηηο 9/10/17 θαη 

πξσηφθνιιν θαηαγξαθήο γεγνλφησλ ζηηο 5/2/18),απφ ηηο απαληήζεηο ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ ηεο δαζθάιαο (Teacher Checklist),ηεο κεηέξαο θαη ηνπ παηδηνχ 

ζηελ θιίκαθα (ΔΓΓ) ηνπ Goodman 1994,1997,θαζψο θαη απφ ηηο απαληήζεηο ηνπ 

ίδηνπ ηνπ παηδηνχ.  

                  (γ)  Καηά ηε δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο, ζην ζηάδην Α’ ρνξεγήζεθαλ 

εξσηεκαηνιφγηα ζηε κεηέξα, ην παηδί θαη ηελ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο ηνπ Αλδξέα, 

πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε παξνχζα θαηάζηαζε, πνπ αθνξνχζε ηηο θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο ηνπ καζεηή. Ζ δηαδηθαζία ιήςεο πιεξνθνξηψλ απφ πνιιαπιέο πεγέο 

απνδείρζεθε ηδηαίηεξα ρξήζηκε θαη επνηθνδνκεηηθή. Μεηά ηε ζπκπιήξσζή ηνπο 

πξαγκαηνπνηήζεθε ελδειερήο έιεγρνο ησλ απνηειεζκάησλ, πξάγκα πνπ δηεπθφιπλε 

ηελ πνξεία ηεο παξέκβαζεο θαη ηνλ θαηάιιειν πξνζαλαηνιηζκφ ηεο ζε 

εμαηνκηθεπκέλνπο ζηφρνπο πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο 

πεξίπησζεο. 

              Αξρηθά, ρνξεγείηαη ζηε κεηέξα, εξσηεκαηνιφγην πνπ αμηνινγεί ηελ 

ςπρνθνηλσληθή πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζηα δηαθνξεηηθά πιαίζηα ζηα νπνία θηλείηαη 

Πξφθεηηαη γηα ην Δξσηεκαηνιφγην Γπλαηνηήησλ θαη Γπζθνιηψλ (E.Γ.Γ)  

Goodman,1994,1997. Σα δεδνκέλα απφ ηηο απαληήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ, 

βνήζεζε ζεκαληηθά ηελ εμέιημε ζηνλ εκπινπηηζκφ λέσλ ζηνηρείσλ πνπ ε ίδηα ε 

κεηέξα έδηλε πεξηζζφηεξε βαξχηεηα, εηδηθά γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ θαηά ηα 

ηειεπηαία έηε 
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Kαηα ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν ζπκπιεξψζεθε θαη ην αληίζηνηρν 

εξσηεκαηνιφγην Γπλαηνηήησλ θαη Γπζθνιηψλ (Δ.Γ.Γ) απφ ηνλ καζεηή. Σν 

εξσηεκαηνιφγην απηφ ήηαλ ειαθξψο δηαθνξνπνηεκέλν απφ ην αληίζηνηρν πνπ δφζεθε 

ζηε κεηέξα, θαζψο θαηέγξαθε ηηο απφςεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ καζεηή γηα ηελ 

ςπρνθνηλσληθή ηνπ πξνζαξκνγή θαη ιεηηνπξγεί ,σο απηναλαθνξά. Ζ ρνξήγεζε 

πξνζαξκφζηεθε ζηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ θαζψο ην ίδην δελ έρεη πιήξσο θαηαθηήζεη 

δεμηφηεηεο θσλνινγηθήο απνθσδηθνπνίεζεο ζε επίπεδν πξνηάζεσλ. Γηα ην ιφγν απηφ 

νη εξσηήζεηο αλαθέξζεθαλ πξνθνξηθά θαη κε πξνζνρή ζηε δηαηχπσζε έηζη ψζηε λα 

γίλνπλ θαηαλνεηέο απφ ην παηδί. ε ζρφιηά ηνπ, ηαπηφρξνλα κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ 

εξσηήζεσλ  αλαθέξζεθε ζε δχν πεξηπηψζεηο παηδηψλ κε ηα νπνία εκπιέθεηαη ζε 

ζπγθξνχζεηο ζην δηάιεηκκά θαη ζηε γεηηνληά ηνπ.  

 Αθφκα, ζηε θάζε απηή, ε εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο ζπκπιήξσζε κηα 

ιίζηα θαηαγξαθήο ζεηηθψλ θνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ ηνπ καζεηή, πνπ πξφηεηλε ην 

ίδην ην πξφγξακκα γηα λα αμηνινγεζεί ν βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ καζεηή, 

ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε ηνπ ζε θάζε θνηλσληθή δεμηφηεηα.(Teacher Checklist). Ζ 

δαζθάια ξσηήζεθε αλαθνξηθά κε ηελ θάζε θνηλσληθή δεμηφηεηα πνπ πεξηιακβάλεη 

λα δηδάμεη ην παξψλ αλαιπηηθφ πξφγξακκα .Ζ θάζε εξψηεζε αθνξνχζε αληίζηνηρα 

ζηνλ θάζε  θνηλσληθφ ζηφρν πνπ δηαπξαγκαηεχνληαλ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

Skillstreaming Ο βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ καζεηή, κεηξάηαη κε ηε βνήζεηα 

θιίκαθαο Lickert δηαβαζκίζεσο απφ 1 έσο 5.Απν ηηο 35 εξσηήζεηο πνπ δφζεθαλ, ζε 

δέθα απφ απηέο ,ν καζεηήο θάλεθε λα έρεη ρακειή απφδνζε, ζχκθσλα κε ηηο 

απαληήζεηο ηεο εθπαηδεπηηθνχ. χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ηεο εθπαηδεπηηθνχ, φπσο 

θάλεθε απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο θιίκαθαο ν καζεηήο παξνπζίαδε δπλαηφηεηεο θαη 

δπζθνιίεο ζε άιιεο πεξηνρέο πεξηζζφηεξν θαη ζε άιιεο ιηγφηεξν. Οη πεξηνρέο  εθείλεο 

ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ πνπ θάλεθε λα πζηεξεί πεξηζζφηεξν, ζηε ζπλέρεηα 
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κεηαηξάπεθαλ ζε  ζηφρνπο ζεηηθψλ  θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, πνπ επηιέρζεθαλ γηα 

ηελ παξνχζα εξγαζία. Σειηθά, επηιέρζεθαλ δέθα ζηφρνη πνπ ζπκθσλνχλ απφιπηα κε 

ηηο απαληήζεηο ηεο εθπαηδεπηηθνχ ηεο ηάμεο φηη ζηελ πεξηνρή απηή ν Αλδξέαο είρε 

ρακειή απφδνζε. 

 Σελ ηειεπηαία κέξα απηήο ηεο εβδνκάδαο, 5 Φεβξνπαξίνπ 2018, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε δηδαζθαιία αμηνιφγεζεο κε ζθνπφ λα γίλεη εληνπηζκφο ησλ 

δεμηνηήησλ ηνπ καζεηή κέζα ζηελ ηάμε ηελ ψξα ηεο δηεμαγσγήο κηαο δηδαζθαιίαο. 

Μεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο απηήο, ζπκπιεξψζεθε  πξσηφθνιιν 

παξαηήξεζεο κε ζθνπφ λα νκαδνπνηεζνχλ νη ζπκπεξηθνξέο ηνπ καζεηή πνπ ρξίδνπλ 

βειηίσζεο. Σν πξσηφθνιιν παξαηήξεζεο πνπ ζπληάρζεθε (παξάξηεκα 2) ,αθνξνχζε 

θαηά έλα κέξνο ηνπ ,ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ κέζα ζηελ ηάμε, θαη έλα  δεχηεξν 

ηκήκα ηνπ αθνξνχζε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ, ζην δηάιιεηκα.  

 Αθνινχζεζε ην ζηάδην θξηηηθήο κειέηεο θαη αλάιπζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ζηελ πξψηε απηή θάζε. Πην ζπγθεθξηκέλα νη δηαδηθαζίεο πνπ 

αθνινπζήζεθαλ ήηαλ θαηά ζεηξά νη εμήο: α) πγθξηζήθαλ ηα δχν πξσηφθνιια 

παξαηήξεζεο Σα δεδνκέλα ηνπ πξσηνθφιινπ πνπ ζπκπιεξψζεθε ζηελ πξψηκε θάζε 

9/10/17 ,θαη ηα δεδνκέλα ηνπ πξσηνθφιινπ θαηαγξαθήο ηεο πξψηεο θάζεο 

αμηνιφγεζεο 5/2/18.Σν απνηέιεζκα απηφ καο νδήγεζε  ζε πην ζαθή απνηειέζκαηα 

γηα ην πνηεο ζπκπεξηθνξέο απνηεινχλ επαλαιακβαλφκελα κνηίβα, θαη γίλεηαη 

πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή ε ησξηλή θαηάζηαζε (πξηλ απφ ηελ παξέκβαζε)ηνπ καζεηή 

ζηελ πεξηνρή ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ηνπ(ε αλαιπηηθή θαηαγξαθή  απφ ηε 

δηαδηθαζία απηήο ηεο ζχγθξηζεο αθνινπζεί παξαθάησ).ηελ πνξεία, αθνχ 

αμηνινγεζεί πξνζεθηηθά ην πιηθφ απφ ηελ εηθφλα ηνπ καζεηή κέζσ ησλ 

παξαηεξήζεσλ απηψλ,  ηίζεληαη θαη νη πξψηνη ζηφρνη ηεο παξέκβαζεο αλάινγα κε ηηο 
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δπλαηφηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο ,ηνπ παηδηνχ ,φπσο απηέο θαηαγξάθνληαη κέζα απφ ηελ 

παξαηήξεζε 

          β)Αμηνινγείηαη θαη κειεηάηαη πξνζεθηηθά ην απνηέιεζκα ,απφ ηε ιίζηα 

θαηαγξαθήο ζεηηθψλ θνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ ,φπσο εληνπίδνληαη απφ ηελ 

εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο ηνπ Αλδξέα. ηηο απαληήζεηο ηηο νπνίεο θαίλεηαη φηη ν 

Αλδξέαο ζεκείσλε ηηο ρακειφηεξεο ηηκέο ζηελ θιίκαθα Licker ,απηέο νη 

ζπκπεξηθνξέο ζεσξήζεθαλ φηη ζα έπξεπε απφ θεη θαη ζην εμήο λα εληαρζνχλ ζην 

Αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη λα απνηειέζνπλ  ζηφρνη βειηίσζεο ζεηηθψλ θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ. 

γ)Αμηνινγνχληαη ηα δεδνκέλα απφ ηηο απαληήζεηο ηεο κεηέξαο θαη ηνπ παηδηνχ , κε 

βάζε ηηο θαηαγξαθέο ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο ηεο θιίκαθαο Γπλαηνηήησλ 

θαη Γπζθνιηψλ θαη γίλεηαη ζχγθξηζε κε φια ηα πξνεγνχκελα απνηειέζκαηα, έηζη 

ψζηε λα γίλεη δηαζηαχξσζε απφ πνιιαπιέο πεγέο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο 

ςπρνθνηλσληθέο δπζθνιίεο ηνπ παηδηνχ θαη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ. 

 Μεηά απφ ηε κειέηε απηή, ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ δπζθνιηψλ 

ηνπ καζεηή ,πνπ απνηεινχζαλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο θαη ηνλ εκπφδηδαλ απφ ην  λα 

ληψζεη ελζσκαησκέλνο ζε έλα θνηλσληθφ πιαίζην, γίλεηαη θαηαλνεηφ πνηεο είλαη 

εθείλεο νη ηδηαίηεξεο ζπκπεξηθνξέο πνπ ζπλερψο επαλαιακβάλνληαη θαη  ηίζεληαη νη 

ζηφρνη ηεο παξέκβαζεο κε ζθνπφ ηελ πξναγσγή θαη βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηνπ 

παηδηνχ κε έκθαζε πηα ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, επεηδή ζηελ πεξηνρή απηή 

εληνπίδνληαλ νη πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο.  

                ηε ζπλέρεηα ,θαη κεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο 

θαηαζθεπάζηεθε κηα  θιείδα παξαηήξεζεο, κε φιεο απηέο ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ 

θαίλεηαη λα επαλαιακβάλνληαη .θαη ζεσξνχληαη πξνβιεκαηηθέο αιιά θαη ηηο 
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αληίζηνηρεο ζεηηθέο θαη απνδεθηέο ζπκπεξηθνξέο πνπ ε παξέκβαζε επηδίσθε λα 

εληζρχζεη. Ζ θιείδα απηή ζα αμηνινγεζεί ζην δεχηεξν ζηάδην ηεο παξέκβαζεο ,αθνχ 

έρνπλ θαηαγξαθεί νη παξαηεξήζεηο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ζην ζηάδην Α (πξηλ απφ 

ηελ παξέκβαζε  ) 7/2/18 θαη ζην ζηάδην Β (κεηά απφ ηελ παξέκβαζε) 28/5/18 

Οη Γηαδηθαζίεο ζην  Β΄ ζηάδην. Αθνινπζεί εθαξκνγή παξέκβαζεο , κε 45’ 

ιεπηεο δηδαζθαιίεο δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα. Ζ παξνχζα παξέκβαζε, 

πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα Φεβξνπαξίνπ-Μαΐνπ 2018. Ο Αλδξέαο 

παξαθνινχζεζε καζήκαηα ζηελ ηάμε ηεο αξρηθήο επηινγήο γηα 6 ζπλερφκελεο 

εβδνκάδεο ,ελψ ζηελ πνξεία, θξίζεθε απαξαίηεην λα γίλεη επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ νκάδα πνπ είρε δεκηνπξγεζεί, ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ πνπ 

αληηκεηψπηδαλ, ζηηο κεηαμχ ηνπο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ, 

θξίζεθε απαξαίηεην λα αλαζπζηαζεί ε νκάδα κε ηελ αιιαγή ησλ κειψλ ηεο. 

Αθνινχζεζε έλα κεηαβαηηθφ ζηάδην πξνζαξκνγήο, φπνπ γίλνληαλ πξνζπάζεηα 

εχξεζεο κειψλ γηα ηε λέα νκάδα. ηηο δηδαζθαιίεο  πνπ επαθνινχζεζαλ  έγηλε 

πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο κε έλαλ ζπκκαζεηή ηνπ πνπ είρε παξφκνηα ζπκπεξηθνξηθά 

πξνβιήκαηα ,αιιά γηα δεχηεξε θνξά ε πξνζπάζεηα γηα δεκηνπξγία νκάδαο κε  

ζπλεξγαζία θαη νκαδηθφ πλεχκα ζηα πιαίζηα ηεο ηάμεο δελ είρε επηηπρία. Οη κεηαμχ 

ηνπο ζρέζεηο ραξαθηεξίδνληαλ απφ έληνλα ζπγθξνπζηαθά ζηνηρεία θαη πξνθαινχζε 

έληνλεο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο. Ζ πξνζπάζεηα αλαζχζηαζεο ηεο νκάδαο 

ζπλερίζηεθε κε ηελ  επηινγή ελφο ζπκκαζεηή ηνπ, κε ηνλ νπνίν ν Αλδξέαο ήηαλ ζε 

ζέζε λα ζπλεξγάδεηαη αξκνληθά  ρσξίο λα δεκηνπξγνχληαη ηδηαίηεξεο εληάζεηο. Ο 

καζεηήο απηφο είρε πιήξσο αλεπηπγκέλν πξνθνξηθφ ιφγν, φπσο θαη ν Αλδξέαο θαη 

είρε ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλεο ζρνιηθέο δεμηφηεηεο, θαη αληηκεηψπηδε επίζεο θνηλσληθέο 

δπζθνιίεο, θαζψο είρε δηάγλσζε πνπ ηνλ θαηαηάζζεη ζην θάζκα ηνπ Απηηζκνχ. Ζ 

λέα νκάδα, παξαθνινχζεζε καζήκαηα, καδί κέρξη θαη ην ηέινο ηεο παξέκβαζεο. Με 
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ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα θιείλεη ε παξέκβαζε, θαη νη δηαδηθαζίεο πξαγκαηνπνίεζήο 

ηεο.  

Αθνινπζεί ε θαηαγξαθή ησλ απνηειέζκαηα απφ ηε ζχγθξηζε ηνπ ειέγρνπ ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε. Οη αμηνινγήζεηο πνπ 

ζπκπεξηιήθζεζαλ ζην Β ζηάδην, θαηαγξάθνπλ  ηελ πνξεία ηνπ παηδηνχ θαη ηελ 

θαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή ησλ  θνηλσληθψλ  δεμηνηήησλ ζε δχν ρξνληθέο ζηηγκέο .Οη 

ρξνληθέο απηέο ζηηγκέο ηαπηίδνληαη κε ηα δηαζηήκαηα πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε. 

Ζ ζχγθξηζε ησλ πνξηζκάησλ, απφ ηηο δπν απηέο κεηξήζεηο καο έδσζε ηε δηαθνξά, ε 

νπνία ηαπηίδεηαη κε ηε βειηίσζε ζε ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πνπ είρε 

ζέζεη ε παξνχζα παξέκβαζε. 

  Ζ θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ  απφ ηε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ  πξηλ θαη κεηά  

ηελ παξέκβαζε, πξαγκαηνπνηήζεθε ζε απηφ ην ζηάδην ηεο παξέκβαζεο κε  βνήζεηα ηξηψλ 

εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο:(α) Κιείδα παξαηήξεζεο θαη θαηαγξαθήο ζπκπεξηθνξάο, (β)  Λίζηα 

θαηαγξαθήο ζπκπεξηθνξάο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη (γ) Κιίκαθα Γπλαηνηήησλ θαη 

Γπζθνιηψλ ηνπ Goodman (1994,1997)πνπ ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηε κεηέξα θαη απφ ην ίδην 

ην παηδί. 

Αξρηθά, κε ηελ θιείδα παξαηήξεζεο  θαηαγξάθνληαη νη  θνηλσληθνί ζηφρνη 

πνπ επηδηψθεη λα πξνάγεη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ 

Skillstreaming the Elementary school(McGinnis,2012).Σν εξγαιείν απηφ αμηνινγεί 

πεξηζζφηεξν, θάπνηνπο απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ κεηά ηελ πξψηε αμηνιφγεζε. 

Κπξίσο αμηνινγνχληαη δεμηφηεηεο δηαηήξεζεο πξνζνρήο, θαη επηθνηλσλίαο κε ην 

δάζθαιν θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, ζηελ ηάμε, θαζψο θαη παγησκέλεο αξλεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο επηζεηηθφηεηαο πνπ είραλ παξαηεξεζεί, κε ηηο αληίζηνηρεο ζεηηθέο 

θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο, φπσο ηελ έθθξαζε ζεηηθψλ ζρνιίσλ, ηελ απνθπγή ησλ 

ζπγθξνχζεσλ, ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπκνχ, ηελ απνθπγή 
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 Αθφκα, ζην  Β ζηάδην, θαηαγξάθνληαη θαη αμηνινγνχληαη  ηα 

απνηειέζκαηα απφ ην Teacher checklist ηνπ Αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ εθαξκφδεηαη γηα 

λα δηαπηζησζεί επίζεο ζε πνηνπο απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ ν καζεηήο βειηίσζε ηελ 

απφδνζή ηνπ, ζε ζρέζε κε ην ρξνληθφ δηάζηεκα πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε. Οη εξσηήζεηο 

πνπ επηιέρζεθε λα αμηνινγεζνχλ , είλαη νη παξαθάησ: 

 Γλσξίδεη ν καζεηήο πφηε θαη πψο λα μεθηλήζεη κηα ζπδήηεζε κ’ έλα άιιν 

άηνκν; 

 Υξεζηκνπνηεί ν καζεηήο  απνδεθηνχο ηξφπνπο γηα λα εθθξάζεη ην ζπκφ ηνπ; 

 Γηαρεηξίδεηαη ν καζεηήο ηελ θαηάζηαζε ,φηαλ ηνλ πεηξάδνπλ, κε ηξφπνπο 

πνπ λα ηνπ επηηξέπνπλ λα δηαηεξεί ηνλ έιεγρν; 

 Μπαίλεη ν καζεηήο ζε κηα δξαζηεξηφηεηα. Ξέξεη ν καζεηήο λα 

εμαζθεί απνδεθηνχο ηξφπνπο λα κπαίλεη ζε κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ 

βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε ζε κηα νκάδα: 

 Παίδεη παηρλίδηα. Παίδεη ν καζεηήο παηρλίδηα κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ 

κε δίθαην ηξφπν; 

 Κάλεη θηινθξφλεζε: Λέεη ν καζεηήο ζε άιινπο φηη ηνπ αξέζεη θάηη 

πνπ αθνξά απηνχο ή θάηη πνπ έρνπλ θάλε 

 Πξνηείλεη κηα δξαζηεξηφηεηα. Πξνηείλεη ν καζεηήο θαηάιιειεο 

δξαζηεξηφηεηεο ζε άιινπο; 

 Δίλαη ν καζεηήο πξφζπκνο λα πάξεη θαη λα δψζεη κε ζθνπφ λα έξζεη ζε 

έλα ζπκβηβαζκφ; 

 

                     Σέινο, ζην  Β ζηάδην , αμηνινγείηαη  ε ςπρνθνηλσληθή πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ 

πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε  θαη παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηηο απαληήζεηο ζην 

εξσηεκαηνιφγην (ΔΓΓ )πνπ δφζεθε  ζηε κεηέξα ηνπ θαη ζην ίδην ην παηδί.. Σα απνηειέζκαηα 
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ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αλαιχνληαη κε ηξφπν πνπ λα γίλεηαη αληηιεπηφ ζε πνηνπο απφ ηνπο 

αξρηθνχο ζηφρνπο αλαθέξεηαη ε θάζε πξφηαζε πνπ ην απαξηίδεη, φπσο αλαιπηηθά έρεη 

πεξηγξαθεί παξαπάλσ. 

 Παξαθάησ, αθνινπζεί ε πεξηγξαθή ησλ ζηαδίσλ ηεο παξέκβαζεο, απφ ηελ 

επηινγή ηεο πεξίπησζεο θαη  ηελ αλάιπζε ησλ  απνηειεζκάησλ ζηελ πξψηε θάζε (ζηάδην Α) 

αμηνιφγεζεο, κέρξη ηελ πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζία ηεο παξέκβαζεο θαη ηελ αλάιπζε  ησλ 

δεδνκέλσλ  απφ ηνλ έιεγρν ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε ζηε 

δεχηεξε θάζε(ζηάδην Β) 
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Β.7ΣΑΓΗΑ ΣΖ  ΠΑΡΔΜΒΑΖ 

. 

Παξαηήξεζε πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο παξέκβαζεο 

Δπηινγή ηεο πεξίπησζεο 

Ζ παξαηήξεζε απηή πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ην δηάζηεκα ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο ζην Δηδηθφ ζρνιείν πνπ θνηηά ν Αλδξέαο Οθηψβξηνο-Γεθέκβξηνο 2017 

Μέζα απφ ηηο παξαθάησ παξαηεξήζεηο νκαδνπνηνχληαη νη πην ζπρλά 

παξαηεξνχκελεο ζπκπεξηθνξέο. Πξνθεηκέλνπ, λα θαηαγξαθνχλ ζπγθεθξηκέλα κνηίβα 

παγησκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ ρξεζηκνπνηήζεθε πξσηφθνιιν θαηαγξαθήο 

ζπκπεξηθνξάο. Ζ θαηαγξαθή έγηλε  ζηηο 9 Οθησβξίνπ,2017 θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

δηαιείκκαηνο. 

 Ο ιφγνο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απηή ε θαηαγξαθή ήηαλ γηαηί ππήξρε ε 

ππφζεζε φηη  θάπνηεο απφ απηέο  θαίλεηαη ν Αλδξέαο λα είρε εδξαηψζεη ζην 

ξεπεξηφξην ησλ θνηλσληθψλ ηνπ δεμηνηήησλ θαη επαλαιακβάλνληαλ αλά ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα σο κνηίβν κε απνδεθηψλ αληηδξάζεσλ, ζε δεδνκέλεο θνηλσληθέο 

πεξηζηάζεηο. Οη ζπκπεξηθνξέο πνπ παξαηεξήζεθαλ σο πην ζπρλά 

επαλαιακβαλφκελεο θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα 1. ηε ζπλέρεηα, 

αθνινπζεί ζχγθξηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξσηνθφιινπ θαηαγξαθήο ρξνληθήο 

δηάξθεηαο, θαη ελφο δεχηεξνπ πξσηνθφιινπ (θαηαγξαθήο γνγνλφησλ)πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζε επφκελε θάζε θαηά ηελ έλαξμε ηεο παξέκβαζεο ζην Α ζηάδην. 

Ζ ζχγθξηζε ησλ δχν πξσηνθφιισλ  γίλεηαη κε ζθνπφ λα δηαπηζησζεί ην πξαγκαηηθφ 

επίπεδν ηνπ καζεηή (baseline)ζηελ πεξηνρή ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη λα επηβεβαησζνχλ ηπρφλ ππνζέζεηο γηα ηηο δπλαηφηεηεο 

θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ, θαηά ηελ Α ‘θάζε ηεο παξέκβαζεο 
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖΝ Α ΦΑΖ 

Αμηνιόγεζε  ζπκπεξηθνξάο καζεηή ζην ζηάδην Α’ 

1.Απνηειέζκαηα από ηε ζύγθξηζε δύν πξσηνθόιισλ.  

Πεξηγξαθηθή αμηνιόγεζε. 

 

(Πξσηφθνιιν θαηαγξαθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ρξνληθή δηάξθεηα θαη πξσηφθνιιν 

θαηαγξαθήο ζπκπεξηθνξάο θαη γεγνλφησλ) 

 

ην πξψην ζηάδην ηεο παξέκβαζεο πξνεγείηαη ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ απφ 

πνηθίιεο πεγέο .ηελ θάζε απηή αμηνινγείηαη ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηεο πεξίπησζεο 

ηνπ παηδηνχ πνπ κειεηάκε κέζα απφ ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη ηελ άληιεζε 

πεξηζζφηεξσλ πεγψλ. Απνηειέζκαηα απφ ηα Γεδνκέλα ζηελ πξψηε θάζε 

αμηνιφγεζεο 

Οη θαηαγξαθέο ζπκπεξηθνξψλ αθνξνχλ πξσηφθνιια παξαηήξεζεο πνπ 

ζπληάρζεθαλ απφ ηελ εξεπλήηξηα θαη αθνξνχλ ζηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο. Σν 

πξψην πξσηφθνιιν αθνξά ηηο πην ζπρλά παξαηεξνχκελεο ζπκπεξηθνξέο ζην ρξνληθφ 

ζπκπιεξψζεθε θαηά ην δηάζηεκα Οθησβξίνπ- Γεθέκβξηνο 2017,κε κία θαηαγξαθή 

ζπκπεξηθνξψλ ζηηο 9/10/18, ελψ ην δεχηεξν πξσηφθνιιν αθνξά ην ρξνληθφ ζεκείν 

ζηελ αξρηθή θάζε αμηνιφγεζεο ακέζσο πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο παξέκβαζεο 

Φεβξνπάξηνο ηνπ 2018.Ζ δεχηεξε θαηαγξαθή απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 5/2/18.Σν 

πξψην κέξνο ηνπ αθνξά  ζηα πιαίζηα ηεο ηάμεο ζε κηα ειεχζεξε δηδαζθαιία πνπ δελ 
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είρε ηελ αθξηβή δνκή πνπ ζα αθνινπζνχληαλ ζηα επφκελα καζήκαηα Ό ιφγνο ήηαλ 

λα γίλεη θαηαγξαθή ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη αμηνιφγεζε ηνπ παηδηνχ, ζην ζηάδην απηφ 

ζηελ αξρή ηεο παξέκβαζεο. Έλα δεχηεξν κέξνο ηνπ αθνξά ηε ζπκπεξηθνξά ζην 

δηάιεηκκα ηεο ίδηαο κέξαο. 

πγθξίλνληαο ηα δεδνκέλα απφ ηηο θαηαγξαθέο ησλ αληηδξάζεσλ ηνπ παηδηνχ 

ζηα θνηλσληθά εξεζίζκαηα, γίλεηαη παξαηήξεζε ζην θπζηθφ πιαίζην θαη ρψξν πνπ 

θηλείηαη ην παηδί. Μέζα ζε έλα ρψξν θαη έλα ειεχζεξν πιαίζην φπσο είλαη  ε ψξα ηνπ 

δηαιείκκαηνο είλαη πην εχθνιν λα θαηαγξαθνχλ ζπκπεξηθνξέο θαη αληηδξάζεηο φηαλ 

δελ πθίζηαηαη ην θαζνδεγεηηθφ θαη πεξηνξηζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. 

Δπνκέλσο ζπγθξίλνληαο δεδνκέλα απφ επαλαιακβαλφκελεο θαηαγξαθέο είλαη 

δπλαηφλ λα γίλεη ε ζχλζεζε ηεο γεληθήο εηθφλαο ηνπ καζεηή θαηά ηελ πξψηε θάζε 

ηεο αξρηθήο αμηνιφγεζεο. 

ην πξψην πξσηφθνιιν θαηαγξαθήο ν Αλδξέαο θαίλεηαη λα αθνινπζεί 

θάπνηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ  ζε κε απνδεθηή θαη θνηλσληθά επηηξεπηή απφζηαζε 

πξάγκα πνπ πξνθαιεί ηελ άκεζα αξλεηηθή αληίδξαζε ησλ άιισλ. Δλνριεί θάπνηα 

παηδηά θαη δε γίλεηαη απνδεθηφο ζηηο παξέεο ησλ ζπλνκειίθσλ. Σα παηδηά απηά είηε 

είλαη εληαγκέλα ζηηο γεληθέο ηάμεηο είηε παξαθνινπζνχλ καζήκαηα ζην Δηδηθφ 

ζρνιείν επεηδή ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν ζπζηεγάδεηαη κε γεληθφ δεκνηηθφ Ο 

Αλδξέαο παξαηεξείηαη λα απνθεχγεη  ηελ εκπινθή ζε κηα θνηλή δξαζηεξηφηεηα  ηελ 

ψξα πνπ εμειίζζεηαη, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ. ελψ δείρλεη παζεηηθή 

ζηάζε φηαλ βξίζθεηαη αλάκεζά ηνπο. 

Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ αιιάδεη φηαλ βξίζθεηαη κε παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ ηηο 

ίδηεο επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο κε ηνλ ίδην. Γέρεηαη θαη εθδειψλεη ζσκαηηθά 

πεηξάγκαηα .Κάπνηεο θνξέο δείρλεη λα ηθαλνπνηείηαη απφ απηνχ ηνπ είδνπο ηελ 
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αιιειεπίδξαζε. Δπίζεο δείρλεη λα ηθαλνπνηείηαη θαη απφ ηηο αξλεηηθέο αληηδξάζεηο 

ησλ παηδηψλ φηαλ ηνπο επηηίζεηαη.(Τπνηηκεηηθά ζρφιηα, βξηζηέο, απεηιέο)Μάιηζηα 

ρξεζηκνπνηνχζε ζπρλά ηε θξάζε : «Δίκαη πεηξαρηήξη.» 

ην δεχηεξν πξσηφθνιιν θαηαγξαθήο ζπκπεξηθνξάο ζηηο 5/2/17  νη 

ζπκπεξηθνξέο πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί αθνξνχλ αθελφο ηα δεδνκέλα απφ ηελ 

θαηαγξαθή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ Αλδξέα κέζα ζηελ ηάμε θαη αθεηέξνπ ηελ 

θαηαγξαθή ησλ πην ζπρλά παξαηεξνχκελσλ ζπκπεξηθνξψλ ζην δηάιεηκκα.  

 

Αμηνιόγεζε ζπκπεξηθνξάο κέζα ζηελ ηάμε 

Έλα πξψην ηκήκα ηνπ πξσηνθφιινπ αθνξνχζε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πνχ κέζα 

ζηελ ηάμε θαη νη παξαηεξήζεηο έγηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο δηδαζθαιίαο φπνπ 

έγηλε θαη ε αξρηθή αμηνιφγεζε. Σν ηκήκα απηφ παξαηίζεηαη 

παξαθάησ.(Παξάξηεκα.2)Ύζηεξα απφ πξνζεθηηθή κειέηε ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξαηήξεζε απηή θξίζεθε απαξαίηεην λα πξνζηεζνχλ ζηφρνη κε 

βάζε ηηο αδπλακίεο ηνπ καζεηή ζηα πιαίζηα ηεο νκάδαο κέζα ζηελ ηάμε. 

 Να κάζσ λα θάζνκαη κέζα ζηελ ηάμε 

 Να κάζσ λα αθνχσ. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε απηή δεμηφηεηα ρσξίζηεθε ζε δχν δηδαθηηθέο ελφηεηεο .Ζ κηα είρε 

ζαλ ζηφρν λα κάζεη ην παηδί λα αθνχεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη λα θάζεηαη κέζα ζηελ 

ηάμε θαη ε άιιε είρε ζαλ ζηφρν λα κάζεη λα αθνχεη έλαλ ζπκκαζεηή ηνπ φηαλ κηιάεη. 

Ζ πξψηε δεμηφηεηα πξνζηέζεθε απφ ηελ ίδηα ηελ εξεπλήηξηα πνπ είρε θαη ηνλ 

δηδαθηηθφ ξφιν ηε δεδνκέλε ζηηγκή ηεο παξέκβαζεο. Ο ιφγνο είλαη ε κεγάιε 

δηάζπαζε πξνζνρήο πνπ παξαηεξνχληαλ αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νκάδαο θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ πξψησλ δηδαζθαιηψλ ηεο παξέκβαζεο. Ο δεχηεξνο ζηφρνο «Να αθνχσ» 
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αλαθέξεηαη ζε κηα πνιχ ζεκαληηθή δεμηφηεηα πνπ πξνηείλεηαη απφ ην ίδην ην 

πξφγξακκα λα επηιέγεηαη ζηελ αξρή ηεο παξέκβαζεο, κε ηε ινγηθή λα κπνξεί λα 

ελζσκαησζεί ζηνπο θαλφλεο ηεο ηάμεο ψζηε λα ππάξρεη ιηγφηεξε δηάζπαζε θαη λα 

κπνξεί ν εθπαηδεπηηθφο λα πξνρσξήζεη ζε πην πεξίπινθεο δεμηφηεηεο (Mc 

Ginnis,2012,ζ.117) 

Αμηνιόγεζε ηνπ καζεηή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιεηκκαηνο 

  Αμηνινγψληαο ην δεχηεξν ηκήκα ηνπ πξσηνθφιινπ θαηαγξαθήο 

ζπκπεξηθνξάο παξαηεξείηαη ε εηθφλα ελφο παηδηνχ πνπ ελψ απνδεηά ηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε επηρεηξεί λα αλαιάβεη θνηλσληθή πξσηνβνπιία κε κε απνδεθηφ ηξφπν 

ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο. Οη θηλήζεηο ηνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ  απνηπρεκέλεο 

πξνζπάζεηεο πξνζέγγηζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ(πεηξάγκαηα, ππνηηκεηηθά ζρφιηα, 

ρηππήκαηα ζηελ πιάηε) κε απνηέιεζκα λα πεξηθέξεηαη κφλνο ηνπ ζην δηάιιεηκα. Έλα 

επηπιένλ ζηνηρείν πνπ πξνζηέζεθε ζηε γεληθή εηθφλα ηνπ Αλδξέα είλαη φηη ε 

αληίδξαζε ηνπ ζηα πεηξάγκαηα ραξαθηεξίδνληαλ είηε απφ ζπκπεξηθνξέο αθξαίαο 

επηζεηηθφηεηαο, είηε απφ ζπκπεξηθνξέο πνπ ραξαθηεξίδνληαλ απφ αθξαία 

παζεηηθφηεηα. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα, απνηειεί  δέρνληαλ παζεηηθά ην πείξαγκα 

θάπνηνπ άιινπ ζπκκαζεηή ηνπ (ζπλήζσο δπλαηφηεξνπ) θαη δελ ήμεξε ελαιιαθηηθνχο 

ηξφπνπο αληίδξαζεο.H ζπκπεξηθνξά πνπ αληηζηνηρεί ζην ζπκπέξαζκα απηφ είλαη φηη 

δελ αληέδξαζε θαζφινπ φηαλ θάπνην παηδί απέζπαζε ηα γπαιηά απφ ην πξφζσπφ ηνπ, 

θαη πεξηθέξνληαλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ρσξίο ηα γπαιηά ηνπ. 

Μεηά απφ ηηο παξαηεξήζεηο απηέο έγηλε πξνζαλαηνιηζκφο ηεο παξέκβαζεο ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο πνπ αθνξνχζαλ ηε δηδαζθαιία θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ κε 

βάζε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο, ηηο δπλαηφηεηεο θαη αδπλακίεο  ηνπ καζεηή, φπσο 
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θαηαγξάθνληαη κέζα απφ ηηο παξαηεξήζεηο απηέο. ηε  ζπλερεία ε πνξεία ηεο 

παξέκβαζε πξνζαλαηνιίζηεθε ζηνπο παξαθάησ ζηφρνπο 

 Σελ εηζαγσγή ηνπ παηδηνχ ζε κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ εμειίζζεηαη.  

 ηελ έλαξμε κηαο ζπδήηεζεο 

 Να πξνηείλεη κηα δξαζηεξηφηεηα 

 Να αληηδξά ζην πείξαγκα 

 Να θάλεη ζεηηθά ζρφιηα 

2. Αμηνιόγεζε κε βάζε  ηα δεδνκέλα ηνπ εξσηεκαηνιόγηνπ γηα ηνλ βαζκό 

απνηειεζκαηηθόηεηαο ζηηο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο από ηνλ εθπαηδεπηηθό  

ηελ αμηνιφγεζε ηνπ Α ζηαδίνπ, αλήθεη επίζεο  θαη ε πξνζεθηηθή κειέηε θαη 

θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηε ιίζηα θαηαγξαθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ 

πεξηέρεη ην πξφγξακκα Skillstreaming the elementary school. A guide for teaching 

prosocial skills(McGinnis,2012). Mεηά απφ ηε ρνξήγεζε ηεο ιίζηαο απηή εληφπηδαλ 

απφ ηε δαζθάια, νη   αδπλακίεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζεηή.  

Οη αδπλακίεο πνπ ε ίδηα εληφπηζε ζπλέπηπηαλ ζε έλα κεγάιν κέξνο ηνπο κε ηηο 

δηαπηζηψζεηο πνπ είραλ πξνθχςεη απφ ηα πξσηφθνιια παξαηήξεζεο πνπ είραλ 

ρνξεγεζεί παξαπάλσ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ιίζηα βνήζεζε ζεκαληηθά ζηνλ εληνπηζκφ 

επηπιένλ αδπλακηψλ πνπ ελζσκαηψζεθαλ ζηελ παξέκβαζε κε ηε κνξθή ζηφρσλ. 

Έηζη θξίζεθε απαξαίηεην λα πξνζηεζνχλ επηπιένλ ζηφρνη ζηελ παξέκβαζε, φζν 

βέβαηα επέηξεπαλ ηα ρξνληθά φξηα ηεο παξνχζαο κειέηεο. Αλαιπηηθά πξνζηέζεθαλ 

επηπιένλ νη παξαθάησ ζηφρνη απνδεθηψλ  θνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ 

 Να παίδεη νκαδηθά παηρλίδηα 

 Να δηαρεηξίδεηαη ην ζπκφ ηνπ 

 Να δηαπξαγκαηεχεηαη 
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Οη παξαπάλσ ζεηηθέο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ζηε ζπλέρεηα πξνζηέζεθαλ θαη 

ζπκπεξηιήθζεθαλ ζην ζρεδηαζκφ ησλ επφκελσλ δηδαζθαιηψλ πνπ ζα αθνινπζνχζαλ  

γηα ην πξφγξακκα. Αξγφηεξα, ζηελ πξάμε νη ζηφρνη απηή ελζσκαηψζεθαλ ζηηο 

δηδαζθαιίεο  κε ηε ζεηξά ηεο αλαγθαηφηεηαο πνπ πξνέθππηε θάζε θνξά απφ ηελ 

παξαηήξεζε ηνπ παηδηνχ θαηά ηελ πνξεία ηεο παξέκβαζεο. Γηα παξάδεηγκα αλ 

παξαηεξνχληαλ πεξηζηαηηθά έληνλσλ εθξήμεσλ ζπκνχ πξαγκαηνπνηνχληαλ κηα 

δηδαζθαιίαο κε ζηφρν ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπκνχ 
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ΣΑΓΗΟ Α’ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 

Πεξηγξαθή ηεο εηθόλαο ηνπ παηδηνύ ζηελ αξρή ηεο παξέκβαζεο. 

ηελ πξψηε δηδαζθαιία 5/2/18 ν Αλδξέαο αδπλαηνχζε λα αθνινπζήζεη θαλφλεο ζηα 

πιαίζηα ηεο ηάμεο . Ήηαλ ζε δηαξθή κνλφινγν γηα ηα πξνζσπηθά ηνπ ζέκαηα, κηινχζε 

αθαηάπαπζηα, κνλνινγνχζε φηαλ έγηλε ζπδήηεζε γηα ηηο δεμηφηεηεο πνπ επξφθεηην λα 

δηδαρζνχλ ελδεηθηηθά αλαθέξεη θξάζεηο φπσο: «Nαη καιώλσ θαη θσλάδσ» θξάζε 

θαηά ηελ νπνία επαλαιάκβαλε θαηά δηαζηήκαηα. ηελ πξψηε θάζε ηεο δηδαζθαιίαο 

έγηλε απνζαθήληζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ δεμηνηήησλ πνπ ζα δηδάζθνληαλ ζηα 

πιαίζηα ηεο νκάδαο.   

 Σν πξψην ζηάδην ηεο παξέκβαζεο θάιπςε ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

θαηάζηαζεο ηνπ καζεηή, αλαθνξηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ, πξηλ 

απφ ηελ εθαξκνγή ηεο παξέκβαζεο. πλνπηηθά, κεηά απφ ηελ αμηνιφγεζε φισλ ησλ 

δηαζέζηκσλ εξγαιείσλ θαη πεγψλ άληιεζεο πιεξνθνξηψλ, κπνξνχζε ζηε ζπλέρεηα λα 

εθηηκεζεί αθξηβέζηεξα ε παξνχζα θαηάζηαζε, λα επηβεβαησζνχλ ππνζέζεηο πνπ 

είραλ δεκηνπξγεζεί ζρεηηθά κε ηηο παγησκέλεο θαη επαλαιακβαλφκελεο ζπκπεξηθνξέο 

, θαη κε βάζε ηηο πεξηνρέο πνπ θάλεθε φηη ρξεηάδνληαλ πεξεηαίξσ ελδπλάκσζε, λα 

ηεζνχλ  νη ζηφρνη ησλ  θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη νη πεξηνρέο πνπ ζα  

πξαγκαηνπνηνχληαλ δηδαζθαιίεο πξνθεηκέλνπ λα πξναρζνχλ νη δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο .πλνιηθά, νη ζηφρνη πνπ ζα ελζσκαηψλνληαλ ζηελ παξέκβαζε, φπσο 

πξνέθπςε απφ ην ζχλνιν ησλ αμηνινγήζεσλ (α)πξσηφθνιια παξαηήξεζεο (β) 
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Κιίκαθα θαηαγξαθήο ζπκπεξηθνξψλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ (Teacher checklist) (γ) 

Δξσηεκαηνιφγην Γπλαηνηήησλ θαη Γπζθνιηψλ (ΔΓΓ) είλαη : 

 

 

 

 

 

 

 Να κάζεη λα θάζεηαη κέζα ζηελ ηάμε 

 Να κάζεη λα αθνχεη ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ 

 Να αθνχεη ηνλ/ηελ ζπκκαζεηή ηνπ 

 Να δηαρεηξίδεηαη ην ζπκφ ηνπ 

 Να δηαπξαγκαηεχεηαη 

 Να εηζάγεηαη ζε κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε 

 Να μεθηλάεη κηα ζπδήηεζε 

 Να πξνηείλεη κηα δξαζηεξηφηεηα 

 Να αληηδξά θαηάιιεια ζην πείξαγκα 

 Να θάλεη ζεηηθά ζρφιηα 
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Β ΣΑΓΗΟ 

Δθαξκνγή ηεο παξέκβαζεο 

ηόρνη -ηάδηα-Γηδαθηηθή κεζνδνινγία 

Μεηά απφ ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε θαη ελψ ππήξρε μεθάζαξε άπνςε γηα ηνπο 

ζηφρνπο πνπ ζα έπξεπε λα εζηηάζεη ε παξέκβαζε, ήηαλ αλαγθαίν θαη θξίζηκν αξρηθά 

ην παηδί ηεο κειέηεο λα απνθηήζεη θάπνηεο δεμηφηεηεο ηήξεζεο θαλφλσλ κέζα ζε κηα 

ηάμε. Σν πξψην θαη θχξην κέιεκα ήηαλ λα εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηε δηδαζθαιία, 

θαη λα απνθηήζεη δεμηφηεηεο παξαθνινχζεζεο ησλ καζεκάησλ 

Αξρηθά θαη γηα θάπνηεο 6 ζπλερφκελεο εβδνκάδεο ε παξέκβαζε  εθαξκφζηεθε 

ζηελ ηάμεο ηεο αξρηθήο επηινγήο. ηελ νκάδα ππήξραλ ηέζζεξα άιια παηδηά ηεο 

νκάδαο πνπ επηιέρζεθαλ ζχκθσλα κε ην θξηηήξην ηεο ζπλάθεηαο ζηηο δπζθνιίεο. 

Δίραλ δειαδή πξνθνξηθφ ιφγν θαη ήηαλ ιεηηνπξγηθά ζε επίπεδν επηθνηλσλίαο. Οη 

ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ αξρηθά αληιήζεθαλ απφ ηηο πεγέο ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπ Αλδξέα, 

απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηεο δαζθάιαο (Teacher Checklist) ηεο 

κεηέξαο ηνπ παηδηνχ ζηελ θιίκαθα (ΔΓΓ) ηνπ Goleman 1994,1997θαζψο θαη απφ ηηο 

απαληήζεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ παηδηνχ 

Ζ δνκή πνπ αθνινπζήζεθε αληιήζεθε απφ ηε δνκή πνπ πξνηείλεηαη ζην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα “skillstreaming the elementary school.A guide for teaching 

prosocial skills” θαη πνπ αθνινπζεί ηε κεζνδνινγία ηνπ Goldstein.(Μc Ginnis,p.p32) 

H δηδαζθαιία αθνινχζεζε δηαξζξψζεθε  κε ηελ αθφινπζε ζεηξά ζχκθσλα κε ηε 

βαζηθή δνκή βήκαηα.  

Σην πξώην βήκα αθνξνχζε ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δεμηφηεηαο. ηε θάζε απηή 

ζπδεηηφληαλ ε δεμηφηεηα πνπ ζα δηαπξαγκαηεπφηαλ ε δηδαζθαιία θαη ηα επηκέξνπο 
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βήκαηα πνπ ζα έπξεπε λα αθνινπζήζνπλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. 

Παξνπζηάδνληαλ ηα επηκέξνπο βήκαηα ζε αθίζεο κέζα ζηελ ηάμε, ε κε ηε βνήζεηα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο power point ζε πξφγξακκα νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ ζηνλ 

ππνινγηζηή.(windows 2007) ηε ζπλέρεηα δίλνληαλ επίζεο θαη θάξηεο κε ηα 

επηκέξνπο βήκαηα ζηα παηδηά .Οη θάξηεο δεμηνηήησλ πνπ ζα αλέθεξαλ γξαπηέο 

νδεγίεο γηα ηελ επηηπρία ζε απηή ηε δεμηφηεηα είραλ πξνζαξκνζηεί ζε 

εηθνλνγξαθεκέλν πιηθφ επεηδή δελ είραλ φια ηα παηδηά επρέξεηα ζην γξαπηφ ιφγν θαη 

δελ είραλ θαηαθηήζεη πιήξσο ηελ απνθσδηθνπνίεζε. 

Σην δεύηεξν κέξνο γίλνληαλ ε επίδεημε πξνηχπνπ (κνληεινπνίεζε). ηε θάζε 

απηή γηλφηαλ επίδεημε ηεο δεμηφηεηαο θαη ηνπ ηξφπνπ πνπ επηηπγράλεηαη απφ έλαλ 

ελήιηθα ζπλήζσο (ηελ εξεπλήηξηα κε ηε βνήζεηα ηεο δαζθάιαο, φηαλ απηφ ήηαλ 

εθηθηφ).Σν πξψην άηνκν πνπ ζα παξνπζίαδε ηε δεμηφηεηα ζα έπξεπε λα ζθέθηεηαη 

θσλαρηά ζε θάζε βήκα .Δπηιέγνληαλ δχν ηνπιάρηζηνλ παξαδείγκαηα απφ ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ παηδηψλ θαη παξνπζηάδνληαλ ηα βαζηθά κφλν βήκαηα ελψ 

θαίλνληαλ νη ζεηηθέο επηδξάζεηο απφ ηε ρξήζε ηεο. πλίζηαηαη λα ππάξρεη «θσλαρηή 

ζθέςε» έηζη ψζηε λα γίλνπλ θαηαλνεηέο ζηα παηδηά φιεο νη δηεξγαζίεο πξηλ ηελ 

επηηπρή απφδνζε ηεο δεμηφηεηαο.(McGinnis,2012,p.p32).ηε θάζε απηή ζχκθσλα κε 

ηνλ νδεγφ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γίλνληαλ θαλεξή αθφκα θαη ε κε ιεθηηθή 

επηθνηλσλία.(Δθθξάζεηο πξνζψπνπ, βιέκκα, ρεηξνλνκίεο) 

Έλα ηξίην ζεκείν ήηαλ λα δείμνπκε ηελ αλάγθε θαη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο 

δεμηφηεηαο. Γηα ην ιφγν απηφ δεηήζεθε απφ ηα παηδηά λα πνπλ ζε πνηα πεξίπησζε κηα 

παξφκνηα δεμηφηεηα είλαη ρξήζηκε. Σν βήκα απηφ είλαη ζεκαληηθφ γηαηί ην παηδί 

αληηιακβάλεηαη κφλν ηνπ ηελ αλάγθε ησλ ζεηηθψλ θνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ ρσξίο 

λα ρξεηάδεηαη εμσηεξηθή θαζνδήγεζε. 
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Σε ηέηαξηε θάζε ζηήλνληαλ έλα παηρλίδη ξφισλ φπνπ επηιέγνληαλ έλα παηδί 

πνπ ήζειε λα είλαη ν βαζηθφο εζνπνηφο θαη έλα δεχηεξν πνπ ζα έπαηδε καδί ην 

παηρλίδη ξφισλ Αλ ππήξραλ πεξηζζφηεξα απφ δχν παηδηά ζηελ νκάδα παξνηξχλνληαλ 

λα παξαηεξνχλ θαη λα δηνξζψλνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο θάζε δεμηφηεηαο. Σν παηδί πνπ 

ήηαλ ν θπξίσο εζνπνηφο ζα παξνπζίαδε κηα θαηάζηαζε πνπ ε δεμηφηεηα απηή ηνπ 

είλαη ρξήζηκε .ηε θάζε απηή δίλνληαη νδεγίεο ζηνλ πξσηαγσληζηή λα ζθέθηεηαη 

θσλαρηά. Δπηιέγεηαη  έλαο ζπκκαζεηήο γηα λα παίμεη ζην ξφιν ηνπ άιινπ πξνζψπνπ 

θαη ηαπηφρξνλα δέρνληαλ νδεγίεο απφ ηα βήκαηα πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο θάξηεο γηα 

ηε δεμηφηεηα. Σα ππφινηπα κέιε παξαθνινπζνχλ ηελ απφδνζε ηεο δεμηφηεηαο θαη 

αλαηξνθνδνηνχλ ην παηρλίδη κε ηηο δηνξζψζεηο ηνπο 

ε επφκελν ζηάδην δίλεηαη αλαηξνθνδφηεζε θαη δεηήζεθε  απφ ηα 

ζπκκεηέρνληα κέιε λα αλαηξνθνδνηήζνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ παξαθνινχζεζαλ 

θαη λα εθθξάζνπλ άπνςε γηα ηα ζεηηθά ηεο ζεκεία θαη ηα ζεκεία πνπ ρξεηάδνληαη 

βειηίσζε. Δπαηλνχληαη ηα κέιε πνπ ζπκκεηείραλ ζην παηρλίδη ξφισλ .Ο έπαηλνο είλαη 

θαιφ λα εζηηάδεη ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία φπσο «Μπξάβν πνπ απάληεζεο έηζη» 

Τέινο δίλνληαλ εξγαζία γηα ην ζπίηη ζε γξαπηφ θχιιν εξγαζίαο(παξαηίζεηαη 

ζην παξάξηεκα) 
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ΓΗΓΑΚΑΛΗΔ 

Πξώηε δηδαζθαιία  Αμηνιόγεζεο Δηζαγσγή 

5/2/18.Δεμηόηεηα: Αθνύσ ηνλ δάζθαιν 

 

Kαηά ηελ πνξεία ησλ δηδαζθαιηψλ δνκήζεθαλ δχν μερσξηζηέο δεμηφηεηεο. 

Πσο αθνύσ ηε δαζθάια θαη πσο αθνύσ ην ζπκκαζεηή κνπ ζε άιιε δηδαζθαιία ηε 

δεχηεξε δηδαζθαιία ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη δεμηφηεηεο ζπλνκηιίαο κε παηρλίδη 

ξφισλ ζε πξαγκαηηθφ ζελάξην. Σν ζελάξην απηφ ζπλήζσο ζπκπεξηιάκβαλε.: 

«Σπλαληώ ηπραία έλαλ θίιν κνπ ζην δξόκν…» 

Καηά ηελ πξώηε δηδαζθαιία. 

 Ζ πξψηε δηδαζθαιία, ήηαλ ε δηδαζθαιία αμηνιφγεζεο θαη έγηλε ζηα 

πιαίζηα ηεο ηάμεο. Δίρε ηε κνξθή δηδαζθαιίαο κε πην ειεχζεξε δνκή απφ εθείλε ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο παξέκβαζεο κε ζθνπφ λα θαηαγξαθεί ην επίπεδν ησλ 

καζεηψλ πξηλ απφ ηελ παξέκβαζε 

  Δθεί έγηλε  απεπζείαο δηδαζθαιία κε θαζνδεγεηηθή ζπδήηεζε πνπ 

ελεκέξσλε ηνπο καζεηέο γηα ηηο δεμηφηεηεο πνπ απνθηνχλ νη άλζξσπνη γεληθά. Έγηλε 

επίδεημε θσηνγξαθηψλ κε αλζξψπνπο λα παίδνπλ κπάζθεη, θηζάξα, λα δσγξαθίδνπλ 

θαη δεηήζεθε απφ ηα παηδηά λα πεξηγξάςνπλ ηηο εηθφλεο. ηε ζπλέρεηα έγηλε  

ελεκέξσζε γηα ην ζέκα ησλ επφκελσλ ζπλαληήζεσλ θαη απνζαθελίζηεθε κε 

αθξίβεηα πνηεο δεμηφηεηεο θαινχληαη ηα παηδηά λα θαηαθηήζνπλ, ζε πνην πιαίζην θαη 

γηα πνην ιφγν. Σνπο δφζεθε ε επθαηξία λα πνπλ ηηο απφςεηο ηνπο. Σέινο δεηήζεθε 

απφ ηα παηδηά λα γξάςνπλ ζε ραξηί Α4 θάηη γηα κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ ηνπο αξέζεη 

λα θάλνπλ, ή λα θηηάμνπλ κηα δσγξαθηά γηα ηελ αγαπεκέλε δξαζηεξηφηεηά ηνπο. ην 

πίζσ κέξνο ηνπ ραξηηνχ, δεηήζεθε λα δσγξαθίζνπλ έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο ην 

νπνίν πηζηεχνπλ φηη είλαη κνλαδηθφ.  
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Σα παηδηά ελεκεξψζεθαλ γηα ην ζέκα θαη ηε ινγηθή ησλ ζπλαληήζεσλ. Δπίζεο 

ηέζεθαλ νη θαλφλεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πιεξέζηεξα 

θαηαλνεηή ε ινγηθή  ηνπ πξνγξάκκαηνο δφζεθε ε εμήγεζε φηη ε νκάδα απνζθνπνχζε 

ζηε δεκηνπξγία θηιηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο. Σα παηδηά εμέθξαζαλ απφςεηο γχξσ 

απφ ην ζέκα απηφ, ιεθηηθά ,αιιά θαη κέζα απφ δσγξαθηέο. πδεηήζεθαλ ζέκαηα ησλ 

πξνζσπηθψλ ηνπο ελδηαθεξφλησλ θαη απηναμηνινγήζεθαλ αλαθνξηθά κε ηε 

κνλαδηθφηεηά ηνπο.  

ηε ζπλέρεηα, έγηλε εηζαγσγή ζηε δηδαζθαιία ηεο πξψηεο δεμηφηεηαο πνπ 

επηιέρζεθε. Ζ δεμηφηεηα απηή νλνκάδνληαλ «καζαίλσ λα αθνχσ» θαη πνπ 

πξνηείλεηαη απφ ην πξφγξακκα λα δηδαρηεί πξψηε, κε ζθνπφ λα εληζρπζνχλ 

δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη παξαθνινχζεζεο καζεκάησλ κέζα ζηελ ηάμε  

Ζ δεμηφηεηα απηή ζθφπηκα δηαηξέζεθε ζε δχν επηκέξνπο δεμηφηεηεο. «Αθνχσ 

ην δάζθαιν» θαη «Αθνχσ ηνλ ζπκκαζεηή κνπ». ηελ πξψηε πεξίπησζε ,ε δεμηφηεηα 

απνζθνπνχζε λα δηδάμεη ζεηηθέο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο κε ην δάζθαιν 

ηε δεχηεξε πεξίπησζε, νη δεμηφηεηεο πνπ ζα δηδάζθνληαλ είραλ ζρέζε κε ζεηηθέο 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, κε έλαλ ζπκκαζεηή ηνπο ,πξάγκα πνπ 

πεξηιακβάλεη δεμηφηεηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξά ηελ ψξα 

πνπ θάπνηνο ζπλνκηιεηήο έρεη ην ιφγν, πσο παίξλνπλ ην ιφγν, πφηε επηηξέπεηαη λα 

κηιήζνπλ. 

Παξνπζηάζηεθαλ κε ινγηθή ζεηξά ηα επηκέξνπο βεκάηα ηεο πξψηεο 

δεμηφηεηαο. Έγηλε απνζαθήληζε ηνπ ηξφπνπ πνπ ζα πξέπεη θάπνηνο λα παξαθνινπζεί 

κάζεκα κέζα ζε ηάμε. Απνζαθελίζηεθαλ ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο (Πεξηκέλνπλ, 

αθνχλε λα ηειεηψζεη ν δάζθαινο ηε δηδαζθαιία, ζεθψλνπλ ρέξη γηα λα πάξνπλ ην 

ιφγν.) 
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Γεύηεξε δηδαζθαιία12/2/18. 

                       Γεμηόηεηα: Αθνύσ ην ζπκκαζεηή κνπ  

                                  Γεμηόηεηα ζπλνκηιίαο 

 Οη ζηφρνη ηεο είραλ λα θάλνπλ κε ηηο δεμηφηεηεο ζπλνκηιίαο 

(ελεξγεηηθή αθξφαζε, ζεβαζκφο ζηνλ  ζπλνκηιεηή ηνπο ,γιψζζα ηνπ ζψκαηνο).ηελ 

αξρή σο έλαπζκα γηα ηε δηδαζθαιία παξνπζηάζηεθε έλα βίληεν βαζηζκέλν ζε έλα 

ζεξαπεπηηθφ παξακχζη κε ηίηιν «Σν ληξνπαιφ ρηαπφδη» καδί κε απηφ ην βίληεν 

παξάιιεια ηα παηδηά παξαθνινχζεζαλ. Μεηά αθνινχζεζε ε δηδαζθαιία ζχκθσλα 

κε ην πξφηππν ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο Skillstreaming the elementary school 

 Έγηλε δηδαζθαιία κε δνκεκέλν ηξφπν πνπ απνζαθήληδε ηε δεμηφηεηα 

θαη έδηλε ζηα παηδηά λα θαηαιάβνπλ ηε ιεηηνπξγηθή ρξεζηκφηεηά ηεο. Γηεπθξηλίζηεθε 

ζηα παηδηά, φηη πξφθεηηαη γηα  ηηο δεμηφηεηεο ζπδήηεζεο. ηε ζπλέρεηα  

παξνπζηάζηεθαλ ηα βήκαηα. Σα βήκαηα απηά ζρεηίδνληαλ κε ηνλ ηξφπν πνπ αξρίδνπλ 

θαη πνπ δηαηεξνχλ κηα απιή ζπδήηεζε. ηε θάζε απηή ππήξρε πξφβιεκα κε ηε 

δηάζπαζε ζηελ πξνζνρή ηνπ, φπνπ ρξεηάζηεθε λα γίλεη επαλαθνξά  κεηά απφ 2 κε 3 

παξαθηλήζεηο. Ζ επαλαθνξά έγηλε κε ηελ επίδεημε ησλ εηθφλσλ γηα ην πψο θαζφκαζηε 

θαη πσο παξαθνινπζνχκε ην κάζεκα .ηε ζπλέρεηα κνηξάζηεθα  θαξηειάθηα πνπ 

απεηθφληδαλ εηθνλνγξαθεκέλα ηα επηκέξνπο βήκαηα ζε ζεηξά . 

Αθνινχζεζε  επίδεημε ηεο δεμηφηεηαο απφ ηε δαζθάια θαη ηελ εξεπλήηξηα. Ζ 

θάζε ηεο κνληεινπνίεζεο πξαγκαηνπνηήζεθε κε επίδεημε ηεο δεμηφηεηαο ,απφ ηελ 

εξεπλήηξηα θαη κε ηε βνήζεηα ηεο εθπαηδεπηηθνχ ηεο ηάμεο πάλσ ζε ζελάξην 

«πλαληψ ηπραία έλαλ θίιν» . ηε θάζε ηεο επίδεημεο πξνηχπνπ, γίλνληαλ εζθεκκέλα 

ιάζε ηα νπνία θαη δηφξζσλαλ νη καζεηέο.  
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 Αθνινχζεζε παηρλίδη ξφισλ, φπνπ αλα δπν άηνκα,   αλαιάκβαλαλ λα 

παίμνπλ ηε δεμηφηεηα ζε κηα παξφκνηα ξεαιηζηηθή πεξίζηαζε. Ζ ζεηξά ησλ βεκάησλ 

πνπ ζα έπξεπε λα αθνινπζήζνπλ, είρε πξνεγνπκέλσο δηδαρζεί κε ζαθή ηξφπν θαη κε 

ηελ παξάιιειε επίδεημε εηθφλσλ. Σα παηδηά δέρνληαλ θαζνδήγεζε θη 

αλαηξνθνδφηεζε γηα ηνλ ηξφπν ηεο απφδνζεο πνπ ηα παηδηά απέδηδαλ ηε δεμηφηεηα. 

Σέινο δελ έιεηπε ε ζεηηθή ελίζρπζε θαη ν έπαηλνο, γηα θάζε ζεηηθή ηνπο θίλεζε 

 Πεξηιεπηηθά ηα παηδηά εμαζθήζεθαλ ζηηο δεμηφηεηεο ελεξγεηηθήο 

αθξφαζεο. Πξψηα ζα έπξεπε λα ξσηήζνπλ έλα θίιν ηνπο ηα λέα ηνπ. Σνλ αθνχλε φζε 

ψξα κηιάεη θαη ηνλ παξαθνινπζνχλ(παξνπζηάζηεθαλ εηθφλεο κε ην βιέκκα πνπ 

πξνηείλεηαη λα έρεη θάπνηνο φηαλ κηιάεη ν ζπλνκηιεηήο ηνπ, αθφκα θαη πψο λα αθνχλε 

,πψο λα ζεκεηψλνπλ λνεηηθά θαη λα θαηαλννχλ απηά πνπ ιέγνληαη). ηε ζπλέρεηα 

απαληάλε ζε εξσηήζεηο δηθηέο ηνπ θαη πεξηκέλνπλ ηελ θαηάιιειε ζηηγκή γηα λα 

κηιήζνπλ.  

Σξίηε δηδαζθαιία 22/2/18 

Γεμηόηεηα: Δηαρείξηζε ηνπ ζπκνύ 

.  Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δηδαζθαιίαο  έγηλε επίδεημε ηνπ θηλήηξνπ πνπ ζα 

έπαηξλαλ κεηά ηελ επηηπρή παξαθνινχζεζε ηεο σξηαίαο ζπλάληεζεο.(θνπθιάθηα απφ 

ραξηφλη, θαηαζθεπαζκέλα ζε δηάθνξνπο ξφινπο ηδαληθά γηα παηρλίδη 

θνπθινζέαηξνπ). ην πξψην ζηάδην ηεο απνζαθήληζεο ηεο δεμηόηεηαο απηήο   

δεηήζεθε απφ ηα παηδηά λα εθθξάζνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο ζρεηηθά κε  ηα πξάγκαηα 

πνπ ηνπο ζπκψλνπλ θαη ζε πνηεο πεξηπηψζεηο ληψζνπλ ζπκσκέλνη.  

Απνζαθελίζηεθε ε δεμηφηεηα θαη νξκελεχζεθαλ ηα α επηκέξνπο βήκαηα. 

Γφζεθε ζαθήο θαζνδήγεζε γηα ηνλ ηξφπν πνπ θάπνηνο ζα κπνξνχζε λα αθνινπζήζεη 

πξνθεηκέλνπ λα έρεη απνηειεζκαηηθή αληίδξαζε ζε θαηαζηάζεηο ζπκνχ. 
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Απνζαθελίζηεθε ε ζεηξά ,ε αθνινπζία θαη δφζεθαλ ιφγνη πνπ είλαη ζεκαληηθά απηά 

ηα βήκαηα. Σα βήκαηα δφζεθαλ ζε θαξηειάθηα κε εηθνλνγξαθεκέλεο ελέξγεηεο θαη ηε 

ζεηξά ηελ νπνία αθνινπζείηαη. ηελ πξψηε φςε ππήξραλ νη πξψηεο ελδεδεηγκέλεο 

ελέξγεηεο θαη ζηελ πίζσ φςε δίλνληαλ ελαιιαθηηθέο (Δηθφλα 1.Πξψηε φςε/Δηθφλα 2.Γεχηεξε 

φςε) 

 

Εικόνα 1Στη πρώτη όψη δίνονταν οι πρώτεσ ενδεδειγμένεσ αντιδράςεισ 

 

                

1  ΣΑΜΑΣΑΩ                                                  2  ΚΕΦΣΟΜΑΙ                 3  ΧΑΛΑΡΩΝΩ 

 

Δηθόλα 2.Σηελ πίζσ όςε δίλνληαη ελαιιαθηηθέο αληηδξάζεηο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ζπκνύ 

 

1  ΝΑ ΠΑΡΩ ΒΑΘΙΕ ΑΝΑΕ                           2  ΝΑ ΜΕΣΡΘΩ  Ω ΣΟ 10                           

                              

                                                                                 3 ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΦΤΓΩ ΓΙΑ ΣΩΡΑ                           
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Αθνινχζεζε πξνβνιή βίληεν πνπ πεξηείρε κηα ηερληθή  γηα ηε ραιάξσζε ζε 

πεξίπησζε θξίζεο (εηζπλνή κε ηελ ηαπηόρξνλε ζθέςε ηεο εηθόλαο κηαο θξάνπιαο πνπ 

πξνζπαζνύλ λα ηε κπξίζνπλ/ εθπλνή όπνπ ζθέθηνληαη όηη πξνζπαζνύλ λα ζβήζνπλ έλα 

θεξί). 

ην επφκελν ζηάδην, ζχκθσλα κε ην Α.Π απφ ην κνληέιν Skillstreaming  

αθνινπζεί ην ζηάδην ηεο επίδεημεο πξνηχπνπ, φπνπ ε εξεπλήηξηα κε ηε βνήζεηα ηεο 

δαζθάιαο επηδεηθλχεη ηε δεμηφηεηα. Σν ζελάξην  πξνυπφζεηε λα εθθξαζηεί απφ ηνλ 

πξσηαγσληζηή πνπ ζπκψλεη ν ιφγνο ηνπ ζπκνχ ηνπ ζηνλ ζπκπξσηαγσληζηή ηνπ, ζηελ 

ζπλέρεηα λα δψζνπλ ηα ρέξηα θαη λα μαλαγίλνπλ θίινη. Σα παηδηά ηα πήγαλ θαιχηεξα 

ζηεν παηρλίδη ξφισλ πνπ εμσηεξίθεπε ην ζπκφ, θαζψο κπφξεζαλ εχθνια λα 

αλαθαιέζνπλ θαηαζηάζεηο πνπ ζπκψλνπλ. Ο Αλδξέαο δελ ήηαλ εχθνιν λα 

πξνζαξκνζηεί κε ην παηρλίδη ξφισλ, θαζψο ζπλέρηδε λα απαληάεη κνλνιεθηηθά θαη 

παξνπζίαδε ηελ εηθφλα ελφο παηδηνχ πνπ ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε παξαθίλεζε 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρεη ζε θάηη νκαδηθφ. 

Γφζεθε θαζνδήγεζε αλαηξνθνδφηεζε θαη ζεηηθή ελίζρπζε γηα ηελ απφδνζε 

ησλ παηδηψλ ζηε δεμηφηεηα απηή θαη ηέινο δφζεθε θχιιν εξγαζίαο γηα ηελ εμάζθεζε 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηαο ζην ζπίηη 
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Σέηαξηε δηδαζθαιία 26/2/18 

Δεμηόηεηα : Μέλσ έμσ από ζπγθξνύζεηο 

Ζ ηέηαξηε δηδαζθαιία μεθίλεζε κε δηδαθηηθφ παξακχζη κε ζέκα ηελ εηξεληθή 

επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ, πνπ παξνπζηάζηεθε κε νπηηθναθνπζηηθά κέζα 

(βηληενπξνβνιέα). ζπλέρεηα ζπδεηήζεθε απφ ηα παηδηά λα ζπδεηήζνπλ ην ιφγν πνπ 

ζα πξέπεη λα κέλνπκε έμσ απφ ζπγθξνχζεηο. 

Σν πξψην ζηάδην ηεο δηδαζθαιία είλαη ε απνζαθήληζε ηεο δεμηφηεηαο. ηε 

ζπλέρεηα ζπδεηήζεθαλ πεξηζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ παηδηψλ θαη αθνξκέο 

ζπγθξνχζεσλ πνπ κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ πνιχ ζπρλά .Παξνπζηάζηεθαλ ηα 

βήκαηα πνπ αληηδξάκε ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο κε ζαθή δηδαζθαιία θαη άκεζε 

θαζνδήγεζε Σα βήκαηα απηά πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηνλ νδεγφ Skillstreaming 

the elementary school.Με ηελ πξνζαξκνγή πνπ έγηλε γηα ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ ηα 

βήκαηα παξνπζηάζηεθαλ ζε εηθφλεο ζπλνπηηθά ζε θαξηειάθηα πνπ ηνπο 

δφζεθαλ(παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα)Σα βήκαηα παξνπζηάζηεθαλ κε ηελ εμήο ζεηξά. 

 Βήκα 1 Μέηξεζε  κέρξη ην 10 γηα λα δνζεί ρξφλνο λα απνκαθξπλζνχλ απφ 

ηελ πεγή ηεο δηαθνξάο θαη λα κελ αληηδξάζνπλ παξνξκεηηθά 

 Βήκα 2 Απνθαζίδσ πνην είλαη ην πξφβιεκα. ην ζεκείν απηφ ζπδεηήζεθε φηη 

αθνξά ην πξφβιεκα θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ ζα είρε ε εκπινθή ζηε ζχγθξνπζε, 

θαζψο θαη ην απνηέιεζκα πνπ ζα είρε κηα ηέηνηα εκπινθή γηα ηελ επίιπζε ηεο 

δηαθνξάο. 

 Βήκα 3.ην ηξίην βήκα έπξεπε λα ζθεθηνχλ ηη επηινγέο έρνπλ. 

 Οη επηινγέο πνπ είραλ ζρεηίδνληαλ αξρηθά κε ηελ απνκάθξπλζε απφ ηελ εζηία 

ηεο ζχγθξνπζεο 

 αλ δεχηεξνη επηινγή, κπνξνχζαλ λα ζπδεηήζνπλ κε ην άιιν άηνκν ζε θηιηθφ 

ηφλν ,γηα ην ιφγν πνπ έλησζαλ αδηθεκέλνη ή πνπ δηαθσλνχλ. 

 ε κηα Σξίηε πεξίπησζε ηνπο δίλεηαη ε επηινγή λα θαιέζνπλ θαη λα 

ελεκεξψζνπλ  θάπνηνλ ελήιηθα ή έλαλ δάζθαιφ. 

 Σέινο επηιέγνπλ ηνλ θαιχηεξν ηξφπν αληίδξαζεο. 

 

Σν ζηάδην ηεο επίδεημεο πξνηύπνπ ζεσξείηαη φηη έρεη επηηεπρζεί κε ηελ επίδεημε 

ηεο ηζηνξίαο πνπ πξνβιήζεθε πξνεγνπκέλσο .ηε ζπλέρεηα νξγαλψζεθε  παηρλίδη 
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πξνζνκνίσζεο  απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαη πξνζπάζεζαλ λα επαλαιάβνπλ ηα 

βήκαηα πνπ είραλ ζπδεηεζεί. ην παηρλίδη ξόισλ  πνπ αθνξνχζε ηελ απνθπγή ησλ 

ζπγθξνχζεσλ ππεξίζρπε ε απζφξκεηε θαη παξνξκεηηθή αληίδξαζε. Γηα ην ιφγν απηφ 

ε δεμηφηεηα απηή ζεσξήζεθε αξθεηά δχζθνιε ζηελ απφδνζή ηεο  γηα ην ζχλνιν ηεο 

νκάδαο. Ζ ζεκαηηθή απηή επαλαιήθζεθε θαη ζηελ έθηε δηδαζθαιία ζηηο 4/3/18  κε 

ηελ ίδηα δνκή θαη δηαθνξεηηθφ εκπινπηηζκφ φζνλ αθνξά ην πιηθφ  

 

 

 

Έβδνκε δηδαζθαιία 5/3/18  

Γεμηόηεηα: Γηαρείξηζε ησλ ζπγθξνύζεσλ 

ην πξψην ζηάδην ηεο δηδαζθαιίαο πνπ αθνξνχζε ηε κνληεινπνίεζε 

παξνπζηάζηεθε έλα νπηηθνπνηεκέλν παξακχζη κε ηίηιν: «Οη δύν αλόεηνη γάηνη» Σα 

παηδηά είδαλ ην παξακχζη κε εηθφλεο ελψ ηαπηφρξνλα έγηλε απφ ηελ εξεπλήηξηα  

θσλαρηή αλάγλσζε. 

ην δεχηεξν ζηάδην πνπ αθνξνχζε ην παηρλίδη ξφισλ ηα παηδηά έπαημαλ ζε 

δεπγάξηα ην ζελάξην ηνπ παξακπζηνχ ζε δηαθνξεηηθνχο ξφινπο ην θάζε παηδί. 

ηαπηφρξνλα δίλνληαλ εμεγήζεηο γηα ην λφεκα ηεο ηζηνξίαο θαη ηειηθά λα εμαρζεί ην 

ζπκπέξαζκα φηη θαη νη δχν γάηνη βγήθαλ ρακέλνη απφ ηε ζχγθξνπζε. 

ηε ζπλέρεηα δφζεθαλ ελαιιαθηηθά ζελάξηα..Έλα απφ απηά είρε ην εμήο 

πεξηερφκελν. «Ήηαλ δπν αδέξθηα θαη ζειαλ λα δνύλε ηελ ίδηα εθπνκπή ζηελ 

ηειεόξαζε. Αξρίδνπλ λα καιψλνπλ. Παίμακε πάλσ ζην δηάινγφ ηνπο. Ση κπνξνχλ λα 

θάλνπλ; εθαξκφδνπλ ηα βήκαηα επηιέγνληαο δηαθνξεηηθή ιχζε θάζε θνξά. 



138 
 

Τέινο δφζεθαλ εμεγήζεηο θαη αλαηξνθνδφηεζε, θαζψο θαη πξνηάζεηο γηα εμάζθεζε 

εθηφο. ρνιηθνχ πιαηζίνπ. Πρ: Άιινο ζα θσλάδεη ηε κεηέξα ηνπ. Άιινο ζα θεχγεη 

εθείλε ηελ ψξα, επεηδή ζα βιέπεη φηη ην αδεξθάθη ηνπ είλαη ζπκσκέλν. Άιινο ζα 

πξνζπαζεί λα βξεη κηα ιχζε.  

 

 

Όγδνε  δηδαζθαιία 8/3/18 

Γεμηόηεηα: Αληίδξαζε ζε πείξαγκα 

 Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δηδαζθαιίαο αλαθνηλψζεθε ζηα παηδηά ε επηθείκελε 

επηβξάβεπζε, γηα ηελ πξνζνρή ηνπο ζην κάζεκα , θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

απφδνζε ζην παηρλίδη ξφισλ, κε ζθνπφ λα εληζρπζνχλ ηα θίλεηξα γηα κάζεζε 

ηελ αξρή δηαζαθελίδεηαη ε δεμηόηεηα θαη δίλνληαη κε ζαθή θαζνδήγεζε ηα 

επηκέξνπο βήκαηα ηεο δεμηφηεηαο πνπ απνηειεί κηα απνηειεζκαηηθή αληίδξαζε ζηα 

πεηξάγκαηα πνπ κπνξεί λα δερζεί θάπνηνο αλάινγα κε ηε θχζε ηνπο 

(Georgesen,Harris,Milich,Young,2012)ηελ πεξηγξαθή ησλ επηκέξνπο βεκάησλ 

δφζεθαλ ελαιιαθηηθέο γηα ηηο πηζαλέο αληηδξάζεηο ζε πεξίπησζε πνπ δέρνληαλ 

ελνριεηηθφ πείξαγκα. 

Δλαιιαθηηθή αληίδξαζε 

 Αλ ην πείξαγκα δελ είλαη έληνλν θαη ην θάλεη έλα θίινο καο πνπ ηνλ μέξνπκε 

κπνξνχκε λα πνχκε «ραρρα! πνιχ αζηείν…» «Ναη πεο θη άιια» 

 Να πνχκε ζε απηφ ην άηνκν λα κελ καο πεηξάδεη. Να ζηακαηήζεη. 

 Δμαζθψ ηε θσλή κνπ λα θαίλεηαη πην δπλαηή. Μηιάσ απφ ην ζηνκάρη φρη απφ 

ην ιαηκφ.  
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 Βάδσ ην ρέξη ζηαζεξά κπξνζηά θαη ζηέθνκαη ίζηα. 

 

Δλαιιαθηηθή αληίδξαζε 

Μηα άιιε αληίδξαζε ζα κπνξνχζε λα είλαη ε αγλφεζε. Σα παηδηά ζα κπνξνχζαλ 

λα αγλνήζνπλ ην πείξαγκα ή ελαιιαθηηθά λα πνπλ: «Άζε κε !Βξεο θάπνηνλ άιινλ λα 

πεηξάδεηο »«Γελ έρσ ρξόλν γη απηό». Σα παηδηά βξήθαλ ηδηαίηεξα ειθπζηηθή ηε 

δηαδηθαζία ηεο επαλάιεςεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θξάζεσλ φηαλ απηφ δεηήζεθε απφ 

ηελ εξεπλήηξηα 

Δλαιιαθηηθή αληίδξαζε 

Δπφκελε ελαιιαθηηθή αληίδξαζε πνπ πξνηάζεθε ήηαλ ε απνθπγή ηνπ ρψξνπ θαη 

ηνπ πξνζψπνπ απφ ην νπνίν πξνθαιείηαη ην πείξαγκα ζηηο νδεγίεο ησλ επηκέξνπο 

αληηδξάζεσλ δίλεηαη ε νδεγία:» Τνλ απνθεύγσ. Γελ πεγαίλσ ζηα κέξε πνπ πεγαίλεη 

θαη απηόο» Με ηνλ ηξφπν απηφ επηδηψθεηαη λα απνθεπρζεί ε ζηνρνπνίεζε ηνπ παηδηνχ 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ην παηδί πνπ παξηζηάλεη ηνλ «ζχηε» επηδηψθεη ηηο αξλεηηθέο 

αληηδξάζεηο ηνπ «ζχκαηνο» γηα λα ζπλερίζεη έλαο θαχινο θχθινο πεηξαγκάησλ πνπ 

εληζρχεηαη κε ηηο ίδηεο ηηο αληηδξάζεηο ηνπ ζχκαηνο θαη δηεπθνιχλνπλ ηε ζηνρνπνίεζε 

ησλ παηδηψλ 

Δλαιιαθηηθή αληίδξαζε. 

  Σν ιέσ ζε θάπνηνλ κεγάιν. Ζ δεμηφηεηα απηή επεηδή ήηαλ θαίξηαο ζεκαζίαο 

θαη παξαηεξνχληαλ αξθεηά ζπρλά ζην καζεηή επαλαιήθζεθε θαη ζηηο επφκελεο 2 

δηδαζθαιίεο, αιιά γηλφηαλ αλαθνξά θαη  θαηά δηαζηήκαηα, φπνηε απηφ θξίλνληαλ 

αλαγθαίν θαη ππελζπκίδακε ζην καζεηή πνηα βήκαηα ζα ήηαλ ζσζηφ λα αθνινπζήζεη 

ζε θαηαζηάζεηο πεηξάγκαηνο. 
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Έλαηε  δηδαζθαιία 21 /3/18 

Δεμηόηεηα: Μπαίλσ ζε κηα δξαζηεξηόηεηα πνπ εμειίζζεηαη 

 Κξαηψληαο ζηαζεξή  ηε ζπγθεθξηκέλε δνκή πνπ έρεη  ήδε αλαθεξζεί ηα 

βήκαηα ηεο δεμηφηεηαο απηήο απαηηνχζαλ πξψηα ην παηδί λα ζθεθηεί αλ πξαγκαηηθά 

ήζειε λα ζπκκεηέρεη ζην παηρλίδη. ηε ζπλέρεηα ζα έπξεπε λα δηαιέμεη ηελ 

θαηάιιειε ζηηγκή. Απηή ζα ήηαλ είηε ζην δηάιιεηκα απφ ην παηρλίδη είηε πξηλ 

αξρίζνπλ λα παίδνπλ. Σέινο ην παηδί ζα έπξεπε λα ξσηήζεη. « Μπνξώ λα παίμσ θη 

εγώ;» Γηα ηελ επηηεπρζεί απηφ έγηλε πξνβνιή ησλ επηκέξνπο βεκάησλ κε power point 

θαη εηθφλεο κεγεζπκέλεο ζε κέγεζνο Α4.Ζ δηδαζθαιία ζηφρεπε ζηελ επίηεπμε ηνπ 

θαηάιιεινπ ηξφπνπ εηζαγσγήο ζε έλα παηρλίδη ζπλνκειίθσλ θαη γηα ην ιφγν απηφ 

έγηλε επίδεημε κηαο ζπγθεθξηκέλεο εηθφλαο πνπ έδεηρλε  ηνλ ηξφπν πνπ ην δεηάκε. ηε 

ζπλέρεηα έγηλε πξνζπάζεηα λα παίμνπλ ελαιιάμ έλα παηρλίδη κε κπάια. Αξρηθά ε 

εξεπλήηξηα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηε δηδαζθαιία έπαημε κε έλαλ ζπκκαζεηή ηνπ 

Αλδξέα έλα  παηρλίδη κε ηε κπάια. ελψ ζηε ζπλέρεηα έπαημε θαη ν Αλδξέαο, κεηά απφ 

δηθή ηνπ πξσηνβνπιία. 

Μεηαβαηηθό ζηάδην(21/3/18-16/4/18) 

ηα δχν ηειεπηαία καζήκαηα ηνπ Μαξηίνπ ν Αλδξέαο πέξαζε έλα κεηαβαηηθφ 

ζηάδην πξνζαξκνγήο θαζψο άιιαμε ηάμε ζηε δηδαζθαιία ηεο παξέκβαζεο θαη 

πξνζπαζνχζε λα πξνζαξκνζηεί κε ηα λέα κάιε ηεο νκάδαο. Μηα δνθηκή πνπ έγηλε κε 

έλαλ κεγαιχηεξν ζε ειηθία ζπλνκήιηθν ηνπ δελ έγηλε εθηθηφ λα ζπλεξγαζηεί θαζψο 

ππήξραλ πνιιά πξνβιήκαηα αθαηάιιεισλ ζπκπεξηθνξψλ θαη εμσηεξηθεπκέλσλ 
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δηαηαξαρψλ κέρξη λα δηαπηζησζεί φηη ήηαλ απνιχησο απαξαίηεηε ε εθ λένπ αιιαγή 

κέινπο ηεο νκάδαο γηα ζπλεξγαζία. Ζ πεξίνδνο πξνζαξκνγήο δηήξθεζε κεξηθέο 

εβδνκάδεο. ηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο  κε ην παηδί απηφ νη δηδαζθαιίεο 

πξαγκαηνπνηνχληαλ κε κεγάιε δπζθνιία, θαη δελ ήηαλ δπλαηφ λα πινπνηεζεί ε δνκή 

ηεο, έηζη φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Οδεγφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. ηα πιαίζηα ησλ δηδαζθαιηψλ είραλ ρξεζηκνπνηήζεη νπηηθναθνπζηηθά 

κέζα, θαζψο θαη ινγηζκηθφ πξφγξακκα πνπ έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα 

καγλεηνθσλνχλ ηε θσλή ηνπο ζηε δηδαζθαιία δεμηνηήησλ ζπλνκηιίαο.(Cartoon story 

maker) 

Μεηά ηελ αλεπηηπρή πξνζαξκνγή κε ην λέν κέινο, επηιέρζεθε έλαο άιινο 

ζπκκαζεηήο ηνπ γηα ηελ νκάδα απφ ην Δηδηθφ ζρνιείν ην νπνίν θνηηνχζε, ην νπνίν 

είρε δηαγλσζηεί κε πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο Απηηζκφ, ήηαλ θνληά ζε 

ιεηηνπξγηθφηεηα κε ηνλ Αλδξέα, φκσο δηέζεηε θαιχηεξεο πξνζαξκνζηηθέο δεμηφηεηεο 

θαη δελ  αληηκεηψπηδε καζεζηαθέο δπζθνιίεο.  

Οη πξψηεο δηδαζθαιίεο ζηα λέα πιαίζηα ,(Απξίιηνο ,2018),αξρηθά πέξαζαλ 

έλα ζηάδην δηεξεχλεζεο θπξίσο ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ λένπ κέινπο αιιά θαη ηεο 

δπλακηθήο πνπ δεκηνπξγνχζε ε ζπλεξγαζία ηνπο.  

Μεηά απφ απηή ηελ παξαηήξεζε ν ζηφρνο ηεο παξέκβαζεο αλαδηακνξθψζεθε 

κε βάζε ηα λέα  δεδνκέλα (έιιεηςε νξίσλ) θαη εζηηάδνληαο ζηε ζέζπηζε πιαηζίνπ  

γηα ην  λέν κέινπο ηεο νκάδαο Οη επφκελεο δηδαζθαιίεο ζπκπεξηιάκβαλαλ ζην 

μεθίλεκά ηνπο έλα πξφγξακκα θαη γηα ηα δχν κέιε πνπ δηεπθξίληδε αλαιπηηθά ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα αθνινπζνχζαλ αλαγξάθνληαο κε αθξίβεηα ηε ρξνληθή 

δηάξθεηα.. ηα πξψηα καζήκαηα δφζεθε ε επηινγή ζηα παηδηά γηα ην αλ ζα ήζειαλ ην 

πξφγξακκα θαη ηα βήκαηα ηεο παξέκβαζεο λα παξνπζηάδνληαη κε εηθφλεο ή λα 
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δηαβάδνληαη απφ θάπνην παηδί. Σα παηδηά επέιεμαλ ηε δεχηεξε ελαιιαθηηθή θαη έηζη 

ζηελ αξρή θάζε δηδαθηηθήο ψξαο ην παηδί κε  δηάγλσζε ζην θάζκα ηνπ Απηηζκνχ, 

έθαλε αλάγλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ βεκάησλ ηεο θάζε δεμηφηεηαο. 

Οη πξψηεο δηδαζθαιίεο πεξηείραλ ππελζχκηζε ησλ θαλφλσλ ηεο νκάδαο θαζψο 

θαη επαλάιεςε ησλ δεμηνηήησλ πνπ είραλ δηδαρζεί πξνεγνπκέλσο. Δπαλαιήθζεθε ε 

δεμηφηεηα ηεο ζσζηήο παξαθνινχζεζεο κέζα ζηελ ηάμε «Αθνύσ ην δάζθαιν» θαη 

ησλ δεμηνηήησλ ζπλνκηιίαο κε ζπλνκήιηθν. ηα πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο «Αθνύσ ην 

ζπκκαζεηή κνπ» ην λέν κέινο ηεο νκάδαο άξρηζε λα ρξεζηκνπνηεί δεμηφηεηεο 

ζπλνκηιίαο θαη αθξφαζεο κε ηδηαίηεξε παξφηξπλζε.  

Δπαλαιήθζεθε ε δηδαζθαιία ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ζπκνχ, ελψ κε ηε λέα νκάδα 

δηδάρζεθαλ δεμηφηεηεο φπσο «αγλνώ ηε δηάζπαζε» «Κάλσ ζεηηθά ζρόιηα»  θαη 

«Μηιάσ επγεληθά». Σέινο ηνλ επφκελν κήλα θαη πξνο ην ηέινο ηεο παξέκβαζεο, ηα 

παηδηά έδεηρλαλ ήξεκα, κε ιηγφηεξε δηάζπαζε ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο .Ηδηαίηεξν 

ελζνπζηαζκφ έδεημε ην παηδί κε Απηηζκφ, θαζψο κάιηζηα αδεκνλνχζε γηα ηελ θάζε 

ζπλάληεζε, ζπκφηαλ αθξηβψο ην πεξηερφκελφ ηεο. Σα ηειεπηαία καζήκαηα 

αθηεξψζεθαλ ζε ζεηηθφ πεξηερφκελν θαη ηξφπνπο εηζαγσγήο ζε νκάδεο. Γηα λα γίλεη 

απηφ ήηαλ αλαγθαίν λα δηδαρζνχλ θαλφλεο παηρληδηψλ, γηα ηα πην γλσζηά 

ηνπιάρηζηνλ νκαδηθά παηρλίδηα φπσο είλαη ην « θξπθηό». Σα καζήκαηα κε ην 

πεξηερφκελν ησλ παηρληδηψλ δηδάρζεθαλ χζηεξα απφ εξσηήζεηο πνπ απεπζχλνληαλ 

ζηνπο καζεηέο γηα ηα νκαδηθά παηρλίδηα πνπ ηνπο ήηαλ γλσζηά. Οη δεμηφηεηεο 

ζπκκεηνρήο ζε νκαδηθφ παηρλίδη έγηλε πξνζπάζεηα λα δηδαρζνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ 

καζήκαηνο κε ηίηιν «Να παίδνπλ νκαδηθά παηρλίδηα» 
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Γηδαζθαιία 16/4/18 

Γεμηόηεηα :Αγλνώ ηε δηάζπαζε 

Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο απηήο θξαηάεη ηε δνκή ησλ πξνεγνχκελσλ 

δηδαζθαιηψλ κε ζαθή δηδαζθαιία, κίκεζε πξνηχπνπ θαη παηρλίδηα ξφισλ. Ηδηαίηεξε 

έκθαζε δφζεθε ζηελ παξνπζίαζε εηθφλσλ πνπ παξνπζίαδαλ ηνλ ηξφπν αληίδξαζεο 

ζε ζέκαηα δηάζπαζεο ηεο πξνζνρήο. 

  

 

 Εικόνα 3. 

Παρουςιάςτηκε μεγεθυμένη ςτα πλαίςια  τησ διδαςκαλίασ «Αγνοώ τη διάςπαςη» 

 

 

Γηδαζθαιία 18/4/18 

Γεμηόηεηα: Κάλσ ζεηηθά ζρόιηα 

 

Παξάιιεια κε ηε ζηαζεξή ηεο θάζε δηδαζθαιίαο ζηα δνκηθά ηεο ζηνηρεία, νη 

ζαξαληαπεληάιεπηεο ζπλαληήζεηο εκπινπηίδνληαλ κε πιηθφ, αλάινγα ηηο αλάγθεο ηεο 

νκάδαο θάζε θνξά. ηε ζπγθεθξηκέλε δηδαζθαιία, ρξεζηκνπνηήζεθαλ πιηθά (θνπηηά 
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ρξσκαηηζκέλα) ζηα νπνία ηα παηδηά έγξαθαλ ηα ζεηηθά ζρφιηα γηα ηνλ ζπκκαζεηή 

ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα  ζα έπξεπε λα ηνπ δψζνπλ ην θνπηί. Σα βήκαηα ζηε 

ζπγθεθξηκέλε δηδαζθαιία, ην παηδί ζα έπξεπε πξψηα λα ζθεθηεί ηη θαιφ ππάξρεη ζηνλ 

άιιν γηα λα ην εθθξάζεη(ραξαθηεξηζηηθά ηεο εκθάληζεο, ε γηα ηνλ ραξαθηήξα ηνπ) 

ε δηδαζθαιία πνπ αθνινχζεζε δηδάρζεθε παξφκνηα δεμηφηεηα 

ζπκπιεξσκαηηθά κε ηε δηδαζθαιία ηεο πξνεγνχκελεο πνπ είρε ηνλ ηίηιν «Μηιάσ κε 

επγέλεηα.» ηε δηδαζθαιία απηή παξνπζηάζηεθαλ κηα ζεηξά απφ εηθνλνγξαθεκέλεο 

θαξηέιεο ζεηηθήο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο γηα ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ επηδίσθε ε 

παξέκβαζε λα επηηχρεη (Δηθόλα.4) 
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Εικόνα 4 

Καρτέλεσ θετικήσ κοινωνικήσ ςυμπεριφοράσ που η παρέμβαςη επιδίωκε να πετύχει. 

Παρουςιάςτηκαν ςτη διδαςκαλία τησ δεξιότητασ «Μιλάω ευγενικά» 
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Γηδαζθαιίεο 23/4/18 έσο 30/5/18 

Γηδαζθαιία «Να παίδνπλ νκαδηθά παηρλίδηα» 

Ο ηειεπηαίνο κήλαο ηεο παξέκβαζεο αθηεξψζεθε θπξίσο ζηε δηδαζθαιία ηεο 

δεμηφηεηαο ζπκκεηνρήο ζε νκαδηθά παηρλίδηα. ηηο επφκελεο 8 θαη πιένλ δηδαζθαιίεο 

δηδάρζεθαλ θαλφλεο νκαδηθψλ παηρληδηψλ θαη έγηλε πξνζπάζεηα λα γίλεη πξαθηηθή 

εμάζθεζε ζηελ ηάμε παίδνληαο μαλά ηα παηρλίδηα κε θαλφλεο. Χο κνληέια ζην ζηάδην 

απηφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ βίληεν κε ζπλνκειίθνπο πνπ έπαηδαλ νκαδηθά 

παηρλίδηα.(κνπζηθέο θαξέθιεο, επξσπατθά παηρλίδηα, παηρλίδηα θαηαζθήλσζεο) 

Ζ πξαθηηθή άζθεζε έγηλε ζε παηρλίδηα γλσζηά, φπσο ην θξπθηφ, επεηδή 

ππήξρε κεγαιχηεξε εμνηθείσζε κε απηά ηα παηγλίδηα .  
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2
Ο
ΚΔΦΑΛΑΗΟ  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Β ΄ΣΑΓΗΟ 

 

ην παξφλ θεθάιαην ζα παξνπζηάζνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο 

ηνπ καζεηή, κεηά ην πέξαο ηνπ δεπηέξνπ ζηαδίνπ ηεο παξέκβαζεο, δειαδή κεηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ Skillstreaming πνπ ελζσκαηψζεθε ζε δηδαζθαιίεο. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ επαλαιήθζεθε ε δηαδηθαζία κέηξεζεο (1)κε θιείδα παξαηήξεζεο πνπ 

ζπκπιεξψζεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα θαη ηελ εθπαηδεπηηθφ ,(2)κε θιίκαθα γηα ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ γηα ην βαζκφ απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ (3)κε 

ηελ θιίκαθα δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ (Δ.Γ.Γ)ζην παηδί θαη ηε κεηέξα ηνπ  

 

 

1.ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ 

ΜΔΑ ΣΖΝ ΣΑΞΖ 

Με ηε ρξήζε θιείδαο παξαηήξεζεο  

Με ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο βειηίσζεο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή ηεο 

πεξίπησζεο, έγηλε ζχγθξηζε ζηηο θιείδεο παξαηήξεζεο πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ κε 

βάζε ηνπο ζηφρνπο πνπ πξνηείλνληαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν θαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο ήδε παξαηεξνχκελεο ζπκπεξηθνξέο πνπ είραλ ήδε θαηαγξαθεί. Ζ 

πξψηε θιείδα, ζπκπιεξψζεθε θαηά ηελ α’ Φάζε, πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο 

παξέκβαζεο ζηηο  7/2/18 θαη ε δεχηεξε ζην ηέινο ηεο παξέκβαζεο, β θάζε ζηηο 

27/5/18.ην ζεκείν απηφ παξνπζηάδνληαη ζπγθξηηηθά ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ 

εθαξκνγή ηεο θιείδαο παξαηήξεζεο πξηλ θαη κεηά απφ ηελ εθαξκνγή ηεο 

παξέκβαζεο 
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 ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΜΔΑ ΣΖΝ ΣΑΞΖ 

                                                 Αξρηθή αμηνιφγεζε                       Σειηθή αμηνιφγεζε 

1.Αθνχεη πξνζεθηηθά ηε 

δαζθάια  (Listening) 

0 3 

2.Aαθνχεη ηνλ ζπκκαζεηή 

ηνπ 

0 3 

3. Γηαθφπηεη έλαλ 

ζπκκαζεηή ηνπ φηαλ 

εθείλνο     κηιάεη 

3+ 2 

4. Αγλνεί ηε δηάζπαζε 

(απφδνζε ηνπ καζεηή ζηε  

δεμηφηεηα Ignoring 

distraction) 

3+ 2 

Εεηάεη λα θάλεη θάλεη θάηη 

άιιν 

3+                    0 

Κάλεη θάηη άιιν (π.ρ 

παίδεη κπάια) 

3+       0 

Κάλεη αθαηάιιεια ζρφιηα 

(Βξίδεη-απεηιεί) 

3+                   0 

Κάλεη άζρεηα ζρόιηα 3                  2 

Κάλεη ελνριεηηθέο επίκνλεο 

εξσηήζεηο 

3+                  0 

Εεηάεη θάηη πνπ δελ είλαη 

δηθό ηνπ 

3+                1 

ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ ΤΝΑΦΖ ΓΗΑΠΡΟΧΠΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ 

                                                Αξρηθή αμηνιφγεζε                      Σειηθή αμηνιφγεζε 

Κάλεη θνκπιηκέληα 2 1 

Αθαηάιιεια 

ζρφιηα(Δπηζεηηθά-

πβξηζηηθά) 

3+ 1 

Μπαίλεη ζε κία 1 3 
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Γξαζηεξηφηεηα 

Αξλείηαη λα ζπλεξγαζηεί 

θαη λα ζπκκεηέρεη 

2 1 

Πξνζθέξεη βνήζεηα ζε 

έλαλ ζπκκαζεηή ηνπ 

3 3 

Μνηξάδεηαη 3 3 

Αξλείηαη λα κνηξαζηεί 2 1 

 

 ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΣΖΝ ΔΠΗΘΔΣΗΚΟΣΖΣΑ 

Γηαρεηξίδεηαη ην ζπκφ ηνπ 0 1 

Αδηθαηνιφγεηα 

μεζπάζκαηα 

3+ 0 

Αληηδξά ζην πείξαγκα 0 1 

Δκπιέθεηαη ζε θαζαξία 3 2 

Απνθεχγεη ηε θαζαξία 0 1 

 

 

 

 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχληαη νη βειηηψζεηο ζηηο πεξηνρέο πνπ ην 

πξφγξακκα είρε αξρηθά ζέζεη ζαλ ζηφρν. Πξψηα παξαηεξείηαη φηη θπξίσο 

επεηεχρζεζαλ νη αξρηθνί ζηφρνη ηεο παξέκβαζεο πνπ ήηαλ εληειψο απαξαίηεην λα 

θαηαθηεζνχλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ παξφληνο έξγνπ. Σν παηδί έκαζε λα θάζεηαη κε 

ηνλ θαηάιιειν ηξφπν ζην κάζεκα λα αθνχεη πξνζεθηηθά ηε δαζθάια, θαη απηφ 

δηαπηζηψζεθε αθνχ απνπζίαδε ε πξσηνβνπιία δηάζπαζεο πξνο ην ηέινο ησλ 

δηδαζθαιηψλ. Σν παηδί θαηέθηεζε ζε απηή ηε θάζε ηε δεμηφηεηα πνπ είρε ηεζεί ζαλ 

αξρηθφο ζηφρνο. «Αθνύσ ηνλ δάζθαιν» θαη «Αθνύσ ηνλ ζπκκαζεηή κνπ» φπνπ είραλ 

δηδαρηεί θαη δεμηφηεηεο ζπλνκηιίαο θαη ζπδήηεζεο. Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ λα δηαθφπηεη 
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θάπνηνλ ηελ ψξα πνπ κηιάεη απφ 3 πξσηνβνπιίεο πνπ ήηαλ ζηελ αξρή ηεο 

παξέκβαζεο ζε δχν πξσηνβνπιίεο .Ο καζεηήο παξά ην γεγνλφο φηη δελ παίξλεη 

εχθνια πηα ηελ πξσηνβνπιία λα δηαθφςεη ην κάζεκα ,ζπλερίδεη λα απνζπάηαη απφ 

θάπνηνλ αλεμάξηεην παξάγνληα, ρσξίο λα θάλεη πξνζπάζεηα λα αγλνήζεη ηε 

δηάζπαζε απηή. φκσο απηφ πνπ άιιαμε κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξέκβαζεο είλαη φηη δε 

δεηάεη κφλνο ηνπ λα θάλεη θάηη άιιν, θαη δελ παίξλεη πηα πξσηνβνπιία λα αζρνιεζεί 

κε κηα άζρεηε δξαζηεξηφηεηα. φπσο έθαλε ζηελ αξρή ηεο παξέκβαζεο. (πεξηζηξνθή 

αληηθεηκέλσλ, αξπαγή αληηθεηκέλσλ) 

Δπίζεο ,φπσο θαίλεηαη ζην πξσηφθνιιν παξαηήξεζεο, δε βξίδεη πηα ηελ ψξα 

δηεμαγσγήο ησλ καζεκάησλ πξάγκα πνπ γίλνληαλ πνιχ ζπρλά ζηεο αξρή ηεο 

παξέκβαζεο. Δίρε ζηακαηήζεη λα κηιάεη γηα θάηη άζρεην θαη δελ έθαλε πηά επίκνλεο 

εξσηήζεηο. Έρεη παξαηεξεζεί φηη θάπνηεο θνξέο πξνζπαζεί λα εθαξκφζεη 

ζηξαηεγηθέο πνπ δηδάρζεθε ζην πξφγξακκα, πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξίδεηαη ην ζπκφ 

ηνπ, φπσο ην κέηξεκα. Αληηδξά πνιχ ζπρλφηεξα ζην πείξαγκα εθαξκφδνληαο θάπνηεο 

απφ ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ηνπ δηδάρζεθαλ φπσο λα ιέεη ζε θάπνηνλ ηη ζπκβαίλεη. 

Πιένλ ζην ηέινο ηεο παξέκβαζεο έρεη κεησζεί θαη ε εκπινθή ηνπ ζε ζχγθξνπζε. 

 Οη ιφγνη πνπ ε παξέκβαζε έζεζε δέθα ηνπιάρηζηνλ ζηφρνπο είλαη γηα λα 

πξνζθέξεη ζην παηδί κηα κεγάιε γθάκα ελαιιαθηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, θαη 

πιεξνθνξηψλ γηα ηηο θαηάιιειεο δεμηφηεηεο, ζε πεξίπησζε πνπ έλα πξαγκαηηθφ 

ζελάξην ζηε δσή ζα απαηηεί ηελ εθαξκνγή κηαο θνηλσληθήο δεμηφηεηαο. Δπηπιένλ 

ππάξρνπλ παξεκθεξείο δεμηφηεηεο πνπ ε κηα είλαη κέξνο ηεο άιιεο ή ζπλδένληαη 

ζεκαηηθά (π.ρ ηερληθέο ραιάξσζεο, δηαρείξηζε ζπκνχ, αληίδξαζε ζε πείξαγκα).Σα 

επηπιένλ καζήκαηα έδηλαλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα κηα δεμηφηεηα. Δλ ηέιε 

κπνξεί ηα παηδηά λα κελ ήηαλ επγεληθά θαη λα κελ έθαλαλ εχθνια θαιά ζρφιηα, αιιά 

κεηψζεθε ε ζπκπεξηθνξά ησλ αθαηάιιεισλ θαη πβξηζηηθψλ  ζρνιίσλ. 
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Ζ ηαθηηθή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε φιεο ηηο άζρεκεο ζπκπεξηθνξέο ήηαλ λα 

παξνπζηάδνπκε θάζε θνξά ηνλ ηξφπν πνπ είλαη θαηάιιειν λα γίλεηαη θάηη θαη φρη λα 

ηνλίδνπκε ηη δελ ήηαλ ζσζηφ. Ζ ιάζνο θαη αθαηάιιειε ζπκπεξηθνξά, πνπ ζηελ αξρή 

επαλαιακβάλνληαλ ζπρλά θαη έδεηρλε λα επηκέλεη αγλνήζεθε, ψζπνπ ζηαδηαθά 

εμαιείθζεθε.(θηύζηκν) 

 Δλψ ελδερνκέλσο λα κελ εμαιείθζεθε ηειείσο θαη άκεζα  ε αξλεηηθή 

ζπκπεξηθνξά ή λα ζπλέρηδε λα παξαηεξείηαη ζηα δηαιείκκαηα, ζην πιαίζην ηεο 

παξέκβαζεο, νη αθαηάιιειεο ζπκπεξηθνξέο κεηψζεθαλ , επεηδή είραλ επαλαιεθζεί 

ζε πνιιά καζήκαηα θαη δηδαζθαιίεο νη πξνζδνθίεο ηεο νκάδαο θαη είραλ εμεγεζεί 

ζαθψο ηα φξηά θαη νη θαλφλεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο. ε άηππε παξαηήξεζε 

,ππήξμε θάπνηνο ζπκκαζεηήο πνπ θάιεζε ηνλ Αλδξέα λα παίμνπλ ζθπηαινδξνκίεο, 

παηρλίδη πνπ είρε παηρηεί ζε βίληεν ζηελ παξέκβαζε ζηε δηαδηθαζία κνληεινπνίεζεο 

 

 

 

2.ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΣΖ ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΛΗΣΑ 

ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΧΝ  ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΖ ΑΠΟ ΣΟΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ 

Πεξηγξάθεη ην βαζκό απνηειεζκαηηθόηεηαο ζηελ απόδνζε ζπγθεθξηκέλσλ 

ζεηηθώλ θνηλσληθώλ ζπκπεξηθνξώλ 

κε ηε ρξήζε θιίκαθαο αμηνιφγεζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δεμηνηήησλ απφ 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ (Teacher Checklist) απφ ην πξφγξακκα skillstreaming the 

Elementary School Goldstein
2
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πρλόηεηα 

Γεμηόηεηεο Πξηλ Μεηα 

1.Ο καζεηήο ζπζηήλεη ηνλ εαπηφ ηνπ/ηεο κε απνδεθηφ ηξφπν; ρεδφλ πάληα (5) πρλά (4) 

2Γλσξίδεη ν καζεηήο πόηε θαη πσο λα μεθηλήζεη κηα ζπδήηεζε κ’έλα 

άιιν άηνκν; 
ρεδόλ πάληα (5) πάληα (2) 

3.Κιείλεην καζεηήο κηα ζπδήηεζε φηαλ είλαη απαξαίηεην θαη κε θαηάιιειν 

ηξφπν; 
πάληα (2) Πνηέ (1) 

4.  Ο καζεηήο γλσξίδεη θαη εμαζθεί απνδεθηνύο ηξόπνπο λα κπαίλεη ζε 

κηα δξαζηεξηόηεηα πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε ή ζε κηα νκάδα;  
Μεξηθέο θνξέο 

(3) 

ρεδόλ πάληα (5) 

5.Παίδεη ν καζεηήο παηρλίδηα κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ κε δίθαην ηξόπν; πάληα (2) πρλά (4) 

6.Ξέξεη ν καζεηήο πσο λα δεηήζεη κηα ράξε απφ έλα άιιν πξφζσπν; Μεξηθέο θνξέο (3)  

7.Μπνξεί ν καζεηήο λα αλαγλσξίζεη πφηε έλαο ζπκκαζεηήο ηνπ ρξεηάδεηαη 

βνήζεηα θαη λα ηνπ πξνζθέξεη βνήζεηα; 
πρλά (4) ρεδφλ πάληα (5) 

8. Ο καζεηήο δειώλεη ζε άιινπο όηη ηνπ αξέζεη θάηη πνπ αθνξά απηνύο 

ή θάηη πνπ έρνπλ θάλεη; 

πάληα (2) Μεξηθέο θνξέο (3) 

9.Γέρεηαη ν καζεηήο ηηο θηινθξνλήζεηο πνπ έξρνληαη απφ ηνπο ελήιηθεο ή 

ηνπο ζπλνκήιηθνπο ηνπ/ηεο κε θηιηθφ ηξφπν; 
πρλά (4) ρεδφλ πάληα (5) 

10.Πξνηείλεη ν καζεηήο θαηάιιειεο δξαζηεξηόηεηεο ζε άιινπο; Πνηέ (1) Μεξηθέο θνξέο (3) 

11.Δίλαη ν καζεηήο δεθηηθφο ζην λα κνηξάδεηαη πξάγκαηα ζε άιινπο θαη λα 

φρη δίλεη απνδεθηνχο ιφγνπο πνπ δελ ηα κνηξάδεηαη; 
ρεδφλ πάληα (5) Μεξηθέο θνξέο (3) 

12.Δθθξάδεη ν καζεηήο ζηνπο άιινπο φηη ιππάηαη εηιηθξηλά γηα θάηη πνπ 

έθαλε; 
πάληα (2) ρεδφλ πάληα(5) 

13.Αλαγλσξίδεη ν καζεηήο ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ εθθξάδεη; ρεδφλ πάληα (5) ρεδφλ πάληα(5) 

14.Δθθξάδεη ν καζεηήο ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ/ηεο κε απνδεθηνχο ηξφπνπο; πάληα (2) πάληα (2) 

15.Πξνζπαζεί ν καζεηήο λα θαηαιάβεη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ κε 

απνδεθηφ ηξφπν; 
Μεξηθέο θνξέο (3) ρεδφλ πάληα(5) 

16.Γείρλεη ν καζεηήο θαηαλφεζε γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ κε 

απνδεθηνχο ηξφπνπο; 
πάληα (2) ρεδφλ πάληα (5) 

17.Δθθξάδεη ν καζεηήο ελδηαθέξνλ γηα ηνπο άιινπο κε απνδεθηφ ηξφπν; Μεξηθέο θνξέο (3) ρεδφλ πάληα(5) 

18.Υξεζηκνπνηεί ν καζεηήο απνδεθηνύο ηξόπνπο γηα λα εθθξάζεη ην 

ζπκό ηνπ/ηεο; 
Πνηέ (1) πάληα (2) 

19.Πξνζπαζεί ν καζεηήο λα θαηαιάβεη ην ζπκφ θάπνηνπ άιινπ ρσξίο ν 

ίδηνο/α λα ζπκψλεη; 

Μεξηθέο θνξέο (3) Μεξηθέο θνξέο (3) 

20.Γλσξίδεη ν καζεηήο λα εμαζθεί ζηξαηεγηθέο γηα λα δηαρεηξίδεηαη ηηο 

δηαζέζεηο ηνπ ή ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπ; 

Πνηέ (1) Μεξηθέο θνξέο (3) 

21.Γλσξηδεη ν καζεηήο πφηε θαη πσο λα ξσηήζεη αλ κπνξεί λα θάλεη θάηη; πρλά (4) πρλά (4) 

22.Γηαρεηξίδεηαη ν καζεηήο ηελ θαηάζηαζε όηαλ ηνλ πεηξάδνπλ κε 

ηξόπνπο πνπ λα ηνπ επηηξέπνπλ λα δηαηεξήζεη ηνλ έιεγρν; 

πάληα (2) Μεξηθέο θνξέο (3) 

23.Απνδέρεηαη ηηο ζπλέπεηεο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ/ηεο ρσξίο λα γίλεηαη 

ακπληηθφο/ε ή λα αλαζηαηψλεηαη; 

Μεξηθέο θνξέο (3) ρεδφλ πάληα(5) 

24.Ξέξεη ν καζεηήο λα εμαζθεί ηξφπνπο λα δηαρεηξίδεηαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ 

λα θαηεγνξείηαη γηα θάηη; 
Μεξηθέο θνξέο (3) Μεξηθέο θνξέο (3) 

25.Δίλαη ν καζεηήο πξόζπκνο λα πάξεη θαη λα δώζεη κε ζθνπό λα έξζεη 

ζε ζπκβηβαζκό; 

πάληα (2) ρεδόλ πάληα (5) 

26.Ξέξεη ν καζεηήο λα εθθξάζεη δηαθσλία κε απνδεθηφ ηξφπν; Μεξηθέο θνξέο (3) πρλά (4) 

27.Γέρεηαη ν καζεηήο λα ράλεη ζ’ έλα παηρλίδη ή κηα δξαζηεξηφηεηα ρσξίο λα 

λα αλαζηαηψλεηαη ή λα ζπκψλεη; 

πρλά (4) πρλά (4) 

28.Γηαρεηξίδεηαη ν καζεηήο ηελ θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ 

απνθιεηζκφ ηνπ απφ κηα δξαζηεξηφηεηα ρσξίο λα ράλεη ηνλ έιεγρν; 

Μεξηθέο θνξέο (3) πρλά (4) 

29.Καηαιαβαίλεη ν καζεηήο ηνπο ιφγνπο ηεο απνηπρίαο ηνπ θαη ηξφπνπο γηα 

λα πεηχρεη ηελ επφκελε θνξά; 

πάληα (2) Μεξηθέο θνξέο (3) 

30.Απνδέρεηαη ν καζεηήο φηαλ ηνπ ιέλε φρη ρσξίο λα αλαζηαηψλεηαη 

αδηθαηνιφγεηα ή λα ζπκψλεη; 

Μεξηθέο θνξέο (3) Μεξηθέο θνξέο (3) 

31.Αξλείηε ν καζεηήο κε απνδεθηνχο ηξφπνπο ζε πξάγκαηα πνπ κπνξεί λα 

ηνλ βάινπλ ζε θαζαξία; 

πάληα (2) Μεξηθέο θνξέο (3) 

32.Δίλαη ν καζεηήο ζε ζέζε λα ραιαξώλεη όηαλ είλαη αλαζηαησκέλνο ή Μεξηθέο θνξέο πρλά (4) 
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Παξαηεξείηαη ζπλνιηθά βειηίσζε ζε φινπο ηνκείο πνπ δηεξεπλνχκε, ζε θάπνηνπο 

πεξηζζφηεξν ζε θάπνηνπο ιηγφηεξν έληνλε/ ζεκαληηθή ζχκθσλα κε ηηο θαηαγξαθέο ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ. Οη ζηφρνη/ηνκείο ηεο παξέκβαζεο ήηαλ νη αθφινπζνη.  

 Να εηζάγεηαη ζε κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ εμειίζζεηαη (δεμηφηεηα 4) Πξηλ απφ 

ηελ παξέκβαζε ν Αλδξέαο έκπαηλε κεξηθέο θνξέο ζε κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ 

εμειίζζνληαλ, ελψ κεηά ζρεδφλ πάληα θαηάθεξλε λα εηζαρζεί ζε κηα νκάδα 

θαη ζε δξαζηεξηφηεηα πνπ εμειίζζνληαλ  

 Να παίδεη νκαδηθά παηρλίδηα (δεμηφηεηα 5). Παξαηεξείηαη βειηίσζε ζε έλαλ 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηφρν ηεο παξέκβαζεο, θαζψο πξηλ απφ ηελ παξέκβαζε ν 

Αλδξέαο ζπάληα παίδεη νκαδηθά παηρλίδηα ,ελψ κεηά ηελ παξέκβαζε ζπρλά. 

 

 Να θάλεη ζεηηθά ζρφιηα.(δεμηφηεηα 8) ηε δεμηφηεηα απηή ν Αλδξέαο είρε κηα 

κηθξή βειηίσζε .Πξηλ απφ ηελ παξέκβαζε ν Αλδξέαο ζπάληα έθαλε 

θηινθξνλήζεηο ζηνπο άιινπο θαη ζεηηθά ζρφιηα, ελψ κεηά ηελ παξέκβαζε, 

κεξηθέο θνξέο έθαλε ζεηηθά ζρφιηα.  

 

 Να πξνηείλεη κηα δξαζηεξηφηεηα.(δεμηφηεηα 10) Ο Αλδξέαο είρε βειηίσζε ζηε 

δεμηφηεηα απηή ,ζχκθσλα κε ηελ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο ηνπ, θαζψο πξηλ απφ 

ηελ παξέκβαζε, πνηέ δελ ήηαλ ζε ζέζε λα πξνηείλεη κηα δξαζηεξηφηεηα ζηνπο 

άιινπο κε απνδεθηφ ηξφπν, ελψ κεηά ηελ παξέκβαζε, κεξηθέο θνξέο πξφηεηλε 

κε πξνηξνπή, κηα δξαζηεξηφηεηα 

 

 Να δηαρεηξίδεηαη ην ζπκφ ηνπ (δεμηφηεηα 18).Πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο 

παξέκβαζεο ν Αλδξέαο πνηέ δελ ρξεζηκνπνηνχζε θάπνηα ζηξαηεγηθή γηα λα 

αληηκεησπίζεη απηά ηα ζπλαηζζήκαηα, ελψ κεηά ηελ παξέκβαζε 

παξαηεξήζεθε φηη ζε ζπάληεο πεξηπηψζεηο θαη κε πξνηξνπή ρξεζηκνπνηνχζε 

ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ απηψλ(κέηξεκα) 

 

 

βξίζθεηαη ζε έληαζε; (3) 

33.Απνθαζίδεη ν καζεηήο ηη απηφο/ε ζέιεη λα θάλεη φηαλ νη άιινη ηνλ 

πηέδνπλ λα θάλεη θάηη δηαθνξεηηθφ; 

πάληα (2) πρλά (4) 

34.Απνθεχγεη ν καζεηήο λα παίξλεη πξάγκαηα πνπ δελ ηνπ/ηεο αλήθνπλ; Πνηέ (1) Μεξηθέο θνξέο (3) 

35.Δίλαη ν καζεηήο εηιηθξηλήο φηαλ πξέπεη λα αληηκεησπίζεη κηα αξλεηηθή 

πξάμε; 

πρλά (4) ρεδφλ πάληα (5) 
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 Να κάζεη λα αληηδξάεη ζην πείξαγκα.(δεμηόηεηα 22).Πξηλ ηελ παξέκβαζε 

δηαρεηξίδνληαλ ζπάληα ηελ θαηάζηαζε απηή, ελψ κεηά ηελ παξέκβαζε κεξηθέο 

θνξέο. Δίρε παξαηεξεζεί φηη ν Αλδξέαο ρξεζηκνπνίεζε ελαιιαθηηθέο 

ζηξαηεγηθέο ζηελ θαηάζηαζε απηή, φπσο λα κηιάεη ζε θάπνηνλ ελήιηθα. 

 

 Να δηαρεηξίδεηαη ηε ζχγθξνπζε (δεμηφηεηα,25) Ζ πξνζπάζεηα  ζπκβηβαζκνχ 

κεηά απφ ζχγθξνπζε, είρε ελζσκαησζεί ζηηο δηδαζθαιίεο κε ηε κνξθή ηνπ 

ηίηινπ δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ. Ζ δαζθάια δειψλεη πξηλ απφ ηελ παξέκβαζε 

φηη ν Αλδξέαο ζπάληα δηαπξαγκαηεχνληαλ πξνθεηκέλνπ λα έξζεη ζε έλα 

ζπκβηβαζκφ, ελψ κεηά ηελ παξέκβαζε δήισζε απηφ ζπλέβαηλε αξθεηά ζπρλά. 

 

 

 

 

 

 

3.ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖΝ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΉ 

ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ ΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ 

κε ηε ρξήζε ηεο θιίκαθαο δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ (Δ.Γ.Γ) (Goodman,1994, 

1997) 

Α) Κιίκαθα απηναλαθνξάο. πκπιεξώζεθε από ην παηδί  

Πίλαθαο 1Σπρλόηεηα εκθάληζεο δπζθνιηώλ-δπλαηνηήησλ  ηνπ ππνθεηκέλνπ πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο παξέκβαζεο γηα ην 

παηδί κε βάζε ηηο απαληήζεηο ζηελ θιίκαθα απηό αλαθνξάο (Δ.Γ.Γ)(Goodman,1994,1997) Δπεμήγεζε ζπρλνηήησλ: 0, Γελ ηζρύεη; 

1, Ηζρύεη θάπσο; 2, Ηζρύεη ζίγνπξα 

  πρλόηεηα πκπεξηθνξά (πλνιηθό ζθνξ) 
Κιίκαθεο Δξσηήζεηο ΔΓΓ Πξηλ Μεηά Πξηλ Μεηα 
Θεηηθή θνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά 
1.Πξνζπαζψ λα είκαη αξεζηφο/ή ζηνπο άιινπο. 

Ννηάδνκαη γηα ηα αηζζήκαηά ηνπο 
1 0 Φπζηνινγηθέο 

ηηκέο (8) 
Φπζηνινγηθέο 

ηηκέο (7) 

 4.πλήζσο κνηξάδνκαη κε ηνπο άιινπο (θαγεηφ, 

παηρλίδηα, ζηπιφ θηι) 
2 1 

 9.Βνεζψ θάπνηνλ/α πνπ είλαη πιεγσκέλνο/ε, 

αλαζηαησκέλνο/ε ή αηζζάλεηαη άξξσζηνο/ε 
1 2 
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ηνλ παξαπάλσ  πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη δπλαηφηεηεο θαη δπζθνιίεο πνπ 

θαηαγξάθεθαλ θαηά ηε 2
ε
 δηαδηθαζία κεηά ηελ παξέκβαζε, κε βάζε ηε κεηέξα θαη ην 

ίδην παηδί ζηελ θιίκαθα ΔΓΓ. Όπσο θαίλεηαη, ζπλνιηθά ππάξρεη κηα βειηίσζε αθνχ 

αξρηθά ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα θαίλεηαη πξηλ ηελ παξέκβαζε λα ππάξρνπλ 

δπζθνιίεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη πξνζαξκνγήο, ελψ κεηά ηελ παξέκβαζε δείρλεη λα 

βειηηψλεηαη ε θαηάζηαζε ζηα φξηα ηεο νκαιήο πξνζαξκνγήο. 

 17.Δίκαη θαιφο/ή κε ηα κηθξφηεξα παηδηά 2 2 
 20.πρλά πξνζθέξνκαη λα βνεζήζσ ηνπο άιινπο 

(Γνλείο, θαζεγεηέο, παηδηά) 
2 2 

Τπεξθηλεηηθόηεη

α, δηάζπαζε 

πξνζνρήο 

2.Δίκαη αλήζπρνο/ε. Γελ κπνξψ λα θαζίζσ ήζπρα 

γηα πνιιή ψξα 
1 0 Τπνςία 

παζνινγίαο (7) 
Φπζηνινγηθέο 

ηηκέο (1) 

 10.πλερψο ζηξηθνγπξίδσ θαη θνπληέκαη 2 0 
 15.Δίκαη ζπρλά αθεξεκέλνο/ε, δπζθνιεχνκαη λα 

ζπγθεληξσζψ 
2 1 

 21.θέθηνκαη πξηλ θάλσ θάηη 2 0 
 25.Σειεηψλσ ηε δνπιεηά πνπ θάλσ. Ζ πξνζνρή κνπ 

είλαη θαιή 
0 0 

Γηαηαξαρέο 

ζπλαηζζήκαηνο 
3.Έρσ ζπρλά πνλνθεθάινπο, πφλν ζην ζηνκάρη ή 

αδηαζεζία 
0 0 Οξηαθέο ηηκέο 

(6) 
Φπζηνινγηθέο 

ηηκέο (1) 
 8.Αλεζπρψ πνιχ 1 0 
 13.Αηζζάλνκαη ζπρλά δπζηπρηζκέλνο/ε, 

απνθαξδησκέλνο/ε ή θιαίσ 
2 1 

 16.Δίκαη λεπξηθφο/ή ζε λέεο θαηαζηάζεηο. Υάλσ 

εχθνια ηελ απηνπεπνίζεζή κνπ 
1 0 

 24.Έρσ πνιινχο θφβνπο, ηξνκάδσ εχθνια 2 0 
ρέζεηο κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο 
6.πλήζσο είκαη κφλνο/ε. Γεληθά παίδσ κφλνο/ε ή 

κέλσ κε ηνλ εαπηφ κνπ 
2 0 Τπνςία 

παζνινγίαο (8) 
Φπζηνινγηθέο 

ηηκέο (2) 
 11.Έρσ έλα/κία  ή πεξηζζφηεξνπο/εο θαινχο/εο  

θίινπο/εο 
1 0 

 14.Σα άηνκα ηεο ειηθίαο κνπ γεληθά κε ζπκπαζνχλ 1 0 
 19.Σα άιια παηδηά ή νη λένη/εο κε θνξντδεχνπλ ή κε 

αγξηεχνπλ 
2 2 

 23.Σα πεγαίλσ θαιχηεξα κε ηνπο ελήιηθεο παξά κε 

άηνκα ηεο ειηθίαο κνπ 
2 0 

Γηαηαξαρέο 

δηαγσγήο 
5.Θπκψλσ πνιχ θαη ζπρλά ράλσ ηε ςπρξαηκία κνπ 1 2 Τπνςία 

παζνινγίαο (7) 
Τπνςία 

παζνινγίαο (5) 
 7.πλήζσο θάλσ απηφ πνπ κνπ δεηάλε 0 0 
 12.Μαιψλσ πνιχ. Μπνξψ λα αλαγθάδσ ηνπο άιινπο 

λα θάλνπλ ην δηθφ κνπ 
2 0 

 18.πρλά κε θαηεγνξνχλ φηη ιέσ ςέκαηα ή εμαπαηψ 2 1 
 22.Παίξλσ πξάγκαηα πνπ δελ κνπ αλήθνπλ απφ ην 

ζπίηη, ην ζρνιείν ή αιινχ 
2 2 

πλνιηθόο δείθηεο 

ΔΓΓ 
Πξνζζήθε φισλ ησλ θιηκάθσλ εθηφο απφ ηε ζεηηθή 

θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά 
  Τπνςία 

παζνινγίαο (28) 
Φπζηνινγηθέο 

ηηκέο (9) 
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 Αλαιπηηθά, φπσο θαίλεηαη απφ  ηηο πξνηάζεηο  πνπ αμηνινγήζεθαλ γηα ηε 

θιίκαθα ζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, θαίλεηαη φηη κεηά ηε παξέκβαζε βειηηψζεθαλ νη 

αθφινπζεο ζπκπεξηθνξέο (α) ζέιεη λα βνεζάεη θάπνηνλ/α αλ είλαη πιεγσκέλνο, (*β) 

δειψλεη φηη ζέιεη   είλαη θαιφο κε ηα κηθξφηεξα παηδηά θαη (γ)πξνζπκνπνηείηαη λα 

βνεζήζεη ηνπο άιινπο.  

Σηε θιίκαθα δηάζπαζεο πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθόηεηαο ε βειηίσζε είλαη  

έληνλε θαζψο ν Αλδξέαο δειψλεη κεηά ηελ παξέκβαζε είλαη ιηγφηεξν αθεξεκέλνο 

θαη ε πξνζνρή ηνπ δελ δηαζπάηαη ηφζν ζπρλά. Δπίζεο ζχκθσλα κε ηελ απηναλαθνξά 

ηνπ, είλαη πιένλ ηθαλφο λα θάζεηαη πνιχ ψξα θάπνπ παξαηεηακέλα θαη κε πξνζνρή, 

θαη δελ θνπληέηαη πηα  ζπλερψο, ελψ ηψξα ζθέθηεηαη πξηλ θάλεη θάηη 

Σηελ θιίκαθα ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, ππάξρεη θαλεξή βειηίσζε, θαζψο ην παηδί 

δειψλεη φηη δελ αλεζπρεί κεηά ηελ παξέκβαζε, αηζζάλεηαη ιηγφηεξεο θνξέο 

απνζαξξεκέλνο θαη θιαίεη ιηγφηεξν, δελ είλαη πηα λεπξηθφο θαη δελ έρεη θνβίεο 

ηελ επφκελε θιίκαθα , ζρέζεηο κε ζπλνκήιηθνπο είλαη ζεκαληηθή ε δήισζε 

ηνπ παηδηνχ, φηη κεηά ηε παξέκβαζε ζπλεζίδεη λα κελ παίδεη πιένλ κφλνο ηνπ, έρεη 

ηνπιάρηζηνλ έλαλ θίιν, ηνλ ζπκπαζνχλ πεξηζζφηεξν, ελψ δείρλεη λα έρεη θαιχηεξεο 

ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο παξά κε ηνπο ελήιηθεο. Σα δεδνκέλα απηά δείρλνπλ φηη 

ν Αλδξέαο άξρηζε λα αλεβαίλεη ζε δεκνηηθφηεηα, θαζψο ηνλ ζπκπαζνχλ πεξηζζφηεξν 

ηψξα. Ο ίδηνο αλαθέξεη φηη είλαη ηθαλφο λα ζρεηηζηεί κε θάπνην άιιν άηνκν. Οη 

πεξηζζφηεξεο δεμηφηεηεο πνπ δηδάρζεθαλ ζηελ παξνχζα παξέκβαζε, ζθφπεπαλ ζε 

απηφ αθξηβψο ην απνηέιεζκα. Σελ κείσζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο απνκφλσζεο ηελ 

νπνία θαη βίσλε ην παηδί γηα πνιχ θαηξφ, εμαηηίαο ησλ δπζθνιηψλ έληαμεο θαη ησλ 

δηαηαξαρψλ ζηελ πξνζαξκνγή .Σέινο, ζπλερίδεη λα πηζηεχεη φηη ππάξρνπλ άηνκα πνπ 

ηνλ θνξντδεχνπλ .πλνιηθά, ζηελ θιίκαθα απηή, ε πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ, ελψ 

ζηελ αξρή θαίλεηαη λα είρε πνιιέο δπζθνιίεο, θαη νη δπλαηφηεηέο ηνπ ζηνλ ηνκέα 

απηφ λα ήηαλ πεξηνξηζκέλεο, κεηά ηελ παξέκβαζε, ην παηδί δήισζε φηη έρεη βειηησζεί 

ηφζν πνιχ πνπ ε έληαμε θαη πξνζαξκνγή ηνπ λα ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη ζηα 

θπζηνινγηθά φξηα, ζχκθσλα κε ηελ απηναλαθνξά ηνπ 

Σηε ηειεπηαία θιίκαθα, γηα ηηο δηαηαξαρέο δηαγσγήο, θαίλεηαη λα κελ καιψλεη πιένλ, 

ελψ πξηλ ην έθαλε ζίγνπξα. Ζ βειηίσζε ζην θνκκάηη απηφ, είλαη ζεκαληηθφ εχξεκα 

ζηελ έξεπλα, θαζψο είρε εζηηάζεη ζε δεμηφηεηεο δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη 

επίιπζεο πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ ζην νηθείν 
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πιαίζην. Δπίζεο ην παηδί ληψζεη φηη ηα ππφινηπα παηδηά ηνλ θαηεγνξνχλ ιηγφηεξν νηη 

ιέεη ςέκαηα, αιιά ζπλερίδεη λα παίξλεη πξάγκαηα πνπ δελ ηνπ αλήθνπλ  ελψ πηζηεχεη 

φηη ζπκψλεη πην εχθνια ηψξα  

πλνιηθά ,ελδηαθέξνλ είλαη ην γεγνλφο φηη βειηηψζεθε ν γεληθόο δείθηεο ηεο 

θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνύ ,ν νπνίνο πξηλ ηελ παξέκβαζε ,δείρλεη φηη ην 

παηδί  είρε πνιιά θνηλσληθά θαη ςπρνινγηθά δεηήκαηα  ηα νπνία εκπφδηδαλ ηελ 

νκαιή ςπρνθνηλσληθή ηνπ έληαμε. Μεηά ηελ παξέκβαζε, ζχκθσλα κε ηελ 

απηναλαθνξά ηνπ καζεηή, ππήξμε γεληθά θαηαθφξπθε βειηίσζε . Δηδηθφηεξα,  ζηελ 

θιίκαθα πνπ αθνξά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηε  ζπγθέληξσζε, θαίλεηαη, φηη ην παηδί  

θαηαθέξλεη κεηά ηελ παξέκβαζε λα ζπγθεληξψλεηαη πεξηζζφηεξν. Δπίζεο, ππάξρεη 

ελδπλάκσζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ζηελ θιίκαθα ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, ελψ νη ζρέζεηο 

κε ηνπο ζπλνκειίθνπο δειψλεη λα είλαη αηζζεηά πην βειηησκέλεο ηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάδνληαη δηαγξακκαηηθά ηα απνηειέζκαηα ησλ θιηκάθσλ ηνπ ΔΓΓ γηα ην παηδί 

πξηλ θαη κεηά ηε παξέκβαζε  
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Διάγραμμα1. Απεικόνιςη των κλιμάκων τησ αυτοαναφοράσ του παιδιοφ πριν και μετά τη παρζμβαςη 
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Μετά τθν παρζμβαςθ

 

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ην δηάγξακκα πνπ απεηθνλίδεη ηνλ δείθηε ηεο γεληθήο 

θνηλσληθήο ηθαλφηεηαο θαη πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, ζηελ θιίκαθα ηεο 

ππεξθηλεηηθφηεηαο θαη δηάζπαζεο πξνζνρήο, ην παηδί πηζηεχεη φηη βειηηψζεθε 

αξθεηά. φπσο δείρλνπλ θαη νη ηηκέο ζην δηάγξακκα, πξηλ απφ ηελ παξέκβαζε, ε 

δηάζπαζε πξνζνρήο άγγηδε έλαλ δείθηε πάλσ απφ ην 5 πξάγκα πνπ ελέπλεε αλεζπρία. 

Μεηά ηελ παξέκβαζε ,ν δείθηεο απηφο κεηψζεθε θαη δείρλεη φηη ε θαηάζηαζε 

νκαινπνηείηαη. χκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο ηνπ παηδηνχ, ζεκαληηθή βειηίσζε ππάξρεη 

επίζεο θαη ζηελ θιίκαθα ηνπ ζπλαηζζήκαηνο.  

Σηελ θιίκαθα γηα ηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο, ελψ πξηλ ηελ παξέκβαζε 

ππήξραλ αλεζπρεηηθέο ελδείμεηο , ν δείθηεο κεηά ηελ παξέκβαζε, θηλείηαη  ζηελ 

θπζηνινγηθά επίπεδα θνηλσληθήο ελζσκάησζεο, θαζψο νη ηηκέο θαίλεηαη λα είλαη 

αηζζεηά πην κεησκέλεο .  
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Σηελ θιίκαθα  γηα ηηο δηαηαξαρέο δηαγσγήο, ελψ ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ  

βειηίσζε, θαζψο θηλνχληαη  ζηα φξηα ηεο επηηπρνχο   θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο, 

παξνι’απηά, είλαη πηζαλφ λα ππάξρνπλ αθφκα ζέκαηα πξνο επίιπζε, πξνθεηκέλνπ ην 

παηδί λα έρεη πην νκαιή θνηλσληθή πξνζαξκνγή. Παξέκεηλε φπσο θαίλεηαη θαη απφ 

ηνλ πίλαθα ,ην δήηεκα ηνπ λα νηθεηνπνηείηαη πξάγκαηα πνπ δελ είλαη δηθά ηνπ, 

θνκκάηη φκσο πνπ δελ είρε ηεζεί ζαλ ζηφρνο ζηελ παξνχζα παξέκβαζε.  

 Σέινο ζην δηάγξακκα θαίλεηαη φηη ν γεληθφο δείθηεο ηεο ςπρνθνηλσληθήο 

πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, θαίλεηαη λα βξίζθεηαη ζηελ  νκαιή ςπρνθνηλσληθή 

πξνζαξκνγή  κε αηζζεηά πην βειηησκέλε εηθφλα ζε ζρέζε κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ πξηλ 

απφ ηελ παξέκβαζε, ε νπνία ππνδείθλπε ζεκεία αλεζπρίαο 

Β) Κιίκαθα δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηώλ γηα ηελ ςπρνθνηλσληθή πξνζαξκνγή, 

κεηά ηε ζπκπιήξσζε από ηε κεηέξα 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη δπλαηφηεηεο νη δπζθνιίεο ηνπ παηδηνχ, 

ζχκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο ηεο κεηέξαο  Όπσο θαίλεηαη, απφ ηηο απαληήζεηο πνπ 

έδσζε, πξηλ ηελ παξέκβαζε, εληφπηδε πνιιέο δπζθνιίεο ζηελ ςπρνθνηλσληθή 

πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ, ελψ κεηά ηελ παξέκβαζε, παξά ην γεγνλφο φηη ζε 

επηκέξνπο πεξηνρέο ζεσξεί ,νηη ππάξρεη βειηίσζε, ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ νηη 

ζπλερίδεη λα πηζηεχεη πσο ηα πξνβιήκαηα ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ππεξέρνπλ, 

ζε ζρέζε κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ 

(Πίλαθαο 2). 2Σπρλόηεηα εκθάληζεο δπζθνιηώλ-δπλαηνηήησλ  ηνπ ππνθεηκέλνπ πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο παξέκβαζεο γηα ην 

παηδί κε βάζε ηηο απαληήζεηο ζηελ θιίκαθα γηα ηνλ γνλέα(Δ.Γ.Γ)(Goodman,1994,1997) Δπεμήγεζε ζπρλνηήησλ: 0, Γελ ηζρύεη; 1, 

Ηζρύεη θάπσο; 2, Ηζρύεη ζίγνπξα 

  πρλόηεηα πλνιηθό ζθνξ-πκπεξηθνξά 
Κιίκαθεο Δξσηήζεηο ΔΓΓ Πξηλ Μεηα Πξηλ Μεηα 

Θεηηθή θνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά 
1.Λακβάλεη ππφςε ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ 2 1 Φπζηνινγηθέο 

ηηκέο (9) 
Φπζηνινγηθέο 

ηηκέο (8) 
 4.Μνηξάδεηαη εχθνια κε ηα άιια παηδηά (θεξάζκαηα, 

παηρλίδηα, κνιχβηα θηι) 
2 2 

 9.Δίλαη πξφζπκνο/ε λα βνεζήζεη θάπνηνλ πνπ είλαη 

πιεγσκέλνο, αλαζηαησκέλνο, ζηελαρσξεκέλνο, 

άξξσζηνο 

1 2 

 17.Δίλαη θαιφο/ή κε ηα κηθξφηεξα παηδηά 2 1 
 20.Πξνζπκνπνηείηαη ζπρλά λα βνεζήζεη  ηνπο 

άιινπο (γνλείο, θαζεγεηέο, άιια παηδηά) 
2 2 

Τπεξθηλεηηθόηεηα, 2.Αλήζπρνο/ε θαη ππεξδξαζηήξηνο/α, δελ κπνξεί λα 1 2 Φπζηνινγηθέο Φπζηνινγηθέο 
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δηάζπαζε πξνζνρήο παξακείλεη ήξεκνο/ε, αθίλεηνο/ε γηα πνιχ ψξα ηηκέο (3) ηηκέο (5) 
 10.πλερψο ζηξηθνγπξίδεη λεπξηθά ή δελ ζηέθεηαη 

ήζπρνο/ε, έρεη λεπξηθφηεηα 
0 2 

 15.Ζ πξνζνρή ηνπ/ηεο δηαζπάηαη εχθνια, 

δπζθνιεχεηαη λα ζπγθεληξσζεί 
2 1 

 21.Πξηλ θάλεη θάηη ην κειεηάεη πξνζεθηηθά 1 1 
 25.Φέξλεη ζε πέξαο κία εξγαζία, έρεη θαιή πξνζνρή 0 2 

Γηαηαξαρέο 

ζπλαηζζήκαηνο 
3.Παξαπνλείηαη ζπρλά γηα πνλνθεθάινπο, πφλνπο 

ζην ζηνκάρη ή αδηαζεζία 
0 0 Τπνςία 

παζνινγίαο (7) 
Τπνςία 

παζνινγίαο (5) 
 8.Σνλ/ελ απαζρνιεί ην παξακηθξφ, ζπρλά θαίλεηαη 

αλήζπρνο/ε 
1 2 

 13.πρλά είλαη δπζηπρηζκέλνο/ε, απνθαξδησκέλνο/ε 

ή θιαίεη 
2 1 

 16.ε θαηλνχξηεο θαηαζηάζεηο είλαη λεπξηθφο/ε ή 

δείρλεη ζπκπεξηθνξά πξνζθφιιεζεο, εχθνια ράλεη 

ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπ/ηεο 

2 2 

 24.Έρεη πνιινχο θφβνπο, ηξνκάδεη εχθνια 2 0 
ρέζεηο κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο 
6.Μάιινλ κνλαρηθφο/ε, ηείλεη λα παίδεη κφλνο/ε 2 2 Τπνςία 

παζνινγίαο (8) 
Τπνςία 

παζνινγίαο (8) 
 11.Έρεηηνπιάρηζηνλέλα θίιν 2 2 
 14.Γεληθά είλαη ζπκπαζήο ζηα άιια παηδηά 0 2 
 19.Σα άιια παηδηά ηνλ/ελ έρνπλ ζην κάηη ή ηνλ/ελ 

θνξντδεχνπλ, ηνλ/ελ θνβεξίδνπλ, ηνλ/ελ ρηππνχλ 
2 2 

 23.Σα πεγαίλεη θαιχηεξα κε ηνπο ελήιηθεο παξά κε 

ηα παηδηά 
2 2 

Γηαηαξαρέο δηαγσγήο 5.πρλά έρεη μεζπάζκαηα λεχξσλ ή είλαη επέμαπηνο 2 2 Τπνςία 

παζνινγίαο (6) 
Τπνςία 

παζνινγίαο (7)  7.Γεληθά είλαη ππάθνπνο/ε, ή ζπλήζσο θάλεη φηη 

ηνπ/ηεο δεηνχλ νη ελήιηθεο 
0 1 

 12.πρλά καιψλεη κε ηα άιια παηδηά ή ηα 

θνξντδεχεη, ηα θνβεξίδεη, ηα θηππά 
1 1 

 18.πρλά ιέεη ςέκαηα ή εμαπαηά 2 1 
 22.Κιέβεη απφ ην ζπίηη, ην ζρνιείν ή αιινχ 1 2 

πλνιηθόο δείθηεο 

ΔΓΓ 
Πξνζζήθε φισλ ησλ θιηκάθσλ εθηφο απφ ηε ζεηηθή 

θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά 
  Τπνςία 

παζνινγίαο (24) 
Τπνςία 

παζνινγίαο (25) 
 

Αλαιπηηθά, νη ζπκπεξηθνξέο πνπ παξαηεξήζεθαλ γηα ηε θιίκαθα ζεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο δείρλνπλ φηη ε κεηέξα πηζηεχεη ην παηδί έρεη βειηησζεί ζε ειάρηζηεο 

επηκέξνπο πεξηνρέο, φπσο ζην λα βνεζάεη θάπνηνλ πνπ είλαη πιεγσκέλνο ή 

αλαζηαησκέλνο. Δλψ πξηλ ην έθαλε κεξηθέο θνξέο, κεηά ηελ παξέκβαζε είλαη 

ζίγνπξε φηη ην θάλεη. Δπίζεο πηζηεχεη φηη ην παηδί θάπσο ιακβάλεη ππφςε ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ ,ελψ πξηλ ήηαλ ζίγνπξε φηη ην έθαλε. Αθφκα ,πξηλ ηελ 

παξέκβαζε ήηαλ ζίγνπξε φηη ήηαλ θαιφο κε ηα κηθξφηεξα παηδηά, ελψ κεηά ηελ 

παξέκβαζε ζεσξεί φηη ε πξφηαζε απηή θάπσο ηζρχεη 

Απφ ηηο πέληε πξνηάζεηο ζηελ  θιίκαθα Γηάζπαζεο πξνζνρήο 

/Υπεξθηλεηηθόηεηαο, εθείλε πνπ δείρλεη κηα βειηίσζε θαίλεηαη ζηελ πξφηαζε «Ζ 

πξνζνρή ηνπ δηαζπάηαη εύθνια, δπζθνιεύεηαη λα ζπγθεληξσζεί» ε νπνία πξηλ ηελ 
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παξέκβαζε ίζρπε ζίγνπξα, ελψ κεηά ηελ παξέκβαζε, ζεσξεί φηη θάπσο ηζρύεη. Ηζρχεη 

επίζεο θαη ην γεγνλφο φηη κπνξεί λα θαζίζεη θάπνπ γηα πνιχ ψξα, φκσο γεληθά θαηά 

ηελ άπνςε ηεο κεηέξαο δελ ππάξρεη βειηίσζε πνπ λα νθείιεηαη ζηελ παξέκβαζε. 

Σηελ θιίκαθα δηαηαξαρήο ζπλαηζζήκαηνο,  θαίλεηαη φηη ε κεηέξα πηζηεχεη φηη 

ζε επηκέξνπο πεξηνρέο ην παηδί έρεη κηα ειαθξά βειηίσζε. Καηά ηελ άπνςε ηεο φπσο 

θαίλεηαη απφ ηα δεδνκέλα ηεο θιίκαθαο ,θιαίεη θαη απνζαξξχλεηαη ιηγφηεξν, θαη έρεη 

πιένλ κεηά ηελ παξέκβαζε ιηγφηεξεο θνβίεο  

Σηελ επόκελε θιίκαθα , ζρέζεηο κε ζπλνκήιηθνπο  ε κεηέξα πηζηεχεη νηη κεηά 

ηε παξέκβαζε ζπλερίδεη λα είλαη κφλνο ηνπ ρσξίο θάπνην θίιν θαη δελ ηνλ ζπκπαζνχλ 

πεξηζζφηεξν. Ζ θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ, αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ ζρεηίδεηαη κε 

άιινπο θαηά ηελ άπνςή ηεο παξακέλεη εληειψο ζηάζηκε 

Σηε ηειεπηαία θιίκαθα, γηα ηηο δηαηαξαρέο δηαγσγήο, ππάξρεη κηα κηθξή 

βειηίσζε ζηελ αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ λα ιέεη ςέκαηα ,θαζψο  ε πξφηαζε 

πνπ δηεξεπλά αλ ην παηδί ιέεη ςέκαηα ,απηφ πνπ ίζρπε πξηλ ηελ παξέκβαζε ήηαλ φηη ε 

πξφηαζε απηή ζίγνπξα ίζρπε  , ελψ κεηά ηελ παξέκβαζε θάπσο ηζρχεη. Φαίλεηαη πξηλ 

ηελ παξέκβαζε λα ηζρχεη ζίγνπξα ην γεγνλφο φηη ήηαλ ππάθνπνο θαη έθαλε φηη ηνπ 

δεηνχληαλ, ελψ κεηά ηελ παξέκβαζε, απηφ ηζρχεη θάπσο. Σν παηδί ζπλερίδεη λα είλαη 

επέμαπην, ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ηεο κεηέξαο . 

 Σέινο, παξνπζηάδνληαη δηαγξακκαηηθά ηα απνηειέζκαηα ησλ θιηκάθσλ ηνπ 

ΔΓΓ γηα ην παηδί πξηλ θαη κεηά ηε παξέκβαζε σο πξνο ηηο απφςεηο ηεο  κεηέξαο ηνπ. 

 

Διάγραμμα2. Απεικόνιςη των κλιμάκων του υποκειμζνου πριν και μετά τη παρζμβαςη για το γονιό 
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Όπσο θαίλεηαη απφ ην δηάγξακκα αλαθνξηθά κε ηελ θιίκαθα ηεο 

ππεξθηλεηηθφηεηαο θαη δηάζπαζεο πξνζνρήο, ε θαηάζηαζε εκθαλίδεηαη λα κελ έρεη 

βειηίσζε θαζψο νη ηηκέο δείρλνπλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ λα θηλείηαη πξνο ηε 

ζηαζηκφηεηα ηελ θιίκαθα γηα ηηο δηαηαξαρέο ζπλαηζζήκαηνο, ε θαηάζηαζε έρεη 

βειηησζεί αιιά ηα ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα ζπλερίδνπλ λα πξνθαινχλ αλεζπρία 

θαηά ηελ άπνςή ηεο. ηελ θιίκαθα γηα ηηο δηαηαξαρέο ησλ ζρέζεσλ κε ζπλνκειίθνπο ε 

κεηέξα ζεσξεί φηη ν καζεηήο βξίζθεηαη αθξηβψο ζην ίδην ζεκείν .Πίζηεπε θαη 

ζπλερίδεη λα πηζηεχεη φηη δελ έρεη ηη δπλαηφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη ψζηε  λα 

πξνζειθχζεη θίινπο 

 

ηηο θιίκαθεο  γηα ηηο δηαηαξαρέο δηαγσγήο  θαη ηηο ζρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο  

θαηά ηελ άπνςε ηεο κεηέξαο, αλ θαη ππάξρνπλ  κηθξέο βειηηψζεηο,  ζε γεληθέο 

γξακκέο νη δπζθνιίεο ηνπ παηδηνχ παξακέλνπλ. Σέινο, ν δείθηεο ηεο γεληθήο 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ, δείρλεη λα είλαη θνληά ζηε ζηαζηκφηεηα πξάγκα 

πνπ θαηά ηελ άπνςε ηεο κεηέξαο ζεκαίλεη φηη  ππάξρνπλ πνιιά αθφκα δεηήκαηα θαη 

πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ηελ αλεζπρνχλ. 

Μεηά  απφ ηε κειέηε θαη ζχγθξηζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζηηο πεξηζζφηεξεο 

απαληήζεηο πξνέθπςε απφθιηζε αλάκεζα ζηελ απηναλαθνξά  ηνπ  καζεηή ηεο πεξίπησζεο 

θαη ζηε  κεηέξα ηνπ. Απηφ ήηαλ θαη έλα εχξεκα πνπ πξνέθπςε ζηελ πνξεία θαη δελ ήηαλ 

αλακελφκελν. χκθσλα κε έξεπλεο ,νη γνλείο ησλ παηδηψλ κε εμσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα  

έρνπλ ηελ ηάζε λα δεκηνπξγνχλ θάπνηεο αλαπαξαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο ηθαλφηεηεο ησλ  

παηδηψλ ηνπο. Απφ ηε κηα ελδέρεηαη λα παγηψζνπλ κηα ζηάζε φηη ην παηδί ηνπο είλαη αλίθαλν 

λα βειηησζεί είηε λα παγηψλνπλ κηα αληίιεςε φηη κπνξεί αιιά  δελ ζέιεη., εηδηθά γηα 

πεξηπηψζεηο παηδηψλ κε εμσηεξηθεπκέλεο δηαηαξαρέο (Juhel,2000 ζην: Κνπξθνχηαο,2010) 

Ηδηαίηεξα, γίλεηαη ιφγνο γηα ην άγρνο πνπ βηψλνπλ νη κεηέξεο ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε, πνπ είλαη πην απμεκέλν ζε ζρέζε κε ηνπο παηέξεο, θαζσο επσκίδνληαη 

πεξηζζφηεξν θνκκάηη ηεο θξνληίδαο ηνπο. Δπίζεο άγρνο ησλ κεηέξσλ παηδηψλ κε λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε είλαη ζαθψο πην απμεκέλν θαη ζε ζρέζε κε κεηέξεο παηδηψλ κε άιιεο 

δηαηαξαρέο, φπσο ρξφληεο αζζέλεηεο(Verma,Strivastava,Kumar,2017) 
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Μηα έξεπλα (Zeedyk & Blacher,2017)δείρλεη φηη αθφκα θαη θαηαζιηπηηθά 

ζπκπηψκαηα, είλαη πην πηζαλφ λα εκθαληζηνχλ ζηηο κεηέξεο παηδηψλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε 

εμαηηίαο ηεο χπαξμεο ηνπ παηδηνχ κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο δπζθνιίεο. αλ ζπλέπεηα απηνχ ηνπ 

δεηήκαηνο, ηα παηδηά ησλ κεηέξσλ απηψλ πνπ δελ απνδέρνληαη ηελ θαηάζηαζε, έρνπλ πην 

πνιιέο πηζαλφηεηεο λα παξνπζηάζνπλ ζπκπεξηθνξηθά πξνβιήκαηα σο ζπλέπεηα ησλ 

θαηαζιηπηηθψλ ηάζεσλ ηεο κεηέξαο. πλεπψο ην ιηγφηεξν πνπ κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε 

είλαη φηη νη κεηέξεο ησλ λνεηηθά θαζπζηεξεκέλσλ παηδηψλ έρνπλ πνιχ κηθξή εκπηζηνζχλε 

ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ παηδηψλ ηνπο. Ζ αληίιεςε απηή είλαη πηζαλφ λα επεξεάδεη θαη ην παηδί, 

φρη κφλν ζπκπεξηθνξηθά, αιιά θπξίσο ζηελ απηνεθηίκεζε πνπ αλαπηχζζεη θαη ηελ αλάπηπμε 

ησλ θηλήηξσλ  ηνπ γηα εμέιημε. πλεπψο είλαη πνιχ εχθνιν λα επηβεβαηψλεηαη  ζε κεηέξα θαη 

παηδί, ε απηνεθπιεξνχκελε πξνθεηεία, ηεο ειιεηκκαηηθήο εηθφλαο, ρσξίο λα αλαγλσξίδνληαη 

νη δπλαηφηεηεο ή νη κηθξέο θαζεκεξηλέο ηνπο θαηαθηήζεηο(Κσζηαξίδνπ-Δπθιείδε,1999) 

 

ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ 

Πεξηγξαθηθή αμηνιφγεζε 

Kαηα ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε, ν Αλδξέαο θαίλεηαη λα ήηαλ πνιχ 

επεξεαζκέλνο απφ θαηαζηάζεηο ζπγθξνχζεσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ζπκπιήξσζεο ηεο 

θιίκαθαο Γπλαηνηήησλ θαη Γπζθνιηψλ αλαθέξεη ηα παξαθάησ: «Ζ Δ κε θισηζάεη θαη 

κνπ ιέεη είζαη Δηδηθό. Ο Γ, είλαη από ηε γεηηνληά κνπ. Θέιεη λα κνπ ξίμεη κπνπληά.  

Καηά ηηο  πξψηεο δηδαζθαιίεο, ε δηάζπαζε ζηα πιαίζηα ηεο νκάδαο ήηαλ κεγάιε θαη 

ήηαλ ηδηαίηεξα δχζθνιν λα πξαγκαηνπνηεζεί ε παξέκβαζε. ε απηή ηε θάζε 

αλαδείρζεθε ε αλάγθε γηα επηπιένλ δηδαζθαιίεο κε ζηφρν ηε ζπγθέληξσζε ηεο 

πξνζνρήο  

 Ηδηαίηεξα, ζην ηκήκα ηεο δηδαζθαιίαο πνπ έπξεπε λα γίλεη ζαθήο 

θαζνδήγεζε θαη αλάιπζε ησλ βεκάησλ ,γίλνληαλ ζπρλά επαλαθνξά ηεο πξνζνρήο 
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ησλ παηδηψλ, κέιε ηεο νκάδαο πνπ παξαθνινπζνχζε ν Αλδξέαο. Οη ζηηγκέο πνπ απηφ 

επηηεχρζεθε, ήηαλ κεηά απφ επίδεημε εηθφλσλ θαη βίληεν κε ζέκα, ηνλ θαηάιιειν 

ηξφπν πνπ νη καζεηέο ελδείθλπηαη λα παξαθνινπζνχλ ηα καζήκαηα.  

  Ο Αλδξέαο πξνζπαζνχζε λα πξνζειθχζεη ηελ πξνζνρή κε άζρεηα 

ζρφιηα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ επηλνήζεθε ε δεμηφηεηα «Αθνύσ ηνλ δάζθαιν» ζηφρνο πνπ 

δελ ππήξρε κέζα ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα πνπ επξφθεηην λα δηδαρζεί αιιά 

πξνζαξκφζηεθε ζηα πιαίζηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

δηδαζθαιία, πξαγκαηνπνηήζεθε αθνινπζψληαο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαλ θαη γηα ηηο επφκελεο δεμηφηεηεο. 

Αθφκα,  ν Αλδξέαο, αδπλαηνχζε λα απνζπλδεζεί απφ νηηδήπνηε ζπλέβαηλε 

γχξσ θαη λα ζπγθεληξσζεί ζηε δηδαζθαιία πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ. Πην ζπρλέο 

ζπκπεξηθνξέο πνπ θαηαγξάθεθαλ κε ηε βνήζεηα ελφο πξσηφθνιινπ θαηαγξαθήο 

ζπκπεξηθνξάο,ήηαλ ηα αθαηάιιεια άζρεηα ζρφιηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο, 

αθαηάιιειεο  άζρεηεο εξσηήζεηο, δεηνχζε επίκνλα λα γίλεη κηα άιιε 

δξαζηεξηφηεηα(λα παίμνπκε κπάια) δεηνχζε λα απνκαθξπλζεί απφ ηελ νκάδα ελψ 

δελ ππήξρε ιφγνο. 

Αθνινπζήζεθε ζαθήο δηδαζθαιία θαηά ηελ νπνία παξνπζηάδνληαλ ηα βήκαηα 

πνπ νη καζεηέο θαινχληαη λα αθνινπζνχλ κέζα ζηελ ηάμε. Πξψηα θάζνληαη κεηά 

αθνχλε θαη παξαθνινπζνχλ ην δάζθαιν. Όηαλ ζέινπλ λα κηιήζνπλ ζεθψλνπλ ην 

ρέξη. Απηή δεμηφηεηα παξαθνινχζεζεο κέζα ζηελ ηάμε, δηδάρζεθε  κε ηε κνξθή  

νπηηθνχ πιηθνχ πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ ηάμε κε κνξθή power point  θαη 

εθηππσκέλσλ εηθφλσλ ζε κεγέζπλζε ( έγρξσκεο Αθίζεο) . 

Σηε δηδαζθαιία κε ζέκα «αθνύσ ηνλ ζπκκαζεηή κνπ» θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

παηρληδηνχ ξφισλ, ν Αλδξέαο ζπλέρηδε λα παξνπζηάδεη απξνζπκία ζην παηρλίδη θαη 
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δπζθνιία σο πξνο ηελ εχξεζε εξσηήζεσλ πξνο ηε ζπκκαζήηξηα κε ηελ νπνία έπαημε 

ην ξφιν παξά ην γεγνλφο φηη ήηαλ γλσζηή ε ζπκπάζεηά ηνπ πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε 

καζήηξηα. Ζ δεμηφηεηα κε ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλνκηιίαο θαη ην ζελάξην ηεο ηπραίαο 

ζπλεχξεζεο θίισλ ζην δξφκν επαλαιήθζεθε γηα κεξηθέο δηδαζθαιίεο. ηελ πξψηε 

δηδαζθαιία ν Αλδξέαο παξνπζίαδε ρακειά θίλεηξα ζην παηρλίδη ξφισλ θαη δελ 

έδεηρλε ηδηαίηεξν ελζνπζηαζκφ. Αδπλαηνχζε λα ζπληνλίζεη ην βιέκκα κε ην 

ζπλνκηιεηή ηνπ θαη ηα ιφγηα ηνπ ήηαλ άζρεηα πξάγκα πνπ δε βνεζνχζε ζηε 

δηαηήξεζε ηεο επηθνηλσλίαο. Δπηπιένλ έπξεπε λα γίλεηαη ζπλερψο ππελζχκηζε ησλ 

πξνηάζεσλ πνπ ζα ήηαλ θαιφ λα απεπζχλεη ζην ζπλνκηιεηή ηνπ αληί λα απαληάεη 

κνλνιεθηηθά. Απηφ πνπ άιιαμε ζηε  δηδαζθαιία ήηαλ ε επηκειέζηεξε δηφξζσζε ζηελ 

ηειεηνπνίεζε ηεο δεμηφηεηαο θαη ηαπηφρξνλα, ε αιιαγή ηεο επηβξάβεπζεο. Σν 

θίλεηξν πνπ ζα δίλνληαλ, επηδεηθλχνληαλ απφ ηελ αξρή ησλ δηδαζθαιηψλ, ελψ 

παξάιιεια δίλνληαλ κηθξέο πιηθέο επηβξαβεχζεηο ζε ζχληνκν ρξφλν, ρσξίο ηα παηδηά 

λα αλακέλνπλ ην πέξαο ηεο δηδαζθαιίαο γηα λα ην πάξνπλ. Ζ επηβξάβεπζε θξίζεθε 

αλαγθαίν λα δίλεηαη, κεηά απφ θάζε κηθξή επηηπρία, θαηά ηελ εμάζθεζε ζηηο 

επηκέξνπο δεμηφηεηεο.  

Αλαθνξηθά κε ηε δεμηόηεηα ζηε δηδαζθαιία ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ζπκνύ, ππήξρε 

ην ζηάδην ηεο απνζαθήληζεο Γφζεθαλ εξσηήζεηο ζηα παηδηά, πνπ δεηνχληαλ λα 

αηηηνινγεζεί ην ζπλαίζζεκα απηφ. ηελ αηηηνιφγεζε ν Αλδξέαο έδηλε πνιχ θαινχο 

ιφγνπο φζνλ αθνξά ην γηαηί δελ πξέπεη θάπνηνο λα ιεηηνπξγεί κε παξφξκεζε θαη λα 

ρηππάεη θάπνηνλ άιινλ ,θαη έδεηρλε λα έρεη γλψζε γηα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ άιινπ ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή. Απηφ ην ζρφιην παξαπέκπεη ζηε θχζε ηνπ θνηλσληθφ 

ειιείκκαηνο, θαη θαηεχζπλε πξνο ηελ άπνςε φηη νη δηδαζθαιίεο ζα έπξεπε λα 

εζηηάζνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ δεμηνηήησλ θαη φρη ηφζν ζηε 

ζεσξεηηθή πιαηζίσζε, γηαηί Αλδξέαο έδεηρλε λα γλσξίδεη ηη ζα ήηαλ θαηαιιειφηεξν 
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λα γίλεηαη ζε αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο. ην ζεκείν απηφ φκσο εγείξεηαη ν 

πξνβιεκαηηζκφο γηα ην αλ ήηαλ ζε ζέζε λα αληηζηνηρήζεη ηα ζελάξηα ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο κε ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπδεηήζεσλ.  

ηελ ίδηα δηδαζθαιία πνπ είρε ζαλ ζέκα ηνλ ζπκφ, παξαηεξήζεθε φηη ν 

Αλδξέαο δπζθνιεχνληαλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ βεκάησλ, σο πξνο ηελ δηαρείξηζε 

απηνχ ηνπ ζπλαηζζήκαηνο Γελ έδεηρλε θάπνηα πξνζπκία λα κπεη ζην ξφιν ,φπσο λα 

εθθξάζεη ηα αίηηα πνπ είρε ζπκψζεη. Σειηθά έπαημε ην ξφιν ,ιέγνληαο θάπνηα ιφγηα 

κε πνιχ θησρή έθθξαζε θαη εληειψο ιαθσληθφ ηξφπν. ην ηέινο ηεο ζπλάληεζεο ν 

Αλδξέαο δήηεζε ζπγλψκε γηα ηα θαξηειάθηα πνπ έζθηζε θαη ζήθσζε ηελ ηζάληα ηνπ 

ζπκκαζεηή ηνπ απφ ην πάησκα 

 Σελ ίδηα κέξα, έγηλε αληηιεπηφ φηη ν Αλδξέαο δελ είρε ζπκπιεξψζεη ηα 

θχιια εξγαζίαο πνπ ηνπ δίλνληαλ γηα ην ζπίηη θαη δφζεθαλ νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν πνπ 

θαινχληαλ ην παηδί λα εθηειέζεη απηή ηελ εξγαζία γηα ην ζπίηη.  

Καηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο εηζαγσγή ζε δξαζηεξηφηεηα πνπ 

εμειίζζεηαη ,ππήξμε έθπιεμε πνπ πεγάδεη απφ ην γεγνλφο φηη ην ίδην ην παηδί πήξε 

πξσηνβνπιία γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ ζε δξαζηεξηφηεηα πνπ εμειίζζνληαλ, ελψ γεληθά 

είρε παξνπζηάζεη ηελ εηθφλα ηεο έιιεηςεο απζφξκεηνπ εζσηεξηθνχ θηλήηξνπ, γηα λα 

ζπκκεηέρεη ζε νκαδηθέο δξάζεηο. ε παηρλίδη κε κπάια, πνπ παίρηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ 

παηρληδηνχ ξφισλ ζην ζηάδην ηεο εμάζθεζεο, ν Αλδξέαο δελ είρε θιεζεί λα 

ζπκκεηέρεη. Σφηε ν Αλδξέαο ρσξίο παξαθίλεζε, δήηεζε κφλνο ηνπ λα ζπκκεηέρεη ζε 

απηφ ξσηψληαο : «Μπνξψ λα παίμσ θη εγψ;» ην κάζεκα απηφ είλαη αμηνπξφζεθην ην 

γεγνλφο φηη ήηαλ απφ ηηο ιίγεο θνξέο πνπ ην παηδί δελ παξαθηλήζεθε θαη δελ ηνπ 

δφζεθαλ ηδηαίηεξεο νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα εθηεινχζε ηε δεμηφηεηα. Ζ ίδηα 

δεμηφηεηα επαλαιήθζεθε θαη ζηηο 28/3/18 ζηα πιαίζηα ηεο λέαο νκάδαο 
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ην ηειηθφ ζηάδην ηεο παξέκβαζεο κεηά ηελ πξνζαξκνγή ηνπ Αλδξέα κε ην 

λέν κέινο ,ε δπλακηθή ηεο  λέαο νκάδαο απνδείρζεθε θαιχηεξε, παξά ην γεγνλφο φηη 

θαη απηή ε νκάδα αληηκεηψπηζε πξνβιήκαηα ηδηαίηεξα ζηελ αξρή ηεο δεκηνπξγίαο ηεο   

Σν παηδί κε Απηηζκφ Τςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο αξρηθά δελ ήηαλ δπλαηφλ λα 

ζπγθεληξσζεί γηαηί ην ελδηαθέξνλ ζηξέθνληαλ γχξσ απφ ην αξρηθφ θίλεηξν πνπ ηνπ 

είρε δνζεί(Ζ/Τ κε ηξαγνχδηα απφ ηνπο αγαπεκέλνπο ηνπ θαιιηηέρλεο) Απηφ ην 

γεγνλφο, ελδερνκέλσο λα ζρεηίδεηαη κε ηα πεξηνξηζκέλα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ κε 

απηηζκφ, θαη ηελ ζηεξενηππηθή επαλάιεςε παξφκνησλ δξαζηεξηνηήησλ. ηελ αξρή 

ηεο δηδαζθαιίαο δίλνληαλ θίλεηξν ζην παηδί απηφ, φηη ζα κπνξνχζε λα αζρνιεζεί έλα 

νξηζκέλν ρξφλν κε θάπνηα δξαζηεξηφηεηα ηεο αξεζθείαο ηνπ. Όκσο ε ζθέςε ηνπ 

θηλήηξνπ θαηαιάκβαλε κεγάιν κέξνο ηεο πξνζνρήο ηνπ παηδηνχ ζε φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο δηδαζθαιίαο. Κάζε θνξά πνπ δηαζπψληαλ ε πξνζνρή ηνπ γηα λα αζρνιεζεί κε 

απηφ ην ελδηαθέξνλ ππήξρε δηάζπαζε θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ παηδηνχ ηεο 

παξέκβαζεο.  

Σν πξφβιεκα απηφ αληηκεησπίζηεθε κε ηελ εηζαγσγή κηαο λέαο πξαθηηθήο 

ζηηο δηδαζθαιίεο. Πξηλ απφ ην μεθίλεκα ησλ ζπλαληήζεσλ, δίλνληαλ ζηα παηδηά έλα 

πξφγξακκα ζε ρνληξφ ραξηφλη πνπ πάλσ αλαγξάθνληαλ νη δξαζηεξηφηεηεο κε ηε 

ζεηξά πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ θαη ηα αθξηβή ρξνληθά ηνπο φξηα(αλαγξάθνληαλ ε 

ψξα θαη ηα ιεπηά) Σν λέν κέινο άξρηζε λα πξνζαξκφδεηαη κε ηνλ επηηξεπηφ ρξφλν 

πνπ ζα ήηαλ ζε ζέζε λα αζρνιεζεί κε ην ελδηαθέξνλ ηνπ θαη νη δηαζπάζεηο ζηα 

πιαίζηα ηεο ηάμεο κεηψζεθαλ. Απηή ε πξαθηηθή είρε ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη γηα ηνλ 

Αλδξέα, επεηδή ε παξάηαζε ηεο πξνζνρήο ηνπ ζπκκαζεηή ηνπ, απνηεινχζε 

θαηάιιειν κνληέιν θαη γηα ηνλ ίδην. χκθσλα κε δήισζε ηνπ ίδηνπ, ζα αθνινπζνχζε 

ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά κε ηνλ ζπκκαζεηή ηνπ είρε δειψζεη :«Θα θάλσ όηη θάλεη θαη 

απηόο» 
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ηα πιαίζηα ηεο λέαο νκάδαο, επαλαιήθζεθαλ θάπνηεο δηδαζθαιίεο πνπ είραλ 

ήδε πξαγκαηνπνηεζεί, θαη γηα λα ελεκεξσζεί γηα απηέο ηηο δεμηφηεηεο ην λέν κέινο 

θαη γηα ην παηδί ηεο πεξίπησζεο, πξνθεηκέλνπ λα αλαθαιέζεη ζηε κλήκε ,νξηζκέλεο 

ήδε γλσζηέο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη ζελάξηα . Γηα ηνλ Αλδξέα ην πεξηερφκελν 

απηφ ήηαλ ήδε γλσζηφ αιιά ζε νξηζκέλα ζεκεία ζπλέρηδε λα έρεη δπζθνιίεο, 

ηδηαίηεξα ζην παηρλίδη ξφισλ. ηε δηαδηθαζία απηή ήηαλ δχζθνιν λα ζθεθηεί πνηα 

ιφγηα ην ζελάξην ππέζεηε φηη ζα έιεγε θαη αδπλαηνχζε λα αληηιεθζεί, φηη ππνδχνληαλ 

έλα ξφιν. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ζπλέρηδε λα ιεηηνπξγεί φπσο αληηδξά ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπ .Ζ εθαξκνγή ηνπ παηρληδηνχ ξφισλ ηδηαίηεξα ζηε δεμηφηεηα πνπ 

έπξεπε λα δηαρεηξηζηεί ην πείξαγκα απφ ζπκκαζεηέο ηνπ, ρξεηάδνληαλ πνιιέο 

επαλαιήςεηο. 

ηα πιαίζηα ησλ δηδαζθαιηψλ  πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ζέκα ηνλ ηξφπν 

πνπ παίδνπκε νκαδηθά παηρλίδηα Ο Αλδξέαο δπζθνιεχνληαλ λα αλαθαιέζεη ηε ζεηξά 

θαη ηνπο θαλφλεο ζε νξηζκέλα παηρλίδηα φπσο νη κνπζηθέο θαξέθιεο (γπξλνχζε γχξσ 

απφ φιε ηελ ηάμε θαη φρη γχξσ απφ ηηο θαξέθιεο).Μεηά ηνλ εληνπηζκφ ηεο δπζθνιίαο 

απηήο, ε παξέκβαζε εζηίαζε πεξηζζφηεξν ζηελ πξνβνιή βίληεν, φπνπ 

παξνπζηάδνληαλ ζπλνκήιηθνη λα παίδνπλ γλσζηά νκαδηθά παηρλίδηα, φπσο νη 

ζθπηαινδξνκίαο. Αθινχζεζαλ παηρλίδηα ξφισλ θαη πξαθηηθή εμάζθεζε πάλσ ζε 

νκαδηθά παηρλίδηα πνπ πξνυπφζεηαλ θαλφλεο ,κε ζθνπφ ηελ εμνηθείσζε ηνπ κε 

δξαζηεξηφηεηεο ζπλνκήιηθσλ. ε ειεχζεξε παξαηήξεζε ζην δηάιεηκκα, 

παξαηεξήζεθε φηη ε πξαθηηθή ηεο επίδεημεο πξνηχπσλ θαη ηνπ παηρληδηνχ ξφισλ 

ιεηηνχξγεζε, θαζψο παξαηεξήζεθε φηη ζπκκεηείρε ζε παξφκνηνπ είδνπο 

δξαζηεξηφηεηεο.(ζθπηαινδξνκίεο) 

. 
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ΤΕΖΣΖΖ 

 ηελ παξνχζα κειέηε ,έγηλε εθαξκνγή παξέκβαζεο ζηνλ ηνκέα ησλ 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ζε δείγκα 

παηδηνχ κε κέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα Skillstreaming the elementary school  κε εκπλεπζηή ηνλ 

Goldstein.(Mc Ginnis,2012).Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ζπλδπάδεη πξαθηηθέο απφ δχν 

ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. Σελ θνηλσληνγλσζηηθή θαη ηε γλσζηηθφ ζπκπεξηθνξηθή. Οη 

πξαθηηθέο απηέο δνκνχληαη κε ζαθή θαη νξγαλσκέλν ηξφπν θαζψο θαη ζπγθεθξηκέλε 

ινγηθή αιιεινπρία.  

Αξρηθά ν δάζθαινο παξνπζηάδεη έλα πξφηππν ζπκπεξηθνξάο είηε δσληαλφ(in 

vivo),είηε βηληενζθνπεκέλν(video modeling).ηε ζπλέρεηα θαζνδεγεί ηνπο καζεηέο 

ζηε δηαρείξηζε ηεο θαηάιιειεο απφδνζεο ζε κηα θνηλσληθή δεμηφηεηα. Αθνινπζεί 

παηρλίδη ξφισλ, ζε ξεαιηζηηθέο θαηαζηάζεηο κε ζεηηθή αλαηξνθνδφηεζε, θαη ηέινο  

πξνβιέπεηαη έλα ηκήκα γελίθεπζεο ζην νπνίν ηα παηδηά παξαθηλνχληαη λα θάλνπλ 

ρξήζε ηεο δεμηφηεηαο απηήο θαη εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ πιαηζίνπ. 

Ζ επηινγή απηή, βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα , 

πξνζαλαηνιίδεηαη ζε θνηλσληθνχο ζηφρνπο πνπ ζεσξνχληαη βαζηθνί, γηα ηε ζπλνιηθή 

πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζην θνηλσληθφ πιαίζην. Γηαξζξψλεηαη ζε 60 ζεηηθέο 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ,απφ ηηο νπνίεο επηιέρζεθαλ λα δηδαρζνχλ δέθα, επεηδή 

θξίζεθαλ, κεηά απφ ηελ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο (παξαηήξεζε, ιίζηα θαηαγξαθήο 

απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ, Δξσηεκαηνιφγην Γπλαηνηήησλ θαη Γπζθνιηψλ) , θαίξηαο 

ζεκαζίαο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ ηεο παξνχζαο κειέηεο.  

Οη ζπκπεξηθνξέο πνπ επηιέρζεθε λα βειηησζνχλ ,ήηαλ θαη εθείλεο πνπ 

πξνθαινχζαλ δπζθνιίεο ζε επίπεδν δηαπξνζσπηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ θπξίσο κε ηελ 
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νκάδα ζπλνκειίθσλ, αιιά θαη κε ηα ελήιηθα κέιε ηνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν ν καζεηήο 

ιεηηνπξγνχζε (Δηδηθφ δεκνηηθφ ζρνιείν). 

Γηα ην ζθνπφ απηφ (θαηαγξαθή πην ζπρλά παξαηεξνχκελσλ «πξνθιεηηθψλ» 

ζπκπεξηθνξψλ, αμηνιφγεζε δπλαηνηήησλ θαη αδπλακηψλ ζηελ πεξηνρή ηεο 

θνηλσληθήο επάξθεηαο/ηθαλφηεηαο ,θαη επηινγή ησλ αλαγθαίσλ θνηλσληθψλ ζηφρσλ) , 

επηιέρζεθαλ εξγαιεία αμηνιφγεζεο ζπκπεξηθνξάο πνπ βαζίδνληαη θπξίσο ζηελ 

παξαηήξεζε. πγθεθξηκέλα, έγηλε επηινγή θαη ρξήζε (α)κηαο θιείδαο παξαηήξεζεο, 

πνπ θαηαγξάθεη ηηο πην ζπρλά παξαηεξνχκελεο ζπκπεξηθνξέο πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξνχζα παξέκβαζε. ηε ζπγθεθξηκέλε θιείδα, θαηαγξάθνληαη νη πξσηνβνπιίεο 

αξλεηηθήο θαη αθαηάιιειεο θνηλσληθήο αληαπφθξηζεο ζηα εξεζίζκαηα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ην θνηλσληθφ πιαίζην. Αθφκε, ε ζπγθεθξηκέλε θιείδα, θαηαγξάθεη 

θαη ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ παίξλεη ην παηδί, πξνθεηκέλνπ λα αιιειεπηδξάζεη ζεηηθά. 

Δπνκέλσο αλ ζε κηα αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά, ην απνηέιεζκα πξηλ απφ ηελ παξέκβαζε 

είλαη 3 θαη κεηά ηελ παξέκβαζε είλαη 2 ,απηφ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη κηα κηθξή 

βειηίσζε, ιφγσ ηεο παξέκβαζεο. 

(β)ηελ ίδηα βάζε, θαηαγξαθήο θαη αμηνιφγεζεο ηεο πην ζπρλά 

παξαηεξνχκελεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ καζεηή, θηλείηαη θαη κηα ιίζηα θαηαγξαθήο 

ζπκπεξηθνξψλ πνπ πξνηείλεηαη θαη παξαηίζεηαη κέζα ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ πνπ επηιέρζεθε ,θαη νλνκάδεηαη εξσηεκαηνιφγην 

εθπαηδεπηηθνχ. Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ αμηνινγείηαη πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή 

ηνπ παξαπάλσ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, κε ηε ρξήζε ηεο θιίκαθαο Lickert .Οη 

πξνηάζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αλαθέξνληαη ζην βαζκφ θαηάθηεζεο ζεηηθψλ 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ,θαη επνκέλσο ε δηαβάζκηζε ζηελ θιίκαθα Lickert 1-5 δείρλεη 

θαη ηνλ βαζκφ θαηάθηεζεο ζηελ θάζε δεμηφηεηα.(π.ρ ν αξηζκφο 1 ζεκαίλεη φηη 
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ππάξρεη κηθξφο βαζκφο θαηάθηεζεο ηεο δεμηφηεηαο θαη 5 ζρεδφλ πιήξεο θαηάθηεζε 

ζηελ εθαξκνγή κηαο δεμηφηεηαο)  

(γ)Σέινο αλαιχνληαη ηα  δεδνκέλα απφ ην Δξσηεκαηνινγίνπ Γπλαηνηήησλ 

θαη Γπζθνιηψλ ηνπ Gooνdman.1994,1997 Σν εξσηεκαηνιφγηνπ απηφ ρνξεγείηαη, 

πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ελδεηθηηθά , ε επξχηεξε,  θνηλσληθή πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ 

πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε. Σν εξσηεκαηνιφγην, ρνξεγείηαη ζην παηδί, ην νπνίν 

θαηαγξάθεη απφ ηε δηθή ηνπ νπηηθή πιεπξά ηελ παξέκβαζε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο 

(Δξσηεκαηνιφγην απηναλαθνξάο) θαη ζηε κεηέξα ηνπ, ε νπνία θάλεη θάπνηεο δειψζεηο 

γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ, πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε. 

Μεηά απφ ηελ αμηνιφγεζε ζην πξψην ζηάδην ηεο παξέκβαζεο πνπ θαιχπηεη 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο ζηνλ ηνκέα ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ 

αλαδείρζεθαλ νη παξαθάησ ςπρνθνηλσληθέο θαη δηαπξνζσπηθέο δπζθνιίεο φπσο 

θαηαγξάθεηαη κέζα απφ ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ παξαηήξεζε: 

1)Απνπζία ζπγθέληξσζεο θαη παξαθνινύζεζεο ηεο ξνήο ησλ 

δηδαζθαιηώλ(απνπζία δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο κε ην δάζθαιν θαη κε ηνπο ζπκκαζεηέο 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηδαζθαιηώλ) 2)Γπζθνιίεο ζηε δηαρείξηζε  ησλ ζπγθξνύζεσλ, 

3).απνπζία θαηάιιεισλ δεμηνηήησλ αληαπόθξηζεο ζηα πεηξάγκαηα, 3)απνπζία 

ζηξαηεγηθώλ αληηκεηώπηζεο ηνπ ζπκνύ, 4)αθαηάιιεινο ηξόπνο πξνζέγγηζεο ησλ 

ζπλνκειίθσλ,5) απνπζία δεμηνηήησλ  ζπκκεηνρήο ζε νκαδηθέο δξαζηεξηόηεηεο.  

Πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε εηθφλα ηνπ καζεηή ζε ζρέζε κε ηελ θνηλσληθή 

ηνπ πξνζαξκνγή, επηιέρζεθαλ ζεηηθέο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο(prosocial skills),κέζα 

απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα Skillstreming the Elementary School, ζε αληηζηνηρία κε 

ηελ θάζε κηα πεξηνρή πνπ παξαηεξήζεθε δπζθνιία. Γηα παξάδεηγκα, αλ ε 

παξαηεξνχκελε ζπκπεξηθνξά ηνπ Αλδξέα, έδηλε ην ζπκπέξαζκα ηεο απνπζίαο 
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θαηάιιεισλ δεμηνηήησλ αληίδξαζεο ζε πεηξάγκαηα (θάζε θνξά πνπ ηνλ πείξαδαλ, 

επηηίζνληαλ ιεθηηθά ή ζσκαηηθά, )αθνινπζνχζε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ζηφρνπ, 

ζεηηθήο θνηλσληθήο δεμηφηεηαο πνπ αθνξνχζε ηελ αληίδξαζε ζην πείξαγκα. 

Oη ζηφρνη απηνί,  πνπ επηιέγνληαη είλαη θαηάιιειεο θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο, 

πνπ ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηηο ππάξρνπζεο δπζιεηηνπξγηθέο ζπκπεξηθνξέο 

αληαπφθξηζεο ζην θνηλσληθφ πιαίζην. Όπσο αλαθέξνπλ νη Elliot θαη Greesham 

(2008)ην άηνκν ρξεηάδεηαη λα έρεη θαηαθηήζεη επαξθψο θνηλσληθά απνδεθηέο 

ζπκπεξηθνξέο νη νπνίεο ζα εληζρχζνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα αληαπνθξηζεί κε 

απνδεθηφ ηξφπν ζηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ, θαη αληίζηνηρα λα  

απνθεχγεη ηηο κε απνδεθηέο  ζπκπεξηθνξέο πνπ νδεγνχλ ζε αξλεηηθή εηθφλα ζηνλ 

ηνκέα ησλ θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ κε ηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο πνπ 

πξσηαγσληζηνχλ ζην θπζηθφ ηνπ πιαίζην. Οη ζπκπεξηθνξέο απηέο ζπλαληψληαη ζηε 

βηβιηνγξαθία (Mc.Ginnis,2012) θαη σο ζπκπεξηθνξέο αληηθαηάζηαζεο(replacement 

behavior)ή ζεηηθέο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο , ( prosocial skills) 

πλεπψο, ε παξνχζα κειέηε πξνρσξάεη ζηελ εθαξκνγή παξέκβαζεο, κε ηελ 

δηδαζθαιία ζεηηθψλ θνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ/δεμηνηήησλ κέζα απφ αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ πνπ πξνζαλαηνιίδεηαη ζηε δηδαζθαιία απηψλ 

ησλ απνδεθηψλ ηξφπσλ θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ,ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο 

ζπληζηψζεο ηνπ πιαηζίνπ πνπ ην άηνκν θάζε θνξά θαιείηαη λα ηηο εθαξκφζεη (ηάμε, 

νκάδα  ζπλνκειίθσλ, δηάιεηκκα, γεηηνληά).Με βάζε ηελ πξννπηηθή, ην παηδί λα 

βειηηψζεη ηηο «πξνθιεηηθέο» ζπκπεξηθνξέο πνπ είραλ παξαηεξεζεί αληηθαζηζηψληαο 

ηηο κε θνηλσληθά απνδεθηέο ζπκπεξηθνξέο ,ε παξέκβαζε πξνζαλαηνιίζηεθε ζε απηέο 

ηηο δεμηφηεηεο πνπ ππήξμε κεγαιχηεξε αλάγθε λα δηδαρζνχλ, ζχκθσλα κε ηηο 

αδπλακίεο πνπ εληφπηζε ε αμηνιφγεζε ζην Α ζηάδην. Αθνινχζσο, παξέκβαζε κε 



173 
 

ζθνπφ ηε βειηίσζε, αλαδείρζεθε αλαγθαίν λα γίλεη,  ζηηο παξαθάησ πεξηνρέο, 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ : 

 (α) ε δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο/θπξίσο απηέο πνπ βνεζνχλ ζηελ πξνζαξκνγή 

ηνπ κέζα ζηελ ηάμε (Να αθνχεη ηνλ δάζθαιν, λα αθνχεη έλαλ ζπκκαζεηή ηνπ, ) (β) 

ηε δηαρείξηζε αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ (λα δηαρεηξίδεηαη ην 

ζπκφ, λα αληηδξά ζην πείξαγκα) (γ) ε δεμηφηεηεο  δηαπξαγκάηεπζεο κε ηνλ άιινλ/ 

δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ   (λα δηαρεηξίδεηαη ηηο ζπγθξνχζεηο) (δ) ε δεμηφηεηεο 

ζπκκεηνρήο ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο (λα εηζάγεηαη ζε κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ 

εμειίζζεηαη, λα παίδεη νκαδηθά παηρλίδηα.) (ε) δεμηφηεηεο ζεηηθήο 

επηθνηλσλίαο/θνηλσληθήο πξσηνβνπιίαο (prosocial behavior)  λα πξνηείλεη κηα 

δξαζηεξηφηεηα ,λα θάλεη ζεηηθά ζρφιηα, λα θάλεη έλαξμε κηαο ζπδήηεζεο  

Αλαιπηηθά, κέζα απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ δεδνκέλσλ 

ηεο παξνχζαο κειέηεο φπσο εληνπίδνληαη, ζχκθσλα κε (α) Σελ θιείδα παξαηήξεζεο 

(β)Σε ιίζηα θαηαγξαθήο ηνπ βαζκνχ απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ απφδνζε ησλ 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ηνπ καζεηή, απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο θαη (γ)Σν 

Δξσηεκαηνιφγην Γπλαηνηήησλ θαη Γπζθνιηψλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ εξγαιείσλ 

απηψλ πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο παξέκβαζεο ην παηδί παξνπζίαζε βειηίσζή 

ζηηο παξαθάησ πεξηνρέο. 

 (α)Από ηηο δεμηόηεηεο επηθνηλσλίαο/θπξίσο απηέο πνπ βνεζνύλ ζηελ 

πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνύ κέζα ζηελ ηάμε, ε παξέκβαζε εζηίαζε θπξίσο ζηε δεμηφηεηα 

επηθνηλσλίαο κε ην δάζθαιν, δηδάζθνληαο ηελ απνδεθηή ζπκπεξηθνξά 

παξαθνινχζεζεο ηνπ καζήκαηνο, κέζα απφ ην ζηφρν «Να κάζεη λα αθνχεη ην 

δάζθαιν». Δπίζεο ,είρε ηεζεί ζαλ ζηφρνο «Να αθνχεη ηνλ ζπκκαζεηή ηνπ», σο 
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απαξαίηεηε δεμηφηεηα γηα ηελ νκαιή έληαμε ηνπ παηδηνχ ζηελ ηάμε, κέ ηελ 

θαηάθηεζε επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ 

Με βάζε ηα δεδνκέλα απφ ηελ θιείδα παξαηήξεζεο, ε βειηίσζε πνπ 

θαηαγξάθεηαη είλαη κεγάιε, θαζψο ζηελ δεμηφηεηα « αθνχεη ηε δαζθάια» ζηελ αξρή 

ηεο παξέκβαζεο, δελ θαηαγξάθεηαη θακηά πξσηνβνπιία, ελψ κεηά ηελ παξέκβαζε, 

θαηαγξάθνληαη ηξεηο πξσηνβνπιίεο παξαθνινχζεζεο ηνπ καζήκαηνο. Ζ παξαηήξεζε 

απηή εληζρχεη ηελ εμαγσγή ηνπ ζπκπεξάζκαηνο φηη ν καζεηήο ζηελ αξρή ηεο 

παξέκβαζεο, βξηζθφηαλ ζπλερψο ζε θαηάζηαζε δηάζπαζεο πξνζνρήο ,ελψ ζην ηέινο 

ηεο παξέκβαζεο ν καζεηήο παξαθνινπζνχζε ην κάζεκα κε πξνζνρή, ρσξίο λα 

ζεκεηψλνληαη πεξηζηαηηθά δηάζπαζεο . 

Παξνκνίσο ,βειηίσζε θαηαγξάθεηαη θαη ζηελ δηδαζθαιία δεμηφηεηαο 

επηθνηλσλίαο κε ηνλ ζπκκαζεηή ηνπ, ηελ ψξα ηελ πξαγκαηνπνίεζεο ησλ καζεκάησλ. 

Ο καζεηήο δηδάζθεηαη κε ιεπηνκεξή θαη δνκεκέλν ηξφπν, φιεο εθείλεο ηηο απνδεθηέο 

ζπκπεξηθνξέο πνπ ππνδεηθλχνπλ φηη θάπνηνο ζέβεηαη ηνλ ζπκκαζεηή ηνπ, ηνλ αθνχεη 

πξνζεθηηθά φηαλ κηιάεη, θαη δελ ηνλ δηαθφπηεη. Οη πξσηνβνπιίεο δηαθνπήο ελφο 

ζπκκαζεηή ζηελ αξρή ηεο παξέκβαζεο ήηαλ ηξείο ελψ κεηά κφλν δχν. Παξά ην 

γεγνλφο φηη ζε κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο , επηρεηξνχζε λα δηαθφςεη θάπνηνλ 

ζπκκαζεηή ηνπ ,φηαλ είρε ην ιφγν ,ζε γεληθέο γξακκέο ζην ηέινο ηεο παξέκβαζεο 

θαίλεηαη λα ηνλ ζέβεηαη θαη λα ηνλ αθνχεη. Δπηπιένλ , ζηελ θιείδα παξαηήξεζεο, 

θαηαγξάθνληαη ζπκπεξηθνξέο φπσο ν καζεηήο λα δεηάεη λα θάλεη θάηη άιιν θαη 

ηειηθά λα θάλεη ,ή λα ιέεη θάηη άιιν, ηελ ψξα ηεο δηεμαγσγήο ησλ δηδαζθαιηψλ, 

ζπκπεξηθνξέο πνπ ελψ ζηελ αξρή ηεο παξέκβαζεο ηηο ρξεζηκνπνηεί ζπρλά, (3+),ζηελ πνξεία 

θαίλεηαη λα εγθαηαιείπεη ηέηνηνπ είδνπο κε απνδεθηέο ζπκπεξηθνξέο (0) ,θαζψο νη 

πξσηνβνπιίεο ελεξγεηψλ φπσο λα παίδεη κπάια ,φζν γίλεηαη ην κάζεκα, λα δεηάεη θάηη άιιν, 

λα θάλεη άζρεηα ζρφιηα θαη επίκνλεο εξσηήζεηο ,θαίλεηαη λα έρνπλ ζρεδφλ εμαιεηθζεί. ηελ 
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πεξηνρή απηή ησλ δεμηνηήησλ παξαθνινχζεζεο ησλ καζεκάησλ θαίλεηαη, επίζεο ν  καζεηήο 

ηεο κειέηεο λα βειηηψζεθε θάπσο, αλαθνξηθά κε ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα αγλνήζεη θάπνηεο 

δηαζπάζεηο, φηαλ ζπκβαίλεη θάπνηα δηαθνπή ηεο ξνήο ηνπ καζήκαηνο θαη ππήξρε κηα 

αλαζηάησζε. Δλψ ζηελ αξρή ν Αλδξέαο δείρλεη λα απνζπληνλίδεηαη απφ νπνηαδήπνηε 

εμσηεξηθή δηάζπαζε, ρσξίο λα πξνζπαζεί λα δηαηεξήζεη ηελ πξνζνρή ηνπ, ζην ηέινο ηεο 

παξέκβαζεο δείρλεη κηα κηθξή βειηίσζε, ην γεγνλφο φηη κηα θνξά πήξε πξσηνβνπιία λα 

επαλέιζεη ε πξνζνρή ηνπ πίζσ ζην ζέκα πνπ δηαπξαγκαηεπφηαλ ε δηδαζθαιία. 

Λακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη ε παξέκβαζε δελ εζηίαζε απεπζείαο ζηε 

βειηίσζε ηεο δηάζπαζεο θαη ζηελ αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο πξνζνρήο, αιιά δίδαμε 

ελαιιαθηηθά θαηάιιειεο  ζπκπεξηθνξέο παξαθνινχζεζεο ηνπ καζήκαηνο ,κε ζθνπφ ηελ 

θαιχηεξε επηθνηλσλία κε ην δάζθαιν θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ,είλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη 

θαηαγξάθεηαη βειηίσζε ζηνλ ηνκέα απηφ, ζχκθσλα κε ην Δξσηεκαηνιφγην Γπλαηνηήησλ θαη 

Γπζθνιηψλ(Δ.Γ.Γ), ζηελ απηναλαθνξά ηνπ καζεηή. πκπεξηθνξέο πνπ 

αμηνινγνχληαη ζηελ θιίκαθα  ηεο ππεξθηλεηηθφηεηαο θαη ηε δηάζπαζεο πξνζνρήο 

,πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε  είλαη νη παξαθάησ. «Δίκαη αλήζπρνο/ε. Γελ κπνξώ λα 

θαζίζσ ήζπρα γηα πνιύ ώξα», «πλερψο ζηξηθνγπξίδσ θαη θνπληέκαη», «Δίκαη ζπρλά 

αθεξεκέλνο/ε. δπζθνιεύνκαη λα ζπγθεληξσζώ» χκθσλα κε ηελ πξψηε δήισζε, πνπ 

εμεηάδεη ηελ χπαξμε ζπκπεξηθνξάο πνπ εθδειψλεη αλεζπρία θαη ηελ απνπζία 

ζπγθέληξσζεο , παξνπζηάδεηαη κηθξή  βειηίσζε θαζψο πξηλ απφ ηελ παξέκβαζε ν 

ίδηνο ν καζεηήο  θαηαγξάθεη φηη κηα ηέηνηνπ ηχπνπ ζπκπεξηθνξά, θάπνηεο θνξέο 

εθδειψλεηαη, ελψ ζην ηέινο ηεο παξέκβαζεο δήισζε φηη δελ εκθαλίδνληαλ ηέηνηνπ 

είδνπο ζπκπεξηθνξά πηα. Αθνινχζσο παξνπζηάδεηαη ζεκαληηθή βειηίσζε θαη ζηε 

ζπκπεξηθνξά πνπ εληνπίδεη ε δεχηεξε πξφηαζε, εζηηάδνληαο  ζε κηα ζπκπεξηθνξά 

πνπ δείρλεη  λα ππάξρεη ππεξθηλεηηθφηεηα ( ζηξηθνγπξίδεη θαη θνπληέηαη) , θαη θαζψο 

ν καζεηήο πξηλ ηελ παξέκβαζε δειψλεη φηη ζίγνπξα ίζρπε ην γεγνλφο φηη 

ζηξηθνγπξίδεη θαη θνπληέηαη ελψ κεηά ηελ παξέκβαζε ν ίδηνο δειψλεη φηη δελ ίζρπε 
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θάηη ηέηνην. Μηθξή βειηίσζε εληνπίδεηαη αθφκα θαη ζηελ Σξίηε πξφηαζε πνπ δείρλεη 

αδπλακία ζπγθέληξσζεο θαζψο ν καζεηήο πξηλ απφ ηελ παξέκβαζε δήισζε φηη 

ζίγνπξα ίζρπε θάηη ηέηνην, ελψ κεηά ηελ παξέκβαζε φηη θάπσο ηζρχεη, πξάγκα πνπ 

δείρλεη λα ακβιχλνληαη νη δπζθνιίεο ζπγθέληξσζεο. 

Αληίζεηα, ζην Δξσηεκαηνιφγην δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ πνπ 

ζπκπιήξσζε ε κεηέξα, δελ ζεκεηψζεθαλ βειηηψζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο ζπγθέληξσζεο 

θαζψο ε ίδηα δελ παξαηήξεζε ζην ζπίηη, βειηηψζεηο  ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ,  

ζηελ πεξηνρή ηεο δηάζπαζεο πξνζνρήο. Ο ζηφρνο εμάιινπ ηεο παξνχζαο 

παξέκβαζεο, είρε ζπλδεζεί απνθιεηζηηθά κε ηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ 

επηθνηλσλίαο κέζα ζηελ ηάμε, θαη ε δηδαζθαιία αθνξνχζε ηξφπνπο θαηάιιεισλ 

ζπκπεξηθνξψλ παξαθνινχζεζεο ηνπ δαζθάινπ θαη ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ. 

Όπσο θαίλεηαη ζπγθξηηηθά απφ φια ηα εξγαιεία αμηνιφγεζεο, ν Αλδξέαο 

βειηίσζε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ , αθαηάιιειεο ζπκπεξηθνξέο πνπ πξνθαινχζαλ δηάζπαζε ζηα 

πιαίζηα ηεο ηάμεο θαη δείρλεη λα παξαθνινπζεί ην κάζεκα κε απνδεθηφ ηξφπν ζηα πιαίζηα 

ηεο ηάμεο. Δπνκέλσο ζε παξαηεξνχκελεο ζπκπεξηθνξέο ,φπσο ην λα θάλεη θάηη άιιν ηελ ψξα 

δηεμαγσγήο ησλ καζεκάησλ, λα δεηάεη λα θάλεη θάηη δηαθνξεηηθφ,  λα θάλεη ελνριεηηθέο 

εξσηήζεηο θαη άζρεηα ζρφιηα, ζρεδφλ εμαιείθζεθαλ. 

Σν γεγνλφο απηφ, ίζσο λα νθείιεηαη ζηε ζηαζεξφηεηα ηνπ πιαηζίνπ, ζηε δνκεκέλε 

δηδαζθαιία, θαη  ζηελ πιήξε, ιεπηνκεξεηαθή αλάιπζε θαη πεξηγξαθή ησλ απνδεθηψλ ηξφπσλ 

ζπκπεξηθνξάο κέζα ζηελ ηάμε. Ζ παξέκβαζε δε δξα απεπζείαο ζηελ ειιηπή ζπκπεξηθνξά, 

αιιά πξνηείλεη ηελ ελαιιαθηηθή εθείλε δεμηφηεηα ,πνπ ζα θαιχςεη ηελ αλάγθε ηνπ παηδηνχ 

γηα νκαιή επηθνηλσλία κε ην πιαίζην. Μέζα απφ ζαθήο δηδαζθαιίεο δίλνληαλ νη αλαγθαίεο 

εθείλεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε, ζε θάζε θνηλσληθή δεμηφηεηα. ην 

παξάδεηγκα ηεο απφδνζεο ηεο δεμηφηεηαο «αθνχσ ηε δαζθάια» δφζεθε πινχζην 

νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ, γηα ηνλ ηξφπν πνπ θάζνκαη, ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο, ηνλ ηξφπν πνπ ν 
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καζεηήο ζα ήηαλ απνδεθηφ λα δεηήζεη ην ιφγν. Ζ δηδαζθαιία κε αλάιπζε ησλ απαξαίηεησλ   

βεκάησλ, πξνηείλεηαη επίζεο ,απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία σο απνδεδεηγκέλα θαιή πξαθηηθή 

γηα ηε δηδαζθαιία παηδηψλ κε λνεηηθή  θαζπζηέξεζε (Spooner,Knight,Brawders & 

Smith,2012)ελίζρπζε ηελ αλάθιεζε ησλ πιεξνθνξηψλ κε κηα ινγηθή αθνινπζία, θαζψο ζηα 

παηδηά κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε εληνπίδνληαη δπζθνιίεο ζηελ νξγάλσζε θαη αλάθιεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ, ιφγσ εγγελψλ δηαηαξαρψλ ζην πξφζζην ηκήκα ηνπ εγθεθάινπ, ζην νπνίν 

εδξάδνληαη εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο(Clements,2003.Αιεπξηάδνπ,2011).Λακβάλνληαο ππφςε 

φηη ηα παηδηά απηά, δπζθνιεχνληαη φρη κφλν ζηελ νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ αιιά θαη ηελ  

αλάθιεζε ησλ πιεξνθνξηψλ κε κηα ινγηθή αιιεινπρία , νη βειηηψζεηο ζε θνηλσληθνχο 

ζηφρνπο πνπ είραλ ηεζεί θαη πνπ έρνπλ ζα ζπλέπεηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζνρήο κέζα ζηελ 

ηάμε, ζπληζηνχλ έλα ζεκαληηθφ ςπρνθνηλσληθφ επίηεπγκα.  

Μαζαίλνληαο ζην παηδί  λένπο ηξφπνπο θαη ελαιιαθηηθά κνληέια ζπκπεξηθνξάο, ηνπ 

ήηαλ πην εχθνιν λα αλαθαιέζεη ζηε ζπλέρεηα απηά ηα πξφηππα ζπκπεξηθνξψλ, σο ήδε 

γλσζηά ζρήκαηα απφδνζεο δεμηνηήησλ ηα νπνία ζπλδένληαλ κε ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ 

πιαίζην(Bandura,1986.).ηελ ίδηα πεξηνρή, ηεο πξνζνρήο ελψ ην παηδί βειηίσζε ηελ 

πξσηνβνπιία λα πξνθαιέζεη  ην ίδην δηάζπαζε, βειηηψζεθε ιηγφηεξν, ε αληίζηαζε ηνπ ζηα 

εμσηεξηθά εξεζίζκαηα, θαη ζπλέρηδε λα απνζπληνλίδεηαη εχθνια.  

Σα απνηειέζκαηα απηά, ζπλάδνπλ κε ηα απνηειέζκαηα κηαο παξφκνηαο 

έξεπλαο,(Salim,2014) ζηελ νπνία, επίζεο έγηλε εθαξκνγή ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο Skillstreaming ζε παηδηά ζηε ζρνιηθή ειηθία, θαη ζηελ νπνία  έρνπλ 

θαηαγξαθεί ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηε βειηίσζε θαη πξναγσγή δεμηνηήησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ φπσο θαη επηθνηλσλίαο  «Να κάζνπλ λα αθνύλε,» «Να είλαη 

εηιηθξηλή,» Βειηίσζε ζεκείσζαλ αθφκα θαη ζε δεμηφηεηεο επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ.  

Β)Σηελ πεξηνρή ηεο δηαρείξηζεο αξλεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ ,είραλ ηεζεί δχν ζηφρνη κε 

ηελ παξνχζα παξέκβαζε. «Να κάζεη ην παηδί λα δηαρεηξίδεηαη ην ζπκό ηνπ θαη  «λα κάζεη λα 

αληηδξά ζην πείξαγκα» .χκθσλα κε ηα δεδνκέλα πνπ δίλνπλ ηα απνηειέζκαηα απφ ηε 
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ζχγθξηζε ηεο θιείδαο θαηαγξαθήο πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε, θαηαγξάθεηαη 

ζεκαληηθή βειηίσζε ζε θαηαζηάζεηο δηαρείξηζεο ηνπ ζπκνχ, θαζψο ην παηδί έδεημε λα 

κεηψλεη αηζζεηά, ηηο πξσηνβνπιίεο επηζεηηθήο εμσηεξίθεπζεο ηνπ ζπκνχ ηνπ ,κέζα 

ζηα πιαίζηα ηεο ηάμεο. Παξαηεξήζεθε φηη ζηελ αξρή  ηεο παξέκβαζεο, θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο πήξε πάλσ απφ ηξεηο θνξέο ηελ πξσηνβνπιία λα επηηεζεί ζε 

ζπκκαζεηή ηνπ, βξίδνληαο θαη απεηιψληαο ηνλ. ηελ παξαηήξεζε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ηέινο ηεο παξέκβαζεο, δελ έρεη θαηαγξαθεί θακία ηέηνηα 

πξσηνβνπιία. Αθφκα θαη ηα ιεθηηθά-επηζεηηθά ζρφιηα, ελαληίνλ θάπνηνπ άιινπ 

παηδηνχ ηεο νκάδαο είραλ κεησζεί, απφ ηηο ηξεηο θαη παξαπάλσ πξσηνβνπιίεο ζε κηα 

πξσηνβνπιία ζην ηέινο ηεο παξέκβαζεο. 

Αθφκα, Μηθξή βειηίσζε ζηε δηαρείξηζε ηνπ ζπκνχ, θαίλεηαη λα 

θαηαγξάθεηαη θαη ζηε ιίζηα πνπ ζπκπιήξσζε ε εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο (Teacher 

checklist) θαζψο ε ίδηα παξαηεξεί, κεηά ηελ παξέκβαζε ,φηη ν καζεηήο θάπνηεο θνξέο 

ρξεζηκνπνηείο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηνπ ζπκνχ ηνπ, ελψ ζηελ αξρή ηεο 

παξέκβαζεο θαζφινπ. Ζ ίδηα αλαθέξεη φηη κε παξαθίλεζε, ην παηδί ήηαλ ζε ζέζε λα 

εθαξκφζεη ζηξαηεγηθέο ,φπσο ην κέηξεκα, πξνθεηκέλνπ λα ακβιχλεη ηα έληνλα 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, εμαηηίαο θάπνηαο θαηάζηαζεο πνπ ηνπ πξνθαινχζε ζπκφ. 

ην εξσηεκαηνιφγην απηναλαθνξάο (ΔΓΓ) αληίζεηα, ν καζεηήο ζε αληίζηνηρε 

πξφηαζε πνπ δηεξεπλά αλ δηαρεηξίδεηαη ην ζπκφ ηνπ, απάληεζε φηη δελ ίζρπε θάηη 

ηέηνην κεηά ηελ παξέκβαζε, θαη φηη ζπλέρηδε λα ράλεη ηελ ςπρξαηκία ηνπ, 

πεξηζζφηεξν κεηά ηελ παξέκβαζε. Δπηπιένλ  ,ε κεηέξα ηνπ ζε αληίζηνηρε πξφηαζε 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (Δ.Γ.Γ) «Σπρλά έρεη μεζπάζκαηα λεύξσλ, είλαη επέμαπηνο» δελ 

παξαηεξεί θάπνηα βειηίσζε κεηά ηελ παξέκβαζε, θαζψο δειψλεη φηη ε πξφηαζε απηή 

ίζρπε ζίγνπξα θαη πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε. 
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Οη ζπγθξίζεηο ησλ απνηειεζκάησλ κέζα απφ ηα εξγαιεία αμηνιφγεζεο, 

δείρλνπλ φηη ν καζεηήο βειηηψζεθε αηζζεηά, κφλν θαηά ηελ άπνςε ηεο δαζθάιαο θαη 

ηεο εξεπλήηξηαο, φπσο θαίλεηαη απφ ηελ θιείδα παξαηήξεζεο, ελψ θαηά ηελ άπνςε 

ηνπ καζεηή θαη ηεο κεηέξαο ηνπ, ζπλέρηζε λα αληηδξά παξνξκεηηθά θαη λα ράλεη ηελ 

ςπρξαηκία ηνπ. Σν απνηέιεζκα απηφ ίζσο ζα κπνξνχζε λα εξκελεπζεί απφ ην 

γεγνλφο φηη ην πξφγξακκα είρε ζαθψο νξηνζεηήζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή κέζα 

ζηελ ηάμε, κε ππελζπκίζεηο, επαλαιήςεηο νδεγηψλ  θαη ζηαζεξή πιαηζίσζε. Οη 

πξνζδνθίεο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή, απέλαληη ζηα εμσηεξηθά εξεζίζκαηα 

ήηαλ ζαθψο νξηνζεηεκέλε κέζα ζηα πεξηνξηζηηθά πιαίζηα ηεο ηάμεο.Aθφκα, νη 

δεμηφηεηεο πνπ δηδάζθνληαλ πξνζδηφξηδαλ ζαθψο έλα πιαίζην ζεβαζκνχ θαη 

επηθνηλσλίαο, αθελφο κε ηνλ δάζθαιν θαη αθεηέξνπ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηελ ψξα 

δηεμαγσγήο ησλ καζεκάησλ. Δπνκέλσο ην ζπλνιηθφ θνηλσληθφ πιαίζην. πνπ ν 

ζπγθεθξηκέλνο καζεηήο ,είρε ζπλδέζεη ηελ απφδνζε ηεο δεμηφηεηαο ζπλδένληαλ κε ην 

πιαίζην ηεο ηάμεο. 

 Όκσο ζε έλα πην ειεχζεξν πιαίζην φπσο ην δηάιιεηκα, νη εμσηεξηθέο 

ζπλζήθεο δελ ήηαλ εχθνιν λα ειέγρνληαη, νχηε λα ηξνπνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο 

αλάγθεο ηνπ καζεηή, πξάγκα πνπ γηλφηαλ ζηα πιαίζηα ησλ δηδαζθαιηψλ. Ζ γελίθεπζε 

ζηα παηδηά κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε, θαζψο δελ  

κεηαθέξνπλ απηφκαηα ηελ θαηαθηεκέλε γλψζε ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα( 

Heward,2009.Αιεπξηαδνπ.2011) 

ηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξέκβαζεο, πξνηείλνληαη πξαθηηθέο 

αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ θξίζεο θαη ζπκνχ, σο έκκεζε αληαπφθξηζε 

ζηηο ζπκπεξηθνξέο απηέο κε ηελ αιιαγή ησλ ζπλζεθψλ ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ ηηο 

δηαηεξνχλ ή θαη ηηο πξνθαινχλ. (Emerson, 2003.Mc.Ginnis,2012). Ζ ηαθηηθή απηή 

ππνζηεξίδεηαη, κε ηελ εθαξκνγή ηεο ιεηηνπξγηθήο αμηνιφγεζεο ζπκπεξηθνξάο, γηα 
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ηνλ εληνπηζκφ ησλ αηηηψλ πνπ πξνθαινχλ απηέο ηηο αθαηάιιειεο αληηδξάζεηο. 

(Mc.Ginnis,2012.Δmerson,2003) Πξάγκαηη ,θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο 

παξέκβαζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θφξκεο θαηαγξαθήο A.B.C κε ηε βνήζεηα ησλ 

νπνίσλ θαηαγξάθνληαλ ηα γεγνλφηα πνπ είραλ πξνεγεζεί, ην ζπκβάλ θαη ηη θαηάθεξε 

λα θεξδίζεη ην παηδί απφ απηή ηε ζπκπεξηθνξά. ηε ζπλέρεηα ,λέεο ζηάζεηο θαη 

πξαθηηθέο πηνζεηνχληαλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαιεηθζνχλ νη ζπλζήθεο ηνπ πιαηζίνπ πνπ 

δηαηεξνχλ ηηο πξνθιεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, αλαδεηθλχνληαο ηνλ δπλακηθφ ραξαθηήξα 

ηνπ παξεκβαηηθνχ κνληέινπ. πγθεθξηκέλα, αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ήηαλ ε 

αιιαγή ζηε ζχζηαζε ηε νκάδαο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ δφζεθαλ ζην παηδί γηα 

έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ δήιεηαο, επαλαιήςεηο δεμηνηήησλ φπνπ ρξεηάδνληαλ, 

αγλφεζε αξλεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, ππελζχκηζε θαλφλσλ ηεο ηάμεο 

Δπηπιένλ ηαθηηθέο πνπ ιεηηνχξγεζαλ ζεηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζπκνχ, 

ήηαλ νιφθιεξε ε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε κε κνληεινπνίεζε 

ζεηηθψλ ελαιιαθηηθέο ζπκπεξηθνξψλ θαη κε εμάζθεζε ζηνπο ηνκείο απηνχο κέζα απφ 

παηρλίδηα ξφισλ. Όπσο αλαθέξνπλ νη (Fykaris,Nikolaou,2017)ε ηερληθή απηή κεηψλεη 

ηα επίπεδα ηνπ άγρνπο ζε ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο, θαη εληζρχεη ζπκπεξηθνξά πνπ 

απνπλέεη απηνπεπνίζεζε. ηελ πεξίπησζε ηνπ Αλδξέα, θάλεθε λα ιεηηνπξγεί θάηη 

ηέηνην, ζε πεξηπηψζεηο ζπκνχ πνπ ηνλ νδεγνχζαλ λα ράλεη ηελ ςπρξαηκία ηνπ θαη 

θαηλφηαλ λα αδπλαηεί λα βξεη θαηάιιειν θαη απνδεθηφ ηξφπν αληίδξαζεο.  Με ηελ 

εμάζθεζε (παηρλίδη ξφισλ) ζε δεμηφηεηεο δηαρείξηζεο θαηαζηάζεσλ θξίζεσο, 

κπνξνχζε απηφκαηα λα αλαθαιέζεη θαη λα απνδψζεη κε ζηγνπξηά ηελ θαηλνχξηα 

δεμηφηεηα(κέηξεκα) πνπ είρε θαηαθηεζεί.Σν παηρλίδη ξφισλ ηνπ έδσζε ηελ 

εμνηθείσζε πνπ ηνπ έιεηπε  κε ηηο ζεηηθέο θνηλσληθέο αληαπνθξίζεηο θαη ελδερνκέλσο 

ζπγθξάηεζε απζφξκεηεο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο, εηδηθά ζηελ πεξίπησζε ησλ 

επηζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζε θαηαζηάζεηο θξίζεσλ ζπκνχ.  



181 
 

ε αξρηθφ ζηάδην ηεο δηδαζθαιίαο πνπ δηδάζθνληαλ ηα βήκαηα ηεο δεμηφηεηαο 

δηαρείξηζεο ηνπ ζπκνχ, ελζσκαηψζεθε ζθφπηκα ζηε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο 

ζπκπεξηθνξάο ζε κηθξά βήκαηα κηα  γλσζηηθφ-ζπκπεξηθνξηθή ηαθηηθή πνπ 

νλνκάδεηαη «,Σηακάηα ζθέςνπ ραιάξσζε,» ηερληθή πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε  

παξεκβάζεηο δηαρείξηζεο ηνπ ζπκνχ αηφκσλ κε ειαθξηά έσο κέηξηα λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε, θαη ε νπνία απνζθνπεί ζηελ ηειεθαζνδήγεζε θαη ηελ απηνδηαρείξηζε 

ησλ αηφκσλ κε ηελ αλαγλψξηζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο, ηαθηηθή 

πνπ θάλεθε λα βνήζεζε θαη ηνλ Αλδξέα. (Chapman,Shedlack and France,2006) 

πγθεθξηκέλα ,ζηελ πεξίπησζε ηνπ Αλδξέα, κηα θαηάζηαζε πνπ ηνπ 

πξνθαινχζε ζπκφ, ήηαλ ε πεξίπησζε πνπ ζα δίλνληαλ έζησ θαη ε ειάρηζηε θξνληίδα 

ζε θάπνηνλ ζπκκαζεηή ηνπ. Σν γεγνλφο απηφ ,ππξνδνηνχζε επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο 

φπσο ππνηηκεηηθά ζρφιηα, ρηππήκαηα θαη βξηζηέο ελαληίνλ ηνπ. Αθνχ εληνπίζηεθε φηη  

ε πξσηαξρηθή αηηία ηεο ζπκπεξηθνξάο ζα κπνξνχζε ελδερνκέλσο λα ήηαλ ε δήιηα, 

είρε δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηνλ Αλδξέα λα ην εθθξάζεη κε απνδεθηφ ηξφπν, ην 

ζπλαίζζεκα απηφ, φπσο ην  θαη λα πεη φηη δήιεπε ,λα δεηήζεη κε απνδεθηφ ηξφπν ηελ 

πξνζνρή ηνπ ελήιηθα, αιιά δελ ηνπ επηηξέπνληαλ λα επηηεζεί πξνο θάπνηνλ ηξίην. 

ηνλ επφκελν ζηφρν ηεο παξέκβαζεο πνπ αθνξά ηελ δηαρείξηζε αξλεηηθνχ 

ζπλαηζζήκαηνο πνπ πξνέξρεηαη απφ θαηαζηάζεηο, πεηξάγκαηνο. Ο καζεηήο ηεο 

πεξίπησζεο δείρλεη λα έρεη κηθξή βειηίσζε, ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα πνπ εληνπίδεη ε 

ιίζηα θαηαγξαθήο ηεο εθπαηδεπηηθνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ίδηα αλαθέξεη φηη πξηλ 

απφ ηελ παξέκβαζε ν καζεηήο δελ αληηκεηψπηδε ηελ θαηάζηαζε ηνπ λα ηνλ 

πεηξάδνπλ κε ηξφπν πνπ λα δηαηεξεί ηνλ έιεγρν, ελψ κεηά ηελ παξέκβαζε ,κπνξνχζε 

θάπνηεο θνξέο λα δηαρεηξίδεηαη ηελ θαηάζηαζε απηή κε απνδεθηφ ηξφπν. Κξίλεηαη 

φηη, ε θαηάζηαζε ηεο δπζθνξίαο πνπ ηνπ πξνθαινχζε ην πείξαγκα, ήηαλ  κεγάιε θαη 

ε δηαρείξηζε ηεο αληίδξαζεο ζε ηέηνηνπ ηχπνπ θαηαζηάζεηο θαίλνληαλ αξθεηά 
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δχζθνιε ππφζεζε γηα ηνλ Αλδξέα. Οη αληηδξάζεηο ηνπ ήηαλ, είηε πνιχ έληνλεο θαη 

επηζεηηθέο ,είηε πιήξσο παζεηηθέο. Έλα παξάδεηγκα γηα ηελ πξψηε θαηάζηαζε, ήηαλ 

ε κε απνδεθηή ζπκπεξηθνξά  πνπ παξνπζίαδε πξηλ ηελ παξέκβαζε «θηύλεη»  

Έλα άιιν παξάδεηγκα ζηε δεχηεξε πεξίπησζε, ήηαλ εθείλν πνπ θαηαγξάθεηαη 

ζηελ παξαηήξεζε ζηελ αξρή ηεο παξέκβαζεο, φπνπ ν καζεηήο θαίλεηαη λα κελ 

αληηδξά θαζφινπ φηαλ ηνπ απνζπνχλ ηα γπαιηά ηνπ. Δίλαη ζεκαληηθφ φηη κε ηνλ 

θαηξφ άξρηζε λα αληηδξά ,έζησ θαη θάπνηεο θνξέο κε απνδεθηφ ηξφπν. ηελ 

θαηάζηαζε απηή, πέξα απφ ηε κνληεινπνίεζε ηεο επηζπκεηήο ζπκπεξηθνξάο, 

βνήζεζαλ ηα παηρλίδηα ξφισλ θαζψο νη ξφινη θαη νη θαηαζηάζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη επηιέγνληαλ λα ζρεηίδνληαη κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ παηδηνχ. 

Σν παηδί ηεο πεξίπησζεο κε απηφ ηνλ ηξφπν νδεγείηαη ζηαδηαθά λα επηιχεη 

πξνβιήκαηα, ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, κέζα απφ ηε δξακαηνπνίεζε ηεο. 

(Fykaris,Nikolaou,2017)ην παηρλίδη απέθηεζε έλα πιαίζην θαζνδήγεζεο πάλσ ζε 

ηδηαίηεξεο θαηαζηάζεηο πνπ θαινχληαλ ην ίδην λα αληηκεησπίζεη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά 

ηνπ, θαη παξάιιεια ηνπ δίλνληαλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, φπσο ην λα κεηξήζεη, ή λα 

εθαξκφζεη θάπνηα ηερληθή ραιάξσζεο 

(γ)Μηα ηξίηε πεξηνρή ηεο θνηλσληθήο ηθαλφηεηαο, θαη ζηφρνο γηα βειηίσζε   

γηα ηελ παξνχζα παξέκβαζε, ήηαλ πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ αθνξνχζαλ ηελ 

πεξηνρή ησλ ζπγθξνχζεσλ .Δπεηδή ζην ζηάδην ηεο αξρηθήο αμηνιφγεζεο είραλ 

θαηαγξαθεί πνιιά ζπγθξνπζηαθά πεξηζηαηηθά κε ηα άηνκα ηεο νκάδαο ησλ 

ζπλνκειίθσλ, πεξηζηαηηθά πνπ απαζρνινχζαλ επίκνλα ην παηδί, ε παξνχζα 

παξέκβαζε είρε ζέζεη σο ζηφρν « Να κάζεη ην παηδί λα δηαρεηξίδεηαη ηηο 

ζπγθξνύζεηο.».Μάιηζηα ην παηδί ζην ζηάδην αμηνιφγεζεο είρε απνθαιχςεη ηα 

αθφινπζα «Ζ Δ. κε θισηζάεη θαη κνπ ιέεη είζαη Δηδηθό. Ο Γ. είλαη από ηε γεηηνληά κνπ 

.Θέιεη λα κνπ ξίμεη κπνπληά». 
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Όπσο παξαηεξείηαη ζηελ θιείδα παξαηήξεζεο ,κηθξή βειηίσζε δείρλεη ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ λα εκπιέθεηαη ζε ζπγθξνχζεηο, θαζψο ζηελ θαηαγξαθή 

πξηλ απφ ηελ παξέκβαζε ,νη πξσηνβνπιίεο εκπινθήο ζε θάπνην ζπγθξνπζηαθφ 

πεξηζηαηηθφ ήηαλ ηξεηο ελψ ζην ηέινο ηεο παξέκβαζεο νη πξσηνβνπιίεο απηέο 

κεηψζεθαλ ζε δπν. Αθφκα, ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα απφ ηελ θιείδα παξαηήξεζεο , ε 

ζεηηθή θνηλσληθή δεμηφηεηα  ηεο πξνζπάζεηαο λα απνθπγή θάπνηα ζχγθξνπζε ην 

παηδί, δείρλεη ζηελ αξρή ηεο παξέκβαζεο λα κελ εκθαλίδεηαη θαζφινπ, ελψ ζην ηέινο 

ηεο θαίλεηαη λα γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα. 

Σύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα από ηε ιίζηα θαηαγξαθήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ε  

βειηίσζε ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, είλαη αξθεηά ζεκαληηθή, θαζψο ζε ζρεηηθή 

εξψηεζε πνπ δηεξεπλνχζε εάλ ην παηδί είλαη ζε ζέζε λα έξζεη ζε θάπνηνλ 

ζπκβηβαζκφ πξνθεηκέλνπ λα επηιχζεη ηηο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απάληεζε ζρεδφλ 

πάληα. πγθξηηηθά, ε απάληεζε ηεο εθπαηδεπηηθνχ πξηλ απφ ηελ παξέκβαζε ήηαλ φηη 

ν καζεηήο ζπάληα πξνζπαζνχζε λα έξζεη ζε ζπκβηβαζκφ. 

 Σην εξσηεκαηνιόγην Γπλαηνηήησλ θαη Γπζθνιηώλ,(Δ.Γ.Γ.) απηναλαθνξάο ηνπ 

καζεηή, νη πξνηάζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ πεξηνρή απηή, είλαη νη παξαθάησ: 

«Μαιώλσ πνιύ. Μπνξώ λα αλαγθάδσ ηνπο άιινπο λα θάλνπλ ην δηθό κνπ.» ην 

αληίζηνηρν εξσηεκαηνιφγην (ΔΓΓ) πνπ ρνξεγήζεθε ζηε κεηέξα, ε πξφηαζε 

δηακνξθψλεηαη σο εμήο: «Σπρλά καιώλεη κε ηα άιια παηδηά ή ηα θνξντδεύεη, ηα 

θνβεξίδεη, ηα θηππά». ην εξσηεκαηνιφγην ηεο απηναλαθνξά ηνπ καζεηή, 

ζεκεηψλεηαη ζεκαληηθή βειηίσζε, θαζψο δειψλεη φηη πξηλ απφ ηελ παξέκβαζε ε 

δήισζε απηή ίζρπε ζίγνπξα, ελψ κεηά ηελ παξέκβαζε φηη ε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε 

δελ ίζρπε πιένλ. Αληηζέησο ζχκθσλα κε ην εξσηεκαηνιφγην πνπ ζπκπιήξσζε ε 

κεηέξα, δελ παξαηεξείηαη βειηίσζε ,θαζψο ε ίδηα δειψλεη θαη πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε φηη ε πξφηαζε ηζρχεη θάπσο. 
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πλνιηθά ζεκαληηθή βειηίσζε ζεκεηψζεθε ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα 

πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί, κέζα απφ   ηηο απφςεηο ηεο εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ καζεηή, 

ελψ ε κεηέξα, δελ παξαηήξεζε θάπνηα βειηίσζε. 

 ε γεληθέο γξακκέο, ε δηαρείξηζε θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο είλαη κηα αξθεηά 

δχζθνιε ππφζεζε, αλ ιάβνπκε ππφςε ,αθελφο ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

εγγελείο δηαηαξαρέο νη νπνίεο επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο 

αληηδξάζεηο, θαη αθεηέξνπ, ηελ πεξηπινθφηεηα ηεο θαηάζηαζεο πνπ δεκηνπξγεί  ε 

θχζε ησλ ζπγθξνχζεσλ.(Michel,Desmet,Kross,2006) Αθφκα θαη ζε ηππηθήο 

αλάπηπμεο άηνκα, είλαη δχζθνιν λα εθαξκνζηνχλ ζηξαηεγηθέο εμνκάιπλζεο ησλ 

δηαθφξσλ, φηαλ πξνθχπηεη θάπνηα ζχγθξνπζε. Σν άηνκν αλαπηχζζεη ζηξαηεγηθέο 

θαηεπλαζκνχ, ζε θαηαζηάζεηο άγρνπο απφ ηε βξεθηθή ειηθία, ζηξαηεγηθέο πνπ 

πηζαλφλ λα κελ έρνπλ εδξαησζεί πιήξσο , ιφγσ ησλ αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ  πνπ 

ηα παηδηά κε λνεηηθή πζηέξεζε παξνπζηάδνπλ.  

Ο Bandura,1986, ζε ζρέζε κε απηφ επηζεκαίλεη πσο νη άλζξσπνη καζαίλνπλ 

λα ρξεζηκνπνηνχλ κνληέια ζπκπεξηθνξάο, φρη κφλν κέζα απφ βησκαηηθή 

αιιειεπίδξαζε κε ηνπο άιινπο ,αιιά θαη κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε. Με βάζε απηή 

ηε ινγηθή ζεσξνχληαη επηηπρεκέλα ηα κνληέια απηά πνπ δηδάζθνπλ ηξφπνπο ζσζηήο 

δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ, πξάγκα πνπ θάλεθε λα ιεηηνχξγεη θαη κε ηνλ Αλδξέα.  

Ζ παξνπζίαζε ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο ,ηελ ψξα ηεο απφδνζεο ζε κηα δεμηφηεηα, 

είλαη κηα άξηζηε πξαθηηθή πνπ θαλεξψλεη ζην παηδί πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο θαη 

πιεξνθνξίεο γηα ηε ζσζηή απφδνζε κηαο θνηλσληθήο δεμηφηεηαο. ηελ πεξίπησζε 

ησλ ζπγθξνχζεσλ, δφζεθε πινχζην νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ κε παξαδείγκαηα θαη 

έγηλε παξνπζίαζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε θάζε πεξίπησζε εκπινθήο ζε δηακάρεο. 

Γίλνληαλ επίζεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, πνπ κπνξνχζαλ ηα παηδηά λα εθαξκφζνπλ, 
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φπσο ε ζηξαηεγηθή ηνπ λα ζπδεηνχλ ζε θηιηθφ ηφλν, ε εθείλε ε ελαιιαθηηθή ιχζε 

ηεο πξνζσξηλήο απνθφξηηζεο ησλ εληάζεσλ κε απνκάθξπλζε απφ ην ζπγθεθξηκέλν 

ρψξν ηεο εκπινθήο θαη ηεο θξίζεο  (time out)(Michel,Desmet,Kross,2006). 

 Ο Αλδξέαο κεηά ηελ παξέκβαζε έδεημε λα ρξεζηκνπνηεί ηέηνηεο ηαθηηθέο 

απνκάθξπλζεο, βάδνληαο κπξνζηά ην ρέξη θαη δείρλνληαο φηη ήζειε λα ζηακαηήζεη ε 

ζχγθξνπζε. Δπίζεο ζηα πιαίζηα ηεο παξέκβαζεο έκαζε λα αλέρεηαη ηελ παξνπζία 

θάπνηνπ άιινπ παηδηνχ δίπια ηνπ, έζησ ζηα πξνζσξηλά πιαίζηα κε ηε δεκηνπξγία 

νκάδαο. 

Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ αξλεηηθέο θαηαζηάζεηο θξίζεσλ ζπκνχ θαη 

ζπγθξνχζεσλ δελ αξθνχζε κφλν ην παηδί λα κάζεη λα ρεηξίδεηαη θαηαζηάζεηο θξίζεο 

,Μέζα απφ ηελ παξαηήξεζε πξνέθπςε φηη πνιιέο θνξέο ε ζχγθξνπζε, 

ρξεζηκνπνηνχληαλ σο κέζσ πξνζέγγηζεο ησλ άιισλ θαη πνιιέο θνξέο επραξηζηνχζε 

ην παηδί, θαζψο βίσλε κηα εληχπσζε  επηθνηλσλίαο. Με ηε ινγηθή απηή, ζα έπξεπε λα 

δηδαρηνχλ ,ηξφπνη ζεηηθήο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο άιινπο θαη δεμηφηεηεο απφθηεζεο 

θαη δηαηήξεζεο θηιηθψλ ζρέζεσλ. Σα κνληέια ησλ δεμηνηήησλ απηψλ , πνπ δελ 

πεξηέρνπλ ζπγθξνχζεηο ζα εθνδίαδαλ ην παηδί κε ηελ απαξαίηεηε πιεξνθφξεζε γηα 

ηηο ζεηηθέο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο θαη ηα νθέιε απφ απηέο. 

(δ)ηε ινγηθή απηή, κηα αθφκα πεξηνρή ζηελ νπνία επελέβε ην παξφλ 

πξφγξακκα  είλαη νη  δεμηφηεηεο ζπκκεηνρήο ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κε ηνπο 

επηκέξνπο ζηφρνπο: «Να εηζάγεηαη ζε κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ εμειίζζεηαη»  θαη   «λα 

παίδεη νκαδηθά παηρλίδηα. Μέζα απφ ηελ πξψην ζηάδηα, θαηά ηε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο είραλ αλαδεηρζεί πνιιέο δπζθνιίεο ζηνλ ηνκέα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 

παηδηνχ ζε θάζε νκαδηθή δξαζηεξηφηεηα, θπξίσο κέζα απφ ηα πξσηφθνιια 
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παξαηήξεζεο ζηελ πξψηε θάζε. ε γεληθέο γξακκέο πξνζπαζεί γηα πνιχ ψξα 

απνηπγράλνληαο  λα πξνζεγγίζεη θάπνην παηδί, θαη ηειηθά πεξηθέξεηαη κφλνο ηνπ. 

ην ζηφρν ηεο παξέκβαζεο «Να εηζάγεηαη ζε κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ 

εμειίζζεηαη», ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή βειηίσζε ζχκθσλα κε ηελ θιείδα 

παξαηήξεζεο ,θαζψο πξηλ απφ ηελ παξέκβαζε ην παηδί έπαηξλε κφιηο κηα 

πξσηνβνπιία λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζε κηα δξαζηεξηφηεηα, ελψ κεηά ηελ παξέκβαζε, 

νη πξσηνβνπιίεο απηέο απμήζεθαλ ζε ηξεηο. Σα απνηειέζκαηα πνπ αλαθέξνληαη  ζηε 

ιίζηα θαηαγξαθήο πνπ ζπκπιεξψζεθε απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο, δείρλνπλ 

ζεκαληηθή βειηίσζε ζηνλ ηνκέα απηφ. ε ζρεηηθή εξψηεζε γηα ην αλ ν καζεηήο ήηαλ 

ζε ζέζε λα εηζαρζεί ζε κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ εμειίζζνληαλ, ε εθπαηδεπηηθφο 

απάληεζε πξηλ απφ ηελ παξέκβαζε φηη κεξηθέο θνξέο ην έθαλε ,ελψ κεηά ηελ 

παξέκβαζε, ζρεδφλ πάληα . 

ηελ ίδηα πεξηνρή, πνπ πξνάγεη ηηο δεμηφηεηεο ζεηηθήο ζπκκεηνρήο ζε 

νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο, αλήθεη επίζεο θαη ν επφκελνο ζηφρνο ηεο παξέκβαζεο «λα 

παίδεη νκαδηθά παηρλίδηα». Σύκθσλα κε ηα δεδνκέλα από ηε ζπκπιήξσζε ηελ ιίζηαο 

βαζκνύ απόδνζεο ζεηηθώλ δεμηνηήησλ  γηα ηνλ εθπαηδεπηηθό ,ζηε ζρεηηθή εξψηεζε 

πνπ δηεξεπλά, αλ ν καζεηήο γλσξίδεη θαη εμαζθεί απνδεθηνχο ηξφπνπο λα κπαίλεη ζε 

κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε ή ζε κηα νκάδα, απαληά, κεξηθέο θνξέο 

πξηλ απφ ηελ παξέκβαζε θαη ζρεδφλ πάληα κεηά ηελ παξέκβαζε. Σν απνηέιεζκα 

απηφ, δείρλεη ζαθή βειηίσζε ηνπ καζεηή ζηνλ ηνκέα απηφ θαζψο θαίλεηαη λα έρεη πην 

ελεξγή ζπκκεηνρή ζε νκαδηθέο δξάζεηο απφ φηη πξηλ.  

ηελ άπνςε απηή ζπγθιίλεη θαη ην απνηέιεζκα απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

Δξσηεκαηνινγίνπ Γπλαηνηήησλ θαη Γπζθνιηψλ (Δ.Γ.Γ) ζχκθσλα κε ηελ 

απηναλαθνξά ηνπ καζεηή. Ο ίδηνο ζε πξφηαζε πνπ δηεξεπλά ηηο ζρέζεηο κε ηνπο 
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ζπλνκειίθνπο ηνπ «Σπλήζσο είκαη κόλνο/ε. Γεληθά παίδσ κόλνο/ε ή κέλσ κε ηνλ 

εαπηό κνπ» απαληά φηη ίζρπε ζίγνπξα πξηλ απφ ηελ παξέκβαζε, ελψ δελ ηζρχεη κεηά 

ηελ παξέκβαζε. Ζ δήισζε απηή ηνπ καζεηή δείρλεη ζαθή βειηίσζε, θαζψο θαίλεηαη 

λα κε ληψζεη πηα κφλνο. ε  κηα δεχηεξε ζρεηηθή πξφηαζε πνπ δηεξεπλά αλ ν Αλδξέαο 

έρεη έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο θαινχο θίινπο, πξηλ απφ ηελ παξέκβαζε δήισζε φηη ε 

πξφηαζε ίζρπε θάπσο ,ελψ κεηά ηελ παξέκβαζε φηη ζίγνπξα ηζρχεη. . Ο   ίδηνο 

αλέθεξε θαη έλαλ θαηλνχξην θίιν πνπ απέθηεζε.  

Μηα ηξίηε ζεκαληηθή πξφηαζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, είλαη ε εμήο: «Σα 

πεγαίλσ θαιχηεξα κε ηνπο ελήιηθεο παξά κε άηνκα ηεο ειηθίαο κνπ» Ο Αλδξέαο πξηλ 

ηελ παξέκβαζε απαληά φηη ε πξφηαζε απηή ζίγνπξα ίζρπε ,ελψ κεηά ηελ παξέκβαζε 

φηη δελ ηζρχεη. Πξάγκαηη κέζα απφ ηε κειέηε ηνπ ηζηνξηθνχ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αμηνινγήζεσλ, ν Αλδξέαο θαη ζε πξνεγνχκελα έηε, θαηλφηαλ φηη αιιειεπηδξνχζε 

πεξηζζφηεξν κε ελήιηθεο παξά κε ζπλνκειίθνπο .Με βάζε ην δεδνκέλν απηφ, ε 

κεηαθίλεζε ηνπ Αλδξέα ζην λα δειψζεη φηη έρεη  απνθηήζεη θαιχηεξεο ζρέζεηο κε 

ζπλνκήιηθνπο ηνπ ,απνηειεί κηα ζεκαληηθή βειηίσζε. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα , έλα κεγάιν κέξνο ηεο παξέκβαζεο αθηεξψζεθε κφλν 

ζε ηξφπνπο θαη ηερληθέο εηζαγσγήο ζε παηρλίδηα, θαζψο έγηλε πξνζπάζεηα λα 

δηδαρζνχλ κνληέια πνπ επαλαιακβάλνληαη ζε παηρλίδηα πνπ πξνηηκνχλ νη 

ζπλνκήιηθνη. Μνληεινπνηήζεθαλ παηρλίδηα φπσο θξπθηφ, πεξλά-πεξλά ε κέιηζζα, 

παηρλίδηα κε θάξηεο, παηρλίδηα κε κπάιεο, κνπζηθέο θαξέθιεο. Παξνπζηάζηεθαλ 

κνληέια ζπλνκειίθσλ κε ηε βνήζεηα νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ, θαη  ζηε ζπλέρεηα 

έγηλε εμάζθεζε πάλσ ζε απηφ ην θνκκάηη κε παηρλίδη ξφισλ. Σα πξφηππα πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ζε βίληεν, ήηαλ παηδηά ζηελ ίδηα ή παξφκνηα ειηθία κε ην παηδί ηεο 

πεξίπησζεο, ηα νπνία έπαηδαλ θάπνηα νκαδηθά παηρλίδηα. Ζ ηερληθή απηή ηεο 

επίδεημεο πξνηχπνπ, θαη ν ηξφπνο απηφο ηεο δηδαζθαιίαο κέζσ ηεο παξαηήξεζεο 
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θαίλεηαη λα βνήζεζε ην παηδί λα αλαπαξάγεη θάπνηεο δεμηφηεηεο ζπκκεηνρήο ζε 

νκάδεο, θαζψο παξαηεξήζεθε λα ζπκκεηέρεη ζε ηέηνηνπ είδνπο παηρλίδη. 

(ζθπηαινδξνκίεο) Μάιηζηα ζεκαληηθφ ζηνηρείν απνηειεί θαη ην γεγνλφο φηη ζε κηα 

πην ειεχζεξε παξαηήξεζε ζην δηάιεηκκα, ζπκκαζεηήο ηνπ Αλδξέα, ηνπ πξφηεηλε λα 

παίμνπλ  

ηηο πξψηεο δηδαζθαιίεο, ζηα πιαίζηα νκάδαο πνπ δεκηνπξγήζεθε, ε νπνία 

απαξηίδνληαλ απφ ην παηδί ηεο πεξίπησζεο θαη έλα αθφκα κέινο (παηδί πνπ 

βξίζθνληαλ ζην θάζκα ηνπ Απηηζκνχ) θάλεθε φηη ην παηδί ηελ παξνχζαο 

πεξίπησζεο, αγλννχζε ζεκαληηθφ κέξνο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηνλ 

ηξφπν πνπ παίδνληαη ηα νκαδηθά παηρλίδηα, θαζψο απνπζίαδαλ βηψκαηα ηνπ ηχπνπ, 

ζπκκεηνρήο ζε νκαδηθά παηρλίδηα. Αθφκα θαη ζε έλα απφ ηα πην θιαζζηθά παηρλίδηα 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο ηα παηδηά θάλεθε ζα λα κελ είραλ θάπνηα γλψζε γηα ηνλ ηξφπν 

πνπ παίδνληαλ (πεξλά-πεξλά ε κέιηζζα ,κνπζηθέο θαξέθιεο, γιππηά). Δίλαη 

ελζαξξπληηθφ φηη ν καζεηήο, κεηά απφ εμάζθεζε ζε παηρλίδη ξφισλ , πήξε ηελ 

πξσηνβνπιία λα πξνηείλεη κε απνδεθηφ ηξφπν λα ζπκκεηέρεη ζε παηρλίδη κε ηε κπάια 

εθθξάδνληαο ηελ επηζπκία ηνπ κε  θνηλσληθά απνδεθηφ ηξφπν: «Μπνξώ λα παίμσ θη 

εγώ;» Σν γεγνλφο απηφ είλαη ζεκαληηθφ, ζπλππνινγίδνληαο ηελ έιιεηςε  εζσηεξηθψλ 

θηλήηξσλ ,ζηα παηδηά κε λνεηηθή πζηέξεζε,  πνπ ελδερνκέλσο λα πεγάδεη απφ ηε  

ζπζζψξεπζε επαλαιακβαλφκελσλ απνηπρηψλ ζηηο δηάθνξεο πξνζπάζεηεο 

πξνζέγγηζεο ζπλνκειίθσλ ζε νκαδηθά παηρλίδηα. ην δηδαθηηθφ κέξνο πάληα 

ρξεζηκνπνηνχζακε ηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ(θηλεηηθφ παηρλίδη)θαη κε ηνλ ηξφπν 

απηφ, πξνζπαζήζακε λα ελεξγνπνηνχζε ηελ επηζπκία ηνπο γηα ζπκκεηνρή. Θεσξνχκε 

,φηη ε ζηαδηαθή εμνηθείσζε κε ηνλ ρψξν, θαη ηα κέιε ηεο νκάδαο, ψζεζε ηα παηδηά λα 

πάξνπλ πεξηζζφηεξεο πξσηνβνπιίεο πνπ δελ έπαηξλαλ πξηλ, ιφγσ ησλ αξλεηηθψλ 
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βησκάησλ πνπ είραλ απνθνκίζεη απφ πξνεγνχκελεο απνηπρίεο ζηηο θνηλσληθέο ηνπο 

αιιειεπηδξάζεηο ηνπο  

Δπηπιένλ ε επαλαιακβαλφκελε εμάζθεζε πάλσ ζε κηα δεμηφηεηα, βνήζεζε ηα 

παηδηά λα εμνηθεησζνχλ κε πην ζεηηθέο θνηλσληθά πξαθηηθέο θαη λα εθηεζνχλ ζηα 

θνηλσληθά απηά εξεζίζκαηα κε  πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν, θαη κε ηελ θαηάιιειε 

θαζνδήγεζε .  

(ε) Σέινο ζηελ πεξηνρή ησλ δεμηνηήησλ ζεηηθήο επηθνηλσλίαο/θνηλσληθήο 

πξσηνβνπιίαο (prosocial behavior) ηέζεθαλ ηξεηο ζηφρνη : « λα πξνηείλεη κηα 

δξαζηεξηφηεηα» «λα θάλεη ζεηηθά ζρφιηα», «λα θάλεη έλαξμε κηαο ζπδήηεζεο» 

ηνλ πξψην ζηφρν, «Να πξνηείλεη κηα δξαζηεξηφηεηα» ζχκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα  πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ιίζηα πνπ ζπκπιήξσζε ε εθπαηδεπηηθόο ζε 

ζρεηηθή εξψηεζε πνπ δηεξεπλνχζε εάλ ν καζεηήο πξφηεηλε θαηάιιειεο 

δξαζηεξηφηεηεο ζε άιινπο ε εθπαηδεπηηθφο ζην πξψην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο είρε 

απαληήζεη φηη ν Αλδξέαο πνηέ δελ ην έθαλε, ελψ ζην ηέινο ηεο παξέκβαζεο απάληεζε 

φηη κεξηθέο θνξέο  ην έθαλε. Ζ  βειηίσζε απηή είλαη ζεκαληηθή αλ ιάβνπκε ππφςε 

ηηο δηαηαξαρέο ζηα θίλεηξα θαη ηελ έιιεηςε θνηλσληθήο πξσηνβνπιίαο ζηα παηδηά κε 

λνεηηθή θαζπζηέξεζε ,σο βαζηθφ ππξήλα ησλ ζπλνιηθφηεξσλ 

δηαηαξαρψλ.(Guralnic,2010) 

Ο επφκελνο ζηφρνο ήηαλ λα θάλεη ζεηηθά ζρφιηα. Ζ δεμηφηεηα απηή απνζθνπνχζε λα 

θαιιηεξγήζεη ηε ζεηηθή θνηλσληθή πξσηνβνπιία θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ, πξνβιέπνληαλ λα 

κεησζνχλ ζπκπεξηθνξέο πνπ είραλ παξαηεξεζεί κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηα αξλεηηθά 

ζρφιηα, χβξεηο,  θαη ιεθηηθέο επηζέζεηο. Από ηελ θιείδα παξαηήξεζεο δελ θαίλεηαη λα έρεη 

βειηησζεί ζηνλ ηνκέα απηφ θαζψο νη πξσηνβνπιίεο γηα ζεηηθά ζρφιηα έρνπλ κεησζεί απφ δχν 

πνπ ήηαλ πξηλ ηελ παξέκβαζε ζε κηα, φκσο θαίλεηαη λα έρνπλ κεησζεί ηα αθαηάιιεια 
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πβξηζηηθά ζρφιηα θαηά πνιχ. Δλσ πξηλ απφ ηελ παξέκβαζε ππήξραλ πάλσ απφ ηξεηο 

πξσηνβνπιίεο κε ιεθηηθή επίζεζε, κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο δελ παξνπζηάδεηαη θακία ηέηνηα 

πξσηνβνπιία. 

Σηε ιίζηα θαηαγξαθήο  ηεο εθπαηδεπηηθνύ, ην απνηέιεζκα είλαη ελζαξξπληηθφ, θαζψο 

ζε ζρεηηθή εξψηεζε πνπ αληρλεχεη αλ ν καζεηήο δειψλεη ζε άιινπο αλ ηνπ αξέζεη θάηη ζηνπο 

ίδηνπο ε ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, απαληά, ζπάληα πξηλ απφ ηελ παξέκβαζε θαη κεξηθέο θνξέο 

κεηά ηελ παξέκβαζε. Σν δεδνκέλν απηφ δείρλεη κηθξή βειηίσζε, ηνπ καζεηή ζε ζρέζε κε ηε 

ρξήζε απηήο ηεο δεμηφηεηαο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα εξκελεπζεί απφ ηε γεληθφηεξε δπζθνιία 

ζηνλ ηνκέα ησλ θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ. Δπίζεο ,φπσο αλαθέξεη ε Αιεπξηάδνπ (2011) 

ηα παηδηά κε λνεηηθή πζηέξεζε θσδηθνπνηνχλ πεξηζζφηεξεο αξλεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην 

θνηλσληθφ πιαίζην, κε απνηέιεζκα λα εξκελεχνπλ ηα θνηλσληθά ζήκαηα κε αξλεηηθφ ηξφπν, 

θαη ζπλεπψο λα αληηδξνχλ αληίζηνηρα επηζεηηθά.  

Σν ζεηηθφ ζηελ πεξίπησζε ηνπ Αλδξέα, είλαη φηη ζεκείσζε πξφνδν   ,ζηα πιαίζηα ηεο 

ηάμεο κε ηε κείσζε ησλ αξλεηηθψλ ζρνιίσλ θαη άιισλ ιεθηηθψλ επηζέζεσλ, παξά ην γεγνλφο 

φηη δελ απνθηήζεθε πιήξσο ε δεμηφηεηα ηεο απφδνζεο ζεηηθψλ ζρνιίσλ ζε ηξίηνπο. 

Ο ηξίηνο ζηφρνο ζηελ ίδηα πεξηνρή ηεο ζεηηθήο θνηλσληθήο πξσηνβνπιίαο είλαη 

«λα θάλεη ην παηδί έλαξμε κηαο ζπδήηεζεο». ε δεμηφηεηα απηή εληάρζεθε ζηα πιαίζηα 

ηεο παξέκβαζεο κε ζθνπφ λα δηδαρζνχλ, θαηάιιειεο θαη απνδεθηέο ζπκπεξηθνξέο 

θαη ηξφπνη πξνζέγγηζεο ησλ άιισλ. Τν απνηέιεζκα ,από ηελ εμέηαζε ηεο θιίκαθαο γηα 

ηνλ εθπαηδεπηηθό δείρλεη φηη ην παηδί δε ζεκεηψλεη θάπνηα βειηίσζε ζηε δεμηφηεηα 

απηή. ηε ζρεηηθή εξψηεζε πνπ αληρλεχεη αλ ην παηδί μέξεη πφηε θαη πψο λα μεθηλήζεη 

κηα ζπδήηεζε ε εθπαηδεπηηθφο απάληεζε ζρεδφλ πάληα πξηλ απφ ηελ παξέκβαζε ,θαη 

ζπάληα κεηά ηελ παξέκβαζε.  

Σν απνηέιεζκα απηφ δείρλεη φηη ν καζεηήο δελ έρεη κηα ζηαζεξφηεηα ζηνλ 

ηξφπν πξνζέγγηζεο ησλ άιισλ, ιφγσ ησλ δηαηαξαρψλ ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα, θαη ησλ 
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δπζθνιηψλ ζχλαςεο θαη δηαηήξεζεο θηιηθψλ ζρέζεσλ ζε ζρέζε κε ηα ηππηθψο 

αλαπηπζζφκελα παηδηά. Αθφκα ,ζηελ ίδηα έξεπλα δηαπηζηψζεθε φηη (Heiman,2000) ε 

νκάδα ησλ παηδηψλ πνπ θνηηνχζε ζε εηδηθφ ζρνιείν, βξέζεθε λα πιήηηεηαη 

πεξηζζφηεξν απφ απνκφλσζε, λα δεκηνπξγεί ιηγφηεξεο θηιίεο, θαη λα αδπλαηεί λα 

ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζε ζρέζε κε ηππηθψο 

αλαπηπζζφκελα παηδηά, αιιά θαη ζε ζρέζε κε παηδηά κε λνεηηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ 

θνηηνχζαλ ζε απηφλνκα ηκήκαηα γεληθψλ ζρνιείσλ. ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, ην 

απνηέιεζκα απηφ εξκελεχεηαη  απφ ην γεγνλφο φηη ηα παηδηά κε λνεηηθνχο 

πεξηνξηζκνχο κηκνχληαη θαη επεξεάδνληαη απφ ηα παηδηά κε ηππηθή λνεηηθή 

αλάπηπμε, ζηα πιαίζηα ηνπ γεληθνχ πιαηζίνπ ,αλαθνξηθά κε ηηο θνηλσληθέο 

ζπκπεξηθνξέο, ζε ζρέζε κε ηα παηδηά πνπ θνηηνχλ ζε εηδηθφ ζρνιείν. 

πκπεξαζκαηηθά, ίζσο απηφ λα εξκελεχεη θαη ηε δπζθνιία ηνπ Αλδξέα λα 

ζπκπεξηθεξζεί κε απνδεθηνχο ηξφπνπο θαηά ηε ζπλαλαζηξνθή ηνπ κε ζπλνκήιηθνπο  

Καηαιήγνληαο , ε παξνχζα κειέηε έζεζε ζαλ γεληθφηεξν ζηφρν ηελ αλάπηπμε 

θαη πξναγσγή θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ .ηελ πιεηνςεθία ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ, πνπ 

έζεζε ε παξέκβαζε, ζεκεηψζεθαλ βειηηψζεηο, ζε άιιεο πεξηνρέο ζεκαληηθφηεξεο θαη 

ζε άιιεο κηθξφηεξεο. Πην ζπγθεθξηκέλα νη πεξηνρέο θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζηηο 

νπνίεο ε παξνχζα παξέκβαζε ζεκείσζε βειηηψζεηο ζχκθσλα κε ηα δηαζέζηκα 

εξγαιεία αμηνιφγεζεο (ν.π) είλαη: 

 (α) ε δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο/θπξίσο απηέο πνπ βνεζνχλ ζηελ πξνζαξκνγή 

ηνπ κέζα ζηελ ηάμε (Να αθνχεη ηνλ δάζθαιν, λα αθνχεη έλαλ ζπκκαζεηή ηνπ, ) (β) 

ηε δηαρείξηζε αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ (λα δηαρεηξίδεηαη ην 

ζπκφ, λα αληηδξά ζην πείξαγκα) (γ) ε δεμηφηεηεο  δηαπξαγκάηεπζεο κε ηνλ άιινλ/ 

δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ   (λα δηαρεηξίδεηαη ηηο ζπγθξνχζεηο) (δ) ε δεμηφηεηεο 

ζπκκεηνρήο ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο (λα εηζάγεηαη ζε κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ 
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εμειίζζεηαη, λα παίδεη νκαδηθά παηρλίδηα.) (ε) δεμηφηεηεο ζεηηθήο 

επηθνηλσλίαο/θνηλσληθήο πξσηνβνπιίαο (prosocial behavior)  λα πξνηείλεη κηα 

δξαζηεξηφηεηα ,λα θάλεη ζεηηθά ζρφιηα,  

Ζ παξνχζα εθαξκνγή ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο Skillstreaming the 

Elementary school ζε γεληθέο γξακκέο ζεσξείηαη επηηπρήο, ζε ζπζρεηηζκφ κε ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ κε λνεηηθά εκπφδηα ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα .θαη 

ηηο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδνπλ ζηε γελίθεπζε ηεο θαηαθηεκέλεο γλψζεο. 

Οη επηκέξνπο πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ (ελίζρπζε θηλήηξσλ, αύμεζε 

ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ παηδηώλ) απνδείρζεθαλ απνηειεζκαηηθέο, θαζψο 

ελεξγνπνίεζαλ  ηε δηάζεζε γηα  ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Ζ ζαθήο 

δηδαζθαιία ,ε ηαθηηθή  επαλάιεςε ησλ θαλφλσλ ηεο νκάδαο, ν παηγληψδεο ηξφπνο 

ηεο δηεμαγσγήο ησλ καζεκάησλ, θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηδαζθαιίαο πνπ 

πξνσζνχλ  ηελ πνιπαηζζεηεξηαθή κάζεζε, ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ , ελίζρπζαλ ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ παηδηνχ.  

Δλα αθφκα ζεκαληηθφ ζηνηρείν, ήηαλ ε δεκηνπξγία  κηαο ζηαζεξήο θαη 

ππνζηεξηθηηθήο  ζρέζεο πνπ δεκηνπξγήζακε θαηά ην ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα, πνπ 

έδηλε ζην παηδί ,έλα παξάδεηγκα θνηλσληθήο  απνδνρήο, πξάγκα πνπ ελίζρπζε ηα 

θίλεηξά ηνπ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πξνζπάζεηα. 

Παξά ην ζχληνκν δηάζηεκα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ην παηδί ηεο 

πεξίπησζεο θάλεθε λα αληηδξά ζεηηθά, θαη λα αθνκνηψλεη θαηλνχξηα κνληέια 

ζπκπεξηθνξψλ, σο απνηέιεζκα ηεο παξαηήξεζεο θαη ηεο  ζπλερνχο εμάζθεζεο κε 

παηρλίδηα ξφισλ. Σν παηδί πιένλ κπνξνχζε λα εθαξκφζεη πνιχ πην εχθνια ηαθηηθέο 

δηαρείξηζεο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, θπξίσο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ ηνπ   

πξνθαινχζε αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα.  
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Σαπηφρξνλα κεηψζεθαλ αξλεηηθέο θαη αθαηάιιειεο ζπκπεξηθνξέο. ηα 

ζεκεία πνπ θάλεθε λα έρεη ζεκαληηθή βειηίσζε ν καζεηήο ήηαλ ηα ζεκεία εθείλα 

ζηα νπνία είρε εζηηάζεη ηδηαίηεξα ε παξέκβαζε κε επαλαιακβαλφκελα καζήκαηα. 

Μεηά απφ θάζε παξαηήξεζε, είρε ζεκεησζεί  φηη ππήξραλ ειιείκκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο 

δηαρείξηζεο επίιπζεο πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ ,ζηε δηαρείξηζε ηνπ ζπκνχ θαη 

ζηηο έληνλα ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο. 

πκπεξαζκαηηθά, ηα δεδνκέλα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζπλάδνπλ κε ηα 

πνξίζκαηα πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ  πνπ αλέδεημαλ ζεηηθά απνηειέζκαηα απφ ηε 

ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξέκβαζεο. 

Πξνεγνχκελε έξεπλα θαη παξέκβαζε (Yarian,2014) ζε παηδηά ζρνιηθήο 

ειηθίαο κε επηζεηηθέο ηάζεηο, θαηέιεμε ζε αληίζηνηρα ζεηηθά απνηειέζκαηα  

αλαθνξηθά κε ηελ  απφθηεζε δεμηνηήησλ δηαρείξηζεο ηνπ ζπκνχ θαη ζηε δεμηφηεηα 

«Να δηαρεηξίδνληαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ λα θαηεγνξνχληαη γηα θάηη».  

ε άιιε έξεπλα,(Salim,2014) πνπ έγηλε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Skillstreaming ζε παηδηά ζηε ζρνιηθή ειηθία, ππήξμαλ ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηε 

βειηίσζε θαη πξναγσγή δεμηνηήησλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ όπσο θαη επηθνηλσλίαο  

«Να κάζνπλ λα αθνύλε,» «Να είλαη εηιηθξηλή,»  

Αθφκα,ζε έξεπλα  (Holbie-Holden,2017) ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Skillstreaming θάλεθε λα ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ πξναγσγή δεμηνηήησλ φπσο 

απνθπγή ησλ ζπγθξνχζεσλ, δεμηφηεηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηερληθψλ ραιάξσζεο θαη 

απηνειέγρνπ, θαζψο θαη δεμηφηεηεο αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκάησλ 

Παξφκνηα εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ Skillstreaming ,πνπ εθαξκφζηεθε ζηα 

πιαίζηα εθαξκνγήο ζε δηάιεηκκα θαη ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν,(Cuccaro θαη 
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Geitner,2007) ζε νκάδα παηδηψλ κε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο , επέθεξε ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ησλ αληηθνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ησλ αλαθνξψλ γηα 

επηζεηηθφηεηα, κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο θαη πξναγσγήο ζεηηθψλ θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε θαηέγξαςε βειηηψζεηο ζε δέθα ζηφρνπο 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ πνπ είραλ ηεζεί. Οη απνδεθηέο δεμηφηεηεο πνπ βειηηψζεθαλ 

ήηαλ : «Να κάζνπλ ηα παηδηά λα ιέλε επραξηζηψ»,» «Να ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ 

απηνέιεγρν», «λα δηαρεηξίδνληαη ην ζχκν» «λα δέρνληαη ηηο ζπλέπεηεο», «λα 

απνθεχγνπλ ηε ζχγθξνπζε», «λα θάλνπλ έλα παξάπνλν» «λα αλαιακβάλνπλ ηηο 

επζχλεο ηνπο», «λα είλαη εηιηθξηλή» «λα κάζνπλ λα ζέβνληαη» «λα δεηνχλ ζπγλψκε» 

πκπεξαζκαηηθά, αλαθνξηθά κε ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ζε γεληθέο γξακκέο 

ηα απνηειέζκαηα ππνδεηθλχνπλ κηα αμηνζεκείσηε βειηίσζε ,ζε ζρέζε  κε  ηα 

δεδνκέλα ησλ γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ παηδηνχ ζε βαζηθνχο ηνκείο θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ (δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ, δηαρείξηζε ηνπ ζπκνχ 

θαη αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ,) .Παξά ην γεγνλφο φηη ε παξέκβαζε είρε ζέζεη πνιχ 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο γηα ηε βειηίσζε ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ησλ θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ, βειηηψζεθε  αθφκα ε γεληθή ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, 

ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα απφ ηηο θιίκαθεο (ΔΓΓ). 

Αλ θαη ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ θνηλσληθά πξνβιήκαηα θαη «δχζθνιεο» 

ζπκπεξηθνξέο , ακβιπλζήθαλ ζε θάπνην βαζκφ γεληθά νη ςπρνθνηλσληθέο δπζθνιίεο 

ηνπ παηδηνχ πνπ εκπνδίδνπλ ηελ νκαιή έληαμε θαη πξνζαξκνγή ηνπ ζην θνηλσληθφ 

ζχλνιν, θαη ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο απέδεημαλ φηη είλαη δπλαηή ε βειηίσζε θαη 

ελδπλάκσζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ, θαη φηη ε θνηλσληθή ηθαλφηεηα είλαη κηα 

έλλνηα δπλακηθή πνπ αιιάδεη κε  θαηάιιεινπο εθπαηδεπηηθνχο ρεηξηζκνχο ,παξά ηα 

εγγελή εκπφδηα θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο .Δίλαη φκσο αλαγθαίν επηζεκαλζεί, φπσο ήδε 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ, φηη ηα παηδηά κε ηέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα δπζθνιεχνληαη 
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λα κεηαθέξνπλ ηελ θαηλνχξηα γλψζε ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα δξάζεο θαη λα 

γεληθεχζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κφιηο θαηέθηεζαλ. 

ηελ πνξεία ηεο ζπκπεξηιακβάλνληαλ αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο ηνπ πιαηζίνπ, 

αλάινγα κε ηηο ππνζέζεηο γηα ηηο ζπλζήθεο πνπ δηαηεξνχζαλ ηελ πξνθιεηηθή 

ζπκπεξηθνξά. χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία(ηαπέξαο,2010),ηα παηδηά ζπλήζσο 

ρξεζηκνπνηνχλ αθαηάιιεινπο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, επεηδή 

ζέινπλ  λα εθθξάζνπλ ηελ αλάγθε ηνπο γηα θνηλσληθή πξνζνρή θαη ελδηαθέξνλ, ή 

αθφκα λα απνθχγνπλ θάπνην αίηεκα, θαη αδπλαηνχλ λα ην εθθξάζνπλ κε 

θαηάιιεινπο ηξφπνπο. ην θνκκάηη απηφ ηελ παξέκβαζε ελίζρπζε, ε ιεηηνπξγηθή 

αμηνιφγεζε ζπκπεξηθνξάο, πνπ επηρείξεζε, λα πξνζδηνξίζεη ην αίηην θαη λα 

αλαπξνζαξκφδεη ηηο ζπλζήθεο ηνπ πιαηζίνπ, πξνθεηκέλνπ λα εμαιεηθζεί ε ζπλζήθε 

πνπ πξνθαινχζε απηή ηελ αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά(επηζεηηθά μεζπάζκαηα ιφγσ 

δήιεηαο, αληηπάζεηεο, αλάθιεζε αξλεηηθψλ βησκάησλ). 

 

 

ΓΔΝΗΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Με ηελ παξνχζα κειέηε έγηλε  έξεπλα θαη εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο 

παξέκβαζεο ελζσκαησκέλν ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ, θαη 

πξνζαξκνζκέλν ζηα πξαγκαηηθά πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο δσήο ελφο παηδηνχ κε 

λνεηηθή πζηέξεζε. Σν κνληέιν Skillstreaming εκπλεχζηεθε απφ ηνλ Arnold 

Goldstein θαη βξίζθεη επηηπρή εθαξκνγή πάλσ απφ 30 ρξφληα ζηα ζρνιεία ησλ 

Ζ.Π.Α, κε ζηφρν λα βειηηψζεη ηε γεληθή θνηλσληθή ηθαλφηεηα παηδηψλ κε ε ρσξίο 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Σν παηδί ηεο κειέηεο πεξίπησζεο, θαηάθεξε λα 
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βειηηψζεη πνιιέο πεξηνρέο ησλ θνηλσληθψλ ηνπ ηθαλνηήησλ κε ηδηαίηεξε έκθαζε 

εθείλεο ηηο δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχζαλ ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. 

 Κπξίσο κε βάζε ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο, βειηηψζεθε ζε δεμηόηεηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο ζε θαηάζηαζε ζπγθξνύζεσλ, θαηάθεξε  λα δηαρεηξίδεηαη ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ λα δέρεηαη πεηξάγκαηα, βειηίσζε ζηξαηεγηθέο ρεηξηζκνύ ησλ αξλεηηθώλ 

ζπλαηζζεκάησλ, όπσο ν ζπκόο, απέθηεζε δεμηόηεηεο επηθνηλσλίαο ζηελ ηάμε, όπσο λα 

αθνύεη ηνλ δάζθαιν, θαη λα αθνύεη έλαλ ζπκκαζεηή ηνπ, θαηάθεξε λα βειηησζεί ζηε 

δεμηφηεηα λα κπνξεί λα εηζάγεηαη ζε κηα δξαζηεξηόηεηα πνπ εμειίζζεηαη θαη λα παίδεη 

νκαδηθά παηρλίδηα, απέθηεζε γλψζε ηεο δεμηφηεηαο ηνπ λα θάλεη ζεηηθά ζρόιηα θαη 

ηέινο, θαηάθεξε λα πξνηείλεη θάηη ζε ζπλνκειίθνπο  

Ζ ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε ,ιεηηνχξγεζε κε δνκεκέλε δηδαζθαιία, (Mc 

Ginnis,2012)ζπλδπάδνληαο πξαθηηθέο απφ ηελ θνηλσληνγλσζηηθή θαη ηε γλσζηηθφ 

ζπκπεξηθνξηθή πξνζέγγηζε. Οη πξαθηηθέο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνζεγγίζεσλ 

ελζσκαηψζεθαλ κε ζηαζεξή θαη ζπγθεθξηκέλε δνκή κέζα ζην γεληθφ αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, έγηλε εθηθηφ λα πξνζαξκνζηνχλ ηα 

πνξίζκαηα ησλ  εξεπλψλ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ  ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ παηδηψλ, κε ζπζηεκαηηθφ θαη δνκεκέλν ηξφπν. Δμάιινπ έρεη 

ππνζηεξηρζεί, φηη ν ζπλδπαζκφο κεζφδσλ ελδείθλπηαη ζαλ απνηειεζκαηηθή πξαθηηθή, 

γεγνλφο πνπ εκπινπηίδεη ηε δηδαζθαιία κε πεξηζζφηεξε επειημία θαη εληζρχεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο (Matson,Dixton and Matson,2005) 

Οη κεηαγλσζηηθέο πξαθηηθέο (Spence,2013)φπσο ην λα εμαζθείηαη θαη λα 

θξίλεη κφλν ηνπ ην παηδί πφηε ζα είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφζεη ηελ θάζε δεμηφηεηα, θαη 

πνηα ελαιιαθηηθή ιχζε είλαη θαιχηεξν λα επηιέμεη, είλαη ζαθψο πην δχζθνιν λα 

δηδαρζνχλ ζε παηδηά κε λνεηηθνχο πεξηνξηζκνχο, αιιά ελδέρεηαη απηφ λα γίλεη εθηθηφ, 
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κφιηο εμνηθεησζνχλ κε ηα βαζηθά ηκήκαηα ζηελ απφδνζε κηαο δεμηφηεηα. ηελ 

πεξίπησζε κε ηνλ Αλδξέα, ήηαλ αξθεηά δχζθνιν, λα επεμεξγαζηεί ηηο θαηλνχξηεο 

πιεξνθνξίεο ζε επίπεδν κεηαγλψζεο, γηα ην ιφγν απηφ έγηλε κηα πξψηε πξνζπάζεηα 

λα αλαιπζεί θαη λα γίλεη θαηαλνεηή ε θάζε θνηλσληθή δεμηφηεηα ζηα βαζηθά ηεο 

ζεκεία. 

Ζ ηερληθή πνπ εθαξκφδεηαη κε ηε ζαθή δηδαζθαιία, πέξα απφ ην γεγνλφο φηη 

επεμεγεί ηα επηκέξνπο βήκαηα θάζε δεμηφηεηαο, παξνπζηάδεη ζην παηδί ηελ 

ζθνπηκφηεηα θαη ηελ αλαγθαηφηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο θάζε θνηλσληθήο 

δεμηφηεηαο. Δπνκέλσο ε ηαθηηθή απηή έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζε φια ηα παηδηά ζηα 

νπνία εθαξκφδεηαη, γηαηί θαηαλννχλ ηελ αηηία πνπ ζα πξέπεη  λα ελεξγήζνπλ κε ηνλ 

ελδεδεηγκέλν ηξφπν θαη πνηα ζα είλαη ηα απνηειέζκαηα απφ απηφ.  

Ζ πξαθηηθή απηή, ηνλίδεηαη απφ ηελ έξεπλα σο πην απνηειεζκαηηθή, θαζψο 

βνεζάεη ηα παηδηά κε θάπνηεο δπζθνιίεο λα αλαιχζνπλ ζε βήκαηα ηελ εθηέιεζε πνπ 

απαηηείηαη γηα θάζε δεμηφηεηα, δεδνκέλνπ νηη δπζθνιεχνληαη ζηελ απηφκαηε θαη 

απζφξκεηε αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ,(,Guralnic,2010)γηα 

δηάθνξνπο ελδνγελείο θαη εμσγελείο ιφγνπο, ζε ζρέζε κε ηα παηδηά ζηελ ηππηθή 

αλάπηπμε πνπ απνθηνχλ ηηο ζηξαηεγηθέο απηέο κέζα απφ ηελ βησκαηηθή 

αιιειεπίδξαζε κε ηνπο άιινπο, αθνχ δελ έρνπλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο πεξηνξηζκνχο 

θαη δηαζέηνπλ ην θαηάιιειν γλσζηηθφ-ζπλαηζζεκαηηθφ δπλακηθφ πνπ εμειίζζεηαη πην 

γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά κέζα απφ ηελ δπλακηθή δηαδηθαζία καζεζεο κε ηνλ 

εμσηεξηθφ πεξίγπξν (Heward,2009) Δπηπιένλ, κε ηε ζπγθεθξηκέλε ηαθηηθή ηεο 

θαζνδήγεζεο εληζρχνληαη δηεξγαζίεο ζηελ εμαθνινπζεηηθή ζθέςε,  δηαδηθαζία ζηελ 

νπνία  θαίλεηαη λα ππάξρεη επίζεο αδπλακία (Αιεπξηάδνπ,2011.Clements,2003) 
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ηνλ ηνκέα ησλ  θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ε κνληεινπνίεζε θαίλεηαη λα 

ιεηηνχξγεζε ζεηηθά, θαζψο  ε επίδεημε ζε βίληεν ζεηηθψλ πξνηχπσλ  παηδηψλ (video 

modeling) (Canella-Malone,Fleming,Chung,Weeler,Basbagill,Sinngh,2011) έδεημε κε 

ζαθή ηξφπν ηηο ζεηηθή επίδξαζε απφ ηε ρξήζε απνδεθηψλ ηξφπσλ θνηλσληθήο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ηε ζεηηθή έθβαζε  απφ ηελ αξκνληθή ζπλεξγαζία ησλ 

ζπλνκειίθσλ .H πξαθηηθή ηεο επίδεημεο πξνηχπνπ, ελδείθλπηαη απφ πνιινχο 

εξεπλεηέο (Bandura,1973.Elksnin θαη  Elksnin,1998.Kavale and Μonsert,2004) θαη 

επηζεκαίλεηαη σο απνηειεζκαηηθή πξαθηηθή πνπ πξνεγείηαη ρξνληθά απφ ην παηρλίδη 

ξφισλ, ελψ ππνζηεξίδεηαη φηη είλαη ζεηηθφ ζηε θάζε απηή λα εκπινπηίδεηαη κε 

πινχζην επνπηηθφ πιηθφ ( νχιεο, Φσηηάδνπ,Υξηζηνδνχινπ ην 2014) 

Παξφκνηεο εηθφλεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δηαξθή ελζάξξπλζε θαη ηνλ έπαηλν, 

κε πιηθέο θαη εζηθέο αληακνηβέο,  ελίζρπζαλ ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Αλδξέα γηα ηελ 

θαηάθηεζε κηαο λέαο δεμηφηεηαο, ε νπνία απέθεξε  ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θνηλσληθήο 

απνδνρήο θαη επηβξάβεπζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ελίζρπζε ην  θίλεηξν γηα επαλάιεςε. 

Σα απνηειέζκαηα  ζηελ απφδνζε κηαο δεμηφηεηαο έρεη βξεζεί φηη κεγηζηνπνηνχληαη αλ 

ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ έπαηλν θαη ηε ζεηηθή αληηκεηψπηζε απφ ζπλνκήιηθνπο. Οη 

Morrison θαη Jones (2002), ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ ηερληθή ηνπ επαίλνπ ζε εξεπλεηηθφ 

ζρέδην γηα δχν ηάμεηο, παηδηψλ κε πνιχ ζεηηθά απνηειέζκαηα. ην πξφγξακκα πνπ 

εθάξκνζαλ δίδαμαλ ζηνπο ζπλνκειίθνπο ηνλ ηξφπν λα επαηλνχλ ζπκκαζεηέο ηνπο 

πνπ είρε δηαπηζησζεί φηη ήηαλ θνηλσληθά απνκνλσκέλνη. Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα 

έδεημε, ζεηηθά απνηειέζκαηα, αλαθνξηθά κε ηε κείσζε αληηθνηλσληθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ ζηα παηδηά απηά.(ζην:McGinnis,2012). 

Βέβαηα βαζηθή πξνυπφζεζε γηα κηα δηδαζθαιία αλάινγνπ ηχπνπ, είλαη λα 

έρνπλ μεπεξαζηεί δεηήκαηα δηάζπαζεο πξνζνρήο, θαη επηθνηλσλίαο κέζα ζηελ 

ηάμε.Oπσο είλαη γλσζηφ θαη απφ ηε ζεσξία ηνπ Bandura, θαίξηαο ζεκαζίαο δήηεκα 
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ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο πξνζνρήο.(Bandura,1986)Σν 

βαζηθφ επνκέλσο επίηεπγκα ηεο παξνχζαο παξέκβαζεο είλαη  πξσηίζησο ε δηαηήξεζε 

ηεο πξνζνρήο ησλ παηδηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο .Σν γεγνλφο φηη ν 

Αλδξέαο θαηάθεξε λα αθνύεη ηνλ δάζθαιν θαη λα αθνύεη ηνλ ζπκκαζεηή ηνπ, 

απνηεινχλ ζεκαληηθά ςπρνθνηλσληθά επίηεπγκα αλ ιεθζνχλ ππφςε νη εγγελείο 

πεξηνξηζκνί θαη νη δηαηαξαρέο πνπ  επεξεάδνπλ θπξίσο πεξηνρέο ηεο κλήκεο θαη ηεο 

πξνζνρήο. Οη δεμηφηεηεο απηέο πέξα απφ ην γεγνλφο φηη απνηεινχλ ζεκαληηθέο 

επηθνηλσληαθέο ζηξαηεγηθέο, είλαη παξάιιεια απαξαίηεηεο γηα ηελ απξφζθνπηε 

παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ κέζα ζηελ ηάμε θαη επνκέλσο βνεζνχλ ην παηδί λα 

αληαπνθξηζεί απνηειεζκαηηθά κέζα ζην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην. 

 Ζ ελίζρπζε θαη βειηίσζε ηεο ζπγθέληξσζεο θαη ε θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ 

καζεζηαθψλ ή ςπρνθνηλσληθψλ πξνθιήζεσλ/απαηηήζεσο απμάλνπλ ηα θίλεηξα γηα 

ζπκκέηνρε, ζπγθέληξσζε θαη  ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο εηδηθνχο, 

ζε αλάινγεο δξάζεο φπνπ ηα παηδηά ληψζνπλ λα βνεζηνχληαη (Κνπξθνχηαο,2017). 

Παξάιιεια εληζρχεηαη θαη ην αίζζεκα θνηλσληθήο επηηπρίαο κέζα απφ ηελ απνδνρή 

ησλ άιισλ θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο πνπ πξνζθέξεη ε επηηπρήο δηεθπεξαίσζε θάπνησλ 

δξάζεσλ (Βηαηαιάθε & Κνπξθνχηαο, 2017). 

Οη πεξηνρέο πνπ εληνπηζηήθαλ απφ ηελ έξεπλα σο πην ειιεηκκαηηθέο, ήηαλ 

εθείλεο πνπ απαηηνχλ πεξηζζφηεξν πεξίπινθέο δεμηφηεηεο θαη ειηγκνχο, εηδηθά φηαλ ν 

Αλδξέαο εξρφηαλ ζε επαθή κε ηα κέιε κηαο νκάδαο ζπλνκηιήθσλ .Δπεηδή ηα παηδηά 

κε λνεηηθή πζηέξεζε ζπλαληνχλ δπζθνιίεο ζηελ απνθσδηθνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ 

κελπκάησλ ,(Αιεπξηάδνπ,2011), ζηελ επηινγή θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ επίιπζεο 

πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ, θαηαιήγνπλ λα αληηδξνχλ κε απνδηνξγαλσκέλνπο ηξφπνπο 

εθθξάδνληαο επηζεηηθφηεηα, θαη πξνθιεηηθή ζπκπεξηθνξά. (Guralnick2010)  
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Σν παηρλίδη ξφισλ, βνεζά ηα παηδηά λα κπνπλ ζηε ζέζε ηνπ άιινπ, θαη 

ηαπηφρξνλα λα εθηεζνχλ  ζηε ρξήζε ζεηηθψλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, θαζψο θαη ζην 

λα θηλεηνπνηήζνπλ έκθπηεο ηάζεηο κίκεζεο,(Bandura,1977) πνπ φπσο θαίλεηαη 

ππάξρνπλ θαη ζηα παηδηά κε κέηξηα λνεηηθή θαζπζηέξεζε. πρλά ν Αλδξέαο δήισλε 

ζηα καζήκαηα: «Θα θάλσ όηη θάλεη θαη απηόο.». Απηφ πνπ βνεζά ηδηαίηεξα ζηα 

παηρλίδηα ξφισλ ,είλαη ηα ζελάξηα λα είλαη επηιεγκέλα απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπο 

θαη λα πιεζηάδνπλ θαηά πνιχ ηε δηθή ηνπο πξαγκαηηθφηεηα. (Τπνπξγείν Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ-Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην ,2004) 

 Οη επαλαιακβαλφκελεο δηδαζθαιίεο πάλσ ζηελ ίδηα δεμηφηεηα, εμνηθείσζαλ 

ηνλ Αλδξέα, κε ζηξαηεγηθέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη θαηαζηάζεσλ Ζ επαλάιεςε, 

ζπλίζηαηαη ζαλ πξαθηηθή, ζηνλ νδεγφ ηνπ παξφληνο πξνγξάκκαηνο σο θαιή πξαθηηθή 

πνπ βνεζά ζηε γελίθεπζε ησλ γλψζεσλ θαη ζηελ εκπέδσζε ησλ λέσλ γλσζηηθψλ 

θαηαθηήζεσλ. ,( McGinnis,2012)   Σελ άπνςε απηή ελζηεξλίδεηαη θαη ε Αιεπξηάδνπ 

(2011) πνπ ππνζηεξίδεη φηη ηα παηδία κε λνεηηθή πζηέξεζε ρξεηάδνληαη πνιχ 

πεξηζζφηεξεο δνθηκέο ζε ζρέζε κε ηα παηδηά ηεο ηππηθήο αλάπηπμεο. Απηφ είλαη 

απηνλφεην, αλ ζπλππνινγίζνπκε θαη ην γεγνλφο φηη ηα παηδηά απηά δελ 

επεμεξγάδνληαη ηελ πιεξνθνξία απηφκαηα, φπσο ηα παηδηά ηεο ηππηθή αλάπηπμε θαη 

ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα ηελ ελζσκαηψζνπλ ζην ξεπεξηφξην ησλ 

δεμηνηήησλ ηνπο(Heward,2009)  

Ζ έθζεζε ηνπ Αλδξέα ζε ζηξαηεγηθέο θαη ηξφπνπο δηαρείξηζεο ζπγθξνύζεσλ, 

ηνπ ζπκνύ, θαη ησλ πεηξαγκάησλ, ηνπ έδσζαλ ηελ ζρεηηθή  πιεξνθνξία πνπ πηζαλφλ 

λα έιεηπε γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα κπνξνχζε λα αληηδξά. Πέξα απφ ηηο ζπκπεξηθνξέο 

ππνθαηάζηαζεο  ηεο επηζεηηθφηεηαο ,έγηλε πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ησλ αηηηψλ πνπ 

δηαηεξνχλ απηή ηε ζπκπεξηθνξά, θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ απηέο έρνπλ γηα ην 
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παηδί (πξόθιεζε ελδηαθέξνληνο, αλάγθε γηα επηθνηλσλία, απνθπγή δπζάξεζησλ 

ζπλαηζζεκάησλ.) 

Οη ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο άγρνπο θαη ζπγθξνπζηαθψλ θαηαζηάζεσλ, ήηαλ 

δχζθνιν λα δηδαρζνχλ θαη λα αληηθαηαζηήζνπλ θαιά εδξαησκέλεο ζπλαηζζεκαηηθέο 

αληηδξάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ παξνξκεηηθέο ηάζεηο πνπ επίζεο εθθξάδνπλ θαη 

αληαλαθινχλ ηηο γλσζηηθφ-ζπλαηζζεκαηηθέο αδπλακίεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 

κε έλα ψξηκν ηξφπν, θαζψο θαη ηεο απζφξκεηεο βησκαηηθήο καζεζεο 

(Αιεπξηάδνπ,2011.Heward,2009). Ζ δπζθνιία απηή αληηκεησπίζηεθε κε πνιιέο 

επαλαιήςεηο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, θαη αιιαγή ησλ ζπλζεθψλ ηνπ πιαηζίνπ 

.(Emerson,2003) H αιιαγή νκάδαο ε αιιαγή πεξηερνκέλνπ δηδαζθαιηψλ, ε απνδνρή 

ησλ αξλεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο, θαη νη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ελαιιαθηηθνχο  ηξφπνπο  

έθθξαζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, ήηαλ ζπλζήθεο νη νπνίεο ηξνπνπνηήζεθαλ. 

Απφ ην απνηέιεζκα θαίλεηαη ε αιιαγή απηή λα ζπληέιεζε ζεκαληηθά  ζηε βειηίσζε  

ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ ηεο κειέηεο.  

Οη δεμηφηεηεο εηζαγσγήο ζε παηρλίδη ,θαη ζπλεξγαζίαο ζε νκαδηθά παηρλίδηα  

δηαπηζηψζεθε φηη πξνζέιθπαλ πεξηζζφηεξν ην ελδηαθέξνλ ησλ ζπλνκειίθσλ, φπσο 

θαη ε έθθξαζε ζεηηθώλ ζρνιίσλ, πνπ  επηθέξεη ζπλαηζζήκαηα ηθαλνπνίεζεο. Μηα 

επηκέξνπο δξάζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ,θαη είρε ζαλ  ζηφρν ηελ έθθξαζε ζεηηθψλ 

ζρνιίσλ ζηνπο άιινπο ,πξφβιεπε ηελ ηνπνζέηεζε ζρνιίσλ ζε πνιχρξσκν θνπηί. 

Όηαλ ηα παηδηά ζηα πιαίζηα ηεο νκάδαο , δηάβαδαλ ηα ζεηηθά ζρφιηα πνπ είρε γξάςεη 

ν ζπκκαζεηήο ηνπο έδεημαλ ηδηαίηεξν ελζνπζηαζκφ απφ ην ζπλαίζζεκα φηη είραλ γίλεη 

απνδεθηνί.  

πλδπάδνληαο ηα πξφζθαηα δεδνκέλα γηα ηελ πξνέιεπζε θαη ηηο αηηίεο ησλ 

λνεηηθψλ πεξηνξηζκψλ, έλα κεγάιν κέξνο εξεπλεηψλ ππνζηεξίδεη φηη ,εηδηθά φηαλ 
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γίλεηαη ιφγνο γηα κέηξηα θαη ειαθξά λνεηηθή πζηέξεζε, επζχλεηαη ζε πνιχ κεγάιν 

βαζκφ ην θησρφ θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ,θαη ην ζηεξεκέλν απφ θίλεηξα 

νηθνγελεηαθφ πιαίζην, θαζψο θαη ε απνπζία πξψηκσλ θαη εληαηηθψλ παξεκβάζεσλ ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο επηθηλδπλφηεηα (ηνπο ηνκείο/πεδία πνπ ηα παηδηά 

πζηεξνχλ)(Matson,Dixton and Matson,2005)  

Ζ πνιππαξαγνληηθή πξνζέγγηζε ζηελ εξκελεία ησλ δηαηαξαρψλ ππνζηεξίδεη 

φηη γελεηηθνί παξάγνληεο αιιειεπηδξνχλ κε παξάγνληεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

εδξαηψλνπλ ηνπο πεξηνξηζκνχο, αλαδεηθλχνληαο φκσο ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ 

πιαηζίνπ γηα ηελ κείσζε ησλ δεπηεξνγελψλ επηπηψζεσλ αιιά θαη ηνπ βαζκνχ ησλ 

εγγελψλ δπζιεηηνπξγηψλ/πεξηνξηζκψλ. (Αιεπξηάδνπ,2011, ηαζηλφο,2013.Matson θαη 

Barret,1993.Tylenda,Beckett θαη Sachs,2014)  

Μηα ηέηνηα παξαδνρή, νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα, φηη φζν νη εγγελείο δπζθνιίεο 

απνηεινχλ πεξηνξηζκφ ζηελ εμέιημε ησλ αηφκσλ απηψλ, άιιν ηφζν πεξηνξηζκφ 

απνηειεί θαη ην ππνβαζκηζκέλν πεξηβάιινλ κε ηα ειιηπή θίλεηξα. Δπνκέλσο, είλαη 

πνιχ αηζηφδνμεο νη πξννπηηθέο απφ ηελ πηζαλή αιιαγή ησλ ζπλζεθψλ ηνπ πιαηζίνπ 

πνπ ζπληεξνχλ ή εληζρχνπλ έκκεζα ή άκεζα ηηο πξνβιεκαηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο.(Emerson,2003, Matson et al., 2005) Γηα ην ιφγν απηφ πνιχ ζεκαληηθφ 

ξφιν παίδνπλ ν κεγάινο αξηζκφο θαη πνηθηιία εξεζηζκάησλ/ εκπεηξηψλ, έλα πιαίζην 

θνηλσληθήο απνδνρήο θαη ε πξνζαξκνγή ησλ δηδαζθαιηψλ ζε πιαίζην κε ζηφρνπο πνπ 

ελδηαθέξνπλ ηα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ 

Ηδηαίηεξα, ε εδξαίσζε κηαο ππνζηεξηθηηθήο ζρέζεο απνδνρήο αλάκεζα ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ θαη ην παηδί, εληζρχεη θαη επηδξά  απνηειεζκαηηθά ζε δηάθνξα επίπεδα 

θαη ηνκείο ιεηηνπξγίαο, ηξνθνδνηψληαο ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, θαη δεκηνπξγψληαο  

βηψκαηα ηθαλνπνίεζεο θαη απνδνρήο απφ ηνλ θνηλσληθφ ρψξν ζηνλ νπνίν ην παηδί 
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θηλείηαη θαη δξα. Δμάιινπ ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ θηλήηξσλ ηα άηνκα έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη κεησκέλε ή αξλεηηθή εηθφλα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, απφ ηηο  

επαλαιακβαλφκελεο καηαηψζεηο θαη απνηπρίεο πνπ βηψλνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Αξρηθά ,ην ζεηηθφ βίσκα ηεο απνδνρήο θαη δεπηεξεπφλησο έξγα κε κηθξνχο ζηφρνπο, 

θαη επηηπρή απνηειέζκαηα, ζα αληηζηξέςνπλ ηελ εηθφλα ηεο απνηπρίαο θαη νη λέεο 

εκπεηξίεο ζα κεηαηξαπνχλ ζε πεγέο θηλήηξσλ γηα λέα  πξνζπάζεηα, εμαιείθνληαο ηελ 

εηθφλα ηεο επίθηεηεο αβνεζεζίαο (Κσζηαξίδνπ-Δπθιείδε,1999)Σν ίδην ζπλέβε θαη 

κε ηνλ Αλδξέα, πνπ ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, είρε γίλεη απνδεθηφο κέζα 

ζηα πιαίζηα ηεο ηάμεο θαη άξρηζε λα ιεηηνπξγεί κε απνδεθηφ ηξφπν, έηζη ψζηε ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ λα  ζπκθσλεί κε ην πιαίζην θαη ηνπο θαλφλεο πνπ είραλ ηεζεί. 

 Ζ ηζνξξνπία αλάκεζα ζε κηα δεζηή θαη ππνζηεξηθηηθή ζρέζε, θαη ζηε 

ζέζπηζε μεθάζαξσλ νξίσλ ,κέζα ζηα πιαίζηα ηεο νκάδαο, θαίλεηαη λα βνεζά ηα 

παηδηά λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη λα αληαπνθξηζνχλ 

θαιχηεξα δηα κέζσ ησλ δηαθνξεηηθψλ πιαηζίσλ, κε ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζδνθίεο ζηα 

νπνία θαινχληαη λα πξνζαξκνζηνχλ (Raue ,Goldfried,Barkham,1997).  

Κπξίσο φκσο απηφ πνπ θαίλεηαη λα βνήζεζε, ζηε δηθηά καο πεξίπησζε, ήηαλ 

ε έθθξαζε απνδνρήο θαη ζηήξημεο ζηνλ Αλδξέα, θαζψο θαη ε πξνζπάζεηα 

θαηαλφεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ. Δξεπλεηηθά έρεη δηαπηζησζεί φηη ηα παηδηά κε 

ζπκπεξηθνξηθά πξνβιήκαηα είλαη δχζθνιν λα πξνθαιέζνπλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

(Tyres et.al,2006),  πηνζεηνχληαη ζπλήζσο απφ ηνλ πεξίγπξν ακπληηθέο ηαθηηθέο 

αληηκεηψπηζεο  κε αξλεηηθφ ραξαθηήξα ή αθφκα θαη ηηκσξεηηθέο πξαθηηθέο ή 

πξαθηηθέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ απζηεξφηεηα θαη έιεγρν ηεο κε απνδεθηήο 

ζπκπεξηθνξάο .Oη πξαθηηθέο φκσο ηέηνηνπ είδνπο δελ κεηψλνπλ ηελ επηζεηηθφηεηα ή 

ηελ θαηαζηέιινπλ πξφζθαηξα, ελψ  είλαη δπλαηφλ λα ηελ επηδεηλψζνπλ 

(ηαπέξαο,2010) 
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Eπηπιένλ, ε παξέκβαζε, αλεμάξηεηα απφ ην κνληέιν πνπ έρεη ρξεζηκνπνίεζε, 

εζηίαζε ζηελ πξνζαξκνγή ησλ αλαγθψλ ηνπ παηδηνχ θαη ζε ρεηξηζκνχο θαη 

ζηξαηεγηθέο πνπ ηαηξηάδνπλ θαη αιιειεπηδξνχλ θαηάιιεια   κε ην αλαπηπμηαθφ ηνπ 

ζηάδην. Πέξα απφ ηηο γεληθέο πξαθηηθέο ζε θάζε πεξίπησζε ζα ρξεηαζηεί λα γίλεη 

πξνζαξκνγή, ζχκθσλα κε ην δπλακηθφ ηεο νκάδαο θαη ησλ αηνκηθψλ αλαγθψλ 

(ελδηαθέξνληα, ειηθία, δπζθνιίεο θαη δπλαηφηεηεο) (Παληειηάδνπ θαη 

Αλησλίνπ,2008) ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε πεξίπησζεο, έγηλε πξνζπάζεηα λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα ελδηαθέξνληα ηνπ Αλδξέα (θηλεηηθφ παηρλίδη κε κπάιεο).Δπίζεο 

πξνζαξκφζηεθε ην πξφγξακκα κε πιηθφ πξνζηηφ ζηηο καζεζηαθέο ηνπ ηδηαηηεξφηεηεο 

(αζηηθνπνηεκέλεο ελέξγεηεο ,αληί γηα γξαπηέο νδεγίεο) 

πλνςίδνληαο, κε βάζε ηα δηθά καο δεδνκέλα αιιά θαη ηε δηεζλή έξεπλα 

ζεσξνχκε φηη είλαη θαιφ, λα ηεξείηαη ε ζηαζεξή  δνκή ελφο πξνγξάκκαηνο, 

πξνζαξκνδφκελν φκσο ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηεο θάζε πεξίπησζεο θαη ηνπ πιαηζίνπ 

εθαξκνγήο. Οη αλάγθεο ηεο θάζε πεξίπησζεο αλαδχνληαη ζηαδηαθά θαη ελδερνκέλσο 

λα κελ είλαη γλσζηέο απφ ηελ αξρή ζηνλ εθπαηδεπηηθφ/ επαγγεικαηία πνπ εθαξκφδεη 

ηελ παξέκβαζε. Τπνζηεξίδεηαη φηη είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη επειημία θαη δηάζεζε 

γηα εκπινπηηζκφ κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ αγγίδνπλ θαη εγείξνπλ ηα ελδηαθέξνληα ησλ 

παηδηψλ .Με ηνλ ηξφπν απηφ εληζρχνληαη ηα θίλεηξα ηνπο  θαη εδξαηψλεηαη  ν 

ππνζηεξηθηή θαη εκςπρσηηθφο ξφινο ηνπ πξνγξάκκαηνο (θαη ηνπ 

εηδηθνχ/εθπαηδεπηηθνχ) ζηε δηαδηθαζία ηεο απηνβειηίσζεο ηνπ παηδηνχ. Απηφ 

δειψλεη εμάιινπ θαη ν ξφινο ηεο θαζνδήγεζεο (coaching), πξαθηηθήο πνπ 

ζπλίζηαηαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν, φπνπ ν εθπαηδεπηηθφο δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ 

απιή  δηδαζθαιία, αιιά αλαιακβάλεη ξφιν κέληνξα, πιαηζηψλνληαο ζηαζεξά ηα ηα 

παηδηά, ππνθαζηζηψληαο γνληθά πξφηππα ζπκπεξηθνξψλ (Rhodes θαη Beneice,2002). 
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ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ 

Σα απνηειέζκαηα ηεο  παξνχζαο έξεπλαο ,κε ηε κειέηε θαη εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Skillstreaming the Elementary school ζε παηδί κε κέηξηεο λνεηηθέο 

δπζθνιίεο έδεημαλ βειηηψζεηο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο  πεξηνρέο ηεο θνηλσληθήο 

ηθαλφηεηαο, θπξίσο φζεο εκπιέθνπλ δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, κέζσ ηεο δηδαζθαιία 

ζεηηθψλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. Ο εξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο πνπ επηιέρζεθε, ήηαλ ε 

κειέηε πεξίπησζεο. Έλαο απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν 

ζρεδηαζκνχ εξεπλψλ είλαη φηη ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη γεληθεχζηκα ζην γεληθφηεξν 

πιεζπζκφ ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε, κπνξνχλ φκσο λα γίλνπλ νδεγφο γηα 

κειέηεο κε κεγαιχηεξν δείγκα παηδηψλ, έηζη ψζηε ε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ 

λα αθνξά κεγαιχηεξν πιεζπζκηαθφ εχξνο. 

 Παξά ην γεγνλφο φηη ζην ρσξνρξνληθά πεξηνξηζκέλν πιαίζην ηεο κειέηεο ην 

παηδί ηεο πεξίπησζεο θαηάθεξε λα αληαπνθξηζεί κε απνδεθηφ ηξφπν, δελ έρεη 

δηαπηζησζεί αλ θαη θαηά πφζν ,ζε έλα πην ειεχζεξν θαη ιηγφηεξν πξνθαζνξηζκέλν 

πιαίζην ην παηδί ζα κπνξνχζε λα αληαπνθξηζεί ην ίδην ιεηηνπξγηθά. ε κηα επφκελε 

πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο ελδείθλπηαη λα ζπκπεξηιεθζεί θαη ην πιαίζην ηνπ 

δηαιείκκαηνο, γηα λα ειεγρζεί ε εκπέδσζε ησλ θαηλνχξησλ δεμηνηήησλ, ζε ιηγφηεξν 

θαηεπζπληηθά πιαίζηα. Γεληθά, φπσο έρεη επηζεκαλζεί θαη ζε πνξίζκαηα 

πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ ,κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πξνθιήζεηο ησλ παξεκβάζεσλ 

είλαη ε δηαζθάιηζε ησλ ζπλζεθψλ εθείλσλ πνπ ζα επηηξέςνπλ ηε δηαηήξεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη κεηά ηε ιήμε ελφο πξνγξάκκαηνο, φρη κφλν ζε ζπλζήθεο ίδηεο κε 

εθείλεο ησλ δηδαζθαιηψλ πνπ πξνεγήζεθαλ αιιά θαη ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα. 

Δπεηδή ηα ρξνληθά φξηα ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ πεξηνξηζκέλα, ε 

επεμεξγαζία ησλ θνηλσληθψλ  δεμηνηήησλ  παξέκεηλε ζηα αξρηθά ζηάδηα θαηάθηεζεο 
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ησλ βαζηθψλ ζπζηαηηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ ,θαζψο  δελ ππήξρε ρξνληθφ πεξηζψξην γηα 

εκβάζπλζε ζε πεξεηαίξσ επεμεξγαζία θαη ζηε ρξήζε κεηαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ. 

Δίλαη ζεηηθφ ,φηη κε ηε ρξήζε ηνπ παξφληνο αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηα πιαίζηα 

ηεο εθαξκνγήο ηνπ κνληέινπ, ν εληνπηζκφο κηθξψλ θαη μεθάζαξσλ ζηφρσλ ζε 

δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο θνηλσληθήο ηθαλφηεηαο πνπ κπνξεί λα απνδεηρζεί 

ειιεηκκαηηθή, είλαη  βνεζεηηθή γηα ην δάζθαιν ή ηνλ εκςπρσηή ζε κηα ηέηνηα 

δηαδηθαζία.  

Πέξα απφ ηηο επαλαιήςεηο ίζσο ζα ήηαλ αλάγθε λα δηδαρζνχλ θαη άιινη 

παξφκνηνη ή παξαπιήζηνη ζηφρνη ,πνπ ζπζπεηξψλνληαη γχξσ απφ ηελ ίδηα θνηλσληθή 

δεμηφηεηα, θαη πνπ εζηηάδνπλ ζε δηαθνξεηηθέο φςεηο ηεο. Απηφ έγηλε πξνζπάζεηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ παξνχζα κειέηε, αιιά ηα ρξνληθά ηεο πιαίζηα δελ επέηξεςαλ 

ηελ εκπινθή πεξηζζφηεξσλ ζηφρσλ. Γηα παξάδεηγκα, κειεηψληαο ηνλ ζπκφ, 

δηδάρζεθαλ θαη ζηφρνη πνπ εζηηάδνπλ ζε ηερληθέο ραιάξσζεο αιιά θαη δεμηφηεηεο 

ελζπλαίζζεζεο.  

Έλαλ αθφκα πεξηνξηζκφ, απνηειεί θαη ην αλνκνηνγελέο ηκήκα  ζην νπνίν ν 

Αλδξέαο θιήζεθε αξρηθά λα ζπκκεηάζρεη. Ζ εηεξνγέλεηα ησλ δηαηαξαρψλ δελ 

απνηειεί απαξαίηεηα πεξηνξηζκφ, γηαηί ππάξρεη εκπινπηηζκφο θαη παξαθίλεζε απφ ηα 

άιια παηδηά, φκσο ζηα ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα ηνπ Αλδξέα, ήηαλ πεξίπινθν λα 

αληαπνθξηζεί ηθαλνπνηεηηθά ζηηο αιιειεπηδξάζεηο κηαο κεγάιεο νκάδαο. Έηζη ζε έλα 

πξψην ζηάδην, έγηλε πξνζπάζεηα λα εμαζθεζεί  ηνπιάρηζηνλ ζηε δπαδηθή ζρέζε κε 

έλαλ  ζπλνκήιηθν ηνπ θαη ζηαδηαθά λα εθηίζεηαη ζε επξχηεξεο αιιειεπηδξάζεηο 

Δπίζεο νη εγγελείο δηαηαξαρέο θαη ε αδπλακία ξχζκηζεο ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ ηνπ παηδηνχ ηεο κειέηεο, έθεξλαλ αξθεηέο δπζθνιίεο 

ζηε ζπλεξγαζία θαη ζην ζρεκαηηζκφ νκάδαο. Ζ δπλακηθή ησλ ζρέζεσλ πνπ 
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δεκηνπξγνχζε ν Αλδξέαο κε παηδηά πνπ αληηπαζνχζε, ραξαθηεξίδνληαλ απφ ζθνδξέο 

ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο  θαη πξνθαινχζε ηδηαίηεξα πξνθιεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, 

κε απνηέιεζκα θάπνηεο δηδαζθαιίεο λα είλαη αδχλαην λα πξαγκαηνπνηεζνχλ. Γηα ην 

ιφγν απηφ ρξεηάζηεθε λα γίλνπλ αιιαγέο ζηε ζχζηαζε ηεο νκάδαο κε ηελ εχξεζε 

λέσλ κειψλ πνπ λα ζπκβαδίδνπλ ζε ιεηηνπξγηθφηεηα, αιιά θαη πνπ λα ππάξρνπλ 

ηνπιάρηζηνλ  νπδέηεξα ζπλαηζζήκαηα. 

Ζ αιιαγή, απηή ήηαλ αλαγθαίν λα γίλεη, απφ ηελ άιιε γηα έλα νξηζκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα, ην πιαίζην δελ ήηαλ  πξνβιέςηκν θαζψο ρξεηάζηεθε ρξφλνο 

πξνζαξκνγήο κε ην λέν κέινο, αλίρλεπζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ, θαζψο θαη 

δηεξεχλεζε ησλ πξαθηηθψλ πνπ ζα δεκηνπξγνχζαλ κηα νκαιή ζρέζε κεηαμχ ηνπο.  

Ο καζεηήο γηα ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε παξνχζα κειέηε παξνπζίαζε 

δπζθνιία ζηελ εθηέιεζε ησλ βεκάησλ ζηηο πεξηζζφηεξεο  δεμηφηεηεο, θαη ρξεηάζηεθε 

λα γίλεη πξνζαξκνγή θαη λα αλαιχνληαη νη θνηλσληθνί ζηφρνη ζε αθφκα κηθξφηεξα 

βήκαηα. Ο ρξφλνο παξακνλήο ζην θάζε βήκα θξίζεθε ζθφπηκν λα είλαη κεγαιχηεξνο 

έηζη ψζηε λα γίλεη αληηιεπηή ε δηαδηθαζία απφ ην καζεηή 

΄ηελ παξνχζα  παξέκβαζε, ε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ήηαλ πεξηνξηζκέλε, θαη 

ε επηθνηλσλία καδί ηνπο αξθεηά δχζθνιή, ιφγσ ηνπ εξγαζηαθνχ θφξηνπ .Τπήξραλ 

επηπιένλ ελδείμεηο απφ ην ηζηνξηθφ ηνπ παηδηνχ, φηη ε νηθνγέλεηα εζηίαδε πεξηζζφηεξν 

ζε αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο θαη θαηαθηήζεηο θαη ιηγφηεξν ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

επηθνηλσλία ηνπ θαη ηελ θνηλσληθή ηνπ πξνζαξκνγή. Σν θνκκάηη επνκέλσο πνπ 

πξνέβιεπε ηε γελίθεπζε ζην ζπίηη ,δελ έρεη δηαπηζησζεί αλ πξαγκαηνπνηήζεθε. 

Δπίζεο, κέζα απφ ηε κειέηε ηνπ ηζηνξηθνχ, θαη πξνεγνχκελεο αμηνινγήζεηο 

εληνπίζηεθε θαη ην γεγνλφο, φηη ίζσο είραλ δεκηνπξγεζεί αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

ζηνλ Αλδξέα  ,ηα ζπλαηζζήκαηα δήιηαο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηνλ εξρνκνχ ηνπ 
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δεχηεξνπ παηδηνχ ηεο νηθνγέλεηαο, θαζψο θαηαγξάθεθε απφηνκε κεηαζηξνθή ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ κεηά απφ ην γεγνλφο απηφ, πξάγκα πνπ ρξίδεη πεξεηαίξσ 

δηεξεχλεζεο θαη ςπρνινγηθήο εμέηαζεο. 

Απφ ηελ επηθνηλσλία κε ηε κεηέξα, αλαδείρζεθαλ αληηιήςεηο καηαίσζεο ησλ 

πξνζδνθηψλ ηεο ,αιιά θαη αληηιήςεηο ειιεηκκαηηθήο εηθφλαο γηα ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ. 

Σν εξσηεκαηνιφγην δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ πνπ ρνξεγήζεθε ζηε κεηέξα θαη 

παηδί αλέδεημε δηάζηαζε ζηηο απφςεηο ηνπο γηα ηελ πξφνδν ηνπ καζεηή. ηελ 

απηναλαθνξά ηνπ ν καζεηήο θαηέγξαςε βειηίσζε ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο, 

ελψ ε κεηέξα παξέκεηλε ζηαζεξή ζηελ άπνςε γηα ηε ζηαζηκφηεηα ηνπ 

Δίλαη γλσζηφ, φηη νη νηθνγέλεηεο παηδηψλ κε λνεηηθά εκπφδηα, πεξλνχλ 

πεξηφδνπο έληνλνπ άγρνπο θαη αληζνξξνπίαο. Ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζηε 

δηάζηαζε αλάκεζα ζηηο πξνζδνθίεο ηνπο θαη  ζηελ ξεαιηζηηθή απφδνζε ηνπ 

παηδηνχ.(Wilker,1981) H πξνζαξκνγή ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη εχθνιε 

ππφζεζε. Απαηηεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε δηαρείξηζε έληνλσλ ζπλαηζζεκάησλ 

απειπηζίαο αθφκα θαη πέλζνπο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ ηνπο. Οη επηζηήκνλεο 

αλαγλσξίδνπλ επαλαιακβαλφκελα ζπλαηζζήκαηα ζιίςεο αιιά θαη βειηίσζεο ζηε 

δηαδξνκή ηνπο απηή(Wilker,1981.Κhamis,2006)Eεπηπιένλ ζέκαηα ησλ γνλέσλ φπσο 

ην εξγαζηαθφ θνξηίν, ην ρακειφ κνξθσηηθφ θαη θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν, αιιά 

θαη δεηήκαηα δηθήο ηνπο ςπρνπαζνινγίαο, επεξεάδνπλ φρη κφλν ην ρεηξηζκφ ησλ 

δπζθνιηψλ αιιά αθφκα θαη ηελ παγίσζε ε ηελ πεξαηηέξσ επηδείλσζή ηνπο 

Αθφκα, πην πξφζθαηεο έξεπλεο θάλνπλ ιφγσ γηα κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα 

αλάπηπμεο θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ ζε κεηέξεο παηδηψλ κε λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε, (Zeedyk & Blacher,2017) θαζψο θαη κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα  άγρνπο ζε 

ζρέζε κε κεηέξεο παηδηψλ ζηελ ηππηθή αλάπηπμε, αιιά θαη κεηέξεο παηδηψλ κε άιιεο 
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δηαηαξαρέο(Verma,Strivastava,Kumar,2016)Οη γνληθέο απηέο δηαηαξαρέο είλαη δπλαηφλ λα 

επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ ςπρνινγία, αιιά θαη ηελ ςπρνθνηλσληθή πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ. 

Όπσο θάλεθε θαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, ε κεηέξα δπζθνιεχηεθε πνιχ λα 

εκπηζηεπηεί ηηο δειψζεηο γηα βειηίσζε ησλ δπλαηνηήησλ  ηνπ παηδηνχ ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα. 

ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

  Σα δεδνκέλα ησλ απνηειεζκάησλ κεηά ην ηέινο ηεο παξεκβάζεο 

Skillstreaming, ζεκείσζαλ βειηηψζεηο ζε πνηθίινπο ηνκείο θαη εθθάλζεηο ηεο 

θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο. Παξά ην γεγνλφο φηη ζεκεηψζεθε βειηίσζε, ζηα φξηα ηνπ 

ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ πνπ απηή πξνζαξκφζηεθε, δελ είλαη επηβεβαησκέλν, εάλ  ην 

παηδί γελίθεπζε ηεο θαηλνχξηεο γλψζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή απφδνζε ζε 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. 

Μηα επφκελε έξεπλα ζα κπνξνχζε ελδερνκέλσο λα εζηηάζεη ζην ρψξν ησλ 

δηαιεηκκάησλ γηα λα ππάξρεη ζηαζεξνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη ελίζρπζε ζηε 

γελίθεπζε ζε δηαθνξεηηθά θαη πεξηζζφηεξν ειεχζεξα πιαίζηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. 

Δπεηδή ε παξνχζα παξέκβαζε, ζπκπεξηιακβάλεη πνιιά επίπεδα δξάζεο 

(.δηδαζθαιίεο, αμηνινγήζεηο, θαηαγξαθέο ζπκπεξηθνξάο, ελεκέξσζε γνλέσλ ) θαη 

εκπεξηέρεη πνηθίιεο πξαθηηθέο, θαιφ ζα ήηαλ λα ζπκπεξηιεθζεί ζε έλα πην 

νξγαλσκέλν πιαίζην, κε ελεκέξσζε θαη ζπκκεηνρή πεξηζζφηεξσλ κειψλ θαη θνξέσλ 

ηνπ ζρνιείνπ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ζπλεξγαζία πεξηζζφηεξσλ απφ έλαλ 

εθπαηδεπηηθoχο κε ζθνπφ  λα εμαζθαιηζηεί ε γελίθεπζε ησλ ζεηηθψλ ηεο 

απνηειεζκάησλ, θαη ε θνηλή αληηκεηψπηζε απφ φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο 

παξέκβαζεο ζα ήηαλ βνεζεηηθφ λα έρεη πξνβιεθζεί θαη ρξφλνο γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε 



210 
 

ησλ απνηειεζκάησλ .Ζ δηαξθήο ππελζχκηζε, θξίλεηαη αλαγθαία ,ηδηαίηεξα ζε  παηδηά 

πνπ δπζθνιεχνληαη ιφγσ δηαηαξαρψλ ζηελ επηηειεζηηθή ιεηηνπξγία(Clements,2003) 

ηνπ εγθεθάινπ, θαη δπζθνιεχνληαη λα κεηαθέξνπλ ηε λέα γλψζε ζε δηαθνξεηηθά 

πιαίζηα(Heward,2009)Δπνκέλσο θξίλεηαη σθέιηκν νη παξεκβάζεηο λα έρνπλ 

δηαρξνληθφ ραξαθηήξα κε ζθνπφ ηελ εδξαίσζε λέσλ δεμηνηήησλ. Ζ αθνκνίσζε ηεο 

πιεξνθνξίαο ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα αθνκνησζεί απφ ηα παηδηά κε 

λνεηηθνχο πεξηνξηζκνχο, ζχκθσλα κε ηελ Αιεπξηάδνπ,2011.Μέζα απφ ηελ πξάμε θαη 

ηελ εκπεηξία ηεο εθαξκνγήο ελφο ηέηνηνπ κνληέινπ, έγηλε θαλεξφ φηη ρξεηάδνληαλ 

πεξεηαίξσ επεμεξγαζία ,πξνθεηκέλνπ ην παηδί, λα εκβαζχλεη ζε κεηαγλσζηηθέο 

ζηξαηεγηθέο. πνπ πξνβιέπνληαλ γηα ηελ δηδαζθαιία θάζε δεμηφηεηαο. 

Πέξα απφ ηελ ελεκέξσζε θαη ζπλεξγαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, 

πάλσ ζηελ εθαξκνγή  βέιηηζησλ πξαθηηθψλ απφ ηα απνηειέζκαηα πξφζθαησλ 

εξεπλψλ, θχξηα αλαγθαηφηεηα είλαη λα ζπκπεξηιεθζεί ε εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε 

ησλ γνλέσλ γηα ηέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα θαη ηνλ ηξφπν πνπ ν γνλέαο ζα πξέπεη λα 

ιεηηνπξγεί ζηελ ππνζηήξημε δξάζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ 

ησλ παηδηψλ, θαη θπξίσο ελεκέξσζε γηα ηηο δπλαηφηεηεο ησλ παηδηψλ ηνπο. 

ηα πιαίζηα κηαο επξχηεξεο επαηζζεηνπνίεζεο ζα κπνξνχζε λα απνδεηρζεί 

ηδηαίηεξα ρξήζηκε ε ελεκέξσζε γνλέσλ παηδηψλ ζηελ ηππηθή αλάπηπμε, γηα ηε θχζε 

ησλ δηαηαξαρψλ θαη ηηο  πξαθηηθέο αληηκεηψπηζεο ησλ παηδηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ 

ζπκπεξηθνξηθά πξνβιήκαηα. Όπσο έρεη ήδε αλαιπζεί ε έλλνηα ηεο έληαμεο είλαη κηα 

αξθεηά δχζθνιε ππφζεζε, ηδηαίηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα πξνθιεηηθέο ζπκπεξηθνξέο 

Γχζθνια δεκηνπξγνχληαη επλντθά ζπλαηζζήκαηα γηα ηα παηδηά απηά θαη θξίλεηαη 

αλαγθαίν λα ππάξμεη αιιαγή ησλ αληηιήςεσλ πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 
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Σέινο, ζε κηα επφκελε πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζα 

κπνξνχζε λα απνηειέζεη πξφθιεζε ε δεκηνπξγία νκάδσλ ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη 

παηδηά ζηελ ηππηθή αλάπηπμε, θαζψο ην πξφγξακκα πξνβιέπεη πξαθηηθέο πνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζε φια ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο αλεμάξηεηα απφ ηελ 

πξνέιεπζή ηνπο. 

πλνςίδνληαο, φηαλ έρνπκε λα αληηκεησπίζνπκε ζπκπεξηθνξηθέο δηαηαξαρέο, 

πνπ βαζίδνληαη ελ κέξεη ζε εγγελήο πεξηνξηζκνχο, ρξεηάδεηαη εηιηθξηλή θαηαλφεζε 

γηα ηε θχζε ησλ δπζθνιηψλ θαη ηεο πξνέιεπζήο ηνπο. Καηαλνψληαο φηη νη ζπλζήθεο 

ηνπ πεξηβάιινληνο εμαξηψληαη απφ πνιινχο επηκέξνπο παξάγνληεο θαιφ ζα ήηαλ λα 

ππάξρεη έλα ζπλερηδφκελν θαη δηαξθέο πξφγξακκα πνπ ηα παηδηά ζα κπνξνχλ λα 

θαιιηεξγνχλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο θαη ζα είλαη ηθαλά λα θαηαλνήζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο 

θαη ηνλ θφζκν. Ηδηαίηεξα, ρξήζηκφ είλαη ε έξεπλα θαη ε παξέκβαζε λα επηκέλεη ζηε 

γελίθεπζε ησλ λέσλ θαηαθηήζεσλ θαη ζηαζεξνπνίεζε ησλ βειηηψζεσλ.  

Δπίζεο, ν ρψξνο ηνπ ζρνιείνπ, ην νπνίν επαλαπξνζδηνξίδνληαο ην ξφιν ηνπ 

ζα κπνξνχζε λα γίλεη ηφπνο ειεχζεξεο έθθξαζεο ησλ αλαγθψλ φισλ ησλ παηδηψλ θαη 

ρψξνο απνδνρήο θαη ζπλεξγαζίαο, ζέηνληαο ζε πξνηεξαηφηεηα θνηλσληθέο   

δεμηφηεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη ην ρεηξηζκψλ θαηαζηάζεσλ ζηελ θαζεκεξηλή 

δσή θαη ελζσκαηψλνληάο ηελ θαη επίζεκα ζην θπξίσο αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ 

ζρνιείνπ. Σέινο, πξνθεηκέλνπ λα εμειίρζε έλα παηδί θνηλσληθά ρξεηάδεηαη λα ππάξμεη 

ελεκέξσζε θαη ππνζηήξημε γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ κε ηελ αλάπηπμε ησλ δηθψλ 

ηνπο δεμηνηήησλ ζηα ζέκαηα ρεηξηζκνχ ησλ πξνβιεκάησλ ζηελ θνηλσληθή ηθαλφηεηα, 

κε βαζηθφ άμνλα, ηελ πίζηε ζηε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο. 
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Ση πξνεγείηαη Υξόλνο 

εθθίλεζεο 

πκπεξηθνξά Υξόλνο 

ιήμεο 

 9.40 Αθνινπζεί θάπνην παηδί 9.43 

9.43 Δκπιέθεηαη ζε θξαζηηθή επίζεζε 9.50 

 9.50 Δλαζρφιεζε κε δξαζηεξηφηεηα πνπ 

δελ επηηξέπεηαη απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο.(Κισηζάεη ηνλ θάδν 

αλαθχθισζεο) 

9.53 

 9.53 Κάζεηαη ζε κηα παξέα ζπλνκειίθσλ 

ρσξίο λα ζπκκεηέρεη ζε απηφ πνπ 

θάλνπλ 

10.00 

 11.30 Πεηξάδεη ζπγθεθξηκέλα παηδηά θαη 

δελ είλαη απνδεθηφ. Δθείλνο δείρλεη 

λα ηθαλνπνηείηαη απφ ηελ αξλεηηθή 

αληίδξαζε ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ 

11.35 

 11.35 Πεηξάδεη θάπνηα παηδηά θαη γίλεηαη 

απνδεθηφο θαζψο απηή ε 

ζπκπεξηθνξά ζπκβαδίδεη κε ηε 

δηάζεζε φισλ ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ. 

11.45 

 

 11.45 Γέρεηαη θαη εθδειψλεη ζσκαηηθφ 

πείξαγκα απφ θάπνηνλ ζπκκαζεηή 

11.48 

 11.48 Γέρεηαη πξνθνξηθφ πείξαγκα 11.50 

12.25 Απεηιεί ζπκκαζήηξηά ηνπ ζην 

θάζκα ηνπ Απηηζκνχ 

12.28 

12.28 Δπηηίζεηαη ζσκαηηθά ζε ζπκκαζεηή 

ηνπ 

12.35 

 

Γηαδηθαζία: Ο παξαηεξεηήο θαηαγξάθεη ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ ζεσξεί ζεκαληηθφηεξεο 

,θαζψο θαη ηε δηάξθεηα πνπ απηέο ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιιείκαηνο 

 

Δπηζθόπεζε: Οη παξαπάλσ ζπκπεξηθνξέο θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο κέζν 

αιιειεπίδξαζε κε ηνλ θνηλσληθφ θφζκν θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε κε ην πεξηβάιινλ 

ηνπ ζρνιείνπ.( πκκαζεηέο δάζθαινη.) Σν παηδί δείρλεη λα κελ αληηιακβάλεηαη φηη νη 

ζπγθεθξηκέλεο αληηδξάζεηο δελ γίλνληαη απνδεθηέο θαη φηη δελ νδεγήζνπλ ζηε δεκηνπξγία 
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επηηπρψλ αιιειεπηδξάζεσλ. Δπηπιένλ  δελ είλαη αθφκα μεθάζαξε πνηα είλαη ε πεγή ηνπ 

θνηλσληθνχ ειιείκκαηνο. Δηδηθφηεξα αλ ην παηδί γλσξίδεη πνηα είλαη ε απνδεθηή 

ζπκπεξηθνξά, αιιά δπζθνιεχεηαη ζηελ εθαξκνγή ηεο, ή ηνπ ιείπεη ε γλψζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθήο δεμηφηεηαο ζην δεδνκέλν θνηλσληθφ ζελάξην, επνκέλσο θαη δε 

γλσξίδεη ηνλ ηξφπν πνπ ζα πξέπεη λα αληηδξά.
2
 

                                                           
2
 Ρολλοί ερευνθτζσ ςτον τομζα τθσ διδαςκαλίασ κοινωνικών δεξιοτιτων επιςθμαίνουν τθ διαφορά 
ανάμεςα ςτο ζλλειμμα τθσ γνώςθσ τθσ κοινωνικισ δεξιότθτασ(can’t/skill deficit) και ςτο ζλλειμμα 
που αφορά κακαρά τθν απόδοςθ αυτισ τθσ δεξιότθτασ ςε δεδομζνθ κοινωνικι 
περίςταςθ(won’t/performance deficit).Ερευνητζσ που αςχολήθηκαν με τη ςυγκεκριμζνη περιοχή 
είναι οι Gresham(2002),Gresham et al.(2006),Gresham,Sugai,and Horner(2001)ςτο :Mc Ginnis,2012 
ς.3 
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Παράρτημα.2

 Πρωτόκολλο καταγραφήσ ςυμπεριφοράσ  

 ΔΕΞΛΟΤΘΤΕΣ ΤΑΞΘΣ.   5/2/18.Ώρα 11.45-12.30 

υχνά 
παρατηροφμενη 
ςυμπεριφορά 

Θετική 
ςυμπεριφορά 
 

υχνότητα 
 

Σι προηγήθηκε Αρνητική 
ςυμπεριφορά  

υχνότητα 

Ακατάλληλα –
άςχετα ςχόλια 

  Ρρόκλθςθ ενδιαφζροντοσ 
Για το άτομό του 

Πποτε ζβλεπε 
ζναν ενιλικο 
ςε 
φωτογραφία 
ζλεγε ¨θα 
κάνει ζρωτα». 
όταν ζβλεπε 
κορίτςι ςε 
φωτογραφία 
ςχολίαηε 
«Περιμζνει τον 
άντρα» 

3+ 

Άλλα άςχετα 
ςχόλια 

  Ρρόκλθςθ 
ενδιαφζροντοσ/Ρροςοχισ 
Για το άτομό του 

Σε μια 
ςυηιτθςθ για 
τα πράγματα 
που 
μακαίνουμε να 
κάνουμε όπωσ 
το μπάςκετ, 
εκείνοσ 
ανζφερε 
ςυνεχώσ για 
κάποια παιδιά 
που τον 
πειράηουν ςτθ 
γειτονιά και 
τον κυμώνει 

3+ 

Διαχειρίηεται τθν 
κατάςταςθ του 
να κζλει κάτι 
που να μθν είναι 
δικό του 

  Ρρόκλθςθ ενδιαφζροντοσ Σχολίαηε τα 
βραχιόλια τθσ 
φοιτιτριασ και 
άγγιηε το 
βραχιόλι 
ςυμμακιτριάσ 
του. Ζκανε 
παράκλθςθ για 
να του το 
δώςει 

3+ 

Ομαδική δραςτηριότητα. Δεν ικελε να ηωγραφίςει το κζμα που ηθτικθκε. «Ζνα αγαπθμζνο  χόμπι». 
Ηωγράφιςε ζνα ανκρωπάκι κυμωμζνο. 

Ομαδική δραςτηριότητα. Μετά από παρακίνθςθ ηωγράφιςε μια κικάρα.Το αγαπθμζνο του μουςικό όργανο 

Επίμονεσ 
ερωτιςεισ 

   ωτάει πότε 
κα παίξουμε 
με μπάλα. 

2 

Κάνει κάτι 
άςχετο 

   Ραίηει με 
μπάλα 

1 

Χαιρετάει όταν 
μπαίνει κάποιοσ 

Εκδιλωςε 
χαρά όταν είδε 
τθ φοιτιτρια 
που κα 
εκτελζςει το 
πρόγραμμα 

    

Διάςπαςθ 
προςοχισ  

  Ρρόκλθςθ προςοχισ Ηθτοφςε 
επίμονα να 
πάει τουαλζτα  

3+ 

Κάκεται ςτθ 
κζςθ του 

Κάκεται ςτθ  
κζςθ του  

 Ραρουςίαςθ εικόνων για 
τον τρόπο που κάκεται 
ζνασ μακθτισ ςτο κρανίο. 
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Πξσηόθνιιν θαηαγξαθήο ζπκπεξηθνξάο 

 

  

 Διάλειμμα  Θμερομηνία:5/2/17 Ϊρα:11:30-11:45 

υχνά 

παρατηροφμενη 

ςυμπεριφορά 

Θετική 

ςυμπεριφορά 

υχνότητα Αρνητική 

ςυμπεριφορά 

Σι προηγήθηκε υχνότητα 

Δεξιότητεσ 

δημιουργίασ μιασ 

φιλικήσ ςχζςησ 

 

Δυςκολία να μπει 

ςε μια ομάδα 

/ΔυςκολίαΝα 

ξεκινιςει  μα 

ςυηιτθςθ./ 

Δυςκολία να 

προτείνει μια 

δραςτθριότθτα 

 

Ρλθςιάηει κάποια 

παιδιά χωρίσ 

επιτυχία 

    

 

 

Αποτυχθμζνθ 

προςπάκεια να 

ειςαχκεί ςε 

παιχνίδι. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

2 

 

 

3+ 

Δεξιότητεσ 

διαχείριςησ άγχουσ 

 

Διαχείριςθ τθσ 

κατάςταςθσ του 

αποκλειςμοφ 

 

Καταλιγει να παίηει 

μόνοσ/Ρεριφζρεται 

άςκοπα 

   Ρολλζσ 

προςπάκειεσ 

προςζγγιςθσ 

παιδιών 

τυπικισ 

ανάπτυξθσ ςτο 

διάλλειμα 

 

3+ 

 

 

 

 

 

3+ 

Κοροϊδεφει-

Ρειράηει 

    3 

Τον πειράηουν     1 

Δεξιότητεσ 

εναλλακτικζσ ςτην 

επιθετικότητα 

  Δεν αντιδρά. 

Κάποιο παιδί 

απζςπαςε τα 

γυαλιά μυωπίασ 

 1 
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Αντίδραςθ ςε  

Ρείραγμα 

από τον .Α και 

δεν αντζδραςε 

ενώ δεν τον 

ενόχλθςε που 

δεν ζβλεπε 

κακαρά 

 

 

Παξάξηεκα3 

 ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΣΘΡΘΘ 

ΔΕΞΙΟΣΘΣΕ ΕΠΙΒΙΩΘ ΜΕΑ ΣΘΝ ΣΑΞΘ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΕΙΣΑΙ ΜΕΑ ΣΘΝ ΣΑΞΘ 

ΑΠΟ ΔΤΟ ΠΑΡΑΣΘΡΘΣΕ  

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ :                                                    ΣΑΞΘ: Μζςη βαθμίδα 

ΠΑΡΑΣΘΡΘΣΕ: Ερευνήτρια/Ειδική παιδαγωγόσ 

 

Κωδικοποίθςθ 0 1 2 3 3+ 

ΔΕΞΛΟΤΘΤΕΣ      

1.ΑΚΟΥΕΛ ΡΟΣΕΚΤΛΚΑ ΤΘ ΔΑΣΚΑΛΑ    

ΔΕΞΛΟΤΘΤΑ            (LISTENING) 

   

 

 

  

 

 

          

1.ΑΚΟΤΔΗ ΣΟΝ ΤΜΜΑΘΖΣΖ ΣΟΤ         

ΓΔΞΗΟΣΖΣΑ        (LISTENING) 

     

 

10..ΓΗΑΚΟΠΣΔΗ ΣΟ ΤΜΜΑΘΖΣΖ ΣΟΤ 

ΟΣΑΝ ΜΗΛΑΔΗ Ο ΤΜΜΑΘΖΣΖ ΣΟΤ 

 

      

10.ΓΗΑΚΟΠΣΔΗ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ                

ΓΔΞΗΟΣΖΣΑ     (IGNORING 

DESTRUCTION) 
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10.ΕΖΣΑΔΗ ΝΑ ΠΑΔΗ ΣΟΤΑΛΔΣΑ 

10.ΕΖΣΑΔΗ ΝΑ ΚΑΝΔΗ ΚΑΣΗ ΑΛΛΟ 

 

10.ΚΑΝΔΗ ΚΑΣΗ ΑΛΛΟ(ΠΥ.ΠΑΗΕΔΗ 

ΜΠΑΛΑ 

 

7.ΚΑΝΔΗ ΑΚΑΣΑΛΛΖΛΑ 

ΥΟΛΗΑ(ΒΡΗΕΔΗ-ΑΠΔΗΛΔΗ) 

 

     

     

     

7.ΤΝΔΗΦΔΡΔΗ ΣΖ ΤΕΖΣΖΖ 

 

7.ΚΑΝΔΗ ΑΚΑΣΑΛΛΖΛΑ ΑΥΔΣΑ 

ΥΟΛΗΑ  

     

 

7.ΚΑΝΔΗ ΔΝΟΥΛΖΣΗΚΔ  ΔΠΗΜΟΝΔ 

ΔΡΧΣΖΔΗ 

 

     

58.ΕΖΣΑΔΗ ΚΑΣΗ ΠΟΤ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΓΗΚΟ 

ΣΟΤ 

(ΠΥ.ΒΡΑΥΗΟΛΑΚΗΑ) 
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ΔΕΞΙΟΣΘΣΕ ΤΝΑΨΘ ΦΙΛΙΑ                     0             1              2            3               3+ 

ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘ 

21..ΚΑΝΕΛ ΚΟΡΛΛΜΕΝΤΑ 

     

 

 

ΑΡΝΘΣΙΚΘ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

21.ΑΚΑΤΑΛΛΘΛΑ ΣΧΟΛΛΑ(ΕΡΛΚΕΤΛΚΑ 

/ΥΒΛΣΤΛΚΑ) 

 

     

ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘ 

17.ΜΡΑΛΝΕΛ ΣΕ ΜΛΑ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΑ (JOIN 

IN) 

     

ΑΡΝΘΣΙΚΘ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

17.ΑΝΕΛΤΑΛ ΝΑ ΣΥΝΕΓΑΣΕΛ ΚΑΛ ΝΑ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΛ 

 

 

  

     

ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘ 

8.ΡΟΣΦΕΕΛ ΒΟΘΚΕΛΑ ΣΕ ΕΝΑΝ 

ΣΥΜΜΑΚΘΤΙ  

ΤΟΥ 

     

      

 

ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘ 

24.ΜΟΗΡΑΕΔΣΑΗ 
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ΑΡΝΘΣΙΚΘ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

24.ΑΝΕΛΤΑΛ ΝΑ ΜΟΛΑΣΤΕΛ ΚΑΤΛ 

 

     

 

 

 

 

ΔΕΞΙΟΣΘΣΕ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΣΘΝ ΕΠΙΘΕΣΙΚΟΣΘΣΑ          0          1          2               3             3+ 

Κλείδα παρατιρθςθσ 

 

31.ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘ 

ΔΛΑΧΕΛΛΗΕΤΑΛ ΤΟ ΚΥΜΟ ΤΟΥ 

  

 

31.ΑΡΝΘΣΙΚΘ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

ΑΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΑ ΞΕΣΡΑΣΡΑΤΑ 

 

     

38.ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘ 

ΑΝΤΛΔΑ ΣΤΟ ΡΕΛΑΓΜΑ 

 

38.ΑΡΝΘΣΙΚΘ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

ΕΜΡΛΕΚΕΤΑΛ ΣΕ ΕΡΛΚΕΤΛΚΘ ΑΝΤΛΔΑΣΘ 
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39.ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘ 

ΑΡΟΦΕΥΓΕΛ ΤΘ ΦΑΣΑΛΑ 

 

39.ΑΡΝΘΣΙΚΘ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

ΕΜΡΛΕΚΕΤΑΛ ΣΕ ΦΑΣΑΛΑ 

 

     

 

 

 

 

 

χόλια: Οι ςυμπεριφορζσ αυτζσ δείχνουν τθ μθ λειτουργικι αντίδραςθ του παιδιοφ 

ςτισ κοινωνικζσ αλλθλεπιδράςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ μζςα ςτθν τάξθ. 

Γηα θάζε αθαηάιιειε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνύ επηιέρζεθε κηα ε παξαπάλσ δεμηόηεηεο 

αληηθαηάζηαζεο από ην αλαιπηηθό πξόγξακκα skillstreaming the elementary school.Ο 

αξηζκόο κπξνζηά από ηε δεμηόηεηα δείρλεη ηελ αξίζκεζε ησλ δεμηνηήησλ όπσο 

παξνπζηάδνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν curriculum. πρ.δεμηόηεηα10. «Αγλνώ ηε δηάζπαζε» 

Σηε δεύηεξε ζηήιε παξνπζηάδεηαη ε ζπρλόηεηα ησλ ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ 

ζπκπεξηθνξώλ κέζα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή ώξα πνπ δηεμάγεηαη ε παξέκβαζε. 

Ζ αμηνιόγεζε ζα γίλεη από δύν παξαηεξεηέο 
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Παξάξηεκα 4 

Δξσηεκαηνιόγην Γπλαηνηήησλ θαη Γπζθνιηώλ (SDQ-Hel)       pre-test κεηεξα                   

Γ 
4-16 

Γηα θάζε ζέκα, ζεκεηψζηε αλ Γελ Ηζρχεη, Ηζρχεη Κάπσο ή Ηζρχεη ίγνπξα. Θα καο βνεζνχζε αλ 

απαληνχζαηε ζε φια ηα ζέκαηα φζν θαιχηεξα κπνξείηε αθφκα θαη αλ δελ είζηε απφιπηα ζίγνπξνο/ε ή 

ην ζέκα θαίλεηαη αζηείν! Παξαθαινχκε λα απαληήζεηε βαζηδφκελνη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ 

θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο έμη κήλεο ή ζηε δηάξθεηα απηήο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο.
 

 Όvoκα ηoπ παηδηoχ: ..............................................................................................   Αγφξη/Κoξίηζη
 

Ζκεξνκελία Γέvvεζεο …………………………...
 

 Γελ 

ηζρύεη Ηζρύεη 

θάπσο 

Ηζρύεη 

ζίγνπξα 

Λακβάλεη ππφςε ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ 
   

Αλήζπρνο/ε θαη ππεξδξαζηήξηνο/α, δελ κπνξεί λα παξακείλεη ήξεκνο/ε, αθίλεηνο/ε 

γηα πνιχ ψξα.  
   

Παξαπνλείηαη ζπρλά γηα πνλνθεθάινπο, πφλνπο ζην ζηνκάρη ή αδηαζεζία 
   

Μνηξάδεηαη εχθνια κε ηα άιια παηδηά (θεξάζκαηα, παηρλίδηα, κνιχβηα θηι) 
   

πρλά έρεη μεζπάζκαηα λεχξσλ ή είλαη επέμαπηνο 
   

Μάιινλ κνλαρηθφο/ε, ηείλεη λα παίδεη κφλνο/ε 
   

Γεληθά είλαη ππάθνπνο/ε, ή ζπλήζσο θάλεη φηη ηνπ/ηεο δεηνχλ νη ελήιηθεο 
   

Σνλ/ελ απαζρνιεί ην παξακηθξφ, ζπρλά θαίλεηαη αλήζπρνο/ε 
   

Δίλαη πξφζπκνο/ε λα βνεζήζεη θάπνηνλ πνπ είλαη πιεγσκέλνο, αλαζηαησκέλνο, 

ζηελαρσξεκέλνο, άξξσζηνο 
   

πλερψο ζηξηθνγπξίδεη λεπξηθά ή δελ ζηέθεηαη ήζπρνο/ε, έρεη λεπξηθφηεηα 
   

Έρεη ηνπιάρηζηνλ έλα θίιν 
   

πρλά καιψλεη κε ηα άιια παηδηά ή ηα θνξντδεχεη, ηα θνβεξίδεη, ηα θηππά 
   

πρλά είλαη δπζηπρηζκέλνο/ε, απνθαξδησκέλνο/ε ή θιαίεη 
   

Γεληθά είλαη ζπκπαζήο ζηα άιια παηδηά 
   

Ζ πξνζνρή ηνπ/ηεο δηαζπάηαη εχθνια, δπζθνιεχεηαη λα ζπγθεληξσζεί 
   

ε θαηλνχξηεο θαηαζηάζεηο είλαη λεπξηθφο/ε ή δείρλεη ζπκπεξηθνξά πξνζθφιιεζεο, 
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εχθνια ράλεη ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπ/ηεο 

Δίλαη θαιφο/ή κε ηα κηθξφηεξα παηδηά 
   

πρλά ιέεη ςέκκαηα ή εμαπαηά 
   

Σα άιια παηδηά ηνλ/ελ έρνπλ ζην κάηη ή ηνλ/ελ θνξντδεχνπλ, ηνλ/ελ θνβεξίδνπλ, 

ηνλ/ελ ρηππνχλ 
   

Πξνζπκνπνηείηαη ζπρλά λα βνεζήζεη  ηνπο άιινπο (γνλείο, θαζεγεηέο, άιια παηδηά) 
   

Πξηλ θάλεη θάηη ην κειεηάεη πξνζεθηηθά 
   

Κιέβεη απφ ην ζπίηη, ην ζρνιείν ή αιινχ 
   

Σα πεγαίλεη θαιχηεξα κε ηνπο ελήιηθεο παξά κε ηα παηδηά 
   

Έρεη πνιινχο θφβνπο, ηξνκάδεη εχθνια 
   

Φέξλεη ζε πέξαο κία εξγαζία, έρεη θαιή πξνζνρή  
   

 

Έρεηε άιια ζρφιηα ή αλεζπρίεο; 

 

Παξαθαινχκε γπξίζηε ζειίδα-ππάξρνπλ κεξηθέο εξσηήζεηο αθφκε 

πλνιηθά, λνκίδεηε φηη ην παηδί ζαο έρεη δπζθνιίεο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαθάησ 

πεξηνρέο: ζπλαηζζήκαηα, ζπγθέληξσζε, ζπκπεξηθνξά ή δπλαηφηεηα λα ηα πεγαίλεηε θαιά κε 

ηνπο άιινπο αλζξψπνπο; 

 

 Πχι Ναι-κάποιεσ 

δυςκολίεσ 

Ναι-αρκετζσ 

δυςκολίεσ 

Ναι-ςοβαρζσ 

δυςκολίεσ 

     

 
    

     

Δάλ έρεηε απαληήζεη «Ναη», παξαθαινχκε λα απαληήζεηε ζηηο αθφινπζεο εξσηήζεηο ζρεηηθά 

κε απηέο ηηο δπζθνιίεο: 

 

 Απφ πφηε  ππάξρνπλ απηέο νη δπζθνιίεο; 

 Ληγφηεξν απφ 

κήλα 

1-5 κήλεο 6-12 κήλεο Πεξηζζφηεξν 

απφ ρξφλν 
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 Απηέο νη δπζθνιίεο αλεζπρνχλ ή αλαζηαηψλνπλ ην παηδί ζαο; 

 

 Καζφινπ Μφλν ιίγν Αξθεηά Πάξα πνιχ 

     

 
    

     

 

 Οη δπζθνιίεο απνηεινχλ εκπφδην ζηε θαζεκεξηλή δσή ηνπ παηδηνχ ζαο ζηηο παξαθάησ 

πεξηνρέο; 

 

 

 Οη δπζθνιίεο  είλαη βάξνο γηα ζαο ή γεληθά γηα ηελ νηθνγέλεηα; 

 

 Καζφινπ Μφλν ιίγν Αξθεηά Πάξα πνιχ 

     

 Καζφινπ Μφλν ιίγν Αξθεηά Πάξα πνιχ 

     

ΕΧΖ ΣΟ ΠΗΣΗ 
    

     

ΦΗΛΗΔ     

     

ΥΟΛΗΚΖ ΜΑΘΖΖ     

     

ΦΤΥΑΓΧΓΗΑ     
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Τπνγξαθή ...............................................................................     Ζκεξνκελία 

........................................ 

 

Παηέξαο / Μεηέξα / Άιινο (δηεπθξηλίζηε:): 

 

Δπραξηζηνύκε πνιύ 
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Παξάξηεκα 5 
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Παράρτημα 6. ΦΤΛΛΟ ΠΡΑΚΣΙΚΘ ΑΚΘΘ ΓΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ 

ΑΚΟΤΩ ΚΑΙ ΤΗΘΣΪ ΜΕ ΖΝΑΝ ΦΙΛΟ 

ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 

 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 12/2/18…………………………………………………………. 

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΘΣΘ:……………………………………………………………. 

                                     ΒΘΜΑ1   ΚΟΛΤΑΗΩ ΤΟ ΡΟΣΩΡΟ ΡΟΥ ΣΥΝΟΜΛΛΩ ΣΤΑ ΜΑΤΛΑ 

ΒΘΜΑ 2.  ΑΚΟΥΩ ΡΟΣΕΚΤΛΚΑ ΤΛ ΛΕΕΛ 

                                          ΒΘΜΑ3.  ΣΚΕΦΤΟΜΑΛ ΤΛ ΛΕΕΛ 

          ΒΘΜΑ 4.  ΛΕΩ ΝΑΛ Θ ΓΝΕΦΩ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΛ 

 

ΡΟΤΕ ΕΚΑΝΑ ΕΞΑΣΚΘΣΘ …………………………………………………………………………………. 

ΜΕΡΟΛΟΝ ΕΚΑΝΑ ΕΞΑΣΚΘΣΘ………………………………………………………………………….. 

ΡΩΣ ΤΑ ΡΘΓΑ…………………………………………………………………………………………………… 
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Δλδεηθηηθή δηδαζθαιία κε ζέκα ηε δηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ 

Μέλσ έμσ απφ ζπγθξνχζεηο

Θπκάζηε ηελ ηζηνξία κε ηνπο αλφεηνπο 

γάηνπο;

Ση ζα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ αληί λα 

καιψλνπλ;

 

 

1.Γηαηί απηφ ζα κε βνεζήζεη; 

 

 

 

 

2.Μήπσο ην πξφβιεκα δελ ζα ιπζεί έηζη;Tη ζπλέπεηεο ζα έρσ αλ 

καιψζσ; 
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2.Απνθαζίδσ πνην είλαη ην πξόβιεκα 

Ση ζα θεξδίζσ κε ηνλ θαπγά. Θα ιχζσ ηε ζχγθξνπζε 

ή αλ καιψζνπκε ζα έρσ θαη ζπλέπεηεο; 

 
Tη επηινγέο έρσ; 

 

• Α. Μπνξψ λα θχγσ γηα ηψξα. Αλ ν άιινο είλαη πνιχ ζπκσκέλνο  

Αν ο άλλοσ είναι πολφ κυμωμζνοσ ςκζφτομαι ότι δεν κα μπορεί 

να ςυηθτιςει μαηί μου 
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Β. Αλ ν άιινο είλαη ήξεκνο ζα ζπδεηήζσ ήξεκα καδί ηνπ 

 

 

 

 

Γ. Εεηψ βνήζεηα απφ έλαλ κεγάιν 

 

 


