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Δηζαγσγηθό ζεκείσκα 

Ζ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία έρεη απαζρνιήζεη παηδαγσγνχο, θηινζφθνπο, 

ςπρνιφγνπο, θνηλσληνιφγνπο θαη αξθεηνχο άιινπο ζεσξεηηθνχο, ελψ δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο 

πνπ βξίζθεηαη ζην επίθεληξν πνιηηηθψλ πνπ ζπλδένληαη κε ην θξάηνο πξφλνηαο θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζηηο επάισηεο νκάδεο κηαο θνηλσλίαο. Οη πνιηηηθέο πνπ 

αθνινπζνχληαη θαηαδεηθλχνπλ φρη κφλν πσο ε θνηλσλία πξνζεγγίδεη ηηο δπζθνιίεο ελφο αηφκνπ 

κε αλαπεξία, αιιά θαη ζε ζπκβνιηθφ επίπεδν θαζνξίδνπλ ηε ζέζε ηνπ αηφκνπ απηνχ κέζα ζην 

θνηλσληθφ γίγλεζζαη, θαζψο θαη έλα αμηαθφ ζχζηεκα πνπ πεξηβάιιεη ην ζέκα ηεο αλαπεξίαο. 

 ιν ην παξαπάλσ πιέγκα δηαζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θνξέσλ θνηλσληθήο 

δξάζεο λνεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ αλάπεξν πεξηζζφηεξν σο θνηλσληθή πίεζε θαη έιιεηςε ησλ 

δηθψλ ηνπ δπλαηνηήησλ, παξά σο απφξξνηα ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο θαη ησλ πνιηηηθψλ 

ηδενινγηψλ πνπ αζθνχληαη ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ε αλαπεξία 

αληηκεησπίδεηαη σο έλα παξάδεηγκα κεηνλεμίαο ηνπ αηφκνπ ή σο θαθή ηχρε ζπλεηζθέξνληαο 

πνιιέο θνξέο ζηελ αξλεηηθή εηθφλα θαη ζην ζηίγκα πνπ αθνινπζεί φιε απηή ηελ ελλνηνιφγεζε. 

Χο ζηίγκα νξίδεηαη ε αζπκθσλία αλάκεζα ζηε δπλεηηθή ηαπηφηεηα θαη ηελ πξαγκαηηθή 

θνηλσληθή ηαπηφηεηα. Ζ αζπκθσλία απηή ππνδειψλεη φηη ην άηνκν δελ αληαπνθξίλεηαη ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζηεξεφηππνπ πνπ έρεη ε θνηλσληθή νκάδα, αιιά ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ειαηηψκαηα ή αδπλακίεο κε ηδηαίηεξα απαμησηηθέο επηπηψζεηο (Goffman, 2001). Ο ζηηγκαηηζκφο 

εμππεξεηεί ηηο ηζρπξά θνηλσληθέο νκάδεο σο πξνο ηελ εθαξκνγή θαλφλσλ ζε βάξνο θάπνησλ 

άιισλ νκάδσλ. 

 Ο Rosenhahn (1973) πεξηγξάθεη ηελ απαλζξσπνίεζε θαη ην ζηηγκαηηζκφ ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία, θαζνξίδνληαο βαζηθφ ξφιν ζηελ εξκελεία ηνπο ηελ έλλνηα ηνπ θπζηνινγηθνχ θαη ηνπ 

κε-θπζηνινγηθνχ θαη ηελ δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθνπνίεζεο. Ο ζηηγκαηηζκφο νδεγεί ζηελ 

απφδνζε ραξαθηεξηζηηθψλ ζηα άηνκα θαη ζηελ δηακφξθσζε ηεο θνηλσληθήο ηνπο ηαπηφηεηαο. Ο 

Jenkins (2006) ζεσξεί φηη νη ηαπηφηεηεο είλαη επηηεχγκαηα  θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη 

θαζνξίδνληαη θαη επαλαθαζνξίδνληαη θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ βίνπ. Ζ θνηλσληθή ηαπηφηεηα ησλ 

αλαπήξσλ εκπεξηέρεη ζηνηρεία ησλ ραξαθηεξηζκψλ πνπ ε θπξίαξρε νκάδα ηνπνζεηεί ζε απηά ηα 

άηνκα, θαη κέζσ απηψλ δηακνξθψλεη ηε ζέζε ηνπο ζηελ θνηλσληθή δνκή, αιιά επεξεάδεη θαη ηελ 

εηθφλα πνπ ηα ίδηα ηα άηνκα δηακνξθψλνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ην ζψκα ηνπο. 

Δδψ είλαη αλαγθαίν λα επηζεκάλνπκε φηη ε εθπαίδεπζε πνπ απνηειεί κέξνο ηεο 

θνηλσληθήο δνκήο επεξεάδεη θαη ζπλζέηεη κε ηα δνκηθά ηεο ζηνηρεία δηαζηάζεηο ηεο θνηλσληθήο 
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ηαπηφηεηαο ηνπ αηφκνπ. Οη εθπαηδεπηηθνί θαη ην ππφινηπν πξνζσπηθφ ζπκβάιινπλ ηα κέγηζηα 

ζηελ θνηλσληθνπνιηηηθή θαη εληαμηαθή δηαδηθαζία ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Οη εθπαηδεπηηθνί 

απφ ζέζε ηζρχνο εγθαζηδξχνπλ  λνεκαηνδνηήζεηο, θαη ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπο κε ηνπο καζεηέο θαη ζπληεινχλ ζηε δεκηνπξγία θαηεγνξηνπνηήζεσλ θαη 

θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ καζεηψλ απφ ην εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη. Οη απφςεηο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ γηα ηελ αηνκηθφηεηα θαη ηελ εηθφλα ηνπ αηφκνπ κε ΔΔΑ θαη ε ελεκέξσζή ηνπ γηα 

ηνπο πεξηβαιινληηθνχο κεραληζκνχο (δηάδξαζε καζεηψλ, θνηλσληθή δνκή ηάμεο – ζρνιείνπ) 

(Wehby, Symons & Hollo, 1997) επεξεάδνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε καδί ηνπ. Γεληθφηεξα, ν 

εθπαηδεπηηθφο, ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα δηακνξθψλεη θάπνηα αληίιεςε γηα ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 

θάζε παηδηνχ θη έρεη πξνζδνθίεο γηα ηελ απφδνζή ηνπ, πνπ ζπλήζσο επηβεβαηψλνληαη απφ ηελ 

πξαγκαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ, κέζσ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο απηνεθπιεξνχκελεο 

πξνθεηείαο (Herbert, 1996).  

Ζ δηακνξθνχκελε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, θαη θαηά ζπλέπεηα νη πξαθηηθέο πνπ 

αθνινπζνχληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κέζα ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζρεηίδνληαη ζηε δηεζλή 

θαη ειιεληθή βηβιηνγξαθία κε δχν θπξίαξρα κνληέια πξνζέγγηζεο ηεο αλαπεξίαο ηα νπνία έρνπλ 

επεξεάζεη ηφζν ηελ έξεπλα, φζν θαη ηηο αθνινπζνχκελεο ειιεληθέο, επξσπατθέο θαη παγθφζκηεο 

πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ηε  

ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο ζηελ θνηλσληθή νξγάλσζε. Σν πξψην κνληέιν, θαη ην παιηφηεξν, είλαη ην 

«αηνκηθό» ή «ηαηξηθό» κνληέιν πνπ ζηεξίδεηαη θαηά έλα κεγάιν βαζκφ ζηε ζεκαηηθή πεξί 

ζψκαηνο πνπ πξνάγεη ε λαηνπξαιηζηηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία αληηιακβάλεηαη ην αλζξψπηλν 

ζψκα σο πξνθνηλσληθή, θαζαξά βηνινγηθή νληφηεηα (Goffman, 2001: 26-27). 

 Ζ νπηηθή απηνχ ηνπ κνληέινπ κεηαθπιχεη ηελ επζχλε γηα ηε δπζθνιία ηνπ αηφκνπ κε 

αλαπεξία ζην ίδην ην άηνκν, ραξαθηεξίδνληάο ην σο αλεπαξθέο θαη ειιεηκκαηηθφ, πξνζδίδνληαο 

κηα αξλεηηθή εηθφλα γηα ην ζψκα ηνπ θαη ηελ ελ γέλεη παξνπζία ηνπ ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. 

Ζ αλαπεξία, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ νξνινγία ηνπ Merton (1968), ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί 

ζχκθσλα κε απηφ ην κνληέιν σο έλα παξάδεηγκα αλνκίαο, αληίθαζεο, κε ηελ θπξίαξρε 

θνηλσληθή δνκή θαη ε νπνία ζα πξέπεη λα δηνξζσζεί, έηζη ψζηε λα είλαη ιεηηνπξγηθή θαη 

πξνζαξκνζκέλε ζηε ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή δνκή. Οη παιηφηεξεο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο 

ζηελ Διιάδα εθθξάδνπλ κε ραξαθηεξηζηηθφ ηξφπν ηελ παξαπάλσ πξνζέγγηζε: 

H Διιεληθή Ννκνζεζία κε ην Ν. 1143 ηεο 27εο/31εο.3.81 (Α80) ζην άξζξν 2, παξ. 1 

νξίδεη ηα εμήο: « Απνθιίλνληα εθ ηνπ θπζηνινγηθνχ άηνκα ζεσξνχληαη θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 
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παξφληνο, πξφζσπα ηα νπνία ιφγσ νξγαληθψλ, ςπρηθψλ ή θνηλσληθψλ αηηηψλ παξνπζηάδνπλ 

θαζπζηεξήζεηο, αλαπεξίαο ή δηαηαξαράο εηο ηελ ελ γέλεη ςπρνζσκαηηθήλ δνκή ή εηο ηαο 

επηκέξνπο ιεηηνπξγίαο θαη εηο βαζκφλ κε επηηξέπνληα, δπζρεξαίλνληα ή παξαθσιχσληα 

ζνβαξψο ηελ ππ‟ απηψλ παξαθνπινχζεζηλ ηεο παξερνκέλεο εηο ηα θαλνληθά άηνκα γεληθήο ή 

επαγγεικαηηθήο εθπαηδεχζεσο, σο θαη ηελ επαγγεικαηηθήλ απνθαηάζηαζηλ θαη ηελ απηνδχλακνλ 

θνηλσληθήλ ησλ έληαμηλ». 

ην N. 1566/1985 ζην άξζξν 32 αλαθέξεηαη φηη : «Άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ζεσξνχληαη 

θαηά ηελ έλλνηα απηνχ ηoπ λφκνπ, ηα πξφζσπα ηα νπνία απφ νξγαληθά, ςπρηθά ή θνηvσληθά αίηηα 

παξνπζηάδνπλ θαζπζηεξήζεηο, αλαπεξiεο ή δηαηαξαρέο ζηε γεληθφηεξε ςπρνζσκαηηθή 

θαηάζηαζε ή ζηηο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο ηνπο θαη ζε βαζκφ πνπ δπζθνιεχεηαη ή παξεκπνδίδεηαη 

ζνβαξά ε παξαθνινχζεζε ηεο γεληθήο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ε δπλαηφηεηα έληαμήο 

ηνπο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ε αιιειναπνδνρή ηνπο κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν.». 

Σν ηαηξηθφ κνληέιν εζηηάδεη, ινηπφλ, ηελ πξνζνρή ηνπ ζηηο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ, 

θπζηνπνηψληαο ηηο ειιείςεηο παξαβιέπνληαο ζπγρξφλσο φινπο ηνπο έμσ-αηνκηθνχο παξάγνληεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν εληάζζεηαη ην άηνκν, θαη νη νπνίνη 

επεξεάδνπλ ηελ αληίιεςε ηνπ αηφκνπ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ηελ θνηλσληθή 

δνκή. Απφξξνηα ηεο θξηηηθήο πνπ γίλεηαη ζην παξαπάλσ πξνζεγγηζηηθφ κνληέιν ηεο αλαπεξίαο, 

αιιά θαη ηνπ θηλήκαηνο ησλ αλαπήξσλ ήηαλ ε θαηάξγεζε ηνπ φξνπ «εηδηθέο αλάγθεο», 

λνεκαηνδνηψληαο φηη νη « εηδηθέο αλάγθεο» δελ αθνξνχλ κφλν ην άηνκν, αιιά θαη ηα δνκηθά 

ζηνηρεία ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν ην άηνκν εληάζζεηαη. 

Οη ζεσξεηηθνί πνπ αζρνινχληαη κε ηα ζέκαηα ησλ αλαπήξσλ δηαπίζησζαλ φηη ε 

αλαπεξία δελ κπνξεί λα εμεηαζηεί ρσξίο λα ιεθζεί ππφςε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην 

νπνίν ηα άηνκα δνπλ. Ζ δηάδξαζε ηνπ αηφκνπ κε ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν (θνηλσληθφ θαη θπζηθφ) 

δελ ζρεηίδεηαη κφλν κε δηαζηάζεηο πιηθήο δηεπζέηεζεο ησλ πξαγκάησλ, αιιά έρεη θαη ζπκβνιηθέο 

ελλνηνινγήζεηο ηφζν απφ ηα αλάπεξα άηνκα, φζν θαη ηα ππφινηπα θνηλσληθά ππνθείκελα. Έηζη, 

πξνηάζεθε ην θνηλσληθφ κνληέιν ην νπνίν πξνζπαζεί λα ππνδνκήζεη  ηελ εγθαζηδξπκέλε  

αληίιεςε ηνπ «θηαημίκαηνο» ζηηο ειιείςεηο θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζψκαηνο θαη λα πξνζδηνξίζεη 

ηελ αλαπεξία κέζα απφ θνηλσληθέο κεηαβιεηέο. Παξ' φια απηά ζπλερίδεη λα εμεηάδεη ηηο 

δπζθνιίεο ηνπ αλάπεξνπ, αιιά θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ ζψκαηφο ηνπ, γηαηί απηά εθθξάδνπλ 

αλαπαξαζηάζεηο θαη αληηιήςεηο γηα ηελ αλαπεξία. Σν θνηλσληθφ κνληέιν είλαη έλα πνιηηηζκηθά 

επεξεαζκέλν κνληέιν ην νπνίν εθθξάδεη ηελ αηζηφδνμε πιεπξά ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ 
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πξνβιεκάησλ, απνδνκεί ηελ επζχλε απφ ην άηνκν θαη πξνζπαζεί λα ην νδεγήζεη απφ ηελ 

απνκφλσζε ζηελ θνηλσληθή έληαμε. 

 Οη Barnes, Mercer θαη Shakespeare (1999) αλαθέξνπλ φηη ην θνηλσληθφ κνληέιν 

εθιακβάλεη ηελ εηδηθή αλάγθε σο έλα πξντφλ ηεο θνηλσληθήο δνκήο θαη ζρεηίδεηαη ζηαζεξά κε 

θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά ζέκαηα. Σν θνηλσληθφ κνληέιν ζθηαγξαθεί έλα ζεκαληηθφ 

δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζηηο έλλνηεο ηεο αλεπάξθεηαο (impairment) θαη ηεο αλαπεξίαο (disability). 

Ζ πξψηε έλλνηα αλαθέξεηαη ζηελ έιιεηςε ή ζηελ δπζιεηηνπξγία φισλ ή ελφο κέξνπο απφ ηα 

άθξα ή ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ έλλνηα ηεο αλαπεξίαο ηνλίδεη φηη ην κεηνλέθηεκα ή ν πεξηνξηζκφο ζε 

δξαζηεξηφηεηα ελφο αηφκνπ πξνθαιείηαη απφ κηα πξνζσξηλή θνηλσληθή νξγάλσζε ε νπνία δελ 

ιακβάλεη ππφςε ηεο ηα άηνκα πνπ έρνπλ ζσκαηηθή αλεπάξθεηα θαη ηα απνθιείεη απφ ηηο βαζηθέο 

θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

Ζ αθνινπζνχκελε, ινηπφλ, εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή εθθξάδεη ηε δηακνξθσκέλε θπξίαξρε 

ηάζε απέλαληη ζηελ αλαπεξία θαη πηζηνπνηεί ην δηθαίσκα ησλ αλαπήξσλ λα έρνπλ πξφζβαζε ή 

κε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πφξνπο, γεγνλφο πνπ ζρεηίδεηαη κε θαηλφκελα θνηλσληθνχ θαη 

εθπαηδεπηηθνχ απνθιεηζκνχ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη απφ ηνλ πιεζπζκφ ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία έλα κεγάιν πνζνζηφ απηψλ δελ κεηέρεη ζηελ ζεζκνζεηεκέλε ηππηθή εθπαίδεπζε. Απηφ 

νθείιεηαη ζε δηάθνξνπο θνηλσληθνχο παξάγνληεο (ζηεξεφηππα, πξνθαηαιήςεηο, θαθή ελεκέξσζε 

θ.ιπ.), αιιά θαη ζε δνκηθά πξνβιήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο (πιηθνηερληθή ππνδνκή, θαλνληζηηθά 

ζέκαηα θ.ιπ.) πνπ δελ δχλαηαη λα ελεκεξψζεη θαη λα πξνζθέξεη πξνζβαζηκφηεηα ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία ηνπο πφξνπο ηεο. 

ηνλ ειιαδηθφ ρψξν ε ηζηνξία ηεο αλαπεξίαο θαη ε αληηκεηψπηζή ηεο απφ ην θνηλσληθφ 

ζχλνιν έρεη ηηο απαξρέο ηεο ζηα αξραία ρξφληα. Αθφκε θαη ζήκεξα φκσο, δελ κπνξεί θαλείο λα 

ηζρπξηζηεί φηη νη ζχγρξνλνη Καηάδεο δελ έρνπλ εμαιεηθζεί. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε 

ειιεληθή λνκνζεζία, παξαθιάδη ηνπ αλεπαξθνχο πξνλνηαθνχ ζπζηήκαηνο, δελ κπφξεζε λα 

αλαπηχμεη πνηέ κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε γηα ηα ΑκεΑ. Οη ειιεληθνί λφκνη ζηέθνληαη ακήραλνη 

κπξνζηά ζην αίηεκα ησλ θαηξψλ γηα έληαμε ησλ αλαπήξσλ θαη δπζπηζηνχλ ζηελ απνδεδεηγκέλε 

ηθαλφηεηά ηνπο λα δξνπλ αληαγσληζηηθά ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη επαγγεικαηηθφ ηνκέα. Απφξξνηα 

ηεο έιιεηςεο νξάκαηνο ήηαλ ε ελαπφζεζε γηα δεθαεηίεο ησλ πξνζδνθηψλ γηα κέξηκλα ησλ ΑκεΑ 

ζε κεγάινπο επεξγέηεο ή θαη ζηελ εθθιεζία. Οη λφκνη πεξηνξίδνληαη ζηελ άζθεζε επηδνκαηηθήο 

πνιηηηθήο, επεξγέηεκα πνπ αιινηψζεθε κέζα ζην φιν πιαίζην δηαθζνξάο, αλνκίαο θαη 

πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ. 
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εκαληηθή βειηίσζε ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ δεηεκάησλ πνπ ηίζεληαη ζην πιαίζην ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία απνηέιεζαλ νη λφκνη 2817/2000 (Δθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη άιιεο δηαηάμεηο) θαη 3699/2008 (Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε 

αηφκσλ κε αλαπεξία ή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο). Οη ζπγθεθξηκέλνη λφκνη θαζηέξσζαλ 

ηελ ππνρξεσηηθφηεηα ηεο θνίηεζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ εθπαίδεπζε, έλα πνιχ 

ζεκαληηθφ θνκκάηη θνηλσληθήο θαη εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ θαζηζηά ην θνηλσληθφ ζχλνιν 

ππεχζπλν απέλαληη ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ αηφκσλ απηψλ.  

Παξάιιεια, θαζφξηζαλ ηελ ηεξαξρηθή δνκή ηεο εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, 

θαζψο θαη ηα δηαγλσζηηθά θέληξα ηα νπνία είλαη ππεχζπλα ηφζν γηαηί δηάγλσζε ησλ δπζθνιηψλ, 

φζν θαη γηα ηε καζεζηαθή θαη ςπρνθνηλσληθή ηνπο έληαμε ζην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην. Δπίζεο, 

έζεζαλ ηα φξηα επηκφξθσζεο θαη εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ εηδηθνηήησλ πνπ ζα 

εξγάδνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο εηδηθήο αγσγήο. Δίλαη αλαγθαίν λα παξαηεξήζνπκε φηη ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πξάμε δηαηάμεηο ησλ παξαπάλσ λφκσλ, αιιά θαη κεηαγελέζηεξεο επηκέξνπο 

δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο (π.ρ. δηνξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ απνθνίησλ ηκεκάησλ εηδηθήο αγσγήο) 

δελ έρνπλ πιήξσο πινπνηεζεί ιφγσ ηφζν ησλ πξνβιεκάησλ πιηθνηερληθήο ππνδνκήο (θηηξηαθά 

πξνβιήκαηα, έιιεηςε εθπαηδεπηηθψλ θαη δηδαθηηθψλ πιηθψλ θ.ιπ.), φζν θαη ηεο αλεπαξθνχο 

εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα αλαπεξίαο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, φπνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο θαζεγεηηθέο ζρνιέο δελ 

ππάξρνπλ ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηα βαζηθά γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ αθνξνχλ 

ηελ παηδαγσγηθή θαη ηε γεληθή θαη εηδηθή δηδαθηηθή.  

Σα άηνκα κε αλαπεξία, ινηπφλ, έξρνληαη αληηκέησπα κε αξθεηά εκπφδηα ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θάηη πνπ έρεη σο επαθφινπζν λα αλαπαξάγεηαη ηφζν ε θνηλσληθν-

νηθνλνκηθή ζέζε πνπ έρεη ε νηθνγέλεηα ηνπο (ΑκεΑ ηπγράλνπλ θαιχηεξεο εθπαηδεπηηθήο 

βνήζεηαο γηαηί ε νηθνγέλεηα επσκίδεηαη έλα ζεκαληηθφ θφζηνο απφ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο), φζν 

θαη ε θνηλσληθή ηνπο ζέζε σο αηφκσλ κε αλαπεξία, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε δηαδηθαζίεο 

θνηλσληθήο πίεζεο, θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Έξεπλεο ζηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν θαηαδεηθλχνπλ φηη ηα παξαπάλσ θαηλφκελα νδεγνχλ θαη ζε κηα πεξηζσξηνπνίεζε 

ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο, αιιά θαη ηα άηνκα πνπ εληάζζνληαη ζε απηή 

απαζρνινχληαη ζε εξγαζίεο νη νπνίεο είλαη ρακεινχ θφζηνπο, δελ αληαπνθξίλνληαη ζηα 

ελδηαθέξνληά ηνπο, ελψ νη πεξηζζφηεξεο είλαη νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο. 
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Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ε εθπαίδεπζε δηαδξακαηίδεη έλα βαζηθφ ξφιν 

ζηε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, ησλ λνεκαηνδνηήζεσλ ηεο θνηλσλίαο 

γηα ηα δεηήκαηα ηεο αλαπεξίαο, αιιά θαη ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ησλ αηφκσλ απηψλ κέζα ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή νξγάλσζε. Ζ απνηειεζκαηηθφηεξε παξέκβαζε ζε απηά ηα δεηήκαηα 

δελ κπνξεί λα είλαη ηπραία, ρσξίο κέζνδν θαη επηζηεκνληθή γλψζε. Δξσηήκαηα θαη ππνζέζεηο 

πνπ ηίζεληαη ηφζν απφ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, απφ ηνπο πνιηηηθνχο ζεζκνχο, απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζεζκνχο, αιιά θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο αλάπεξνπο θαη ην θίλεκά ηνπο είλαη 

αλαγθαίν λα δηεξεπλεζνχλ θαη λα απαληεζνχλ. 

θνπφο, ινηπφλ, ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηφκνπ είλαη λα δψζεη ζηνλ αλαγλψζηε έλα πιηθφ 

πξνο κειέηε, ην νπνίν ζα είλαη ρξήζηκν ηφζν ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε, φζν θαη ζηελ ελεκέξσζε 

θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ απέλαληη ζηηο δπζθνιίεο θαη ζηα 

πξνβιήκαηα κε ηα νπνία έξρνληαη αληηκέησπνη ηα άηνκα κε αλαπεξία. 

Οη ζπγθεθξηκέλεο θαηαγξαθέο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ παξφληα ηφκν έξρνληαη λα ππνδείμνπλ 

ηξφπνπο, λα επαηζζεηνπνηήζνπλ ην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη λα ηεθκεξηψζνπλ πξαθηηθέο ζε κηα 

πεξίνδν φπνπ ην θνηλσληθφ θξάηνο κεηψλεηαη, ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηίζεηαη ζε άιια 

πιαίζηα θαη ε παγθφζκηα θνηλφηεηα ηαιαλίδεηαη απφ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθά δεηήκαηα. Πξηλ ηελ 

παξάζεζε ησλ θεηκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ εηδηθή αγσγή θαη ζέινληαο λα δψζνπκε έκθαζε ζην 

επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ σο έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα ηεο εληαμηαθήο πνιηηηθήο ησλ ΑκεΑ, 

παξνπζηάδνπκε ηα απνηειέζκαηα κηαο έξεπλαο πνπ αθνξά ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξσηνβάζκηαο ζηελ επηινγή ηνπ επαγγέικαηνο, θαζψο θαη ηεο ζηελήο 

ακθίδξνκεο ζρέζεο πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηα θίλεηξα θαη ηελ επηινγή ηνπ δηδαζθαιηθνχ 

επαγγέικαηνο.  

Σα θείκελα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν ηφκν ζεκαηνπνηνχληαη  ζε ηέζζεξηο 

κεγάιεο ελφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηφζν ηε ζεσξεηηθή ππνζηήξημε ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αλαπεξία φζν θαη ηελ εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ηεο:  

Μέξνο Η: Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ Δηδηθή Αγσγή 

Μέξνο ΗΗ: ηάζεηο θαη αληηιήςεηο γηα ηελ Αλαπεξία 

Μέξνο ΗΗΗ: Έξεπλεο γηα ηελ Δηδηθή Αγσγή 

Μέξνο ΗV: Παξεκβαηηθά πξνγξάκκαηα Δηδηθήο Αγσγήο 

Πην αλαιπηηθά: 
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Ζ πξώηε ζεκαηηθή πνπ δηαξζξώλεηαη ζε ηέζζεξα θεθάιαηα αθνξά ζεσξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ λνεηηθή αλαπεξία, ην ξφιν ηνπ ιεηηνπξγνχ εθπαίδεπζεο θαη 

ηνπ επαγγεικαηία πγείαο θαη ηε ζπλνζεξφηεηα ησλ Γηαηαξαρψλ Άγρνπο κε ηηο Γηάρπηεο 

Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο (ΓΑΓ ) ζηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο. 

ην πξψην θεθάιαην ηνπ πξψηνπ κέξνπο αλαιχνληαη ζέκαηα θαη ζπδεηηψληαη νη 

πξνεθηάζεηο ηνπο ζηελ θιηληθή πξάμε πνπ αθνξνχλ ην εχξνο ηεο ζπλνζεξφηεηαο, ηνπ άγρνπο ζε 

παηδηά θαη ζε εθήβνπο κε ΓΑΓ ζε ζρέζε κε ηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ. 

Δπίζεο, γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ηελ δηαθνξεηηθή κεζνδνινγία πνπ ε θάζε έξεπλα αθνινπζεί, 

θαζψο θαη δεηήκαηα πνπ βξίζθνληαη ππφ δηεξεχλεζε θαη ζπλδένληαη κε ην ξφιν πνπ παίδεη ν 

δείθηεο λνεκνζχλεο ή ην επίπεδν ησλ ιεθηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ηνπ 

παηδηνχ, αιιά θαη ην πψο ε ζπγθεθξηκέλε ζπλνζεξφηεηα απνθηά κεξηθέο θνξέο κηα ζεκαληηθή 

θιηληθή πξνηεξαηφηεηα κε ηελ παξνπζία ηνπ άγρνπο. 

ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη πξφζθαηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ άηππε πιεπξίσζε ζε παηδηά θαη εθήβνπο κε γελεηηθά ζχλδξνκα πνπ ζπλδένληαη κε ηε 

λνεηηθή θαζπζηέξεζε (ΝΚ). Οη κειέηεο ηνπ θαηλφκελνπ ηεο πιεπξίσζεο ζε άηνκα κε ΝΚ 

εκθαλίδνπλ ζπλήζσο απμεκέλε ζπρλφηεηα αξηζηεξνρεηξίαο, ζε ζρέζε κε πιεζπζκνχο ηππηθήο 

αλάπηπμεο, αιιά θαη ζχλδεζε ηεο αξηζηεξνρεηξίαο κε ην βαζκφ ηεο ΝΚ. Απφ ηε βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε πξνθχπηεη ε αλάγθε ζπγθξηηηθήο δηεξεχλεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πιεπξίσζεο ζε 

παηδηά θαη εθήβνπο κε γελεηηθά ζχλδξνκα λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο. 

ην ηξίην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν δσήο πνπ αθνινπζνχλ ηα άηνκα κε λνεηηθή 

πζηέξεζε θαη ε κε ελαζρφιεζή ηνπο κε πξνγξάκκαηα άζθεζεο, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

εκθάληζε πξνβιεκάησλ πγείαο φπσο θαξδηαγγεηαθψλ παζήζεσλ, ππέξηαζεο, ζαθραξψδνπο 

δηαβήηε ηχπνπ ΗΗ, παρπζαξθίαο, νζηενπφξσζεο θαζψο θαη άιισλ παζήζεσλ. Απφ ηε κειέηε ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ εξεπλψλ πξνέθπςε φηη ε ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ζε 

πξνγξάκκαηα άζθεζεο είλαη ζεκαληηθή γηα ηε βειηίσζε ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο ηνπο πγείαο. 

Ζ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα άζθεζεο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε 

βειηίσζε ηνπ θαξδηναγγεηαθνχ θαη ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ κπτθνχ ηνπο ζπζηήκαηνο. Σν θαιφ 

επίπεδν ηεο θπζηθήο ηνπο θαηάζηαζεο ζπλδέεηαη κε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν απηνπεπνίζεζεο, 

εηθφλαο ζψκαηνο, πξνζσπηθήο αλάπηπμεο θαη θνηλσληθήο απνδνρήο.  

ην ηέηαξην θεθάιαην κε ηδενινγηθή αθεηεξία ηε θηινζνθία φηη ε βηψζηκε ή αεηθφξνο 

αλάπηπμε είλαη απηή πνπ ζα παίμεη ηνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζε κία θνηλσλία κε θπξίαξρε 
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πξνηεξαηφηεηα ηελ ηζφπιεπξε αλάπηπμε πνιηηψλ θαη ζπλφινπ δηαπξαγκαηεχνληαη ε εθαξκνγή 

εηδηθψλ παηδαγσγηθψλ θαη δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο αηφκσλ κε 

αλαπεξία ή εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Δπηρεηξείηαη ε ζχλδεζε εθπαηδεπηηθήο ζεσξίαο θαη 

δηδαθηηθήο πξάμεο, ε δηαζχλδεζε εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζεζκψλ πνπ θέξνπλ 

σο άμνλεο αλαθνξάο ηνπο ηελ παηδεία θαη ηελ πγεία, ε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε ζην ρψξν ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ζηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη θνηλσληθήο πξφλνηαο, θαζψο θαη ε θαιιηέξγεηα 

δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηειέρε πγείαο. ην πιαίζην απηφ, ζπδεηηνχληαη 

δχν ελαιιαθηηθά πιαίζηα γλσζηηθήο θαη βησκαηηθήο κάζεζεο πνπ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο 

«εθπαηδεπηηθά εξγαιεία» δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο θαη αμηνπνηήζηκεο γλψζεο, ζην πιαίζην ηεο 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ζηειερψλ εθπαίδεπζεο, επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη ηζπλφλησλ 

εθπαηδεπηηθήο θαη πγεηνλνκηθήο πνιηηηθήο. 

ηε δεύηεξε ζεκαηηθή πνπ δηαξζξώλεηαη ζε έμη θεθάιαηα νη ζπγγξαθείο 

παξνπζηάδνπλ ηηο έξεπλέο ηνπο ζρεηηθά κε ηε ζηάζε εθπαηδεπηηθψλ, γνλέσλ θαη καζεηψλ 

απέλαληη ζηελ αλαπεξία, θαζψο θαη ηηο παξεκβάζεηο πνπ γίλνληαη ζηα δηάθνξα πιαίζηα ηεο 

εθπαίδεπζεο. 

ην πξψην θεθάιαην ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο δηεξεπλάηαη ε επίδξαζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ 

αιιειεπηδξάζεσλ ησλ καζεηψλ πνπ ιακβάλνπλ εηδηθή εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε ζε Σκήκαηα 

Έληαμεο (Σ.Δ.) θαζψο θαη ηεο θνηλσληθήο δπζαξέζθεηαο θαη κνλαμηάο πνπ βηψλνπλ εληφο ηνπ 

ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ αλαδεηθλχεη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ 

δηέπνπλ ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην γεληθφ 

ζρνιείν θαζψο θαη λέεο πξννπηηθέο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο νπζηαζηηθήο εθπαηδεπηηθήο 

έληαμεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο.  

ην δεχηεξν  θεθάιαην δηεξεπλψληαη νη ζηάζεηο παηδηψλ ειηθίαο 4-6 εηψλ έλαληη παηδηψλ 

κε δηαθνξεηηθνχ είδνπο αλαπεξίεο. πγθεθξηκέλα, εμεηάζηεθαλ νη ηάζεηο ππνζεηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία έλαληη παηδηψλ κε ηχθισζε, θηλεηηθή αλαπεξία ή 

λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Σα ζπκκεηέρνληα παηδηά παξνπζηάζηεθαλ ζεηηθά (έδεημαλ κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ) πξνο ηα παηδηά κε αλαπεξία, ζε φ,ηη αθνξά ηε βνήζεηά ηνπο ζε 

ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Χζηφζν, εκθαλίζηεθαλ ιηγφηεξν ζεηηθά γηα ηε ζχλαςε ζηελφηεξσλ 

ζρέζεσλ καδί ηνπο. Σέινο, ζε ζρέζε κε ην είδνο αλαπεξίαο, νη ζηάζεηο ησλ παηδηψλ  

εκθαλίδνληαη ιηγφηεξν ζεηηθέο  γηα ηα παηδηά κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε. 
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ην ηξίην θεθάιαην κειεηάηαη ε επίδξαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Παξανιπκπηαθή Ζκέξα 

ζηα ρνιεία» (ΠΖ) ζηνπο δχν παξάγνληεο ηεο ζεσξίαο ηεο ρεδηαζκέλεο πκπεξηθνξάο, ζηάζε 

θαη πξφζεζε, αιιά θαη πψο απηνί νδεγνχλ ζηελ πξαγκαηηθή ζπκπεξηθνξά. Γεπηεξεχσλ ζθνπφο 

είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηεο αθαδεκατθήο πξνεηνηκαζίαο θαη ηεο πξνεγνχκελεο 

εκπεηξίαο ησλ θαζεγεηψλ Φπζηθήο Αγσγήο κε άηνκα κε αλαπεξίεο ζηνπο παξάγνληεο πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ, ζε ζρέζε κε ηελ επίδξαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο. Σν εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα ΠΖ θάλεθε λα είλαη απνηειεζκαηηθφ ζηνπο παξάγνληεο ηεο ζεσξίαο ηεο 

ρεδηαζκέλεο πκπεξηθνξάο. Δπηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε 

δεκηνπξγία ελφο Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Φπζηθήο Αγσγήο, ψζηε ε έληαμε ησλ καζεηψλ κε 

αλαπεξίεο ζην γεληθφ ζρνιείν λα είλαη επηηπρήο. 

Παξφιν πνπ ε έληαμε αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (ε.ε.α) πξνβάιιεηαη ζηελ 

επίζεκε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή σο αλαγθαηφηεηα, ζηελ πξάμε νη επθαηξίεο ζπλεξγαζίαο απηψλ 

ησλ καζεηψλ κε καζεηέο Γεληθήο Αγσγήο (Γ.Α.), είλαη ιίγεο.. Μέζα απφ ηε κειέηε ηνπ 

ζπζηήκαηνο αμηψλ ζην νπνίν βαζίδνληαη σο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο, ηφζν ε Παηδαγσγηθή ηεο 

Έληαμεο φζν θαη ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (Π.Δ.), πξνέθπςε ε εθηίκεζε φηη ε Π.Δ. ζα 

κπνξνχζε λα  απνηειέζεη φρεκα γηα ηελ έληαμε ησλ παηδηψλ κε ε.ε.α ζην γεληθφ ζρνιείν. θνπφο 

ηνπ ηέηαξηνπ θεθαιαίνπ ήηαλ λα δηεξεπλεζεί αλ έλα θνηλφ πξφγξακκα  Π.Δ γηα καζεηέο γεληθήο 

θαη εηδηθήο αγσγήο,  κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηελ 

πξννπηηθή έληαμεο ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α ζην Γεληθφ ρνιείν. Χο εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή 

επηιέρηεθε ε Έξεπλα Γξάζεο. Απφ ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ηνπ Ζκεξνινγίνπ πκκεηνρηθήο 

Παξαηήξεζεο θαζψο θαη ησλ απαληήζεσλ ησλ γνλέσλ ζε εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ, πξνθχπηεη 

ην ζπκπέξαζκα φηη ππήξμε αμηνζεκείσηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ζηάζεσλ ησλ γνλέσλ ησλ 

καζεηψλ Γ.Α.  απέλαληη ζηνπο καζεηέο κε λνεηηθή πζηέξεζε θαη απέλαληη ζηελ πξννπηηθή ηεο 

έληαμήο ηνπο. Αμηφινγε επίζεο δηαθνξνπνίεζε πξνέθπςε θαη ζηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ ησλ 

καζεηψλ κε ε.ε.α. απέλαληη ζε απηήλ ηελ πξννπηηθή. 

ην πέκπην θεθάιαην αλαθέξεηαη φηη ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  ηα 

ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ δψζεη ζεκαληηθή ψζεζε ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε 

ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο θαη ηεο 

θνηλσληθήο  ηνπο έληαμεο. ηφρνο ηεο εξεπλεηηθήο κειέηεο ήηαλ λα δηαπηζησζεί ν βαζκφο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζρνιείσλ θαη λα θαηαγξαθνχλ νη απφςεηο ησλ ζηειερψλ, 

εθπαηδεπηηθψλ, γνλέσλ θαη καζεηψλ γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ 
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φηη ηα ζρνιεία δελ εθαξκφδνπλ ελαιιαθηηθέο κνξθέο εθπαίδεπζεο κε ζηφρν ηελ επαγγεικαηηθή 

απνθαηάζηαζε, ελψ φιεο νη νκάδεο ησλ ππνθεηκέλσλ επηζεκαίλνπλ  αλεπάξθεηεο ζε βαζηθέο 

παξακέηξνπο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ ππνδειψλνπλ ζαθψο ηελ κε 

παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζηα ΑκεΑ θαη ζηελ 

έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία. 

ην έθην θεθάιαην δηεξεπλάηαη ν ξφινο ησλ Κέληξσλ Γηαθνξνδηάγλσζεο, Γηάγλσζεο θαη 

Τπνζηήξημεο (ΚΔ.Γ.Γ.Τ) φζνλ αθνξά ηελ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ κεηαλαζηψλ 

καζεηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο. ηελ εξγαζία απνηππψλνληαη νη 

πξνβιεκαηηζκνί ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ φζνλ αθνξά: ζηηο αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ γηα ηε ζσζηή 

ζηειέρσζε ησλ ΚΔ.Γ.Γ.Τ θαη ησλ Σκεκάησλ Έληαμεο ζηε ρξήζε θαηάιιεισλ εξγαιείσλ 

δηάγλσζεο ησλ εηδηθψλ δπζθνιηψλ πνπ έρνπλ νη καζεηέο - θαη εηδηθφηεξα νη κεηαλάζηεο καζεηέο. 

ηελ ηξίηε ζεκαηηθή πνπ δηαξζξώλεηαη ζε επηά θεθάιαηα παξνπζηάδνληαη έξεπλεο 

πνπ αθνξνχλ πηπρέο παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζηελ εηδηθή 

αγσγή. 

ην πξψην θεθάιαην ηνπ ηξίηνπ κέξνπο δηεξεπλψληαη ε επίδξαζε  επηδεκηνινγηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ παηδηψλ κε δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο (ΓΑΓ) θαη ησλ γνλέσλ ηνπο 

ζρεηηθά κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. Σα απνηειέζκαηα θαλεξψλνπλ 

φηη δελ παξαθνινπζνχζαλ φια ηα παηδηά πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε θάηη πνπ επεξεάδεηαη απφ ηελ 

ζεηξά γέλλεζεο, απφ ην θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ θαη ηελ πεξηνρή 

θαηνηθίαο.  

ην δεχηεξν θεθάιαην δηεξεπλάηαη ε ηαρχηεηα αλάγλσζεο ησλ θεηκέλσλ Braille θαη 

απνζθνπεί ζην λα βνεζήζεη ηπθινχο καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο λα αλαπηχμνπλ θαηάιιειεο 

κεζφδνπο βειηίσζεο ηεο ηαρχηεηαο αλάγλσζεο ζην Braille. Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο επηβεβαηψλνπλ ηελ εξεπλεηηθή ππφζεζε πσο ην Braille είλαη αξγφ κέζν. Σα 

απνηειέζκαηα ζπγθξίλνληαη κε άιιεο έξεπλεο απφ Διιάδα θαη εμσηεξηθφ. Παξάιιεια 

παξνπζηάδεηαη θαη αηηηνινγείηαη πνην κνληέιν αλάγλσζεο είλαη ηαρχηεξν θαη πην σθέιηκν γηα 

ηνπο ηπθινχο αλαγλψζηεο κέζα απφ κηα ζχγθξηζε ησλ κνληέισλ αλάγλσζεο κεηαμχ ηνπο.  

ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη θαη αμηνινγείηαη κηα δηδαθηηθή παξέκβαζε δηάξθεηαο 

8 δηδαθηηθψλ σξψλ πνπ έιαβε ρψξα ζε έλα  Γπκλάζην κηαο νξεηλήο-αγξνηηθήο πεξηνρήο ηνπ Ν. 

Ζιείαο ζε έλα ηκήκα έληαμεο καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Σν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο 

κεζνδνινγίαο είλαη ν επνηθνδνκεηηζκφο (Constructivism, J. Piaget) θαη ηδηαηηέξσο νη ηδέεο ηνπ 
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«καζηνξέκαηνο ηεο γλψζεο» (Constructionism, S.Papert). ηε δηδαθηηθή απηή παξέκβαζε 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην παθέην LegoMindstormsNXT πνπ πξνζθέξεη απιά θαη εχρξεζηα δνκηθά 

πιηθά (Lego) κε ηα νπνία θαηαζθεπάδνληαη θαη ζπλαξκνινγνχληαη απιέο κεραληθέο θαηαζθεπέο 

–ξνκπφη θαη έλα απιφ θαη εχρξεζην πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ απφδνζε 

ειεγρφκελσλ ζπκπεξηθνξψλ ζην ξνκπφη. Σα απνηειέζκαηα  ήηαλ ελζαξξπληηθά. Οη καζεηέο ζην 

θαηαζθεπαζηηθφ κέξνο θαη ζην πξνγξακκαηηζηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο αληαπνθξίζεθαλ κε 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Σέινο, κε βάζε ηα επξήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο πεξίπησζεο 

ζπδεηείηαη ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηεο ηερλνινγίαο  ησλ πξνγξακκαηηδφκελσλ ξνκπνηηθψλ 

θαηαζθεπψλ ζηελ εθπαίδεπζε παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

ην ηέηαξην θεθάιαην δηεξεπλάηαη ν ξφινο ηεο εγεζίαο ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε ζχλδεζή ηεο κε ηα εξγαζηαθά πεξηβάιινληα, ηα νπνία αληαλαθιψληαη 

ζην νξγαλσζηαθφ θιίκα. Γηα ηε κέηξεζε ησλ κεηαβιεηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηα ειιεληθά ε 

Κιίκαθα επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ (Jamaican Teacher Satisfaction Survey) 

θαη ε Κιίκαθα εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ απφ ην εξσηεκαηνιφγην  

πεξηγξαθήο νξγαλσηηθνχ θιίκαηνο γηα ζρνιεία πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (OCDQ-RE). 

Μνινλφηη δε βξέζεθαλ δηαθνξέο σο πξνο ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, ε χπαξμε 

θαηεπζπληηθήο θαη πεξηνξηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ δηεπζπληή δειψλεηαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ 

ζηελ εηδηθή ζε ζρέζε κε ηε γεληθή αγσγή. Ζ ππνζηεξηθηηθή ζπκπεξηθνξά πξνβιέπεη ηελ 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ελψ ε πεξηνξηζηηθή απνηειεί πξφζζεην 

πξνβιεπηηθφ παξάγνληα κφλν ζηελ εηδηθή αγσγή. Σέινο, ζπδεηνχληαη επξήκαηα ζπλαθψλ 

κειεηψλ θαη πξαθηηθέο γηα ηελ πξναγσγή ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.    

ην πέκπην θεθάιαην δηεξεπλάηαη ε ηθαλφηεηα ελειίθσλ κε ζχλδξνκν Down λα 

νλνκάζνπλ ηξία βαζηθά ζπλαηζζήκαηα (ραξά, ιχπε, έθπιεμε) κέζσ ελφο έξγνπ νλνκαζίαο 

ζπλαηζζεκάησλ πνπ δειψλνληαη ζε εθθξάζεηο πξνζψπσλ. Ζ ηθαλφηεηα νλνκαζίαο, φπσο θαη 

αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκάησλ πνπ δειψλνληαη ζηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, ζπλδέεηαη κε ηελ 

αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε επηηπρεκέλσλ θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ. Δπηπιένλ, ε εθηίκεζε 

ησλ δπζθνιηψλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ζηνλ ηνκέα ηεο 

θνηλσληθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο, απνηειεί έλα ζεκαληηθφ πεδίν έξεπλαο. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο ζπδεηνχληαη ζε ζρέζε κε ηα επξήκαηα πξνεγνχκελσλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο παξάγνληεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηηο επηδφζεηο ησλ 

αηφκσλ κε ζχλδξνκν Down ζε έξγα πνπ απαηηνχλ νλνκαζία θαη αλαγλψξηζε ζπλαηζζεκάησλ.  
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ην έθην θεθάιαην κειεηάηαη ε ζρέζε αλάκεζα ζηε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο 

(ΓΔΠ-Τ), ηα ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα, ηε δηαηαξαρή δηαγσγήο, ηα πξνβιήκαηα κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο, ηε ζεηηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη ηελ θαηάζιηςε ζε παηδηά κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο. Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, ζπκπιεξψζεθε απφ δαζθάινπο ησλ 

καζεηψλ ζε θαλνληθέο ηάμεηο θαη ηάμεηο έληαμεο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ππάξρεη 

κεγαιχηεξε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηε ΓΔΠ-Τ, ηα ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα, ηε δηαηαξαρή 

δηαγσγήο, ηα πξνβιήκαηα κε ηνπο ζπλνκειίθνπο, ηε ζεηηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη ηελ 

θαηάζιηςε ζηνπο καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Αθφκε, ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ 

καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη καζεηψλ ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηελ εθδήισζε 

ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη ζπκπεξηθνξηθψλ δπζθνιηψλ. Βξέζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζε φιεο ηηο 

κεηαβιεηέο πνπ εμεηάζηεθαλ, ελψ δε βξέζεθαλ ζεκαληηθέο αιιειεπηδξάζεηο αγνξηψλ θαη 

θνξηηζηψλ κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο σο πξνο ηηο παξαπάλσ κεηαβιεηέο. 

ην έβδνκν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη έλα δηαγλσζηηθφ εξγαιείν (ε θιίκαθα 

πλαηζζεκαηηθήο Δπεμίαο Παηδηψλ Πξνζρνιηθήο Ζιηθίαο) πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηνπ νπνίνπ ήηαλ 

ε αξρηθή εθηίκεζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ ζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ εθδειψλνπλ ηα κηθξά 

παηδηά θαη νη νπνίεο έρεη δηαθαλεί φηη πξνάγνπλ ηελ ςπρνινγηθή πγεία ζην αλαπηπζζφκελν 

άηνκν. ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη κηα πξψηε παξνπζίαζε ησλ έμη παξαγφλησλ πνπ 

αλαδείρζεθαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ: Φηινθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη επηθνηλσλία, 

Έιεγρνο δηάζεζεο-απζφξκεηεο ζπκπεξηθνξάο, Πξνζνρή-ζπγθέληξσζε-επηκνλή, πλεξγαζία 

ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο, ρέζε παηδηνχ-παηδαγσγνχ, Πξσηνβνπιία. Δπίζεο ζπδεηείηαη ε 

ζθνπηκφηεηα θαη ρξεζηκφηεηα ελφο ηέηνηνπ εξγαιείνπ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαηά ηελ κεηάβαζε 

ηνπ παηδηνχ απφ ην πξνζρνιηθφ ζην ζρνιηθφ πιαίζην. 

ηελ ηέηαξηε θαη ηειεπηαία ζεκαηηθή πνπ δηαξζξώλεηαη ζε πέληε θεθάιαηα 

αλαπηχζζνληαη εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ παξεκβαηηθά πξνγξάκκαηα θαη πηινηηθέο εθαξκνγέο 

ηέηνησλ πξνγξακκάησλ ζηελ εηδηθή αγσγή. Μέζα απφ ηα θείκελα απηψλ ησλ εξγαζηψλ δίλεηαη 

κηα πνηθηιία κεζφδσλ θαη ζηξαηεγηθψλ πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμεη ν εθπαηδεπηηθφο, 

έηζη ψζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθφηεξνο ζηε δηακφξθσζε ησλ θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ έληαμεο 

ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ εθπαίδεπζε. 

ην πξψην θεθάιαην ηνπ ηέηαξηνπ κέξνπο κειεηάηαη ε ζπγθξφηεζε κηαο πξφηαζεο γηα 

ζπλζεηηθή παηδαγσγηθή θαηά ην πξφηππν ηεο ζπλζεηηθήο ςπρνζεξαπείαο. Αλαθέξεηαη αξρηθά ε 

έλλνηα ηεο ζπλζεηηθήο ςπρνζεξαπείαο, ε θηινζνθία ηεο θαη ζηα πιενλεθηήκαηά ηεο. Δλ ζπλερεία 
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ηεθκεξηψλεηε ε άπνςή φηη ε ςπρνπαηδαγσγηθή (ή ζεξαπεπηηθή παηδαγσγηθή) είλαη κηα ζρέζε 

παηδαγσγνχ-παηδαγσγνχκελνπ δπλάκεη ςπρνζεξαπεπηηθή. Αλαθέξνληαη νη θνηλνί ζεξαπεπηηθνί 

παξάγνληεο, έηζη φπσο έρνπλ ζηαρπνινγεζεί απφ ηνπο ζπλζεηηθνχο ςπρνζεξαπεπηέο θαη 

αλαιχεηαη πψο κπνξνχλ απηνί λα ιεηηνπξγήζνπλ ζηε ζρνιηθή ςπρνπαηδαγσγηθή, γεληθή θαη 

εηδηθή. Σέινο, παξνπζηάδεηαη έλα κνληέιν εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ ζηε ζπλζεηηθή 

ςπρνπαηδαγσγηθή.  

ην δεχηεξν θεθάιαην δηεξεπλάηαη ε επίδξαζε ελφο πξνγξάκκαηνο πξναγσγήο 

ςπρνθνηλσληθψλ δεμηνηήησλ κε ζθνπφ ηελ απνδνρή ηεο εηεξφηεηαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο 

καζεηψλ κε ή ρσξίο ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο θαη ειέγρνπ ησλ ζπγθξνχζεψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ζρεδηάζηεθε έλα Πξφγξακκα Γηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ 

ζπλεξγαζίαο, ψζηε λα ππάξμεη ελζσκάησζε ησλ καζεηψλ κε ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζηελ νκάδα 

ηεο ηάμεο. Σν πξφγξακκα πινπνηήζεθε ζηελ Δπέιηθηε Εψλε, θαη πήξαλ κέξνο δχν νκάδεο 

καζεηψλ (πεηξακαηηθή θαη ειέγρνπ). ηελ νκάδα ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

ΚΔΓΓΤ Β΄Αζήλαο, ππήξραλ καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.  Ζ αμηνιφγεζε  ζην 

ηέινο ηνπ Πξνγξάκκαηνο έγηλε κέζσ πνηνηηθψλ πξνθνξηθψλ ζπλεληεχμεσλ, νη νπνίεο 

πεξηειάκβαλαλ πέληε αλνηθηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο. Δπηπιένλ, ε αμηνιφγεζε ηεο απφθηεζεο 

δεμηνηήησλ έγηλε  κέζσ παξαηήξεζεο θαη θαηαγξαθήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ. 

ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηεξεχλεζεο ησλ επηδφζεσλ 

θαη ησλ ιαζψλ δπν καζεηψλ (κειέηε πεξίπησζεο) κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα Μαζεκαηηθά 

θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ αιγνξίζκσλ ησλ αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηεο 

δηαίξεζεο κε θπζηθνχο θαη δεθαδηθνχο αξηζκνχο. Σα ζπκπεξάζκαηα, πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, αθνξνχλ ζηα αηνκηθά θαη νηθνγελεηαθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

καζεηψλ, ζηηο επηδφζεηο ηνπο, ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηδαλ θαη ηα ιάζε πνπ δηέπξαηηαλ 

θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ γξαπηψλ αιγνξίζκσλ ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηεο δηαίξεζεο. Σέινο, 

γίλνληαη πξνηάζεηο γηα ην ζρεδηαζκφ ελφο πξνγξάκκαηνο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο, ζηηο απιέο 

πξάμεηο ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηεο δηαίξεζεο, αιιά θαη ζηελ εθηέιεζε ησλ ηππηθψλ γξαπηψλ 

αιγνξίζκσλ ηνπο κε θπζηθνχο θαη δεθαδηθνχο αξηζκνχο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηα παηδηά ζην θάζκα ηνπ 

απηηζκνχ, θαη επνκέλσο ε ρξήζε θαη ε εθαξκνγή θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ είλαη 

επηηαθηηθή γηα ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. ηφρνο ηνπ ηέηαξηνπ θεθαιαίνπ είλαη κέζα απφ κηα 
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επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο α) λα ζθηαγξαθήζεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε θαη 

εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ β) λα δηαηππψζεη πξνβιεκαηηζκνχο γηα ηε 

ρξήζε εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ θαη ςεθηαθψλ παηρληδηψλ καζεζηαθνχ ζθνπνχ ζηνλ ηνκέα ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο απηψλ ησλ αηφκσλ, θαη γ) λα παξνπζηάζεη ην ζρεδηαζκφ θαη ηα 

απνηειέζκαηα κηαο έξεπλαο δξάζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε έλα εηδηθφ ζρνιείν κε δχν 

καζεηέο ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί εάλ ε ηερλνινγηθά εληζρπκέλε 

κάζεζε κε αμηνπνίεζε ςεθηαθψλ παηρληδηψλ κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ρξήζηκν θαη 

απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθν -ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ. 

ην πέκπην θεθάιαην γίλεηαη πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζνλ ε ζεαηξηθή πξάμε 

κπνξεί λα βειηηψζεη, θαη ζε πνην βαζκφ, ηηο δεμηφηεηεο, αξρηθά θαιιηηερληθέο θαη ζε δεχηεξν 

επίπεδν θνηλσληθέο, αηφκσλ κε αλαπεξία. Έλαο έκκεζνο ζηφρνο είλαη λα κειεηεζνχλ νη 

δπλαηφηεηεο πνπ έρεη ε ζεαηξηθή πξάμε λα επηθέξεη βειηίσζε ησλ ςπρνινγηθψλ ζπκπησκάησλ 

ησλ αηφκσλ απηψλ. Σα πξψηα απνηειέζκαηα, κεηά απφ πξνζπάζεηεο ελφο έηνπο θαηαδεηθλχνπλ 

φηη νη ζπκκεηέρνληεο αληαπνθξίζεθαλ ζεηηθφηαηα ζηηο ζεαηξηθέο αζθήζεηο, έγηλαλ πην 

θνηλσληθνί, πην πξνζηηνί ζηνπο γνλείο ή θίινπο ηνπο, ελψ βειηηψζεθε ζεκαληηθά ε πξνθνξηθή 

έθθξαζε αιιά θαη ε θηλεζηνινγηθή ηνπο δεμηφηεηα. 

Κιείλνληαο, ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ζεξκά γηα ηελ πνιχηηκε ζπκβνιή ηνπο, φινπο 

ζπγγξαθείο, νη νπνίνη εξγάζηεθαλ κεζνδηθά ζηε ζπγγξαθή ηνπ ηφκνπ απηνχ, επηζεκαίλνληαο 

παξάιιεια ην πςειφ επίπεδν θεηκέλσλ, ηα νπνία βαζίδνληαη ζε εκπεξηζηαησκέλεο 

επηζηεκνληθέο κειέηεο. 

 

Οη επηκειεηέο έθδνζεο 
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Παπάλεο Δπζηξάηηνο
1
 

Βίθπ Αγλή
2
 

Γηαβξίκεο Παλαγηψηεο
3
 

Μπαιάζα Αηθαηεξίλε
4
 

 

Πεξίιεςε 

 

Κεληξηθφ δήηεκα ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία απνηειεί ε εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηνλ ηνκέα 

ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο εμαξηάηαη απφ ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή, ηα 

βηβιία, ηα πξνγξάκκαηα, ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ, αιιά θπξίσο απφ ηνλ δάζθαιν. Ο ξφινο 

ηνπ δαζθάινπ απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα απνηειεί θνκβηθφ ζεκείν ζηελ νξγάλσζε ηεο 

θνηλσλίαο. Μέζα απφ ηελ έξεπλα απηή, επηδηψθεηαη ε παξνπζίαζε ησλ απφςεσλ 615 

ζπνπδαζηψλ ησλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ θαη 125 εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο ζρεηηθά κε 

ηνπο ιφγνπο πνπ ηνπο νδήγεζαλ ζηελ επηινγή ηνπ δηδαζθαιηθνχ επαγγέικαηνο, θαζψο θαη ηεο 

ζηελήο ακθίδξνκεο ζρέζεο πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηα θίλεηξα θαη ηελ επηινγή ηνπ δηδαζθαιηθνχ 

επαγγέικαηνο. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ ηνπ Βάκβνπθα 

(1972), ελψ ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ SPSS 15. 

Γηαπηζηψζεθε φηη ε θνηλσληθν-νηθνλνκηθή πξνέιεπζε, ηα θίλεηξα, θαζψο θαη νη πνιχπινθεο 

ζπλζήθεο, πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ θνηλσλία ηνπ 21νπ αηψλα, επεξεάδνπλ ηελ απφθαζε ησλ 

αηφκσλ λα αθνινπζήζνπλ ην δηδαζθαιηθφ επάγγεικα.  

Λέμεηο θιεηδηά: Κίλεηξα, εθπαηδεπηηθφο, επηινγή επαγγέικαηνο, ξφινο ηνπ δαζθάινπ 

Abstract 

In modern society, education‟s quality is very important. The quality of education depends on 

the material and technical infrastructure, on books, programs, on the operation of schools, but 

mainly on schoolteacher. His role, from the antiquity up to today, constitutes the main point for 

the society‟s organisation. This research presents 615 opinions of Pedagogic Departments 

student‟s and 125 opinions of teachers of special education, with regard to the reasons that led 

them to pedagogic profession choice, as well as the narrow bidirectional relation that exists 

between motives and the pedagogic profession choice. For the research, it was used Vamvouka‟s 

                                                           
1
 Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

2 Γξ. Γεληθήο Πεηξακαηηθήο Φπρνινγίαο 
3
 Λέθηνξαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

4
 Κνηλσληνιφγνο, MBA 
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questionnaire (1972) and for the data analysis it was used the statistical parcel of SPSS 15. It was 

proved that the socio-economic origin, motives, as well as the complicated conditions, which 

characterize the 21st century society, influence individuals‟ choice of becoming schoolteachers.  

Key words: Motives, teacher, f profession choice, schoolteacher‟s role 

 

1. Κίλεηξα θαη επηινγή ηνπ δηδαζθαιηθνύ επαγγέικαηνο 

  

Ζ επαγγεικαηηθή επηινγή είλαη έλα πνιπζχλζεην θαη δηαβίνπ θαηλφκελν πνπ θαζνξίδεηαη 

απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ςπρνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ παξαγφλησλ. Αλάινγα κε ηελ ηδενινγηθή 

ζθνπηά ηνπ εξεπλεηή έρνπλ πξνηαζεί θαηά θαηξνχο πνιιά εξκελεπηηθά κνληέια ζρεηηθά κε ηνπο 

παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ, πνπ εζηηάδνληαη ζηελ αλάδεημε παξαγφλησλ, φπσο ε 

πξνζσπηθφηεηα θαη ε επίδξαζε ηεο νηθνγέλεηαο, ζηελ επηηάρπλζε ηεο θνηλσληθήο κεηαβνιήο, ε 

νπνία κεηαβάιιεη ηηο επαγγεικαηηθέο αμίεο, ζηελ έθπησζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο θαη ζηελ 

κεηεμέιημε ησλ θπξίαξρσλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ. Αλαληίξξεηα, ε εθπαίδεπζε αληαλαθιά ηηο 

ηάζεηο ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο, ησλ πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ θαη ησλ επηινγψλ ηνπ θξάηνπο, 

γεγνλφο πνπ επεξεάδεη φινπο ηνπο απνδέθηεο ηεο: ηνπο γνλείο, ηνπο καζεηέο θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Ο ξπζκφο κε ηνλ νπνίν νη αιιαγέο απηέο ελζσκαηψλνληαη θαη 

ζπλεηδεηνπνηνχληαη απφ φζνπο επηιέγνπλ λα αζθήζνπλ ην επάγγεικα ηνπ δαζθάινπ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ ζηάζεσλ ησλ λενεηζεξρφκελσλ ζην επάγγεικα, 

επηηάζζεη ηε δηεμαγσγή έξεπλαο γηα ηα θίλεηξα πνπ νδεγνχλ ζην δηδαζθαιηθφ επάγγεικα. Απηφ 

γίλεηαη ηδηαίηεξα επηηαθηηθφ, αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηνπο καθξνρξφληνπο ζπλδηθαιηζηηθνχο 

αγψλεο ησλ δαζθάισλ θαη ηα ακθίβνια απνηειέζκαηά ηνπο ζηε βειηίσζε ηφζν ηεο πνηφηεηαο 

ηεο εθπαίδεπζεο, φζν θαη ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ δαζθάισλ.  

Ζ επάλδξσζε ησλ ζρνιείσλ κε ηθαλά θαη ηθαλνπνηεκέλα πξφζσπα θαη ε εληαηηθνπνίεζε 

ησλ ζπνπδψλ απνηεινχλ αίηεκα, αιιά θαη ηνικεξή πνιηηηθή απφθαζε κε αλάινγν νηθνλνκηθφ 

θφζηνο. Παξάιιεια, ε αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα εηζαγσγή ζηα Παηδαγσγηθά ηκήκαηα, ε 

αικαηψδεο άλνδνο ησλ βάζεσλ, ησλ ηκεκάησλ απηψλ ρσξίο ηελ αλαγθαία βειηίσζε ησλ 

ππνδνκψλ, αιιά θαη ησλ ζεζκψλ πνπ δηέπνπλ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα έρεη αλακθίβνιεο 

επηδξάζεηο ζηνπο δαζθάινπο θαη ζηνπο κειινληηθνχο ζεξάπνληεο ηνπ επαγγέικαηνο. Ζ 

δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ νδεγνχλ ζηελ επηινγή ηνπ δηδαζθαιηθνχ επαγγέικαηνο, ελ 

νιίγνηο, είλαη ηδηάδνπζεο ζεκαζίαο, δεδνκέλνπ φηη ζα αλαδείμεη κεξηθέο απφ ηηο αηηίεο ηεο 

παζνγέλεηαο ηεο εθπαίδεπζεο, αιιά θπξίσο ηηο πξννπηηθέο ηεο ζηα δχζθνια – απφ νηθνλνκηθήο 
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πιεπξάο- ρξφληα πνπ αθνινπζνχλ. Γεδνκέλνπ φηη κφλν ε επέλδπζε ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ 

κπνξεί λα άξεη ηα εκπφδηα γηα πξφνδν θαη εμέιημε, ε θαηαγξαθή ησλ πνηνηηθψλ φξσλ ησλ 

ζηειερψλ θαη ιεηηνπξγηψλ ηεο εθπαίδεπζεο, ζπλδέεηαη άξξεθηα κε θάζε πξνζπάζεηα βειηίσζεο 

ηεο. 

χκθσλα κε ηνλ Heckhausen (1991), ηα θίλεηξα είλαη ηδηνζπγθξαζηαθέο, πξνζσπηθέο 

πξνδηαζέζεηο πξνο πξάγκαηα πνπ έρνπλ αμία. Ζ απνδηδφκελε αμία κπνξεί λα είλαη ζεηηθή θαη λα 

θαηεπζχλεη ην άηνκν ζε ελέξγεηεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ πξνζέγγηζε θαη επίηεπμή ηεο, ή αξλεηηθή 

θαη λα νδεγεί ην άηνκν ζε ελέξγεηεο απνθπγήο ηεο. Καηά ηνλ Vroom (1964), θίλεηξα είλαη νη 

δηαδηθαζίεο πνπ θαζνξίδνπλ ηηο επηινγέο ηνπ αηφκνπ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ελαιιαθηηθψλ ηχπσλ. 

ηνλ φξν «θίλεηξν» πεξηιακβάλεηαη θαη αλαθνξά ζε κηα νξηζκέλε θαηεχζπλζε, πνπ 

ελεξγνπνηεί θαη θηλεηνπνηεί ην άηνκν γηα δξάζε θαη αληίδξαζε, πξνθαιψληαο ηξφπνπο 

ζπκπεξηθνξάο αλάινγνπο πξνο ηηο θηινδνμίεο ηνπ (Μειαλίηνπ 1966, Βάκβνπθαο 1977, Υαζάπεο 

1980, Σξηιηαλφο 2000). Δηδηθφηεξα, ν φξνο θίλεηξν «απνδίδεηαη ζηνλ ςπρνινγηθφ παξάγνληα, 

ζπλεηδεηφ ή αζπλείδεην, πνπ φρη κφλν δξαζηεξηνπνηεί ηνλ νξγαληζκφ, αιιά ηνλ πξνδηαζέηεη, ηνλ 

θηλεηνπνηεί θαη ηνλ θαηεπζχλεη ζηελ εθηέιεζε κηαο πξάμεο ή ζηελ επηηπρία ελφο ζθνπνχ. ηελ 

πεξίπησζε πνπ απνηπγράλεη, δίλεη εμήγεζε ηεο απνηπρίαο ηνπ ή ρακειψλεη ην επίπεδν ησλ 

θηινδνμηψλ ηνπ ή θαη ηξνπνπνηεί ηα αξρηθά ηνπ ζρέδηα» (Αξαβαλήο 1988, 3). Ζ θηλεηνπνίεζε 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ πξνζδνθία γηα επηηπρία. πλεπαθφινπζα, νη πξνζδνθίεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ επεξεάδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ πνηφηεηα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ηνπ θαη ηελ 

επίδνζε ηνπ (Bandura 1997). 

Ζ ζπλζεηφηεηα ηεο έλλνηαο ησλ θηλήηξσλ έδσζε ην έλαπζκα λα δηαηππσζνχλ πνιιέο θαη 

δηαθνξεηηθέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, νη νπνίεο  κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε δχν γεληθέο 

θαηεγνξίεο: ηηο ςπρνινγηθέο, δειαδή απηέο νη νπνίεο επηρεηξνχλ λα εξκελεχζνπλ ην πεξηερφκελν 

θαη ην είδνο ησλ θηλήηξσλ, πνπ έρνπλ σο ζεκείν αλαθνξάο ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε αηφκνπ (Maslow, 1943. Herzberg, 1966. McGregor, 1957. Alderfer 

1969) θαη ζηηο θνηλσληνινγηθέο, νη νπνίεο εζηηάδνληαη ζηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο ζπλζήθεο 

εθείλεο πνπ νδεγνχλ ζε πςειή ή ρακειή εξγαζηαθή απφδνζε (Γεκεηξφπνπινο 1994.  Vroom 

1964, Locke 1976). 

χκθσλα κε ηηο πξψηεο  ζεσξίεο, ε επηινγή ηνπ επαγγέικαηνο έρεη σο ππξήλα ην ίδην ην 

άηνκν θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ, ρσξίο φκσο λα απνθιείεηαη ε έκκεζε επίδξαζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηνπ θαη ησλ ζεκαληηθψλ άιισλ ζηελ ηειηθή ηνπ απφθαζε. Ζ νηθνγέλεηα, σο 
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πξσηνγελήο θνξέαο θνηλσληθνπνίεζεο, παίδεη αλακθίβνια απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία 

επηινγήο επαγγέικαηνο ηνπ λένπ, αθνχ θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ, κεηαθέξεη 

αμίεο, πξφηππα θαη ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο. Πνιινί γνλείο θαηεπζχλνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηελ 

επηινγή ηνπ δηδαζθαιηθνχ επαγγέικαηνο, γηα λα εθπιεξψζνπλ δηθέο ηνπο επηζπκίεο θαη 

αλεθπιήξσηα φλεηξα, εμαηηίαο ηνπ πξνζδνθψκελνπ θχξνπο, ηεο θνηλσληθήο πξνζθνξάο θαη ηεο 

παηδαγσγηθήο αγάπεο, θαη άιινηε  ζπγθπξηαθά γηα επαγγεικαηηθή εμαζθάιηζε (Φξεηδεξίθνπ, 

Φνιεξνχ-Σζεξνχιε 1991. Blasé J. & Blasé 1996 ).  

Ζ επηινγή ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ δαζθάινπ, ζπλήζσο ζεσξείηαη ζπλεηδεηή θαη απνηειεί 

πξντφλ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θαζνδήγεζεο απφ ηα καζεηηθά ρξφληα. Απφ ηελ 

ειηθία ηεο εηζφδνπ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ν καζεηήο γλσξίδεη θαιά ην ξφιν θαη ην έξγν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. Οη δάζθαινη απνηεινχλ πξφηππα ξφινπ θαη κίκεζεο. Σα θίλεηξα αλάινγα κε ηελ 

έληαζε ηνπο, δειαδή αλάινγα κε ην πφζν ηζρπξά ή φρη είλαη, κε ηελ θαηεχζπλζε ηνπο, πνπ 

πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 

απφθηεζεο ελφο επαγγέικαηνο θαη επηηπρίαο ζ απηφ, θαη αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζε, ηε 

ζηαζεξφηεηα ή επζηάζεηα θαη ηε ζπλέρεηα ηνπο δηαθξίλνληαη ζε ηέζζεξηο ηχπνπο: α) ηα πνιχ 

πξψηκα, πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηελ ειηθία θνίηεζεο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, β) ηα πξψηκα, πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εθεβηθή θπξίσο ειηθία, γ) ηα φςηκα, πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηελ πεξίνδν κεηά 

ηελ εθεβηθή ειηθία θαη δ) ηα πνιχ φςηκα, πνπ ζρεηίδνληαη κε απνηπρεκέλεο απνθάζεηο ηνπ 

αηφκνπ γηα επαγγεικαηηθή έληαμε. Ζ ζηαζεξφηεηα ελφο θηλήηξνπ ζηελ επαγγεικαηηθή επηινγή 

ζρεηίδεηαη κε «ην βαζκφ απνθαζηζηηθφηεηαο κε ηνλ νπνίν έλα άηνκν αθνινπζεί ηνλ 

επαγγεικαηηθφ δξφκν πνπ έρεη επηιέμεη» (Βάκβνπθαο 1982, 26), απνξξίπηνληαο ηπρφλ άιιεο 

ζθέςεηο δηαθνξεηηθήο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο, δειαδή επαγγεικαηηθνχ 

επαλαπξνζαλαηνιηζκνχ (Βάκβνπθαο 1982). 

Χζηφζν, πέξα απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ε επηινγή ηνπ επαγγέικαηνο 

ζπλδέεηαη κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ. Κάζε άηνκν δηαζέηεη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά, 

ηαιέληα, θιίζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ ην δηαθξίλνπλ απφ ηα ππφινηπα. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, 

ζπλδένληαη ζπλήζσο κε δηάθνξα επαγγέικαηα. χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Holland (1985), ε 

ζπκπεξηθνξά θαη νη επηινγέο ηνπ αηφκνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ.  πγθεθξηκέλα, νη επαγγεικαηηθέο επηινγέο ελφο 

αηφκνπ είλαη κέξνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ, γηα ην ιφγν απηφ αλαδεηά έλα εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη πεξηζζφηεξν ζην δηθφ ηνπ ηχπν πξνζσπηθφηεηαο. Ζ ζεσξία 
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απηή δηαθξίλεη έμη ηχπνπο πξνζσπηθφηεηαο: Ρεαιηζηηθφο, Δξεπλεηηθφο - Γηαλνεηηθφο, 

Κνηλσληθφο, πκβαηηθφο, Δπηρεηξεκαηηθφο θαη Καιιηηερληθφο, πνπ ηνπο θαηαηάζζεη ζε 

ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ, ηέηνην ψζηε λα επηηξέπεη ζην άηνκν λα εθθξάζεη αμίεο, ζηάζεηο θαη 

λα αλαιάβεη ηθαλνπνηεηηθνχο ξφινπο.  

Αληίζεηα κε ηηο ςπρνινγηθέο ζεσξίεο,  νη θνηλσληνινγηθέο ζεσξίεο, ζπλδένπλ ηελ επηινγή 

ηνπ επαγγέικαηνο κε παξάγνληεο, πνπ βξίζθνληαη έμσ απφ ην άηνκν. Απηνί ζρεηίδνληαη άκεζα ή 

έκκεζα κε ην πεξηβάιινλ, ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο, ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο, ηελ πξνζθνξά 

εξγαζίαο, ηε ζπγθπξία, θαζψο θαη ηα νηθνλνκηθά νθέιε (Βάκβνπθαο 1977. Γεκεηξφπνπινο 

1994).  

Ζ θνηλσληθή πνιηηηθή θαη ην θευλζηαλφ θξάηνο πξφλνηαο ππνρσξεί θαη ηε ζέζε ηνπ παίξλεη 

έλα κεηαλεσηεξηθφ θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ κνληέιν νξγάλσζεο, κε βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηελ παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα ησλ θνηλσληψλ. Ο δηεζλήο 

αληαγσληζκφο δεκηνπξγεί πνιχπινθεο απαηηήζεηο θαη αλαδεηθλχεη ηελ ζπνπδαηφηεηα επέλδπζεο 

ζην αλζξψπηλν θεθάιαην, ηελ αλάγθε επειημίαο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηεο επέλδπζεο ζε 

ηνκείο, φπσο είλαη ε εθπαίδεπζε.  

Παξφια απηά, ε ελζθήςαζα νηθνλνκηθή θξίζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

επίθαζε επεκεξίαο πνπ πξνεγήζεθε, ν λενπινπηηζκφο θαη ε θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα πνιιψλ 

ηάμεσλ πνπ πξηλ δελ είραλ πξφζβαζε ζε νηθνλνκηθά αγαζά αλαδηακφξθσζε ηηο πνιηηηθέο 

ζπλζήθεο θαη επεξέαζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο. Ζ βηνκεραληθή 

επαλάζηαζε, ε παγθνζκηνπνίεζε, ε ξαγδαία απνβηνκεράληζε, ε ηειε-παξνρή ππεξεζηψλ απφ 

ηξίηεο ρψξεο, ε γηγάλησζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε εηζδνρή λέσλ κειψλ, ε κείσζε ηνπ 

πξνζηαηεπηηζκνχ, ε ζπγθέληξσζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη ε θαηάξξεπζε ηνπ κηθξεκπνξίνπ 

επηηάζζνπλ κεγαιχηεξε θξαηηθή παξέκβαζε θαη έιεγρν ησλ ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ. κσο, ε 

λενθηιειεχζεξε αληίιεςε αληί λα ελδπλακψζεη  ην θξάηνο πξφλνηαο ιεηηνπξγεί πεξηζζφηεξν 

πξνο ηνλ εθθπιηζκφ ηνπ. Καηά ζπλέπεηα, νη δαπάλεο γηα ηελ παηδεία δελ απμάλνληαη παξφιν πνπ 

ην θφζηνο ηεο εθπαίδεπζεο επηβαξχλεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηα ειιεληθά λνηθνθπξηά. Οη 

ξεπζηέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο εγθαζηδξχνληαη θαη ε αβεβαηφηεηα εθηηλάζζεηαη απεηιψληαο θπξίσο 

ηηο πξννπηηθέο ησλ λενεηζεξρφκελσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

ια ηα παξαπάλσ επεξεάδνπλ θαηαιπηηθά ηηο επαγγεικαηηθέο επηινγέο, αλαδεηθλχνπλ ηε 

ζπνπδαηφηεηα ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, αιιά ελίνηε πξνηξέπνπλ ζε ξηςνθίλδπλεο 

θαη άζηνρεο επαγγεικαηηθέο επηινγέο. Γηα ην ιφγν απηφ, θξίζηκα επαγγέικαηα, φπσο απηφ ηνπ 



21 

 

εθπαηδεπηηθνχ, πνπ θαζνξίδνπλ ηφζν ην πνιηηηζκηθφ θαη ην θνηλσληθφ θεθάιαην ηνπ ηφπνπ, ηελ 

πνηφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ κειινληηθψλ γελεψλ, πξέπεη λα 

ζηειερψλνληαη απφ ζπλεηδεηνπνηεκέλα άηνκα, πνπ δελ νδεγνχληαη ηπραία ζηελ επαγγεικαηηθή 

απφθαζε. Οη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο εμάξνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ε 

νπνία επηρεηξεί λα δηαθξηβψζεη θαηά πφζν νη θνηηεηέο ησλ Παηδαγσγηθψλ ηκεκάησλ έρνπλ 

νδεγεζεί εθεί εμαηηίαο σθειηκηζηηθψλ θηλήηξσλ ή εκθνξνχληαη απφ παηδαγσγηθά ηδαληθά θαη 

αμίεο. 

Δίλαη θαλεξφ, φηη, ε εθπαίδεπζε απνηειεί ηε βάζε ζε απηή ηε λέα ηάμε πξαγκάησλ, αιιά 

παξάιιεια γίλεηαη απνδέθηεο ησλ αιιαγψλ. Καιείηαη λα πξνζαξκνζηεί θαη λα ηζνξξνπήζεη, 

κέζα ζηηο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο, πνπ επεξέαζαλ θαηαιπηηθά ηε πνηφηεηά ηεο 

(Φξαγθνπδάθε, 1985, 207), θαζψο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ην θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ, 

πνιηηηθφ θαη ηζηνξηθφ πιαίζην θάζε θνηλσλίαο (Kandel,1995). Οη ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο θαη 

επηζηεκνληθέο εμειίμεηο αληαλαθιψληαη θαη ζην ξφιν ηνπ δαζθάινπ θαη επηβάιινπλ ηελ αιιαγή 

ηνπ παξαδνζηαθνχ ηνπ ξφινπ, ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο λέεο πξνθιήζεηο ηεο ζχγρξνλεο 

θνηλσλίαο. 

 

2. Ο  ξόινο ηνπ δαζθάινπ 

 

Αξρηθά, ν δάζθαινο είρε ηελ αξκνδηφηεηα λα εμνπιίζεη ην άηνκν κε έλα πιέγκα 

ζπγθεθξηκέλσλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη αμηψλ, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ 

καζεηή, ζηε κχεζε ηνπ ζηελ θνηλσλία, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο (Unesco 

1999:  207-222). ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπκπεξηιακβαλφηαλ ε νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο, 

ε επηινγή, ε εθαξκνγή θαη ε αμηνιφγεζε ησλ δηδαθηηθψλ ηνπ ηερληθψλ θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Δπηηεινχζε δειαδή έλαλ ηδενινγηθν-θνηλσληθνπνηεηηθφ 

ξφιν θαη ηαπηφρξνλα έλα ηερληθν-καζεζηαθφ ξφιν (Κσλζηαληίλνπ 1994:30). 

Χζηφζν, ζηε κεηαλεσηεξηθή θνηλσλία, ν εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα επαλαπξνζδηνξίζεη ην 

ξφιν ηνπ, λα δψζεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ εξκελεία θαη λα δηακνξθψζεη ην χθνο θαη ην 

πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο θαη ηερληθέο. 

Απαηηείηαη, επνκέλσο, λα έρεη κία ζπλνιηθή άπνςε ηφζν γηα ην επάγγεικά ηνπ φζν γηα ην 

ζρνιείν, ηε δνκή θαη ηελ θνπιηνχξα (Fullan & Hargeaves, 1992). Ζ πνιιαπιφηεηα ηνπ ξφινπ 

ηνπ δαζθάινπ ζπληειεί ζηε δηαπίζησζε φηη ην εθπαηδεπηηθφ ιεηηνχξγεκα είλαη έλα απφ ηα 
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δπζθνιφηεξα. Οη δάζθαινη ζήκεξα πξέπεη λα είλαη ςπρνιφγνη, παηδαγσγνί, αμηνινγεηέο, 

ζχκβνπινη, λα δηαζέηνπλ δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη λα κεηαηξέπνληαη ζε θαζεκεξηλνχο 

απνδέρηεο ηνπο γνλείο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο. Ο δάζθαινο ηνπ 21
νπ

 αηψλα νθείιεη λα ζπλζέζεη 

ηηο ηάζεηο ηεο Νέαο Κνηλσληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο θαη λα ζπλδπάζεη ηελ εμαηνκηθεπκέλε 

δηδαζθαιία κε ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ, πνπ επηηάζζεη ην λέν παγθνζκηνπνηεκέλν  

νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ ζθεληθφ.  

Οη πεξηζζφηεξνη δάζθαινη θαηά ηελ είζνδν ηνπο ζηα Παηδαγσγηθά ηκήκαηα δχζθνια 

αληηιακβάλνληαη ηελ πιεζψξα ησλ δεμηνηήησλ, πνπ απαηηνχληαη, θαηά ηελ άζθεζε ηνπ 

κειινληηθνχ ιεηηνπξγήκαηνο ηνπο. Ζ επαγγεικαηηθή επηινγή ραξαθηεξίδεηαη ζπλήζσο απφ 

θξηηήξηα, φπσο ε αζθάιεηα, ε κνληκφηεηα θαη ε ζηαζεξφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ απνιαβψλ, 

θίλεηξα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ κεηαπνιεκηθή Διιάδα, αιιά πνπ δελ ζπλάδνπλ κε ην ζθεληθφ 

δηαθηλδχλεπζεο πνπ επηβάιεη ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε αιιαγή ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ 

επαγγέικαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.   

Ο Σζηπιεηάξεο (2000) αλαθέξεη, φηη νη απνδνρέο ηνπ Έιιελα δαζθάινπ είλαη ρακειφηεξεο 

απφ ηηο απνδνρέο ησλ ζπλαδέξθσλ ηνπ ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν 52% 

ησλ δαζθάισλ ζεσξνχλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε σο «ρξφληα κίδεξε» θαη ην 74% 

δειψλεη φηη ηα ρξήκαηα πνπ θεξδίδνπλ δελ θαιχπηνπλ ηηο βηνηηθέο θαη θνηλσληθέο ηνπο αλάγθεο. 

Γη απηφλ ην ιφγν αλαγθάδνληαη λα θάλνπλ κηα δεχηεξε εξγαζία. 

Παξά ην θπξίαξρν νηθνλνκηθφ ζηνηρείν ησλ θξηηεξίσλ επαγγεικαηηθήο επηινγήο, ε 

θνηλσληθή απνδνρή, ε θαηαμίσζε, ε εμαζθάιηζε θχξνπο θαη ε πξνζθνξά ζην θνηλσληθφ ζχλνιν 

απνηεινχλ ζνβαξέο παξακέηξνπο. Δμίζνπ ζεκαληηθή, είλαη ε ακθίδξνκε ζρέζε, πνπ ππάξρεη 

κεηαμχ ηεο επηινγήο ηνπ δηδαζθαιηθνχ επαγγέικαηνο θαη ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο πξνέιεπζεο 

ησλ θνηηεηψλ ησλ Παηδαγσγηθψλ ηκεκάησλ. Ο Βάκβνπθαο (1982), αλαθεξφκελνο ζηελ επηινγή 

ηνπ δηδαζθαιηθνχ επαγγέικαηνο ζεκεηψλεη φηη, φζν πην ρακειφ είλαη ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ 

επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο, ηφζν πην λσξίο νη έθεβνη επηιέγνπλ ην επάγγεικα ηνπ δαζθάινπ πνπ 

ζεσξείηαη ρακεινχ θνηλσληθνχ θχξνπο. Καη αληίζηξνθα: φζν πην πςειφ είλαη ην 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο ηφζν δπζθνιφηεξα θαη αξγφηεξα παίξλεη θαλείο 

ηελ απφθαζε λα γίλεη δάζθαινο.  

     ηα ίδηα πνξίζκαηα θαηέιεμε θαη ν Ππξγησηάθεο (1992α), ν νπνίνο αλέθεξε φηη, νη 

Έιιελεο δάζθαινη πξνέξρνληαλ απφ ρακειά θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξψκαηα. πγθεθξηκέλα, ην 

επάγγεικα ηνπ δαζθάινπ ζηελ Διιάδα, ιεηηνπξγνχζε σο γέθπξα θνηλσληθήο αλφδνπ γηα ηα 
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ρακειφηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα, ελψ γηα ηα παηδηά ησλ επηζηεκφλσλ (γηαηξψλ, δηθεγφξσλ, 

κεραληθψλ), ην επάγγεικα απηφ ζα ζήκαηλε θαζνδηθή θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα, αθνχ ε ζέζε πνπ 

ζα έπαηξλαλ ζηελ ηεξαξρηθή θιίκαθα κε ηελ άζθεζή ηνπ, ζα ήηαλ ρακειφηεξε απφ εθείλε ησλ 

γνλέσλ ηνπο. 

Χζηφζν, είλαη εκθαλέο φηη ε επηινγή ηνπ επαγγέικαηνο δελ κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί κε έλα 

κνλαδηθφ θίλεηξν, αιιά είλαη απνηέιεζκα ηνπ ζπλδπαζκνχ πνιιψλ παξακέηξσλ. Έλα εμαεηέο 

εξεπλεηηθφ πξφγξακκα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αγγιία ζε 4.790 ζπνπδαζηέο 

Παηδαγσγηθψλ ηκεκάησλ, θαηέιεμε ζε πέληε επηθξαηέζηεξα θίλεηξα: ηελ αγάπε γηα ηα παηδηά 

θαη ηε δηδαζθαιία, ηελ επηξξνή ζηνπο καζεηέο, ην θχξνο θαη ηελ αλαγλψξηζε. Χο δεπηεξνγελή 

θίλεηξα πξνέθπςαλ: ε εθηίκεζε ησλ ζπλαδέιθσλ, νη καθξνρξφληεο δηαθνπέο, ε 

αλαηξνθνδφηεζε, ν κηζζφο θαη ε χπαξμε άιινπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ θνηηεηή 

(Hobson & Malderez (Eds.), Kerr, Tracey, Pell, Tomlinson & Roper 2005). ηελ ίδηα έξεπλα 

επηζεκαίλεηαη φηη αξθεηνί θνηηεηέο επέιεμαλ ην επάγγεικα επεηδή δελ είραλ άιιε επηινγή. 

 

3. Αληηθίλεηξα γηα ηελ επηινγή ηνπ δηδαζθαιηθνύ επαγγέικαηνο 

 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία σο βαζηθνί παξάγνληεο γηα ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε 

αλαθέξνληαη ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ ηθαλνηήησλ ησλ δαζθάισλ, ε ζεκαληηθφηεηα ησλ 

επηηεινχκελσλ εξγαζηψλ, ε ηαχηηζε κε ηελ εξγαζία, ε απηνλνκία, ε εξγαζηαθή 

αλαηξνθνδφηεζε, ε δηαξθήο επηκφξθσζε, ε πξνζθνξά (Hackman & Oldham, 1976). Δπίζεο, ην 

θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθφ θιίκα ηεο εξγαζίαο, ζηα πιαίζηα ηεο δνπιεηάο, απνηειεί ζεκαληηθφ 

παξάγνληα, θαζψο ην ζρνιείν ιεηηνπξγεί σο έλαο θνηλσληθφο νξγαληζκφο. Ο Hargreave (1991), 

ζεσξεί ηε ζπλεξγαζία σο έλαλ παξάγνληα πνπ εκπινπηίδεη ηε ζρνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα. 

ηελ Διιάδα φκσο ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή παξνπζηάδεη κηα ζεηξά απφ ζηξεβιψζεηο κε 

απνηέιεζκα ην βάξνο ηελ επαγγεικαηηθήο πξνζαξκνγήο λα κεηαηνπίδεηαη ζηελ ζρνιηθή κνλάδα. 

Σν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ απνπζία θνπιηνχξαο, αμηαθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη άγξαθσλ θαλφλσλ δηαγσγήο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ραξαθηήξα ελφο θνξέα 

(Everard & Morris 1999).  

ηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, αληαλαθιάηαη ν ζπγθεληξσηηζκφο θαη ε 

γξαθεηνθξαηηθή δνκή, πνπ πεξηνξίδνπλ ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε παζεηηθφ δέθηε, αθνχ δε 

ζπκκεηέρεη ζην ζρεδηαζκφ, ζηηο επηινγέο θαη ζηηο απνθάζεηο (Παπαπξνθνπίνπ, 2002). Μία ζεηξά 
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παξαγφλησλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά ζην ξφιν ηνπ δαζθάινπ είλαη ε πιηθνηερληθή 

ππνδνκή θαη ν εμνπιηζκφο ησλ ζρνιείσλ. Πξνβιεκαηηθέο ζπλζήθεο ζηέγαζεο, ζέξκαλζεο, 

πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, κηθξέο θαη αθαηάιιειεο αίζνπζεο, αθαηάιιεινο θσηηζκφο, ελνριεηηθνί 

ζφξπβνη, ζπρλά πέξα απφ ηα επηηξεπηά φξηα, έρνπλ ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, φπσο εμάιινπ θαη ησλ καζεηψλ. Μηα δεχηεξε ζεηξά αξλεηηθψλ παξαγφλησλ 

ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν θαη ηνπο φξνπο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ, ηε ζρνιηθή 

ξνπηίλα θαη ηελ παληειή έιιεηςε αμηνιφγεζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο. Οη ζεηηθέο 

απφςεηο πνπ εθθξάδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο, γηα ην ζεζκφ ηνπ ζρνιηθνχ 

ζπκβνχινπ, βξίζθνληαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε, κφλν κε ηελ αλάγθε ηνπο γηα ζπκβνπιεπηηθή 

θαζνδήγεζε (Φξεηδεξίθνπ, Φνιεξνχ-Σζεξνχιε, 1991). 

χκθσλα µε ηνλ Hendrickson (1979), ε εξγαζηαθή εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη 

ζσκαηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή εμάληιεζε, πνπ αξρίδεη φηαλ ν εθπαηδεπηηθφο 

δηαθαηέρεηαη απφ ζπλαίζζεκα απψιεηαο ελδηαθέξνληνο γηα ηε δηδαζθαιία. ηαλ ε 

ζπλαηζζεκαηηθή θφπσζε απφ νμεία θαη παξνδηθή κεηαβιεζεί ζε ρξφληα θαηάζηαζε, ηφηε νη 

εθπαηδεπηηθνί αδπλαηνχλ λα κεηαδψζνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο ηε γλψζε κε ηελ επάξθεηα πνπ 

απαηηείηαη (Friedman, 2000), ελψ κπνξνχλ λα εθδειψζνπλ αδηάθνξα ή θαη αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα απέλαληη ζηνπο καζεηέο ηνπο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο (αξλεηηθή εηηηθεηνπνίεζε, 

θπζηθή απνκάθξπλζε, θ.ά.) ή λα έρνπλ ην ζπλαίζζεκα ηεο ρακειήο πξνζσπηθήο επηηπρίαο 

(Trendall, 1989). Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη, φηαλ επηθξαηεί ζχγρπζε ζρεηηθά κε ηα 

θαζήθνληα, ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα πξνλφκηα, ηφηε ε δπζαξέζθεηα απμάλεηαη (Fisher & Gitelson, 

1983. Jackson, Schwab & Schuler, 1986. Mathieu & Zajac, 1990).  

Σν ειιεληθφ ζρνιείν ηνπ 21νπ αηψλα, νθείιεη λα έρεη αλνηρηή επηθνηλσλία κε ηελ παγθφζκηα 

εθπαίδεπζε. Ο δξφκνο δελ είλαη νχηε εχθνινο νχηε ζχληνκνο. ε κία επνρή πνπ νη γλψζεηο 

πνιιαπιαζηάδνληαη ην ζρνιείν νθείιεη λα πάςεη λα θπλεγάεη ηε ζπζζψξεπζε γλψζεσλ. Ζ 

πιεξνθνξηθή θαη γεληθφηεξα ε ηερλνινγία κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ηελ 

πνηφηεηα θαη ην πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο επίζεο ε πνηφηεηα θαη ε επειημία ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ε ζπλερήο θαηάξηηζε ησλ δαζθάισλ, ν βαζκφο θξαηηθήο κέξηκλαο 

γηα ηνπο καζεηέο, ην πεξηερφκελν ηεο κάζεζεο. Ζ ελδπλάκσζε ηεο  εθπαίδεπζεο, ζπλεπψο, είλαη 

απνδεθηή σο ζπζηαηηθφ θίλεηξν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη πξνβάιιεηαη σο αλαγθαία απφ ηε κηα 

πιεπξά, γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ λένπ πιαηζίνπ αληηιήςεσλ θαη πξαθηηθψλ πνπ πξνέθπςε απφ ηηο 

ηερληθν-νηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαη απφ ηελ άιιε γηα ηε κείσζε ηεο  ακθηζβήηεζεο ησλ «αμηψλ». 
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Ζ πςειήο πνηφηεηαο επαγγεικαηηθή αλάπηπμε είλαη απαξαίηεηε γηα κηα πςειήο πνηφηεηαο 

δηδαζθαιία. ηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα είλαη ε αλάδεημε ηεο απηνεθηίκεζεο, ηεο 

ελδπλάκσζεο, ηεο αγάπεο γηα ηνλ εαπηφ, γηα ηε γλψζε θαη γηα ηε θνηλσλία ζηελ νπνία δεη.  

 

Έξεπλα γηα ηα θίλεηξα επηινγήο ηνπ δηδαζθαιηθνύ επαγγέικαηνο 

 

θνπόο ηεο έξεπλαο θαη ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα θαηαγξαθνχλ θαη λα κειεηεζνχλ ηα θίλεηξα πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ επηινγή ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Άιισζηε ε δηαδηθαζία 

επηινγήο ελφο επαγγέικαηνο ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ χπαξμε θηλήηξσλ θαη αμηψλ, πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ θαη θαζνξίδνπλ απηή ηελ επηινγή.  

 Μεζνδνινγία 

 Γείγκα 

Σν δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο απαξηίζηεθε απφ 615 θνηηεηέο παηδαγσγηθψλ ηκεκάησλ. 

Απφ απηνχο, νη 139 (22,7%) είλαη άλδξεο θαη νη 473 (77,3%) είλαη γπλαίθεο. Σν ειηθηαθφ εχξνο 

θπκαίλεηαη απφ 18 έσο 46 εηψλ, φπνπ ε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα παξνπζηάδεηαη ζηελ ειηθία ησλ 

18 εηψλ (25%), αθνινπζεί ε ειηθία ησλ 20 εηψλ (27,1%) θαη ε ειηθία ησλ 21 εηψλ (20,9%). Οη 

πεξηζζφηεξνη θνηηνχλ ζην δεχηεξν έηνο (28,4%), ην 27,9% θνηηεί ζην πξψην έηνο, ελψ ην 26,7% 

ζην ηξίην θαη ην 17% ζην ηέηαξην. Δπίζεο, ε πιεηνςεθία δελ έρεη θάλεη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 

(98,5%). 

Δπηπξνζζέησο, ην 46,5% είλαη ηα πξψηα παηδηά ηεο νηθνγέλεηαο, ην 37,9 % δεπηεξφηνθα  θαη 

ην  12,2% ηξηηφηνθα. Σν 90,5%  εηζήρζε ζην παηδαγσγηθφ ηκήκα κε παλειιαδηθέο εμεηάζεηο θαη 

έλα 9,5% κε θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο. Ο βαζκφο απνιπηεξίνπ ζην Λχθεην θπκαίλεηαη απφ 11 

έσο 20, φπνπ ε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εκθαλίδεηαη κεηαμχ 17 θαη 20 (80,6%). Ζ ρξνληά 

απφιπζήο ηνπο απφ ην Λχθεην θπκαίλεηαη απφ ην 1980 έσο θαη ην 2008, κε ηε κεγαιχηεξε 

ζπρλφηεηα λα εκθαλίδεηαη κεηαμχ 2005 θαη 2006 (26,2%). Σέινο, ην 94,3% δειψλεη φηη δελ είρε 

δηαγσληζζεί ζε εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο άιιεο ζρνιήο πξνηνχ εηζαρζεί ζην παηδαγσγηθφ ηκήκα θαη 

ην 93% φηη έθαλε πξνπαξαζθεπαζηηθά καζήκαηα έλαληη 7% πνπ δελ έθαλε. Δπηπιένλ, 

ρνξεγήζεθε ην ίδην εξσηεκαηνιφγην θαη ζε 125 εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο απφ ηκήκαηα 

έληαμεο θαη εηδηθά ζρνιεία, νη νπνίνη πξνήιζαλ απφ ηκήκαηα έληαμεο θαη εηδηθά ζρνιεία ησλ 

θάησζη πεξηνρψλ: Μπηηιήλε, Αγία Παξαζθεπή θαη Υνιαξγφο Αηηηθήο, Βξηιήζζηα, Ζξάθιεην, 

Ξάλζε, Λάξηζα, Θεζζαινλίθε θαη Πάηξα.  
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Μέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην γηα ηα θίλεηξα 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. πλνιηθά πεξηιακβάλεη 12 εξσηήζεηο κε αξθεηέο ππνεξσηήζεηο. Αξρηθά, 

γίλεηαη αλαθνξά ζε βαζηθά δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ην θχιν, ην έηνο γέλλεζεο, ν 

αξηζκφο θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ηνπο, ην κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ην επάγγεικα ησ γνλέσλ ηνπο, ν 

αξηζκφο παηδηψλ ηεο νηθνγέλεηαο, ε ζεηξά γελλήζεσο θαη ν ηφπνο δηακνλήο. Αθνινπζνχλ, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ ηε θνίηεζή ηνπο, φπσο ην έηνο ζπνπδψλ, αλ έθαλαλ κεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο, ν βαζκφο απνιπηεξίνπ ζην Λχθεην, ε ρξνληά απνθνίηεζεο, ν ηξφπνο εηζαγσγήο ζην 

παηδαγσγηθφ ηκήκα, αλ έθαλαλ πξνπαξαζθεπαζηηθά καζήκαηα θαη αλ έρνπλ δηαγσληζζεί ζε 

εηζηηήξηεο εμεηάζεηο άιιεο ζρνιήο, πφηε πήξαλ ηελ απφθαζε λα γίλνπλ εθπαηδεπηηθνί. ηε 

ζπλέρεηα, αθνινπζεί κία ζεηξά εξσηήζεσλ πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο ιφγνπο πνπ επέιεμαλ ην 

επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ν νπνίνο βαζκνινγείηαη απφ 0 έσο 5, αλάινγα ην βαζκφ 

ζεκαληηθφηεηαο, φπνπ:  

0- Καλέλα ξφιν 

1– Ληγφηεξν ξφιν 

2- Αξθεηά κεγάιν ξφιν 

3- Πνιχ κεγάιν ξφιν 

4- Πάξα πνιχ κεγάιν ξφιν 

5- Απνθαζηζηηθφ ξφιν 

      Σέινο, ζηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο δίλνληαη απαληήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, φπσο γηα ην θαηά 

πφζν είλαη επραξηζηεκέλνη απφ ηελ απφθαζε λα γίλνπλ εθπαηδεπηηθνί πξηλ θαη αθνχ έρνπλ 

ζρεκαηίζεη κία ζπλνιηθή εηθφλα γηα ην επάγγεικα, αλ απηή ήηαλ ε επηζπκία ηνπο εμ αξρήο θαη αλ 

ελδηαθέξνληαη γηα άιιεο ζπνπδέο.    

       Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS 15. Σo κνληέιo πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε αλάιπζε ζπρλνηήησλ (θχιν, κνξθσηηθφ επίπεδν γνλέσλ, επάγγεικα 

γνλέσλ). 

 

 

 Απνηειέζκαηα αλάιπζεο 
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Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 

Έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ θαηά ηε θνίηεζή ηνπο ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε δελ είρε 

έξζεη ζε επαθή κε παηδηά κηθξφηεξεο ειηθίαο (79,3%), γεγνλφο πνπ δειψλεη φηη ε παξάκεηξνο 

απηή δελ επεξέαζε ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ επηινγή ηνπ δηδαζθαιηθνχ επαγγέικαηνο. Ζ ηδέα ηεο 

ελαζρφιεζεο κε ηελ εθπαίδεπζε πξνέθπςε  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο ηνπο ζην Λχθεην ζε 

πνζνζηφ (46,1%), πνιχ λσξίο ζην Γεκνηηθφ (35,9%), κεηά ηελ απνθνίηεζε απφ ην Λχθεην 

(15,5%) θαη κεηά ηελ απνηπρία ζε εηζαγσγήο ζε άιιε ζρνιή (2,5%). Μεηά ηελ αζξνηζηηθή 

επηζθφπεζε ησλ πνζνζηψλ είλαη πξφδειν φηη ε επηινγή ηνπ δηδαζθαιηθνχ επαγγέικαηνο 

νξηζηηθνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Λπθεηαθψλ ζπνπδψλ (61,9%), ελψ κφλν ην 25,8% ησλ 

εξσησκέλσλ ιακβάλεη ηελ απφθαζε κεηά ην Λχθεην.  

---------------------------------------------------------------------- 

(πίλαθαο 1.1α +1.1β) 

-------------------------------------------------------------------------- 

ε αληίζεζε κε επξήκαηα παιαηφηεξσλ εξεπλψλ, νη θνηηεηέο ησλ Παηδαγσγηθψλ ηκεκάησλ 

πξνέξρνληαη απφ γνλείο κε κέζν θαη πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ γνλέσλ ηνπο 

δηαζέηνπλ πηπρίν κέζεο εθπαίδεπζεο (29% -παηέξα θαη 34,9-κεηέξα), ελψ έλα εμίζνπ πςειφ 

πνζνζηφ πηπρίν αλψηαηεο (24,1%- παηέξα θαη 23,3% -κεηέξα). Σν πνζνζηφ ησλ γνλέσλ πνπ 

δηαζέηνπλ απιψο απνιπηήξην πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη  10,4% σο πξνο ηνλ παηέξα θαη 

11,1% σο πξνο ηε κεηέξα. Απμεκέλα είλαη θαη ηα πνζνζηά ησλ θνηηεηψλ, ησλ νπνίσλ νη γνλείο 

δηαζέηνπλ κεηαπηπρηαθνχο ηίηινπο  (9,4% -παηέξα θαη 7,5% -κεηέξα).  

ζνλ αθνξά ην επάγγεικα ηνπ παηέξα, θπξίαξρν ξφιν έρεη ην επάγγεικα ηνπ ειεχζεξνπ 

επαγγεικαηία (39,7%), αθνινπζεί απηφ ηνπ δεκφζηνπ (22,7%) θαη  ηδησηηθνχ ππαιιήινπ 

(13,3%), ελψ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ απφ ηνπο γνλείο ησλ θνηηεηψλ πνπ εξγάδνληαη ζε πςεινχ 

θχξνπο επαγγέικαηα (16,2%), φπσο απηφ ηνπ γηαηξνχ, ηνπ δηθεγφξνπ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.  

Χο πξνο ην επάγγεικα ηεο κεηέξαο, ζε αληίζεζε κε ην παξαπάλσ εχξεκα, νη κεηέξεο ησλ 

θνηηεηψλ Παηδαγσγηθψλ ηκεκάησλ αζρνινχληαη κε νηθηαθά (33,1%), κε ειεχζεξα επαγγέικαηα 

(16,6%), είλαη ηδησηηθνί (15,2%) θαη δεκφζηνη ππάιιεινη (10,6%). Ζ κεγαιχηεξε δηαθνξνπνίεζε 

ζε ζχγθξηζε κε παιαηφηεξεο έξεπλεο παξαηεξείηαη ζηνπο θνηηεηέο, ησλ νπνίσλ νη κεηέξεο 

εξγάδνληαη ζε επαγγέικαηα πςεινχ θχξνπο (21%), φπσο απηφ ηνπ γηαηξνχ, ηνπ δηθεγφξνπ θαη 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 
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---------------------------------------------------------------------- 

(πίλαθαο 1.2.α +1.2.β) 

---------------------------------------------------------------------- 

Γηάθνξνη θνηλσληθνί θαη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο επεξεάδνπλ εμίζνπ ζεκαληηθά ηελ 

επαγγεικαηηθή απφθαζε ησλ θνηηεηψλ: ε αγάπε γηα ηα κηθξά παηδηά (73,6%) θαη ε κίκεζε 

πξνηχπσλ (31,8 %) απνηεινχλ ηζρπξά θίλεηξα, ελψ ε ζηαζεξφηεηα ηνπ επαγγέικαηνο (65%) θαη 

νη νηθνλνκηθέο απνιαβέο (46,1%), εμαθνινπζνχλ λα είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο. Πνιινί 

θνηηεηέο δήισζαλ φηη ε ελαζρφιεζε κε ηα παηδηά είλαη απαξαίηεηνο φξνο γηα λα μεπεξλά θαλείο 

ηηο αδπλακίεο ηνπ θαη λα αλαλεψλεηαη (52,1%). 

Παξάιιεια, ε δπλαηφηεηα εχθνιεο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο (50,6%), ε δηάζεζε 

δηαθνξνπνίεζεο απφ ηνπο δαζθάινπο πνπ γλψξηζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ηνπο δσήο 

(28%), ν ειεχζεξνο ρξφλνο πνπ ηνπο επηηξέπεη λα αζρνιεζνχλ κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπο (48,1%) 

θαη ην πεξηερφκελν ζπνπδψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ ΠΣΓΔ (48,7%), είλαη παξάγνληεο πνπ 

κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ζεκαληηθά εξγαζηαθά θίλεηξα.  

Οη ζηάζεηο ησλ θνηηεηψλ ησλ Παηδαγσγηθψλ ηκεκάησλ ζρεηηθά κε ην επάγγεικα πνπ ζα 

αθνινπζήζνπλ απνηππψλνληαη ζηα αθφινπζα πνζνζηά: ην 44,3% ησλ θνηηεηψλ δειψλεη φηη 

ελδηαθέξεηαη λα βνεζήζεη θνηλσληθά επάισηεο νκάδεο, φπσο είλαη νη κεηαλάζηεο, ην 45,1% 

ελδηαθέξεηαη ηδηαίηεξα γηα ηελ πνηφηεηα δσήο πνπ εμαζθαιίδεη ην δηδαζθαιηθφ επάγγεικα, 

ειεχζεξνο ρξφλνο γηα δηαθνπέο – μεθνχξαζε. Δπηπιένλ, αξθεηνί ζεσξνχλ φηη ην επάγγεικα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ραίξεη θνηλσληθήο εθηίκεζεο (34,1%) θαη απνθηά ελδηαθέξνλ, επεηδή έρεη λα 

θάλεη κε κηθξά θαη άθαθα παηδηά (39,1%). Σν 49,6% δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ απνκάθξπλζε απφ 

ην παηξηθφ ζπίηη, απφ ηελ ζεηεία ζηελ επαξρία (37,7%), ελψ ε εξγαζία θνληά ζηελ νηθνγέλεηα 

θαη ζην ρσξηφ θαηαγσγήο είλαη ζεκαληηθφ γηα ην 37,7% ησλ εξσηεζέλησλ  

Σέινο, έλα κεγάιν πνζνζηφ 86,5% δειψλεη φηη ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δελ ήηαλ κία 

ιχζε αλάγθεο, νχηε πξνέθπςε ιφγσ απνηπρίαο εηζαγσγήο ζε άιιε ζρνιή (79,3%). Οη θνηηεηέο 

δήισζαλ φηη ε επαγγεικαηηθή ηνπο απφθαζε δελ ειήθζε κε ζθνπφ λα απνδείμνπλ ηελ αμία ηνπο 

ζε πξνεγνχκελνπο εθπαηδεπηηθνχο (67,7%) νχηε λα εθπιεξψζνπλ ηελ επηζπκία ησλ γνλέσλ ηνπο 

(58%) (πίλαθαο 1.3). 

---------------------------------------------------------------------- 

(πίλαθαο 1.3.) 

-------------------------------------------------------------------------- 
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Σν 53,6% ζεσξεί φηη ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζθέξεη κεγάιε εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε εηδηθά ηψξα πνπ έρνπλ ζρεκαηίζεη κία νινθιεξσκέλε άπνςε γηαπηφ (53%). Δίλαη 

έλα δχζθνιν, αιιά παξάιιεια ελδηαθέξνλ επάγγεικα. Ζ ηειεπηαία εξψηεζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ αθνξνχζε ηε δηακφξθσζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο επηινγήο αλ δελ ππήξρε 

θαλέλα πξφζθνκκα γηαπηή. Σν 65,4% ησλ θνηηεηψλ επηκέλεη φηη ε επηινγή ηνπο γηα ην 

δηδαζθαιηθφ επάγγεικα είλαη ελζπλείδεηε θαη απφιπηε. Σν 11,5% ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θιάδν, 

αιιά ζε δηαθνξεηηθή βαζκίδα 21,6% ζα άιιαδε επάγγεικα, ελψ ην 58,2% δελ επηζπκεί άιιεο 

ζπνπδέο παξάιιεια ή κεηά ην παηδαγσγηθφ ηκήκα  

---------------------------------------------------------------------- 

(1.4.α+β +γ) 

---------------------------------------------------------------------------- 

Αλαδεηψληαο ηα θίλεηξα ηεο επηινγήο ηνπ δηδαζθαιηθνχ επαγγέικαηνο, ζα αλαηξέμνπκε 

ζηελ έξεπλα ηνπ Βάκβνπθα, φπνπ εξσηήζεθαλ 1280 ζπνπδαζηέο (47%) θαη ζπνπδάζηξηεο (53%) 

ησλ Παηδαγσγηθψλ Αθαδεκηψλ, θαηά ην Αθαδεκατθφ έηνο 1977-1978. 

ηελ παξαπάλσ έξεπλα, ε αγάπε γηα ηα παηδηά έρεη ηελ πξψηε ζέζε ζηνπο ιφγνπο επηινγήο 

ηνπ επαγγέικαηνο, ν ζπκβηβαζκφο ηνπ επαγγέικαηνο κε ηελ νηθνγελεηαθή δσή έρεη έλα 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ, ελψ ν ειεχζεξνο ρξφλνο πνπ αθήλεη ην επάγγεικα, είλαη έλαο εμίζνπ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο. Ο πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο ζπνπδψλ (νη Παηδαγσγηθέο Αθαδεκίεο είραλ 

δηεηή θνίηεζε), ε επθνιία αλεχξεζεο εξγαζίαο θαη ε αδπλακία ηεο νηθνγέλεηαο λα ζηεξίμεη 

καθξνρξφληεο ζπνπδέο θαίλεηαη λα απνηεινχλ επίζεο ζεηηθά θίλεηξα. Σέινο, ε ηθαλνπνίεζε ηεο 

επηζπκίαο ησλ γνλέσλ θαη ην πξφηππν ησλ δαζθάισλ, απνηεινχλ αζζελή θίλεηξα επηινγήο ηνπ 

δηδαζθαιηθνχ επαγγέικαηνο. 

---------------------------------------------------------------------- 

(Πίλαθαο 1.5.) 

---------------------------------------------------------------------------- 

Σν εξσηεκαηνιφγην γηα ηα θίλεηξα ησλ δαζθάισλ απεπζχλζεθε ζε 125 εθπαηδεπηηθνχο 

εηδηθήο αγσγήο. νη εξσηήζεηο αλαθέξνληαλ ζην ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηα άηνκα κε 

αλαπεξία θαη ζηα θίλεηξα πνπ ηνπο ψζεζαλ ζην ηδηαίηεξν απηφ εθπαηδεπηηθφ θνκκάηη. Μία 

ηαμηλφκεζε ησλ απαληήζεσλ ηνπο απνθαιχπηεη ηα αθφινπζα: 

Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο βξέζεθαλ γηα ζπγθπξηαθνχο ιφγνπο ζε εηδηθά πιαίζηα 

(δεηήκαηα δηνξηζκνχ, θάιπςε θελψλ ζέζεσλ θιπ). Μφλν 20 απφ απηνχο δήισζαλ φηη εζθεκκέλα 
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θαη ελζπλείδεηα επέιεμαλ ηνλ θιάδν ηεο εηδηθήο αγσγήο. ην ζχλνιν φισο εμ απηψλ ζεσξεί φηη ε 

απαζρφιεζε κε ηνπο καζεηέο πνπ ρξεηάδνληαη εηδηθή αγσγή είλαη πνιχ δεκηνπξγηθφηεξνη ζε 

ζχγθξηζε κε ηε γεληθή αγσγή. ρεδφλ φινη (95%) δήισζαλ φηη πξνηίζεληαη λα ζπλερίζνπλ λα 

δηδάζθνπλ ζηνλ ίδην απηφ ηνκέα. Βαζηθφο παξάγνληαο επηινγήο ηεο εηδηθήο αγσγήο είλαη ην 

ειαζηηθφ σξάξην δηδαζθαιίαο θαη ην ηδηαίηεξν πξφγξακκα πνπ έρνπλ ηα εηδηθά ζρνιεία θαη ηα 

ηκήκαηα έληαμεο, ην νπνίν θαζνξίδεηαη ελ πνιινίο απφ ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Ηδηαίηεξν 

θίλεηξν απνηειεί ε αλππαξμία ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ε επηινγή ηεο χιεο απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Οη ζπκκεηέρνληεο πηζηεχνπλ φηη ε ελαζρφιεζε ηνπο κε ην πεδίν ηεο αλαπεξίαο 

ηνπο πξνθαιεί ζπλαηζζήκαηα νινθιήξσζεο, πξνζθνξάο, αιηξνπηζκνχ θαη φηη νη εκπεηξίεο πνπ 

είραλ απνθνκίζεη απφ ηε ζπλαλαζηξνθή ηνπο κε ηα παηδηά, ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο θαη ηνπο 

εξγαδνκέλνπο ζηελ ςπρηθή πγεία ήηαλ αλαληηθαηάζηαηεο.  Σέινο, έλα πνζνζηφ 63% ζεψξεζε φηη 

ην επίδνκα ηεο εηδηθήο αγσγήο απνηέιεζε έλα βαζηθφ θίλεηξν γηα ηελ πξνηίκεζε ηνπο γηα 

δηδαζθαιία ζην ρψξν ηεο αλαπεξίαο.   
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πκπέξαζκα 

 

Ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν εχξεκα ηεο έξεπλαο είλαη ε δηαπίζησζε γηα ηελ αιιαγή ηεο 

θνηλσληθήο ζέζεο πνπ ζπλεπάγεηαη ην δηδαζθαιηθφ επάγγεικα: ελψ ζηελ αξρηθή έξεπλα ηνπ 

Βάκβνπθα νη δάζθαινη ζεσξνχληαλ άηνκα ρακεινχ θνηλσληθνχ γνήηξνπ, απφ θησρέο θαη 

νηθνλνκηθά αζζελείο νηθνγέλεηεο θαη νη παηδαγσγηθέο αθαδεκίεο ιχζε αλάγθεο γηα φζνπο 

ζπνπδαζηέο δελ κπνξνχζαλ λα κεηαθηλεζνχλ απφ ηηο πφιεηο θαηαγσγήο ηνπο, ζήκεξα ηα 

δεδνκέλα έρνπλ αγγίμεη άξδελ. Ζ άκεζε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε, ε άλνδνο ησλ 

εηζαγσγηθψλ βάζεσλ θαη νη θαιέο – ζε ζχγθξηζε κε ην παξειζφλ – ζπλζήθεο εξγαζίαο, αλ θαη 

δελ έρνπλ εμαιείςεη ηα παξάπνλα, εληνχηνηο πξννησλίδνπλ κία θαιή πνηφηεηα δσήο ζε επνρέο 

αλαζθάιεηαο, ξεπζηψλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη δηαθηλδχλεπζεο. 

Σα θίλεηξα ησλ θνηηεηψλ ησλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ δελ είλαη κφλν πιηθά: δειψζεηο πεξί 

αγάπεο γηα ηα κηθξά παηδηά, γηα δεκηνπξγηθφηεηα θαη ζπλαηζζήκαηα απηνπξαγκάησζεο 

δηαλζίδνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο θαη πξνζθέξνπλ ειπίδεο φηη κειινληηθά θάηη ζα αιιάμεη ζε κία 

αζζκαίλνπζα εθπαίδεπζε. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ θνηηεηψλ ζεσξεί φηη ε απφθαζε ηεο επηινγήο ηνπ 

δηδαζθαιηθνχ επαγγέικαηνο ήηαλ ζπλεηδεηή θαη εηιεκκέλε απφ ηα ιπθεηαθά ηνπο ρξφληα: Σν 

δηδαζθαιηθφ επάγγεικα δελ ήηαλ ιχζε αλάγθεο, αιιά έλα δχζθνια εθηθηφο ζηφρνο, πνπ 

απαίηεζε κειέηε, απηνπεηζαξρία, αληαγσληζηηθφ πλεχκα θαη πξνζσπηθέο ζπζίεο. Ο δάζθαινο 

είλαη πιένλ επηζηήκνλαο θαη απαηηεί γλψζεηο ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν θαη αξθεηή 

δηεπηζηεκνληθφηεηα. Θεσξνχκε φηη νη ζπλζήθεο είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο 

εθπαίδεπζεο.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

Πίλαθαο 1.1.α Καηά ηε θνίηεζε ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε είραηε επηθνηλσλία κε παηδηά κηθξφηεξεο 

ειηθίαο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Ναη 127 20,7 

Όρη 487 79,2 

Total 614 99,8 

Missing System 1 ,2 

Total 615 100,0 

 

Πίλαθαο 1.1.β.Υξνληθή πεξίνδνο πνπ απνθάζηζαλ λα γίλνπλ εθπαηδεπηηθνί 

Μεηαβιεηέο 

Υξνληθή πεξίνδνο 

πνπ πξώηε θνξά 

δεκηνπξγήζεθε ε 

ηδέα λα γίλεηε 

δάζθαινο 

 

Υξνληθή πεξίνδνο 

πνπ ε απόθαζε λα 

γίλεη δάζθαινο 

ήηαλ νξηζηηθή 

Frequency Percent Frequency Percent 

καζεηήο(ηξηα) ζην Γεκνηηθό ρνιείν 218 35,4 48 7,8 

καζεηήο ζην Λύθεην, πξνηνύ ηειεηώζεη 280 45,5 372 60,5 

απνιπηήξην Λπθείνπ 94 15,3 155 25,2 

απνηπρία ζηηο εηζηηήξηεο εμεηάζεηο άιιεο 

ρνιήο 

15 2,4 26 4,2 

Total 607 98,7 601 97,7 

Missing System 8 1,3 14 2,3 

Total 615 100,0 615 100,0 

 

Πίλαθαο 1.2.α Δπάγγεικα γνλέσλ 

 Frequency Percent Frequency Percent 

Παηέξα Μεηέξα 

Δθπαηδεπηηθόο 61 9,9 90 14,9 

Ηδησηηθόο Τπάιιεινο 94 15,3 96 15,9 

Γεκόζηνο Τπάιιεινο 140 22,8 54 12,2 

πληαμηνύρνο 26 4,2 12 2 

Διεύζεξνο Δπαγγεικαηίαο 222 36,1 91 15 
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Γηαηξόο 23 3,7 15 2,5 

Γηθεγόξνο 13 2,1 23 3,8 

Δπηρεηξεκαηίαο 28 4,6  9 1,5 

Οηθηαθά - - 195 32,2 

Total 607 98,7 605 98,4 

Missing System 8 1,3 10 1,6 

Total 615 100,0 615 100,0 

 

Πίλαθαο 1.2.β.Μνξθσηηθφ επίπεδν γνλέσλ 

 Frequency Percent Frequency Percent 

Παηέξα Μεηέξα 

Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 51 8,3 39 6,4 

Πηπρηνχρνο Αλψηαηεο 

Δθπαίδεπζεο 

162 26,4 148 24,1 

Πηπρηνχρνο Αλψηεξεο 

Δθπαίδεπζεο 

132 21,5 125 20,3 

Απνιπηήξην ρνιείνπ Μέζεο 

Δθπαίδεπζεο 

178 28,9 214 34,9 

Απνιπηήξην Γεκνηηθνχ 

ρνιείνπ 

64 10,4 68 11,1 

Γελ ηειείσζε Γεκνηηθφ ρνιείν 26 4,2 20 3,3 

Total 613 99,7 614 100,0 

Missing System 2 0,3 1 0,2 

Total 615 100,0   

 

Πίλαθαο 1.3.Λφγνη επηινγήο ηνπ δηδαζθαιηθνχ επαγγέικαηνο 

Μεηαβιεηέο Καλέλα 

ξφιν 

Ληγφηεξν 

ξφιν 

Πνιχ 

κεγάιν 

ξφιν 

Απνθαζηζηηθ

φ ξφιν 

Πξόηππν εθπαηδεπηηθό 2,4 15,6 31,8 28,2 

Αγάπε γηα ηα κηθξά παηδηά  1,6 2,6 22 73,6 

ίγνπξε θαη ζηαζεξή δνπιεηά  3,7 5,7 25,6 65 

Ηθαλνπνηεηηθέο νηθνλνκηθέο 

απνιαβέο 

8,3 11,1 46,1 34,6 

Δύθνιε επαγγεικαηηθή 

απνθαηάζηαζε 

14,8 9,1 25,4 50,6 

Γηαθνξνπνίεζε από ηνπο 

δαζθάινπο πνπ γλώξηζαλ θαηά ηελ 

25,6 12,1 24,3 28 
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 Πίλαθαο 1.4.α. Βαζκφο επραξίζηεζεο ή δπζαξέζθεηαο γηα ην επάγγεικα ηνπ δαζθάινπ  

Μεηαβιεηέο 

Βαζκόο επραξίζηεζεο 

ή δπζαξέζθεηαο γηα 

ην επάγγεικα ηνπ 

δαζθάινπ όηαλ 

πήξαηε ηελ νξηζηηθή 

ζαο απόθαζε  

 

εκεξηλή εηθόλα 

πνπ ζρεκαηίζαηε 

γηα ην επάγγεικα 

ηνπ δαζθάινπ 

 

Frequency Percent Frequency Percent 

Πνιύ επραξηζηεκέλνο  329 53,6 325 53 

Δπραξηζηεκέλνο 219 35,7 37,8 90,9 

Ούηε επραξηζηεκέλνο νύηε 

δπζαξεζηεκέλνο  
55 9 48 7,8 

ζρνιηθή δσή 

Δπηηξέπεη ηελ αζρνιία κε ηελ 

νηθνγέλεηα 

8,5 5,5 37,9 48,1 

Δλδηαθέξνληα καζήκαηα 10,9 7,5 32,9 48,7 

Βνήζεηα ρακειόηεξσλ θνηλσληθώλ 

νκάδσλ 

5,7 7,2 42,8 44,3 

Τπάξρεη αξθεηόο ειεύζεξνο ρξόλνο 

γηα δηαθνπέο 

6,2 9,4 39,2 45,1 

Ξεθνύξαζην επάγγεικα 16,5 13,6 42 27,9 

Αζρνιείζαη κε αγλά θαη άθαθα 

παηδηά 

13,2 10,3 39,1 37,5 

Υαίξεη εθηίκεζεο ζηελ θνηλσλία 31,3 22,3 34,1 12,4 

Γελ ρξεηάδεηαη λα απνκαθξπλζείο 

από ην παηξηθό ζνπ ζπίηη 

49,6 16,7 21,2 12,5 

Δξγάδεζαη θνληά ζηνπο δηθνύο ζνπ, 

ζην ρσξηό ζνπ 

37,7 19,6 16,1 16,6 

Τπεξεηείο ζηελ ύπαηζξν 38,6 18,2 26,6 16,7 

Λύζε αλάγθεο  86,5 5,9 5,1 2,5 

Δμαζθάιηζε ηνπ ζίγνπξνπ θαη 

αλαδήηεζε αξγόηεξα θάηη 

θαιύηεξνπ 

37,2 12,2 24,8 25,8 

Απνηπρία εηζαγσγήο ζε άιιε ζρνιή 79,3 6,4 8,2 6,2 

Απόδεημε αμίαο ζε πξνεγνύκελνπο 

εθπαηδεπηηθνύο 

67,7 16,2 11 5 

Παξόηξπλζε από ηνπο ζπγγελείο 58 19,7 16,8 5,5 

Κνηλσληθό γόεηξν 41,6 19,5 27,3 11,6 
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Γπζαξεζηεκέλνο 9 1,5 6 1 

Πνιύ Γπζαξεζηεκέλνο 2 0,3 2 0,3 

Total 614 99,8 613 99,7 

Missing System 1 ,2 2 0,3 

Total 615 100,0 615 100,0 

       Πίλαθαο 1.4.β. Πνην επάγγεικα ζα αθνινπζνχζαηε 

Μεηαβιεηέο 

Αλ ηίπνηα δελ ζαο απέθιεηε από 

ηνπο επαγγεικαηηθνύο 

νξακαηηζκνύο ζαο πνην επάγγεικα 

ζα αθνινπζνύζαηε 

Frequency Percent 

Δπάγγεικα δαζθάινπ 402 65,4 

Δθπαηδεπηηθνύ άιιεο βαζκίδαο 71 11,5 

Άιιν επάγγεικα 133 21,6 

Total 606 98,5 

Missing System 9 1,5 

Total 615 100,0 

    

Πίλαθαο 1.4.γ.Θα ζέιαηε λα θάλεηε άιιεο ζπνπδέο παξάιιεια ή κεηά ην Π.Σ.Γ.Δ  

Μεηαβιεηέο 

Θα ζέιαηε λα θάλεηε άιιεο ζπνπδέο 

παξάιιεια ή κεηά ην Π.Σ.Γ.Δ 

Frequency Percent 

Ναη 358 58,2 

Όρη 221 35,9 

Total 579 94,1 

Missing System 36 5,9 

Total 615 100,0 
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Πίλαθαο 5 – θαηάινγνο ησλ επαγγεικαηηθψλ θηλήηξσλ ησλ ζπνπδαζηψλ/ζηξηψλ  

ΚΗΝΖΣΡΑ ΔΝΣΑΖ % 

 ΠΟΛΤ ΗΥΤΡΖ ΗΥΤΡΖ ΑΓΤΝΑΣΖ ΜΖΓΔΝΗΚΖ 

Ζ αγάπε ησλ 

παηδηώλ 
56,2% 27,9% 9,8% 6,1% 

Ζ ηθαλνπνίεζε 

ηεο επηζπκίαο 

ησλ γνλέσλ κνπ 

4,7% 8,5% 19,2% 
67,6% 

 

Ο ειεύζεξνο 

ρξόλνο πνπ 

αθήλεη ην 

επάγγεικα 

14,0% 35,3% 28,0% 
22,7% 

 

Ο ζπκβηβαζκόο 

ηνπ 

επαγγέικαηνο κε 

ηελ νηθνγελεηαθή 

δσή 

20,7% 34,7% 20,2% 24,4% 

Ζ επθνιία λα 

βξεηο δνπιεηά κε 

ην πηπρίν ηεο 

Π.Α 

6,7% 26,6% 28,5% 38,4% 

Ζ αδπλακία ηεο 

νηθνγέλεηάο κνπ 

λα κε βνεζήζεη 

γηα καθξνρξόληεο 

ζπνπδέο 

10,4% 18,7% 16,5% 54,4% 

Ζ αγάπε θαη ν 

ζεβαζκόο πνπ 

ηξέθσ γηα ηνπο 

δαζθάινπο κνπ 

5.5% 14.5% 21.3% 58.7% 

Ο πεξηνξηζκέλνο 

ρξόλνο ζπνπδώλ 
12,4% 28,5% 24,9% 34,2% 

Πεγή: Βάκβνπθαο,1982: 46-48 
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Ζ ζπλνζεξόηεηα ησλ Γηαηαξαρώλ Άγρνπο κε ηηο Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο ζηα 

παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο 

 

ίκνο, Γξεγόξεο 

Φπρίαηξνο/ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Αλαπηπμηαθήο Φπρνπαζνινγίαο, Σκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη 

Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

Email: gsimos@uom.gr 

 

Παπαγεσξγίνπ Βάγηα Α. 

Παηδνςπρίαηξνο/ η. Καζεγήηξηα Παηδνςπρηαηξηθήο 

Email: vpapage@gmail.com 

 

Εεθνπνύινπ,
 
Όιγα 

Φπρνιφγνο/ Τπνς. Γηδάθησξ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

Email: zikop_olga@yahoo.gr 

 

Πεξίιεςε 

Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα δείρλνπλ φηη ηα πνζνζηά ηεο ζπλνζεξφηεηαο ησλ δηαηαξαρψλ 

ηνπ άγρνπο κε ηηο Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο (ΓΑΓ) θπκαίλνληαη απφ 11 έσο 84%. 

Παξά ην κεγάιν απηφ εχξνο ηεο ζπλνζεξφηεηαο, θνηλφ ζπκπέξαζκα φισλ ησλ εξεπλψλ είλαη φηη 

ηα πνζνζηά ηνπ άγρνπο είλαη πςειφηεξα ζηα παηδηά θαη ζηνπο εθήβνπο κε ΓΑΓ ζε ζρέζε κε ηα 

παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ. Έληνλν, επίζεο, είλαη θαη ην ελδηαθέξνλ πνπ 

ππάξρεη γηα ην πψο απηά ηα πνζνζηά δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηε ζπγθεθξηκέλε ΓΑΓ. Οη 

ζεκαληηθέο απηέο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζηα πνζνζηά ζπλνζεξφηεηαο νθείινληαη 

θαηά έλα ζεκαληηθφ βαζκφ ζηε δηαθνξεηηθή κεζνδνινγία πνπ ε θάζε έξεπλα αθνινπζεί. Αθφκα, 

ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ βξίζθνληαη ππφ δηεξεχλεζε είλαη ην πψο ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο 

ζπλδένληαη κε ηελ παξνπζία ηνπ άγρνπο θαη εηδηθφηεξα ην ξφιν πνπ παίδεη ν δείθηεο λνεκνζχλεο 

ή ην επίπεδν ησλ ιεθηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ηνπ παηδηνχ, αιιά θαη ην 

πψο ε ζπγθεθξηκέλε ζπλνζεξφηεηα απνθηά κεξηθέο θνξέο κηα ζεκαληηθή θιηληθή 

mailto:gsimos@uom.gr
mailto:vpapage@gmail.com
mailto:zikop_olga@yahoo.gr
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πξνηεξαηφηεηα. ην παξφλ άξζξν ζα αλαιπζνχλ εθηελψο ηα παξαπάλσ ζέκαηα θαη ζα 

ζπδεηεζνχλ νη πξνεθηάζεηο ηνπο ζηελ θιηληθή πξάμε.          

1. Δηζαγσγή 

Σν άγρνο σο ζπλνζεξή θαηάζηαζε ζηηο Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο (ΓΑΓ) 

ζπγθεληξψλεη κεγάιν επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ γηαηί θαίλεηαη φηη ζπλαληάηαη πνιχ ζπρλά ζηα 

παηδηά θαη ζηνπο εθήβνπο ηνπ πιεζπζκνχ απηνχ (Gillott, Furniss, & Walter, 2001. White, 

Oswald, Ollendick, & Scahill, 2009). Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο είλαη λα παξνπζηάζεη 

ηα λέα δεδνκέλα ηα ζρεηηθά κε ηα πνζνζηά ζπλνζεξφηεηαο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ ΓΑΓ θαη 

ησλ Γηαηαξαρψλ ηνπ Άγρνπο ζε παηδηά θαη εθήβνπο αιιά θαη λα δψζεη έκθαζε ζε ζεκαληηθνχο 

παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηα πνζνζηά απηήο ηεο ζπλνζεξφηεηαο.  

Μέρξη ηψξα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αξθεηέο έξεπλεο πνπ κειέηεζαλ ηα πνζνζηά 

ζπλνζεξφηεηαο ησλ ΓΑΓ κε ηηο δηαηαξαρέο ηνπ άγρνπο. πσο ζα δηαπηζησζεί θαη ζηε ζπλέρεηα, 

ηα πνζνζηά απηά δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ έξεπλα ζε έξεπλα, γεγνλφο πνπ σο έλα βαζκφ 

νθείιεηαη ζηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη θαη εηδηθφηεξα ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νκάδσλ 

πνπ ε θάζε έξεπλα ρξεζηκνπνηεί, ζηηο κεζφδνπο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ θαη ζην είδνο ησλ 

ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ πνπ εθαξκφδνληαη. Οη έξεπλεο πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ δηαρσξίδνληαη 

αλάινγα κε ηνπο ηχπνπο ησλ νκάδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα κπνξέζνπκε λα 

θαηαιήμνπκε κε κεγαιχηεξε επθνιία ζε θάπνηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα.    

2. Δξεπλεηηθά Γεδνκέλα γηα ηα Πνζνζηά πλνζεξόηεηαο 

Μία νκάδα, ινηπφλ, εξεπλψλ ήηαλ απηή πνπ κειέηεζε νκάδεο παηδηψλ θαη εθήβσλ κε 

Γηαηαξαρέο ζην Φάζκα ηνπ Απηηζκνχ (ΓΦΑ) ρσξίο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νκάδεο ζχγθξηζεο. 

Έηζη, ζηελ έξεπλα ηνπ Muris θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (Muris, Steerneman, Merckelbach, 

Holdrinet, & Meesters, 1998) ζε 44 παηδηά θαη εθήβνπο κε Απηηζηηθή Γηαηαξαρή (ΑΓ) θαη 

Γηάρπηε Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή Με Πξνζδηνξηδφκελε Αιιηψο (ΓΑΓ-ΜΠΑ) βξέζεθε φηη ην 

84.1% ησλ παηδηψλ, ζχκθσλα κε ηηο αλαθνξέο ησλ γνλέσλ ηνπο, πιεξνχζε ηα θξηηήξηα κίαο 

ηνπιάρηζηνλ αγρψδνπο δηαηαξαρήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, βξέζεθε φηη 63.3% παξνπζίαδε Δηδηθή 

Φνβία, ην 45.5% Αγνξαθνβία, ην 27.3% Άγρνο Απνρσξηζκνχ (Α.Α.), ην 22.7% Τπεξαγρψδε 

Γηαηαξαρή θαη ην 20.5% Κνηλσληθή Φνβία. Παξφκνηα, ζε άιιε έξεπλα βξέζεθε φηη ην 72% ησλ 

παηδηψλ κε απηηζκφ 5-17 εηψλ παξνπζίαδε θαη θάπνηα άιιε δηαηαξαρή ηνπ άμνλα Η θαηά DSM-

IV θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ην 44% Δηδηθή Φνβία, ην 37% Φπραλαγθαζηηθή Καηαλαγθαζηηθή 

Γηαηαξαρή (ΦΚΓ), ην 12% Α.Α. θαη ην 7.4% Κνηλσληθή Φνβία (Leyfer, Folstein, Bacalman, 
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Davis, Dinh, Morgan, Tager-Flusberg, & Lainhart, 2006). Μία έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε 

171 παηδηά κε ΓΑΓ έδεημε φηη ην 42.7% παξνπζίαδε κία απφ ηηο έμη αγρψδεηο δηαηαξαρέο ηνπ 

DSM-IV, κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ λα ζπγθεληξψλεη ε Δηδηθή Φνβία (31.0%) (Sukhodolsky, 

Scahill, Gadow, Arnold, Aman, McDougle et al., 2008). Παξφκνηα επξήκαηα έδεημε θαη ε έξεπλα 

ηνπ De Bruin θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (De Bruin, Ferdinad, Meester, de Nijs, & Verheij, 2007) 

φπνπ ην πνζνζηφ ζπλνζεξφηεηαο κε κία ηνπιάρηζηνλ αγρψδε δηαηαξαρή πξνζδηνξίδνληαλ ζην 

55.3%, ιίγν πςειφηεξν απφ ην αληίζηνηρν 41.9% πνπ βξήθε ε έξεπλα ηεο Simonoff θαη ησλ 

ζπλεξγαηψλ ηεο (Simonoff, Pickles, Charman, Chandler, Loucas, & Baird, 2008). Οη δηαηαξαρέο 

πνπ βξέζεθαλ λα έρνπλ ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ήηαλ ε Δηδηθή Φνβία (38.3%) θαη ε Κνηλσληθή 

Φνβία (29.2%) αληίζηνηρα γηα ηηο δχν έξεπλεο. Κνηλφ ζπκπέξαζκα φισλ ησλ παξαπάλσ εξεπλψλ 

είλαη φηη, πξάγκαηη, νη αγρψδεηο δηαηαξαρέο παξνπζηάδνπλ κεγάια πνζνζηά ζπλνζεξφηεηαο κε 

ηηο ΓΦΑ.  

Μία άιιε νκάδα εξεπλψλ ήηαλ απηή πνπ ζπλέθξηλε ηηο νκάδεο παηδηψλ κε ΓΦΑ κε 

νκάδεο παηδηψλ ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ. Δηδηθφηεξα, ν Kim θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (Kim, 

Szatmari, Bryson, Streiner, & Wilson, 2000) βξήθαλ φηη ε νκάδα ησλ παηδηψλ κε ΓΦΑ [ΑΓ θαη 

χλδξνκν Asperger (Α)] είραλ πςειφηεξεο βαζκνινγίεο απφ ηελ νκάδα ειέγρνπ, θαηά δχν 

ηνπιάρηζηνλ ηππηθέο απνθιίζεηο, ζε θιίκαθεο πνπ αμηνινγνχζαλ ην γεληθεπκέλν άγρνο θαη ην 

άγρνο απνρσξηζκνχ. Τςειφηεξεο βαζκνινγίεο ζε δηάθνξεο θιίκαθεο ηνπ άγρνπο βξήθαλ θαη νη 

έξεπλεο ηνπ Bellini (2004) θαη ηεο Hurtig θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο (Hurtig, Kuusikko, Mattila, 

Haapsamo, Ebeling et al., 2009) κε εθήβνπο κε ΓΦΑ. Δπίζεο, νη Thede θαη Coolidge (2007) 

ζπλέθξηλαλ παηδηά κε Α θαη παηδηά κε Απηηζκφ Τςειήο Λεηηνπξγηθφηεηαο (ΑΤΛ) κε κία 

εμηζσκέλε θαηά θχιν θαη ειηθία νκάδα ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ θαη βξήθαλ φηη ε νκάδα κε Α 

είρε πςειφηεξε βαζκνινγία απφ ηελ νκάδα ειέγρνπ, αιιά παξφκνηα βαζκνινγία κε ηελ νκάδα 

κε ΑΤΛ ζηηο θιίκαθεο ηεο γεληθεπκέλεο αγρψδνπο δηαηαξαρήο θαη ηεο Φπραλαγθαζηηθήο 

Καηαλαγθαζηηθήο Γηαηαξαρήο. Μία άιιε έξεπλα ζχγθξηλε 52 παηδηά κε ΑΤΛ/Α απφ 8-15 εηψλ 

κε κία νκάδα 353 παηδηψλ κε ηππηθή αλάπηπμε (Kuusikko, Pollock-Wurman, Jussila, Carter, 

Mattila, Ebeling, & Moilanen, 2008). Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ηα παηδηά κε ΑΤΛ/Α 

αλέθεξαλ πεξηζζφηεξα ζπκπηψκαηα θνηλσληθήο θνβίαο ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη 

παξφκνηα νη γνλείο ησλ παηδηψλ κε ΑΤΛ/Α αλέθεξαλ φηη δηέθξηλαλ πεξηζζφηεξα 

εζσηεξηθεπκέλα ζπκπηψκαηα ζηα παηδηά ηνπο. Σν ελδηαθέξνλ εχξεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

έξεπλαο είλαη φηη ηα παηδηά κε ΑΤΛ θαη Α αλέθεξαλ κία αχμεζε  ζηελ θνηλσληθή θνβία θαζψο 



43 

 

κεγάισλαλ, ελψ ηα παηδηά πνπ είραλ κία ηππηθή αλάπηπμε αλέθεξαλ κείσζε. Σν εχξεκα απηφ 

είλαη ελδεηθηηθφ ηεο θαζπζηεξεκέλεο θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο πνπ παξνπζηάδνπλ 

ηα παηδηά κε ΑΤΛ/Α. Κνηλφ ζπκπέξαζκα ησλ παξαπάλσ εξεπλψλ είλαη φηη ηα παηδηά θαη νη 

έθεβνη κε ΓΦΑ δείρλνπλ απμεκέλα επίπεδα άγρνπο ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο πνπ 

αλήθνπλ ζην γεληθφ πιεζπζκφ. 

Δπίζεο, άιιεο έξεπλεο ρξεζηκνπνίεζαλ σο νκάδα ειέγρνπ παηδηά πνπ είραλ ηππηθή 

αλάπηπμε αιιά θαη θιηληθέο νκάδεο παηδηψλ πνπ παξνπζίαδαλ αγρψδεηο δηαηαξαρέο. Γηα 

παξάδεηγκα, ε Farrugia θαη ε Hudson (2006) κειέηεζαλ κία νκάδα 29 εθήβσλ κε Α ζε ζρέζε 

κε κηα νκάδα εθήβσλ κε αγρψδεηο δηαηαξαρέο θαη κία κε θιηληθή νκάδα. Σα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ φηη νη αλαθνξέο ησλ παηδηψλ θαη ησλ γνλέσλ αλέθεξαλ παξφκνηα επίπεδα άγρνπο γηα 

ηνπο εθήβνπο κε Α θαη γηα απηνχο κε αγρψδεηο δηαηαξαρέο, θαζψο θαη ζεκαληηθά πςειφηεξεο 

βαζκνινγίεο ζηηο θιίκαθεο ηνπο άγρνπο ζε ζρέζε κε ηελ κε θιηληθή νκάδα. Παξφκνηα ήηαλ θαη 

ηα επξήκαηα ησλ Russell θαη Sofronoff (2005) βαζηζκέλα ζηηο αλαθνξέο ησλ παηδηψλ. Με βάζε 

φκσο ηηο αλαθνξέο ησλ γνλέσλ, ε νκάδα ησλ παηδηψλ κε Α είρε πςειφηεξα επίπεδα 

γεληθεπκέλνπ άγρνπο, πεξηζζφηεξα ςπραλαγθαζηηθά-θαηαλαγθαζηηθά ζπκπηψκαηα θαη 

πεξηζζφηεξνπο θφβνπο γηα ζσκαηηθά ηξαχκαηα ζε ζρέζε κε ηελ θιηληθή νκάδα. Σν γεληθφ 

ζπκπέξαζκα απηψλ ησλ δχν εξεπλψλ είλαη φηη νη νκάδεο παηδηψλ κε ΓΦΑ θαη παηδηψλ κε 

αγρψδεηο δηαηαξαρέο παξνπζηάδνπλ παξφκνηα επίπεδα άγρνπο, επηβεβαηψλνληαο ηα πςειά θαη 

θιηληθά ζεκαληηθά πνζνζηά ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ άγρνπο πνπ ζπλαληηνχληαη ζηελ πξψηε 

νκάδα. 

Άιιεο πάιη έξεπλεο κειέηεζαλ παηδηά κε ΓΦΑ ζε ζχγθξηζε κε θιηληθέο νκάδεο κε άιιεο 

ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο. ηελ έξεπλά ηνπο ν Green θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (Green, Gilchrist, 

Burton, & Cox, 2000) βξήθαλ φηη ηα έθεβα αγφξηα κε Α είραλ πςειφηεξα επίπεδα άγρνπο ζε 

ζρέζε κε έθεβα αγφξηα πνπ παξνπζίαδαλ Γηαηαξαρή Γηαγσγήο. Παξφκνηα, ε Gillott θαη νη 

ζπλεξγάηεο ηεο (Gillott, et al., 2001) βξήθε φηη παηδηά κε ΑΤΛ (Ν=15), ειηθίαο 8-12 εηψλ, 

ζεκείσλαλ ζηηο απην-αλαθνξέο ηνπο πςειφηεξα επίπεδα άγρνπο ηφζν ζε ζρέζε κε παηδηά πνπ 

παξνπζίαδαλ δηάθνξα γισζζηθά ειιείκκαηα, φζν θαη ζε ζρέζε κε ηππηθψο αλαπηπζζφκελα 

παηδηά ζηηο θιίκαθεο ηνπ παληθνχ, ησλ θφβσλ ζσκαηηθψλ ηξαπκαηηζκψλ, ηνπ άγρνπο 

απνρσξηζκνχ, ησλ ςπραλαγθαζκψλ-θαηαλαγθαζκψλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ άγρνπο. Μία άιιε 

έξεπλα πνπ ζην δείγκα ηεο ζπκπεξηέιαβε παηδηά κε ΓΑΓ, παηδηά κε ζχλδξνκν Down, αιιά θαη 

δχν νκάδεο παηδηψλ εμηζσκέλεο κε ηηο πξνεγνχκελεο θαηά λνεηηθή θαη ρξνλνινγηθή ειηθία 
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βξήθε φηη ηα παηδηά κε ΓΑΓ, ζε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο ηξεηο νκάδεο, είραλ πεξηζζφηεξεο θνβίεο 

ζρεηηθά κε ηαηξηθά ζέκαηα θαη ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο, αιιά ιηγφηεξεο θνβίεο ζε ζρέζε κε 

ηελ πξφθιεζε βιάβεο. Αθφκα, αλέθεξαλ πεξηζζφηεξεο θνηλσληθέο θνβίεο θαη ιηγφηεξεο θνβίεο 

γηα ηα δψα ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα κε ζχλδξνκν Down (Evans, Canavera, Kleinpeter, 

Maccubbin, & Taga, 2005). Αθφκα, νη Brereton, Tonge θαη Einfeld (2006) έδεημαλ φηη ηα παηδηά 

ειηθίαο 4-18 εηψλ κε απηηζκφ είραλ πςειφηεξν άγρνο ζε ζρέζε κε παηδηά πνπ αληηκεηψπηδαλ 

λνεηηθά πξνβιήκαηα. Σέινο, ζε κία πην πξφζθαηε έξεπλα κε 1390 παηδηά, 6-16 εηψλ, πνπ 

ζπγθξνηνχζαλ 4 δηαθνξεηηθέο νκάδεο (ΑΤΛ, Απηηζκφο ρακειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο, ηππηθψο 

αλαπηπζζφκελα παηδηά θαη παηδηά κε άιιε θιηληθή δηάγλσζε) επηβεβαηψζεθε ην εχξεκα φηη ε 

νκάδα ησλ παηδηψλ κε ΑΤΛ θαη ε νκάδα ησλ παηδηψλ κε αγρψδεηο δηαηαξαρέο παξνπζίαδαλ ηα 

πςειφηεξα επίπεδα άγρνπο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο νκάδεο (Mayes, Calhoun, Murray, Ahuja, 

& Smith, 2010). 

Αλαθνξηθά κε ηε ζπρλφηεηα ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ άγρνπο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα παηδηά 

θαη ζηνπο εθήβνπο κε ΓΦΑ, δχν αλαζθνπήζεηο αλαθέξνπλ φηη πην ζπρλά ζπλαληψληαη ε εηδηθή 

θνβία, ε ΓΑΓ, ην άγρνο απνρσξηζκνχ, ε Φπραλαγθαζηηθή Καηαλαγθαζηηθή Γηαηαξαρή θαη ε 

θνηλσληθή θνβία, κε πνζνζηά πνπ δηαθέξνπλ απφ έξεπλα ζε έξεπλα. (MacNeil, Lopes, & 

Minnes, 2009. White et al., 2009).  

 

3. Λόγνη Δηεξνγέλεηαο ησλ Πνζνζηώλ πλνζεξόηεηαο θαη Βαζηθέο Παξάκεηξνη 

Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη ππάξρεη κία ζεκαληηθή εηεξνγέλεηα σο πξνο ηα 

επξήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζπλνζεξφηεηα, κηα εηεξνγέλεηα ε νπνία κφλν ελ κέξεη κπνξεί λα 

εμεγεζεί. πσο δηαηππψζεθε θαη ζην άξζξν ησλ Woodbury-Smith θαη Volkmar (2009) 

«…πνιιέο απφ απηέο ηηο κειέηεο βαζίζζεθαλ ζε δείγκαηα ςπρηαηξηθψλ θιηληθψλ θαη νη 

δηαγλψζεηο έγηλαλ κάιινλ κε βάζε ηελ θιηληθή θξίζε θαη φρη ζπγθεθξηκέλα δηαγλσζηηθά θαη 

ςπρνκεηξηθά εξγαιεία, γη‟ απηφ θαη ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ έξεπλα...». Γηαπηζηψλεηαη, ινηπφλ, φηη 

ν δηαθνξεηηθφο ηξφπνο αμηνιφγεζεο θαη θιηληθήο εθηίκεζεο πνπ αθνινπζεί ε θάζε έξεπλα 

κπνξεί λα νδεγήζεη θαη ζε δηαθνξεηηθά πνζνζηά ζπλνζεξφηεηαο. Παξφκνηα, βαζηθέο δηαθνξέο 

πνπ ππάξρνπλ σο πξνο ηε κεζνδνινγία ηεο θάζε έξεπλαο επζχλνληαη σο έλα βαζκφ γηα ηελ 

εηεξνγέλεηα ησλ επξεκάησλ. ε θάζε πεξίπησζε, πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε θαη ζχγρξνλεο 

αλαζθνπήζεηο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε ζπγθέληξσζε λεφηεξσλ θαη πην αμηφπηζησλ δεδνκέλσλ.     
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πσο θαη κε ηα πνζνζηά ηεο ζπλνζεξφηεηαο, έηζη έληνλν είλαη ην ελδηαθέξνλ θαη γηα ην 

πψο απηά ηα πνζνζηά δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηε ζπγθεθξηκέλε ΓΦΑ θαη εηδηθφηεξα 

αλάινγα κε ηελ Απηηζηηθή Γηαηαξαρή, ην χλδξνκν Asperger, ηνλ Απηηζκφ Τςειήο 

Λεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηε ΓΑΓ-ΜΠΑ. Δηδηθφηεξα, θάπνηεο έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ φηη ηα παηδηά 

κε Α παξνπζηάδνπλ πςειφηεξα επίπεδα άγρνπο ζε ζρέζε κε ηα παηδηά κε ΑΤΛ (Thede & 

Coolidge, 2007. Tonge, Brereton, Gray, & Einfeld, 1999), ελψ άιιεο έξεπλεο δελ επηβεβαηψλνπλ 

ην εχξεκα απηφ (Hurtig et al., 2009. Kim et al., 2000). Δπίζεο, o Muris θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ 

(Muris et al., 1998) βξήθαλ φηη δηάθνξεο δηαηαξαρέο άγρνπο ήηαλ πην ζπρλέο ζε κία νκάδα 

παηδηψλ κε ΓΑΓ-ΜΠΑ ζε ζρέζε κε κία νκάδα παηδηψλ κε ΑΓ, ελψ ε Mayes θαη νη ζπλεξγάηεο 

ηεο (Mayes, Calhoun, Murray, Ahuja, & Smith, 2010) βξήθαλ φηη ηα παηδηά κε ΑΤΛ είραλ 

πςειφηεξα επίπεδα άγρνπο ζε ζρέζε κε ηα παηδηά κε ΑΤΛ (79% θαη 67% αληίζηνηρα). Αξθεηέο 

έξεπλεο, σζηφζν, ππνζηεξίδνπλ φηη ν ηχπνο ηεο ΓΦΑ δελ θαίλεηαη φηη κπνξεί λα πξνβιέςεη ηελ 

παξνπζία θάπνηαο άιιεο δηαηαξαρήο (Pearson, Loveland, Lachar, Lane, Reddoch, Mansour, & 

Cleveland, 2006. Simonoff et al., 2008). Καζνξηζηηθφο, βέβαηα, παξάγνληαο γηα ηηο 

δηαθνξνπνηήζεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο παξαπάλσ έξεπλεο απνηειεί ε κεζνδνινγία ηεο θάζε 

έξεπλαο, γηα παξάδεηγκα ην θαηά πφζν νη νκάδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ είλαη εμηζσκέλεο θαηά ηελ 

ειηθία θαη ην λνεηηθφ δπλακηθφ, έρνπλ παξφκνην θαη επαξθή γηα ζπγθξίζεηο αξηζκφ παηδηψλ, 

ζπγθξίλνπλ ηηο αλαθνξέο ησλ γνλέσλ ή ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ θ.ι.π. 

Οη ηδηαίηεξεο κεξηθέο θνξέο δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη κεηαμχ ησλ πνζνζηψλ 

ζπλνζεξφηεηαο πνπ αλαθέξνληαη ζε δηαθνξεηηθέο έξεπλεο, ζέηνπλ θάπνηα εξσηήκαηα. Σα 

εξσηήκαηα απηά αθνξνχλ ην πψο θάπνηεο βαζηθέο παξάκεηξνη, φπσο ν δείθηεο λνεκνζχλεο, ην 

επίπεδν ησλ ιεθηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ηνπ παηδηνχ θ.α. ζπλδένληαη 

κε ηελ παξνπζία ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ άγρνπο ζηα παηδηά κε ΓΦΑ. Ο Attwood (Attwood, 1998: 

28-66) είρε ππνζηεξίμεη φηη ηα δηάθνξα ειιείκκαηα ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο κπνξεί λα 

απμήζνπλ ην άγρνο ζε παηδηά κε ΑΤΛ/Α θαη ε αιιειεπίδξαζε κε ζπλνκειίθνπο κπνξεί λα 

γίλεη ε πην ζηξεζνγφλνο εκπεηξία γηα απηή ηελ νκάδα. Παξφκνηα,  άιινη εξεπλεηέο έρνπλ βξεη φηη 

ηα παηδηά πνπ έρνπλ ΑΤΛ, πνπ ζεκαίλεη φηη έρνπλ θαιχηεξεο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο θαη 

κεγαιχηεξν δείθηε λνεκνζχλεο, έρνπλ ηελ ηάζε λα βηψλνπλ κεγαιχηεξα πνζνζηά άγρνπο ζε 

ζρέζε κε ηα παηδηά πνπ έρνπλ απηηζκφ ρακειφηεξεο ιεηηνπξγηθφηεηαο (Bellini, 2004. White et 

al., 2009). Αθφκα, κία άιιε έξεπλα πνπ κειέηεζε παηδηά κε ΓΦΑ, βξήθε φηη ηα πςειά επίπεδα 

άγρνπο ζπλδένληαλ κε πςειφηεξν δείθηε λνεκνζχλεο, κε πεξηζζφηεξν ιεηηνπξγηθή ρξήζε ηεο 
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γιψζζαο θαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζηεξεφηππσλ ζπκπεξηθνξψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα 

κεγαιχηεξα ειιείκκαηα ζηε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία ζπλδένληαλ αξλεηηθά κε ηελ παξνπζία ηνπ 

άγρνπο, ελψ ηα κεγαιχηεξα ειιείκκαηα ζηελ θνηλσληθή ακνηβαηφηεηα ζπλδένληαλ ζεηηθά κε ην 

άγρνο (Sukhodolsky et al., 2008). Παξφκνηα, ζηελ έξεπλα ηνπ Davis θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ 

(Davis, Moree, Dempsey, Reuther, Fodstad, Hess, Jenkins, & Matson, 2010β) βξέζεθε φηη γηα 

ηελ νκάδα ησλ παηδηψλ κε ΓΑΓ-ΜΠΑ ηα επηθνηλσληαθά ειιείκκαηα πξνέβιεπαλ πςειφηεξα 

πνζνζηά άγρνπο, ελψ γηα ηα παηδηά πνπ παξνπζίαδαλ απηηζηηθή δηαηαξαρή ε έξεπλα βξήθε φηη 

φηαλ ηα επηθνηλσληαθά ειιείκκαηα απμάλνληαλ, ηφηε ην άγρνο κεηψλνληαλ. Σα παξαπάλσ 

επξήκαηα κπνξεί λα νθείινληαη ζην γεγνλφο φηη ηα κεγαιχηεξα ειιείκκαηα ζηελ επηθνηλσλία 

πηζαλά αληαλαθινχλ έλα ρακειφηεξν επίπεδν ιεηηνπξγηθφηεηαο ζε δηάθνξνπο ηνκείο θαη άξα κία 

κεησκέλε ηθαλφηεηα βίσζεο θαη έθθξαζεο άγρνπο. Δίλαη πηζαλφ φηη ηα παηδηά κε ρεηξφηεξεο 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο έρνπλ κηθξφηεξε ηθαλφηεηα λα εθθξάζνπλ ηηο αλεζπρίεο ηνπο θαη 

άξα, ηφζν ηα ίδηα φζν θαη νη γνλείο ηνπο, αλαθέξνπλ ιηγφηεξα ζπκπηψκαηα.  Έηζη κία αξρηθή 

ππφζεζε πνπ κπνξεί λα δηαηππσζεί είλαη φηη ηα επίπεδα ησλ θχξησλ ειιεηκκάησλ ηνπ απηηζκνχ 

επεξεάδνπλ ην επίπεδν ηνπ άγρνπο πνπ βηψλεηαη, ελψ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα ζπκπηψκαηα ηνπ 

απηηζκνχ εθδειψλνληαη κε κεγαιχηεξε ζνβαξφηεηα, ηφηε βξίζθεηαη  κηθξφηεξε ηθαλφηεηα 

βίσζεο ηνπ άγρνπο.  

Δληνχηνηο, άιιε έξεπλα ζε παηδηά κε ΓΦΑ έδεημε φηη δελ ππάξρεη θακία ζχλδεζε 

αλάκεζα ζηε ζνβαξφηεηα ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ απηηζκνχ θαη ηελ παξνπζία θάπνηαο άιιεο 

ςπρηαηξηθήο δηαηαξαρήο. Σν ίδην ίζρπε θαη γηα ην δείθηε λνεκνζχλεο (Simonoff et al., 2008). 

Παξφκνηα, κία άιιε κειέηε έδεημε φηη θαλέλα απφ ηα πξψηκα ζπκπηψκαηα ηνπ απηηζκνχ, δειαδή 

ηα ειιείκκαηα ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, ηα ειιείκκαηα ζηε ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή 

επηθνηλσλία θαη νη επαλαιακβαλφκελεο ζηεξεφηππεο ζπκπεξηθνξέο, δελ πξνέβιεπαλ ηα επίπεδα 

ηνπ άγρνπο αξγφηεξα. Ο παξάγνληαο, φκσο, πνπ βξέζεθε λα παίδεη ξφιν ήηαλ ε δηαθνξά 

αλάκεζα ζηηο ιεθηηθέο θαη ζηηο κε ιεθηηθέο ηθαλφηεηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα παηδηά κε 

ρακειφηεξεο κε ιεθηηθέο θαη θαιχηεξεο ιεθηηθέο δεμηφηεηεο παξνπζίαδαλ πεξηζζφηεξα 

πξνβιήκαηα άγρνπο 6 ρξφληα κεηά (Kim et al., 2000). Σέινο, νη Helverschou θαη Martinsen 

(2010) βξήθαλ φηη ην άγρνο απνηεινχζε πξφβιεκα γηα κία νκάδα παηδηψλ κε ΓΦΑ θαη Ννεηηθά 

Πξνβιήκαηα, αλεμάξηεηα απφ ην επίπεδν ηεο λνεηηθήο ιεηηνπξγίαο. Γηαπηζηψλεηαη ινηπφλ φηη ηα 

επξήκαηα είλαη αξθεηά αληηθαηηθά. Έηζη, εξσηήκαηα φπσο ην εάλ ηα επηθνηλσληαθά ειιείκκαηα 



47 

 

θαη ην επίπεδν ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο επεξεάδνπλ ηα πξαγκαηηθά επίπεδα ηνπ άγρνπο πνπ 

βηψλνληαη ή ηα επίπεδα ηνπ άγρνπο πνπ ηειηθά εθθξάδνληαη, παξακέλνπλ ππφ δηεξεχλεζε. 

 

4. Πξνεθηάζεηο ζηελ Κιηληθή Πξάμε 

Οινθιεξψλνληαο απηή ηελ αλαζθφπεζε, δηαπηζηψλεηαη φηη νη αγρψδεηο δηαηαξαρέο 

παξνπζηάδνληαη πνιχ ζπρλά ζηα παηδηά κε ΓΑΓ. Ο αηηηψδεο κεραληζκφο ηνπ άγρνπο ζηα παηδηά 

κε ΓΑΓ δελ έρεη αθφκα απνζαθεληζηεί, αλ θαη έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξεο πηζαλέο εμεγήζεηο πνπ, 

φκσο, δε ζα απνηειέζνπλ κέξνο απηήο ηεο εηζήγεζεο. Ζ αθξηβήο θαη αμηφπηζηε δηάγλσζε ησλ 

δηαηαξαρψλ ηνπ άγρνπο είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαζψο απηέο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ζεκαληηθή 

θιηληθή έθπησζε θαη επηπξφζζεηεο δπζθνιίεο ζηα παηδηά κε απηηζκφ θαη ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο 

αιιά θαη γηαηί κπνξεί λα επηκείλνπλ κέρξη ηελ ελήιηθε δσή. εκαληηθφ είλαη ην εχξεκα ηεο 

έξεπλαο πνπ δείρλεη φηη ην άγρνο απμάλεηαη απφ ηελ βξεθηθή ειηθία κέρξη ηελ παηδηθή ειηθία, 

κεηψλεηαη απφ ηελ παηδηθή ειηθία πξνο ηελ λεαξή ελήιηθε δσή θαη απμάλεηαη επίζεο, απφ ηελ 

λεαξή ελήιηθε δσή πξνο ηελ φςηκε ελήιηθε δσή, επηβεβαηψλνληαο έηζη ηε ρξνληφηεηα ηεο 

πνξείαο ηνπ άγρνπο (Davis, Hess, Moree, Fodstad, Dempsey, Jenkins, & Matson, 2010α).  

Δπίζεο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, απφ θιηληθή άπνςε, ζε θάζε πεξίπησζε λα πξνζδηνξηζηεί 

πνηα είλαη ε θχξηα θαη πνηα ε δεπηεξεχνπζα δηαηαξαρή. Απηή ε δηάθξηζε ζα επεξεάζεη 

ζεκαληηθά ηε δηακφξθσζε θαη ηελ ηεξάξρεζε ησλ ζεξαπεπηηθψλ ζηφρσλ, ηελ πξφγλσζε θαη ηελ 

πνξεία ηεο δηαηαξαρήο, αιιά θαη ηηο απνθάζεηο γηα πην ζπγθεθξηκέλεο θαη εζηηαζκέλεο 

ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο. 

Οη εξεπλεηέο θαη νη εηδηθνί πνπ ζα αζρνιεζνχλ κε απηή ηελ νκάδα ηνπ πιεζπζκνχ ζα 

πξέπεη λα έρνπλ ζην κπαιφ ηνπο φηη ε δηαθνξνδηάγλσζε ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ άγρνπο απφ ηηο 

ΓΑΓ είλαη έλα δχζθνιν έξγν, θαζψο απφ ηε κία ην άγρνο έρεη ππνζηεξηρζεί φηη ζπλδέεηαη άκεζα 

κε ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπκπηψκαηα ησλ ΓΑΓ θαη απφ ηελ άιιε νη πεξηνξηζκέλεο 

ιεθηηθέο δεμηφηεηεο, ηα γλσζηηθά ειιείκκαηα θαη ε έιιεηςε ελζπλαίζζεζεο θαη επίγλσζεο ησλ 

πξνζσπηθψλ δπζθνιηψλ δπζθνιεχνπλ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ άγρνπο ζηνπο πιεζπζκνχο κε ΓΑΓ. 

Έλα βαζηθφ θξηηήξην δηαθνξνδηάγλσζεο είλαη ην θαηά πφζν ζπγθεθξηκέλα ζπκπηψκαηα 

παξακέλνπλ ζηαζεξά ή κεηαβάιινληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Δίλαη γλσζηφ φηη ζηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο ππάξρνπλ πεξίνδνη έμαξζεο ησλ ζπκπησκάησλ αθνινπζνχκελεο 

απφ πεξηφδνπο χθεζεο (Matson, Gonzalez, Wilkins, &  Rivet, 2008), ελψ θάηη αληίζηνηρν δελ 

παξαηεξείηαη ζηα ζπκπηψκαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ θιηληθή εηθφλα ησλ ΓΦΑ. 
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Κιείλνληαο, είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί θαη πάιη φηη ηα ζπκπηψκαηα ηνπ άγρνπο, είηε 

πιεξνχλ ηα θξηηήξηα κίαο μερσξηζηήο δηαγλσζηηθήο θαηεγνξίαο ηνπ Άμνλα Η ηνπ DSM-IV, είηε 

φρη, παξνπζηάδνληαη πνιχ ζπρλά ζηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο κε ΓΑΓ θαη απαηηνχλ ηδηαίηεξε 

θιηληθή πξνζνρή θαη έγθαηξε αληηκεηψπηζε.        
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Πεξίιεςε 

θνπφο ηεο παξνχζαο αλαζθφπεζεο είλαη ε παξνπζίαζε πξφζθαησλ εξεπλεηηθψλ 

δεδνκέλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ άηππε πιεπξίσζε ζε παηδηά θαη εθήβνπο κε γελεηηθά 

ζχλδξνκα πνπ ζπλδένληαη κε ηε λνεηηθή θαζπζηέξεζε (ΝΚ). Οη κειέηεο ηνπ θαηλφκελνπ ηεο 

πιεπξίσζεο ζε άηνκα κε ΝΚ εκθαλίδνπλ ζπλήζσο απμεκέλε ζπρλφηεηα αξηζηεξνρεηξίαο, ζε 

ζρέζε κε πιεζπζκνχο ηππηθήο αλάπηπμεο, αιιά θαη ζχλδεζε ηεο αξηζηεξνρεηξίαο κε ην βαζκφ 

ηεο ΝΚ. Δηδηθφηεξα, νη έξεπλεο πνπ επηθεληξψλνληαη ζηε κειέηε ηεο πιεπξίσζεο ζε άηνκα κε 

ζχλδξνκν Down παξνπζηάδνπλ ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπλδξφκνπ θαη ηεο 

κε δεμηνρεηξίαο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ απμεκέλε ζπρλφηεηα αξηζηεξνρεηξίαο θαη πςειφηεξε 

αζηάζεηα πξνηίκεζεο ρεξηνχ ζε άηνκα κε ζχλδξνκν Williams ζε ζρέζε κε πιεζπζκνχο ηππηθήο 

αλάπηπμεο. ζνλ αθνξά ην ζχλδξνκν ηνπ Δχζξαπζηνπ Υ, βξέζεθε αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ηνπ ζπλδξφκνπ θαη ηεο αξηζηεξνρεηξίαο, αιιά δελ παξνπζηάζηεθαλ δηαθνξέο ζηελ απφδνζε 

κεηαμχ ησλ δπν ρεξηψλ. Απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πξνθχπηεη ε αλάγθε ζπγθξηηηθήο 
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δηεξεχλεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πιεπξίσζεο ζε παηδηά θαη εθήβνπο κε γελεηηθά ζχλδξνκα 

λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο. 

Λέμεηο θιεηδηά: πιεπξίσζε, γελεηηθά ζχλδξνκα, λνεηηθή θαζπζηέξεζε 

 

1. Δηζαγσγή 

Ζ θαηαλφεζε ησλ εγθεθαιηθψλ ιεηηνπξγηψλ αηφκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε (ΝΚ) έρεη 

κεγάιε ζεκαζία γηα ηνπο εξεπλεηέο ζηνλ ηνκέα ηεο λεπξνςπρνινγίαο θαη ηεο θηλεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο, θαζψο κε ηε δηεξεχλεζε ηεο ηππηθήο θαη άηππεο εγθεθαιηθήο πιεπξίσζεο θαη 

ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο κπνξεί θαλείο λα πξνζδηνξίζεη κε πνην ηξφπν νη γελεηηθέο 

παξαιιαγέο πξνάγνπλ ή πεξηνξίδνπλ ηηο γλσζηηθέο θαη θηλεηηθέο ιεηηνπξγίεο. θνπφο ηεο 

παξνχζαο αλαζθφπεζεο είλαη ε παξνπζίαζε πξφζθαησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ άηππε πιεπξίσζε ζε παηδηά θαη εθήβνπο κε γελεηηθά ζχλδξνκα πνπ 

ζπλδένληαη κε ηε ΝΚ. Σα επξήκαηα απηά κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζεκαληηθά δεδνκέλα γηα 

αμηνπνίεζε απφ ην ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη λα νδεγήζνπλ ζε πξνηάζεηο θαη εθαξκνγέο γηα 

ηελ αγσγή θαη εθπαίδεπζε  ησλ αηφκσλ κε ΝΚ.  

 

1.1. Νοηηική καθςζηέπηζη και γενεηικά ζύνδπομα 

Ζ λνεηηθή θαζπζηέξεζε ραξαθηεξίδεηαη απφ δπζθνιίεο θαη πεξηνξηζκνχο ηφζν σο πξνο 

ην επίπεδν ηεο γεληθήο λνεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ αηφκνπ, φζν θαη σο πξνο ηελ πξνζαξκνζηηθή 

ηνπ ζπκπεξηθνξά (Cuskelly, 2004. Editorial Board, APA, 1996).  

Οη βαζηθέο αηηίεο ηεο ΝΚ είλαη εηεξνγελείο θαη πεξηιακβάλνπλ γελεηηθνχο θαη κε 

γελεηηθνχο παξάγνληεο. Πεξίπνπ ζην ¼ ησλ αηφκσλ κε ΝΚ έρεη δηαγλσζζεί φηη παξνπζηάδνπλ 

ρξσκνζσκηθή αλσκαιία. Παξά ηε ρξήζε λέσλ κεζφδσλ, αθφκα δελ είλαη δπλαηφλ λα βξεζεί ε 

αηηηνινγία γηα ην 32-75% ησλ παηδηψλ κε ΝΚ (Leonard & Wen, 2002). ε κηα πην πξφζθαηε 

κειέηε, ε αηηηνινγία γηα ηε ΝΚ δελ βξέζεθε ζην 59.3% ησλ πεξηπηψζεσλ (Rauch et al., 2006). 

πκπεξαζκαηηθά, ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ εκθαλίδνπλ ειαθξηά ΝΚ απφ άγλσζηε αηηία, 

αλέξρεηαη πεξίπνπ ζην 80% (Rauch et al., 2006). Απφ ηηο γλσζηέο γελεηηθέο αηηίεο, νη 

ρξσκνζσκηθέο δηαηαξαρέο εκθαλίδνληαη ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 30%, κε ην ζχλδξνκν Down (DS) 

λα είλαη ε πην ζπρλή κε ζπρλφηεηα εκθάληζεο 22%. Άιιεο γελεηηθέο αηηίεο γηα ηελ εκθάληζε ηεο 

ΝΚ είλαη ην ζχλδξνκν ηνπ Δχζξαπζηνπ Υ (1-6%) (FXS), ην ζχλδξνκν Prader-Willi θαη ην 

ζχλδξνκν Williams (WS) (Moser, 2004).  
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1.2. Άηςπη πλεςπίυζη ζε άηομα με νοηηική καθςζηέπηζη 

Μηα απφ ηηο πξψηεο κειέηεο νη νπνίεο αζρνιήζεθαλ κε ηελ πιεπξίσζε ησλ αηφκσλ κε 

ΝΚ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Gordon ην 1921. Πην ζπγθεθξηκέλα, εμέηαζε ην ρέξη πξνηίκεζεο 

ζε άηνκα κε ΝΚ (πνηθίιεο αηηηνινγίαο) θαη ζε νκάδα ειέγρνπ ίδηαο ειηθίαο θαη βξήθε 

ππεξδηπιάζην πνζνζηφ αξηζηεξφρεηξσλ αηφκσλ ζηελ πξψηε νκάδα (18% έλαληη 7%). Απφ ηφηε, 

πνιιέο κειέηεο έρνπλ δηεμαρζεί θαη έρνπλ επηβεβαηψζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ 

Gordon (1921). Ο Rengstroff (1967) βξήθε φηη ην 18.2% ησλ αηφκσλ κε ΝΚ (πνηθίιεο 

αηηηνινγίαο) ρξεζηκνπνηνχζαλ ην αξηζηεξφ ρέξη, πνζνζηφ ζεκαληηθά κεγαιχηεξν κε ην 

αληίζηνηρν ηεο νκάδαο ειέγρνπ. Οη Morris θαη Romsky (1993) εμέηαζαλ ην ρέξη πξνηίκεζεο ζε 

50 άηνκα κε ΝΚ, πνηθίιεο αηηηνινγίαο. Βξήθαλ φηη ην 19% ηνπ πιεζπζκνχ ήηαλ αξηζηεξφρεηξεο 

θαη ην 32% ακθίρεηξεο. Τπάξρνπλ θαη άιιεο κειέηεο πνπ ππνζηήξημαλ ηελ απμεκέλε εκθάληζε 

αξηζηεξφρεηξσλ ζε πιεζπζκνχο κε ΝΚ (~18%), πνζνζηφ ην νπνίν είλαη δηπιάζην απφ απηφ πνπ 

έρεη παξαηεξεζεί ζε ηππηθψο αλαπηπζζφκελνπο πιεζπζκνχο (9%) (Lewin, Kohen & Mathew, 

1993. Ross, Lipper & Auld, 1987). 

ε κηα δηαθνξεηηθή κειέηε ηνπ Soper θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (1987) εμεηάζηεθε ε 

πξνηίκεζε ρεξηνχ ζε άηνκα κε ΝΚ, πνηθίιεο αηηηνινγίαο, κε κηα κέηξεζε θαη δπν 

επαλακεηξήζεηο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ αζπκθσλία ζηελ επηινγή ρεξηνχ ηφζν κέζα ζηα ηεζη, 

φζν θαη κεηαμχ ησλ ηεζη. Ο Grouios θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (1999) αλέθεξαλ παξφκνηα 

απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ηνπο κε δεμηφρεηξεο ζε πιεζπζκφ κε ΝΚ πνηθίιεο αηηηνινγίαο, θαη 

πξφηεηλαλ σο εμήγεζε γηα ηελ αζηαζή επηινγή ρεξηνχ πξνηίκεζεο ζηα δηάθνξα εξσηεκαηνιφγηα 

θαη ηεζη, ηελ «αζηαζή πιεπξηθή ζπκπεξηθνξά» (random lateral behavior), δειαδή φηη κπνξεί λα 

κελ ππάξρεη ζηαζεξή επηινγή ρεξηνχ ζηηο δηάθνξεο δνθηκαζίεο.  

ε κηα πξφζθαηε κειέηε νη Leconte θαη Fagard (2006) εμέηαζαλ ηελ πξνηίκεζε ρεξηνχ, 

καηηνχ θαη πνδηνχ ζε άηνκα κε ειαθξηά θαη κέηξηα ΝΚ, πνηθίιεο αηηηνινγίαο, ρσξηζκέλα ζε δχν 

ειηθηαθέο νκάδεο, 10-11 εηψλ θαη 12-14 εηψλ, κε ηαπηφρξνλε ρξεζηκνπνίεζε νκάδαο ειέγρνπ. 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ακθίρεηξσλ θαη κηθξφηεξε ζηαζεξφηεηα 

πξνηίκεζεο ρεξηνχ ζηα άηνκα κε ΝΚ. Δπηπιένλ, δελ παξαηεξήζεθαλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δπν 

ειηθηαθψλ νκάδσλ ζηα παηδηά κε ΝΚ, εχξεκα ην νπνίν κπνξεί λα δηαςεχδεη ηελ ππφζεζε φηη ε 

απμεκέλε εκθάληζε ακθίρεηξσλ κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε κηα γεληθή θαζπζηέξεζε σξίκαλζεο 

(Bishop, 1990). Παξφια απηά, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ 
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ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ήηαλ κφλν δχν έηε, πηζαλψο κηθξή γηα λα ηεθκεξησζεί ε επίδξαζε ηεο 

σξίκαλζεο ζηε επηινγή ρεξηνχ.   

Κάπνηεο άιιεο κειέηεο πξνζπάζεζαλ λα δηεξεπλήζνπλ ηε ζρέζε ηεο αξηζηεξνρεηξίαο κε 

ην βαζκφ ηεο ΝΚ. Οη Hicks θαη Barton (1975) βξήθαλ φηη ην 20.7% ησλ αηφκσλ κε ειαθξηά θαη 

κέηξηα ΝΚ ήηαλ αξηζηεξφρεηξεο, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ κε βαξηά θαη βαζηά ΝΚ 

ήηαλ 28%. Παξφκνηα απνηειέζκαηα γηα ηε ζρέζε ηεο αξηζηεξνρεηξίαο κε ην βαζκφ ηεο ΝΚ 

έδσζε θαη ε Bradshaw θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο (1984), νη νπνίνη εμέηαζαλ άηνκα κε ΝΚ, πνηθίιεο 

αηηηνινγίαο. Ο Lucas θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (1989) παξαηήξεζαλ επίζεο δηπιάζην πνζνζηφ 

αξηζηεξφρεηξσλ αηφκσλ κε βαζηά ΝΚ ζε ζχγθξηζε κε άηνκα κε ειαθξηά θαη κέηξηα ΝΚ.  

πκπεξαζκαηηθά, απφ ην ζχλνιν ησλ εξεπλψλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ, θαίλεηαη 

φηη κεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ εκθαλίδνπλ ΝΚ ππάξρνπλ κεγαιχηεξα πνζνζηά αξηζηεξνρεηξίαο, ζε 

ζρέζε κε ηα ηππηθψο αλαπηπζζφκελα άηνκα. Δπίζεο, θαίλεηαη φηη ηα πνζνζηά απηά ζρεηίδνληαη 

θαη κε ην βαζκφ ηεο ΝΚ θαη είλαη πην πςειά ζηα άηνκα κε βαξηά ΝΚ. 

 

1.3. Άηςπη πλεςπίυζη ζε άηομα με ζύνδπομο Down 

Αξθεηέο έξεπλεο έρνπλ αζρνιεζεί θαη κε ηε δηεξεχλεζε ηεο πιεπξίσζεο ζε άηνκα κε 

ζπγθεθξηκέλα γελεηηθά ζχλδξνκα λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο. Οη Pickersgill θαη Pank (1970), ζε 

κηα απφ ηηο πξψηεο κειέηεο πνπ αθνξνχζε ηελ πιεπξίσζε ζε άηνκα κε ζχλδξνκν Down έδεημαλ 

φηη ηα άηνκα κε ΝΚ ρσξίο DS παξνπζίαζαλ κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα αξηζηεξνρεηξίαο (31%) ζε 

ζρέζε κε ηα άηνκα κε DS (18.7%) θαη ηα ηππηθψο αλαπηπζζφκελα άηνκα (15.6%). Παξφκνηα 

κειέηε έδεημε κηθξή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ (DS: 27%, ΝΚ ρσξίο DS: 29%) θαη 

κεγάιε δηαθνξά ησλ παξαπάλσ κε ηελ νκάδα ειέγρνπ (11%) (Batheja & McManus, 1985).  

Ζ Pipe (1987) εθηφο απφ ηε δηεξεχλεζε ηεο πιεπξίσζεο ζε άηνκα κε DS, κε ΝΚ ρσξίο 

DS θαη ζε ηππηθψο αλαπηπζζφκελα άηνκα, εμέηαζε θαη ηελ νηθνγελεηαθή αξηζηεξνρεηξία. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη δπν νκάδεο πνπ παξνπζίαδαλ ΝΚ (άηνκα κε DS ή κφλν κε ΝΚ) 

παξνπζίαζαλ απμεκέλα πνζνζηά κε δεμηνρεηξίαο (35-36%), αιιά θαη απμεκέλε νηθνγελεηαθή 

αξηζηεξνρεηξία ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ.  

Ο Lewin θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (1993) εμέηαζαλ ηελ πιεπξίσζε ζε άηνκα κε DS, 

επηιεςία θαη απηηζκφ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πςειά πνζνζηά κε δεμηνρεηξίαο θαη ζηα ηξία 

γθξνππ, ρσξίο φκσο λα αλαθεξζνχλ δηαθνξέο κεηαμχ απηψλ, αιιά θαη ρσξίο δηαθνξέο πνπ λα 

ζρεηίδνληαη κε ην βαζκφ ηεο ΝΚ, φπσο έρεη αλαθεξζεί ζε παιηφηεξε έξεπλα (Hicks & Barton, 
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1975). Παξφκνηα απνηειέζκαηα κε ηα παξαπάλσ παξνπζίαζε θαη κηα έξεπλα πνπ εμέηαζε παηδηά 

κε DS ζε δπν ειηθηαθέο νκάδεο (Vlachos & Karapetsas, 1999). Καη νη δχν νκάδεο παηδηψλ κε 

DS, παξνπζίαζαλ απμεκέλε ζπρλφηεηα κε δεμηφρεηξσλ ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο νκάδεο 

ειέγρνπ θαη ιηγφηεξε ζηαζεξφηεηα ζηελ επηινγή ρεξηνχ, θπξίσο ζηε λεφηεξε ειηθηαθή νκάδα. 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξφ φηη παξνπζηάδνληαη αζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ εξεπλψλ, 

φζνλ αθνξά ηηο δηαθνξέο ζηελ πξνηίκεζε ρεξηνχ κεηαμχ αηφκσλ κε DS θαη ηππηθψο 

αλαπηπζζφκελσλ αηφκσλ. πγθεθξηκέλα, ελψ νη Pickersgill θαη Pank (1970) δελ βξήθαλ 

ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ αηφκσλ κε DS ζε ζρέζε κε ηα ηππηθψο αλαπηπζζφκελα άηνκα, 

άιιεο κειέηεο δηαπηζηψλνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο (Batheja & McManus, 1985. Pipe, 1987). Οη 

δηαθνξέο απηέο δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηε κεζνδνινγία, αθνχ ζπλήζσο είλαη ε  ίδηα, αιιά 

πηζαλφλ λα νθείινληαη ζηε δηαθνξεηηθή ειηθία ησλ εμεηαδφκελσλ θαη ζην βαζκφ ηεο ΝΚ. 

 

1.4. Άηςπη πλεςπίυζη ζε άηομα με ζύνδπομο Williams (WS) 

ε αληίζεζε κε ηηο κειέηεο ζε άηνκα κε ΝΚ ρσξίο ζαθή γελεηηθή αηηηνινγία, 

πεξηνξηζκέλνο είλαη ν αξηζκφο ησλ εξεπλψλ πνπ δηεξεχλεζαλ ηελ πιεπξίσζε ζε άηνκα κε 

ζχλδξνκν Williams. ε κηα πξφζθαηε έξεπλα ηνπ Van Strien θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (2005) 

βξέζεθε απμεκέλε ζπρλφηεηα αξηζηεξνρεηξίαο ζηα άηνκα κε WS (26%). Οη δηαθνξέο ήηαλ πην 

έληνλεο ζηα λεφηεξα ζε ειηθία άηνκα κε WS (5-15 εηψλ) ζε ζρέζε κε ηνπο κεγαιχηεξνπο 

ειηθηαθά θαη ζηνπο άλδξεο ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο. Σα απνηειέζκαηα απνδφζεθαλ ζην βξαδχ 

ξπζκφ σξίκαλζεο ησλ αηφκσλ κε WS, φπσο είρε πξνηαζεί παιαηνηέξα απφ ηελ Bishop (1990). Ζ 

Carlier θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο (2006) εμέηαζαλ 45 παηδηά κε DS θαη 34 κε WS (κέζεο ειηθίαο 13 

εηψλ) θαη 85 ηππηθψο αλαπηπζζφκελα παηδηά. Γηαπίζησζαλ φηη ζηελ νκάδα ησλ αηφκσλ κε DS 

ππήξραλ πεξηζζφηεξα αξηζηεξφρεηξα άηνκα ζε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο δπν νκάδεο, ελψ 

πςειφηεξε ήηαλ ε αζηάζεηα ζηελ πξνηίκεζε ρεξηνχ ζηηο νκάδεο αηφκσλ κε γελεηηθά ζχλδξνκα 

ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. Οη παξαπάλσ εξεπλεηέο θαηέιεμαλ, πσο ε άηππε πιεπξίσζε 

ζηα δπν ζχλδξνκα δελ είλαη ίδηα θαη πξφηεηλαλ ηελ χπαξμε κηαο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο 

πιεπξίσζεο ε νπνία πηζαλψο λα ζρεηίδεηαη κε ηα γνλίδηα πνπ ελνρνπνηνχληαη γηα ην θάζε 

ζχλδξνκν.  

Ζ παξαπάλσ ππφζεζε ππνζηεξίρζεθε θαη απφ κηα δεχηεξε κειέηε (Desplances et al., 

2006). Πην ζπγθεθξηκέλα, δηεξεπλήζεθε ζε  δπν ειηθηαθέο νκάδεο αηφκσλ κε DS θαη WS (7-10 

εηψλ θαη 11-34 εηψλ) ε πιεπξίσζε ησλ θάησ θαη άλσ άθξσλ θαη ε θπξηαξρία καηηνχ. Ζ κειέηε 
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απηή επηβεβαίσζε ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνεγνχκελεο έξεπλαο ηεο Carlier θαη ησλ ζπλεξγαηψλ 

ηεο (2006) φζνλ αθνξά ηελ πιεπξίσζε ζηα άλσ άθξα. Οη ζπγγξαθείο απέδσζαλ ηα 

απνηειέζκαηα ζηε δηαθνξεηηθή γελεηηθή πξνέιεπζε ησλ δπν ζπλδξφκσλ θαη θαηέιεμαλ φηη ε 

άηππε εγθεθαιηθή πιεπξίσζε πηζαλψο λα κελ νθείιεηαη ζηε ΝΚ, αιιά λα είλαη ζπγθεθξηκέλε 

θαη κνλαδηθή ζε θάζε δηαηαξαρή. 

 

1.5. Άηςπη πλεςπίυζη ζε άηομα με ζύνδπομο ηος Εύθπαςζηος Χ (FXS) 

Αθφκα πην πεξηνξηζκέλνο είλαη ν αξηζκφο ησλ εξεπλψλ φζνλ αθνξά ηελ πιεπξίσζε, ζε 

πιεζπζκνχο κε FXS. πγθεθξηκέλα, ε Cornish θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο (1997) πξαγκαηνπνίεζαλ 

ηε κνλαδηθή κειέηε πνπ γλσξίδνπκε θαη εμέηαζαλ ηελ πξνηίκεζε ρεξηνχ ζε άηνκα κε DS, FXS 

θαη ζε ηππηθψο αλαπηπζζφκελα άηνκα. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ ζεκαληηθή δηαθνξά ζην ρέξη 

πξνηίκεζεο θαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ ρεξηνχ γηα ηα άηνκα κε FXS, αιιά φρη θαη ζηα άηνκα κε DS, 

ζε ζχγθξηζε κε ηα ηππηθψο αλαπηπζζφκελα άηνκα. Δπηπιένλ, βξέζεθαλ απμεκέλεο δηαθνξέο 

ζηελ απφδνζε κεηαμχ δεμηνχ θαη αξηζηεξνχ ρεξηνχ, ζηα άηνκα κε DS θαη ηελ νκάδα ειέγρνπ ζε 

ζχγθξηζε κε ηα άηνκα κε FXS. Παξφια απηά, νη δηαθνξέο ζηε απφδνζε κεηαμχ πξνηηκψκελνπ 

θαη κε πξνηηκψκελνπ ρεξηνχ ήηαλ ίδηεο θαη ζηηο ηξεηο νκάδεο.  

Ο δηαρσξηζκφο κεηαμχ ρεξηνχ πξνηίκεζεο θαη ηθαλφηεηαο ρεξηνχ εθηφο απφ ηελ 

αμηνιφγεζή ηνπ ζε άηνκα ζε FXS έρεη δηεξεπλεζεί θαη ζε άηνκα κε απηηζκφ (McManus et al., 

1992). ζνλ αθνξά ην εχξεκα φηη ζηα άηνκα κε DS δελ εκθαλίζηεθε ηέηνηνο δηαρσξηζκφο, 

ηνπιάρηζηνλ ζηελ έξεπλα ηεο Cornish θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο (1997), θαίλεηαη λα εληζρχεη ηελ 

άπνςε φηη είλαη δχζθνιν λα βξεζνχλ ζπγθεθξηκέλα κνηίβα γηα ηελ πξνηίκεζε θαη απφδνζε ησλ 

ρεξηψλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ κειεηψλ. Παξφια απηά, ε ππφζεζε φηη ηα άηνκα κε FXS θαη κε 

απηηζκφ έρνπλ θνηλά γελεηηθά ζηνηρεία (Levitas et al., 1983), θπξίσο ζηνπο άλδξεο (Cohen et al., 

1989), πηζαλψο λα εμεγεί ηελ νκνηφηεηα ηνπ πξνηχπνπ πιεπξίσζεο πνπ εκθαλίδεηαη ζηα δπν 

απηά ζχλδξνκα. 

 

2. πδήηεζε - πκπεξάζκαηα 

Απφ ηελ παξνχζα αλαζθφπεζε θαίλεηαη φηη νη κειέηεο νη νπνίεο δηεξεχλεζαλ ην 

θαηλφκελν ηεο πιεπξίσζεο ζε άηνκα κε ΝΚ ππνζηεξίδνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο απμεκέλε 

ζπρλφηεηα αξηζηεξνρεηξίαο, ζε ζρέζε κε πιεζπζκνχο ηππηθήο αλάπηπμεο. Δπίζεο, θαίλεηαη λα 

ππάξρεη ζχλδεζε ηεο αξηζηεξνρεηξίαο κε ην βαζκφ ηεο ΝΚ, δειαδή ε ζπρλφηεηα ηεο ρξήζεο ηνπ 
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αξηζηεξνχ ρεξηνχ θαίλεηαη λα είλαη πςειφηεξε ζε πιεζπζκνχο κε βαξηά ΝΚ, ζε ζρέζε κε ηελ 

ειαθξηά ΝΚ. ζνλ αθνξά ηα γελεηηθά ζχλδξνκα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εκθάληζε λνεηηθήο 

θαζπζηέξεζεο, βξέζεθε φηη νη πεξηζζφηεξεο κειέηεο πνπ δηεξεχλεζαλ ηελ πιεπξίσζε ζε άηνκα 

κε ζχλδξνκν Down παξνπζηάδνπλ αληηθξνπφκελα απνηειέζκαηα. Παξφια απηά, θαίλεηαη λα 

ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπλδξφκνπ θαη ηεο κε δεμηνρεηξίαο. 

Δπίζεο, παξά ηνλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ κειεηψλ πνπ έρνπλ δηεμαρζεί γηα ηε δηεξεχλεζε 

ηεο πιεπξίσζεο ζε άηνκα κε ζχλδξνκν Williams, δηαπηζηψλεηαη απμεκέλε ζπρλφηεηα 

αξηζηεξνρεηξίαο θαη πςειφηεξε αζηάζεηα πξνηίκεζεο ρεξηνχ ζε άηνκα κε ζχλδξνκν Williams ζε 

ζρέζε κε πιεζπζκνχο ηππηθήο αλάπηπμεο. ζνλ αθνξά ην ζχλδξνκν ηνπ Δχζξαπζηνπ Υ, ζηε 

κνλαδηθή κέρξη ζήκεξα δεκνζηεπκέλε κειέηε δηαπηζηψζεθαλ δηαθνξέο ζην ρέξη πξνηίκεζεο θαη 

ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ ρεξηνχ γηα ηα άηνκα κε FXS, ζε ζχγθξηζε κε ηα ηππηθψο αλαπηπζζφκελα 

άηνκα, αιιά δελ παξνπζηάζηεθαλ δηαθνξέο ζηελ απφδνζε κεηαμχ ησλ δπν ρεξηψλ.  

Απφ ηε κειέηε απηή πξνθχπηεη ε αλάγθε ζπγθξηηηθήο δηεξεχλεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

πιεπξίσζεο ζε παηδηά θαη εθήβνπο κε γελεηηθά ζχλδξνκα λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο. Μηα ηέηνηα 

κειέηε ζα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη ζηνηρεία γηα ηελ πηζαλή επίδξαζε ηεο ειηθίαο θαη ηνπ ηχπνπ 

ηνπ γελεηηθνχ ζπλδξφκνπ ζηελ αλάπηπμε ηεο πιεπξίσζεο θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο. 

Σα ζρεηηθά  επξήκαηα ζα κπνξνχζαλ λα παξέρνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζην επηζηεκνληθφ 

πεδίν ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη λα νδεγήζνπλ ζηε δηακφξθσζε πξνηάζεσλ θαη εθαξκνγψλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ κε ΝΚ, ζπκβάιινληαο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε 

θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ.  

ε απηή ηελ θαηεχζπλζε θηλείηαη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έλαο δηαξθψο απμαλφκελνο 

αξηζκφο εξεπλψλ πνπ επηθεληξψλνληαη ζηε δηεξεχλεζε ησλ ηδηαίηεξσλ αλαπηπμηαθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αηφκσλ κε γελεηηθά ζχλδξνκα λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο. Δηδηθφηεξα, 

εμεηάδεηαη ε πηζαλφηεηα χπαξμεο ηδηαίηεξσλ πξνθίι δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ ζε πνηθίινπο 

ηνκείο ηεο αλάπηπμεο πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηα γελεηηθά ζχλδξνκα κεηαμχ ηνπο. Ζ εμέηαζε θαη 

θαηαλφεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ κπνξεί λα ζπλδένληαη κε ην ηδηαίηεξν πξνθίι γλσζηψλ 

γελεηηθψλ ζπλδξφκσλ ζε βαζηθνχο ηνκείο ηεο αλάπηπμεο, φπσο ε γιψζζα, θπξίσο κέζα απφ 

ζπγθξηηηθέο έξεπλεο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ γελεηηθψλ ζπλδξφκσλ, ζα κπνξνχζε λα ζπλεηζθέξεη 

ζηελ νξγάλσζε θαηάιιεισλ πξνγξακκάησλ ππνζηήξημεο (Fidler & Nadel, 2007). 
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Πεξίιεςε 

 

Ο ππνθηλεηηθφο ηξφπνο δσήο πνπ αθνινπζνχλ ηα άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε θαη ε κε 

ελαζρφιεζή ηνπο κε πξνγξάκκαηα άζθεζεο, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε πξνβιεκάησλ 

πγείαο φπσο θαξδηαγγεηαθψλ παζήζεσλ, ππέξηαζεο, ζαθραξψδνπο δηαβήηε ηχπνπ ΗΗ, 

παρπζαξθίαο, νζηενπφξσζεο θαζψο θαη άιισλ παζήζεσλ. Σα πνζνζηά ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ζε πξνγξάκκαηα άζθεζεο είλαη ρακειά, ιφγσ ηνπ ρακεινχ 

επηπέδνπ θπζηθψλ ηθαλνηήησλ, έιιεηςεο βαζηθψλ δεμηνηήησλ θαη ρακειψλ πξνζδνθηψλ 

επηηπρίαο. Σα 2/3 ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε δε ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα άζθεζεο. 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ε επίδξαζε ησλ πξνγξακκάησλ άζθεζεο ζηε 

ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε φπσο θαηαγξάθεηαη ζηε 

βηβιηνγξαθία. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε εθηεηακέλε αλαδήηεζε θαη θαηαγξαθή 

ζρεηηθψλ δεκνζηεχζεσλ ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. Απφ ηε κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξεπλψλ 

πξνέθπςε φηη ε ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ζε πξνγξάκκαηα άζθεζεο είλαη 

ζεκαληηθή γηα ηε βειηίσζε ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο ηνπο πγείαο. Ζ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

πξνγξάκκαηα άζθεζεο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε ηνπ θαξδηναγγεηαθνχ θαη 

ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ κπτθνχ ηνπο ζπζηήκαηνο. Σν θαιφ επίπεδν ηεο θπζηθήο ηνπο θαηάζηαζεο 

ζπλδέεηαη κε ηθαλνπνεηηθφ επίπεδν απηνπεπνίζεζεο, εηθφλαο ζψκαηνο, πξνζσπηθήο αλάπηπμεο 

θαη θνηλσληθήο απνδνρήο.  

 

Λέμεηο-θιεηδηά: άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε, πξνγξάκκαηα άζθεζεο, ζσκαηηθή πγεία, ςπρηθή 

πγεία. 

 

Δηζαγσγή 

   Ζ λνεηηθή πζηέξεζε είλαη ε θάησ ηνπ κέζνπ φξνπ γεληθή λνεηηθή ιεηηνπξγία, ε νπνία 

εκθαλίδεηαη θαηά ην ζηάδην αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ. πλππάξρεη κε δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο θαη 

πξνζαξκνγήο ζην πεξηβάιινλ θαη έρεη δπζκελή επίδξαζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη έληαμε ηνπ 
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αηφκνπ ζηελ θνηλσλία (Κνθαξίδαο, 2004). Έλα άηνκν κε λνεηηθή πζηέξεζε κπνξεί λα ππνθέξεη 

απφ νπνηαδήπνηε ζπλερηδφκελε αληθαλφηεηα: α) ηνπ ζψκαηνο (εγθεθαιηθή παξάιπζε, ζνβαξέο 

δηαηαξαρέο αηζζεηεξίσλ), β) ηνπ πλεχκαηνο (λνεηηθή πζηέξεζε) θαη γ) ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

(ζνβαξέο δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο). Κάζε άηνκν πνπ ν δείθηεο λνεκνζχλεο ηνπ (Γ.Ν. ή I.Q.) 

βξίζθεηαη θάησ ηνπ κέζνπ Γ.Ν. (100) πεξηζζφηεξν απφ δχν ζηαζεξέο απνθιίζεηο, αλήθεη ζηα 

άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε (Αγγεινπνχινπ, 1999). 

Ο ππνθηλεηηθφο ηξφπνο δσήο πνπ αθνινπζνχλ ηα άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε θαη ε κε 

ελαζρφιεζή ηνπο κε πξνγξάκκαηα άζθεζεο, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε πξνβιεκάησλ 

πγείαο φπσο θαξδηαγγεηαθψλ παζήζεσλ, ππέξηαζεο, ζαθραξψδνπο δηαβήηε ηχπνπ ΗΗ, 

παρπζαξθίαο, νζηενπφξσζεο θαζψο θαη άιισλ παζήζεσλ. Σα πνζνζηά ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ζε πξνγξάκκαηα άζθεζεο είλαη ρακειά, ιφγσ ηνπ ρακεινχ 

επηπέδνπ θπζηθψλ ηθαλνηήησλ, έιιεηςεο βαζηθψλ δεμηνηήησλ θαη ρακειψλ πξνζδνθηψλ 

επηηπρίαο. Σα 2/3 ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε δε ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα άζθεζεο. 

Ο Sit θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2002) αλαθέξνπλ φηη ηα άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε αζθνχληαη ζε 

κηθξφηεξν πνζνζηφ απφ ηα άηνκα κε άιιεο αλαπεξίεο, ιφγσ ηεο κεησκέλεο ηθαλφηεηαο κάζεζεο 

πνπ έρνπλ, ηεο κεγάιεο δηάζπαζεο πξνζνρήο πνπ εκθαλίδνπλ, ηεο θησρήο κλήκεο, ησλ 

πξνβιεκάησλ ζηνλ νπηηθνθηλεηηθφ ζπληνληζκφ, ζηελ αληίιεςε ηνπ ρψξνπ θαη ζηε ζέζε ηνπ 

ζψκαηφο ηνπο ζε απηφλ. Ζ άζθεζε θαη ε θαιή θπζηθή θαηάζηαζε ζεσξνχληαη ζεκαληηθνί 

παξάγνληεο γηα ηελ πγεία θαη επεκεξία ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε (Draheim, 2006. 

Rimmer & Braddock, 2002). Ζ ηαθηηθή άζθεζε κεηψλεη ηελ εκθάληζε ησλ θαξδηαγγεηαθψλ 

παζήζεσλ, ηνπ δηαβήηε θαη ηεο ππέξηαζεο ζηα άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε. Κάζε θαηάζηαζε ε 

νπνία ζηακαηάεη ηελ πξνζπάζεηα θαη ηελ παξαθίλεζε γηα άζθεζε έρεη ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο ζηε 

ζπκπεξηθνξά, ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ πγεία ηνπο (Kozub, 2002). 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ζε πξνγξάκκαηα άζθεζεο έρεη κφλν 

ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηε δσή ηνπο κε ηε βειηίσζε ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο ηνπο πγείαο. Σνκείο 

πνπ επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε πξνγξάκκαηα άζθεζεο είλαη ε 

θηλεηηθή ηθαλφηεηα, ε θπζηθή θαηάζηαζε, ε ςπρηθή πγεία, ν βαζκφο θνηλσληθνπνίεζήο ηνπο 

(Αuxter, Pyfer & Hueting, 2001), ε απηoεθηίκεζε θαη ε απηνπεπνίζεζή ηνπο (Block, 2000. 

Castagno, 2001). Ζ πνηφηεηα δσήο ηνπο αλαβαζκίδεηαη κέζσ ηεο άζθεζεο θαη ηεο επηδίσμεο 

θαηάθηεζεο πξνζσπηθψλ ζηφρσλ, ζπκβάιινληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ζηελ αλάπηπμε ηεο 

θνηλσληθφηεηάο ηνπο, ζηελ αλεμαξηεηνπνίεζε θαη ζηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην θνηλσληθφ 
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ζχλνιν. Ζ άζθεζε βνεζάεη ζηε ζσζηή αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπο, πξνζδίδνληαο 

κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε, αίζζεζε επίηεπμεο θαη αλάπηπμεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηάο ηνπο 

(Cluphf, O‟Connor & Vanin, 2001). Οη επηηπρίεο ηνπο ζηνλ αζιεηηζκφ ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά 

ζηε κείσζε ησλ εθδειψζεσλ θνηλσληθνχ ξαηζηζκνχ απέλαληί ηνπο. 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ε επίδξαζε ησλ πξνγξακκάησλ 

άζθεζεο ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

πξαγκαηνπνηήζεθε εθηεηακέλε αλαδήηεζε θαη θαηαγξαθή ζρεηηθψλ δεκνζηεχζεσλ ησλ 

ηειεπηαίσλ εηψλ. 

 

Αλαζθόπεζε Βηβιηνγξαθίαο 

 

ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, νη θξαηηθέο ππεξεζίεο ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηνπ 

ηξφπνπ δσήο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε, δηφηη απηά ηα άηνκα αθνινπζνχλ θαζηζηηθφ 

ηξφπν δσήο, ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε πνιιά πξνβιήκαηα πγείαο. Έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

εχξεζε κεζφδσλ θαη ζηξαηεγηθψλ πνπ βειηηψλνπλ ηε θπζηθή θαηάζηαζε θαη πξνσζνχλ ηα άηνκα 

λα αζρνιεζνχλ κε πξνγξάκκαηα άζθεζεο. Γηα πεξηζζφηεξα απφ 30 ρξφληα έρνπλ δηεμαρζεί 

έξεπλεο γηα λα δηεξεπλεζνχλ νη επηδξάζεηο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ζε 

πξνγξάκκαηα άζθεζεο. Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ θαίλεηαη φηη ε άζθεζε ζπκβάιιεη 

ζηε βειηίσζε ηεο αεξφβηαο ηθαλφηεηαο, ηεο κπτθήο δχλακεο θαη ηεο επιπγπζίαο (Lotan, Isakov, 

Kessel & Merrick, 2004. Stanish & Frey, 2008). Ο Marshall θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2003), 

πξαγκαηνπνίεζαλ έξεπλα κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο ππέξβαξσλ θαη 

παρχζαξθσλ αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε. Ζ παξέκβαζε ήηαλ δηάξθεηαο 6-8 εβδνκάδσλ θαη ην 

δείγκα απνηέιεζαλ 25 άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε. Σα άηνκα θαζνδεγνχληαλ θαη 

ελεκεξψλνληαλ απφ κηα νκάδα λνζειεπηψλ. Οη ζπλεδξίεο δηαξθνχζαλ 2 ψξεο θαη ην 

πεξηερφκελν πεξηειάκβαλε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηα νθέιε ηεο 

άζθεζεο. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θάλεθε φηη ε παξέκβαζε είρε επηηπρία θαζψο 

κεηψζεθε ζεκαληηθά ην βάξνο ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία έρεη δνζεί έκθαζε ζηα πξνγξάκκαηα πξναγσγήο ηεο πγείαο γηα 

άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε ζε κηα πξνζπάζεηα λα βειηησζεί ε πγεία ησλ αηφκσλ απηψλ, λα 

απμεζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα άζθεζεο, λα κεησζεί ην πνζνζηφ παρπζαξθίαο θαη 

ηέινο λα βειηησζεί ε πνηφηεηα δσήο ηνπο. Οη Ledezma θαη McConnell (2007) ζε έξεπλά ηνπο 
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κειέηεζαλ εάλ ε ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ζε έλα πξφγξακκα άζθεζεο, 

βειηηψλεη ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ηνπο πγεία. Σν δείγκα απνηέιεζαλ 30 ελήιηθεο κε λνεηηθή 

πζηέξεζε, ειηθίαο 27-47 ρξφλσλ. Σα άηνκα παξαθνινχζεζαλ έλα πξφγξακκα άζθεζεο γηα 8 

εβδνκάδεο κε ζπρλφηεηα 2 θνξέο/εβδνκάδα. Σν πξφγξακκα πεξηειάκβαλε αεξνβηθή άζθεζε 30 

ιεπηψλ θαη άζθεζε κε αληηζηάζεηο γηα ηα άλσ άθξα, 15 ιεπηψλ. Σν ζπκπέξαζκα ζην νπνίν 

θαηέιεμαλ νη εξεπλεηέο ήηαλ φηη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο δε ζεκεηψζεθαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ αεξφβηα ηθαλφηεηα ζε αληίζεζε κε ηε κπτθή δχλακε θαη 

επιπγπζία ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη εξεπλεηέο αλέθεξαλ φηη νη ελήιηθεο κε λνεηηθή πζηέξεζε 

κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ ζεηηθά νθέιε απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα άζθεζεο 8 

εβδνκάδσλ ζηε κπτθή ηνπο δχλακε θαη ζηελ επιπγηζία ηνπο ελψ γηα ηελ αεξφβηα ηθαλφηεηα ε 

δηάξθεηα ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε.  

Σελ απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο πξνγξάκκαηνο αεξνβηθήο άζθεζεο κε ρνξφ ρακειήο 

έληαζεο, δηάξθεηαο 12 εβδνκάδσλ κε ζπρλφηεηα 3 θνξέο/εβδνκάδα εμέηαζαλ ν Cluphf θαη νη 

ζπλεξγάηεο ηνπ (2001). Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θάλεθε φηη ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

ρνξνχ παξαθηλεί ηα άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε λα αζθνχληαη θαη απηφ ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε 

ηεο αεξφβηαο ηθαλφηεηάο ηνπο. Ήηαλ επράξηζηε εκπεηξία γηα ηα άηνκα, αιιά θαλέλα απφ απηά δε 

δεζκεχηεθε φηη ζα ζπλέρηδε λα ζπκκεηείρε ζε πξνγξάκκαηα άζθεζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο. ηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα θαηέιεμε θαη ν Stanish 

θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2001) ζε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ. θνπφο ηεο κειέηεο ήηαλ ε 

δηεξεχλεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ελφο εμαηνκηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο αεξνβηθήο άζθεζεο 

κε ρνξφ ζηελ πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ζε πξνγξάκκαηα 

άζθεζεο. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 27 άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε απφ έλα θέληξν 

απαζρφιεζεο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Ζ δηάξθεηα ηεο έξεπλαο ήηαλ 10 εβδνκάδεο. Ζ θάζε 

ζπλεδξία δηαξθνχζε πεξίπνπ 15-17 ιεπηά θαη ε έληαζε ηεο άζθεζεο ήηαλ κέηξηα. Απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θάλεθε φηη αλ θαη βειηηψζεθε ε αεξφβηα ηθαλφηεηα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, ιίγνη ήηαλ απηνί απηνί πνπ ζπλέρηζαλ λα αζθνχληαη κεηά ην ηέινο ηεο 

παξέκβαζεο, αιιά θαη απηνί γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη εξεπλεηέο ππνγξάκκηζαλ αθελφο 

φηη ζηα άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε ζα πξέπεη λα παξέρνληαη πνιιέο επθαηξίεο γηα άζθεζε θαη 

αθεηέξνπ φηη είλαη ζεκαληηθή ε παξαθίλεζε-ελζάξξπλζε απφ ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ. 

Σελ επίδξαζε ελφο πξνγξάκκαηνο άζθεζεο αιιά θαη ηελ πηνζέηεζε ηεο ζπλήζεηαο γηα 

άζθεζε κεηά απφ ηε ιήμε ελφο παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο απφ ηα άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε 
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δηεξεχλεζαλ ν Podgorski θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2004). ηελ έξεπλά ηνπο ζπκκεηείραλ 15 άηνκα 

ηξίηεο ειηθίαο κε λνεηηθή πζηέξεζε. Σν παξεκβαηηθφ πξφγξακκα είρε δηάξθεηα 12 εβδνκάδεο. Οη 

ζπλεδξίεο πξαγκαηνπνηνχληαλ 4 θνξέο/εβδνκάδα. Απφ ηε κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

έξεπλαο πξνέθπςε φηη ην πξφγξακκα είρε ζεηηθή επίδξαζε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο γηαηί αθελφο 

απηνί βειηίσζαλ ηε δχλακε, ηελ επιπγηζία θαη ηε θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη αθεηέξνπ νη 12 

απφ ηνπο 15 ζπλέρηζαλ λα αζθνχληαη θαη κεηά ην πέξαο ηνπ παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο.   

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο πξνγξάκκαηνο πγείαο πνπ είρε ζθνπφ λα ελεκεξψζεη άηνκα 

κε λνεηηθή πζηέξεζε, ηα νπνία ήηαλ παρχζαξθα ή ππέξβαξα γηα ζέκαηα πγείαο κειεηήζεθε απφ 

ηνλ Mann θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (2006). Δπηπιένλ ζθνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί 

εάλ ν ζπλδπαζκφο ηεο άζθεζεο κε ηελ πγηεηλή δηαηξνθή ζπκβάιιεη ζηελ αιιαγή ηνπ δείθηε 

κάδαο ζψκαηνο ησλ αηφκσλ απηψλ. Σν πξφγξακκα πγείαο πεξηειάκβαλε ζπλεδξίεο κε ζθνπφ ηελ 

ελεκέξσζε γηα ζέκαηα απψιεηαο βάξνπο, άζθεζεο, δηαηξνθηθέο επηινγέο θαη κείσζεο ηνπ ζηξεο. 

Σν πξφγξακκα πεξηειάκβαλε πξναηξεηηθά κεηά ην ηέινο θάζε ζπλεδξίαο θαη πεξίπαην κε ηε 

ζπλνδεία ηνπ δηδάζθνληα. Οη ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψζεθαλ θαη αθνινχζεζαλ θάπνην 

πξφγξακκα πγηεηλήο δηαηξνθήο, Αθφκε πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη εμαηνκηθεπκέλα πξνγξάκκαηα 

άζθεζεο. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θάλεθε φηη απμήζεθαλ νη γλψζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ πγηεηλή δηαηξνθή, γηα ηα νθέιε ηεο άζθεζεο θαη κεηψζεθε ν δείθηεο 

κάδαο ζψκαηνο. 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ζε πξνγξάκκαηα άζθεζεο έρεη ζεηηθέο 

επηπηψζεηο ζηελ πγεία ηνπο. Ο Guidetti θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2010) αμηνιφγεζαλ ην επίπεδν 

ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο αζιεηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ζπγθξηηηθά κε άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ 

ζε πξνγξάκκαηαο αλαςπρήο, ηα νπνία δελ ήηαλ αζιεηέο. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 64 

άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε, ειηθίαο 18-45 ρξφλσλ. Απφ απηά ηα 22 ήηαλ αζιεηέο ηνπ θιαζηθνχ 

αζιεηηζκνχ, ηα 19 αζιεηέο θαιαζνζθαίξηζεο θαη ηα 23 δελ ήηαλ αζιεηέο ζε θαλέλα άζιεκα. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θάλεθε φηη ζηνπο αζιεηέο κε λνεηηθή πζηέξεζε βειηηψζεθε 

ε θαξδηναγγεηαθή αληνρή, ε κπτθή δχλακε θαη αληνρή, ελψ ζηα άηνκα πνπ δελ ήηαλ αζιεηέο 

κεηψζεθε ζεκαληηθά ε κπτθή δχλακε. πκπεξαζκαηηθά αλαθέξεηαη φηη ε εηδηθή εθπαίδεπζε ζηα 

αζιήκαηα, κπνξεί λα βειηηψζεη ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε 

πεξηζζφηεξν απφ ηα πξνγξάκκαηα αλαςπρήο. Οη θπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζπκβάιινπλ ζηε 

βειηίσζε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ελειίθσλ αζιεηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε, κεηψλνληαο έηζη 

ηελ εκθάληζε πξνβιεκάησλ πγείαο.  
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Ζ απνρή απφ νπνηαδήπνηε αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα απνηειεί παγθφζκην πξφβιεκα πνπ 

επεξεάδεη ηελ πγεία ησλ αηφκσλ κε απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε δηαθφξσλ αζζελεηψλ. ε έξεπλα 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Σατβάλ, εμεηάζηεθε ε ζπρλφηεηα ελαζρφιεζεο κε θπζηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο εθήβσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 351 έθεβνη, 

ειηθίαο 16-18 ρξφλσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε, νη νπνίνη θνηηνχζαλ ζε εηδηθά ζρνιεία. Σν 29,9% 

ησλ αηφκσλ αζρνινχληαλ κε θπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο αξθεηά ηαθηηθά. Οη θχξηεο θπζηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ήηαλ ην πεξπάηεκα, δηάθνξα αζιήκαηα θαη ην ηξέμηκν. Μφλν ην 8% ησλ αηφκσλ 

αζθνχληαλ 3 θνξέο/εβδνκάδα γηα 30 ιεπηά. Οη εξεπλεηέο αλέθεξαλ φηη γηα λα κεγηζηνπνηεζνχλ 

νη ζεηηθέο επηδξάζεηο ηεο άζθεζεο ζηα άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε, ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο κε ζθνπφ λα παξαθηλήζνπλ ηα άηνκα λα ζπκκεηέρνπλ 

ζε θπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Lin, Lin, Lin, Chang, Wu & Wu, 2010). 

Ζ θνιχκβεζε θαη γεληθφηεξα ε άζθεζε ζην λεξφ έρνπλ ζεξαπεπηηθή επίδξαζε ζηε 

θπζηθή θαηάζηαζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο (Lepore, 2000). Ζ άζθεζε ζην λεξφ είλαη 

θαηάιιειε γηα παηδηά ζαλ δξαζηεξηφηεηα αλαςπρήο (Sherrill, 2006). θνπφο ηεο έξεπλαο ηνπ 

Yılmaz θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (2009), ήηαλ λα κειεηήζνπλ ηα απνηειέζκαηα ζηε θπζηθή 

θαηάζηαζε πνπ είρε ε ελαζρφιεζε παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε κε ηελ θνιχκβεζε θαη κε 

πξνγξάκκαηα άζθεζεο ζην λεξφ. Σν δείγκα απνηέιεζαλ 16 παηδηά, ειηθίαο 12-14 ρξφλσλ. Ζ 

δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ 10 εβδνκάδεο θαη ηα παηδηά αζθνχληαλ 2 θνξέο/εβδνκάδα γηα 

40 ιεπηά ζε θάζε ζπλεδξία. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θάλεθε φηη βειηηψζεθε αξθεηά ε 

θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε. Οη εξεπλεηέο αλέθεξαλ φηη ε ελαζρφιεζε ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή 

πζηέξεζε κε ηελ θνιχκβεζε θαη κε πξνγξάκκαηα άζθεζεο ζην λεξφ, ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε 

ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο ηνπο πγείαο. 

θνπφο ηεο κειέηεο ηνπ Wu θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (2010), ήηαλ ε εμέηαζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ελφο πξνγξάκκαηνο άζθεζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο 

αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε. Σν δείγκα απνηέιεζαλ 146 άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε, ειηθίαο 

απφ 19-67 ρξφλσλ. Οη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

είρε ζεηηθή επίδξαζε ζηα άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε, θαζψο κεηψζεθε ην ζσκαηηθφ ηνπο βάξνο. 

Οη Horvat θαη Franklin (2001) αλαθέξνπλ φηη ζηα παηδηά κε λνεηηθή πζηέξεζε ζα πξέπεη λα 

παξέρνληαη πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα άζθεζεο. Ο θαζηζηηθφο ηξφπνο 

δσήο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε θαη ε κε ελαζρφιεζή ηνπο κε πξνγξάκκαηα άζθεζεο 
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έρεη ζνβαξή επίπησζε ζηελ πγεία ηνπο. Θα πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη λα ηξέθνληαη ζσζηά, λα 

αζθνχληαη γηα λα βειηησζεί ε ζσκαηηθή θαη ε ςπρηθή ηνπο πγεία θαζψο θαη ν ηξφπνο δσήο ηνπο. 

Ζ άζθεζε επηδξά ζεηηθά ζηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ησλ αηφκσλ. Σα νθέιε ηεο 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ζεηηθέο αιιαγέο ζηελ απηφ-αληίιεςε, ζηελ απηνπεπνίζεζε θαη γεληθφηεξα 

ζηνλ ηξφπν δσήο. Οη αγψλεο Special Olympics επηδξνχλ ζεηηθά ζηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ησλ 

αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε, θαζψο βειηηψλεηαη ε απηνεθηίκεζή ηνπο, ε εκπηζηνζχλε ζηνλ 

εαπηφ ηνπο, ε αλεμαξηεζία θαη ε θνηλσληθνπνίεζή ηνπο (Weiss, Diamond, Demark & Lovald, 

2003). Σα ςπρνινγηθά νθέιε απφ έλα πξφγξακκα άζθεζεο θαη πγείαο ζε άηνκα κε ζχλδξνκν 

Down εμεηάζηεθαλ απφ ηνλ Heller θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (2004). Οη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ 53 

ελήιηθεο κε ζχλδξνκν Down, ειηθίαο 30 ρξφλσλ. Υσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο, ηελ πεηξακαηηθή 

κε 32 άηνκα θαη ηελ ειέγρνπ κε 21 άηνκα. Ζ πεηξακαηηθή νκάδα ζπκκεηείρε ζε έλα πξφγξακκα 

άζθεζεο, δηάξθεηαο 12 εβδνκάδσλ κε ζπρλφηεηα 3 θνξέο/ εβδνκάδα. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο θάλεθε φηη ηα άηνκα ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο ζε ζχγθξηζε κε εθείλα ηεο νκάδαο 

ειέγρνπ, ζεκείσζαλ ζεκαληηθή αιιαγή ζηε ζηάζε σο πξνο ηελ άζθεζε (πην ζεηηθή), βειηηψζεθε 

ε ςπρνινγηθή ηνπο θαηάζηαζε, είραλ ζεηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ηεο δσήο ηνπο, έλνησζαλ 

ηθαλνπνηεκέλνη θαη ηέινο κεηψζαλ ηα πνζνζηά ηεο θαηάζιηςεο.  

Ο Carmeli θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2005), ζε κειέηε ηνπο δηεξεχλεζαλ ηελ επίδξαζε ηεο 

άζθεζεο ζηελ ηθαλφηεηα ηεο ηζνξξνπίαο, ηεο δχλακεο, ηνπ ηξφπνπ δσήο θαζψο θαη ηεο 

ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεο 22 αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε, ειηθίαο 54-66 ρξφλσλ. Σν 

πξφγξακκα ηεο άζθεζεο πξαγκαηνπνηνχληαλ 3 θνξέο/εβδνκάδα γηα δηάζηεκα 6 κελψλ. Σν 

πφξηζκα ηεο κειέηεο έδεημε φηη βειηηψζεθε ε θηλεηηθή ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ θαη ηδηαίηεξα ε 

ηθαλφηεηα ηεο ηζνξξνπίαο θαη ηεο δχλακεο. Αθφκε ην πξφγξακκα άζθεζεο είρε ζεηηθή επίδξαζε 

ζηε βειηίσζε ηεο δηάζεζεο ησλ αηφκσλ θαη γεληθφηεξα ηεο ςπρνινγηθήο ηνπο θαηάζηαζεο 

θαζψο έβιεπαλ ζεηηθφηεξα ηελ δσή ηνπο θαη δήισλαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο. 

Παξφκνηα θαη άιιεο έξεπλεο αλέθεξαλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο άζθεζεο ζηε κείσζε ησλ 

παξαβαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζηα παηδηά κε ηε βειηίσζε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο, ηεο 

απηνεθηίκεζεο θαη ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε (Dykens, Rosner & 

Butterbaugh, 1998. Weiss, Diamond, Demark & Lovald, 2003).  
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πκπεξάζκαηα-πδήηεζε 

 

Ζ άζθεζε αληηπξνζσπεχεη κηα ζεκαληηθή νδφ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζεηηθψλ ςπρηθψλ 

θαη θπζηνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο (Auxter et al, 2001). Ζ 

ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα άζθεζεο είλαη ζεκαληηθή γηα ηε βειηίσζε ηεο ζσκαηηθήο, ςπρηθήο 

θαη θνηλσληθήο θαηάζηαζεο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε. Μπνξεί λα ζπλεηζθέξεη 

ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε ηνπ θαξδηναλαπλεπζηηθνχ θαη ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ κπτθνχ ηνπο 

ζπζηήκαηνο. Μεγάιεο αιιαγέο ζηε θπζηθή θαηάζηαζε είλαη ζπρλά ζπλδεδεκέλεο κε ηε βειηίσζε 

ηεο εηθφλαο ηνπ ζψκαηνο, ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη ηελ θνηλσληθή απνδνρή. Σέινο, έλα 

ζεκαληηθφ φθεινο ηεο άζθεζεο είλαη ε κεησκέλε πηζαλφηεηα αλάπηπμεο ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ 

πγείαο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πηνζέηεζε ελφο κε πγηεηλνχ ηξφπνπ δσήο (Sherrill, 1998). 

Σα άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε παξνπζηάδνπλ ρακειά επίπεδα θπζηθήο θαηάζηαζεο θαη 

ηδηαίηεξα ζηηο παξακέηξνπο ηεο θαξδηναλαπλεπζηηθήο αληνρήο, ηεο κπτθήο δχλακεο, ηεο 

ηαρχηεηαο, ηεο ηζνξξνπίαο θαη ηεο επθηλεζίαο (Fernhall & Pitetti, 2000. Horvat & Franklin, 

2001. Pitetti, Yarmer & Fernhall, 2001). πσο είλαη γλσζηφ, ηα άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε 

είλαη απνκνλσκέλα απφ ηελ θνηλσλία θαη ην απνηέιεζκα είλαη λα κε ζπκκεηέρνπλ ζε 

πξνγξάκκαηα άζθεζεο. Αθνινπζνχλ έλαλ ηξφπν δσήο κε δξαζηήξην κε απνηέιεζκα ηελ 

εκθάληζε θαξδηαγγεηαθψλ πξνβιεκάησλ θαζψο θαη άιισλ πξνβιεκάησλ πγείαο. Ζ ζπκκεηνρή 

ηνπο ζε πξνγξάκκαηα άζθεζεο κπνξεί λα επηδξάζεη ζεηηθά ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο 

ηνπο. πκπεξαζκαηηθά ηα πξνγξάκκαηα άζθεζεο ζπκβάιινπλ ζην λα βειηησζεί ε 

απηνπεπνίζεζή ηνπο, λα πξνζαξκνζηνχλ ζηελ θνηλσλία, λα μεθχγνπλ απφ ηελ απνκφλσζε θαη 

λα απμήζνπλ ηα επίπεδα απηνεθηίκεζεο θαη απηνζεβαζκνχ (Κνληνχ & Καξαγηψξγνπ, 2006). 
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Πεξίιεςε 

Με ηδενινγηθή αθεηεξία ηε θηινζνθία φηη ε βηψζηκε ή αεηθφξνο αλάπηπμε είλαη απηή 

πνπ ζα παίμεη ηνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζε κία θνηλσλία κε θπξίαξρε πξνηεξαηφηεηα ηελ 

ηζφπιεπξε αλάπηπμε πνιηηψλ θαη ζπλφινπ, ζήκεξα γίλεηαη ιφγνο γηα: (α) ηελ πξναγσγή ηεο 

πγείαο ζηε βάζε κηαο εθπαηδεπηηθήο κεζνδνινγίαο, θαη (β) ηελ εθπαίδεπζε κε απνθιεηζκνχ. 

 Ζ παξνχζα εξγαζία απνζθνπεί ζηε δηαπξαγκάηεπζε εηδηθψλ παηδαγσγηθψλ θαη δηδαθηηθψλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο αηφκσλ κε αλαπεξία ή εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο. Δπηρεηξείηαη ε ζχλδεζε εθπαηδεπηηθήο ζεσξίαο θαη δηδαθηηθήο πξάμεο, ε δηαζχλδεζε 

εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζεζκψλ πνπ θέξνπλ σο άμνλεο αλαθνξάο ηνπο ηελ 

παηδεία θαη ηελ πγεία, ε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηηο ππεξεζίεο 

πγείαο θαη θνηλσληθήο πξφλνηαο, θαζψο θαη ε θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο ζε 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηειέρε πγείαο. ην πιαίζην απηφ, ζπδεηηνχληαη δχν ελαιιαθηηθά πιαίζηα 

γλσζηηθήο θαη βησκαηηθήο κάζεζεο πνπ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο «εθπαηδεπηηθά εξγαιεία» 

δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο θαη αμηνπνηήζηκεο γλψζεο, ζην πιαίζην ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο 

ζηειερψλ εθπαίδεπζεο, επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη ηζπλφλησλ εθπαηδεπηηθήο θαη πγεηνλνκηθήο 

πνιηηηθήο. 

mailto:sofvasileiadou@gmail.com
mailto:athkal@nurs.uoa.gr
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 Σειηθά, ε Δθπαίδεπζε, ε Γηδαθηηθή, ε Κνηλσληθή Έληαμε θαη ε Πξναγσγή ηεο Τγείαο 

αηφκσλ κε αλαπεξία ή/θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο απνηεινχλ παξάιιεια πεδία 

δηδαθηηθήο πξάμεο κέζα ζε κία ζρνιηθή ηάμε, θαζψο θαη εθπαηδεπηηθήο θαη πγεηνλνκηθήο 

πνιηηηθήο ζε έλα πιαίζην επξσπατθήο αλάπηπμεο. 

 

Λέμεηο - θιεηδηά 

Δηδηθή αγσγή, Έληαμε, Δθπαηδεπηήο εηδηθψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ 

   

 Ζ παξνχζα εξγαζία
5
 επηρεηξεί ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη αλάιπζε ελλνηψλ πνπ 

πξαγκαηεχεηαη ε ζχγρξνλε εθπαίδεπζε γηα ηελ έληαμε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο, κε ζθνπφ ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο ηνπο. Οη έλλνηεο απηέο: 

 ζπλδένπλ ηελ εθπαηδεπηηθή ζεσξία κε ηε δηδαθηηθή πξάμε,  

 δηαζπλδένπλ εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο κε θνηλσληθνχο ζεζκνχο πνπ έρνπλ σο άμνλεο 

αλαθνξάο ηνπο ηελ παηδεία θαη ηελ πγεία, θαη  

 ππνδεηθλχνπλ φηη ε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε γίλεηαη φρη κφλν ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, αιιά 

θαη ζηελ θνηλφηεηα, ζην πιαίζην ππεξεζηψλ πγείαο θαη θνξέσλ θνηλσληθήο πξφλνηαο, γεγνλφο 

πνπ πξνυπνζέηεη ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο ζε εθπαηδεπηηθνχο αιιά θαη ζηα 

ζηειέρε πγείαο. 

 ηε βάζε απηή, ζεκειηψδεηο έλλνηεο ηεο ζχγρξνλεο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ 

κάιηζηα θπξίαξρν ξφιν ζηελ εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε είλαη: 

 Ο φξνο «έληαμε», ν νπνίνο αληηθαηνπηξίδεη ηελ απφ θνηλνχ δσή θαη κάζεζε ησλ αηφκσλ. Ζ 

επηηπρία ηεο έληαμεο έγθεηηαη ζην «καδί», ζηε ζπλδεκηνπξγία κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο, ζηε 

ζπκκεηνρή, αλεμαξηήησο ηεο θπζηθήο, δηαλνεηηθήο ή ςπρηθήο θαηάζηαζεο ηνπ αλζξψπνπ. 

πγρξφλσο, ν ζηφρνο ηεο εμαηνκίθεπζεο γίλεηαη επηηαθηηθφο ζηελ εληαμηαθή πξαθηηθή. Μία 

εμαηνκηθεπκέλε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε πξνυπνζέηεη (α) ηε ζσζηή εθπαίδεπζε θαη 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην πιαίζην ζχγρξνλσλ ςπρνπαηδαγσγηθψλ ζεσξηψλ γχξσ απφ 

ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο (β) ηε βειηίσζε ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαη ην κεηαζρεκαηηζκφ 

ησλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ ζηηο θαηάιιειεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο (Καξαληδήο, 2007: 27-28). 

                                                           
5
 Bλ. για εκτενζςτερη ανάλυςη: Ιωαννίδη & Καλοκαιρινοφ-Αναγνωςτοποφλου (2010). 
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 Ο φξνο «επηθνηλσλία» ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο εθπαίδεπζεο 

αηφκσλ κε αλαπεξία ή εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη κάιηζηα ε δηαρείξηζε ηεο επηθνηλσλίαο 

σο ιεηηνπξγηθήο αξρήο. Γηα κία απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ εθπαηδεπηή θαη 

εθπαηδεπνκέλσλ απαηηείηαη θαηάιιειε θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηψλ, γεγνλφο πνπ μεπεξλά ηελ 

απιή γλψζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ην νπνίν θαη δηδάζθνπλ.  

 Απαηηείηαη ηαπηφρξνλα (Βατθνχζε, 2003: 192-193): 

 ν ζεβαζκόο ησλ αληηιήςεσλ, ησλ βησκάησλ θαη ησλ εκπεηξηψλ απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 

 ε αλάπηπμε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηεο απηνπεπνίζεζήο ηνπο, 

 ε ελεξγεηηθή αθξόαζε, ε αλάπηπμε ζεηηθνχ παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο, θαη ε επνηθνδνκεηηθή 

ιεθηηθή θαη κε επηθνηλσλία κεηαμχ εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπφκελσλ. 

 Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ ελλνηψλ απηψλ, γίλεηαη θαλεξφ φηη ζήκεξα ν ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηή -ηξηαο αλαιχεηαη ζε επηκέξνπο ξφινπο, φπσο (Καςάιεο & Παπαζηακάηεο, 2006: 71-

72): 

 δηεπθνιπληήο,  

 αξσγόο ζην δηδαθηηθό έξγν,  

 επόπηεο,  

 εθπαηδεπηήο,  

 θαζνδεγεηήο,  

 ζύκβνπινο,  

 δηαρεηξηζηήο,  

 απνηηκεηήο,  

 εξεπλεηήο,  

 εθπαηδεπηήο άιισλ εθπαηδεπηώλ,  

 ζπγγξαθέαο καζεζηαθνύ/ δηδαθηηθνύ πιηθνύ,  

 ζρεδηαζηήο αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ,  

 νξγαλσηήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο,  

 δηαρεηξηζηήο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ,  

 δηαρεηξηζηήο ηερληθνύ πξνζσπηθνύ,  

 εκπεηξνγλώκσλ θαη αμηνινγεηήο θ.ά. 



76 

 

 Δπνκέλσο, φια ηα παξαπάλσ απνδεηθλχνπλ φηη ε επηηπρία ηήο φπνηαο εθπαηδεπηηθήο 

παξέκβαζεο, αλεμάξηεηα απφ κνληέια εθπαίδεπζεο, πξνυπνζέηεη (Κνηδακπαζάθε, 2006: 323): 

- εθπαηδεπηηθή πξνεηνηκαζία ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ψζηε νη εθπαηδεπηέο λα δηδάζθνπλ 

ρξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο πνπ αλαπηχζζνπλ ηελ θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε, 

- ηελ κεηαμύ ηνπο επηθνηλσλία θαη δηεπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία, 

- πνιηηηθή βνχιεζε γηα αιιαγέο πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηεο. 

 ην πιαίζην ηεο εληαμηαθήο εθπαίδεπζεο, νη εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο ησλ εθπαηδεπηψλ 

δελ ζα είλαη ζεσξεηηθή ζχιιεςε, αιιά πξνζσπηθφο ηξφπνο ζθέςεο θαη δξάζεο ησλ αηφκσλ 

(εθπαηδεπηηθνί, εθπαηδεπηέο, επαγγεικαηίεο πγείαο) πνπ παξέρνπλ εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε 

ζε άηνκα κε αλαπεξία ή εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Δπνκέλσο, ε δηεξεύλεζε θαη ε εκπέδσζε 

κεζόδσλ θαη ζηξαηεγηθώλ δηδαζθαιίαο θαη ε αληίζηνηρε αμηνπνίεζή ηνπο, ζην πιαίζην αλάπηπμεο 

ηδεώλ, αμηώλ θαη ηξόπσλ απηνέθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο, θαζίζηαηαη αλαγθαία κέζα απφ ηελ 

απόθηεζε θαη νηθεηνπνίεζε γλώζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ, πνπ ζα αμηνπνηεζνχλ σο 

«εθπαηδεπηηθά εξγαιεία» κέζα ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη νξγαληζκνχο πγείαο. Απηφ, 

αθξηβψο, ζπλάδεη κε ηελ ελδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ηνπ ιεηηνπξγνχ εθπαίδεπζεο θαη ηνπ 

επαγγεικαηία πγείαο ζηελ εηδηθή αγσγή, ψζηε λα κπνξεί λα παξεκβαίλεη κε θαηάιιεινπο 

παηδαγσγηθνύο ρεηξηζκνχο, δηδαθηηθέο ηερληθέο θαη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ζηε βειηίσζε ησλ 

ζρέζεσλ θαη ζηε κεηάδνζε κελπκάησλ. 

 πσο επηζεκαίλεηαη απφ ηε Watkins (2004: 124), ε ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

απνηειεί ζπληειεζηηθφ παξάγνληα ζηε δηαδηθαζία ηεο έληαμεο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην βαζηθφ θνξκφ ηεο γεληθήο θαη εηδηθήο εθπαίδεπζεο. Ο ηνκέαο ηεο 

ππνζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί λεπξαιγηθφ θνκκάηη ηεο φιεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο, επεηδή αθξηβψο απνζθνπεί ζηελ παξνρή ππνζηήξημεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πξνο ηνπο καζεηέο κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.  

 πγθεθξηκέλα, γηα εθπαηδεπηέο εηδηθψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ πξνηείλνληαη ηθαλφηεηεο θαη 

πξνζφληα, φπσο (Εψληνπ-ηδέξε, 2003: 139-140): 

 Ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο νκάδσλ, δειαδή ε δεκηνπξγία ππνζηεξηθηηθνχ πεξηβάιινληνο 

εθπαίδεπζεο, θιίκα απνδνρήο, ε ζαθήλεηα βαζηθψλ ζθνπψλ, ζηφρσλ θαη αμηψλ, ε αλάπηπμε 

ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο επαίζζεησλ ζεκάησλ θαη ζπγθξνχζεσλ, ε αμηνιφγεζε ηεο 

ζπλεηζθνξάο ησλ αηφκσλ ζηηο νκάδεο· 



77 

 

 Ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο, δειαδή ε δπλαηφηεηα δηεπθφιπλζεο ηεο ζπδήηεζεο, ε 

παξαηεξεηηθφηεηα θαη ε επηθέληξσζε πξνζνρήο.  

 Οη γεληθέο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο  κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο νκάδαο ή νκάδσλ 

πεξηιακβάλνπλ: (α) ελεξγεηηθή αθξόαζε (ηθαλφηεηα αλαθάιπςεο ησλ πξαγκαηηθψλ κελπκάησλ 

ζην ιφγν ηνπ ζπλνκηιεηή καο), (β) αληαλάθιαζε (ηθαλφηεηα ειέγρνπ ησλ κελπκάησλ πνπ 

αλαθαιχςακε), (γ) αλαηξνθνδόηεζε (ηθαλφηεηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ, ππνδείμεσλ, ζπκβνπιψλ, 

θαηαλνεηψλ απφ ην ζπλνκηιεηή καο). Οη δεμηφηεηεο απηέο βνεζνχλ ζην λα εδξαησζνχλ ζρέζεηο 

εκπηζηνζχλεο θαη πξνηξέπνπλ ην ζπλνκηιεηή λα αλαιάβεη ελεξγφ ξφιν γηα ηε ιχζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ηνπ  (Παλαγνπνχινπ & Μπέλνο, 2004: 388-389). 

Κάηη ηέηνην απνηειεί καζεζηαθφ θαη δηδαθηηθφ γεγνλφο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ ζεκαίλεη αλάπηπμε 

ςπρνθνηλσληθώλ δεμηνηήησλ , φπσο ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη ιήςεο 

απνθάζεσλ, απφθηεζε θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο, ηθαλφηεηα ζηε ζχλαςε θαη ζηε 

δηαρείξηζε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, απνδνρή ζπλαηζζεκάησλ θαη δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο, 

απφθηεζε απηνγλσζίαο, ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ δηαθνξψλ θαη θαηαλφεζε ησλ 

άιισλ. 

 Ηθαλφηεηεο ζπκβνπιεπηηθήο, δειαδή ε βνήζεηα ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο γηα απφθηεζε 

απηνγλσζίαο θαη άζθεζεο απηνθξηηηθήο, ε ζπλεηδεηνπνίεζε αμηψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, ε 

δηαρείξηζε ησλ δηθψλ ηνπο ζπλαηζζεκάησλ, ε εηιηθξίλεηα, ε επαξθήο εκπεηξία θαη ε 

εμσζηξέθεηα.  

 Με άιια ιφγηα, ν εθπαηδεπηηθφο θαη ν επαγγεικαηίαο πγείαο ζηελ εηδηθή εθπαίδεπζε 

παξάιιεια κε ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ δίλεη ζηνπο καζεηέο κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θίλεηξα γηα (Εαβιαλφο, 2003: 74): 

 πλεπκαηηθή δξαζηεξηφηεηα  π.ρ. πεξηέξγεηα, πξνδηάζεζε γηα δηεξεχλεζε, αηνκηθά 

ελδηαθέξνληα, αλαδήηεζε λέσλ εκπεηξηψλ θ.ιπ. (γλσζηηθά θίλεηξα), 

 απηνέθθξαζε  π.ρ. ην ίδην ην άηνκν ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ησλ θαηαζηάζεσλ (θίλεηξα 

απηνέθθξαζεο), 

 απηνεθηίκεζε θαη απηνπεπνίζεζε  π.ρ. επηδίσμε θνηλσληθήο απνδνθηκαζίαο, γλψζε 

πξνφδνπ, ππεξνρή (θίλεηξα απηνεθηίκεζεο θαη απηνπεπνίζεζεο), 

 δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο  π.ρ. θηιία, ζπλεξγαζία, ζηνξγή θ.ιπ. (θίλεηξα δηαπξνζσπηθώλ 

ζρέζεσλ),  
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 θπζηνινγηθέο αλάγθεο  π.ρ. πείλα, δίςα, χπλν θ.ιπ. (θίλεηξα βαζηδόκελα ζε θπζηνινγηθέο 

αλάγθεο). 

 Δπνκέλσο, νη φπνηεο εθπαηδεπηηθέο θαη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο κε ζηφρν ηελ έληαμε 

αηφκσλ κε αλαπεξία ή εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο εμαξρήο πξνυπνζέηνπλ:  

 ηελ ππνζηήξημε ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία ή εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζε εηεξνγελείο νκάδεο 

κάζεζεο,  

 ηελ εμαηνκίθεπζε ησλ απαηηήζεσλ κάζεζεο,  

 ηε δηαθνξνπνηεκέλε πξνζέγγηζε ζηελ νξγάλσζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ,  

 ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ζηόρσλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ καζήκαηνο, θαη  

 ηε ζπλεξγαηηθή επεμεξγαζία ησλ εξγαζηψλ.  

 Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ην εγρείξεκα γηα ηελ έγθαηξε παξέκβαζε ζπλίζηαηαη ζηελ 

πξνψζεζε θαηεπζπληήξησλ αξρψλ απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο
6
, νη νπνίεο ζηνηρεηνζεηνχληαη θαη 

απνξξένπλ απφ:  

 ηελ πνηφηεηα ηνπ δηδαθηηθνύ πιηθνχ,  

 ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηή είηε σο εθπαηδεπηηθνχ ή άιινπ ιεηηνπξγνχ εθπαίδεπζεο ή/θαη 

επαγγεικαηία πγείαο, θαη  

 ηνλ ηχπν ηεο αιιειεπίδξαζεο θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.  

 Κιείλνληαο, αθξνγσληαίν ιίζν κηαο απνηειεζκαηηθήο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο 

απνηεινχλ:  

 νη δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο, πνπ έρνπλ σο άμνλα ηε ζύγθιηζε πξαθηηθψλ κεηαμχ εηδηθήο θαη 

γεληθήο εθπαίδεπζεο, θαη θπξίσο νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ε θνηλσληθή ζπκκεηνρή, ε επίιπζε 

πξνβιήκαηνο, ε ιήςε απφθαζεο, ε απηνπεπνίζεζε θ.ά., 

 ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ/ινγηζκηθφ, φπνπ ε αηνκηθόηεηα είλαη πξφθιεζε γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ,  

 θαη, ηέινο, ν ξφινο ηνπ ηδίνπ ηνπ εθπαηδεπηή σο απνηηκεηή ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. 

 πκπεξαζκαηηθά, ε θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο πνπ έρεη ε επηθνηλσλία θαη ε εθπαίδεπζε 

ζην πεδίν ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο αηφκσλ κε αλαπεξία ή εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο δελ είλαη άκνηξε εζηθψλ επζπλψλ. πσο ραξαθηεξηζηηθά ζεκεηψλεηαη ε πξναγσγή ηεο 

πνηφηεηαο δσήο, ε ηζνξξνπία ησλ αλαγθψλ θαη ε ζεκαζία ησλ εζηθψλ ελδηαθεξφλησλ ζε 

δηαθνξεηηθά άηνκα θαη δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο νκάδεο, ε απφθαζε, ε επηινγή θαη ε αλάιεςε 

                                                           
6
 Βλ. ενδεικτικά: Carnell & Lodge (2002). 



79 

 

δξάζεο ζην πιαίζην ηνπ ζσζηνχ θαη ηνπ ιάζνπο εθιακβάλνληαη σο βαζηθέο ζπληζηψζεο εζηθήο 

ζηε θξνληίδα πγείαο (Daly et al., 2006). Σειηθά, ε εζηθή ζηε θξνληίδα πγείαο είλαη δήηεκα 

γεληθήο θαη εηδηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζεκειηψδεο δηάζηαζε ζε έλα θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ 

πιαίζην εηδηθήο αγσγήο αηφκσλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.  
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Πεξίιεςε  

ηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ ησλ 

καζεηψλ πνπ ιακβάλνπλ εηδηθή εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε ζε Σκήκαηα Έληαμεο (Σ.Δ.) θαζψο θαη 

ηεο θνηλσληθήο δπζαξέζθεηαο θαη κνλαμηάο πνπ βηψλνπλ εληφο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 177 καζεηέο πνπ θνηηνχζαλ ζε Σ.Δ., ηα νπνία ιεηηνπξγνχζαλ ζε 

Γεκνηηθά ρνιεία ηεο Κεληξηθήο θαη Βφξεηαο Διιάδαο. Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ νη 

καζεηέο/ηξηεο ζπκπιήξσζαλ: α) ηελ «Κιίκαθα Θεηηθψλ Αιιειεπηδξάζεσλ» θαη β) ην 

«Δξσηεκαηνιφγην Μνλαμηάο & Κνηλσληθήο Γπζαξέζθεηαο ησλ Παηδηψλ». χκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα, πεξίπνπ ην 1/3 ησλ ζπκκεηερφλησλ καζεηψλ απνιάκβαλαλ πεξηνξηζκέλεο ζεηηθέο 

αιιειεπηδξάζεηο κε ζπκκαζεηέο, ελψ πεξίπνπ 15% εμ‟ απηψλ βίσλαλ κνλαμηά ζην ζρνιηθφ 

mailto:edidask@uth.gr
mailto:anavlachou@uth.gr
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πιαίζην. Παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο θχινπ ζηηο ζεηηθέο αιιειεπηδξάζεηο 

ησλ καζεηψλ, φπνπ ηα αγφξηα ππεξείραλ, ελψ πξνέθπςαλ  ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κε 

βάζε ην είδνο ηνπ πξνβιήκαηνο ζηα επίπεδα κνλαμηάο θαη θνηλσληθήο δπζαξέζθεηαο, φπνπ ηφζν 

ηα παηδηά κε αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο φζν θαη ηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζε ζπλδπαζκφ 

κε θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ππεξείραλ ζηε 

βαζκνινγία ησλ παηδηψλ πνπ παξνπζίαδαλ κφλν καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Ζ ζπδήηεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ αλαδεηθλχεη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ δηέπνπλ ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ καζεηψλ 

κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην γεληθφ ζρνιείν θαζψο θαη λέεο πξννπηηθέο πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο νπζηαζηηθήο εθπαηδεπηηθήο έληαμεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο.  

 

(Λέμεηο Κιεηδηά: Κνηλσληθή έληαμε, Μαζεηέο κε ε.ε.α., Μνλαμηά, Θεηηθέο αιιειεπηδξάζεηο) 

 

1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε έληαμε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (ε.ε.α.) 

έρεη απνηειέζεη θεληξηθφ ζηφρν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζε αξθεηά ζπζηήκαηα, κε 

απνηέιεζκα πιήζνο δξάζεσλ λα έρνπλ πινπνηεζεί πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζε επξσπατθφ 

επίπεδν (Armstrong, Armstrong, & Barton, 2000. Vlachou, 2004). Ζ θηινζνθία ηεο έληαμεο 

πξνυπνζέηεη πσο ε θαζεκεξηλή επαθή ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α. κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ρσξίο 

ε.ε.α. νδεγεί ζε ζεηηθέο αιιειεπηδξάζεηο θαη ζπκβάιιεη ζηελ εμάιεηςε ηνπ ζηίγκαηνο ηεο 

αλαπεξίαο, ην νπνίν έρεη ζπλδεζεί κε ηελ θνηλσληθή απνκφλσζε, πεξηζσξηνπνίεζε θαη 

ζπλαθφινπζα αηζζήκαηα κνλαμηάο. Σα θνηλσληθά νθέιε ηεο ζπλεθπαίδεπζεο γηα ηνπο καζεηέο 

κε ε.α. έρνπλ απνηειέζεη έλα απφ ηα βαζηθά θξηηήξηα ησλ καθξνρξφλησλ δηεθδηθήζεσλ ησλ 

γνλέσλ ηνπο γηα εληαμηαθή εθπαίδεπζε (Frostad & Pijl, 2007. Monchy, Pijl & Zandberg, 2004). 

Παξά ηα ζεκαληηθά βήκαηα πνπ έρνπλ γίλεη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ε δεκηνπξγία ελφο 

«ζρνιείνπ γηα φινπο» ην νπνίν δελ πεξηζσξηνπνηεί ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ηνπ καζεηηθνχ 

πιεζπζκνχ, αιιά αληαπνθξίλεηαη απνηειεζκαηηθά ζην εχξνο ησλ θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθψλ 

θαη καζεζηαθψλ αλαγθψλ ηνπο, ζπλερίδεη κέρξη ζήκεξα λα απνηειεί δεηνχκελν ζε αξθεηά 

ζπζηήκαηα (Armstrong, 2005. Vlachou, 2004).  

 

Μηα απφ ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο, ζχκθσλα κε ηνλ Pijl θαη ζπλεξγάηεο (2008) θαη ηνλ 

Cullinan θαη ζπλεξγάηεο (1992), γηα ηελ ζρνιηθή έληαμε ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α. είλαη λα 
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πιεξνχληαη ηέζζεξηο ζπγθεθξηκέλεο επηκέξνπο θνηλσληθέο ηεο δηαζηάζεηο, νη νπνίεο 

αλαθέξνληαη: α) ζην βαζκφ απνδνρήο απφ ζπκκαζεηέο, β) ζην βαζκφ ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ 

κε ε.ε.α. ζε ππν-νκάδεο ηεο ηάμεο πνπ δηέπνληαη απφ ζεηηθέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ 

ηνπο (π.ρ. ζπληξνθηθφηεηα, αιιεινυπνζηήξημε, ηζνηηκία, θηιηθή ζηάζε), γ) ζηελ πνζφηεηα θαη 

ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ πνπ απνιακβάλνπλ νη ζπγθεθξηκέλνη 

καζεηέο κε ζπκκαζεηέο θαη ηέινο δ) ζηα επίπεδα κνλαμηάο πνπ βηψλνπλ. Οη ηξείο πξψηεο 

δηαζηάζεηο θαζνξίδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ θνηλσληθή ζέζε (status) ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α., 

ελψ ε ηειεπηαία πξνθχπηεη σο ζπλέπεηα ηεο πεξηνξηζκέλεο θνηλσληθήο ζέζεο θαη απνδνρήο πνπ 

απνιακβάλνπλ (Frostad & Pijl, 2007.Tur- Kaspa, Margalit & Most, 1999).  

Ζ εηθφλα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εκπεηξηθή κειέηε ησλ παξαπάλσ δηαζηάζεσλ δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζπρλά ζηηο πςειέο πξνζδνθίεο ησλ νπαδψλ ηεο εληαμηαθήο εθπαίδεπζεο. 

πγθεθξηκέλα, ηα επξήκαηα ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ θαηαδεηθλχνπλ φηη νη καζεηέο κε ε.ε.α. 

απνιακβάλνπλ ζεκαληηθά κηθξφηεξν βαζκφ θνηλσληθήο απνδνρήο θαη ζεηηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ρσξίο ε.ε.α., ελψ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ εμ‟ απηψλ είλαη 

απνκνλσκέλνη θαη βηψλνπλ πςειά επίπεδα θνηλσληθήο δπζαξέζθεηαο θαη κνλαμηάο (Al-Yagon & 

Margalit, 2006. Buysse, Goldman & Skinner, 2002. Monchy, Pijl & Zandberg, 2004. Wiener & 

Schneider, 2002). Γηα παξάδεηγκα, ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο πνπ δηεμήγαγαλ ν Pijl, θαη 

ζπλεξγάηεο ηνπ (2008) ζε δείγκα ρηιίσλ πεξίπνπ καζεηψλ κε θαη ρσξίο ε.ε.α., επηζεκαίλνπλ φηη 

νη πξψηνη θαηείραλ ζεκαληηθά ρακειφηεξε θνηλσληθή ζέζε ζηελ ηάμε ζπγθξηηηθά κε ηνπο 

δεχηεξνπο, πεξίπνπ νη κηζνί εμ‟ απηψλ βίσλαλ έληνλε θνηλσληθή απφξξηςε, ελψ 25% δελ είραλ 

θίινπο νχηε ζεηηθέο αιιειεπηδξάζεηο κε ζπκκαζεηέο. Παξφκνηα εηθφλα πξνθχπηεη θαη απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ν Koster θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2007) ζε 

δείγκα ηεηξαθνζίσλ πεξίπνπ καζεηψλ  κε θαη ρσξίο ε.ε.α., ελψ νη Cambra & Silvestre (2003) 

θαζψο θαη ν Scheepstra, θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (1999) πνπ κειέηεζαλ ηελ θνηλσληθή ζέζε 

απνθιεηζηηθά καζεηψλ κε ε.ε.α. (Ν=32) ζην γεληθφ ζρνιείν, ηνλίδνπλ φηη πεξίπνπ νη κηζνί εμ‟ 

απηψλ βίσλαλ θνηλσληθή απφξξηςε απφ ζπκκαζεηέο θαη ήηαλ πεξηζσξηνπνηεκέλνη.  Ζ 

πξνζσπηθή απνγνήηεπζε θαη θνηλσληθή δπζαξέζθεηα ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α. γηα ηελ πνηφηεηα 

ησλ θνηλσληθψλ ηνπο αιιειεπηδξάζεσλ θαη δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ αληαλαθιάηαη ζηα 

πςειφηεξα επίπεδα κνλαμηάο πνπ βηψλνπλ ζπγθξηηηθά κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ρσξίο ε.ε.α. 

(Bauminger, Shulman & Agam, 2003.  Margalit & Al-Yagon, 2002).  
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ζνλ αθνξά ηε ρψξα καο, ε ζρνιηθή έληαμε ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α. δελ ζα κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζηεί απνηειεζκαηηθή, νχηε έρεη επηηεπρζεί ζε βαζκφ αλάινγν ησλ άιισλ Δπξσπατθψλ 

θξαηψλ (Vlachou-Balafouti & Zoniou-Sideris, 2000). Βαζηθνί πεξηνξηζκνί πνπ δηέπνπλ ηελ 

νξγάλσζε θαη θηινζνθία ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ ην θαζηζηνχλ αδχλακν λα δηαθνξνπνηήζεη ηε 

ιεηηνπξγία θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη θαη ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ κε 

ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα. Έηζη, παξά ηηο πξνζέζεηο θαη δεζκεχζεηο ηεο επίζεκεο πνιηηείαο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο έληαμεο, ζπρλά επηθξαηεί κηα ειιηπήο εξκελεία ηνπ φξνπ ζε επίπεδν 

εθαξκνζκέλσλ πξαθηηθψλ, νη νπνίεο πεξηνξίδνληαη ζηελ εμαζθάιηζε ρσξηθήο πξφζβαζεο ησλ 

καζεηψλ κε ε.ε.α. ζην γεληθφ ζρνιείν. Οη κνξθέο εθπαηδεπηηθήο ππνζηήξημεο ησλ ελ ιφγσ 

καζεηψλ παξαπέκπνπλ ζε παξαδνζηαθέο πεξηνξηζηηθέο πξαθηηθέο ελζσκάησζεο πνπ ήηαλ 

δεκνθηιείο ζε αξθεηά ζπζηήκαηα ηε δεθαεηία ηνπ ‟70.  

πγθεθξηκέλα, ηα Σκήκαηα Έληαμεο (Σ.Δ.) απνηεινχλ ηνλ θχξην ζεζκφ έληαμεο θαη ηε 

κνλαδηθή δνκή ππνζηήξημεο γηα ηνπο καζεηέο κε ε.ε.α. πνπ ιεηηνπξγεί κέζα ζην πιαίζην ηνπ 

γεληθνχ ζρνιείνπ. Παξά ηε καθξφρξνλε ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεζκνχ, ε κειέηε ησλ 

θνηλσληθψλ δηαζηάζεσλ ηεο έληαμεο ησλ καζεηψλ δελ έρεη κέρξη ζήκεξα απνηειέζεη ζηφρν 

ζπζηεκαηηθήο δηεξεχλεζεο. Ζ παξνχζα έξεπλα επηρεηξεί λα ζπκβάιιεη πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε κέζα απφ ηε δηεξεχλεζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ ησλ καζεηψλ πνπ 

ιακβάλνπλ εηδηθή εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε ζε Σκήκαηα Έληαμεο θαζψο θαη ηεο θνηλσληθήο 

δπζαξέζθεηαο θαη κνλαμηάο πνπ βηψλνπλ εληφο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο.  

 

2. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ  

2.1. Γείγκα  

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 177 καζεηέο (57 θνξίηζηα θαη 116 αγφξηα) πνπ θνηηνχζαλ ζε 

Σκήκαηα Έληαμεο (Σ.Δ.), ηα νπνία ιεηηνπξγνχζαλ ζε Γεκνηηθά ρνιεία ηεο Κεληξηθήο θαη 

Βφξεηαο Διιάδαο. Απφ απηά, 103 παηδηά ήηαλ καζεηέο/ηξηεο ηεο Δ΄ θαη 74 ηεο Σ΄ ηάμεο (Μ.Ο. 

ειηθίαο=11,65 έηε, Σ.Α.=0,65). Οη ιφγνη θνίηεζεο ζε Σ.Δ. αθνξνχζαλ: α) καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

(49,3%), β) αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο (26,2%) θαη γ) καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζε ζπλδπαζκφ κε 

θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο (24,5%). 

    

 

 



85 

 

2.2. Δξγαιεία πιινγήο Γεδνκέλσλ  

Γηα ηε ζπιινγή ηνπ εξεπλεηηθνχ πιηθνχ νη καζεηέο/ηξηεο ζπκπιήξσζαλ α) ηελ «Κιίκαθα 

Θεηηθψλ Αιιειεπηδξάζεσλ» (Positive Interaction Scale) (Stevens, De Bourdeaudhuij, & Van 

Oost, (2000),  Πξνζαξκνγή: Andreou θαη ζπλεξγάηεο, (2005) θαη β) ην «Δξσηεκαηνιφγην 

Μνλαμηάο & Κνηλσληθήο Γπζαξέζθεηαο ησλ Παηδηψλ» (Loneliness & Social Dissatisfaction 

Scale) (Asher, Hymel & Renshaw, 1984), Πξνζαξκνγή: Galanaki & Kalantzi-Azizi, (1999:1-22). 

Ζ πξψηε θιίκαθα απνηειείηαη απφ 6 εξσηήζεηο, πέληε επηινγψλ ε θαζεκία, νη νπνίεο 

δηεξεπλνχλ ηελ αληίιεςε ησλ καζεηψλ γηα ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο (παίδνπλ καδί, 

κνηξάδνληαη πξάγκαηα θ.ά.). Ο δείθηεο αμηνπηζηίαο Cronbach alpha ηεο Κιίκαθαο ήηαλ: 0,83.  

Ζ δεχηεξε θιίκαθα απνηειείηαη απφ  24 εξσηήζεηο, πνπ αμηνινγνχλ ην ζπλαίζζεκα ηεο 

κνλαμηάο (π.ρ. «Νηψζσ κφλνο/κφλε ζην ζρνιείν»), ηελ εθηίκεζε ηνπ παηδηνχ γηα ηηο ηξέρνπζεο 

ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ (π.ρ. «Γελ έρσ θίινπο κέζα ζηελ ηάμε»), ηελ αληίιεςε ηνπ 

παηδηνχ γηα ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ηθαλνπνηνχληαη ζεκαληηθέο δηαπξνζσπηθέο αλάγθεο ηνπ (π.ρ. 

«Γελ ππάξρνπλ άιια παηδηά γηα λα δεηήζσ βνήζεηα φηαλ ηε ρξεηάδνκαη ζην ζρνιείν») θαη ηελ 

αληίιεςε ηνπ παηδηνχ γηα ηελ θνηλσληθή ηνπ ηθαλφηεηα (π.ρ. «Σα θαηαθέξλσ λα δνπιεχσ καδί κε 

ηα άιια παηδηά ηεο ηάμεο κνπ ζε δηάθνξεο εξγαζίεο»), ελψ ππάξρνπλ ζ‟ απηήλ θαη 8 εξσηήζεηο 

πνπ αθνξνχλ άζρεηα ζέκαηα (π.ρ. δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο), κε ζθνπφ λα ληψζνπλ ηα παηδηά 

πην ραιαξά θαη λα εθθξάζνπλ αλνηθηά ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο (Asher, Hymel & Renshaw, 1984). 

Οη θαηεγνξίεο ησλ απαληήζεσλ πεξηνξίζηεθαλ ζε ηξεηο (Πάληα – Μεξηθέο θνξέο – Καζφινπ), 

ιφγσ ηεο δπζθνιίαο ησλ παηδηψλ λα θαηαλνήζνπλ φιν ην εχξνο ηεο ζπρλφηεηαο πνπ ππήξρε ζην 

αξρηθφ εξσηεκαηνιφγην. Ο δείθηεο αμηνπηζηίαο Cronbach alpha ηεο Κιίκαθαο ήηαλ: 0,88.  

  Ζ ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε ζε αηνκηθέο 

ζπλαληήζεηο, θαηά ηηο νπνίεο νη καζεηέο βνεζήζεθαλ ζηελ αλάγλσζε θαη θαηαλφεζε ησλ 

εξσηήζεσλ απφ ηηο εξεπλήηξηεο, ρσξίο ηελ παξνπζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ.    

 

3.  ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  

3.1.Γηαθνξέο κε βάζε ην θύιν, ηελ ειηθία (ηάμε θνίηεζεο) θαη ην είδνο ηνπ πξνβιήκαηνο 

Παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο θχινπ ζηηο ζεηηθέο αιιειεπηδξάζεηο 

ησλ καζεηψλ [F(1,176)=4,23, p<0,05] φπνπ ηα αγφξηα ππεξείραλ (Μ.Ο.=21,39, Σ.Α.=5,68 vs. 

Μ.Ο.=19,49, Σ.Α.=5,87). 
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Παξαηεξήζεθαλ, επίζεο, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κε βάζε ην είδνο ηνπ 

πξνβιήκαηνο: Α) ζηηο ζεηηθέο αιιειεπηδξάζεηο ησλ καζεηψλ [F(2,175)=3,53, p<0,05], φπνπ ε 

νκάδα ησλ παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ππεξείρε ησλ άιισλ δχν νκάδσλ (Μ.Ο.=21,76, 

Σ.Α.=5,28), αιιά θαη Β) ζην εξσηεκαηνιφγην κνλαμηάο θαη θνηλσληθήο δπζαξέζθεηαο 

[F(2,175)=4,20, p<0,05] φπνπ ηφζν ηα παηδηά κε αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο φζν θαη ηα παηδηά κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζε ζπλδπαζκφ κε θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα θαη 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ππεξείραλ ζηε βαζκνινγία ησλ παηδηψλ πνπ παξνπζίαδαλ κφλν 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Μ.Ο.=26,17, Σ.Α.=5,50 & Μ.Ο.=28,38, Σ.Α.=7,30, αληίζηνηρα vs. 

Μ.Ο.=24,72, Σ.Α.=6,92 ησλ παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο)   

 

 3.2.Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο κε βάζε ηηο επηινγέο αθξαίσλ ζεκείσλ  

ηνλ Πίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη νη απφιπηεο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά ησλ παηδηψλ ηα 

νπνία επέιεμαλ ηα δχν ρακειφηεξα άθξα ηεο «Κιίκαθαο ησλ Θεηηθψλ Αιιειεπηδξάζεσλ» 

(πάληα & Πνηέ). Οη εξσηήζεηο πνπ ιακβάλνπλ πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 20% αθνξνχλ θαηά 

ζεηξά πξνηίκεζεο: ηελ παξνρή βνήζεηαο θαηά ηε κεηαθνξά θάπνηνπ πξάγκαηνο (εξ. 4), ην 

κνίξαζκα ησλ πξνζσπηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη παηρληδηψλ (εξ. 1), ηελ αιιειεπίδξαζε κε βάζε ηα 

πξνζσπηθά ελδηαθέξνληα (εξ. 3) θαη ηνλ δαλεηζκφ πξνζσπηθψλ αληηθεηκέλσλ (εξ. 6), ελψ φιεο νη 

εξσηήζεηο ζπγθεληξψλνπλ ζηα δχν ρακειφηεξα άθξα ηνπο πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 10%.       

Πίλαθαο 1. Πνζνζηά ησλ παηδηώλ πνπ επέιεμαλ ηα δύν ρακειόηεξα άθξα ηεο «Κιίκαθαο ησλ 

Θεηηθώλ Αιιειεπηδξάζεσλ» 

Δξσηήζεηο  Ν % 

1. Σα άιια παηδηά, κνηξάδνληαη ηα πξάγκαηά ηνπο καδί 

κνπ. 

50 28,1 

2. Σα άιια παηδηά κνπ ιέλε δηάθνξα αζηεία. 34 18 

3. Σα άιια παηδηά κνπ κηιάλε γηα ηα πξάγκαηα πνπ ηα 

ελδηαθέξνπλ. 

49 27,7 

4. Σα άιια παηδηά κε βνεζάλε λα κεηαθέξσ θάηη βαξχ. 54 30,5 

5. Σα άιια παηδηά παίδνπλε καδί κνπ. 25 14 

6. Σα άιια παηδηά κνπ δαλείδνπλ ηα πξάγκαηά ηνπο. 49 27,5 
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ηνλ Πίλαθα 2 παξνπζηάδνληαη νη απφιπηεο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά ησλ παηδηψλ ηα 

νπνία επέιεμαλ ην πςειφηεξν άθξν ηνπ «Δξσηεκαηνινγίνπ Μνλαμηάο θαη Κνηλσληθήο 

Γπζαξέζθεηαο» (Πάληα ή Καζφινπ, αλάινγα κε ηελ θαηεχζπλζε ηεο βαζκνιφγεζεο). Γεληθά, νη 

αξλεηηθέο απαληήζεηο θαιχπηνπλ φιν ην εχξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ρσξίο λα επηθεληξψλνληαη 

ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, αιιά ζην ζχλνιν ησλ ζπζηαηηθψλ πνπ απνηεινχλ ην 

ζπλαίζζεκα ηεο κνλαμηάο. Γηα παξάδεηγκα, νη εξσηήζεηο 6 θαη 24 πνπ θαηαγξάθνπλ ηελ 

εθηίκεζε ησλ παηδηψλ γηα ηηο ηξέρνπζεο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ζην ζρνιηθφ 

πιαίζην, ζπγθεληξψλνπλ παξφκνηα πνζνζηά κε ηηο εξσηήζεηο 3 θαη 18 πνπ θαηαγξάθνπλ ηελ 

αληίιεςή ηνπο γηα ην βαζκφ πνπ ηθαλνπνηνχληαη νη ζεκαληηθέο δηαπξνζσπηθέο αλάγθεο ηνπο ζην 

ζρνιείν. Πεξίπνπ 1 ζηνπο 5 δειψλεη πσο αληηκεησπίδεη ηδηαίηεξε δπζθνιία ζην λα εμαζθαιίζεη 

ηε ζπκπάζεηα ησλ άιισλ παηδηψλ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ (εξ. 12), ελψ  νη εξσηήζεηο 9, 17 θαη 

21, πνπ αθνξνχλ θαζαξά ζην ζπλαίζζεκα ηεο κνλαμηάο, αιιά θαη ηελ αίζζεζε ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ, ζπγθεληξψλνπλ πνζνζηά πάλσ απφ 15%.  

Πίλαθαο 2. Πνζνζηά ησλ παηδηώλ πνπ επέιεμαλ ην πςειόηεξν άθξν ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ 

Μνλαμηάο θαη Κνηλσληθήο Γπζαξέζθεηαο 

Δξσηήζεηο Ν % 

1. Μνπ είλαη εχθνιν λα θάλσ θαηλνχξηνπο θίινπο ζην 

ζρνιείν. 

20 11,2 

3. Γελ έρσ θαλέλα γηα λα κηιήζσ καδί ηνπ κέζα ζηελ 

ηάμε. 

21 11,8 

4. Σα θαηαθέξλσ λα δνπιεχσ καδί κε ηα άιια παηδηά ηεο 

ηάμεο κνπ ζε δηάθνξεο εξγαζίεο. 

21 11,8 

6. Μνπ είλαη δχζθνιν λα θάλσ θίινπο ζην ζρνιείν. 19 10,7 

8. Έρσ πνιινχο θίινπο ζηελ ηάμε κνπ. 22 12,4 

9. Νηψζσ κφλνο / κφλε ζην ζρνιείν. 27 15,2 

10. Μπνξψ λα βξσ έλα θίιν / κηα θίιε κέζα ζηελ ηάμε 

κνπ φηαλ ηνλ / ηελ ρξεηάδνκαη. 

20 11,2 

12. Δίλαη δχζθνιν λα θάλσ ηα άιια παηδηά ζην ζρνιείν 

λα κε ζπκπαζήζνπλ. 

37 20,8 

14. Γελ έρσ θαλέλαλ λα παίμσ καδί ηνπ ζην ζρνιείν. 16 9 

16. Σα πεγαίλσ θαιά κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ. 14 7,9 

17. Νηψζσ φηη κε παξακεξίδνπλ, κε αθήλνπλ απέμσ απφ 

φια ηα πξάγκαηα ζην ζρνιείν. 

27 15,2 
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18. Γελ ππάξρνπλ άιια παηδηά γηα λα δεηήζσ βνήζεηα 

φηαλ ηε ρξεηάδνκαη ζην ζρνιείν. 

23 12,9 

20. Γελ ηα πεγαίλσ θαιά κε ηα άιια παηδηά ζην ζρνιείν. 14 7,9 

21. Νηψζσ κνλαμηά ζην ζρνιείν. 27 15,2 

22. Με ζπκπαζνχλ πνιχ ηα άιια παηδηά ζην ζρνιείν.  16 9 

24. Γελ έρσ θίινπο κέζα ζηελ ηάμε. 23 12,9 

 

3.3.πζρέηηζε ησλ δύν εξσηεκαηνινγίσλ 

Πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ν βαζκφο ζχλδεζεο ησλ  βαζκνινγηψλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ 

ζηελ «Κιίκαθα Θεηηθψλ Αιιειεπηδξάζεσλ» κε ηηο βαζκνινγίεο ηνπο ζην «Δξσηεκαηνιφγην 

Μνλαμηάο θαη Κνηλσληθήο Γπζαξέζθεηαο», πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλαιχζεηο ζπζρέηηζεο. Ο 

δείθηεο ζπζρέηηζεο  Pearson r ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο γηα ην ζχλνιν ησλ απαληήζεσλ. 

Παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν εξσηεκαηνινγίσλ 

(r=0,577 p<0,01), ε νπνία δείρλεη πσο φζν πεξηζζφηεξεο ζεηηθέο αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο έρνπλ ηα παηδηά πνπ θνηηνχλ ζηα ηκήκαηα έληαμεο ηφζν ιηγφηεξν κνλαμηά θαη 

θνηλσληθή δπζαξέζθεηα ληψζνπλ.  

 

4.  ΤΕΖΣΖΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ  

Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο εληζρχνπλ ηα δεδνκέλα πξνεγνχκελσλ κειεηψλ, ζχκθσλα κε 

ηα νπνία, έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α. ζην γεληθφ ζρνιείν απνιακβάλνπλ 

πεξηνξηζκέλεο ζεηηθέο αιιειεπηδξάζεηο θαη βηψλνπλ αδηαθνξία ή απφξξηςε απφ ζπκκαζεηέο 

(Al-Yagon & Margalit, 2006. Buysse, Goldman & Skinner, 2002. Monchy, Pijl & Zandberg, 

2004). Σα πςειφηεξα πνζνζηά ζεηηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηα αγφξηα 

ζπγθξηηηθά κε ηα θνξίηζηα εληζρχνπλ άιιεο εξεπλεηηθέο κειέηεο, νη νπνίεο θαηαδεηθλχνπλ φηη, 

ζην ρψξν ησλ ε.ε.α., ηα θνξίηζηα εθδειψλνπλ πεξηζζφηεξεο θνηλσληθέο δπζθνιίεο ζηε ζχλαςε 

θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ απ‟ φηη ηα αγφξηα (Swanson & Malone, 1992). Οη θνηλσληθέο 

δπζθνιίεο ζπλερίδνπλ λα πθίζηαληαη θαη κεηά απφ ηε κέζε παηδηθή ειηθία-ηφζν ζηελ εθεβεία 

φζν θαη ζηε λεαληθή ειηθία- φπνπ ηα θνξίηζηα κε ε.ε.α. είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα αλήθνπλ ζε 

νξγαλσκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο θαη εκπιέθνληαη ιηγφηεξν ζε θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο εθηφο 

ηνπ ζπηηηνχ απ‟ φηη ηα αγφξηα κε ε.ε.α. 
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Οη πξνζσπηθέο αληηιήςεηο θαη εκπεηξίεο ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α. γηα ηα πνζνηηθά 

θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αιιειεπηδξάζεψλ ηνπο κε ζπλνκειίθνπο επεξεάδνπλ 

θαζνξηζηηθά ηελ θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθή ηνπο πξνζαξκνγή θαζψο θαη ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο 

πνπ απνιακβάλνπλ ζην ζρνιηθφ πιαίζην (Tur-Kaspa, Margalit & Most, 1999. Parker & Asher, 

1993. Ζ ζεκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε πνπ πξνέθπςε αλάκεζα ζηηο βαζκνινγίεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηηο δχν θιίκαθεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ππνζηεξίδεη θαη εληζρχεη πεξαηηέξσ 

ηελ παξαπάλσ δηαπίζησζε. Σν κέγεζνο ησλ αξλεηηθψλ βαζκνινγηψλ πνπ ζπγθέληξσζαλ νη 

καζεηέο ζηελ Κιίκαθα ηεο Κνηλσληθήο Γπζαξέζθεηαο θαη Μνλαμηάο ζπκθσλεί κε ηα επξήκαηα 

πξνεγνχκελσλ κειεηψλ, ζχκθσλα κε ηα νπνία έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 15-25% ησλ καζεηψλ 

κε ε.ε.α. βηψλνπλ έληνλε κνλαμηά θαη είλαη θνηλσληθά δπζαξεζηεκέλνη ζην γεληθφ ζρνιείν (Al-

Yagon & Margalit, 2006. Bauminger, Shulman & Agam, 2003).  

Κνηλέο ηάζεηο παξαηεξνχληαη κε ηα επξήκαηα άιισλ κειεηψλ πνπ επηζεκαίλνπλ ηηο 

ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ επηκέξνπο νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ κε ε.ε.α., 

φζνλ αθνξά ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο δηαζηάζεηο, θαη νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ην είδνο ηεο 

αλαπεξίαο ηνπο. πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο κε αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο (π.ρ. λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε ή θάζκα απηηζκνχ), θαζψο θαη απηνί πνπ, εθηφο ησλ καζεζηαθψλ, εθδειψλνπλ θαη 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ή/θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο απνιακβάλνπλ πεξηνξηζκέλνπ 

αξηζκνχ ζεηηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη βαζκνχ απνδνρήο απφ ζπκκαζεηέο θαη ζπλαθφινπζα 

βηψλνπλ πςειφηεξα επίπεδα κνλαμηάο ζπγθξηηηθά κε ηνπο καζεηέο κε καζεζηαθά κφλν ή 

θηλεηηθά πξνβιήκαηα (Bauminger, Schulman & Agam, 2003. Monchy, Pijl & Zandberg, 2004). 

ε απηφ θαίλεηαη φηη ζπκβάιινπλ νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πξψηνη  ζηνλ ηνκέα ησλ 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαζψο θαη ε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ ζπρλά εθδειψλνπλ νη δεχηεξνη 

(Frostad & Pijl, 2007. Scheepstra, Nakken & Pijl, 1999). Σελ άπνςε απηή ππνζηεξίδνπλ θαη ηα 

δεδνκέλα εξεπλψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο ιφγνπο πνπ δειψλνπλ νη καζεηέο ρσξίο ε.ε.α. γηα λα 

αηηηνινγήζνπλ ηηο πεξηνξηζκέλεο ζεηηθέο ηνπο αιιειεπηδξάζεηο θαη δπζαξέζθεηα πξνο ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο κε ε.ε.α. θαη νη νπνίνη πξσηίζησο πεξηιακβάλνπλ ηελ εθδήισζε ιεθηηθήο θαη 

ζσκαηηθήο επηζεηηθφηεηαο πξνο άιινπο, ελψ αθνινπζνχλ ε πεξηνξηζκέλε θνηλσληθή επάξθεηα 

(επηθνηλσλία, δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ελεξγή ζπκκεηνρή ζε θνηλσληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο) θαη ε ρακειή αθαδεκατθή θαη γλσζηηθή επάξθεηα (Doll, 1993. Zhang & Yan, 

2005).  
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Ζ ζπλνιηθή ζεψξεζε ησλ δεδνκέλσλ θαηαδεηθλχεη κεξηθνχο απφ ηνπο  πεξηνξηζκνχο πνπ 

δηέπνπλ ηελ θνηλσληθή έληαμε ελφο ζεκαληηθνχ πνζνζηνχ καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο θαη 

ζπλαθφινπζα ζπκβάιινπλ ζηελ πεξηζσξηνπνίεζή ηνπο. Οη ζπγθεθξηκέλνη πεξηνξηζκνί δελ 

κπνξνχλ λα κειεηεζνχλ αλεμάξηεηα θαη ρσξίο λα ιεθζνχλ ππφςε ηα ηδηαίηεξα νξγαλσηηθά θαη 

ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ Σ.Δ. θαζψο θαη νη θπξίαξρεο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο ησλ 

γεληθψλ ζρνιείσλ. Παξά ην γεγνλφο φηη αξθεηά θξάηε  έρνπλ πξνρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ ζπλεθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ κε θαη ρσξίο ε.ε.α., ζηε ρψξα καο, ε πξνζσξηλή 

απνρψξεζε ηνπ καζεηή απφ ηε γεληθή ηάμε γηα ηελ παξνρή εηδηθήο εθπαηδεπηηθήο ππνζηήξημεο 

ζε μερσξηζηφ εθπαηδεπηηθφ πιαίζην (Σ.Δ.) ζπλερίδεη λα απνηειεί ηελ θπξίαξρε πξαθηηθή. H 

θνίηεζε ζηα ελ‟ ιφγσ ηκήκαηα κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζην ζηηγκαηηζκφ ησλ καζεηψλ θαη έρεη 

ζπλδεζεί κε πεξηνξηζκέλεο ζεηηθέο αιιειεπηδξάζεηο θαη απφξξηςε απφ ζπκκαζεηέο (Wiener & 

Tardif, 2004). πσο θαηαδεηθλχνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ζε δείγκα καζεηψλ ησλ Σ.Δ. 

(Ν=95), πεξίπνπ νη κηζνί εμ‟ απηψλ πξνηηκνχλ λα ιακβάλνπλ ππνζηήξημε απφ ηνλ εηδηθφ 

παηδαγσγφ εληφο ηεο γεληθήο ηάμεο αληί ζην Σ.Δ. θαη επηζεκαίλνπλ ηα πεξηνξηζκέλα θνηλσληθά 

νθέιε ηεο θνίηεζεο ζηα ελ‟ ιφγσ ηκήκαηα δειψλνληαο φηη νη θίινη ηνπο παξαθνινπζνχλ ηε 

γεληθή ηάμε (Vlachou, Didaskalou & Argyrakouli, 2006).  

Σα πξνγξάκκαηα ησλ Σ.Δ. ζπλήζσο ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα απφ ηηο ππφινηπεο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο θαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνινπζεί, ηνπο ηνκείο θαη 

ηνπο ζηφρνπο πνπ θαιιηεξγεί θαη θαιχπηεη ε δηδαζθαιία ζηε γεληθή ηάμε. Θεσξνχκε φηη ν 

δηαρσξηζκφο απηφο αληαλαθιά ηνλ επξχηεξν ιαλζαζκέλν δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζηελ γεληθή θαη 

εηδηθή εθπαίδεπζε θαη ν νπνίνο εθθξάδεηαη κε ηε κνξθή δηαθνξεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη 

παξεκβάζεσλ γηα ηνπο καζεηέο κε θαη ρσξίο ε.ε.α. πνπ θνηηνχλ ζην γεληθφ ζρνιείν. Ο 

δηαρσξηζκφο απηφο γίλεηαη κε βάζε ην κνληέιν ηεο αηνκηθήο παζνινγίαο ην νπνίν ζεσξεί 

ππεχζπλν γηα ηηο δπζθνιίεο ηνπ θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ηνλ ίδην ην καζεηή. κσο, 

θάηη ηέηνην παξεκπνδίδεη ηελ πξνψζεζε ηεο έληαμεο θαη επεξεάδεη αξλεηηθά ηηο ζηάζεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ απέλαληη ζηα παηδηά κε ε.ε.α.  (Βιάρνπ, Γηδαζθάινπ 

& Μπέιηνπ, 2004).  

Δπηπιένλ, ν απζηεξφο αθαδεκατθφο πξνζαλαηνιηζκφο θαη ε αθακςία πνπ δηέπεη ηα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα αθήλνπλ πεξηνξηζκέλν ρψξν γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπο κε 

πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο πνπ ζπλαληνχκε ζε άιια εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα, ηα νπνία απεπζχλνληαη ζε φινπο ηνπο καζεηέο (κε θαη ρσξίο ε.ε.α.) θαη ζπκβάιινπλ 
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ζηελ ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ ηνπο αιιειεπηδξάζεσλ (Hawkins, Catalano, Kosterman, Abbott 

& Hill, 1999). ρεηηθέο κειέηεο επηζεκαίλνπλ ηα ζεκαληηθά ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ παξεκβαηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αιιαγή ησλ αξλεηηθψλ ζηάζεσλ ησλ καζεηψλ πξνο ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο κε ε.ε.α. θαζψο θαη ζηελ ελίζρπζε δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο θαη θηιηθψλ 

αιιειεπηδξάζεσλ αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο (Cambra & Silvestre, 2003. Shevlin & O‟Moore, 

2000). Δπίζεο, ηνλίδεηαη ε ζεηηθή ζπκβνιή ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο θαζψο θαη ηεο 

ζπλεξγαηηθήο δηεμαγσγήο εμσαθαδεκατθψλ δξαζηεξηνηήησλ κεηαμχ νκάδσλ καζεηψλ κε θαη 

ρσξίο ε.ε.α. ζηελ αλάπηπμε ακνηβαίσλ ζεηηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ (Gartin & Murdick, 1992).   

Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην ζεσξνχκε αλαγθαίν λα επαλεμεηάζνπκε ηηο θνηλσληθέο 

δηαζηάζεηο ηεο έληαμεο ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α. ζην γεληθφ ζρνιείν. Μηα ηέηνηα επαλεμέηαζε 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηε δηεξεχλεζε ηξφπσλ ππνζηήξημεο ηφζν ησλ γεληθψλ φζν θαη ησλ 

εηδηθψλ παηδαγσγψλ ψζηε λα κπνξέζνπλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε θαη 

θνηλσληθή έληαμε φισλ αλεμαηξέησο ησλ καζεηψλ.  
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Πεξίιεςε 

Με ηε ζεζκνζέηεζε ηεο εληαμηαθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ηνλ λφκν 

1143/81 (Εψληνπ -ηδέξε, 1991), παηδηά κε θαη ρσξίο αλαπεξία παξεπξίζθνληαη ζην γεληθφ 

ζρνιείν θη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλήζνπλ. Χζηφζν, έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε απιή 

ηνπνζέηεζε παηδηψλ κε αλαπεξίεο ζηα γεληθά ζρνιεία θαη ηάμεηο, δελ είλαη επαξθήο γηα ηελ 

θαηάξξεπζε αξλεηηθψλ ζηεξενηχπσλ θαη ηελ πιήξε έληαμή ηνπο (Thomson θαη Lilie 1995; 

Maras θαη Brown 2000). ηελ παξνχζα έξεπλα, εμεηάζηεθαλ νη ζηάζεηο 226 παηδηψλ ειηθίαο 4-6 

εηψλ έλαληη παηδηψλ κε δηαθνξεηηθνχ είδνπο αλαπεξίεο. πγθεθξηκέλα, εμεηάζηεθαλ νη ηάζεηο 

ππνζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία έλαληη παηδηψλ κε ηχθισζε, θηλεηηθή 

αλαπεξία ή λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Σα ζπκκεηέρνληα παηδηά παξνπζηάζηεθαλ ζεηηθά (έδεημαλ 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ) πξνο ηα παηδηά κε αλαπεξία, ζε φ,ηη αθνξά ηε 

βνήζεηά ηνπο ζε ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Χζηφζν, εκθαλίζηεθαλ ιηγφηεξν ζεηηθά γηα ηε 

ζχλαςε ζηελφηεξσλ ζρέζεσλ καδί ηνπο. Δίλαη ελδηαθέξνλ λα ηνλίζνπκε φηη ζε φιεο ηηο 

εξσηήζεηο, ηα ζπκκεηέρνληα παηδηά εκθαλίζηεθαλ πεξηζζφηεξν πξφζπκα λα αιιειεπηδξάζνπλ 

κε ηα εηθνληδφκελα παηδηά ρσξίο αλαπεξία, εθηφο απφ εξσηήζεηο, ζηηο νπνίεο μεθάζαξα 

mailto:annitac@otenet.gr
mailto:mmalik@ecd.uoa.gr


96 

 

δεισλφηαλ φηη ην εηθνληδφκελν παηδί ρξήδεη βνεζείαο. Σέινο, ζε ζρέζε κε ην είδνο αλαπεξίαο, νη 

ζηάζεηο ησλ παηδηψλ  εκθαλίδνληαη ιηγφηεξν ζεηηθέο  γηα ηα παηδηά κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε. 

Λέμεηο – Κιεηδηά: Αλαπεξία, πξνζρνιηθή ειηθία, έληαμε. 

 

1. Θεσξεηηθό πιαίζην 

Έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ έληαμε παηδηψλ κε αλαπεξίεο ζην γεληθφ ζρνιείν 

είλαη, αξρηθά, ν εληνπηζκφο ησλ ζηάζεσλ ησλ παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία έλαληη ησλ παηδηψλ κε 

αλαπεξίεο. Γλσξίδνληαο ηηο αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ, είλαη δπλαηή ε αλάπηπμε θαηάιιεισλ 

πξνγξακκάησλ ελεκέξσζεο θη επαηζζεηνπνίεζήο ηνπο ζε ζέκαηα αλαπεξίαο, θαη ε πξνψζεζε 

ελφο πιήξνπο εθπαηδεπηηθνχ εληαμηαθνχ πξνγξάκκαηνο (Shapiro, 1999) . 

 

1.1 Καηαλόεζε ησλ αλαπεξηώλ από ηα παηδηά 

Πξνηνχ ειέγμνπκε ηηο ζηάζεηο ησλ παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία πξνο ηα παηδηά κε αλαπεξίεο, 

είλαη απαξαίηεην λα εμεηάζνπκε ηελ γλψζε θαη θαηαλφεζε ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ηηο 

αλαπεξίεο θαη ηηο επηπηψζεηο ησλ δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ αλαπεξίαο ζηε δσή ησλ παηδηψλ. ηελ 

έξεπλα ηεο Dyson, (2005) βξέζεθε φηη παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο ηαχηηδαλ ηελ αλαπεξία κε ηελ 

θηλεηηθή αλαπεξία θαη ηηο αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο, φπσο ε ηχθισζε θαη ε θψθσζε. Λίγα 

παηδηά αλαθέξζεθαλ ζε γλσζηηθνχ θαη ζπλαηζζεκαηηθνχ ηχπνπ αλαπεξίεο. Δπηπξφζζεηα, ζηελ 

έξεπλα ησλ Okagaki, Diamond, Kontos θαη Hestenes (1998), παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο 

αληηιακβάλνληαλ φηη ηα παηδηά κε θηλεηηθή αλαπεξία πνπ έβιεπαλ ζε θσηνγξαθίεο, έρνπλ 

κεησκέλεο ζσκαηηθέο ηθαλφηεηεο, ζε ζρέζε κε ηα παηδηά ρσξίο αλαπεξία. Αληίζεηα, ηα ίδηα 

παηδηά δελ κπνξνχζαλ λα αληηιεθζνχλ φηη ηα παηδηά κε γλσζηηθέο αλαπεξίεο ήηαλ ιηγφηεξν 

ηθαλά γλσζηηθά, ζε ζρέζε κε ηα παηδηά ρσξίο αλαπεξία. 

Σελ ίδηα δηαθνξνπνίεζε ζηελ θαηαλφεζε ησλ δηάθνξσλ αλαπεξηψλ βξήθαλ ζηελ έξεπλά 

ηνπο νη Magiati, Dockrell Logitheti (2002) κε παηδηά ειηθίαο 8-11 εηψλ. Σα παηδηά αλαγλψξηδαλ 

θαη απαληνχζαλ θαηαθαηηθά ζηηο εξσηήζεηο γηα παξνρή βνήζεηαο ζηα παηδηά  κε εκθαλείο 

αλαπεξίεο (π.ρ. παηδηά κε θηλεηηθή αλαπεξία), ζε ζρέζε κε ηε πξφζεζή ηνπο λα βνεζήζνπλ 

παηδηά κε γλσζηηθνχ ή ζπλαηζζεκαηηθνχ ηχπνπ  αλαπεξία (π.ρ. λνεηηθή θαζπζηέξεζε). 

Δπηπιένλ, ζε  απηή ηελ έξεπλα, εληνπίζηεθαλ δηαθνξέο ζηελ θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ ησλ 

παηδηψλ κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο απφ ηα παηδηά πνπ έξρνληαλ απφ ηελ πφιε ή ην ρσξηφ. 
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Πεξηζζφηεξα παηδηά απφ ηελ επαξρία γλψξηδαλ φηη ηα αηπρήκαηα απνηεινχλ αηηία  εκθάληζεο 

θηλεηηθψλ αλαπεξηψλ, θαη, θαηά ζπλέπεηα, είραλ επίγλσζε απφ ηελ εκπεηξία ηνπο, ησλ 

δπζθνιηψλ, πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο. 

πκπεξαζκαηηθά, ζα ιέγακε φηη, ηα παηδηά θαηαλννχλ, σο πξνο ηηο αλάγθεο ηνπο, ηηο 

αλαπεξίεο κε εκθαλή εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο θηλεηηθέο αλαπεξίεο ειαθξηάο ή βαξηάο 

κνξθήο, ελψ δελ θαηαλννχλ αλαπεξίεο γλσζηηθνχ ή ζπλαηζζεκαηηθνχ ραξαθηήξα . ην επφκελν 

θεθάιαην, ζα εμεηάζνπκε θαηά πφζν ε θαηαλφεζε ησλ αλαπεξηψλ επεξεάδεη ηηο ζηάζεηο ησλ 

παηδηψλ έλαληη παηδηψλ κε δηαθφξνπ ηχπνπ αλαπεξίεο. 

 

2. ηάζεηο παηδηώλ έλαληη παηδηώλ κε αλαπεξίεο 

Αλ θαη ζηηο πξναλαθεξφκελεο έξεπλεο ηα παηδηά θάλεθαλ λα θαηαλννχλ πεξηζζφηεξν ηηο 

αλαπεξίεο κε εκθαλή εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα απνηειέζκαηα εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηηο 

ζηάζεηο ηνπο γηα ηα παηδηά κε αλαπεξίεο είλαη αληηθαηηθά. 

Οη Nowicki θαη Sandieson (2002) εμέηαζαλ 20 έξεπλεο, αλαθνξηθά κε ηηο ζηάζεηο ησλ 

παηδηψλ, θαη θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα παηδηά είλαη, θαηά βάζε, αξλεηηθά δηαθείκελα 

πξνο ηα παηδηά κε αλαπεξίεο. ηελ αλάιπζή ηνπο, εληφπηζαλ φηη νη ζηάζεηο ησλ παηδηψλ 

δηαθνξνπνηνχληαλ ιίγν κφλν αλάινγα κε ην είδνο ηεο εκθαληδφκελεο αλαπεξίαο, ην θχιν ησλ 

ζπκκεηερφλησλ παηδηψλ θαη ηελ ειηθία ηνπο. ηηο έξεπλεο, πνπ εμέηαζαλ, εληφπηζαλ κηθξή 

δηαθνξά αλάκεζα ζηηο ζηάζεηο ησλ παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία έλαληη ησλ παηδηψλ κε λνεηηθέο ή 

θηλεηηθέο αλαπεξίεο. Χζηφζν, νη δχν εξεπλεηέο ζεκείσζαλ φηη απηφ ην απνηέιεζκα 

αληαλαθινχζε ηα αληηθαηηθά απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ πνπ εμέηαζαλ. 

Αληίζεηα, νη Furnham θαη Gibbs (1984) βξήθαλ ζηελ έξεπλά ηνπο φηη ηα παηδηά έρνπλ 

δηαθνξεηηθέο ζηάζεηο έλαληη  αηφκσλ κε δηαθνξεηηθνχ είδνπο αλαπεξία. Σα παηδηά ήηαλ πην 

ζεηηθά θαη πξφζπκα λα βνεζήζνπλ άηνκα κε θηλεηηθή αλαπεξία παξά άηνκα κε λνεηηθή 

αλαπεξία. ηελ έξεπλα ησλ Wisely θαη Morgan (1981) βξέζεθε φηη, ζε φ,ηη αθνξά ηελ πξφζεζε 

ησλ παηδηψλ λα έξζνπλ ζε επαθή κε παηδηά κε αλαπεξίεο, ηα παηδηά ηξίηεο θαη έθηεο ηάμεο 

δεκνηηθνχ εκθαλίζηεθαλ ζεηηθφηεξα πξνο ηα παηδηά  κε αλαπεξίεο, παξά  πξνο ηα παηδηά  ρσξίο 

αλαπεξία. Μηα πηζαλή εμήγεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο απηνχ εξσηήκαηνο κπνξεί λα νθείιεηαη ζηα 

εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Οη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ δχν εξγαιεία. Σα παηδηά 

απάληεζαλ, αθελφο ζε εξσηεκαηνιφγην ηάζεσλ ζπκπεξηθνξάο έλαληη παηδηψλ κε αλαπεξίεο 

(λνεηηθή, θηλεηηθή ή έλα ζπλδπαζκφ απηψλ) θαη έλαληη παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία. Αθεηέξνπ, 
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είραλ λα επηιέμνπλ απφ κία ιίζηα επηζέησλ, απηά κε ηα νπνία ζα ραξαθηήξηδαλ ηελ ίδηα νκάδα 

παηδηψλ. Οη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ζηελ θιίκαθα ήηαλ πην ζεηηθέο πξνο ηα παηδηά είηε κε 

θηλεηηθή είηε κε λνεηηθή αλαπεξία, παξά πξνο ηα παηδηά  ρσξίο αλαπεξία. Δληνχηνηο, ηα παηδηά 

παξνπζίαζαλ, κε ηελ επηινγή επηζέησλ, παξφκνηεο ζηάζεηο γηα  ηα παηδηά  κε θηλεηηθή αλαπεξία 

θαη ηα παηδηά ρσξίο αλαπεξία, αιιά αξλεηηθέο ζηάζεηο έλαληη ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε. Οη εξεπλεηέο ζρνιίαζαλ ηηο δηαθνξέο απηέο ζηα απνηειέζκαηα ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ηερληθψλ σο εμήο: Με ηε ρξήζε ηεο θιίκαθαο, θαηαγξάθνληαλ νη πξνζέζεηο αιιειεπίδξαζεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ παηδηψλ κε ηα εηθνληδφκελα παηδηά κε θαη ρσξίο αλαπεξία. Οη απαληήζεηο ησλ 

παηδηψλ  εμέθξαδαλ ηε ζέιεζή ηνπο λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ηα εηθνληδφκελα παηδηά, ε νπνία 

θάλεθε λα επεξεάδεηαη απφ ηελ θνηλσληθή απνδνρή ηεο ζπκπεξηθνξάο. ηε επηινγή επηζέησλ, ηα  

ζπκκεηέρνληα παηδηά έπξεπε λα ραξαθηεξίζνπλ ηα εηθνληδφκελα παηδηά, ρσξίο φκσο, λα 

εθθξάζνπλ πξφζεζε λα αιιειεπηδξάζνπλ καδί ηνπο. Καη νη δχν ηερληθέο αληαλαθινχζαλ 

θνηλσληθέο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε άηνκα κε αλαπεξίεο. Αθελφο, ηα επίζεηα εθθξάδνπλ 

ζηεξεφηππεο αληηιήςεηο γηα ηα παηδηά κε αλαπεξίεο, θη αθεηέξνπ, ε πξφζεζε βνήζεηαο ησλ 

παηδηψλ κε αλαπεξίεο είλαη θνηλσληθά επηβεβιεκέλε. 

Παξφκνηα, νη Nikolaraizi θαη De Reybekiel (2001) εμέηαζαλ ηηο ζηάζεηο παηδηψλ πέκπηεο 

θαη έθηεο δεκνηηθνχ, ειηθίαο 10-12 εηψλ, ζηελ Διιάδα θαη ηελ Αγγιία, έλαληη παηδηψλ κε 

θψθσζε, ηχθισζε, θαη έλαληη παηδηψλ ζε αλαπεξηθφ ακαμίδην. ηελ έξεπλά ηνπο, 

ρξεζηκνπνίεζαλ κία θιίκαθα ζηάζεσλ ε νπνία απνηειείην απφ δχν κέξε. ην πξψην, ηα παηδηά 

απαληνχζαλ ζε έλα εξσηεκαηνιφγην ζηάζεσλ, ην νπνίν εμέηαδε ζέκαηα θνηλσληθνχ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθνχ ελδηαθέξνληνο πξνο ηα παηδηά  κε αλαπεξίεο, ελψ ην δεχηεξν απνηειείην απφ 

κία ιίζηα επηζέησλ απφ ηα νπνία ηα παηδηά επέιεγαλ γηα λα ραξαθηεξίζνπλ θάζε νκάδα παηδηψλ. 

Σα παηδηά απάληεζαλ ζεηηθά ζηηο πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο ηεο θιίκαθαο. Δληνχηνηο,  νη 

εξεπλεηέο επεζήκαλαλ φηη νη πεξηζζφηεξεο ζεηηθέο απαληήζεηο αθνξνχζαλ ζε εξσηήζεηο κε 

θνηλσληθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ πεξηερφκελν (π.ρ. «Θα ελδηαθεξφζνπλ αλ θάπνηα παηδηά 

θνξφηδεπαλ απηφ ην παηδί»). Ληγφηεξεο ζεηηθέο απαληήζεηο θαηαγξάθεθαλ ζε εξσηήζεηο πνπ 

αθνξνχζαλ ζηε ζχλαςε ζηελφηεξεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ παηδηψλ (π.ρ. Θα έθαλεο απηφ ην παηδί 

ηνλ/ ηελ θαιχηεξφ/ -ή ζνπ θίιν/ -ε). 

Οη Magiati et al. (2002) βξήθαλ, επίζεο, ζηελ έξεπλά ηνπο αληηθαηηθά απνηειέζκαηα. 

Υξεζηκνπνίεζαλ, αθελφο κία θιίκαθα κέηξεζεο ζηάζεσλ έλαληη ηεο ζρνιηθήο έληαμεο παηδηψλ 

κε αλαπεξίεο, θη αθεηέξνπ κία ζπλέληεπμε κε αλνηρηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο. Σα παηδηά ειηθίαο 8-9 
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θαη 10-11 εηψλ, παξνπζηάζηεθαλ πην ζεηηθά ζηηο απαληήζεηο ηνπο ζηελ θιίκαθα  κε θιεηζηνχ 

ηχπνπ εξσηήζεηο θαη ιηγφηεξν ζεηηθά ζηηο απαληήζεηο ηνπο ζηηο αλνηρηέο εξσηήζεηο. ε απηέο, ηα 

παηδηά θάλεθαλ λα έρνπλ κία γεληθή άπνςε γηα ηηο αλαπεξίεο, ελψ εμέθξαδαλ θάπνηεο 

ιαλζαζκέλεο ηδέεο γηα ηα παηδηά κε αλαπεξίεο, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ππνζηήξηδαλ φηη «ηα 

ηπθιά παηδηά κέλνπλ πάληα ζην θξεββάηη» ή φηη «ηα παηδηά κε θηλεηηθή αλαπεξία είλαη άζηεγα». 

Δπηπξφζζεηα, νη Roberts θαη Smith (1999) εληφπηζαλ ζηελ έξεπλά ηνπο φηη ηα παηδηά 

απνδέρνληαλ επθνιφηεξα ηα παηδηά κε αλαπεξίεο ζε έλα επηθαλεηαθφ επίπεδν, θη είραλ κία 

πξνζηαηεπηηθή ζηάζε απέλαληί ηνπο. Αληίζεηα, απέθεπγαλ λα έρνπλ κία ακθίδξνκε, ζεηηθή 

ζρέζε καδί ηνπο. Πηζαλέο αηηίεο γηα απηή ηε ζπκπεξηθνξά είλαη, αθελφο ε αλαζθάιεηά ηνπο, ε 

άγλνηα θαη ν θφβνο ηνπο λα ζπλάςνπλ θηιηθέο ζρέζεηο κε παηδηά κε αλαπεξίεο, θη αθεηέξνπ ε 

επηξξνή απφ ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο ζηάζεηο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο επξχηεξεο θνηλφηεηαο ζηελ 

νπνία δνπλ. 

Παξφκνηα απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ πξνζηαηεπηηθή, βνεζεηηθή ζηάζε  έλαληη ησλ 

παηδηψλ κε αλαπεξίεο, βξέζεθαλ θαη ζηελ έξεπλα ηεο Dyson (2005). Σα παηδηά πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο, πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, δήισλαλ φηη ζπκπαζνχλ θαη βνεζνχλ ηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπο κε αλαπεξία, θη φηη παίδνπλ δηάθνξα παηρλίδηα καδί ηνπο. Δληνχηνηο, ζηελ εξψηεζε αλ είραλ 

θίιν/ θίιε κε αλαπεξία, ιηγφηεξα απφ ηα κηζά παηδηά απάληεζαλ ζεηηθά. Λίγα παηδηά αλέθεξαλ 

φηη είραλ θαιέζεη παηδηά κε αλαπεξία ζην ζπίηη ηνπο ή φηη εκπιέθνληαλ καδί ηνπο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο εθηφο ζρνιείνπ. 

ηελ έξεπλα ησλ Nabors θαη Keyes (1995), παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο επέιεμαλ 

θσηνγξαθίεο παηδηψλ ρσξίο ή κε αλαπεξία σο πηζαλνχο ζπκπαίθηεο θη έθαλαλ  ζρφιηα γηα απηά  

Βξέζεθε φηη ηα παηδηά εμέθξαζαλ ζρφιηα ζπκπάζεηαο πξνο ηα παηδηά ρσξίο αλαπεξία ηνπ ηδίνπ 

θχινπ. Σφζν ηα θνξίηζηα φζν θαη ηα αγφξηα ζεσξνχζαλ ηα αγφξηα κε αλαπεξία σο επηζεηηθά. Γηα 

ην ιφγν απηφ, απέθεπγαλ λα παίμνπλ καδί ηνπο. Σα παηδηά θαίλνληαλ λα αληηιακβάλνληαη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ησλ παηδηψλ κε θηλεηηθή αλαπεξία, αιιά ηα πεξηζζφηεξα δελ κπνξνχζαλ λα 

αληηιεθζνχλ ηα είδε γλσζηηθψλ αλαπεξηψλ θαη ηνπο ιεηηνπξγηθνχο πεξηνξηζκνχο ησλ παηδηψλ κε 

θάπνηα απφ απηέο. Σα ζρφιηα ζπκπαζείαο πνπ έθαλαλ ηα παηδηά γηα ηα παηδηά κε αλαπεξίεο, ήηαλ 

ζρεηηθά κε ζπλαηζζήκαηα ζηνξγήο πξνο εθείλα ή ζρεηηθά κε ηε βνήζεηά ηνπο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο.. 

ηελ έξεπλα ησλ Manetti θ.ά (2001), ε επηινγή ζεηηθψλ επηζέησλ γηα ηελ πεξηγξαθή 

ππνζεηηθψλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο, δηέθεξε απφ ηελ πξαγκαηηθή επηινγή θη απνδνρή ηνπο. Απηή 
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ε επηινγή επηζέησλ θαίλεηαη λα ήηαλ ζχκθσλε κε ηηο θνηλσληθά απνδεθηέο απαληήζεηο, φπσο 

νξηδφηαλ απφ ηελ πνιηηηθή ηνπ ζρνιείνπ. 

πκπεξαζκαηηθά, ζα ιέγακε φηη ηα παηδηά, ήδε απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία, θαίλνληαη λα 

επεξεάδνληαη ζηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε παηδηά κε αλαπεξίεο απφ θνηλσληθά ζηεξεφηππεο 

αληηιήςεηο. Δίλαη πξφζπκα λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά κε αλαπεξίεο, φρη, φκσο, θαη λα ζπλάςνπλ 

κία θηιηθή ζρέζε καδί ηνπο. Παξάιιεια, ζε έξεπλεο έρεη θαλεί φηη δηαηεξνχλ ζηεξεφηππεο 

απφςεηο γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπο. 

 

2.1 Ζιηθία θαη ζηάζεηο παηδηώλ έλαληη ησλ παηδηώλ κε αλαπεξίεο 

ηελ επηζθφπεζε ησλ Nowicki θαη Sandieson (2002), ηα απνηειέζκαηα γηα ηηο 

δηαθνξνπνηήζεηο ησλ ζηάζεσλ πξνο ηα παηδηά  κε αλαπεξίεο, αλάινγα κε ηελ  ειηθία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ παηδηψλ, δελ ήηαλ μεθάζαξα, γηαηί ην θάζκα ησλ ειηθηψλ ζε θάζε έξεπλα ήηαλ 

κηθξφ θαη ε πνηθηιία αλάκεζα ζηηο έξεπλεο ήηαλ κεγάιε. Οη Okagaki, Diamond, Kontos θαη 

Hestenes, (1998) βξήθαλ ζηελ έξεπλά ηνπο φηη ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο εκθαλίδνληαλ πην 

ζεηηθά ζηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο κε παηδηά κε αλαπεξίεο, ζε ζρέζε κε ηα κεγαιχηεξα παηδηά. 

Δίλαη έλα ζπκπέξαζκα, ην νπνίν  αλαθέξνπλ θαη νη Baum θαη Wells. 

«Ζ απαμίσζε ησλ αλζξώπηλσλ δηαθνξώλ θαίλεηαη λα ελζσκαηώλεηαη από ηα παηδηά όζν 

κεγαιώλνπλ θαη αλαπηύζζνληαη .Σα κηθξόηεξα παηδηά δείρλνπλ κεγαιύηεξε απνδνρή ησλ 

ζπκκαζεηώλ ηνπο κε αλαπεξίεο απ’ ό,ηη ηα κεγαιύηεξα παηδηά. Ζ αληίιεςε  αλαπεξηθώλ 

θαηαζηάζεσλ ζηελ ειηθία πεξίπνπ ησλ ηεζζάξσλ εηώλ, αθνινπζείηαη από ην μεθίλεκα αξλεηηζκνύ 

πεξίπνπ ζηελ ειηθία ησλ πέληε εηώλ». (Baum θαη Wells, ζην Shapiro (1999), ζ. 4) Παξφκνηα, 

ζηελ έξεπλα ησλ Wisely θαη Morgan (1981) ηα παηδηά ηεο ηξίηεο ηάμεο εκθαλίζηεθαλ ζηαζεξά 

πην ζεηηθά έλαληη ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο, ζε ζρέζε κε ηα παηδηά ηεο έθηεο ηάμεο. 

 

2.2 Φύιν θαη ζηάζεηο παηδηώλ ρσξίο αλαπεξία έλαληη ησλ παηδηώλ κε αλαπεξία 

Δθηφο απφ ην είδνο ηεο αλαπεξίαο, κηα άιιε κεηαβιεηή, ε νπνία έρεη εμεηαζηεί ζηηο 

έξεπλεο ζρεηηθά κε ηηο ζηάζεηο ησλ παηδηψλ έλαληη ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο, είλαη ην θχιν. ηε 

βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ησλ Nowicki θαη Sandieson (2002) βξέζεθε πσο ηα θνξίηζηα ήηαλ, 

γεληθά, πην ζεηηθά έλαληη ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. ηηο έξεπλεο πνπ εμέηαζαλ, ηα θνξίηζηα 

παξνπζηάζηεθαλ αξλεηηθά δηαθείκελα πξνο ηα παξνπζηαδφκελα άηνκα κε αλαπεξίεο κφλν φηαλ 

απηά ήηαλ αγφξηα. ηελ έξεπλα ησλ Manetti θ.ά. (2001) βξέζεθε, επίζεο, φηη ηα θνξίηζηα ήηαλ 
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πεξηζζφηεξν ζεηηθά πξνο ηα άηνκα  κε αλαπεξίεο. Οη εξεπλεηέο εμεγνχζαλ φηη απηή ε δηαθνξά 

νθεηιφηαλ ζηε δηαθνξά ησλ ξφισλ ησλ δχν θχισλ ζηελ Ηηαιία, κε, θπξίσο, ηηο γπλαίθεο λα 

αλαιακβάλνπλ ην ξφιν ηεο θξνληίδαο θαη ζπκπάζεηαο πξνο ηα άηνκα κε αλαπεξίεο. 

ηελ έξεπλα ησλ Furnham θαη Gibbs (1984) εληνπίζηεθαλ κηθξέο δηαθνξέο ζηηο ζηάζεηο 

έλαληη ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο, αλάινγα κε ην θχιν. Χζηφζν, νη εξεπλεηέο ζεκείσζαλ φηη 

δηαθαίλεηαη ζηα απνηειέζκαηα κία ηάζε ηα θνξίηζηα λα εθθξάδνπλ πην ζεηηθέο ζηάζεηο πξνο ηα 

άηνκα κε αλαπεξίεο. Οη εξεπλεηέο έζεζαλ ην εξψηεκα αλ απηή ε δηαθνξά νθείιεηαη ζηε 

δηαθνξεηηθή θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ, θαη πξφηεηλαλ λα γίλνπλ πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

ελεκέξσζε ησλ αγνξηψλ ζε ζέκαηα αλαπεξίαο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε έληαμε ησλ 

παηδηψλ κε αλαπεξίεο ζην γεληθφ ζρνιείν. ηελ έξεπλα ησλ Wisely θαη Morgan (1981), ηα 

αγφξηα ήηαλ εθείλα πνπ παξνπζηάζηεθαλ πην ζεηηθά έλαληη ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο. Οη 

εξεπλεηέο, φκσο, ηφληζαλ φηη, πηζαλψο, απηφ ην απνηέιεζκα νθείιεηαη ζην φηη φια ηα 

παξνπζηαδφκελα παηδηά ήηαλ αγφξηα, έλα ζέκα, ην νπνίν έζεζαλ, φπσο είπακε, θαη νη Nowicki 

θαη Sandieson (2002). 

 

3.  Έληαμε παηδηώλ κε αλαπεξία ζην γεληθό ζρνιείν θαη ζηάζεηο παηδηώλ ρσξίο 

αλαπεξία. 

Μία άιιε κεηαβιεηή, ε νπνία έρεη εμεηαζηεί ζε έξεπλεο, αθνξά ζην θαηά πφζν ε έληαμε 

ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο ζηα γεληθά ζρνιεία κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο ζηάζεηο ησλ ππφινηπσλ 

παηδηψλ πξνο απηά. Έρεη απνδεηρζεί φηη νη ηάμεηο έληαμεο είραλ κφλν κία κέζε επίδξαζε ζηελ 

αλάπηπμε ζεηηθψλ ζηάζεσλ απφ ηα παηδηά. χκθσλα κε ηνπο Tripp θ.ά (ζην Nowicki & 

Sandieson (2002), ζ. 261), «ην πιαίζην  κπνξεί λα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε 

ζεηηθψλ ζηάζεσλ απφ ηα παηδηά». ηελ έξεπλά ηνπο, έδσζαλ έλα εξσηεκαηνιφγην ζηα 

ζπκκεηέρνληα παηδηά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο θπζηθήο αγσγήο, γηα λα θαηαγξάςνπλ ηηο 

ζηάζεηο ηνπο έλαληη ππνζεηηθψλ παηδηψλ κε θηλεηηθή ή κε λνεηηθή αλαπεξία.. Σα παηδηά απφ ηα 

ζρνιεία έληαμεο είραλ επίγλσζε ησλ πεξηνξηζκέλσλ δπλαηνηήησλ ησλ παηδηψλ κε θηλεηηθή 

αλαπεξία, ζην κάζεκα θπζηθήο αγσγήο, θαη, ζπλεπψο, ε ζηάζε ηνπο πξνο απηά ηα παηδηά ήηαλ 

απνξξηπηηθή, ζε αληίζεζε κε ηελ ζηάζε ηνπο πξνο ηα παηδηά κε λνεηηθή πζηέξεζε, ηα νπνία 

γίλνληαλ πεξηζζφηεξν απνδεθηά. 

ε έξεπλα ησλ Nikolaraizi θαη Reybekiel (2002) εληνπίζηεθαλ δηαθνξέο ζηηο απαληήζεηο 

ησλ παηδηψλ απφ ηελ Διιάδα θαη ηελ Αγγιία. Σα παηδηά  ζηελ Διιάδα παξνπζηάζηεθαλ πην 
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ζεηηθά έλαληη ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο ζε ζρέζε κε ηα παηδηά ζηελ Αγγιία. Δκθαλίζηεθαλ λα 

επηιέγνπλ πεξηζζφηεξα ζεηηθά επίζεηα γηα λα ηα πεξηγξάςνπλ. Μία εμήγεζε, ε νπνία δφζεθε απφ 

ηνπο εξεπλεηέο, είλαη ε λννηξνπία ησλ Διιήλσλ πνπ ελδέρεηαη λα ηνπο θάλεη πην επαίζζεηνπο 

θαη ζπκπνλεηηθνχο ζην πξφβιεκα ηνπ άιινπ. ε αληίζεζε, νη Άγγινη είλαη, γεληθά, πεξηζζφηεξν 

ζπγθξαηεκέλνη θαη απφκαθξνη. Άιιε κία πηζαλή εμήγεζε κπνξεί λα έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη 

αθξηβψο επεηδή ηα παηδηά ζηελ Διιάδα δε ζπλαλαζηξέθνληαη  κε παηδηά κε αλαπεξίεο, δελ ηα 

γλσξίδνπλ θαη είλαη θηιηθά (κε πξνζηαηεπηηθή δηάζεζε) απέλαληί ηνπο. Μία ηέηνηα πξννπηηθή 

ζέηεη έλαλ πξνβιεκαηηζκφ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο έληαμεο ζηηο ζηάζεηο ησλ παηδηψλ. Ζ 

παξαπάλσ εηθφλα ήηαλ δηαθνξεηηθή ζε ζπγθξίζεηο πνπ έγηλαλ αλάκεζα ζε παηδηά πνπ 

παξαθνινπζνχζαλ ζρνιεία κε ή ρσξίο ηάμεηο έληαμεο. Σα παηδηά πνπ παξαθνινπζνχζαλ ζρνιεία 

ρσξίο ηάμεηο έληαμεο ζηελ Διιάδα ήηαλ πεξηζζφηεξν ζεηηθά απφ ηα παηδηά ζηελ Αγγιία. 

Αληίζεηα, ηα παηδηά ζηελ Διιάδα, πνπ παξαθνινπζνχζαλ ζρνιεία κε ηκήκαηα έληαμεο 

παξνπζίαζαλ δηαθνξνπνηεκέλεο ζηάζεηο. Δίραλ ειαθξψο αξλεηηθέο ζηάζεηο έλαληη ησλ παηδηψλ 

κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο θαη ησλ παηδηψλ κε θψθσζε θη αθξηβψο ηελ ίδηα ζηάζε κε ηα παηδηά ζηελ 

Αγγιία έλαληη ησλ παηδηψλ κε ηχθισζε. 

Φαίλεηαη φηη νη ηάμεηο έληαμεο είραλ ζεηηθή επίδξαζε ζηηο ζηάζεηο ησλ παηδηψλ ζηελ 

Αγγιία θη αξλεηηθή επίδξαζε ζηηο ζηάζεηο ησλ παηδηψλ ζηελ Διιάδα. 

Απηή ε εηθφλα ήηαλ παξφκνηα ζε φ,ηη αθνξνχζε πξνεγνχκελε επαθή κε άηνκα κε 

θψθσζε. Αληίζεηα κε ηα παηδηά ζηελ Αγγιία, ηα παηδηά ζηελ Διιάδα ήηαλ πην ζεηηθά απέλαληη 

ζηα παηδηά κε θψθσζε,  φηαλ δελ είραλ θακία πξνεγνχκελε επαθή κε θσθφ παηδί. Γελ γίλεηαη 

ηδηαίηεξε αλαθνξά ζην άξζξν γηα ηα παηδηά ζε αλαπεξηθφ ακαμίδην. 

ε πξφζθαηε έξεπλα (Γειαδά, 2009) ζε εληαμηαθφ λεπηαγσγείν κε ηξία παηδηά ζην ηκήκα 

έληαμεο: έλα θνξίηζη κε ειαθξά λνεηηθή θαζπζηέξεζε, ρσξίο θάπνην νξαηφ ζηνηρείν αλαπεξίαο, 

έλα αγφξη κε πεξηνξηζκέλε λνεηηθή ηθαλφηεηα, πξφβιεκα ιφγνπ, δπζθνιία ζπγθέληξσζεο θαη 

αζηαζέο πεξπάηεκα, θαη έλα αγφξη κε απηηζκφ, κειεηήζεθε ε ζηάζε ησλ ππνινίπσλ παηδηψλ 

πξνο απηά. Σα δχν πξψηα παηδηά επηιέρζεθαλ ζε κεγαιχηεξα πνζνζηά απφ ην απηηζηηθφ αγφξη 

γηα ην ζπκκεηνρηθφ παηρλίδη θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, θαλέλα φκσο δελ επηιέρζεθε γηα 

«θαιχηεξνο θίινο». Οη ιφγνη απφξξηςεο ηνπ θνξηηζηνχ είραλ λα θάλνπλ κε  ηελ αλαίηηα 

επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ παξνπζίαδε, θαη ησλ αγνξηψλ (ηδηαίηεξα ηνπ απηηζηηθνχ) γηα ηηο 

κεησκέλεο λνεηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο θαη ηελ πεξίεξγε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Φαίλεηαη φηη ηα παηδηά 

ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο αληηιακβάλνληαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ παηδηψλ κε θηλεηηθή αλαπεξία, 



103 

 

αιιά δπζθνιεχνληαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπο γλσζηηθνχο, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε, φπσο ζπλέβε θαη ζηελ έξεπλα ησλ Nabors θαη Keyes(1995). Σα πεξηζζφηεξα 

παηδηά θαίλεηαη λα απνδέρνληαη ηα παηδηά κε αλαπεξίεο κφλν ζε έλα επηθαλεηαθφ επίπεδν. 

Ζ παξνχζα έξεπλα, δηεμήρζε ζε παηδηά ειηθίαο 4-6 εηψλ κε ζηφρν λα δηεξεπλήζεη ηηο 

ζηάζεηο ησλ κηθξψλ παηδηψλ απέλαληη ζε αηζζεηεξηαθέο, λνεηηθέο θαη θηλεηηθέο αλαπεξίεο. 

 

Μεζνδνινγία 

Γείγκα 

ηελ παξνχζα έξεπλα, έιαβαλ κέξνο 226 παηδηά, 106 αγφξηα θαη 120 θνξίηζηα: 164 

καζεηέο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο (40 πξνλήπηα θαη 124 λήπηα) θαη 62 καζεηέο ηεο πξψηεο 

δεκνηηθνχ, απφ ζρνιεία ηεο πεξηνρήο Αζελψλ.  Σελ εξεπλεηηθή νκάδα απνηεινχζαλ θνηηήηξηεο 

ηνπ ΣΔΑΠΖ Αζελψλ. 

 

Δξγαιεία 

Σα παηδηά απάληεζαλ ζε έλα εξσηεκαηνιφγην ζηάζεσλ θαη ππνζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ 

έλαληη  παηδηψλ ηεζζάξσλ θαηεγνξηψλ: ρσξίο αλαπεξία, θηλεηηθή αλαπεξία, κε ηχθισζε ή κε 

λνεηηθή θαζπζηέξεζε, πνπ έβιεπαλ ζε θσηνγξαθίεο. Οη εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο απάληεζαλ ηα 

παηδηά, θπκαίλνληαλ απφ ηελ ζχλαςε ζρέζεσλ ή αιιειεπηδξάζεσλ γηα ηππηθέο ζρνιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, σο ηε ζχλαςε πην θηιηθψλ ζρέζεσλ κε ηα εηθνληδφκελα παηδηά. 

Σα παηδηά έβιεπαλ θσηνγξαθίεο ησλ παηδηψλ κε ή ρσξίο αλαπεξία, ζπλνδεπφκελεο απφ 

κία παξάγξαθν-πεξηγξαθή ηνπ εηθνληδφκελνπ παηδηνχ (βι. παξάξηεκα). 

Σν εξσηεκαηνιφγην (βιέπε παξάξηεκα) βαζίζηεθε ζην εξσηεκαηνιφγην ζηάζεσλ πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ νη Wisely θαη Morgan (1981) ζηελ έξεπλά ηνπο. 

Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείην απφ 15 εξσηήζεηο -13 θιεηζηέο εξσηήζεηο θαη δχν ½  

αλνηθηέο (ππν-εξψηεκα 1
εο

 εξψηεζεο, 5
ε
 θαη 15

ε
 εξψηεζε) 

Οη δχν πξψηεο εξσηήζεηο αλαθέξνληαλ ζε πηζαλή γλσξηκία ησλ ζπκκεηερφλησλ παηδηψλ 

κε θάπνην παηδί ζαλ απηφ ηεο θσηνγξαθίαο, θαη ζην πιαίζην, φπνπ ην είραλ γλσξίζεη. 

Οη ππφινηπεο εξσηήζεηο αλαθέξνληαλ ζε ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ζρνιηθή ηάμε, 

θαη ζηελ πξφζεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ παηδηψλ λα ζπλαλαζηξαθνχλ κε ην εηθνληδφκελν παηδί θαη 

λα ην βνεζήζνπλ, φπνηε ρξεηαζηεί. 
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Οη ηειεπηαίεο εξσηήζεηο αλαθέξνληαλ, αθελφο ζηελ έληαμε ηνπ εηθνληδφκελνπ παηδηνχ 

ζηελ παξέα ηνπ εξσηψκελνπ, θη αθεηέξνπ ζηελ πηζαλφηεηα ζχλαςεο θηιηθήο ζρέζεο κε ην 

εηθνληδφκελν παηδί εθηφο ζρνιείνπ. 

Με ηελ ηειεπηαία εξψηεζε, δηλφηαλ ε επθαηξία ζην εξσηψκελν παηδί λα πεη φ,ηη ήζειε 

ζην εηθνληδφκελν παηδί. 

 

Γηαδηθαζία 

Σα ζπκκεηέρνληα παηδηά έπξεπε λα απαληήζνπλ ζην εξσηεκαηνιφγην, βιέπνληαο ηηο 

θσηνγξαθίεο παηδηψλ κε θαη ρσξίο αλαπεξία. πγθεθξηκέλα, ηα παηδηά έπξεπε λα απαληήζνπλ, 

κε ηε βνήζεηα θνηηήηξηαο, βιέπνληαο θσηνγξαθίεο αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ κε ηηο εμεηαδφκελεο 

αλαπεξίεο (θηλεηηθή αλαπεξία, ηχθισζε, λνεηηθή θαζπζηέξεζε) ή θσηνγξαθίεο παηδηψλ ρσξίο 

αλαπεξία, ζπλνιηθά 8 θσηνγξαθίεο. 

ε θάζε ζπκκεηέρνλ παηδί παξνπζηάζηεθαλ θαη νη 8 θσηνγξαθίεο, κε ηα θείκελα 

πεξηγξαθήο ηνπο. Απφ θάζε παηδί δεηήζεθε λα απαληήζεη θαη γηα ηηο 8 πεξηπηψζεηο Ζ θάζε 

θνηηήηξηα  έπαηξλε θάζε παηδί ρσξηζηά, ζε έλα ρψξν, κφλν ηνπ, γηα λα κελ αθνχλ θαη βιέπνπλ ηα 

ππφινηπα παηδηά θη επεξεαζζνχλ. 

Γελ απάληεζαλ φια ηα παηδηά θαη γηα ηηο 8 πεξηπηψζεηο, γηαηί θάπνηα θνπξάζηεθαλ. 

πγθεθξηκέλα, απφ ηα ζπκκεηέρνληα παηδηά, 226 παηδηά είδαλ θσηνγξαθία παηδηνχ κε 

θηλεηηθή αλαπεξία θαη απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην, 126 παηδηά είδαλ θσηνγξαθία παηδηνχ 

ρσξίο αλαπεξία, 213 παηδηά είδαλ θσηνγξαθία παηδηνχ κε ηχθισζε θαη 207 παηδηά είδαλ 

θσηνγξαθία παηδηνχ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε. ηνλ πίλαθα 1 βιέπνπκε ηελ θαηαλνκή ησλ 

παηδηψλ αλά ην είδνο ηεο αλαπεξίαο πνπ είδαλ. 
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Πίλαθαο 1 

  Αλαπεξία 

  Κηλεηηθή 

αλαπεξία 

Υσξίο 

αλαπεξία Σχθισζε 

Ννεηηθή 

θαζπζηέξεζε χλνιν 

Γλσξίδεηο θάπνην παηδί ζαλ 

απηφ; 

Ναη 43 65 27 54 189 

19,2% 51,6% 12,7% 26,1% 24,6% 

ρη 181 61 185 153 580 

80,8% 48,4% 87,3% 73,9% 75,4% 

χλνιν 224 126 212 207 769 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Απνηειέζκαηα 

Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ παηδηψλ απάληεζε ζηελ πξψηε εξψηεζε φηη δελ 

γλσξίδεη παηδηά κε ηηο παξνπζηαδφκελεο αλαπεξίεο.. Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηα 226 παηδηά πνπ 

είδαλ παηδηά κε θηλεηηθή αλαπεξία, ηα 43 απάληεζαλ φηη γλσξίδνπλ θάπνην παηδί (19,2%). Απφ 

ηα 213 παηδηά πνπ είδαλ ηπθιά παηδηά, ηα 27 απάληεζαλ φηη γλσξίδνπλ (12,7%) θαη απφ ηα 207 

παηδηά πνπ είδαλ παηδηά κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε, ηα 54 απάληεζαλ φηη γλσξίδνπλ (26.1%)\Σα 

απνηειέζκαηα ηεο πξψηεο εξψηεζεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 1.1 

 

Πίλαθαο 1.1 

  Αλαπεξία 

  

Κηλεηηθή 

αλαπεξία 

Υσξίο 

αλαπεξί

α 

Σχθισζ

ε 

Ννεηηθή 

θαζπζηέξεζ

ε χλνιν 

Σάμε Πξνλήπην 40 22 37 32 131 

Νεπηαγσγείν 124 60 114 113 411 

Γεκνηηθφ 62 44 62 62 230 

χλνιν 226 126 213 207 772 

 

Παξαηεξνχκε φηη ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο παξνπζηαδφκελεο αλαπεξίεο, ηα παηδηά 

δειψλνπλ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ, φηη γλσξίδνπλ παηδηά κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Δίλαη 

ελδηαθέξνλ λα αληηπαξαβάιινπκε, ζηε ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ, απηά ηα ζηνηρεία κε ηα 
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πνζνζηά πξφζεζεο αιιειεπίδξαζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ παηδηψλ κε ηα παξνπζηαδφκελα παηδηά 

κε αλαπεξίεο, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο ζην εξσηεκαηνιφγην. 

Θα ζέιακε, επίζεο, λα επηζεκάλνπκε φηη θαη γηα ηα παξνπζηαδφκελα παηδηά ρσξίο 

αλαπεξία, δελ απάληεζαλ φια ηα ζπκκεηέρνληα παηδηά φηη γλσξίδνπλ θάπνην παηδί ζαλ απηφ. 

πγθεθξηκέλα, απφ ηα 126 ζπκκεηέρνληα παηδηά πνπ είδαλ θσηνγξαθία παηδηνχ ρσξίο αλαπεξία, 

ηα 65 δήισζαλ φηη μέξνπλ, ελψ ηα 61 φηη δελ μέξνπλ 

Μπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη νη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ζηεξίδνληαη ζε πνιχ 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, φηαλ βιέπνπλ παηδηά ρσξίο αλαπεξία, ελψ αληίζεηα, φηαλ 

βιέπνπλ παηδηά κε αλαπεξία, ζηηο απαληήζεηο ηνπο θαίλεηαη λα ππεξηεξεί ε αλαπεξία θη φρη άιια 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Δπηπξφζζεηα, ζα ζέιακε λα επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή ζην γεγνλφο φηη ε 

πεξηγξαθή ηνπ παηδηνχ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε δε δηαθέξεη απφ ηελ πεξηγξαθή θάπνησλ 

παηδηψλ κε δπζθνιία λα θαηαλνήζνπλ ην κάζεκα, αιιά ρσξίο λα έρνπλ λνεηηθή θαζπζηέξεζε. 

Με απηά ηα παηδηά, ελδερνκέλσο, ηα ζπκκεηέρνληα παηδηά ζπλαλαζηξέθνληαη ζπλέρεηα ζηελ 

ηάμε. πλεπψο, ζεσξνχκε φηη πξέπεη λα ιάβνπκε απηφ ην ζηνηρείν ππ‟ φςηλ ζην πςειφ πνζνζηφ 

παηδηψλ πνπ δήισζαλ φηη γλσξίδνπλ παηδί κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε. 

ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνπκε ηα απνηειέζκαηα εθείλσλ ησλ εξσηήζεσλ, ζηηο νπνίεο 

εληνπίζηεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο (p< ή = .05) ζηελ πξφζεζε αιιειεπίδξαζεο κε ηα 

εηθνληδφκελα παηδηά, αλάινγα κε ηελ παξνπζηαδφκελε αλαπεξία ηνπο. Απηέο νη ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο εθθξάδνπλ ηε δηαθνξά ζηελ ηάζε ππνζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

παηδηψλ έλαληη ησλ παξνπζηαδφκελσλ παηδηψλ, αλάινγα κε ηελ παξνπζηαδφκελε αλαπεξία 

Δξώηεζε 2 Θα ήζειεο λα θάλεηο παξέα καδί ηνπ;       

                 ΝΑΗ                                          ΟΥΗ 

Υσξίο αλαπεξία  108 (87.1%)   16 (12.9%) 

Κηλεηηθή αλαπεξία   188 (83.2%)   38 (16.8%) 

Σχθισζε   172 (81.5%)   39 (18.5%) 

Ννεηηθή θαζπζηέξεζε 154 (74.8%)   52 (25.2%) 

______________________________________ 

(ρ
2
 = 8,980, p=.030, df=3) 
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Ήδε απφ ηελ πξψηε εξψηεζε, βιέπνπκε φηη ηα πεξηζζφηεξα ζπκκεηέρνληα παηδηά (φπσο 

εθθξάδεηαη απφ ην πνζνζηφ) είλαη ζεηηθά ζην λα θάλνπλ παξέα κε παηδηά ρσξίο αλαπεξία. 

Χζηφζν, ηα ζπκκεηέρνληα παηδηά παξνπζηάζηεθαλ, επίζεο, ζεηηθά (κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζεηηθψλ 

παξά αξλεηηθψλ απαληήζεσλ)  ζην λα θάλνπλ παξέα κε ηα παξνπζηαδφκελα παηδηά κε 

αλαπεξίεο. Γηαθξίλνπκε φηη ην πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ παηδηψλ είλαη 

κηθξφηεξν γηα λα θάλνπλ παξέα κε ηα παξνπζηαδφκελα παηδηά κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Σα 

ζπκκεηέρνληα παηδηά ηάζζνληαη ζεηηθά- κε ζεηξά πξνηίκεζεο- πξνο ηα παηδηά ρσξίο αλαπεξία, 

πξνο ηα παηδηά κε θηλεηηθή αλαπεξία, πξνο ηα παηδηά κε ηχθισζε θαη, ηειηθά, πξνο ηα παηδηά κε 

λνεηηθή θαζπζηέξεζε. 

Δξώηεζε 3 Θα θαζόζνπλ δίπια ηνπ ζηελ ηάμε: 

                                                            ΝΑΗ    ΟΥΗ 

Υσξίο  αλαπεξία   108 (85.7%)   18 (14.3%) 

Κηλεηηθή αλαπεξία   186 (82.7%)   39 (17.3%) 

Σχθισζε    166 (77.9%)   47 (22.1%) 

Ννεηηθή θαζπζηέξεζε  144 (70.2%)   61 (29.8%) 

____________________________ __________ 

(ρ
2
= 14.540, p=.002, df=3) 

 

ε απηή ηελ εξψηεζε βιέπνπκε φηη, αλ θαη ε ζεηξά ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ παηδηψλ 

παξακέλεη ίδηα, κε ηα παηδηά ρσξίο αλαπεξία λα επηιέγνληαη πξψηα σο δηπιαλά ζηελ ηάμε θαη 

ηειεπηαία ηα παηδηά κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε, ηα πνζνζηά έρνπλ αιιάμεη. Σν γεγνλφο ηεο 

πξννπηηθήο γηα ηα ζπκκεηέρνληα παηδηά λα θαζίζνπλ δίπια ζε έλα παηδί κε αλαπεξία, θαίλεηαη 

φηη δε γίλεηαη εχθνια απνδεθηφ απφ ηα ζπκκεηέρνληα παηδηά, φπσο είραλ δείμεη θαη νη Magiati, I., 

Dockrell, J.E., Logotheti, A.-E. (2002), πηζαλψο επεηδή θνβνχληαη κήπσο „θνιιήζνπλ‟ ηελ 

αλαπεξία, ή κήπσο ηαπηηζηνχλ κε ηα παηδί κε αλαπεξία 

Δξώηεζε 4 Γηλόκαζηε δεπγαξάθηα γηα λα παίμνπκε έλα παηρλίδη. Θα γηλόζνπλ δεπγάξη κε ην 

παηδάθη απηό: 

                                                            ΝΑΗ                ΟΥΗ 

Υσξίο αλαπεξία   110 (87.3%)  16 (12.7%) 

Κηλεηηθή αλαπεξία   189 (83.6%)  37 (16.4%) 

Σχθισζε    172 (80.8%)  41 (19.2%) 
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Ννεηηθή θαζπζηέξεζε  153 (73.9%)  54 (26,1 %) 

 

(ρ2 = 10.940, df=3, p= .012) 

Καη ζε απηή ηελ εξψηεζε νη πξνηηκήζεηο ησλ παηδηψλ παξακέλνπλ ίδηεο, κε πξψηα ηα 

παηδηά ρσξίο αλαπεξία θαη ηειεπηαία ηα παηδηά κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε. 

 

 

Δξώηεζε 7 Θα ήζειεο λα δηαβάζεηο έλα βηβιίν από ηε βηβιηνζήθε καδί κε ην παηδάθη απηό; 

                                                          ΝΑΗ    ΟΥΗ 

Υσξίο αλαπεξία  115 (92.0%)   10 (8.0%) 

Κηλεηηθή αλαπεξία  202 (90.2%)   22 (9.8%) 

Σχθισζε   181 (85.0%)   32 (15.0%) 

Ννεηηθή θαζπζηέξεζε 161 (78.5%)   44 (21.5%) 

 

(ρ
2
= 8.980, df=3, p= .030) 

Ζ ίδηα δηαθνξά παξακέλεη θαη ζε απηή ηελ εξψηεζε, κφλν πνπ, ε δηαθνξά ησλ πνζνζηψλ 

έλαληη ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία θαίλεηαη λα ακβιχλεηαη. Δίλαη πηζαλφ ζε κία ηέηνηα 

δξαζηεξηφηεηα, ηα ζπκκεηέρνληα παηδηά λα κπνξνχλ μεθάζαξα λα δηαηεξνχλ κία πξσηαξρηθή 

ζέζε, έλαληη ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο, θαη λα κελ έρνπλ „αζπλείδεηα‟ ηελ αίζζεζε φηη 

„απεηινχληαη‟ απφ απηά. 

 

Δξώηεζε 9 Θα ην βνεζνύζεο λα θόςεη κε ην ςαιίδη; 

                                                            ΝΑΗ    ΟΥΗ 

Υσξίο αλαπεξία   120 (95.2%)    6 (4.8%) 

Κηλεηηθή αλαπεξία   207 (91.6%)   19 (8.4%) 

Σχθισζε    195 (91.5%)   18 (8.5%) 

Ννεηηθή θαζπζηέξεζε             179 (86.5%)   28 (13.5%) 

(ρ
2
= 7.925, df= 3, p=.048) 

 

ε απηή ηελ εξψηεζε, δίλεηαη μεθάζαξα ζηα ζπκκεηέρνληα παηδηά πξσηαξρηθή ζέζε. 

Δίλαη εθείλα πνπ θαινχληαη λα βνεζήζνπλ ηα εηθνληδφκελα παηδηά. Δληνχηνηο, βιέπνπκε θαη πάιη 

ηα ζπκκεηέρνληα παηδηά λα παξνπζηάδνπλ πςειφ πνζνζηφ πξνζπκίαο λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά 

ρσξίο αλαπεξία θαη ιηγφηεξν ηα παηδηά κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε. 
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Δξώηεζε 10 Σν παηδάθη απηό δελ κπνξεί λα θξεκάζεη ηελ ηζάληα ηνπ. Θα ηνπ ηελ θξέκαγεο εζύ; 

                                                ΝΑΗ    ΟΥΗ 

Υσξίο αλαπεξία               115 (91.3%)   11 (8.7%) 

Κηλεηηθή αλαπεξία     213 (94.7%)   12 (5.3%) 

Σχθισζε                201 (94.4%)   12 (5.6%) 

Ννεηηθή θαζπζηέξεζε   181 (87.4%)   26 (12.6%) 

____________________________________________ 

(x2= 9,826, df= 3, p=.020) 

 

ε απηή ηελ εξψηεζε, βιέπνπκε φηη ηα παηδηά ρσξίο αλαπεξία δελ απνηεινχλ 

πξνηεξαηφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ παηδηψλ ζηελ πξφζεζε βνήζεηαο. 

Γίλεηαη αληηιεπηφ  απφ ηα ζπκκεηέρνληα παηδηά φηη ηα παηδηά κε αλαπεξίεο είλαη εθείλα 

πνπ, πηζαλφηεξα έρνπλ αλάγθε βνεζείαο. Δληνχηνηο, θαη ζε απηή ηελ εξψηεζε, ηα ζπκκεηέρνληα 

παηδηά δείρλνπλ κηθξφηεξν πνζνζηφ ζηελ πξφζεζή ηνπο λα βνεζήζνπλ ηα εηθνληδφκελα παηδηά κε 

λνεηηθή θαζπζηέξεζε, ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα παηδηά κε αλαπεξίεο. 

 

Δξώηεζε 11 Θα ην βνεζνύζεο λα βάιεη ηνπο καξθαδόξνπο ηνπ κέζα ζην θύπειιν; 

                                                            ΝΑΗ                 ΟΥΗ 

Υσξίο αλαπεξία   118 (93.7%)  8 (6.3%) 

Κηλεηηθή αλαπεξία    211 (93.8%)  14 (6.2%) 

Σχθισζε    199 (93.4%)  14 (6.6%) 

Ννεηηθή. θαζπζηέξεζε  180 (87.0%)  27 (13.0%) 

____________________________________________ 

(ρ
2
= 8.971, df= 3, p= .030) 

 

ε απηή ηελ απιή δξαζηεξηφηεηα, ηα πνζνζηά πξφζεζεο βνήζεηαο ζρεδφλ εμηζψλνληαη. 

Μφλν πνπ, θαη πάιη, ηα εηθνληδφκελα παηδηά κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε, απνζπνχλ ην κηθξφηεξν 

πνζνζηφ πξφζεζεο βνήζεηαο απφ ηα ζπκκεηέρνληα παηδηά. 
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Δξώηεζε 12 Θα ήζειεο λα ηνπ δώζεηο γηα ιίγν θάπνην από ηα παηρλίδηα ζνπ; 

                                                 ΝΑΗ    ΟΥΗ 

Υσξίο αλαπεξία  120 (95.2%)   6 (4.8%) 

Κηλεηηθή αλαπεξία  197 (87.6%)   28 (12.4%)          

Σχθισζε    189 (88.7%)   24 (11.3%) 

Ννεηηθή θαζπζηέξεζε 167 (81.5%)   38 (18.5%) 

_________________________________________ 

(ρ
2 

= 14.040, df= 3, p= .003) 

 

ε απηή ηελ εξψηεζε, νη πξνηηκήζεηο ησλ παηδηψλ επαλέξρνληαη, φπσο ζηηο 

πξναλαθεξφκελεο εξσηήζεηο δξαζηεξηνηήησλ. Πξψηα ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

παηδηψλ είλαη ηα παηδηά ρσξίο αλαπεξία, θαη ηειεπηαία ηα παηδηά κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε. 

Δπηζεκαίλνπκε, φκσο, φηη ζε απηή ηελ εξψηεζε, ηα παηδηά κε ηχθισζε πξνεγνχληαη ειαθξψο 

(θαηά κηα πνζνζηηαία κνλάδα), έλαληη ησλ παξνπζηαδφκελσλ παηδηψλ κε θηλεηηθή αλαπεξία (ζε 

αληίζεζε κε ηηο πξναλαθεξφκελεο εξσηήζεηο).. 

πκπεξαζκαηηθά, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, βιέπνπκε φηη ηα παηδηά 

απάληεζαλ θαηαθαηηθά ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο γηα αιιειεπίδξαζε κε παηδηά κε αλαπεξίεο. ηηο 

πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο, ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάζακε εθηελψο, ε πξφζεζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ παηδηψλ γηα αιιειεπίδξαζε κε ηα εηθνληδφκελα παηδηά δηαθνξνπνηφηαλ, αλάινγα 

κε ηελ εηθνληδφκελε αλαπεξία.  Δληνπίζακε, σζηφζν, φηη ηα ζπκκεηέρνληα παηδηά ήηαλ πην 

ζεηηθά (παξνπζίαζαλ πςειφηεξν πνζνζηφ πξφζεζεο λα αιιειεπηδξάζνπλ) κε παηδηά ρσξίο 

αλαπεξία θαη, απφ ηα παηδηά κε αλαπεξίεο, παξνπζίαζαλ κηθξφηεξν πνζνζηφ πξφζεζεο λα 

αιιειεπηδξάζνπλ κε παηδηά κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε. 

 

ii. Απαληήζεηο παηδηώλ αλάινγα κε ην θύιν ηνπο 

πσο αλαθέξακε ζηελ εηζαγσγή, ηα θνξίηζηα παξνπζηάδνληαη ζηηο έξεπλεο,  πεξηζζφηεξν 

πξφζπκα λα αιιειεπηδξάζνπλ κε παηδηά ρσξίο θαη κε αλαπεξία, αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηεο 

παξνπζηαδφκελεο αλαπεξίαο. ηελ παξνχζα έξεπλα, ηα θνξίηζηα έδεημαλ, ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο, 

πςειφηεξν πνζνζηφ πξφζεζεο αιιειεπίδξαζεο κε ηα παξνπζηαδφκελα παηδηά, ζε ζρέζε κε ηα 
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αγφξηα. Χζηφζν, εληνπίζηεθε ζεκαληηθή δηαθνξά ζε θάπνηεο εξσηήζεηο. Σα απνηειέζκαηα πνπ 

παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηα δχν θχια (p<.ή =.05), είλαη ηα αθφινπζα: 

 

Δξώηεζε 2 Θα ήζειεο λα θάλεηο παξέα καδί ηνπ? 

                                                ΝΑΗ              ΟΥΗ 

                                  Κνξίηζηα    Αγφξηα             Κνξίηζηα       Αγφξηα 

 

Υσξίο  αλαπεξία       65 (95,6%)  43 (76,8%)         3 (14,4 %)     3(23,2%) 

Κηλεηηθή αλαπεξία   101 (84,2%)   87 (82,1%)        19 (15,8%)    19 (17,9%) 

Σχθισζε           89 (84,8)      83 (78,3%) 16 (15,2)       23 (21,7) 

Ννεηηθή θαζ.              82 (79,6)      72 (69,9%) 21 (20,4%)    31 (30,1%) 

________________________________________ 

(Υ
2 

= 9,661, df= 1. p = .002) 

 

Σα θνξίηζηα εκθαλίδνπλ πςειφηεξα πνζνζηά δηάζεζεο λα θάλνπλ παξέα κε ηα 

εηθνληδφκελα παηδηά κε θαη ρσξίο αλαπεξία. εκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηα δχν θχια 

παξνπζηάδεη ε  κηθξφηεξε πξφζεζε ησλ θνξηηζηψλ λα θάλνπλ παξέα κε ηα εηθνληδφκελα παηδηά 

ρσξίο αλαπεξία. 

 

Δξώηεζε 4 Γηλόκαζηε δεπγαξάθηα, γηα λα παίμνπκε έλα παηρλίδη. Θα γηλόζνπλ δεπγάξη κε απηό ην 

παηδάθη?) 

  ΝΑΗ                ΟΥΗ 

                                              Κνξίηζηα    Αγφξηα             Κνξίηζηα       Αγφξηα 

Υσξίο αλαπεξία    62 (89,9%      48 (84,2%)        7 (10,1%)      9 (15,8%) 

Κηλεηηθή αλαπεξία       104 (86,7%)   85 (80,2%)        16 (13,3%)      21 (19,8%) 

Σχθισζε    89 (83,2%)     83 (78,3%)      18 (6,8%)        23 (21,7%) 

Ννεηηθή θαζ.    85 (82,5%)    68 (65,4%)  18 (17,5%)     36 (34,6%) 

___________________________ 

(x
2 
= 7,884, df= 1, p= .007 
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ε απηή ηελ εξψηεζε, απφ ην x
2
 , κε ην νπνίν εμεηάζακε ηε δηαθνξά ησλ απαληήζεσλ 

ησλ  παηδηψλ, αλάινγα κε ην θχιν ηνπο, εληνπίζακε ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηα δχν θχια, 

ζηε δηάζεζή ηνπο λα αιιειεπηδξάζνπλ κε παηδηά κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε.. 

 

Δξώηεζε 7 Θα ήζειεο λα δηαβάζεηο έλα βηβιίν από ηε βηβιηνζήθε καδί κε ην παηδάθη απηό; 

ΝΑΗ                ΟΥΗ 

                                             Κνξίηζηα    Αγφξηα                       Κνξίηζηα       Αγφξηα 

Υσξίο αλαπεξία    64 (92,8%)    51 (91,1%)               5 (7,2)          5 (8,9%) 

Κηλεηηθή αλαπεξία 109 (91,6%) 93 (88,6%)              10 (8,4%)     12 (11,4) 

Σχθισζε  95 (88,8%)    86 (81,1%)             12 (11,2%)    20 (18,9%) 

Ννεηηθή θαζ.  90 (88,2%)   71 (68,9%)                 12 (11,8%)   32 (31,1) 

 

 

(x
2
= 11,329, df=1, p= .0010) 

 

Καη ζε απηή ηελ εξψηεζε, ηα θνξίηζηα παξνπζηάδνληαη πην πξφζπκα, ζε ζρέζε κε ηα 

αγφξηα, λα αιιειεπηδξάζνπλ δηαβάδνληαο έλα βηβιίν κε ηα παηδηά κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε 

 

Δξώηεζε 8 Θα ην βνεζνύζεο αλ δπζθνιεπόηαλ λα θάλεη θάηη: 

ΝΑΗ                ΟΥΗ 

                                     Κνξίηζηα    Αγφξηα             Κνξίηζηα       Αγφξηα 

Υσξίο αλαπεξία  64 (92,8%)    50 (87,7%) 5 ( 7,2%)        7 (12,3%) 

Κηλεηηθή αλαπεξία     113 (95%)     94 (88,7%) 6 (5%)            12 (11,3%) 

Σχθισζε              100 (93,5%)  95 (90,5%) 7 (6,5%)          10 (9,5%) 

Ννεηηθή θαζ.             96 (93,2%)   82 (78,8%) 7 (6,8%)          22 (21,2%) 

 

(Υ
2
= 8,855 , df= 1 . p= ,004) 

 

Παξνπζηάδεηαη θαη πάιη ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηα δχν θχια, σο πξνο ην αλ ζα 

βνεζνχζαλ έλα παηδί κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε, αλ δπζθνιεπφηαλ λα θάλεη θάηη. εκεηψλνπκε 

φηη ζε απηή ηελ εξψηεζε, θαη ζηα απνηειέζκαηα ησλ θνξηηζηψλ, ην πνζνζηφ πξφζεζεο βνήζεηαο 

ησλ παηδηψλ κε θάπνηνπ είδνπο αλαπεξία είλαη πςειφηεξν απφ ην πνζνζηφ πξφζεζεο βνήζεηαο 

παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία. 
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Δξώηεζε 9 Θα ην βνεζνύζεο λα θόςεη κε ην ςαιίδη; 

ΝΑΗ                ΟΥΗ 

                                    Κνξίηζηα    Αγφξηα             Κνξίηζηα       Αγφξηα 

Υσξίο αλαπεξία  67 (97,1%)    53 (93%) 2 (2,9%)        4 (7%) 

Κηλεηηθή αλαπεξία     112 (93,3%)  95 (89,6%) 8 (6,7%)       11 (10,4%) 

Σχθισζε              101 (94,4%)  94 (88,7%) 6 (5,6%)        12 (11,3%) 

Ννεηηθή θαζ.              96 (93,2%)   83 (79,8%) 7 (6,8%)       21 (20,2%) 

______________________________________ 

{x
2
= 7,239, df= 1, p = ,007) 

 

Βιέπνπκε φηη παξακέλεη ζεκαληηθή ε δηαθνξά αλάκεζα ζηα δχν θχια ζηελ πξφζεζή 

ηνπο λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε. εκεηψλνπκε, επίζεο, φηη ζε απηή ηελ 

εξψηεζε, ηα θνξίηζηα πξνηίζεληαη, ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ, αλ θαη φρη ζεκαληηθφ, λα βνεζήζνπλ 

παηδηά κε ηχθισζε, ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα παηδηά κε άιινπ είδνπο αλαπεξία. 

 

Δξώηεζε 11  

Θα ην βνεζνύζεο λα βάιεη ηνπο καξθαδόξνπο ηνπ κέζα ζην θύπειιν; 

ΝΑΗ                ΟΥΗ 

                                       Κνξίηζηα    Αγφξηα             Κνξίηζηα       Αγφξηα 

     Υσξίο αλαπεξία     65 (94,2%)    53 (93%) 4 (5,8 %)        4 (7%) 

Κηλεηηθή αλαπεξία        112 (94,1%)  93 (99,4%) 7 (5,9%)         7 (6,6%) 

Σχθισζε                101 (94,4%)  98 (92,5%) 6 (5,6%)         8 (7,5%) 

Ννεηηθή. Καζ.                95 (92,2%)   85 (81,7%) 8 (7,8%)        19 (18,3%) 

_____________________________________________ 

(x
2
= 5,032, df= 1, p= ,038) 

 

Καη ζε απηή ηελ απιή δξαζηεξηφηεηα, ηα θνξίηζηα εκθαλίδνληαη πην πξφζπκα, ζε ζρέζε 

κε ηα αγφξηα, λα βνεζήζνπλ ηα εηθνληδφκελα παηδηά κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε. 
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Δξώηεζε 12 

Θα ήζειεο λα ηνπ δώζεηο γηα ιίγν θάπνην από ηα παηρλίδηα ζνπ; 

                                                    ΝΑΗ               ΟΥΗ 

                                       Κνξίηζηα    Αγφξηα             Κνξίηζηα       Αγφξηα 

Υσξίο αλαπεξία     67 (97,1%)  53 (93%) 2 (2,9%)        4 (7%) 

Κηλεηηθή αλαπεξία       105 (88,2%)  92 (86,8) 14 (11,8%)    14 (13,2%) 

Σχθισζε               94 (87,9%)  95 (89,6%) 13 (12,1%)     11 (10,4%) 

Ννεηηθή θαζ.              90 (87,4%) 77 (75,5%) 13 (12,6%)     25 (24,5%) 

_______________________________________ 

(x
2
= 4,797, df= 1, p= ,032) 

 

ε απηή ηελ εξψηεζε, πνπ ζέηεη έλα πην πξνζσπηθφ ζέκα (δαλεηζκφο ελφο παηρληδηνχ), ε 

δηαθνξά αλάκεζα ζηα δχν θχια είλαη εκθαλήο θαη πάιη, ζηελ πξφζεζή ηνπο έλαληη ησλ 

εηθνληδφκελσλ παηδηψλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε. 

 

Δξώηεζε 13:  

Θα ην θαινχζεο ζην ζπίηη ζνπ λα παίμεηε; 

                                                 ΝΑΗ         ΟΥΗ 

                                    Κνξίηζηα    Αγφξηα             Κνξίηζηα       Αγφξηα 

Υσξίο αλαπεξία   65 (94,2%)    51 (89,5%) 4 (5,8%)         6 (10,5%) 

Κηλεηηθή αλαπεξία     97  (81,5%)   89 (84%) 22 (18,5%)     17 (16%) 

Σχθισζε             82 (76,6%)    84 (79,2%) 25 (23,4%)     22 (20,8%) 

Ννεη. θαζπζηέξεζε   85 (82,5%)   72 (69,9%) 18 (17,5%)     31 (30,1%) 

________________________________________ 

(x
2
= 4,525, df= 1, p= ,049) 

 

ε απηήλ ηελ εξψηεζε, ε νπνία έρεη πην θηιηθφ ραξαθηήξα, θαη πάιη ηα θνξίηζηα 

παξνπζηάδνληαη πην πξφζπκα, ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα, έλαληη ησλ παξνπζηαδφκελσλ παηδηψλ κε 

λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Αο ζεκεηψζνπκε  φηη ζε απηή ηελ εξψηεζε, ηα θνξίηζηα παξνπζηάδνπλ 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ έλαληη ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε, ζε 

ζρέζε κε ηα παηδηά κε άιινπ είδνπο αλαπεξίεο. 
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ΤΕΖΣΖΖ 

ηελ παξνχζα έξεπλα, ελδηαθεξζήθακε λα εμεηάζνπκε ηελ πξφζεζε παηδηψλ 4-6 εηψλ λα 

αιιειεπηδξάζνπλ κε παηδηά κε θαη ρσξίο αλαπεξία, ηα νπνία ηνπο παξνπζηάδνληαλ ζε 

θσηνγξαθίεο, ζπλνδεπφκελεο απφ έλα θείκελν κε ηελ πεξηγξαθή ηνπο. 

Δληνπίζακε ζηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο φηη ηα παηδηά ήηαλ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

πξφζπκα λα αιιειεπηδξάζνπλ κε παηδηά ρσξίο αλαπεξία.  Δληνπίζακε, ζπλάκα, φηη ζε ζρέζε κε 

ηα εηθνληδφκελα παηδηά κε αλαπεξία, ηα ζπκκεηέρνληα παηδηά παξνπζίαζαλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ζεηηθήο, παξά αξλεηηθήο, δηάζεζεο λα αιιειεπηδξάζνπλ καδί ηνπο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ 

κία δηαθνξνπνίεζε ζηελ πξφζεζε ησλ παηδηψλ γηα αιιειεπίδξαζε, αλάινγα κε ηελ 

παξνπζηαδφκελε αλαπεξία. Σα παηδηά παξνπζηάζηεθαλ πεξηζζφηεξν ζεηηθά λα αιιειεπηδξάζνπλ 

κε ηα παξνπζηαδφκελα παηδηά κε θηλεηηθή αλαπεξία, ελψ κηθξφηεξν πνζνζηφ παηδηψλ ήηαλ 

ζεηηθά λα αιιειεπηδξάζνπλ κε παηδηά κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε. 

Αμίδεη λα επαλαιάβνπκε φηη, ζηελ πξψηε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ηα 

ζπκκεηέρνληα παηδηά δήισζαλ φηη γλσξίδνπλ παηδηά κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ζε πνζνζηφ 

26.1%, πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ ην πνζνζηφ γλσξηκίαο ηνπο κε παηδηά κε θηλεηηθή αλαπεξία 

(19.2%). Θα ιέγακε φηη απηή ε γλσξηκία θη ε επίγλσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ παηδηψλ κε 

λνεηηθή θαζπζηέξεζε, ίζσο επεξέαζαλ ηελ ζηάζε ησλ ζπκκεηερφλησλ παηδηψλ απέλαληί ηνπο. 

Χζηφζν, φπσο αλαθέξακε ζηελ αξρή ησλ απνηειεζκάησλ,  δελ είλαη βέβαην αλ ηα παηδηά 

θαηαλφεζαλ ηελ πεξηγξαθή ηεο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο. πγθεθξηκέλα, αλαθεξφηαλ ζηελ 

πεξηγξαθή: «…κεξηθέο θνξέο ρξεηάδεηαη λα ηνλ/ηε βνεζάεη ε δαζθάια ηνπ/ηεο γηαηί δελ 

θαηαιαβαίλεη εχθνια φια φζα ηνπ/ηεο εμεγεί. Υξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε ψξα απφ ζέλα γηα λα 

κάζεη θάηη.». 

εκεηψλνπκε φηη πνιιά παηδηά κπνξεί λα αληηκεησπίδνπλ δπζθνιία λα θαηαλνήζνπλ 

απηά πνπ ιέεη ε δαζθάια θαη λα ρξεηάδνληαη βνήζεηα, ρσξίο, φκσο, λα έρνπλ λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε. Βέβαηα, νη θσηνγξαθίεο ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε, ίζσο έδηλαλ ζηα 

ζπκκεηέρνληα παηδηά ηελ εηθφλα ηνπο.. 

Αμίδεη, σζηφζν, λα επαλαιάβνπκε φηη έρεη βξεζεί ζε έξεπλεο (π.ρ. Okagaki et al., 1998) 

φηη ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο δελ κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο αλαπεξίεο γλσζηηθνχ ή 

ζπλαηζζεκαηηθνχ ηχπνπ, νχηε ην γεγνλφο φηη ηα παηδηά κε απηνχ ηνπ είδνπο ηηο αλαπεξίεο είλαη 

ιηγφηεξν ηθαλά απφ ηα παηδηά ρσξίο αλαπεξία. 
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Δίλαη ελδηαθέξνλ λα αλαξσηεζνχκε θαη, ίζσο, λα αλαδεηήζνπκε, αλ ε κηθξφηεξε 

πξφζεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ παηδηψλ λα αιιειεπηδξάζνπλ κε παηδηά κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε 

δειψλεη πξάγκαηη, ηελ άγλνηα θαη ην θφβν ηνπο  λα αιιειεπηδξάζνπλ καδί ηνπο, ή θαηαγξάθεη 

ηε κεησκέλε δηάζεζή ηνπο λα αιιειεπηδξάζνπλ κε παηδηά κε ρακειή γλσζηηθή ηθαλφηεηα- φπσο 

εθθξάδεηαη απφ ηε δπζθνιία ηνπο λα θαηαλνήζνπλ ην κάζεκα.  ε παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα 

θαηαιήγεη θαη ε έξεπλα ηεο Γειαδά ( 2009). 

Παξαηεξνχκε φηη ηα ζπκκεηέρνληα παηδηά παξνπζηάζηεθαλ πξφζπκα λα 

αιιειεπηδξάζνπλ κε παηδηά κε αλαπεξίεο, πεξηζζφηεξν απ‟ φ,ηη κε ηα εηθνληδφκελα παηδηά ρσξίο 

αλαπεξία, φηαλ ιεγφηαλ  αλνηρηά ζηελ εξψηεζε φηη ην εηθνληδφκελν παηδί δελ κπνξνχζε λα θάλεη 

θάηη, φπσο, γηα παξάδεηγκα ζηελ 10ε εξψηεζε («Σν παηδάθη απηφ δελ κπνξεί λα θξεκάζεη ηελ 

ηζάληα ηνπ. Θα ηνπ ηελ θξέκαγεο εζχ;»). 

Ίζσο απηή ε ζπκπεξηθνξά δείρλεη φηη, ζηελ ζθέςε ησλ ζπκκεηέρνλησλ παηδηψλ, ηα παηδηά 

κε αλαπεξίεο είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα ρξεηαζηνχλ βνήζεηα. Παξαηεξνχκε φηη, ζε εξσηήζεηο, 

πνπ δε δειψλεηαη αλνηρηά φηη ην εηθνληδφκελν παηδί δελ κπνξεί λα θάλεη θάηη, ηα παηδηά ρσξίο 

αλαπεξία παξακέλνπλ πξψηα ζηελ πξφζεζε βνήζεηαο απφ ηα ζπκκεηέρνληα παηδηά. 

Βξέζεθαλ, επίζεο, ζηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, δηαθνξέο ζηηο απαληήζεηο 

ησλ παηδηψλ, αλάινγα κε ην θχιν ηνπο. Σα θνξίηζηα παξνπζηάζηεθαλ πην ζεηηθά λα 

αιιειεπηδξάζνπλ κε παηδηά κε αλαπεξίεο, ζηελ πιεηνςεθία ησλ εξσηήζεσλ. Χζηφζν, ζα ζέιακε 

λα ζεκεηψζνπκε φηη ε ζεηξά ησλ παηδηψλ, κε ηα νπνία ηα θνξίηζηα εκθαλίζηεθαλ πξφζπκα λα 

αιιειεπηδξάζνπλ, είλαη φκνηα κε εθείλε ησλ αγνξηψλ, δειαδή, παηδηά ρσξίο αλαπεξία, παηδηά κε 

θηλεηηθή αλαπεξία, παηδηά κε ηχθισζε θαη παηδηά κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Σα θνξίηζηα 

εκθάληζαλ πςειφηεξν πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ γηα αιιειεπίδξαζε κε παηδηά κε λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε, ζε ζρέζε κε ηελ πξφζεζε ησλ αγνξηψλ. Δπηπιένλ, ζηε δεχηεξε εξψηεζε («Θα 

ήζειεο λα θάλεηο παξέα καδί ηνπ;»), ηα θνξίηζηα παξνπζηάζηεθαλ πην ζεηηθά απφ ηα αγφξηα λα 

θάλνπλ παξέα κε παηδηά ρσξίο αλαπεξία. Πξνζπαζψληαο λα εμεγήζνπκε απηά ηα απνηειέζκαηα, 

ζα ιέγακε φηη, αθελφο, ηα θνξίηζηα παξνπζηάδνληαη πην πξφζπκεο λα αιιειεπηδξάζνπλ κε παηδηά 

κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε, ζηα πιαίζηα, ίζσο, κηαο πξνζηαηεπηηθήο ζρέζεο. Αθεηέξνπ, ηα 

θνξίηζηα παξνπζηάδνληαη, γεληθά, πην ζεηηθά ζηελ αιιειεπίδξαζε κε ζπλνκήιηθα παηδηά. Σα 

απνηειέζκαηα απηά ζπκθσλνχλ θαη κε εθείλα δηεζλψλ εξεπλψλ (Furnham & Gibbs, 1984. 

Nowicki & Sandieson, 2002). 
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Θέιακε, επίζεο, λα εμεηάζνπκε ζηελ παξνχζα έξεπλα θαηά πφζν ε ειηθία ησλ 

ζπκκεηέρνλησλ παηδηψλ επεξέαδε ηελ εθθξαζκέλε πξφζεζή ηνπο λα αιιειεπηδξάζνπλ κε παηδηά 

κε αλαπεξίεο. πσο είρε αλαθέξεη ν Brodin, 

 «Σα παηδηά δε γελληνχληαη κε πξνθαηαιήςεηο, αιιά αληηιακβάλνληαη ηηο δηαθνξέο ζε κηθξή 

ειηθία. ηελ ειηθία ησλ πέληε εηψλ, ηα παηδηά αξρίδνπλ λα απνξξνθνχλ ηα κελχκαηα θαη ηνπο 

θφβνπο ηεο θνηλσλίαο. Αλάκεζα ζηηο ειηθίεο ησλ επηά θαη ελλέα, ε αλαγλψξηζε ησλ δηαθνξψλ 

απφ ηα παηδηά, κπνξεί λα αιιάμεη ζε βαζηά πξνθαηάιεςε» (ζην Shapiro, 1991, ζ. 5). 

ηελ παξνχζα έξεπλα, δελ εληνπίζηεθαλ δηαθνξέο ζηηο ζηάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

παηδηψλ έλαληη ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο, αλάινγα κε ηελ ηάμε πνπ παξαθνινπζνχζαλ. 

΄Δλα ζεκείν πνπ πξέπεη λα επηζεκάλνπκε γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, 

είλαη φηη ηα ζπκκεηέρνληα παηδηά απάληεζαλ κφλν ζην εξσηεκαηνιφγην κε ηηο θιεηζηνχ ηχπνπ 

εξσηήζεηο. ηε 15
ε
 εξψηεζε („Θα ήζειεο λα κνχ πεηο θάηη γη‟απηφ ην παηδάθη;‟),  ζηελ νπνία 

δηλφηαλ ε επθαηξία ζηα ζπκκεηέρνληα παηδηά λα εθθξαζηνχλ αλνηρηά γηα ην εηθνληδφκελν παηδί, 

απάληεζαλ θαηαθαηηθά  28.9% ησλ παηδηψλ .πσο είδακε ζηελ εηζαγσγή, ηα απνηειέζκαηα 

εξεπλψλ, πνπ εμέηαδαλ ηηο αληηιήςεηο παηδηψλ γηα ζπκκαζεηέο ηνπο κε αλαπεξίεο, 

δηαθνξνπνηνχληαλ, αλάινγα κε ηνλ ηχπν εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ. Γηα 

παξάδεηγκα, ζηηο έξεπλεο ησλ Manetti θ.ά (2001), Wisely θαη Morgan (1981), εληνπίζηεθε 

δηαθνξνπνίεζε ζηηο εθθξαζκέλεο ζηάζεηο ησλ ζπκκεηέρνλησλ παηδηψλ έλαληη ππνζεηηθψλ 

παηδηψλ κε αλαπεξίεο θαη ηελ πξαγκαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο πξνο ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο κε 

αλαπεξίεο. Οη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ζηηο θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο θαίλνληαλ λα 

επεξεάδνληαη απφ ηηο αληηιήςεηο θαη ηελ εθθξαζκέλε πνιηηηθή ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο επξχηεξεο 

θνηλφηεηαο γηα ηελ θνηλσληθά απνδεθηή ζπκπεξηθνξά έλαληη ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο, ελψ νη 

απαληήζεηο ησλ ζπκκεηέρνλησλ παηδηψλ ζηηο αλνηρηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο επεξεάδνληαλ απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζή ηνπο κε παηδηά κε αλαπεξίεο. 

Θεσξνχκε, ινηπφλ, φηη ην πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ, πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηελ 

παξνχζα έξεπλα, ρξήδνπλ πεξαηηέξσ έξεπλαο, πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζνχλ νη εθθξαζκέλεο 

ζεηηθέο ζηάζεηο ησλ ζπκκεηέρνλησλ παηδηψλ. 

Έρεη, επίζεο, παξαηεξεζεί κεγάιε δηαθνξά ζηηο ζηάζεηο ησλ παηδηψλ, αλάινγα κε ηελ 

επαθή ηνπο κε άηνκα κε αλαπεξίεο. ηαλ ηα παηδηά ρσξίο αλαπεξία ζπλαλαζηξέθνληαλ κε 

παηδηά κε αλαπεξίεο, ηα πξψηα εκθαλίδνληαλ πην πξφζπκα λα αιιειεπηδξάζνπλ καδί ηνπο.. ηελ 

παξνχζα έξεπλα, έλαο κηθξφο αξηζκφο παηδηψλ είρε ζπκκαζεηέο ή γλψξηδε παηδηά κε αλαπεξίεο. 
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πλεπψο, δελ ήηαλ δπλαηφλ λα εμεηαζηεί θαηά πφζν απηή ε κεηαβιεηή επεξέαδε ηηο απαληήζεηο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ παηδηψλ. 

Ζ ζεηηθή ζηάζε ησλ παηδηψλ έλαληη ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο, ζηηο θιεηζηνχ ηχπνπ 

εξσηήζεηο, κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα έληαμεο παηδηψλ κε 

αλαπεξίεο ζην γεληθφ ζρνιείν. 

Οη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα επαηζζεηνπνηνχλ θαη λα ελεκεξψλνπλ ηα παηδηά ρσξίο 

αλαπεξία γηα ηηο αλαπεξίεο θαη λα ζηνρεχνπλ ζηε δεκηνπξγηθή ελζσκάησζε φισλ ησλ παηδηψλ 

ζε δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο λα πξνσζνχλ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπο. Έρεη βξεζεί ζε έξεπλεο φηη 

ε δεκηνπξγηθή έληαμε παηδηψλ κε αλαπεξίεο ζην γεληθφ ζρνιείν κπνξεί λα είλαη βνεζεηηθή ηφζν 

γηα ηελ γλσζηηθή φζν θαη γηα ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε γηα ηα παηδηά κε θαη ρσξίο αλαπεξία 

(Block, 1994). Δπηπιένλ, ε Shaw (1999) έδεημε κε ηελ έξεπλά ηεο φηη παηδηά δεκνηηθνχ ζρνιείνπ 

ρσξίο αλαπεξία ήηαλ ζεηηθά σο πξνο ηελ έληαμε παηδηψλ κε αλαπεξίεο ζην γεληθφ ζρνιείν. ηελ 

έξεπλά ηεο έδεημε φηη ηα παηδηά ρσξίο αλαπεξία κπνξνχζαλ λα θαηαλνήζνπλ ηα πιενλεθηήκαηα 

ηεο έληαμεο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο ζην γεληθφ ζρνιείν θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο. Δίλαη, ινηπφλ, 

επθαηξία λα ζηεξηρζεί έλα πιήξεο εθπαηδεπηηθφ εληαμηαθφ πξφγξακκα ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο 

ζηηο ζεηηθέο ζηάζεηο ησλ παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία. 

Δπηπιένλ, πξέπεη λα ππάξμνπλ, ηφζν θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ εληαμηαθνχ πξνγξάκκαηνο, 

φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζήο ηνπ, ελεκεξσηηθά ζεκηλάξηα ζε ζέκαηα αλαπεξίαο, 

απεπζπλφκελα ζηνπο γνλείο φισλ ησλ παηδηψλ θαη ζηελ θνηλφηεηα, ζηελ νπνία εληάζζεηαη ην 

ζρνιείν (Beckman, Barnwell, Horn, Hanson, Gutlerrez Lieber, 1998). ηφρνο απηήο ηεο 

επηκφξθσζεο ζα είλαη ε απνθπγή άκεζσλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ ζηε δηαδηθαζία ηεο 

έληαμεο. 

ηελ Διιάδα δελ έρεη αθφκα δηακνξθσζεί κηα ζαθήο εηθφλα ηεο εληαμηαθήο εθπαίδεπζεο, 

ζπλνιηθά, σο ηδενινγία, θαη ζπγθεθξηκέλα, σο  πξνο ζέκαηα εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο.(π.ρ. 

εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ, ζχληαμε αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, γηα λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηα  δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ θαη λα ππνζηεξίδνπλ ηελ 

εθπαίδεπζή ηνπο)  (Εσλίνπ-ηδέξε, 2004). 

Δίλαη άμην ιφγνπ λα αλαθέξνπκε φηη, ζε πξφζθαηε έξεπλα ζηελ Αζήλα, ηα άηνκα κε 

αλαπεξίεο θξίζεθαλ σο δεκφζηνο θίλδπλνο γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν, ζε πνζνζηφ 3%)
7
.Δίλαη, 

                                                           
7
 http://www.antistigmaathina.gr/ 

http://www.antistigmaathina.gr/
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ζπλεπψο, ρξήζηκν, βαζηζκέλνη θαη ζηηο ζεηηθέο ζηάζεηο ησλ παηδηψλ, λα γίλεηαη ελεκέξσζε ησλ 

γνλέσλ θαη ησλ επξχηεξσλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ ζε ζέκαηα αλαπεξίαο, ψζηε λα αξρίζνπλ λα 

ηίζεληαη ηα ζεκέιηα κηαο θνηλσλίαο, κε ζεβαζκφ γηα ηε δηαθνξεηηθφηεηα. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

Α. Πεξηγξαθή εκθαληδόκελσλ παηδηώλ 

ΚΟΡΗΣΗ 

ΥΧΡΗ ΠΡΟΒΛΖΜΑ 

Απηή είλαη ε Ακαιία. Δίλαη ηφζν κεγάιε φζν είζαη θαη εζχ θαη ηεο αξέζεη λα θάλεη πνιιά 

απφ απηά πνπ αξέζνπλ θαη ζε ζέλα. Πεγαίλεη θαη απηή ζην λεπηαγσγείν θαη ηεο αξέζεη λα 

δσγξαθίδεη, λα ηξέρεη θαη λα παίδεη κε ηηο θνχθιεο. 

 

ΝΟΖΣΗΚΖ ΤΣΔΡΖΖ 

Απηή είλαη ε Μαξία. Δίλαη ηφζν κεγάιε φζν θη εζχ θαη ηεο αξέζεη λα θάλεη πνιιά απφ 

απηά πνπ αξέζνπλ θαη ζε ζέλα. Πεγαίλεη ζην λεπηαγσγείν αιιά κεξηθέο θνξέο ρξεηάδεηαη λα ηε 

βνεζάεη ε δαζθάια ηεο γηαηί δελ θαηαιαβαίλεη εχθνια φια φζα ηεο εμεγεί. Υξεηάδεηαη 

πεξηζζφηεξε ψξα απφ ζέλα γηα λα κάζεη θάηη. κσο ηεο αξέζεη λα ηξέρεη θαη λα ηξαγνπδάεη. 

 

ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΟΡΑΖ 

Απηή είλαη ε Διέλε. Δίλαη ηφζν κεγάιε φζν θαη εζχ θαη ηεο αξέζεη λα θάλεη πνιιά απφ 

απηά πνπ αξέζνπλ θαη ζε ζέλα. Πεγαίλεη θαη απηή ζην λεπηαγσγείν φκσο δελ βιέπεη θαη γη‟ απηφ 

ρξεηάδεηαη λα ηεο ιέεη θάπνηνο πνπ λα παηήζεη γηα λα κελ πέζεη. Μαζαίλεη λα ρξεζηκνπνηεί θη 

έλα κπαζηνπλάθη γηα λα κπνξεί λα θπθινθνξήζεη κφλε ηεο. Σεο αξέζεη λα παίδεη κε ηα 

ηνπβιάθηα, λα ηξαγνπδάεη, λα ηξέρεη θαη λα θνιπκπάεη ζηε ζάιαζζα. 

 

ΚΗΝΖΣΗΚΖ ΑΝΑΠΖΡΗΑ 

Απηή είλαη ε Γηάλλα. Δίλαη ηφζν κεγάιε φζν θαη εζχ θαη ηεο αξέζεη λα θάλεη πνιιά απφ 

απηά πνπ αξέζνπλ θαη ζε ζέλα. Πεγαίλεη θαη απηή ζην λεπηαγσγείν φκσο δελ κπνξεί λα 

πεξπαηήζεη θαη γη‟ απηφ θάζεηαη ζε απηή ηελ αλαπεξηθή θαξέθια κε ηηο ξφδεο. Σεο αξέζνπλ ηα 

ηνπβιάθηα, λα παίδεη κπάια θαη λα δσγξαθίδεη. 

 

ΑΓΟΡΗ 

 

ΥΧΡΗ ΠΡΟΒΛΖΜΑ 
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Απηφο είλαη ν Γηψξγνο. Δίλαη ηφζν κεγάινο φζν θαη εζχ θαη ηνπ αξέζεη λα θάλεη πνιιά 

απφ απηά πνπ αξέζνπλ θαη ζε ζέλα. Πεγαίλεη θαη απηφο ζην λεπηαγσγείν θαη ηνπ αξέζεη λα 

ζθαξθαιψλεη θαη λα παίδεη κπάια. 

 

ΝΟΖΣΗΚΖ ΤΣΔΡΖΖ 

Απηφο είλαη ν Θαλάζεο. Έρεη ηελ ίδηα ειηθία κε ζέλα θαη ηνπ αξέζεη λα θάλεη πνιιά απφ 

απηά πνπ αξέζνπλ θαη ζε ζέλα. Πεγαίλεη ζην λεπηαγσγείν αιιά κεξηθέο θνξέο ρξεηάδεηαη λα ηνλ 

βνεζάεη ε δαζθάια ηνπ γηαηί δελ θαηαιαβαίλεη εχθνια φια φζα ηνπ εμεγεί Υξεηάδεηαη 

πεξηζζφηεξε ψξα απφ ζέλα γηα λα κάζεη θάηη. κσο ηνπ αξέζεη λα ηξέρεη θαη λα ηξαγνπδάεη. 

 

ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΟΡΑΖ 

Απηφο είλαη ν Κψζηαο. Δίλαη ηφζν κεγάινο φζν εζχ θαη ηνπ αξέζεη λα θάλεη πνιιά απφ 

απηά πνπ αξέζνπλ θαη ζε ζέλα. Πεγαίλεη θαη απηφο ζην λεπηαγσγείν φκσο δελ βιέπεη θαη γη‟ 

απηφ ρξεηάδεηαη λα ηνπ ιέεη θάπνηνο πνπ λα παηήζεη γηα λα κελ πέζεη. Μαζαίλεη λα ρξεζηκνπνηεί 

θη έλα κπαζηνπλάθη γηα λα κπνξεί λα θπθινθνξεί κφλνο ηνπ. Σνπ αξέζεη λα παίδεη κε ηα 

ηνπβιάθηα, λα ηξαγνπδάεη, λα ηξέρεη θαη λα θνιπκπάεη ζηε ζάιαζζα. 

 

ΚΗΝΖΣΗΚΖ ΑΝΑΠΖΡΗΑ 

Απηφο είλαη ν Γηάλλεο. Δίλαη ηφζν κεγάινο φζν θαη εζχ θαη ηνπ αξέζεη λα θάλεη πνιιά 

απφ απηά πνπ αξέζνπλ θαη ζε ζέλα. Πεγαίλεη θαη απηφο ζην λεπηαγσγείν φκσο δελ κπνξεί λα 

πεξπαηήζεη θαη γη‟ απηφ θάζεηαη ζε απηή ηελ αλαπεξηθή θαξέθια κε ηηο ξφδεο. Σνπ αξέζνπλ ηα 

ηνπβιάθηα, λα παίδεη κπάια θαη λα δσγξαθίδεη. 

 

Β. Δξσηήζεηο 

 

1. Γλσξίδεηο θάπνην παηδί ζαλ απηφ? Αλ λαη, απφ πνχ ην γλσξίδεηο; 

2. Θα ήζειεο λα θάλεηο παξέα καδί ηνπ? 

3. Θα θαζφζνπλ δίπια ηνπ ζηελ ηάμε? 

4. Γηλφκαζηε δεπγαξάθηα γηα λα παίμνπκε έλα παηρλίδη. Θα γηλφζνπλ δεπγάξη κε απηφ ην 

παηδάθη? 

5. Ση παηρλίδηα ζα ήζειεο λα παίμεηο καδί ηνπ? 
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6. Θα ήζειεο λα παίμεηο ηνπβιάθηα καδί ηνπ? 

7. Θα ήζειεο λα δηαβάζεηο έλα βηβιίν απφ ηε βηβιηνζήθε καδί κε ην παηδάθη απηφ? 

8. Θα ην βνεζνχζεο αλ δπζθνιεπφηαλ λα θάλεη θάηη? 

9. Θα ην βνεζνχζεο λα θφςεη κε ην ςαιίδη? 

10. Σν παηδάθη απηφ δελ κπνξεί λα θξεκάζεη ηελ ηζάληα ηνπ. Θα ηνπ ηελ θξέκαγεο εζχ? 

11. Θα ην βνεζνχζεο λα βάιεη ηνπο καξθαδφξνπο ηνπ κέζα ζην θχπειιν? 

12. Θα ήζειεο λα ηνπ δψζεηο γηα ιίγν θάπνην απφ ηα παηρλίδηα ζνπ? 

13. Θα ην θαινχζεο ζην ζπίηη ζνπ λα παίμεηε? 

14. Θα ην γλψξηδεο ζηνπο άιινπο θίινπο ζνπ γηα λα παίμεηε φινη καδί? 

15. Θα ήζειεο λα κνπ πεηο θάηη γηα απηφ ην παηδάθη? 
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Αμηνιόγεζε ηεο ζηάζεο θαη ηεο πξόζεζεο ησλ θαζεγεηώλ Φπζηθήο Αγσγήο σο πξνο ην 

εθπαηδεπηηθό πιηθό «Παξανιπκπηαθή Ζκέξα ζηα ρνιεία» 

 

Γνπιθεξίδνπ, Αγάπε 

Καζεγήηξηα Δηδηθήο Φπζηθήο Αγσγήο-Τπνςήθηα δηδάθηνξαο ζην Σκήκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο 

Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ εξξψλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Διιάδα. 

Email: adoulkeridou@yahoo.com 

 

Αικπαλίδνπ, Πνιπμέλε 

Καζεγήηξηα Φπζηθήο Αγσγήο-Μεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα ζην Σκήκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο 

θαη Αζιεηηζκνχ εξξψλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Διιάδα. 

 

Γξαηθίλεο-Δπαγγειηλόο, Πέηξνο 

Καζεγεηήο Φπζηθήο Αγσγήο-Μεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ζην Σκήκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο 

θαη Αζιεηηζκνχ Θεζζαινλίθεο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Διιάδα. 

Email: volcom22stone@hotmail.com 

 

Δπαγγειηλνύ, Υξηζηίλα 

Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα & Αληηπξφεδξνο ζην Σκήκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη 

Αζιεηηζκνχ εξξψλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Διιάδα. 

Email: evaggeli@phed-sr.auth.gr 

 

Πεξίιεςε 

θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα κειεηεζεί ε επίδξαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Παξανιπκπηαθή 

Ζκέξα ζηα ρνιεία» (ΠΖ) ζηνπο δχν παξάγνληεο ηεο ζεσξίαο ηεο ρεδηαζκέλεο 

πκπεξηθνξάο, ζηάζε θαη πξφζεζε, αιιά θαη πσο απηνί νδεγνχλ ζηελ πξαγκαηηθή ζπκπεξηθνξά. 

Γεπηεξεχσλ ζθνπφο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηεο αθαδεκατθήο πξνεηνηκαζίαο θαη ηεο 

πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο ησλ θαζεγεηψλ Φπζηθήο Αγσγήο κε άηνκα κε αλαπεξίεο ζηνπο 

παξάγνληεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ζε ζρέζε κε ηελ επίδξαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο 

(ΠΖ). 196 θαζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο (ΚΦΑ) (Μ.Ο. ειηθίαο = 44,1 έηε, Σ.Α. = 5,7, 87 άλδξεο 

θαη 109 γπλαίθεο) Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ δίδαζθαλ ζε γεληθά ζρνιεία, ζπκπιήξσζαλ 

mailto:adoulkeridou@yahoo.com
mailto:volcom22stone@hotmail.com
http://mrd.mail.yahoo.com/compose?To=evaggeli%40phed-sr.auth.gr
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έλα εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν κεηξάεη ηνπο παξάγνληεο ηεο ζεσξίαο ηεο ρεδηαζκέλεο 

πκπεξηθνξάο, πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη ζπκκεηέρνληεο ηεο νκάδαο 

παξέκβαζεο παξαθνινχζεζαλ ην πξφγξακκα ΠΖ. Ζ Αλάιπζε πλδηαθχκαλζεο ηεζζάξσλ 

παξαγφλησλ κε επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο έδεημε φηη ε παξέκβαζε ήηαλ απνηειεζκαηηθή 

ζηε βειηίσζε ησλ ζηάζεσλ απέλαληη ζηελ έληαμε ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο θαη ηεο πξφζεζεο, 

ελψ επεξέαζε ζεηηθά θαη ηελ πξαγκαηηθή ζπκπεξηθνξά. Γελ ππήξρε αιιειεπίδξαζε ηεο 

αθαδεκατθήο πξνεηνηκαζίαο θαη ηεο πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο κε ηελ νκάδα θαη ηε κέηξεζε ζε 

θαλέλαλ απφ ηνπο παξάγνληαο. Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ΠΖ θάλεθε λα είλαη 

απνηειεζκαηηθφ ζηνπο παξάγνληεο ηεο ζεσξίαο ηεο ρεδηαζκέλεο πκπεξηθνξάο. Δπηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Φπζηθήο 

Αγσγήο, ψζηε ε έληαμή ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο ζην γεληθφ ζρνιείν λα είλαη επηηπρήο. 

Λέμεηο θιεηδηά: ζηάζε, έληαμε, θαζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο, ζεσξία ρεδηαζκέλεο 

πκπεξηθνξάο. 

 

1. Δηζαγσγή 

Ζ έληαμε ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία θαη κε  Δ.Δ.Α. ζην γεληθφ ζρνιείν θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, επεξεάδεηαη ηφζν απφ ηε ζηάζε ησλ Κ.Φ.Α. (Jansma, & 

French, 1994; Morley, et. al., 2005; Sherrill, 2004; Tripp, & Sherrill, 1991), φζν θαη απφ ηα 

πξνγξάκκαηα Φπζηθήο Αγσγήο, ηα νπνία, φηαλ είλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλα, κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ηφζν ηε ζηάζε ησλ θαζεγεηψλ φζν θαη ηε ζηάζε ησλ καζεηψλ ρσξίο αλαπεξία 

(Kippers & Bouramas, 2003; Loovis, & Loovis, 1997; Υξηζηνπνχινπ, 2004). Ο Alport (1935), 

πεξηγξάθεη ηε ζηάζε «σο κηα λνεξή θαη λεπξηθή θαηάζηαζε εηνηκφηεηαο, πνπ νξγαλψλεηαη απφ 

εκπεηξίεο θαη αζθεί άκεζε ή δπλακηθή επίδξαζε πάλσ ζηηο αληηδξάζεηο ηνπ αηφκνπ ζε φια ηα 

αληηθείκελα θαη ηηο θαηαζηάζεηο κε ηηο νπνίεο ζρεηίδεηαη». Πξνζζέηεη φηη ε ζηάζε δελ είλαη κηα 

ζπκπεξηθνξά, αιιά κηα θαηάζηαζε πνπ πξνεγείηαη απηήο. Οη ζηάζεηο ζχκθσλα κε ηελ Sherrill 

(2004) απνηεινχλ ην θιεηδί γηα ηελ αιιαγή ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζηα άηνκα κε δηαθνξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Δίλαη ε νπζία ηεο πξνζαξκνζκέλεο θπζηθήο αγσγήο, ηεο έληαμεο θαη ηεο 

ελζσκάησζεο. Ζ ζρέζε ζηάζεο θαη ζπκπεξηθνξάο κπνξεί λα ζεσξεζεί έλαο θχθινο πνπ αιιάδεη 

θαη πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο. 

ηε ζεσξία ηεο ρεδηαζκέλεο πκπεξηθνξάο (Ajzen, 1991, 2000), ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη 

ην Δξσηεκαηνιφγην πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ παξνχζα έξεπλα, θεληξηθφο παξάγνληαο είλαη ε 
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πξφζεζε λα εθηειεζηεί κία ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά. Ζ πξφζεζε επεξεάδεηαη απφ ηηο ζηάζεηο 

απέλαληη ζε κία ζπκπεξηθνξά, ηηο ππνθεηκεληθέο λφξκεο θαη ηνλ έιεγρν αληηιακβαλφκελεο 

ζπκπεξηθνξάο. Δπνκέλσο, είλαη ζεκαληηθφ λα κειεηεζεί ε ζηάζε θαη ε πξφζεζε ησλ Κ.Φ.Α. θαη 

πνηνη παξάγνληεο ηηο επεξεάδνπλ, θαζψο απνηειέζκαηα εξεπλψλ δείρλνπλ φηη ε ζεηηθή ζηάζε 

ηνπο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κία ζεηηθή πξνζέγγηζε ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία ή 

κε Δ.Δ.Α. ζην γεληθφ ζρνιείν (Jansma, & French, 1994). 

Έρνπλ κειεηεζεί δηάθνξεο κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζηάζε ησλ ΚΦΑ απέλαληη 

ζηελ έληαμε παηδηψλ κε αλαπεξίεο ζην κάζεκά ηνπο. Έρεη βξεζεί φηη ε ζηάζε ηνπο είλαη 

πεξηζζφηεξν ζεηηθή φηαλ έρνπλ θαιχηεξε αθαδεκατθή πξνεηνηκαζία (Block & Rizzo, 1995; 

Conaster, Block & Lepore, 2000; Hutzler, Zach & Gafni, 2005; Kowalski & Rizzo, 1996; Rizzo 

& Kirkendall, 1995), πξνεγνχκελε εκπεηξία ζηε δηδαζθαιία καζεηψλ κε αλαπεξία (Block & 

Rizzo, 1995; Hutzler, Zach, Gafni, 2005; Kozub & Poretta, 1998; Schmidt-Gotz et al, 1994) θαη 

πςειφηεξε αληηιακβαλφκελε ηθαλφηεηα ζηε δηδαζθαιία καζεηψλ κε αλαπεξία (Block & Rizzo, 

1995; Kowalski & Rizzo, 1996; Rizzo & Kirkendall, 1995; Schmidt-Gotz et al, 1994). Δπίζεο, ην 

θχιν θαη ε ειηθία είλαη κεηαβιεηέο πνπ επηδξνχλ ζηε ζηάζε ησλ θαζεγεηψλ Φπζηθήο Αγσγήο. 

Κάπνηνη εξεπλεηέο δηαπίζησζαλ φηη νη γπλαίθεο έρνπλ επλντθφηεξε ζηάζε απφ ηνπο άλδξεο 

(Downs & Williams, 1994), ελψ άιινη δελ βξήθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

δχν θχισλ (Hodge et al, 2002; Rizzo & Vispoel, 1991). Οη DePauw θαη Goc Karp (1990) βξήθαλ 

φηη νη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία θαζεγεηέο θπζηθήο αγσγήο είραλ ιηγφηεξν ζεηηθή ζηάζε ζε ζρέζε 

κε ηνπο λεφηεξνπο ζπλαδέξθνπο ηνπο, ελψ άιιεο έξεπλεο έδεημαλ φηη δελ ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ 

ηεο ζηάζεο θαη ηεο ειηθίαο ησλ ΚΦΑ (Rizzo & Vispoel, 1991; Rizzo & Wright, 1988). Έρνπλ 

επίζεο κειεηεζεί θαη κεηαβιεηέο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ αιιαγή ηεο ζηάζεο θαη βξέζεθε 

φηη ε ζηάζε θνηηεηψλ ΦΑ βειηηψζεθε είηε έπεηηα απφ παξαθνινχζεζε καζεκάησλ 

Πξνζαξκνζκέλεο Φπζηθήο Αγσγήο (ΠΦΑ) θαη πξαθηηθή εμάζθεζε (Folsom-Meek, Nearing, & 

Kalakian, 2000; Hodge, & Jansma, 1999), είηε έπεηηα απφ ζπκκεηνρή ζε πξφγξακκα παξέκβαζεο 

(Folsom-Meek, Nearing, Groteluschen, & Krampf, 1999). 

ρεηηθά κε ηνλ δεχηεξν παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηε ζηάζε ησλ Κ.Φ.Α., ν ξφινο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ έρεη αλαγλσξηζηεί απφ πνιινχο θνξείο, φπσο ηελ U.N.E.S.C.O 

θαη ηελ Γηεζλή Παξανιπκπηαθή Δπηηξνπή (Γ.Π.Δ.). Ζ Γ.Π.Δ. απνηειεί ην αλψηαην δηνηθεηηθφ 

φξγαλν ηνπ Παξανιπκπηαθνχ Κηλήκαηνο, ην νπνίν έρεη σο θχξην κέιεκα ηελ νξγάλσζε ησλ 

Παξανιπκπηαθψλ Αγψλσλ (Π.Α.). Ζ επηηπρία ησλ Παξανιπκπηαθψλ Αγψλσλ θαη ε ηεξάζηηα 
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απήρεζε πνπ θαίλεηαη απφ ηα εθαηνκκχξηα ησλ ζεαηψλ πνπ ηνπο παξαθνινπζνχλ ηα ηειεπηαία 

ρξφληα (http://www.chinadaily.com.cn/paralympics/2008-09/08/), δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε 

ζρεδηαζκνχ αληίζηνηρσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ Παξανιπκπηαθήο Παηδείαο. Ζ 

Παξανιπκπηαθή Παηδεία ζθνπφ έρεη ηελ  ελζσκάησζε ησλ Παξανιπκπηαθψλ ηδεσδψλ ζην 

ζχζηεκα εθπαίδεπζεο κε ζηφρν λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κηα απνηειεζκαηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο 

πνπ ζα νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία ζεηηθψλ ζηάζεσλ θαη θαηαλφεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ 

καζεηψλ  πξνο ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη κε ΔΔΑ (Δπαγγειηλνχ, 2008).  

Ζ πξψηε θνξά πνπ ζρεδηάζηεθε έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ήηαλ κε αθνξκή ηνπο 

Παξανιπκπηαθνχο Αγψλεο ηεο Αηιάληα ην 1996, κε ηίηιν: “The Paralympics: An overview of 

the Paraolympic Games and people who participate” θαη αθνινχζεζαλ άιια ηέζζεξα ζηνπο 

αληίζηνηρνπο Παξανιπκπηαθνχο Αγψλεο. Σν πην πξφζθαην κε ηίηιν: “Get Set”, ζα εθαξκνζηεί 

ζηα πιαίζηα ηεο δηνξγάλσζεο ησλ Παξανιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ Λνλδίλνπ, ην 2012. Σα 

πξνγξάκκαηα απηά πεξηιακβάλνπλ έληππν θαη νπηηθναθνπζηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ην νπνίν 

πξννξίδεηαη γηα ην καζεηηθφ πιεζπζκφ θαη ηνπο Κ.Φ.Α. κε ζηφρν λα ελεξγνπνηήζεη ηελ θξηηηθή 

ζθέςε θαη ηε δεκηνπξγηθή θαληαζία ηνπο, ψζηε λα απνδψζνπλ ζεκαζίεο, λα εξκελεχζνπλ 

ξφινπο, λα πηνζεηήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο δξάζεο θαη λα πξνσζήζνπλ ηηο αμίεο πνπ 

πξνβάιιεη ην Γηεζλέο Παξανιπκπηαθφ Κίλεκα. ηελ Διιάδα, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

Παξανιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηεο Αζήλαο, ην 2004, ζρεδηάζηεθε θαη εθαξκφζηεθε ην εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ  κε ηίηιν: “Παξανιπκπηαθνί Αγψλεο – απφ ην 1960 ζην 2004”.  Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πεξηιακβάλεη έμη ελφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηζηνξία ησλ 

Παξανιπκπηαθψλ Αγψλσλ, ζηε δηνξγάλσζε ησλ αγψλσλ, ζηνπο Έιιελεο αζιεηέο, πεξηιακβάλεη 

επίζεο θαξηέιεο κε αζιεηηθέο θαη παηγληψδνπο κνξθήο δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη κηα 

βηληενθαζέηα κε ηίηιν «Παξανιπκπηαθνί Αγψλεο», κε ηα Παξανιπκπηαθά Αζιήκαηα, ηνπο 

θαλνληζκνχο ηνπο θαη ηνπο πξσηαγσληζηέο ηνπο. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ελεκέξσζε 

θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ζρεηηθά κε ζέκαηα δηεμαγσγήο ησλ Παξανιπκπηαθψλ Αγψλσλ, ε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή θαη ε αλάπηπμε ζεηηθήο ζηάζεο 

απέλαληη ζηα άηνκα κε αλαπεξία (Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ, 2004). 

Ζ κεγάιε αληαπφθξηζε θαη ε ζεκαζία ηεο Παξανιπκπηαθήο Παηδείαο ζηα ζρνιεία, 

νδήγεζε ηε Γηεζλή Παξανιπκπηαθή Δπηηξνπή λα ελζαξξχλεη πεξαηηέξσ πξνγξάκκαηα 

επαηζζεηνπνίεζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη ησλ θαζεγεηψλ/ηξηψλ. Ζ «Παξανιπκπηαθή Ζκέξα 

ζηα ρνιεία» (ΠΖ) δεκηνπξγήζεθε ππφ ηεο αηγίδα ηεο Γηεζλνχο θαη ηεο Δπξσπατθήο 
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Παξανιπκπηαθήο Δπηηξνπήο. ηφρνο ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα 

επαηζζεηνπνηήζεη θαη λα ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ζεηηθήο ζηάζεο ηφζν ησλ καζεηψλ/ηξηψλ 

ρσξίο αλαπεξίεο, φζν θαη ησλ θαζεγεηψλ/ηξηψλ Φπζηθήο Αγσγήο σο πξνο ηελ έληαμε παηδηψλ κε 

αλαπεξίεο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη πεξαηηέξσ σο πξνο ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηελ θνηλσλία.  

Ζ «Παξανιπκπηαθή Ζκέξα ζηα ρνιεία» απνηειεί έλα πνιχπιεπξν πξφγξακκα θαζψο 

γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζπλδπαζκφο πεξηζζφηεξσλ απφ δχν ζηξαηεγηθψλ. Οη 

ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ: α) πξνζνκνίσζε ηεο αλαπεξίαο κέζσ θηλεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ζπκκεηνρήο ζε Παξανιπκπηαθά Αζιήκαηα, β) ελεκέξσζε γηα ηελ 

"αλαπεξία" θαη ηνλ Παξανιπκπηαθφ Αζιεηηζκφ κέζσ πξνβνιήο βηληενθαζέηαο, γ) νκαδηθή 

ζπδήηεζε γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ αλαπεξία, δ) επαθή θαη παηρλίδη κε άηνκα κε δηαθνξεηηθέο 

αλαπεξίεο ε) ππνθξηηηθή ξφισλ θαη δ) θαιιηηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ 

Παξανιπκπηαθφ Αζιεηηζκφ. 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα κειεηήζεη ηελ επίδξαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«Παξανιπκπηαθή Ζκέξα ζηα ρνιεία» ζηνπο δχν παξάγνληεο ηεο ζεσξίαο ηεο ρεδηαζκέλεο 

πκπεξηθνξάο, νη νπνίνη είλαη ζηάζε θαη πξφζεζε, αιιά θαη πσο απηνί νδεγνχλ ζηελ πξαγκαηηθή 

ζπκπεξηθνξά. Γεπηεξεχσλ ζθνπφο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηελ επίδξαζε ηεο αθαδεκατθήο 

πξνεηνηκαζίαο θαη ηεο πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο κε άηνκα κε αλαπεξίεο ζηνπο παξάγνληεο πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ ζε ζρέζε κε ηελ επίδξαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο (ΠΖ).  

 

2. Μέζνδνο 

2.1. Γείγκα 

ηελ παξνχζα έξεπλα ζπκκεηείραλ 196 θαζεγεηέο/ηξηεο Φπζηθήο Αγσγήο (ειηθίαο 

44,1±5,7 εηψλ), νη νπνίνη ήηαλ δηνξηζκέλνη ή αλαπιεξσηέο ζε γεληθά ζρνιεία ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, ζε έμη πφιεηο ηεο Βφξεηαο Διιάδαο. Απφ ηνπο 196 θαζεγεηέο/ηξηεο νη 87 ήηαλ 

άλδξεο (ειηθίαο 45,1±5,7) θαη νη 109 γπλαίθεο (ειηθίαο 43,3±5,5). Οη 100 απφ ηνπο 

θαζεγεηέο/ηξηεο Φπζηθήο Αγσγήο απνηέιεζαλ ηελ νκάδα παξέκβαζεο, ελψ νη ππφινηπνη 96 

απνηέιεζαλ ηελ νκάδα ειέγρνπ.  

 

2.2. ξγαλν κέηξεζεο 

Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ κνηξάζηεθαλ δχν εξσηεκαηνιφγηα. Σν πξψην 

εξσηεκαηνιφγην πεξηειάκβαλε εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηα αληηθείκελα ηεο ζεσξίαο ηεο 
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ρεδηαζκέλεο πκπεξηθνξάο. πγθεθξηκέλα ππήξραλ 4 εξσηήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ πξφζεζε, 6 

εξσηήζεηο γηα ηηο ζηάζεηο απέλαληη ζηε ζπκπεξηθνξά, 3 γηα ηηο ππνθεηκεληθέο λφξκεο, 3 γηα ηνλ 

αληηιακβαλφκελν έιεγρν ζπκπεξηθνξάο θαη 7 γηα ηελ πξαγκαηηθή ζπκπεξηθνξά. Αληίζηνηρα 

εξσηήκαηα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε κειέηεο ζηάζεο θαη ζπκπεξηθνξάο ζηελ Διιάδα 

(Tsorbatzoudis, 2005; Tsorbatzoudis, & Emmanouilidou, 2005). Ζ δφκεζε θάζε αληηθεηκέλνπ 

έγηλε κε βάζε ηηο ππνδείμεηο ηνπ Ajzen (2002). Οη απαληήζεηο δφζεθαλ ζε κία 7-βάζκηα θιίκαθα 

ηχπνπ Likert, φπσο πξνηείλεηαη απφ ηνλ Ajzen (2000), κε ην 1 λα δειψλεη ην πην αξλεηηθφ θαη ην 

7 ην πην ζεηηθφ ζθνξ. Σν δεχηεξν πεξηειάκβαλε εξσηήζεηο, νη νπνίεο αθνξνχζαλ ζηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζρεηηθά κε ηα άηνκα κε 

αλαπεξίεο, ηελ πξνεγνχκελε δηδαθηηθή εκπεηξία ηνπο ζε καζεηέο/ηξηεο κε θαη ρσξίο αλαπεξίεο, 

θαζψο θαη ηελ αληίιεςή ηνπο ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα δηδάμνπλ ζε 

άηνκα κε αλαπεξίεο. 

 

2.3. Πξόγξακκα παξέκβαζεο - δηαδηθαζία 

Ζ νκάδα παξέκβαζεο παξαθνινχζεζε ην πξφγξακκα ΠΖ, ην νπνίν δηήξθεζε δχν 

εκέξεο θαη πεξηιάκβαλε δέθα δξαζηεξηφηεηεο: 1) Αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, 2) πλέληεπμε απφ 

έλαλ Παξανιπκπηνλίθε, 3) Παηρλίδηα Πξνζπειαζηκφηεηαο, 4) Παηρλίδηα - Αζιεηηθή ηαμηλφκεζε, 

5) Καζηζηφ Βφιετ, 6) Goalball, 7) Καιαζνζθαίξηζε ζε Αλαπεξηθφ Ακαμίδην, 8) Boccia, 9) 

Πνδφζθαηξν ηπθιψλ θαη 10) Κιαζζηθφο Αζιεηηζκφο. Οη πέληε δξαζηεξηφηεηεο έγηλαλ ηε κία 

εκέξα θαη νη άιιεο πέληε δξαζηεξηφηεηεο ηε δεχηεξε εκέξα. Ζ θάζε δξαζηεξηφηεηα δηαξθνχζε 

20 ιεπηά. Οη θαζεγεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ρσξίζηεθαλ ηπραία ζε 5 ηζάξηζκεο νκάδεο, νη νπνίεο 

ζπκκεηείραλ θπθιηθά ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο.  

Οη ΚΦΑ ηεο νκάδαο παξέκβαζεο ζπκπιήξσζαλ ηα Δξσηεκαηνιφγηα δχν θνξέο: α) ηελ 

πξψηε κέξα, πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Παξανιπκπηαθή Ζκέξα ζηα ρνιεία» θαη β) 

ηε δεχηεξε κέξα, ακέζσο κεηά ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη ΚΦΑ ηεο νκάδαο ειέγρνπ δε 

ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα. Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ απφ ηελ νκάδα ειέγρνπ έγηλε ιίγεο 

εκέξεο κεηά ηε ζπιινγή απφ ηελ νκάδα παξέκβαζεο.  

 

2.4. ηαηηζηηθή αλάιπζε 

Ζ θχξηα ππφζεζε ηεο έξεπλαο, πνπ αθνξά ζηελ επίδξαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«Παξανιπκπηαθή Ζκέξα ζηα ρνιεία» ζηε ζηάζε θαη ηελ πξφζεζε εμεηάζηεθε κε Αλάιπζε 
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πλδηαθχκαλζεο ηεζζάξσλ παξαγφλησλ κε επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο (2x2x2x2 

MANCOVA). Πξαγκαηνπνηήζεθαλ independent-samples t test κεηαμχ ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη 

ηεο νκάδαο παξέκβαζεο, απηψλ πνπ είραλ αθαδεκατθή πξνεηνηκαζία θαη πξνεγνχκελε εκπεηξία 

κε καζεηή/ηξηα κε Δ.Δ.Α. θαη/ή αλαπεξίεο θαη απηψλ πνπ δελ είραλ, πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε γηα ηελ εχξεζε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ηνπο, Δπίζεο, έγηλαλ paired-samples t test γηα 

φιεο ηηο νκάδεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ψζηε λα δηαπηζησζνχλ νη δηαθνξέο ηνπο πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε. 

 

 

3. Απνηειέζκαηα 

ηελ πξψηε κέηξεζε ππνινγίζηεθε ν ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο a Cronbach γηα θάζε κία 

απφ ηηο πέληε ππνθιίκαθεο ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ. Ο δείθηεο αμηνπηζηίαο γηα ηε ζηάζε ήηαλ a= 

.821, γηα ηελ πξφζεζε a= .891 θαη γηα ηελ πξαγκαηηθή ζπκπεξηθνξά a= .923. Καη νη ηξεηο 

ππνθιίκαθεο παξνπζίαζαλ πςειφ δείθηε αμηνπηζηίαο.  

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ππήξμαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο θαη ζηνπο ηξεηο 

παξάγνληεο (πξφζεζε, ζηάζε θαη πξαγκαηηθή ζπκπεξηθνξά) πξηλ θαη κεηά ην πξφγξακκα 

παξέκβαζεο, αιιά θαη κεηαμχ ηεο νκάδαο παξέκβαζεο θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ (p< .05). Οη 

κέζνη φξνη ηεο νκάδαο παξέκβαζεο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 1. 

 

Πίλαθαο 1. Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ηεο νκάδαο παξέκβαζεο πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε 

Δμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο Μ.Ο. Σ.Α. 

Μέηξεζε Αξρηθή Σειηθή Αξρηθή Σειηθή 

Πξφζεζε 4,24 5,11 1,23 1,11 

ηάζε 4,88 5,68 ,88 ,67 

Πξαγκαηηθή ζπκπεξηθνξά 4,71 5,43 1,09 ,83 

      εκείσζε: Μ.Ο.: Μέζνο φξνο, Σ.Α.: Σππηθή απφθιηζε. 

 

Σν t test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα έδεημε φηη ε νκάδα παξέκβαζεο παξνπζίαζε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά κε ηελ νκάδα ειέγρνπ κεηά ηελ παξέκβαζε σο πξνο ηνλ παξάγνληα πξφζεζε 

(t = -3,568, p < .01), ηνλ παξάγνληα ζηάζε (t = -4,899, p < .01) θαη ηνλ παξάγνληα πξαγκαηηθή 
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ζπκπεξηθνξά (t = -3,26, p < .01). Οη ΚΦΑ ηεο νκάδαο παξέκβαζεο, φπσο θαίλεηαη απφ ηνπο 

κέζνπο φξνπο (πίλαθαο 2), είραλ πην ζεηηθή πξφζεζε απφ εθείλνπο ηεο νκάδαο ειέγρνπ, 

ζεηηθφηεξε ζηάζε απέλαληη ζηελ έληαμε θαη πην πςειφ κέζν φξν ζηνλ παξάγνληα πξαγκαηηθή 

ζπκπεξηθνξά. 

 

Πίλαθαο 2.  Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ δύν νκάδσλ ζηε κέηξεζε κεηά ηελ παξέκβαζε 

Δμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο Μ.Ο. Σ.Α. 

Οκάδα Δ(96) Π(100) Δ (96) Π (100) 

Πξφζεζε 4,50 5,11 1,28 1,11 

ηάζε 5,11 5,68 ,94 ,67 

Πξαγκαηηθή ζπκπεξηθνξά 4,96 5,43 1,16 ,83 

       εκείσζε: Δ: Οκάδα ειέγρνπ, Π: Οκάδα παξέκβαζεο, Μ.Ο.: Μέζνο φξνο, Σ.Α.: Σππηθή 

απφθιηζε. 

 

Γελ ππήξρε αιιειεπίδξαζε ηεο αθαδεκατθήο πξνεηνηκαζίαο θαη ηεο πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο 

κε ηελ νκάδα θαη ηε κέηξεζε ζε θαλέλαλ απφ ηνπο παξάγνληεο.  

4.  πδήηεζε 

Ζ ζεηηθή επίδξαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηε ζηάζε ησλ ΚΦΑ είλαη πηζαλφ λα νθείιεηαη 

ζηε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ηνπ, θαζψο νη ΚΦΑ απέθηεζαλ γλψζεηο ζε ζέκαηα αλαπεξίαο θαη 

εκπεηξία ζπλεξγαζίαο κε άηνκα κε αλαπεξίεο. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά, φπσο έρεη δηαπηζησζεί 

ζε πξνεγνχκελεο έξεπλεο (Folsom-Meek & Rizzo, 2002; Kowalski & Rizzo, 1996; Kozub & 

Poretta, 1998), απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο δηακφξθσζεο ηεο ζηάζεο.  

Ζ βειηίσζε ηεο ζηάζεο ησλ ΚΦΑ κεηά ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη 

ζχκθσλε θαη κε άιιεο έξεπλεο, νη νπνίεο δηαπίζησζαλ δηαθνξά πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ. Οη Hodge θαη Jansma (1999) κεηά ηελ παξαθνινχζεζε καζήκαηνο ζηελ ΠΦΑ, 

αιιά θαη πξαθηηθήο βξήθαλ ηε ζηάζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ πην επλντθή ζηε δεχηεξε κέηξεζε. 

Οκνίσο θαη ζηελ έξεπλα ηνπ Hodge (1998) ηα άηνκα πνπ παξαθνινχζεζαλ καζήκαηα ΠΦΑ κε 

πξαθηηθή εμάζθεζε είραλ ζεηηθφηεξεο ζηάζεηο απέλαληη ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε 

Δ.Δ.Α. θαη/ή αλαπεξίεο. ηελ έξεπλα ησλ Hodge θαη Jansma (1997/98) δηαθνξά ζηηο ζηάζεηο 

ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ΦΑ βξέζεθε κφλν απέλαληη ζηε δηδαζθαιία καζεηψλ/ηξηψλ κε καζεζηαθέο 
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δπζθνιίεο θαη φρη απέλαληη ζε καζεηέο/ηξηεο κε ειαθξηά πξνο κέηξηα θαη κέηξηα πξνο ζνβαξή 

λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Ζ κειέηε ηεο επίδξαζεο ελφο καζήκαηνο ΠΦΑ απφ ηελ Folsom-Meek 

θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο (2000) έδεημε επίζεο αιιαγή ησλ ζηάζεσλ ησλ ΚΦΑ κεηά ηελ 

παξαθνινχζεζή ηνπ. ια ηα παξαπάλσ πξνγξάκκαηα ζπλδχαδαλ ηε ζεσξία ζρεηηθά κε ηελ 

αλαπεξία κε ηελ πξαθηηθή εκπεηξία θαη ηελ επαθή κε άηνκα κε αλαπεξίεο, φπσο θαη ην 

πξφγξακκα πνπ εθαξκφζηεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα. 

Χζηφζν, ππάξρνπλ θαη έξεπλεο, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε 

ηεο παξνχζαο κειέηεο. Ο Hodge θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2000), κειεηψληαο ηελ επίδξαζε δχν 

πξνγξακκάησλ πξαθηηθήο εκπεηξίαο ζηε ζηάζε δχν νκάδσλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ΦΑ, δηαπίζησζαλ 

φηη δελ ππήξραλ δηαθνξέο ζηε ζηάζε ηνπο έπεηηα απφ ηελ παξαθνινχζεζε θαη ησλ δχν 

πξνγξακκάησλ. Οη Jarvis θαη French (1990) εθάξκνζαλ έλα δηήκεξν πξφγξακκα παξέκβαζεο 

ζε ΚΦΑ, ην νπνίν πεξηιάκβαλε ελεκέξσζε γηα ηελ έληαμε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε αλαπεξίεο, 

εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο, πξνζαξκνγή παηρληδηψλ, αζιήκαηα γηα άηνκα κε αλαπεξίεο, ελψ νη 

ΚΦΑ ζπκκεηείραλ ελεξγά ζε ζπδεηήζεηο, παηρλίδηα ξφισλ θαη πξνζνκνηψζεηο δηάθνξσλ 

θαηαζηάζεσλ αλαπεξίαο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ππήξμε κία ζεηηθή αιιαγή ζηηο ζηάζεηο 

ηεο νκάδαο παξέκβαζεο, σζηφζν δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 

Ζ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο «Παξανιπκπηαθή Ζκέξα ζηα ρνιεία» νδήγεζε ζηε 

βειηίσζε ηεο πξφζεζεο ησλ ΚΦΑ σο πξνο ηελ έληαμε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε Δ.Δ.Α. θαη/ή 

αλαπεξίεο ζην κάζεκα ηεο ΦΑ ζην γεληθφ ζρνιείν. πσο πξναλαθέξζεθε ε πξφζεζε είλαη ν πην 

ηζρπξφο παξάγνληαο πξφβιεςεο ηεο ζπκπεξηθνξάο, άξα ε βειηίσζή ηεο ζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ 

πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο νη ΚΦΑ λα εληάμνπλ ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο κε Δ.Δ.Α. θαη/ή 

αλαπεξίεο ζην κάζεκά ηνπο ζην γεληθφ ζρνιείν. 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ Oh θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (2010) ε πξφβιεςε ηεο 

πξφζεζεο εμαξηήζεθε απφ  ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία θαη απφ ηελ αληηιακβαλφκελε ηθαλφηεηα 

δηδαζθαιίαο. ηελ παξνχζα έξεπλα νη ΚΦΑ ηεο νκάδαο παξέκβαζεο δήισζαλ ζηελ πξψηε 

κέηξεζε φηη ε πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπο κε άηνκα κε αλαπεξίεο ήηαλ ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

απιά ηθαλνπνηεηηθή, ελψ ε αληηιακβαλφκελε ηθαλφηεηα δηδαζθαιίαο ηνπο φρη θαιή. Δίλαη πηζαλφ 

ην πξφγξακκα λα έδξαζε ζεηηθά, κέζα απφ ηελ επαθή ηνπο, ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία 

κε ηα άηνκα κε αλαπεξία πνπ ζπκκεηείραλ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε βειηίσζε ησλ άιισλ 

παξαγφλησλ, λα έγηλε θαη ε πξφζεζε πην ζεηηθή σο πξνο ηελ έληαμε. Οη Ammah θαη Hodge 

(2005) ζεψξεζαλ φηη ε αλεπαξθήο πξνεηνηκαζία ησλ ΚΦΑ γηα λα εληάμνπλ καζεηέο κε αλαπεξία 
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ζηε ΦΑ ζα απνδπλάκσλε ηελ πξφζεζή ηνπο λα απνδψζνπλ ηελ επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά γηα κηα 

απνηειεζκαηηθή έληαμε απηψλ ησλ παηδηψλ ζην κάζεκα. ηελ παξνχζα κειέηε νη ΚΦΑ θάλεθε 

λα έρνπλ φρη θαιή εθπαηδεπηηθή πξνεηνηκαζία. Δπνκέλσο, ππήξραλ πεξηζψξηα απφ ηελ πξψηε 

κέηξεζε λα βειηησζεί ε πξφζεζε κε ηελ παξέκβαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε πεξηερφκελν πνπ 

έδσζε θαη γλψζεηο, αιιά θαη εξεζίζκαηα θαη πεγέο, ψζηε λα ελεκεξσζνχλ νη ΚΦΑ θαηάιιεια 

γηα λα είλαη επηηπρήο ε έληαμε. 

Δπίζεο, θάλεθε φηη ε πξνεγνχκελε εκπεηξία θαη ε αθαδεκατθή πξνεηνηκαζία δελ 

επέδξαζαλ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο, ψζηε λα βειηησζνχλ νη ζηάζεηο 

ησλ ΚΦΑ θαη νη άιινη παξάγνληεο πνπ εξεπλήζεθαλ. Σν γεγνλφο απηφ έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε 

άιιεο έξεπλεο (Hutzler, et al, 2005; Meegan, & MacPhail, 2006; Ozer, et al, 2010; Rizzo, & 

Wright, 1988). Οη δχν απηέο κεηαβιεηέο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηνπο ΚΦΑ λα δηακνξθψζνπλ ηηο 

ζηάζεηο ηνπο θαη είλαη απαξαίηεην λα δνζεί έκθαζε απφ ηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα θαη φινπο 

ηνπο θνξείο πνπ αλαιακβάλνπλ λα επηκνξθψζνπλ ηνπο ΚΦΑ, ψζηε ζε ζπλδπαζκφ κε ηέηνηα 

πξνγξάκκαηα λα πξνθχπηνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα. 

 

 

 

5. πκπεξάζκαηα  

Οη παξάγνληεο ζηάζε θαη πξφζεζε, φζν πην ζεηηθνί είλαη, ζε ηφζν πην επλντθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ ΚΦΑ σο πξνο ηελ έληαμε κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο 

ρεδηαζκέλεο πκπεξηθνξάο. Ο ζρεδηαζκφο, ινηπφλ θαη ε εθαξκνγή ηέηνησλ παξεκβαηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αιιαγή ηεο ζηάζεο ησλ ΚΦΑ, ηεο πξφζεζεο θαη ησλ άιισλ 

παξαγφλησλ απέλαληη ζηελ έληαμε ζεσξείηαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο. Ζ αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο 

ηέηνησλ πξνγξακκάησλ είλαη επηηαθηηθή, θαζψο κέζα απφ απηά νη ΚΦΑ απνθηνχλ γλψζεηο, 

έξρνληαη ζε επαθή κε άηνκα κε αλαπεξίεο, καζαίλνπλ λα αληηκεησπίδνπλ ηηο δπζθνιίεο ζηελ 

πξάμε, ζπδεηνχλ θαη ιχλνπλ ηηο απνξίεο ηνπο θαη έηζη κπνξεί λα επαηζζεηνπνηεζνχλ θαη λα 

εληάμνπλ ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο κε Δ.Δ.Α. θαη/ή αλαπεξίεο ζην κάζεκά ηνπο ελεξγά, ρσξίο λα 

ηνπο αθήλνπλ κφλνπο/εο απιά λα παξαθνινπζνχλ. Έηζη, ε έληαμε ζα είλαη απνηειεζκαηηθή θαη 

επηηπρήο θαη νη καζεηέο κε Δ.Δ.Α. θαη/ή αλαπεξίεο, αιιά θαη νη καζεηέο/ηξηεο ρσξίο αλαπεξίεο 

θαη νη ίδηνη νη ΚΦΑ ζα κπνξνχλ λα απνιακβάλνπλ ηα νθέιε ηεο, μεπεξλψληαο εκπφδηα θαη 

αλεζπρίεο. 
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Σν πξφγξακκα "Παξανιπκπηαθή Ζκέξα ζηα ρνιεία" ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη 

επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα γηα φινπο ηνπο ΚΦΑ, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο κπνξνχλ λα ην 

εθαξκφζνπλ ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηέο ηνπο ρσξίο αλαπεξίεο, ψζηε λα ηνπο επαηζζεηνπνηήζνπλ 

θαη λα ηνπο νδεγήζνπλ ζηελ απνδνρή ησλ ζπκκαζεηψλ/ηξηψλ ηνπο κε Δ.Δ.Α. θαη/ή αλαπεξίεο. 

εκαληηθφηεξν, φκσο, ζα ήηαλ αλ ε «Παξανιπκπηαθή Ζκέξα ζηα ρνιεία» κπνξνχζε λα 

εληαρζεί ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο θπζηθήο αγσγήο ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ, κε ζθνπφ ηελ 

αλάπηπμε επλντθψλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζηνπο καζεηέο κε αλαπεξίεο, έηζη ψζηε 

ε έληαμή ηνπο ζην γεληθφ ζρνιείν λα είλαη επηηπρήο. 

 

6. Πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο έξεπλεο 

πλίζηαηαη πεξαηηέξσ έξεπλα σο πξνο ηελ επαλεθηίκεζε ηεο ζηάζεο  θαη ηεο πξφζεζεο 

ησλ ΚΦΑ θαη ησλ άιισλ παξαγφλησλ κεηά απφ ρξνληθφ δηάζηεκα δχν σο νθηψ κελψλ κεηά ηελ 

παξέκβαζε, ψζηε λα δηαπηζησζεί εάλ η‟ απνηειέζκαηα εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη. Δπίζεο, ε 

Παξανιπκπηαθή Ζκέξα ζηα ρνιεία» κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε κεγαιχηεξε δηάξθεηα θαη λα 

ζπγθξηζνχλ ηα απνηειέζκαηα. ην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ 

θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ή λα αιιάμνπλ θάπνηεο, ψζηε λα δηαπηζησζεί, εάλ θάπνηεο απφ απηέο 

κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε πην ηζρπξά απνηειέζκαηα. Σέινο, ζπλίζηαηαη ε κειέηε θαη άιισλ 

κεηαβιεηψλ, εθηφο ηεο αθαδεκατθήο πξνεηνηκαζίαο θαη ηεο πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο, φπσο ε 

αληηιακβαλφκελε ηθαλφηεηα δηδαζθαιίαο, ην είδνο θαη ην επίπεδν ηεο αλαπεξίαο ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ, ηνλ εμνπιηζκφ πνπ δηαζέηνπλ ζηα ζρνιεία ηνπο θαη ηε ζπλεξγαζία κε 

ζπλαδέξθνπο, ηελ ειηθία, ην θχιν θαη ηα ρξφληα ζηελ εθπαίδεπζε, θαζψο θαη ε πξνεγνχκελε 

ζπκκεηνρή ησλ ΚΦΑ ζε αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα. 
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Παξφιν πνπ ε έληαμε αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (ε.ε.α) πξνβάιιεηαη ζηελ 

επίζεκε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή σο αλαγθαηφηεηα, ζηελ πξάμε νη επθαηξίεο ζπλεξγαζίαο απηψλ 

ησλ καζεηψλ κε καζεηέο Γεληθήο Αγσγήο (Γ.Α.), είλαη ιίγεο.. Μέζα απφ ηε κειέηε ηνπ 

ζπζηήκαηνο αμηψλ ζην νπνίν βαζίδνληαη σο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο, ηφζν ε Παηδαγσγηθή ηεο 

Έληαμεο φζν θαη ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (Π.Δ.), πξνέθπςε ε εθηίκεζε φηη ε Π.Δ. ζα 

κπνξνχζε λα  απνηειέζεη φρεκα γηα ηελ έληαμε ησλ παηδηψλ κε ε.ε.α ζην γεληθφ ζρνιείν. θνπφο 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, πνπ απνηειεί κέξνο κεηαπηπρηαθήο έξεπλαο, ήηαλ λα δηεξεπλεζεί αλ έλα 

θνηλφ πξφγξακκα  Π.Δ γηα καζεηέο γεληθήο θαη εηδθήο αγσγήο.,  κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο ζηάζεηο 

ησλ γνλέσλ ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηελ πξννπηηθή έληαμεο ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α ζην Γεληθφ 

ρνιείν. Χο εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή επηιέρηεθε ε Έξεπλα Γξάζεο. Απφ ηελ αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ ηνπ Ζκεξνινγίνπ πκκεηνρηθήο Παξαηήξεζεο θαζψο θαη ησλ απαληήζεσλ ησλ 

γνλέσλ ζε εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ, πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη ππήξμε αμηνζεκείσηε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ ζηάζεσλ ησλ γνλέσλ ησλ καζεηψλ Γ.Α.  απέλαληη ζηνπο καζεηέο κε λνεηηθή 

πζηέξεζε θαη απέλαληη ζηελ πξννπηηθή ηεο έληαμεο ηνπο. Αμηφινγε επίζεο δηαθνξνπνίεζε 

πξνέθπςε θαη ζηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α. απέλαληη ζε απηήλ ηελ πξννπηηθή. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, Έληαμε καζεηώλ κε  Ννεηηθή Τζηέξεζε, Έξεπλα 

Γξάζεο  

mailto:afilippaki@edc.uoc.gr
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1. Δηζαγσγή 

Ζ δεκηνπξγία ελφο ״ρνιείνπ γηα φινπο״  απνηειεί έλα θαίξην δεηνχκελν ζην 

ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. κσο, αθφκα θαη ζήκεξα, θαληάδεη σο έλα καθξηλφ 

φξακα θάπνησλ ״ξνκαληηθψλ״ εθπαηδεπηηθψλ, αθνχ ε ππάξρνπζα εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή κπνξεί λα εγγπάηαη ζεσξεηηθά θαη κε ξεηνξηθή δεηλφηεηα ηελ έληαμε ησλ 

αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (ε.ε.α.) ζην Γεληθφ ρνιείν, φκσο ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ειάρηζηα βήκαηα έρνπλ γίλεη πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Μέζα απφ 

ηελ δηεξεχλεζε ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο, θαζψο θαη κέζα απφ θάπνηα 

πξνθαηαξθηηθή κειέηε πνπ έγηλε ζηε ζρνιηθή πξάμε, πξνέθπςε ε εθηίκεζε πσο ε 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζα κπνξνχζε λα δηαδξακαηίζεη έλα πξσηαξρηθφ ξφιν 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πξαγκάησζεο ηεο Παηδαγσγηθήο  ηεο Έληαμεο (Filippaki & 

Kalatsidaki, 2011). 

 Ζ Παηδαγσγηθή ηεο Έληαμεο θαη ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε απνηεινχλ 

δχν παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ πνιιά θνηλά ζεκεία ζε φηη αθνξά ζηηο 

αμίεο, ζηνπο ζθνπνχο, ζηηο κεζφδνπο θαη ζηηο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο (Ληαξάθνπ, 

2002). Καη νη δχν παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο αμηνπνηνχλ ηα βηψκαηα ησλ καζεηψλ, 

πξνσζνχλ ηε ζπλεξγαζία, ππνζηεξίδνπλ ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε, εθαξκφδνπλ 

βησκαηηθέο ηερληθέο θαη θπξίσο δελ απνκνλψλνπλ ηνπο καζεηέο κέζα ζηηο ζρνιηθέο 

αίζνπζεο, αιιά αληίζεηα δεκηνπξγνχλ γέθπξεο επηθνηλσλίαο ηφζν κεηαμχ ηνπο, φζν 

θαη κε ην  επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Ηδηαίηεξα γηα ηνπο καζεηέο κε ε.ε.α., 

θξίλεηαη πνιχ ζεκαληηθή ε πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο δηαχισλ επηθνηλσλίαο ηφζν κε 

ηνπο καζεηέο Γεληθήο Αγσγήο (Γ.Α.) φζν θαη κε φια ηα εκπιεθφκελα ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πξφζσπα, φπσο είλαη νη εθπαηδεπηηθνί Γ.Α. θαζψο θαη νη 

ίδηνη νη γνλείο ησλ καζεηψλ Γ.Α.. ηελ παξνχζα εξγαζία, πνπ απνηειεί κέξνο 

κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο Α Δπηπεδνπ (Φηιηππάθε, 2009) παξνπζηάδεηαη ε επίδξαζε 

ηεο εθαξκνγήο ελφο θνηλνχ πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο γηα 

καζεηέο Γεληθήο θαη Δηδηθήο Αγσγήο ζηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ ησλ καζεηψλ Γ.Α,. 

απέλαληη ζηελ έληαμε καζεηψλ κε ε.ε.α.ζην Γεληθφ ρνιείν. 

 

2. Γηαθνξνπνίεζε ησλ ζηάζεσλ γνλέσλ ησλ καζεηώλ Γ.Α.. Δξεπλεηηθή 

Πξνζέγγηζε 

Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο πξνέθπςε απφ ην γεγνλφο φηη, ηφζν 

δηεζλψο φζν θαη ζηε ρψξα καο, ελψ ζεσξεηηθά ππάξρεη απνδνρή ηεο αλαγθαηφηεηαο 

ηεο έληαμεο ησλ παηδηψλ κε ε.ε.α. ζηελ Γεληθή Δθπαίδεπζε, ζηε πξαγκαηηθφηεηα δελ 
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έρεη γίλεη επαξθήο έξεπλα γηα ην πνηεο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο ζα κπνξνχζαλ λα 

είλαη ηα κέζα ή ηα εξγαιεία γηα ηελ πξνψζεζε ηεο έληαμεο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. 

πγθεθξηκέλα νη Rose & Grosvenor (2001) ηνλίδνπλ φηη πξέπεη ηελ αλάγθε λα 

δνζεί κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ έξεπλα γηα ην πνηα εθπαηδεπηηθή πξφηαζε ή πξαθηηθή 

είλαη πεξηζζφηεξν εθηθηή θαη απνηειεζκαηηθή γηα ηελ πξαγκάησζε ηεο Έληαμεο. 

Παξνπζηάδνπλ ηελ αληίθαζε αλάκεζα ζην γεγνλφο φηη έρνπλ δεκνζηεπηεί πνιιέο 

κειέηεο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο ηεο Παηδαγσγηθήο ηεο Έληαμεο, φκσο δελ 

έρεη πξαγκαηνπνηεζεί επαξθήο έξεπλα ζην δηεζλή ρψξν, πνπ ζα κπνξνχζε λα 

ηεθκεξηψζεη ην αλ θαη ζε πνην βαζκφ, θάπνηα ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή 

(ίζσο γηα παξάδεηγκα ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε) κπνξεί λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πξνψζεζεο θαη ηεο ελίζρπζεο ηεο 

Έληαμεο. 

Ζ Tilstone (2000) επηζεκαίλεη πσο παξφιν πνπ ε έληαμε καζεηψλ ζε ζρνιεία 

Γεληθήο Δθπαίδεπζεο είλαη πιήξσο ζεκειησκέλε λνκνζεηηθά ζε φιεο ζρεδφλ ηηο 

επξσπατθέο ρψξεο, ε έληαμε ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε παξακέλεη πξνβιεκαηηθή. 

Σνλίδεη πσο ελψ νη εθπαηδεπηηθνί θαη άιινη αξκφδηνη θνξείο απνδέρνληαη γεληθά ηηο 

αλζξσπηζηηθέο δηαζηάζεηο ηεο έληαμεο, ε έξεπλα γηα  ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

εθαξκνγήο θάπνησλ κεζφδσλ, (ίζσο γηα παξάδεηγκα ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

Π.Δ.), παξακέλεη ειιηπήο. 

Οη δηαπηζηψζεηο γηα ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάγθε, 

φπσο θαηαγξάθεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα, γηα αλαδηνξγάλσζε θαη βειηίσζε ηεο Δ.Α 

ζηε ρψξα καο (Παληειηάδνπ, 2004), αλέδεημε ηελ αλαγθαηφηεηα δηεξεχλεζεο ζηα 

πιαίζηα κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο Α Δπηπέδνπ, ηεο δπλαηφηεηαο λα αμηνπνηεζεί ε 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε σο φρεκα γηα ηελ έληαμε ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α. ζηε 

Γεληθή Δθπαίδεπζε. Δλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο 

ζηάζεο ησλ γνλέσλ ησλ καζεηψλ Γ.Α., ζηελ πξννπηηθή Έληαμεο ησλ καζεηψλ Δ.Α. 

ζην Γεληθφ ρνιείν..  

 

2.1. Μεθοδολογική Πποζέγγιζη 

Χο κεζνδνινγηθή ζηξαηεγηθή επηιέρηεθε ε Έξεπλα Γξάζεο έρνληαο σο βάζε 

ηελ άπνςε ηνπ Hoyle (1972) ζχκθσλα κε ηελ νπνία, δελ πξέπεη λα ππνηηκάηαη ν 

ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ εθαξκνγή θάπνηαο  θαηλνηνκίαο ζηε εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία αθνχ ν ξφινο ηνπ  είλαη ζεκαληηθφο γηα ηξεηο ιφγνπο: α) Έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα εθαξκφζεη αλεμάξηεηα θαηλνηνκίεο ζε επίπεδν ηάμεο β) Μπνξεί λα 
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ελεξγήζεη σο «πξσηνπφξνο» ηεο θαηλνηνκίαο κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ γ) Σειηθά 

είλαη εθείλνο ν νπνίνο ζα πξέπεη λα πεηξακαηηζηεί κε θάπνηα θαηλνηνκίαο ζε επίπεδν 

ηάμεο. Οχησο ή άιισο, ζχκθσλα κε ηνλ ίδην, ε ζπκκεηνρή ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζε 

Έξεπλα Γξάζεο κέζα ζε έλα έληνλα ηερλνθξαηηθφ θιίκα φπσο απηφ πνπ επηθξαηεί 

ζήκεξα ζην ειιεληθφ ζρνιείν, απνηειεί απφ κφλε ηεο κηα πξαγκαηηθή θαηλνηνκία! 

χκθσλα κε ηνπο Καηζαξνχ & Σζάθν (2006), ε Έξεπλα Γξάζεο δελ 

θαηαιήγεη ζηε δηαηχπσζε γεληθεπκέλσλ λφκσλ θαη γη‟ απηφ δελ πξνυπνζέηεη 

αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα. ηα δείγκαηα ησλ πνζνηηθψλ εξεπλψλ αληηπαξαζέηεη ηε 

«πεξίπησζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ηάμεο». Έηζη, δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

απεηέιεζαλ  νη καζεηέο (18 ζπλνιηθά) ελφο ηκήκαηνο ηεο Σ΄ Σάμεο ηνπ Γεληθνχ 

ρνιείνπ θαη 5 καζεηέο κε ειαθξηά θαη κέηξηα Ννεηηθή Τζηέξεζε (Ν.Τ.) πνπ 

θνηηνχζαλ  ζην  Δηδηθφ ρνιείν, ην νπνίν  ζπζηεγάδεηαη κε ην Γεληθφ. Σα 

κεζνδνινγηθά εξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ επηιέρηεθαλ ήηαλ ε ζπκκεηνρηθή 

παξαηήξεζε  θαη ην Δξσηεκαηνιφγην. χκθσλα κε ηνλ Βάκβνπθα (2006), ε 

παξαηήξεζε είλαη ίζσο ε πην ζεκαληηθή κέζνδνο έξεπλαο θαη ηερληθή ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ. Δηδηθφηεξα, ε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε, πνπ αξρηθά εθάξκνζαλ 

εζλνιφγνη θαη εζνιφγνη, ζπλίζηαηαη ζην λα δεη ν παξαηεξεηήο – εξεπλεηήο ηε δσή 

ηεο νκάδαο πνπ κειεηά, λα ζπκκεηέρεη αβίαζηα ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ κειψλ ηεο 

νκάδαο, λα ζπκκεξίδεηαη ηηο αλεζπρίεο ηνπο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο, έηζη 

ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα εξκελεχζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, ηνπνζεηψληαο ηηο 

αληηδξάζεηο ηνπο ζην πξαγκαηηθφ ρσξνρξνληθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Οη ζεκεηψζεηο 

θαηαγξαθφηαλ ζην Ζκεξνιφγην πκκεηνρηθήο Παξαηήξεζεο ακέζσο κεηά απφ θάζε 

δξαζηεξηφηεηα αθνχ νπνηαδήπνηε ρξνληθή θαζπζηέξεζε εγθπκνλνχζε ηνλ θίλδπλν 

λα εμαζζελήζεη ε κλήκε καο θαη λα καο δηαθχγνπλ θάπνηα ζεκαληηθά ζηνηρεία. 

Δπηπιένλ ε παξαηήξεζε κεηαγελέζηεξα βαζίζηεθε θαη ζηελ  νπηηθναθνπζηηθή 

θαηαγξαθή ηεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο. 

Χο επηπιένλ εξγαιείν δηεξεχλεζεο ησλ ζηάζεσλ ησλ γνληψλ ησλ καζεηψλ  

Γ.Α. απέλαληη ζηνπο καζεηέο Δ.Α. (αίζζεκα απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο), φζν 

θαη ζηελ πξννπηηθή ηεο έληαμεο ηνπο ζην Γεληθφ ρνιείν, ρξεζηκνπνηήζεθε 

εξσηεκαηνιφγην βαζηζκέλν ζηελ θιίκαθα Αμηνιφγεζεο ηάζεσλ απέλαληη ζηα 

παηδηά κε λνεηηθή πζηέξεζε (“A twenty-item Attitude scale concerning children with 

mental handicap”, Gash, 2000), ζην νπνίν πξνζηέζεθε ε εμήο  εξψηεζε αλνηρηνχ 

ηχπνπ: «Θα ζέιακε λα εθθξάζεηε ειεύζεξα ηε γλώκε ζαο γηα ην όιν εγρείξεκα πνπ 

πινπνηήζεθε, θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ θνηλή ζπκκεηνρή ησλ δηθώλ ζαο παηδηώλ κε ηα 
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παηδηά ηνπ Δηδηθνύ ρνιείνπ ζε έλα θνηλό πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 

(ζρεηηθά κε ην αλ επέθεξε θάπνηα ζεηηθά ή αξλεηηθά απνηειέζκαηα ηόζν ζε ζρέζε κε ηα 

δηθά ζαο παηδηά όζν θαη ζε ζρέζε κε ηα παηδηά κε Δηδηθήο Αγσγήο ηα νπνία 

ζπκκεηείραλ ζην πξόγξακκα)...»                                                                                                                      

Σν εξσηεκαηνιφγην ρνξεγήζεθε πξηλ θαη κεηά ην πξφγξακκα Π.Δ.  

 

2.2. Αποηελέζμαηα  

α) Απφ ηελ Αλάιπζε Πεξηερνκέλνπ ηεο πκκεηνρηθήο Παξαηήξεζεο, θαη ζε 

ζρέζε κε ηε Γηαθνξνπνίεζε ηφζν ηνπ αηζζήκαηνο Απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο 

ησλ καζεηψλ Δ.Α. απφ κέξνπο ησλ γνληψλ ησλ καζεηψλ Γ.Α., φζν θαη ηεο ηάζεο 

ηνπο απέλαληη ζηελ Πξννπηηθή Έληαμεο ηνπο ζην Γεληθφ ρνιείν, πξνθχπηεη φηη θαηά 

ηελ πνξεία ηνπ Πξνγξάκκαηνο Π.Δ. ζηαδηαθά ππήξμε αμηφινγε δηαθνξνπνίεζε. 

πγθεθξηκέλα, νη γνλείο ησλ καζεηψλ Γ.Α. θαηλφηαλ αξρηθά αλήζπρνη ζηελ 

πξννπηηθή ζπλεξγαζίαο ησλ παηδηψλ ηνπο κε ηνπο καζεηέο ηνπ Δηδηθνχ ρνιείνπ. 

Κάπνηνη έδεηρλαλ απιά κνπδηαζκέλνη, θάπνηνη δελ δίζηαζαλ λα δείμνπλ θαζαξά φηη 

ήηαλ εληειψο αληίζεηνη! ηελ πνξεία, ζηαδηαθά άξρηζε λα αληηζηξέθεηαη ην θιίκα, 

βιέπνληαο φηη νη φπνηνη θφβνη ηνπο ήηαλ αβάζηκνη. Βιέπνληαο πφζν ηθαλνπνηεκέλα 

έλησζαλ ηα παηδηά ηνπο απ΄ απηήλ ηε ζπλεξγαζία, αιιά ζπκκεηέρνληαο θαη νη ίδηνη ζε 

δηάθνξεο θάζεηο ηνπο πξνγξάκκαηνο, δηαπίζησζαλ φηη δελ έρνπλ λα θνβνχληαη 

ηίπνηα. Έηζη ζηελ πνξεία εθδειψζεθαλ ζπλαηζζήκαηα ζπγθίλεζεο, ραξάο θαη 

ππεξεθάλεηαο γηα ηα παηδηά ηνπο πνπ κπφξεζαλ θαη ζπλεξγάζηεθαλ ηφζν θαιά κε 

ηνπο καζεηέο ηνπ Δηδηθνχ ρνιείνπ. 

β) Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο Πεξηγξαθηθήο Αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ 

Δξσηεκαηνινγίνπ πξνέθπςε αμηνζεκείσηε ελίζρπζε ηνπ αηζζήκαηνο Κνηλσληθήο 

Απνδνρήο ησλ γνλέσλ ησλ καζεηψλ Γ.Α. απέλαληη ζηνπο καζεηέο Δ.Α., θαζψο θαη 

αμηφινγε δηαθνξνπνίεζε ηεο ηάζεο ηνπο απέλαληη ζηελ πξννπηηθή ηεο Έληαμεο ησλ 

καζεηψλ Δ.Α. ζην Γεληθφ ρνιείν.  πγθεθξηκέλα κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Π.Δ.,: 

 απμήζεθε  ην πνζνζηφ ησλ γνληψλ ησλ καζεηψλ Γ.Α. πνπ εθδήισλαλ θάπνηα 

ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα παηδηά κε Ννεηηθή Τζηέξεζε πνπ θνηηνχζαλ ζην Δηδηθφ 

ρνιείν, αθνχ πεξηζζφηεξνη γνλείο δειψζαλ φηη δελ ζα ηνπο ελνρινχζε αλ ην παηδί 

ηνπο εξρφηαλ θάζε πξσί ζην ζρνιείν παξέα κε θάπνην απ‟ απηά ηα παηδηά, αλ 

θαζφηαλ καδί ζην ίδην ζξαλίν, αλ έπαηδε καδί ηνπο θάπνηα δηαιείκκαηα, αλ 
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δεκηνπξγνχζε θάπνηα θηιία καδί ηνπο, αλ ζπκκεηείρε καδί ηνπο ζε θάπνηα εθδήισζε 

ή ζε θάπνηα ζρνιηθή εθδξνκή παξέα κε ηνπο γνλείο ηνπο. 

  απμήζεθε  ην πνζνζηφ ησλ γνληψλ ησλ καζεηψλ Γ.Α. πνπ εθδήισλαλ ζεηηθή 

ζηάζε απέλαληη ζην ελδερφκελν λα εληαρζνχλ ηα παηδηά κε Ννεηηθή Τζηέξεζε ζηελ 

ηάμε πνπ θνηηνχζαλ ηα δηθά ηνπο παηδηά. 

 κεηψζεθε ην πνζνζηφ ησλ γνληψλ ησλ καζεηψλ Γ.Α. πνπ εθδήισλαλ 

επηθπιαθηηθφηεηα ζρεηηθά κε ην αλ ηα παηδηά απηά ζα κπνξνχζαλ λα αζρνιεζνχλ κε 

ηηο ίδηεο δξαζηεξηφηεηεο απφ θνηλνχ κε ηα δηθά ηνπο παηδηά θαη αλ ζα κπνξνχζαλ λα 

παξαθνινπζήζνπλ ηα ίδηα καζήκαηα έρνληαο ηελ θαηάιιειε ππνζηήξημε. 

  ε  πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ, απφ νπδέηεξε ζηάζε πνπ είραλ αξρηθά  απέλαληη ζην 

ελδερφκελν ηα παηδηά κε λνεηηθή πζηέξεζε λα θνηηνχζαλ ζε  Δηδηθφ ρνιείν (κε 

ζπζηεγαδφκελν) φπνπ ζα θνηηνχζαλ κφλν παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο, εθδήισζαλ 

ηειηθά Αξλεηηθή ζηάζε. 

Δπηπιένλ, απφ ηελ Αλάιπζε Πεξηερνκέλνπ ησλ απαληήζεσλ ησλ γνληψλ ησλ 

καζεηψλ Γ.Α. ζηελ εξψηεζε αλνηρηνχ ηχπνπ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, πξνθχπηεη φηη ην 

ζχλνιν ησλ απαληήζεσλ ηνπο αληαλαθινχλ κηα ζεηηθή ηνπνζέηεζε ζε ζρέζε κε ηηο 

αληηιήςεηο θαη ηηο ζηάζεηο ηηο δηθέο ηνπο απέλαληη ζηα παηδηά Δ.Α. θαη ζηελ 

εθαξκνγή ηέηνησλ πξνγξακκάησλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο Έληαμεο ηνπο ζην Γεληθφ 

ρνιείν. πγθεθξηκέλα: 

 Έλα πνζνζηφ 18% ησλ γνλέσλ δήισζαλ  φηη  νη ίδηνη βίσζαλ ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Π.Δ. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξνπλ: 

«Ίζσο ράξεθα…Έλησζα ηθαλνπνίεζε. Γηαηί; Ήκνπλ από ηνπο ηπρεξνύο γνλείο!!! Έρσ 

έλα παηδί πνπ επηπρώο δελ έρεη ηέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα». (Γνλέαο Σ1΄-9) 

«Ζ πξνζπάζεηα απηή πνπ έγηλε ζην πξόγξακκα λα ζπκκεηέρνπκε όινη, καο ραξνπνίεζε 

ηδηαίηεξα.» (Γνλέαο Σ2΄-6)  

«Δλέξγεηεο ηέηνηεο, όπσο ην δηθό ζαο εγρείξεκα, γεκίδνπλ εκάο ηνπο γνλείο κε     

αηζηνδνμία…» (Γνλέαο Σ2΄-10) 

 Έλα πνζνζηφ 76% ησλ γνληψλ ησλ καζεηψλ ηνπ Σ1΄ ηκήκαηνο, εμέθξαζαλ ηελ 

ακέξηζηε απνδνρή ηεο φιεο πξνζπάζεηαο θαζψο επίζεο θαη ηελ αλάγθε λα 

επραξηζηήζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ φιε πξνζπάζεηα: 

«Σν όιν απηό εγρείξεκα ζπληειεί ζην θνηλσληθό έξγν ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαη γλσζηηθά 

ελζαξξύλεη ηα δηθά καο παηδηά λα βξίζθνπλ ιύζεηο θαη λα βνεζνύλ ηα "ππόινηπα" 

ηδηαηηέξσλ ηθαλνηήησλ παηδηά» (Γνλέαο Σ1΄-2) 
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«Δπραξηζηνύκε γηα ηηο όκνξθεο ζπγθηλεηηθέο ζηηγκέο» (Γνλέαο Σ1΄-5) 

«Από ηελ πξώηε ζηηγκή κέρξη ην ηέινο ηνπ εγρεηξήκαηνο ζαο, από ην άθνπζκα κέρξη θαη 

ην ηειεπηαίν δάθξπ ζην ηέινο ηεο παξάζηαζεο, έλησζα πεξηέξγεηα, πόλν θαη επηθύιαμε. 

Σν ζεώξεζα αξρηθά δύζθνιν θαη ζην ηέινο ζρεδόλ αδύλαηνλ. Κη όκσο είρε 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ! Ήηαλ ΔΡΓΟ-ΚΑΣΟΡΘΧΜΑ!» (Γνλέαο Σ1΄-9) 

«Ο ξαηζηζκόο δελ θιεξνλνκείηαη από ηνπο γνλείο αιιά δηδάζθεηαη. Κάζε πξνζπάζεηα 

πνπ γίλεηαη είλαη θαινδερνύκελε αξθεί εκείο νη γνλείο λα κελ έρνπκε πξνθαηαιήςεηο ή 

θόβν γηα ην πόζν αζθαιήο είλαη ε ζπλαλαζηξνθή ησλ δηθώλ καο παηδηώλ κε ησλ 

άιισλ ή ηελ ηδέα (ηελ πιένλ εγσηζηηθή) όηη ηα δηθά καο παηδηά είλαη αλώηεξα θαη 

αθόκα ρεηξόηεξα πσο δελ κπνξνύλ λα δηδαρηνύλ ηίπνηα από ηα παηδηά εθείλα πνπ απιά 

έηπρε λα γελλεζνύλ κε θάπνηεο ηδηαηηεξόηεηεο.» (Γνλέαο Σ1΄-16) 

 «Ήηαλ κηα ζαπκάζηα επθαηξία δηαθνξνπνίεζεο ηνπ θαζεκεξηλνύ σξνινγίνπ 

πξνγξάκκαηνο, κηα σξαία αλακνλή ηνπ δηαθνξεηηθνύ, κηα –επηηέινπο- αβίαζηε 

πξνζέγγηζε απηώλ ησλ παηδηώλ κε ηηο μερσξηζηέο αλάγθεο, κέζα από επθάληαζηεο 

δξάζεηο ζε πνηθίινπο ηνκείο! Άμηνλ εζηί…» (Γνλέαο Σ2΄-1) 

«Εήζακε από θνληά ην πόζν θνληά κπνξεί λα θέξεη ε θύζε κηθξνύο θαη κεγάινπο, 

παηδηά ηνπ Γεληθνύ ρνιείνπ θαη παηδηά ηνπ Δηδηθνύ ρνιείνπ. Ήηαλ όκνξθν λα 

βιέπεηο όινη λα ζπκκεηέρνπλ, λα δηαζθεδάδνπλ θαη λα επηθνηλσλνύλ. Δπίζεο ε 

ζεαηξηθή παξάζηαζε ήηαλ κηα πξαγκαηηθή απνθάιπςε….» (Γνλέαο Σ2΄-2) 

 «Έρσ ηελ εληύπσζε όηη εκείο πνπ έρνπκε ηελ ηύρε λα κελ έρνπκε έλα "εηδηθό παηδί" 

ζηελ νηθνγέλεηα καο, ρξσζηάκε ζηηο νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ απηήλ ηελ αηπρία θαη πξέπεη  

θαηά θάπνην ηξόπν λα ζπκκεηέρνπκε ελεξγά ζε πξνζπάζεηεο όκνηεο κε ηε δηθή ζαο γηα 

λα βνεζήζνπκε ηηο νηθνγέλεηεο  θαη ηα παηδηά απηά λα αηζζαλζνύλ όκνξθα θαη λα 

θαηαιάβνπλ όηη ε ηδηαηηεξόηεηα ηνπο δελ είλαη θάηη πνπ πξέπεη λα ηνπο απνκαθξύλεη 

από ην θνηλσληθό πεξηβάιινλ.» (Γνλέαο Σ2΄-8) 

 Έλα πνζνζηφ 35% ησλ γνληψλ ησλ καζεηψλ ηνπ Σ1΄ ηκήκαηνο, δειψλνπλ ηελ 

πεπνίζεζε ηνπο γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ηέηνησλ παξεκβάζεσλ, ηελ αλάγθε λα 

ζπλερηζηνχλ ζε κφληκε βάζε, αιιά θαη λα γεληθεπηνχλ ηέηνηεο πξνζπάζεηεο, θαζψο 

θαη ηελ απνγνήηεπζε ηνπο πνπ δελ ππάξρεη ζηαζεξφ ππφβαζξν ζην ειιεληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα: 

«Μαθάξη λα ζπλερηζηεί ε πξνζπάζεηα!!» (Γνλέαο Σ1΄-6) 

«Ήηαλ  ζεηηθή ε όιε πξνζέγγηζε, όκσο θάπσο επθαηξηαθή αθνύ δελ ππάξρεη ζηαζεξό 

ππόβαζξν» (Γνλέαο Σ1΄-7) 
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«Μαθάξη ηέηνηεο πξνζπάζεηεο λα κελ κείλνπλ κηα κειέηε αιιά λα πξνρσξήζνπλ ζε 

ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή κε ζηνρεπκέλεο πξνζπάζεηεο ώζηε ηα παηδηά απηά λα γίλνπλ 

ελεξγά κέιε ζηελ θνηλσλία καο ζηα πιαίζηα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο, λα εμαζθαιίζνπλ 

ηα δηθαηώκαηα ηνπο θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηεο θνηλσλίαο απέλαληη ηνπο ώζηε λα 

απαιύλνπκε ηελ αγσλία ησλ δηθώλ ηνπο γηα ην κέιινλ ηνπο» (Γνλέαο Σ1΄-13) 

«πλερίζηε….αθόκα θη όηαλ ηειεηώζνπλ όιεο νη έξεπλεο θαη όιεο νη κεηαπηπρηαθέο 

εξγαζίεο» (Γνλέαο Σ1΄-16) 

«Αλ αξρίζνπκε ηα επρνιόγηα γηα ην πόζν αλαγθαία είλαη ε ζπρλή νξγάλσζε θαη 

πινπνίεζε ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ, ίζσο λα ήκαζηαλ θνηλόηππνη. Γελ ην επρόκαζηε 

ινηπόλ….Σν απαηηνύκε!!!. Καιή πλέρεηα….» (Γνλέαο Σ2΄-1) 

 «Φπζηθά, ην όιν εγρείξεκα πξέπεη λα απνηειέζεη παξάδεηγκα θαη γηα άιια παξόκνηα 

ζην κέιινλ, γηαηί κόλν κε ηηο ζπλερείο πξνζπάζεηεο εθπαηδεπηηθώλ ζα επηηεπρζνύλ 

αμηόινγα απνηειέζκαηα.» (Γνλέαο Σ2΄-7) 

 «Ζ επζύλε ηεο νξγαλσκέλεο πνιηηείαο είλαη πνιύ κεγάιε ε νπνία ζα πξέπεη λα 

επεμεξγάδεηαη θαη λα πινπνηεί ηέηνηεο δξάζεηο πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε. Ζ 

εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα κπνξεί λα θαηαζέηεη πξνηάζεηο ζηα ζπιινγηθά ηεο όξγαλα γηα 

ηελ πινπνίεζε θνηλώλ δξάζεσλ όπσο ε δηθή ζαο.» (Γνλέαο Σ2΄-8) 

«Δίλαη κεγάιν πξάγκα γηα ηα παηδηά καο λα έξρνληαη ζε επαθή κε πγηείο αλζξώπνπο - 

δαζθάινπο. Οη δάζθαινη κπνξνύλ λα δώζνπλ θηεξά ζηα παηδηά καο, κπνξνύλ όκσο θαη 

λα ηνπο ηα θόςνπλ. Μελ ραζείηε ινηπόλ κέζα ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ηεο δνπιεηάο ζαο 

αιιά ζπλερίζηε  ηελ πξνζπάζεηα απηή…» (Γνλέαο-Σ2΄-10) 

 Έλα πνζνζηφ 18% ησλ γνληψλ ησλ καζεηψλ ηνπ Σ1΄ θαη 24% ησλ γνληψλ ησλ 

καζεηψλ ηνπ Σ2΄ ηκήκαηνο, δειψλνπλ φηη είραλ πξνζσπηθό θέξδνο απφ ηελ φιε 

πξνζπάζεηα: 

«Θεσξώ όηη ήηαλ έλα ζεηηθό βήκα γηα ηνπο γνλείο ώζηε λα απνθηήζνπλ κηα  επθαηξία 

απνδνρήο» (Γνλέαο Σ1΄-7) 

 «Πηζηεύσ όηη όινη γίλακε θαιύηεξνη. Μηιήζακε ειεύζεξα γη’ απηήλ ηελ νκάδα ηεο 

θνηλσλίαο, δερηήθακε ηηο ππνρξεώζεηο καο απέλαληη ζε απηά ηα παηδηά  θαη ηα βάιακε 

ζηελ θαξδηά καο…» (Γνλέαο Σ1΄-13) 

 «Ση εζηί αγάπε, ειεπζεξία, ιάζνο, ζσζηό; Ση εζηί ζέισ, κπνξώ, ππνρσξώ, ππνινγίδσ, 

ληώζσ; Σα κάζακε όινη καδί, κηθξνί θαη κεγάινη, ηαμηδεύνληαο γηα ιίγν καδί 

ζαο…Δπραξηζηνύκε γηα ηε γλώζε θαη ηελ εκπεηξία.» (Γνλέαο Σ2΄-1) 

«Μαο δόζεθε ε επθαηξία αλ πξνβιεκαηηζηνύκε γηα ην ηη ζεκαίλεη λα έρεηο ζηελ 

νηθνγέλεηα ζνπ έλα "εηδηθό παηδί"…έηζη ζα είκαζηε δηαηεζεηκέλνη λα θάλνπκε 
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πεξηζζόηεξα πξάγκαηα γηα λα ακβιύλνπκε ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληάλε νη 

ζπλάλζξσπνη καο κε απηό ην πξόβιεκα.». (Γνλέαο Σ2΄-8) 

ηελ δηαπίζησζε φηη ζηελ αξρή ηνπιάρηζηνλ ππήξρε επηθπιαθηηθφηεηα απφ 

κέξνπο ησλ γνλέσλ  ησλ καζεηψλ Γ.Α., πνπ ζηελ πνξεία φκσο ζηαδηαθά ππνρψξεζε, 

θαηαιήγνπλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ Παηδαγσγηθή Οκάδα 

πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξνπλ:   

«Πηζηεύσ όηη πξαγκαηηθά ππήξμαλ γνλείο πνπ απηή ε πξνζπάζεηα δελ ηνπο άξεζε 

θαζόινπ. ηελ πνξεία όκσο πηζηεύσ, όηη ε πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ δηακόξθσζε κηα 

ζεηηθή ζηάζε. ηελ πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη κέρξη ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ, 

ζεσξώ όηη θαη νη πην αξλεηηθνί γνλείο πείζηεθαλ θαη δηαθνξνπνίεζαλ ηε ζηάζε ηνπο. 

Απηό θάλεθε από ηελ θαζνιηθή ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηηο δηάθνξεο εθδειώζεηο, από 

ην ζεξκό ρεηξνθξόηεκα ζηα παηδηά ηνπ Δηδηθνύ ζρνιείνπ, αιιά θαη από ηηο πξνζσπηθέο 

ζπδεηήζεηο πνπ είρα καδί ηνπο, όπνπ εμέθξαζαλ ηελ άπνςε όηη ε πξνζπάζεηα απηή ήηαλ 

εμαηξεηηθά ζεηηθή θαη ζίγνπξα άμηδε ηνλ θόπν.» (Δθπαηδεπηηθόο 1
ε
 Δ.Α.) 

«Οη γνλείο ησλ παηδηώλ ηεο Γεληθήο αγσγήο πηζηεύσ όηη, ηνπιάρηζηνλ νξηζκέλνη, είραλ 

ηηο αληηξξήζεηο ηνπο. Πηζηεύσ όκσο όηη δηαθνξνπνηήζεθαλ κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο.» (Δθπαηδεπηηθόο 2
ε
 Δ.Α.) 

«Καηά ηελ πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηειηθήο εθδήισζεο πνπ 

είρα ηελ επθαηξία λα ζπλνκηιήζσ καδί ηνπο. Γηαπίζησζα έηζη όηη ήηαλ ηδηαίηεξα 

ηθαλνπνηεκέλνη γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ ηνπο. Βέβαηα πηζηεύσ όηη νη ζηάζεηο θαη 

ηα ζηεξεόηππα δελ δηαθνξνπνηνύληαη πνιύ γξήγνξα. Υξεηάδεηαη ζπλερήο θαη 

ζπζηεκαηηθή δνπιεηά, ζηνρεπκέλεο δξάζεηο θαη αξθεηόο ρξόλνο!!!» (Δθπαηδεπηηθόο 

Φ.Α.) 

 

3. πκπεξάζκαηα - Πξνηάζεηο 

Καζ‟ φιε ηεο δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Π.Δ., παξαθνινπζήζακε ηελ 

εμέιημε ησλ ζηάζεσλ ησλ γνλέσλ ησλ καζεηψλ Γ.Α., ηφζν απέλαληη ζηελ  

ζπλεξγαζία ησλ παηδηψλ ηνπο κε ηνπο καζεηέο ηνπ Δηδηθνχ ρνιείνπ ζηα πιαίζηα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο, φζν θαη απέλαληη ζηελ πξννπηηθή Έληαμεο ησλ 

καζεηψλ Δ.Α. ζην Γεληθφ ρνιείν θαη δηαπίζησζεθε φηη νη πεξηζζφηεξνη γνλείο, 

έλησζαλ ζηελ αξρή έληνλα ζπλαηζζήκαηα αγσλίαο θαη επηθπιαθηηθφηεηαο ζρεηηθά κε 

ηελ επηρεηξνχκελε απηή ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ Γεληθήο θαη Δηδηθήο Αγσγήο. 

Τπήξρε θφβνο κήπσο ην φιν εγρείξεκα απέβαηλε ζε βάξνο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ 
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παηδηψλ ηνπο. κσο ζηελ πνξεία, απηή ε επηθπιαθηηθφηεηα άξρηζε ζηαδηαθά λα 

ππνρσξεί θαη ηε ζέζε ηεο πήξαλ ζπλαηζζήκαηα ηθαλνπνίεζεο θαη ζαπκαζκνχ..  

Αλ θαη δελ βξέζεθε αληίζηνηρε έξεπλα ζηε βηβιηνγξαθία, ηα απνηειέζκαηα 

καο ζπκθσλνχλ κε απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλψλ πνπ κειέηεζαλ ηηο ζηάζεηο ησλ 

γνληψλ καζεηψλ Γ.Α. γεληθφηεξα απέλαληη ζην ζεζκφ ηεο Έληαμεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηνπ Papadopoulos (1992), πνπ δηαπίζησζε φηη νη γνλείο ησλ παηδηψλ 

ρσξίο ε.ε.α., θαζψο θαη ηα ίδηα ηα παηδηά ηνπο, είλαη ζπρλά αξλεηηθνί απέλαληη ζηελ 

πξννπηηθή ηεο Έληαμεο ησλ καζεηψλ Δ.Α. ζην Γεληθφ ρνιείν, ζεσξψληαο φηη ε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία παξαθσιχεηαη απφ ηνπ καζεηέο κε ε.ε.α.  

Απφ ηα απνηειέζκαηα καο πξνθχπηεη φηη ε Π.Δ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηα 

πξνγξάκκαηα Έληαμεο ησλ καζεηψλ Δ.Α.. θαη πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ζα πξέπεη 

λα γίλνπλ πεξαηηέξσ έξεπλεο. Πηζηεχνληαο φηη ππάξρεη αλάγθε λα αλαπηπρζνχλ 

πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά πξνγξάκκαηα πξφιεςεο (θαηλνκέλσλ ξαηζηζκνχ 

απέλαληη ζηνπο καζεηέο κε ε.ε.α.) θαη πξψηκεο παξέκβαζεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

Έληαμεο ηνπο, θξίλεηαη ζθφπηκν λα πινπνηεζεί έξεπλα θαη ζην ρψξν ηεο 

Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο. 

Οη Ladd θαη ζπλεξγάηεο (2004) ππνζηεξίδνπλ φηη απαηηνχληαη πεξηζζφηεξεο 

έξεπλεο γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο Απνδνρή ηεο Γηαθνξεηηθφηεηαο. Κάπνηνη εξεπλεηέο 

πξνηείλνπλ σο πην απνηειεζκαηηθή εξεπλεηηθή κέζνδν ηελ Άκεζε Παξαηήξεζε 

αθνχ, ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπο, πξνζθέξεη ζεκαληηθφηεξε θαηαλφεζε ζρεηηθά κε 

ηε ζπρλφηεηα θαη ηηο κνξθέο απφξξηςεο πνπ βηψλνπλ ηα παηδηά κε ε.ε.α. (Nelson et 

al., 2005).  
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Πεξίιεςε 

Σα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ δψζεη 

ζεκαληηθή ψζεζε ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο θαη ηεο 

θνηλσληθή ηνπο έληαμεο. ήκεξα νη ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ παξέρνπλ επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε ζηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο (νπεδία, Γαιιία, Γεξκαλία, 

Ηζπαλία, Ηηαιία θ.α) έρνπλ εληάμεη ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηεο ηερληθήο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ καζεηψλ ζε επηρεηξήζεηο κε 

ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο απνθαηάζηαζεο. Οη αληίζηνηρεο 

ζρνιηθέο κνλάδεο  ζηελ Διιάδα είλαη- αλάκεζα ζε άιιεο- ηα ΣΔΔ Δηδηθήο Αγσγήο Α΄ 

θαη Β΄ Βαζκίδαο πνπ ιεηηνπξγνχλ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ ΤΠΔΠΘ. Ζ παξνχζα κειέηε 

αθνξά ζε φιεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ ιεηηνχξγεζαλ παλειιαδηθά θαηά ην ζρνιηθφ 

έηνο 2009-2010. ηφρνο ηεο εξεπλεηηθήο κειέηεο ήηαλ λα δηαπηζησζεί ν βαζκφο 

mailto:ioannathanasiou@yahoo.gr
mailto:dbg@uom.gr
mailto:iagal@uom.gr
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απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζρνιείσλ θαη λα θαηαγξαθνχλ νη απφςεηο ησλ ζηειερψλ, 

εθπαηδεπηηθψλ, γνλέσλ θαη καζεηψλ γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο. 

 Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ηα ζρνιεία δελ εθαξκφδνπλ 

ελαιιαθηηθέο κνξθέο εθπαίδεπζεο κε ζηφρν ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε, ελψ 

φιεο νη νκάδεο ησλ ππνθεηκέλσλ επηζεκαίλνπλ  αλεπάξθεηεο ζε βαζηθέο παξακέηξνπο 

δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ ππνδειψλνπλ ζαθψο ηελ κε 

παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζηα ΑκεΑ 

θαη ζηελ έληαμε ηνπο ζηελ θνηλσλία. 

Λέμεηο-θιεηδηά: επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, εξγαζία, επαγγεικαηηθή 

ζπκβνπιεπηηθή, επηκφξθσζε 

 

1. Δηζαγσγή 

Σα ΣΔΔ Δηδηθήο Αγσγήο Α΄ θαη Β΄ Βαζκίδαο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ ρψξα καο 

παξέρνπλ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ζηα άηνκα κε αλαπεξία, ηίηινπο ζπνπδψλ θαη 

επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα. Δίλαη απηνηειείο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ έρνπλ ζθνπφ ηελ 

παξνρή εμεηδηθεπκέλεο ηερληθήο- επαγγεικαηηθήο γλψζεο ζε καζεηέο κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ειηθίαο 14-22 εηψλ. Σα Σ.Δ.Δ. εηδηθήο αγσγήο ππάγνληαη ζηηο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

αθνινπζνχλ ηνπο ηνκείο θαη ηηο εηδηθφηεηεο ηεο γεληθήο Σ.Δ.Δ θαη κε βάζε ην λφκν 

αλήθνπλ ζηε δεπηεξνβάζκηα, γπκλαζηαθή (ΣΔΔ Α΄  βαζκίδαο) θαη κεηαγπκλαζηαθή 

(ΣΔΔ Β΄ βαζκίδαο) εθπαίδεπζε. Γηα ηνπο απνθνίηνπο ησλ Σ.Δ.Δ Δηδηθήο Αγσγήο θαη 

ησλ δχν βαζκίδσλ θαζνξίδνληαη επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ 

άξζξνπ 6  παξ. 3 ηνπ Ν. 2009/1992. (Ν. 2640/98. Ν.2817/2000). 

Ζ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε είλαη ην ζηάδην πξνεηνηκαζίαο 

ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία γηα ηελ έληαμε ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζηελ 

θνηλσλία γεληθφηεξα. Ζ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο θαη ε χπαξμε ησλ 

ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ, αθελφο ηηο αλαγθαίεο ζπλζήθεο θαη 

πξνυπνζέζεηο γηα επαξθή επαγγεικαηηθά πξνζφληα, ηα νπνία αληαπνθξίλνληαη ζηνπο 

ηίηινπο ζπνπδψλ, θαη αθεηέξνπ ηελ θαηάιιειε ππνζηήξημε γηα ηελ κεηάβαζε ησλ 

αηφκσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, είλαη παξάκεηξνη πνπ θαίλεηαη λα κεηνλεθηνχλ ζηελ 

Διιάδα ζε ζρέζε κε ηηο επξσπατθέο ρψξεο.  

Ζ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1999 απφ ηνλ Δπξσπατθφ θνξέα γηα ηελ 

Αλάπηπμε ηεο Δηδηθήο Αγσγήο-ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 16 ρψξεο αλάκεζα ηνπο θαη ε 

Διιάδα- έδεημε φηη νη καζεηέο κε αλαπεξία δελ έρνπλ ίζεο επθαηξίεο πξφζβαζεο ζηελ 
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εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε, δελ απνθηνχλ ηα απαξαίηεηα πξνζφληα γηα εξγαζία, 

αληηκεησπίδνπλ δχν κε ηξείο θνξέο πςειφηεξν δείθηε αλεξγίαο απφ ηα άηνκα ηππηθήο 

αλάπηπμεο, έρνπλ δπζθνιίεο θπζηθήο πξφζβαζεο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, αιιά θαη 

κεησκέλε πξνζσπηθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε. Δθηφο απφ ηηο παξαπάλσ δπζθνιίεο, 

δάζθαινη, γνλείο θαη εξγνδφηεο ππνηηκνχλ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην 

γηα ηελ εξγαζηαθή πνζφζησζε ζε πνιιέο ρψξεο είηε δελ εξκελεχεηαη ζσζηά είηε δελ 

πθίζηαηαη (European Agency for Development in Special Needs Education,2006).       

 Ζ αλαθήξπμε ηνπ 2003 σο επξσπατθνχ έηνπο ησλ ΑκεΑ έδσζε 

ζεκαληηθή ψζεζε ζηα δεηήκαηα ηεο νηθνλνκηθήο, εθπαηδεπηηθήο θαη θνηλσληθήο 

έληαμεο. Ζ ελέξγεηα απηή αλαδεηθλχεη ηελ θεθαιαηψδε ζεκαζία πνπ απνδίδεη ε Δ.Δ. 

ζηα πξναλαθεξφκελα ζέκαηα θαζψο θαη ηελ ζαθή πνιηηηθή ηεο βνχιεζε γηα ηελ 

άκεζε αληηκεηψπηζή ηνπο. Ζ θαηάξηηζε ηνπ Δπξσπατθνύ ζρεδίνπ δξάζεο ηνπ 2003 

είρε σο απνηέιεζκα ηελ ζηελή ζχλδεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο κε ηελ 

αγνξά εξγαζίαο ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ήκεξα νη 

αληίζηνηρεο ζρνιηθέο κνλάδεο ζηελ νπεδία, Γαιιία, Γεξκαλία, Ηζπαλία, Ηηαιία θ.α 

έρνπλ εληάμεη ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηεο ηερληθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο 

θαη ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ καζεηψλ ζε επηρεηξήζεηο θαη ε επηηπρία ζε απηή κεηά 

απφ εμεηάζεηο, απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ ιήςε πηπρίνπ. Οη ελαιιαθηηθέο κνξθέο 

εθπαίδεπζεο πνπ πινπνηνχληαη έρνπλ σο θχξην ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ησλ 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο 

ησλ ΑκεΑ  (Commision Of The European Communities,2003.  

www.eurydice.org,2009 ). 

Ζ επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία απνηειεί γηα ηηο 

ρψξεο ηεο Δ.Δ ηνλ ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα γηα ηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε . Ζ 

πξψηε θάζε εθαξκνγήο ηνπ Δπξσπατθνχ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ αλαπεξία- 

εθαξκφζηεθε ηα έηε 2004-2005 θαη επηθεληξψζεθε ζηελ δεκηνπξγία ησλ εμήο  

ζπλζεθψλ: 

 Καηάξηηζε θαη εθαξκνγή Δμαηνκηθεπκέλνπ ρεδίνπ Μεηάβαζεο απφ ην 

ζρνιείν ζηελ εξγαζία, 

 Πξφζβαζε θαη παξακνλή ζηελ εξγαζία κε παξάιιειε αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ησλ δηαθξίζεσλ, 

 Γηα βίνπ κάζεζε, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζεί θαη λα απμεζεί ε δπλαηφηεηα 

απαζρφιεζεο (απαζρνιεζηκφηεηα), ε πξνζαξκνγή, ε πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη ε 

ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία σο πνιηηψλ, 

http://www.eurydice.org/
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 Νέεο ηερλνινγίεο πξνθεηκέλνπ λα ελδπλακσζνχλ ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη 

λα απνθηήζνπλ επθνιφηεξε πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε, 

 Πξνζβαζηκφηεηα ζηα δεκφζηα θηήξηα πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ επαγγεικαηηθή δσή θαη λα εληαρζνχλ ζηελ νηθνλνκία θαη ζηελ 

θνηλσλία. 

(Commission Of The European Communities,2003. European Agency for 

Development in Special Needs Education,2006). 

Δπηπιένλ έλαο απφ ηνπο πξψηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή(2003) ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

απαζρφιεζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία (European Disability Action Plan 2003 p.5) 

ήηαλ ε άξζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ εκπνδίσλ πνπ απνθιείνπλ ηα άηνκα απηά απφ ηελ 

πιήξε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο παξφιν πνπ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

θεξδίζνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο απηνλνκία.  

ηε βάζε απηή, ζεκαληηθφηαην ξφιν παίδεη ν παξάγνληαο ζπλεξγαζίαο 

αλάκεζα ζηηο ίδηεο ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα ΑκεΑ. Αλαπηχζζνληαη ζηαδηαθά 

ζηξαηεγηθέο έληαμεο κέζσ κηαο ζεηξάο πξνζαξκνγψλ ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ζπζρέηηζε ηνπ θφζηνπο πξνζαξκνγήο θαη ηεο σθέιεηαο πνπ 

ζα πξνθχςεη απφ ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα παξαρζνχλ (EU Disability 

Action Plan 2003). Ζ αδπλακία ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ κέρξη πξφζθαηα λα 

παξέρνπλ ζηα ΑκεΑ ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ζπληζηά «δηάθξηζε» -

ζχκθσλα κε ην Δπξσπατθφ ζπκβνχιην. Ο φξνο «θαηάιιειν πεξηβάιινλ εξγαζίαο» 

πεξηιακβάλεη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ζηηο αηνκηθέο αλάγθεο ηνπ 

εξγαδφκελνπ, επέιηθην σξάξην θιπ. πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε πξφζβαζε ηνπ 

αηφκνπ ζηελ απαζρφιεζε. (EU Disability Action Plan 2003, p.8). 

Με αθεηεξία ην Δπξσπατθφ ρέδην δξάζεο ηνπ 2003, φια ηα θξάηε-κέιε ηεο 

Δ.Δ. εθαξκφδνπλ κηα ζεηξά κέηξσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο 

ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Σα κέηξα απηά 

πεξηιακβάλνπλ λνκνζεζία θαηά ησλ δηαθξίζεσλ, ζπζηήκαηα πνζνζηψζεσλ, 

πξνγξάκκαηα απνθαηάζηαζεο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, πξνψζεζε 

ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ απαζρφιεζεο, θίλεηξα γηα ηε ζχζηαζε θνηλσληθψλ 

επηρεηξήζεσλ, επηδνηήζεηο κηζζψλ, επηδνηήζεηο γηα ηελ απφθηεζε ηερληθψλ 

βνεζεκάησλ θαη εξγνλνκηθήο δηεπζέηεζεο ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ, πξνγξάκκαηα 

ελεκέξσζεο ησλ εξγνδνηψλ θαη ηνπ θνηλνχ γηα λα εμαιεηθζνχλ νη πξνθαηαιήςεηο 

θ.ιπ. (Παπάλεο, Δ. , Γηαβξίκεο, Π., Βίθε, Α., 2007) 
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Ζ ππνζηεξηθηηθή απαζρφιεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα εθαξκφδεηαη επίζεο ζηηο 

ΖΠΑ θαη ζηνλ Καλαδά θαη πεξηιακβάλεη 3 θάζεηο: 

1. Σνπνζέηεζε: Σν ΑκεΑ ηνπνζεηείηαη ζηελ πξνζήθνπζα απαζρφιεζε κε ηελ 

ππνζηήξημε ελφο εθπαηδεπηή ή νκάδαο εηδηθψλ. Πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο εθπαίδεπζεο 

ή εξγαζίαο δε ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο. 

2. Δθπαίδεπζε: Σν άηνκν εθπαηδεχεηαη κέζα ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ζε 

ζπγθεθξηκέλν εξγαζηαθφ αληηθείκελν. Ο εθπαηδεπηήο ζπκκεηέρεη ζην ζρήκα απηφ γηα 

φζν ρξφλν απαηηείηαη γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ εξγαδνκέλνπ ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν. 

3. Γηαηήξεζε ηεο εξγαζίαο: Ο εξγαδφκελνο ππνζηεξίδεηαη, ψζηε λα δηαηεξήζεη 

ηελ εξγαζία ηνπ. (Αξκπνπληψηε, Β.,2003 . Dunlop, E.  & M. Haddock , 2009). 

 

ηελ Διιάδα δελ ππάξρεη λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ην κνληέιν ηεο 

ππνζηεξηθηηθήο απαζρφιεζεο, αιιά έρεη εθαξκνζηεί κε επηηπρία απφ κε 

θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο («Θενηφθνο», «Μαξγαξίηα», «Δζηία», «Δξκήο, θ.α.). 

Δίλαη απηνλφεην φηη ε ζσζηή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη θπξίσο ε 

επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία απνηειεί ην θχξην κέιεκα 

ησλ ίδησλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Ζ δηεζλήο βηβιηνγξαθία θαηαδεηθλχεη φηη ε 

ζεκαζία ηεο εξγαζηαθήο απαζρφιεζεο ηφζν γηα ηα ίδηα ηα άηνκα κε αλαπεξία φζν 

θαη γηα ηελ θνηλσλία γεληθφηεξα είλαη πνιπδηάζηαηε. Σα ίδηα ηα άηνκα κπαίλνληαο 

ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία γίλνληαη απηφλνκα, εληάζζνληαη ζηελ θνηλσλία, 

αλεμαξηεηνπνηνχληαη απφ ηελ νηθνγέλεηα, ληψζνπλ απμεκέλε απηνεθηίκεζε θαη 

απαιιάζζνληαη απφ ηνλ νίθην ησλ ζπλαλζξψπσλ ηνπο θαη απφ ζπλαηζζήκαηα 

κεηνλεμίαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηελ εζληθή 

νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία γεληθφηεξα είλαη πνιιαπιάζηα ηνπ θφζηνπο πνπ 

απαηηείηαη γηα λα δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο θαη ζπλζήθεο γηα ηελ 

νκαιή έληαμε ησλ αηφκσλ απηψλ ζην εξγαζηαθφ «γίγλεζζαη» θαη ζην θνηλσληθφ 

ζχλνιν (Commission νf The European Communities,p.2, 2007. Κππξησηάθεο, Α., 

2000). 

Οη παξάγνληεο πνπ επζχλνληαη γηα ηελ πςειά πνζνζηά αλεξγίαο ησλ ΑκεΑ 

θαη ηελ παξακνλή ηνπο ζην ζπίηη ή ζε ηδξχκαηα είλαη πνιινί θαη πνηθίινη: κεησκέλε 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε, έιιεηςε 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, έιιεηςε επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη 

ζπκβνχισλ εξγαζίαο, απνζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, έιιεηςε 
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ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ κεηάβαζε απφ ην ζρνιείν ζηελ εξγαζία, 

αξλεηηθέο ζηάζεηο εξγνδνηψλ. (European Agency for Development in Special Needs 

Education,2002. Παπάλεο, Δ. & Σζάπαια,Φ.,2009). 

Οη πξνζδνθίεο πνπ ηξέθνπλ νη γνλείο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία γηα 

επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ελαπνζέηνληαη θπξίσο ζην ζρνιείν θαη ηνπο αξκφδηνπο 

θνξείο. πρλά ππνιείπνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο έγθπξεο ελεκέξσζεο εμαηηίαο ησλ 

πνιιαπιψλ λνκνζεηεκάησλ, ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ θιπ. 

κε απνηέιεζκα λα ελεκεξψλνληαη απφ ηα ζρνιεία γηα ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο 

δηεμφδνπο πνπ παξέρνληαη ζηα παηδηά ηνπο. Ο αξηζκφο ησλ ΓΡΑΔΠ δελ επαξθεί ελψ 

ηα ΚΔΓΓΤ ζπρλά παξαπέκπνπλ καζεηέο ζηα ΣΔΔ ιφγσ έιιεηςεο ζηελ πεξηνρή 

ελαιιαθηηθψλ ζρνιηθψλ δνκψλ ή θαηά απαίηεζε ησλ γνλέσλ. Παλειιαδηθή έξεπλα 

πνπ έγηλε ζηα ΣΔΔ Δηδηθήο Αγσγήο έδεημε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

δηεπζπληψλ ζεσξεί φηη ε πξαθηηθή άζθεζε ησλ καζεηψλ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο απμάλεη ηα πεξηζψξηα επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο ελψ παξάιιεια ε 

χπαξμε ζπκβνχινπ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ζπκβνχινπ εξγαζίαο ζηα 

ζρνιεία ζα βνεζνχζε ηδηαίηεξα γνλείο θαη καζεηέο ζηελ ιήςε ζσζηψλ απνθάζεσλ 

αθελφο γηα ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο ζρνιηθήο δνκήο θαη αθεηέξνπ ηελ επηινγή 

ηεο θαηάιιειεο εηδηθφηεηαο (Παπαζαλαζίνπ, Ν., 2008). 

Ζ επαξθήο επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε απνηειεί ην βαζηθφ εθφδην ησλ αηφκσλ 

κε αλαπεξία γηα ηελ έληαμε ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ απφθηεζε απηνλνκίαο. 

Ζ έιιεηςε εκπεηξηθψλ εξεπλψλ ζηελ Διιάδα γηα ηα ΣΔΔ Δηδηθήο αγσγήο νδήγεζε 

ζηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξαθνχλ νη 

αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη λα δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο φισλ ησλ 

ππνθεηκέλσλ- δηεπζπληψλ, εθπαηδεπηηθψλ, γνλέσλ θαη καζεηψλ- πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο ελ ιφγσ ζρνιηθέο κνλάδεο. Ζ παξνχζα εξεπλεηηθή κειέηε 

είλαη παλειιαδηθή θαη έξρεηαη λα θαιχςεη αθξηβψο απηφ ην θελφ ζηελ ειιεληθή 

βηβιηνγξαθία.  

 

2. θνπόο θαη ζηόρνη ηεο έξεπλαο 

θνπφο ηεο παξνχζεο κειέηεο ήηαλ λα δηαπηζησζεί ζε πνηνλ βαζκό ηα ΣΔΔ  

Δηδηθήο Αγσγήο ηεο ρώξαο καο επηηεινύλ ζήκεξα ηνπο ζθνπνύο ηεο ύπαξμεο θαη ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο ζύκθσλα κε  ην ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην. 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2009-2010 ζε φια ηα ΣΔΔ 

Δηδηθήο Αγσγήο πνπ ιεηηνχξγεζαλ ζηελ Διιάδα. 
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Δπηκέξνπο ζηφρνη: 

1. Να δνζεί κηα ζαθήο πεξηγξαθή ηεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΣΔΔ φπσο 

απηή ζα ζθηαγξαθεζεί κέζα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ. 

2. Να θαηαγξαθεί ε ηαπηφηεηα θαη ην επαγγεικαηηθφ πξνθίι ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πνπ ζηειερψλνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζρνιηθέο κνλάδεο (εηδηθφηεηεο, ειηθία, θχιν, 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζηελ ΔΑΔ, ζρέζε εξγαζίαο) θαη λα δηεξεπλεζνχλ νη 

αλάγθεο επηκφξθσζεο θαη νη απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην έξγν πνπ επηηειείηαη απφ ηα 

ζρνιεία πνπ ππεξεηνχλ. 

3. Να θαηαγξαθεί ε ηαπηφηεηα ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ησλ ΣΔΔ  (ειηθία, 

θχιν, εηδηθή εθπαηδεπηηθή θαηεγνξία)  θαη λα δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο, νη αλάγθεο 

θαη νη πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ θαη ησλ καζεηψλ γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο. 

 

2.1 Μεθοδολογία 

Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε 4 εξσηεκαηνιφγηα -1 γηα 

ηελ θάζε νκάδα ππνθεηκέλσλ- ηα νπνία θαηαζθεπάζηεθαλ κε θξηηήξην ηηο 

κεηαβιεηέο-ζηφρνπο. πλνιηθά ρνξεγήζεθαλ 1820 εξσηεκαηνιφγηα ζε δηεπζπληέο, 

εθπαηδεπηηθνχο, γνλείο θαη καζεηέο θαη νη έγθπξεο επηζηξνθέο αλήιζαλ σο εμήο:      

 16  δηεπζπληέο ΣΔΔ Δηδηθήο Αγσγήο Α΄ θαη Β΄ Βαζκίδαο (94,1%) 

 229  εθπαηδεπηηθνί θαη Δηδηθφ Δθπαηδεπηηθφ θαη Βνεζεηηθφ 

πξνζσπηθφ (59,95%) 

 219  γνλείο (30,8%) 

 245  καζεηέο (34,46%) 

 

Σα εξσηεκαηνιφγηα πεξηειάκβαλαλ θαη θνηλέο εξσηήζεηο αλάκεζα ζηηο ηέζζεξηο 

νκάδεο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε ζχγθξηζε ησλ απφςεσλ. Πξνβιέθζεθε ε 

δηαθνξνπνίεζε ζηε δηαηχπσζε ησλ θνηλψλ εξσηήζεσλ ζε γνλείο θαη καζεηέο, 

πξνθεηκέλνπ απηή λα αληαπνθξίλεηαη ζε γνλείο δηαθνξεηηθνχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ 

θαη καζεηέο πνηθίισλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ. 

ηελ εηζήγεζε απηή πεξηνξηδφκαζηε ζηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε νξηζκέλσλ 

κφλν απφ ηηο εξσηήζεηο πνπ ηέζεθαλ ζε ζπζρέηηζε κε ηηο κεηαβιεηέο πνπ 

παξνπζηάδνπλ πςειφ βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο.  
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2.2 Αποηελέζμαηα 

Ζ απφςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ γηα παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

ηελ θαηάξηηζε δηεξεπλήζεθαλ κε ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. Οη ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο 

ησλ απαληήζεσλ παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε 

ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ νκάδσλ. 

 

Δξώηεζε πξνζσπηθνύ / ζηειερώλ θαη γνλέσλ: «Θεσξώ όηη ν αξηζκόο ησλ ΣΔΔ 

Δηδηθήο Αγσγήο ζηε γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα πνπ αλήθεη ην ζρνιείν κνπ εμππεξεηεί 

πιήξσο ηηο αλάγθεο όισλ ησλ καζεηώλ ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο γηα επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε». 

Δξώηεζε καζεηώλ: «Θα ήζεια ην ζρνιείν κνπ λα βξίζθεηαη πην θνληά ζην ζπίηη 

κνπ». 

Γξάθεκα 1. Υσξνηαμηθή θαηαλνκή ησλ ΣΔΔ. 
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Γ.Γ/Γ.Α.

Γιεςθςνηέρ Δκπαιδεςηικοί Γονείρ Μαθηηέρ
 

 

M.O. 3,5 3,4 3,4 2,03 

S.D 1,41 1,04 1,12 1,12 

 

ιεο νη νκάδεο ησλ εξσηψκελσλ ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζεσξνχλ φηη ν 

αξηζκφο ησλ ΣΔΔ δελ εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηεο γεσγξαθηθήο 

πεξηθέξεηαο γηα επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. Απφ ηελ νκάδα ησλ γνλέσλ εηδηθφηεξα ε 

κεηαβιεηή «εξγαζηαθή θαηάζηαζε» παξνπζηάδεη επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p<0,004. 

Οη εξγαδφκελνη γνλείο κε πιήξεο σξάξην είλαη απηνί πνπ δηαθσλνχλ ζε κ\εγαιχηεξν 

πνζνζηφ κε ηελ εξψηεζε θαζψο ε κεηαθίλεζε ηνπ παηδηνχ ηνπο ζην ζρνιείν 

πξνθαιεί πξνβιήκαηα εμαηηίαο ηεο κεγάιεο ρηιηνκεηξηθήο απφζηαζεο, αθνχ, 
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ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ δηεπζπληψλ, ζην 50% ησλ ζρνιείσλ ηνπ δείγκαηνο 

δελ παξέρεηαη ζρνιηθφ ιεσθνξείν. 

 

Δξώηεζε πξνζσπηθνύ / ζηειερώλ: «Θεσξώ όηη ε επηινγή ησλ εηδηθνηήησλ από ηνπο 

καζεηέο αληηπξνζσπεύεη θπξίσο ηε βνύιεζε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

θαη όρη ηηο πξνζσπηθέο επηινγέο ησλ καζεηώλ». 

Δξώηεζε γνλέσλ: «Ζ εηδηθόηεηα ζηελ νπνία θνηηά ην παηδί κνπ ήηαλ θαζαξά δηθή ηνπ 

επηινγή». 

Δξώηεζε καζεηώλ: «Σν επάγγεικα πνπ δηάιεμα δελ είλαη απηό πνπ ζα ήζεια 

πξαγκαηηθά λα θάλσ». 

 

Γξάθεκα 2. Δπηινγή εηδηθνηήησλ 
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M.O. 2,56 2,62 2,13 3 

SD 0,96 0,91 1,21 1,38 

 

Οη απαληήζεηο ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηαδεηθλχνπλ ηελ 

έιιεηςε ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο θαη πξνζαλαηνιηζκνχ. Ζ κεγάιε ηππηθή 

απφθιηζε ζηηο απαληήζεηο ησλ γνλέσλ πξνθχπηεη απφ ηελ επίδξαζε ηεο κεηαβιεηήο 

«εηδηθή θαηεγνξία αλαγθψλ» πνπ βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p<0,001). Οη 

γνλείο πνπ δειψλνπλ φηη ε επηινγή ηεο εηδηθφηεηαο ήηαλ πξνζσπηθή επηινγή ηνπ 

παηδηνχ είλαη θπξίσο απηνί πνπ ηα παηδηά ηνπο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ εηδηθψλ 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ, ελψ ην αληίζεην απαληνχλ νη γνλείο παηδηψλ κε λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε.  
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Δξώηεζε πξνζσπηθνύ / ζηειερώλ: «Θεσξώ όηη ππάξρνπλ ζην ζρνιείν κνπ καζεηέο 

πνπ αδπλαηνύλ λα αζθήζνπλ κειινληηθά ην επάγγεικα ηεο εηδηθόηεηάο ηνπο, εμαηηίαο 

ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ, θαη επνκέλσο ζα έπξεπε λα θνηηνύλ ζε άιιε 

εθπαηδεπηηθή δνκή». 

Δξώηεζε γνλέσλ: «Θεσξώ όηη ην παηδί κνπ αδπλαηεί λα αζθήζεη κειινληηθά ην 

επάγγεικα ηεο εηδηθόηεηαο ζηελ νπνία θνηηά, εμαηηίαο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αληηκεησπίδεη, θαη επνκέλσο ζα έπξεπε λα θνηηά ζε άιιε εθπαηδεπηηθή δνκή, πνπ όκσο 

δελ ππάξρεη». 

Δξώηεζε καζεηώλ: «Ννκίδσ πσο δελ ζα θαηαθέξσ πνηέ λα θάλσ ζσζηά ην 

επάγγεικα πνπ ζπνπδάδσ». 

Γξάθεκα 3. Αληηζηνηρία εηδηθφηεηαο θαη επαγγέικαηνο 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

M.O. 2,19 2,19 2,99 3,42 

SD 0,98 1,02 1,34 1,15 

 

Οη νκάδεο ησλ δηεπζπληψλ – εθπαηδεπηηθψλ έρνπλ ρακειέο πξνζδνθίεο απφ 

θάπνηεο θαηεγνξίεο καζεηψλ θαη ζε απηφ ζπκθσλεί θαη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ 

γνλέσλ, ζησλ νπνίσλ ηηο απαληήζεηο επηδξά ε κεηαβιεηή «ζρνιηθή κνλάδα» 

(p<0,001). Πξνθαλψο ε πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηεο εθάζηνηε ζρνιηθήο 

κνλάδεο ζπληειεί ψζηε νη γνλείο λα είλαη πεξηζζφηεξν αηζηφδνμνη ή απαηζηφδνμνη γηα 

ην κέιινλ ηνπ παηδηνχ ηνπο. 

Δξώηεζε πξνζσπηθνύ / ζηειερώλ: «Θεσξώ όηη ππάξρεη έιιεηςε δηδαθηηθνύ πιηθνύ 

(βηβιία-επνπηηθό πιηθό), ην νπνίν λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηδηαηηεξόηεηεο ησλ παηδηώλ 

κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο γηα ηα καζήκαηα γεληθήο παηδείαο». 
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Δξώηεζε καζεηώλ: «Ννκίδσ όηη είλαη θαιύηεξν γηα κέλα λα κνπ δίλνπλ νη θαζεγεηέο 

θσηνηππίεο γηα ην θαζεκεξηλό κάζεκα, γηαηί δπζθνιεύνκαη πνιύ κε ην ζρνιηθό βηβιίν». 

 

Γξάθεκα 4. Δπάξθεηα εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ έιιεηςε θαηάιιεινπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ δπζρεξαίλεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ θαη ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο αλάγθεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα επηκφξθσζε.  

 

Δξώηεζε εθπαηδεπηηθώλ: «Θεσξώ όηη έρσ αλάγθε από επηκόξθσζε, γηα λα 

αληαπνθξηζώ πιεξέζηεξα ζην ξόιν κνπ σο εθπαηδεπηηθόο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή 

δνκή». 

Δξώηεζε γνλέσλ: «Θεσξώ όηη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ ηνπ παηδηνύ κνπ έρνπλ 

αλάγθε από επηκόξθσζε, επεηδή δελ κπνξνύλ λα αληαπνθξηζνύλ πιήξσο ζηηο αλάγθεο 

ηνπ παηδηνύ κνπ». 

Γξάθεκα 5. Δθπαηδεπηηθέο αλάγθεο εθπαηδεπηηθψλ - Δπηκφξθσζε 
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Οη ζπρλφηεηεο ησλ απαληήζεσλ αλαδεηθλχνπλ έλα πνιχ κεγάιν πξφβιεκα 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Β΄ Βάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη 

δηδαζθαιείν αιιά θη έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα ηεο βαζηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο: ηελ 

έιιεηςε γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο. Απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα κφλν ην 12,7% έρνπλ κεηαπηπρηαθφ 

ζηελ Δηδηθή αγσγή ή ηελ ρνιηθή Φπρνινγία. Ζ αλάγθε επηκφξθσζεο 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ άιιεο έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζηελ Διιάδα απφ ηνπο εξεπλεηέο 

Παληειηάδνπ θαη Παηζηνδήκνπ ην 2000 θαη Παληειηάδνπ-Νηθνιαξατδε. Ζ αλάγθε 

απηή ησλ εθπαηδεπηηθψλ γίλεηαη πην έληνλε εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο θαηάιιεινπ 

δηδαθηηθνχ πιηθνχ, αιιά θαη εμαηηίαο ηεο έληνλεο εηεξνγέλεηαο ηνπ καζεηηθνχ 

πιεζπζκνχ, αθνχ ζην 12,5% ησλ ζρνιείσλ βξέζεθαλ λα ζπλππάξρνπλ κέρξη θαη 7 

δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ.  

 

Δξώηεζε πξνζσπηθνύ - ζηειερώλ: « Από ηηο παξαθάησ ελαιιαθηηθέο κνξθέο 

εθπαίδεπζεο απηή πνπ πξνσζεί ζην κέγηζην ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ 

απνθνίησλ, ζεσξώ όηη είλαη:» 

Δξώηεζε γνλέσλ: «Θεσξώ όηη από ηηο παξαθάησ κνξθέο εθπαίδεπζεο, απηή πνπ ζα 

βνεζνύζε θαιύηεξα ην παηδί κνπ ζηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε είλαη:» 

 

Γξάθεκα 6. Μνληέια επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ησλ ΑκΔΑ. 
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ηελ κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα βξίζθνληαη ζηηο επηινγέο «ππνζηεξηθηηθή εξγαζία» θαη 
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«εθπαίδεπζε ζε πξαγκαηηθφ εξγαζηαθφ ρψξν κε επνπηεία», νη νπνίεο ζχκθσλα κε 

ηνπο δηεπζπληέο δελ εθαξκφδνληαη ζε θαλέλα ζρνιείν. Σν δεδνκέλν απηφ 

επηβεβαηψλεη ηα απνηειέζκαηα εξεπλψλ ζε επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν θαη 

δειψλεη ηελ αλαγθαηφηεηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ καζεηψλ ζε πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο θαηά ηα πξφηππα ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνσζεζεί ε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ απνθνίησλ.  

 

3. πδήηεζε-πκπεξάζκαηα 

 

Κχξηνο ζηφρνο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ λα δηαπηζησζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ΣΔΔ Δηδηθήο Αγσγήο Α΄ θαη Β΄ Βαζκίδαο πνπ 

ιεηηνχξγεζαλ παλειιαδηθά θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2009-2010. Σα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζρνιείσλ δπζρεξαίλεηαη απφ έλα πιήζνο 

παξαγφλησλ: 

 Άληζε θαηαλνκή εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ.  

 Αλάγθε επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

 Έιιεηςε κφληκνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη κεγάινο αξηζκφο 

αλαπιεξσηψλ σξνκηζζίσλ θαη απνζπαζκέλσλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ δεκηνπξγία 

ζπλεθηηθψλ δεζκψλ ζηα πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηελ εθαξκνγή 

δηαζεκαηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. 

 Παληειήο έιιεηςε θαηάιιεινπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ. 

 Απφθιηζε ηεο πξνβιεπφκελεο ιεηηνπξγίαο ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο 

ιφγσ έιιεηςεο εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

 Έληνλε εηεξνγέλεηα καζεηηθνχ πιεζπζκνχ πνπ αθνξά ηφζν ζηηο εηδηθέο 

θαηεγνξίεο αιιά θαη ζην εχξνο ειηθίαο ησλ καζεηψλ. 

Χο πξνο ηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε, 

δηαπηζηψζεθε φηη ηα άηνκα κε αλαπεξία δελ έρνπλ ίζεο επθαηξίεο πξφζβαζεο ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε θαζψο βξέζεθε λα ππάξρεη: 

 Έιιεηςε επαξθνχο αξηζκνχ ζρνιηθψλ κνλάδσλ αλά γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα. 

 πλζήθεο ζηέγαζεο πνπ δελ εμππεξεηνχλ ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη θνηλσληθέο 

αλάγθεο ησλ καζεηψλ. 

 Γηαθνξνπνίεζε δξάζεσλ αλά ζρνιηθή κνλάδα. 

Ζ ζχλδεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο κε ηελ επαγγεικαηηθή 

απνθαηάζηαζε παξνπζηάδεηαη αλχπαξθηε θαη παξεθθιίλεη απφ ηνπο γεληθνχο 
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ζθνπνχο πνπ θαζνξίδνληαη ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα. ιεο νη νκάδεο ησλ 

εξσηψκελσλ θαηαδεηθλχνπλ κε ηηο απαληήζεηο ηνπο ηελ αλαγθαηφηεηα πκβνχισλ 

Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη πκβνχισλ Δξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα 

ππάξμεη ππνζηήξημε ζηελ ζσζηή ιήςε απνθάζεσλ ηφζν γηα ηελ επηινγή ηεο 

θαηάιιειεο ζρνιηθήο δνκήο φζν θαη ηεο εηδηθφηεηαο θαη ζχλδεζεο ηεο εθπαίδεπζεο 

κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. αθέο είλαη ην αίηεκα φισλ ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα γηα ππνζηεξηθηηθέο δνκέο θαη ππεξεζίεο κέζα ζηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο, ψζηε λα πινπνηνχληαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο εθπαίδεπζεο πνπ ζα πξνσζνχλ 

ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ απνθνίησλ.  

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνχλ ζηα ΣΔΔ απαληνχλ φηη εθαξκφδνπλ πνηθίιεο 

κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζεο, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ έληνλε 

εηεξνγέλεηα ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ θαη λα πεηχρνπλ ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο κε 

αλεπαξθή κέζα θαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο κε αλεπαξθή εθπαίδεπζε θαη εμεηδίθεπζε. 

 Ζ επάξθεηα ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ησλ απνθνίησλ ησλ ΣΔΔ 

Δηδηθήο Αγσγήο θαη ε ππνζηήξημε ηνπο γηα ηελ κεηάβαζε απφ ην ζρνιείν ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο απαηηεί ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ χπαξμε 

ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ ζα επηηξέςνπλ ζηα άηνκα κε αλαπεξία λα 

αμηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο θαη λα θεξδίζνπλ ζηελ θνηλσλία ηελ ζέζε πνπ 

ηνπο αλήθεη. 
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Δπαγγέινπ Οδπζζέαο  

 ρνιηθφο χκβνπινο  

39
ε
 Πεξηθέξεηα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Ν. Αζελψλ 

Email:  oevangelou@hotmail.com  

 

Πεξίιεςε 

ηελ εθπαίδεπζε ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ, αξθεηά ζπρλά ηα γισζζηθά 

πξνβιήκαηα ζεσξνχληαη σο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Ζ αμηνιφγεζε ηφζν ησλ 

ηθαλνηήησλ φζν θαη ησλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ απηψλ απνηειεί έλα έξγν κε 

ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο. Γηα ην ιφγν απηφ, ν ξφινο ησλ Κέληξσλ Γηαθνξνδηάγλσζεο, 

Γηάγλσζεο θαη Τπνζηήξημεο (ΚΔ.Γ.Γ.Τ) φζνλ αθνξά ηελ ππνζηήξημε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο είλαη εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθφο. 

θνπφο ησλ ΚΔ.Γ.Γ.Τ είλαη ε πξνζθνξά ππεξεζηψλ δηάγλσζεο, αμηνιφγεζεο 

θαη ππνζηήξημεο ησλ καζεηψλ θαη ηδηαίηεξα εθείλσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο. Δπίζεο ηα ΚΔ.Γ.Γ.Τ αλαιακβάλνπλ δξαζηεξηφηεηεο ππνζηήξημεο, 

πιεξνθφξεζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ γνλέσλ θαη ηεο 

θνηλσλίαο. Μία απφ ηηο βαζηθφηεξεο αξκνδηφηεηεο ησλ ΚΔ.Γ.Γ.Τ είλαη ε έξεπλα γηα 

ηε δηαπίζησζε ηνπ είδνπο θαη ηνπ βαζκνχ ησλ δπζθνιηψλ ησλ Α.Μ.Δ.Α. ζηελ νκάδα-

πιεζπζκφ ησλ παηδηψλ ζρνιηθήο θαη πξνζρνιηθήο ειηθίαο. ηελ παξνχζα εξγαζία 

mailto:nekpalaiologou@uowm.gr
mailto:gialamasbasilis@yahoo.gr
mailto:oevangelou@hotmail.com
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δηεξεπλήζακε κε ζπλεληεχμεηο εηδηθνχο παηδαγσγνχο πνπ εξγάδνληαη ζε ΚΔ.Γ.Γ.Τ. 

θαη ζε δεκφζηα ζρνιεία, θαζψο θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ εηδηθήο αγσγήο απέλαληη 

ζε κεηαλάζηεο καζεηέο.  

ηελ εξγαζία απνηππψλνληαη νη πξνβιεκαηηζκνί ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ 

φζνλ αθνξά: ζηηο αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ γηα ηε ζσζηή ζηειέρσζε ησλ ΚΔ.Γ.Γ.Τ θαη 

ησλ Σκεκάησλ Έληαμεο∙ ζηε ρξήζε θαηάιιεισλ εξγαιείσλ δηάγλσζεο ησλ εηδηθψλ 

δπζθνιηψλ πνπ έρνπλ νη καζεηέο - θαη εηδηθφηεξα νη κεηαλάζηεο καζεηέο. 

Λέμεηο θιεηδηά: εηδηθή αγσγή, αιινδαπνί, δηαγλσζηηθά εξγαιεία, ππνζηεξηθηηθέο 

ππεξεζίεο 

 

1. Δηζαγσγή  

Μεηαμχ ησλ καζεηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ ηα Σκήκαηα Έληαμεο (Σ.Δ.) ζηα 

ζρνιεία είλαη θαη νη καζεηέο κε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ θαη γισζζηθφ  ππφβαζξν. 

ε νξηζκέλεο κάιηζηα πεξηνρέο, θπξίσο κε ρακειφ θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ δείθηε, ε 

παξνπζία ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ ζηα Σ.Δ. είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλε. Χο 

επαθφινπζν ηεο θαηάζηαζεο απηήο, αξθεηά ζπρλά πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα 

εξσηήκαηα, ε δηεξεχλεζε ησλ νπνίσλ απνηειεί δχν απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο 

παξνχζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο: α) Ζ ηνπνζέηεζε ελφο κεηαλάζηε καζεηή ζην Σ.Δ. 

ζπλδέεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ή κε άιια εηδηθά 

πξνβιήκαηα πνπ ελδερνκέλσο αληηκεησπίδεη ή κήπσο απνηειεί κία ππνθεηκεληθή 

απφθαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ν νπνίνο, ελδερνκέλσο, λα κε δίλεη ηε δένπζα βαξχηεηα 

ζηνλ παξάγνληα 'δηαθνξεηηθφ γισζζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν' ησλ κεηαλαζηψλ 

απηψλ; β) Πνηα εξγαιεία δηάγλσζεο θαη αμηνιφγεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο 

εηδηθνχο παηδαγσγνχο ή ηα Κέληξα Γηαθνξν-δηάγλσζεο Γηάγλσζεο θαη Τπνζηήξημεο 

(ΚΔ.Γ.Γ.Τ.) πξνθεηκέλνπ λα δηαγλψζνπλ ηηο εηδηθέο δπζθνιίεο πνπ ηπρφλ 

παξνπζηάδνπλ νη κεηαλάζηεο καζεηέο;  

Βεβαίσο, ε ζπδήηεζε γηα ην εάλ ε ηθαλφηεηα/ή ε αληθαλφηεηα ελφο αηφκνπ 

θαηαζθεπάδεηαη κε θνηλσληθά θξηηήξηα δελ είλαη θαηλνχξηα. Σν πνιππνιηηηζκηθφ 

ηνπίν ησλ ζχγρξνλσλ ζρνιηθψλ ηάμεσλ φκσο ζέηεη ηηο βάζεηο επαλαπξνζδηνξηζκνχ 

κίαο ζεηξάο ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηάγλσζε, αμηνιφγεζε θαη ππνζηήξημε 

ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ. 
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2.Δζλνπνιηηηζκηθή δηαθνξεηηθόηεηα θαη Δηδηθή Αγσγή  

Πνιιέο κειέηεο ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο ζπγθιίλνπλ ζην γεγνλφο φηη νη 

κεηαλάζηεο καζεηέο «αληηπξνζσπεχνληαη δπζαλάινγα» ή κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα 

«ππεξ-αληηπξνζσπεχνληαη» ζηα ηκήκαηα έληαμεο θαη γεληθφηεξα ζε φινπο ηνπο 

ζεζκνχο ηεο εηδηθήο αγσγήο (Henriot, 1996. Lindsay, Pather & Strand, 2006. Losen & 

Orfield 2002. Nordahl & Øverland, 1998. Werning, Löser & Urban, 2008).  

Αλάκεζα ζηα θπξηφηεξα αίηηα απηήο «ππεξ-αληηπξνζψπεπζεο» 

ζπγθαηαιέγνληαη ηα εμήο: ηα ζπρλά πξνβιήκαηα θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, ε 

έιιεηςε πξψηκσλ δνκψλ παξέκβαζεο ή θξνληίδαο πγείαο ζηηο νκάδεο ησλ 

κεηαλαζηψλ, ην ζπλήζσο ρακειφ θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ ππφβαζξν ησλ 

κεηαλαζηψλ, ηα ζηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο θαζψο θαη νη ειιηπείο ηξφπνη 

αμηνιφγεζεο ηφζν ησλ ηθαλνηήησλ φζσλ θαη ησλ πηζαλψλ εηδηθψλ αλαγθψλ ησλ 

κεηαλαζηψλ καζεηψλ (EADSNE, 2009). 

Ζ δηαπίζησζε ηεο ζπρλήο αληηπξνζψπεπζεο ησλ κεηαλαζηψλ ζε ηάμεηο 

Δηδηθήο Αγσγήο δηεγείξεη βάζηκα εξσηήκαηα φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ηεο αξρηθήο 

αμηνιφγεζεο ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ (Andersson, 2007. Rosenqvist, 2007). 

Πξάγκαηη, γηα ηνπο κε γεγελείο καζεηέο, ε απνθσδηθνπνίεζε ηφζν ησλ γισζζηθψλ 

φζν θαη ησλ πνιηηηζκηθψλ αλαθνξψλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο  δηαδηθαζίεο θαη 

ηα εξγαιεία αξρηθήο αμηνιφγεζεο είλαη κία εμαηξεηηθά δχζθνιε δηαδηθαζία. 

Οη δηαδηθαζίεο αξρηθήο αμηνιφγεζεο ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ πξέπεη λα 

γίλνληαη θαη ζηηο δχν γιψζζεο απφ επαγγεικαηίεο ηεο εηδηθήο αγσγήο πνπ γλσξίδνπλ 

ηφζν ηε γιψζζα ησλ κεηαλαζηψλ φζν θαη ην πνιηηηζκηθφ ηνπο ππφβαζξν (Andersson, 

2007. Rosenqvist, 2007). 

Έξεπλα ηξηψλ ρξφλσλ ζε 25 ρψξεο ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ηελ 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα θαη ηελ εηδηθή αγσγή, έδεημε κεηαμχ άιισλ θαη ηα παξαθάησ 

ζηνηρεία, παξά ην γεγνλφο φηη ε ζπιινγή δεδνκέλσλ δελ ήηαλ αληηπξνζσπεπηηθή ζε 

εζληθφ επίπεδν αιιά έγηλε θπξίσο ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη ζπλεπψο απνηππψλνπλ κία 

πεξηνξηζκέλε εηθφλα ησλ ρσξψλ πνπ ζπκκεηείραλ (EADSNE, 2009):  

• Παξαηεξήζεθε κία ππεξ-εθπξνζψπεζε ησλ καζεηψλ κε κεηαλαζηεπηηθφ 

ππφβαζξν ζηελ Δηδηθή Δθπαίδεπζε, ηεο ηάμεο ηνπ 6-20% ηε ζρνιηθή ρξνληά 2005-

2006 ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ηα πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη ηε γεληθφηεξε ζχγρπζε γισζζηθψλ θαη 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ. 
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• ζνη εκπιέθνληαη ζηηο ππεξεζίεο ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο δελ είλαη 

εμεηδηθεπκέλνη θαη ζηνλ ηνκέα ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη ζηνλ ηνκέα δηαρείξηζεο 

κεηαλαζηψλ καζεηψλ. 

• ε νξηζκέλεο ρψξεο ε δηδαζθαιία ηφζν ζηε κεηξηθή φζν θαη ζηε γιψζζα ηεο 

ρψξαο ππνδνρήο βειηηψλεη ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ, ηδηαίηεξα φηαλ ε 

δίγισζζε εθπαίδεπζε μεθηλά απφ πνιχ κηθξή ειηθία, επεηδή εληζρχεη ηελ 

απηνεθηίκεζή ηνπο. 

• Άθξσο αλαγθαία ζεσξείηαη ε βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο ησλ 

εκπιεθνκέλσλ ζηελ εηδηθή αγσγή ηφζν κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ φζν θαη κε ηνπο 

ζπιιφγνπο θαη ηνπο νξγαληζκνχο ησλ κεηαλαζηψλ. 

• Μέηξα ζηήξημεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο απνηεινχλ: ε αλάπηπμε θαη εθαξκνγή 

αηνκηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ε ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ 

Γ/ληή ηνπ ζρνιείνπ, ε χπαξμε ζηα γεληθά ζρνιεία εθπαηδεπηηθψλ ή βνεζψλ κε ην ίδην 

κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν φπσο θαη νη καζεηέο. 

• ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο 

εκπιέθνληαη δηάθνξεο ππεξεζίεο απφ ρψξα ζε ρψξα θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ 

αθνινπζνχληαη είλαη ίδηεο κε απηέο πνπ αθνινπζνχληαη θαη γηα ηνπο καζεηέο ηεο 

ρψξαο ππνδνρήο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηα ηεζη αμηνιφγεζεο κεηαθξάδνληαη ζε 

δηαθνξεηηθέο γιψζζεο ή ε αμηνιφγεζε γίλεηαη κε παξνπζία δηεξκελέα. Υξήζηκε είλαη 

θαη ε ρξήζε κε ιεθηηθψλ εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο. 

• ιεο νη εθζέζεηο ησλ ρσξψλ δείρλνπλ φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζηαζκηζκέλεο 

αμηνιφγεζεο θαη/ή ησλ ςπρνινγηθψλ ηεζη δε θαίλεηαη λα είλαη πνιχ αμηφπηζηα, 

θπξίσο γηαηί έρνπλ αλαπηπρζεί θαη ζηαζκηζηεί, βαζηζκέλα ζηελ θνπιηνχξα θαη ηε 

γιψζζα ηεο ρψξαο ππνδνρήο, ή αθφκα θαη ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο  

• Οη νηθνγέλεηεο ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ζε 

γεληθέο γξακκέο, δελ αμηνπνηνχλ επαξθψο ηηο δηαζέζηκεο ππεξεζίεο ζηήξημεο ηεο 

ρψξαο ππνδνρήο. Οη ζεκαληηθφηεξνη ιφγνη γη‟ απηφ είλαη: ε ειιηπήο γλψζε ηφζν ηεο 

γιψζζαο ηεο ρψξαο ππνδνρήο φζν θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ ππάξρνπλ, ε κε ρξήζε 

αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ ζηε ρψξα ηνπο ή ν θφβνο απέιαζεο απφ ηε ρψξα ππνδνρήο 

ζε πεξίπησζε ππεξβνιηθήο ρξήζεο ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ηεο ππεξεζηψλ. 

χκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Θξεζθεπκάησλ, ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηα δεκφζηα ζρνιεία ηεο ρψξαο, θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 

2007/2008 ήηαλ ζπλνιηθά 22.813 καζεηέο (δει. ην 20% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 
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1.134.348 καζεηψλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο). πγθεθξηκέλα: 

18.155 παηδηά ζηελ Α/ζκηα θαη 4.658 ζηε Β/ζκηα εθπαίδεπζε. Απφ ηνπο καζεηέο 

απηνχο, νη 5.968 θνηηνχζαλ ζε μερσξηζηά εηδηθά ζρνιεία θαη ζπγθεθξηκέλα: 3.400 

καζεηέο ζηελ Α/ζκηα (405 ζηελ πξνζρνιηθή θαη 2.995 ζηε δεκνηηθή εθπαίδεπζε) θαη 

2.568 ζηε δεπηεξνβάζκηα. ηα Σκήκαηα Έληαμεο θνηηνχζαλ ζπλνιηθά 16.845 

καζεηέο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο. Πην αλαιπηηθά: 14.755 ζηελ Α/ζκηα (651 

παηδηά ζηελ πξνζρνιηθή θαη 14.104 παηδηά ζηε δεκνηηθή εθπαίδεπζε) θαη 2.090 ζηε 

δεπηεξνβάζκηα (SNE, 2008). 

Δάλ ιάβνπκε ππφςε καο φηη: α) ν αξηζκφο ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ 

αληηπξνζσπεχεη ηνπιάρηζηνλ ην 10% ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο 

(Παιαηνιφγνπ & Δπαγγέινπ, 2003) θαη β) ην γεγνλφο ηεο ππεξ-αληηπξνζψπεπζεο ησλ 

κεηαλαζηψλ καζεηψλ ζηνπο ζεζκνχο ηεο εηδηθήο αγσγήο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε 

δηεζλή βηβιηνγξαθία, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη: απφ ην ζχλνιν ηνπ 

1.134.348 παηδηψλ ηεο δεκφζηαο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο καο (SNE, 

2008) πεξηζζφηεξα απφ 11.134 παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζα είλαη 

κεηαλάζηεο καζεηέο, δειαδή νη κηζνί πεξίπνπ απφ ηνπο  22.813 καζεηέο ηεο Α/ζκηαο 

θαη Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ είδακε παξαπάλσ. Βεβαίσο απηφο είλαη έλαο γεληθφο 

ππνινγηζκφο πνπ δε ζηεξίδεηαη ζε επίζεκα ζηνηρεία, ηα νπνία θαη δελ ππάξρνπλ. 

 

3. Kέληξα Γηαθνξν-δηάγλσζεο, Γηάγλσζεο θαη Τπνζηήξημεο (ΚΔΓΓΤ) 

χκθσλα κε ην Νφκν2817/2000 ζηηο έδξεο φισλ ησλ λνκψλ έρνπλ ηδξπζεί ηα 

Kέληξα Γηαθνξν-δηάγλσζεο, Γηάγλσζεο θαη Τπνζηήξημεο (ΚΔ.Γ.Γ.Τ.) γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, δειαδή αηφκσλ πνπ 

δπζθνιεχνληαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ ζρνιείσλ. 

Χζηφζν, πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζνπκε θαιχηεξα ηνπο κεηαλάζηεο καζεηέο ζα 

πξέπεη πξψηα λα δηαθξίλνπκε πνηεο απφ ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νθείινληαη 

ζηελ ειιηπή γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, πνηεο ζην δχζθνιν ζηάδην πξνζαξκνγήο 

ηνπο θαη πνηεο ζε νξγαληθά ελδερνκέλσο αίηηα.  

Σα βήκαηα πνπ αθνινπζνχληαη ζπλήζσο φηαλ έλαο καζεηήο θξηζεί φηη πξέπεη λα 

αμηνινγεζεί απφ ηελ δηεπηζηεκνληθή νκάδα ηνπ ΚΔ.Γ.Γ.Τ. είλαη ηα εμήο: 

• Ο εθπαηδεπηηθφο ηνπ παηδηνχ ζε ζπλεξγαζία ελδερνκέλσο κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ηνπ Σκήκαηνο Έληαμεο ζπκθσλνχλ φηη έλαο καζεηήο αληηκεησπίδεη εηδηθέο 

δπζθνιίεο. Αμίδεη ίζσο λα επηζεκάλνπκε φηη ρξεηάδεηαη κεγάιε πξνζνρή έηζη ψζηε λα 
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ππάξρνπλ φιεο εθείλεο νη πξνυπνζέζεηο πνπ δηαζθαιίδνπλ φηη νη δπζθνιίεο απηέο δελ 

νθείινληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ ειιηπή γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο.  

• Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηνπο γνλείο ησλ 

κεηαλαζηψλ καζεηψλ, λα ηνπο εμεγήζνπλ ηελ θαηάζηαζε θαη λα ηνπο πείζνπλ λα 

επηθνηλσλήζνπλ κε ην ΚΔ.Γ.Γ.Τ. ηεο πεξηνρήο ηνπο. Δδψ, αξθεηά ζπρλά, 

ππεηζέξρνληαη νη δπζθνιίεο επηθνηλσλίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο γνλείο.  

• Οη γνλείο ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ λα πάξνπλ ηειέθσλν ζην ΚΔ.Γ.Γ.Τ. Δάλ δελ 

γλσξίδνπλ θαιά ηε γιψζζα είλαη πηζαλφ ε δηαδηθαζία λα ζηακαηήζεη εδψ γηαηί δελ 

ππάξρνπλ νη ζεζκηθέο εθείλεο δνκέο πνπ θαζηζηνχλ εθηθηή ηελ επηθνηλσλία ησλ 

γνλέσλ κε ην πξνζσπηθφ ηνπ ΚΔ.Γ.Γ.Τ. Μία επηπιένλ δπζθνιία ζηελ 

πξναλαθεξζείζα επηθνηλσλία είλαη φηη νη γνλείο πνιιέο θνξέο είλαη αλαγθαζκέλνη λα 

θάλνπλ δεχηεξε ή θαη ηξίηε δνπιεηά θαη νη ψξεο ηνπο είλαη είηε πεξηνξηζκέλεο είηε 

ηέηνηεο πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ επαθή κε ηε δηεπηζηεκνληθή νκάδα ηνπ ΚΔ.Γ.Γ.Τ. 

• Δάλ, παξεκπηπηφλησο, θαηαζηεί δπλαηφ λα ππεξθεξαζηνχλ νη παξαπάλσ 

δπζθνιίεο ν αιινδαπφο καζεηήο ζα πξέπεη λα αμηνινγεζεί ζε δηαθνξεηηθέο ζπλεδξίεο 

απφ ηε δηεπηζηεκνληθή νκάδα ηνπ ΚΔ.Γ.Γ.Τ., ε νπνία ζπλήζσο απνηειείηαη απφ: α) 

εθπαηδεπηηθφ ηεο Δηδηθήο Αγσγήο (ζηα δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα), β) απφ 

ςπρνιφγν (γηα ηελ λνεηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε), γ) απφ 

θπζηνζεξαπεπηή (γηα ηελ θηλεηηθή θαη αηζζεηεξηαθή ηνπ θαηάζηαζε) θαη δ) απφ 

θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ ν νπνίνο δηακνξθψλεη ην θνηλσληθφ ηζηνξηθφ ηνπ παηδηνχ ζε 

ζπλεξγαζία πάληα κε ηνπο γνλείο ηνπ. Καη ζην ζηάδην απηφ δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο 

πνπ πςψλνληαη αλππέξβιεηα πξνβιήκαηα επηθνηλσληαθήο κνξθήο. ε πνηα γιψζζα 

ζα γίλεη ε επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο; Τπάξρνπλ πξνβιέςεηο, ζεζκηθά 

θαηνρπξσκέλεο, γηα παξνπζία κεηαθξαζηή ζηηο παξαπάλσ ζπλεδξίεο;  

Δθηφο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ, κία ζεηξά επηπιένλ δεηεκάησλ πξνζδηνξίδνπλ ηηο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ε δηεπηζηεκνληθή νκάδα ησλ ΚΔ.Γ.Γ.Τ., φπσο: 

• Σν ηεζη λνεκνζχλεο ζην νπνίν ππνβάιινληαη ηα παηδηά κεηξά ηφζν ηηο ιεθηηθέο 

φζν θαη ηηο κε ιεθηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο θαη θαζνξίδεη ην βαζκφ  ζηνλ νπνίν ε 

λνεηηθή ηνπ αλάπηπμε ηνχ επηηξέπεη λα αληηκεησπίζεη επαξθψο ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

ζρνιείνπ. Πψο φκσο κεηξά θαλείο ηηο ιεθηηθέο ηθαλφηεηεο ελφο καζεηή πνπ δελ 

γλσξίδεη ηελ ειιεληθή γιψζζα; Τπάξρνπλ εμεηδηθεπκέλα εξγαιεία ζηα  ΚΔΓΓΤ θαη 

αλ λαη πνηα είλαη απηά; 

• Γεδνκέλσλ ησλ γλσζηηθψλ θελψλ πνπ ζπρλά παξνπζηάδνπλ νη κεηαλάζηεο 

καζεηέο ζηελ ειιεληθή γιψζζα: α) Με πνηνλ ηξφπν αμηνινγείηαη ε ηθαλφηεηά ηνπο 
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ζηελ αλάγλσζε, ηε γξαθή, ηελ νξζνγξαθία, ηελ θαηαλφεζε θεηκέλσλ, ηε γξαπηή 

αθήγεζε γεγνλφησλ, ηελ αξηζκεηηθή θ.α. β) Με πνηνλ ηξφπν αμηνινγείηαη ε 

αθνπζηηθή θαη νπηηθή ηνπο αληίιεςε θαη δηάθξηζε, νη θσλνινγηθέο ηνπο δεμηφηεηεο, ε 

νκηιία θαη ε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία επεμεξγάδνληαη ηα εξεζίζκαηα (ν ρξφλνο πνπ 

ρξεηάδεηαη ην παηδί λα αθνκνηψζεη πιεξνθνξίεο). 

ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο, ε δηεπηζηεκνληθή νκάδα ηνπ ΚΔ.Γ.Γ.Τ. πξέπεη λα 

θαηαιήμεη ζε κία γλσκάηεπζε πνπ ζα πξνζδηνξίδεη επαθξηβψο ηηο δπζθνιίεο ηνπ 

καζεηή, λα ιχζεη κία ζεηξά δχζθνισλ ζεκάησλ  (φπσο εάλ ε ςπρνζπλαηζζεκαηηθή 

αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή νθείιεηαη ζε νξγαληθά αίηηα ή είλαη απνηέιεζκα ηεο 

πξνζαξκνγήο ηνπ καζεηή θαη ηνπ „πνιηηηζκηθνχ ζνθ‟ πνπ αξθεηά ζπρλά πθίζηαηαη 

θαλείο φηαλ αιιάδεη ρψξα δηακνλήο) θαη λα θάλεη πξνηάζεηο γηα ηε ππνζηήξημε ηνπ 

καζεηή. ε πνην βαζκφ φκσο ε δηεπηζηεκνληθή νκάδα ηνπ ΚΔ.Γ.Γ.Τ. γλσξίδεη 

ηξφπνπο δηαρείξηζεο ηεο πνιηηηζκηθήο δηαθνξεηηθφηεηαο; 

 

4. Ζ έξεπλα 

Ζ έξεπλα δηεμήρζε ην 2009, ζε ηπραίν δείγκα 42 (Ν) εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο 

Αγσγήο απφ Βφξεηα Διιάδα (Θεζζαινλίθε θαη Φιψξηλα) θαη Πεινπφλλεζν 

(Λαθσλία, Κνξηλζία, Αραΐα θαη Μεζζελία), νη νπνίνη εξγάδνληαη είηε ζε ΚΔ.Γ.Γ.Τ. 

(Ν1=13) είηε ζε Σκήκαηα Έληαμεο (Ν2=29). Αθνινπζήζεθε ε κέζνδνο ηεο εκη-

δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο κε ηε κνξθή εξσηεκαηνινγίνπ. Οη εξσηεζέληεο θιήζεθαλ λα 

απαληήζνπλ ζε 10 εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ. πσο ζα δηαπηζηψζνπκε, ζε νξηζκέλεο 

εξσηήζεηο νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλά καο, δελ απαληνχλ, νξηζκέλεο θνξέο απφ 

άγλνηα, θάηη ην νπνίν ζπληζηά έλα 'εχξεκα' / 'δηαπίζησζε' θαη απνηππψλεη ηε 

γεληθφηεξε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζην ρψξν ηεο Δηδηθήο Αγσγήο ζηελ Διιάδα. 

ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη ηα θπξηφηεξα απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

κε ηε κνξθή Πηλάθσλ Καηαλνκήο πρλνηήησλ θαη Πηλάθσλ πλάθεηαο. Με ηνπο 

Πίλαθεο πλάθεηαο ζπγθξίλνληαη νη δχν νκάδεο σο πξνο ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηηο 

δηάθνξεο εξσηήζεηο, δειαδή ε νκάδα ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ απφ ηα  ΚΔ.Γ.Γ.Τ. κε 

ηελ νκάδα ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ απφ ηα Σκήκαηα Έληαμεο. Παξνπζηάδνληαη 

ινηπφλ ζπγθξηηηθά γηα ηηο δχν νκάδεο ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεψλ ηνπο ζηηο 

θαηεγνξίεο ησλ δηαθφξσλ κεηαβιεηψλ. 

Δπεηδή ην δείγκα είλαη κηθξφ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο δεκηνπξγνχληαη 

πξνβιήκαηα εγθπξφηεηαο ηνπ ειέγρνπ x
2
 , ελαιιαθηηθά, ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ έιεγρν 

κε ηε βνήζεηα ηεο κεζφδνπ Monte Carlo.  
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ηελ εξψηεζε 1, απνηππψλεηαη ην είδνο ησλ πεξηζηαηηθψλ ηα νπνία έρνπλ 

δηαγλψζεη νη  εηδηθνί παηδαγσγνί πνπ εξγάδνληαη ζε ΚΔ.Γ.Γ.Τ. θαη ζε ηκήκαηα 

έληαμεο, φζνλ αθνξά ηνπο κεηαλάζηεο καζεηέο πνπ παξαπέκπνληαη ιφγσ εηδηθψλ 

αλαγθψλ. ηνλ Πίλαθα 1, απφ ηηο 24 απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ, ζε ζχλνιν 19 

ππνθεηκέλσλ, απνηππψλεηαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηνπ εηδηθνχ πξνβιήκαηνο, κε 

επηθξαηέζηεξα ηηο "καζεζηαθέο δπζθνιίεο" (καζεζηαθά πξνβιήκαηα, δπζγξαθία, 

δπζαξηζκεζία, δπζιεμία) θαη ηελ "θαηαλφεζε ηεο γιψζζαο". 

ηελ εξψηεζε 2, απνηππψλεηαη ην είδνο ησλ πεξηζηαηηθψλ, γηα ηα νπνία 

παξαπέκπνληαη νη κεηαλάζηεο κε εηδηθέο αλάγθεο ζε ΚΔ.Γ.Γ.Τ. θαη ζε Σκήκαηα 

Έληαμεο, ζε ζχλνιν 19 ππνθεηκέλσλ πνπ απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε απηή. ηνλ 

Πίλαθα 2, απνηππψλεηαη φηη ην 50% ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ παξαπέκπνληαη απφ 

ην ζρνιείν ηνπο ζην ΚΔ.Γ.Γ.Τ. γηα καζεζηαθά πξνβιήκαηα θαη ην 20% 

παξαθνινπζεί γηα ηνλ ίδην ιφγν Σκήκα Έληαμεο (Σ.Δ.) ζε πεξίπησζε πνπ ιεηηνπξγεί 

ζην ζρνιείν φπνπ έρεη εγγξαθεί. εκαληηθφ πνζνζηφ παξαθνινπζεί ην Σ.Δ. επεηδή 

παξνπζηάδεη δπζθνιίεο ζηελ "θαηαλφεζε ηεο γιψζζαο" (33.3%) θαη ζε πνζνζηφ 25% 

παξαπέκπεηαη ζην ΚΔ.Γ.Γ.Τ. γηα ηνλ ίδην ιφγν. εκαληηθφ πνζνζηφ κεηαλαζηψλ 

καζεηψλ ιφγσ "απηηζκνχ" παξαπέκπεηαη ζην ΚΔ.Γ.Γ.Τ. 

Πίλαθαο 1: πρλόηεηα είδνπο εηδηθνύ πξνβιήκαηνο θαη Μεηαλάζηεο ΑκΔΑ 

 

  Απαληήζεηο 

  πρλφηεηα % % Τπνθεηκέλσλ 

 Απηηζκφο 2 8,3% 10,5% 

Βαξηά λνεηηθή 1 4,2% 5,3% 

Καηαλφεζε γιψζζαο  6 25,0% 31,6% 

Τπεξηνλία 1 4,2% 5,3% 

Γηαηαξαρή Πξνζνρήο 1 4,2% 5,3% 

Μαζεζηαθά πξνβιήκαηα 5 20,8% 26,3% 

Γπζγξαθία 2 8,3% 10,5% 

Γπζαξηζκεζία 1 4,2% 5,3% 

Διαθξά λνεηηθή 1 4,2% 5,3% 
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Γπζιεμία 2 8,3% 10,5% 

Δπηζεηηθφηεηα 2 8,3% 10,5% 

ΤΝΟΛΟ 24 100,0% 126,3% 

 

Πίλαθαο 2: πρλόηεηα είδνπο εηδηθνύ πξνβιήκαηνο θαη Μεηαλάζηεο ΑκΔΑ ζηα ΚΔΓΓΤ 

θαη Σκήκαηα Έληαμεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηελ εξψηεζε 2α, δεηήζεθε απφ ηνπο εηδηθνχο  παηδαγσγνχο λα αλαθέξνπλ ηα  

δηαγλσζηηθά εξγαιεία (ηεζη) πνπ ππάξρνπλ πξνο ρξήζε ζηα ΚΔΓΓΤ θαη ηα Σκήκαηα 

Έληαμεο γηα ηε δηάγλσζε ζπγθεθξηκέλσλ εηδηθψλ δπζθνιηψλ. Αθνινχζσο, ζηνλ 

Πίλαθα 2Α, αλαθέξνληαη ηα ηεζη πνπ ππάξρνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο 

Δηδηθνχο Παηδαγσγνχο. 

Πίλαθαο 2Α: πρλόηεηα (%) ρξήζεο ζπγθεθξηκέλσλ εηδηθώλ ηεζη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΓΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ * ΟΜΑΓΑ  Crosstabulation  

   Ομάδα 

   

ΚΔΓΓΤ 

ΣΜΗΜΑΣΑ 

ΔΝΣΑΞΗ Total 

 Αςηιζμόρ Count 1 1 2 

% within group 25,0% 6,7%  

Βαπιά νοηηική Count 0 1 1 

% within group ,0% 6,7%  

Καηανόηζη γλώζζαρ  Count 1 5 6 

% within group 25,0% 33,3%  

Τπεπηονία Count 0 1 1 

% within group ,0% 6,7%  

Γ.Π. Count 0 1 1 

% within group ,0% 6,7%  

Μαθηζιακά πποβλήμαηα Count 2 3 5 

% within group 50,0% 20,0%  

Γςζγπαθία Count 0 2 2 

% within group ,0% 13,3%  

Γςζαπιθμηζία Count 0 1 1 

% within group ,0% 6,7%  

Δλαθπά νοηηική Count 0 1 1 

% within group ,0% 6,7%  

Γςζλεξία Count 0 2 2 

% within group ,0% 13,3%  

Δπιθεηικόηηηα Count 0 2 2 

% within group ,0% 13,3%  

Total Count 4 15 19 

 

 

 

 

 

 

ΟΝΟΜΑ ΔΙΓΙΚΟΤ ΣΔΣ  

  Απανηήζειρ 

  ζςσνόηηηα % % ςποκειμένυν 

 ΜΑΚΑΣΟΝ 3 9,7% 15,0% 

ΦΛΧΡΑΣΟΤ 2 6,5% 10,0% 

ΑΘΗΝΑ 11 35,5% 55,0% 

ΑΛΚΙΣΗ 1 3,2% 5,0% 

WISC ΙΙΙ 9 29,0% 45,0% 

ΑΚΡΟΟΓΡΑΦΟ 1 3,2% 5,0% 

ΜΑΤΡΟΜΑΣΗ 2 6,5% 10,0% 

ΣΑΦΑ 2 6,5% 10,0% 

Total 31 100,0% 155,0% 
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ηνλ Πίλαθα 2Β, αλαθέξεηαη ε ζπρλφηεηα ρξήζεο ησλ ηεζη αλά νκάδα έξεπλαο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είηε ζην ΚΔΓΓΤ είηε ζηα Σκήκαηα Έληαμεο. Παξαηεξνχκε 

φηη νη εηδηθνί παηδαγσγνί ζηα Σκήκαηα Έληαμεο ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξα 

εξγαιεία δηάγλσζεο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο εηδηθνχο παηδαγσγνχο ζηα ΚΔ.Γ.Γ.Τ. 

ηελ εξψηεζε 3α, δεηήζεθε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Δηδηθήο Αγσγήο λα 

εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο γηα ηελ θαηάζηαζε ζην ρψξν ηεο Δηδηθήο Αγσγήο ζήκεξα 

ζηελ Διιάδα. 

Ζ πιεηνςεθία ησλ απαληήζεσλ πεξηγξάθεη κία απνγνεηεπηηθή θαηάζηαζε ζην 

ρψξν ηεο Δηδηθήο Αγσγήο, κε ηνπο εηδηθνχο παηδαγσγνχο απφ ηα ΚΔ.Γ.Γ.Τ. λα 

ηνλίδνπλ φηη νη ππεξεζίεο ιεηηνπξγνχλ ππνηππσδψο ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα (ζε 

πνζνζηφ 66.7%), δηεπθξηλίδνληαο φηη δελ ππάξρνπλ νη ππεξεζίεο απηέο ζε αγξνηηθέο 

πεξηνρέο, θαη ην 33.3% λα ηνλίδνπλ φηη νπζηαζηηθά δελ ππάξρνπλ ππεξεζίεο πνπ λα 

απεπζχλνληαη ζε κεηαλάζηεο καζεηέο. Οη εηδηθνί παηδαγσγνί ζηα Σκήκαηα Έληαμεο 

ζε πνζνζηφ 50% ηνλίδνπλ φηη ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζηελ επηθνηλσλία θαη ην 

ππφινηπν 50% δειψλεη απνγνεηεπκέλν φηη ε Δηδηθή Αγσγή ζαθψο θαη δε βξίζθεηαη 

ζε πξνηεξαηφηεηα. Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα φζνλ αθνξά ζηηο 

απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη δχν νκάδεο (x
2
 (3)=0,17, Monte Carlo p value= 0,41). 

 

Πίλαθαο 2Β: πρλόηεηα ρξήζεο εηδηθώλ ηεζη ζηα ΚΔΓΓΤ θαη ηα Σκήκαηα Έληαμεο 

 

 

 

ΔΙΓΟ ΣΔΣ * ΟΜΑΓΑ  Crosstabulation 

   ΟΜΑΓΑ  

   

ΚΔΓΓΤ 

ΣΜΗΜΑΣΑ 

ΔΝΣΑΞΗ Total 

 ΜΑΚΑΣΟΝ Count 0 3 3 

% within group ,0% 20,0%  

ΦΛΧΡΑΣΟΤ Count 0 2 2 

% within group ,0% 13,3%  

ΑΘΗΝΑ Count 5 6 11 

% within group 100,0% 40,0%  

ΑΛΚΙΣΗ Count 0 1 1 

% within group ,0% 6,7%  

WISC ΙΙΙ Count 1 8 9 

% within group 20,0% 53,3%  

ΑΚΡΟΟΓΡΑΦΟ Count 0 1 1 

% within group ,0% 6,7%  

ΜΑΤΡΟΜΑΣΗ Count 0 2 2 

% within group ,0% 13,3%  

ΣΑΦΑ Count 2 0 2 

% within group 40,0% ,0%  

Total Count 5 15 20 
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ηελ εξψηεζε 3β, ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε δηαγλσζηηθψλ εξγαιείσλ ζηα 

ΚΔ.Γ.Γ.Τ. θαη ηα Σκήκαηα Έληαμεο, νη εηδηθνί παηδαγσγνί θαη ησλ δχν επηκέξνπο 

νκάδσλ αλαθέξνπλ φηη δελ ππάξρνπλ εξγαιεία γηα κεηαλάζηεο καζεηέο, ζηα 

ΚΔ.Γ.Γ.Τ. ζε πνζνζηφ 72.7% θαη  ζηα Σκήκαηα Έληαμεο ζε πνζνζηφ 33.3%. 

Γηαθαίλεηαη φηη ππάξρνπλ κεγάιεο θαη ζνβαξέο ειιείςεηο, φπσο αλαθέξνπλ νη εηδηθνί 

παηδαγσγνί ζηα ΚΔ.Γ.Γ.Τ. ζε πνζνζηφ 27.3% θαη ζηα Σκήκαηα Έληαμεο ζε πνζνζηφ 

38.1%. Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα φζνλ αθνξά ζηηο απαληήζεηο πνπ 

έδσζαλ νη δχν νκάδεο (x
2
 (3)=0,12, Monte Carlo p value= 0,11). 

Μάιηζηα, νη εηδηθνί παηδαγσγνί ζηα Σκήκαηα Έληαμεο ηνλίδνπλ ζε πνζνζηφ 

9.5% φηη ρξεζηκνπνηνχλ σο δηαγλσζηηθφ εξγαιείν ην RAVEN ηεζη, επεηδή έρεη 

εηθφλεο θαη κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη ζε φζνπο κεηαλάζηεο καζεηέο εκθαλίδνπλ 

δπζθνιίεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

ηελ εξψηεζε 4, ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

δαζθάινπ Δηδηθήο Αγσγήο θαη δαζθάινπ Σάμεο Τπνδνρήο (Σ.Τ.) / Φξνληηζηεξηαθνχ 

Σκήκαηνο (Φ.Σ.),  νη απαληήζεηο ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ, φπσο θαίλεηαη ζηνλ 

Πίλαθα 3, δείρλνπλ φηη ε ζπλεξγαζία απηή είλαη ζεκαληηθή. Τπάξρεη ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα φζνλ αθνξά ζηηο  επηκέξνπο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη δχν νκάδεο 

(x
2
 (2)=0,017, Monte Carlo p value= 0,014). Απ‟ φηη θαίλεηαη, νη εηδηθνί παηδαγσγνί 

ησλ ΚΔ.Γ.Γ.Τ. εθθξάδνπλ πεξηζζφηεξεο επηθπιάμεηο. 

 

Πίλαθαο 3: πλεξγαζία εηδηθνύ παηδαγσγνύ κε δάζθαιν Σ.Τ./Φ.Σ. * Οκάδα 

 

ηελ εξψηεζε 5, ζρεηηθά κε ην εάλ πηζηεχνπλ φηη  ε δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο 

γιψζζαο  ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ θάπνηεο ψξεο ζην ζρνιείν ζα κπνξνχζε λα 

εληζρχζεη ηε καζεζηαθή επίδνζε ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα, 

Ύπαπξη επικοινωνίαρ και ζςνεπγαζίαρ μεηαξύ δαζκάλος Διδικήρ Αγωγήρ και Σ.Τ./Φ.Σ. * Ομάδα 

 

 

Crosstab 

   ΟΜΑΓΑ 

   

ΚΔΓΓΤ 

ΣΜΗΜΑΣΑ 

ΔΝΣΑΞΗ Total 

Τπαπξη επικοινυνίαρ και 

ζςνεπγαζίαρ μεηαξύ δαζκάλος 

Διδικήρ Αγυγήρ και Σ.Τ./Φ.Σ.  

Ναι, ςπάπσει ζςνεπγαζία Count 9 14 23 

% within group 75,0% 50,0% 57,5% 

Λειηοςπγούν ζςμπληπυμαηικά Count 0 12 12 

% within group ,0% 42,9% 30,0% 

Ναι, αλλά παπόλα αςηά δεν 

αξιοποιείηαι ζηην ππάξη 

Count 3 2 5 

% within group 25,0% 7,1% 12,5% 

Total Count 12 28 40 

% within group 100,0% 100,0% 100,0% 
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νη απφςεηο δηίζηαληαη. Αθνινχζσο, ζηνπο Πίλαθεο 4Α θαη 4Β, παξνπζηάδνληαη νη 2 

θαηεγνξίεο απαληήζεσλ, ππέξ θαη θαηά. 

 

Πίλαθαο 4Α: Τπέξ ηεο δηδαζθαιίαο ηεο κεηξηθήο γιώζζαο ησλ κεηαλαζηώλ καζεηώλ * 

Οκάδα 

 

Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα φζνλ αθνξά ζηηο  επηκέξνπο απαληήζεηο 

πνπ έδσζαλ νη δχν νκάδεο (x
2
 (2)=0,14, Monte Carlo p value= 0,15).  

 

Πίλαθαο 4Β: Καηά ηεο δηδαζθαιίαο ηεο κεηξηθήο γιώζζαο ησλ κεηαλαζηώλ καζεηώλ * 

Οκάδα 

 

Crosstab 

   ΟΜΑΓΑ 

   

ΚΔΓΓΤ 

ΣΜΗΜΑΣΑ 

ΔΝΣΑΞΗ Total 

Όσι ζηη διδαζκαλία μηηπικήρ 

γλώζζαρ μεηαναζηών μαθηηών 

Η διγλυζζία δημιοςπγεί 

ζοβαπά πποβλήμαηα 

Count 0 4 4 

% within group ,0% 33,3% 28,6% 

Όσι γιαηί έηζι θα αγνοήζοςν ηην 

ελληνική γλώζζα 

Count 0 1 1 

% within group ,0% 8,3% 7,1% 

Όσι γιαηί ππέπει να μάθοςν μια 

γλώζζα 

Count 1 7 8 

% within group 50,0% 58,3% 57,1% 

Γεν ενιζσύει ηην εκμάθηζη ηηρ 

ελληνικήρ γλώζζαρ 

Count 1 0 1 

% within group 50,0% ,0% 7,1% 

Total Count 2 12 14 

% within group 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ναι ζηη διδαζκαλία μηηπικήρ γλώζζαρ μεηαναζηών μαθηηών * Ομάδα 

 

 

Crosstab 

   ΟΜΑΓΑ 

   

ΚΔΓΓΤ 

ΣΜΗΜΑΣΑ 

ΔΝΣΑΞΗ Total 

Ναι ζηη διδαζκαλία μηηπικήρ 

γλώζζαρ μεηαναζηών μαθηηών 

Βοηθά ζηην ανηιζηοισία λέξευν-

πποηάζευν ηηρ μηηπικήρ με ηα 

ελληνικά 

Count 6 5 11 

% within group 
66,7% 33,3% 45,8% 

ςμβάλλει ζηην καλύηεπη 

καηανόηζη μαθημάηυν 

Count 0 4 4 

% within group ,0% 26,7% 16,7% 

ςμβάλλει ζηην εύκολη και 

ομαλή πποζαπμογή 

Count 3 6 9 

% within group 33,3% 40,0% 37,5% 

Total Count 9 15 24 

% within group 100,0% 100,0% 100,0% 
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Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα φζνλ αθνξά ζηηο  επηκέξνπο απαληήζεηο 

πνπ έδσζαλ νη δχν νκάδεο (x
2
 (2)=0,07, Monte Carlo p value= 0,27).  

Απφ κηα ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ Πηλάθσλ 4Α θαη 4Β, παξαηεξνχκε φηη νη εηδηθνί 

παηδαγσγνί ησλ ΚΔ.Γ.Γ.Τ. είλαη πεξηζζφηεξν ζεηηθνί γηα ηε  δηδαζθαιία ηεο 

κεηξηθήο γιψζζαο ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ εθηηκψληαο φηη  ε δηδαζθαιία ηεο 

κεηξηθήο γιψζζαο ησλ κεηαλαζηψλ ζπκβάιιεη εληζρπηηθά δηφηη ππάξρεη αληηζηνηρία 

ιέμεσλ θαη πξνηάζεσλ ζηε κεηξηθή θαη ηελ ειιεληθή γιψζζα  θαη, έηζη, βνεζά ζε 

επίπεδν θαηαλφεζεο (ζε πνζνζηφ 66.7%), θαη ζηελ εχθνιε θαη ζσζηή πξνζαξκνγή 

(πξνζσπηθή, δηαπξνζσπηθή θαη καζεζηαθή) ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ (ζε πνζνζηφ 

33.3%). 

Αληίζεηα, φζνη εηδηθνί παηδαγσγνί ησλ ΚΔ.Γ.Γ.Τ. είλαη αληίζεηνη κε ηε 

δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ, ππνζηεξίδνπλ -ζε 

πνζνζηφ 50%- φηη νη κεηαλάζηεο καζεηέο πξέπεη λα κάζνπλ ζσζηά αξρηθά κία 

γιψζζα θαη ην ππφινηπν 50% απιά ζεσξεί φηη θάηη ηέηνην δελ εληζρχεη ηελ εθκάζεζε 

ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. 

ηελ εξψηεζε 6, ζρεηηθά κε ην εάλ πηζηεχνπλ φηη  ε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο  σο δεχηεξεο ζε κεηαλάζηεο καζεηέο θάπνηεο ψξεο ζην ζρνιείν ζα 

κπνξνχζε λα εληζρχζεη ηε καζεζηαθή επίδνζε ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα, νη απφςεηο δηίζηαληαη θαη πάιη. Αθνινχζσο, ζηνπο Πίλαθεο 5Α θαη 

5Β, παξνπζηάδνληαη νη 2 θαηεγνξίεο απαληήζεσλ, ππέξ θαη θαηά.  

 

Πίλαθαο 5Α: Τπέξ ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο γιώζζαο σο δεύηεξεο ή μέλεο ησλ 

κεηαλαζηώλ καζεηώλ * Οκάδα 

 

 
Ναι ζηη διδαζκαλία ηηρ ελληνικήρ γλώζζαρ ωρ δεύηεπηρ ή ξένηρ γλώζζαρ * Ομάδα 

 

 

Crosstab 

   ΟΜΑΓΑ 

   

ΚΔΓΓΤ 

ΣΜΗΜΑΣΑ 

ΔΝΣΑΞΗ Total 

Ναι ζηη διδαζκαλία ηηρ 

ελληνικήρ γλώζζαρ υρ 

δεύηεπηρ ή ξένηρ γλώζζαρ  

ςμβάλλει ζηην καλύηεπη 

καηανόηζη ηυν μαθημάηυν 

Count 2 8 10 

% within group 25,0% 80,0% 55,6% 

Ναι, γιαηί ζςμβάλει ζηην ομαλή 

ένηαξη ζηην κοινυνία 

Count 4 2 6 

% within group 50,0% 20,0% 33,3% 

Ναι, γιαηί ηα η.ς./θ.η. έσοςν 

καλύηεπα βιβλία 

Count 2 0 2 

% within group 25,0% ,0% 11,1% 

Total Count 8 10 18 

% within group 100,0% 100,0% 100,0% 
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Πίλαθαο 5Β: Καηά ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο γιώζζαο σο δεύηεξεο ή μέλεο ησλ 

κεηαλαζηώλ καζεηώλ * Οκάδα 

 

Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα φζνλ αθνξά ζηηο επηκέξνπο απαληήζεηο 

(ππέξ ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο) πνπ έδσζαλ νη δχν νκάδεο (x
2
 

(2)=0,047, Monte Carlo p value= 0,076). Οκνίσο, δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα φζνλ αθνξά ζηηο  επηκέξνπο απαληήζεηο 'θαηά ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 

ειιεληθήο σο δεχηεξεο'.  

ηελ εξψηεζε 7,  ζρεηηθά κε ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ δαζθάινπ θαλνληθήο ηάμεο 

θαη εηδηθνχ παηδαγσγνχ, είλαη ηδηαίηεξα ζεηηθή ε ζηάζε θαη ησλ δχν επηκέξνπο 

νκάδσλ ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ, φπσο δηαθαίλεηαη απφ ηνλ Πίλαθα 6. 

 

Πίλαθαο 6: πλεξγαζία κεηαμύ δαζθάινπ θαλνληθήο ηάμεο θαη εηδηθνύ παηδαγσγνύ * 

Οκάδα 

 

 

 

Crosstab 

   ΟΜΑΓΑ 

   

ΚΔΓΓΤ 

ΣΜΗΜΑΣΑ 

ΔΝΣΑΞΗ Total 

Όσι ζηη διδαζκαλία ηηρ 

ελληνικήρ γλώζζαρ υρ 

δεύηεπηρ ή ξένηρ γλώζζαρ 

Όσι, γιαηί η ελληνική είναι η 

κύπια γλώζζα 

Count 4 10 14 

% within group 100,0% 90,9% 93,3% 

Όσι, γιαηί ςπάπσει ηο 

ενδεσόμενο γκεηοποίηζηρ 

Count 0 1 1 

% within group ,0% 9,1% 6,7% 

Total Count 4 11 15 

% within group 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Crosstab 

   ΟΜΑΓΑ 

   

ΚΔΓΓΤ 

ΣΜΗΜΑΣΑ 

ΔΝΣΑΞΗ Total 

ςνεπγαζία μεηαξύ δαζκάλος 

κανονικήρ ηάξηρ και ειδικήρ 

ηάξηρ 

Απαπαίηηηη η ζςνεπγαζία για 

διάγνυζη καηάζηαζηρ μαθηηή 

και δημιοςπγία Δ.Δ.Π. 

Count 7 15 22 

% within group 
70,0% 68,2% 68,8% 

ςνεπγαζία ππέπει να ςπάπσει 

αλλά δεν είναι πάνηα εθικηή 

Count 1 5 6 

% within group 10,0% 22,7% 18,8% 

Η ζςνεπγαζία ζςμβάλλει ζηην 

ενζυμάηυζη ηυν μαθηηών 

Count 2 2 4 

% within group 20,0% 9,1% 12,5% 

Total Count 10 22 32 

% within group 100,0% 100,0% 100,0% 
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Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα φζνλ αθνξά ζηηο  επηκέξνπο απαληήζεηο 

γηα ην ζέκα ηεο ζπλεξγαζίαο πνπ έδσζαλ νη δχν επηκέξνπο νκάδεο (x
2
 (2)=0,53, 

Monte Carlo p value= 0,51).  

ηελ εξψηεζε 8α, ζρεηηθά κε ην εάλ ελεκεξψλνπλ νη κεηαλάζηεο γνλείο γηα ηηο 

δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ ηνπο, ζε πνζνζηφ 60% νη εηδηθνί παηδαγσγνί ησλ ΚΔ.Γ.Γ.Τ. 

εθηηκνχλ φηη δελ ελεκεξψλνπλ, ελψ ην 40% ππνζηεξίδεη ην αληίζεην. Αληίζηνηρα, νη  

εηδηθνί παηδαγσγνί ησλ Σκεκάησλ Έληαμεο, ηζρπξίδνληαη ζε πνζνζηφ 52.6% φηη δελ 

ελεκεξψλνπλ θαη ζε πνζνζηφ 47.7% φηη ελεκεξψλνπλ.   

ηελ εξψηεζε 8β, ζρεηηθά κε ην εάλ νη κεηαλάζηεο γνλείο ζπκθσλνχλ ή 

δηαθσλνχλ γηα ηελ παξαπνκπή  ηνπ παηδηνχ ηνπο ζε Σκήκα Έληαμεο / ΚΔ.Γ.Γ.Τ. ε 

πιεηνςεθία ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ αλαθέξεη φηη "ρσξίο ηελ άδεηα ησλ γνλέσλ 

θαλείο εθπαηδεπηηθφο δελ παξεκβαίλεη (ην 25% φζσλ εξγάδνληαη ζε ΚΔ.Γ.Γ.Τ. θαη ην 

12.5% φζσλ εξγάδνληαη ζε Σκήκαηα Έληαμεο). χκθσλα κε ην 75% ησλ απαληήζεσλ 

ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ ζε ΚΔ.Γ.Γ.Τ. θαη ην 83.3% ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ ζε 

Σκήκαηα Έληαμεο, ππάξρεη, αξθεηέο θνξέο, άηππε πξνζθνξά βνήζεηαο ηνπ γνλέα ζε 

ζπλεξγαζία κε ην δάζθαιν ηεο θαλνληθήο ηάμεο, θαηφπηλ ελεκέξσζεο ηνπ δηεπζπληή. 

Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα φζνλ αθνξά ζηηο  επηκέξνπο απαληήζεηο 

γηα ην ζέκα ηεο ζπλεξγαζίαο πνπ έδσζαλ νη δχν νκάδεο (x
2
 (2)=0,61, Monte Carlo p 

value= 0,69).  

ηνπο δχν ηειεπηαίνπο Πίλαθεο 7 θαη 8, αλαγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

εξψηεζεο 9 ζρεηηθά κε ηηο "Αλάγθεο γηα απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε ζε κεηαλάζηεο 

καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο" θαη ηεο εξψηεζεο 10 ζρεηηθά κε ηηο "Πξνηάζεηο". Δίλαη 

εκθαλήο ε αλάγθε χπαξμεο θαηαξηηζκέλσλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ ζε Σκήκαηα 

Έληαμεο (ππνζηεξίρηεθε απφ ην 54.5% φζσλ εξγάδνληαη ΚΔ.Γ.Γ.Τ. θαη ην 34.8% 

φζσλ εξγάδνληαη ζε Σκήκαηα Έληαμεο) θαζψο θαη πεξηζζφηεξσλ εηδηθψλ 

παηδαγσγψλ (ππνζηεξίρηεθε απφ ην 18.2% ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ πνπ εξγάδνληαη 

ζε ΚΔ.Γ.Γ.Τ. θαη ην 26.1% φζσλ εξγάδνληαη ζε Σκήκαηα Έληαμεο). 

Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα φζνλ αθνξά ζηηο  επηκέξνπο απαληήζεηο 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε πνπ έδσζαλ νη δχν νκάδεο (x
2 

(5)=0,18, Monte 

Carlo p value= 0,18).  

 

 

 

Πίλαθαο 7: Αλάγθεο γηα απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε * Οκάδα 
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ηνλ παξαθάησ Πίλαθα 8, αληηθαηνπηξίδνληαη νη πξνηάζεηο ησλ εηδηθψλ 

παηδαγσγψλ γηα κία απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε κεηαλαζηψλ καζεηψλ, κε έκθαζε 

ζηελ εμεηδίθεπζε εθπαηδεπηηθψλ θαη ηε ρξήζε θαηάιιεινπ πιηθνχ (ππνζηεξίρηεθε 

απφ ην 45.5% φζσλ εξγάδνληαη ζε ΚΔ.Γ.Γ.Τ. θαη απφ ην 33.3% φζσλ εξγάδνληαη ζε 

Σκήκαηα Έληαμεο). Δπίζεο, αξθεηνί ππνζηεξίδνπλ ηελ εληζρπηηθή δηδαζθαιία γηα 

ηνπο κεηαλάζηεο καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο ζε εηδηθφ ρψξν ζην ζρνιείν. 

 

Πίλαθαο 8: Πξνηάζεηο γηα κία απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε γηα κεηαλάζηεο καζεηέο 

ΑκΔΑ. * Οκάδα  

 

Crosstab 

   ΟΜΑΓΑ 

   

ΚΔΓΓΤ 

ΣΜΗΜΑΣΑ 

ΔΝΣΑΞΗ Total 

Πποηάζειρ για μία 

αποηελεζμαηική εκπαίδεςζη για 

μεηανάζηερ μαθηηέρ α.μ.ε.α. 

Δνιζσςηική διδαζκαλία για ηοςρ 

μεηανάζηερ μαθηηέρ α.μ.ε.α. ζε 

ζςγκεκπιμένο σώπο 

Count 3 4 7 

% within group 
27,3% 22,2% 24,1% 

Σμήμαηα ένηαξηρ και 

ςποζηήπιξηρ 

Count 1 5 6 

% within group 9,1% 27,8% 20,7% 

Δξειδίκεςζη εκπαιδεςηικών και 

καηάλληλος ςλικού 

Count 5 6 11 

% within group 45,5% 33,3% 37,9% 

Σαςηόσπονη παποςζία ειδικού 

παιδαγυγού ζηην κανονική ηάξη 

Count 2 2 4 

% within group 18,2% 11,1% 13,8% 

Αηαξινόμηηη απάνηηζη Count 0 1 1 

% within group ,0% 5,6% 3,4% 

Total Count 11 18 29 

% within group 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Crosstab 

   Ομάδα 

   

ΚΔΓΓΤ 

ΣΜΗΜΑΣΑ 

ΔΝΣΑΞΗ Total 

Ανάγκερ για αποηελεζμαηική 

εκπαίδεςζη για μεηανάζηερ 

μαθηηέρ με ειδικέρ ανάγκερ 

Σμήμαηα μόνο για αςηά ηα 

παιδιά 

Count 0 1 1 

% within group ,0% 4,3% 2,9% 

Πεπιζζόηεποι ειδικοί 

παιδαγυγοί και ημήμαηα 

ένηαξηρ 

Count 2 6 8 

% within group 
18,2% 26,1% 23,5% 

Καηαπηιζμένοι ειδικοί 

εκπαιδεςηικοί και καηάλληλο 

διδακηικό ςλικό 

Count 6 8 14 

% within group 
54,5% 34,8% 41,2% 

Γιαπολιηιζμικό ζσολείο Count 0 1 1 

% within group ,0% 4,3% 2,9% 

Ίδιερ ανάγκερ με Έλληνερ 

μαθηηέρ α.μ.ε.α. 

Count 1 7 8 

% within group 9,1% 30,4% 23,5% 

Αηαξινόμηηη απάνηηζη Count 2 0 2 

% within group 18,2% ,0% 5,9% 

Total Count 11 23 34 

% within group 100,0% 100,0% 100,0% 
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Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα φζνλ αθνξά ζηηο  επηκέξνπο απαληήζεηο 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε πνπ έδσζαλ νη δχν νκάδεο (x
2
 (4)=0,67, Monte 

Carlo p value= 0,76).  

 

5. πκπεξάζκαηα- Πξνηάζεηο 

ηελ Διιάδα, νη ππεξεζίεο εμεηδηθεπκέλεο ζπκβνπιεπηηθήο γηα κεηαλάζηεο 

καζεηέο ππνιεηηνπξγνχλ, γηα λα κελ αλαθέξνπκε -φπσο δηαηππψζεθε απφ 

εθπαηδεπηηθνχο ηνπ δείγκαηνο- φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο „δελ ππάξρνπλ‟. 

Αληίζεηα, ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, πξνζθέξνληαη ππεξεζίεο φπσο απηέο ηεο 

Γηαπνιηηηζκηθήο πκβνπιεπηηθήο, ηνπ Γηαπνιηηηζκηθνχ πκβνχινπ θαη 

Γηαπνιηηηζκηθνχ Γηακεζνιαβεηή.  

ηελ Ακεξηθή, κάιηζηα, ππάξρεη ην ζεκαηηθφ πεδίν ηεο «Πνιππνιηηηζκηθήο 

Δηδηθή Αγσγήο», ζην νπνίν έρνπλ γίλεη αξθεηέο έξεπλεο κε νκάδα-ζηφρν «κεηαλάζηεο 

καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο». Ο εθπαηδεπηηθφο/εηδηθφο παηδαγσγφο δηαζέηεη ηελ 

αλάινγε εθπαηδεπηηθή επάξθεηα θαη εηνηκφηεηα, ψζηε λα δηαγλψζεη καζεζηαθά 

πξνβιήκαηα θαη λα ζπληάμεη πξνγξάκκαηα γηα ην παηδί αληίζηνηρα κε ηελ 

ηδηαηηεξφηεηα πνπ έρεη.  

Με βάζε ηελ έξεπλά καο, νη εηδηθνί παηδαγσγνί πνπ εξγάδνληαη ζε ΚΔ.Γ.Γ.Τ. 

θαη ζε Σκήκαηα Έληαμεο ρξεζηκνπνηνχλ γεληθά σο δεκνθηιέζηεξα δηαγλσζηηθά 

εξγαιεία ην ΑΘΖΝΑ ΣΔΣ, ην WISC III, ην ΜΑΚΑΣΟΝ, ην ηεζη ηεο Σάθα, ην ηεζη 

ηεο Φισξάηνπ θαη ην ηεζη ηεο Μαπξνκάηε. ρεηηθά κε ηα εξγαιεία δηάγλσζεο 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ γηα κεηαλάζηεο καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο, ζχκθσλα κε ηηο 

απαληήζεηο ηνπο, δελ ππάξρνπλ. Οξηζκέλνη απάληεζαλ φηη ην εξγαιείν δηάγλσζεο 

RAVEN είλαη θαηάιιειν γηα ηνπο κεηαλάζηεο καζεηέο γηαηί έρεη θαη εηθφλεο. 

Γεληθφηεξα, ε θαηάζηαζε είλαη απνγνεηεπηηθή φζνλ αθνξά ζηελ έιιεηςε 

θαηάιιεισλ δηαγλσζηηθψλ εξγαιείσλ γηα ην ζχλνιν ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ. Απ‟ 

φηη δηαθαίλεηαη, δπζηπρψο, δελ ππάξρεη έλα νξγαλσκέλν πιαίζην εθαξκνγήο ησλ 

ππεξεζηψλ Δηδηθήο Αγσγήο ζηε ρψξα καο ζε ζχγθξηζε κε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. 

ζνλ αθνξά ηε δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ, νη 

απφςεηο θαίλεηαη λα δηίζηαληαη. Απφ ηε κία πιεπξά νη ππνζηεξηθηέο ηεο ηζρπξίδνληαη 

φηη είλαη ε βάζε ζηελ νπνία ζα ζηεξηρζεί ε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο ζε κία ζσζηή 

θαηεχζπλζε. Έηζη, ζα ππάξμεη θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ καζεκάησλ, εχθνιε θαη 

νκαιή πξνζαξκνγή ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ, νη νπνίνη ζα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε 

απηνπεπνίζεζε. 
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Απφ ηελ άιιε, αξθεηνί δηαθσλνχλ κε ηε δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο, γηαηί ζεσξνχλ 

φηη έηζη νη κεηαλάζηεο καζεηέο ζα αγλνήζνπλ ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ζα ππάξμεη 

ζχγρπζε ζηελ εθκάζεζή ηεο. Πηζηεχνπλ φηη νη καζεηέο πξέπεη λα καζαίλνπλ αξρηθά 

κία γιψζζα, γηαηί  ε δηγισζζία ζα πξνθαιέζεη αξγφηεξα ζνβαξά πξνβιήκαηα.  

Σα φζα αλαθέξζεθαλ ζηελ εξγαζία απηή ζεσξνχκε φηη πεξηγξάθνπλ κία κηθξή 

πηπρή ηνπ δεκφζηνπ δηαιφγνπ πνπ πξέπεη λα αξρίζεη ζηε ρψξα καο ζρεηηθά κε ηε 

δηαθνξν-δηάγλσζε, δηάγλσζε θαη ππνζηήξημε ησλ  κεηαλαζηψλ καζεηψλ κε εηδηθέο 

αλάγθεο. Απαξαίηεηε θξίλεηαη θαη ε εθαξκνγή κηαο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ λα 

εζηηάδεη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, πξνθεηκέλνπ νη 

ζηαζκηζκέλεο δηαδηθαζίεο θαη ηα ηεζη αμηνιφγεζεο λα είλαη αληηθεηκεληθά θαη 

έγθπξα. 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο πξψηεο κηθξήο έξεπλαο, δηαθαίλεηαη φηη 

ζηε ρψξα καο ην πεδίν ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο κε αλαθνξά ζηνπο 

κεηαλάζηεο καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο ή ηεο Δηδηθήο Αγσγήο κε αλαθνξά ζηνπο 

κεηαλάζηεο καζεηέο -απηφ πνπ ζηελ Ακεξηθή νλνκάδεηαη «Πνιππνιηηηζκηθή Δηδηθή 

Αγσγή»-, απνηειεί έλαλ ρψξν ν νπνίνο ρξήδεη εληαηηθήο δηεξεχλεζεο, κε ζηφρν ηελ 

θαηαζθεπή θαηάιιεισλ δηαγλσζηηθψλ εξγαιείσλ θαη παξαγσγή ππνζηεξηθηηθνχ 

πιηθνχ.  

Δπίζεο, δηαθαίλεηαη ε αλαγθαηφηεηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο ζηε δηάθξηζε 

κεηαμχ γισζζηθψλ (ιφγσ κε επαξθνχο θαηνρήο ηεο γιψζζαο) θαη καζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ (πνπ δελ νθείινληαη ζηε κε επαξθή θαηνρή ηεο γιψζζαο). Γηα ην ιφγν 

απηφ, ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ 

κε εηδηθέο αλάγθεο νθείινπλ λα επηιέγνληαη κε κεγάιε πξνζνρή απφ ηηο 

δηεπηζηεκνληθέο νκάδεο ησλ ΚΔ.Γ.Γ.Τ. ψζηε λα δηαζθαιίδνπλ επαξθψο ηηο 

δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζηηο γισζζηθέο θαη ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

Μέρξη λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ζεζκηθέο αιιαγέο, εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο 

κπνξεί λα θαλεί ν ξφινο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ νξγαλψζεσλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

ππνζηεξίμνπλ ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο, είηε παξέρνληαο εθπαηδεπηηθνχο γηα 

ηε δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ θάπνηεο ψξεο ζην 

ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, είηε ζε ξφιν δηεξκελέα αλάκεζα ζηηο ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο 

ησλ ΚΔ.Γ.Γ.Τ., ηηο νηθνγέλεηεο ησλ κεηαλαζηψλ θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ 

ζρνιείνπ. 

Δλ θαηαθιείδη, αληηιακβαλφκαζηε φηη είλαη αλαγθαία ε δεκηνπξγία κηαο 

επξχηεξεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ φισλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ 
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εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ησλ πγεηνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ νξγαλψζεσλ, ησλ κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο, γηα κία νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο απνηειεζκαηηθήο καζεζηαθήο 

ππνζηήξημεο θαη επηηπρνχο έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα. 

 

Εςσαπιζηίερ: Θα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε όζνπο εηδηθνύο παηδαγσγνύο 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλά καο θαη ηε ζεηηθή δηάζεζή ηνπο, παξά ηελ ηδηαηηεξόηεηα θαη 

δπζθνιία ηνπ ζέκαηνο. Δπίζεο, επραξηζηνύκε ηελ Π. Κνξηιάθε γηα ηηο ππνδείμεηο ηεο 

ζηελ θαηαζθεπή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

 

Βηβιηνγξαθία  

Andersson F. (2007). Challenging Experiences: Generation of Knowledge in a 

Research Circle. Stockhom: University of Stockholm. 

EADSNE (2009). Multicultural Diversity and Special Needs Education. Summary 

Report. European Agency for Development in Special Needs Education.  

Henriot (Van Zanten) A. (1996). L‟école, les enfants de l‟immigration et des 

minorités ethniques. Une revue de la littérature française, américaine et britannique. 

Revue Française de Pédagogie, 177, 87–194. 

Lindsay G., Pather S. & Strand S. (2006). Special Educational Needs and 

Ethnicity: Issues of Over- and Under-Representation. Warwick: University of 

Warwick, Institute of Education. Research Report 757.  

Losen D. J. & Orfield G. (eds.) (2002). Racial Inequity in Special Education. 

Harvard: Harvard Education Press.  

Nordahl, T. & Overland, T. (1998). Idealer og realiteter. Evaluering av 

spesialundervisningen. Rapport 20/98. NOVA. 

Παιαηνιφγνπ, Ν. & Δπαγγέινπ, Ο. (2003). Γηαπνιηηηζκηθή Παηδαγσγηθή. 

Δθπαηδεπηηθέο, Γηδαθηηθέο & Φπρνινγηθέο Πξνζεγγίζεηο. Αζήλα: Δθδφζεηο Αηξαπφο. 

Rosenqvist J. (2007). Specialpedagogik I Mångfaldens Sverige. Om Elever Med 

Annan Etnisk Bakgrud än Svensk I Särskolan [Special education in multicultural 

Sweden: Ethnic minority pupils in education for intellectually disabled]. Sweden: 

Specialpedagogiska Institutet, Kristianstad University. 

SNE (2008). Special Needs Education. Country Data, 2008. European Agency for 

Development in Special Needs Education. 



185 

 

Werning R., Löser J. M. & Urban M. (2008). Cultural and Social Diversity. An 

Analysis of Minority Groups in German Schools. The Journal of Special Education, 

42(1), 47–54.  



186 

 

Πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε θαη πξώηκε παηδαγσγηθή παξέκβαζε ζε παηδηά κε 

απηηζκό ή άιιεο δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο  

 

Υξηζηίλα  πξηνπνύινπ 

Γηδάζθνπζα Παλ/κην Μαθεδνλίαο Σκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 

email:dellis@mfa.gr 

 

Γεκήηξεο Καζίκνο 

Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Παηδηαηξηθή Κιηληθή ΓΠΘ, Αιεμαλδξνχπνιε 

email: dkasimos@med.duth.gr 

 

Ησάλλεο Σζίθνπιαο 

Καζεγεηήο Αλαπηπμηαθήο Παηδηαηξηθήο,, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην 

Θεζζαινλίθεο, Ηαηξηθή ρνιή, Α Παηδηαηξηθή, Ηππνθξάηεην Ννζνθνκείν 

Θεζζαινλίθεο 

 

 

Πεξίιεςε 

 

Ζ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε έρεη αιιάμεη ζεκαληηθά ηηο πξννπηηθέο ησλ 

παηδηψλ κε δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο (ΓΑΓ). Ζ παξνχζα κειέηε είρε σο 

ζθνπφ ηελ δηεξεχλεζε επηδεκηνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ παηδηψλ κε ΓΑΓ θαη ησλ 

γνλέσλ ηνπο ζρεηηθά κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. Σν 

δείγκα πεξηειάκβαλε 273 παηδηά θαη ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο ηνπο, πνπ 

παξαθνινπζνχληαλ ζην Αλαπηπμηαθφ Κέληξν «Απφζηνινο Φσθάο» ηνπ Ηππνθξαηείνπ 

Ννζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο θαη ζηα νπνία δηαγλψζζεθε θάπνηαο κνξθήο ΓΑΓ. Σα 

απνηειέζκαηα θαλεξψλνπλ φηη δελ παξαθνινπζνχζαλ φια ηα παηδηά πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε. 164 απφ ηα 273 παηδηά είραλ εληαρζεί ζε θάπνην ηχπν εθπαίδεπζεο. Σα 

πεξηζζφηεξα παηδηά κε απηηζκφ ή άιιεο ΓΑΓ ηνπ δείγκαηνο  ήηαλ αγφξηα. Σα 

πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ παξαθνινχζεζαλ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε θαηνηθνχζαλ 

ζε αζηηθέο πεξηνρέο θαη ήηαλ δεχηεξα ζε ζεηξά γέλλεζεο. Οη γνλείο ηνπο ζηελ 

πιεηνςεθία ήηαλ 31-35 εηψλ, νη πεξηζζφηεξνη ήηαλ απφθνηηνη Γ/ζκηαο εθπαίδεπζεο 

θαη κεζζαίνπ θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ. Σα παηδηά πνπ δελ παξαθνινχζεζαλ 

πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε ήηαλ ζηελ πιεηνςεθία παηδηά  αζηηθψλ πεξηνρψλ, θπξίσο 
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θνξίηζηα κνλαρνπαίδηα  ή δεχηεξα ζε ζεηξά παηδηά, κε γνλείο Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο 

θαη κέζνπ νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: απηηζκφο, γνλείο, πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε 

 

1. Δηζαγσγή 

Γηα πνιιά ρξόληα γηα ηελ παζνγέλεηα ηνπ απηηζκνύ, ζεσξνύληαλ 

απνθιεηζηηθά ππεύζπλνη νη γνλείο ησλ παζρόλησλ παηδηώλ. Έηζη ινηπόλ νη γνλείο 

θνπβαινύζαλ απηό ην νδπλεξό ζηίγκα ηεο πξόθιεζεο ηεο δηαηαξαρήο 

(Bettelheim, 1967).  Γηα ην ιόγν απηό ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο νη γνλείο 

ζεσξνύληαλ επηθίλδπλνη θαη έραλαλ ηελ επηκέιεηα ησλ παηδηώλ ηνπο. Ο Kanner 

(1943) ζε κειέηε 11 απηηζηηθώλ παηδηώλ, πεξηγξάθεη ηνπο γνλείο ηνπο σο 

ππεξβνιηθά επθπείο, θαιά κνξθσκέλνπο, κε θαιό εηζόδεκα θαη κε πςειό 

θνηλσληθό επίπεδν. Ο απηηζκόο ζεσξείηαη απνηέιεζκα ηεο έιιεηςεο εθδήισζεο 

ζπλαηζζεκάησλ θάπνησλ γνλέσλ, ηνπο νπνίνπο ν Kanner ραξαθηήξηζε «γονείρ-

τςγεία», πξνο ηα παηδηά ηνπο.  Ζ απελνρνπνίεζε ησλ γνλέσλ δελ επήιζε παξά 

κόλν όηαλ ε λεπξνβηνινγία θαη ε ηαηξηθή επηζηήκε αλέδεημαλ νξγαληθά αίηηα ηνπ 

απηηζκνύ θαη ησλ ΓΑΓ. 

Έσο ηε δεθαεηία ηνπ 1990 νη γνλείο δελ είραλ θακηά επίζεκε, θξαηηθή 

ππνζηήξημε θαη κφλνη ηνπο θαηαζθεχαδαλ θαη εθάξκνδαλ ηα δηθά ηνπο ζεξαπεπηηθά 

πξνγξάκκαηα ζην ζπίηη (Maurice et. al., 1996). Σα παηδηά απηά έπεθηαλ ζηα θελά ηνπ 

λφκνπ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Σα ζρνιεία δελ είραλ εηδηθά πξνγξάκκαηα 

θαη δελ ππήξρε ε λνκνζεζία ππνζηήξημεο ηέηνησλ πξνγξακκάησλ. Σν ηειηθφ 

απνηέιεζκα ήηαλ φηη πνιιά παηδηά πξηλ ηελ εθεβεία ηδξπκαηνπνηνχληαλ. Οη γνλείο 

δηεθδίθεζαλ λνκηθά θαηάιιειεο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο γηα παηδηά κε ΓΑΓ. Απηφ 

είρε ζαλ απνηέιεζκα  ηα ζρνιεία λα αξρίζνπλ λα παξέρνπλ εηδηθέο ηάμεηο γηα ηηο 

αλάγθεο απηψλ ησλ παηδηψλ. ηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ην  λφκν 2817/2000 ε 

θνίηεζε παηδηψλ ζε λεπηαγσγεία εηδηθήο αγσγήο γηα λήπηα κε εηδηθέο αλάγθεο μεθηλά 

απφ ην 4
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο.   

Από ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ζηηο ΖΠΑ αλαγλσξίδεηαη ν ζεκαληηθόο ξόινο 

ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο πξώηκεο παξέκβαζεο ζηελ εμέιημε θαη 

έληαμε ησλ παηδηώλ κε ΓΑΓ (Cohen, 2006). Ζ θηινζνθία ησλ πξνγξακκάησλ 

ζηεξίδεηαη ζην όηη όζν πην έγθαηξα γνλείο θαη παηδηά ζπκκεηέρνπλ ζε έλα 

νξγαλσκέλν πξόγξακκα πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ηα παηδηά κπνξνύλ λα 
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θαιιηεξγήζνπλ θαιύηεξα ηηο ηθαλόηεηέο ηνπο. Πξνγξάκκαηα γηα γνλείο θαη 

κηθξά παηδηά ζρεδηάζηεθαλ κέζα από εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα Παλεπηζηεκίσλ. 

Γηα παξάδεηγκα, ην Young Autism Project ην νπνίν αλαπηύρζεθε ζην 

Παλεπηζηήκην ηεο Καιηθόξληα είρε σο ζθνπό λα κεγηζηνπνηήζεη ηε γλσζηηθή, 

πξνζαξκνζηηθή θαη θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ παηδηώλ ηεο 

πξν-ζρνιηθήο ειηθίαο κε απηηζκό. Σν κνληέιν απηό βαζίδεηαη ζηελ έξεπλα ησλ 

Lovaas θαη ζπλεξγαηώλ θαζώο θαη ζε ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα εθαξκνζκέλεο 

ζπκπεξηθνξηθήο αλάιπζεο (ΑΒΑ) (Lovaas et.al., 1979), κε πξώηκε παξέκβαζε, 

ζε παηδηά ειηθίαο κηθξόηεξεο ησλ 4 εηώλ.  

Σν πξόγξακκα  “The Walden Early Childhood”, ην νπνίν μεθίλεζε ην 1985 

ζηηο ΖΠΑ, επηθεληξώλεηαη ζηε γιώζζα θαη ζηελ θνηλσληθή εμέιημε ησλ 

παηδηώλ. εκαληηθόο παξάγνληαο είλαη ε ζπκκεηνρή ηεο νηθνγέλεηαο (Smith, 

1999), γη’απηό  ε πξώηκε παξέκβαζε επηθεληξώλεηαη ζην θπζηθό πεξηβάιινλ ηνπ 

ζπηηηνύ ησλ παηδηώλ θαη ζηνπο παηδηθνύο ζηαζκνύο ηνπο, πξνεηνηκάδνληαο ηα 

παηδηά γηα ζρνιηθή ελζσκάησζε. 

Σν πξόγξακκα “The Rutgers Early Program” , ηνπ Παλεπηζηεκίνπ New 

Jersey (1994), έρεη σο ζθνπό λα βνεζήζεη ηηο νηθνγέλεηεο λα αλαπηύμνπλ κηα 

κέζνδν ώζηε ηα παηδηά λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο. Γνλείο θαη 

άιινη ζπκκεηέρνληεο ζην πξόγξακκα ζπλεξγάδνληαη ζαλ νκάδα ζε πξνγξάκκαηα 

βαζηζκέλα ζηελ εθαξκνζκέλε  ζπκπεξηθνξηθή αλάιπζε. Ο απώηεξνο ζθνπόο 

είλαη λα δηεπθνιύλνπλ κηα επηηπρεκέλε κεηάβαζε ζε έλα ιηγόηεξν πεξηνξηζηηθό 

εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ.  

Σν “Alpine Learning Group” (American Psychiatric Association, 1994) 

απεπζύλεηαη ζε άηνκα κε ΓΑΓ ειηθίαο 3 έσο 21 εηώλ. Παξέρεη εμαηνκηθεπκέλε 

πξνζέγγηζε γηα ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ. Καηαξράο  επηδηώθεηαη λα απμεζεί 

ε ηθαλόηεηα ηνπ καζεηή λα παξαθνινπζεί νδεγίεο, λα κηκείηαη, λα αλαπηύμεη ηε 

γισζζηθή ηνπ ηθαλόηεηα θαη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζην παηρλίδη (Handleman & 

Harris, 1994). 

Σα θξαηηθά πξνγξάκκαηα πξψηκεο παξέκβαζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ 

πνηθίιεο κνξθέο (National Research Council, 2001). Οη ππεξεζίεο πξψηκεο 

παξέκβαζεο ζθνπφ έρνπλ λα βνεζήζνπλ ηηο νηθνγέλεηεο: α) λα κάζνπλ λα θξνληίδνπλ 

ην παηδί ηνπο κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν, β)  λα ππνζηεξίμνπλ θαη λα πξνσζήζνπλ ηελ 

αλάπηπμή ηνπ γ) λα εληάμνπλ ην παηδί θαη ηελ νηθνγέλεηα ζηε δσή ηεο θνηλφηεηαο. Ζ 

πξψηκε παξέκβαζε κπνξεί λα πινπνηεζεί νπνπδήπνηε ζηελ θνηλφηεηα φπσο: ζην 
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ζπίηη ηνπ παηδηνχ, ζε παηδηθφ ζηαζκφ ή θέληξν θξνληίδαο ηεο νηθνγέλεηαο, ζε θέληξα 

δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζε νκάδεο παηρληδηνχ ή νπνπδήπνηε νη γνλείο θαη ηα 

παηδηά πεγαίλνπλ γηα δηαζθέδαζε ή γηα λα ιάβνπλ ππνζηήξημε. Σα πξνγξάκκαηα 

πξψηκεο θξνληίδαο παξέρνπλ ππνζηήξημε θαη ζπκβνπιεπηηθή ζηνπο γνλείο ψζηε λα: 

α) απνθαζίδνπλ πνηεο είλαη νη θαηάιιειεο ππεξεζίεο παξέκβαζεο, β) νξηνζεηνχλ 

ηνπο ζηφρνπο ηεο πξψηκεο παξέκβαζεο, γ) βνεζνχλ ζηηο ηνπν-ρξνληθέο επηινγέο θαη 

δ) δηεπθνιχλνπλ ζηελ επηινγή εηδηθψλ επαγγεικαηηψλ. 

Ζ πξόζβαζε παηδηώλ ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε δπζρεξαίλεηαη από 

ηελ έιιεηςε δηαγλσζηηθώλ θξηηεξίσλ γηα ηηο ΓΑΓ, ηελ θαζπζηέξεζε ζηε 

δηάγλσζε εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ εύξνπο ησλ ζπκπησκάησλ θαη ηε κε επαξθή 

θαηάξηηζε ησλ εηδηθώλ. Έηζη ινηπόλ, πεξηπηώζεηο κε απηηζκό πςειήο 

ιεηηνπξγηθόηεηαο (ζύλδξνκν Asperger) δελ παξαπέκπνληαη εγθαίξσο ζε 

θαηάιιειεο ππεξεζίεο (Attwood, 1998). ηηο ΓΑΓ ηα παηδηά ρξεηάδνληαη 

εμαηνκηθεπκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ηνπο 

θαη κε βάζε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

Ζ έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ γνλέσλ γηα ηα παξερφκελα πξνγξάκκαηα 

πξψηκεο παξέκβαζεο θαη πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο είλαη πεξηνξηζκέλε. ε έξεπλα 

ησλ Rentry θαη Roeyers (2006) δηαπηζηψζεθε φηη νη γνλείο βηψλνπλ δπζθνιίεο κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο δηάγλσζεο, κε ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ εθπαίδεπζε ε νπνία παξέρεηαη 

θαη κε ηελ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο γηα άηνκα κε απηηζκφ, αλ θαη ήηαλ 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην ζχζηεκα εηδηθήο εθπαίδεπζεο γηα παηδηά κε απηηζκφ. 

 

2. Ο ξφινο ησλ γνλέσλ ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε ΓΑΓ 

ύκθσλα κε  ηνπο Diggle, McConachie θαη Randle (2003),  ε ζπκκεηνρή 

ηνπ γνλέα ζηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνύ απνηειεί κνξθή πξώηκεο παξέκβαζεο γηα 

εθείλα πνπ έρνπλ ΓΑΓ, κε ζεκαληηθά νθέιε ηελ θαιιηέξγεηα ησλ δεμηνηήησλ 

ηνπο θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο ακθίδξνκεο πίεζεο πνπ αζθείηαη ηόζν πξνο 

ηνπο γνλείο όζν θαη πξνο ηα παηδηά. (Adams et.al., 2004. Jarbrink & Knapp,  

2001). Οη έξεπλεο ησλ Waddington θαη Reed (2006) αλαδεηθλύνπλ ην ζεκαληηθό 

ξόιν ησλ γνλέσλ ζηελ επηηπρή εθπαηδεπηηθή έληαμε ησλ παηδηώλ κε απηηζκό.  

πσο αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία είλαη πηζαλφ ηα παηδηά πνπ έρνπλ  γνλείο 

κεζαίσλ θαη αλψηεξσλ εηζνδεκαηηθψλ ηάμεσλ θαζψο θαη κνξθσκέλνπο γνλείο λα 

δηαγλσζηνχλ έγθαηξα θαη λα επσθειεζνχλ απφ  ηηο ππεξεζίεο πξψηκεο παξέκβαζεο 

λσξίηεξα ζε ζχγθξηζε κε παηδηά ησλ νπνίσλ νη γνλείο είλαη λένη, άπεηξνη κε ρακειφ 
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κνξθσηηθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν θαη νη νπνίνη  έρνπλ πξφζβαζε ζε έλα 

πεξηνξηζκέλν δίθηπν ππεξεζηψλ ζηήξημεο (Γνπδήξαο, 2004). Παξά ηηο λνκνζεηηθέο 

ξπζκίζεηο νη νπνίεο πξνβιέπνπλ ηελ έγθαηξε παξέκβαζε ζηα κηθξά παηδηά, έλαο 

ζεκαληηθφο αξηζκφο απηψλ, απφ ζηεξεκέλα πεξηβάιινληα δελ ζα έρνπλ δηαγλσζζεί 

έσο ηελ ειηθία ησλ 4 ή 5 ή αθφκα θαη 6 εηψλ. Απηφ ζηεξεί απφ ηα παηδηά ηε 

δπλαηφηεηα  πξψηκεο παξέκβαζεο  θαη έγθαηξεο αληηκεηψπηζεο ησλ ζπκπησκάησλ 

απηηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο (Cohen, 2006). 

Ο ξόινο ησλ γνλέσλ ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ είλαη 

ζεκαληηθόο α) ζηελ αλαγλώξηζε ησλ δπζθνιηώλ ηνπ παηδηνύ β) ζηελ παξαπνκπή 

ηνπ ζε θαηάιιειεο ππεξεζίεο πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη γ) ζηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην 

πξόγξακκα πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαη πξώηκεο παξέκβαζεο. Έλα ηέηνην 

πξόγξακκα εθαξκόδεηαη ζηε Μεγάιε Βξεηαλία ην πξόγξακκα Early Bird ηεο 

National Autistic Society (NAS), ην νπνίν παξέρεη εθπαίδεπζε γνλέσλ  παηδηώλ 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο κε δηαηαξαρέο ηνπ απηηζηηθνύ θάζκαηνο ζε δηάζηεκα ελόο 

ηξηκήλνπ, κε 8 νκαδηθέο εθπαηδεπηηθέο ζπλεδξίεο γηα γνλείο θαη 6 αηνκηθέο 

επηζθέςεηο ζην ζπίηη. Σν πξόγξακκα Early Bird plus επεθηείλεη ειηθηαθά ηελ 

εθπαίδεπζε κέρξη ηελ ειηθία ησλ 7-8 εηώλ (www. 

nationalautisticsocietyearlybird.org). 

ηα πξνγξάκκαηα πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαη πξώηκεο παξέκβαζεο νη 

γνλείο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά (National Research Council, 2001). 

 

3. Ζ έξεπλα 

Ζ παξνχζα έξεπλα ζθνπφ έρεη λα εμεηάζεη παξάγνληεο φπσο ην κνξθσηηθφ 

θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ, ηελ ειηθία ηνπο, ηε ζεηξά γέλλεζεο ηνπ παηδηνχ 

ηνπο, ην θχιν, ηνλ ηφπν δηακνλήο ζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ κε ΓΑΓ 

ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε θαη πξψηκε παξέκβαζε.  

3.1 Μεζνδνινγία έξεπλαο - παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ 

3.1.1 Γείγκα  

 

Σν δείγκα πεξηιακβάλεη 273 παηδηά θαη ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο ηνπο, ηα νπνία 

εμεηάζηεθαλ ζην Αλαπηπμηαθφ Κέληξν «Απφζηνινο Φσθάο» ηνπ Ηππνθξαηείνπ 

Ννζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο θαη ζηα νπνία δηαγλψζζεθε θάπνηαο κνξθήο ΓΑΓ. Ζ 

πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ήηαλ αγφξηα (214 , 78.38%). Απφ ηα 273 παηδηά ηνπ 
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δείγκαηνο, 164 (60.07%) παξαθνινχζεζαλ θάπνηα κνξθή πξνζρνιηθήο αγσγήο, απφ 

απηά,  133 (81.09%)  ήηαλ αγφξηα θαη 31 θνξίηζηα (18.90%).  

3.1.2 Μεζνδνινγία 

Ζ  θαηαγξαθή  ησλ πιεξνθνξηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ πεξίνδν 2008-2009 

κε εκη-δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο ζηνπο γνλείο/θεδεκφλεο ησλ παηδηψλ. 

3.2 Απνηειέζκαηα 

3.2.1 Σύπνο εθπαίδεπζεο 

Σα παηδηά πνπ παξαθνινχζεζαλ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε εληάρζεθαλ ζε 

δηάθνξνπο ηχπνπο απηήο (Πηλ.1). Να ζεκεησζεί φηη ηα αγφξηα ζπρλφηεξα 

εληάζζνληαλ ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ (35.33%) ελψ ηα θνξίηζηα ζην λεπηαγσγείν 

(45.16%). 

Πίλαθαο 1 : Πξώηε έληαμε ησλ παηδηώλ 

 

 Αγφξη

α 

Κνξίηζη

α 

χλνιν 

  % % % 

Παηδηθφ ζηαζκφ 35.33 32.25 34.75 

Πξνλήπηα 23.30 19.35 22.56 

Πξνλήπηα κε εηδηθφ παηδαγσγφ 4.51 0.00 3.65 

Νεπηαγσγείν 27.06 45.16 30.48 

Δηδηθφ Νεπηαγσγείν 9.77 3.22 8.53 

χλνιν 100 100 100 

 

3.2.2 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηώλ 

 

Σφπνο Γηακνλήο 

Σα πεξηζζφηεξα παηδηά (123) πξνέξρνληαλ απφ αζηηθή πεξηνρή (75%) (Πηλ.2). 

 

Πίλαθαο 2 : Σόπνο δηακνλήο 

 Αγφξηα Κνξίηζηα χλνιν 

 % % % 

Αζηηθή πεξηνρή 73.68 80.64 75.00 

Ζκηαζηηθή πεξηνρή 14.28 12.90 14.02 

Αγξνηηθή πεξηνρή 12.03 6.45 10.97 

χλνιν 100 100 100 
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εηξά Γέλλεζεο  

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ παηδηψλ ηεο κειέηεο ήηαλ δεχηεξα ζηε ζεηξά 

γέλλεζεο (35.97%, 59), ελψ αξθεηά απφ απηά ήηαλ πξσηφηνθα (42, 25.60%), 

ηδηαίηεξα ηα θνξίηζηα (8, 25.80%). Αξθεηά επίζεο ήηαλ κνλαρνπαίδηα (37, 22.56%), 

ηδηαίηεξα ηα θνξίηζηα (9, 29.03%). Δδψ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα κνλαρνπαίδηα, 

ηα νπνία νπζηαζηηθά είλαη πξσηφηνθα θαη θαηά ζπλέπεηα ε κεγάιε πιεηνςεθία ηνπ 

δείγκαηνο ήηαλ πξσηφηνθα (58.53%) (Πηλ.3).  

Πίλαθαο 3 : εηξά γέλλεζεο 

 Αγφξηα Κνξίηζηα χλνιν 

 % % % 

Μνλαρνπαίδη 21.05 29.03 22.56 

Γίδπκα 6.76 12.90 7.92 

1
ν
 25.56 25.80 25.60 

2
ν
 37.59 29.03 35.97 

3
ν
 6.01 3.22 5.48 

4
ν
 3.00 0.00 2.43 

χλνιν  100 100 100 

 

3.2.3 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ γνλέσλ 

 

Ζ πιεηνςεθία ησλ κεηέξσλ ησλ παηδηψλ πνπ παξαθνινχζεζαλ πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε ήηαλ έσο 30 εηψλ (40.85%) θαη νη παηέξεο 31-35 εηψλ (37.19%) (Πηλ.4).  

 

Πίλαθαο 4 : Ζιηθία θαη κνξθσηηθό επίπεδν ησλ γνλέσλ 

 Μαζεηέο % Μαζεηέο 

% 

Ζιηθία Μεηέξεο Παηέξεο 

30 40.85 18.29 

31-35 37.19 37.19 

36-40 11.58 31.70 

>41 10.36 12.80 

Μνξθσηηθό επίπεδν 

γνλέσλ 

  

Α/ζκηα 9.75 12.19 

Β/ζκηα 40.24 39.02 

Γ/ζκηα 50.00 48.78 
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Οη γνλείο ήηαλ απφθνηηνη Γ/ζκηαο εθπαίδεπζεο ζε κεγάιν πνζνζηφ (50% νη 

κεηέξεο, 48.78% νη παηέξεο). ζνλ αθνξά ην επαγγεικαηηθφ - νηθνλνκηθφ επίπεδν 

ησλ γνλέσλ, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απηψλ πξνέξρνληαλ απφ ην κεζαίν επίπεδν 

(46.34% νη κεηέξεο θαη 42.07% νη παηέξεο) (Πηλ.5). 

Πίλαθαο 5 : Δπαγγεικαηηθό-νηθνλνκηθό επίπεδν γνλέσλ 

 Μαζεηέο % Μαζεηέο % 

 Μεηέξεο Παηέξεο 

Υακειφ 35.97 13.41 

Μεζζαίν 46.34 42.07 

Τςειφ 17.68 38.41 

 

3.2.4 Σα παηδηά πνπ δελ παξαθνινύζεζαλ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε 

Ζ πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ πνπ δελ παξαθνινχζεζαλ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε 

πξνέξρνληαλ απφ αζηηθή πεξηνρή (72.05%). Χζηφζν απηή ε ππεξνρή παξαηεξείηαη 

ζηελ πξνέιεπζε ηνπ δείγκαηνο (75% απφ αζηηθή πεξηνρή). Καηά αλάινγν ηξφπν θαη 

ε ζεηξά γέλλεζεο ησλ παηδηψλ πνπ δελ παξαθνινχζεζαλ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε 

αθνινπζεί παξφκνηα πνζνζηηαία αλαινγία  κε απηή  ηνπ ζπλφινπ ηνπ δείγκαηνο 

(Πηλ.6). Χζηφζν ππάξρνπλ κεξηθέο δηαθνξέο ζηα δχν θχια, δειαδή ε πιεηνςεθία 

ησλ αγνξηψλ (36.36%) ήηαλ κνλαρνπαίδηα, ελψ ε πιεηνςεθία απηψλ ησλ θνξηηζηψλ 

ήηαλ ην δεχηεξν παηδί ζε ζεηξά γέλλεζεο ή κνλαρνπαίδηα (30.76%). 

 

Πίλαθαο 6 : Παηδηά  πνπ δελ παξαθνινύζεζαλ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε 

 Αγφξηα 

% 

Κνξίηζηα 

% 

χλνιν 

% 

Σόπνο δηακνλήο    

Αζηηθή πεξηνρή 72.72 69.23 72.05 

Ζκηαζηηθή πεξηνρή 20.00 9.67 20.58 

Αγξνηηθή πεξηνρή 7.27 7.69 7.35 

εηξά γέλλεζεο    

Μνλαρνπαίδη 36.36 30.76 35.29 

Γίδπκα 7.27 7.69 7.35 

1
ν
 18.18 15.38 17.64 

2
ν
 30.90 30.76 30.88 

3
ν
 3.63 0.00 2.94 

4
ν
 0.00 15.38 2.94 

χλνιν  100 100 100 

 



194 

 

Ζιηθία γνλέσλ   

Ζ πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ ησλ παηδηψλ πνπ δελ παξαθνινχζεζαλ πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε ήηαλ ειηθίαο 31 – 35 εηψλ (Πηλ.7) θαη πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ 

πνζνζηηαία αλαινγία ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο.  

 

Πίλαθαο 7 : Υαξαθηεξηζηηθά ησλ γνλέσλ παηδηώλ πνπ δελ παξαθνινύζεζαλ 

πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε 

   

   

Μαζεηέο % Μαζεηέο % 

Ζιηθία Μεηέξεο Παηέξεο  

30 30.88 4.41 

31-35 42.64 42.64 

36-40 22.05 44.11 

>41 4.41 8.82 

Μνξθσηηθό επίπεδν 

γνλέσλ 

  

Α/ζκηα 14.70 14.70 

Β/ζκηα 47.05 50.00 

Γ/ζκηα 38.23 35.29 

 

Δπαγγεικαηηθφ – Οηθνλνκηθφ επίπεδν γνλέσλ 

ε απηή ηελ θαηεγνξία ηνπ δείγκαηνο νη κεηέξεο είραλ θπξίσο ρακειφ 

επαγγεικαηηθφ  - νηθνλνκηθφ επίπεδν (51.47%) θαη νη παηέξεο κεζαίν (55.88%) 

(Πηλ.8). 

 

Πίλαθαο 8 : Υαξαθηεξηζηηθά ησλ γνλέσλ παηδηώλ πνπ δελ παξαθνινύζεζαλ 

πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε 

 Μαζεηέο 

% 

Μαζεηέο 

% 

Δπαγγεικαηηθό-νηθνλνκηθό 

επίπεδν 

Μεηέξεο Παηέξεο 

Υακειφ 51.47 36.76 

Μεζαίν 47.05 55.88 

Τςειφ 1.47 7.35 

 

4. πδήηεζε 

Απφ ηα παηδηά ηνπ δείγκαηνο, κε ΓΑΓ, αλ θαη ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά 

έκελαλ ζε αζηηθέο πεξηνρέο θαη είραλ πξφζβαζε ζηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ 
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πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο δελ εληάρζεθαλ φια ζε θάπνηα βαζκίδα ηεο πξνζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο (κφλν 164 απφ ηα 273 ηνπ ζπλφινπ). Ζ πιεηνςεθία (62.14%) ησλ 

αγνξηψλ ηνπ δείγκαηνο παξαθνινχζεζε πξνζρνιηθή αγσγή ελψ ην 37.86% δελ 

εληάρζεθε ζε απηή. Σν 52.54% ησλ θνξηηζηψλ παξαθνινχζεζε ελψ ην 47.46% δελ 

εληάρζεθε ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε. Απν ηελ έξεπλα θαίλεηαη φηη πεξηζζφηεξα 

αγφξηα εληάζζνληαη ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε απφ ηα θνξίηζηα. Κάπνηα παηδηά 

δελ εληάρζεθαλ ζε παηδηθνχο ζηαζκνχο αιιά ζην πξνλήπην ή ζην λεπηαγσγείν, φηαλ 

έθηαζαλ ηελ ειηθία 4-5 εηψλ. 

Οη αηηίεο πνπ πξνέβαιαλ νη γνλείο γηα κε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζηελ 

πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε είλαη: α) ε πησρή ελεκέξσζε ηνπο ζρεηηθά κε ππεξεζίεο θαη 

πξνγξάκκαηα, β) ε έιιεηςε ηεο θαηάιιειεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ κνξθήο 

πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε, γ) νη πξνθαηαιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε άγλνηα γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε παηδηψλ κε ΓΑΓ, δ) ε έιιεηςε θηλήηξσλ θαη ελδηαθέξνληνο ησλ 

παηδηψλ γηα ζπκκεηνρή ζηελ εθπαίδεπζε, ε) ε θαθή ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ παηδηψλ, 

ζη) νη ζπρλέο αζζέλεηεο ησλ παηδηψλ ηνπο. 

Ζ πιεηνςεθία ησλ κεηέξσλ ησλ παηδηψλ πνπ παξαθνινχζεζαλ πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε ήηαλ έσο 30 εηψλ θαη ησλ παηέξσλ 31-35 εηψλ.  

Σα πεξηζζφηεξα αγφξηα πνπ παξαθνινπζνχζαλ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε ήηαλ 

ηα δεχηεξα παηδηά ελψ ηα πεξηζζφηεξα θνξίηζηα ήηαλ ηα δεχηεξα ή κνλαρνπαίδηα. Σα 

πεξηζζφηεξα αγφξηα πνπ δελ εληάρζεθαλ ζηελ πξνζρνιηθή ήηαλ κνλαρνπαίδηα. 

Σν κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ ησλ παηδηψλ (αγφξηα – θνξίηζηα) πνπ 

παξαθνινχζεζαλ είλαη απφθνηηνη Γ/ζκηαο.  Σν κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ ησλ 

παηδηψλ πνπ δελ παξαθνινχζεζαλ ήηαλ απφθνηηνη Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο. Απηφ 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία (Cohen, 2006).. 

Σν νηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ ησλ παηδηψλ (αγφξηα – θνξίηζηα) πνπ 

παξαθνινχζεζαλ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε ήηαλ κεζαίν θαη πςειφ, ελψ ην νηθνλνκηθφ 

επίπεδν ησλ γνλέσλ ησλ παηδηψλ πνπ δελ παξαθνινχζεζαλ ήηαλ ησλ κεηέξσλ 

ρακειφ θαη ησλ παηέξσλ κεζαίν. 

 

5. πκπεξάζκαηα 

Με βάζε ηελ παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ κπνξνχκε λα 

ζπκπεξάλνπκε φηη ην θχιν ησλ παηδηψλ, ε ζεηξά γέλλεζεο ηνπ παηδηνχ, ην κνξθσηηθφ 

θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ είλαη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ έληαμε  

ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ ή άιιεο ΓΑΓ ζε θάπνηα κνξθή πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο. Ο 
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κεγάινο καζεηηθφο πιεζπζκφο κε ΓΑΓ πνπ δε ζπκκεηέρεη ζηελ  πξνζρνιηθή αγσγή 

πηζαλφλ δηφηη δελ κπνξεί λα εληαρζεί ζην θαηάιιειν κε ηηο αλάγθεο ηνπ πξφγξακκα. 

Οη γνλείο ληψζνπλ επηθπιαθηηθνί γηα ηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε, πξνηηκνχλ λα 

θξαηνχλ ηα παηδηά ζπίηη κε ηε κεηέξα, ηε γηαγηά ή ληαληά γηαηί πηζηεχνπλ φηη 

πξνζηαηεχνπλ ην παηδί ηνπο ή φηη απηφ ζα «σξηκάζεη» θαη ζα αιιάμεη.  

Απφ ηελ έξεπλα ζπκπεξαίλεηαη φηη ε νξγάλσζε ππεξεζηψλ θαη πξνγξακκάησλ 

πξνζρνιηθήο εθπάηδεπζεο θαη πξψηκεο παξέκβαζεο ζηελ Διιάδα θαζψο θαη ζε άιιεο 

ρψξεο (Reny, Roeyers, 2006) είλαη πεξηνξηζκέλε. Ζ παξνρή ππεξεζηψλ πξνζρνιηθήο 

θαη πξψηκεο παξέκβαζεο δπζρεξαίλεηαη ηφζν απφ ηελ θχζε ησλ δηάρπησλ 

αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ, ηελ ζχγρπζε ζρεηηθά κε ηηο αηηίεο θαη ηηο ζεξαπείεο φζν 

θαη ηε δπζθνιία έγθαηξεο αλαγλψξηζεο παηδηψλ κε ΓΑΓ θαη παξαπνκπήο ηνπο ζε 

ππεξεζίεο. Οη ζπλέπεηεο είλαη φηη ζεκαληηθφ  πνζνζηφ παηδηψλ πξνζνριηθήο ειηθίαο 

κέλεη ρσξίο πξψηκε παξέκβαζε θαη πξνζρνιηθή αγσγή.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα πξνηείλεηαη ε παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο 

γελεηηθήο, πξνγξακκάησλ πξψηκεο παξέκβαζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο γνλέσλ ζε 

επέιηθηεο κνξθέο (αηνκηθά, νκαδηθά, θαη‟ νίθνλ, ζε παηδηθνχο ζηαζκνχο ή 

παηδφηνπνπο θιπ), ε νξγάλσζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο. 

Δπηπιένλ, ε ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ θαη ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ κπνξνχλ λα κεηψζνπλ 

ηε δηαξξνή καζεηψλ ζηελ πξνζρνιηθή βαζκίδα εθπαίδεπζεο θαη λα ζπκβάινπλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή έληαμε ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ / ΓΑΓ. 

 

Bηβιηνγξαθία 

Adams, J.,  Edelson, S., Grandin, T., Bernard, R. (2008). Advice for Parents of 

Young Autistic Children. San Diego, California: Autism Research Institute. 

Attwood, T. (2005). Παηδηά κε ηδηαηηεξόηεηεο ζηε γισζζηθή αλάπηπμε θαη ηελ 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. ύλδξνκν Asperger νδεγόο αλίρλεπζεο θαη αληηκεηώπηζεο. 

(κεη.  Κνξνγηαλλάθε, Α., Μηραιέηνπ, Δ.). Αζήλα: αββάιαο.  

Bettelheim, B. (1967). The Empty Fortress. New York: The Free Press 

Cohen, S. (2006). Targeting Autism.  Los Angeles: University of California 

Press. 

Γνπδήξαο, Γ. (2004). Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο ηε ύγρξνλε Δπνρή. 

Θεζζαινλίθε: Eθδφζεηο Παλ/κηνπ Μαθεδνλίαο.  



197 

 

Diggle, T., McConachie, H., Randle, V. (2003).  Parent-mediated early 

intervention for  young children with autism spectrum disorder. Chichester: John 

Wiley and Sons. 

Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο. N.2817/14/3/2000 Αξ. Φπι.78 «Δθπαίδεπζε ησλ 

Αηφκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο».  

Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο. Ν.3699/2/10/2008 Αξ. Φπι 199 πεξί «Δηδηθήο 

Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο αηφκσλ κε αλαπεξία ή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο»  

Handleman, J., Harris, S. (1994). Preschool Education Programs for Children 

with Autism. Austin Texas: pro-ed Plc. 

Jarbrink, K., Knapp, M. (2001). The economic impact of autism in Britain. 

Journal  Autism, 5(1), 7-22. 

Kanner, L. (1943). Autistic Disturbances of Affective Contact. Journal 

Nervous Child, 2, 217-250 

Lovaas, O. I., Koegel, R., Schreibman, L. (1979). Stimulus overselectivity in 

autism: A review of research. Psychological Bulletin, 86,  1236-1254 

Maurice, C., Green, G.,  Luce, S. (1996). Behavioral Intervention for Young 

Children With Autism: A Manual for Parents and Professionals. Texas: Pro-Ed. Plc. 

National Autistic Society (2009). Early Bird Program. Retrieved 20 July 2010 

from www. nationalautisticsocietyearlybird .org. 

National Research Council, Division of Behavioural and Social Sciences 

Education ( 2001). Educating Children with Autism. Washington DC.: National 

Academy Press. 

Renty, J., Roeyers, H. (2006). Satisfaction with formal support and education 

for children with autism spectrum disorder: the voices of the parents. Journal Child 

Care Health, 32 (3), 371-85  

Smith, T. (1999). Early Intervention for children with autism. Clinical 

Psychology.  Journal Research and Practice, 6, 33-49 

Waddington, E., Reed, P. (2006). Parents’ and Local education authority 

officers’ perceptions of the factors affecting the success of inclusion of pupils 

with autistic spectrum disorders.  International Journal of Special Education, 21 

(3), 151-164  



198 

 

Σαρύηεηα αλάγλσζεο θεηκέλσλ Braille αλάινγα κε ην κνληέιν αλάγλσζεο 

Βαζίιεο Παπαδεκεηξίνπ 

Φηιφινγνο, M.Α Δηδηθήο Αγσγήο, Π.Σ.Γ.Δ., ΔΚΠΑ 

Δπγελίδνπ 32, Πεξηζηέξη, 12137, 2105747441 

e-mail: yahabillis@yahoo.gr  

 ηαπξνύια Πνιπρξνλνπνύινπ 

Καζεγήηξηα Δηδηθήο Αγσγήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 

Ναπαξίλνπ 13
Α
 Αζήλα, 80106, 2103688071 

 e-mail: spolychr@primdu.uoa.gr 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ εξγαζία απνζθνπεί ζην λα βνεζήζεη ηπθινχο καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο 

λα αλαπηχμνπλ θαηάιιειεο κεζφδνπο βειηίσζεο ηεο ηαρχηεηαο αλάγλσζεο ζην 

Braille. 

Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

- Πόζεο ιέμεηο δηαβάδνληαη αλά ιεπηό κε ην Braille; 

- Πνηεο νη επηδόζεηο ησλ ηπθιώλ καζεηώλ αλάινγα κε ην ζηπι 

αλάγλσζεο;  

Σα ηέζζεξα «κνληέια» πνπ παξαηεξνχληαη είλαη ε αλάγλσζε κε ην αξηζηεξφ 

ρέξη, κε ην δεμί ρέξη, ε ηαπηφρξνλε αλάγλσζε θαη κε ηα δπν ρέξηα φπνπ ην έλα ρέξη 

αθνινπζεί ην άιιν θαη ε αλάγλσζε κε ηα δπν ρέξηα, φπνπ ηα ρέξηα έρνπλ μερσξηζηέο 

ιεηηνπξγίεο ρσξίδνληαο κεηαμχ ηνπο ην θείκελν.  

Σν αξρηθφ δείγκα ήηαλ 21 καζεηέο, εθ ησλ νπνίσλ ζπκκεηείραλ 17 ειηθίαο 12-

19 εηψλ. Χο πξνυπνζέζεηο γηα ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα ήηαλ λα είλαη καζεηέο άλσ 

ησλ 10 εηψλ πνπ θνηηνχλ ζε ζρνιεία ηεο Αζήλαο, θαζεκεξηλνί αλαγλψζηεο Braille, 

κε θπζηνινγηθή λνεκνζχλε θαη νιηθή ηχθισζε ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο επηβεβαηψλνπλ ηελ εξεπλεηηθή 

ππφζεζε πσο ην Braille είλαη αξγφ κέζν. Σα απνηειέζκαηα ζπγθξίλνληαη κε άιιεο 

έξεπλεο απφ Διιάδα θαη εμσηεξηθφ. Παξάιιεια παξνπζηάδεηαη θαη αηηηνινγείηαη 

πνην κνληέιν αλάγλσζεο είλαη ηαρχηεξν θαη πην σθέιηκν γηα ηνπο ηπθινχο 

αλαγλψζηεο κέζα απφ κηα ζχγθξηζε ησλ κνληέισλ αλάγλσζεο κεηαμχ ηνπο.  

Λέμεηο-θιεηδηά: Braille, αλάγλσζε, ηαρχηεηα αλάγλσζεο θεηκέλσλ Braille, 

κνληέια αλάγλσζεο ηπθιψλ.  
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1. Δηζαγσγή 

 Σν ζχζηεκα Braille γίλεηαη γηα ηνλ ηπθιφ ην κέζν απφθηεζεο γλψζεο. Ζ πην 

θαηάιιειε πεξίνδνο γηα ηελ εθκάζεζή ηνπ είλαη κεηαμχ 5-7 εηψλ, δηφηη ζε απηή ηελ 

ειηθία ην παηδί εκθαλίδεη αμηνπξφζεθηε επηδεμηφηεηα θαη ηαρχηεηα ζηα ρέξηα 

(Βιάρνπ, 2005) καζαίλνληαο πσο θάζε θνπθίδα κεηαθέξεη έλα κήλπκα (Lamb, 1996). 

Οη κέζνδνη αλάγλσζεο πνπ αλαπηχρζεθαλ γηα ηνπο ηπθινχο βαζίδνληαη πάλσ 

ζε κνληέια πνπ εθαξκφζηεθαλ ζε βιέπνληεο καζεηέο, παξ‟ φηη ν αλαγλψζηεο ηεο  

Braille δε ιεηηνπξγεί αθξηβψο έηζη. Οη βιέπνληεο απνθηνχλ πιεξνθνξίεο δηακέζνπ 

ηεο φξαζεο, ελψ ζηελ απηηθή αλάγλσζε εκπιέθνληαη ηα δάρηπια, ηα ρέξηα θαη ν 

ζπληνληζκφο ηνπο (Simon & Huertas, 1998). Απηφ ζεκαίλεη πσο νη ηπθινί έρνπλ 

πεξηζζφηεξνπο αηζζεηεξηαθνχο πεξηνξηζκνχο θαη ζπιιέγνπλ ηφζεο πιεξνθνξίεο φζεο 

κπνξνχλ λα ζπιιέμνπλ νη άθξεο ησλ δαρηχισλ (Παπαδφπνπινο, 2005). Ζ αξγνπνξία 

ζην δηάβαζκα νθείιεηαη θαη ζην γεγνλφο πσο ε αληηιεπηηθή κνλάδα ηνπ ζπζηήκαηνο 

Braille είλαη ην θχηηαξν/ραξαθηήξαο. Αλαπφθεπθηα, ινηπφλ, ε αλαγλσζηηθή 

δηαδηθαζία είλαη αξγή θαη θνπξαζηηθή. Οη Simon θαη Huertas (1998) ππνζηεξίδνπλ 

πσο απηφ δελ ηζρχεη γηα φινπο ηνπο αλαγλψζηεο Braille, θαζψο νξηζκέλνη δηαβάδνπλ 

ζε κεγαιχηεξεο ελφηεηεο φηαλ νη κνλάδεο ηνπ θεηκέλνπ έρνπλ ζεκαζία (ιέμε πξνο 

ιέμε, γξακκή πξνο γξακκή). 

 

1.1. εκαζία ρεξηώλ θαη δαρηύισλ ζην Braille 

Σα ηέζζεξα «κνληέια» αλάγλσζεο πνπ παξαηεξνχληαη είλαη ηα εμήο: 

α .Ζ αλάγλσζε κε ην αξηζηεξφ ρέξη,  

β. ε αλάγλσζε κε ην δεμί ρέξη, 

γ. ε ηαπηφρξνλε αλάγλσζε θαη κε ηα δπν ρέξηα, θαηά ηελ νπνία ην έλα ρέξη 

αθνινπζεί ην άιιν θαη 

δ. ε αλάγλσζε κε ηα δπν ρέξηα, θαηά ηελ νπνία ηα ρέξηα έρνπλ μερσξηζηέο 

ιεηηνπξγίεο, ρσξίδνληαο κεηαμχ ηνπο ην θείκελν. 

Δζσηεξηθά ζηα ηέζζεξα παξαπάλσ βαζηθά κνληέια αλάγλσζεο 

παξαηεξνχληαη ηξεηο θχξηεο θαηεγνξίεο κεηαθηλήζεσλ ησλ ρεξηψλ:  

 Ζ πξνο ηα εκπξφο, απφ ηα αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά θίλεζε αλίρλεπζεο 

ηεο κπξάηγ γξακκήο,  

 ε θίλεζε εχξεζεο ηεο επφκελεο γξακκήο,  
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 θαη ε νπηζζνδξφκεζε ηνπ ρεξηνχ ζε έλα κέξνο ηνπ θεηκέλνπ πνπ έρεη 

ήδε δηαβαζηεί (Παπαδφπνπινο, 2005). 

Ζ πιεηνςεθία ησλ ηπθιψλ αλαγλσζηψλ δηαβάδεη κε ηα δπν ρέξηα (Ληνδάθεο, 

2000). Χζηφζν, θάπνηνη αλαγλψζηεο πνπ δηαβάδνπλ θαη κε ηα δπν ρέξηα, 

ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ην έλα ή ην άιιν ρέξη αλάινγα κε ηηο αηνκηθέο ηνπο 

ζπλήζεηεο. Κάπνηεο πεηξακαηηθέο παξαηεξήζεηο βξήθαλ κηα αλσηεξφηεηα ηνπ 

αξηζηεξνχ ρεξηνχ φηαλ ν αλαγλψζηεο δηαβάδεη κε ην κεζαίν δάρηπιν, ελψ άιινη 

ππνζηήξημαλ ηελ απνπζία αλσηεξφηεηαο θάπνηνπ ρεξηνχ (Παπαδφπνπινο, 2005).  

Ζ ηθαλφηεηα αλάγλσζεο κεηψλεηαη, θαζψο ε αλάγλσζε κεηαθέξεηαη ζηαδηαθά 

απφ ην δείθηε πξνο ην κηθξφ δάρηπιν. Σν κηθξφ δάρηπιν θαη ν παξάκεζνο ζπλήζσο 

δελ ειέγρνληαη νχηε ρεηξίδνληαη ηφζν θαιά, φζν ν κέζνο θαη ν δείθηεο. Ο ηπθιφο 

ρξεζηκνπνηεί ην κέζν θαη θαηά θχξην ιφγν ην κήιν ηνπ δείθηε ηνπ επηθξαηνχληνο 

ρεξηνχ, γηαηί απηφ είλαη ην ζεκείν ηνπ ζψκαηφο καο κε ην κεγαιχηεξν αξηζκφ 

απηηθψλ απνιήμεσλ. Ο δείθηεο είλαη, επίζεο, ην θαηάιιειν δάρηπιν γηα ηε 

δηαηήξεζε ηνπ θαηάιιεινπ πξνζαλαηνιηζκνχ ζηνπο Braille ραξαθηήξεο, αιιά θαη 

γηα ηε ζάξσζε κηαο γξακκήο (Παπαδφπνπινο, 2005). Με ηα ππφινηπα δάρηπια 

βεβαηψλεηαη πσο ην ρέξη πξνρσξεί επζεία. Έηζη αληηιακβάλεηαη πφηε νινθιεξψλεηαη 

ε ζεηξά (Mason & McCall, 2004). Αλ κάζνπλ λα κεηαθηλνχλ ηηο άθξεο ησλ δαρηχισλ 

πάλσ ζηε γξακκή Braille κε ηαρχηεηα θαη λα αλαγλσξίδνπλ πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο 

ραξαθηήξεο, κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηελ ηαρχηεηα αλάγλσζεο (Παπαδφπνπινο, 2005). 

Οη ηπθινί πξέπεη λα έρνπλ ίζηα θαη άλεηε ζηάζε θαη λα δνπιεχνπλ ζε κηα 

ζηεξεή θαη επίπεδε επηθάλεηα, πνπ λα αξρίδεη πην θάησ απφ ην επίπεδν ηνπ αγθψλα, 

ψζηε νη βξαρίνλεο λα θηλνχληαη ειεχζεξα. Σα ρέξηα λα είλαη ειαθξά θακππισκέλα 

θαη ηα δάρηπια ζε νμεία γσλία κε ηελ επηθάλεηα γσλίαο (πεξίπνπ 30
ν
 κνίξεο), ψζηε ε 

επαθή κε ηα γξάκκαηα Braille λα είλαη ε κέγηζηε δπλαηή. Δπηπιένλ, έρεη δηαπηζησζεί 

ζηνπο ηαρείο αλαγλψζηεο πσο ε ζάξσζε ηνπ θεηκέλνπ επηηπγράλεηαη θαιχηεξα, φηαλ 

νη θαξπνί είλαη ραιαξνί θαη ην βάξνο ησλ ρεξηψλ πέθηεη ζηηο άθξεο ηνπ θάησ 

βξαρίνλα θαη φρη ζηηο άθξεο ησλ δαρηχισλ (Mason & McCall, 2004). Οη δείθηεο ησλ 

γξήγνξσλ αλαγλσζηψλ Braille θαιχπηνπλ θάζε γξακκή κε κηα αδηάθνπε θαη γξήγνξε 

ζρεηηθά ηαρχηεηα, εθαξκφδνληαο κηα ζρεηηθά κηθξή πίεζε ζηνπο ραξαθηήξεο. Οη 

επηδέμηνη αλαγλψζηεο θηλνχλ ηα δάρηπιά ηνπο ζε κηα επζεία γξακκή κε ειαθξηά θαη 

νκνηφκνξθε πίεζε. Οη αξγνί αλαγλψζηεο ζπρλά δηαβάδνπλ κφλν κε ηνλ έλα δείθηε, 

αιιά αθφκε θαη φηαλ ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηνπο δπν δείθηεο, δε δηαρσξίδνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ θαζελφο θαηά ηελ αλάγλσζε. Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο αλάγλσζεο ησλ 
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αξγψλ αλαγλσζηψλ, πεξηιακβάλεη έλα κεγάιν ζρεηηθά ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην 

νπνίν δελ πξαγκαηνπνηείηαη αλάγλσζε. ηαλ ε ηαρχηεηα είλαη αξγή, δηαβάδνληαη 

κεκνλσκέλνη ραξαθηήξεο (Παπαδφπνπινο, 2005).  

Οη αλαγλψζηεο ηεο Braille πνπ πξνηηκνχλ ην ηξίην κνληέιν, δηαβάδνπλ 

γξεγνξφηεξα απφ απηνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κφλν ην έλα ρέξη, γηαηί έκαζαλ λα 

ζπλδπάδνπλ ηνπο δείθηεο θαη ησλ δχν ρεξηψλ. Χο απνηέιεζκα δηεπθνιχλεηαη ε 

κεηάβαζε ζηε λέα γξακκή θαη βειηηψλεηαη ζεκαληηθά ε ηαρχηεηα αλάγλσζεο.  

Σν κνληέιν αλάγλσζεο πνπ ζπζηήλεηαη είλαη ην ηέηαξην. χκθσλα κε ην 

ηέηαξην κνληέιν, νη αλαγλψζηεο ρξεζηκνπνηνχλ θαηά θαλφλα θαη ηα δχν ρέξηα, αιιά 

ην θαζέλα θάλεη θάηη δηαθνξεηηθφ. Σα δχν ρέξηα ελαιιάζζνληαη θαη ην έλα 

αληηθαζηζηά ην άιιν ζπλήζσο ζηε κέζε θάζε γξακκήο ηνπ θεηκέλνπ. Σελ ψξα πνπ ην 

έλα ρέξη ιακβάλεη ηε ιεθηηθή πιεξνθνξία, ην άιιν αζρνιείηαη κε ηηο ρσξηθέο 

ιεηηνπξγίεο. Ο αξηζηεξφο δείθηεο δελ μεθηλά λα δηαβάδεη κηα θαηλνχξγηα γξακκή αλ ν 

δεμηφο δελ έρεη νινθιεξψζεη ην ηειεπηαίν γξάκκα ηεο πξνεγνχκελεο γξακκήο. Ο 

δεμηφο δείθηεο είηε ζηακαηά ζην θελφ κεηά ηνλ ηειεπηαίν ραξαθηήξα είηε 

εγθαηαιείπεη ηε γξακκή θαη πξνεηνηκάδεηαη λα ζπλαληήζεη ην αξηζηεξφ ρέξη ζηελ 

επφκελε γξακκή. Ζ ζπλάληεζε ζπλήζσο πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ ην αξηζηεξφ ρέξη έρεη 

δηαβάζεη ηα κηζά πεξίπνπ ζηνηρεία ηεο επφκελεο γξακκήο. Σα δχν ρέξηα θηλνχληαη 

καδί γηα ειάρηζηα δεπηεξφιεπηα θαη ζηε ζπλέρεηα ην αξηζηεξφ ρέξη θαηεβαίλεη γηα λα 

βξεη ηελ αξρή ηεο επφκελεο γξακκήο, ελψ ην δεμί ρέξη ζπλερίδεη λα δηαβάδεη ην 

ππφινηπν ηεο πξνεγνχκελεο γξακκήο (Millar, 2005). Σν ηέηαξην κνληέιν δηεπθνιχλεη 

ηε κεηάβαζε ζηε λέα γξακκή, κε απνηέιεζκα λα βειηηψλεηαη ε ηαρχηεηα αλάγλσζεο 

(Παπαδφπνπινο, 2005). Σν αξηζηεξφ ρέξη δηαβάδεη πεξίπνπ ην κηζφ αξηζηεξφ θάζε 

γξακκήο, ελψ ην δεμί ρέξη ην κηζφ δεμηφ κέξνο. Ζ δηαξθήο ελαιιαγή ησλ δχν ρεξηψλ 

γηα ηελ πξαγκάησζε δχν δηαθνξεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηαπηφρξνλα, έδεημε πσο νη ηθαλνί 

αλαγλψζηεο Braille αλαπηχζζνπλ ίδηεο ηαρχηεηεο αλάγλσζεο κε ηνπο βιέπνληεο 

αλαγλψζηεο (Millar, 2005).  

 

1.2. Δηδηθέο ηερληθέο γηα ηελ αλάγλσζε Braille  

Ζ Υηνπξέα (1998) παξαζέηεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα δαζθάινπο ηπθιψλ 

παηδηψλ. 

α. Ζ αλάπηπμε ηθαλφηεηαο γηα γξήγνξε αλάγλσζε πξνυπνζέηεη: 
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- Δπαηζζεηνπνίεζε αθήο γηα λα κπνξεί ν καζεηήο λα δηαπηζηψλεη ηελ 

παξακηθξή δηαθνξνπνίεζε ησλ ζρεκάησλ ησλ γξακκάησλ. 

- σζηή ζέζε ηνπ ζψκαηνο θαη ησλ ρεξηψλ θαηά ηελ αλάγλσζε. 

- σζηή ηνπνζέηεζε ηνπ βηβιίνπ/θχιινπ κπξνζηά ζην καζεηή. 

β. Αξρηθά ην παηδί δηαβάδεη κε ην έλα δάρηπιν (ζπλήζσο ην δείθηε). Σν πνην 

ρέξη ζα επηιέμεη επαθίεηαη ζην ίδην. ηε ζπλέρεηα, νη ηαρχηεξνη αλαγλψζηεο 

ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηα δπν ρέξηα θαη ηνπιάρηζηνλ δπν δάρηπια απφ θάζε ρέξη. 

γ. Σα παηδηά δε καζαίλνπλ ηα γξάκκαηα κε ηε ζεηξά ηνπ αιθαβήηνπ, αιιά 

βάζεη ηεο δπζθνιίαο ησλ γξακκάησλ Braille.  

δ. Σα κηθξά θαη θεθαιαία γξάκκαηα δηδάζθνληαη παξάιιεια. 

ε. Σα εξεζίζκαηα γηα ηελ παξνπζίαζε ελφο γξάκκαηνο ή κηαο ζεκαηηθήο 

ελφηεηαο πξέπεη λα είλαη πνηθίια θαη επράξηζηα ζε αθνή θαη αθή αληηθαζηζηψληαο ηα 

νπηηθά εξεζίζκαηα. 

ζη. Σα ηπθιά παηδηά καζαίλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ αξρηθά κε θαλνληθέο 

θηλήζεηο θαη έπεηηα κε κηα θίλεζε ηα γξάκκαηα, ηηο ζπιιαβέο θαη ηηο ιέμεηο απφ ην 

ζρήκα ηνπο θαη φρη βάζεη ηνπ αξηζκνχ ησλ θνπθίδσλ. 

δ. Σα παηδηά καζαίλνπλ λα κεηαθηλνχλ ην βηβιίν θαη φρη ην ζψκα ηνπο. Ζ 

ζειίδα ηνπ βηβιίνπ είλαη πάληα κπξνζηά ζην ζηήζνο ηνπ παηδηνχ θαη ην ζξαλίν ζην 

χςνο ησλ αγθψλσλ. 

 

2. θνπφο ηεο έξεπλαο 

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί κέξνο εθηελέζηεξεο έξεπλαο κε ζέκα ηελ 

ηαρχηεηα αλάγλσζεο κε δχν κέζα, ην απηηθφ Braille θαη ην αθνπζηηθφ Supernova θαη 

φκνηα δελ έρεη δηεμαρζεί ζηνλ ειιεληθφ ρψξν. Σν ζέκα είλαη ζεκαληηθφ γηαηί αθνξά 

έλα θαζεκεξηλφ πξαθηηθφ δήηεκα θαη απνζθνπεί ζην λα βνεζήζεη ηπθινχο καζεηέο 

θαη εθπαηδεπηηθνχο λα αλαπηχμνπλ θαηάιιειεο ηερληθέο θαη κεζφδνπο, ψζηε λα 

βειηηψζνπλ ηελ ηαρχηεηα αλάγλσζεο. 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ απαληήζεθαλ είλαη ηα εμήο: 

-  Πφζεο ιέμεηο δηαβάδνληαη αλά ιεπηφ κε ην ζχζηεκα Braille; 

-  Πνηεο είλαη νη επηδφζεηο ησλ ηπθιψλ καζεηψλ ζην Braille αλάινγα κε 

ην πξνζσπηθφ ηνπο ζηπι αλάγλσζεο; (ρξήζε ρεξηψλ) 
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3. Μεζνδνινγία  

Πξνηηκήζεθε ε δηεξεπλεηηθή πεξηγξαθηθή ζηξαηεγηθή δηφηη ην αληηθείκελν 

κειέηεο είλαη ζρεηηθά θαηλνχξγην θαη νη πιεξνθνξίεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν ζηνλ 

ειιεληθφ ρψξν είλαη ειάρηζηεο, ελψ παξάιιεια, ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα 

θαηαδείμεη θαη λα παξαζηήζεη ηηο εθθάλζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ θαη φρη λα εξκελεχζεη ην 

θαηλφκελν. Μπνξεί έηζη λα απνηειέζεη εξέζηζκα γηα δηεμνδηθφηεξεο κειέηεο ζην 

κέιινλ. 

Γηα ηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθε ε θαηά ζπζηάδεο ηπραία 

δεηγκαηνιεςία, δηφηη: 

- Ζ έξεπλα αθνξά εηδηθφ πιεζπζκφ θαη ήηαλ δχζθνιε ε επηινγή θάπνηαο 

πεξηζζφηεξν νξζφδνμεο δεηγκαηνιεπηηθήο κεζφδνπ,  

- εμαζθάιηδε ηελ εθηέιεζε ηεο κειέηεο κέζα ζε έλα ινγηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα,  

- ηα παηδηά ήηαλ ζπγθεληξσκέλα ζηνπο ρψξνπο φπνπ δηεμήρζε ε έξεπλα κε 

απνηέιεζκα λα απνθεπρζεί ε ηαιαηπσξία ηνπο,  

-  πεξηνξίζηεθε ε γξαθεηνθξαηία γηα ηελ εμαζθάιηζε φισλ ησλ δεηνχκελσλ 

αδεηψλ απφ ηνπο θαηά ζρνιείν δηεπζπληέο, ελψ 

- ην κεγάιν θφζηνο ησλ ζπλερψλ κεηαθηλήζεσλ ζηηο πφιεηο πνπ θνηηνχλ νη 

ηπθινί καζεηέο ηεο επαξρίαο πεξηφξηζαλ ην δείγκα ζε ηπθινχο καζεηέο πνπ θνηηνχλ 

ζε ζρνιεία ηνπ ιεθαλνπεδίνπ ηεο Αζήλαο.  

 

3.1. Γείγκα  

Σν αξρηθφ δείγκα ήηαλ 21 καζεηέο. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 17 καζεηέο (10 

αγφξηα, 7 θνξίηζηα) απφ ηηο παξαθάησ ζρνιηθέο κνλάδεο εηδηθήο θαη γεληθήο 

εθπαίδεπζεο.  

ΚΔΑΣ:                 11/12  

Δηδηθφ Γεκνηηθφ ρνιείν Σπθιψλ Καιιηζέαο:   3/3  

Σκήκα Έληαμεο ζην 3
ν
 Γεκνηηθφ Μνζράηνπ:   0/3  

Μνπζηθφ Γπκλάζην-Λχθεην Αιίκνπ:      3/3  

    ΤΝΟΛΟ:  17/21 καζεηέο 

χκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζηελ έξεπλα, νη καζεηέο έπξεπε 

λα: 

- είλαη άλσ ησλ 10 εηψλ πνπ θνηηνχλ ζε ζρνιεία ηεο Αζήλαο, 

- έρνπλ θπζηνινγηθή λνεκνζχλε, 

- είλαη θαζεκεξηλνί αλαγλψζηεο Braille,  
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- έρνπλ νιηθή ηχθισζε ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

Γηαζθαιίζηεθε εμαξρήο ε αλσλπκία ησλ κεηερφλησλ θαη νη ηεζείζεο 

εξσηήζεηο δελ αθνξνχζαλ πξνζσπηθά δεδνκέλα. Γε ρνξεγήζεθε θαλελφο είδνπο 

θίλεηξν, ε ζπκκεηνρή ηνπο ήηαλ απνθιεηζηηθά εζεινληηθή θαη εθνχζηα. Οη 

ζπκκεηέρνληεο ήηαλ ειηθίαο 12-19 εηψλ (mean=15,59, SD=2.123). 

Βαζκίδα εθπαίδεπζεο: Σ‟ Γεκνηηθνχ (3 καζεηέο), Α‟ Γπκλαζίνπ(3), Β‟ 

Γπκλαζίνπ(3), Γ‟ Γπκλαζίνπ(1), Α‟ Λπθείνπ (2), Β ‟ Λπθείνπ (4), Γ‟ Λπθείνπ (1) 

 

3.2. Μέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

Ζ θχζε ηνπ αληηθεηκέλνπ έξεπλαο επέβαιιε ηε ζπιινγή εκπεηξηθψλ 

δεδνκέλσλ κέζσ ελφο απηνζρέδηνπ κέζνπ ην νπνίν εμππεξεηνχζε απνθιεηζηηθά ην 

ζθνπφ ηεο έξεπλαο. Απηή ε επηινγή ήηαλ αλαγθαζηηθή απφ ηε ζηηγκή πνπ ηελ 

πεξίνδν πνπ δηεμήρζε ε έξεπλα δελ ππήξραλ ζηελ Διιάδα ζηαζκηζκέλα θείκελα 

δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο.  

Γεκηνπξγήζεθαλ έηζη ηξία θείκελα ζε Braille κε πεξίπνπ ίζν αξηζκφ ιέμεσλ: 

Έλα θείκελν επηπέδνπ δεκνηηθνχ, έλα απφ ην βηβιίν Νενειιεληθήο Γιψζζαο ηεο Α‟ 

Γπκλαζίνπ θαη έλα απφ ην βηβιίν Βηνινγίαο ηεο Γ‟ Γπκλαζίνπ. Σα θείκελα ήηαλ 

δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο θαη μεθηλνχζαλ απφ ην πην εχθνιν πξνο ην πην δχζθνιν. 

Σν πξψην απφ απηά είλαη δηαζθεπαζκέλν θείκελν κπζνινγίαο απφ ην βηβιίν «Θενί 

θαη Ήξσεο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ» ηνπ Κψζηα Παπαδεκεηξίνπ, εθδφζεηο 

κπξλησηάθε. Σν ιεμηιφγην ησλ θεηκέλσλ πξνζαξκφζηεθε έηζη ψζηε λα είλαη 

θεθηεκέλν απφ ηνπο καζεηέο ηεο έθηεο δεκνηηθνχ πνπ απνηεινχζαλ ηνπο 

κηθξφηεξνπο ζε ηάμε καζεηέο. Σν δεχηεξν ειήθζε σο απφζπαζκα απφ ην βηβιίν 

Νενειιεληθήο Γιψζζαο ηεο Α‟ Γπκλαζίνπ, ελψ ην ηξίην είρε ην κεγαιχηεξν βαζκφ 

δπζθνιίαο θαη είλαη απφζπαζκα απφ ην βηβιίν Βηνινγίαο ηεο Γ‟ Γπκλαζίνπ. 

Δμαηξνπκέλνπ ηνπ θεηκέλνπ πξψηνπ επηπέδνπ, ηα ππφινηπα επειέγεζαλ κε ηε ινγηθή 

πσο ήηαλ ήδε επηιεγκέλα απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην γηα λα δηδαρζνχλ ζηνπο 

καζεηέο. Διιείςεη ζηαζκηζκέλσλ θεηκέλσλ ζεσξήζεθε ε θαιχηεξε ιχζε. 

 

3.2.1. Γηαζθάιηζε θαηάιιεινπ πεξηβάιινληνο εμέηαζεο θαη εκπηζηνζχλεο 

κεηαμχ καζεηή θαη εξεπλεηή 

Ζ ρνξήγεζε ησλ θξηηεξίσλ έγηλε ζε αηνκηθή βάζε. Κάζε καζεηήο εμεηάζηεθε 

κφλνο ηνπ ζε ρψξν ήζπρν. Πξνεγνχκελεο επηζθέςεηο ζπλέβαιαλ ζηε δεκηνπξγία 

ζεηηθνχ θιίκαηνο κεηαμχ εξεπλεηή θαη καζεηψλ. ινη νη καζεηέο ελεκεξψζεθαλ 
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αλαιπηηθά γηα ην ζηφρν ηεο έξεπλαο θαη ζπκθψλεζαλ λα επηδείμνπλ εηιηθξηλή 

ζπκπεξηθνξά, αλ θαη δε ζα απνθφκηδαλ θάπνην φθεινο. Πξηλ απφ ηε ρνξήγεζε ησλ 

θεηκέλσλ, ν εξεπλεηήο ππέβαιε ζηνπο καζεηέο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζή 

ηνπο θαη ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο (ειηθία ηχθισζεο, έηε επίζεκεο εθπαίδεπζεο, 

ειηθία έλαξμεο αλάγλσζεο Braille, βαζκίδα εθπαίδεπζεο, πφζν ζπρλά ρξεζηκνπνηεί 

Braille, ζηπι αλάγλσζεο κε ρέξηα). Κάζε θείκελν ρξνλνκεηξείην μερσξηζηά. Σα 

παηδηά δηάβαδαλ ηα θείκελα κε ηε ζεηξά πνπ είραλ ρνξεγεζεί, απφ ην επθνιφηεξν 

(θείκελα Α1) πξνο ην δπζθνιφηεξν (θείκελα Γ1). 

 

4. Παξνπζίαζε θαη ζπδήηεζε απνηειεζκάησλ  

4.1. Απνηειέζκαηα ηαρύηεηαο αλάγλσζεο κε ην Braille 

Οη κεηξήζεηο πνπ δηεμήρζεζαλ ζηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ πσο ε 

ηαρχηεηα αλάγλσζεο ηεο Braille, είλαη κεγαιχηεξε γηα ην θείκελν Α‟ (74.04 

ιέμεηο/ιεπηφ), κηθξφηεξε γηα ην θείκελν Β‟ (70.85 ιέμεηο/ιεπηφ), ελψ κεηψλεηαη 

αθφκε πεξηζζφηεξν ζην θείκελν Γ‟ (57.38 ιέμεηο/ιεπηφ). Ο κέζνο φξνο ησλ ιέμεσλ 

αλά ιεπηφ ηνπ πησρφηεξνπ αλαγλψζηε ήηαλ 25,7 ιέμεηο, ελψ ν ηθαλφηεξνο 

αλαγλψζηεο δηάβαζε θαηά κέζν φξν 126,1 ιέμεηο ην ιεπηφ.  

Ζ ηαρχηεηα αλάγλσζεο ηνπ θεηκέλνπ Α παξνπζηάδεη πςειή ζεηηθή ζπζρέηηζε 

κε ηαρχηεηα αλάγλσζεο θεηκέλνπ Β (r= 0.984, p<0.01).  

Ζ ηαρχηεηα αλάγλσζεο ηνπ θεηκέλνπ Α παξνπζηάδεη πςειή ζεηηθή ζπζρέηηζε 

κε ηαρχηεηα αλάγλσζεο θεηκέλνπ Γ  (r= 0.897, p<0.01).  

Ζ ηαρχηεηα αλάγλσζεο ηνπ θεηκέλνπ Β παξνπζηάδεη πςειή ζεηηθή ζπζρέηηζε 

κε ηαρχηεηα αλάγλσζεο θεηκέλνπ Γ (r= 0.930, p<0.01). 

 

Πίλαθαο 1: Σαρύηεηα αλάγλσζεο ζηα 3 θείκελα Braille ηεο παξνύζαο έξεπλαο 
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Ο M.O. ηεο ηαρχηεηαο αλάγλσζεο γηα ηα ηξία θείκελα Braille, είλαη 67.42 

ιέμεηο/ιεπηφ.  

 

4.2. ύγθξηζε απνηειεζκάησλ κέζεο ηαρύηεηαο αλάγλσζεο Braille ηεο 

παξνύζαο έξεπλαο κε ηα απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλώλ 

ζνλ αθνξά ζηηο κεηξήζεηο απνθιεηζηηθά ησλ θεηκέλσλ ζε κνξθή Braille, ην 

ηειηθφ απνηέιεζκα πνπ δείρλεη πσο νη 17 κεηέρνληεο ηπθινί καζεηέο-αλαγλψζηεο ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο δηαβάδνπλ κε κέζε ηαρχηεηα 67,42 ιέμεηο ην ιεπηφ δηαθέξεη κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αδεκνζίεπηεο έξεπλαο ηνπ Παπαδφπνπινπ (2004), ν νπνίνο βξήθε 

ζε δείγκα 24 αηφκσλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα όξαζεο κέζε ηαρχηεηα 34,81 ιέμεηο ην 

ιεπηφ. Τπνζέηνπκε φηη ε δηαθνξά απηή νθείιεηαη ζην γεγνλφο πσο νη κεηέρνληεο 

ζηελ παξνχζα έξεπλα ήηαλ καζεηέο ειηθίαο 12-19 εηψλ (κέζνο φξνο ειηθίαο 15,59 

έηε), ρξεζηκνπνηνχλ φινη αλεμαηξέησο ην ζχζηεκα Braille θαζεκεξηλά, ελψ θαη νη 

ειηθίεο πνπ επειέγεζαλ λα απαξηίδνπλ ην δείγκα αληηζηνηρνχλ ζε ηάμεηο πςεινχ 

επηπέδνπ (η‟ Γεκνηηθνχ σο θαη Γ΄ Λπθείνπ). ηνλ αληίπνδα, ην δείγκα ηνπ 

Παπαδφπνπινπ εθηεηλφηαλ ζε άηνκα ειηθίαο 6-68 εηψλ, ζπκκεηείραλ δειαδή αθελφο 

κηθξνί θαη άπεηξνη αλαγλψζηεο, αθεηέξνπ κεγάινη ζε ειηθία, νη νπνίνη ελδερνκέλσο 

λα κελ έρνπλ θαζεκεξηλή ή έζησ ζπρλή επαθή κε ην Braille. 

Πίλαθαο 2: ύγθξηζε απνηειεζκάησλ εξεπλώλ γηα ηαρύηεηα αλάγλσζεο Διιεληθήο 
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ην αγγιηθφ Braille, ε κέζε ηαρχηεηα αλάγλσζεο δηαθέξεη απφ εξεπλεηή ζε 

εξεπλεηή θαη θπκαίλεηαη πεξίπνπ απφ 90-100 ιέμεηο ην ιεπηφ. Χο κέηξν ζχγθξηζεο 

κπνξεί λα ιεθζεί θαη ε έξεπλα ησλ Knowlton & Wetzel (1996), ζηελ νπνία νη 

κεηέρνληεο δηάβαδαλ κε πξνθνξηθή αλάγλσζε, φπσο έγηλε θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα. 
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Οη παξαπάλσ εξεπλεηέο βξήθαλ πσο νη ηπθινί αλαγλψζηεο δηάβαδαλ κε κέζε 

ηαρχηεηα αλάγλσζεο 135,9 ιέμεηο ην ιεπηφ.  

Γεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο πσο ζηελ παξνχζα έξεπλα νη ηπθινί δηάβαδαλ 

67,42 ιέμεηο ην ιεπηφ θαη ζηνπ Παπαδφπνπινπ κε 34.81 ιέμεηο ην ιεπηφ, εμάγεηαη ην 

ζπκπέξαζκα πσο ε αλάγλσζε ζην αγγιηθφ Braille είλαη πην γξήγνξε απφ ηελ 

αλάγλσζε ζην ειιεληθφ.  

Πίλαθαο 3: Σαρύηεηα αλάγλσζεο ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή Braille 
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Ο Παπαδφπνπινο (2005) ππνζέηεη πσο απηή ε δηαθνξά κπνξεί λα νθείιεηαη: 

- ζηε δνκή ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, 

- ζηελ έιιεηςε ζπληνκεχζεσλ ζηελ ειιεληθή Braille, 

- ζηελ πνηφηεηα εθπαίδεπζεο ησλ αλαγλσζηψλ,  

- ζηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηεο Braille σο κέζν αλάγλσζεο. 

4.3. Σαρύηεηα αλάγλσζεο θεηκέλσλ Braille αλάινγα κε ην κνληέιν 

αλάγλσζεο 

πσο ζπδεηήζεθε αλαιπηηθφηεξα ζε πξνεγνχκελν ζεκείν απηήο ηεο 

εξγαζίαο, ππάξρνπλ ηέζζεξα κνληέια αλάγλσζεο γηα ην ζχζηεκα Braille.  

Με βάζε ην κνληέιν Αλάγλσζεο (θίλεζεο ησλ ρεξηψλ), πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 

ζπκκεηέρνληεο, δεκηνπξγήζεθαλ νη παξαθάησ ηξεηο νκάδεο: 

- Οκάδα 1- αλάγλσζε κε ην έλα ρέξη κφλν, δεμί ή αξηζηεξφ (3 άηνκα ζην 

δείγκα). 

- Οκάδα 2- ηαπηφρξνλε αλάγλσζε θαη κε ηα δπν ρέξηα θαηά ηελ νπνία ην έλα 

ρέξη αθνινπζεί ην άιιν (8 άηνκα ζην δείγκα). 
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- Οκάδα 3- αλάγλσζε θαη κε ηα δπν ρέξηα θαηά ηελ νπνία ηα ρέξηα 

έρνπλ μερσξηζηέο ιεηηνπξγίεο ρσξίδνληαο κεηαμχ ηνπο ην θείκελν (6 άηνκα). 

 

Πίλαθαο 4: Σαρύηεηα αλάγλσζεο αλάινγα κε ην κνληέιν αλάγλσζεο «ρξήζε ρεξηώλ» 
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χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο βξέζεθε φηη: 

-  Σα ηξία άηνκα πνπ δηάβαζαλ κε ην έλα ρέξη κφλν (πξψην κνληέιν) 

δηαβάδνπλ κε ηαρχηεηα 57,10 ιέμεηο ην ιεπηφ (Min= 48.20, Max= 71.50).  

- Σα νθηψ άηνκα πνπ δηάβαζαλ ζχκθσλα κε ην δεχηεξν κνληέιν είραλ κέζε 

ηαρχηεηα αλάγλσζεο πνπ έθηαζε ηηο 44,39 ιέμεηο ην ιεπηφ (Min=25.70, Max= 

71.60).  

- Σα έμη άηνκα πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ην ηξίην κνληέιν αλάγλσζεο δηαβάδνπλ 

κε κέζε ηαρχηεηα αλάγλσζεο 103,30 ιέμεηο ην ιεπηφ (Min=58, Max=126.1). 

Πέξα απφ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κέζσλ φξσλ γηα ηα ηξία κνληέια αλάγλσζεο, 

δηεξεπλήζεθε εάλ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ηαρχηεηεο 

αλάγλσζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηά ηα ηξία κνληέια. Ζ 

Δθαξκνγή ηνπ ANOVA έδεημε φηη ε ηαρχηεηα αλάγλσζεο ηεο κπξάηγ εμαξηάηαη απφ 

ην κνληέιν θίλεζεο ρεξηψλ ζηελ αλάγλσζε πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ζπκκεηέρνληεο (F= 

16.062, df=16, p<0.01).  

Ζ εθαξκνγή ησλ Post Hoc test, έδεημε φηη ε ηαρχηεηα αλάγλσζεο ησλ αηφκσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ηξίην κνληέιν (ζχκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε πνπ έγηλε 

πην πάλσ) παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηελ ηαρχηεηα 
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αλάγλσζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην πξψην θαη ην δεχηεξν κνληέιν 

αλάγλσζεο. Χζηφζν, ε ηαρχηεηα αλάγλσζεο ησλ αηφκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην 

δεχηεξν κνληέιν, δελ παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηελ 

ηαρχηεηα αλάγλσζεο εθείλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην πξψην κνληέιν. Γηαπηζηψζεθε 

έηζη ε ππεξνρή ηνπ ηξίηνπ κνληέινπ αλάγλσζεο, ην νπνίν ζπκβάιιεη ζηελ ηαρχηεξε 

αλάγλσζε ησλ θεηκέλσλ Braille ζε ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα κνληέια. ζνη 

δηάβαζαλ ζχκθσλα κε ην ηξίην κνληέιν βξέζεθαλ λα είλαη 2,3 θνξέο πην γξήγνξνη 

απφ απηνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ αλάγλσζή ηνπο ην δεχηεξν κνληέιν. Απηή ε 

δηαπίζησζε ζπκβαδίδεη κε ηε ζεσξία πνπ ζέιεη ηελ αλάγλσζε κε ηα δχν ρέξηα, θαηά 

ηελ νπνία ηα ρέξηα έρνπλ μερσξηζηέο ιεηηνπξγίεο ρσξίδνληαο κεηαμχ ηνπο ην θείκελν, 

λα είλαη ην πξνηεηλφκελν κνληέιν γηα ηαρχηεξε αλάγλσζε.  

 

5. πκπεξάζκαηα 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο ζπκπεξαίλεηαη φηη ην 

Braille είλαη έλα αξγφ κέζν αλάγλσζεο γηα ηνπο ηπθινχο καζεηέο, ηδηαίηεξα ζε 

ζχγθξηζε κε ην αγγιηθφ Braille.  

Δπίζεο, κε βάζε ην εχξεκα πσο νη ηαρχηεξνη αλαγλψζηεο θεηκέλσλ Braille 

ηνπ δείγκαηνο ρξεζηκνπνίεζαλ ην ίδην κνληέιν αλάγλσζεο (ην ηξίην), ζπκπεξαίλεηαη 

φηη:  

Ζ αλάγλσζε κε ηα δπν ρέξηα, θαηά ηελ νπνία ηα ρέξηα έρνπλ μερσξηζηέο 

ιεηηνπξγίεο, ρσξίδνληαο κεηαμχ ηνπο ην θείκελν, απνηειεί ην απνηειεζκαηηθφηεξν 

κνληέιν φζνλ αθνξά ζηελ ηαρχηεηα αλάγλσζεο θη επνκέλσο ην πην ρξήζηκν κνληέιν 

γηα ηα ηπθιά παηδηά.  

Πξνηείλεηαη ε εθπαίδεπζε θαη άζθεζε ησλ ηπθιψλ καζεηψλ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε κέζνδν θαη ηηο ηερληθέο ηεο.  

Έλα αθφκα ζπκπέξαζκα είλαη φηη απηνί πνπ δηαβάδνπλ κε ην έλα ρέξη είλαη 

πην γξήγνξνη απφ φζνπο ρξεζηκνπνηνχλ ηαπηφρξνλε αλάγλσζε θαη κε ηα δπν ρέξηα 

θαηά ηελ νπνία ην έλα ρέξη αθνινπζεί ην άιιν, ρσξίο σζηφζν ε δηαθνξά απηή λα 

είλαη ζεκαληηθή. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

Κείκελν Α1  

Όηαλ ήηαλ αθόκα ζηνλ Κηζαηξώλα ν Ζξαθιήο, θάζηζε λα μεθνπξαζηεί ζε 

έλα κέξνο, από όπνπ μεθηλνύζαλ δπν δξόκνη. Ο έλαο πήγαηλε πξνο ηελ θνξπθή 

ηνπ βνπλνύ. Ήηαλ δύζθνινο, αλεθνξηθόο θαη όζν πήγαηλε ζηέλεπε πεξηζζόηεξν. 

Ο άιινο ήηαλ πνιύ πιαηύο, θαηεθνξηθόο θαη έβγαδε ζε κηα θαηαπξάζηλε 

θνηιάδα. Κνηηάδνληαο ηνπο δπν δξόκνπο ν Ζξαθιήο ζθεθηόηαλ πσο ε δύλακε 

είλαη θαθό πξάγκα, αλ δελ ηε ρξεζηκνπνηεί ζσζηά ν άλζξσπνο. Σόηε ηνλ πήξε ν 

ύπλνο. 

Όηαλ ζεθώζεθε, αληίθξηζε δπν λέεο γπλαίθεο λα ηνλ πιεζηάδνπλ. Ζ κηα 

θνξνύζε πινύζην θόξεκα θαη θαληαρηεξά ζηνιίδηα. Έιακπαλ ηα ρξπζαθηθά 

πάλσ ηεο θαη ηελ έθαλαλ όκνξθε. Ζ άιιε ήηαλ απιά ληπκέλε, ρσξίο ζηνιίδηα 

θαη ε κνξθή ηεο ήηαλ ζεκλή θαη ζνβαξή. 

Κείκελν Β1  

Θέισ λα αλαθεξζψ ζε απηφλ ηνλ παξάινγν παληθφ πνπ άξρηδε ηξεηο εκέξεο 

πξηλ αξρίζνπλ θάζε ρξφλν ηα καζήκαηα κε ηνλ θαζηεξσκέλν αγηαζκφ. Μνπ 

θαξθσλφηαλ ε ηδέα πσο απφ ηελ πξψηε εκέξα ζα βξηζθφηαλ εθείλνο ν δηαβνιηθφο, 

αλειέεηνο καζεηήο πνπ ζα κνπ ππέβαιιε ηελ ηξνκεξή εξψηεζε πνπ δε ζα κπνξνχζα 

λα απαληήζσ! Πεξλνχζαλ ηα ρξφληα, έξρνληαλ κεηαμχ άιισλ ραξηζκαηηθά παηδηά, 

ζπρλά δε κπνξνχζα λα απαληήζσ ζε θάπνηα εξψηεζε, έκαζα σξηκάδνληαο λα ιέσ 

«ζα ην θνηηάμσ θαη ζα ζνπ απαληήζσ αχξην ή δελ ην έρσ ζθεθηεί», αιιά ν παληθφο 

θάζε ρξφλν εθεί. Πξνζπαζψληαο λα εμεγήζσ απηφ ην άγρνο ινγηθά, θαηέιεμα πσο, 

επεηδή ππήξμα πξνθιεηηθφο σο καζεηήο θαη έθεξλα ηνπο δαζθάινπο κνπ ζε δχζθνιε 

ζέζε κε ηηο απίζαλεο εξσηήζεηο κνπ, θνβφκνπλ πσο θάπνην δηδάλην ζα εξρφηαλ λα 

κνπ αληαπνδψζεη ηηο πξνθιήζεηο. 

Κείκελν Γ1  

Σν κφξην ηνπ RNA είλαη κνλφθισλν θαη γηα λα ζρεκαηηζηεί ρξεηάδνληαη 

κφξηα θσζθνξηθνχ νμένο, κφξηα ζαθράξνπ (ξηβφδε) θαη νη αδσηνχρεο βάζεηο, 

αδελίλε, νπξαθίιε, γνπαλίλε θαη θπηνζίλε. Μηα απφ απηέο ηηο αδσηνχρεο βάζεηο καδί 

κε έλα κφξην ζαθράξνπ, ηε ξηβφδε, θαη έλα κφξην θσζθνξηθνχ νμένο δνκνχλ έλα 

ξηβν-λνπθιενηίδην ηνπ RNA. ε κεξηθνχο ηνχο, φπσο είλαη ν ηφο ηνπ AIDS, ην 

γελεηηθφ πιηθφ είλαη RNA. 
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Ζ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή σο εξγαιείν εθπαίδεπζεο καζεηώλ 

κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο: 

κία κειέηε πεξίπησζεο ζε ηκήκα έληαμεο ελόο αγξνηηθνύ ζρνιείνπ 
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Γεκήηξεο Αιηκήζεο 

Καζεγεηήο 
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Πεξίιεςε 

ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη θαη αμηνινγείηαη κηα δηδαθηηθή 

παξέκβαζε δηάξθεηαο 8 δηδαθηηθψλ σξψλ πνπ έιαβε ρψξα ζε έλα  Γπκλάζην κηαο 

νξεηλήο-αγξνηηθήο πεξηνρήο ηνπ Ν. Ζιείαο ζε έλα ηκήκα έληαμεο καζεηψλ κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Σν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο κεζνδνινγίαο είλαη ν 

επνηθνδνκεηηζκφο (Constructivism, J. Piaget) θαη ηδηαηηέξσο νη ηδέεο ηνπ 

«καζηνξέκαηνο ηεο γλψζεο» (Constructionism, S.Papert). ηε δηδαθηηθή απηή 

παξέκβαζε ρξεζηκνπνηήζεθε ην παθέην LegoMindstormsNXT πνπ πξνζθέξεη απιά 

θαη εχρξεζηα δνκηθά πιηθά (Lego) κε ηα νπνία θαηαζθεπάδνληαη θαη 

ζπλαξκνινγνχληαη απιέο κεραληθέο θαηαζθεπέο –ξνκπφη θαη έλα απιφ θαη εχρξεζην 
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πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ απφδνζε ειεγρφκελσλ ζπκπεξηθνξψλ ζην 

ξνκπφη. Ζ δξαζηεξηφηεηα ησλ καζεηψλ δνκήζεθε ζε δχν θάζεηο α) ζην 

θαηαζθεπαζηηθφ κέξνο, β) ζην πξνγξακκαηηζηηθφ κέξνο θαη ηειηθά ζηελ επίδεημε ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ πνπ νη καζεηέο επέιεμαλ γηα ην  ξνκπφη. 

Χο ηερληθά εξγαιεία γηα ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ αμηνιφγεζεο ηεο 

παξέκβαζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην εξσηεκαηνιφγην, ηα θχιια εξγαζίαο ησλ καζεηψλ 

θαη  ε παξαηήξεζε ζηελ ηάμε. Σα απνηειέζκαηα  ήηαλ ελζαξξπληηθά. Οη καζεηέο ζην 

θαηαζθεπαζηηθφ κέξνο θαη ζην πξνγξακκαηηζηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο 

αληαπνθξίζεθαλ κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Σέινο, κε βάζε ηα επξήκαηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο πεξίπησζεο ζπδεηείηαη ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηεο 

ηερλνινγίαο  ησλ πξνγξακκαηηδφκελσλ ξνκπνηηθψλ θαηαζθεπψλ ζηελ εθπαίδεπζε 

παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

Λέμεηο θιεηδηά : επνηθνδνκεηηζκφο, εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή, καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο 

 

1. Δηζαγσγή 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ζηελ δηδαζθαιία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θπζηθά κεραληθά κνληέια πνπ ζπλδένληαη κε ππνινγηζηή, φπσο ηα 

πξνγξακκαηηδφκελα κνληέια ηεο LEGO, πνπ κπνξνχλ λα θηλνχληαη θαη λα εθηεινχλ 

νξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο (Alimisis 2009). Πξφθεηηαη δειαδή γηα έλα είδνο απηφκαηνπ 

κεραληζκνχ πνπ είλαη επξέσο γλσζηφ σο «ξνκπφη».  Mε ηε βνήζεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ παθέηνπ Lego Mindstorms δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα 

θαηαζθεπάζνπλ θαη λα πξνγξακκαηίζνπλ έλα ξνκπφη, λα δηαπηζηψζνπλ πσο 

ιεηηνπξγεί, λα αιιειεπηδξάζνπλ κε απηφ θαη λα ειέγμνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ 

εληνιψλ θαη δεδνκέλσλ πνπ εηζάγνπλ ζε απηφ.  

Ζ θηινζνθία ηεο ζρεδίαζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ηεο Lego ζηεξίδεηαη 

ζηελ άπνςε φηη ε κάζεζε επέξρεηαη κέζα απφ ην παηρλίδη. Ο ζηφρνο ηεο ρξήζεο ησλ 

Lego Mindstorms είλαη ε ελζσκάησζε ηνπ παηρληδηνχ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 

δίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ καζεηή λα κάζεη παίδνληαο θαη λα αλαπηχμεη ηελ 

θαληαζία ηνπ. Ζ ζεσξεηηθή απηή άπνςε έρεη ηηο ξίδεο ηεο  ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ 

επνηθνδνκεηηζκνχ (Papert1991. Resnick,1994) ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε κάζεζε 

κέζσ ηνπ παηρληδηνχ ζπκβάιιεη ζηελ νηθνδφκεζε λέαο γλψζεο ε νπνία βαζίδεηαη 

ζηελ ήδε ππάξρνπζα γλψζε ησλ καζεηψλ. Σα παηδηά αζρνινχκελα κε αληηθείκελα 

πνπ έρνπλ λφεκα γηα απηά, αλαπηχζζνπλ θίλεηξα θαη παξάιιεια δξνπλ σο κηθξνί 
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επηζηήκνλεο θαη εθεπξέηεο έρνληαο ακεζφηεξε επαθή κε ηηο έλλνηεο ηνπ γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ (Αιηκήζεο 2008).  

Ζ παηδαγσγηθή αμία κηαο ηέηνηαο δηεξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη πςειή θαη 

πνιιέο θνξέο αλαληηθαηάζηαηε θαζψο ελεξγνπνηεί γλσζηηθνχο- καζεζηαθνχο 

κεραληζκνχο ησλ καζεηψλ ηφζν απνηειεζκαηηθψλ ψζηε λα ηνπο νδεγνχλ ζε έλα 

βαζχηεξν επίπεδν θαηαλφεζεο θαη αθνκνίσζεο ησλ γλψζεσλ, φπσο επίζεο βνεζνχλ 

λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο, θάηη ην νπνίν είλαη πνιχ δχζθνιν λα επηηεπρζεί κε 

παξαδνζηαθέο δηδαθηηθέο κεζνδνινγίεο. (Papert 1994).  

2. ύληνκε πεξηγξαθή ησλ Lego Mindstorms  

Σα Lego Mindstorms είλαη κηα ζεηξά παξαγσγήο ηεο Lego πνπ ζπλδπάδεη 

δνκηθά πιηθά (ηνχβια Lego, θαη ηερληθά θνκκάηηα Lego φπσο εξγαιεία, άμνλεο, 

αθηίλεο, θαη πδξαπιηθά κέξε) κε ειεθηξηθέο κεραλέο θαη αηζζεηήξεο, θαηάιιεια γηα 

λα ρηίζεη ν ρξήζηεο ξνκπφη θαη άιια απηνκαηνπνηεκέλα ή δηαινγηθά ζπζηήκαηα.Ζ 

έθδνζε  NXT έρεη ηξεηο ζεξβνκεραλέο θαη ηέζζεξηο αηζζεηήξεο γηα ηελ αθή, ην θσο, 

ηνλ ήρν, θαη ηελ απφζηαζε.Σα Lego Mindstorms κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα 

θαηαζθεπαζηεί έλα κνληέιν ελζσκαησκέλνπ ζπζηήκαηνο κε ειεθηξνκεραληθά κέξε 

ειεγρφκελα απφ ππνινγηζηή. Πνιιά είδε πξαγκαηηθψλ ελζσκαησκέλσλ ζπζηεκάησλ, 

απφ ειεγθηέο αλειθπζηήξσλ έσο βηνκεραληθά ξνκπφη, κπνξνχλ λα κνληεινπνηεζνχλ  

ρξεζηκνπνηψληαο ηα Lego Mindstorms. 

Σν NXT brick είλαη ν εγθέθαινο ελφο ξνκπφη MINDSTORMS©. Δίλαη έλα 

επθπέο, ειεγρφκελν απφ ππνινγηζηή “ηνχβιν” LEGO πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε έλα 

ξνκπφη MINDSTORMS λα δσληαλέςεη θαη λα εθηειέζεη ηηο δηαθνξεηηθέο 

δηαδηθαζίεο. 

Σα βαζηθά κέξε πνπ ην απνηεινχλ είλαη: 1) Θχξεο ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα 

ζπλδεζνχλ 3 ζεξβνθηλεηήξεο. 2) Αηζζεηήξαο αθήο: Ο αηζζεηήξαο αθήο δίλεη ζην 

ξνκπφη ηελ αίζζεζε ηεο αθήο θαη  αληρλεχεη πφηε πηέδεηαη απφ θάηη θαη πφηε 

απειεπζεξψλεηαη πάιη.   3) Αηζζεηήξαο ήρνπ: Ο αηζζεηήξαο ήρνπ δίλεη ζην ξνκπφη 

ηελ αίζζεζε ηεο αθνήο. Ζ επαηζζεζία ηνπ αηζζεηήξα ήρνπ είλαη ξπζκηδφκελε.  4) 

Αηζζεηήξαο θσηφο: Ο αηζζεηήξαο θσηφο είλαη έλαο απφ ηνπο δχν αηζζεηήξεο πνπ 

δίλνπλ φξαζε ζην ξνκπφη θαη επηηξέπεη ζην ξνκπφη λα δηαθξίλεη κεηαμχ ηνπ θσηφο 

θαη ηνπ ζθνηαδηνχ. 5) Αηζζεηήξαο ππεξήρσλ: Ο αηζζεηήξαο ππεξήρσλ είλαη έλαο απφ 

ηνπο δχν αηζζεηήξεο πνπ δίλνπλ φξαζε ζην ξνκπφη. Ο ππεξερεηηθφο αηζζεηήξαο 

επηηξέπεη ζην ξνκπφη λα δεη θαη λα αληρλεχζεη ηα αληηθείκελα.  

 



215 

 

3. Σν εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό LEGO MINDSTORMS Education NXT 

Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ LEGO MINDSTORMS Education NXT βαζίδεηαη 

ζηε ρξήζε εηθνληδίσλ. Σν ινγηζκηθφ έρεη κηα δηαηζζεηηθή δηεπαθή “ζχξε θαη άθεζε” 

(drag and drop) θαη έλα γξαθηθφ πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν θαζηζηά 

ηελ εθαξκνγή πξνζηηή γηα έλαλ αξράξην, αιιά θαη εμίζνπ δπλακηθή γηα έλαλ 

εμεηδηθεπκέλν ρξήζηε. 

Οη παιέηεο πξνγξακκαηηζκνχ πξνζθέξνπλ φια ηα blocks πξνγξακκαηηζκνχ 

πνπ απαηηνχληαη γηα λα δεκηνπξγεζνχλ ηα πξνγξάκκαηα. Κάζε block 

πξνγξακκαηηζκνχ πεξηιακβάλεη ηηο νδεγίεο πνπ ην NXT κπνξεί λα εξκελεχζεη. Έλα 

πξφγξακκα δεκηνπξγείηαη κε ζπλδπαζκφ δηαθνξεηηθψλ blocks. 

 

4. Πξνζδηνξηζκόο ησλ εηδηθώλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ ησλ καζεηώλ 

χκθσλα κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο ηνπ αξκφδηνπ 

ΚΔ.Γ.Γ.Τ ζηηο 12/9/2009 θαηφπηλ αηηήζεσο γηα καζεζηαθή αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ 

πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα απηφ, πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία πνπ ηνπο 

εληάζζνπλ ζε ηκήκα έληαμεο ιφγσ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ:  Οη καζεηέο ήηαλ 

ζπλεξγάζηκνη, θηιηθνί θαη δηαηεξνχζαλ βιεκκαηηθή επαθή. ην ιεθηηθφ ηνκέα, ν 

πξνθνξηθφο ηνπο ιφγνο ήηαλ ηθαλνπνηεηηθφο. Σν ιεμηιφγηφ ηνπο ήηαλ θαιφ ζηελ 

πξνθνξηθή πεξηγξαθή εηθφλσλ θαη αληηθεηκέλσλ ηνπ πεξηβάιινληα θφζκνπ. ηνλ 

ηνκέα ηεο απνθσδηθνπνίεζεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, δελ εληνπίζηεθαλ δπζθνιίεο ζηε 

ηθαλφηεηα γηα δηάθξηζε ησλ δηαθφξσλ γξαθεκάησλ- γξακκάησλ. Σν επίπεδν 

θαηαλφεζεο ηνπ θεηκέλνπ απφ αλάγλσζε ήηαλ ρακειφ. Αληηιήθζεθαλ ηελ θεληξηθή 

ηδέα ηνπ θεηκέλνπ αιιά δελ θαηάθεξαλ λα απαληήζνπλ ζε ζρεηηθέο εξσηήζεηο ηνπ 

θεηκέλνπ. Υξεηάδνληαη ζπγθεθξηκέλεο θαη ζαθείο εξσηήζεηο γηα λα κπνξέζνπλ λα 

επεμεξγαζηνχλ έλα θείκελν λνεκαηηθά. Ζ θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ απφ αθξφαζε 

ήηαλ θαιχηεξε. πγθξάηεζαλ αξθεηέο αιιά κε νπζηψδεηο πιεξνθνξίεο ηνπ θεηκέλνπ. 

Γπζθνιεχνληαη  φηαλ πξέπεη λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο πνπ απαηηνχλ ηελ 

δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ θαη λα θαηαιήμνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα θαη θξίζεηο. Ο ηξφπνο 

δνπιεηάο ηνπο είλαη γξήγνξνο, απξφζεθηνο θαη δελ δηαζέηνπλ κεηαγλσζηηθέο 

ζηξαηεγηθέο. ηνλ ηνκέα ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, ην θείκελν πνπ παξήγαγαλ απζφξκεηα 

ήηαλ πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο κε πξνβιήκαηα ζηελ δνκή ηεο πξφηαζεο θαη 

παξαγξάθνπ θαη ζηε ζπλνρή ησλ λνεκάησλ. Ζ ινγηθνκαζεκαηηθή ζθέςε ηνπο 

ραξαθηεξίζηεθε ρακειή 
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5. Πεξηγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Σν πξφγξακκα εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Γ΄ ηάμε 

ελφο Γπκλαζίνπ κηαο αγξνηηθήο πεξηνρήο ζηελ νξεηλή Ζιεία. Σν πξφγξακκα 

δηήξθεζε ζπλνιηθά 8 ψξεο κε 3 ζπλαληήζεηο δηάξθεηαο ε πξψηε θαη ε δεχηεξε 3 

σξψλ θαη ε ηξίηε 2 σξψλ. Ζ  πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο έγηλε ζην εξγαζηήξην ηεο 

πιεξνθνξηθήο θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ 3 ππνινγηζηέο θαη 3 παθέηα Lego Mindstorms. 

Σν πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηεξίρζεθε ζε κηα πξφηππε δηδαθηηθή 

κεζνδνινγία βαζηζκέλε ζε ζρέδηα εξγαζίαο (Αιηκήζεο, 2008) ε νπνία αλαπηχρζεθε 

ζηα πιαίζηα ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο TERECoP (www.terecop.eu) .  

πλάληεζε 1
ε
 

Μεραληθή θαηαζθεπή 

ηνπ ξνκπφη 

 

– Γλσξηκία, εηζαγσγή, παηρλίδη κε ηα ηνπβιάθηα 

– Αλαγλψξηζε θαη ρξήζε ησλ πιηθψλ 

– Γλσξηκία κε ηνπο αηζζεηήξεο 

– Καηαζθεπή ηνπ θπζηθνχ κνληέινπ 

 

πλάληεζε 2
ε
 

Δηζαγσγή ζηνλ Πξνγξακκαηηζκφ  

– Δηζαγσγή ζην πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ      

– Γεκηνπξγία πξνγξακκάησλ κε ρξήζε θάζε 

αηζζεηήξα μερσξηζηά 

-  

πλάληεζε 3
ε
 

Παξαγσγή νκαδηθνχ έξγνπ 

– ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε νκαδηθνχ έξγνπ απφ 

ηνπο καζεηέο 

– Παξνπζηάζεηο ησλ έξγσλ ηεο θάζε νκάδαο 

– ρνιηαζκφο θαη εληππψζεηο 

– Αμηνιφγεζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ 

 

6. θνπόο θαη κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο. 

Ζ βαζηθή επηδίσμε ήηαλ ε εκπινθή ησλ καζεηψλ ζε κηα επνηθνδνκεηηθή 

(constructivist) δηδαθηηθή παξέκβαζε. Πην ζπγθεθξηκέλα  ε εξγαζία απηή ζηνρεχεη:  

α) λα «παξαηεξήζεη» ηελ ζπκπεξηθνξά καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο  

ζηελ θαηαζθεπή θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ ξνκπφη Lego Mindstorms,  β) λα 

βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπλ  θαη λα ειέγμνπλ ηελ θίλεζε κηαο ξνκπνηηθήο θαηαζθεπήο, 

γ) λα κάζνπλ κέζα ζε έλα επράξηζην θαη ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ, δ) λα παξαηεξεζεί 

ν ηξφπνο εξγαζίαο ησλ καζεηψλ, ε) λα αμηνινγεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηέηνησλ 

δξαζηεξηνηήησλ κέζα ζηελ ηάμε έληαμεο . 
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Λακβάλνληαο  ππφςε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ αξκφδηνπ ΚΔΓΓΤ θαη ηα ζηνηρεία 

πνπ καο δφζεθαλ γηα ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ  πξνζπαζήζακε λα 

εμαζθαιίζνπκε ηα παξαθάησ:  

1) ρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε: α) δηεπθφιπλζε ησλ καζεηψλ κε πνιχ 

ζχληνκεο, ζπγθεθξηκέλεο ζαθείο, απιέο θαη θαηαλνεηέο νδεγίεο, β) θαζνδήγεζε ησλ 

καζεηψλ ζηελ γξαπηή αμηνιφγεζε κε εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ θαη απιέο εξσηήζεηο 

αλνηθηνχ ηχπνπ, γ) παξνρή ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ γηα λα απαληήζνπλ ζην 

εξσηεκαηνιφγην, δ) δηεπθφιπλζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο κε επηθέληξσζε ζηελ 

θαηαλφεζε θαη παξνπζίαζε ησλ πνιχ βαζηθψλ ελλνηψλ θαη ησλ ζεκαληηθψλ 

ζεκείσλ. 

2) ρεηηθά κε ηελ δηδαζθαιία: α) ρξήζε θαηάιιεισλ δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ 

παξέκβαζεο, φζν ην δπλαηφλ εμαηνκηθεπκέλσλ, θαη παξνρή θάζε δπλαηήο 

επηπξφζζεηεο ππνζηήξημεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο,  β) ρξήζε κηθξψλ βεκάησλ γηα 

ηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο, γ) παξνρή θαζνδήγεζεο, φζν ην δπλαηφλ πεξηζζνηέξσλ 

επεμεγήζεσλ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Τπήξμε ε θξνληίδα απφ ηελ 

πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα θαηαλνήζεη ν καζεηήο ηελ εξγαζία πνπ είρε λα 

επηηειέζεη, δ) Μέξηκλα γηα ηελ επέθηαζε ηεο ζπγθέληξσζεο θαη ηελ εζηίαζε θαη 

δηαηήξεζε ηεο πξνζνρήο (π.ρ. κέζσ ηεο ππνβνιήο θαηάιιεισλ εξσηήζεσλ) θαζψο 

θαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο παξνξκεηηθφηεηαο, ε) ζαθήο δηαηχπσζε ησλ ζηφρσλ, ζη) ε 

αλάιπζε ηνπ πξνγξακκαηηζηηθνχ κέξνπο ησλ αζθήζεσλ έγηλε αξγά θαη κε θάζε 

αηζζεηήξα μερσξηζηά. Αθνινχζεζε ε ελζάξξπλζε ηνπ καζεηή λα ζπλζέζεη 

πξννδεπηηθά. 

3) πλαηζζεκαηηθή ζηήξημε θαη ελζάξξπλζε ζηα πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. 

4) πζηεκαηηθή παξνρή ζαθψλ θηλήηξσλ κάζεζεο θαη ελίζρπζε γηα εκπινθή 

ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

5) ηήξημε θαη  ελζάξξπλζε γηα ηελ αλάπηπμε ππνζηεξηθηηθψλ ζρέζεσλ κε 

ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. 

Σν πξφγξακκα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ψξεο ηνπ ζρνιηθνχ σξαξίνπ θαηφπηλ 

ζπλελλφεζεο κε ηελ ππεχζπλε θαζεγήηξηα ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη κε ηελ ζχκθσλε 

γλψκε ηεο δηεπζχληξηαο ηνπ ζρνιείνπ. 

 

7. Γείγκα ηεο έξεπλαο 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 8 καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο  απφ 

ηνπο 15 ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ νξεηλήο πεξηνρήο ηνπ Ν. Ζιείαο. πσο δήισζαλ νη ίδηνη νη 
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καζεηέο απαληψληαο ζε ζρεηηθή εξψηεζε, νη 5 δελ είραλ θακία πξνεγνχκελε 

εκπεηξία ζηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή, νη 2 είραλ κηθξή θαη 1 αξθεηή.  

Σν ζρνιείν βξίζθεηαη ζε  έλα αγξνηηθφ Γήκν πεξηιακβάλεη νξεηλέο, 

εκηνξεηλέο θαη πεδηλέο εθηάζεηο, κε αλάπηπμε ηεο Γεσξγίαο θαη ηεο Κηελνηξνθίαο Ο 

νηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ ππνινγίδεηαη ζηνπο 3.128 θαηνίθνπο εθ 

ησλ νπνίσλ νη 1.434 θαη. απαζρνινχληαη ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα  

 

8. Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

ην εξώηεκα  πνπ αθνξά ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ καζεηψλ απφ ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηφ ην πξφγξακκα, θαη νη 8 καζεηέο απάληεζαλ «αξθεηά» ή 

«πνιχ». (γξάθεκα 1) 

 

Γξάθεκα 1: ηθαλνπνίεζε καζεηώλ από ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξόγξακκα 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

0,0%

0,0%

37,5%

62,5%

ΚΑΘΟΛΟΤ

ΛΙΓΟ

ΑΡΚΔΣΑ

ΠΟΛΤ

 

 

ηελ εξώηεζε πνπ αθνξά ζηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ γηα ην ελδηαθέξνλ πνπ 

παξνπζίαζε ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα, ζε πνζνζηφ 100% νη καζεηέο βξήθαλ 

αξθεηά ή πνιχ ελδηαθέξνλ ην πξφγξακκα.(πίλαθαο 1) 

 

Πίλαθαο 1:ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ γηα ην πξόγξακκα 

Απαληήζεηο Αξηζκφο Πνζνζηφ 

ΒΑΡΔΣΟ 0 0% 

ΔΛΑΥΗΣΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝ 0 0% 

ΑΡΚΔΣΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝ 6 75% 

ΠΟΛΤ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝ 2 25% 

ΤΝΟΛΟ 8 100% 
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ηελ   εξώηεζε πνπ αθνξά ζηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ γηα ηελ δηαδηθαζία 

θαηαζθεπήο – ζπλαξκνιφγεζεο ηνπ ξνκπφη, νη 7 καζεηέο απάληεζαλ φηη ηε βξήθαλ 

«πνιχ ελδηαθέξνπζα» θαη έλαο καζεηήο απάληεζε : «βαξεηή». (γξάθεκα 2) 

 

Γξάθεκα 2: απόςεηο καζεηώλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ξνκπόη ΑΠΟΦΗ ΜΑΘΗΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΡΟΜΠΟΣ

12,5%

0,0%

0,0%

87,5%

ΒΑΡΔΣΗ

ΔΛΑΥΙΣΑ

ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΤΑ

ΑΡΚΔΣΑ

ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΤΑ

ΠΟΛΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΤΑ

 

Ζ 4
ε
 εξώηεζε σο ζπλέρεηα ηεο εξψηεζεο 3 αθνξνχζε ζηηο απφςεηο ησλ 

καζεηψλ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ ξνκπφη. Οη 4 καζεηέο απφ ηνπο 8 βξήθαλ ην 

έξγν απηφ «αξθεηά ελδηαθέξνλ», θαη νη ππφινηπνη 4 «πνιχ ελδηαθέξνλ». 

ηελ  εξώηεζε: «πψο ζαο θάλεθε ε δεκηνπξγία ελφο ειεχζεξνπ ζρεδίνπ 

δξάζεο» θαη νη 8 καζεηέο απάληεζαλ πσο βξήθαλ « ελδηαθέξνπζα» απηή ηελ 

δηαδηθαζία. 

 

ηελ «αλνηθηνύ ηύπνπ» εξώηεζε: «ηη ζνπ άξεζε πεξηζζφηεξν ζην 

πξφγξακκα;» νη καζεηέο απάληεζαλ ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 3 

 

Πίλαθαο 3: πξνηηκήζεηο καζεηώλ 

Απαληήζεηο Αξηζκφο Πνζνζηφ 

ΔΡΓΑΗΑ Δ ΟΜΑΓΔ 1 8,3% 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ 4 33,3% 

Ζ ΔΠΗΣΤΥΗΑ ΣΖ ΚΗΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΜΠΟΣ 6 50% 

ΓΝΧΡΗΜΗΑ ΜΔ ΔΝΑ ΝΔΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 1 8,3% 

ΤΝΟΛΟ 12 100% 

 

ηελ αλνηθηνύ ηύπνπ εξώηεζε: «ηη δελ ζαο άξεζε ζε απηφ ην πξφγξακκα;» 

νη καζεηέο απάληεζαλ ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 4  
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Πίλαθαο 4: ηη δελ άξεζε ζηνπο καζεηέο 

Απαληήζεηο Απαλη

ήζεηο 

Πνζνζηφ 

Ζ ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΖΖ 1 12,5% 

Ο 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ 

4 50% 

ΓΔΝ ΤΠΖΡΥΔ ΚΑΣΗ 3 37,5% 

ΤΝΟΛΟ 8 100% 

 

ηελ αλνηθηνύ ηύπνπ εξώηεζε: «πνηεο δπζθνιίεο ζπλαληήζαηε ζηελ 

δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο;», 5 καζεηέο απάληεζαλ φηη δπζθνιεχηεθαλ ζηνλ  

πξνγξακκαηηζκφ θαη νη 3 φηη δπζθνιεχηεθαλ ζηελ ζπλαξκνιφγεζε ηνπ ξνκπφη. 

ην εξώηεκα ζρεηηθά κε ηνλ απηνραξαθηεξηζκφ ηνπ ξφινπ ησλ καζεηψλ  

θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο νη καζεηέο απάληεζαλ φπσο θαίλεηαη ζηνλ 

πίλαθα 5. 

 

Πίλαθαο 5: o ξόινο ηνπ καζεηή ζηελ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Πψο Θα ραξαθηήξηδεο ην ξφιν ζνπ ζε απηφ ην πξφγξακκα; 

 Αξηζκφο Πνζνζηφ 

ΠΑΘΖΣΗΚΟ 1 12,5% 

ΜΑΛΛΟΝ ΠΑΘΖΣΗΚΟ 0 0% 

ΜΑΛΛΟΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 3 37,5% 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 4 50% 

ΤΝΟΛΟ 8 100% 

 

ηελ εξψηεζε 12 & 13 πνπ αθνξνχζε ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε ζπλεξγαζία 

ησλ καζεηψλ νη  απαληήζεηο ήηαλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζεηηθέο (γξάθεκα 3) 

 

Γξάθεκα 3: ηθαλνπνίεζε από ηε ζπλεξγαζία κε ηελ νκάδα 
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ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΟΜΑΓΑ 

12,5%

12,5%

25,0%

50,0%

ΚΑΘΟΛΟΤ

ΛΙΓΟ

ΑΡΚΔΣΑ

ΠΟΛΤ

 

 

ηελ αλνηθηνύ ηύπνπ εξώηεζε «ηη ζα ζέιαηε λα αιιάμεη ζε απηφ ην 

πξφγξακκα;» νη καζεηέο απάληεζαλ φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 6 

 

Πίλαθαο 6: απόςεηο ησλ καζεηώλ γηα ην ηη ζα ήζειαλ λα αιιάμεη ζην 

πξόγξακκα 

Δξσηήζεηο Απαληήζεηο Πνζνζηφ 

ΣΗΠΟΣΑ 1 12,5% 

ΠΔΡΗΟΣΔΡΟ ΥΡΟΝΟ 4 50% 

ΚΑΜΗΑ ΑΠΑΝΣΖΖ 3 37,5% 

ΤΝΟΛΟ 8 100% 

Σέινο ζηελ εξώηεζε «ζα ζέιαηε λα ζπκκεηείραηε ζην κέιινλ ζε παξφκνηα 

πξνγξάκκαηα;» νη  καζεηέο απάληεζαλ σο εμήο: (πίλαθαο 7) 

 

Πίλαθαο 7 : πξόζεζε γηα κειινληηθή ζπκκεηνρή ζε παξόκνην πξόγξακκα 

Απαληήζεηο Αξη

ζκφο 

Πνζνζηφ 

ΝΑΗ 5 62,5% 

ΟΥΗ 1 12,5% 

ΓΔΝ ΔΗΜΑΗ 

ΗΓΟΤΡΟ 

2 25% 

ΤΝΟΛΟ 8 100% 
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ην ηέινο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νη καζεηέο θιήζεθαλ λα πξνζζέζνπλ φ, ηη 

άιιν ζεσξνχζαλ ρξήζηκν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη 4 καζεηέο απφ 

ηνπο 8  δήισζαλ πσο ζα ήζειαλ «πην πνιιέο εθαξκνγέο», νη 3 εμέθξαζαλ ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπο απφ ην πξφγξακκα θαη έλαο καζεηήο δελ απάληεζε. 

 

9. πκπεξάζκαηα 

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ αιιά θαη απφ ηηο παξαηεξήζεηο καο ζηε 

δηάξθεηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ δηαπηζηψζεθε φηη ε αληηκεηψπηζε ηεο 

κάζεζεο σο ςπραγσγίαο, κε ηε ρξήζε ησλ ξνκπφη Lego Mindstorms, απνηέιεζε  

κία επράξηζηε, δεκηνπξγηθή θαη απνδνηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο γηα ηελ  απφθηεζε 

βαζηθψλ ηερλνινγηθψλ δεμηνηήησλ. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ νη καζεηέο 

ήηαλ ζπλεξγάζηκνη. Δξγάδνληαλ βηαζηηθά θαη παξνξκεηηθά γηα λα θαηαζθεπάζνπλ ην 

ξνκπφη. Απηνζρεδίαδαλ θαη γηα απηφ ην ιφγν δελ θξίζεθε αλαγθαίν λα ηνπο γίλεη 

ππφδεημε γηα κία  ζπγθεθξηκέλε κεραληθή θαηαζθεπή, αιιά ηνπο δεηήζεθε λα 

ζπλαξκνινγήζνπλ κηα ζηηβαξή θαηαζθεπή έηζη ψζηε λα κπνξνχζαλ κεηά λα 

πξνζζέζνπλ ηνπο αηζζεηήξεο.  

Ζ δηδαζθαιία ηελ νπνία πεξηγξάςακε έδεημε φηη ε ρξήζε ησλ θπζηθψλ 

κνληέισλ πνπ απαηηεί ρεηξηζκφ απφ ηα ίδηα ηα παηδηά πξνζέθεξε θίλεηξα θαη 

πξνθάιεζε ην ελδηαθέξνλ γηα κάζεζε. Ζ άκεζε εκπεηξία, ν πεηξακαηηζκφο θαη ε 

ελεξγφο ζπκκεηνρή επλφεζαλ ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ, ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο  θαη ηεο πξνζήισζεο ησλ καζεηψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο.  

To έξγν ηεο εηδηθήο αγσγήο βαζίδεηαη εθηφο απφ ηελ ζηνρνζεζία, ζε έλα 

ζεκειησκέλν ππφβαζξν θαζνδεγεηηθψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ ζέζεσλ θαη αξρψλ 

(Κξνπζηαιάθεο 1998). Οη αξρέο απηέο πξνζαξκφζηεθαλ ζηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ 

καζεηή πνπ είλαη ην επίθεληξν ηεο αγσγήο, θαη ζηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαίλεηαη φηη επηηεχρζεθε ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ:  

α) ε εμαηνκίθεπζε ηεο δηδαζθαιίαο – κάζεζεο. Κάζε καζεηήο 

αληηκεησπίζηεθε σο ηδηαίηεξε πεξίπησζε θαη θάζε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε 

πξνζαξκφζηεθε ζηα ελδηαθέξνληα, ηηο ηθαλφηεηεο, ηηο δπλαηφηεηεο, ηηο αδπλακίεο θαη 

ηηο πξνζσπηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ. 
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β) ε εξγαζία ησλ καζεηψλ κε ηα πξνγξακκαηηδφκελα ξνκπφη πξνζέθεξε ηελ 

αλαγθαία επνπηεία ζηελ δηδαζθαιία. ηδηαηηέξσο αλαγθαία ζηα παηδηά κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο  

γ) ε απηελέξγεηα ησλ καζεηψλ κέζσ ηεο εκπινθήο ηνπο ζηε δεκηνπξγία ησλ 

δηθψλ ηνπο νκαδηθψλ έξγσλ πνπ πεξηιάκβαλαλ ηελ θαηαζθεπή θαη ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ ξνκπφη. Ζ εηδηθή αγσγή νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε ηεο ηελ 

ηάζε γηα έθθξαζε θαζψο θαη ηελ πξσηνβνπιία πνπ κπνξεί λα αλαπηχμεη ν καζεηήο 

παξφιε ηελ θπζηθή ηνπ αδπλακία, εθφζνλ βέβαηα δεκηνπξγεζνχλ ζηελ ηάμε νη 

θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο 

δ) ε βησκαηηθφηεηα. Οη καζεηέο εξγαδφκελνη κε ηηο ξνκπνηηθέο θαηαζθεπέο 

έδεημαλ φηη  πξνζέγγηζαλ δηαλνεηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. 

Σειηθά κε βάζε ηηο ζεηηθέο εκπεηξίεο καο απφ απηφ ην δηδαθηηθφ πεηξακαηηζκφ 

ζπκπεξαίλνπκε φηη: ε εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη απνηειεζκαηηθά 

θαη ζηνλ ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαη ζα πξνηείλακε 

ηελ αμηνπνίεζή ηεο ζηηο ηάμεηο εηδηθήο αγσγήο. Θα πξέπεη λα δνζνχλ ηα αλαγθαία 

εθφδηα θαη θίλεηξα ζηα ζρνιεία γηα λα κπνξέζνπλ λα εθαξκφζνπλ ηέηνηα 

πξνγξάκκαηα θαη βεβαίσο λα πξαγκαηνπνηεζνχλ πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη ζα θιεζνχλ λα εηζαγάγνπλ ηηο  εθπαηδεπηηθέο ξνκπνηηθέο 

εθαξκνγέο ζηηο ηάμεηο ηνπο.  

Σειεηψλνληαο ζεκεηψλνπκε φηη ε εηδηθή αγσγή νθείιεη λα πξνεηνηκάζεη ην 

παηδί θαη ηνλ έθεβν κέζα απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο γηα ηηο κειινληηθέο 

επαγγεικαηηθέο ηνπ απαζρνιήζεηο θαη ηηο πιηθέο αλάγθεο ηεο δσήο. Καηάιιεια 

επηιεγκέλα εηδηθά πξνγξάκκαηα εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο πξνζαξκνζκέλα ζηηο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο, αδπλακίεο θαη δπλαηφηεηεο ησλ παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ. 

 

Βηβιηνγξαθία  

Alimisis, D. (Ed.) (2009). Teacher Education on Robotics-Enhancer 

Constructivist Pedagogical Methods. ASPETE, Athens. 

Αιηκήζεο, Γ. (2008). Σν πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ Lego Mindstorms σο 

εξγαιείν ππνζηήξημεο εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ξνκπνηηθήο, απφ ηα Πξαθηηθά 

ηνπ 4νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ «Γηδαθηηθή ηεο Πιεξνθνξηθήο», Πάηξα, 28-30 

Μαξηίνπ 2008. 



224 

 

Papert Seymour (1991). Situating Constructionism. In S. Papert and I. Harel 

(eds.). Constructionism, Norwood, NJ, Ablex Publishing Corporation. 

Papert Seymour, (1994). Ννεηηθέο ζύειιεο- Παηδηά, ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο 

θαη δπλακηθέο ηδέεο, εθδ. Οδπζζέαο, Αζήλα 

Resnick Mitchel,(1994). Turtles, termites, and traffic jams: explorations in 

massively parallel microworlds, MIT Press, Cambridge, MA.  

Κξνπζηαιάθεο Γεψξγηνο, (1998). Παηδηά κε ηδηαίηεξεο αλάγθεο. Αζήλα 

http://portal.acm.org/citation.cfm?id=184223&dl=GUIDE&coll=GUIDE&CFID=106013061&CFTOKEN=95263238
http://portal.acm.org/citation.cfm?id=184223&dl=GUIDE&coll=GUIDE&CFID=106013061&CFTOKEN=95263238


225 
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Πεξίιεςε 

Ο ξφινο ηεο εγεζίαο ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζπλδέεηαη 

κε ηα δηαθξηηά εθείλα εξγαζηαθά πεξηβάιινληα, ηα νπνία αληαλαθιψληαη ζην 

νξγαλσζηαθφ θιίκα. Χο εθ ηνχηνπ, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ δηεπζπληή/εγέηε, απνηειεί 

παξάγνληα πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ νξγαλσζηαθνχ θιίκαηνο. Ζ εγεηηθή 

ζπκπεξηθνξά δηαθξίλεηαη ζε ππνζηεξηθηηθή, θαηεπζπληηθή θαη πεξηνξηζηηθή 

(πξνζαλαηνιηζκέλε ζε εθπαηδεπηηθνχο,  δηδαθηηθφ έξγν, δξαζηεξηφηεηεο ξνπηίλαο 

θαη εμσδηδαθηηθέο αληίζηνηρα) θαη επηδξά άκεζα θαη έκκεζα ζηελ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ παξνχζα έξεπλα, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 210 

εθπαηδεπηηθνί Α/ζκηαο εηδηθήο θαη 205 γεληθήο αγσγήο (Ν=415), κειεηά ηε ζπκβνιή 

ηεο εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ζηελ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Γηα ηε κέηξεζε ησλ κεηαβιεηψλ απνδφζεθαλ ζηα 

ειιεληθά ε Κιίκαθα επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο εθπαηδεπηηθώλ (Jamaican Teacher 

Satisfaction Survey) θαη ε Κιίκαθα εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ 

απφ  ην εξσηεκαηνιφγην  πεξηγξαθήο νξγαλσηηθνχ θιίκαηνο γηα ζρνιεία 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (OCDQ-RE). Μνινλφηη δε βξέζεθαλ δηαθνξέο σο πξνο 

ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, ε χπαξμε θαηεπζπληηθήο θαη πεξηνξηζηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ δηεπζπληή δειψλεηαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζηελ εηδηθή ζε ζρέζε 

κε ηε γεληθή αγσγή. Ζ ππνζηεξηθηηθή ζπκπεξηθνξά πξνβιέπεη ηελ επαγγεικαηηθή 

mailto:bstavro@gmail.com
mailto:sarafidou@uth.gr
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ηθαλνπνίεζε ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ελψ ε πεξηνξηζηηθή απνηειεί πξφζζεην 

πξνβιεπηηθφ παξάγνληα κφλν ζηελ εηδηθή αγσγή. Σέινο, ζπδεηνχληαη επξήκαηα 

ζπλαθψλ κειεηψλ θαη πξαθηηθέο γηα ηελ πξναγσγή ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ.    

 

Λέμεηο θιεηδηά: επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, εγεηηθή ζπκπεξηθνξά, εηδηθή αγσγή, 

γεληθή αγσγή 

 

1. ΔΗΑΓΧΓΖ      

Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί θχξην κνριφ ηεο 

δηαξθνχο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ δηεζλψο θαη ζπλδέεηαη κε ηελ 

θαζεαπηή έλλνηα ηεο επηηπρνχο ιεηηνπξγίαο ηνπο (Ololube, 2006). Δθπαηδεπηηθνί πνπ 

είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην επάγγεικά ηνπο, είλαη πεξηζζφηεξν ζεηηθνί θαη ζπλεπείο 

ζηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο  καζεηέο ηνπο, επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ επίδνζε ησλ 

δεχηεξσλ θαη παξακέλνπλ ζην επάγγεικα γηα πεξηζζφηεξα ρξφληα (Maslach & Leiter, 

1999). 

Με βάζε ηε ζεσξία ηνπ Herzberg (1968), ν νπνίνο δηέθξηλε ηνπο παξάγνληεο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ζε ελδνγελείο θαη εμσγελείο, νη ελδνγελείο παξάγνληεο 

ηθαλνπνίεζεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξνέξρνληαη απφ ηηο εληφο ηάμεο 

δξαζηεξηφηεηεο, ηηο ζρέζεηο κε ηνπο καζεηέο θαη ηελ απηνλνκία πνπ δηέπεη ηε 

δηδαθηηθή εξγαζία  (Papanastasiou & Papanastasiou, 1998). Χζηφζν, νη εμσγελείο 

παξάγνληεο είλαη εθείλνη πνπ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ επηξξνή ζηελ ηθαλνπνίεζε θαη 

ηελ επηζπκία ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα παξακείλνπλ ζην επάγγεικα (Perie, Baker, & 

Whitener, 1997). Σέηνηνη παξάγνληεο είλαη ν κηζζφο, ε αληηιακβαλφκελε ππνζηήξημε 

απφ ηνπο δηεπζπληέο, ε δηαζεζηκφηεηα ησλ πιηθψλ κέζσλ/πφξσλ, θαζψο επίζεο θαη 

πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ζην θφξην εξγαζίαο θαη ζε απαηηεηηθέο εξγαζίεο, επηπιένλ 

εθείλσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα (Thompson, McNamara, & 

Hoyle,1997).  

ζνλ αθνξά ζηηο ζπγθξηηηθέο κειέηεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ζε 

εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο θαη γεληθήο αγσγήο, ηα απνηειέζκαηα είλαη πνηθίια θαη 

αληηθξνπφκελα. ηελ έξεπλα ησλ Sutton θαη Huberty (1984) νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο 

αγσγήο παξνπζηάδνληαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη ζε ζρέζε κε εθείλνπο ηεο 

γεληθήο, ελψ ζηε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ Stempien θαη Loeb (2002) νη εθπαηδεπηηθνί 

ηεο εηδηθήο αγσγήο είλαη νη ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη θαη απηή ε έιιεηςε 
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ηθαλνπνίεζεο πξνέξρεηαη απφ ην εληφο θαη εθηφο ηεο ηάμεο πιαίζην. ηελ έξεπλα ησλ 

Billingsley θαη Cross (1992) δε βξέζεθε ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ησλ δχν νκάδσλ εθπαηδεπηηθψλ. Χζηφζν, ε έξεπλα ησλ Billingsley θαη 

ζπλεξγαηψλ ηεο (1995) αλέδεημε ηελ έιιεηςε ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία σο έλα 

θχξην ιφγν απνρψξεζεο απφ απηή γηα ην 51 % ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο θαη 

κφλν γηα ην 23% ηεο γεληθήο αγσγήο.  

Ζ εγεζία (leadership) σο δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία αθνξά ζηελ ελεξγνπνίεζε θαη 

θαζνδήγεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ 

νξγαληζκνχ (αΐηεο, 2005)· ελψ αθελφο ε δηνίθεζε-δηαρείξηζε αθνξά ζε δεηήκαηα 

πινπνίεζεο, ιεηηνπξγηθά δεηήκαηα, δηεθπεξαίσζε, κέζα θαη ζπζηήκαηα, ε εγεζία 

αθεηέξνπ αθνξά ζην φξακα, ζε ζέκαηα ζηξαηεγηθήο, κεηαζρεκαηηζκφ, ζθνπνχο θαη 

αλζξψπνπο (West-Burnham, 1997). Δπνκέλσο, ε δηαρείξηζε (management) δίλεη 

έκθαζε ζηηο δηαδηθαζίεο, ελψ ε εγεζία ζηνπο αλζξψπνπο (Μπνπξαληάο, 2005).  

ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, σο εγεηηθή ζπκπεξηθνξά ζεσξείηαη ην ζχζηεκα 

θηλήηξσλ ηνπ δηεπζπληή ην νπνίν ππφθεηηαη ζηηο ζεκειηψδεηο αλάγθεο ηεο 

νξγαλσηηθήο δνκήο θαη ην νπνίν ζχζηεκα θαζνξίδεη ηε ζπκπεξηθνξά ζε δηαθνξεηηθέο  

θαηαζηάζεηο δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ (Hoy & Miskel, 2005). Δπνκέλσο, ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ δηεπζπληή/εγέηε, βξίζθεηαη ζε ζπλάθεηα κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ 

νξγαλσηηθνχ θιίκαηνο (Ζolpin & Craft, 1973, φπ. αλαθ. ζην Εαβιαλφο, 2002. Hoy & 

Miskel, 1996). Με βάζε ηηο δηαζηάζεηο απηέο, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ δηεπζπληή 

δηαθξίλεηαη ζε ππνζηεξηθηηθή, πεξηνξηζηηθή θαη θαηεπζπληηθή (Μηρφπνπινο, 1998). Ο 

δηεπζπληήο πνπ δηαθξίλεηαη απφ ππνζηεξηθηηθή ζπκπεξηθνξά, δείρλεη πξαγκαηηθφ 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, είλαη αλνηθηφο ζην δηάινγν, θάλεη 

επνηθνδνκεηηθή θξηηηθή θαη δέρεηαη ηηο ππνδείμεηο ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ, ελψ ν 

δηεπζπληήο κε θαηεπζπληηθή ζπκπεξηθνξά είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνο πεξηζζφηεξν ζην 

δηδαθηηθφ έξγν θαη ιηγφηεξν ζηηο πξνζσπηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αζθεί 

ζηελή θαη απζηεξή επίβιεςε θαη ειέγρεη ζηελά φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Ζ 

πεξηνξηζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ δηεπζπληή ραξαθηεξίδεηαη σο γξαθεηνθξαηηθή, 

θαζφζνλ ζε απηή ηελ πεξίπησζε ν δηεπζπληήο ηείλεη λα επηθνξηίδεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο κε θαζήθνληα ξνπηίλαο θαη άιιεο εμσδηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

(φ.π., 1998, ζει. 174-175). 

πσο παξαηεξνχλ νη McColl-Kennedy θαη Anderson (2002), ε εγεηηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ δηεπζπληή είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ηφζν γηα ηελ επίηεπμε ησλ 
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ζηφρσλ ελφο νξγαληζκνχ φπσο είλαη ην ζρνιείν, φζν θαη γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

ην πιαίζην ζπλαθψλ κειεηψλ πνπ αθνξνχζαλ ζηε ζπκβνιή ηνπ εγεηηθνχ 

ζηπι ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο θαη γεληθήο 

αγσγήο,  ηα επξήκαηα δε δηέθεξαλ ζε φ,ηη αθνξνχζε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ δχν 

νκάδσλ. Χζηφζν, κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ζηελ εξγαζία, φπσο ε ππνζηήξημε απφ ην 

δηεπζπληή, ε ζχγθξνπζε θαη ε αζάθεηα ξφισλ, βξέζεθε λα  απνηεινχλ ζεκαληηθνχο 

πξνβιεπηηθνχο παξάγνληεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο (Billingsley & Cross, 

1992). Οκνίσο, ε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ Littrell θαη Billingsley (1994) πνπ 

αθνξνχζε ζηελ ππνζηήξημε απφ ην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, αλ θαη δελ εληφπηζε 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ελ ηνχηνηο θαηέδεημε επίζεο ηε ζεκαζία ησλ 

κεηαβιεηψλ  πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην πιαίζην εξγαζίαο, φπσο ε επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε. 

Απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο εξεπλεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, πξνθχπηνπλ πνηθίια 

θαη αληηθξνπφκελα επξήκαηα ζε φ,ηη αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη ηελ 

αληίιεςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ εγεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ δηεπζπληή ηνπ 

ζρνιείνπ ζε εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο θαη γεληθήο αγσγήο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά 

αλαγθαία θάπνηα αληίζηνηρε κειέηε ζην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κηαο 

άιιεο ρψξαο, φπσο ηεο Διιάδαο. θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε ζπγθξηηηθή 

κειέηε ηεο ζπκβνιήο ηνπ ηχπνπ εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ 

(ππνζηεξηθηηθή, θαηεπζπληηθή, πεξηνξηζηηθή) ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο θαη γεληθήο αγσγήο πνπ ππεξεηνχλ ζηελ Α/ζκηα Δθπαίδεπζε. 

πγθεθξηκέλα, εξεπλάηαη εάλ : 

 νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο 

ηνπο ηεο γεληθήο αγσγήο σο πξνο ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε  

 νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο 

ηνπο ηεο γεληθήο αγσγήο σο πξνο ηηο δηαθνξεηηθέο ζπληζηψζεο ηεο εγεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, παξάγνληεο πνπ πηζαλφηαηα ζπλδένληαη 

κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε 

 νη ζπληζηψζεο ηεο εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζρεηίδνληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ζηηο δχν νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ θαη πνηέο απφ απηέο έρνπλ κεγαιχηεξε 

πξνγλσζηηθή αμία. 
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2. ΜΔΘΟΓΟ 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηεινχζαλ 415 εθπαηδεπηηθνί Α/ζκηαο ησλ θιάδσλ 

Γαζθάισλ (89%) θαη Νεπηαγσγψλ (11%), απφ ηνπο νπνίνπο 210 ππεξεηνχζαλ ζηελ 

Δηδηθή Αγσγή θαη  205 ζηε Γεληθή Αγσγή. Οη γπλαίθεο απνηεινχζαλ ην 68,9% ηνπ 

ζπλνιηθνχ δείγκαηνο θαη νη άληξεο ην 31,1%. Σν 40,2% ησλ ζπκκεηερφλησλ αλήθε 

ζηελ ειηθηαθή νκάδα 41-50 εηψλ. 

Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο κειέηεο πξνέξρνληαλ απ‟ φιε ηε ρψξα. Αλ θαη ην δείγκα  

δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ηπραίν κε ηε ζηαηηζηηθή έλλνηα ηνπ φξνπ, παξφια απηά, 

ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Διιάδαο (ΔΤΔ, 

2006) πνπ αθνξνχλ ζην πξνεγνχκελν- απφ ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο- ζρνιηθφ έηνο 

(2005-2006), ε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο ήηαλ παξφκνηα κε εθείλε ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο έξεπλαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αλαινγία γηα ηα δχν κεγάια αζηηθά 

θέληξα (Αζήλα-Θεζζαινλίθε) γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο ήηαλ 45% 

(ππεξεηνχληεο), 37% (επηιεγέληεο) θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο αγσγήο 35% 

(ππεξεηνχληεο), 45% (επηιεγέληεο). Γηα ηνπο ππφινηπνπο λνκνχο ηεο ρψξαο, ε 

αλαινγία ήηαλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο 55% (ππεξεηνχληεο), 63% 

(επηιεγέληεο) θαη γηα ηνπο γεληθήο αγσγήο 65% (ππεξεηνχληεο), 55% (επηιεγέληεο). 

 Ζ πιεηνςεθία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζηηο νπνίεο ππεξεηνχζαλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο ζηελ Δηδηθή Αγσγή (Δηδηθά Γεκνηηθά θαη Σκήκαηα 

Έληαμεο) ήηαλ ζε αζηηθέο πεξηνρέο (72%). ε αζηηθέο πεξηνρέο επίζεο ππεξεηνχζε 

θαη ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Γεληθήο Αγσγήο (53%).  

Ζ έξεπλα δηεμήρζε ην δηάζηεκα  Μαΐνπ-Ηνπλίνπ 2007 θαη γηα ηε ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ αθνινπζήζεθε ε πνζνηηθή πξνζέγγηζε κε ηε κνξθή επηζθφπεζεο (survey) 

βαζηζκέλεο ζε εξσηεκαηνιφγην απηναλαθνξάο κε εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ. Ζ 

ζηξαηεγηθή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε πεηξακαηηθή, απνηεινχκελε  απφ κηα νκάδα 

κειέηεο θαη κηα νκάδα ειέγρνπ (case-control study). ηελ παξνχζα έξεπλα ηελ νκάδα 

κειέηεο απνηεινχζαλ νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο θαη ηελ νκάδα ειέγρνπ νη 

εθπαηδεπηηθνί γεληθήο αγσγήο.   

Ο ρξφλνο ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δελ ππεξέβαηλε ηα 20 ιεπηά 

ηεο ψξαο. ηελ πξψηε ζειίδα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηλφηαλ γεληθή αλαθνξά ζηελ 

έξεπλα, παξέρνληαλ νη νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε θαζψο θαη ε δηαβεβαίσζε γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο αλσλπκίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Σα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

αθνξνχζαλ ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ φζσλ αθνξά θχιν, ειηθία, ζπνπδέο, 

πξνζφληα, ζρέζε εξγαζίαο, πξνυπεξεζία, ηχπν, πεξηνρή θαη λνκφ έδξαο ηνπ 



230 

 

ζρνιείνπ, αξηζκφ καζεηψλ αλά ζρνιείν θαη ηάμε. ε ρψξν ηεο ηειεπηαίαο ζειίδαο νη 

ζπκκεηέρνληεο θαινχληαλ λα αλαγξάςνπλ ηπρφλ παξαηεξήζεηο ή/θαη κηα δηεχζπλζε 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο. Γηαλεκήζεθαλ/απεζηάιεζαλ ζπλνιηθά 307 εξσηεκαηνιφγηα γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο αγσγήο θαη ζπλειέγεζαλ 205 (πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 67%). 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο δηαλεκήζεθαλ/απεζηάιεζαλ 250 

εξσηεκαηνιφγηα θαη ζπλειέγεζαλ 210 (πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 84%).  

Γηα ηε κέηξεζε ησλ κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο απνδφζεθαλ απφ ηελ αγγιηθή 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα, κε ηε κέζνδν ηεο δηπιήο κεηάθξαζεο, νη παξαθάησ θιίκαθεο: 

α) Κιίκαθα επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο εθπαηδεπηηθώλ (Jamaican Teacher 

Satisfaction Survey), ησλ Rodgers-Jenkinson θαη Chapman (1990). Απνηεινχληαλ 

απφ 18 πξνηάζεηο-δειψζεηο δνκεκέλεο ζε 5βαζκε θιίκαθα ηχπνπ “Likert” 

(1=Γηαθσλψ απφιπηα, 5=πκθσλψ απφιπηα). Ζ αμηνπηζηία ηεο θιίκαθαο γηα ην 

ζπλνιηθφ δείγκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζχκθσλα κε ην ζπληειεζηή α ηνπ Cronbach ήηαλ 

0.79, γηα ηελ νκάδα κειέηεο 0.80 θαη ηελ νκάδα ειέγρνπ 0.79 (Παξάδεηγκα 

εξσηήζεσλ: «Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο κε ηελ εξγαζία κνπ σο εθπαηδεπηηθφο». «Ζ 

παξνχζα εξγαζία αληαπνθξίλεηαη ζην επίπεδν ηεο εξγαζίαο πνπ πξνζδνθνχζα λα 

βξσ κε ηελ είζνδφ κνπ ζηελ εθπαίδεπζε»). 

β) Κιίκαθα εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ (Hoy & Clover, 

1986). Απνηεινχληαλ απφ 23 πξνηάζεηο-δειψζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηγξαθήο 

νξγαλσηηθνχ θιίκαηνο γηα ηα ζρνιεία πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (OCDQ-RE) 

δνκεκέλεο ζε 4βαζκε θιίκαθα ηχπνπ “Likert” (1=πάληα, 4=Πνιχ ζπρλά). Απφ ην 

ζχλνιν ησλ πξνηάζεσλ, 9 αλαθέξνληαλ ζηελ ππνζηεξηθηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ 

δηεπζπληή (Πεξηειάκβαλε εξσηήζεηο φπσο: «Ο δηεπζπληήο ππεξβαίλεη ηνλ ηππηθφ 

ξφιν ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη βνήζεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο». «Ο δηεπζπληήο 

επαηλεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο») 5 ζηελ θαηεπζπληηθή ζπκπεξηθνξά (Παξάδεηγκα 

εξσηήζεσλ:«Ο δηεπζπληήο αζθεί ην ξφιν ηνπ κε ζηδεξά ππγκή». «Ο δηεπζπληήο 

επηβιέπεη ηελ πξνζέιεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θάζε πξσί») θαη νη ππφινηπεο 9 ζηελ 

πεξηνξηζηηθή ζπκπεξηθνξά (Πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο φπσο:«Οη εθπαηδεπηηθνί 

επηβαξχλνληαη κε πνιιέο αζρνιίεο». «Καζήθνληα ξνπηίλαο εκπνδίδνπλ ηε δηδαθηηθή 

δηαδηθαζία»).  

Ζ αμηνπηζηία ησλ ππνθιηκάθσλ γηα ην ζπλνιηθφ δείγκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ήηαλ: α=0.91 (ππνζηεξηθηηθή), α=0.70 (θαηεπζπληηθή), α=0.81 (πεξηνξηζηηθή). Γηα 

ηελ νκάδα κειέηεο ν δείθηεο αμηνπηζηίαο Cronbach a είρε σο εμήο: 0.89 
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(ππνζηεξηθηηθή), 0.81 (θαηεπζπληηθή) θαη 0.71 (πεξηνξηζηηθή). Γηα ηελ νκάδα 

ειέγρνπ ν δείθηεο αμηνπηζηίαο είρε σο εμήο: 0.93 (ππνζηεξηθηηθή), 0.81 

(θαηεπζπληηθή)  θαη 0.67 (πεξηνξηζηηθή). 

Γηα ηελ εηζαγσγή θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο, ρξεζηκνπνηήζεθε 

ην ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ γηα ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο (SPSS). 

 

3. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Ζ κειέηε ησλ δηαθνξψλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο θαη γεληθήο αγσγήο σο 

πξνο ηηο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο έδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο ηελ 

αληίιεςή ηνπο γηα ηελ εγεηηθή ζπκπεξηθνξά (Wilk‟s Λ=0,956, F(3,403)=6,124, 

p<0,001). H δηαθνξά είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κφλν σο πξνο ηηο απφςεηο ηνπο γηα 

ηελ θαηεπζπληηθή θαη πεξηνξηζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. 

Αληίζεηα, φζνλ αθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη ηελ ππνζηεξηθηηθή 

εγεηηθή ζπκπεξηθνξά, νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ δχν νκάδσλ δελ 

ήηαλ ζεκαληηθέο (Πίλαθαο 1).  

Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαθνξηθά κε ην ζηπι εγεζίαο, νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο 

αγσγήο δειψλνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ χπαξμε ηφζν ηεο θαηεπζπληηθήο [t 

(405)=2,570, p=0,01], φζν θαη ηεο πεξηνξηζηηθήο εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ/ηεο 

δηεπζπληή/ηξηαο ηνπ ζρνιείνπ [t(405)=4,090, δηπιήο θαηεχζπλζεο p<0,001] ζε ζρέζε 

κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ηεο γεληθήο αγσγήο. 

 

Πίλαθαο 1 

Αλάιπζε δηαθνξώλ ζηηο κεηαβιεηέο ηεο κειέηεο κε βάζε ηελ νκάδα ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

 

Μεηαβιεηέο 
Δηδηθή Αγσγή 

Ν=210 

Γεληθή Αγσγή 

Ν=205 
   

        

 Μ.Σ. Σ.Α. Μ.Σ. Σ.Α.    

     t Β.Δ. P 

Δπαγγεικαηηθή 

Ηθαλνπνίεζε 

 

3,36 

 

0,47 

 

3,39 

 

0,44 

 

-0,582 

 

411,691 

 

0,561 

Ζγεηηθή  

πκπεξηθνξά 
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Καηεπζπληηθή 1,90 0,54 1,76 0,56 2,570 405 0,01* 

Πεξηνξηζηηθή 1,98 0,63 1,73 0,58 4,090 405 <0,001** 

Τπνζηεξηθηηθή 2,68 0,76 2,73 0,69 -0,752 406 0,452 

  * Γηαθνξά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζην επίπεδν 0,05 (δηπιήο θαηεχζπλζεο) 

** Γηαθνξά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζην επίπεδν 0,01 (δηπιήο θαηεχζπλζεο)  

 

 

ηηο δχν νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ ηεο έξεπλαο παξαηεξνχληαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο κε δχν απφ ηηο ηξεηο 

ζπληζηψζεο ηεο εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ/εο δηεπζπληή/ηξηαο ηνπ ζρνιείνπ 

(Πίλαθαο 2). Ο βαζκφο θαηεπζπληηθήο εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο  δελ βξέζεθε λα 

ζρεηίδεηαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε.  

 Πην ζπγθεθξηκέλα, θαη ζηηο δχν νκάδεο παξαηεξείηαη ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο κε ηελ ππνζηεξηθηηθή  εγεηηθή ζπκπεξηθνξά, ελψ ε 

ζπζρέηηζε κε ηελ πεξηνξηζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ δηεπζπληή είλαη αξλεηηθή, ηδηαίηεξα 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο. 

 

 

Πίλαθαο 2 

πζρεηίζεηο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο κε ηνπο ηύπνπο εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο 
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Δπαγγεικαηηθή 

Ηθαλνπνίεζε 

Δηδηθήο Αγσγήο 
-0.114 

0,100 

-0.330** 

<0,001 

0.545** 

<0,001 

 

Γεληθήο Αγσγήο 

 

-0.067                   

 

-0.183**    

 

0.403** 



233 

 

 0,350 <0,001 <0,001 

*   ζεκαληηθφηεηα ζε επίπεδν  0,01 

** ζεκαληηθφηεηα ζε επίπεδν  0,001     

Ζ ππνζηεξηθηηθή ζπληζηψζα ηεο εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο απφ κφλε ηεο 

πξνβιέπεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο αγσγήο (πξνζαξκνζκέλνο ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ R
2
 = 

15,8%), ελψ νη άιιεο δχν ζπληζηψζεο δελ πξνζζέηνπλ πξνβιεπηηθή ηζρχ ζην 

κνληέιν. Ο βαζκφο ππνζηήξημεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ  έιιεηςε πεξηνξηζηηθήο 

εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο πξνβιέπνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (πξνζαξκνζκέλνο ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ γηα 

ην κνληέιν κε ηνπο δχν παξάγνληεο R
2
 =31,3%). (Πίλαθαο 3). 

Πίλαθαο 3 

Πξόβιεςε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο από ηνπο ηύπνπο εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

 

Οκάδα Βήκα  
πληειεζηέο 

παιηλδξφκεζεο 

Σππνπνηεκέλνη 

πληειεζηέο 

παιηλδξφκεζεο 

t Sig. 

   b 
Σππηθφ 

ζθάικα 
β   

Δηδηθή 

Αγσγή 

1 

ηαζεξά 2,434 0,103  23,601 <0,001 

Τπνζηεξηθηηθή 

εγεηηθή ζπκπεξηθνξά 
0,348 0,037 0,549 9,377 <0,001 

 

2 

ηαζεξά 2,746 0,167  16,429 <0,001 

Τπνζηεξηθηηθή 

εγεηηθή ζπκπεξηθνξά 
0,314 0,040 0,494 7,931 <0,001 

Πεξηνξηζηηθή  

εγεηηθή ζπκπεξηθνξά 
-0,111 0,047 -0,147 -2,357 0,019 

        

Γεληθή 1 ηαζεξά 2,684 0,116  23,163 <0,001 
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Αγσγή Τπνζηεξηθηηθή 

εγεηηθή ζπκπεξηθνξά 
0,255 0,041 0,403 6,204 <0,001 

 

4. ΤΕΖΣΖΖ 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ε ζπγθξηηηθή κειέηε ηεο ζπκβνιήο ηνπ 

ηχπνπ εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ (ππνζηεξηθηηθή, 

θαηεπζπληηθή, πεξηνξηζηηθή) ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

εηδηθήο θαη γεληθήο αγσγήο πνπ ππεξεηνχλ ζηελ Α/ζκηα Δθπαίδεπζε. 

Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα, αλαθνξηθά κε ηε δηαθνξνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ 

εηδηθήο θαη γεληθήο αγσγήο σο πξνο ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, είλαη ζπάληα 

θαη αληηθξνπφκελα, κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο λα παξνπζηάδνληαη 

άιινηε ιηγφηεξν (Stempien & Loeb, 2002), άιινηε πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη 

(Sutton & Huberty, 1984) ή ρσξίο θακία δηαθνξά ζπγθξηηηθά κε ηνπο ζπλαδέιθνπο 

ηνπο πνπ ππεξεηνχλ ζηε γεληθή αγσγή (Billingsley & Cross, 1992). Πηζαλέο 

εμεγήζεηο ησλ αληηθξνπφκελσλ επξεκάησλ αθνξνχλ αθελφο ζην φηη ε επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε σο έλλνηα είλαη πνιπδηάζηαηε θαη νη δηαθνξέο ζπλδένληαη κε 

ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο (Stavropoulos, Sarafidou, & Papadimitriou, 2008) θαη 

αθεηέξνπ ζηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ δείγκαηνο εθπαηδεπηηθψλ πνπ επηιέγεηαη θάζε θνξά  

(π.ρ. εθπαηδεπηηθνί καζεηψλ κε ήπηεο ή ζνβαξέο δπζθνιίεο κάζεζεο) (Stempien & 

Loeb, 2002).   

ζνλ αθνξά ζηελ  ππνζηεξηθηηθή εγεηηθή ζπκπεξηθνξά, φπσο θαη ζε 

πξνεγνχκελεο ζρεηηθέο έξεπλεο (Billingsley & Cross, 1992. Littrell & Billingsley, 

1994), είλαη ε ζεκαληηθφηεξε απφ ηηο ηξεηο ζπληζηψζεο ηεο εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

πνπ ζπκβάιιεη ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ δχν 

νκάδσλ. Ζ ζεκαζία ηεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαίλεηαη λα είλαη θάπσο 

κεγαιχηεξε γηα ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο. Σν εχξεκα απηφ πηζαλψο 

δειψλεη φηη νη αλάγθεο ππνζηήξημεο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζην 

πιαίζην παξνρήο εηδηθήο αγσγήο είλαη πηεζηηθφηεξεο απφ απηέο ζηελ γεληθή αγσγή.  

Δπηπιένλ, ε ηθαλνπνίεζε απφ ην επάγγεικα θαη ε ππνζηεξηθηηθή εγεηηθή 

ζπκπεξηθνξά ζπλδένληαη κε ηελ παξακνλή ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο ζην 

επάγγεικα (Billingsley, 2004. Billingsley, Gersten, Gillman, & Morvant, 1995). 

Οη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο  δειψλνπλ θαηεπζπληηθή εγεηηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ δηεπζπληψλ/ηξηψλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ. Δλδερνκέλσο ην εχξεκα 
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απηφ αληαλαθιά ηελ ηδηαίηεξε πξαγκαηηθφηεηα ηεο εηδηθήο αγσγήο, δηφηη: α) ζην 

πιαίζην ηεο ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο (task culture),  ζην νπνίν θαινχληαη νη 

εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθήο αγσγήο λα ιεηηνπξγήζνπλ, ε εγεζία ηνπ νξγαληζκνχ ληψζεη 

πεξηζζφηεξν ηελ αλάγθε λα ειέγρεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα απνηειέζκαηα (Handy, 

1985) θαη β) νη εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθήο αγσγήο δε δεζκεχνληαη απζηεξά απφ ην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα, δξνπλ ζε εμαηνκηθεπκέλν επίπεδν θαη έρνπλ  πεξηζψξηα 

επειημίαο θαη απηνλνκίαο ζε δηδαθηηθέο ηερληθέο θαη κεζφδνπο,  πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξνθιήζεηο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ  επαγγέικαηφο ηνπο. 

Οπνηνζδήπνηε έιεγρνο ηνπ/ηεο δηεπζπληή/ληξηαο ζην  έξγν ηνπο ελδερνκέλσο λα 

βηψλεηαη σο παξέκβαζε. Ζ απνπζία ζπζρέηηζεο ηεο θαηεπζπληηθήο ζπκπεξηθνξάο κε 

ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ δχν νκάδσλ εθπαηδεπηηθψλ ελδερνκέλσο 

εξκελεχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ν έιεγρνο ζεσξείηαη απφξξνηα ηνπ ζεζκηθνχ ξφινπ 

ηνπ/ηεο δηεπζπληή/ληξηαο ηνπ ζρνιείνπ. 

 Οη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο δειψλνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ χπαξμε 

πεξηνξηζηηθήο εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο απφ ηελ πιεπξά ηνπ/ηεο δηεπζπληή/ληξηαο, 

εχξεκα ην νπνίν απνηππψλεηαη θαη ζε πξνεγνχκελε κειέηε (Thornton, Peltier, & 

Medina, 2007), φπνπ ηνλίδεηαη θαη ε αμία ηνπ ρξφλνπ πνπ πξέπεη λα δίλεηαη, ηδηαίηεξα 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο, γηα λα επηηειέζνπλ ην έξγν ηνπο.  Ζ αξλεηηθή 

ζπκβνιή ηεο πεξηνξηζηηθήο εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε 

(ηδηαίηεξα ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο) είλαη ζχκθσλε κε πξνγελέζηεξα 

επξήκαηα πνπ ηε ζπλδένπλ ηφζν κε ηελ έιιεηςε ηθαλνπνίεζεο φζν θαη κε ηελ 

απνρψξεζε απφ ην επάγγεικα (Garnes, Menlove, & Adams, 2002). Δπηπιένλ, ε 

ζεκαζία ηεο απνπζίαο πεξηνξηζηηθήο εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ζε ζπλδπαζκφ  κε ηελ 

χπαξμε ππνζηεξηθηηθήο εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο ελδερνκέλσο λα ζπλδέεηαη κε ην φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί ζηελ εηδηθή αγσγή εηζπξάηηνπλ ππνζηήξημε φηαλ απηή 

πξνζαλαηνιίδεηαη ζηνλ θαηεμνρήλ δηδαθηηθφ ηνπο ξφιν, ελψ ηαπηφρξνλα ληψζνπλ φηη 

πεξηνξίδνληαη φηαλ ηνπο αλαηίζεληαη θαζήθνληα πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ην θαζεαπηφ 

αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπο.   

 Γηνηθεηηθέο πξαθηηθέο, πνπ πξνάγνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο, νθείινπλ λα ζηνρεχνπλ 

ζηελ ελεκέξσζε/επηκφξθσζε ησλ δηεπζπληψλ φζνλ αθνξά ζε απνηειεζκαηηθέο 

ζηξαηεγηθέο ππνζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο, θαζψο επίζεο θαη ζηελ 

πξναγσγή θιίκαηνο ππνζηήξημεο θαη ζαθνχο θαζνξηζκνχ ξφισλ θαη αξκνδηνηήησλ, 
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ζην πιαίζην κηαο ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο ζε επίπεδν ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ. Πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε απηή θξίλεηαη αλαγθαία ε δηνξγάλσζε βησκαηηθψλ ζεκηλαξίσλ απφ 

ρνιηθνχο πκβνχινπο Δηδηθήο Αγσγήο κε ηε ζπκκεηνρή εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο 

αγσγήο θαη ησλ δηεπζπληψλ ηνπο, γηα ηελ απφ θνηλνχ πξνψζεζε ζηξαηεγηθψλ 

αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ εληφο ηνπ ζρνιηθνχ πιαηζίνπ, πνπ δξνπλ σο πξφζθνκκα 

ζην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ απηφ.    

ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο ζπγθαηαιέγεηαη ην δείγκα, ην νπνίν, αλ θαη 

αξηζκεηηθά επαξθέο, δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ κε ηε ζηαηηζηηθή έλλνηα ηνπ φξνπ, 

θάηη πνπ πεξηνξίδεη σο έλα βαζκφ ηε γελίθεπζε ησλ επξεκάησλ ζην ζχλνιν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Α/ζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα.  

Μειινληηθέο έξεπλεο κπνξνχλ λα εμεηάζνπλ ζπκπιεξσκαηηθνχο εμσγελείο 

παξάγνληεο (π.ρ. θνηλσληθή ζηήξημε ζην ρψξν εξγαζίαο), φπσο επίζεο θαη ην ξφιν 

ησλ ελδνγελψλ παξαγφλησλ (π.ρ. απηνλνκία) ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. 

Πέξαλ ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, ζα κπνξνχζαλ λα εμεηαζηνχλ θαη άιιεο 

νξγαλσηηθέο κεηαβιεηέο, φπσο ε απνρψξεζε απφ ηελ εξγαζία θαη νη απνπζίεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ. Δπίζεο, έξεπλεο πνπ πηνζεηνχλ ηελ πνηνηηθή πξνζέγγηζε ζα κπνξνχζαλ 

λα αλαδείμνπλ θαη άιιεο πιεπξέο ηνπ ζέκαηνο.   
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Ολνκαζία ζπλαηζζεκάησλ από ελειίθνπο κε ζύλδξνκν Down 

 

Πεηεηλαξάθε, Αζπαζία 

Δθπαηδεπηηθφο Δηδηθήο Αγσγήο 

Email: aspetina4@yahoo.gr 

 

ηαπξνύζε, Παλαγηώηα 

Λέθηνξαο, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Δηδηθήο Αγσγήο, 

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο  

Email: stavrusi@uth.gr  

Πεξίιεςε 

Ζ ηθαλφηεηα νλνκαζίαο, φπσο θαη αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκάησλ πνπ 

δειψλνληαη ζηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, ζπλδέεηαη κε ηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε 

επηηπρεκέλσλ θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ. Δπηπιένλ, ε εθηίκεζε ησλ δπζθνιηψλ 

θαη ησλ δπλαηνηήησλ ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ζηνλ ηνκέα ηεο 

θνηλσληθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο, απνηειεί έλα ζεκαληηθφ πεδίν έξεπλαο. ηφρνο ηεο 

παξνχζαο κειέηεο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο ηθαλφηεηαο ελειίθσλ κε ζχλδξνκν Down 

λα νλνκάζνπλ ηξία βαζηθά ζπλαηζζήκαηα (ραξά, ιχπε, έθπιεμε) κέζσ ελφο έξγνπ 

νλνκαζίαο ζπλαηζζεκάησλ πνπ δειψλνληαη ζε εθθξάζεηο πξνζψπσλ. ηελ έξεπλα 

ζπκκεηείραλ 10 ελήιηθνη κε ζχλδξνκν Down, ειηθίαο 24-42 εηψλ. Οη ζπκκεηέρνληεο 

θαινχληαλ λα νλνκάζνπλ ηα ηξία ζπλαηζζήκαηα πνπ απεηθνλίδνληαλ ζε κηα ζεηξά 

εηθφλσλ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, νη ζπκκεηέρνληεο είραλ πςειφηεξεο 

επηδφζεηο ζηελ νλνκαζία ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηεο ραξάο, αλ θαη νη επηδφζεηο ηνπο 

ζηελ νλνκαζία ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηεο ιχπεο ήηαλ νξηαθά ρακειφηεξεο. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, θαλέλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ θαηάθεξε λα νλνκάζεη νξζά ην 

ζπλαίζζεκα ηεο έθπιεμεο ζε θακία απφ ηηο αληίζηνηρεο εηθφλεο. Σα απνηειέζκαηα 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζπδεηνχληαη ζε ζρέζε κε ηα επξήκαηα πξνεγνχκελσλ 

ζρεηηθψλ εξεπλψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο παξάγνληεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

επεξεάζνπλ ηηο επηδφζεηο ησλ αηφκσλ κε ζχλδξνκν Down ζε έξγα πνπ απαηηνχλ 

νλνκαζία θαη αλαγλψξηζε ζπλαηζζεκάησλ.  

 

Λέμεηο θιεηδηά: ζχλδξνκν Down, ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο, νλνκαζία 
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1. Δηζαγσγή 

Ζ αλάπηπμε επηηπρεκέλσλ θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ επεξεάδεηαη απφ 

γλσζηηθνχο, θνηλσληθνχο θαη ζπλαηζζεκαηηθνχο παξάγνληεο, πνπ αθνξνχλ ην άηνκν 

θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπ, ελψ δελ ζα πξέπεη λα αγλνείηαη θαη ε επίδξαζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ (Iarocci, Yager, Rombough, & 

McLaughlin, 2008). Σα άηνκα κε ζχλδξνκν Down ζπλήζσο ραξαθηεξίδνληαη σο 

θηιηθά θαη θνηλσληθά (Collacott, Cooper, Branford, & Mcgrother, 1998. Dykens, 

Hodapp, & Evans, 1994. Fidler, Most, & Philofsky, 2009. Κasari & Bauminger, 

1998). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζχγρξνλα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ππνζηεξίδνπλ ηελ 

χπαξμε νξηζκέλσλ δπζθνιηψλ θπξίσο ζε παηδηά θαη εθήβνπο κε ζχλδξνκν Down, 

ζπγθξηηηθά κε άηνκα ηππηθήο αλάπηπμεο, ζην επίπεδν ησλ θνηλσληθν-γλσζηηθψλ 

δεμηνηήησλ, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ζηελ επεμεξγαζία ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ 

(Wishart & Pitcairn, 2000). Ζ θχζε ησλ ζρεηηθψλ δπζθνιηψλ, ε αλαπηπμηαθή ηνπο 

πνξεία, θαζψο θαη νη κεραληζκνί πνπ ηηο πξνθαινχλ δελ έρνπλ δηεπθξηληζηεί 

απνιχησο θαη ρξήδνπλ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο (Wishart, 2007).  

Ζ ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε 

δηαπξνζσπηθψλ θαη γεληθφηεξα θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη επηπιένλ, απνηειεί κηα πνιχ 

ελδηαθέξνπζα πεξηνρή έξεπλαο ζην πεδίν ηεο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο (Απγεξηλνχ, 

Καξηαζίδνπ, & Πιαηζίδνπ, 2010. Hippolyte, Barisnikov, Van der  Linden, & 

Detraux, 2009. Kasari, Freeman, & Hughes, 2001. Moore, 2001. Williams, Wishart, 

Pitcairn, & Willis, 2005). Ζ αλαγλψξηζε θαη επεμεξγαζία ζπλαηζζεκαηηθψλ 

εθθξάζεσλ δελ έρεη δηεξεπλεζεί επαξθψο ζε άηνκα κε ζχλδξνκν Down. χκθσλα κε 

ηα επξήκαηα ζρεηηθψλ εξεπλψλ, ηα παηδηά θαη νη ελήιηθνη κε ζχλδξνκν Down, ζε 

ζχγθξηζε κε άηνκα ηππηθήο αλάπηπμεο, θαίλεηαη πσο αληηκεησπίδνπλ νξηζκέλεο 

δπζθνιίεο ζηνλ ηνκέα ηεο αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκάησλ θαη εηδηθφηεξα 

ππνζηεξίδεηαη πσο ζπλαληνχλ νξηζκέλεο δπζθνιίεο σο πξνο ηελ αλαγλψξηζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ ζπλαηζζεκάησλ (Hippolyte, Barisnikov, & Van der Linden, 

2008. Hippolyte, Barisnikov, Van der Linden, & Detraux, 2009. Κasari, Freeman, & 

Hughes, 2001. Williams, Wishart, Pitcairn, & Willis, 2005. Wishart & Pitcairn, 2000).  

πγθεθξηκέλα, νη Wishart θαη Pitcairn (2000) βξήθαλ φηη ηα παηδηά κε 

ζχλδξνκν Down πνπ εμέηαζαλ, εκθάληζαλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηελ αλαγλψξηζε 

ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ ηεο έθπιεμεο θαη ηνπ θφβνπ, ζε έξγα ηα νπνία 

απαηηνχζαλ ζχλδεζε κεηαμχ φκνησλ εθθξάζεσλ πξνζψπσλ. ε άιιε έξεπλα, 
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παξαηεξήζεθαλ δπζθνιίεο ζηελ επεμεξγαζία ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ ηνπ 

ζπκνχ θαη ηνπ θφβνπ απφ παηδηά κε ζχλδξνκν Down, αλ θαη ζε επαλέιεγρν κεηά απφ 

δχν ρξφληα εληνπίζηεθε βειηίσζε ζηηο γεληθφηεξεο επηδφζεηο ηνπο ζην έξγν ηεο 

νλνκαζίαο ζπλαηζζεκάησλ (Κasari, Freeman, & Hughes, 2001). Δπηπιένλ, ε 

Williams θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο (2005) παξαηήξεζαλ πσο νη επηδφζεηο ησλ παηδηψλ κε 

ζχλδξνκν Down ζε έξγα ηαηξηάζκαηνο κεηαμχ ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ 

πξνζψπσλ, ήηαλ πην ρακειέο, ζπγθξηηηθά κε ηελ νκάδα ησλ παηδηψλ ηππηθήο 

αλάπηπμεο θαη ζηνπο έμη ηχπνπο ζπλαηζζεκάησλ πνπ εμεηάζηεθαλ (ραξά, ιχπε, 

ζπκφο, θφβνο, έθπιεμε, αεδία) θαη ηδηαηηέξσο ζην ζπλαίζζεκα ηνπ θφβνπ. Έξεπλεο 

ζε ελειίθνπο κε ζχλδξνκν Down έδεημαλ πσο νη ζπκκεηέρνληεο, ζπγθξηηηθά κε 

παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο εμηζσκέλα ζηελ θαηαλφεζε ιεμηινγίνπ, αληηκεηψπηδαλ 

ηδηαίηεξε δπζθνιία ζηελ αλαγλψξηζε θαη ηαχηηζε ησλ νπδέηεξσλ εθθξάζεσλ 

(Hippolyte, Barisnikov, & Van der Linden, 2008. Hippolyte, Barisnikov, Van der 

Linden, & Detraux, 2009), φπσο θαη ζηελ επεμεξγαζία ησλ εθθξάζεσλ πνπ δήισλαλ 

έθπιεμε ζε έξγα ηαχηηζεο ζπλαηζζεκάησλ (Hippolyte, Barisnikov, & Van der 

Linden, 2008).   

Χο πξνο ην ζπλαίζζεκα ηεο ραξάο, ηα απνηειέζκαηα εξεπλψλ ζε παηδηά κε 

ζχλδξνκν Down έδεημαλ πσο ε επεμεξγαζία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπλαηζζήκαηνο δελ 

ζπλδένληαλ κε ζνβαξέο δπζθνιίεο (Κasari, Freeman, & Hughes, 2001. Williams, 

Wishart, Pitcairn, & Willis, 2005. Wishart & Pitcairn, 2000). ε ζρεηηθή έξεπλα ζε 

ελειίθνπο κε ζχλδξνκν Down, παξαηεξήζεθε πσο εληφο ηεο νκάδαο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ην ζπλαίζζεκα ηεο ραξάο αλαγλσξίδνληαλ θαιχηεξα απφ ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηεο ιχπεο θαη ηεο έθπιεμεο, ελψ δελ παξαηεξήζεθαλ δηαθνξέο 

επηδφζεσλ κεηαμχ ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηεο ιχπεο θαη ηεο έθπιεμεο, ηνπιάρηζηνλ ζε 

έξγα ηαχηηζεο εηθφλαο - ζπλαηζζήκαηνο (Hippolyte, Barisnikov, Van der Linden, & 

Detraux, 2009). Δπηπιένλ, νη ίδηνη εξεπλεηέο αλέθεξαλ πσο ζην έξγν ζχλδεζεο 

φκνησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ, ην ζπλαίζζεκα ηεο ραξάο αλαγλσξίδνληαλ 

θαιχηεξα απφ εθείλν ηεο έθπιεμεο (Hippolyte, Barisnikov, Van der Linden, & 

Detraux, 2009). 

ρεηηθά κε ηηο επηδφζεηο παηδηψλ κε ζχλδξνκν Down ζε έξγα νλνκαζίαο 

ζπλαηζζεκάησλ, ε Kasari θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο (2001) δηαπίζησζαλ φηη ηα παηδηά κε 

ζχλδξνκν Down ήηαλ ζε ζέζε λα νλνκάδνπλ επθνιφηεξα ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο ραξάο 

θαη ηεο ιχπεο ζε ζρέζε κε ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ ζπκνχ θαη ηνπ θφβνπ. Δπηπξφζζεηα, 

αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα παηδηά κε ζχλδξνκν Down αληηκεηψπηδαλ πεξηζζφηεξεο 
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δπζθνιίεο ζην έξγν νλνκαζίαο ζπλαηζζεκάησλ, παξά ζε έξγα πνπ δελ απαηηνχζαλ 

ηελ εκπινθή ηεο γιψζζαο (Kasari, Freeman, & Hughes, 2001).  

χκθσλα κε ηα εξεπλεηηθά επξήκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ παξαπάλσ, θαίλεηαη 

πσο, ηφζν ηα παηδηά, φζν θαη νη ελήιηθνη κε ζχλδξνκν Down αληηκεησπίδνπλ 

νξηζκέλνπ βαζκνχ θαη ηχπνπ δπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηελ επεμεξγαζία 

ζπλαηζζεκάησλ κέζσ εθθξάζεσλ πξνζψπσλ. Παξ‟ φια απηά, δελ είλαη εχθνιν λα 

εμαρζνχλ ζαθή ζπκπεξάζκαηα, ιφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ησλ εξεπλψλ, αιιά θαη ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ θαη ζπλζεθψλ αμηνιφγεζεο ησλ ζρεηηθψλ δεμηνηήησλ. ηφρνο 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ε εμέηαζε ησλ πηζαλψλ δπζθνιηψλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ 

ελειίθσλ κε ζχλδξνκν Down ζηελ νλνκαζία ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαηζζεκάησλ (ραξά, 

ιχπε, έθπιεμε) κε ηε ρξήζε θαξηψλ πνπ απεηθφληδαλ ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο 

πξνζψπσλ. Δηδηθφηεξα, κε βάζε πξνεγνχκελα επξήκαηα, αλακέλνληαλ φηη νη 

ελήιηθνη κε ζχλδξνκν Down ζα είραλ πςειφηεξεο επηδφζεηο ζηελ νλνκαζία ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ ηεο ραξάο θαη ηεο ιχπεο, ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε ηεο έθπιεμεο.  

 

2. Μέζνδνο 

2.1. Σςμμεηέσονηερ 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ παξνχζα έξεπλα ήηαλ δέθα ελήιηθνη κε ζχλδξνκν 

Down (7 άλδξεο θαη 3 γπλαίθεο) πνπ παξαθνινπζνχζαλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ελφο 

θνξέα γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. ινη νη ζπκκεηέρνληεο δελ αληηκεηψπηδαλ 

ζνβαξά αηζζεηεξηαθά ή ςπρηαηξηθά πξνβιήκαηα θαη κπνξνχζαλ λα επηθνηλσλήζνπλ 

επαξθψο ιεθηηθά. Σν εχξνο ηεο ρξνλνινγηθήο ειηθίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

θπκαίλνληαλ απφ 24.01 έσο 42.01 έηε (Μ.Ο. = 30.54, Σ.Α. = 5.82).  

 Πξηλ ηελ παξνπζίαζε ηνπ θπξίσο έξγνπ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, 

πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο ηεο θαηαλφεζεο ιεμηινγίνπ κε ηε δνθηκαζία Peabody 

Picture Vocabulary Test (PPVT), (Dunn, 1965). ην ζπγθεθξηκέλν έξγν, ην εχξνο 

ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ θπκαίλνληαλ απφ 60 έσο 89 (Μ.Ο. = 76.90, Σ.Α. = 9.51). 

Δπηπιένλ, νη ζπκκεηέρνληεο αμηνινγήζεθαλ κε βάζε ηε δνθηκαζία Raven Coloured 

Progressive Matrices (RCPM), (Raven, 1995). ε απηφ ην έξγν, ην εχξνο ησλ νξζψλ 

απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ζχλδξνκν Down θπκαίλνληαλ απφ 14 έσο 19 

(Μ.Ο. = 17.00, Σ.Α. = 1.94). Δπηζεκαίλεηαη φηη, σο επίδνζε θαη ζηηο δχν δνθηκαζίεο 

ζεσξήζεθε ην ζχλνιν ησλ νξζψλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ (raw scores).  
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2.2. Έπγο ονομαζίαρ ζςναιζθημάηυν 

Σν έξγν νλνκαζίαο ζπλαηζζεκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην πιαίζην κηαο 

επξχηεξεο έξεπλαο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηθαλφηεηαο ελειίθσλ κε ζχλδξνκν Down λα 

νλνκάδνπλ βαζηθά ζπλαηζζήκαηα κέζσ ησλ εθθξάζεσλ πξνζψπσλ, ηα νπνία 

απεηθνλίδνληαλ ζε θάξηεο. ηελ παξνχζα εξγαζία εμεηάζηεθαλ νη επηδφζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ελειίθσλ κε ζχλδξνκν Down ζηελ νλνκαζία ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

ηεο ραξάο, ηεο ιχπεο θαη ηεο έθπιεμεο. Σα εξεζίζκαηα απνηέιεζαλ ελλέα θάξηεο, νη 

νπνίεο απεηθφληδαλ πξαγκαηηθά πξφζσπα ελειίθσλ αηφκσλ θαη ησλ δχν θχισλ πνπ 

εμέθξαδαλ ηα ζπγθεθξηκέλα ζπλαηζζήκαηα (ηξία ζπλαηζζήκαηα X ηξεηο θάξηεο γηα ην 

θαζέλα). Γχν επηπιένλ θάξηεο ρξεζηκνπνηεζήθαλ σο παξαδείγκαηα γηα ηνλ έιεγρν 

ηεο θαηαλφεζεο ησλ νδεγηψλ. Οη δηαζηάζεηο ησλ θαξηψλ ήηαλ 7,7 X 10,2 cm. Ζ 

επηινγή θαη ρξήζε ησλ θαξηψλ απηψλ ζην έξγν ηεο νλνκαζίαο ζπλαηζζεκάησλ 

βαζίζηεθε ζε πξνεγνχκελε πηινηηθή αμηνιφγεζε ζπλνιηθά 102 θαξηψλ (Webber 

Photo Cards, 2005) απφ κηα νκάδα δέθα ελειίθσλ ηππηθήο αλάπηπμεο. ε 

πξνεγνχκελεο έξεπλεο, ζηηο νπνίεο δηεξεπλήζεθε ε επεμεξγαζία ζπλαηζζεκαηηθψλ 

εθθξάζεσλ ή θαη γεληθφηεξα ε θαηαλφεζε ζπλαηζζεκάησλ, επηιέρζεθε παξνκνίσο ε 

ρξήζε θαξηψλ (Απγεξηλνχ, Καξηαζίδνπ, & Πιαηζίδνπ, 2010. Hippolyte, Barisnikov, 

& Van der Linden, 2008. Hippolyte, Barisnikov, Van der Linden, & Detraux, 2009. 

Wishart & Pitcairn, 2000).  

  

2.3. Διαδικαζία ζςλλογήρ δεδομένυν 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο δεηήζεθε θαη 

ρνξεγήζεθε ε ζπγθαηάζεζε ησλ γνλέσλ ή ησλ θεδεκφλσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, αθνχ 

πξψηα ελεκεξψζεθαλ, κέζσ επηζηνιήο, ζρεηηθά κε ηα έξγα, ηνπο ζηφρνπο θαη ηε 

δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο. Δπηπιένλ, δεηήζεθε ε ζπγθαηάζεζε ηνπ δηεπζπληή ηνπ 

θνξέα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο ζηνπο ρψξνπο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θνξέα.  

Ζ εμέηαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ αηνκηθή θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζε έλαλ 

ήζπρν ρψξν γηα ηελ απνθπγή δηαζπαζηηθψλ εξεζηζκάησλ. Οη ζπκκεηέρνληεο είραλ ηε 

δπλαηφηεηα λα δηαθφςνπλ ή λα απνρσξήζνπλ απφ ηε δηαδηθαζία, εάλ ην 

επηζπκνχζαλ. Αξρηθά, πξαγκαηνπνηήζεθε ε δηαδηθαζία εμάζθεζεο κε ηηο θάξηεο-

παξαδείγκαηα θαη αθνινχζεζε ε παξνπζίαζε ηνπ θπξίσο έξγνπ. ην πιαίζην ηνπ 

θπξίσο έξγνπ ηεο νλνκαζίαο ζπλαηζζεκάησλ, ηνπνζεηνχληαλ κία θάξηα κπξνζηά 

ζηνλ ζπκκεηέρνληα θαη ηνπ δεηνχληαλ λα απαληήζεη ζην εμήο: «Πσο αηζζάλεηαη 
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απηόο/ή ν/ε άληξαο/γπλαίθα;» ή «Πσο ληώζεη απηόο/ή ν/ε θύξηνο/θπξία;». Απηή ε 

δηαδηθαζία επαλαιακβάλνληαλ γηα ην ζχλνιν ησλ ελλέα θαξηψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε 

ζεηξά παξνπζίαζεο ησλ θαξηψλ ήηαλ ηπραία. Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

θαηαγξάθνληαλ θαη καγλεηνθσλνχληαλ. Ζ αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ 

απαληήζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε ζπλέρεηα απφ δχν θξηηέο.  

 

3. Απνηειέζκαηα  

χκθσλα κε ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο θαη βαζκνιφγεζεο ησλ απαληήζεσλ πνπ 

αθνινπζήζεθε, θάζε απνδεθηή θαη ζπλεπψο ζσζηή απάληεζε βαζκνινγνχληαλ κε 1 

θαη θάζε ιαλζαζκέλε απάληεζε κε 0. Δπνκέλσο, γηα ην θαζέλα απφ ηα ηξία 

ζπλαηζζήκαηα, ν θάζε ζπκκεηέρσλ ιάκβαλε ηξεηο βαζκνχο ζηελ πεξίπησζε πνπ ζηηο 

ηξεηο θνξέο πνπ παξνπζηάδνληαλ κία ζπγθεθξηκέλε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε, ζηηο 

αληίζηνηρεο ηξεηο θάξηεο, ηελ νλφκαδε θαη ηηο ηξεηο θνξέο ζσζηά. Γχν βαζκνχο 

ιάκβαλε ζηελ πεξίπησζε πνπ, ζηηο ηξεηο θνξέο πνπ παξνπζηάδνληαλ κία 

ζπγθεθξηκέλε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε, ηελ νλφκαδε δχν θνξέο ζσζηά. Σέινο, έλαλ 

βαζκφ ιάκβαλε φηαλ ζηηο ηξεηο θνξέο πνπ παξνπζηάδνληαλ κία ζπγθεθξηκέλε 

ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε ηελ νλφκαδε κία θνξά ζσζηά, ελψ ιάκβαλε κεδεληθή 

βαζκνινγία φηαλ δελ θαηάθεξλε θακία θνξά απφ ηηο ηξεηο λα ηελ νλνκάζεη ζσζηά.  

Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο ζηηο απνδεθηέο απαληήζεηο πεξηιακβάλνληαλ 

νη αθξηβείο ιέμεηο πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζηνπο ππφ κειέηε ηχπνπο ζπλαηζζεκάησλ, 

αιιά θαη νη ιέμεηο πνπ ππνδήισλαλ θαηαλφεζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο πνπ 

απεηθνλίδνληαλ ζηηο θάξηεο. Δηδηθφηεξα, ζηελ παξνχζα έξεπλα αθνινπζήζεθε, κε 

νξηζκέλεο πξνζαξκνγέο, ην ζχζηεκα πξνζδηνξηζκνχ ησλ απνδεθηψλ απαληήζεσλ 

πνπ εθαξκφζηεθε ζε πξνεγνχκελε έξεπλα ηεο Harrigan (1984).  

Οη κέζνη φξνη θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ ζην ζχλνιν 

ησλ ζπκκεηερφλησλ, αλά ηχπν ζπλαηζζήκαηνο, παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1. 

 

Πίλαθαο 1. Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ νξζώλ απαληήζεσλ αλά 

ηύπν ζπλαηζζήκαηνο. 

 Έξγν νλνκαζίαο ζπλαηζζεκάησλ 

 Μέζνο όξνο Σππηθή Απόθιηζε 

Υαξά 3.00 0.00 

Λχπε 2.30 0.94 
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Έθπιεμε 0.00 0.00 

  

πσο γίλεηαη θαλεξφ απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 1, θαλέλαο απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο δελ νλφκαζε ζσζηά ην ζπλαίζζεκα ηεο έθπιεμεο κε βάζε ηηο 

εθθξάζεηο ησλ πξνζψπσλ πνπ απεηθνλίδνληαλ ζηηο αλάινγεο θάξηεο. Ζ δηεξεχλεζε 

ηεο χπαξμεο ηπρφλ δηαθνξάο ζηηο επηδφζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ κεηαμχ ησλ 

ππφινηπσλ δχν ηχπσλ ζπλαηζζεκάησλ, έδεημε φηη ε επίδνζή ηνπο ζηελ νλνκαζία ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο ηεο ραξάο δηέθεξε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απφ ηελ επίδνζή ηνπο ζηελ 

νλνκαζία ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηεο ιχπεο, αλ θαη ζε ζρεηηθά νξηαθφ επίπεδν, t(9) = 

2.333, p = .045. πλεπψο, νη ζπκκεηέρνληεο είραλ ζρεηηθά πςειφηεξεο επηδφζεηο ζηελ 

νλνκαζία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο ηεο ραξάο ζπγθξηηηθά κε ηελ νλνκαζία ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο ηεο ιχπεο.  

Δθηφο ησλ κέζσλ επηδφζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηνπο ηξεηο ηχπνπο 

ζπλαηζζεκάησλ, ππνινγίζηεθε, επηπιένλ, ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ νλφκαζε 

επηηπρψο ηε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε πνπ απεηθνλίδνληαλ θαη ζηηο ηξεηο θάξηεο πνπ 

αληηζηνηρνχζαλ ζε θάζε ηχπν ζπλαηζζήκαηνο. Δηδηθφηεξα, ππνινγίζηεθαλ ηα 

πνζνζηά ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ απάληεζαλ ζσζηά ζε φιεο (3 βαζκνί), ζε 

νξηζκέλεο (2 βαζκνί ή 1 βαζκφο) ή ζε θακία θάξηα (0 βαζκνί), αλά ηχπν 

ζπλαηζζήκαηνο (Γηάγξακκα 1).   

ινη νη ζπκκεηέρνληεο (100%) θαηάθεξαλ λα νλνκάζνπλ ζσζηά ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε ηεο ραξάο θαη ηηο ηξεηο θνξέο πνπ παξνπζηάζηεθε. Σν 

ζπλαίζζεκα ηεο ιχπεο νλνκάζηεθε ζσζηά θαη ηηο ηξεηο θνξέο απφ ην 50% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, ελψ ην 40% ησλ ζπκκεηερφλησλ νλφκαζε ζσζηά ην ζπλαίζζεκα ηεο 

ιχπεο ζε δχν απφ ηηο ηξεηο θάξηεο. Δπηπιένλ, κφλν έλα άηνκν (10%) δελ θαηάθεξε λα 

νλνκάζεη ζσζηά ην ζπλαίζζεκα ηεο ιχπεο ζε θακία απφ ηηο ηξεηο θάξηεο. Σέινο, 

θαλέλαο ζπκκεηέρσλ δελ νλφκαζε ζσζηά ηε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε ηεο έθπιεμεο, 

θακία απφ ηηο ηξεηο θνξέο πνπ παξνπζηάζηεθε κέζσ ησλ θαξηψλ. πλεπψο, 

επηβεβαηψζεθε ε αξρηθή ππφζεζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία αλακέλνληαλ φηη ε 

νλνκαζία, κέζσ ησλ θαξηψλ, ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηεο ραξάο θαη ηεο ιχπεο ζα 

πξνθαινχζε ιηγφηεξεο δπζθνιίεο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, ζπγθξηηηθά κε ηελ νλνκαζία 

ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηεο έθπιεμεο. 
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Γηάγξακκα 1. Πνζνζηό ζπκκεηερόλησλ ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκό ησλ νξζώλ 

απαληήζεσλ ζε θάζε ηύπν ζπλαηζζήκαηνο. 
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4. πδήηεζε  

Ο ζηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα εμεηαζηνχλ νη πηζαλέο δπζθνιίεο ή 

δπλαηφηεηεο ελειίθσλ κε ζχλδξνκν Down ζηελ νλνκαζία ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ 

ζπλαηζζεκάησλ κέζσ ησλ εθθξάζεσλ πξνζψπσλ (ραξά, ιχπε, έθπιεμε). χκθσλα 

κε ηα απνηειέζκαηα, νη ζπκκεηέρνληεο έηεηλαλ λα έρνπλ ζρεηηθά θαιχηεξεο επηδφζεηο 

ζηελ νλνκαζία ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηεο ραξάο ζε ζρέζε κε ην ζπλαίζζεκα ηεο ιχπεο. 

Απφ κηα άιιε νπηηθή γσλία, ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ πέηπρε λα νλνκάζεη νξζά 

ην ζπλαίζζεκα ηεο ραξάο θαη ζηηο ηξεηο θάξηεο, ελψ κφλν ην 50% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαηάθεξε ην ίδην ζε ζρέζε κε ην ζπλαίζζεκα ηεο ιχπεο. Δπηπιένλ, 

ζηελ παξνχζα έξεπλα, θαλέλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ νλφκαζε ζσζηά ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε ηεο έθπιεμεο, θακία απφ ηηο θνξέο πνπ παξνπζηάζηεθε 

κέζσ ησλ ηξηψλ θαξηψλ.  

Σα επξήκαηα απηά ζπκθσλνχλ, ελ κέξεη, κε ηα απνηειέζκαηα πξνεγνχκελεο 

έξεπλαο ζε ελειίθνπο κε ζχλδξνκν Down, ζχκθσλα κε ηα νπνία, ην ζπλαίζζεκα ηεο 

ραξάο αλαγλσξίδνληαλ θαιχηεξα απφ ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο ιχπεο θαη ηεο έθπιεμεο, 

αλ θαη δελ αλαθέξζεθαλ δηαθνξέο επηδφζεσλ κεηαμχ ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηεο ιχπεο 

θαη ηεο έθπιεμεο (Hippolyte, Barisnikov, Van der Linden, & Detraux, 2009). Οη 

Wishart θαη Pitcairn (2000) αλέθεξαλ ηελ χπαξμε δπζθνιηψλ ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο ηεο έθπιεμεο ζε παηδηά κε ζχλδξνκν Down. Δπίζεο, ζχκθσλα κε 

πξνεγνχκελα εξεπλεηηθά επξήκαηα, ηα παηδηά κε ζχλδξνκν Down επεμεξγάδνληαλ 
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ζρεηηθά επθνιφηεξα ηε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε ηεο ραξάο (Κasari, Freeman, & 

Hughes, 2001. Williams, Wishart, Pitcairn, & Willis, 2005. Wishart & Pitcairn, 2000).  

Δίλαη βέβαηα ζεκαληηθφ λα επηζεκαλζεί φηη ζε φιεο ηηο παξαπάλσ έξεπλεο, 

εθηφο απηήο ηεο Kasari θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο (2001), ρξεζηκνπνηήζεθαλ κφλν κε 

ιεθηηθά έξγα ζηελ αμηνιφγεζε ηεο επεμεξγαζίαο ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ. Αλ 

θαη απηφο ν ηχπνο έξγσλ ζηφρεπε, επίζεο, ζηελ εθηίκεζε ηεο επεμεξγαζίαο θαη 

θαηαλφεζεο ζπλαηζζεκάησλ κέζσ εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ, ελ ηνχηνηο, ην έξγν ηεο 

νλνκαζίαο ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ, σο ιεθηηθφ έξγν, πηζαλφλ απνηειεί 

ηδηαίηεξε πξφθιεζε γηα ηα άηνκα κε ζχλδξνκν Down, δεδνκέλσλ ησλ δπζθνιηψλ 

ηνπο ζην επίπεδν ηεο παξαγσγήο γιψζζαο (Abbeduto, Warren, & Conners, 2007). 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ απαληήζεσλ ησλ αηφκσλ κε ζχλδξνκν Down ζην έξγν ηεο 

νλνκαζίαο ησλ ηξηψλ ζπλαηζζεκάησλ έδεημε πσο νη ζπκκεηέρνληεο κε ζχλδξνκν 

Down αληηκεηψπηζαλ ζνβαξέο δπζθνιίεο ζηελ νλνκαζία ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ 

ζπλαηζζήκαηνο θαη εηδηθφηεξα ηεο έθπιεμεο. αθψο, ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο είλαη ζεκαληηθφ λα πξνζεγγηζηνχλ κε πξνζνρή, ιφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ πξνθαηαξθηηθφ ραξαθηήξα ηεο έξεπλαο θαη ηνλ κηθξφ αξηζκφ 

ζπκκεηερφλησλ. Δπηπιένλ, εμαηηίαο ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ πξνεγνχκελσλ ζρεηηθψλ 

εξεπλψλ δελ είλαη εχθνιν λα ππάξμνπλ, πξνο ην παξφλ, μεθάζαξα ζπκπεξάζκαηα σο 

πξνο ηελ χπαξμε ζπγθεθξηκέλσλ δπζθνιηψλ ζηελ επεμεξγαζία ζπλαηζζεκαηηθψλ 

εθθξάζεσλ πξνζψπσλ ζηα άηνκα κε ζχλδξνκν Down (Wishart, 2007). Ζ εξκελεία 

αλάινγσλ επξεκάησλ δελ είλαη εχθνιε θαη ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνζνρή, θαζψο, 

εθηφο ησλ άιισλ, δελ έρεη δηεξεπλεζεί επαξθψο ε αλαπηπμηαθή πνξεία ησλ 

παξαηεξνχκελσλ ζρεηηθψλ δπζθνιηψλ ζηα άηνκα κε ζχλδξνκν Down (Wishart, 

2007). Πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ πξνθίι ησλ αηφκσλ κε ζχλδξνκν 

Down σο πξνο ηελ επεμεξγαζία ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ, ζε ζχγθξηζε κε 

νκάδεο αηφκσλ κε άιια γελεηηθά ζχλδξνκα λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο θαη κε ηε ρξήζε 

πνηθίισλ έξγσλ, ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ πηζαλψλ 

δπζθνιηψλ θαη δπλαηνηήησλ ηνπο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ηεο θνηλσληθν-γλσζηηθήο 

ηνπο αλάπηπμεο.   

Χο πξνο ηνπο κεραληζκνχο θαη ηηο δηεξγαζίεο πνπ πηζαλφλ ζπλδένληαη κε ηηο 

δπζθνιίεο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηελ επεμεξγαζία, νλνκαζία θαη θαηαλφεζε 

ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ ζε άηνκα κε ζχλδξνκν Down, ηφζν ζην πιαίζην ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο, φζν θαη ζε πξνεγνχκελεο έξεπλεο, δελ ππάξρνπλ ζαθή 

ζπκπεξάζκαηα. Ζ Kasari θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο (2001) ππέζεζαλ φηη νη δπζθνιίεο 
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πνπ παξαηήξεζαλ ζηελ επεμεξγαζία ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ ζε παηδηά κε 

ζχλδξνκν Down ζπγθξηηηθά κε παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο, πηζαλφλ ζρεηίδνληαλ κε 

ηελ πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ησλ ζρεηηθψλ κε ζπλαηζζήκαηα εξεζηζκάησλ ζην 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ησλ παηδηψλ απηψλ. Οη Wishart θαη Pitcairn (2000), αλέθεξαλ 

φηη νη ιφγνη γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ παξαηήξεζαλ ζε παηδηά κε ζχλδξνκν Down ζηελ 

επεμεξγαζία ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ, πηζαλφηαηα πξνθιήζεθαλ απφ κία 

λεπξνινγηθήο θχζεσο δηαηαξαρή ή ζπλδένληαλ κε ηελ χπαξμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

ειιείκκαηνο ζηελ θαηαλφεζε θαη αλαγλψξηζε ζπλαηζζεκάησλ. Ζ Hippolyte θαη νη 

ζπλεξγάηεο ηεο (2008) ππνζηήξημαλ φηη νη ρακειέο επηδφζεηο ελειίθσλ κε ζχλδξνκν 

Down πηζαλφλ ζπλδένληαλ  κε ηηο ζχλζεηεο ελλνηνινγηθά νδεγίεο νξηζκέλσλ έξγσλ, 

ελψ δελ απέθιεηζαλ ηελ πηζαλφηεηα χπαξμεο ζπγθεθξηκέλνπ ειιείκκαηνο ζε ζρέζε 

κε ηελ επεμεξγαζία ζπλαηζζεκάησλ. Οη ίδηνη εξεπλεηέο (Hippolyte, Barisnikov, & 

Van der Linden, 2008), εληφπηζαλ ηελ χπαξμε ζεηηθήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο 

αλαγλψξηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηεο έθπιεμεο, φπσο θαη ηεο αλαγλψξηζεο 

νπδέηεξσλ εθθξάζεσλ, κε ηηο επηδφζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δνθηκαζία 

θαηαλφεζεο ιεμηινγίνπ. Με βάζε ηα επξήκαηα ηεο πξνεγνχκελεο απηήο έξεπλαο, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζα κπνξνχζαλ, κειινληηθά θαη κε κεγαιχηεξν 

αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ, λα εκπινπηηζηνχλ κε ηνλ έιεγρν ηεο πηζαλήο ζρέζεο κεηαμχ 

ησλ επηδφζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ζχλδξνκν Down ζηελ νλνκαζία 

ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ επηδφζεψλ ηνπο ζε έξγα θαηαλφεζεο θαη 

παξαγσγήο γιψζζαο, δεδνκέλνπ ηνπ ηδηαίηεξνπ γισζζηθνχ πξνθίι ησλ αηφκσλ κε 

ζχλδξνκν Down (Abbeduto, Warren, & Conners, 2007).  

Ζ εθηίκεζε ησλ δπζθνιηψλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ελειίθσλ κε ζχλδξνκν 

Down ζηελ νλνκαζία ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο αλαπηπμηαθήο πνξείαο ηεο ηθαλφηεηαο επεμεξγαζίαο 

ζπλαηζζεκάησλ ζηνλ πιεζπζκφ απηφ. Δπηπιένλ, ηα επξήκαηα ζρεηηθψλ εξεπλψλ ζα 

κπνξνχζαλ λα ζπλεηζθέξνπλ νπζηαζηηθά ζηελ νξγάλσζε θαηάιιεισλ παξεκβάζεσλ 

πνπ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ αηφκσλ κε ζχλδξνκν 

Down θαη εηδηθφηεξα ησλ δεμηνηήησλ ηνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αλάπηπμε 

πνηνηηθψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ (Hodapp & Des Jardin, 2002. Iarocci, Yager, 

Rombough, & McLaughlin, 2008). Δίλαη γεγνλφο πσο, γεληθφηεξα γηα ηα άηνκα κε 

λνεηηθή θαζπζηέξεζε, ε έληαμε θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε γεληθή ηάμε ζπλδέεηαη κε 

ηδηαίηεξεο πξνθιήζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο (Cutts & 

Sigafoos, 2001). πλεπψο, έξεπλεο πνπ εζηηάδνπλ ζηε κειέηε ηεο επεμεξγαζίαο 
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ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ πξνζψπσλ κέζα απφ κία αλαπηπμηαθή πξννπηηθή, ζα 

κπνξνχζαλ λα παξέρνπλ ζεκαληηθή πιεξνθφξεζε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαηαιιήισλ 

εθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ θαη πξαθηηθψλ αμηνιφγεζεο κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε 

ησλ αηφκσλ κε ζχλδξνκν Down ζηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε επηηπρεκέλσλ 

θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ ζε εθπαηδεπηηθφ πιαίζην (Cebula, Moore, & Wishart,  

2010. Hodapp & Des Jardin, 2002. Iarocci, Yager, Rombough, & McLaughlin, 2008. 

Soresi & Nota, 2000). 

 Ζ αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο ηθαλφηεηαο θαηαλφεζεο θαη επεμεξγαζίαο 

ζπλαηζζεκάησλ δελ έρεη εξεπλεζεί επαξθψο ζε παηδηά θαη ελειίθνπο κε ζχλδξνκν 

Down. Παξάιιεια, νη δπζθνιίεο πνπ θαίλεηαη λα αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα απηά 

ζηελ επεμεξγαζία ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ πξνζψπσλ, ε θχζε ησλ ζρεηηθψλ 

δπζθνιηψλ, φπσο θαη νη αηνκηθνί ή θαη θνηλσληθνί παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα ηελ 

επεξεάδνπλ, ρξήδνπλ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζα 

ζπκβάιιεη ε εθπφλεζε λέσλ κεζνδνινγηθά ηζρπξψλ κειεηψλ, νη νπνίεο ζα 

δηεξεπλήζνπλ ηελ πηζαλή χπαξμε ελφο πξνηχπνπ ζηηο απαληήζεηο ησλ αηφκσλ κε 

ζχλδξνκν Down ζε έξγα επεμεξγαζίαο ζπλαηζζεκάησλ, θαζψο θαη ηελ αλαπηπμηαθή 

πνξεία ησλ πηζαλψλ δπζθνιηψλ θαη δπλαηνηήησλ ηνπο ζηνλ ηνκέα απηφ. Σα επξήκαηα 

αλάινγσλ εξεπλψλ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο 

θαηάιιειεο ππνζηήξημεο ησλ αηφκσλ κε ζχλδξνκν Down γηα ηε βειηίσζε ησλ 

θνηλσληθψλ ηνπο δεμηνηήησλ θαη ηεο αλάινγεο  ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο, ηφζν ζε 

εθπαηδεπηηθφ πιαίζην, φζν θαη γεληθφηεξα ζην θνηλσληθφ πιαίζην. 
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Πεξίιεςε: Οη δπζθνιίεο ζηνλ πξνθνξηθφ ή/θαη ζην γξαπηφ ιφγν 

ζπλνδεχνληαη απφ ζπλαηζζεκαηηθά θαη ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα θαζψο θαη 

δχζθνιε ζπκπεξηθνξά. ηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα κειεηήζεη ηε ζρέζε 

αλάκεζα ζηε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο (ΓΔΠ-Τ), ηα ζπλαηζζεκαηηθά 

πξνβιήκαηα, ηε δηαηαξαρή δηαγσγήο, ηα πξνβιήκαηα κε ηνπο ζπλνκειίθνπο, ηε 

ζεηηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη ηελ θαηάζιηςε ζε παηδηά κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο.  

Δξεπλήζεθε ε ζπλάθεηα ησλ κεηαβιεηψλ ζε καζεηέο κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο, 

θαη ε αιιειεπίδξαζε αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ πνπ αλήθνπλ ζηηο παξαπάλσ νκάδεο σο 

πξνο ηε ΓΔΠ-Τ, ηα ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα, ηε δηαηαξαρή δηαγσγήο, ηα 

πξνβιήκαηα κε ηνπο ζπλνκειίθνπο, ηε ζεηηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη ηελ 

θαηάζιηςε. Ζ πεηξακαηηθή νκάδα απνηεινχληαλ απφ 69 καζεηέο, 44 αγφξηα θαη 25 

θνξίηζηα απφ ηελ πξψηε έσο ηελ έθηε δεκνηηθνχ θαη ε νκάδα ειέγρνπ απφ 69 

mailto:chrysoulapavlou@yahoo.com
mailto:emorfidi@cc.uoi.gr
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καζεηέο, ίδηαο ειηθίαο θαη θχινπ. Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, 

ζπκπιεξψζεθε απφ δαζθάινπο ησλ καζεηψλ ζε θαλνληθέο ηάμεηο θαη ηάμεηο έληαμεο.  

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ππάξρεη κεγαιχηεξε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηε 

ΓΔΠ-Τ, ηα ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα, ηε δηαηαξαρή δηαγσγήο, ηα πξνβιήκαηα κε 

ηνπο ζπλνκειίθνπο, ηε ζεηηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη ηελ θαηάζιηςε ζηνπο 

καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Αθφκε, ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ 

καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη καζεηψλ ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηελ 

εθδήισζε ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη ζπκπεξηθνξηθψλ δπζθνιηψλ. Βξέζεθαλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζε φιεο ηηο κεηαβιεηέο πνπ εμεηάζηεθαλ, ελψ δε βξέζεθαλ ζεκαληηθέο 

αιιειεπηδξάζεηο αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο σο πξνο 

ηηο παξαπάλσ κεηαβιεηέο. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα, 

ζπκπεξηθνξηθά πξνβιήκαηα, θαηάζιηςε. 

 

 1. Δηζαγσγή 

Έξεπλεο ζε παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο έδεημαλ φηη νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

ζπλνδεχνληαη ζπλήζσο απφ ηελ εκθάληζε Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο-

Τπεξθηλεηηθφηεηαο (ΓΔΠ-Τ), θνηλσληθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη ζπκπεξηθνξηθψλ 

πξνβιεκάησλ (Lerner & Johns, 2009). Γηαρξνληθέο έξεπλεο ζε παηδηά κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο βξήθαλ πςειά πνζνζηά ΓΔΠ-Τ, ζπλαηζζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ, 

δηαηαξαρήο δηαγσγήο, πξνβιεκάησλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο θαη ρακειά πνζνζηά 

ζεηηθήο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο (prosocial behavior) ζχκθσλα κε απαληήζεηο 

γνληψλ θαη δαζθάισλ (Lindsay, Dockrell & Strand, 2007. Lindsay & Dockrell, 2000).  

Πην ζπγθεθξηκέλα, πνζνζηφ 70% ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

εθδειψλεη θαη ζπκπηψκαηα ΓΔΠ-Τ (Kooistra et al., 2005. Cohen et al., 2000. Mayes, 

Calhoun & Crowell, 2000), ελψ ηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ εθδειψλνπλ 

ΓΔΠ-Τ παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα ζηε ρξήζε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη γεληθφηεξα 

δπζθνιεχνληαη λα επηθνηλσλήζνπλ (Jakobson & Kikas, 2007. Pisecco et al., 2001). 

Δπίζεο βξέζεθε φηη εθδειψλνπλ ζπλαηζζεκαηηθά θαη ζπκπεξηθνξηθά πξνβιήκαηα ζε 

πνζνζηφ 50-75% ηνπ εμεηαδφκελνπ πιεζπζκνχ (Elksin & Elksin, 2004)· έρνπλ 

πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα εθδειψζνπλ ζπκπηψκαηα δηαηαξαρήο δηαγσγήο θαη 

γεληθφηεξα αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ζε ζρέζε κε ηα παηδηά ρσξίο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο (Sundhem & Voeller, 2004)· αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα κε 



255 

 

ζπλνκειίθνπο θαη απφξξηςε απφ ζπκκαζεηέο (Wiener, 2004. Wiener & Tardif, 

2004)· νη θηιίεο ηνπο είλαη ιηγφηεξν ζηαζεξέο (Wiener & Schneider, 2004) θαη 

ακνηβαίεο (Estell et al., 2008. Wiener, 2002), ελψ αληηκεησπίδνπλ κεγαιχηεξν 

θίλδπλν ζπκαηνπνίεζήο ηνπο απφ ζπλνκειίθνπο (Mishna, 2003) θαη γίλνληαη 

ζπρλφηεξα αληηθείκελν θνξντδίαο ζε ζρέζε κε παηδηά ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

(Marini, Fairbairn & Zuber, 2001). 

Έλα αθφκε ζηνηρείν πνπ έρεη απαζρνιήζεη ηνπο εξεπλεηέο απνηειεί ε 

δηαθνξνπνηεκέλε ζέζε γνλέσλ θαη δαζθάισλ γηα ηε ζεηηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά 

(prosocial behavior) ησλ παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Ζ έλλνηα ζεηηθή 

θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά (prosocial behavior) έρεη ζρέζε κε ηνλ αιηξνπηζκφ, 

ελδηαθέξνλ γηα ην ζπλάλζξσπν, πξνζθνξά βνήζεηαο ζε φζνπο έρνπλ αλάγθε, αλ 

κνηξάδνληαη ηα πξάγκαηά ηνπο, θαη αλ είλαη επγεληθνί (Stocks et al., 2008. Maner & 

Gaillioit, 2007). Δπίζεο, νη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο εθδειψλνπλ ζε 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα ζε ζρέζε κε καζεηέο ρσξίο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Palladino et al., 2000), πνπ απνδίδνληαη ζηελ έιιεηςε ηεο 

ηθαλφηεηάο ηνπο λα ζέηνπλ ζηφρνπο (Sideridis, 2007). 

Ζ έξεπλα φκσο γηα ηε ζρέζε ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη ζπκπεξηθνξηθψλ 

πξνβιεκάησλ ζε παηδηά κε δπζθνιίεο κάζεζεο πξέπεη λα εληζρπζεί αμηνπνηψληαο 

πνηθίια πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα.  

Ζ παξνχζα έξεπλα ζηνρεχεη λα δηεξεπλήζεη 

(1) ηε ζπζρέηηζε ηεο ΓΔΠ-Τ, ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ, ηεο 

δηαηαξαρήο δηαγσγήο, ησλ πξνβιεκάησλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο, ηεο ζεηηθήο 

θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο θαηάζιηςεο ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο.  

(2) αλ ππάξρνπλ δηαθνξέο αλάκεζα ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο σο πξνο ηηο παξαπάλσ κεηαβιεηέο, θαη  

(3) αλ ππάξρεη αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζε αγφξηα θαη θνξίηζηα κε θαη ρσξίο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο σο πξνο ηηο παξαπάλσ κεηαβιεηέο.  

 

 2. Μεζνδνινγία 

2.1 Γείγκα  

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 138 καζεηέο πνπ θνηηνχζαλ ζε φιεο ηηο 

ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ζε ζρνιεία ηεο πεξηνρήο ησλ Ησαλλίλσλ. Ζ πεηξακαηηθή νκάδα 

απνηεινχληαλ απφ 69 καζεηέο κε θάπνηα καζεζηαθή δπζθνιία 44 αγφξηα θαη 25 
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θνξίηζηα κε κέζν φξν ειηθίαο 10.22 (Σ.Α=1.41). Σελ νκάδα ειέγρνπ απνηέιεζαλ 44 

αγφξηα θαη 25 θνξίηζηα κε κέζν φξν ειηθίαο 9.84 (Σ.Α=1.34). 

 2.2 Δξγαιεία 

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα απνηειείηαη 

απφ δχν κέξε. Σν πξψην κέξνο απνηειεί ην Δξσηεκαηνιφγην Γπλαηνηήησλ θαη 

Γπζθνιηψλ (Strengths and Difficulties Questionnaire, SDQ, Goodman, 2001). Σν 

Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) είλαη έλα ζχληνκν εξσηεκαηνιφγην 

πνπ αθνξά ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηα ζπλαηζζήκαηα παηδηψλ θαη λέσλ θαζψο θαη ην 

είδνο ησλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνπλ κεηαμχ ηνπο. Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ κπνξεί 

λα ζπκπιεξσζεί απφ ηνπο γνλείο, ηνπο δαζθάινπο αιιά θαη απφ ηα ίδηα ηα παηδηά. Σν 

SDQ ππνινγίδεη πέληε δηαθνξεηηθέο θιίκαθεο: ΓΔΠ-Τ, πλαηζζεκαηηθά 

Πξνβιήκαηα, Γηαηαξαρή Γηαγσγήο, Πξνβιήκαηα κε ηνπο πλνκειίθνπο, θαη Θεηηθή 

Κνηλσληθή πκπεξηθνξά (prosocial behavior). Τπάξρνπλ ζπλνιηθά 25 εξσηήζεηο. Ζ 

θάζε θιίκαθα απνηειείηαη απφ 5 εξσηήζεηο. Ζ θάζε εξψηεζε έρεη ηξεηο πηζαλέο 

απαληήζεηο: “φρη αιεζέο”, “πεξίπνπ αιεζέο” θαη “ζίγνπξα αιεζέο” θαη ν βαζκφο γηα 

ηελ θάζε απάληεζε είλαη ην 1, ην 2 θαη ην 3 αληίζηνηρα. Ο ηειηθφο βαζκφο γηα ηελ 

θάζε θιίκαθα πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο. 

Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απνηειείηαη απφ 10 εξσηήζεηο θαη 

δεκηνπξγήζεθε γηα ηε κέηξεζε ηεο θαηάζιηςεο, βαζηδφκελν ζηα ζπκπηψκαηα ηεο 

θαηάζιηςεο φπσο ηα νξίδεη ην DSM-IV (1994). Ζ θάζε εξψηεζε έρεη ηξεηο πηζαλέο 

απαληήζεηο: “φρη αιεζέο”, “πεξίπνπ αιεζέο” θαη “ζίγνπξα αιεζέο” θαη o βαζκφο γηα 

ηελ θάζε απάληεζε είλαη 1, 2 θαη 3 αληίζηνηρα. Ο ηειηθφο βαζκφο θπκαίλεηαη απφ ην 0 

έσο ην 30.  

Ο βαζκφο αμηνπηζηίαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ .84 ζχκθσλα κε ην δείθηε 

Cronbach‟ s Alpha. 

  

 2.3 Γηαδηθαζία 

Σα εξσηεκαηνιφγηα πνπ αθνξνχζαλ παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ 

παξαθνινπζνχζαλ θαη ην ηκήκα έληαμεο ηνπ ζρνιείνπ ηνπο, ζπκπιεξψζεθαλ απφ 

ηνπο δαζθάινπο ησλ ηκεκάησλ έληαμεο. Σα εξσηεκαηνιφγηα πνπ αθνξνχζαλ παηδηά 

ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζπκπιεξψζεθαλ απφ ην δάζθαιν ηεο ηάμεο ηνπο. Ήηαλ 

απζηεξά αλψλπκα θαη ζπκπιεξψζεθαλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ελφο ζρνιηθνχ έηνπο. 
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 3. Απνηειέζκαηα  

Γηα λα δηεξεπλεζεί αλ ππάξρεη ζπλάθεηα αλάκεζα ζηε ΓΔΠ-Τ, ηα 

ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα, ηε δηαηαξαρή δηαγσγήο, ηα πξνβιήκαηα κε ηνπο 

ζπλνκήιηθνπο, ηε ζεηηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη ηελ θαηάζιηςε ζε καζεηέο κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ρξεζηκνπνηήζεθε ν δείθηεο 

Pearson r. ηνλ Πίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα.  

 

 Πίλαθαο 1. πζρεηίζεηο αλάκεζα ζηε ΓΔΠ-Τ, ηα ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα, 

ηε δηαηαξαρή δηαγσγήο, ηα πξνβιήκαηα κε ηνπο ζπλνκειίθνπο, ηε ζεηηθή θνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά θαη ηελ θαηάζιηςε ζηνπο καζεηέο κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

ΥΜΓ 

ΜΓ 

ΓΔΠ-

Τ 

πλαηζζεκαηηθά 

Πξνβιήκαηα 

Γηαηαξαρή 

Γηαγσγήο 

Πξνβιήκαηα 

κε  

πλνκειίθνπο 

Θεηηθή 

Κνηλσληθή 

πκπεξηθνξά 

Καηάζιηςε 

ΓΔΠ-Τ -  .16 .75** .44** -.52** .04 

πλαηζζεκαηηθά 

Πξνβιήκαηα 

 .10 - .12  .11 -.10  .31** 

Γηαηαξαρή  

Γηαγσγήο 

.55**  -.01 - .43** -.53** -.04 

Πξνβιήκαηα κε  

πλνκειίθνπο 

.26*  .30* .38** - -.56** .14 

Θεηηθή 

Κνηλσληθή 

πκπεξηθνξά 

-

.44** 

 .05 -.63** -.36** - .09 

Καηάζιηςε .30*  .50**  .21 .31** -.21  

 ** επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0.01 

 * επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0.05 

 ΜΓ= παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ΥΜΓ= παηδηά ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο  

 

πσο κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε απφ ηνλ πίλαθα ππάξρεη κεγαιχηεξε 

ζχλδεζε αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη ζπκπεξηθνξηθψλ 

πξνβιεκάησλ ζηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο απφ φηη ζηα παηδηά ρσξίο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Δηδηθφηεξα, ειέγρζεθαλ 15 ζπλάθεηεο ζηα παηδηά κε 
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καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ζηα παηδηά ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, αληίζηνηρα. Απφ 

ηηο 15 ζπλάθεηεο ζηελ νκάδα ησλ παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, νη 10 ήηαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. ηελ νκάδα ησλ παηδηψλ ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο απφ ηηο 

15 ζπλάθεηεο, νη 7 ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο.  

Απφ ηα απνηειέζκαηα πξνθχπηεη φηη ε ΓΔΠ-Τ ζρεηίδεηαη κε ηε δηαηαξαρή 

δηαγσγήο, ηα πξνβιήκαηα κε ηνπο ζπλνκειίθνπο θαη ηε ζεηηθή θνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά (αξλεηηθά), θαη ζηηο δπν νκάδεο παηδηψλ. Δπίζεο, ε θαηάζιηςε 

ζπλδέεηαη κε ηα ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα, θαη ε ζεηηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά 

(αξλεηηθά) κε ηα πξνβιήκαηα κε ηνπο ζπλνκειίθνπο, ελψ ε δηαηαξαρή δηαγσγήο θαη 

κε ηηο δχν. 

κσο κφλν ζηελ νκάδα ησλ παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ε θαηάζιηςε 

ζπλδέεηαη κε ηε ΓΔΠ-Τ θαη ηα πξνβιήκαηα κε ηνπο ζπλνκειίθνπο, ελψ νξηαθά δελ 

εκθαλίζηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κε ηε δηαηαξαρή δηαγσγήο θαη ηε ζεηηθή 

θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά (αξλεηηθά). Φαίλεηαη φηη παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

ηείλνπλ λα εθδειψλνπλ πην εθηεηακέλα ζπλαηζζεκαηηθά θαη ζπκπεξηθνξηθά 

πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε ζπκκαζεηέο ηνπο ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο.  

Γηα λα ειεγρζεί αλ ππάξρνπλ δηαθνξέο αλάκεζα ζε παηδηά κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο θαη παηδηά ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο σο πξνο ηε ΓΔΠ-Τ, ηα 

ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα, ηε δηαηαξαρή δηαγσγήο, ηα πξνβιήκαηα κε ηνπο 

ζπλνκήιηθνπο, ηε ζεηηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη ηελ θαηάζιηςε, αιιά θαη λα 

αληρλεπηνχλ πηζαλέο αιιειεπηδξάζεηο, ρξεζηκνπνηήζεθε ακθίδξνκε Αλάιπζε 

Γηαζπνξάο (two-way ANOVA).  

ηνλ Πίλαθα 2 παξνπζηάδνληαη κέζνη φξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο φισλ ησλ 

κεηαβιεηψλ αλά θχιν θαη νκάδα. ηνλ Πίλαθα 3 παξνπζηάδνληαη απνηειέζκαηα 

ακθίδξνκεο Αλάιπζεο Γηαζπνξάο φπνπ ειέγρνληαη νη δηαθνξέο ζε θχιν θαη νκάδα, 

θαζψο θαη νη πηζαλέο αιιειεπηδξάζεηο.  

 

Πίλαθαο 2. Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο αλά θύιν θαη νκάδα 

 Φχιν Μ.Ο Σ.Α 

 

 

Γηαηαξαρή 

Αγφξη ΜΓ 

Αγφξη ΥΜΓ 

χλνιν 

11.52 

 6.36 

10.44 

2.38 

2.74 

2.77 
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 Φχιν Μ.Ο Σ.Α 

Διιεηκκαηηθήο  

Πξνζνρήο- 

Τπεξθηλεηηθφηεηα 

Κνξίηζη ΜΓ 

Κνξίηζη 

ΥΜΓ 

χλνιν 

10.64 

 8.04 

 9.34 

2.05 

2.49 

2.61 

 

 

πλαηζζεκαηηθά  

Πξνβιήκαηα 

Αγφξη ΜΓ 

Αγφξη ΥΜΓ 

χλνιν 

 8.77 

 6.18 

 7.48 

2.97 

1.22 

2.60 

Κνξίηζη ΜΓ 

Κνξίηζη 

ΥΜΓ 

χλνιν 

 9.72 

 7.16 

 8.44 

2.70 

2.19 

2.75 

 

 

Γηαηαξαρή 

Γηαγσγήο 

Αγφξη ΜΓ 

Αγφξη ΥΜΓ 

χλνιν 

 8.50 

 7.20 

 7.85 

2.35 

2.05 

2.29 

Κνξίηζη ΜΓ 

Κνξίηζη 

ΥΜΓ 

χλνιν 

 8.04 

 6.44 

 7.24 

2.26 

1.60 

2.10 

 

 

Πξνβιήκαηα κε 

πλνκήιηθνπο 

Αγφξη ΜΓ 

Αγφξη ΥΜΓ 

χλνιν 

 9.57 

 7.61 

 8.59 

2.24 

2.04 

2.35 

Κνξίηζη ΜΓ 

Κνξίηζη 

ΥΜΓ 

χλνιν 

 9.96 

 6.44 

 8.20 

3.22 

1.26 

3.00 

 

 

Θεηηθή Κνηλσληθή 

πκπεξηθνξά 

Αγφξη ΜΓ 

Αγφξη ΥΜΓ 

χλνιν 

10.39 

12.34 

11.36 

2.41 

2.04 

2.43 

Κνξίηζη ΜΓ 

Κνξίηζη 

ΥΜΓ 

χλνιν 

11.00 

13.28 

12.14 

3.00 

2.11 

2.81 
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 Φχιν Μ.Ο Σ.Α 

 

 

Καηάζιηςε 

Αγφξη ΜΓ 

Αγφξη ΥΜΓ 

χλνιν 

16.07 

 6.68 

11.38 

4.70 

6.50 

7.36 

Κνξίηζη ΜΓ 

Κνξίηζη 

ΥΜΓ 

χλνιν 

16.20 

 8.64 

12.42 

3.96 

5.79 

6.22 

 ΜΓ= παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

 ΥΜΓ= παηδηά ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

 

Απφ ηα απνηειέζκαηα πξνθχπηεη φηη ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο αλάκεζα ζε καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη καζεηέο ρσξίο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο σο πξνο ηε ΓΔΠ-Τ, ηα ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα, ηε 

δηαηαξαρή δηαγσγήο, ηα πξνβιήκαηα κε ηνπο ζπλνκειίθνπο, ηε ζεηηθή θνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά θαη ηελ θαηάζιηςε.  

Αιιειεπηδξάζεηο ζε αγφξηα θαη θνξίηζηα κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

σο πξνο ηηο παξαπάλσ κεηαβιεηέο δελ αληρλεχηεθαλ.  

 

Πίλαθαο 3. Απνηειέζκαηα ακθίδξνκεο Αλάιπζεο Γηαζπνξάο 

 Βαζκνί Διεπζεξίαο Μέζν Σεηξάγσλν F 

Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο-Τπεξθηλεηηθφηεηα (ΓΔΠ-Τ) 

Φχιν 

ΜΓ\ ΥΜΓ 

Φχιν x ΜΓ\ΥΜΓ 

Λάζνο 

 1 

 1 

 1 

134 

 38.80 

180.53 

 1.55 

 6.11 

 6.34* 

29.51*** 

 .25 

πλαηζζεκαηηθά Πξνβιήκαηα 

Φχιν 

ΜΓ\ ΥΜΓ 

Φχιν x ΜΓ\ΥΜΓ 

Λάζνο 

 1 

 1 

 1 

134 

 29.55 

211.48 

 .01 

 5.48 

 5.39* 

 36.57*** 

 .001 

Γηαηαξαρή Γηαγσγήο 
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Φχιν 

ΜΓ\ ΥΜΓ 

Φχιν x ΜΓ\ΥΜΓ 

Λάζνο 

 1 

 1 

 1 

134 

11.95 

66.82 

 .73 

 4.51 

 2.65 

14.79*** 

 .16 

Πξνβιήκαηα κε πλνκήιηθνπο 

Φχιν 

ΜΓ\ ΥΜΓ 

Φχιν x ΜΓ\ΥΜΓ 

Λάζνο 

 1 

 1 

 1 

134 

 4.87 

238.89 

 19.53 

 5.10 

 .95 

46.78*** 

 3.83 

Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά 

Φχιν 

ΜΓ\ ΥΜΓ 

Φχιν x ΜΓ\ΥΜΓ 

Λάζνο 

 1 

 1 

 1 

134 

 19.21 

142.93 

 .84 

 5.66 

 3.42 

25.42*** 

 .15 

Καηάζιηςε 

Φχιν 

ΜΓ\ ΥΜΓ 

Φχιν x ΜΓ\ΥΜΓ 

Λάζνο 

 1 

 1 

 1 

134 

 34.81 

2289.11 

 26.58 

 29.53 

 1.18 

77.50*** 

 .90 

 * p< .05 **p< .01 ***p< .001 

 ΜΓ= παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ΥΜΓ= παηδηά ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

 

πλνιηθά, ηα αγφξηα δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα θνξίηζηα σο πξνο ηε ΓΔΠ-Τ, 

κε ηα αγφξηα λα εθδειψλνπλ πςειφηεξα πνζνζηά ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα. Δλψ ηα 

θνξίηζηα δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα αγφξηα σο πξνο ηα ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα.  

 

4. πδήηεζε  

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζπκθσλνχλ κε αληίζηνηρα άιισλ 

εξεπλψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο εμαηηίαο ηεο 

έιιεηςεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο, δπζθνιεχνληαη λα ρηίζνπλ δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο θαη αληηκεησπίδνπλ ζπλαηζζεκαηηθά 

πξνβιήκαηα, ηα νπνία κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ θαηάζιηςε θαη νπζηαζηηθά ζε 
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πξνβιήκαηα κε ηνπο ζπλνκειίθνπο θαη θνηλσληθή απνκφλσζε (McNulty et al., 2003. 

Martinez & Semrud-Clikeman, 2004. Sundheim & Voeller, 2004).  

Λφγσ δηαηαξαρψλ δηαγσγήο απνξξίπηνληαη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο (Lane et al., 2007. Beg, Casey & Saunders, 2007) θαη έρνπλ 

απμεκέλεο πηζαλφηεηεο γηα εθδήισζε ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη ζπκπεξηθνξηθψλ 

πξνβιεκάησλ ζηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπο (Shea & Wiener, 2003). Ζ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ππεξθηλεηηθφηεηαο θαη ηεο δηαηαξαρήο δηαγσγήο 

πνπ βξέζεθε, ζπκθσλεί κε ην εχξεκα φηη ηα παηδηά κε ΓΔΠ-Τ εθδειψλνπλ 

πξνθιεηηθή θαη δηαζπαζηηθή ζπκπεξηθνξά (McGillivray & Baker, 2009), ελψ απηά 

ηα πνζνζηά είλαη πςειφηεξα ζηα αγφξηα (Biederman et al., 2002). Δπίζεο 

επηβεβαηψζεθε ε ζχλδεζε αλάκεζα ζηα ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο θαη ΓΔΠ-Τ πνπ 

κπνξεί λα εθδειψλνπλ παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Morris et al., 2009. 

Crawford et al., 2006). 

Ζ ππφζεζε φηη ππάξρεη ζρέζε θχινπ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ κε 

ηα θνξίηζηα λα εθδειψλνπλ πςειφηεξα πνζνζηά ζπλαηζζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ ζε 

ζρέζε κε ηα αγφξηα επαιεζεχηεθε, απνηέιεζκα ζχκθσλν κε κειέηε πνπ αλαθέξεη φηη 

ηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο εθδειψλνπλ ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα κε ηα 

θνξίηζηα λα αληηκεησπίδνπλ ζε δηπιάζην πνζνζηφ απηφ ηνλ θίλδπλν (Svetaz, Ireland 

& Blum, 2000).  

Σέινο, ε ππφζεζε φηη ππάξρεη ζρέζε θχινπ θαη θαηάζιηςεο κε ηα θνξίηζηα λα 

εθδειψλνπλ πςειφηεξα πνζνζηά, δελ επηβεβαηψζεθε, απνηέιεζκα ζχκθσλν κε 

έξεπλα πνπ δηαπηζηψλεη φηη δελ ππάξρεη δηαθνξά σο πξνο ην θχιν ζηελ εθδήισζε 

θαηάζιηςεο ζε παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Frojd et al., 2007). Βέβαηα ππάξρνπλ 

έξεπλεο πνπ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα παξαπάλσ επξήκαηα, βάζεη ησλ νπνίσλ ηα 

θνξίηζηα ζρνιηθήο ειηθίαο εθδειψλνπλ πςειφηεξα πνζνζηά θαηαζιηπηηθήο 

ζπκπησκαηνινγίαο ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα, αλεμαξηήησο αλ αλήθνπλ ζηελ νκάδα ησλ 

παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ή ζηελ νκάδα ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Heath 

& Ross, 2000. Willut & Pennington, 2000). 

Αλ θαη ε αδπλακία γελίθεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

έξεπλαο είλαη πξνθαλήο, εμαηηίαο ηνπ ζρεηηθά κηθξνχ αξηζκνχ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

θαη ηεο έιιεηςεο εξσηεκαηνινγίσλ ζπκπιεξσκέλσλ απφ ηνπο γνλείο, σζηφζν ηα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ, ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ απφ γνλείο, 

δαζθάινπο θαη άιινπο εηδηθνχο. Δίλαη ζαθέο φηη πξνθεηκέλνπ λα κελ 

πεξηζσξηνπνηεζνχλ ηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο πξέπεη φινη νη εκπιεθφκελνη, 
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γνλείο, εθπαηδεπηηθνί θαη άιινη εηδηθνί, λα βνεζήζνπλ εγθαίξσο, ζηεξίδνληάο ηα ηφζν 

ζηηο καζεζηαθέο ηνπο αλάγθεο φζν θαη ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο δπζθνιίεο θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά.  
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ηεο ζεηηθήο ςπρνινγίαο αλαπηχρζεθε έλα δηαγλσζηηθφ εξγαιείν (ε θιίκαθα 

πλαηζζεκαηηθήο Δπεμίαο Παηδηώλ Πξνζρνιηθήο Ζιηθίαο) πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηνπ 

νπνίνπ ήηαλ ε αξρηθή εθηίκεζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ ζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ 

εθδειψλνπλ ηα κηθξά παηδηά θαη νη νπνίεο έρεη δηαθαλεί φηη πξνάγνπλ ηελ 

ςπρνινγηθή πγεία ζην αλαπηπζζφκελν άηνκν. Νεπηαγσγνί θαη λεπηνβξεθνθφκνη απφ 

λεπηαγσγεία θαη παηδηθνχο ζηαζκνχο πνπ επηιερζήθαλ ηπραία απφ φιεο ηηο 

γεσγξαθηθέο πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο, εθηίκεζαλ ηε ζπκπεξηθνξά 1293 παηδηψλ 

ειηθίαο 3 έσο 6 εηψλ. ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη κηα πξψηε παξνπζίαζε ησλ έμη 

παξαγφλησλ πνπ αλαδείρζεθαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ: Φηινθνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά θαη επηθνηλσλία, Έιεγρνο δηάζεζεο-απζφξκεηεο ζπκπεξηθνξάο, 

Πξνζνρή-ζπγθέληξσζε-επηκνλή, πλεξγαζία ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο, ρέζε παηδηνχ-

παηδαγσγνχ, Πξσηνβνπιία. Δπίζεο ζπδεηείηαη ε ζθνπηκφηεηα θαη ρξεζηκφηεηα ελφο 

ηέηνηνπ εξγαιείνπ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαηά ηελ κεηάβαζε ηνπ παηδηνχ απφ ην 

πξνζρνιηθφ ζην ζρνιηθφ πιαίζην. 

Λέμεηο-θιεηδηά: ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα & επεμία, πξνζρνιηθή ειηθία 

 

1. Δηζαγσγή 

Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο θαη κέζεο παηδηθήο ειηθίαο, αιιά θαη θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο γεληθφηεξα, ηα άηνκα έξρνληαη αληηκέησπα κε δχζθνιεο ή/θαη 
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απεηιεηηθέο θαηαζηάζεηο, δηάθνξα θνηλσληθά πξνβιήκαηα θαη αληημνφηεηεο, ηα νπνία 

αζθνχλ έληνλε ςπρνινγηθή πίεζε (Dryfoos, 1990. Hamburg, 1992. Huston, 1991. 

Lerner, 1995. Masten, 1992. National Research Council, 1993a,b). ηελ πξνζπάζεηά 

ηνπο λα αληηκεησπίζνπλ ηέηνηεο ή θαη πην έληνλεο ζπλζήθεο, αιιά θαη ππφ ηελ 

επίδξαζε άιισλ παξαγφλησλ, ελδνγελψλ ή επξχηεξσλ θνηλσληθψλ, δηαπηζηψλεηαη φηη 

φιν θαη πεξηζζφηεξα παηδηά θαη λένη ζηηο δπηηθέο εθβηνκεραληζκέλεο θνηλσλίεο, φπνπ 

θαη ππάξρνπλ αξθεηά δηαζέζηκα ζηνηρεία, εθδειψλνπλ θάπνηνπ ηχπνπ πξνβιήκαηα, 

ηφζν ζε επίπεδν ςπρνπαζνινγίαο (ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο, δηαηαξαρέο δηαγσγήο 

θηι.) φζν θαη θνηλσληθψλ απνθιίζεσλ (Zubrick et al., 1995). Οη δηαηαξαρέο δε πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηελ παηδηθή ειηθία θαη εθεβεία αξθεηέο θνξέο απνηεινχλ ηνλ 

πξνάγγειν δηαθφξσλ δηα-βίνπ δπζθνιηψλ θαη δπζιεηηνπξγηψλ ζε επίπεδν ςπρηθήο 

δσήο θαη θνηλσληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ αηφκνπ. 

Οη εξεπλεηέο παξαδνζηαθά επηθέληξσλαλ ην ελδηαθέξνλ ησλ κειεηψλ ηνπο ζε 

άηνκα ηα νπνία βίσλαλ ήδε ηέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα κε ζηφρν λα εληνπίζνπλ ηνπο 

παξάγνληεο εθείλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο θαηαζηάζεηο απηέο θαη νη νπνίνη είλαη 

γλσζηνί σο επαπεηιεηηθνί παξάγνληεο (risk factors). Σν ζπγθεθξηκέλν ξεχκα 

κειεηψλ/πξνζεγγίζεσλ εθπξνζσπεί ηελ αξρηθή παξάδνζε ηνπ πεδίνπ ηεο εμειηθηηθήο 

ςπρνπαζνινγίαο, ε νπνία εζηηάδεη ζηελ αλίρλεπζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ησλ πεγψλ 

ηνπ κε απψηεξν ζηφρν ηελ πξφιεςε θαη ηελ παξέκβαζε.  

Χζηφζν, δελ αλαπηχζζνπλ φια ηα παηδηά πνπ βηψλνπλ αληημνφηεηεο πξφβιεκα ή 

ςπρνθνηλσληθή δπζρέξεηα (βι. γηα παξάδεηγκα Antonovsky, 1979. Lamprecht & 

Johnen, 1994. Βι. επίζεο Becker et al., 1996, φπ. αλαθ. ζην Mayr & Ulich, 1999). 

Μηα πξνθαλήο εξκελεία, είλαη ε ιεηηνπξγία παξαγφλησλ πνπ δξνπλ, σο έλα βαζκφ, 

αληηζηαζκηζηηθά θαη δελ επηηξέπνπλ, αλαζηέιινπλ ηελ αλάπηπμε πξνβιεκάησλ ή 

πξνζηαηεύνπλ ηα άηνκα απφ ηελ εθδήισζε δηαηαξαρψλ/δπζιεηηνπξγηψλ. Οη 

παξάγνληεο απηνί επηηξέπνπλ ζηα άηνκα λα αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο 

πξνθιήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ην ζηξεο πνπ πξνθαιείηαη απφ απηέο θαη, θαηά 

ζπλέπεηα, θαίλεηαη λα ζπκβάινπλ ζηελ ςπρηθή πγεία θαη επεμία ησλ αηφκσλ 

(πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο), αθφκα θη φηαλ βξίζθνληαη αληηκέησπα κε πξαγκαηηθά 

δπζρεξείο ζπλζήθεο. Σα άηνκα ησλ νπνίσλ ε ζπκπεξηθνξά αληαλαθιά απηνχο ηνπο 

πξνζηαηεπηηθνχο παξάγνληεο ηείλνπλ λα έρνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα παξά ην ζηξεο 

πνπ βηψλνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ζπλζήθεο πνπ βηψλνπλ είλαη εμαηξεηηθά 

δχζθνιεο θαη αληίμνεο ραξαθηεξίδνληαη σο ςπρηθά αλζεθηηθά.  
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Σν ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ γηα απηνχο ηνπο πξνζηαηεπηηθνχο παξάγνληεο 

ζεκαηνδνηεί ηελ αλάπηπμε ελφο δεχηεξνπ ξεχκαηνο. Απψηεξνο ζηφρνο θαη ζε απηφ ην 

ξεχκα ησλ εξεπλεηηθψλ πξνζπαζεηψλ απνηέιεζε ε πξψηκε πξφιεςε θαη παξέκβαζε, 

αιιά κε δηαθνξεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ· απηνχ πνπ εζηηάδεη ζηε αλάπηπμε ησλ 

δπλαηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ θαη ηελ ζεηηθή ςπρνινγία ηνπ αηφκνπ (Selingman, 

1995. Selingman et al., 2005). Οη ηππηθέο κνξθέο παξέκβαζεο πεξηιακβάλνπλ, 

κεηαμχ άιισλ, ηελ παξνρή επθαηξηψλ ζηα κηθξά παηδηά λα εδξαηψζνπλ ζρέζεηο κε 

ππνζηεξηθηηθνχο ελήιηθεο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο ζεηηθά κνληέια ή κέληνξεο, ηελ 

αλάπηπμε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο (ζρνιέο) γνλέσλ πνπ έρνπλ ζηφρν λα 

βνεζήζνπλ ηνπο γνλείο λα πξνάγνπλ ηελ αλζεθηηθφηεηα, θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

επαγγεικαηηψλ πνπ αζρνινχληαη κε κηθξά παηδηά πάλσ ζε ηξφπνπο/ηαθηηθέο πνπ 

ελζαξξχλνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο απηνλνκίαο, ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηεο απηo-

απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηα παηδηά.  

Σν ζρεηηθφ εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ αθνξά θαη ηελ θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή 

«επάξθεηα» ησλ κηθξψλ παηδηψλ, ζηνηρείν πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ζεηηθή αλαπηπμηαθή 

θαη αθαδεκατθή πνξεία ελφο αηφκνπ (Rutter, 1987) θαη κε ηελ εηνηκόηεηά ηνπ λα 

πξνζαξκνζηεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο ζην μεθίλεκα ηεο πνξείαο 

ηνπ ζην ζρνιείν. Δίλαη πιένλ γλσζηφ φηη ηα παηδηά πνπ μεθηλνχλ ην λεπηαγσγείν αιιά 

θαη ην δεκνηηθφ ζρνιείν ρσξίο λα έρνπλ θηάζεη ζε θάπνην ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν 

επάξθεηαο σο πξνο ηηο θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο βξίζθνληαη 

αληηκέησπα κε δηάθνξα πξνβιήκαηα θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο αιιά 

θαη κεηά απφ απηή.  

Σα ζηνηρεία απηά ζπλδένληαη επίζεο θαη κε ηελ έλλνηα ηεο επεμίαο (well-being), ε 

νπνία έιθεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ θαηλνκελνινγηθή ζεψξεζε ησλ Maslow θαη Rogers. 

Σφζν γηα ηνπο γνλείο φζν θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ε επεμία ησλ παηδηψλ είλαη 

έλαο χςηζηνο ζηφρνο θαη έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο δείθηεο πνηφηεηαο γηα θάζε 

εθπαηδεπηηθφ πιαίζην θαη δηαδηθαζία. Οη εθπαηδεπηηθνί αλακέλεηαη λα παξαηεξνχλ 

θαη λα εληζρχνπλ ηελ επεμία θάζε παηδηνχ. Απηφ σζηφζν δελ είλαη εχθνιε δνπιεηά. Ζ 

ίδηα ε έλλνηα, αλ θαη κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο γιψζζαο θαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ησλ 

«γλψζεσλ» πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή, αλαθέξεηαη ζε κηα 

ζχλζεηε ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή θαηάζηαζε θαη δηάζεζε. Πξνθεηκέλνπ λα 

παξαηεξεζεί θαη λα θαηαγξαθεί ε επεμία θάζε παηδηνχ νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ κηα μεθάζαξε εηθφλα γηα ην ηη ζπληζηά απηήλ ηελ έλλνηα θαζψο θαη έλα 

αμηφπηζην θαη έγθπξν εξγαιείν γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζή ηεο.  
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1.1. ηόρνο 

Γηαζέηνπκε ειάρηζηα εξγαιεία ηα νπνία κπνξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ χπαξμε θαη 

ηνλ ηξφπν αιιειεπίδξαζεο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη ζπκπεξηθνξηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ -ζε επίπεδν «δπλαηνηήησλ»- ησλ παηδηψλ πνπ δελ παξνπζηάδνπλ 

θάπνην πξφβιεκα θαη ηα νπνία ζπλδένληαη κε καθξνπξφζεζκα ζεηηθά απνηειέζκαηα.  

Ο εληνπηζκφο ησλ παηδηψλ, ησλ νπνίσλ νη πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο κπνξεί λα 

θπκαίλνληαη ζε ρακειά επίπεδα θαη, θαηά ζπλέπεηα, λα ππάξρεη απμεκέλνο θίλδπλνο 

αλάπηπμεο ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη ζπκπεξηθνξηθψλ πξνβιεκάησλ, είλαη ηδηαίηεξα 

θξίζηκνο εθφζνλ ηα παηδηά απηά κπνξεί λα σθειεζνχλ απφ ηελ έγθαηξε εθαξκνγή 

θάπνηνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο ην νπνίν εζηηάδεη ζηελ ελδπλάκσζε ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ θάζε παηδηνχ θαη ζηελ ελίζρπζε ησλ πξνζηαηεπηηθψλ παξαγφλησλ. 

Ζ θιίκαθα πλαηζζεκαηηθήο Δπεμίαο Παηδηώλ: Πξνζρνιηθή Ζιηθία (ΔΠ) 

(Μπάξδνο & Πεηξνγηάλλεο, ππφ έθδνζε) απνηειεί έλα ζχζηεκα ζρεδηαζκέλν, ζηε 

βάζε ηεο ζρεηηθήο κε ηελ «ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα» θαη επεμία εξεπλεηηθήο 

βηβιηνγξαθίαο, κε αλαθνξά ζηελ ειηθηαθή νκάδα παηδηψλ 2 έσο 6 ρξφλσλ. 

Αλαπηχρζεθε κε γλψκνλα λα  ζπλδπάδεη ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ 

«αμηνιφγεζε/εθηίκεζε» ηνπ επηπέδνπ/βαζκνχ χπαξμεο νξηζκέλσλ εθ ησλ πην 

ζεκαληηθψλ ελδναηνκηθψλ πξνζηαηεπηηθψλ παξαγφλησλ πνπ δηαζέηνπλ ηα παηδηά (κε 

βάζε ηε ζρεηηθή εξεπλεηηθή βηβιηνγξαθία). Μηα ηέηνηα γλψζε κπνξεί λα νδεγήζεη, 

ζηε ζπλέρεηα, ζηελ «εθαξκνγή εηδηθψλ ζηξαηεγηθψλ» γηα ηελ ελίζρπζή ηνπο θαη ηελ 

ζηήξημε ηεο θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ 

(πξναγσγή ηεο αλζεθηηθφηεηαο). Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε πξναγσγή ηεο ζπλνιηθήο 

πνηφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ παξνρήο ππεξεζηψλ θξνληίδαο θαη αγσγήο γηα ηα 

κηθξά παηδηά, ειαρηζηνπνηψληαο, κέζσ ηεο επαηζζεηνπνίεζεο, ηνπο παξάγνληεο 

επηθηλδπλφηεηαο. 

 

2. Μέζνδνο 

2.1. Δξγαιείν 

Ζ ΔΠ είλαη έλα εξγαιείν πνπ θαηαζθεπάζηεθε/αλαπηχρζεθε κε ζηφρν λα θαηαζηεί 

έλα έγθπξν θαη παλειιαδηθά ζηαζκηζκέλν εξγαιείν κε ην νπνίν κπνξνχλ λα 

εθηηκεζνχλ νη θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ παηδηψλ, νη νπνίεο 

ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή εξεπλεηηθή βηβιηνγξαθία ζπλδένληαη κε ηελ αλζεθηηθφηεηα 

θαη ςπρηθή επεμία ζηα παηδηά. Δπίζεο, αλαπηχρζεθε κε απψηεξν ζηφρν λα 
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ρξεζηκνπνηεζεί σο κηα δηαδηθαζία εθηίκεζεο/αμηνιφγεζεο ησλ αλαγθψλ ηνπ θάζε 

παηδηνχ μερσξηζηά αιιά θαη δηακφξθσζεο ηνπ πξνθίι ηεο ηάμεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

κπνξεί λα θαηεπζχλεη ηελ/ηνλ παηδαγσγφ γηα ηηο ελέξγεηεο/δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

κπνξεί λα εθαξκφζεη πξνθεηκέλνπ λα πξνάγεη ηε θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθή 

ιεηηνπξγία ησλ παηδηψλ.  

Οη ζπλαθείο κεηαμχ ηνπο έλλνηεο πνπ ζπκπεξηειήθζεζαλ αξρηθά πξνθεηκέλνπ λα 

ζπγθξνηεζεί ε θιίκαθα ήηαλ νη αθφινπζεο: 

 

 Ρχζκηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο: 

o Πξνζνρή  

 Γηαηήξεζε νπηηθήο θαη αθνπζηηθήο πξνζνρήο 

 Δζηίαζε ζηε δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαιακβάλεη  

o Έιεγρνο ηεο ζπκπεξηθνξάο 

 ε ζρέζε κε επηζπκίεο θαη αλάγθεο (αλακνλή) 

 ε ζρέζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ επηηεχγκαηα (θαζπζηέξεζε) 

 Δλδηαθέξνλ/πκκεηνρή: 

o Δλδνγελή θίλεηξα γηα κάζεζε 

 Απηνθαζνξηδφκελε αθαδεκατθή ζπκπεξηθνξά 

 Δλδηαθέξνλ ζε αθαδεκατθέο δξαζηεξηφηεηεο  

o πκπεξηθνξά ειέγρνπ 

 Δπηκνλή ζε δχζθνιεο δξαζηεξηφηεηεο 

 Αλαδήηεζε βνήζεηαο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

 Κνηλσληθέο δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ/ζπλδένληαη κε ηε κάζεζε: 

o πγθηλεζηαθή θνηλσληθή επάξθεηα 

 πλαηζζεκαηηθή επίγλσζε ηνπ εαπηνχ θαη ησλ άιισλ  

 Απνζηνιή απνηειεζκαηηθψλ κελπκάησλ ζπλαηζζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ 

o Φηινθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά 

 Θεηηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ζπλνκειίθσλ 

 Απνδνρή απφ ηα άιια παηδηά  

 Αθαδεκατθή θνηλσληθή ελίζρπζε/ππνζηήξημε: 

o Θεηηθή ζρέζε κεηαμχ παηδηνχ-παηδαγσγνχ 

 Αληαπφθξηζε θαη επαηζζεζία πξνο ην παηδί 

 Τςειή ζπρλφηεηα ζεηηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ παηδηνχ-παηδαγσγνχ 
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 πλεξγαζία πξνζρνιηθνχ πιαηζίνπ-νηθνγέλεηαο 

 πρλή επηθνηλσλία γνληνχ/ηψλ-παηδαγσγνχ 

 Οη γνλείο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε κάζεζε ηνπ παηδηνχ  

 

Ζ ηειηθή κνξθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ΔΠ πεξηειάκβαλε 55 πξνηάζεηο ζηηο 

νπνίεο νη λεπηαγσγνί/βξεθνλεπηαγσγνί θαινχληαλ λα απαληήζνπλ κε ηε ρξήζε κηαο 

4βαζκεο θιίκαθαο (1= πνηέ, 2=ζπάληα, 3=ζπρλά, 4=πάληα). 

 

2.2. πκκεηέρνληεο θαη Γηαδηθαζία 

Ζ θιίκαθα ζπκπιεξψζεθε απφ έλα παλειιήλην δείγκα λεπηαγσγψλ θαη 

βξεθνλεπηνθφκσλ πνπ εξγάδνληαη ζε λεπηαγσγεία ή παηδηθνχο ζηαζκνχο γηα 1293 

παηδηά (650 αγφξηα θαη 633 θνξίηζηα) ειηθίαο 2 έσο 6 εηψλ, πνπ απνηέιεζε θαη ηελ 

ειηθηαθή νκάδα-ζηφρν ηεο παξνχζεο πξνζπάζεηαο. Απφ απηά, 576 (44,5%) παηδηά 

παξαθνινπζνχζαλ λεπηαγσγεία (ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο δεκφζηα) θαη 717 (55,5%) 

παηδηθνχο ζηαζκνχο (ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο δεκνηηθνί). Σέινο, ηα παηδηά απηά, ζε 

ζρέζε κε ηελ εζλνηηθή ηνπο θαηαγσγή, ζε πνζνζηφ 86,7% ήηαλ ειιεληθήο θαηαγσγήο 

θαη ηα ππφινηπα (13,3%) πξνέξρνληαλ απφ νηθνγέλεηεο 15 δηαθνξεηηθψλ εζλνηηθψλ 

πεξηβαιιφλησλ, ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο αιβαληθήο θαηαγσγήο (9,5% ηνπ ζπλνιηθνχ 

δείγκαηνο). 

ε ζρέζε κε ηελ δηαδηθαζία, φζνλ αθνξά ηα λεπηαγσγεία απηά ππνδείρζεθαλ απφ 

ηνπο θαηά ηφπνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο ηνπ λνκνχ πνπ επηιέρζεθε ηπραία απφ θάζε 

πεξηθέξεηα ηεο ρψξαο. ζνλ αθνξά ηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο, κε θξηηήξην πάληα ηελ 

ηπραία επηινγή λνκψλ, επηιέρζεθε κε ηπραία δηαδηθαζία έλαο αξηζκφο παηδηθψλ 

ζηαζκψλ κέζσ ηνπ κεηξψνπ βξεθνλεπηαγσγψλ πνπ παξείρε ν Παλειιήληνο 

χλδεζκνο Βξεθνλεπηαγσγψλ (ΠΑΤΒΝ).  

Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί εδψ φηη ε ζπκβνιή ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ θαη ησλ 

λεπηαγσγψλ, ηνπ ΠΑΤΒΝ θαη ησλ βξεθνλεπηαγσγψλ ήηαλ θαζνξηζηηθή. ην 

ζχλνιν ηνπο ζρεδφλ ε αληαπφθξηζή ηνπο ζην αίηεκά καο ήηαλ ζεηηθή.  

πλνιηθά, ηα παηδηά πξνέξρνληαλ απφ 69 λεπηαγσγεία ή παηδηθνχο ζηαζκνχο, 25 

πφιεσλ ή θσκνπφιεσλ απφ 18 λνκνχο πνπ εθπξνζσπνχλ ην ζχλνιν ησλ πεξηθεξεηψλ 

ηεο ρψξαο.  

Εεηήζεθε απφ θάζε παηδαγσγφ πνπ ζπκκεηείρε λα επηιέμεη εληειψο ηπραία έλαλ 

κηθξφ αξηζκφ παηδηψλ ηεο ηάμεο ηεο γηα ηα νπνία ζα ζπκπιήξσλε ζηε ζπλέρεηα έλα 

εξσηεκαηνιφγην γηα θαζέλα απφ ηα παηδηά. Γελ ππήξρε θαλέλαο απνιχησο 
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πεξηνξηζκφο ζρεηηθά κε ην πνην παηδί ζα επέιεγε ζε ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλα 

θνηλσληθά, νηθνλνκηθά, πνιηηηζκηθά ή θαη ζπκπεξηθνξηθά ραξαθηεξηζηηθά, θάηη πνπ 

απνηειεί θαη έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ. Μφλν 

θξηηήξην απνηέιεζε ην θχιν ηνπ παηδηνχ. Σνπο δεηήζεθε λα επηιέμνπλ ίζν αξηζκφ 

αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ, εθφζνλ ν ζπλνιηθφο αξηζκφο παηδηψλ ηεο ηάμεο επέηξεπε 

θάηη ηέηνην.  

Σα εξσηεκαηνιφγηα απεζηάιεζαλ ηαρπδξνκηθά θαη επηζηξάθεθαλ κε ηνλ ίδην 

ηξφπν.  

 

3. Απνηειέζκαηα 

ε απηφ ην ζηάδην δηελεξγήζεθαλ νη δχν πξψηεο βαζηθέο αλαιχζεηο, κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ πνπ ζα αθνινπζήζνπλ θαηά ην εξρφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα. Πξψηα, 

δηεξεπλήζεθε ε δνκή ησλ πξνηάζεσλ θαη νη ππνθιίκαθεο (παξάγνληεο) θάησ απφ ηηο 

νπνίεο νη πξνηάζεηο ηείλνπλ λα νξγαλψλνληαη. Γηα ην ιφγν απηφ εθαξκφζηεθε 

δηεξεπλεηηθή αλάιπζε παξαγφλησλ (exploratory factor analysis) ελψ, παξάιιεια, 

δεηήζεθε ε άπνςε εηδηθψλ θαη ζρεηηθψλ κε ην ζέκα αηφκσλ (ςπρνιφγνη, λεπηαγσγνί, 

βξεθνλεπηαγσγνί ηφζν απφ ηνλ παλεπηζηεκηαθφ ρψξν φζν θαη απφ ην ρψξν ηεο 

πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο) πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπκε ζηε δνκή ηεο θιίκαθαο. 

Έπεηηα, ειέγρζεθε ε εζσηεξηθή ζπλέπεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ ππνθιηκάθσλ. 

Ζ παξαγνληηθή αλάιπζε δηεμήρζε κε ηε κέζνδν ησλ θχξησλ ζπληζησζψλ θαη 

νξζνγψληα πεξηζηξνθή κε βάζε ηα δεδνκέλα 983 παηδηψλ (76,4% ηνπ ζπλνιηθνχ 

δείγκαηνο) γηα ηα νπνία νη λεπηαγσγνί/βξεθνλεπηαγσγνί δελ αλέθεξαλ θακία 

αλεζπρία γηα πηζαλφ θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθφ πξφβιεκα
8
. Μεηά απφ κηα ζεηξά 

αλαιχζεσλ βξέζεθε φηη ε πην ηζρπξή ιχζε ήηαλ απηή ησλ επηά παξαγφλησλ (βι. 

Πίλαθα 1). Χζηφζν, δχν πξνηάζεηο ησλ νπνίσλ ην πεξηερφκελν ζπλδένληαλ κε ηε 

ζπλεξγαζία παηδηθνχ ζηαζκνχ/λεπηαγσγείνπ-νηθνγέλεηαο δηακφξθσλαλ έλαλ 

ηειεπηαίν δηαθξηηφ παξάγνληα θαη απνθαζίζηεθε λα ελζσκαησζνχλ ζηνλ 

θνληηλφηεξν ελλνηνινγηθά παξάγνληα κε βάζε ηηο θξίζεηο ησλ εηδηθψλ θαη ην 

πεξηερφκελν ησλ πξνηάζεσλ, αλαδεηθλχνληαο νπζηαζηηθά 6 θχξηεο δηαζηάζεηο. Σέινο, 

λα ζεκεησζεί φηη δχν αθφκα πξνηάζεηο δελ βξέζεθε λα εληάζζνληαη ζε θαλέλαλ 

                                                           
8
 Στο εργαλείο υπήρχε μια ερώτηςη ςτην οποία οι παιδαγωγοί καλοφνταν να απαντήςουν, με βάςη τισ 

εκτιμήςεισ τουσ από την μζχρι τότε αλληλεπίδραςή τουσ με το κάθε παιδί, εάν πίςτευαν ότι το παιδί για το 

οποίο είχαν ςυμπληρώςει το ερωτηματολόγιο, ζχει ςυναιςθηματικά προβλήματα/δυςχζρειεσ, με τρεισ πιθανζσ 

επιλογζσ (Ναι, Όχι, Μάλλον). 
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παξάγνληα θαη εμαηξέζεθαλ απφ πεξαηηέξσ αλάιπζε, θαηαιήγνληαο έηζη ζε κηα 

θιίκαθα 53 πξνηάζεσλ. Οη έμη απηέο δηαζηάζεηο είλαη νη αθφινπζεο:  

 Ο παξάγνληαο «Φηινθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη επηθνηλσλία» πεξηιακβάλεη 

πξνηάζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ζπκπεξηθνξέο πνπ αθνξνχλ ηελ ηθαλφηεηα ελφο παηδηνχ 

λα θαηαλνεί θαη λα αλαγλσξίδεη ηα δηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα ή ηε ζπγθηλεζηαθή 

θαηάζηαζε ησλ άιισλ θαη λα αληηδξά κε θαηάιιεια γηα ηελ πεξίζηαζε ιεθηηθά θαη 

κε-ιεθηηθά κελχκαηα. Δπίζεο, ε ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε αλαθέξεηαη θαη ζηελ 

ηθαλφηεηα ελφο παηδηνχ λα ζπκκεηέρεη ζε ζεηηθέο αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπ θαη, σο ζπλέπεηα απηνχ, λα γίλεηαη απνδεθηφ απφ απηνχο κέζα 

ζηελ ηάμε. 

 Ο παξάγνληαο «Έιεγρνο δηάζεζεο-απζφξκεηεο ζπκπεξηθνξάο» θαίλεηαη λα 

πεξηιακβάλεη ζπκπεξηθνξέο πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ ηθαλφηεηα ελφο παηδηνχ λα 

αλαζηέιιεη έληνλεο επηζπκίεο θαη αλάγθεο ηνπ θαζψο θαη ηελ θαζπζηέξεζε 

ηθαλνπνίεζεο ηνπο. ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, ηέηνηεο δεμηφηεηεο αλαδεηθλχνληαη σο 

κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζηελ ηάμε (εζθεκκέλα δε 

απνθεχρζεθε ε ρξήζε πξνηάζεσλ νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ αδπλακία ελφο παηδηνχ λα 

αλαζηείιεη ηε ζπκπεξηθνξά ε νπνία είλαη ελνριεηηθή γηα ηνπο άιινπο). 

 Ο παξάγνληαο «Πξνζνρή-ζπγθέληξσζε-επηκνλή» πεξηιακβάλεη πξνηάζεηο πνπ 

αληαλαθινχλ ηελ ηθαλφηεηα ελφο παηδηνχ λα δηαηεξεί ηελ νπηηθή θαη αθνπζηηθή 

πξνζνρή θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα ζπκκεηέρεη ζε κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ 

δηεμάγεηαη κέζα ζηελ ηάμε.  

 Ο παξάγνληαο «Πξσηνβνπιία» πεξηιακβάλεη πξνηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε 

δεμηφηεηεο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ επηκνλή ηνπ παηδηνχ ζηελ νινθιήξσζε 

δχζθνισλ δξαζηεξηνηήησλ/έξγσλ θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ λα δεηά ην ίδην 

βνήζεηα ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαζψο θαη ην ελδηαθέξνλ ελφο παηδηνχ γηα 

κάζεζε θαη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζε δξαζηεξηφηεηεο εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα.  

 Ο παξάγνληαο «πλεξγαζία ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο» πεξηιακβάλεη πξνηάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ εκπινθή/ζπκκεηνρή ηνπ γνληνχ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ηνπ παηδηνχ 

ηνπ θαη κεηξά ηε ζπρλφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο γνληνχ-παηδαγσγνχ. 

 Ο παξάγνληαο «ρέζε παηδηνχ-παηδαγσγνχ» αληαλαθιά ζπκπεξηθνξέο πνπ 

αλαδεηθλχνπλ ην βαζκφ ηεο αληαπφθξηζεο θαη επαηζζεζίαο ηεο παηδαγσγνχ ζηα 

κελχκαηα ηνπ παηδηνχ θαζψο θαη ην επίπεδν ηεο ζεηηθήο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ 

παηδηψλ-παηδαγσγνχ. 
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Πίλαθαο 1. Ζ αξρηθή παξαγνληηθή ιύζε θαη νη θνξηίζεηο ησλ πξνηάζεσλ πνπ 

ζπγθξνηνύλ ηηο επηκέξνπο ππνθιίκαθεο 

 Παξάγνληεο 

Σε ζύγκπιζη με άλλα παιδιά 

ίδιαρ ηλικίαρ, ηο παιδί…
(1)

 
1 2 3 4 5 6 [7] 

εθθξάδεη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο 

ηνπ αλάγθεο κε ηνλ θαηάιιειν 

ηξφπν. 

.688       

εθθξάδεη κε απνηειεζκαηηθφ 

ηξφπν ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο 

ηνπ αλάγθεο ζηνπο ελήιηθεο. 

.660       

αληαπνθξίλεηαη ζηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ 

παηδηψλ. 

.652       

εθθξάδεη ιεθηηθά ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ. 
.637       

επηβξαβεχεη ηα άιια παηδηά .634       

ζπλαηζζάλεηαη ηη ληψζνπλ ηα 

άιια παηδηά. 
.599       

βνεζά ηα άιια παηδηά. .577       

επηδεηεί θνηλσληθή ζπλαιιαγή 

κε ηα άιια παηδηά. 
.494       

εθθξάδεη πνηεο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αξέζνπλ 

θαη πνηεο δελ ηνπ αξέζνπλ. 

.463     .379  

αιιεινεπηδξά ζεηηθά κε ηα 

άιια παηδηά.  
.410 .359      

δεηά βνήζεηα φηαλ ηε 

ρξεηάδεηαη γηα λα ιχζεη θάπνην 

πξφβιεκα. 

.408       

εθθξάδεη/εθπέκπεη κε-ιεθηηθά 

κελχκαηα (π.ρ. κνξθαζκνί, 

ρεηξνλνκίεο) πνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ. 

.404       

ζπκκεηέρεη ζηα παηρλίδηα κε 

ηα άιια παηδηά. 
.373       

κπαίλεη θαη πεξηκέλεη 

ππνκνλεηηθά ζηε ζεηξά ηνπ. 
 .838      

πεξηκέλεη ηελ ζεηξά ηνπ φπνηε 

απηφ ρξεηάδεηαη. 
 .802      

κέλεη ζηε ζέζε ηνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ 
 .650 .346     
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πνπ ηα παηδηά θάζνληαη ζε 

«ζηνλ θχθιν». 

αλαβάιιεη ηηο δηθέο ηνπ 

επηζπκίεο θαη ζπκκνξθψλεηαη 

κε ηηο απαηηήζεηο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο ηάμεο. 

 .638 .300     

κνηξάδεηαη 

αληηθείκελα/παηγλίδηα κε ηα 

άιια παηδηά. 

 .549      

πεξηκέλεη ππνκνλεηηθά λα 

αληακεηθηεί γηα θάπνηα θαιή 

ηνπ ζπκπεξηθνξά ε πξάμε. 

 .519      

αληηδξά ζεηηθά αθφκα θη φηαλ 

απνγνεηεχεηαη απφ κία 

δξαζηεξηφηεηα ε δελ 

επηβξαβεχεηαη.  

 .443      

αγλνεί ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ 

φηαλ ρξεηάδεηαη (π.ρ. φηαλ νη 

άιινη 

θαπγαδίδνπλ/καιψλνπλ). 

 .354      

δελ απνζπάηαη απφ 

θαηαζηάζεηο πνπ πξνθαινχλ 

αλαζηάησζε ζηελ ηάμε 

 .316      

δέρεηαη ηελ βνήζεηα πνπ ηνπ 

πξνζθέξεηαη απφ ηα άιια 

παηδηά. 

 .292(2)      

δέρεηαη ηελ βνήζεηα πνπ ηνπ 

πξνζθέξεηαη απφ ελειίθνπο. 
 .258(2)      

επηκέλεη/παξακέλεη 

πξνζεισκέλν ζε κηα 

δξαζηεξηφηεηα κέρξη λα ηελ 

νινθιεξψζεη. 

 .307 .677     

δείρλεη ελδηαθέξνλ γηα 

κάζεζε. 
  .655     

αθνχεη πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο  .469 .630     

ελδηαθέξεηαη/παξαηεξεί ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ γίλνληαη 

ζηελ ηάμε. 

 .323 .619     

νινθιεξψλεη εξγαζίεο πνπ ηνπ 

έρνπλ αλαηεζεί ζηνλ 

αλακελφκελν ρξφλν. 

  .594     

 ελζνπζηάδεηαη λα καζαίλεη 

θαηλνχξγηα πξάγκαηα. 
.323  .590     

αθνινπζεί ηηο νδεγίεο  .481 .590     
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ζπλερίδεη λα δνπιεχεη αθφκε 

θη φηαλ αληηκεησπίδεη 

δπζθνιίεο. 

  .546   .334  

θνηηά ηε παηδαγσγφ φηαλ απηή 

κηιά 
 .392 .466     

δείρλεη λα ηνπ αξέζεη ην 

λεπηαγσγείν/παηδηθφο 

ζηαζκφο. 

  .274     

νη γνλείο ηνπ επηθνηλσλνχλ 

ηαθηηθά κε ην 

λεπηαγσγείν/παηδηθφ ζηαζκφ. 

   .835    

νη γνλείο ηνπ δεηνχλ 

πιεξνθνξίεο απφ ην 

λεπηαγσγείν/παηδηθφ ζηαζκφ. 

   .817    

νη γνλείο ηνπ ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγά ζηε κάζεζε ηνπ (π.ρ. 

ζπλεξγάδνληαη, ππνζηεξίδνπλ 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

λεπηαγσγείνπ / παηδηθνχ 

ζηαζκνχ). 

   .793    

νη γνλείο ηνπ ελδηαθέξνληαη 

γηα ηελ πξφνδν ηνπ. 
   .792    

νη γνλείο ηνπ απαληνχλ ζε 

έληππα ή επηζηνιέο πνπ ηνπο 

ζηέιλνληαη απφ ην 

λεπηαγσγείν/παηδηθφ ζηαζκφ. 

   .746    

νη γνλείο παξαθνινπζνχλ 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ γίλνληαη 

ζην λεπηαγσγείν/παηδηθφ 

ζηαζκφ. 

   .700    

ζα ραξαθηήξηδα ηελ ζρέζε 

κνπ κε ην παηδί σο ζεηηθή. 
    .774   

κνπ είλαη εχθνιν λα 

αληαπνθξηζψ ζεηηθά ζην παηδί 
    .754   

είλαη επράξηζην λα «δηδάζθσ» 

ζην παηδί 
    .619   

κπνξψ εχθνια λα εξκελεχζσ 

ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ 
.369    .452   

θαηαιαβαίλσ ηη ρξεηάδεηαη ην 

παηδί απφ εκέλα 
.302    .437   

μεθηλά δξαζηεξηφηεηεο απφ 

κφλν ηνπ 
     .756  

επηιέγεη κφλν ηνπ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
     .711  
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ζπκκεηέρεη  

παίξλεη πξσηνβνπιία γηα λα 

επηιχζεη θάπνην πξφβιεκα 

φπνηε ηνπ παξνπζηάδεηαη. 

.409  .386   .472  

δείρλεη πξνηίκεζε γηα 

ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

     .437  

πξνζπαζεί λα ιχζεη έλα 

πξφβιεκα αθφκε θη φηαλ 

βξίζθεη δπζθνιίεο. 

     .283  

δελ ηα παξαηά ζηηο δχζθνιεο 

εξγαζίεο/δξαζηεξηφηεηεο. 
     .213

(3)
  

κπνξψ λα ηξνπνπνηήζσ ηε 

ζπκπεξηθνξά κνπ ψζηε λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο 

ηνπ παηδηνχ 

      .894
(4)

 

κπνξψ λα αιιάμσ ην 

δηδαθηηθφ κνπ ζηπι ψζηε λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο 

ηνπ παηδηνχ 

      .846
(4)

 

Παξάγνληαο 1: Φηινθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη 

επηθνηλσλία 

Παξάγνληαο 4: πλεξγαζία ζρνιείνπ-

νηθνγέλεηαο 

Παξάγνληαο 2: Έιεγρνο δηάζεζεο-απζφξκεηεο 

ζπκπεξηθνξάο 

Παξάγνληαο 5: ρέζε παηδηνχ-παηδαγσγνχ 

Παξάγνληαο 3: Πξνζνρή-ζπγθέληξσζε-επηκνλή Παξάγνληαο 6: Πξσηνβνπιία 

 Ο Παξάγνληαο 7 εκθαλίδεηαη κφλν σο 

αλαθνξά. 
(1)

 Γχν πξνηάζεηο εμαηξέζεθαλ απφ πεξαηηέξσ αλάιπζε ιφγσ εμαηξεηηθά ρακειήο 

θφξηηζεο ζε θάπνηνλ παξάγνληα («εθθξάδεη ιεθηηθά ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ ηα νπνία 

αληαπνθξίλνληαη ζηελ κε ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ.», «δεηάεη βνήζεηα φηαλ ηελ έρεη 

αλάγθε κέζα ζηελ ηάμε.») 
(2)

 Οη πξνηάζεηο κεηαθηλήζεθαλ ζηνλ παξάγνληα 1 
(3)

 Οη πξνηάζεηο κεηαθηλήζεθαλ ζηνλ παξάγνληα 3 
(4)

 Οη πξνηάζεηο κεηαθηλήζεθαλ ζηνλ παξάγνληα 5 

 

Ζ ηειηθή απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο θαη 

ησλ απνθάζεσλ γηα ηελ θαηαλνκή ησλ πξνηάζεσλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηνπο παξάγνληεο 

επηβεβαηψζεθε κε ηνλ έιεγρν ηεο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο/ζπλνρήο ησλ πξνηεηλφκελσλ 

έμη ππνθιηκάθσλ. Ο έιεγρνο δελ πεξηνξίζηεθε κφλν ζην ζχλνιν ησλ παηδηψλ γηα ηα 

νπνία δελ αλαθέξζεθε θάπνην ηδηαίηεξν πξφβιεκα ζπκπεξηθνξάο αιιά 

ζπκπεξηιήθζεθαλ θαη ηα παηδηά εθείλα γηα ηα νπνία νη λεπηαγσγνί ή νη 

βξεθνλεπηαγσγνί δηαηχπσζαλ, είηε κε βεβαηφηεηα είηε κε θάπνηα επηθπιαθηηθφηεηα, 
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ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπο γηα πηζαλφ πξφβιεκα ή δπζθνιία ζε ζρεηηθή εξψηεζε. Οη 

ζπληειεζηέο Cronbach alpha πνπ εμήρζεζαλ θπκάλζεθαλ ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθά 

επίπεδα, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ Πίλαθα 2. 

 

Πίλαθαο 2. Οη ζπληειεζηέο Cronbach alpha ησλ παξαγόλησλ ηεο Κιίκαθαο 

πλαηζζεκαηηθήο Δπεμίαο Παηδηώλ Πξνζρνιηθήο Ζιηθίαο 

     

Πηζηεχεηε φηη ην παηδί γηα ην 

νπνίν κφιηο ζπκπιεξψζαηε 

ην εξσηεκαηνιφγην, έρεη 

ζπλαηζζεκαηηθά 

πξνβιήκαηα/δπζρέξεηεο; 

Παξάγνληεο 

Πξνηάζεη

ο αλά 

ππνθιίκα

θα 

Γηα ην 

ζχλνιν 

ησλ 

παηδηψλ 

Αγφξηα 
Κνξίηζη

α 
ρη 

Μάιιν

λ 
Ναη 

Πξνζνρή-ζπγθέληξσζε-

επηκνλή 
11 0,91 0,89 0,89 0,89 0,87 0,88 

Έιεγρνο δηάζεζεο-

απζφξκεηεο ζπκπεξηθνξάο 
9 0,84 0,84 0,82 0,83 0,80 0,78 

Πξσηνβνπιία 5 0,76 0,82 0,70 0,70 0,82 0,81 

Φηινθνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά θαη 

επηθνηλσλία 

15 0,91 0,92 0,90 0,88 0,85 0,86 

πλεξγαζία ζρνιείνπ-

νηθνγέλεηαο 
6 0,93 0,94 0,92 0,91 0,94 0,93 

ρέζε παηδηνχ-παηδαγσγνχ 7 0,85 0,86 0,83 0,80 0,86 0,81 

 

4. πδήηεζε 

Ήδε απφ ηελ επνρή ησλ κειεηψλ ησλ πξψησλ εξεπλεηψλ πνπ εζηίαζαλ ηελ πξνζνρή 

ηνπο ζηε κειέηε ηεο αλζεθηηθφηεηαο θαη ησλ πξνζηαηεπηηθψλ παξαγφλησλ φπσο ε 

Emily Werner, ν Michael Rutter θ.ά., νη επαγγεικαηίεο ζην ρψξν ηεο ςπρηθήο πγείαο 

είραλ αλαγλσξίζεη φηη νη πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία 

δηαδξακαηίδνπλ έλα δσηηθήο ζεκαζίαο ξφιν ζην πψο θαη ζην πφζν εχθνια, δχζθνια ή 

θαζφινπ ζα πξνζαξκνζηεί έλα παηδί ζηηο πηέζεηο πνπ ηνπ παξνπζηάδνληαη ζηε δσή ηνπ.  

Ζ πξφηαζε ηεο Werner (1990) φηη ε αμηνιφγεζε θαη ε δηάγλσζε θαηά ηελ πξψηκε 

παξέκβαζε ζα πξέπεη λα εζηηάδνληαη ζηνλ εληνπηζκφ/αλαγλψξηζε ησλ 

πξνζηαηεπηηθψλ παξαγφλησλ (αιιά θαη ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ) δελ έρεη 

πξνρσξήζεη εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο θάπνηνπ εχρξεζηνπ, ςπρνκεηξηθά επαξθνχο, θαη 
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θιηληθά ρξήζηκνπ εξγαιείνπ κέηξεζεο ησλ ελδναηνκηθψλ πξνζηαηεπηηθψλ 

παξαγφλησλ.  

Ζ έιιεηςε κηαο ζηαζκηζκέλεο θιίκαθαο ζηελ Διιάδα ήηαλ ην θίλεηξν θαη ν 

ζθνπφο απηήο ηεο έξεπλαο. Ζ παξνχζα παξαγνληηθή αλάιπζε έδεημε φηη κηα ηέηνηα 

θιίκαθα είλαη εθηθηή. Με βάζε ηηο αλαιχζεηο πνπ δηεμήρζεζαλ θαίλεηαη λα 

επηβεβαηψλεηαη ν αξρηθφο ζρεδηαζκφο ηεο θιίκαθαο θαη ε ζπκπεξίιεςε πξνηάζεσλ 

πνπ ππνδεηθλχνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ πεξηγξάθεθαλ λσξίηεξα.  

Βαζηδφκελνη ζηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν φπσο ε 

επθνιία θαη ε γξήγνξε ζπκπιήξσζή ηνπ, ην φηη δελ απαηηνχληαη εηδηθέο γλψζεηο γηα 

ηελ θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ νχηε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ, ε 

δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ γηα φια ηα παηδηά ηεο ηάμεο αλεμάξηεηα απφ ηα επηκέξνπο 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, επειπηζηνχκε φηη ε θιίκαθα Σςναιζθημαηικήρ Εςεξίαρ 

Παιδιών Πποζσολικήρ Ηλικίαρ ζα κπνξέζεη λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο εθηίκεζεο ησλ 

θνηλσληθψλ-ζπλαηζζεκαηηθψλ δπλαηνηήησλ ησλ παηδηψλ ζηε πξνζρνιηθή ειηθία 

ηφζν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη γηα ηνπο εξεπλεηέο πνπ θηλνχληαη ζην 

ζπγθεθξηκέλν πεδίν.  
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 Πεξίιεςε  

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη ζεκεηψζεη άλνδν ζην ρψξν ηεο ςπρνζεξαπείαο κηα λέα 

πξνζέγγηζε, ε ζπλζεηηθή ςπρνζεξαπεία (integrative psychotherapy), ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ν ζεξαπεπηήο επηιέγεη ζεσξίεο θαη ηερληθέο απφ δηάθνξεο ζρνιέο γηα λα 

ζπλζέζεη ηε δηθή ηνπ ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε. Σέηνηεο πξνζεγγίζεηο ιείπνπλ απφ ην 

ρψξν ηεο παηδαγσγηθήο, παξφηη γίλεηαη πιένλ δεθηφ φηη ε ζρέζε παηδαγσγνχ –

παηδαγσγνχκελνπ έρεη θαη ζεξαπεπηηθέο πξνεθηάζεηο. θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο 

είλαη ε ζπγθξφηεζε κηαο πξφηαζεο γηα ζπλζεηηθή παηδαγσγηθή θαηά ην πξφηππν ηεο 

ζπλζεηηθήο ςπρνζεξαπείαο. Δπνκέλσο, αλαθεξφκαζηε αξρηθά ζηελ έλλνηα ηεο 

ζπλζεηηθήο ςπρνζεξαπείαο , ζηε θηινζνθία ηεο θαη ζηα πιενλεθηήκαηά ηεο. Δλ 

ζπλερεία ηεθκεξηψλνπκε ηελ άπνςή καο φηη ε ςπρνπαηδαγσγηθή (ή ζεξαπεπηηθή 

παηδαγσγηθή) είλαη κηα ζρέζε παηδαγσγνχ-παηδαγσγνχκελνπ δπλάκεη 

ςπρνζεξαπεπηηθή. Αλαθεξφκαζηε ζηνπο θνηλνχο ζεξαπεπηηθνχο παξάγνληεο, έηζη 

φπσο έρνπλε ζηαρπνινγεζεί απφ ηνπο ζπλζεηηθνχο ςπρνζεξαπεπηέο θαη πψο κπνξνχλ 

απηνί λα ιεηηνπξγήζνπλ ζηε ζρνιηθή ςπρνπαηδαγσγηθή, γεληθή θαη εηδηθή. Σέινο, 
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παξνπζηάδνπκε έλα κνληέιν εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ ζηε ζπλζεηηθή 

ςπρνπαηδαγσγηθή.  

Λέμεηο θιεηδηά : ζπλζεηηθή ςπρνζεξαπεία, παηδαγσγηθή ζρέζε, εθπαίδεπζε 

εθπαηδεπηηθψλ, ςπρνπαηδαγσγηθή 

χλζεζε (integration): Ζ δηαδηθαζία ζπλδπαζκνχ  

θαη ελνπνίεζεο αλφκνησλ ζηνηρείσλ ζε έλα φινλ.  

Dictionary of Psychology, Penguin Press 

 

Δηζαγσγή 

 Ζ παηδαγσγηθή επηζηήκε αμηνπνηεί πνιιέο θνξέο ηε γλψζε πνπ πξνέξρεηαη 

απφ ηελ επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο. Αιιά θαη ε ςπρνινγία ζπλαληά ηελ παηδαγσγηθή, 

φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο ςπρνεθπαίδεπζεο. Γερφκαζηε αθφκα πσο ε γλψζε είλαη 

εληαία θαη ε ηκεκαηνπνίεζή ηεο δηεπθνιχλεη απιψο θαη κφλν ηε κειέηε ηεο (Φνπθψ). 

Ζ ππεξεμεηδίθεπζε πνπ παξαηεξείηαη ζήκεξα παξέρεη ζηνπο επηζηήκνλεο ην 

πιενλέθηεκα ηεο βαζχηεξεο θαη εηδηθφηεξεο κειέηεο. Απφ ηελ άιιε φκσο 

ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ηεο γλψζεο θαη απφ κηα δπζθνιία λα 

ζπλαληεζνχλ επηζηεκνληθνί θιάδνη, πνπ ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα κπνξνχζαλ λα 

σθειεζνχλ ζεκαληηθά απφ ηελ κεηαμχ ηνπο ψζκσζε. Καινχληαη ζπλεπψο νη 

επηζηήκνλεο λα εξεπλήζνπλ θαη άιια γλσζηηθά πεδία, πξνθεηκέλνπ λα εκπινπηίζνπλ 

ηηο γλψζεηο ηνπο αιιά θαη γηα λα κπνξέζνπλ λα δνπλ ηα πξνο κειέηε αληηθείκελά ηνπο 

ππφ δηαθνξεηηθφ πξίζκα.  

 Μέζα ζε απηφ ην πλεχκα παξνπζηάδνπκε ηε ζπλζεηηθή ςπρνζεξαπεία, κηα 

ζρεηηθά πξφζθαηε εμέιημε ζην ρψξν ηεο ςπρνζεξαπείαο, κε αξραηνειιεληθέο σζηφζν 

θηινζνθηθέο θαηαβνιέο (Hawkins & Nestoros, 1997, Norcross, 2005). Θεσξνχκε πσο 

ε κειέηε ηεο ζπλεηζθέξεη δηπιά. Πξψηνλ, βνεζάεη σο ηξφπνο ζθέςεο θαη ζεψξεζεο 

ησλ πξαγκάησλ, αθνχ επηδηψθεη ηελ ππέξβαζε ησλ αληηζέζεσλ θαη ηε ζχλζεζε ηεο 

θαηαθεξκαηηζκέλεο γλψζεο ζην ρψξν ηεο ςπρνινγίαο. Γεχηεξνλ, ηα πνξίζκαηα ζηα 

νπνία έρεη θαηαιήμεη πξνζζέηνπλ ζεκαληηθή γλψζε ζην δήηεκα ηεο 

ςπρνπαηδαγσγηθήο ζρέζεο (ζηε γεληθή θαη εηδηθή αγσγή), ζεσξνχκελε εδψ σο 

δπλάκεη ςπρνζεξαπεπηηθή ζρέζε. 

 

1. Ζ ζπλζεηηθή ςπρνζεξαπεία  

 Ζ ζπλζεηηθή ςπρνζεξαπεία (integrative psychotherapy) είλαη θαηά ηελ ΔΑΗΡ 

(European Association for Integrative Psychotherapy) «θάζε κεζνδνινγία θαη 
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ζπλζεηηθή ιεηηνπξγία ζηελ ςπρνζεξαπεία, ε νπνία απνηειεί παξάδεηγκα ή 

αλαπηχζζεηαη γχξσ απφ έλα ελλνηνινγηθά θαηαλνεηφ, κε αξρέο, ζεσξεηηθφ 

ζπλδπαζκφ δχν ή πεξηζζφηεξσλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνζεγγίζεσλ θαη/ ή 

αληηπξνζσπεχεη έλα κνληέιν ζχλζεζεο απφ κφλν ηνπ» (Gilbert, 2001: 620) 

Αληηδηαζηέιιεηαη πξνο ηελ εθαξκνγή ςπρνζεξαπεπηηθνχ κνληέινπ πνπ βαζίδεηαη ζε 

κία θαη κφλν ζρνιή ςπρνζεξαπείαο, αιιά θαη δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ εθιεθηηθή 

πξνζέγγηζε. Ζ ηειεπηαία ζπληζηά ην κνληέιν εθείλν ςπρνζεξαπείαο θαηά ην νπνίν ν 

ςπρνζεξαπεπηήο θάλεη επηιεθηηθή - θαη θαηά πεξίπησζε - ρξήζε κεζφδσλ θαη 

ηερληθψλ απφ δηαθνξεηηθέο ζρνιέο, κε θαζαξά ηερλνθξαηηθά θξηηήξηα, ρσξίο λα 

απνδέρεηαη ηηο ζρνιέο απηέο ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ρσξίο λα ελδηαθέξεηαη λα 

εκβαζχλεη πεξαηηέξσ ζηε θηινζνθία ηνπο (πφζν κάιινλ λα πξνρσξήζεη ζε κηα 

ζχλζεζή ηνπο). Αληίζεηα, ζηε ζπλζεηηθή πξνζέγγηζε γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα 

ελνπνίεζεο ησλ κεξψλ, ζηεξηγκέλε ζην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ησλ ζρνιψλ, αιιά θαη 

ζηε ζπκβαηφηεηα ησλ αλζξσπνινγηθψλ ηνπο πξνυπνζέζεσλ θαη έρνληαο σο 

πξνυπφζεζε κηα εηο βάζνο πξνζέγγηζε ηεο θηινζνθίαο ηνπο (Νέζηνξνο, Εγαληδνχιε 

& Λακπξφπνπινο, 2001. Βιέπε επίζεο Αζεκάθεο, 2001).  

 Σε ζπλζεηηθή ζεξαπεία δε ζα πξέπεη λα ηε δνχκε σο έλα αθφκα θιάδν ηεο 

ςπρνινγίαο, αιιά πεξηζζφηεξν σο κηα πνξεία ζηελ νπνία δε ρσξνχλ εχθνιεο θαη 

γξήγνξεο ζπληαγέο (O‟Brien & Houston). Θα πξνζζέηακε πσο απνηειεί ηξφπν 

ζθέςεο θαη επηζηεκνληθήο εξγαζίαο, ζχκθπην κε ηελ παξαγσγή γλψζεο, αθνχ ε 

πξφνδνο ησλ επηζηεκψλ επηηπγράλεηαη πνιιέο θνξέο κε ηε ζπλέλσζε ησλ αληηζέησλ 

ζε κία αλψηεξε ζχλζεζε, θαηά εγειηαλφ ζρήκα (ζέζε-αληίζεζε-ζχλζεζε). Ζ 

ζπλζεηηθή δηαδηθαζία απνηειεί κηα δηνξζσηηθή ηάζε ζε έλα θαηαθεξκαηηζκέλν πεδίν, 

φπνπ νη ζρνιέο ςπρνζεξαπείαο αλέξρνληαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ 400 (Hawkins & 

Nestoros, 1997). Βαζηθφ ηεο αμίσκα είλαη πσο θακία ζρνιή ςπρνζεξαπείαο δελ έρεη 

λα πξνζθέξεη ιχζεηο γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο (Gilbert, 2001: 620). Σα αλζξψπηλα 

φληα είλαη αξθεηά πεξίπινθα, ψζηε λα κελ ππάξρεη θάπνηα (κέγα-)ζεσξία πνπ λα 

κπνξεί απφ κφλε ηεο λα δψζεη απάληεζε ζε φια ηα επίπεδα.  

 Οχησο ή άιισο, ζε φιεο ηηο θχξηεο ζρνιέο ςπρνινγίαο έρεη αζθεζεί έληνλε 

θξηηηθή, φπσο έρεη αλαγλσξηζηεί θαη ε κνλαδηθή ζπλεηζθνξά ηεο θαζεκίαο. Ζ 

ςπραλάιπζε έρεη θσηίζεη πνιχ ζεκαληηθά ηηο αζπλείδεηεο ςπρηθέο δηεξγαζίεο θαη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη πξψηκεο εκπεηξίεο ηνπ παξειζφληνο επεξεάδνπλ ην παξφλ. Απφ 

ηελ άιιε, φκσο, σο ζεξαπεπηηθή κέζνδνο είλαη ηδηαίηεξα ρξνλνβφξα θαη δίλεη 

ππεξβνιηθή έκθαζε ζηηο ελδνςπρηθέο ζπγθξνχζεηο. Ο ζπκπεξηθνξηζκφο ηνλίδεη ηε 
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ζεκαζία ησλ πεξηβαιινληηθψλ εξεζηζκάησλ θαη ηεο ελίζρπζεο γηα ηε κάζεζε, αιιά 

δελ ππεηζέξρεηαη ζηα βαζχηεξα αίηηα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλζξψπνπ. Ζ 

αλζξσπηζηηθή ςπρνινγία πηζηεχεη αθξάδαληα ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ θαη 

ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ γηα απηνπξαγκάησζε, αιιά έρεη θαηεγνξεζεί γηα ηελ 

ππεξαηζηφδνμε ζηάζε ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ ηάζε ηεο λα ππνβαζκίδεη ηε ζθηψδε 

πιεπξά ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο. Ζ γλσζηηθή ςπρνινγία πάιη έρεη ζπκβάιεη ζηελ 

έξεπλα ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ (κλήκε, αληίιεςε, εζηίαζε πξνζνρήο) θαη έρεη 

δείμεη κε πεηζηηθφ ηξφπν πψο απηέο ζπλδένληαη κε ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα, ηεο πξνζάπηνπλ σζηφζν φηη παξαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ησλ 

αζπλείδεησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ αλζξψπνπ. Δπνκέλσο, γίλεηαη εκθαλέο πσο κφλν κέζα 

απφ ηε ζχλζεζε ησλ αλσηέξσ κπνξεί λα επηηεπρζεί κηα νινθιεξσκέλε 

ραξηνγξάθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ ςπρηζκνχ. Έλδεημε πσο κηα αλψηεξε ζχλζεζε είλαη 

ην δεηνχκελν ζήκεξα απνηειεί ην γεγνλφο φηη νη πξνυπάξρνπζεο ζρνιέο έρνπλ ηφζν 

πνιχ κεηαθηλεζεί απφ ηηο αξρηθέο ηνπο ζέζεηο θαη ζπγθιίλεη, ψζηε εκθαλίδνπλ πιένλ 

πνιχ πεξηζζφηεξεο νκνηφηεηεο απ‟ φ,ηη ζην παξειζφλ (ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ε 

κεηεμέιημε ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ ζε γλσζηηθνζπκπεξηθνξηζκφ, φπνπ ιακβάλνληαη 

ππφςε θαη εξεπλψληαη νη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ αηφκνπ σο κεζνιαβνχζεο 

κεηαβιεηέο αλάκεζα ζην εξέζηζκα θα ηελ αληίδξαζε). Ο Norcross ηνπνζεηεί ην 

δήηεκα ζε ηζηνξηθφ-εμειηθηηθή βάζε ιέγνληαο πσο «…φιεο ηηο ςπρνζεξαπείεο 

κπνξνχκε λα ηηο δνχκε σο παξάγσγα κηαο αλαπφθεπθηεο ηζηνξηθήο ζχλζεζεο – κηαο 

ζπλερνχο ηαιάλησζεο αλάκεζα ζηελ αθνκνίσζε (assimilation) θαη ηελ πξνζαξκνγή 

(accommodation)» (Norcross, 2005:16).  

 Οη ηξεηο βαζηθέο ηάζεηο ζηε ζπλζεηηθή ζεξαπεία είλαη: α) ε ζεσξεηηθή 

ζχλζεζε κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία κηαο αλψηεξεο ζχλζεζεο, β) ε αθνκνησηηθή 

ζχλζεζε, φπνπ ν ςπρνζεξαπεπηήο έρεη κελ έλα θπξίαξρν ζεξαπεπηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ, αιιά αθνκνηψλεη ζεσξεηηθέο αξρέο θαη έλλνηεο θαη απφ άιιεο 

ζρνιέο θαη γ) ε πξνζέγγηζε ησλ θνηλψλ παξαγφλησλ, θαηά ηελ νπνία 

ζηαρπνινγνχληαη νη θνηλνί ζεξαπεπηηθνί παξάγνληεο φισλ ησλ ζρνιψλ (Νέζηνξνο, 

Εγαληδνχιε & Λακπξφπνπινο, 2001. Norcross, 2005). Παξφιε ηελ πξνθαλή αμία ηεο 

ζπλζεηηθήο πξνζέγγηζεο, ππάξρνπλ εκπφδηα πνπ δπζρεξαίλνπλ θάζε ζπλζεηηθή 

πξνζπάζεηα θαη ηα νπνία αθνξνχλ: α) ηε ζπλαηζζεκαηηθή επέλδπζε ησλ 

επαγγεικαηηψλ ζηε ζεσξία πνπ έρνπλ εθπαηδεπηεί θαη ηελ επαθφινπζε απξνζπκία 

«αιιαγήο ηαπηφηεηαο» (ζπλδέεηαη θαη κε ηελ αλάγθε ηνπ αηφκνπ λα αλήθεη θάπνπ, 

ζε κηα ζρνιή) β) ηελ αλεπαξθή εθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηψλ ζε πεξηζζφηεξα ηνπ 
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ελφο κνληέια ή ζπζηήκαηα γ) ηηο νληνινγηθέο θαη επηζηεκνινγηθέο δηαθνξέο, 

αληηθάζεηο θαη απνθιίλνπζεο απφςεηο κεηαμχ ησλ ζρνιψλ (δηαθσλίεο παξαηεξνχληαη 

αθφκα θαη κέζα ζηελ ίδηα ηε ζρνιή), πνπ φκσο ζα πξέπεη λα ζπκφκαζηε πσο ε 

ζεσξεηηθή ζπκβαηφηεηα ησλ ηδεψλ δελ είλαη νπσζδήπνηε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

γηα κηα θαιή ζεξαπεπηηθή πξαθηηθή, δ) ηελ έιιεηςε ζρεηηθψλ εξεπλψλ ε) ηελ έιιεηςε 

θνηλήο νξνινγίαο (γλσζηή σο «γισζζηθφ πξφβιεκα»), φπνπ πνιιέο θνξέο 

επηζηξαηεχνληαη δηαθνξεηηθέο νλνκαζίεο γηα λα εηπσζεί ην ίδην αθξηβψο πξάγκα 

(Norcross, 2005. O‟ Brien & Houston, 2004). Παξά ηα εκπφδηα απηά θαη παξά ην 

γεγνλφο φηη ε έξεπλα δελ έρεη αθφκα επηβεβαηψζεη ηελ αλσηεξφηεηά ηνπο, ν 

Δθιεθηηζκφο θαη ε χλζεζε αλακέλεηαη λα απνηειέζνπλ θπξίαξρεο ηάζεηο ζηνλ 

αηψλα πνπ δηαλχνπκε (Norcross, 2005).  

 Μεηά ηε ζχληνκε απηή παξνπζίαζε ηεο ζπλζεηηθήο πξνζέγγηζεο ζηελ 

ςπρνζεξαπεία, πεξλάκε ζηελ θαηάδεημε ησλ ζηνηρείσλ εθείλσλ πνπ αλαδεηθλχνπλ 

ηελ ςπρνζεξαπεπηηθή δηάζηαζε ηεο παηδαγσγηθήο ζρέζεο, ψζηε λα θαλεί θαζαξφηεξα 

ε ζχλδεζή ηεο κε ηελ ςπρνζεξαπεία γεληθφηεξα αιιά θαη ηε ζπλζεηηθή ςπρνζεξαπεία 

εηδηθφηεξα. 

  

 2. Ζ πξόηαζε γηα κηα ζπλζεηηθή ςπρνπαηδαγσγηθή 

 Ζ παηδαγσγηθή ζρέζε είλαη κηα ζρέζε δπλάκεη ςπρνζεξαπεπηηθή. Με βάζε 

ηε δηάθξηζε ηνπ Yalom (2006) αλάκεζα ζηηο ζεξαπεπηηθέο ζρέζεηο (therapeutic 

relationships), φπνπ αλήθεη ε ςπρνζεξαπεία θαη φιεο νη πεξηζζφηεξν δνκεκέλεο 

ζρέζεηο, θαη ζηηο ζρέζεηο ζεξαπείαο (therapy relationships), φπνπ αλήθνπλ νη ζρέζεηο 

εθείλεο νη νπνίεο σθεινχλ ςπρηθά ηνλ / ηνπο εκπιεθφκελνπο, ε παηδαγσγηθή ζρέζε, 

αλ δελ αλήθεη ζηελ πξψηε νκάδα, ηφηε αλήθεη κε βεβαηφηεηα ζηε δεχηεξε.  

 Καηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη ζρεδφλ αδχλαην λα απνκνλψζεηο ηηο 

ςπρηθέο αλάγθεο ηνπ καζεηεπφκελνπ θαη ηελ ςπρνινγηθή ηνπ θαηάζηαζε απφ ην 

καζεζηαθφ αγαζφ, ηε γλψζε. Οη καζεζηαθέο αλάγθεο ηνπ καζεηεπφκελνπ 

ζπκπνξεχνληαη κε (αλ δελ πεγάδνπλ απφ) ηηο ςπρηθέο ηνπ αλάγθεο θαη ε παξακέιεζε 

ησλ δεχηεξσλ δε ζα ηνλ αθήλεη λα επηδηψμεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πξψησλ. Ζ 

ζεψξεζε απηή επαλήιζε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζην πξνζθήλην κέζα απφ ηελ 

πξνζσπνθεληξηθή ζρνιή κε βαζηθφ εηζεγεηή ηνλ Carl Rogers. Ο Rogers ζεσξεί φηη ε 

κάζεζε ησλ ηδεψλ θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή-βησκαηηθή κάζεζε ζπλαληψληαη ζε έλαλ 

θνηλφ ηφπν, ην πξφζσπν ηνπ καζεηή. Ακθηζβήηεζε ηελ λνεζηαξρηθή εθπαίδεπζε θαη 

έθαλε ιφγν γηα κηα εληαία κάζεζε πνπ πεξηιακβάλεη ηε γλσζηηθή κάζεζε, ηε 
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ζπλαηζζεκαηηθή κάζεζε θαη ηε κάζεζε ζηα βάζε ηεο ςπρήο (Rogers, 2006). 

Θεψξεζε επίζεο πσο αιεζηλή κάζεζε είλαη εθείλε πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ πξνζσπηθή 

ζρέζε ηνπ καζεηή κε ηνλ δάζθαιν. Ο ηειεπηαίνο ιεηηνπξγεί σο 

ζχκβνπινο/δηεπθνιπληήο θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη αθελφο δηεπθνιχλεη ηελ 

επαθή ηνπ καζεηή κε ηε γλψζε, αθεηέξνπ δηαζθαιίδεη ηελ νκαιή ςπρνινγηθή 

εμέιημε ηνπ παηδηνχ. Απηή ε δηαδηθαζία γίλεηαη ελ ειεπζεξία θαη αγάπε (βι. 

Κνζκφπνπινο & Μνπιαδνχδεο, 2003). Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη πσο δάζθαινο 

θαη ζχκβνπινο είλαη δχν φςεηο ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο: ε ζπκβνπιεπηηθή δηάζηαζε 

ζπληζηά ηελ «θαξδηά» ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ν δάζθαινο νθείιεη λα δξα σο 

ζπκβνπιεπηηθφο, ηνπιάρηζηνλ ζε έλα γεληθφηεξν επίπεδν ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ 

(Κνζκφπνπινο, 1996). 

 Ζ ςπρνζεξαπεπηηθή δηάζηαζε ηεο παηδαγσγηθήο ζρέζεο γίλεηαη αθφκα πην 

εκθαλήο ζηελ εηδηθή αγσγή. «Ζ εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε είλαη ην ζχλνιν ησλ 

παξερφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο καζεηέο κε αλαπεξία θαη 

δηαπηζησκέλεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή ζηνπο καζεηέο κε εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο» 

(Άξζξν1, Νφκνο 3699/2008). Ο εηδηθφο παηδαγσγφο ζηεξίδεηαη γηα ηε ζσζηή ζηήξημε 

ηνπ παηδηνχ κε εηδηθέο αλάγθεο εμίζνπ ζηελ παηδαγσγηθή θαη ζηελ ςπρνινγία. 

Παξάιιεια κε ην πξφγξακκα πνπ πινπνηεί γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ κε εηδηθέο 

αλάγθεο, θξνληίδεη θαη γηα ηε ζσζηή ςπρνινγηθή ηνπ ζηήξημε (πξνψζεζε ηεο 

απηνγλσζίαο, ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο). Παξάιιεια ν εηδηθφο εθπαηδεπηηθφο δξα 

ςπρνπαηδαγσγηθά-ζπκβνπιεπηηθά ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: (α) εμνκαιχλεη θαη 

δηεπθνιχλεη ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζην παηδί κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ηνπο ππφινηπνπο 

καζεηέο, β) ζπλεηζθέξεη ζηε θαζνδήγεζε ηνπ ζπλαδέιθνπ δαζθάινπ γεληθήο αγσγήο 

ζε φ,ηη αθνξά ηνλ καζεηή κε εηδηθέο αλάγθεο θαη γ) ζπκβάιιεη ζηε ςπρνινγηθή 

ππνζηήξημε θαη ζπκβνπιεπηηθή γνλέσλ. Απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο πεξηνρέο άζθεζεο 

ηνπ ςπρνπαηδαγσγηθνχ έξγνπ απφ ηνλ εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ πξνθχπηεη ε αλάγθε 

εθπαίδεπζήο ηνπ ζηε ζπκβνπιεπηηθή, ψζηε λα κπνξέζεη λα ζηαζεί κε επάξθεηα θαη 

επηζηεκνζχλε, φληαο ν βαζηθφο θνξέαο άζθεζεο ηεο εηδηθήο αγσγήο 

(Πνιπρξνλνπνχινπ, 1995). 

 Έρνληαο πξνζεγγίζεη ην δήηεκα ηεο ζεξαπεπηηθήο δηάζηαζεο ηεο 

παηδαγσγηθήο ζρέζεο, θαηαζέηνπκε ηελ πξφηαζή καο γηα κηα ζπλζεηηθή 

ςπρνπαηδαγσγηθή, θαηά ην παξάδεηγκα ηεο ζπλζεηηθήο ςπρνζεξαπείαο. Ζ ζπλζεηηθή 

ςπρνπαηδαγσγηθή είλαη ε πξνζέγγηζε εθείλε θαηά ηελ νπνία ν δάζθαινο-

ςπρνπαηδαγσγφο αληιεί ηε θηινζνθία ηνπ απφ δχν ή πεξηζζφηεξεο ζρνιέο, δειαδή 
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κνξθψλεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ ζεσξία σο δαζθάινπ - ν φξνο «δάζθαινο» κε ηελ 

επξχηεξε έλλνηα - έρνληαο εθπαηδεπηεί ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο ζρνιέο 

ςπρνπαηδαγσγηθήο ζθέςεο. Ζ πξφηαζή καο απηή βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε ην 

αίηεκα πνιιψλ ζεκεξηλψλ παηδαγσγψλ γηα ηνλ επηζηήκνλα-ςπρνπαηδαγσγφ. 

Δπηζπκία καο είλαη λα αλνίμεη έλαο δηάινγνο αλάκεζα ζηηο πξνζεγγίζεηο 

ςπρνπαηδαγσγηθήο ζπκβνπιεπηηθήο, θαζφηη ακθηζβεηνχκε ηελ άπνςε φηη κία θαη 

κφλν ςπρνπαηδαγσγηθή πξνζέγγηζε έρεη θαζνιηθή εθαξκνγή (είηε πξφθεηηαη γηα 

πξνζσπνθεληξηθή, είηε γηα ζπζηεκηθή, είηε γηα ςπραλαιπηηθή, είηε γηα 

γλσζηηθνζπκπεξηθνξηζηηθή παηδαγσγηθή). Δπειπηζηνχκε επίζεο λα παξαθηλήζνπκε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ψζηε λα επηδηψμνπλ κηα πνιππξηζκαηηθή θαη φρη 

κεξηθή/απνζπαζκαηηθή ςπρνπαηδαγσγηθή θαηάξηηζε θαη θπξίσο λα ηνπο 

πξνβιεκαηίζνπκε, ψζηε λα απνθηήζνπλ κηα πεξηζζφηεξν ελζπλείδεηε γλψζε ησλ 

ζηνηρείσλ ςπρνπαηδαγσγηθήο πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη θαη λα αληηιεθζνχλ φηη είλαη 

ηνπιάρηζηνλ σθέιηκν, αλ φρη απαξαίηεην, λα αλνηρηνχλ θαη ζε άιινπο ηξφπνπο 

ζθέςεο θαη ςπρνπαηδαγσγηθήο πξαθηηθήο. 

 Ζ ζπλζεηηθή ςπρνπαηδαγσγηθή, πέξαλ ηνπ πιενλεθηήκαηνο ηεο έλαξμεο ελφο 

δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ ςπρνπαηδαγσγηθψλ πξνζεγγίζεσλ, κπνξεί λα πξνσζήζεη - θαηά 

ην πξφηππν ηεο ζπλζεηηθήο ςπρνζεξαπείαο - θαη έλα δηάινγν κεηαμχ ηεο 

ςπρνπαηδαγσγηθήο θαη άιισλ επηζηεκψλ, φπσο ηεο ζενινγίαο, ηεο νηθνινγίαο, ησλ 

λεπξνεπηζηεκψλ, ηεο αλζξσπνινγίαο, ησλ ζπνπδψλ πνιηηηζκνχ θ.α. Δπηπιένλ, θαζψο 

ε ζπλζεηηθή ςπρνζεξαπεία αληηκεησπίδεη ηνλ άλζξσπν νιηζηηθά, κηα αλάινγε 

ςπρνπαηδαγσγηθή ζεψξεζε ζα θέξλεη δηαξθψο ζην πξνζθήλην ηνλ άλζξσπν σο 

ςπρνθνηλσληνβηνινγηθή νληφηεηα, ζα παξαθνινπζεί δειαδή ηελ εμέιημε ηνπ σο 

ςπρήο, σο θνηλσληθνχ φληνο θαη σο βηνινγηθήο κνλάδαο. ην πιαίζην απηφ ηεο 

νιηζηηθήο-ζπλζεηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ αλζξψπνπ, νη Evans θαη Gilbert (2005) έρνπλ 

δηαηππψζεη έλα ζπλζεηηθφ, αλαπηπμηαθφ-ζρεζηαθφ κνληέιν (developmental-relational 

model for integration) αλαθνξηθά κε ηελ πνξεία ηεο αιιαγήο ηνπ εαπηνχ κέζα ζε κηα 

ζεξαπεπηηθή ζρέζε Οη αιιεινζρεηηδφκελεο πηπρέο πνπ κεηαβάιινληαη θαηά ηελ 

ςπρνζεξαπεία, αλάινγα κε ηελ πεξίνδν ηεο δσήο πνπ δηαλχεη ν ζεξαπεπφκελνο θαη ηε 

ζπγθεθξηκέλε θάζε ηεο ζεξαπείαο, είλαη ν εαπηφο ζε ζρέζε κε ην ζψκα, ν εαπηφο (σο 

γλσξίδσλ) ζε ζρέζε κε ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ (σο γλσξηδφκελν), ν εαπηφο ζε ζρέζε κε 

ηνπο άιινπο, ν εαπηφο ζε ζρέζε κε ηνλ πνιηηηζκφ, ν εαπηφο ζε ζρέζε κε ην 

νηθνινγηθφ θνκκάηη, ν εαπηφο ζε ζρέζε κε ην ππεξβαηηθφ (Evans & Gilbert, 2005). 

ε φ,ηη αθνξά ηελ εηδηθή αγσγή, έλα αλάινγν κνληέιν ζα κπνξνχζε λα αγθαιηάζεη 
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φιεο ηηο πηπρέο ηνπ καζεηή, ηνπιάρηζηνλ απηέο πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξε αλάγθε γηα 

πξνζνρή θαη θαιιηέξγεηα. Π.ρ., έλα θηλεηηθά αλάπεξν παηδί ζα ρξεηαζηεί λα δνπιέςεη 

ζε ςπρνπαηδαγσγηθφ επίπεδν ηε ζρέζε κε ην ζψκα ηνπ, φπσο έλα παηδί κε ρξφληα θαη 

αλίαηε αζζέλεηα ηε ζρέζε ηνπ κε ην κεηαθπζηθφ θνκκάηη, ην Θεφ, ην επέθεηλα.  

 

3. Ζ αμηνπνίεζε ηεο ζπλζεηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο ςπρνζεξαπείαο ζηε 

ζπλζεηηθή ςπρνπαηδαγσγηθή: ε πεξίπησζε ησλ θνηλώλ ζεξαπεπηηθώλ 

παξαγόλησλ 

 Μηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ζπλεηζθνξέο, θαηά ηελ άπνςή καο, ηεο 

ζπλζεηηθήο ςπρνζεξαπείαο, πνπ ελδερνκέλσο λα απνδεηρζεί ηδηαηηέξσο ρξήζηκε ζε 

κηα ςπρνπαηδαγσγηθή ζπκβνπιεπηηθή ζπλζεηηθήο πξννπηηθήο είλαη ε ζηαρπνιφγεζε 

ησλ θνηλψλ ζεξαπεπηηθψλ παξαγφλησλ, δειαδή ε αλίρλεπζε, εχξεζε θαη θαηαγξαθή 

ησλ ζεξαπεπηηθψλ εθείλσλ παξαγφλησλ πνπ θαίλεηαη λα είλαη παξφληεο ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ζρνιέο ςπρνζεξαπείαο. 

 Αξθεηέο νκαδνπνηήζεηο έρνπλ πξνηαζεί θαηά θαηξνχο θαη απφ δηάθνξνπο 

εξεπλεηέο. Πνιιέο απφ ηηο ζηαρπνινγήζεηο απηέο κνηάδνπλ, έρνπλ αξθεηνχο 

παξάγνληεο θνηλνχο. Χζηφζν θάζε απφπεηξα αλάιπζεο, ή νξζφηεξα κεηά-αλάιπζεο 

θσηίδεη πεξαηηέξσ ην δήηεκα. Οη Hawkins θαη Nestoros (1997) θαηαιήγνπλ ζηνπο 

εμήο επηά θνηλνχο ζεξαπεπηηθνχο παξάγνληεο:  

1) Σε ζεξαπεπηηθή ζρέζε (κε ζεκεία αλαθνξάο ηε ζεξαπεπηηθή ζπκκαρία, ην 

ζεξαπεπηηθφ ζπκβφιαην, ηε κεηαβίβαζε/αληηκεηαβίβαζε, ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ 

ζεξαπεπηή, φπσο ελζπλαίζζεζε, γλεζηφηεηα, δεζηαζηά, ην «ζεξαπεπηηθφ ζθεληθφ» 

θ.α.).  

2) Σε κείσζε ηνπ άγρνπο/ έληαζεο (κε ζεκεία αλαθνξάο ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

ππνζηήξημε, δηνξζσηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο, απνδνρή, ραιάξσζε, επθαηξία 

γηα θάζαξζε θ.α.).  

3) Σελ παξνρή ελόο ζθεπηηθνύ (provision of rationale) (κε ζεκεία αλαθνξάο 

ηελ απηνεμεξεχλεζε, ηελ εξκελεία θαη θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ πειάηε θαη 

ησλ άιισλ, ηελ αλαηξνθνδνηεζε, ηε γλσζηηθή αλαπιαηζίσζε, ηελ εθπαίδεπζε θ.α. ).  

4) Tελ πεηζώ θαη ηελ ππνβνιή (κε ζεκεία αλαθνξάο ηελ ελίζρπζε ηνπ εζηθνχ, 

ηελ αηζηνδνμία, ηηο ζεηηθέο πξνζδνθίεο, ηε κείσζε ηνπ θφβνπ αιιαγήο θ.α.)  

5) Tελ ηαύηηζε κε ηo ζεξαπεπηή (π.ρ. ηαχηηζε κε ην αμηαθφ ζχζηεκα ηνπ 

ζεξαπεπηή θ.α.).  
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6) Tνλ απηνέιεγρν θαη ηελ απηνλνκία (ζεκεία αλαθνξάο ηελ αλεμαξηεζία, ηελ 

απηνπαξαηήξεζε, ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο πξαγκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ηελ 

απηνελίζρπζε θ.α.).  

7) Σελ πξόβα θαη αληηκεηώπηζε ηνπ πξαγκαηηθνύ πξνβιήκαηνο in vivo (έθζεζε 

ζε θνβνγφλα εξεζίζκαηα, δνθηκή ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο).  

 ε κηα πξννπηηθή αμηνπνίεζεο ησλ παξαπάλσ ζηαρπνινγεκέλσλ θνηλψλ 

παξαγφλησλ ζηελ ςπρνπαηδαγσγηθή πξάμε, ζα παξαηεξνχζακε ηα εμήο: Ζ 

ζεξαπεπηηθή ζρέζε ζεσξείηαη επίθεληξν θαη ηεο ςπρνπαηδαγσγηθήο, εμνχ θαη ε 

πξφηαζε γηα κηα ζρεζηνδπλακηθή παηδαγσγηθή, φπνπ ε ζρέζε είλαη ην βαζηθφ 

παηδαγσγηθφ κέζν (Κνζκφπνπινο, 1995). Ζ κείσζε ηνπ άγρνπο θαη ηεο έληαζεο είλαη 

ζρεδφλ ζπλψλπκε κε κηα αγσγή αγαπεηηθή κε θαζνιηθή απνδνρή ηνπ πξνζψπνπ ηνπ 

καζεηή. Ζ παξνρή ελόο ζθεπηηθνύ επηδηψθεηαη ήδε απφ ηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα 

αγσγήο ςπρηθήο πγείαο θαη ςπρνεθπαίδεπζεο, ελψ ζηελ εηδηθή αγσγή απνηειεί - γηα 

νξηζκέλνπο ηνπιάρηζηνλ καζεηέο - πξψηηζην κέιεκα. Ζ ζεκαζία ηεο πεηζνύο θαη ηεο 

ππνβνιήο, ζην ζσζηφ βέβαηα κέηξν, ηνλίδεηαη θαη απφ ηελ επξέσο δηαδεδνκέλε ζην 

ρψξν ηεο ςπρνπαηδαγσγηθήο ζεσξία πεξί απηνεθπιεξνχκελεο πξνθεηείαο. Ζ ηαύηηζε 

κε ηνλ ζεξαπεπηή είλαη ζεκαληηθή θαη γηα ηελ ςπρνπαηδαγσγηθή, αθνχ ν 

εθπαηδεπηηθφο απνηειεί έλαλ ζεκαληηθφ Άιιν θαη ν ηξφπνο πνπ ζθέπηεηαη θαη δξα 

ιεηηνπξγεί σο πξφηππν γηα ηνλ καζεηή. Ο απηνέιεγρνο θαη ε απηνλνκία είλαη ην 

«ηέινο» ηεο ςπρνπαηδαγσγηθήο, θαζφηη ε ηειεπηαία επηδηψθεη ηε δεκηνπξγία 

αλεμάξηεησλ, ειεχζεξα ζθεπηφκελσλ θαη απηνδηαρεηξηδφκελσλ αλζξψπσλ, ηφζν ζηε 

γεληθή φζν θαη ζηελ εηδηθή αγσγή, ελψ φζνλ αθνξά ηνλ ηειεπηαίν παξάγνληα, ην 

ζρνιείν φισλ ησλ βαζκίδσλ πξνεηνηκάδεη ηνπο καζεηέο γηα ηελ έμνδφ ηνπο ζηελ 

θνηλσλία. 

Απφ ηνλ παξαπάλσ ζχληνκν ζρνιηαζκφ πηζαλφλ λα δηεθάλε πσο ε 

ςπρνπαηδαγσγηθή ζρέζε, πξψηα απφ φια, έρεη πνιιά θνηλά κε ηελ ςπρνζεξαπεπηηθή 

ζρέζε θαη πσο ν εληνπηζκφο ησλ θνηλψλ ζεξαπεπηηθψλ παξαγφλησλ παξέρεη κηα 

εηθφλα ζρεηηθά κε ηα κέζα πνπ κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ν εθπαηδεπηηθφο θαηά ηελ 

ςπρνπαηδαγσγηθή ηνπ εξγαζία. Κάπνηα απφ απηά ε ςπρνπαηδαγσγηθή ηα έρεη ήδε 

εγθνιπσζεί. Σαπηφρξνλα, εληζρχεηαη ε άπνςε πσο ε ςπρνπαηδαγσγηθή νθείιεη λα 

έρεη κηα ζπλζεηηθή πξννπηηθή θαη λα βξίζθεηαη ζε έλαλ δηαξθή δηάινγν κε ηελ 

ςπρνζεξαπεία. Αμίδεη αθφκα λα ζεκεησζεί πσο θαηά ηνπο ζπλζεηηθνχο ζεξαπεπηέο ε 

ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη θαηά ηελ ςπρνζεξαπεία απνηειεί βαζηθφηαην ζεξαπεπηηθφ 

παξάγνληα (π.ρ., O‟ Brien & Houston, 2004) αξθεί βέβαηα ε ζεξαπεπηηθή απηή ζρέζε 
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λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε. Ζ έκθαζε απηή ζπκπνξεχεηαη κε ηα 

πνξίζκαηα ηεο πξνζσπνθεληξηθήο ζρνιήο γηα ην ζρεζηαθφ δάζθαιν πνπ βξίζθεηαη ζε 

ζρέζε κε ηνλ εαπηφ ηνπ, ην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη ηνλ καζεηή ηνπ θαη ν νπνίνο 

παηδαγσγεί, φρη κε ηα ιφγηα ή ηηο πξάμεηο, αιιά θπξίσο κε απηφ πνπ είλαη 

(Κνζκφπνπινο, 1995. Μπξνχδνο, 2008). Γηα απηφ είλαη ζεκαληηθή ε απηνγλσζία απφ 

κέξνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (βι. ζρεη. Κσλζηαληηλίδεο- Βαζηιφπνπινο, ππφ έθδνζε).  

 

4. Ζ εθπαίδεπζε ησλ ςπρνπαηδαγσγώλ ζηε ζπλζεηηθή ςπρνζεξαπεία 

 Οινθιεξψλνληαο ηελ παξνπζίαζε ηεο ζπλζεηηθήο ςπρνπαηδαγσγηθήο, 

θαηαζέηνπκε ηελ πξφηαζή καο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ςπρνπαηδαγσγψλ-

εθπαηδεπηηθψλ ζηε ζπλζεηηθή ςπρνζεξαπεία, ψζηε λα θαηαζηνχλ ηθαλνί λα 

εθαξκφδνπλ κηα ςπρνπαηδαγσγηθή ζπλζεηηθή. Ζ πξφηαζε απηή, φπσο θαη νιφθιεξε ε 

εηζήγεζή καο, δε θηινδνμεί λα θιείζεη ην δήηεκα, παξά κφλν λα εγθαηληάζεη έλα 

δηάινγν πάλσ ζηελ πηζαλή σθέιεηα ηεο ςπρνπαηδαγσγηθήο απφ ηε ζπλζεηηθή 

ςπρνζεξαπεία. 

 Αλαθέξζεθε θαη πξσηχηεξα πσο ε ζπλζεηηθή πξννπηηθή απαηηεί αλνηρηνζχλε 

(openness), επειημία, δηάζεζε γηα δηάινγν θαη γηα δηαξθή αλαδήηεζε ηεο θαιχηεξεο 

δπλαηήο ζχλζεζεο, ε νπνία ζα ζπκπνξεχεηαη κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

ςπρνζεξαπεπηή, ηηο αλάγθεο ηνπ ζεξαπεπφκελνπ θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ ζεξαπεπηηθνχ 

έξγνπ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ, γεληθήο ή εηδηθήο αγσγήο, πνπ ζα 

ζειήζεη λα αλνηρηεί ζε παξαπάλσ απφ κία ςπρνπαηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο: ζα 

ρξεηαζηεί λα θάλεη έλα ηαμίδη ζηε γλψζε θαη ζηνλ εαπηφ ηνπ. Σν ηαμίδη απηφ είλαη δηα 

βίνπ θαη κπνξεί, αλάινγα κε ηελ θάζε ηεο πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηνπ 

εμέιημεο, λα ηνλ νδεγήζεη ζε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ζθέςεο θαη δξάζεο θάζε θνξά. 

Ζ ζχλζεζε νχηε εχθνιε δηαδηθαζία είλαη, νχηε νξηζηηθή θαη ηειεζίδηθε, θαη θπζηθά 

δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί εζπεπζκέλα. 

 Έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ζηε ζπλζεηηθή 

ςπρνζεξαπεία (βι. ζρ. Norcross & Halgin, 2005). Δίλαη κάιινλ αλεδαθηθφ λα 

ππνζηεξίμνπκε πσο ζα κπνξνχζε ν εθπαηδεπηηθφο, κέζα απφ θάπνην πξφγξακκα, λα 

έξζεη ζε επαθή κε ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα ςπρνζεξαπείαο, έηζη 

ψζηε λα επηιέμεη εθείλα πνπ ζεσξεί πσο ηνπ ηαηξηάδνπλ θαιχηεξα θαη λα ζπλζέζεη ηε 

δηθή ηνπ ςπρνπαηδαγσγηθή πξνζέγγηζε. Γηα απηφ θαη ζεσξνχκε πεξηζζφηεξν 

θαηάιιειν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο έλα πξφγξακκα εθπαίδεπζεο παξφκνην κε απηφ 

πνπ πξνηείλεη ν Castonguay (2005). Σν ελ ιφγσ πξφγξακκα βαζίδεηαη ζηνπο θνηλνχο 
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ζεξαπεπηηθνχο παξάγνληεο θαη πεξηιακβάλεη ηηο εμήο πέληε θάζεηο: πξνεηνηκαζία (νη 

εθπαηδεπηηθνί εθπαηδεχνληαη ζε βαζηθέο ζπκβνπιεπηηθέο δεμηφηεηεο πνπ είλαη θνηλά 

απνδεθηέο απφ ηηο πεξηζζφηεξεο πξνζεγγίζεηο (π.ρ. νη ηξεηο ξνηδεξηαλέο ζηάζεηο: 

ελζπλαίζζεζε, άλεπ φξσλ απνδνρή θαη γλεζηφηεηα), εμεξεύλεζε (νη εθπαηδεπηηθνί 

έξρνληαη ζε επαθή κε ηηο βαζηθέο ζρνιέο ςπρνζεξαπεπηηθήο ζθέςεο κέζσ έληππνπ 

πιηθνχ ή βηληενζθνπεκέλσλ ζεξαπεηψλ), ηαύηηζε (εθπαίδεπζε θαη εκβάζπλζε ζε κία 

απφ ηηο ζρνιέο), ζπλέλσζε (θαινχληαη λα επεθηείλνπλ ηελ εηδίθεπζή ηνπο ζηελ 

επηιεγκέλε ζρνιή κε ην λα κπνπλ ζε δηάθνξνπο ξφινπο θαη λα εθαξκφζνπλ 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο παξέκβαζεο) θαη, ηέινο, ζύλζεζε (θαινχληαη λα δηεπξχλνπλ 

θαη ηειηθά λα κεηαζρεκαηίζνπλ ηε ζεσξία ηνπο πεξί ζεξαπεπηηθήο αιιαγήο, 

νηθεηνπνηνχκελνη εκπεηξίεο θαη απφςεηο απφ άιιε ζρνιή). ην ηέινο ηεο θάζεο απηήο 

ζα κπνξνχζαλ λα πξνζεγγίζνπλ ηηο ζρνιέο ςπρνζεξαπείαο φρη κε ηε ινγηθή ηεο «κίαο 

ζρνιήο αληί θάπνηαο άιιεο», αιιά κε ηε ινγηθή ηεο «κίαο ζρνιήο θαη θάπνηαο 

άιιεο» (βι. ζρεη. Consoli & Jester, 2005). Ζ ηειεπηαία έρεη λα θάλεη θαη κε ηε ινγηθή 

ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο, θαηά ηελ νπνία κφλν κε ηνλ φλησο ζπγθεξαζκφ ησλ 

πξνζεγγίζεσλ κπνξνχκε λα επηηχρνπκε κεγηζηνπνίεζε ηεο ζεξαπεπηηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα ηνλ πειάηε (Gilbert, 2001). Δπηπιένλ, κέζα απφ ηελ 

παξνπζίαζε δηαθφξσλ ζεξαπεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ζα δνζεί ε επθαηξία λα 

θαιιηεξγεζεί έλαο ζεβαζκφο γηα φιεο ηηο ζρνιέο, αθνχ νχησο ή άιισο ζα θαηαζηαζεί 

θνηλφο ηφπνο πσο «θακηά ζεσξία δελ ηηκά δεφλησο ηελ πνιππινθφηεηα ησλ 

αλζξσπίλσλ φλησλ» (O‟ Brien & Houston, 2004:27).  

 ην πιαίζην ηνπ παξαπάλσ πξνγξάκκαηνο ζα κπνξνχζαλ λα παξνπζηαζηνχλ 

ζηνηρεία εθπαηδεπηηθήο ςπρνινγίαο, ζρνιηθήο ςπρνπαηδαγσγηθήο θαη αλαπηπμηαθήο 

ςπρνινγίαο κέζα απφ κηα ζπλζεηηθή πάληα ζεψξεζε (ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηνπο 

Fetsco & McClure, 2005 θαη ην ζπλζεηηθφ εμειηθηηθφ κνληέιν ηεο Γεσξγαληά, ην 

“DNA ηεο ςπρήο”, Georganda, 2007), έηζη ψζηε λα θαηαζηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί 

ηθαλνί λα ζπλζέηνπλ πιεξνθνξίεο απφ δηάθνξεο πεγέο θαη λα πξνβαίλνπλ ζε νξζή 

ιήςε απνθάζεσλ. Κξίλεηαη επίζεο αλαγθαία θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπφκελνπ 

ζε βησκαηηθά εξγαζηήξηα, ε πξνζσπηθή ηνπ ζεξαπεία (έζησ θαη αλ απηφ ζεκαίλεη 

έλαλ πεξηνξηζκέλν κφλν αξηζκφ σξψλ ζπκκεηνρήο ζε νκάδεο πξνζσπηθήο 

αλάπηπμεο), αιιά θαη επνπηεπφκελε ζπκβνπιεπηηθή εξγαζία, πνπ αλ δελ είλαη εθηθηή 

κπνξεί λα ππνθαηαζηαζεί κε παηρλίδη ξφισλ (role plays). Απαηηείηαη, δειαδή, έλαο 

ζπλδπαζκφο ζεσξίαο θαη πξάμεο θαη νπσζδήπνηε θάπνηα βησκαηηθή εκπινθή απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ εθπαηδεπφκελνπ.  
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5. Καηαιεθηηθά 

 ην παξφλ θείκελν έγηλε κηα πξψηε απφπεηξα παξνπζίαζεο ηεο πξφηαζήο καο 

γηα γφληκε κεηαθνξά ηεο ζπλζεηηθήο ςπρνζεξαπείαο ζην πεδίν ηεο ςπρνπαηδαγσγηθήο 

ζπκβνπιεπηηθήο. Παξνπζηάζηεθαλ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ζπλζεηηθήο ςπρνζεξαπείαο, 

ηα νπνία ελδερνκέλσο λα απνηειέζνπλ θαη πιενλεθηήκαηα κηαο ςπρνπαηδαγσγηθήο 

ζπλζεηηθήο. Έγηλε αλαθνξά ζηνπο θνηλνχο ζεξαπεπηηθνχο παξάγνληεο θαη ζην πψο 

απηνί ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ρξήζηκε γλψζε γηα ηελ ςπρνπαηδαγσγηθή. 

Σέινο, παξνπζηάζηεθε έλα κνληέιν εθπαίδεπζεο ζηε ζπλζεηηθή ςπρνζεξαπεία, ην 

νπνίν ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί θαη γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ-

ςπρνπαηδαγσγψλ. Ζ έξεπλά καο απηή είλαη ππφ εμέιημε θαη δηαξθψο αλαδεηνχκε ηηο 

γέθπξεο εθείλεο κέζα απφ ηηο νπνίεο ζα έξζνπλ ζε επαθή νη δχν απηέο πξνζεγγίζεηο. 

Χζηφζν, δελ παχνπκε λα αλαθαιχπηνπκε θνηλά ζέκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ θαηά ηε 

γλψκε καο λα δηεπξχλνπλ ηηο γλψζεηο θαη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηφζν ηεο 

γεληθήο φζν θαη ηεο εηδηθήο αγσγήο. ην δηάινγν απηφ επηδηψθεηαη ε ζπκκεηνρή θαη 

άιισλ επηζηεκψλ κε ζηφρν ηε κεγαιχηεξε δπλαηή απνδνηηθφηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαηά ηελ ςπρνπαηδαγσγηθή ζπκβνπιεπηηθή εξγαζία. ε ηειηθή 

αλάιπζε, θάζε έληηκε επηζηεκνληθή εξγαζία, θάζε παηδαγσγηθή δηαδηθαζία, δελ είλαη 

παξά έλαο γλήζηνο δηάινγνο κε ζηφρν ηελ Αιήζεηα θαη ηνλ Άιινλ (Κνζκφπνπινο, 

1995).  
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Πεξίιεςε 

ηελ παξνχζα κειέηε δηεξεπλήζεθε ε επίδξαζε ελφο πξνγξάκκαηνο 

πξναγσγήο ςπρνθνηλσληθψλ δεμηνηήησλ κε ζθνπφ ηελ απνδνρή ηεο εηεξφηεηαο θαη 

ηεο ζπλεξγαζίαο καζεηψλ κε ή ρσξίο ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο θαη ειέγρνπ ησλ 

ζπγθξνχζεψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζρεδηάζηεθε έλα Πξφγξακκα Γηαζεκαηηθήο 

πξνζέγγηζεο κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ ζπλεξγαζίαο ψζηε λα ππάξμεη 

ελζσκάησζε ησλ καζεηψλ κε ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζηελ νκάδα ηεο ηάμεο. Σν 

πξφγξακκα πινπνηήζεθε ζηελ Δπέιηθηε Εψλε, κε ζέκαηα απφ ηε Γιψζζα θαη ηε 

Μειέηε Πεξηβάιινληνο. Πήξαλ κέξνο 20 καζεηέο Γ΄ ηάμεο δεκνηηθνχ σο 

πεηξακαηηθή νκάδα θαη 20 καζεηέο σο νκάδα ειέγρνπ, νη νπνίνη θνηηνχζαλ θαηά ην 

ζρνιηθφ έηνο 2009 – 2010 ζε δεκφζην δεκνηηθφ ζρνιείν ηνπ λνκνχ Αηηηθήο. ηελ 

νκάδα ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ΚΔΓΓΤ Β΄Αζήλαο, ππήξρε 1 

καζεηήο κε δπζιεμία, 1 κε ακθνηεξφπιεπξε λεπξναηζζεηήξηα βαξεθνΐα, 1κε ΓΔΠΤ, 

1 κε γεληθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη 1 κε αγρψδεηο εθδειψζεηο ιφγσ πξφζθαηνπ 

ζαλάηνπ γνλέα.  Ζ αμηνιφγεζε  ζην ηέινο ηνπ Πξνγξάκκαηνο έγηλε κέζσ πνηνηηθψλ 

πξνθνξηθψλ ζπλεληεχμεσλ, νη νπνίεο πεξηειάκβαλαλ πέληε αλνηθηνχ ηχπνπ 

εξσηήζεηο. Δπηπιένλ, ε αμηνιφγεζε ηεο απφθηεζεο δεμηνηήησλ έγηλε  κέζσ 

παξαηήξεζεο θαη θαηαγξαθήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ. 

Λέμεηο- Κιεηδηά: Μαζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, ΓΔΠΤ, Βαξεθνΐα, Γεμηφηεηεο 

πλεξγαζίαο, Φπρνθνηλσληθά πξνγξάκκαηα, Έληαμε 

mailto:aalexan3@gmail.com
mailto:hkourk@edc.uoc.gr
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1. Δηζαγσγή 

ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, ε θνίηεζε ησλ καζεηψλ κε ηδηαίηεξεο 

δπζθνιίεο, κε βάζε ηε λνκνζεζία, γίλεηαη θπξίσο ζηα θνηλά ζρνιεία.   

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν λφκνο αλαθέξεηαη  ζε «καζεηέο κε αλαπεξία θαη εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηνπο νπνίνπο ζπγθαηαιέγνληαη φζνη γηα νιφθιεξε ή 

νξηζκέλε πεξίνδν ηεο ζρνιηθήο ηνπο δσήο εκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο 

κάζεζεο εμαηηίαο αηζζεηεξηαθψλ, λνεηηθψλ, γλσζηηθψλ, αλαπηπμηαθψλ 

πξνβιεκάησλ, πξνβιεκάησλ πξνεξρφκελα απφ ηελ ελδννηθνγελεηαθή βία, 

ζπκπεξηθνξηθψλ, ςπρηθψλ (ζπλαηζζεκαηηθψλ)  θαη λεπξνςπρηθψλ δηαηαξαρψλ, νη 

νπνίεο, ζχκθσλα κε ηε δηεπηζηεκνληθή αμηνιφγεζε, επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο 

ζρνιηθήο πξνζαξκνγήο θαη κάζεζεο. Μαζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο είλαη 

θαη νη καζεηέο πνπ έρνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηαιέληα 

αλεπηπγκέλα ζε βαζκφ πνπ ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ηα πξνζδνθψκελα γηα ηελ ειηθηαθή 

ηνπο νκάδα, ζην βαζκφ πνπ παξνπζηάδνπλ θάπνηα ηδηαίηεξα ςπρνζπλαηζζεκαηηθά θαη 

ςπρνθνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά απαηηνχλ φπσο θαη φιεο νη πξναλαθεξζέληεο νκάδεο 

δηαθνξεηηθνχο παηδαγσγηθνχο ζρεδηαζκνχο, αιιά θαη, ζπρλά, εμεηδηθεπκέλεο 

ςπρνπαηδαγσγηθέο παξεκβάζεηο».   

Δίλαη φκσο αλαγθαίν λα ηνλίζνπκε φηη ε νξνινγία ηνπ ειιεληθνχ λφκνπ 

ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν «εηδηθέο» θαη «αλάγθεο», νξνινγία ε νπνία έρεη δερηεί, ζην 

παξειζφλ, ζθνδξή θξηηηθή. Έρεη ππνζηεξηρηεί φηη κε ηε ρξήζε ηνπ φξνπ «εηδηθέο» δελ 

αλαγλσξίδνληαη νη βαζηθέο αλάγθεο πνπ είλαη θνηλέο κε απηέο φισλ ησλ παηδηψλ (π.ρ. 

αλάγθε ζπλαηζζεκαηηθήο απνδνρήο θαη θνηλσληθήο ζπλαλαζηξνθήο, πξφζβαζε ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο θαη δξαζηεξηφηεηεο, αλάγθε κάζεζεο θαη εθπαίδεπζεο, 

θιπ.), ελψ δελ αλαγλσξίδνληαη νη δεμηφηεηεο θαη νη ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ απηψλ 

θαη δίλεηαη έκθαζε κφλν ζηελ πζηέξεζε θαη ζηε δπζιεηηνπξγία. Σαπηφρξνλα, ε 

παξαδνζηαθή ηάζε, ζεσξεί ηελ πζηέξεζε θαη ηε δπζιεηηνπξγία σο απνθιεηζηηθά 

αηνκηθφ πξφβιεκα, ηα νπνίν δελ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ην πεξηβάιινλ 

αληηιακβάλεηαη θαη δηαρεηξίδεηαη ην παηδί. Παξάιιεια, ζην πιαίζην ησλ 

παξαδνζηαθψλ ηαμηλνκήζεσλ δίλεηαη έκθαζε ζηελ θαηεγνξηνπνηεηηθή ινγηθή θαη κε 

απηφ ηνλ ηξφπν παξαβιέπνληαη φιεο νη, ζπρλά κεγάιεο, ελδν-νκαδηθέο δηαθνξέο πνπ 

νπ πθίζηαληαη κεηαμχ ησλ παηδηψλ πνπ ζεσξνχληαη φηη αλήθνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία. 

Ζ φιε πξνζέγγηζε ζηεξίδεηαη ζην ηαηξηθφ κνληέιν θαη ζηελ ηαηξνγελή παξάδνζε πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηελ ςπρνινγία θαη ηηο παξεκβάζεηο πνπ είλαη απνθιεηζηηθά 

επηθεληξσκέλεο ζηνπο εηδηθνχο (specialist centered models) (Κνπξθνχηαο, 2008). Σν 
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ηαηξηθφ κνληέιν, νπζηαζηηθά, ζηεξίδεηαη ζε κία δηρνηνκηθή αληίιεςε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο (αζζέλεηα-πγεία) θαη, παξά ηε ζεκαληηθή πξφνδν πνπ έρεη 

επηηεπρηεί ζε πξαθηηθέο θαη λννηξνπίεο,  ζεσξνχκε φηη είλαη, αθφκε, θπξίαξρν ζηελ 

Δηδηθή Αγσγή, ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη ζηελ θνπιηνχξα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

θνηλφηεηαο Ζ ρξήζε ηνπ φξνπ «εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο» ππνδειψλεη, σο έλα βαζκφ 

ηε κεηαηφπηζε ηνπ θέληξνπ βάξνπο απφ ηελ πζηέξεζε ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο, 

δίλνληαο ζπγρξφλσο έκθαζε ζηελ αλάπηπμε αληίζηνηρσλ πξνζαξκνζκέλσλ 

ςπρνπαηδαγσγηθψλ ζηξαηεγηθψλ. Τπφ απηή ηελ έλλνηα δελ είλαη νη αλάγθεο ησλ 

παηδηψλ πνπ είλαη εηδηθέο, μερσξηζηέο, αιιά νη ζηξαηεγηθέο, πνπ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε, εμεηδηθεπκέλεο. 

Αληίζεηα, ν φξνο ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ή ςπρνθνηλσληθέο δπζθνιίεο ή αθφκε 

θαη «εκπφδηα ζηε δσή» (βι. Κππξησηάθεο, 2001) είλαη πην γεληθνί, δελ αλαθέξεηαη 

απαξαίηεηα κφλν ζηα παηδηά πνπ αλήθνπλ ζηηο παξαδνζηαθέο θαηεγνξίεο ηεο εηδηθήο 

αγσγήο, αιιά ζε φια ηα παηδηά, ηα νπνία γηα δηάθνξνπο ιφγνπο ζπλαληνχλ θάπνηα 

εκπφδηα ζηελ έληαμε θαη (δεκηνπξγηθή) ελζσκάησζε ηνπο ζηα θνηλσληθά θαη 

εθπαηδεπηηθά πιαίζηα (Κνπξθνχηαο & Xavier Raul, 2010, Pfeiffer & Reddy, 1999). Ζ 

αλάδεημε, άιισζηε, ησλ ιηγφηεξν εκθαλψλ θαη έθδεισλ δπζθνιηψλ θαη 

δπζιεηηνπξγηψλ θαη ε αλαγλψξηζε ησλ ςπρνθνηλσληθψλ αλαγθψλ, πέξα ησλ 

καζεζηαθψλ, απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πην επαηζζεηνπνηεκέλσλ θαη 

εμειηγκέλσλ επηζηεκνληθά θαη εθπαηδεπηηθά ζπζηεκάησλ. Υαξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο 

ηάζεο είλαη ε αλαγλψξηζε ησλ δπζθνιηψλ ησλ επθπψλ θαη πξνηθηζκέλσλ παηδηψλ, 

θαζψο θαη ε αλάπηπμε ηεο έξεπλαο, ζε φια ηα επίπεδα, γηα ηηο καζεζηαθέο ή 

ζπκπεξηθνξηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο (Κνπξθνχηαο, 2008). ηα πιένλ 

αλεπηπγκέλα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη ζπζηήκαηα θνηλσληθήο πξφλνηαο, ε 

έκθαζε δελ δίλεηαη πιένλ, απνθιεηζηηθά, ζηηο εκθαλείο δπζιεηηνπξγίεο θαη 

«αλαπεξίεο» (π.ρ. θηλεηηθά πξνβιήκαηα, αηζζεηεξηαθέο δηαηαξαρέο δπζιεηηνπξγίεο), 

αιιά, εηδηθφηεξα ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ, ζηηο αθαλείο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ γηα 

ςπρνθνηλσληθή θαη ζρνιηθή-καζεζηαθή πξνζαξκνγή (Kauffman, 2001). Παξφια 

απηά, έλαο κεγάινο αξηζκφο καζεηψλ, αθφκε θαη ζηηο δπηηθέο ρψξεο, παξακέλεη ρσξίο 

ηελ θαηάιιειε ςπρνθνηλσληθή θαη αθαδεκατθή ππνζηήξημε. 

2. Δλαιιαθηηθά ηαμηλνκεηηθά θαη εξκελεπηηθά ζρήκαηα ησλ «εηδηθώλ 

εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ» θαη ηεο «αλαπεξίαο» 

Οη αιιαγέο πνπ έρνπλ επέιζεη, θαη ζε θνηλσληθφ, θαη ζε επηζηεκνληθφ, θαη ζε 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, ζε ζρέζε κε ηνπο ηξφπνπο αληίιεςεο ηεο «αλαπεξίαο», 
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αληαλαθινχληαη θαη ζηηο θαηεγνξηνπνηήζεηο, θαζψο θαη ζηε θηινζνθία πνπ 

ππνζηεξίδεη ην λέν δηαγλσζηηθφ εγρεηξίδην International Classification of 

Functioning, Disability and Health (ICF), ηελ Διιεληθή έθδνζε ηνπ νπνίνπ 

δεκνζίεπζε ην Ηλζηηηνχην Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο.  

Χο πξνο ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ησλ λέσλ ελαιιαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, 

ζεκαληηθή είλαη ε ζπκβνιή ηεο εληαμηαθήο θηινζνθίαο, ηεο νηθνζπζηεκηθήο ζεσξίαο, 

θαζψο θαη ησλ λέσλ ςπρνδπλακηθψλ κνληέισλ πνπ εζηηάδνπλ ζηηο ζρέζεηο θαη ζηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ παηδηνχ ελψ πηνζεηνχλ κία ζαθή αλαπηπμηαθή δηαρξνληθή 

πξνζέγγηζε (Dowling, 2001, Κνπξθνχηαο, 2007). Ζ ζχγρξνλε ςπρνδπλακηθή ζεσξεί 

πηνζεηεί κία νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ παηδηνχ πνπ αληηηίζεηαη ζηελ ηαηξνγελή 

αλάιπζε ησλ δπζθνιηψλ θαη πξνβιεκάησλ, εηζάγνληαο κία ξήμε κε ηα παξαδνζηαθά 

«θαηεγνξηθά» ηαμηλνκηθά ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζην κνληέιν ηεο 

αζζέλεηαο θαη δελ αλαγλσξίδνπλ ηε ζπλέρεηα κεηαμχ θπζηνινγηθνχ θαη 

«παζνινγηθνχ» (Dowling, 2001, Ysseldyke & Marston, 1999). 

ην πιαίζην ησλ λέσλ ζεσξεηηθψλ ζρεκάησλ, ε έκθαζε δίλεηαη ζηελ αλαδήηεζε 

λνήκαηνο πίζσ απφ ηα πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο ζην ζρνιηθφ ζχζηεκα θαη ηε 

ζχλδεζε κε ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ ηνπ νηθνγελεηαθνχ θαη ηνπ επξχηεξνπ 

θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο, αληίιεςε πνπ ηαηξηάδεη, σο έλα βαζκφ, θαη ζηε 

θηινζνθία ηεο «εληαμηαθήο εθπαίδεπζεο». (Κνπξθνχηαο & Parmider, 2008). Σα 

κνληέια απηά πξνάγνπλ  κία, πεξηζζφηεξν, πξνζσπνπνηεκέλε πξνζέγγηζε, κε 

έκθαζε ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε ηνπ παηδηνχ θαη ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ 

εθπαηδεπηηθνχ, παηδηνχ θαη γνλέσλ, θαζψο θαη ζρνιηθνχ ςπρνιφγνπ, παηδηνχ θαη 

γνλέσλ, αιιά θαη ζηελ επεμεξγαζία ησλ ζπλαηζζεκάησλ/ αλαπαξαζηάζεσλ πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ζην παηδί απφ καηαηψζεηο ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζηελ ηάμε, εμαηηίαο 

νηθνγελεηαθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ειιείςεσλ θαη δπζιεηηνπξγηψλ. 

 

3. Πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο ςπρνθνηλσληθώλ δεμηνηήησλ θαη βησκαηηθή κάζεζε  

Με βάζε ηα ζεσξεηηθά αμηψκαηα ηεο εληαμηαθήο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη κε 

βάζε δεδνκέλα ηεο ςπρνινγηθήο έξεπλαο, νη δηαπξνζσπηθέο, θνηλσληθέο θαη 

αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο είλαη άξξεθηα ζπλπθαζκέλεο κεηαμχ ηνπο, ζε αληίζεζε, κε 

ηελ παξαδνζηαθή ζεψξεζε πνπ δίλεη ζαθή πξνηεξαηφηεηα ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

θαη ζηελ επίηεπμε θαζαξά αθαδεκατθψλ ζηφρσλ (Weare, 2000, Webster-Stratton, 

1999). 
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Πιήζνο ςπρνθνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ, ελζσκαησκέλσλ ή φρη ζην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα, κε ζθνπφ ηελ πξναγσγή ηεο ζρνιηθήο έληαμεο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

δπζθνιηψλ-δηαηαξαρψλ επάισησλ ή «πξνβιεκαηηθψλ» νκάδσλ καζεηψλ έρνπλ 

εθαξκνζηεί δηεζλψο. Σα πξνγξάκκαηα απηά ζηνρεχνπλ ή εζηηάδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο 

αηνκηθέο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ θαη ηεο νκάδαο θαη πνιιά απφ απηά έρνπλ 

αμηνινγεζεί σο πνιχ απνδνηηθά (Elias et al., 1997). 

Απφ ηελ άιιε, σο πξνο ηε ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε ηεο εθπαίδεπζεο, κε βάζε ηε  

Γεληθή Θεσξία πζηεκάησλ (von Bertalanffy, 1968), ε ζρνιηθή κνλάδα απνηειεί έλα 

αλνηρηφ, δσληαλφ ζχζηεκα, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ απνηειείηαη απφ ηα 

“κηθξνζπζηήκαηα” ησλ ζρνιηθψλ ηάμεσλ, ησλ νκάδσλ παηδηψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Ζ ίδηα απνηειεί ηαπηφρξνλα, ππνζχζηεκα άιισλ, ππεξθείκελσλ 

«καθξνζπζηεκάησλ», φπσο απηψλ ηεο ηνπηθήο θαη εζληθήο θνηλφηεηαο. Καη‟ απηφλ 

ηνλ ηξφπν, κπνξεί λα ιερζεί, φηη ε ζρνιηθή κνλάδα θηλείηαη αιιειεπηδξαζηηθά ζε 

ζρέζε κε ηα ππνθείκελα θαη ππεξθείκελα ζε απηήλ ζπζηήκαηα, κέζα ζε έλα πιέγκα 

πνιππινθφηεηαο δηθηχνπ ζρέζεσλ (Γθαξή, 1996). Έηζη, ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο, θαζψο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζηφρσλ πνπ ζέηεη, ηφζν ζε 

ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν, κνηάδνπλ λα εμαξηψληαη απφ ηελ πνζφηεηα 

θαη ηελ πνηφηεηα απηψλ ησλ ζρέζεσλ (Molnar & Lindquist, 1999). 

Δμάιινπ ζχκθσλα κε ην νηθνζπζηεκηθφ κνληέιν ηνπ Bronfenbrenner (1993), 

ην παηδί „αλήθεη‟ ηαπηφρξνλα ζε δηάθνξα ππνζπζηήκαηα (κηθξνζπζηήκαηα, 

κεζνζπζηήκαηα, εγσζπζηήκαηα θαη καθξνζπζηήκαηα). Ζ αληίιεςε θαη ε 

ζπκπεξηθνξά θάζε κέινπο εθάζηνηε ζπζηήκαηνο (π.ρ. νηθνγέλεηα, ηάμε, ζρνιείν) 

αιιειεπηδξά κε ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ άιισλ. Οπνηαδήπνηε άξα 

πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε εθδειψλεηαη  ζε θάπνην θνηλσληθφ πιαίζην θαη απαηηεί 

λέεο εξκελείεο. Οη πξνβιεκαηηθέο  επνκέλσο ζπκπεξηθνξέο είλαη απνηέιεζκα ησλ 

δπλακηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ παηδηψλ θαη πεξηβάιινληνο (νηθνγελεηαθνχ, ζρνιηθνχ) 

θη φρη έθθξαζε ησλ δπζιεηηνπξγηψλ ηνπ παηδηνχ (Fraser, 2004) . 

ε κία ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε είλαη αλαπφθεπθην λα αλαθεξζεί θαλείο θαη ζηελ 

αηνκηθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ παηδηνχ, ζηηο ειιείςεηο θαη ζηηο δπλαηφηεηεο 

πνπ κπνξεί απηφ λα αλαπηχμεη, θαζψο θαη ζηηο ηδηαίηεξεο ηερληθέο θαη ζηξαηεγηθέο 

πνπ πξέπεη λα εθαξκνζζνχλ ψζηε λα επηηεπρηεί ην κέγηζην ησλ δηαπξνζσπηθψλ 

θνηλσληθψλ (πξσηίζησο), αιιά θαη αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ (Sameroff, 2000, 

Sameroff & Gutmann, 2004). Οη δπζθνιίεο ηνπ παηδηνχ εξκελεχνληαη ζε έλα πιαίζην 

αιιειεπίδξαζεο θαη γίλεηαη πξνζπάζεηα λα επηιχνληαη, ζε κία νηθνινγηθή νπηηθή, ε 
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νπνία δίλεη έκθαζε θαη  ζηηο αηνκηθέο, θαη ζηηο νηθνγελεηαθέο, θαη ζηηο 

πεξηβαιινληηθέο (ζην κέηξν ηνπ εθηθηνχ) παξεκβάζεηο, θαζψο θαη ζηελ ελίζρπζε ησλ 

δεμηνηήησλ-ηθαλνηήησλ ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο ηάμεο (Κνπξθνχηαο, 

2008). 

Χο πξνο ηηο ηερληθέο θαη ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο κία βαζηθή ηερληθή, 

ελαιιαθηηθή σο πξνο ηνπο θιαζζηθνχο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο (κνληέινπ εηδηθνχ), 

είλαη ε ελεξγεηηθή εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηελ αλαδήηεζε ηεο γλψζεο, θαζψο θαη ε 

βησκαηηθή κάζεζε (Mathieson, 2005). Ζ βησκαηηθή κάζεζε βαζίδεηαη ζηελ ζέζε ηεο 

αλαπηπμηαθήο ςπρνινγίαο φηη ε κάζεζε είλαη εθ θχζεσο κηα θνηλσληθή 

δξαζηεξηφηεηα, φπσο ππνζηήξηδε θαη ν Vygotsky. Ζ ελεξγή ζπκκεηνρή απνηειεί 

βαζηθφ ζηνηρείν ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο. Αλαγλσξίδεηαη ε πξνεγνχκελε εκπεηξία 

ησλ καζεηψλ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ κε φιεο ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο. Ζ ζηάζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηεξίδεηαη απφ ελδηαθέξνλ, ζεβαζκφ, επηβεβαίσζε θαη 

εκπηζηνζχλε απέλαληη ζην καζεηή ππνζηεξίδνληαο ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο γηα 

απηνγλσζία. (Σξηιίβα & Αλαγλσζηνπνχινπ, 2008). Δθείλν ην νπνίν ζεσξείηαη φηη 

παξέρεη ε βησκαηηθή κάζεζε είλαη ε δπλαηφηεηα νη καζεηέο λα πξνζεγγίζνπλ ην ζέκα 

πνπ εξεπλνχλ, κέζα απφ ην βίσκα, θαη, επνκέλσο, λα ην θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα. Απφ 

ηελ άιιε, ζεσξείηαη φηη απηνχ ηνπ είδνπο ε πξνζέγγηζε ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε 

ηνπ ίδηνπ ηνπ εαπηνχ, εθφζνλ ν καζεηήο εκπιέθεηαη νινθιεξσηηθά ζηε δηαδηθαζία 

θαη φρη κφλν κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο (Elias et al., 1997). 

Ζ βησκαηηθή πξνζέγγηζε ζπλήζσο ζπλδπάδεηαη κε ηελ εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ, πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε, 

ηελ βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ηελ αιιαγή ηνπ ςπρνθνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο 

ησλ καζεηψλ (Mathieson, 2005). Ξεθηλψληαο έλαο εθπαηδεπηηθφο έλα πξφγξακκα 

θάλνληαο ρξήζε ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο, ζα πξέπεη λα γλσξίδεη φηη απαηηνχληαη 

ζεβαζκφο, θαηαλφεζε (ελζπλαίζζεζε) θαη απζεληηθφηεηα. εβαζκφο ζεκαίλεη λα 

πηζηεχνπκε φηη ν άιινο άλζξσπνο είλαη ζεκαληηθφο, αμηφινγνο, πνιχηηκνο θαη 

κνλαδηθφο θαη λα δερφκαζηε ηε δηθηά ηνπ πξαγκαηηθφηεηα. «Δλζπλαηζζεηηθή 

θαηαλφεζε» ζεκαίλεη φηη κπνξνχκε λα βάινπκε ηνλ εαπηφ καο ζηε ζέζε ηνπ άιινπ 

θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε θαιχηεξα ηη ζεκαίλνπλ νη ελέξγεηεο θαη ηα πηζηεχσ ηνπ 

γη‟ απηφλ, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν βηψλεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Απζεληηθφηεηα ζεκαίλεη λα εκπηζηεπφκαζηε απηφ πνπ βιέπνπκε ζηνλ άιιν, λα 

είκαζηε αλνηθηνί κε ηνπο αλζξψπνπο θαη λα κε δηαθαηερφκαζηε απφ αξλεηηθέο ηάζεηο 

θαη θαρππνςία, θαζψο θαη ε ηθαλφηεηα δεζκνχ κε ηνλ άιινλ, ε νπνία ζπληζηά κία 
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νπζηαζηηθή δηάζηαζε ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο εθπαίδεπζεο (Mathieson, 2005, 

Υαηδερξήζηνπ, 2004). 

Καζψο ε βησκαηηθή κάζεζε ζην ζρνιείν εκπιέθεη νιφθιεξε ηελ ηάμε ησλ 

καζεηψλ ή κηα νκάδα απφ απηνχο, είλαη θαηαλνεηφ, ζην βαζκφ πνπ ηα παηδηά θαη 

θπξίσο νη έθεβνη επεξεάδνληαη απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο, ε ζπκκεηνρή ζε έλα 

πξφγξακκα ζα ζπκβάιεη, ψζηε λα αιιειεπηδξνχλ θαη λα ζπλδηαιέγνληαη κεηαμχ ηνπο, 

λα βηψλνπλ θνηλά ζπλαηζζήκαηα, λα ηα θαηαλννχλ θαη λα ηα επεμεξγάδνληαη. Δίλαη 

κηα δηαδηθαζία πνπ απαηηεί ζπλέρεηα θαη ζπλέπεηα, πξνζαξκνγή θαη αλαπξνζαξκνγή, 

άλνηγκα ζηνλ εαπηφ θαη ζηνπο άιινπ (Κακαξηλνχ, 1999) 

Οη καζεηέο ζπλεξγάδνληαη κε ζθνπφ λα νινθιεξψζνπλ κηα εξγαζία θαη, θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζπλνκηιήζνπλ, λα 

αλαπηχμνπλ ηηο  ηδέεο ηνπο, λα ππνζηεξίμνπλ ηηο πξνηάζεηο θαη ηα πηζηεχσ ηνπο, λα 

αληαιιάμνπλ απφςεηο, λα δηακνξθψζνπλ ην δηθφ ηνπο ελλνηνινγηθφ πιαίζην  θαη λα 

ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Κάζε κέινο ηεο νκάδαο βνεζά 

θαη ελζαξξχλεη ηνπο άιινπο θαη αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα ηελ ζπλνιηθή πξφνδν 

ηεο νκάδαο (Kagan, 1994).Οη κέζνδνη ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα 

θαηάιιειεο γηα λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα αλαπηχμνπλ ηα πνιιαπιά είδε 

λνεκνζχλεο ηνπο θαη γεληθφηεξα ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο σο ζχλνιν, κε ην λα 

δηακνξθψλνπλ έλα παηδαγσγηθφ πεξηβάιινλ φπνπ νη καζεηέο αηζζάλνληαη απνδεθηνί 

θαη ελζαξξχλνληαη λα αλαπηχμνπλ θξηηηθή ζθέςε (Μαηζαγγνχξαο, 2003). 

 

4. ρεδηαζκόο Πξνγξάκκαηνο Φπρνθνηλσληθήο Αγσγήο κε έκθαζε ηηο δεμηόηεηεο 

ζπλεξγαζίαο 

Ζ έλλνηα ησλ ςπρνθνηλσληθψλ δεμηνηήησλ αθνξά ηελ επίγλσζε θαη ηελ 

θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ θαη ζπληζηά έλα απφ ηνπο θχξηνπο 

ζηφρνπο ησλ λέσλ πξνγξακκάησλ ςπρηθήο πγείαο ζην ζρνιείν. Δκπεξηέρεη βαζηθά 

δεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο ψζηε ηα κέιε κηαο νκάδαο λα ιεηηνπξγνχλ ζε έλα πιαίζην 

ακνηβαίαο θαηαλφεζεο, λα ρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά ηα πξνβιήκαηά ηνπο θαη λα 

δηαηεξνχλ ζεηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο. 

ηελ παξνχζα έξεπλα εμεηάζηεθε ε δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ επίδξαζεο ησλ 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζηελ απνδνρή ηεο εηεξφηεηαο κε ζθνπφ ηελ πξναγσγή ηεο 

απηναληίιεςεο ησλ καζεηψλ θαη ειέγρνπ ησλ ζπγθξνχζεψλ ηνπο. ρεδηάζηεθε έλα 

Πξφγξακκα Γηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ 

ζπλεξγαζίαο, ψζηε λα ππάξμεη ελζσκάησζε ησλ καζεηψλ κε ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο 
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ζηελ νκάδα ηεο ηάμεο. Σν πξφγξακκα πινπνηήζεθε ζηελ Δπέιηθηε Εψλε, κε ζέκαηα 

απφ ηε Γιψζζα θαη ηε Μειέηε Πεξηβάιινληνο. 

Σν πξφγξακκα πεξηιάκβαλε 5 ελφηεηεο θαη γηα θάζε ελφηεηα έγηλε κηα δίσξε 

ζπλάληεζε θάζε εβδνκάδα κε ηελ νκάδα ηεο ηάμεο.. Σν πξφγξακκα μεθίλεζε ζηηο 

αξρέο Ηαλνπαξίνπ θαη νινθιεξψζεθε ην Μάξηην. Οη δξαζηεξηφηεηεο ζρεδηάζηεθαλ 

πάλσ ζηνπο εμήο ηνκείο:  επηθνηλσλία, ζπλεξγαηηθφηεηα, απνδνρή ηεο εηεξφηεηαο, 

απηναληίιεςε, δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ.  

Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο έγηλαλ νκαδηθά παηρλίδηα κάζεζεο. 

θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηερληθέο απφ ην ζεαηξηθφ παηρλίδη, θαη ηα παηρλίδηα ξφισλ.  

Σα ζέκαηα πνπ αλαπηχρζεθαλ εληφο ηεο ηάμεο γηα ηελ πεηξακαηηθή ήηαλ: 1
ε
 

ελφηεηα: επηθνηλσλία: Γλσξίδσ ηνπο άιινπο γχξσ κνπ: «- Γλσξηκία. Γέζκεπζε 

ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα.   

2ε ελφηεηα: ζπλεξγαηηθφηεηα: Απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα φπσο: Γηαηί νη 

ζπκκαζεηέο κνπ δε κε παίδνπλ; Γηαηί φινη πξέπεη λα κάζνπλ πψο λα παίδνπλ; 

3ε  ελφηεηα: απνδνρή ηεο εηεξφηεηαο: Παηρλίδηα ζηελ απιή: καζαίλσ λα αθνχσ, λα 

βιέπσ, λα αγγίδσ, λα κπξίδσ… απφ ηελ αξρή  

4
ε
 ελφηεηα: απηναληίιεςε:  - Μπνξψ λα πηζηέςσ ζηηο ηθαλφηεηέο κνπ , κπνξψ 

λα ηα θαηαθέξσ.  

5
ε
 ελφηεηα:  Γηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ  Μαζαίλσ λα ζθέθηνκαη ζεηηθά γηα 

ηνπο άιινπο- ελζπλαίζζεζε. Μαζαίλσ λα αληηζηέθνκαη ζηηο πηέζεηο πνπ δέρνκαη απφ 

ηνπο γχξσ γηα λα θάλσ φζα δελ ζέισ. Μαζαίλσ ηξφπνπο λα μεπεξλψ ηα εκπφδηα.  

 

5. Μεζνδνινγία 

 5.1 Δείγμα 

ην πηινηηθφ πξφγξακκα πήξαλ κέξνο 20 καζεηέο Γ΄ ηάμεο δεκνηηθνχ, σο 

πεηξακαηηθή νκάδα θαη 20 καζεηέο ,σο νκάδα ειέγρνπ, νη νπνίνη θνηηνχζαλ θαηά ην 

ζρνιηθφ έηνο 2009 – 2010 ζε δεκφζην δεκνηηθφ ζρνιείν ηνπ λνκνχ Αηηηθήο. ηελ 

νκάδα ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ΚΔΓΓΤ Β΄Αζήλαο, ππήξρε 1 

καζεηήο κε δπζιεμία, 1 κε ακθνηεξφπιεπξε λεπξναηζζεηήξηα βαξεθνΐα, 1κε ΓΔΠΤ, 

1 κε γεληθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη 1 κε αγρψδεηο εθδειψζεηο ιφγσ πξφζθαηνπ 

ζαλάηνπ γνλέα.  Οη καζεηέο κε ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο είραλ αμηνινγεζεί απφ ηα 

ΚΔΓΓΤ ή απφ Ηαηξνπαηδαγσγηθφ θέληξν ή λνζνθνκεηαθή κνλάδα ηεο πεξηνρήο ηνπο  
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Σα παηδηά πνπ αλήθαλ ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα  ζπκκεηείραλ ζην 

Πξόγξακκα πλαηζζεκαηηθήο Αγσγήο κε αξηζκό 5 ζπλαληήζεσλ όπνπ ε  

θαζεκία  έγηλε  ζε εβδνκαδηαία βάζε  ηελ ώξα ηεο επέιηθηεο δώλεο 

 

5.2 Δξγαιεία αμηνιόγεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο  

Σα ππνθείκελα ζην ηέινο ηνπ Πξνγξάκκαηνο εμεηάζηεθαλ κε πνηνηηθέο 

ζπλεληεχμεηο πνπ πεξηείραλ αλνηθηέο εξσηήζεηο (Willing, 2000), κε ζθνπφ ηε 

δηεξεχλεζε απφθηεζεο  δεμηνηήησλ ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ελζσκάησζεο ησλ καζεηψλ 

ζηελ νκάδα ηεο ηάμεο.  Οη εξσηήζεηο ήηαλ αλνηθηνχ ηχπνπ, ψζηε λα ππάξρεη 

δπλαηφηεηα πεξεηαίξσ δηεξεχλεζεο, φπσο, κεηαμχ άιισλ: Πσο ζαο θάλεθαλ ηα 

παηρλίδηα ζπλεξγαζίαο; Ση ζαο άξεζε; Πσο ιχζαηε ηηο δηαθσλίεο ζαο; Ση δελ ζαο 

άξεζε;  Ση ζα θάλαηε δηαθνξεηηθά; Ση δηαθνξεηηθφ κάζαηε γηα ηελ ηάμε ζαο; Πψο ζαο 

θέξζεθαλ ηα άιια παηδηά ζηε δηάξθεηα ησλ παηγληδηψλ; Ννηψζαηε θαιχηεξα κέζα 

ζηελ νκάδα κε απηά ηα παηγλίδηα, θιπ. 

Οη απαληήζεηο νκαδνπνηήζεθαλ, απφ έλα εμσηεξηθφ θξηηή, ψζηε λα εμαρζνχλ 

ζπκπεξάζκαηα γηα ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο. 

 

6. πκπεξάζκαηα-πδήηεζε 

ε γεληθέο γξακκέο ηα απνηειέζκαηα ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ήηαλ ζεηηθά. Με βάζε ηα δεδνκέλα ηεο παξαηήξεζεο, έλα πνζνζηφ 

89,4% ησλ καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο εθάξκνζε ηερληθέο ζπλεξγαζίαο. Σν 92% 

παξνπζίαζε ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζηνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ ηνπο, 

απνδερφκελνη ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο θαη αλαπηχζζνληαο δεμηφηεηεο δηαιφγνπ. 

Παξαηεξήζεθαλ πςειά πνζνζηά πεξηπηψζεσλ ησλ παηδηψλ κε ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο 

πνπ αηζζάλνληαη πην αζθαιή κε ηελ ηήξεζε θαλφλσλ ζηε δηάξθεηα ησλ παηρληδηψλ, 

ζπκκεηέρνληαο ελεξγεηηθά, πξνθαλψο επεηδή έλνησζαλ πην άλεηα ζε έλα 

επνπηεπφκελν θαη δνκεκέλν πεξηβάιινλ. Σέινο βξέζεθε φηη, ζηελ νκάδα ειέγρνπ ζε 

πνζνζηφ 97% δελ ππήξμε βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ κε δεμηφηεηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη απνδνρήο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο.  

Με βάζε θαη ηα δεδνκέλα ησλ ζπλεληεχμεσλ θαίλεηαη φηη νη δνκεκέλεο 

παηγληψδεηο κνξθέο δξάζεο, ζε απηέο ηηο ειηθίεο, θηλεηνπνηνχλ ζπλαηζζήκαηα θαη 

ζπκπεξηθνξέο ζπλεξγαζίαο ζην πιαίζην ηεο νκάδαο. ινη νη καζεηέο ζεψξεζαλ 

επηηπρεκέλν ην πξφγξακκα, δειψλνληαο ζεηηθά βηψκαηα. 
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Χο πξνο ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο κειέηεο, είλαη πξνθαλέο φηη ηα επξήκαηα δελ 

κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ, ελψ απαηηείηαη επαλάιεςε ηεο αμηνιφγεζεο, ζε βάζνο 

ρξφλνπ θαη κε πην έγθπξα εξγαιεία, γηα λα δηαπηζησζεί ε δηαηήξεζε ή φρη ησλ 

ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ ζηνπο ππφ δηεξεχλεζε ηνκείο (π.ρ. νη δξάζεηο ζπλεξγαζίαο 

κπνξνχλ, κέζα απφ απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, λα κεηαηξαπνχλ ζε ζηαζεξέο 

δεμηφηεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο απέλαληη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζπκκαζεηέο;). 
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Πεξίιεςε 

Με ηελ παξνχζα εξγαζία, ζα παξνπζηαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

δηεξεχλεζεο ησλ επηδφζεσλ θαη ησλ ιαζψλ δπν καζεηψλ (κειέηε πεξίπησζεο) κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα Μαζεκαηηθά θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ αιγνξίζκσλ ησλ 

αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηεο δηαίξεζεο κε θπζηθνχο θαη 

δεθαδηθνχο αξηζκνχο. Γηα ηελ πιεξέζηεξε αμηνιφγεζε ησλ δχν καζεηψλ κε 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζηα Μαζεκαηηθά ρξεζηκνπνηήζεθαλ φξγαλα ζπιινγήο 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην  εμειηθηηθφ ηζηνξηθφ ησλ καζεηψλ θαη 

ζπκπεξηειάκβαλαλ ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο αλάπηπμήο 

ηνπο, φπσο ηελ ςπρν-ζσκαηηθή θαη θνηλσληθή ηνπο αλάπηπμε, θαζψο θαη ηε ζρνιηθή 

ηνπο πξφνδν. Σα ζηνηρεία απηά ζπιιέρζεθαλ απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ησλ 

καζεηψλ αιιά θαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, πνπ δίδαζθαλ ηνπο καζεηέο ζηηο ηξεηο 

ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ.  

Σα ζπκπεξάζκαηα, πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, 

αθνξνχλ ζηα αηνκηθά θαη νηθνγελεηαθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ, ζηηο επηδφζεηο 

ηνπο, ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηδαλ θαη ηα ιάζε πνπ δηέπξαηηαλ θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ γξαπηψλ αιγνξίζκσλ ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηεο δηαίξεζεο. Σέινο, 

γίλνληαη πξνηάζεηο γηα ην ζρεδηαζκφ ελφο πξνγξάκκαηνο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

καζεηέο, ζηηο απιέο πξάμεηο ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηεο δηαίξεζεο, αιιά θαη ζηελ 

εθηέιεζε ησλ ηππηθψλ γξαπηψλ αιγνξίζκσλ ηνπο κε θπζηθνχο θαη δεθαδηθνχο 

αξηζκνχο. 
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Λέμεηο θιεηδηά: Πνιιαπιαζηαζκφο, Γηαίξεζε, Αμηνιφγεζε ιαζψλ, 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. 

 

1. Δηζαγσγή 

Οη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα Μαζεκαηηθά απνηεινχλ ην 6 έσο 

8% ησλ παηδηψλ ζρνιηθήο ειηθίαο θαη αληηκεησπίδνπλ ζνβαξέο δπζθνιίεο ζηελ 

απφθηεζε θαη ρξήζε ηεο καζεκαηηθήο γλψζεο (Badian, 1983. Geary, 1994. Kosc, 

1974). Οη δπζθνιίεο ηνπο νθείινληαη ζε δπζιεηηνπξγίεο ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο ή βαζηθψλ ςπρνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ  θαη ζεσξνχληαη εγγελείο 

(Αγαιηψηεο, 2004. Lerner,1993. Παληειηάδνπ, 2000. Πεξηθιεηδάθεο, 2003). 

Οη καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα Μαζεκαηηθά εθδειψλνληαη κέζσ ηεο χπαξμεο 

ζπζηεκαηηθψλ ιαζψλ ζηελ εξγαζία ηνπ καζεηή (Αγαιηψηεο, 2004. Πεξηθιεηδάθεο, 

2003). Ζ πιεηνλφηεηα ησλ ιαζψλ ησλ καζεηψλ ζηα Μαζεκαηηθά είλαη ζπζηεκαηηθά, 

δειαδή εκθαλίδνληαη επαλεηιεκκέλα θαη κπνξεί λα δνζεί κία  εμήγεζε γη‟ απηά, 

αθνχ ππάξρεη κία ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία πνπ ηα παξάγεη (Λεκνλίδεο, 1994. 

Maouer,1987). Σα ιάζε ησλ καζεηψλ ζεσξνχληαη απφ ηε ζχγρξνλε δηδαθηηθή ησλ 

Μαζεκαηηθψλ σο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη απνηεινχλ 

έλα ηζρπξφ δηαγλσζηηθφ εξγαιείν γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο ελλνηνινγηθήο θαη 

δηαδηθαζηηθήο γλψζεο ηνπ καζεηή (Σνπκάζεο, 1994). 

Ζ αλαγλψξηζε ησλ ζπζηεκαηηθψλ ιαζψλ ησλ παηδηψλ κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο ζηα Μαζεκαηηθά απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο βνεζά λα αληηιεθζνχλ φηη 

ν καζεηήο κπνξεί λα κάζεη θαη είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα ζηαζεξφ ηξφπν 

ζθέςεο, αιιά γηα θάπνηνπο ιφγνπο πηνζεηεί κία κε θαηάιιειε δηαδηθαζία ή 

ζηξαηεγηθή. Ζ εμνηθείσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο ζπλεζέζηεξνπο ηχπνπο ιαζψλ 

κπνξεί λα ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο, 

γλσξίδνληαο ηη πξέπεη λα απνθχγνπλ ή λα πηνζεηήζνπλ θαηά ηε δηδαζθαιία γηα λα 

πξνιάβνπλ ή λα άξνπλ ηηο δπζθνιίεο. Ζ αληηκεηψπηζε ησλ ιαζψλ σο ζπζηαηηθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο κπνξεί λα πξνζθέξεη πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο γηα 

ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη λα επεξεάζεη ζεηηθά ηελ πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο 

ηεο απνηπρίαο ζηε ζρνιηθή ηάμε (Αγαιηψηεο, 2004). 

Κάζε νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο ζηα Μαζεκαηηθά πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε 

δηαθφξσλ κεζφδσλ, νη νπνίεο αμηνπνηνχλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 
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αμηνινγηθήο δηαδηθαζίαο δηάθνξα κέζα θαη ηερληθέο. Ζ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ 

κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην ζθνπφ ηεο αμηνινγηθήο δηαδηθαζίαο. 

 

2. Θεσξεηηθό ππόβαζξν 

 

2.1. Γηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο ησλ καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ ησλ καζεηώλ ζηα 

Μαζεκαηηθά 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδεη έλαο καζεηήο 

είλαη κηα ζεκαληηθή δηαδηθαζία, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ αδπλακηψλ ή δπζιεηηνπξγηψλ πνπ πξνθαινχλ ηα πξνβιήκαηα ζηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ αηφκνπ λα κάζεη θαη λα απνθηήζεη γλψζεηο. ηεξίδεηαη ζηα έξγα ηνπ 

καζεηή θαη κέζα απφ απηή επηρεηξείηαη ε αλάδεημε εξγαιείσλ πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ 

παξαγσγή, φζν ην δπλαηφλ πηζηφηεξσλ αλαπαξαζηάζεσλ ηεο γλψζεο πνπ θαηέρνπλ 

νη καζεηέο (Καιπκβξίδνπ, Οηθνλφκνπ, θ.α., 2001). Σα εξγαιεία απηά απνηεινχλ ην 

βαζηθφ θνξκφ ηνπ θαηάιιεινπ ππνζηεξηθηηθνχ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν 

ζα εθηειεζηεί ζπζηεκαηηθά, κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ ησλ καζεηψλ 

(Magowan,1999. Πφξπνδαο, 2003. Υξεζηάθεο, 2000). 

Ζ δπλαηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα ζρεδηάζεη ην θαηάιιειν πξφγξακκα 

δηδαζθαιίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ζηα Μαζεκαηηθά 

εμαηνκηθεπκέλα θαη ε ιεηηνπξγηθή ζχλδεζε ηεο αμηνιφγεζεο κε ηε δηδαζθαιία 

απαηηεί ηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ ηερληθψλ αμηνιφγεζεο. Οη ηερληθέο απηέο ζα 

πξέπεη λα αληρλεχνπλ ηνλ πξαγκαηηθφ σο πξνο ην πεξηερφκελν θαη σο πξνο ηε 

δηαδηθαζία  ππξήλα ζθέςεο ηνπ παηδηνχ (Baroody & Ginsburg, 1991. 

Montague,1996). 

Ζ ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηελ θαηεχζπλζε ηεο δηδαζθαιίαο, ην 

ζεκείν έλαξμήο ηεο, ηνλ ηξφπν πινπνίεζήο ηεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο 

απαηηεί πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηα εξγαιεία αμηνιφγεζεο θαη επειημία ζηηο δηαδηθαζίεο 

ηεο. Σέηνηνπ είδνπο δπλαηφηεηεο παξέρνληαη κε ηε ρξήζε ηερληθψλ θαη δηαδηθαζηψλ 

κε ηππνπνηεκέλεο ή αλεπίζεκεο αμηνιφγεζεο. Οη δηαδηθαζίεο απηέο ζρεδηάδνληαη θαη 

πινπνηνχληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Οη ζπλήζεηο κνξθέο κε 

ηππνπνηεκέλεο ή αλεπίζεκεο αμηνιφγεζεο ησλ καζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ πνπ έρνπλ 

πξνηαζεί θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο είλαη: νη δνθηκαζίεο 

αλαθνξάο ζε θξηηήξην απφδνζεο, ε αμηνιφγεζε δηακέζνπ ηνπ Αλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο, ε πνηνηηθή ή γλσζηηθή αλάιπζε ησλ ιαζψλ ησλ καζεηψλ θαη ε 
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αμηνιφγεζε κε θάθειν πιηθνχ (Bryant & Rivera, 1998. Lerner,1993. Rivera & 

Smith,1997). 

Έλα είδνο αμηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά κε ζθνπφ λα 

πξνζδηνξηζηεί ζε πνην βαζκφ ν καζεηήο θαηέρεη κηα γλψζε ή δεμηφηεηα πνπ έρεη ήδε 

δηδαρηεί ζε επηκέξνπο θεθάιαηα ησλ καζεκαηηθψλ ηεο ηάμεο πνπ θνηηά ή θαη 

πξνεγνχκελσλ είλαη νη δνθηκαζίεο αλαθνξάο ζε θξηηήξην απόδνζεο. Πξφθεηηαη γηα 

αμηνινγηθή δηαδηθαζία πξνζαλαηνιηζκέλε ζηα πξντφληα ηεο κάζεζεο θαη κέζσ απηήο 

κπνξεί λα επηζεκαλζεί ηη γλσξίδεη έλαο καζεηήο θαη πνηεο έλλνηεο ή δηαδηθαζίεο δελ 

έρεη θαηαθηήζεη γηα λα πξνγξακκαηηζηεί ζηε ζπλέρεηα ε θαηάιιειε δηδαζθαιία. 

Δίλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε δηαδηθαζία γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο θαηεχζπλζεο ηεο 

δηδαζθαιίαο. Με απηή ηε κνξθή αμηνιφγεζεο δελ κπνξνχλ λα ζπζρεηηζηνχλ νη 

επηδφζεηο ησλ καζεηψλ κε δηδαθηηθέο κεζφδνπο ή κε ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ 

ηαηξηάδνπλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ θάζε καζεηή, ψζηε λα ππάξμνπλ ηα βέιηηζηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα.  

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη καζεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ηα ιάζε ησλ 

καζεηψλ είλαη δπλαηφλ λα κνηάδνπλ επηθαλεηαθά, αιιά λα θξχβνπλ κεγάιεο δηαθνξέο 

φζνλ αθνξά ζηελ θαηαλφεζε θαη ζην γλσζηηθφ ππφβαζξν. Ζ δηαθνξηθή αμηνιφγεζε 

ηνπ ιάζνπο είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ εζθαικέλνπ 

ζθεπηηθνχ θαη ηελ εμεηδηθεπκέλε αληηκεηψπηζή ηνπ. Ζ ζπλερήο επαλάιεςε 

αζθήζεσλ, φρη κφλν δελ επηθέξεη βειηίσζε, αιιά κπνξεί θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ 

παγίσζε ιαλζαζκέλσλ ηξφπσλ ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξψλ. Ζ πνηνηηθή ή γλσζηηθή 

αλάιπζε ησλ ιαζψλ είλαη κία κέζνδνο αμηνιφγεζεο ησλ ιαζψλ πνπ ζηνρεχεη ζηε 

δηαιεχθαλζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξνθάιεζαλ ηα ιάζε. Ζ πξνζέγγηζε απηή είλαη 

πνιχ ρξήζηκε γηα ηε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν 

πινπνίεζεο ηεο δηδαζθαιίαο. O θχξηνο ζθνπφο ηεο κεζφδνπ είλαη λα βξεζνχλ νη 

έλλνηεο θαη νη δεμηφηεηεο πνπ απνηεινχλ, απφ δνκηθή θαη ρξνληθή άπνςε, ηελ άκεζε 

αηηία ηεο ιαλζαζκέλεο ελέξγεηαο ηνπ καζεηή (Αγαιηψηεο, 2004). Πην ζπγθεθξηκέλα 

κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία, επηδηψθεηαη ε θαηαλφεζε ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή, 

φζνλ αθνξά ην ηη γλσξίδεη, ηη θάλεη θαη γηαηί ην θάλεη (Αγαιηψηεο,2004. Pellegrino & 

Goldman, 1987. Υξεζηάθεο, 2000), ε πξφβιεςε ηνπ ηη ζα θάλεη ζην επφκελν βήκα 

θαη, ηέινο, ε επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ παξέκβαζεο (Αγαιηψηεο, 2004. 

Pellegrino & Goldman, 1987). 
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2.2. Οη αιγόξηζκνη ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ θαη ηεο δηαίξεζεο 

Οη ζεκειηψδεηο αξηζκεηηθέο πξάμεηο, νη νπνίεο δηδάζθνληαη ζην δεκνηηθφ 

ζρνιείν είλαη ε πξφζζεζε, ε αθαίξεζε, ν πνιιαπιαζηαζκφο θαη ε δηαίξεζε. Οη 

αξηζκεηηθέο πξάμεηο δηαρσξίδνληαη ζηηο απιέο πξάμεηο ή βαζηθά αξηζκεηηθά δεδνκέλα 

(π.ρ. πξνπαίδεηα) πνπ πξέπεη λα απνκλεκνλεχζνπλ  νη καζεηέο θαη ζηηο ζχλζεηεο 

αξηζκεηηθέο πξάμεηο ή αιγνξίζκνπο (Αγαιηψηεο, Γεκεηξαθφπνπινο θ.α, 2003:63. 

Λεκνλίδεο, 1994).  

Ο φξνο «αιγόξηζκνο» αλαθέξεηαη ζηηο «κεραληθέο δηαδηθαζίεο, ζηηο νπνίεο 

εθηεινύληαη θαηά ζεηξά δηάθνξα πξνθαζνξηζκέλα βήκαηα». Ο φξνο αιγφξηζκνο 

ρξεζηκνπνηείηαη, ηφζν γηα λα δειψζνπκε ηηο ζηαζεξέο γξαπηέο ππνινγηζηηθέο 

δηαδηθαζίεο, νπφηε γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ ηππηθφ αιγφξηζκν, φζν θαη ζηηο λνεξέο 

δηαδηθαζίεο, νπφηε κηιάκε γηα ηνλ άηππν αιγφξηζκν (Λεκνλίδεο,1994:01). 

Ζ δηδαζθαιία ησλ ηεζζάξσλ αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ θαηαιακβάλεη κεγάιν 

κέξνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ησλ Μαζεκαηηθψλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν. Ζ 

θαηαλφεζε ησλ αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ θαη ε ρξήζε ησλ αιγνξηζκηθψλ βεκάησλ κε 

επρέξεηα, δίλεη ζηνπο καζεηέο έλα γξήγνξν θαη απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν γηα ηνπο 

ππνινγηζκνχο, ηε ιχζε πξνβιεκάησλ θαη βνεζά ζηελ αλάπηπμε ζεηηθήο ζηάζε 

απέλαληη ζηα Μαζεκαηηθά (Λεκνλίδεο, 1994. Λεκνλίδεο & Παπιίδεο, 2003).  

Ζ κνξθή ηνπ αιγνξίζκνπ ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ (ηππηθφο αιγφξηζκνο), πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ε πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ είλαη ν θάζεηνο αιγφξηζκνο, πνπ εθηειείηαη 

ζε ζηήιεο (Geary,1994). Ζ δηδαζθαιία ηνπ ηππηθνχ αιγφξηζκνπ ηνπ 

πνιιαπιαζηαζκνχ μεθηλά ζηε Γ΄ ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ. 

Ο ηππηθφο αιγφξηζκνο ηεο δηαίξεζεο είλαη απφ ηνπο πην δχζθνινπο 

αιγνξίζκνπο, θαζψο απαηηεί πνιιέο δηαδηθαζίεο θαη πξνυπνζέηεη θαιή γλψζε αιιά 

θαη επρέξεηα ζηε ρξήζε ηεο πξφζζεζεο, ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηεο αθαίξεζεο. Ζ 

εηζαγσγή ζηνλ αιγφξηζκν ηεο δηαίξεζεο πξνηείλεηαη λα γίλεηαη ζηαδηαθά θαη 

ζχκθσλα κε ην NCTM, καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ είλαη θαιφ λα εκπιέθνληαη, ην πνιχ, 

ζε δηαηξέζεηο κε δηςήθηνπο δηαηξέηεο (Φηιίππνπ & Υξίζηνπ, 1995).  

Ζ δηδαζθαιία ηνπ αιγνξίζκνπ ηεο δηαίξεζεο μεθηλά ζηε Γ΄ ηάμε ηνπ 

δεκνηηθνχ θαη πεξηνξίδεηαη ζηελ επαλάιεςε ησλ αιγνξηζκηθψλ βεκάησλ, ψζηε λα 

κάζνπλ νη καζεηέο ηελ εθηέιεζή ηνπ. ηα πιαίζηα ηεο παξαδνζηαθήο δηδαθηηθήο, ε 

δηδαζθαιία ηνπ αιγνξίζκνπ γίλεηαη θνξκαιηζηηθά θαη μεθνκκέλα, ρσξίο λα έρεη 

πξνεγεζεί ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία κε λνεξέο πξάμεηο ή άιιεο νηθείεο 
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θαηαζηάζεηο, πνπ ζηαδηαθά πξνζεγγίδνπλ ηνλ ηππηθφ αιγφξηζκν (Λεκνλίδεο & 

Παπιίδεο, 2003. Lee, 2007).  

Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ είλαη απαξαίηεηνο ν 

απνηειεζκαηηθφο ζπλδπαζκφο ησλ βαζηθψλ αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ, ησλ εηδηθψλ 

θαλφλσλ, πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ην αξηζκεηηθφ ζχζηεκα θαζψο θαη ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ αιγνξηζκηθψλ βεκάησλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ. Ζ επηηπρήο 

εθηέιεζε ησλ αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ απαηηεί ηε ζπκβνιή πνηθίισλ γλσζηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ θαη ηθαλνηήησλ. Σν γεγνλφο, φκσο, απηφ, δεκηνπξγεί ηδηαίηεξεο 

δπζθνιίεο ζηνπο καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ 

γλσζηηθψλ θαη λεπξν-ςπρνινγηθψλ αδπλακηψλ ηνπο. 

Έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ αξηζκεηηθή ησλ θπζηθψλ αξηζκψλ ζπγθιίλνπλ ζην 

γεγνλφο φηη ε θαηαλφεζε ησλ ηεζζάξσλ αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ, θαη ηδηαίηεξα ηνπ 

πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηεο δηαίξεζεο, εμειίζζεηαη κε πνιχ αξγνχο ξπζκνχο θαη γηα 

αξθεηά παηδηά επηηπγράλεηαη θαηά ηε θνίηεζε ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Οη 

καζεηέο ζπλαληνχλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηελ εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ, θπξίσο 

εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο λα θαηαλνήζνπλ ζεκαληηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ αμία 

ζέζεο ησλ ςεθίσλ (Καιπκβξίδνπ, Οηθνλφκνπ, θ.α., 2001. Shuard,1986), ησλ 

ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη απαηηήζεσλ ησλ πξάμεσλ, αιιά θαη ησλ δπζθνιηψλ 

πνπ παξνπζηάδνληαη ζε άιιεο γλσζηηθέο πεξηνρέο, φπσο ζηε δηάθξηζε ησλ ζπκβφισλ 

ησλ πξάμεσλ θαη ησλ αξηζκψλ ή ζηελ αλάθιεζε ησλ βαζηθψλ αξηζκεηηθψλ 

δεδνκέλσλ ησλ πξάμεσλ. 

Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ζηνλ αιγφξηζκν ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ, ησλ 

αθεξαίσλ θαη δεθαδηθψλ αξηζκψλ, είλαη γεληθά απνδεθηφ φηη είλαη αξθεηά δχζθνινο 

γηα ηνπο καζεηέο ηνπ γεληθνχ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ θαη ηδηαίηεξα γηα ηνπο καζεηέο 

κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζηα Μαζεκαηηθά, θαζψο κεηαμχ ησλ άιισλ απαηηεί (α) 

ελαιιαγή πνιιαπιαζηαζκψλ θαη πξνζζέζεσλ, (β) κλεκνληθή ζπγθξάηεζε δηςήθησλ 

αξηζκψλ, (γ) κεηαθνξά δηαθφξσλ αξηζκψλ απφ ζηήιε ζε ζηήιε θαη, (δ) ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ζηε ηνπνζέηεζε ησλ ςεθίσλ ζην ρψξν (Αγαιηψηεο, 2004. Ashlock,1990. 

Anghilieri,1991). Ζ αλεπηηπρήο αληαπφθξηζε ζε απηέο ηηο απαηηήζεηο ζε ζπλδπαζκφ 

κε ειιείςεηο θαη αηέιεηεο ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο ησλ αιγνξηζκηθψλ βεκάησλ κε 

ηηο πιηθέο ελέξγεηεο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πνηθηιία ιαζψλ.  

Ο αιγφξηζκνο ηεο δηαίξεζεο είλαη ηδηαίηεξα πνιχπινθνο θαη απαηηεηηθφο 

(Αγαιηψηεο, 2004. Ashlock,1990. Bley & Thorton,1995). Ο αιγφξηζκνο ηεο 
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δηαίξεζεο δπζθνιεχεη ηνπο καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα Μαζεκαηηθά γηα 

ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: 

1. ζηεξίδεηαη ζε κηα αθνινπζία πέληε ελεξγεηψλ: δηαίξεζε, πνιιαπιαζηαζκφο, 

αθαίξεζε, ζχγθξηζε δηαηξέηε θαη ππνινίπνπ, «θαηέβαζκα»-ελεξγνπνίεζε επφκελνπ 

ςεθίνπ, νη νπνίεο ζπληζηνχλ ζεκαληηθφ κλεκνληθφ βάξνο θαη πξνυπνζέηνπλ θαιή 

γλψζε ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηεο αθαίξεζεο.  

2. Έρεη ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ρσξηθήο αληίιεςεο, αθνχ θαηά ηε δηαδηθαζία 

εθηέιεζεο απαηηείηαη ε ζπζρέηηζε ησλ αξηζκψλ ζε ζπλερψο ελαιιαζζφκελεο 

θαηεπζχλζεηο (αξηζηεξά-δεμηά θαη  πάλσ-θάησ).  

3. Δπελδχεηαη ιεθηηθά κε κηα ζεηξά απφ εθθξάζεηο, φπσο: «έλα ςεθίν έρεη ν 

δηαηξέηεο, έλα ρσξίδνπκε θαη απφ ηα αξηζηεξά ηνπ δηαηξεηένπ», νη νπνίεο είλαη 

ηππνπνηεκέλεο θαη δελ εμεγνχλ θαζφινπ ηελ νπζία ηεο πξάμεο, κε απνηέιεζκα  λα 

απμάλεη ε ζχγρπζε.  

4. Απνηειεί έθθξαζε κηαο έλλνηαο κε δηπιή ππφζηαζε: δηαίξεζε κεξηζκνχ, 

(εχξεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αληηθεηκέλσλ θαηά νκάδα κε γλσζηφ αξηζκφ νκάδσλ) θαη 

δηαίξεζε κέηξεζεο, (εχξεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ νκάδσλ κε γλσζηφ αξηζκφ 

αληηθεηκέλσλ αλά νκάδα).  

Οη πξάμεηο ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηεο δηαίξεζεο κε δεθαδηθνχο αξηζκνχο 

απνηεινχλ επηπξφζζεηε πεγή δπζθνιηψλ γηα ηνπο καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

ζηα Μαζεκαηηθά. εκαληηθέο δπζθνιίεο αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο θαηά ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ ή ηε δηαίξεζε κε ηηο δπλάκεηο ηνπ 10, θαζψο απαηηείηαη ηδηαίηεξε 

ρσξηθή αληίιεςε θαη θαιή γλψζε ηεο αμίαο ζέζεο ησλ ςεθίσλ απφ ηνπο καζεηέο, 

θαηά ηε δηαρείξηζε θαη κεηαθίλεζε ηεο ππνδηαζηνιήο (Chinn & Ashcroft, 1993).  

Αθφκα πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο παξνπζηάδνληαη, ζηηο πξάμεηο κεηαμχ 

δεθαδηθψλ, θαζψο ηα αξρηθά δηαηζζεηηθά κνληέια πνπ έρνπλ εζσηεξηθεχζεη νη 

καζεηέο γηα ηηο πξάμεηο, έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Έηζη, φηαλ 

έρνπλ έλα δεθαδηθφ αξηζκφ κηθξφηεξν ηνπ 1, ν πνιιαπιαζηαζκφο δε κεγαιψλεη αιιά 

κηθξαίλεη θαη ε δηαίξεζε κεγαιψλεη (Greer, 1987). Απηφ δεκηνπξγεί ζχγρπζε ζηνπο 

καζεηέο θαη ζεκαληηθφ αξηζκφ ιαζψλ.  

ε γεληθέο γξακκέο ηα ιάζε ησλ καζεηψλ ζηηο δηαηξέζεηο θαη ζηνπο 

πνιιαπιαζηαζκνχο θαίλεηαη λα είλαη ίδηα κε ηα ιάζε ζε νπνηαδήπνηε άιιε 

αξηζκεηηθή πξάμε θαη νθείινληαη θπξίσο ζηε δηαζηξέβισζε ηεο γλψζεο 

(Geary,1994). Χζηφζν, ην πνζνζηφ απνηπρίαο ησλ καζεηψλ ζηηο πξάμεηο ηνπ 

πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηεο δηαίξεζεο, θαίλεηαη λα είλαη κεγαιχηεξν εμαηηίαο ηεο 
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πνιππινθφηεηαο ησλ πξάμεσλ απηψλ (Μπαζέηαο, 1995). Σα ιάζε πνπ δηαπξάηηνπλ νη 

καζεηέο ζηνλ πνιιαπιαζηαζκφ θαη ζηε δηαίξεζε θαίλεηαη λα είλαη ζπζηεκαηηθά 

(Campbell & Graham, 1985. Cooney et al., 1988. Geary, 1994). 

Τπάξρνπλ δηάθνξεο έξεπλεο, πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ νκαδνπνίεζε θαη ηε 

βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ πεγψλ ηεο πξνέιεπζεο ησλ ιαζψλ πνπ δηαπξάηηνπλ νη 

καζεηέο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ αιγνξίζκσλ ησλ αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ. χκθσλα κε 

ηελ Cox (1975), ηα ιάζε ζηνλ πνιιαπιαζηαζκφ θαη ηε δηαίξεζε κπνξνχλ λα 

ηαμηλνκεζνχλ σο εμήο: ιάζε ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ή ηεο 

δηαίξεζεο, ιάζε ζηα επηκέξνπο γηλφκελα ή πειίθα, ιάζε ζηα θξαηνχκελα, ιάζε ζηελ 

πξνζζεηηθή δηαδηθαζία ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ κε ηα θξαηνχκελα, ιάζε ζηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ ή ζηελ αθαίξεζε θαηά ηε δηαίξεζε, ιάζε πνιιαπιαζηαζκνχ κε ην 

κεδέλ, ιάζε ιφγσ παξάιεηςεο ηνπ κεδελφο ζην δηαηξέηε, ιάζε ζηνλ πξνζεγγηζηηθφ 

ππνινγηζκφ ηεο δηαίξεζεο, ιάζε ιφγσ αληηζηξνθήο ςεθίσλ, ιάζε απφ ηελ εθηέιεζε 

άιιεο πξάμεο. 

Μέζσ ηεο νκαδνπνίεζεο ησλ ιαζψλ θαη ηεο βαζχηεξεο θαηαλφεζεο ηεο 

αηηίαο ηνπο, θαζίζηαηαη εθηθηφο ν ζρεδηαζκφο ηνπ θαηάιιεινπ πξνγξάκκαηνο 

παξέκβαζεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο κε 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζηα Μαζεκαηηθά, ην νπνίν ζπληζηά ην ηειηθφ ζηάδην θαη ηνλ 

απψηεξν ζθνπφ ηεο αμηνινγηθήο δηαδηθαζίαο. εκαληηθφ ζηνηρείν θάζε ηέηνηνπ 

πξνγξάκκαηνο είλαη ε θαηάθηεζε απφ ηνπο καζεηέο ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ 

πξναπαηηνχληαη γηα ηε δφκεζε ηεο λέαο γλψζεο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ 

ηνπο.  

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ελφο παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ν 

εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα παξέρεη ζην καζεηή ην θαηάιιειν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ 

αιιά θαη ηηο θαηάιιειεο ηερληθέο, ψζηε λα κπνξέζεη λα πεξηνξίζεη ζεκαληηθά ηα 

ιάζε πνπ δηαπξάηηεη. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ θαηά 

ηελ εθηέιεζε ησλ αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ θαη ηελ απνθπγή ησλ ιαζψλ, είλαη ε 

θαηαλφεζε ηεο θχζεο ησλ πξάμεσλ, θαζψο θαη ε ζχλδεζε ησλ αιγνξηζκηθψλ 

βεκάησλ κε ηηο ελέξγεηεο πάλσ ζε πξαγκαηηθά αληηθείκελα. Δπίζεο, ε δηδαζθαιία θαη 

ε ρξήζε ησλ ελαιιαθηηθψλ αιγνξίζκσλ ησλ πξάμεσλ ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ησλ 

κλεκνληθψλ απαηηήζεσλ θαη  απνηεινχλ έλαλ ελαιιαθηηθφ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ 

δπζθνιηψλ θαη ησλ ιαζψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε  δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηνπ ηππηθνχ 

αιγνξίζκνπ, φπσο ηα θξαηνχκελα, ηε γξαθή ησλ κεξηθψλ γηλνκέλσλ ή ππνινίπσλ, 

αιιά θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ κεδελφο ζην πειίθν.  
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3.θνπνί θαη ζηόρνη ηεο έξεπλαο 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε θαη αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ 

θαη ησλ ιαζψλ  καζεηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζηα Μαζεκαηηθά ζηνπο 

αιγνξίζκνπο ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηεο δηαίξεζεο κε θπζηθνχο θαη δεθαδηθνχο 

αξηζκνχο. Πην ζπγθεθξηκέλα νη επηκέξνπο ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο 

κειέηεο ήηαλ: 

i. Ζ αμηνιφγεζε ησλ δπζθνιηψλ ησλ καζεηψλ κε Μ.Γ. ζηα Μαζεκαηηθά ζηελ 

εθηέιεζε ησλ αιγνξίζκσλ ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηεο δηαίξεζεο κε αθέξαηνπο θαη 

δεθαδηθνχο αξηζκνχο θαη ε θαηαλφεζε ησλ αηηηψλ πνπ πξνθαινχλ ιάζε. 

ii. Ο εληνπηζκφο θαη ε αλάιπζε ησλ ιαζψλ ησλ καζεηψλ. 

iii. Ο ζρεδηαζκφο ελφο πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

ιαζψλ ησλ καζεηψλ.  

 

4.Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

Ζ εξεπλεηηθή κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο κειέηεο είλαη ε 

θιηληθή κέζνδνο θαη ηδηαίηεξα ε κνξθή ηεο πεξηπησζηνινγηθήο θιηληθήο κεζφδνπ ή 

κειέηε πεξίπησζεο ή case study
9
. Σα απαξαίηεηα δεδνκέλα αληιήζεθαλ απφ ηνπο 

καζεηέο, ηνπο γνλείο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ηε ρξήζε πνηθίισλ νξγάλσλ θαη 

ηερληθψλ. ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηνχλ αλαιπηηθά ηα βήκαηα πνπ 

αθνινπζήζεθαλ. 

 

4.1. Σα όξγαλα ζπιινγήο ησλ εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ 

Μεηά απφ αλαδίθεζε ζηε βηβιηνγξαθία θαηαζθεπάζηεθαλ απφ ηνπο 

εξεπλεηέο ηα φξγαλα ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ. Έλα θξηηήξην αμηνιφγεζεο ησλ 

καζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ πνπ πεξηειάκβαλε δνθηκαζίεο θιηκαθνχκελεο δπζθνιίαο 

κέζσ ησλ νπνίσλ ειέγρζεθε ε θαηάθηεζε βαζηθψλ καζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ, φπσο ε 

δηάθξηζε ησλ ζπκβφισλ ησλ πξάμεσλ, ε αλάθιεζε ησλ απιψλ πξάμεσλ ηνπ 

                                                           
9
 Γηα πεξηζζφηεξα ζρεηηθά κε ηε πεξηπησζηνινγηθή θιηληθή κέζνδν βι.  

Eisenhardt, Kathleen (1989). Building Theories from Case Study Research. The Academy of Management Review. 

14(4), 532-550 

 Βάκβνπθαο, Μηράιεο (2002). Δηζαγσγή ζηελ ςπρνπαηδαγσγηθή έξεπλα θαη κεζνδνινγία. Αζήλα: Δθδφζεηο 

Γξεγφξε. 
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πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηεο δηαίξεζεο, ε εθηέιεζε λνεξψλ πξάμεσλ πνιιαπιαζηαζκνχ 

θαη δηαίξεζεο αθεξαίσλ θαη δεθαδηθψλ κε δπλάκεηο ηνπ 10, θαζψο θαη ε εθηέιεζε 

ησλ ηππηθψλ αιγνξίζκσλ ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηεο δηαίξεζεο κε αθέξαηνπο θαη 

δεθαδηθνχο αξηζκνχο θαη ε επίιπζε απιψλ θαη ζχλζεησλ πνιιαπιαζηαζηηθψλ 

πξνβιεκάησλ.  

Δπίζεο, ρνξεγήζεθε εξσηεκαηνιφγην ζπιινγήο αηνκηθψλ αλαπηπμηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαη νηθνγελεηαθψλ θαη θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ ηνπ καζεηή. Σέινο, 

πξαγκαηνπνηήζεθε εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, πνπ δίδαζθαλ 

ηνπο καζεηέο ζηηο ηέζζεξηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ. Ζ ζπλέληεπμε  

απνζθνπνχζε ζηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη αδπλακίεο 

ησλ καζεηψλ ζηα Μαζεκαηηθά, ζηελ εμειηθηηθή ηνπο πνξεία θαη ηελ γεληθφηεξε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Ζ δηεμαγσγή ηεο ζπλέληεπμεο βαζίζηεθε 

ζηηο εξσηήζεηο ελφο εξσηεκαηνινγίνπ πνπ θαηαζθεπάζηεθε γηα ην ζθνπφ απηφ. 

 

4.2. Ζ επηινγή ησλ καζεηώλ ηεο κειέηεο 

Οη καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα θνηηνχζαλ ζηε Σ΄ ηάμε 

πνιπζεζίνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θνληά ζηελ πφιε ησλ Υαλίσλ. Ζ επηινγή ηνπ 

ηκήκαηνο έγηλε κε ηπραίν ηξφπν θαη ε ηειηθή επηινγή ησλ καζεηψλ έγηλε κεηά απφ 

ζρεηηθή ζπδήηεζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δίδαζθαλ ζην ηκήκα ηα ηειεπηαία 

ηέζζεξα ρξφληα. Οη ζπλαληήζεηο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο έγηλαλ ρσξηζηά γηα λα είλαη 

αλεπεξέαζηνη ζηηο απαληήζεηο ηνπο. Δπηιέρζεθαλ, επίζεο, πέληε καζεηέο κέηξηαο θαη 

πςειήο επίδνζεο ζηα Μαζεκαηηθά, νη νπνίνη απνηέιεζαλ κία άηππε νκάδα ειέγρνπ 

ζηνπο νπνίνπο ρνξεγήζεθε πηινηηθά ην θξηηεξίνπ καζεκαηηθψλ. 

Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζηα 

Μαζεκαηηθά ζα παξνπζηαζηνχλ ζπλνπηηθά παξαθάησ. Οη πιεξνθνξίεο  πξνέξρνληαη 

απφ ην εξσηεκαηνιφγην πνπ ρνξεγήζεθε ζηνπο γνλείο θαη ηελ εκη-δνκεκέλε 

ζπλέληεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Ζ καζήηξηα Ν. είρε ειηθία 11 ρξνλψλ θαη 11 κελψλ. Δίλαη ην 3
ν
 παηδί 

πεληακεινχο νηθνγέλεηαο θαη νη γνλείο είλαη απφθνηηνη δεκνηηθνχ. Απφ ηηο 

απαληήζεηο ησλ γνλέσλ πξνέθπςε φηη ππήξμαλ δηάθνξα πξνβιήκαηα θαηά ηελ θχεζή 

ηνπ θαη θαηά ηελ πεξηγελλεηηθή πεξίνδν (ιήςε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο θαηά ηελ 

θχεζε, θαηζαξηθή ηνκή, είρε ρακειφηεξν απφ ην θπζηνινγηθφ βάξνο, κπήθε ζε 

ζεξκνθνηηίδα θαη αληηκεηψπηζε αλαπλεπζηηθά  πξνβιήκαηα). Καηά ηε πξνζρνιηθή 
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θαη ζρνιηθή ειηθία ε αλάπηπμε ήηαλ θπζηνινγηθή θαη ε θνίηεζε ζην ζρνιείν 

θαλνληθή. 

Οη δπζθνιίεο ζηα Μαζεκαηηθά δηαπηζηψζεθαλ απφ ην Νεπηαγσγείν κε 

απνηέιεζκα λα ππάξρεη ζπζηεκαηηθή βνήζεηα απφ ην ζπίηη. Απφ ηα ζηνηρεία πνπ 

ζπιιέρηεθαλ πξνθχπηεη φηη άηνκα ηνπ ζηελνχ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο ηεο 

καζήηξηαο αληηκεηψπηδαλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηα Μαζεκαηηθά  θαη ζην γισζζηθφ 

κάζεκα. χκθσλα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ε καζήηξηα είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη 

αξηζκεηηθέο πξάμεηο κε κηθξνχο αθέξαηνπο αξηζκνχο, φηαλ δνζνχλ θαηάιιειεο 

επεμεγήζεηο ελψ αληηκεησπίδεη πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο ζηηο πξάμεηο κε ηνπο 

δεθαδηθνχο αξηζκνχο. 

Ο καζεηήο Υ. είρε ειηθία 11 ρξνλψλ θαη 2 κελψλ θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο 

κειέηεο. Δίλαη ην 5
ν
 παηδί κηαο επηακεινχο νηθνγέλεηαο. Οη γνλείο είλαη απφθνηηνη 

Λπθείνπ. Ο ηνθεηφο ήηαλ θπζηνινγηθφο θαη ν καζεηήο δε παξνπζίαζε θαλέλα 

πξφβιεκα. Καηά ηε βξεθηθή, πξνζρνιηθή θαη ζρνιηθή πεξίνδν ε θηλεηηθή, γισζζηθή 

θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ήηαλ θπζηνινγηθή θαη ε θνίηεζε ζην ζρνιείν θαλνληθή. 

Οη δπζθνιίεο ζηα Μαζεκαηηθά παξνπζηάζηεθαλ ζηε Γ΄ δεκνηηθνχ κε 

απνηέιεζκα λα ππάξρεη ζπρλή βνήζεηα απφ ηε κεηέξα ζε θαζεκεξηλή βάζε γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα πεξηζζφηεξν απφ 2 ρξφληα. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία άηνκα απφ ην 

ζηελφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ καζεηή αληηκεηψπηδαλ δπζθνιίεο ζηα 

Μαζεκαηηθά θαηά ηε ζρνιηθή ηνπο ειηθία. χκθσλα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ν 

καζεηήο Υ. είλαη επηκειήο, γλσξίδεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ  καζεκαηηθέο έλλνηεο 

θαη δηαδηθαζίεο, αιιά αδπλαηεί λα ηηο εθαξκφζεη θαηά ηελ επίιπζε απιψλ θαη 

ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ. Αληηκεησπίδεη ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηελ αλάθιεζε ηεο 

γλψζεο ζε παξεκθεξείο δηδαθηηθέο ελφηεηεο, ζηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ησλ 

πξάμεσλ θαη ζηελ εθηέιεζε  πξάμεσλ κε δεθαδηθνχο αξηζκνχο. 

 

4.3. Οη θάζεηο δηεμαγσγήο ηεο κειέηεο 

Αθνχ επηιέρζεθαλ νη καζεηέο θαη θαηαζθεπάζηεθε ην αξρηθφ θξηηήξην 

αμηνιφγεζεο ησλ καζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ, πξαγκαηνπνηήζεθε ε πηινηηθή ρνξήγεζε 

ηνπ ζηελ νκάδα ησλ πέληε καζεηψλ ρσξίο δπζθνιίεο ζηα Μαζεκαηηθά. Απψηεξνο 

ζθνπφο ηεο πηινηηθήο ρνξήγεζεο ήηαλ ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ βαζκνχ δπζθνιίαο ηνπ 

θξηηεξίνπ θαη ηνπ κέζνπ ρξφλνπ ζπκπιήξσζεο ηνπ. 

Μεηά ηε ρνξήγεζε ηνπ θξηηεξίνπ ζηελ νκάδα ειέγρνπ δηαπηζηψζεθε φηη ν 

κέζνο ρξφλνο επίιπζεο ήηαλ 33 ιεπηά θαη φηη ν βαζκφο δπζθνιίαο ήηαλ αξθεηά 



319 

 

κεγάινο, θαζψο ηα πνζνζηά επηηπρίαο, θαηά κέζν φξν θπκαίλνληαλ ζε ρακειά 

επίπεδα ζε αξθεηέο απφ ηηο δνθηκαζίεο. Έηζη θξίζεθε αλαγθαίν λα γίλνπλ θάπνηεο 

πξνζαξκνγέο, θπξίσο ζε φ,ηη αθνξνχζε ζηελ επηινγή ησλ αξηζκψλ  ζηηο αζθήζεηο θαη 

ζηα πξνβιήκαηα πνπ παξαηεξήζεθαλ ρακειά πνζνζηά επηηπρίαο. 

 Σν θξηηήξην έιαβε ηελ ηειηθή κνξθή θαη ρνξεγήζεθε μαλά ζηνπο καζεηέο κε 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαζψο θαη ζηελ άηππε νκάδα ειέγρνπ. Ζ ρνξήγεζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε θάησ απφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο γηα φινπο ηνπο καζεηέο. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ν κέζνο ρξφλνο επίιπζεο ηνπ ηειηθνχ θξηηεξίνπ απφ ηελ νκάδα 

ειέγρνπ ήηαλ 30 ιεπηά, ελψ ησλ καζεηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ήηαλ 43 ιεπηά. 

Γειαδή νη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα Μαζεκαηηθά ρξεηάζηεθαλ κηάκηζε 

πεξίπνπ θνξά πεξηζζφηεξν ρξφλν απφ ηνπο καζεηέο ρσξίο δπζθνιίεο γηα ηελ 

ζπκπιήξσζε ηνπ θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο ησλ καζεκαηηθψλ ηνπο ηθαλνηήησλ.  

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ θαη ηελ αλάιπζε ησλ ιαζψλ 

αθνινχζεζε θιηληθή ζπλέληεπμε ησλ καζεηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζηα 

Μαζεκαηηθά. Ζ ζπλέληεπμε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε νηθείν πξνο ηνπο καζεηέο ρψξν 

ηνπ ζρνιείνπ, ρσξίο ηελ παξνπζία άιισλ πξνζψπσλ. Αξρηθά  γηλφηαλ κηα γεληθή 

ζπδήηεζε κε ην καζεηή ζρεηηθή κε ηα Μαζεκαηηθά θαη ηε ζρέζε πνπ έρεη αλαπηχμεη 

ν καζεηήο κε ην κάζεκα. ηε ζπλέρεηα, αλάινγα κε ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ, ε 

ζπδήηεζε θαηεπζπλφηαλ ζηελ αλαδήηεζε ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

καζεηέο ζηηο πξάμεηο ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηεο δηαίξεζεο. 

Αξρηθά, δεηηφηαλ απφ ην καζεηή λα επηιχζεη ηε πξψηε δνθηκαζία κε 

πνιιαπιαζηαζκνχ θαη δηαηξέζεηο κε ηηο δπλάκεηο ηνπ 10. ηα ζεκεία, φπνπ ν καζεηήο 

θαηλφηαλ φηη αληηκεηψπηδε δπζθνιίεο, ηνπ δεηηφηαλ λα πεη θσλαθηά ηε ζθέςε ηνπ θαη 

αθνινπζνχζε ζπδήηεζε, φπνπ κε εζηηαζκέλεο εξσηήζεηο θαη αλάινγα κε ηηο 

απαληήζεηο, απνζαθεληδφηαλ ε δηαδηθαζία ή ε έλλνηα πνπ δπζθφιεπε ην καζεηή. ηηο 

δνθηκαζίεο ησλ γξαπηψλ αιγνξίζκσλ, δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα επηιχζνπλ 

θάπνηεο αζθήζεηο θσλαθηά θαη ζησπεξά, γηα λα αμηνινγεζεί ε ζπκπεξηθνξά ηνπο. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη καζεηέο αληηκεηψπηδαλ δπζθνιίεο ή δηέπξαηηαλ ιάζε, 

αθνινπζνχζε ζπδήηεζε γηα λα δηαιεπθαλζνχλ ηα βαζχηεξα αίηηα ησλ ιαζψλ θαη ησλ 

δπζθνιηψλ ηνπο. Οη θιηληθέο ζπλεληεχμεηο  ησλ καζεηψλ ερνγξαθήζεθαλ ζην ζχλνιφ 

ηνπο κε ηε ζχκθσλε γλψκε εθπαηδεπηηθψλ, γνλέσλ θαη καζεηψλ. 
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5. Οη επηδόζεηο ησλ καζεηώλ ζηελ εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ - Πνηνηηθή 

αλάιπζε ησλ ιαζώλ 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ θαη ησλ απαληήζεσλ ησλ δχν καζεηψλ 

κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη νη πεξηπηψζεηο ηνπο ήηαλ 

αξθεηά δηαθνξεηηθέο. Οη δπζθνιίεο θαη ηα ιάζε ηνπο  εληνπίζηεθαλ ζε δηαθνξεηηθέο 

δνθηκαζίεο θαη αζθήζεηο, γεγνλφο ην νπνίν ήηαλ αλακελφκελν, αθνχ νη καζεηέο κε 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιε εηεξνγέλεηα  φζν αθνξά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ηηο επηδφζεηο ηνπο.  

Σα ιάζε ησλ καζεηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζηνπο αιγνξίζκνπο ηνπ 

πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηεο δηαίξεζεο ζηηο δηάθνξεο δνθηκαζίεο κπνξνχλ λα 

ηαμηλνκεζνχλ, ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο:  

 Λάζε ζηε γξαθή ησλ κεξηθψλ γηλνκέλσλ  

 Λάζε ζηε γξαθή ησλ επηκέξνπο ππνινίπσλ  

 Λάζε ζηε δηαδηθαζία ηεο πξφζζεζεο ζηνλ πνιιαπιαζηαζκφ  

 Λάζε ζηε δηαδηθαζία ηεο αθαίξεζεο ζηε δηαίξεζε  

 Λάζε ζηελ αλάθιεζε ησλ βαζηθψλ αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ 

πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηεο δηαίξεζεο  

 Λάζε ζην πνιιαπιαζηαζκφ κε ην κεδέλ (0)  

 Λάζε κε ην κεδέλ ζην πειίθν  

 Λάζε ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πειίθνπ  

 Λάζε ζηε ηνπνζέηεζε ηεο ππνδηαζηνιήο 

 

Απφ ηελ θιηληθή ζπλέληεπμε θαη ηελ πνηνηηθή αλάιπζε ησλ ιαζψλ πξνέθπςαλ 

ελδηαθέξνπζεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε ησλ ιαζψλ θαη ηηο ηδηαίηεξεο 

δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ.  

Οη καζεηέο είραλ ηελ ηάζε λα ππεξγεληθεχνπλ ή λα απινπζηεχνπλ θαλφλεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ππφινηπν ηεο δηαίξεζεο, ην κεδέλ ζην πειίθν ή κε ηνλ ηξφπν 

πνιιαπιαζηαζκνχ ή δηαίξεζεο δεθαδηθψλ. πλδένπλ ηηο αξηζκεηηθέο πξάμεηο κε ηνπο 

ηππηθνχο αιγνξίζκνπο θαη θαηαλννχλ ειιηπψο ηελ έλλνηα ησλ αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ 

θαη ηηο αληηζηνηρίεο ησλ αιγνξηζκηθψλ βεκάησλ κε ηηο ελέξγεηεο πάλσ ζηα 

αληηθείκελα. Ηδηαίηεξε πεγή δπζθνιηψλ απνηέιεζε ε ειιηπήο θαηαλφεζε ηεο δνκήο 

θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δεθαδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ξφινπ ηνπ κεδελφο 

ζηνπο δεθαδηθνχο θαη θπζηθνχο αξηζκνχο. Σν γεγνλφο απηφ πξνθαινχζε δπζθνιίεο 
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ζηελ εθηέιεζε ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ κε ην κεδέλ θαη νδεγνχζε ηνπο καζεηέο ζε 

ιάζε πνπ δε ήηαλ ζε ζέζε λα αληηιεθζνχλ. Οη παξαθάησ δηάινγνη κε ηνπο καζεηέο 

είλαη απνθαιππηηθνί: 

Γηάινγνο 1 

- Ση δηαθνξά έρεη ην 2 από ην 20;  

- Μκκ…ην ίδην είλαη… έρεη κόλν έλα κεδέλ ζην ηέινο.  

- Α! ην κεδέλ ζην ηέινο δελ έρεη θακηά ζεκαζία;  

- ρη! Γελ έρεη. Δίλαη ην ίδην.  

- Γειαδή αλ πάξσ 2 θνπινύξηα ή πάξσ 20 θνπινύξηα ην ίδην κνπ θάλεη.  

- Δεε…όρη!  

- Άξα είλαη ην ίδην;  

- ρη!  

- ν 0,2 κε ην 0,20 είλαη ην ίδην;  

- Δεε…είλαη ην ίδην.  

- Γηαηί είλαη ην ίδην;  

- Γηαηί ην κεδέλ ζην ηέινο δελ παίδεη ζεκαζία!  

Γηάινγνο 2 

- 0x4=4.  

- Γηαηί 0x4 θάλεη 4;  

- Γηαηί ην κεδέλ είλαη ηίπνηα… άξα 0x4 θάλεη 4.  

- Ναη… αιιά αλ πάξεηο κεδέλ θνξέο ην 4…έρεηο πάξεη ηίπνηα;  

- ρη!  

- Άξα, γηαηί 0x4 θάλεη 4;  

- Γηαηί ην κεδέλ είλαη ηίπνηα!  

- Ναη, αιιά αθνύ ην κεδέλ είλαη ηίπνηα, δελ ηξαβάεη κέζα ηνπ ην 4 κε ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκό θαη ην θάλεη θαη απηό ηίπνηα;  

- Α! Ναη! Άξα 0x4 θάλεη 0.  

 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ πξνθάιεζε ην γεγνλφο φηη ν έλαο καζεηήο παξνπζίαδε 

δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά φηαλ εξγαδφηαλ ζησπεξά θαη δηαθνξεηηθή φηαλ εξγαδφηαλ 

πεξηγξάθνληαο ηε δηαδηθαζία θαη εθθξάδνληαο ηε ζθέςε ηνπ θσλαθηά. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θιηληθήο ζπλέληεπμεο δεηήζεθε απφ ην καζεηή λα εθηειέζεη έλαλ 

πνιιαπιαζηαζκφ ζησπεξά. ηε ζπλέρεηα, αθνχ παξαηεξήζεθε φηη ππήξραλ ιάζε, θαη 

ρσξίο  θακηά άιιε βνήζεηα, δεηήζεθε απφ ην καζεηή λα εθηειέζεη μαλά ηελ ίδηα 
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πξάμε, πεξηγξάθνληαο ηε δηαδηθαζία θσλαθηά . ηε δεχηεξε πεξίπησζε εθηέιεζε ηελ 

πξάμε ζσζηά, ρσξίο θαλέλα ιάζνο.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο παξαθάησ δηάινγνο κε ην καζεηή είλαη απνθαιππηηθφο. Δπηβεβαίσζε, ν 

ίδηνο ν καζεηήο, ην γεγνλφο φηη ν ηξφπνο πνπ εξγαδφηαλ θαηά ηελ εθηέιεζε 

αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ (θσλαθηά ή ζησπεξά) επεξέαδε ηηο επηδφζεηο ηνπ θαη ηα ιάζε 

πνπ δηέπξαηηε.  

- Γηα θνίηαμε…είλαη ίδηεο απηέο νη πξάμεηο; ε κηα ηελ έθαλεο κόλν ζνπ θαη ηελ 

άιιε ηελ έθαλεο θσλαρηά.  

-  (γειάεη..)  

- Γηαηί όηαλ ηελ έθαλεο κόλν ζνπ ηελ έθαλεο ιάζνο;  

- Μκκ…δε κπνξώ θαζόινπ ζησπειά! Φσλαρηά ζε όια κπνξώ θαιύηεξα 

θσλαρηά! Καη ζηα άιια καζήκαηα… ηα ζεσξεηηθά! Γε κπνξώ θαζόινπ από κέζα κνπ!  

 

Σέινο, απφ ηε γεληθφηεξεο ζπδήηεζε κε ην καζεηή θαηά ηελ θιηληθή 

ζπλέληεπμε, πξνέθπςε φηη ρξεζηκνπνηνχζε ζηξαηεγηθέο, «θφιπα» φπσο ηα νλφκαδε 

γηα λα αληαπεμέιζεη ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο θαηά ηελ ελαζρφιεζή ηνπ κε ηα 

Μαζεκαηηθά. 

 

6. πκπεξάζκαηα 

Απφ ηελ αλάιπζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέρηεθαλ θαη αθνξνχζαλ ηνπο 

δχν καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα Μαζεκαηηθά εμάγεηαη κία ζεηξά 

ζπκπεξαζκάησλ γηα ηα αηνκηθά θαη νηθνγελεηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη γηα ηηο 

επηδφζεηο ηνπο θαη ηα ιάζε ηνπο ζηηο πξάμεηο ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηεο 

δηαίξεζεο κε θπζηθνχο θαη δεθαδηθνχο αξηζκνχο ζε ζχγθξηζε κε ηηο επηδφζεηο ησλ 

ζπκκαζεηψλ ηνπο ρσξίο δπζθνιίεο. Σα πην ζεκαληηθά απφ ηα ζπκπεξάζκαηα απηά 

είλαη ηα παξαθάησ: 

Δηθόλα 1 

Φωνακτά Σιωπηρά 
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i.Ζ χπαξμε δπζθνιηψλ κάζεζεο ζηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ησλ καζεηψλ κε 

Μ.Γ ζηα Μαζεκαηηθά επηβεβαηψλεη ζε γεληθέο γξακκέο ηελ άπνςε φηη νη γελεηηθνί 

παξάγνληεο ελνρνπνηνχληαη σο αηηηνινγηθνί παξάγνληεο ησλ Μαζεζηαθψλ 

Γπζθνιηψλ ζηα Μαζεκαηηθά (Pennigton, 1991. Πεξηθιεηδάθεο 2003. Shalev et al., 

2001). 

ii.Απφ ην ηζηνξηθφ αλάπηπμεο ησλ δχν καζεηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, 

δηαπηζηψζεθε φηη ππήξρε κηα απμεκέλε ζπρλφηεηα δηαηαξαρψλ θαηά ηελ θχεζε 

(πνξεία, δηάξθεηα, ρξήζε θαξκάθσλ). Δπίζεο, δηαπηζηψζεθαλ πξνβιήκαηα θαηά ησλ 

ηνθεηφ θαη ηελ πεξηγελλεηηθή πεξίνδν (είδνο ηνθεηνχ, βάξνο γέλλεζεο, ζεξκνθνηηίδα, 

νμπγφλν, ζπαζκνί, αλαπλεπζηηθέο δηαηαξαρέο). Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη νη 

παξάγνληεο απηνί απνηεινχλ αηηηνινγηθνχο παξάγνληεο ησλ καζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ 

(Gaddes & Edgell, 1994. Lerner, 1993. Πεξηθιεηδάθεο, 2003).  

iii.Οη καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο δελ είραλ ζηαζεξή επίδνζε θαη 

ζπκπεξηθνξά. Κάπνηεο θνξέο θαίλεηαη λα θαηέρνπλ θάπνηα δεμηφηεηα θαη λα 

αληαπνθξίλνληαη κε επηηπρία ζηελ εθηέιεζε κηαο αξηζκεηηθήο πξάμεο, γηα 

παξάδεηγκα. ηε πνξεία, φκσο, ηεο εξγαζίαο ηνπο δηαπηζηψλνληαη ιάζε πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ειιηπή θαηαλφεζε ηεο ίδηαο έλλνηαο ή δεμηφηεηαο, ηελ νπνία είραλ 

ρεηξηζηεί επηηπρψο ζε πξνεγνχκελν ζηάδην ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

iv.Οη καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο αληηκεηψπηδαλ δπζθνιίεο ζηελ 

κεηαθνξά ηεο γλψζεο, ππεξγελίθεπαλ ή ππεξαπινχζηεπαλ δηαδηθαζίεο, κε 

απνηέιεζκα λα ρξεζηκνπνηνχλ κε ιαλζαζκέλν ηξφπν έλλνηεο, δηαδηθαζίεο θαη 

ζηξαηεγηθέο. 

v.Οη καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζηα Μαζεκαηηθά βίσλαλ έληνλν άγρνο, 

φηαλ έξρνληαη ζε επαθή κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, κε απνηέιεζκα λα νδεγνχληαη 

ζε ιάζε θαη λα δπζθνιεχνληαη κε έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο, πνπ θαηλφηαλ λα είραλ 

θαηαθηήζεη.  

vi.Ο ηξφπνο εξγαζίαο ησλ καζεηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, θσλαρηά ή 

ζησπεξά, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ γξαπηψλ αιγνξίζκσλ ησλ πξάμεσλ, επεξέαδε ηηο 

επηδφζεηο ηνπο. Οη καζεηέο νδεγνχληαλ ζε πεξηζζφηεξα ιάζε, φηαλ εξγάδνληαλ 

ζησπεξά. Ζ ηερληθή ηεο έθθσλεο ζθέςεο (thinking aloud) ζεσξείηαη φηη έρεη 

επξχηεξε επίπησζε ζηε γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ (Bandura, 1986). Δπίζεο, ε 

έθθσλε ζθέςε ζπκβάιιεη ζηε ζπγθξάηεζε ηνπ παξνξκεηηζκνχ ησλ καζεηψλ 

(Μαηζαγγνχξαο, 1998).  
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vii.To κεδέλ απνηεινχζε ηδηαίηεξε πεγή δπζθνιίαο γηα ηνπο καζεηέο κε 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαη νδεγνχζε ζε ζπζηεκαηηθά ιάζε, ηα νπνία εληνπίδνληαλ 

ζηνλ πνιιαπιαζηαζκφ κε ην κεδέλ θαη ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ κεδελφο ζην πειίθν 

φηαλ ν δηαηξέηεο δε δηαηξνχζε, γηα δεχηεξε θνξά ην ελεξγφ ηκήκα ηνπ δηαηξεηένπ.  

viii.Οη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζηα Μαζεκαηηθά ήηαλ 

ζεκαληηθά ρακειφηεξεο ζηνπο πνιιαπιαζηαζκνχο θαη ηηο δηαηξέζεηο δεθαδηθψλ ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο επηδφζεηο ηνπο ζηνπο πνιιαπιαζηαζκνχο θαη ηηο δηαηξέζεηο αθεξαίσλ. 

Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη νη καζεηέο απηνί αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο 

ζηελ εθηέιεζε πνιιαπιαζηαζκψλ θαη δηαηξέζεσλ δεθαδηθψλ αξηζκψλ, αθφκε θη αλ 

είλαη ζε ζέζε λα εθηεινχλ ηηο πξάμεηο απηέο κε θπζηθνχο αξηζκνχο. Οη δπζθνιίεο 

ηνπο ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαλφεζε θαη ρξήζε ηεο ππνδηαζηνιήο (Bley &  Thornton, 

1995). 

ix.Οη καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ήηαλ ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο αλάθιεζεο ησλ βαζηθψλ αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ ησλ 

πξάμεσλ θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ αιγνξηζκηθψλ βεκάησλ ησλ πξάμεσλ. Οη 

ζηξαηεγηθέο απηέο είραλ πνιιέο νκνηφηεηεο κε απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη καζεηέο 

ρσξίο δπζθνιίεο ζηα Μαζεκαηηθά. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο νη δηάθνξεο ζηξαηεγηθέ; 

ρξεζηκνπνηνχληαλ κεραληθά, ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί ε βαζχηεξε θαηαλφεζε ηνπ 

ελλνηνινγηθνχ ηνπο ππφβαζξνπ.  

x.Ζ ππνδηαζηνιή ζηνπο δεθαδηθνχο αξηζκνχο θαη ε δηαρείξηζή ηεο θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ πνιιαπιαζηαζκψλ θαη ησλ δηαηξέζεσλ απνηεινχζε ζεκαληηθφ 

παξάγνληα δπζθνιίαο θαη πεγή πνηθίισλ ιαζψλ γηα ηνπο δχν καζεηέο κε 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζηα Μαζεκαηηθά.  

 

7. Πξνηάζεηο γηα ην ζρεδηαζκό εμαηνκηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ 

παξέκβαζεο  

Απψηεξνο ζθνπφο θάζε αμηνιφγεζεο ησλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ ζηα 

Μαζεκαηηθά είλαη ν ζρεδηαζκφο ελφο πξνγξάκκαηνο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπο. Έηζη, κε βάζε ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ θαη ησλ ιαζψλ ησλ 

δχν καζεηψλ ηεο κειέηεο καο, πξνηείλνληαη νη παξαθάησ δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο: 

1. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ ησλ  καζεηψλ ζηελ θαηαλφεζε 

ηνπ δεθαδηθνχ ζπζηήκαηνο αξίζκεζεο θαη ηεο άμηαο ζέζεο ησλ ςεθίσλ θαη ηελ 

απνθπγή ησλ ιαζψλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε απηέο, απαηηείηαη νξγαλσκέλε δηδαζθαιία, 

πνπ πεξηιακβάλεη: (α) πνιχ-αηζζεηεξηαθή αλαπαξάζηαζε ησλ αξηζκψλ θαη 
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ρεηξηζκνχο πάλσ ζε πξαγκαηηθά αληηθείκελα, κε βάζε ηηο αξρέο ηνπ δεθαδηθνχ 

ζπζηήκαηνο, (β) ρξήζε άβαθα θαη (γ)  ρξήζε ησλ δεθαδηθψλ ηεηξαγψλσλ 

(Πεξηθιεηδάθεο, 2008.αιβαξάο,2006).  

2. Γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ησλ αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ 

πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηεο δηαίξεζεο ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε θαηαλφεζε, απφ ηνπο 

καζεηέο, ηνπ ξφινπ ησλ αξηζκψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κηα αξηζκεηηθή πξάμε θαη ν 

ζπζρεηηζκφο ηνπο κε ελέξγεηεο πάλσ ζε πξαγκαηηθά αληηθείκελα. Δπίζεο, ζεκαληηθή 

είλαη ε εηζαγσγή ησλ πξάμεσλ κε ηε ρξήζε ιεθηηθψλ πνιιαπιαζηαζηηθψλ 

πξνβιεκάησλ κέζα απφ ηα νπνία θαηαλνείηαη ε έλλνηα ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηεο 

δηαίξεζεο αληίζηνηρα.  

3. ζνλ αθνξά ζηα ιάζε ζηελ αλάθιεζε ησλ βαζηθψλ αξηζκεηηθψλ 

δεδνκέλσλ πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε ηεο αληηκεηαζεηηθήο ηδηφηεηαο ηνπ 

πνιιαπιαζηαζκνχ θαη έιεγρνο ηεο απνκλεκφλεπζεο ησλ βαζηθψλ αξηζκεηηθψλ 

δεδνκέλσλ ζε νκάδεο απφ ηα πην εχθνια πξνο ζηα πην δχζθνια κε θαηαγξαθή ηεο 

πξνφδνπ ησλ καζεηψλ. Ζ αμηνπνίεζε ησλ πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ θαη βησκάησλ ησλ 

καζεηψλ, αιιά θαη ε ζχλδεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πξάμεσλ κε αληηθείκελα, 

θαηαζηάζεηο θαη γεγνλφηα πνπ έρνπλ λφεκα, ζηα πιαίζηα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ 

καζεηή. Ζ ρξήζε εμεηδηθεπκέλσλ ηερληθψλ γηα θάπνηεο νκάδεο βαζηθψλ αξηζκεηηθψλ 

δεδνκέλσλ, φπσο γηα ηνπο απινχο πνιιαπιαζηαζκνχο κε ην 5 θαη κε ην 9. Ζ 

αμηνπνίεζε δηαθφξσλ ηερληθψλ θαη ηνπ παηρληδηνχ, φπσο έρνπλ πξνθχςεη απφ 

έξεπλεο (Πεξηθιεηδάθεο, 2006). 

4. Ζ αμηνπνίεζε ελαιιαθηηθψλ αιγνξίζκσλ απνηειεί έλαλ 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ δπζθνιηψλ, ιφγσ παξάιεηςεο 

αιγνξηζκηθψλ βεκάησλ ηνπ ηππηθνχ αιγνξίζκνπ ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηεο 

δηαίξεζεο πνπ δπζθνιεχνπλ ηνπο καζεηέο. Οη ελαιιαθηηθνί αιγφξηζκνη έρνπλ 

κηθξφηεξεο κλεκνληθέο απαηηήζεηο, θαη κε ηε ρξήζε ηνπο απνθεχγνληαη ζπλήζε 

αιγνξηζκηθά ιάζε φπσο ζηα θξαηνχκελα, ζηε γξαθή ησλ κεξηθψλ γηλνκέλσλ ή 

ππνινίπσλ θαη ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ κεδελφο ζην πειίθν, ιφγσ ηεο παξάθακςεο ησλ 

αληίζηνηρσλ αιγνξηζκηθψλ βεκάησλ ησλ ηππηθψλ αιγνξίζκσλ.  

5. H άζθεζε ησλ καζεηψλ ζηελ αδξή εθηίκεζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο 

πξάμεο, είηε αθνξά ζην γηλφκελν ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ είηε ζην πειίθν ηεο 

δηαίξεζεο είλαη ηδηαίηεξα ππνβνεζεηηθή σο θξηηήξην ειέγρνπ ηεο νξζφηεηαο ησλ 

ππνινγηζκψλ. Ζ αδξή εθηίκεζε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηηο πξάμεηο ησλ αθεξαίσλ 

θαη αθφκα πην ππνβνεζεηηθή  ζηελ θαηαλφεζε, ζηελ απνθπγή ιαζψλ θαη ζηνλ έιεγρν 
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ηεο νξζφηεηαο ησλ πξάμεσλ ησλ δεθαδηθψλ. Δπίζεο, ε ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ 

αλαινγηθνχ (πιηθφ Dienes) θαη κε αλαινγηθνχ επνπηηθνχ πιηθνχ (άβαθαο), ησλ 

δεθαδηθψλ ηεηξαγψλσλ, φπσο θαη ε αμηνπνίεζε ησλ θιαζκάησλ βνεζνχλ ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο θχζεο ησλ δεθαδηθψλ αξηζκψλ θαη ηνπ ξφινπ ηεο ππνδηαζηνιήο 

ζηνπο αιγνξίζκνπο ησλ πξάμεσλ (Bley& Thornton, 1995. Κνιέδα, 2000). 
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Σα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηα παηδηά ζην θάζκα 

ηνπ απηηζκνχ θαη επνκέλσο ε ρξήζε θαη ε εθαξκνγή θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ 

εξγαιείσλ είλαη επηηαθηηθή γηα ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. ηφρνο ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο είλαη κέζα απφ κηα επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο α) λα 

ζθηαγξαθήζεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε θαη εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ ζην θάζκα 

ηνπ απηηζκνχ β) λα δηαηππψζεη πξνβιεκαηηζκνχο γηα ηε ρξήζε εθπαηδεπηηθψλ 

ινγηζκηθψλ θαη ςεθηαθψλ παηρληδηψλ καζεζηαθνχ ζθνπνχ ζηνλ ηνκέα ηεο 



331 

 

ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο απηψλ ησλ αηφκσλ, θαη γ) λα παξνπζηάζεη ην ζρεδηαζκφ 

θαη ηα απνηειέζκαηα κηαο έξεπλαο δξάζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε έλα εηδηθφ 

ζρνιείν κε δχν καζεηέο ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί εάλ ε 

ηερλνινγηθά εληζρπκέλε κάζεζε κε αμηνπνίεζε ςεθηαθψλ παηρληδηψλ κπνξεί λα 

απνηειέζεη έλα ρξήζηκν θαη απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν ζηελ αλάπηπμε 

θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ. 

 

ΛΔΞΔΗ-ΚΛΔΗΓΗΑ 

ςεθηαθά παηρλίδηα καζεζηαθνχ ζθνπνχ, ηερλνινγηθά εληζρπκέλε κάζεζε, θάζκα 

απηηζκνχ, ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε 

 

 1. NEE ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Οη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο απνηεινχλ έλα 

αλαπφζπαζην εξγαιείν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηα ζχγρξνλα εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα. Λεηηνπξγνχλ θαηαιπηηθά, επεξεάδνπλ ηε δνκή ηνπ ζρνιείνπ θαη θαη‟ 

νπζία ζπκβάιινπλ ζηελ ηξνπνπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο (Φχηξνο, 2005).  

Ζ ηερλνινγία βνεζάεη ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο λα κεηαηξαπεί απφ 

παζεηηθή ζε ελεξγεηηθή γηαηί κπνξεί λα θάλεη θάζε καζεηή πην αλεμάξηεην θαη 

απηφλνκν. Σν ζχγρξνλν ζρνιείν ζηνρεχεη λα δηαπιάζεη νινθιεξσκέλνπο αλζξψπνπο, 

λα θαιιηεξγήζεη θαη λα αλαπηχμεη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο έηζη ψζηε λα νδεγεζνχλ ζηελ 

νινθιήξσζή ηνπο θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ θνηλσλία θαη παξά ην γεγνλφο φηη πνιιά 

εμαξηψληαη απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ καζεηή, νη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο 

θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο αλνίγνπλ έλα λέν δξφκν γηα ηε κάζεζε κε βάζε ηελ πξνζσπηθή 

αλαθάιπςε θαη εκπεηξία (Ρηζβάο, 2005).  

«Σα ηειεπηαία ρξφληα, νη επηζηήκεο ηεο αγσγήο έρνπλ ζηξέςεη ην ελδηαθέξνλ 

ηνπο θαη ήδε έρνπλ αλαγλσξίζεη φηη ην παηρλίδη απνηειεί έλα θαη‟ εμνρήλ πιαίζην 

κάζεζεο θαη θνηλσληθνπνίεζεο, ηζφηηκν σο πξνο ηε δηαθνξεηηθφηεηα, παξαθηλεηηθφ 

κέζσ ηεο πξφθιεζεο θαη κε ηηκσξεηηθφ ζηα ιάζε» (Έξγν «Δπηλφεζε», 2009).  

Δπίζεο, νη εξεπλεηέο ηνπ Έξγνπ «Δπηλφεζε» ηνλίδνπλ φηη: «Ζ κάζεζε πνπ 

βαζίδεηαη ζε ςεθηαθά παηρλίδηα (digital game-based learning) είλαη κηα από ηηο πιένλ 

ζύγρξνλεο θαηεπζύλζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία. Σα ζύγρξνλα 

ςεθηαθά παηρλίδηα ραξαθηεξίδνληαη από ζηνηρεία όπσο ε εύθνιε πξνζνκνίσζε 

θαηαζηάζεσλ ηνπ πξαγκαηηθνύ θόζκνπ θαη ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη παξέρνπλ ηε 
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δπλαηόηεηα λα θεξδίδνπλ θαη λα δηαηεξνύλ ην ελδηαθέξνλ κέζα από κεραληζκνύο 

πινύζηαο αιιειεπίδξαζεο θαη ηζνξξνπεκέλεο πξόθιεζεο. Με βάζε απηέο ηηο 

δηαπηζηώζεηο έρεη αξρίζεη πιένλ λα δνθηκάδεηαη δηεζλώο ε ρξήζε ησλ ςεθηαθώλ 

παηρληδηώλ γηα καζεζηαθνύο ζθνπνύο, ζε πνηθίιεο πεξηπηώζεηο θαη πνιιαπιά επίπεδα 

εθπαίδεπζεο ηόζν ζηε γεληθή όζν θαη ζηελ εηδηθή αγσγή.» 

Ζ εηδηθή αγσγή κπνξεί λα επσθειεζεί απφ ηε ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ 

παηρληδηψλ θαζψο απηά πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο επαλάιεςεο, ηεο πξαθηηθήο 

εμάζθεζεο θαη ηεο επεμεξγαζίαο πνιιψλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ κέζσ ηεο 

πξνζαξκνγήο ζηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε. Ζ ρξήζε ςεθηαθψλ παηρληδηψλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γεληθφηεξα πξνσζεί ηελ δηαδξαζηηθφηεηα θαη ηελ 

εμαζζέληζε ησλ εληάζεσλ θαη πξνζθέξεη λέεο δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη 

ζπλεξγαζίαο (Αξγπξνπνχινπ & Μαλψιε, 2008). Βέβαηα, ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη 

λα θξνληίζεη ψζηε ε ελαζρφιεζε κε ηνλ ππνινγηζηή λα κελ κεηαηξαπεί ζε κία 

εκκνλή. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη λα έρεη ζαθή ρξνληθά πεξηζψξηα θαη ελαιιαγή 

ζεηξάο ζηε ρξήζε απφ άιινπο καζεηέο ή λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ ππνινγηζηή σο κέζν 

επηβξάβεπζεο κηαο επηζπκεηήο ζπκπεξηθνξάο (ΤΠ.Δ.Π.Θ.-Π.Η., Γηαζεκαηηθφ Δληαίν 

Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ Πιεξνθνξηθήο, 2003, ζει 291-292). 

 

2. ΑΤΣΗΜΟ ΚΑΗ ΦΑΜΑ ΣΟΤ ΑΤΣΗΜΟΤ 

Ο απηηζκφο είλαη κία απφ ηηο κείδνλεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο ηνπ 

απηηζηηθνχ θάζκαηνο θαη κηα ηζφβηα αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή. Σα άηνκα ζην θάζκα 

ηνπ απηηζκνχ παξνπζηάδνπλ ηε ηξηάδα ησλ δηαηαξαρψλ α) δπζθνιίεο ζηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε, π.ρ. δείρλνπλ απνκνλσκέλα θαη αδηάθνξα γηα ηνπο άιινπο, β) 

δπζθνιίεο ζηε ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή επηθνηλσλία, π.ρ. δελ θαηαλννχλ ην λφεκα 

θνηλψλ ρεηξνλνκηψλ, εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ ή ηνλ ηφλν ηεο θσλήο, θαη γ) 

δπζθνιίεο ζηελ ηθαλφηεηα θαληαζίαο, π.ρ. πεξηνξηζκέλν εχξνο ελδηαθεξφλησλ, 

ζηεξεφηππα θαη επαλαιακβαλφκελα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο (Wing & Gould, 1979). 

Οη δπζθνιίεο απηέο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηα άηνκα ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ λα 

αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, ηελ επηθνηλσλία θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο. 

Σα παηδηά κε απηηζκφ παξνπζηάδνπλ κεγάιε αλνκνηνγέλεηα σο πξνο ηελ 

έθθξαζε ηεο θνηλσληθφηεηαο. Κάπνηα παηδηά εκθαλίδνπλ έιιεηςε θηλήηξνπ γηα 

αιιειεπίδξαζε, πνπ ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο θηάλεη ζηελ απνθπγή αιιειεπίδξαζεο, 

π.ρ. απνθεχγνπλ ην άγγηγκα θαη ηε βιεκκαηηθή επαθή. Κάπνηα άιια παηδηά κε 
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απηηζκφ επηδηψθνπλ ελεξγεηηθά ηελ αιιειεπίδξαζε, κε ηξφπν σζηφζν κε θνηλσληθά 

απνδεθηφ, π.ρ. αιιειεπηδξνχλ κε επαλαιεπηηθφ θαη κνλφηνλν ηξφπν.  

Οη παξαπάλσ ζνβαξέο δπζθνιίεο ζηνλ ηνκέα ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, 

πνπ είλαη έλαο ηνκέαο κε πξσηαξρηθή ζεκαζία γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ καζεηή 

ππαγνξεχνπλ ηελ χπαξμε ελφο αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε εμεηδηθεπκέλνπο 

ζηφρνπο θαη δξαζηεξηφηεηεο. Ζ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ ζηηο θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε επέιηθηεο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη 

εμαηνκηθεπκέλα πξνγξάκκαηα. Ζ βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ είλαη ε χπαξμε θηλήηξσλ γηα θνηλσληθέο επαθέο θαη ζρέζεηο πνπ έρνπλ 

λφεκα γηα ην παηδί. Γη‟ απηφ ηνλ ζθνπφ, είλαη ζεκαληηθφ ν εθπαηδεπηηθφο λα 

δεκηνπξγεί ζπλζήθεο κέζα ζηελ ηάμε φπνπ ν καζεηήο κε απηηζκφ λα έρεη ελδηαθέξνλ 

λα ζπκκεηέρεη. 

 

3. ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΑ 

ΑΠΟ ΦΖΦΗΑΚΟ ΤΛΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΟ ΦΑΜΑ ΣΟΤ ΑΤΣΗΜΟΤ 

ην αλζξψπηλν πξφζσπν απεηθνλίδεηαη ε έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, γη΄ 

απηφ θαη πιήζνο κειεηψλ έρεη ζηξαθεί ζηε κειέηε ηνπ αλζξψπηλνπ πξνζψπνπ θαη 

ζηελ αλαγλψξηζε έμη «βαζηθψλ» ζπλαηζζεκάησλ: ραξά, ιχπε, θφβνο, ζπκφο, 

έθπιεμε, θαη απνζηξνθή. Ζ δπλαηφηεηα λα αλαγλσξηζηνχλ θαη λα γίλνπλ θαηαλνεηά 

ηα ζπλαηζζήκαηα αλαπηχζζεηαη ζηνλ πξψην ρξφλν ηεο δσήο θαη ηα βξέθε είλαη ηθαλά 

λα δηαθξίλνπλ ηα δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα απφ ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ θαη ηηο 

αλζξψπηλεο θσλέο (Trevarthen, Aitken, Papoudi & Robarts, 1998).  

Ζ αδπλακία δεκηνπξγίαο ζπλαηζζεκαηηθψλ ζρέζεσλ ζεσξείηαη πξσηαξρηθή 

ζηνλ απηηζκφ (Κanner, 1943). Tα παηδηά ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηελ αλαγλψξηζε, ζηελ θαηαλφεζε θαη ζηελ έθθξαζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ κε αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε άιινπο 

αλζξψπνπο (γηα κηα επηζθφπεζε ηνπ ζέκαηνο βι. Μηζαειίδε θαη Παπνχδε, 2009). 

χγρξνλνη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη απηέο νη δπζθνιίεο ζην ζπλαηζζεκαηηθφ 

ηνκέα ηεο αλάπηπμεο πξνθχπηνπλ σο επαθφινπζν ηεο αδπλακίαο γηα δεκηνπξγία 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ (Hobson, 2006) ελψ άιινη σο ζπλέπεηα ηεο αδπλακίαο ησλ 

απηηζηηθψλ αηφκσλ λα θαηαθηήζνπλ ηε «ζεσξία ηνπ λνπ» (Baron-Cohen, 2008).  

Δμαηνκηθεπκέλα πξνγξάκκαηα ςπρνπαηδαγσγηθήο παξέκβαζεο πνπ λα 

ζηνρεχνπλ εηδηθά ζηε δηδαζθαιία δεμηνηήησλ θαηαλφεζεο θαη έθθξαζεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ γηα παηδηά κε απηηζκφ δελ έρνπλ θαζηεξσζεί. Σα νινθιεξσκέλα 
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πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο πνπ έρνπλ σο ηψξα αλαπηπρζεί θαη εθαξκνζζεί ζε 

απηηζηηθά παηδηά, π.ρ. Lovaas, PECS, TEACCH, θ.ά., απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπο θαη ζηελ εθπαίδεπζε ηνπο ζε επηθνηλσληαθέο θαη θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ ζα κπνξνχζε λα 

εληζρπζεί κε ηελ ελζσκάησζε δξαζηεξηνηήησλ πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζηε βειηίσζε 

ηεο θαηαλφεζεο θαη ηεο έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ.  

Απφ ειάρηζηεο θαη κεκνλσκέλεο έξεπλεο πνπ έρνπλ έσο ηψξα 

πξαγκαηνπνηεζεί γηα λα δηεξεπλήζνπλ, κε βάζε δηαθνξεηηθά κνληέια παξέκβαζεο 

θαη ζε δηαθνξεηηθφ πιεζπζκφ απηηζηηθψλ αηφκσλ, κε ην εξψηεκα αλ ηα παηδηά κε 

απηηζκφ κπνξνχλ λα εθπαηδεπηνχλ ζηελ θαηαλφεζε θαη έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ 

γλσξίδνπκε φηη ηα άηνκα απηά κπνξνχλ φλησο λα εθπαηδεπηνχλ ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε. (Bauminger 2002, Gena, Krantz, Mc Clannahan & Poulson 1996, 

Hadwin, Baron-Cohen, Howlin & Hill 1996, 1997, La Cava, Golan, Baron-Cohen & 

Smith-Myles 2007, Silver & Oakes 2001). 

 

4. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΣΖ 

ΜΔΛΔΣΖ 

χκθσλα κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ (Π.Α.Π.Δ.Α., ΤΠ.Δ.Π.Θ., 

2000), ηα παηρλίδηα ζπκβάιινπλ ζηε κάζεζε θαζψο εκπιέθνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ αλάπηπμε καζεζηαθψλ, πξνζσπηθψλ (ζπλαηζζήκαηα, πξνζσπηθή 

πγηεηλή θαη θξνληίδα) θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ (θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, 

ζπλεξγαζία), πξνσζνχλ ηε δηαδξαζηηθφηεηα θαη ηελ εμαζζέληζε ησλ εληάζεσλ θαη 

πξνάγνπλ ελεξγεηηθά εθπαηδεπηηθά κνληέια πξνζθέξνληαο λέεο δπλαηφηεηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο. Ζ παξνχζα εξγαζία επηρεηξεί λα δηεξεπλήζεη α) εάλ ηα 

ςεθηαθά παηρλίδηα κπνξνχλ λ‟ απνηειέζνπλ έλα επράξηζην θαη απνηειεζκαηηθφ κέζν 

κάζεζεο γηα καζεηέο ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ θαη β) εάλ ε ςεθηαθή κάζεζε κπνξεί 

λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε 

απηηζκφ κέζα απφ ηε ρξήζε θαηάιιεια επηιεγκέλσλ ςεθηαθψλ παηρληδηψλ.  

Οη εθπαηδεπηηθνί θαη νη εξεπλεηέο πνπ ζπµµεηείραλ ζηελ έξεπλα είραλ 

δηαπηζηψζεη ηελ απνπζία θαηάιιεινπ ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ ζα 

ππνζηήξηδε ην έξγν ηνπο φζνλ αθνξά ηελ πξναγσγή ηεο θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθήο 

αλάπηπμεο ησλ µαζεηψλ. Έηζη, απνθάζηζαλ λα δηεξεπλήζνπλ ηελ χπαξμε 

θαηάιιεινπ ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, λα ζρεδηάζνπλ θαη λα δεµηνπξγήζνπλ 

νη ίδηνη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ην νπνίν ζα ρξεζηµνπνηνχζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
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δηδαθηηθήο παξέκβαζεο. Ζ δηαδηθαζία ηεο δηεξεχλεζεο, ηνπ ζρεδηαζµνχ, ηεο 

παξαγσγήο θαη ηεο εθαξµνγήο ηνπ πιηθνχ είρε ηε µνξθή ηεο έξεπλαο δξάζεο.  

Ζ έξεπλα δξάζεο είλαη κηα κνξθή έξεπλαο πνπ αλαιακβάλεηαη απφ 

εθπαηδεπηηθνχο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο πξαθηηθήο θαη 

ζρεδηάδεηαη πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη έλα ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα πνπ 

εληνπίδεηαη ζε κηα άκεζε θαηάζηαζε (Cohen & Manion, 2000). Με ηελ θαζεκεξηλή 

ηήξεζε ελφο εκεξνινγίνπ θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ ζθέςεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κεηά 

απφ θάζε δηδαθηηθή παξέκβαζε, επηηπγράλεηαη ν αλαζηνραζκφο θαη ε ζηαδηαθή 

βειηίσζε ησλ πξαθηηθψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαζψο θαη ε ζηαδηαθή βειηίσζε ηεο 

καζεζηαθήο πνξείαο ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Oη εθπαηδεπηηθνί γηα ηελ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο δξάζεο αθνινχζεζαλ ην 

θιαζζηθφ ζπεηξνεηδέο µνληέιν µε ηα ζηάδηα ηνπ ζρεδηαζµνχ, ηεο δξάζεο, ηεο 

παξαηήξεζεο, ηνπ ζηνραζµνχ, ηνπ επαλαζρεδηαζµνχ θ.ν.θ. (McNiff, 1999). Βαζηθνί 

άμνλεο ηεο παξαηήξεζεο θαη ηνπ ζηνραζµνχ πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο έξεπλαο δξάζεο ήηαλ ε ρξήζε ηνπ πιηθνχ απφ 

ηνπο µαζεηέο θαη ε αμηνιφγεζή ηνπ αλαθνξηθά µε ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο. Ζ 

ζπκµεηνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ µαζεηψλ, ε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο, ε 

ηθαλνπνίεζε ησλ εξεπλεηψλ απφ ηε ρξήζε ηνπ πιηθνχ θαη απφ ηε ζρέζε µε ηνπο 

µαζεηέο, ε εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ, ηα εµπφδηα ζηελ εθαξµνγή ηνπ πιηθνχ θαη νη 

ηξφπνη ππέξβαζήο ηνπο απνηεινχζαλ ηα βαζηθφηεξα ζεµεία ηνπ πξνβιεµαηηζµνχ 

πνπ αλαπηχρζεθε.  

ηελ έξεπλα δξάζεο ζπκκεηείραλ δχν καζεηέο θαη ε κειέηε πεξίπησζεο 

ρξεζηκνπνηήζεθε σο εξεπλεηηθή κέζνδνο. Ζ κειέηε πεξίπησζεο απνηειεί κηα κέζνδν 

πνπ εζηηάδεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα, άηνκν ή νκάδα αηφκσλ θαη 

εκπεξηέρεη ιεπηνκεξή κειέηε κέζσ παξαηήξεζεο, εκεξνινγίνπ, πξνζσπηθψλ 

εθζέζεσλ θαη άιισλ ζρεηηθψλ κέζσλ (Μertens, 2005). 

Ζ κειέηε πινπνηήζεθε ζην 1ν Δηδηθφ ρνιείν Ακαξνπζίνπ φπνπ θνηηνχλ 

καζεηέο ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ θαη ην ζρνιείν είλαη θαηάιιεια εμνπιηζκέλν 

θαζψο δηαζέηεη αίζνπζα ππνινγηζηψλ κε δπλαηφηεηα δηαδηθηπαθήο ζχλδεζεο. Γηα ηε 

δηεμαγσγή ηεο κειέηεο ππήξμε ελεκέξσζε θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ησλ καζεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Οη γνλείο ήηαλ ελήκεξνη 

γηα ηε δηεμαγσγή ηεο κειέηεο θαη έδσζαλ ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο εγγξάθσο. 

πγθεθξηκέλα, επηιέρηεθαλ λα ζπκκεηέρνπλ δχν καζεηέο ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ, ε 

Διέλε θαη ν Γεκήηξεο, ειηθίαο 11 εηψλ ακθφηεξνη, πνπ είραλ θαιή επαθή κε ηε 
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ρξήζε ηνπ Ζ/Τ θαη παξνπζηάδνπλ έληνλεο δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε θαη ηελ 

έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο.  

Ζ Διέλε είλαη ην πξψην παηδί κηαο ηεηξακεινχο νηθνγέλεηαο. Γεληθά, είλαη έλα 

παηδί πνπ απηνεμππεξεηείηαη, ηξψεη κφλε ηεο, ληχλεηαη κε βνήζεηα, δείρλεη λα έρεη 

δηάζεζε γηα επηθνηλσλία θαη ρεηξίδεηαη ην ιφγν ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Χζηφζν, ν 

ηξφπνο επηθνηλσλίαο ηεο ραξαθηεξίδεηαη απφ ζηεξενηππίεο, αθαηάζρεηε πνιπινγία 

θαη θσλή κνλφηνλε ρσξίο δηαθπκάλζεηο ζπλαηζζεκαηηθνχ ηχπνπ. ηηο επαθέο ηεο κε 

ηα άιια παηδηά έρεη έληνλεο αληηδξάζεηο θαη παξνπζηάδεη θαιπκκέλε βία. Γείρλεη φηη 

δελ έρεη θακία επαθή κε ηα ζπλαηζζήκαηά ηεο θαη δελ κπνξεί λα ηα δηαρεηξηζηεί, 

θαζψο δελ θαηαλνεί ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο θαη ηνλ ηφλν ηεο θσλήο. 

Ο Γεκήηξεο είλαη ην δεχηεξν παηδί κηαο ηεηξακεινχο νηθνγέλεηαο. Ο 

Γεκήηξεο, επίζεο απηνεμππεξεηείηαη θαη ηξψεη κφλνο ηνπ. Χζηφζν, δελ κπνξεί λα 

ληπζεί κφλνο ηνπ θαη παξνπζηάδεη λπρηεξηλή ελνχξεζε. ζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν 

επηθνηλσλίαο, επηζπκεί ηελ επαθή κε ηνλ θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν θαη ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπ θαη ηνπ αξέζεη ην νκαδηθφ παηρλίδη. Γελ έρεη θαηαθηήζεη ην ιφγν θαη 

επηθνηλσλεί κε λνήκαηα ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζχκβνια MAKATON. Γείρλεη λα 

θαηαλνεί ηηο εθθξάζεηο πξνζψπνπ θαη ηνλ ηφλν θσλήο θαη δηαρεηξίδεηαη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ αξθεηά θαιά. Παξνπζηάδεη ρεηξηζηηθή, αξλεηηθή θαη εκκνληθή 

ζπκπεξηθνξά. Σέινο, δπζθνιεχεηαη λα δερηεί ηα φξηα πνπ ηνπ ζέηνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ή ηα φξηα πνπ ηίζεληαη ζηελ ηάμε.  

Λακβάλνληαο ππφςε ην πξνθίι ησλ δχν καζεηψλ θαη ην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ επηιέρηεθαλ ηα αθφινπζα ινγηζκηθά πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε: 

1) Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ The Transporters (Baron-Cohen, Golan, Harcup & Lever, 

2007), εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα ηελ εθκάζεζε ζπλαηζζεκάησλ ζε παηδηά ζην θάζκα 

ηνπ απηηζκνχ.  

2) Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ Mind Reading, (Baron-Cohen, Golan, Wheelwright & 

Hill, 2004) επίζεο εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα ηελ εθκάζεζε ζπλαηζζεκάησλ ζε παηδηά 

ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ, απ΄ φπνπ επηιέρηεθαλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ αληηζηνηρνχζαλ 

ζε δξαζηεξηφηεηεο ζην ινγηζκηθφ The Transporters. 

3) πγθεθξηκέλα παηρλίδηα απφ ηνλ ηζηφηνπν do2learn: 

 Facial Expressions (http://do2learn.com/games/facialexpressions/index.htm) 
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 Emotions, Health and People without words 

(http://www.do2learn.com/picturecards/printcards/1inch/imagegridnoword/emotionsh

ealthpeoplenoword.htm) 

 Feelings game (http://www.do2learn.com/games/feelingsgame/index.htm) 

4) Γεκηνπξγία θαη παξαγσγή ελφο ςεθηαθνχ παηρληδηνχ κε ηίηιν: 

Κνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. 

Ζ δηδαθηηθή παξέκβαζε έγηλε ζηελ αίζνπζα πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ, κε 

ζηφρν λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 6 ζπλεδξίεο γηα θάζε παηδί ζε εβδνκαδηαία βάζε κε 

δηάξθεηα δχν σξψλ ε θάζε κηα, ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 27 Ννεκβξίνπ ηνπ 2009 έσο ηηο 

26 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2010. Γεκηνπξγήζεθε γηα ηνλ θάζε καζεηή έλα εμαηνκηθεπκέλν 

πξφγξακκα εθπαίδεπζεο βαζηζκέλν ζηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπ. Έγηλε 

πξνζπάζεηα, ε δηδαθηηθή παξέκβαζε λα έρεη ραξαθηήξα ειεχζεξεο δξαζηεξηφηεηαο 

θαη λα κελ εκπιέθεηαη κε ηα καζήκαηα, ψζηε νη καζεηέο λα κελ ληψζνπλ πίεζε νχηε 

ην θφβν ηεο αμηνιφγεζεο, αιιά λα δηαζθεδάδνπλ παίδνληαο.  

Ζ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε εηθφλσλ θαη 

ηζηνξηψλ απφ ηα ινγηζκηθά Mind Reading θαη The Σransporters γηα ηελ Διέλε θαη 

απφ ηα ππφινηπα ςεθηαθά παηρλίδηα γηα ηνλ Γεκήηξε. Βαζηθφο ζηφρνο ήηαλ νη 

καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ην ζπλαίζζεκα ηεο ραξάο θαη ηεο ιχπεο ζπδεηψληαο θαη 

εμεγψληαο ζην καζεηή ηελ έλλνηα ηνπ αληίζηνηρνπ ζπλαηζζήκαηνο. ηε ζπλέρεηα, ε 

δηδαζθαιία ζπλερηδφηαλ κε εξσηήζεηο θαηαλφεζεο, νη απαληήζεηο θαηαγξάθνληαλ ζε 

θχιια αμηνιφγεζεο θαη ηέινο νη καζεηέο έπξεπε λα απνηππψζνπλ ζην ραξηί 

νηηδήπνηε ζρεηηθφ κε ην δηδαζθφκελν ζπλαίζζεκα. ηηο επφκελεο ζπλεδξίεο γηλφηαλ 

παξαθνινχζεζε ηνπ ηδίνπ επεηζνδίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ε εθπαηδεπηηθφο δεηνχζε απφ 

ηνπο καζεηέο λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο ηχπνπ quiz. 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο βαζίζηεθε ζε 

α) έλα πξσηφθνιιν παξαηήξεζεο φπνπ γηλφηαλ θαηαγξαθή ησλ αληηδξάζεσλ ησλ 

καζεηψλ, β) δσγξαθηέο ησλ παηδηψλ, γ) θάξηεο αληηζηνίρηζεο ζπλαηζζεκάησλ, γ) 

δνθηκαζίεο ηχπνπ quiz απφ ην ινγηζκηθφ The Σransporters, θαη ε) αλαγλψξηζε 

ζπλαηζζεκάησλ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο φπνπ ην παηδί έπξεπε λα παξαηεξεί θαη λα 

πεξηγξάθεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε ζην πξφζσπν ησλ ζπκκαζεηψλ κεηά απφ 

θάζε ζπλεδξία. ην ηέινο ηεο θάζε ζπλεδξίαο γηλφηαλ βαζκνιφγεζε ησλ πνξηζκάησλ 

ηεο αμηνιφγεζεο ζε κηα πεληάβαζκε θιίκαθα φπνπ 0=θαζφινπ, 1=ιίγν, 2=κέηξηα, 

3=θαιά, 4=πνιχ θαιά. 
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Δπίζεο, δεηήζεθε απφ ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ζην ζπίηη 

ηηο ίδηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ην ςεθηαθφ πιηθφ πνπ εθαξκφζηεθε ζε θάζε ζπλεδξία 

θαη λα ζπκπιεξψλνπλ αληίζηνηρα πξσηφθνιια παξαηήξεζεο πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη 

αλαζηνραζκφο θαη αλαηξνθνδφηεζε. Οη γνλείο ηεο Διέλεο ήηαλ ζπλεξγάζηκνη θαη 

φπσο δηαπηζηψζεθε απφ ηηο αλαθνξέο ησλ ίδησλ θαη ηεο Διέλεο έθαλαλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ζην ζπίηη. Χζηφζν, δελ ήηαλ εθηθηφ λα ππάξμεη κηα κνξθή 

αμηνιφγεζεο ηεο φιεο πνξείαο γηαηί θάζε θνξά πνπ ηνπο δεηνχληαλ λα θέξνπλ ηα 

πξσηφθνιια παξαηήξεζεο πάληα δελ «ήμεξαλ πνχ ηα είραλ βάιεη». Οη γνλείο ηνπ 

Γεκήηξε είραλ κηα αξλεηηθή ζηάζε γεληθφηεξα θαη ζεψξεζαλ ζθφπηκν: «Να κελ 

„πηέδεηαη‟ ν Γεκήηξεο, λα κελ θάλεη ηίπνηε εθ΄ φζνλ δελ ην επηζπκεί». 

 

5. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Ζ Διέλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο έδεηρλε ραξνχκελε θαη 

ήηαλ ζπλεξγάζηκε, αλ θαη αξθεηέο θνξέο ζηάζεθε δχζθνιε ε εθαξκνγή ηεο 

παξέκβαζεο εμαηηίαο εκκνληθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο. Ζ Διέλε θαηαλφεζε ζηαδηαθά, ζε 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζε πνιχ θαιφ επίπεδν ην ζπλαίζζεκα ηεο ραξάο 

(Γηάγξακκα 1) ελψ γηα ην ζπλαίζζεκα ηεο ιχπεο (Γηάγξακκα 2) ρξεηάζηεθε 

πεξηζζφηεξνο ρξφλνο θαη δελ έθηαζε ζε πςειφ επίπεδν θαηαλφεζεο. Δπίζεο, 

θαηφξζσζε λα εθθξάδεη ην ζπλαίζζεκα ηεο ραξάο θαη ηεο ιχπεο θαη λα αηηηνινγεί ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη. 

 

Γηάγξακκα 1: Ζ θαηαλόεζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηεο ραξάο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηδαθηηθήο παξέκβαζεο (Διέλε) 
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Γηάγξακκα 2: Ζ θαηαλόεζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηεο ιύπεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηδαθηηθήο παξέκβαζεο (Διέλε) 

 

 

Οη πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλεδξίεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ Γεκήηξε δελ 

πινπνηήζεθαλ φπσο αξρηθά ζρεδηάζηεθαλ θαζψο ν Γεκήηξεο δελ ήηαλ ηδηαίηεξα 

ζπλεξγάζηκνο. ηηο 4 ζπλεδξίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ν Γεκήηξεο έδεημε φηη 

ελζνπζηάζηεθε απφ ην ςεθηαθφ παηρλίδη πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ εθπαίδεπζή ηνπ 

θαη φηαλ ήηαλ ήξεκνο θαη ζπλεξγάζηκνο κπνξνχζε λα θαηαλνήζεη ην ζπλαίζζεκα ηεο 

ραξάο. 

 

6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

ίγνπξα, ε παξνχζα κειέηε απνηειεί κηα κηθξή θιίκαθαο παξέκβαζε, 

πξνθεηκέλνπ λα ζεσξεζεί φηη ηα απνηειέζκαηά ηεο ζα κπνξνχζαλ λα γεληθεπηνχλ θαη 

λα απνηειέζνπλ θαλφλα ζηελ εθπαίδεπζε θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ 

ζε καζεηέο κε απηηζκφ. Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ππνδεηθλχνπλ φηη ην ςεθηαθφ 

πιηθφ κπνξεί λα απνηειέζεη έλα σθέιηκν εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε 

φ,ηη αθνξά ζηελ εθκάζεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε παηδηά ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ 

θαη φηη ηα παηδηά απηά κπνξεί λα σθειεζνχλ ζεκαληηθά απφ ηε ρξήζε θαηάιιεινπ 

ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 

Οη εθπαηδεπηηθνί έδεημαλ ζεηηθή ζηάζε, ελδηαθέξνλ θαη «πίζηε» ζηελ βνήζεηα 

πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ηα ςεθηαθά παηρλίδηα 

ζηελ εθπαίδεπζε παηδηψλ κε απηηζκφ. Ζ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ, 

εμαηηίαο ησλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ παξνπζηάδνπλ κπνξεί λα γίλεηαη κε πνιχ αξγνχο 

ξπζκνχο, θαη ε επίηεπμε ελφο ζηφρνπ λα είλαη αξθεηά ρξνλνβφξα θαη επίπνλε. Γη‟ 

απηφ, ε ζπλεξγαζία γνλέα – εθπαηδεπηηθνχ είλαη απαξαίηεηε ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 

καζεηψλ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ θαη κπνξεί λα δψζεη ψζεζε ζηελ εθπαηδεπηηθή 
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δηαδηθαζία ή κε ηελ απνπζία ηεο λα απνηειέζεη ηξνρνπέδε. Οη γνλείο παηδηψλ ζην 

θάζκα ηνπ απηηζκνχ ζέινπλ λα ελεκεξψλνληαη γηα θάζε θαηλνηφκν δξάζε θαη 

θαηλνηφκν πιηθφ πνπ πηζηεχνπλ φηη βνεζά ηα παηδηά ηνπο θαη ζεσξνχλ φηη ην 

ςεθηαθφ πιηθφ βνεζά ηελ εθπαίδεπζε απηψλ ησλ αηφκσλ. 

 

7. ΠΡΟΣΑΔΗ 

Ζ ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηελ εηδηθή αγσγή θάλεη ηα πξψηα ηεο 

βήκαηα ζηελ Διιάδα θαη δελ ππάξρνπλ αθφκε αξθεηά ζηνηρεία γηα ηα απνηειέζκαηα 

απηήο ηεο πξνζπάζεηαο. χγρξνλεο έξεπλεο ζα πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ ζηε ρξήζε 

θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ γηα άηνκα κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Τπάξρεη κεγάιε αλάγθε γηα λέα ινγηζκηθά εηδηθά 

πξνζαξκνζκέλα γηα καζεηέο ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ, ζρεδηαζκέλα κε ηε 

ζπλεξγαζία φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ π.ρ. 

εθπαηδεπηηθψλ, ςπρνιφγσλ, εξγνζεξαπεπηψλ, ινγνζεξαπεπηψλ, γνλέσλ. 

Ζ ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ινγηζκηθψλ θαηάιιεισλ γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί παλάθεηα, 

θαζψο απνηειεί έλα βνεζεηηθφ εξγαιείν θαη ζε θακία πεξίπησζε ζεξαπεία γηα ηνλ 

απηηζκφ. Ζ αλάπηπμε ινγηζκηθψλ πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθή 

αλάπηπμε απνηειεί κηα πξσηνπνξηαθή θαηεχζπλζε θαη ζα πξέπεη λα 

εληαηηθνπνηεζνχλ νη πξνζπάζεηεο γηα ηε δηεχξπλζε θαη ρξήζε ινγηζκηθψλ θαη άιινπ 

ςεθηαθνχ πιηθνχ κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ λα απεπζχλνληαη ζε άηνκα ζην θάζκα ηνπ 

απηηζκνχ δηαθνξεηηθψλ ειηθηαθψλ νκάδσλ θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο (Υατδή & Παπνχδε, 

2010). 
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ελδηαθέξνλ θαη ηε βνήζεηά ηεο ζηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ηηο 

Γηεπζχληξηεο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ην εηδηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Δηδηθνχ ρνιείνπ 

πνπ καο θηινμέλεζαλ γηα ην δηάζηεκα πινπνίεζεο ηεο έξεπλαο, θαζψο θαη ηνπο 

γνλείο ηεο Διέλεο θαη ηνπ Γεκήηξε, κε ηε βνήζεηα θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ νπνίσλ 

ζηάζεθε δπλαηφ λα πινπνηεζεί έλα δχζθνιν εγρείξεκα. 
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Θέαηξν γηα Άηνκα κε Αλαπεξία : Πξνζπάζεηεο γηα βειηίσζε θαιιηηερληθώλ, 

θνηλσληθώλ θαη ςπρνινγηθώλ απνθιίζεσλ κέζα από ηε ζεαηξηθή δεκηνπξγία. 

 

ηακάηεο Π. Γαξγαιηάλνο 

Λέθηνξαο Παηδαγσγηθνχ Σκ. Νεπηαγσγψλ - Παλεπηζηεκίνπ Γπη. Μαθεδνλίαο 

Πεξίιεςε 

Ζ εηζήγεζε απηή πξνζπαζεί λα δηεξεπλήζεη θαηά πφζνλ ε ζεαηξηθή πξάμε 

κπνξεί λα βειηηψζεη, θαη ζε πνην βαζκφ, ηηο δεμηφηεηεο, αξρηθά θαιιηηερληθέο θαη ζε 

δεχηεξν επίπεδν θνηλσληθέο, αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη εηδηθφηεξα κε λνεηηθή 

πζηέξεζε. ΄Δλαο έκκεζνο ζηφρνο είλαη λα κειεηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρεη ε 

ζεαηξηθή πξάμε λα επηθέξεη βειηίσζε ησλ ςπρνινγηθψλ ζπκπησκάησλ ησλ αηφκσλ 

απηψλ.  

 Σα πξψηα απνηειέζκαηα, κεηά απφ πξνζπάζεηεο ελφο έηνπο (Ηνχληνο 2009-

Ηνχληνο 2010) ήηαλ πνιχ ελζαξξπληηθά: νη ζπκκεηέρνληεο αληαπνθξίζεθαλ 

ζεηηθφηαηα ζηηο ζεαηξηθέο αζθήζεηο, έγηλαλ πην θνηλσληθνί, πην πξνζηηνί ζηνπο γνλείο 

ή θίινπο ηνπο, ελψ βειηηψζεθε ζεκαληηθά ε πξνθνξηθή έθθξαζε αιιά θαη ε 

θηλεζηνινγηθή ηνπο επηδεμηφηεηα. 

 Σα καζήκαηα θαηέιεμαλ ζε κηα επίδεημε-παξνπζίαζε ζρεδφλ φισλ ησλ 

αζθήζεσλ-παηρληδηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. Καηά ζπλέπεηα ηέζεθε ην εχινγν 

εξψηεκα: Μέρξη πνπ δηθαηνχκαζηε λα σζνχκε, ζε ζεαηξηθφ επίπεδν, ηα α.κ.ε.α; Π.ρ. 

κπνξνχκε λα ζηνρεχνπκε ζηελ παξαγσγή κηαο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο, βαζηζκέλεο 

ζε έλα θείκελν, φπνπ ζα θπξηαξρεί ν ιφγνο θαη δεπηεξεπφλησο ε εηθφλα; ηελ 

ζπλέρεηα νθείινπκε λα αλαξσηεζνχκε αλ κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε ζα βιάςεη ή ζα 

σθειήζεη, κεζνπξφζεζκα ή καθξνπξφζεζκα ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Ζ απάληεζε ζηα 

εξσηήκαηα απηά κπνξεί λα δνζεί κφλν κεηά απφ κηα ζνβαξή ελαζρφιεζε επί ηνπ 

ζέκαηνο, πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ αληίζηνηρεο εκπεξηζηαησκέλεο παξαηεξήζεηο εθ 

κέξνπο κηαο επηζηεκνληθήο νκάδαο εκςπρσηψλ ζεάηξνπ.  

 

Λέμεηο θιεηδηά: Θέαηξν, Θεαηξηθφ Παηρλίδη, Ννεηηθή Τζηέξεζε, Παξάζηαζε 

 

1.Δηζαγσγή 

 Ζ εηζήγεζε απηή πξνζπαζεί λα θαηαγξάςεη θαη αλαιχζεη ηελ πνξεία ελφο 

εκςπρσηή ζεάηξνπ (ε.ζ) κέζα ζε κηα νκάδα αηφκσλ α.κ.ε.α θαη ζπγθεθξηκέλα κε 

λνεηηθή πζηέξεζε (λ.π), αιιά θαη λα εξεπλήζεη θαηά πφζνλ ε ζεαηξηθή πξάμε κπνξεί 
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λα βειηηψζεη θαη ζε πνην βαζκφ ηηο δεμηφηεηεο, θαιιηηερληθέο ή γεληθφηεξεο, ησλ 

αηφκσλ απηψλ. ΄Οζνλ αθνξά ηελ νκάδα απηή: πξφθεηηαη γηα έλα γθξνππ 11 (έληεθα) 

αηφκσλ, ειηθίαο απφ 14 έσο 35 εηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ, εδψ θαη αξθεηά ρξφληα, 

ζηνλ ίδην ρψξν, καζήκαηα πνιιψλ εηδηθνηήησλ, κε ξπζκφ κηα ή δπν ψξεο ηελ εκέξα, 

πάληα απφγεπκα, δηφηη ηα πξσηλά είηε πεγαίλνπλ ρνιείν είηε εξγάδνληαη. Σα 

ππφινηπα καζήκαηα είλαη: Παξαδνζηαθνί Υνξνί, Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο, 

Αγγεηνπιαζηηθή, Εσγξαθηθή, Γπκλαζηηθή. 

 Ζ δηάξθεηα ησλ ζεαηξηθψλ καζεκάησλ-πξνβψλ ήηαλ κφιηο 45΄ ιεπηά ηεο 

ψξαο ηε βδνκάδα θαη ην θπξίαξρν εξψηεκα πνπ ηέζεθε εμ αξρήο ήηαλ αλ ηα κέιε 

κηαο ηέηνηαο νκάδαο κπνξνχλ λα παξακείλνπλ ζε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ θαη ππφ 

ζπλζήθεο δηδαζθαιίαο πεξηζζφηεξε ψξα. Σαπηφρξνλα ην ίδην εξψηεκα ηέζεθε θαη 

αληίζηξνθα: κπνξεί θαη ν ίδηνο ν ε.ζ. λα παξακείλεη ζην ρψξν δηδάζθνληαο γηα 

πεξηζζφηεξε ψξα ; Δθφζνλ νη πλεπκαηηθέο θαη ζσκαηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ 

θαηαβάιιεη γηα λα δηδάμεη ηα άηνκα απηά είλαη πνιιαπιάζηα απ‟ φηη ζε κε-α.κ.ε.α, 

κήπσο ηειηθά ε κεγαιχηεξε ησλ 45΄ ιεπηψλ δηάξθεηα ππνβηβάδεη έσο θαη αλαηξεί ηηο 

πξνζπάζεηεο φισλ ησλ κειψλ; (Κνπξεηδήο, 1991). 

 ΄Οπσο αλαθέξεη ε Κνληνγηάλλε (2000), νη Σέρλεο θαζψο θαη ην παηρλίδη 

δξνπλ ζεξαπεπηηθά θαη ζεσξνχληαη σο νη θαηαιιειφηεξνη ηξφπνη ζεξαπείαο φρη κφλν 

παηδηψλ αιιά θαη ελειίθσλ. Απηφ δηαπίζησζε θαη ν ζπληάθηεο ηνπ άξζξνπ απηνχ ζε 

φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θαησηέξσ πεξηγξαθφκελνπ δσδεθάκελνπ γηα ην ιφγν απηφ 

επηζπκεί λα κεηαθέξεη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ θαησηέξσ. 

ΖΜ: ην θείκελν πνπ αθνινπζεί ν εκςπρσηήο ηεο νκάδαο απηήο αλαθέξεηαη 

κε ηα αθξσλύκηα ε.ζ (εκςπρσηήο ζεάηξνπ) θαη όρη κόλν κε ην ε. (εκςπρσηήο) δηόηη ζην 

επάγγεικα απηό ππάξρεη ζαθήο δηάθξηζε αλάκεζα ζε εκςπρσηέο θνηλνύ δηαθόξσλ 

ηύπσλ (ηειενπηηθώλ πιαηώ, πξνζθόπσλ, θεξθίδσλ γεπέδνπ θ.ά.) θαη εκςπρσηέο 

ζεάηξνπ (Γαξγαιηάλνο, 2010).  

 

2.Μεζνδνινγία 

 Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απηή ε εηζήγεζε, πέξα απφ ηελ πξνζσπηθή 

θαηαγξαθή παξαηεξήζεσλ, ζπληάρζεθε απφ ηνλ ε.ζ έλα δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην 

28 (εηθνζηνθηψ) θιεηζηψλ εξσηήζεσλ πνπ απεπζχλεην ζε 11 γνλείο, ηπραία 

επηιεγκέλνπο. Ζ θχξηα εξψηεζε πνπ ζπζρεηίδεηαη κε ην βαζηθφ ζέκα ηεο εηζήγεζεο, 

θαζψο θαη ηα πνζνζηά (Υ επί ηνπ 11) απαληήζεσλ ζ‟ απηήλ παξαηίζεληαη ζην 

παξάξηεκα 2. Οη παξαηεξήζεηο ηνπ ε.ζ γηλφηαλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ππφ 
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εμέηαζε έηνπο θαη ζηφρεπαλ ζην λα θαηαγξάςνπλ ηελ πξφνδν ησλ κειψλ ηεο νκάδαο 

ράξηο ζηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε ηε Σέρλε ηνπ Θεάηξνπ. Οκαδνπνηήζεθαλ αλά 

ηξίκελν γηα ηελ θαιχηεξε απφδνζή ηνπο ζην ρεδηάγξακκα πνπ παξαηίζεηαη ζην 

παξάξηεκα 3.  

 Αμίδεη λα ηνληζηεί πσο δελ ππήξρε απφ πιεπξάο ε.ζ θακία εηδηθή πξνεπηινγή 

γηα ηηο αζθήζεηο: ν ίδηνο πξφηεηλε απφ ην δηθφ ηνπ ή άιισλ ζπγγξαθέσλ ξεπεξηφξην 

(Κνπξεηδήο, 1991. Faure & Lascar, 2001. Παπαζαλαζίνπ & Μπαζθιαβάλε, 2001) 

θάπνηα ζεαηξηθά παηρλίδηα πνπ ν ίδηνο ππέζεηε φηη ηαίξηαδαλ ζηελ ςπρνζχλζεζή ηνπο 

θαη ηα άηνκα αληηδξνχζαλ ζεηηθά ή αξλεηηθά. Κάπνηεο απφ ηηο αζθήζεηο, θαη‟ 

απαίηεζε ησλ κειψλ, επαλαιακβαλφηαλ, αθξηβψο γηαηί ελήιηθεο κε λ.π. 

ζπκπεξηθέξνληαη σο έθεβνη ή παηδηά (ηαπξνχζε, 2007), πνπ αξέζθνληαη ζην λα 

επαλαιακβάλνπλ επράξηζηεο θαηαζηάζεηο, έζησ θη αλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ 

γίλνληαη βαξεηέο.  

 Μεγάιε ε δπζθνιία ηνπ λα αζρνιεζεί ζε επίπεδν ζεαηξηθφ έλαο ε.ζ κε κηα 

νκάδα α.κ.ε.α, ηε ζηηγκή πνπ δελ πξνζθέξνληαη αληίζηνηρεο ζπνπδέο θχξνπο, αιιά 

νχηε θαη εμεηδηθεπκέλε βηβιηνγξαθία. Ζ δπζθνιία απηή παξνπζηάζζεθε ηφζν θαηά 

ηελ εκςχρσζή ηνπ κε ηελ πξναλαθεξζείζα νκάδα φζν, θπξίσο, θαη θαηά ηε ζχληαμε 

ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο. Ζ ηζρλή βηβιηνγξαθία ζην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ απηνχ είλαη 

κηα θαηάδεημε ηνπ ζνβαξνχ πξνβιήκαηνο αιιά θαη ην έλαπζκα γηα κηα πξνζπάζεηα 

λα μεθηλήζεη κηα εμεηδηθεπκέλε ζπγγξαθή, νινθιεξσηηθά ρξήζηκε ζηνλ θφζκν ηνπ 

Θεάηξνπ αιιά θαη ησλ αηφκσλ κε λ.π.  

 Σέινο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί πσο νη ζπκκεηέρνληεο 

αληηκεησπίζηεθαλ απφ ηνλ ε.ζ σο άηνκα πνπ δελ έρνπλ εηδηθέο αλάγθεο θαη θακία 

αιιαγή ζηηο αζθήζεηο δελ έγηλε απφ ηνλ ίδην, ψζηε λα ηηο πξνζαξκφζεη ζε α.κ.ε.α., 

φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία (Κνληνγηάλλε, 2000. Αιεπξηάδνπ & 

Γθηανχξε, 2009). ΄Αιισζηε ν ίδηνο δελ έρεη εηδηθεπζεί, κε ζπνπδέο ή άιιε 

εθπαηδεπηηθή εκπεηξία, ζε «Θεαηξηθφ Παηρλίδη γηα α.κ.ε.α», ελψ ε πξψηε επαθή κε 

ηελ νκάδα απηή έγηλε κέζσ ηεο Ν.Δ.Λ.Δ (Ννκαξρηαθή Δπηηξνπή Λατθήο 

Δπηκφξθσζεο), φπνπ είρε θάλεη αίηεζε πξηλ ελάκηζε ρξφλν πξνθεηκέλνπ λα δηδάμεη ή 

ζθελνζεηήζεη ζε νηαδήπνηε νκάδα κε α.κ.ε.α.. 

 

3. Σξεηο πξννδεπηηθέο θάζεηο  

 Σα καζήκαηα-πξφβεο είραλ ηνλ ηίηιν «Θεαηξηθφ Παηρλίδη» θαη πεξηιάκβαλαλ 

φια ηα γλσζηά παηρλίδηα πνπ γίλνληαη ζε θάζε άιιε νκάδα, κε εηδηθέο ή φρη αλάγθεο:  



347 

 

 Κχθινο, Αλεκνζηξφβηινο, Πξψηεο Γλσξηκίεο, Πξσηλφ Ξχπλεκα, Νηχζηκν, 

Καζξέπηεο, Σαμί, Λεσθνξείν, Σαμίδη κε Λεσθνξεην-πιάλν, Δπηζεψξεζε, Οξρήζηξα-

Μαέζηξνο, Οκαδηθφο Καζξέπηεο, Σπθιφο-Οδεγφο, πγρξνληζκφο Καπέισλ, 

Οηθνγέλεηα ζε Κξίζε, Γηθαζηήξην, Νηεθηιέ (βι. Παξάξηεκα 1: Παξνπζίαζε-

αλάιπζε αζθήζεσλ). ΄Οιεο νη αζθήζεηο αλήθνπλ ζηε θαηεγνξία ηνπ θαηεπζπλφκελνπ 

παηρληδηνχ (φπνπ ν ε.ζ επεκβαίλεη θαη θαηεπζχλεη ηα άηνκα-κέιε), κε κφλε εμαίξεζε 

ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο, φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο αθήλνληαη λα απηνζρεδηάζνπλ ηφζν ζηε 

θίλεζε, φζν θαη ζην δηάινγν (Faure & Lascar, 2001).  

3.1. χκθσλα κε ηνλ Κνπξεηδή (1991) ην Θεαηξηθφ Παηρλίδη πξέπεη λα 

δηαθξίλεηαη ρξνληθά ζε θάζεηο δξαζηεξηνηήησλ. ΄Δηζη νη αλσηέξσ αζθήζεηο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε ηξεηο πξννδεπηηθέο θάζεηο: Α- Φάζε «Γλσξηκίαο θαη 

Δμνηθείσζεο» φισλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο κε ηνλ ε. Β- Φάζε «Αλάπηπμεο 

Πξνζσπηθψλ Δλδηαθεξφλησλ θαη Ηθαλνηήησλ». Γ- Φάζε «Πξνεηνηκαζίαο Θεαηξηθήο 

Παξάζηαζεο-Δπίδεημεο». Ζ πξψηε θάζε δηήξθεζε έλα κήλα (Ηνχληνο 2009) θαη 

πεξηειάκβαλε ηηο αζθήζεηο Κχθινο, Αλεκνζηξφβηινο, Πξψηεο Γλσξηκίεο. Ζ δεχηεξε 

θάζε, απηή ησλ θπξίσο ζεαηξηθψλ αζθήζεσλ, δηήξθεζε έμη κήλεο (επηέκβξηνο 

2009-Φεβξνπάξηνο 2010) θαη πεξηειάκβαλε φιεο ηηο ππφινηπεο πξναλαθεξζείζεο 

αζθήζεηο, κε φιεο ηηο πηζαλέο παξαιιαγέο ηνπο. Σέινο, ε θάζε πξνεηνηκαζίαο 

παξάζηαζεο, δηάξθεηαο ηεζζάξσλ κελψλ (Μάξηηνο-Ηνχληνο 2010), πεξηείρε φιεο ηηο 

αζθήζεηο ηεο δεχηεξεο θάζεο, ζε κνξθή επαλαιακβαλφκελε, αιιά ρσξίο λα θνπξάδεη 

ηα κέιε ηεο νκάδαο, θαζψο ππήξρε ζπρλή ελαιιαγή απηψλ (κε εμαίξεζε ηελ άζθεζε 

«Νηεθηιέ», ε νπνία επαλαιακβαλφηαλ ζρεδφλ ζε θάζε πξφβα θαη‟ απαίηεζε ησλ 

ίδησλ ησλ κειψλ).  

 Σξαγνπδήζεθαλ επίζεο, θαηά ην ηειεπηαίν ηξίκελν ησλ καζεκάησλ-πξνβψλ 

σο πξνεηνηκαζία γηα ηελ παξάζηαζε-επίδεημε, νξηζκέλα γλσζηά ηξαγνχδηα, ελψ 

επηινγή ησλ ηξαγνπδηψλ έγηλε κέζα απφ κηα κεγάιε γθάκα αθνπζκάησλ θαη κε ηα 

αθφινπζα θξηηήξηα: α. λα είλαη πνιχ γλσζηά β. ξπζκηθά γ. επράξηζηα δ. λα 

ππνβνεζνχλ ηε ζεαηξηθή δξάζε (Διάηε λα παίμνπκε, 1998). 

 

4. Πξσηαξρηθά δεδνκέλα 

 Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ζηε δηάξθεηα ησλ εηζαγσγηθψλ αζθήζεσλ ζεάηξνπ 

έγηλαλ αληηιεπηέο απφ ηνλ ε.ζ νξηζκέλεο θηλεηηθέο αδπλακίεο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, 

νη νπνίεο δπζθφιεςαλ ην έξγν ηνπ, αιιά ζηε ζπλέρεηα απνηέιεζαλ θαη ηα θίλεηξα γηα 

λα εξγαζζεί πεξηζζφηεξν πάλσ ζ‟ απηά, ψζηε λα βειηησζνχλ ηα κέιε. Απηέο ήζαλ νη 



348 

 

αθφινπζεο: α. αδπλακία λα νκηινχλ θαζαξά (ε νκηιία είλαη βαζηθφ ζπζηαηηθφ 

πνιιψλ αζθήζεσλ ζεάηξνπ), β. αδπλακία λα θνηηνχλ ζηα κάηηα, γ. αδπλακία λα 

πεξπαηνχλ ζσζηά (ή αθφκε θαη λα ζεθψλνληαη απφ ην θάζηζκά ηνπο) , δ. αδπλακία 

λα είλαη ζε κηα ζεηξά πνξείαο βάδελ ν έλαο πίζσ απφ ηνλ άιινλ). ε. αδπλακία λα 

ζπγρξνλίδνληαη θαη λα θηλνχληαη ηαπηφρξνλα ζε απιέο θηλήζεηο ρεξηψλ ή πνδηψλ (π.ρ. 

ελαιιαγή θαπέισλ), ζη. αδπλακία λα δηαβάδνπλ (απηφ ζήκαηλε πσο έλα απιφ 

ζεαηξηθφ θείκελν κε ζηνηρεηψδεηο δηαιφγνπο ήηαλ αδχλαην λα ρξεζηκνπνηεζεί δηφηη 

πνιχ απιά δελ κπνξνχζαλ λα ην δηαβάδνπλ) (Αιεπξηάδνπ & Γθηανχξε, 2009). 

 Τπήξρε επίζεο θαη ε κεξηθή αδπλακία λα ελζπκνχληαη ηηο ππνδείμεηο-

πξνηάζεηο ηνπ ε.ζ απφ εβδνκάδα ζε εβδνκάδα, θάηη πνπ δπζθφιεςε πνιχ ην ζπλνιηθφ 

έξγν ηεο νκάδαο, κηα θαη ε ζεαηξηθή δηεξγαζία βαζίδεηαη θπξίσο ζην ζηνηρείν ηεο 

κλήκεο (Εαθεηξηάδεο & Παηαπάηε, 2007). Αλαγθαδφηαλ ινηπφλ λα ππελζπκίδεη ζε 

θάζε κάζεκα ηηο πξνηάζεηο ηνπ, αθφκε θαη ηνπο δηαιφγνπο πνπ ηα ίδηα ηα α.κ.ε.α 

είραλ ειεχζεξα πξηλ κηα εβδνκάδα εθθέξεη. Σα κέιε ηηο επαλαιάκβαλαλ ρσξίο λα 

είλαη ζίγνπξν φηη ζα ηηο ελζπκνχλην θαη ηε εξρφκελε θνξά, έηζη ε επαλάιεςε-

ππελζχκηζε γηλφηαλ ηαθηηθά απφ πιεπξάο ε.ζ. ΄Οζνλ αθνξά ηελ αδπλακία νξηζκέλσλ 

α.κ.ε.α λα νκηινχλ, απηή θαιχπηεηαη κεξηθψο απφ κηα ζηνηρεηψδε λνεκαηηθή ελψ 

ηαπηφρξνλα αξθεηνί απ‟ απηνχο βγάδνπλ εηδηθνχο ήρνπο νη νπνίνη είλαη ηφζν 

πεξίεξγνη αιιά θαη ελδηαθέξνληεο, πνπ ζα άμηδε έλαο επηθνηλσληνιφγνο κε γλψζεηο 

ζεάηξνπ λα ηηο αλαιχζεη. Ο ε.ζ ηεο ππφ αλάιπζε νκάδαο θαηάθεξε, κε ηελ πάξνδν 

πέληε εβδνκάδσλ λα αληηιακβάλεηαη πιήξσο ην λφεκα απηψλ ησλ ήρσλ θαη λα 

επηθνηλσλεί, έζησ θαη ζηνηρεησδψο, κε ηα άηνκα απηά (αξξήο, 2003. Ζξγήο & 

Μαθξή, 2007). 

 4. 1. Απφ κηα άιιε πιεπξά εληππσζηαθφ ην γεγνλφο φηη ην βιέκκα πνιιψλ 

απ‟ απηά ηα παηδηά είλαη ηφζν ηζρπξφ θαη έληνλν πνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

γεληθφηεξε εμσηεξηθή ηνπο εκθάληζε, ζα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ θαξηέξα εζνπνηψλ ζε 

παλειιήληα θιίκαθα. Αμηνζεκείσην ην φηη κεξηθά άηνκα κ.ε.α ζε εθπιήζζνπλ κε ηηο 

πνιχ έμππλεο παξαηεξήζεηο θαη ηηο επθπέζηαηεο αληηδξάζεηο ηνπο (Εαθεηξηάδεο & 

Παηαπάηε, 2007), ελψ νη γνλείο αληίζεηα κνηάδνπλ λα θηλνχληαη παζεηηθά θαη λα κε 

θαηαβάινπλ πιένλ πξνζπάζεηεο (νχηε ζην ρψξν ησλ καζεκάησλ, αιιά νχηε θαη 

ζηνπο ηφπνπο δηακνλήο ηνπο) ππέξ ησλ παηδηψλ ηνπο, ηε ζηηγκή πνπ ε δηθή ηνπο 

παξαθίλεζε γηα κηθξέο έμππλεο δξάζεηο ζα κπνξνχζε λα ηα βειηηψζεη θαηά πνιχ ζε 

πξνζσπηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν (Βιάρνπ-Μπαιαθνχηε, 2000). 
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5. Πξνζδνθίεο 

 Πφζα θαη πνηα άηνκα κπνξεί λα εκςπρψλεη έλαο ε.ζ ζε κηα νκάδα α.κ.ε.α κε 

λ.π; ε κε α.κ.ε.α. ν κηθξφηεξνο αξηζκφο είλαη 8 (νθηψ) θαη ν κεγαιχηεξνο 20 (είθνζη) 

(Γαξγαιηάλνο, 2010). ε α.κ.εα. είλαη θαιφ λα ηεξνχληαη νη αξηζκνί απηνί, ίζσο δε 

θαη ζε κηθξφηεξα πνζνζηά, γηα λα κελ ππάξρεη κεγάιε πίεζε εθαηέξσζελ. Ση 

επηδηψθεη αιιά θαη ηη κπνξεί ην θαζέλα απ‟ απηά ; Τπάξρεη κηα έληνλε 

αιιειεπίδξαζε ζηηο επηζπκίεο αιιά θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ θαζελφο, δειαδή ν ε.ζ 

κπνξεί λα επηζπκεί λα αλεβάζεη καδί ηνπο κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε, αιιά ηα α.κ.ε.α 

πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ λα επηζπκνχλ απιά λα ληψζνπλ φκνξθα κηα θνξά κφλν θάζε 

εβδνκάδα (ηαπξνχζε, 2007). Σφηε ηφζν ν ε.ζ φζν θαη ε νκάδα απηή νθείινπλ λα 

βξνπλ κηα θνηλή ζπληζηακέλε πνπ λα εθθξάδεη αιιά θαη λα ηθαλνπνηεί ηηο 

δηαθνξεηηθέο επηδηψμεηο ηεο θάζε πιεπξάο (Παπαζαλαζίνπ & Μπαζθιαβάλε, 2001). 

 Παξάιιεια, ηη πξνζδνθίεο έρνπλ νη γνλείο απφ έλαλ ε.ζ θαη ηη ν ε.ζ απ‟ 

απηνχο; ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε νη γνλείο έθεξλαλ ηα παηδηά ηνπο ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ρψξν (κεξηθά απ‟ απηά ήηαλ ελήιηθα, φκσο θαλέλα, γηα ιφγνπο 

αζθαιείαο, δελ εξρφηαλ αζπλφδεπην) αιιά ε επζχλε ηνπο ζηακαηνχζε, θάζε θνξά, 

ζηελ είζνδν ηεο αίζνπζαο ησλ καζεκάησλ: ε δηδαθηηθή ψξα ηνπ θάζε καζήκαηνο 

ήηαλ γη‟ απηνχο ε επθαηξία λα θχγνπλ γηα κηα βφιηα ζηε γεηηνληά, λα ζπδεηήζνπλ 

ζηελ απιή. ΄Οζεο θνξέο ηνπο δεηήζεθε λα βνεζήζνπλ ζην έξγν ηνπ ε.ζ, απηφ λαη κελ 

γηλφηαλ κε δπζθνξία, φκσο είρε επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ζηηο θαιιηηερληθέο 

επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ηνπο, ηα νπνία αλέβαδαλ θαηαθφξπθα ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο. 

Σαπηφρξνλα ηα α.κ.ε.α έλησζαλ πσο θάπνηνη άιινη, εθηφο απφ ηνλ ε.ζ ηα 

παξαθνινπζεί θαη ηαπηφρξνλα ηα επηβξαβεχεη θαη ηα εληζρχεη κε ηελ παξνπζία ηνπ, 

ηα δίλεη θνπξάγην θαη ηα πξνηξέπεη, έκκεζα, λα αλεβάζνπλ ηελ απφδνζή ηνπο 

(Υαξακήο, 2000).  

 Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ε.ζ, είλαη αλαγθαίν απηφο λα έρεη ηελ βνήζεηα θαη 

ζπκπαξάζηαζε ησλ γνλέσλ ζε δπν επίπεδα: α. λα ηνπ ππνδεηθλχνπλ, ηαθηηθά, ηηο 

αλάγθεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ παηδηψλ ηνπο ψζηε ν ε.ζ λα κε δεηά πνιιέο ζπζίεο 

απφ απηά β. λα ηνλ βνεζνχλ, σο απινί ελδπκαηνιφγνη ή ηερληθνί ζχκβνπινη, αθφκε 

θαη σο εζνπνηνί, ζηηο αζθήζεηο πνπ θάλεη κε ηα παηδηά. Σα ηειεπηαία απνιακβάλνπλ 

ηδηαίηεξα ηε ζπκκεηνρή ησλ γνληψλ ηνπο ζηα ζεαηξηθά ζθεηο, ηφζν γηαηί ηνπο 

θαίλεηαη ελδηαθέξνλ λα βιέπνπλ ην γνλέα ηνπο ζε άιιν ξφιν απφ απηφλ ζην ζπίηη, 

αιιά θαη γηαηί ληψζνπλ θαιά δίπια ηνπο (Αιεπξηάδνπ & Γθηανχξε, 2009). 
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6. Διάζζνλεο θαη κείδνλεο ζηόρνη 

 Σίζεληαη βέβαηα ειάζζνλεο θαη κείδνλεο ζηφρνη ζε καζήκαηα ηέηνηνπ ηχπνπ: 

Οη ειάζζνλεο είλαη λα πεξλνχλ επράξηζηα γηα κηα θαη ιηγφηεξν ψξα απηά ηα άηνκα, 

λα γεινχλ, λα ληψζνπλ φκνξθα έζησ θαη γηα έλα κηθξφ θνκκάηη ηεο εκέξαο ηνπο 

(Faure & Lascar, 2001. Γξακκαηάο, 2003). ΄Αιινη ειάζζνλεο ζηφρνη είλαη ην 

αλέβαζκα κηαο ζεαηξηθήο επίδεημεο-παξάζηαζεο, ε ηθαλνπνίεζε φηη ε ηειεπηαία 

ζπγθέληξσζε έλα νξηζκέλν θνηλφ πνπ παξαθνινχζεζε ηηο πξνζπάζεηεο ησλ αηφκσλ 

απηψλ θαη ηα αληηκεηψπηζε, θαηά ηξφπν απζφξκεην θαη ρσξίο πζηεξνβνπιίεο, σο 

ηζφηηκα κέιε κηαο θνηλσλίαο. Ο κείδσλ, εληνχηνηο, ζηφρνο είλαη ε πξνζσπηθή, 

πξσηίζησο, βειηίσζε ηνπ θαζελφο απ‟ απηνχο ζε έλα πςειφ βαζκφ, ηφζν πνπ λα 

ζπδεηνχκε αθφκε θαη γηα ζρεδφλ επαλέληαμε ζηελ θνηλσλία. Αλ επηηεπρζεί απηφ, 

ηφηε ίζσο λα έρνπκε ην δηθαίσκα λα νκηινχκε γηα κηα λέα παηδαγσγηθή ηερληθή πνπ 

βαζίδεηαη ζε ζεαηξηθά δεδνκέλα θαη πνπ, ελδερνκέλσο, λα νδεγήζεη ζε πνιιαπιέο 

δηαθνξνπνηήζεηο ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ α.κ.ε.α απφ ην ζχλνιν ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ. 

΄Ηζσο, επίζεο, λα δεκηνπξγήζεη κηα λέα θαηεχζπλζε ζηελ ζεαηξνπαηδαγσγηθή 

επηζηήκε, απηήλ ηεο «Μέγηζηεο βειηίσζεο α.κ.ε.α κέζσ ζεάηξνπ».  

 

7. πγθξηηηθή πξνζέγγηζε 

 Σα απνηειέζκαηα ησλ δπν πξψησλ θάζεσλ ήηαλ πνιχ ελζαξξπληηθά: νη 

εκςπρνχκελνη αληαπνθξίζεθαλ ζεηηθφηαηα ζηα καζήκαηα θαη ν ε.ζ ζπλεξγάζζεθε 

άςνγα καδί ηνπο, ηφζν πνπ θη άιιεο αληίζηνηρεο νκάδεο α.κ.ε.α ηεο ίδηαο πφιεο 

δήηεζαλ απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ε.ζ λα ηνπο θάλεη ηα ίδηα καζήκαηα.  

 

Πίλαθαο 1: Δξ. 25 ηνπ Δξσηεκαηνιόγηνπ Γνλέσλ: ε ηη βεληιώθηκε ην παηδί ζαο ράξηο 

ζηα καζήκαηα Θεαηξηθνύ Παηρληδηνύ; 

ΟΜΗΛΗΑ: 7 ζηα 11 ΚΗΝΖΖ: 9 ζηα 11 ΠΗΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ: 

8 ζηα 11 

ΚΑΣΗ ΑΛΛΟ: 

6 ζηα 11 

 

 χκθσλα κε ηνπο γνλείο (Δξσηεκαηνιφγην Γνλέσλ, εξ. 25) νη εκςπρνχκελνη 

παξνπζίαζαλ, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ζαθή βειηίσζε ηφζν ζην ιφγν φζν θαη 

ζηελ θίλεζε. Σν επίπεδν βειηίσζεο αθνξά φρη κφλν ηηο επηδφζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηα ίδηα ηα ζεαηξηθά παηρλίδηα αιιά θαη ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. ΄Δγηλαλ πην 

θνηλσληθνί, πην επδηάζεηνί, πην πξνζηηνί ζε άιια άηνκα ή ηνπο γνλείο θαη θίινπο 

ηνπο, εθπιήζζνληαο φινπο (Βιάρνπ-Μπαιαθνχηε, 2000). 
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Πίλαθαο 2: ρεδηάγξακκα παξαηεξήζεσλ εκςπρσηή, αλά ηξίκελν. 

 Α΄ ΣΡΗΜΖΝΟ Β΄ ΣΡΗΜΖΝΟ Γ΄ ΣΡΗΜΖΝΟ 

Μέινο 1 Ο = κ Κ = κ Ο = η Κ = η Ο = π Κ = π 

Μέινο 2 Ο = θ Κ = κ Ο = θ Κ = κ Ο = η Κ = η 

Μέινο 3 Ο = θ Κ = θ Ο = θ Κ = θ Ο = θ Κ = κ 

Μέινο 4 Ο = θ Κ = κ Ο = θ Κ = κ Ο = κ Κ = κ 

Μέινο 5 Ο = η Κ = η Ο = η Κ = π Ο = π Κ = π 

Μέινο 6 Ο = κ Κ = κ Ο = κ Κ = η Ο = κ Κ = η 

Μέινο 7 Ο = θ Κ = θ Ο = θ Κ = η Ο = θ Κ = - 

Μέινο 8 Ο = - Κ = - Ο = θ Κ = κ Ο = - Κ = - 

Μέινο 9 Ο = - Κ = κ Ο = - Κ = - Ο = - Κ = - 

Μέινο 10 Ο = θ Κ = κ Ο = θ Κ = η Ο = θ Κ = η 

Μέινο 11 Ο = η Κ = η Ο = π Κ = π Ο = π Κ = π 

Ο = Οκηιία Κ = Κίλεζε θ = θαθή, κ = κέηξηα, η = ηθαλνπνηεηηθή, π = πνιύ θαιή, - = 

απώλ, απνύζα 

Σα κέιε ηεο νκάδαο αξηζκήζεθαλ από ην 1 έσο ην 11, κε ηπραία ζεηξά. 

  

Ηδηαίηεξε κλεία αμίδεη λα γίλεη ζηελ δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε νξηζκέλσλ 

αζθήζεσλ παηρληδηψλ ζεάηξνπ απφ ηνπο εκςπρνχκελνπο απηνχο θαη απφ άιινπο πνπ 

δελ είλαη α.κ.ε.α (ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ε.ζ απφ άιιεο νκάδεο, 

π.ρ. ζε Νεπηαγσγεία, Γεκνηηθά, Γπκλάζηα, Λχθεηα, Σ.Δ.Η, Α.Δ.Η., ηα ηειεπηαία 20 

ρξφληα). πγθεθξηκέλα ε άζθεζε «Νηεθηιέ» ήηαλ απηή πνπ ηα παηδηά δεηνχζαλ κε 

πάζνο θαη αγάπε λα επαλ-εθηειέζνπλ θάζε θνξά, ελψ ε ίδηα άζθεζε δελ είλαη ην ίδην 

επηζπκεηή απφ άηνκα φρη α.κ.ε.α. Αληίζηξνθα, άηνκα φρη α.κ.ε.α ζπλήζσο δεηνχλ 

επίκνλα ηελ άζθεζε «Αλζξψπηλν Μνπζείν», πνπ φκσο δελ επηζπκνχζαλ λα θάλνπλ 

ηα ζπγθεθξηκέλα α.κ.ε.α. Ζ εμήγεζε γη‟ απηφ ην θαηλφκελν δίδεηαη απφ ην γεγνλφο φηη 

α. ζηελ άζθεζε «Νηεθηιέ» νη γνλείο θαινχλην θάζε θνξά λα παξαζηήζνπλ ην θνηλφ 

θαη λα ρεηξνθξνηνχλ ηα παηδηά ηνπο σο ζεαηέο ηνπ ληεθηιέ, θάηη πνπ ηα ελζνπζίαδε, 

ίζσο γηαηί πνηέ άιινηε δελ ηχγραλαλ ηέηνηαο ζεηηθφηαηεο επηδνθηκαζίαο, β. ε άζθεζε 

«Αλζξψπηλν Μνπζείν» απαηηεί ηδηαίηεξε απηνζπγθέληξσζε θαη ζσκαηηθή δχλακε: νη 

ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα παξακείλνπλ αθίλεηνη γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα ιεπηά ηεο 
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ψξαο, παξηζηάλνληαο έλα άγαικα, ελψ παξάιιεια θάπνηα άιια κέιε νθείινπλ 

ηαπηφρξνλα λα ζρνιηάδνπλ κε εχζηξνθεο παξαηεξήζεηο ηα ππφινηπα. 

 Σα καζήκαηα απηά θαηέιεμαλ ζε κηα επίδεημε ζρεδφλ φισλ ησλ αζθήζεσλ-

παηρληδηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλην θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο απφ ην γθξνππ 

απηφ. Ζ επίδεημε, κε ηνλ ηίηιν «Θεαηξίζκαηα-Παηρληδίζκαηα», πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηνλ ίδην ρψξν ησλ καζεκάησλ θαη κε παξνπζία ιίγσλ ζεαηψλ, ζηελ πιεηνςεθία 

ηνπο γνλέσλ, θίισλ θαη άιισλ θαζεγεηψλ ηνπ ίδηνπ ρψξνπ. ΄Δλα βαζηθφ εξψηεκα 

πνπ ηίζεηαη είλαη αλ είλαη θαιφ λα γίλνληαη ηέηνηεο παξαζηάζεηο κε θνηλφ ή ρσξίο, κηα 

θαη ε ςπρηθή ηδηνζχζηαζε ησλ α.κ.ε.α θαη κάιηζηα κε λ.π δελ επηηξέπεη ηέηνηεο 

εληάζεηο (Kramer, 1971). 

 

8. πκπεξάζκαηα. 

 Μέρξη πνπ δηθαηνχκαζηε λα δεηνχκε λα θηάζνπλ, ζε ζεαηξηθφ επίπεδν, ηα 

α.κ.ε.α κε λ.π ; Π.ρ. κπνξνχκε λα ειπίδνπκε ζηελ παξαγσγή κηαο ζεαηξηθήο 

παξάζηαζεο, βαζηζκέλεο ζε έλα θείκελν, φπνπ ζα θπξηαξρεί αξρηθά ν ιφγνο θαη 

δεπηεξεπφλησο ε «εηθφλα»; Κη αλ ε εηθφλα ππεξηεξεί ηνπ ιφγνπ (ζε ζεκείν πνπ ν 

δεχηεξνο είλαη απφ ειάρηζηνο έσο αλχπαξθηνο) κέρξη πνηνχ ζεκείνπ κπνξεί λα θηάζεη 

ε πξψηε, απηή δειαδή πνπ θαηαδειψλεηαη κέζα απφ ηελ ζσκαηηθή έθθξαζε; 

Ννκηκνπνηείηαη, ζηα κάηηα ησλ α.κ.ε.α αξρηθά, αιιά θαη ησλ γνλέσλ-ζεαηψλ, έλαο 

πξνζσπηθφο ζηφρνο ηνπ ε.ζ πνπ ε ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ έξρεηαη ζε 

δεχηεξε κνίξα ζε ζρέζε κε ην ηδαληθφ απνηέιεζκα (πνηνηηθά πςειή παξάζηαζε); 

 ηελ ζπλέρεηα θαη σο πξνέθηαζε ησλ αλσηέξσ, νθείινπκε λα αλαξσηεζνχκε αλ κηα 

ηέηνηα πξνζέγγηζε ζα βιάςεη ή ζα σθειήζεη, κεζνπξφζεζκα ή καθξνπξφζεζκα ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο (Εαθεηξηάδεο & Παηαπάηε, 2007). Με ηελ έλλνηα «κεζνπξφζεζκα» 

ελλννχκε ηελ ςπρηθή θαη ζσκαηηθή ηαιαηπσξία ησλ α.κ.ε.α ζηε δηάξθεηα ησλ 

πξνβψλ, φπνπ φια φζα ηνπο δεηνχληαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ππεξβαίλνπλ ηηο 

δπλαηφηεηέο ηνπο. Αληίζεηα, κε ηελ έλλνηα «καθξνπξφζεζκα» ελλννχκε ηηο 

εληππψζεηο πνπ είλαη δπλαηφ λα αθήζεη έλα ηφζν δπλαηφ εγρείξεκα ζηελ κλήκε ησλ 

κειψλ κηαο αληίζηνηρεο νκάδαο. Αλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα (παξάζηαζε-επίδεημε) 

είλαη ηζρλφ ή ειάρηζηα θαιιηηερληθφ θαη έιζεη κεηά απφ πνιχ θφπν ησλ κειψλ, ηφηε 

ζίγνπξα ηα ηειεπηαία δελ ζα ζειήζνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ εθ λένπ ζε θαηλνχξηα 

αληίζηνηρε πξνζπάζεηα. Αλ πάιη ε παξάζηαζε είλαη απφ θαιή έσο άξηζηε, ηα κέιε ζα 

ζειήζνπλ φρη κφλν λα επαλαιάβνπλ ην εγρείξεκα αιιά θαη λα νδεγεζνχλ ζε πςειά 

ζεαηξηθά επίπεδα, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ζα ηα νδεγήζνπλ ζε ζεκαληηθή βειηίσζε 
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αθφκε θαη ηεο ςπρν-ζσκαηηθήο ηνπο ηδηνζχζηαζεο. Ζ απάληεζε ζηα δεηήκαηα απηά 

κπνξεί λα δνζεί κφλν κεηά απφ κηα ζνβαξή ελαζρφιεζε επί ηνπ ζέκαηνο, πνπ ζα 

ζπλνδεχεηαη απφ αληίζηνηρεο εκπεξηζηαησκέλεο παξαηεξήζεηο εθ κέξνπο κηαο 

επηζηεκνληθήο νκάδαο εκςπρσηψλ ζεάηξνπ. Ζ πξψηε εληχπσζε, γεληθά, είλαη ζεηηθή. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

Παξνπζίαζε-αλάιπζε αζθήζεσλ πεξηφδνπ 06/2009-06/2010. 

΄Αζθεζε ηνπ θχθινπ: Γηαδνρηθή θπθινθνξία θαληαζηηθψλ αληηθεηκέλσλ απφ ρέξη ζε 

ρέξη (Γαξγαιηάλνο, 2010) 

Αλεκνζηξφβηινο: Πεξπαηάκε ζε δηάθνξεο θαηεπζχλζεηο ζε έλα κηθξφ ρψξν. ΄Οπνην 

άιιν κέινο ζπλαληνχκε ηπραία, ην αγγίδνπκε, ην ραηξεηάκε, ην αγθαιηάδνπκε, θιπ. 

Πξψηεο Γλσξηκίεο: ε έλα παγθάθη ελφο πάξθνπ γλσξίδνληαη δπν άλζξσπνη. Ση ζα 

πνπλ ; (Γαξγαιηάλνο, 2010) 

Πξσηλφ Ξχπλεκα: Παληνκίκα γηα ην πσο μππλάκε ην πξσί, πσο πιελφκαζηε θιπ. 

Νηχζηκν: Οκνίσο γηα ην πσο ληπλφκαζηε. Ση ξνχρα λα βάισ; (Faure & Lascar, 2001) 

Σαμί: Πάξηε έλα ηαμί ! ΄Οκσο θαλέλα δε καο παίξλεη ....  

Λεσθνξείν: ...έηζη αλεβαίλνπκε ζε έλα ιεσθνξείν. Κφςακε εηζηηήξην; ΄Ορη ! ΄Ορη ; 

Σαμίδη κε Λεσθνξεην-πιάλν: Σν ιεσθνξείν αξρίδεη λα πεηά ! Πσ, πσ ηη ςειά πνπ 

είκαζηε ! 

Καζξέπηεο: Αληηθείκελα θαη είδσια. Ο έλαο είλαη ν «άλζξσπνο» θαη ν άιινο ην 

είδσιφ ηνπ (Faure & Lascar, 2001). 

Γιχπηεο-γιππηά: Οη καζεηέο ζρεκαηίδνπλ δεπγάξηα, φπνπ ζην θαζέλα απ‟ απηά ν 

έλαο είλαη ν γιχπηεο θαη ν άιινο ν πειφο ηνπ (άζθεζε κε κνπζηθή). 

Σπθιφο-νδεγφο: Αλά δεπγάξηα, ν έλαο νδεγά ηνλ άιιν πνπ είλαη «ηπθιφο» (κάηηα 

θιεηζηά ή, θαιχηεξα, δεκέλα) (άζθεζε κε κνπζηθή). 

Αλζξψπηλν κνπζείν: Γπν παηδηά είλαη νη επηζθέπηεο (κε ηε ζπλνδεία ηνπ μελαγνχ 

ηνπο) ελφο κνπζείνπ, φπνπ νη ππφινηπνη παίθηεο παξηζηάλνπλ ηα αγάικαηα. θνπφο 

ησλ επηζθεπηψλ είλαη λα θάλνπλ ζρφιηα ελψπηνλ θάζε αγάικαηνο ψζηε λα 

θαηαθέξνπλ λα πξνθαιέζνπλ ην γέιην ή ηελ θίλεζε ησλ αγαικάησλ (Γαξγαιηάλνο, 

2010). 

Δπηζεψξεζε: Ο ινραγφο επηζεσξεί ην άγεκα, φινη ζε κηα ζεηξά. Οη πνηλέο πέθηνπλ 

«βξνρή»! 

Οξρήζηξα-Μαέζηξνο: ΄Δλαο καέζηξνο δηεπζχλεη κηα νξρήζηξα (φινη θάλνπλ 

παληνκίκα κε κνπζηθά φξγαλα) (άζθεζε κε κνπζηθή). 

πγρξνληζκφο Καπέισλ: Ο ε.ζ θάλεη θηλήζεηο κε θαπέια κπξνζηά απφ ηα κέιε ηεο 

νκάδαο θη απηά ηνλ κηκνχληαη, εηδηθά φηαλ δίλνπλ δηαδνρηθά ηα θαπέια ζην δηπιαλφ 

ηνπο (άζθεζε κε κνπζηθή). 

Γηθαζηήξην: Οη θαηεγνξνχκελνη απνινγνχληαη, ν δηθαζηήο απνθαζίδεη . . . 
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Νηεθηιέ: Σα κέιε ηεο νκάδαο θάλνπλ επίδεημε κφδαο, δηαδνρηθά παξνπζηάδνπλ ηα 

λέα ξνχρα πνπ έξαςε ν δηάζεκνο κφδηζηξνο Υ (άζθεζε απαξαίηεηα κε κνπζηθή) 

Οηθνγέλεηα ζε θξίζε: Μηα νηθνγέλεηα καιψλεη γηα ζηνηρεηψδε δεηήκαηα (θαγεηφ, 

ρξήκαηα θιπ), επεκβαίλνπλ νη γείηνλεο, έξρεηαη ε πεζεξά, κεγάιν κπέξδεκα. 
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