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EducatioNext 

Σε έναν κόσμο που αλλάζει άρδην, η Εκπαίδευση παραμένει ίσως η μόνη θεσμική διέ-
ξοδος της κοινωνίας μας για έναν πολιτισμό κριτικά σκεπτόμενων, δημιουργικών πο-
λιτών, με σωματική, ψυχική αλλά και κοινωνική υγεία. 

Το «επόμενο βήμα», ό,τι θα ακολουθήσει στον κόσμο μας, εξαρτάται από τη στάση 
μας απέναντι στην Εκπαίδευση. Όχι μόνο από τη στάση της κοινωνίας ολόκληρης που 
οφείλει να αξιώνει δυνατή Εκπαίδευση για τα παιδιά της, με αξίες, ιδανικά και προτε-
ραιότητες αλλά και από αλλά και από τη στάση σύσσωμου του Εκπαιδευτικού Κόσμου, 
που οφείλει να διατηρήσει το βηματισμό του, λύνοντας πρωτόγνωρα κοινωνικά και 
πολιτισμικά προβλήματα για τα παιδιά μας. 

Το «μετά» (next) της Εκπαίδευσης, είναι ανάγκη να είναι δυναμικό, άμεσο και ειλικρι-
νές, με φωτισμένες και αποτελεσματικές λύσεις, με εμπνευσμένες προτάσεις, με υλο-
ποιήσιμες και προσιτές πρακτικές. 

Στην ικανοποίηση των αναγκών αυτών το EducatioNext προτίθεται να είναι κοιτίδα 
εκπαιδευτικής προσφοράς για το σχολείο, τον εκπαιδευτικό, την κοινωνία. Σκοπεύει 
να αποτελέσει δεξαμενή ποιοτικών πόρων για την Εκπαίδευση, βασισμένο στη μεθο-
δολογία και τις αξίες της επιστημονικής σκέψης για την Εκπαίδευση… 

(Δημήτρης Σαρρής) 
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ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: 
Είναι το καινούργιο «μονοθεματικό κάθε φορά», δικτυακό περιοδικό για το επόμενο 
στην εκπαίδευση 

ΣΤΟΧΟΙ: 
Η δημοσιοποίηση,  η έρευνα, η ανάπτυξη θεμάτων που φέρνουν την εκπαίδευση ένα 
βήμα μετά.  

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 
Στόχος η έκδοση 4 τευχών το ακαδημαϊκό έτος. 
Η έκδοση θα καθυστερεί ωσότου σχηματιστεί τεύχος με ικανοποιητική ύλη, διασπαρ-
μένη σε πολλές θεματικές περιοχές του. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
Η δημοσίευση γίνεται μετά από διαδικασία κρίσης. Ο κατάλογος των Κριτών είναι α-
ναρτημένος στο δικτυακό τόπο του περιοδικού, στη διεύθυνση:  
http://EducatioNext.gr/committees.html  

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΩΝ: 
Τα προηγούμενα τεύχη διατίθενται ελεύθερα για download από το δικτυακό τόπο: 
http://EducatioNext.gr/archives.html 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ & ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΤΩΝ 
http://EducatioNext.gr/committees.html  

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Γούσιας Φώτιος, Μαστρογιάννης Αλέξιος, Ρεντίφης Γεράσιμος, Χαλκιοπούλου Πα-
ρασκευή, Φρέντζου Μαίρη, Σαρρής Δημήτριος, Αμανατίδης Νίκος, Μουλά Ευαγγε-
λία, Καμπουρμάλη Ιωάννα 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 
Φ. Γούσιας (M.Ed ICT ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ – http://gousias.gr) 

Επικοινωνία 
e‐Mail: next@EducatioNext.gr 
Ιστοσελίδα: http://EducatioNext.gr 
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Σε συνεχή επαύξηση 

Δάρρα Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Ζάχος Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής Παιδαγωγικής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δη-
μοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. 

Μητροπούλου Βασιλική, Καθηγήτρια στο Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Εργαστήριο Παιδαγωγικής) 

Ροφούζου Αιμιλία, Επίκουρη Καθηγήτρια Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας στη 
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων 

Τσολακίδης Κώστας, Ομότιμος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκ-
παίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με αντικείμενο την Πληροφορική και τις Νέες 
Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση 

Φωκίδης Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

_____________________________________________________________________________________________________ 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

9 Ιανουαρίου 2019 

Αξιότιμοι υποψήφιοι αρθρογράφοι, 

από 9-1-2019 ως και 15-3-2019, δεχόμαστε άρθρα για δημοσίευση (μετά από κρίση), 
στο υπό ετοιμασία 2ο τεύχος του περιοδικού «EducatioNext»  - στη θεματική περιοχή: 
Θέματα καινοτομίας και αριστείας στην εκπαίδευση. 

Ημερομηνίες πορείας κατασκευής του 2ου τεύχους: 

• Ως 15-3-2019, κατάθεση άρθρων για κρίση
• Ως 15-4-2019, παραλαβή κρίσης από την Επιτροπή Κριτών του περιοδικού-προ-

ώθησή της στους αρθρογράφους.
• Ως 15-5-2019, επιστροφή διορθωμένων άρθρων.
• Ως 30-5-2019, ανάρτηση του 2ου τεύχους στην ιστοσελίδα του περιοδικού

(http://EducatioNext).

Η υποβολή άρθρου στο περιοδικό δεν σημαίνει αυτόματα και δημοσίευσή του, καθώς 
ακολουθεί διαδικασία κρίσης του, η οποία μπορεί να αποβεί θετική ή αρνητική (μη 
αποδοχή δημοσίευσής του. 

Με εκτίμηση 

Συντακτική Επιτροπή Περιοδικού 
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Πίνακας Περιεχομένων 

 

Σελ.     7 Διερεύνηση απόψεων Δασκάλων Τμημάτων Ένταξης για αξιοποίηση 

των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη. 

Σελ.   18 Διερεύνηση των κριτηρίων που εφαρμόζουν εκπαιδευτικοί Α/θμιας και 

Β/θμιας Εκπαίδευσης για τη βαθμολόγηση μαθητών με μαθησιακές δυ-

σκολίες. 

 

Σελ.   29 Η συμβολή της δραματικής τέχνης στην εκπαίδευση στην ανάπτυξη της 

αυτοαντίληψης σε παιδιά με νοητική υστέρηση. Μια έρευνα δράσης.  

Σελ.   37 Κυβερνοεκφοβισμός social media και ο ρόλος των γονέων. 

Σελ.   46 Μελέτη περίπτωσης. Αξιολόγηση και διδακτικές παρεμβάσεις σε μα-

θητή/-ές με νοητική αναπηρία. 

Σελ.   56 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και επιθετικότητα στα νεαρά άτομα. 

Σελ.   68 Παραγωγική μορφολογική επίγνωση και μαθητές με αναγνωστικές δυ-

σκολίες ή δυσλεξία. Ερευνητικές προσεγγίσεις 

Σελ.   78 Ποιοτική διερεύνηση απόψεων γονέων παιδιών με Διαταραχές του Φά-

σματος του Αυτισμού (Δ.Α.Φ.) 

Σελ.   91 Προβλήματα λόγου-ομιλίας. Εκλεκτική αλαλία στο σχολείο. 

Σελ. 105 Προσδοκίες μαθητών, που φοιτούν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγω-

γής από τη συμμετοχή σε προγράμματα συνεκπαίδευσης. 

Σελ. 112 Σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων. 

Σελ. 119 Σύγκριση της αποτελεσματικότητας της πολυαισθητηριακής και παρα-

δοσιακής μεθόδου στην εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας. 

Σελ. 129 Συμβουλευτικές παρεμβάσεις για την πρόληψη της σχολικής παραβατι-

κότητας. 

Σελ. 140 Τα Τμήματα Ένταξης και η συνεκπαίδευση. 

 



Διερεύνηση Απόψεων Δασκάλων Τμημάτων Ένταξης για Αξιοποίηση των Τε-
χνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στη Διδακτική 

Πράξη 

Γκάκου Βασιλεία 
M.Ed. στην Ειδική Αγωγή
v.a.s.i.l.e.i.a@hotmail.gr

Γκάκου Αικατερίνη 
M.Ed. στην Ειδική Αγωγή

katgka@hotmail.com

Περίληψη 

Η παρούσα μελέτη επιδιώκει να εξετάσει τις απόψεις δασκάλων Τμημάτων Ένταξης 
(ΤΕ) σχετικά με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινω-
νίας (Τ.Π.Ε.) στη διδακτική πράξη. Η έρευνα υιοθετεί τα χαρακτηριστικά της ποιοτικής 
έρευνας, με χρήση ημιδομημένης συνέντευξης σε ερευνητικό δείγμα πέντε δασκάλων 
ΤΕ δημοτικών σχολείων του νομού Σερρών. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν 
ότι η στάση των δασκάλων ΤΕ απέναντι στη χρήση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία τους 
ήταν ιδιαιτέρως θετική και τις αξιοποιούν με ποικίλους τρόπους. Επιπλέον, τα υποκεί-
μενα της έρευνας επεσήμαναν τους βασικότερους παράγοντες που λειτουργούν ανα-
σταλτικά στην ένταξη των Τ.Π.Ε. στην τάξη τους. Όσον αφορά τα πρόσθετα διδακτικά 
οφέλη της ένταξής τους, συγκριτικά με μια παραδοσιακού τύπου διδασκαλία, δήλωσαν 
πως είναι η ενίσχυση του ομαδοσυνεργατικού μοντέλου διδασκαλίας και της συγκέ-
ντρωσής των μαθητών, όπως επίσης και η βελτίωση των κοινωνικών τους δεξιοτήτων. 

Λέξεις-Κλειδιά: δάσκαλοι τμημάτων ένταξης, διδακτική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., ανα-
σταλτικοί παράγοντες 

Εισαγωγή 

Όλες σχεδόν οι οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες επιχειρούν τα τελευταία χρόνια να εν-
σωματώσουν τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, στο 
εξής Τ.Π.Ε., στη διδασκαλία των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων του αναλυτικού 
προγράμματος (Κόμης, 2004). Εντούτοις η ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στην ειδική εκ-
παιδευτική και διδακτική πράξη βρίσκεται αντιμέτωπη με ορισμένους ανασταλτικούς 
παράγοντες. Πέρα από τους εξωγενείς παράγοντες, δηλαδή, όπως είναι η απουσία υλι-
κοτεχνικής υποδομής, ένας ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας που καθορίζει τη χρήση 
των νέων τεχνολογιών στη γενική αλλά και ειδική τάξη, είναι οι αντιλήψεις των εκπαι-
δευτικών απέναντι στις Τ.Π.Ε. και στην ένταξή τους στην εκπαιδευτική πράξη. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι και στην περίπτωση που όλα τα εξωτερικά εμπόδια έπαυαν να υπάρ-
χουν, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δεν θα ενέτασσαν αυθόρμητα την τεχνολογία 
στο έργο τους (Ράπτης & Ράπτη, 2003).  

Οι στάσεις και οι αντιλήψεις των δασκάλων Τμημάτων Ένταξης για τις Τ.Π.Ε. και τις 
εκπαιδευτικές εφαρμογές τους δεν είναι καταγραμμένες με επάρκεια στον ελληνικό 
χώρο. Παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών αντιμετωπίζουν θετικά 
την εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στην τάξη, οι τρόποι προσέγγισής τους αποδεικνύεται πως 
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έχουν περισσότερο καταναλωτικό γνώρισμα παρά να είναι επικεντρωμένες στη βάση 
ενός παιδαγωγικού πλαισίου που εφαρμόζουν τις Τ.Π.Ε. (Τζιμογιάννης, 2002). 

 Η συγκεκριμένη έρευνα φιλοδοξεί να συμβάλλει στον σχετικό προβληματισμό που 
αναπτύσσεται στην Ελλάδα, καταγράφοντας τις αντιλήψεις των δασκάλων Τμημάτων 
Ένταξης, στο εξής ΤΕ, μέσα από ημι-δομημένες συνεντεύξεις μαζί τους. Η εργασία 
αποτελείται από δύο μέρη: Το πρώτο μέρος αποτελεί τη βιβλιογραφική ανασκόπηση 
και το δεύτερο, το ερευνητικό, περιλαμβάνει τη μεθοδολογία της έρευνας, τα αποτελέ-
σματα των συνεντεύξεων καθώς και τα εξαγόμενα συμπεράσματα. 

Τμήματα Ένταξης 

Τα ΤΕ ιδρύθηκαν με το νομοσχέδιο Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ Α’ 78/14.3.2000), για την 
παροχή καταλλήλων προγραμμάτων παρέμβασης σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες. Πρόκειται για μια δομή της Ειδικής Αγωγής μέσα στα γενικά σχολεία που 
λειτουργεί ως ξεχωριστό τμήμα και δέχεται παιδιά από όλες τις τάξεις. Σύμφωνα με το 
άρθρο 3 του νέου Νόμου 3699/2008:«μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμ-
φανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, 
αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμ-
φωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρ-
μογής και μάθησης». 

Σύμφωνα με τον Νόμο 3699/2008, η διδασκαλία στο ΤΕ μπορεί να γίνεται είτε με ε-
ξειδικευμένο πρόγραμμα, κοινό για ομάδες μαθητών με παρόμοιες ειδικές εκπαιδευτι-
κές ανάγκες, είτε με εξειδικευμένο ατομικό πρόγραμμα για μαθητές με σοβαρότερης 
μορφής ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Βασίζεται, τέλος, στην άτυπη αξιολόγηση από 
τον εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, σε συνεργασία με τον δάσκαλο της γενικής τάξης και 
του Κέντρου Διάγνωσης, Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) (Κυπριω-
τάκη, 2000). 

Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην Ειδική Αγωγή 

Η αξιοποίηση και χρήση των Τ.Π.Ε. για τη διδασκαλία μαθητών με ειδικές εκπαιδευ-
τικές ανάγκες αποσκοπεί στην ανάγκη παροχής ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών σε ό-
λους τους μαθητές και στην αύξηση της συμμετοχής τους στην εκπαιδευτική διαδικα-
σία (Αγγελοπούλου, 2011). Οι Τ.Π.Ε. χρησιμοποιούνται κυρίως στη γλώσσα και στα 
μαθηματικά σε παιδιά με διάφορες αναπηρίες. Η ελληνική βιβλιογραφία, τεκμηριώνει 
τη διδακτική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην ειδική αγωγή σε ειδικά σχολεία και τμήματα 
ένταξης δημοτικού και γυμνασίου, σε παιδιά με αυτισμό, νοητική καθυστέρηση, μαθη-
σιακές δυσκολίες και δυσαριθμησία (Καρασαββίδης & Κόλλιας, 2012). Πολλές είναι 
οι νέες τεχνολογίες (εκτός από τον Η/Υ) που χρησιμοποιούνται στην ειδική αγωγή. Σε 
αυτές περιλαμβάνονται ο διαδραστικός πίνακας, το διαδίκτυο, ειδικά λογισμικά, βί-
ντεο, εικονικά περιβάλλοντα μάθησης κ.λ.π. Το σχολικό έτος 2007-2008 μάλιστα, το 
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Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στα πλαίσια του έργου «Δράσεις υποστήριξης μαθητών Α-
μεΑ» απέστειλε λογισμικά σε σχολεία με τμήματα ένταξης και σε σχολικές μονάδες 
ειδικής αγωγής, για να υποστηρίξουν τον εκπαιδευτικό στη διδασκαλία (Α.Π.Σ. για 
μαθητές με αυτισμό, 2004). 

Επιπλέον τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών της ειδικής αγωγής, ενισχύουν την έ-
νταξη των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. Προτείνουν τον υπολογιστή ως εποπτικό μέσο δι-
δασκαλίας, ως εργαλείο επικοινωνίας, ως γνωστικό/διερευνητικό εργαλείο και ως ερ-
γαλείο αναζήτησης χρήσιμων πληροφοριών στο πλαίσιο των καθημερινών σχολικών 
δραστηριοτήτων. Παράλληλα προτείνουν εξειδικευμένες δραστηριότητες τόσο για τη 
γραφή όσο και την παραγωγή του γραπτού λόγου σε μαθητές που παρουσιάζουν αυτι-
σμό, προβλήματα ακοής, όρασης καθώς και σε μαθητές με ελαφρά, μέτρια και σοβαρή 
νοητική υστέρηση.  

Οι Τ.Π.Ε. μπορεί να επιτελέσουν διάφορους ρόλους στην εκπαίδευση ατόμων με ανα-
πηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ένας απ’ αυτούς είναι ο αντισταθμιστικός που 
στοχεύει στην κάλυψη φυσικών, επικοινωνιακών και μαθησιακών ελλείψεων. Ένας 
δεύτερος είναι ο διδακτικός, με προγράμματα εξατομικευμένης διδασκαλίας, ο διερευ-
νητικός, με την αξιοποίηση του διαδικτύου, ο “εργαλειακός”, για την ανάπτυξη δεξιο-
τήτων, μέσω της χρήσης τεχνολογικών εργαλείων καθώς και ο επικοινωνιακός, με την 
χρήση ηλεκτρονικών συσκευών που βοηθούν τους μαθητές να επικοινωνούν. Τέλος 
σημαντικός είναι ο αξιολογικός ρόλος τους καθώς και ο διαχειριστικός για την ανά-
πτυξη εξατομικευμένων προγραμμάτων που στοχεύουν στην αντιμετώπιση μαθησια-
κών δυσκολιών (Bozdoğan & Özen, 2014). Ωστόσο υπάρχουν και κάποιοι επιβραδυ-
ντικοί παράγοντες, που εξασθενούν την υποστηρικτική δυναμική των Τ.Π.Ε. στην Ει-
δική Αγωγή. Σ’ αυτούς γίνεται αναφορά παρακάτω. 

Παράγοντες που εμποδίζουν στη χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 αρχίζουν να διερευνώνται οι παράγοντες και οι 
συνθήκες που επηρεάζουν τη μάθηση την οποία υποστηρίζουν οι Τ.Π.Ε. 
(Pelgrum,2001). Η ένταξη των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση ωστόσο περιλαμβάνει πολλούς 
παράγοντες που τη δυσχεραίνουν (Brodin & Lindstrand, 2003). Πρόκειται για τους ε-
ξωγενείς και τους ενδογενείς. Οι εξωγενείς, που δεν μπορεί να ελέγξει ο εκπαιδευτικός, 
σχετίζονται με τις ενέργειες των κρατικών φορέων και τις υποδομές, όπως ο τεχνολο-
γικός εξοπλισμός, η υποστήριξη και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Απεναντίας, οι 
ενδογενείς παράγοντες σχετίζονται με τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς (τις απόψεις 
τους απέναντι στις Τ.Π.Ε., τις γνώσεις τους και την εμπιστοσύνη τους σ’ αυτές, την 
ηλικία και το φύλο τους) (Williams,2005). 

Το σύνολο των παραγόντων (ενδογενών και εξωγενών) που ενθαρρύνουν ή εμποδίζουν 
τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιήσουν τις Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία τους σχετίζονται 
με τον τεχνολογικό εξοπλισμό, τις γνώσεις τους σχετικά με τις Τ.Π.Ε., την υποστήριξη 
(τεχνική, οικονομική κτλ.), τις υπάρχουσες στάσεις τους γύρω από τις νέες τεχνολογίες, 
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την αυτοαποτελεσματικότητα, την έλλειψη χρόνου καθώς και την ηλικία και το φύλο. 
Τέλος, οι δύο κατηγορίες παραγόντων φαίνεται να είναι αλληλοεξαρτώμενες, με απο-
τέλεσμα η επιτυχημένη ένταξη και χρήση των Τ.Π.Ε. να προσδιορίζεται από μια δυνα-
μική διαδικασία (Tezci, 2011). 

Σκοπός της έρευνας 

Πολύ περιορισμένος αριθμός ερευνών εστίασε στις απόψεις δασκάλων ΤΕ σχετικά με 
την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία. Βασικό σκοπό της παρού-
σας έρευνας, λοιπόν, αποτελεί η καταγραφή των απόψεων των δασκάλων ΤΕ του Ν. 
Σερρών σχετικά με τη χρήση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη. Ανάμεσα στους στόχους 
της έρευνας είναι η διερεύνηση του βαθμού και του τρόπου ένταξης των Τ.Π.Ε. στη 
διδασκαλία μαθητών σε ΤΕ, η διερεύνηση του βαθμού της αποτελεσματικότητας των 
Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία σε σύγκριση με την παραδοσιακή μέθοδο και η διερεύνηση των 
παραγόντων που επηρεάζουν την ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη μαθησιακή διαδικασία. 

Ερευνητικά Ερωτήματα της Έρευνας 

Τα ερωτήματα που απασχόλησαν την παρούσα έρευνα αφορούν τις απόψεις δασκάλων 
τμημάτων ένταξης για την αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επι-
κοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στη διδακτική πράξη. 

Έτσι, τα ερωτήματα τα οποία επιχειρήθηκε να προσεγγιστούν συνοψίζονται ως εξής: 

1. Με ποιον/ους τρόπο/ους αξιοποιούν οι δάσκαλοι των ΤΕ τις Τ.Π.Ε. για τη διδασκαλία
των μαθητών τους;

2. Ποιες είναι οι στάσεις των δασκάλων των ΤΕ απέναντι στη χρησιμότητα των Τ.Π.Ε.
στην εκπαίδευση των μαθητών τους;

3. Ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι εμποδίζουν την ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη
διδασκαλία των μαθητών των ΤΕ;

4. Η ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία, βελτιώνει κάποιες από τις δεξιότητες
των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εν συγκρίσει με την διδασκαλία όπου
δεν γίνεται χρήση των Τ.Π.Ε.;

Μεθοδολογία της έρευνας 

Η συμμετοχή των ερωτώμενων ήταν επιθυμητή και από τους ίδιους. Πριν από τη διε-
ξαγωγή της συνέντευξης, οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για το περιεχόμενο, τους 
σκοπούς και τη μεθοδολογία της έρευνας. Επιπροσθέτως, τους κοινοποιήθηκε το γεγο-
νός ότι οι συνεντεύξεις θα καταγράφονται από ένα δημοσιογραφικό μαγνητόφωνο, με 
τη διαβεβαίωση για διαφύλαξη τόσο των προσωπικών δεδομένων, όσο και της ανωνυ-
μίας τους. Σκοπός των ανωτέρω ήταν η δημιουργία ενός κλίματος που ευνοεί την αυ-
θόρμητη και ειλικρινή έκφραση (Ιωσηφίδης, 2008) με ουδέτερη στάση του ερευνητή 
ταυτόχρονα (Βάμβουκας, 2006).Οι συνεντεύξεις έλαβαν χώρα στα σχολεία των εκπαι-
δευτικών και η διάρκεια της καθεμίας ήταν περίπου 40΄-50΄.Κατά τη διάρκειά τους 

10

_____________________________________________________________________________________________________ 
EducatioNext Τεύχος 1ο - Ιανουάριος 2019



διατυπώθηκαν από τον ερευνητή οι κεντρικές θεματικές ενότητες που κρίθηκε απαραί-
τητο να καλυφθούν. Οι ερωτήσεις δεν γίνονταν με συγκεκριμένη σειρά, καθώς στην 
ημι-δομημένη συνέντευξη οι ερωτήσεις δίνουν μόνο μια κατεύθυνση και δεν υπαγο-
ρεύουν την πορεία της συνδιάλεξης (Αβραμίδης & Καλύβα, 2006).Μετά το πέρας των 
συνεντεύξεων ακολούθησε η απομαγνητοφώνηση και μεταγραφή τους σε γραπτό κεί-
μενο. 

Το Δείγμα της Έρευνας - Εργαλείο Συλλογής Δεδομένων 

Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτελούν 5 δάσκαλοι ΤΕ δημόσιων δημοτικών σχο-
λείων του νομού Σερρών. Όσον αφορά το φύλο τους, στους 5 εκπαιδευτικούς, η ανα-
λογία ανδρών/γυναικών είναι 1 προς 4. Οι δάσκαλοι του δείγματος έχουν κατά μέσο 
όρο 5 χρόνια προϋπηρεσίας στην Ειδική Αγωγή, εκ των οποίων 1 ως 3 χρόνια προϋπη-
ρεσίας στα ΤΕ. Οι 3 από τους 5 έχουν ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές στην Ει-
δική Αγωγή και όλοι τους διαθέτουν Η/Υ στο σπίτι, όπως και σύνδεση το Διαδίκτυο. 
Οι 3 από τους 5 είναι κάτοχοι της πιστοποίησης γνώσεων Η/Υ (ECDL). Στο ΤΕ διδά-
σκουν 8 έως 10 μαθητές. 

Μέθοδος Συλλογής Δεδομένων 

Ως μέθοδος συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η ημι-δομημένη συνέντευξη. Η ευ-
έλικτη αυτή μορφή συνέντευξης επιλέχτηκε, ώστε να μπορούν οι συμμετέχοντες να 
εκφράσουν χωρίς περιορισμούς τις απόψεις τους, ενώ ταυτόχρονα δίνεται στην ερευ-
νήτρια η δυνατότητα να αντλήσει πληροφορίες σε βάθος και σε σύντομο χρονικό διά-
στημα (Ιωσηφίδης, 2008; Σταλίκας, 2005). Στην περίπτωση της ημι-δομημένης συνέ-
ντευξης υπάρχει μια ευελιξία ως προς το περιεχόμενο και τη σειρά των ερωτήσεων, 
αλλά υπάρχει ένας κατάλογος θεμάτων που ο ερευνητής θέλει να έχει καλύψει με το 
τέλος της συνέντευξης, αποφεύγοντας να τον παρασύρει η ροή της συζήτησης. Η δια-
τύπωση κάποιων ερωτήσεων μπορεί να αλλάζει, μπορούν να διατυπώνονται επεξηγη-
ματικές ερωτήσεις ή ακόμα και να παραλείπονται ερωτήσεις για συγκεκριμένους ερω-
τώμενους (Robson, 2007,). 

Αξιοπιστία -εγκυρότητα 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της παρούσας ποιοτικής 
έρευνας, οι συμμετέχοντες δεν είχαν καμία άμεση σχέση με την ερευνήτρια, η τελευ-
ταία τήρησε ουδέτερη στάση απέναντί τους και υπήρξε διαβεβαίωση για τη διατήρηση 
της ανωνυμίας τους. Παράλληλα, η ερευνήτρια φρόντιζε οι ερωτήσεις να μην επιβάλ-
λουν την επιθυμητή απάντηση, ενώ ταυτόχρονα τους ενίσχυε και τους ενθάρρυνε να 
εκφραστούν ελεύθερα (Βάμβουκας, 2006). Επιπλέον, οι ερωτήσεις διατυπώθηκαν προ-
σεκτικά, προκειμένου το μήνυμα να μην μπορεί να παρερμηνευτεί (Cohen et al., 2007; 
Ιωσηφίδης, 2008). Κατά την απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων τηρήθηκε η πιστή 
καταγραφή κάθε λεπτομέρειας των λόγων του ερωτώμενου, ακόμα και των αστείων ή 
των παύσεών του. Με βάση τα παραπάνω, τα δεδομένα των αποτελεσμάτων 
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αντιστοιχούν σε όσα διατύπωσαν οι ερωτώμενοι και σε καμία περίπτωση δεν αποτε-
λούν αθέμιτη επιλογή της ερευνήτριας. 

Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων 

Τρόποι αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. για τη διδασκαλία μαθητών στα ΤΕ 

Αναφορικά με τους τρόπους ένταξης των Τ.Π.Ε. στη διδακτική διαδικασία μέσα στην 
τάξη, η πλειοψηφία των δασκάλων δήλωσε ότι τις χρησιμοποιούν κυρίως ως μαθη-
σιακό εργαλείο και δευτερευόντως ως διδακτικό μέσο. Χαρακτηριστικά μία δασκάλα 
αναφέρει : «Τα παιδιά τρελαίνονται να παίζουν στον Η/Υ. Είναι τα χρώματα, τα σχήματα, 
οι κινούμενες εικόνες, όλα μαζί. Εγώ χρησιμοποιώ τον Η/Υ ως επιβράβευση. Αν και προ-
τιμώ να διδάσκω τα γνωστικά αντικείμενα με χειραπτικά μέσα, όταν έρθει η ώρα να α-
ξιολογήσω, βάζω τα παιδιά στον Η/Υ. Υπάρχουν περιπτώσεις που τις χρησιμοποιώ και 
ως διδακτικό μέσο, αλλά σπανιότερα». Τρεις από τους πέντε εκπαιδευτικούς αναφέρουν 
ότι χρησιμοποιούν τα λογισμικά Το Μαγικό Φίλτρο 2.0 και Μικροί καλλιτέχνες σε 
δράση. Όπως φάνηκε από τα λεγόμενά τους, και οι πέντε δάσκαλοι χρησιμοποιούν τον 
Η/Υ εκτός των άλλων και για την προετοιμασία της διδασκαλίας όπως για παράδειγμα 
για την κατασκευή φύλλων εργασίας και αξιολόγησης. Τρεις από τους δασκάλους δή-
λωσαν ότι αναζητούν εκπαιδευτικά λογισμικά σχετικά με τις εκπαιδευτικές ανάγκες 
των μαθητών τους και δύο ανέφεραν ότι αξιοποιούν τις δυνατότητες του προγράμματος 
παρουσίασης powerpoint για την πιο ελκυστική παρουσίαση του μαθήματος. Μόνο έ-
νας δάσκαλος από τους πέντε χρησιμοποιεί τον Η/Υ για να ενημερώνεται και να μα-
θαίνει σχετικά με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών του και τους τρόπους 
διδακτικής παρέμβασης: «Ειδικά σε εμένα, που δεν έχω ούτε μεταπτυχιακό ούτε κάποια 
άλλη μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή, η αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο, είναι 
τόσο χρήσιμη, για να μην πω επιβεβλημένη». Στην ερώτηση ποιες άλλες Νέες Τεχνολο-
γίες εκτός του Η/Υ χρησιμοποιούν στην τάξη ο ένας δάσκαλος απάντησε ότι χρησιμο-
ποιεί επιπλέον τον διαδραστικό πίνακα, μία δασκάλα τον βιντεοπροβολέα, ενώ μία 
άλλη το προσωπικό της τάμπλετ. 

Στάσεις των δασκάλων των ΤΕ απέναντι στη χρησιμότητα των Τ.Π.Ε. στην εκ-
παίδευση των μαθητών τους 

Το σύνολο των εκπαιδευτικών δηλώνει ότι θεωρούν γενικά χρήσιμη και ωφέλιμη την 
προσφορά των Τ.Π.Ε. στους μαθητές τους. Τονίζουν ακόμα την προσφορά των Τ.Π.Ε. 
στο κομμάτι της αξιολόγησης (εντοπισμός των κενών των μαθητών και διόρθωσή τους) 
και της εμπέδωσης της διδακτέας ύλης. Εντούτοις, συγκλίνουν στην άποψη ότι οι 
Τ.Π.Ε. δεν είναι πανάκεια για όλα τα προβλήματα των μαθητών με μαθησιακές δυσκο-
λίες. «Ναι, στην δυσλεξία είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές. Βοηθούν τα δυσλεξικά παιδιά 
να ξεπεράσουν προβλήματα όπως αυτά της ορθογραφίας, της γραφής και της ανάγνωσης, 
και να βελτιώσουν την αυτο-εικόνα και την αυτο-εκτίμησή τους», μας αναφέρει ένας 
δάσκαλος. Ενώ μία δασκάλα αναφέρει ότι χρησιμοποιεί τον υπολογιστή τόσο στη 
γλώσσα όσο και στα μαθηματικά και συμπληρώνει : «Υπάρχουν μαθητές με τους 
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οποίους δεν μπορούμε να δουλέψουμε με άλλο τρόπο γιατί δυσκολεύονται να γράψουν 
και να μιλήσουν καθαρά. Σε ορισμένες βαριές περιπτώσεις -και ευτυχώς σπάνιες- οι Η/Υ 
είναι ένας τρόπος επικοινωνίας μεταξύ μας». Σχετικά με άλλα οφέλη από τη χρήση των 
Τ.Π.Ε., οι πέντε εκπαιδευτικοί έχουν παρατηρήσει ότι οι μαθητές μαθαίνουν να ανα-
μένουν τη σειρά τους, ενδυναμώνεται το ομαδοσυνεργατικό αίσθημα και η αυτοπεποί-
θηση ορισμένων μαθητών που έχουν δυσγραφία, αλλά ενεργοποιείται και ο υγιής α-
νταγωνισμός μεταξύ τους. Επιπλέον οι Τ.Π.Ε. βοηθούν στη διατήρηση της συγκέντρω-
σης της προσοχής των μαθητών σε σύγκριση με τη μη χρήση τους. Ενδιαφέρον προκα-
λεί η απάντηση ενός εκ των πέντε εκπαιδευτικών: «Ναι, είναι χρήσιμα, όμως όχι για 
καθημερινή και πολύωρη χρήση. Μετά από κάποιο σημείο το παιδί δεν σε λαμβάνει υ-
πόψη. Του μιλάς, του δίνεις οδηγίες και αυτό “εκτελεί” με απίστευτη πλήξη και καθόλου 
ενθουσιασμό».  

Παράγοντες που εμποδίζουν τη χρήση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία 

Δύο από τους πέντε δασκάλους δήλωσαν ότι ανασταλτικός παράγοντας για τη χρήση 
των Τ.Π.Ε. είναι η έλλειψη χρόνου. «Συνήθως δεν μου φτάνει η διδακτική ώρα για να 
διδάξω το γνωστικό αντικείμενο που θέλω, οπότε αφαιρώ από το πρόγραμμα το 10λεπτο 
επιβράβευσης- ξεκούρασης για τους μαθητές μου», αναφέρει μία δασκάλα. Ένας άλλος 
συμμετέχων λέει χαρακτηριστικά: «Ενώ ξεκινάμε με τη συμφωνία ότι ο κάθε μαθητής 
θα απασχοληθεί δέκα λεπτά στον Η/Υ, πολλοί μαθητές όταν τελειώσει το δεκάλεπτο δια-
μαρτύρονται, αρνούνται να παραχωρήσουν τη θέση τους στον επόμενο συμμαθητή τους 
κι έτσι υπάρχει καθυστέρηση και αναστάτωση στην τάξη». Μία άλλη δασκάλα αναφέρει 
ότι ο απαρχαιωμένος εξοπλισμός στο ΤΕ την καθιστά πολλές φορές αρνητική στο να 
χρησιμοποιήσει τις Τ.Π.Ε.. «Τρεις στις πέντε φορές που προσπαθούμε να τρέξουμε ένα 
συγκεκριμένο εκπαιδευτικό λογισμικό, ο Η/Υ κολλάει, η οθόνη αναβοσβήνει και αναγκα-
ζόμαστε να κάνουμε συνεχείς επανεκκινήσεις του Η/Υ Αυτό οδηγεί σε αναστάτωση, απώ-
λεια συγκέντρωσης των μαθητών και φυσικά χάσιμο χρόνου». Το ίδιο πρόβλημα αντι-
μετωπίζει και μια άλλη δασκάλα σε άλλο ΤΕ με τον βιντεοπροβολέα. Είναι πάντως 
ενδιαφέρον ότι όλοι οι δάσκαλοι ανέφεραν ότι δεν αντιμετωπίζουν τόσο ιδιαίτερο άγ-
χος με τις Τ.Π.Ε. και τη χρήση τους που να τους αποτρέπει από το να τις χρησιμοποιεί 
στο ΤΕ. Ειδικότερα, ο ένας θεωρεί ότι οι Τ.Π.Ε. βοηθούν στην εξοικονόμηση χρόνου, 
αφού «οι μαθητές μαθαίνουν στον ίδιο χρόνο, μεγαλύτερο όγκο γνώσεων με τη βοήθεια 
των Τ.Π.Ε., παρά χωρίς αυτές». 

Οι απόψεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα της παραδοσιακού τύπου διδα-
σκαλίας συγκριτικά με αυτή της χρήσης Τ.Π.Ε. 

Οι απόψεις όλων συγκλίνουν στο ότι η γνώση χρήσης και ενσωμάτωσης των Τ.Π.Ε. 
πρέπει να αποτελεί ένα από τα βασικά προσόντα των ειδικών παιδαγωγών. Εντούτοις 
θεωρούν εξίσου αποτελεσματική μια διδασκαλία χωρίς τη χρήση των Τ.Π.Ε. με μια 
διδασκαλία με Τ.Π.Ε.. Υποστηρίζουν ακόμα ότι η χρήση των Τ.Π.Ε. δεν μπορεί να 
είναι αποτελεσματική σε όλα τα στάδια της μαθησιακής διαδικασίας, ούτε στη διδα-
σκαλία όλων των γνωστικών αντικειμένων όπως επίσης ότι δεν μπορούν και δεν πρέπει 
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να αντικαταστήσουν τον δάσκαλο. Χαρακτηριστικά αναφέρουν: «Όταν έχεις να διδά-
ξεις τα φωνήεντα στα πρωτάκια, επιβάλλεται να δουλέψεις με υλικά που μπορούν να 
πιάνουν και να μετασχηματίζουν. Για παράδειγμα χρησιμοποιούμε χαρτόνια, κόβουμε 
καρτέλες, τα φτιάχνουμε με πλαστελίνη, τα σχεδιάζουμε, τα αγγίζουμε. Ύστερα από αυτή 
τη προεργασία ο μαθητής πιάνει δειλά το μολύβι για να γράψει». Μια άλλη δασκάλα 
δήλωσε σχετικά : «Δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την παραδοσιακή διδασκαλία, ούτε 
πιο αποτελεσματικές από αυτή είναι», ενώ ένας άλλος : «Ο δάσκαλος πιάνει τον παλμό 
της μάθησης του παιδιού και μπορεί να το βοηθήσει όπου κολλάει, ενώ ο υπολογιστής 
όχι». 

Συμπεράσματα - Προτάσεις 

Αναφορικά με τους τρόπους με τους οποίους οι συγκεκριμένοι δάσκαλοι ενσωματώ-
νουν τις Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία τους, το σύνολο των πέντε δασκάλων χρησιμοποιεί τις 
Τ.Π.Ε. κυρίως ως εργαλείο μάθησης (εκπαιδευτικά λογισμικά, εκπαιδευτικά παιχνίδια) 
και δευτερευόντως ως διδακτικό, εποπτικό και ψυχαγωγικό μέσο. Όλοι τονίζουν τη 
χρησιμότητα τους για την παρουσίαση βίντεο και εικόνων για την εισαγωγή στο και-
νούριο γνωστικό αντικείμενο, αλλά και για την αξιολόγηση και τον έλεγχο της εμπέ-
δωσης της ύλης (Καρασαββίδης & Κόλλιας, 2012). Οι συμμετέχοντες δάσκαλοι έχουν 
όλοι στην κατοχή τους προσωπικό Η/Υ και σύνδεση στο διαδίκτυο, γεγονός που τους 
διευκολύνει αρκετά για την προετοιμασία για το σχολείο. Όπως έχει αποδειχτεί, η ε-
ξοικείωση και εμπειρία με τη χρήση Η/Υ επιδρά θετικά στην ένταξη των Τ.Π.Ε. στη 
διδασκαλία (Williams, 2005). Ως κύριο εργαλείο των Τ.Π.Ε. φάνηκε να χρησιμοποιούν 
τον Η/Υ και διάφορα εκπαιδευτικά λογισμικά που προσφέρει, ενώ δύο μόνο δάσκαλοι 
χρησιμοποιούν επιπλέον τον διαδραστικό πίνακα και το τάμπλετ αντίστοιχα. Οι υπό-
λοιποι δήλωσαν ότι το τμήμα τους δε διαθέτει διαδραστικό πίνακα ενώ οι τρεις είναι 
αρνητικοί στη χρήση του προσωπικού τάμπλετ ή κινητού τους στην τάξη (Pelgrum, 
2001).  

Σχετικά με τις στάσεις των δασκάλων των ΤΕ απέναντι στη χρησιμότητα των Τ.Π.Ε. 
στην εκπαίδευση των μαθητών τους, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας κατα-
γράφουν συνολικά θετικές στάσεις των εκπαιδευτικών, θεωρώντας την αξιοποίηση των 
Τ.Π.Ε. ωφέλιμη και αποτελεσματική διαδικασία για τη διδασκαλία μαθητών με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες. Επιπλέον προκύπτει σύγκλιση των απόψεων στο ότι οι Τ.Π.Ε. 
δεν είναι πάντα μόνο του αποδοτικό μαθησιακό εργαλείο και γίνεται αποτελεσματικό-
τερο μόνο όταν λειτουργεί συνεπικουρώντας την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας. 
Οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν με το ότι οι Τ.Π.Ε. θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με 
κριτική προσέγγιση ως προς την αξιοποίησή τους, να εξυπηρετούν διδακτικούς στό-
χους και να συνοδεύονται από κατάλληλη μεθοδολογία. Σε καμία περίπτωση οι Τ.Π.Ε. 
δεν μπορούν να αντικαταστήσουν άλλες εποικοδομητικές δράσεις όπως για παρά-
δειγμα τις χειροτεχνίες και το θεατρικό παιχνίδι. Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν 
προηγούμενες μελέτες (Bozdoǧan & Özen, 2014;Tezci, 2011).  
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Στην προσπάθειά μας να συνοψίσουμε τους παράγοντες που εμποδίζουν την ενσωμά-
τωση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία των μαθητών των ΤΕ, σύμφωνα με τα υποκείμενα 
της έρευνάς μας, προέκυψαν τέσσερις βασικές κατηγορίες. Ο τεχνολογικός εξοπλισμός 
του σχολείου, ο διδακτικός χρόνος, η συμπεριφορά των μαθητών και οι γνώσεις χρήσης 
τους από του δασκάλους. Η εμπιστοσύνη στη χρήση τους καθώς και η εξοικείωση και 
των πέντε συμμετεχόντων φαίνεται να μην τους δημιουργούν αγχωμένα συναισθήματα. 
Οι τεχνικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στην τάξη δε φαίνεται να 
λειτουργούν ως παράγοντες αποθάρρυνσης. Ένας εκπαιδευτικός απέδωσε τα τεχνικά 
προβλήματα στον απαρχαιωμένο, όπως τον χαρακτήρισε, εξοπλισμό και τόνισε την α-
νάγκη ανανέωσής του. Αναφορές παραπλήσιου περιεχομένου υπάρχουν και σε άλλες 
έρευνες (Williams, 2005). Σχετικά με τον διδακτικό χρόνο, τρία από τα πέντε υποκεί-
μενα της έρευνας σημείωσαν πως η ένταξη των νέων τεχνολογιών απαιτεί αρκετό 
χρόνο που δεν είναι πάντα διαθέσιμος, όπως φάνηκε και σε άλλη έρευνα (Brodin & 
Lindstrand, 2003). Επιπλέον, δύο από τα υποκείμενα δυσκολεύονται από την ανταγω-
νιστική συμπεριφορά ορισμένων μαθητών τους, για τη μονοπώληση της χρήσης του 
μοναδικού Η/Υ της τάξης, ζήτημα που σχετίζεται και με την έλλειψη υλικοτεχνικής 
υποδομής. 

Τέλος, όσον αφορά την ενδεχόμενη βελτίωση κάποιων από τις δεξιότητες των μαθητών 
των ΤΕ, όταν χρησιμοποιούνται οι Τ.Π.Ε., τα αποτελέσματα δείχνουν ότι και οι πέντε 
δάσκαλοι θεωρούν πως και οι δύο τύπου διδασκαλίας (Τ.Π.Ε. & παραδοσιακού τύ-
που)θα πρέπει να συνδυάζονται προκειμένου να επιτευχθούν τα βέλτιστα μαθησιακά 
αποτελέσματα. Είναι ενδιαφέρον ότι το σύνολο των συμμετεχόντων έχουν να αναφέ-
ρουν κάποιο αξιοσημείωτο όφελος που προσφέρουν οι Τ.Π.Ε. σε διάφορα επίπεδα, 
τόσο γνωστικά όσο και ατομικά κατά τη διδασκαλία. Έτσι, κάποιοι αναφέρουν βελτί-
ωση της ομαδικότητας και της αυτοεικόνας των μαθητών (κυρίως σε μαθητές με δυσ-
γραφία) καθώς και της δυνατότητας για ευκολότερη εξατομίκευση της διδασκαλίας 
συγκριτικά με την παραδοσιακή διδασκαλία, ενώ κάποιοι άλλοι τονίζουν ότι οι μαθη-
τές τους παρέμεναν περισσότερη ώρα συγκεντρωμένοι και έδειχναν μεγαλύτερο εν-
θουσιασμό κατά τη διάρκειά της. Τα δεδομένα αυτά επιβεβαιώνουν προηγούμενα ε-
ρευνητικά αποτελέσματα (Ράπτης & Ράπτη, 2003). 
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Περίληψη 

Η έρευνα που αφορά στη βαθμολόγηση της επίδοσης και, πιο συγκεκριμένα, στα κρι-
τήρια βαθμολόγησης μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες είναι περιορισμένη. Για τη 
διερεύνηση των κριτηρίων που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί για τη βαθμολόγηση μα-
θητών με μαθησιακές δυσκολίες στο πλαίσιο της γενικής τάξης, διεξήχθη έρευνα σε 
808 εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης και από τις 13 περιφέρειες της 
χώρας. Οι εκπαιδευτικοί της Α/θμιας Εκπαίδευσης λαμβάνουν υπόψη τους τη συμπε-
ριφορά στην τάξη, την προσπάθεια που καταβάλουν οι μαθητές, καθώς και την επίδοση 
σε ομαδικές ή ατομικές εργασίες. Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί της Β/θμιας εστιάζουν 
στις εργασίες για το σπίτι, τα μικρής διάρκειας τεστ και τα επαναληπτικά διαγωνίσματα 
ή το βαθμό διαγωνίσματος τριμήνου/τετραμήνου. Ως βασικό συμπέρασμα της έρευνας 
αναδεικνύεται το ότι οι προηγούμενες και ερευνητικά θεμελιωμένες καλές πρακτικές 
βαθμολόγησης θα συντελέσουν στην ανάπτυξη ενός πλαισίου κινήτρων για τους μα-
θητές με μαθησιακές δυσκολίες πρός όφελος της σχολικής φοίτησης και της εν γένει 
εκπαιδευτικής τους πορείας. 

Λέξεις-Κλειδιά: Βαθμολόγηση, εκπαιδευτικοί, μαθητές, μαθησιακές δυσκολίες  

Εισαγωγή 

Oι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες που φοιτούν σε τάξεις του γενικού σχολείου και 
βαθμολογούνται με τον ίδιο τρόπο όπως και οι υπόλοιποι συμμαθητές τους, αν και οι 
περισσότεροι περνούν τις τάξεις τους, ωστόσο οι βαθμοί τους είναι χαμηλότεροι συ-
γκριτικά με τους συμμαθητές τους χωρίς δυσκολίες (Donohoe & Zigmond, 1990). Μια 
τέτοια κατάσταση δημιουργεί αίσθημα ματαίωσης για τους μαθητές τους γονείς και 
τους εκπαιδευτικούς τους. Προκειμένου να ξεπεραστούν τα όποια προβλήματα συνδέ-
ονται με τη βαθμολόγηση της επίδοσης μαθητών με δυσκολίες στη μάθηση, έχουν α-
ναπτυχθεί δύο ερευνητικά προγράμματα που υιοθετούν διαφορετικές προσεγγίσεις α-
ναφορικά με προσαρμογές στη βαθμολόγηση μαθητών στην ειδική αγωγή: α) Τα Εξα-
τομικευμένα Σχέδια Βαθμολόγησης των Munk and Bursuk (2004) και β) Το μοντέλο 
βαθμολόγησης σε συνθήκες συνεκπαίδευσης της Jung (2008).  

Στο πλαίσιο εφαρμογής των Εξατομικευμένων Σχεδίων Βαθμολόγησης (Personalized 
Grading Plans - PGPs), ο εκπαιδευτικός συναντάται με τους γονείς και τον μαθητή και 
λειτουργούν μέσω ενός πρωτοκόλλου ως ομάδα. Το αποτέλεσμα είναι είτε μια 
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εξατομικευμένη προσαρμογή στη βαθμολόγηση του μαθητή ή, σε ορισμένες περιπτώ-
σεις, ο προσδιορισμός των άλλων εκπαιδευτικών ή βαθμολογικών προσαρμογών που 
θα εξαλείψουν την ανάγκη για μια εξατομικευμένη εφαρμογή βαθμολόγησης. Η προ-
σαρμογή προστίθεται στο Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του μαθητή και 
υπόκειται σε συνεχή αξιολόγηση. Το πρωτόκολλο PGP περιλαμβάνει οκτώ βήματα 
(Munk & Bursuck, 2004): 1.Καθορισμός σαφούς πλαισίου σε σχέση με τους βαθμούς 
από τον εκπαιδευτικό. 2.Αποσαφήνιση των σκοπών των γονέων και των μαθητών για 
τους βαθμούς. 3.Αμοιβαία συμφωνία για τους σκοπούς που επιτελούν οι βαθμοί. 4.Ε-
ξέταση των χαρακτηριστικών μάθησης των μαθητών και των απαιτήσεων της τάξης. 
Εντοπισμός πιθανών προβλημάτων βαθμολόγησης. 5.Ανασκόπηση του ισχύοντος  συ-
στήματος βαθμολόγησης, και λήψη απόφασης σχετικά με το  εάν ο βαθμός μπορεί να 
είναι υψηλότερος ή / και  να έχει μεγαλύτερη βαρύτητα, αν επιλεγεί τελικώς μια προ-
σαρμογή στο σύστημα βαθμολόγησης. 6.Επιλογή  προσαρμογής τέτοιας που να αντα-
ποκρίνεται στους σκοπούς που έχουν συμφωνηθεί. 7.Τεκμηρίωση την προσαρμογής 
του Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος του μαθητή και έναρξη της εφαρ-
μογής του. 8.Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της προσαρμογής. 

H Jung (2008) πρότεινε ένα μοντέλο βαθμολόγησης σε συνθήκες συνεκπαίδευσης που 
ταιριάζει με το μοντέλο βαθμολόγησης βάσει προτύπων και εστιάζει στην βαθμολό-
γηση των επιτευγμάτων των μαθητών. Το μοντέλο της  Jung έχει συμπεριληφθεί σε 
διάφορες συναφείς έρευνες (π.χ., Jung & Guskey, 2007, 2010) και αποτέλεσε μέρος 
μιας μεγαλύτερης έρευνας με σκοπό  τη μεταρρύθμιση -σε σχέση με τη βαθμολόγηση- 
στην πολιτεία του Κεντάκι των ΗΠΑ (Guskey, Swan, & Jung, 2010). Τα προκαταρ-
κτικά αποτελέσματα από τους 24 εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης στη μελέτη υ-
ποδεικνύουν ότι, παρόλο που οι εκπαιδευτικοί φάνηκαν ικανοί να το χρησιμοποιήσουν 
στο εισαγωγικό εργαστήριο που συμμετείχαν, το εν λόγω μοντέλο βαθμολόγησης δεν 
χρησιμοποιήθηκε πολύ συχνά στην πράξη. Οι γραπτές παρατηρήσεις των εκπαιδευτι-
κών υπεδείκνυαν την ανάγκη για μεγαλύτερη στήριξη στις  καθημερινές αποφάσεις και 
πρακτικές βαθμολόγησης. Η έρευνα σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς κατέληξε στα 
ίδια συμπεράσματα (Guskey et al., 2010) ότι μια αλλαγή φιλοσοφίας, προς μια καλύ-
τερη κατανόηση των διαφορών ανάμεσα στα τρία είδη των στοιχείων που συναποτε-
λούν τη βαθμολογία (βαθμοί για τις διάφορες εργασίες, εκτιμήσεις κατά τη διαδικασία 
μάθησης, όπως η προσπάθεια και κρίσεις σχετικές με την πρόοδο ή βελτίωση) - θα 
έπρεπε να έχουν γίνει απολύτως κατανοητές πριν από την εφαρμογή και ερμηνεία ο-
ποιωνδήποτε τροποποιήσεων των βαθμών. 

Στο πλαίσιο του ελληνικού εκπαιδευτικού συγκείμενου, αρκετοί ερευνητές έχουν α-
σχοληθεί με το ζήτημα της αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών γενικά (Κασσωτά-
κης, 1998∙ Καψάλης, 2006 ∙ Κωνσταντίνου, 2004∙ Ρέλλος, 2003). Κάποιοι μάλιστα 
(Κακανά, 2006∙ Κωνσταντίνου, 2004∙ Λάμνιας,  2006∙ Μαυρογιώργος, 1993∙ Παπα-
κωνσταντίνου, 1993∙ Χιωτάκης, 1999) δεν  παραλείπουν να στηλιτεύσουν τα σοβαρά 
προβλήματα που προκύπτουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, όταν η αξιολόγηση πα-
ραπαίει έξω από κάθε όριο επιστημονικότητας και δεν έχει ως στόχο τη βελτίωση του 
μαθητή. Αντίθετα, σε κάποιες περιπτώσεις, λειτουργεί και τιμωρητικά για το μαθητή. 
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Εκείνο το σημείο που αναδεικνύεται ιδιαίτερα από τους ερευνητές είναι η ασάφεια που 
διατρέχει τον όρο και κυρίως τη διαδικασία προσδιορισμού της επίδοσης στο ελληνικό 
σχολείο. 

Οι καθημερινές πρακτικές αξιολόγησης μέσα στη σχολική τάξη που εφαρμόζει ο εκ-
παιδευτικός ως αξιολογητής, έχουν ιδιαίτερο αντίκτυπο στους μαθητές. Πιθανή αρνη-
τική αξιολόγηση του μαθητή μπορεί να επιφέρει σοβαρό πλήγμα στην πορεία της σχο-
λικής του φοίτησης, ιδιαίτερα όταν γίνεται δημόσια και περιλαμβάνει υποτιμητικά σχό-
λια (Γκότοβος, 2002). Αντίθετα ο σεβασμός στην ατομικότητα του μαθητή από την 
πλευρά του εκπαιδευτικού και η παροχή ανεμπόδιστης δυνατότητας συμμετοχής του 
στις διαδικασίες της τάξης, έχει βρεθεί ότι επηρεάζει ιδιαίτερα θετικά τη μαθητική ε-
πίδοση κυρίως των «αδύνατων» μαθητών. Σ’ αυτή την κατηγορία μπορούμε να εντά-
ξουμε και τους  μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (Black & William, 1998). Προς 
επίρρωση  των παραπάνω οι Stiggins and Chappuis (2005) αλλά και η Shepard (2006), 
σημειώνουν ότι οι ενισχυτικές αλλά και οι ακριβείς αξιολογικές κρίσεις λειτουργούν 
επικουρικά στην επίδοση των μαθητών και δη εκείνων με χαμηλή επίδοση. Η κυρίαρχη 
τεχνική αξιολόγησης της επίδοσης -με αντίκτυπο και στη βαθμολόγηση- στη χώρα μας 
είναι οι ερωτήσεις, οι οποίες συχνά προσδιορίζονται στενά από τη διδακτέα ύλη (Μα-
τσαγγούρας, 1987). Κάτω από αυτές τις συνθήκες αντιστοιχεί λιγότερος χρόνος για 
τους «αδύναμους» μαθητές σε αντίθεση με εκείνους που παρουσιάζουν υψηλή επίδοση 
και οι οποίοι γίνονται συχνότερα δέκτες ερωτήσεων (Μπίκος, 2004).       

Μολονότι η εγχώρια όσο και διεθνής έρευνα έχει εστιάσει σε θέματα εκπαιδευτικής 
αξιολόγησης μαθητών με δυσκολίες στη μάθηση και προσαρμογή τόσο στην ειδική 
αγωγή όσο και στην ενταξιακή εκπαίδευση (π.χ. Αγαλιώτης, 2011), παρόλα αυτά η 
έρευνα που αφορά στα κριτήρια βαθμολόγησης μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες που 
φοιτούν στο πλαίσιο της σχολικής τάξης και δη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Αθμια 
και Β/θμια), με εξαίρεση τα μοντέλα των Munk and Bursuk (2004) και Jung (2008), 
είναι περιορισμένη. Ως εκ τούτου, αποκτά ιδιαίτερο ερευνητικό όσο και πρακτικό εν-
διαφέρον η διερεύνηση των κριτηρίων που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και 
Β/θμιας εκπαίδευσης προκειμένου να βαθμολογήσουν την επίδοση μαθητών με μαθη-
σιακές δυσκολίες.     

Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των κριτηρίων που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτι-
κοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να βαθμολογήσουν τους μαθητές 
με μαθησιακές δυσκολίες στο πλαίσιο της γενικής τάξης. Επιμέρους στόχοι αποτελεί 
το αν οι πρακτικές αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα με τη βαθμίδα (Α/θμια ή Β/θμια) 
που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί.  

Μέθοδος 

Στην έρευνα συμμετείχαν 808 εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης και 
από τις 13 περιφέρειες της χώρας, εξαιρουμένων εκείνων που υπηρετούσαν σε δομές 
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Από αυτούς, 465 (58 %) υπηρετούσαν σε δημοτικά 
σχολεία και  343  (42 %) σε Γυμνάσια και Λύκεια. Ειδικότερα το 21% υπηρετούσε σε 
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Γυμνάσια και το 18% σε Λύκεια. Οι γυναίκες αποτελούσαν το 66 % του συνολικού 
δείγματος και οι άντρες το 34 %. Η μέση τιμή της ηλικίας των συμμετεχόντων αντι-
στοιχούσε στα 39,9 έτη. Το 32% είχε προϋπηρεσία στην εκπαίδευση 2-8 έτη.  Όσον 
αφορά στην υπηρεσιακή θέση το 80% ήταν μόνιμοι και το 18% αναπληρωτές εκπαι-
δευτικοί. 236 εκπαιδευτικοί δηλώνουν κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος. Σχετικά με 
την έδρα του σχολείου το 44% του δείγματος δηλώνει ότι το σχολείο βρίσκεται σε 
πρωτεύουσα νομού, το 27% σε πόλη εκτός της πρωτεύουσας ενώ το 29% σε δημοτική 
τοπική ενότητα.  

Η συλλογή των δεδομένων έγινε μέσω ερωτηματολογίου αυτοαναφοράς με ερωτήσεις 
κλειστού τύπου. Της αποστολής είχε προηγηθεί τηλεφωνική ενημέρωση και αποδοχή 
της συμμετοχής από τη διεύθυνση του σχολείου. Τον πληθυσμό της παρούσας έρευνας 
αποτέλεσαν οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τις 
13 περιφέρειες της Ελληνικής Επικράτειας. Το δείγμα της συγκεκριμένης έρευνας επι-
λέχθηκε μέσα από δειγματοληψία κατά συστάδες με δειγματοληπτική μονάδα το σχο-
λείο. Από το σύνολο των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας επιλέχθηκαν 
τυχαία 100 σχολεία Πρωτοβάθμιας και 100 σχολεία Δευτεροβάθμιας με 2424 εν υπη-
ρεσία εκπαιδευτικούς. Ωστόσο, επεστράφησαν 1085 ερωτηματολόγια με το ποσοστό 
απαντήσεων (response rate) να ανέρχεται στο 44,8%. Από τα 1085 πλήρη ήταν τα 808, 
τα οποία τελικά συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα και αποτέλεσαν το δείγμα αυτής.  

Για τη διερεύνηση των κριτηρίων βαθμολόγησης που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί της 
έρευνας, χρησιμοποιήθηκαν 10 ερωτήσεις που αφορούν σε αντίστοιχα κριτήρια, δια-
βαθμισμένες σε 4βαθμη κλίμακα (1=Δεν λαμβάνω καθόλου υπόψη έως 4= Λαμβάνω 
πολύ υπόψη) του ερωτηματολογίου “Marking Questionnaire for Secondary School 
Teachers” του  Terwilliger (1966) και αποδόθηκαν στα ελληνική γλώσσα με τη μέθο-
δος της διπλής μετάφρασης (back translation). Στο ερωτηματολόγιο επισημαίνονταν 
ότι οι ερωτήσεις αναφέρονται στη βαρύτητα που αποδίδουν οι εκπαιδευτικοί στους πα-
ράγοντες που αφορούν στον καθορισμό της βαθμολόγησης και των τελικών βαθμών 
(ανάλογα με τη διατύπωση της ερώτησης) μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες διαγνω-
σμένες από επίσημο φορέα, στην περίοδο ενός τριμήνου/τετραμήνου. Οι ερωτήσεις έ-
χουν ως εξής: 1. Πόσο λαμβάνετε υπόψη τη  συμπεριφορά στην  τάξη (π.χ. το να  δη-
μιουργεί ένας μαθητής αναστάτωση ή να είναι συνεργάσιμος ); 2. Πόσο λαμβάνετε υπόψη 
την αδικαιολόγητη απουσία ή αργοπορία; 3. Πόσο λαμβάνετε υπόψη την «προσπάθεια»; 
4. Πόσο λαμβάνετε υπόψη τις εργασίες για το σπίτι; 5. Πόσο λαμβάνετε υπόψη τους βαθ-
μούς σε τεστ (μικρότερα των 15 λεπτών); 6. Πόσο λαμβάνετε υπόψη τους βαθμούς σε 
επαναληπτικό διαγώνισμα; 7. Πόσο λαμβάνετε υπόψη την επίδοση στην τάξη (δηλ., προ-
φορική εξέταση, συμμετοχή στο μάθημα, κ.λπ.); 8. Πόσο λαμβάνετε υπόψη εργασίες που 
έχουν γίνει σε προηγούμενα τρίμηνα/τετράμηνα για τον καθορισμό των βαθμών ενός τρι-
μήνου/τετραμήνου που μόλις τελείωσε (π.χ σε ποια έκταση βαθμοί που δόθηκαν στο δεύ-
τερο τρίμηνο/τετράμηνο λαμβάνουν υπόψη εργασίες που έγιναν στο πρώτο τρίμηνο/τε-
τράμηνο; 9. Πόσο λαμβάνετε υπόψη το βαθμό του διαγωνίσματος του τριμήνου /τετρα-
μήνου, στον καθορισμό του τελικού βαθμού που αφορά στο συγκεκριμένο τρίμηνο/ 
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τετράμηνο; 10. Πόσο λαμβάνετε υπόψη άλλες εργασίες που έχετε αναθέσει(ομαδικές ή 
ατομικές), στον καθορισμό της τελικής βαθμολογίας; 

Η εισαγωγή και στατιστική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας πραγματοποιήθηκε 
με τη χρήση του λογισμικού IBM SPSS Statistics 23 for Windows.  

Αποτελέσματα 

Οι εκπαιδευτικοί της Α/θμιας λαμβάνουν υπόψη για τον καθορισμό της βαθμολόγησης 
τη συμπεριφορά στην τάξη (π.χ. το να δημιουργεί ένας μαθητής αναστάτωση ή να μην 
είναι συνεργάσιμος) σε μεγαλύτερο βαθμό συγκριτκά με τους συναδέλφους τους στη 
Β/θμια Εκπαίδευση [t (720,364)=3,005, p=0,003, Cohen’s d=0,221, Α/θμια: 
Μ.Τ.=2,88, Τ.Α.=0,80  Β/θμια Μ.Τ.=2,70, Τ.Α.=0,83]. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί της 
Α/θμιας, συγκριτικά με τους υπηρετούντες στη Β/θμια συναδέλφους τους, λαμβάνουν 
υπόψη σε μεγαλύτερο βαθμό την προσπάθεια που καταβάλουν οι μαθητές με μαθησια-
κές δυσκολίες [t (634,222)=2,829, p=0,005, Cohen’s d=0,218, Α/θμια: Μ.Τ.=3,89, 
Τ.Α.=0,36  Β/θμια Μ.Τ.=3,80, Τ.Α.=0,46]. Ομοίως, οι εκπαιδευτικοί της Α/θμιας λαμ-
βάνουν περισσότερο υπόψη άλλες ομαδικές ή ατομικές εργασίες που έχουν αναθέσει 
για τον καθορισμό της βαθμολογίας σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες [t (806)=-
2,039, p=0,042, Cohen’s d=0,151, Α/θμια: Μ.Τ.=3,19, Τ.Α.=0,55  Β/θμια Μ.Τ.=3,27, 
Τ.Α.=0,51]. 

Οι εκπαιδευτικοί της Β/θμιας, συγκριτικά με τους συναδέλφους τους στην Α/θμια, λαμ-
βάνουν σε μεγαλύτερο βαθμό υπόψη τις εργασίες για το σπίτι [t (804)=-6,015, p<0,001, 
Cohen’s d=0,427, Α/θμια: Μ.Τ.=2,91, Τ.Α.=0,68  Β/θμια Μ.Τ.=3,19, Τ.Α.=0,63], όπως 
επίσης και τους βαθμούς σε τεστ μικρότερων των λεπτών [t (726,084)=-3,428, p=0,001, 
Cohen’s d=0,244, Α/θμια: Μ.Τ.=2,71, Τ.Α.=0,65  Β/θμια Μ.Τ.=2,87, Τ.Α.=0,66], τους 
βαθμούς σε επαναληπτικό διαγώνισμα [t (804)=-2,683, p=0,197, Cohen’s d=0,197, 
Α/θμια: Μ.Τ.=2,99, Τ.Α.=0,68  Β/θμια Μ.Τ.=3,12, Τ.Α.=0,64], καθώς και το βαθμό 
διαγωνίσματος τριμήνου/τετραμήνου για τον καθορισμό βαθμολογίας στο συγκεκρι-
μένο τετράμηνο [t (786,146)=-3,538, p<0,001, Cohen’s d=0,256, Α/θμια: Μ.Τ.=2,72, 
Τ.Α.=0,63  Β/θμια Μ.Τ.=2,87, Τ.Α.=0,54]. 

Συζήτηση 

Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση των κριτηρίων που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτι-
κοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να βαθμολογήσουν τους μαθητές 
με μαθησιακές δυσκολίες στο πλαίσιο της γενικής τάξης. 

Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στη Β/θμια δηλώνουν ότι λαμβάνουν αρκετά υπόψη 
τις εργασίες στο σπίτι και στο σημείο αυτό εντοπίστηκε και η μεγαλύτερη τιμή του 
μεγέθους επίδρασης της διαφοράς με τους εκπαιδευτικούς της Α/θμιας (σύμφωνα με 
το δείκτη Cohen’s d). Η άποψή τους στηρίζεται στη λογική του ότι προβλέπεται με 
σαφήνεια το πλαίσιο αξιολόγησης για τη Β/θμια εκπαίδευση και ειδικότερα για το Λύ-
κειο στο Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) υπ’ αριθ. 60/2006, άρθρο 7, παρ. 1, όπου γίνεται 
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εκτενής αναφορά στις εργασίες που εκτελεί στο σπίτι ή στο σχολείο ο μαθητής. Ειδικά 
για τις εργασίες στο σπίτι στο Δημοτικό η λογική είναι εντελώς αντίθετη, αφού αναφέ-
ρεται να αποφεύγονται οι κατ’ οίκον εργασίες (ΥΠΕΠΘ, 2005). Ωστόσο, σύμφωνα με 
τα ευρήματα της έρευνας του Δαρβούδη (2010) που αφορούσε στις κατ’ οίκον εργασίες 
μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, οι μαθητές αυτοί αντιμετωπίζουν πολύ περισσό-
τερα προβλήματα στη διεκπεραίωση αυτών των εργασιών σε σχέση με τους συμμαθη-
τές τους που δεν έχουν μαθησιακές δυσκολίες. Επιπλέον, οι μαθητές με μαθησιακές 
δυσκολίες, αν και αφιερώνουν τον ίδιο ή και περισσότερο κάποιες φορές χρόνο για 
μελέτη συγκριτικά με μαθητές χωρίς μαθησιακές δυσκολίες, εν τέλει οι περισσότεροι 
δεν καταφέρνουν να ολοκληρώσουν παρά ένα μικρό μέρος των εργασιών τους. Με 
βάση τα παραπάνω δεδομένα, οι κατ’οίκον εργασίες κάθε άλλο παρά βοηθητικές μπο-
ρεί να είναι για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες που φοιτούν στη Β/θμια Εκπαί-
δευση.   

Οι εκπαιδευτικοί της Β/θμιας λαμβάνουν υπόψη τους τα τεστ και τα διαγωνίσματα σε 
μεγαλύτερο βαθμό από τους συναδέλφους τους στην Α/θμια. Αυτό το εύρημα συμφω-
νεί με τα συμπεράσματα της Brookhart (1994), ότι δηλαδή οι μετρήσιμες επιδόσεις και 
ιδιαίτερα τα τεστ, είναι σημαντικοί συντελεστές των βαθμών και ότι οι εκπαιδευτικοί 
στο Δημοτικό στηρίζονται περισσότερο σε  ανεπίσημες αποδείξεις και την παρατή-
ρηση, ενώ οι καθηγητές δευτεροβάθμιας χρησιμοποιούν γραπτά τεστ επίδοσης αλλά 
και  γραπτές εργασίες στη βαθμολόγηση. Οι παραδοσιακές μορφές αξιολόγησης όπως 
τεστ,  εργασίες στην τάξη, και κατ' οίκον εργασίες, είναι οι πλέον χρησιμοποιούμενες 
πρακτικές βαθμολόγησης (Feldman, Allibrandi, & Kropf, 1998). Στοιχείο προβλημα-
τισμού αποτελεί το γεγονός ότι έρευνες αποδεικνύουν ότι τα τεστ-δοκιμασίες που προ-
ετοιμάζονταν από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς ήταν  συχνά πλημμελούς κατα-
σκευής και τα αποτελέσματα ερμηνεύονταν συνήθως λανθασμένα (Boothroyd, 
McMorris, & Pruzek, 1992·  Daniel & King, 1998· Hills, 1991· Marso & Pigge, 1993), 
θίγοντας με αυτό τον τρόπο την αξιοπιστία των βαθμών. Άλλωστε σύμφωνα με τη 
Brookhart (2001) οι εκπαιδευτικοί δεν διαθέτουν επαρκή τεχνογνωσία στην κατασκευή 
τεστ  και δεν χρησιμοποιούν πάντα έγκυρες πρακτικές βαθμολόγησης. Τα ευρήματα 
της παρούσας έρευνας φαίνεται να βρίσκονται σε συμφωνία με έρευνα του Παιδαγω-
γικού Ινστιτούτου (σημερινό ΙΕΠ) το 2005-2006 (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2008)  στην 
οποία προέκυψε ότι ένα πολύ υψηλό ποσοστό (89%) του συνόλου των εκπαιδευτικών 
του δείγματος, ανεξαρτήτως βαθμίδας, χρησιμοποιούσε τις παραδοσιακές μεθόδους 
συλλογής αξιολογικών πληροφοριών (προφορικά, test). Ένα επίσης πολύ υψηλό ποσο-
στό (86%) εκπαιδευτικών του δείγματος στη Β/θμια, χρησιμοποιούσε την «κλασική» 
μέθοδο των διαγωνισμάτων, σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς της Α/θμιας, όπου τα 
διαγωνίσματα δεν είναι υποχρεωτικά. Παράλληλα, ένα πολύ υψηλό ποσοστό εκπαιδευ-
τικών εστίαζε την αξιολόγηση στις εργασίες των μαθητών. Τα ποσοστά αυτά μειώνο-
νταν αισθητά στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούσαν σε Λύκεια.  

Οι εκπαιδευτικοί της Α/θμιας ως κριτήριο βαθμολόγησης λαμβάνουν τόσο τη συμπε-
ριφορά του μαθητή στην τάξη, όσο και την προσπάθεια που αυτός καταβάλλει.  Σε 
αντίστοιχα συμπεράσματα κατέληξε και η έρευνα των Stiggins, Frisbie, and Griswold 
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(1989), όπου οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούσαν  μεγάλη  ποικιλία προσεγγίσεων σχε-
τικών με τη βαθμολόγηση, επιδιώκοντας οι βαθμοί τους να αντανακλούν με δίκαιο 
τρόπο τόσο την προσπάθεια όσο και την επίδοση, σε αντίθεση με τη συνιστώμενη πρα-
κτική. Η Brookhart (1991), επισήμανε ότι η βαθμολόγηση συχνά αποτελεί ένα "συνον-
θύλευμα" της συμπεριφοράς, της προσπάθειας και της επίδοσης. Η ίδια σε ανασκόπηση 
της σχετικής βιβλιογραφίας αναφέρει ότι η προσπάθεια και η ικανότητα των μαθητών 
χρησιμοποιούνται ευρέως στη διαδικασία της απόδοσης βαθμών, ότι οι πρακτικές βαθ-
μολόγησης των εκπαιδευτικών δεν είναι συνεπείς με τις συστάσεις των ειδικών και 
υπάρχει ιδιαίτερη σύγχυση σε σχέση με τους όρους προσπάθεια-επίδοση. Πράγματι, η 
παράμετρος της προσπάθειας εμπεριέχει έντονο το στοιχείο της υποκειμενικότητας και 
δε βασίζεται σε κάποια επιστημονική παραδοχή. Σε προηγούμενη έρευνα των Frary, 
Cross, and Weber (1993), το 66% των εκπαιδευτικών δηλώνει ότι εξαιρετικά χαμηλή 
ή υψηλή προσπάθεια από την πλευρά του μαθητή θα πρέπει να αναγνωριστεί μέσω της 
«ρύθμισης» του τελικού βαθμού. Διαφοροποίηση εντοπίζεται στην έρευνα των Truog 
and Friedman (1996), η οποία παρόλο που επιβεβαιώνει περαιτέρω ότι η βαθμολόγηση 
αποτελεί ένα συνονθύλευμα επιμέρους παραγόντων (hodgepodge grading), κατέληξε 
ότι μόνο 9% των εκπαιδευτικών υιοθετούσε το κριτήριο της προσπάθειας κατά τη βαθ-
μολόγηση. Στην περίπτωση του δημοτικού σχολείου η κατάσταση είναι ομολογουμέ-
νως ιδιαίτερη αφού, σύμφωνα με το Π.Δ. υπ’ αριθ. 462/1991, οι μαθητές στο Δημοτικό 
Σχολείο προάγονται ακωλύτως, ενώ επανάληψη της τάξης είναι δυνατή μετά από διε-
ξοδική συζήτηση του δασκάλου με τους γονείς και, αν κριθεί χρήσιμο, ύστερα από 
γραπτή συναίνεση των γονέων. Το σχολείο γίνεται φορέας κοινωνικής επιλογής στο 
παρόν και στο μέλλον, αναπαράγει την κοινωνική ανισότητα, ενώ η ταξινόμηση που 
γίνεται στο σχολείο δεν ανατρέπεται εφ’ όρου ζωής. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν την 
προσπάθεια ως έναν τρόπο για να εκτιμήσουν την κινητοποίηση και την εμπλοκή των 
μαθητών που αποτιμώνται ιδιαίτερα στη φιλοσοφία πολλών εκπαιδευτικών για τη δι-
δασκαλία (McMillan,  2001). 

Συμπερασματικά, τα ευρήματα της έρευνας δεν απέχουν από την προγενέστερη ανα-
σκόπηση του Airasian (1984), σύμφωνα με την οποία επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτι-
κοί επικεντρώνονται σε σχέση με την αξιολόγηση στην τάξη τους σε δύο τομείς: την 
ακαδημαϊκή επίδοση και την κοινωνική συμπεριφορά. Στην πρώτη περίπτωση εμπί-
πτουν οι εκπαιδευτικοί Β/θμιας της έρευνας, τα κριτήρια βαθμολόγησης των οποίων 
αντανακλούν τον εξετασιοκεντρικό και γνωσιοκεντρικό χαρακτήρα και προσανατολι-
σμό που «παραδοσιακά» χαρακτηρίζει τη βαθμίδα στην οποία υπηρετούν. Η δεύτερη 
περίπτωση αντανακλά τις πρακτικές που εφαρμόζουν κυρίως οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας 
της έρευνας στο βαθμό ενδεχομένως που τα κριτήρια βαθμολόγησης να αποκτούν δια-
φορετικό προσανατολισμό, τέτοιο που να ερμηνεύει την έρευνα των Zbainos and 
Hallam (2002) σύμφωνα με την οποία φάνηκε ότι οι βαθμοί που δίνονται στο Δημοτικό 
Σχολείο είναι σχεδόν ισοπεδωτικά υψηλοί, ώστε να τίθεται σε αμφισβήτηση η σκοπι-
μότητα ύπαρξής τους. Αν και φαινομενικά ο χώρος της Α/θμιας μοιάζει πιο «φιλικός» 
για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ως πρός τη βαθμολόγηση της επίδοσής τους 
συγκριτκά με εκείνον της Β/θμιας, χρειάζεται να ληφθούν πρωτοβουλίες για προσαρ-
μογές στη βαθμολόγηση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στο πλαίσιο της γενικής 
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τάξης έχοντας ως πρότυπο προηγούμενες καλές πρακτικές. Ως εκ τούτου, μελλοντικές 
έρευνες οφείλουν να εστιάσουν στην εφαρμογή ή/και ανάλογη προσαρμογή των Εξα-
τομικευμένων Σχεδίων Βαθμολόγησης των Munk and Bursuk (2004) και του μοντέλου 
βαθμολόγησης σε συνθήκες συνεκπαίδευσης της Jung (2008), προκειμένου να αναπτυ-
χθεί ένα πλαίσιο κινήτρων για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες πρός όφελος της 
σχολικής τους φοίτησης και της εν γένει εκπαιδευτικής τους πορείας. 
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Η συμβολή της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση στην ανάπτυξη της αυτοα-
ντίληψης σε παιδιά με νοητική υστέρηση: Μια έρευνα δράσης στο Ειδικό Δημο-

τικό Σχολείο Άργους 
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Περίληψη 
H Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα κάνει τα πρώτα της βήματα τον 20ο αιώνα με την ίδρυση 
ειδικών δομών, στοχεύοντας στην ένταξη και στην επαγγελματική κατάρτιση των ατό-
μων με ειδικές ανάγκες. Η συμμετοχή και η πρόσβαση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες εκφράζουν ξεκάθαρα το νόημα της ένταξης. Το εκπαιδευτικό δράμα κατατάσ-
σεται σε μια παιδαγωγική, που χρησιμοποιώντας το συμβολικό παιχνίδι, ενισχύει τους 
μαθητές με ειδικές ανάγκες να μεταλλάξουν τη ζωή τους και να ενταχθούν στη σημε-
ρινή κοινωνία. Η παρούσα έρευνα αποτελεί μια μελέτη για τη συμβολή της Δραματική 
Τέχνης στην Εκπαίδευση στην ανάπτυξη της αυτοαντίληψης παιδιών με ελαφρά νοη-
τική υστέρηση στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Άργους. Η μεθοδολογική προσέγγιση 
στηρίχθηκε στην έρευνα δράσης και πραγματοποιήθηκε στο Ειδικό Δημοτικό Άργους 
κατά το σχολικό έτος 2016-2017. Πραγματοποιήθηκαν δεκαέξι θεατροπαιδαγωγικές 
παρεμβάσεις σε 6 μαθητές με ελαφρά νοητική υστέρηση ηλικίας 9-12 ετών. Στηριχτή-
καμε στην τριγωνοποίηση χρησιμοποιώντας ποσοτικά και ποιοτικά εργαλεία συλλογής 
δεδομένων. Τα ποσοτικά ευρήματα φανέρωσαν στατιστικά μη σημαντική διαφορά 
στην αυτοαντίληψη των μαθητών ενώ τα ποιοτικά κατέδειξαν θετική μεταβολή σε αρ-
κετούς τομείς της προσωπικότητας των μαθητών.  
 
Λέξεις-Κλειδιά: δραματική τέχνη, αυτοαντίληψη, νοητική υστέρηση, ειδική αγωγή, 
τέχνη 

Εισαγωγή 

Εύστοχα αναφέρει η Sue Jennings (2005) ότι η θεατρική τέχνη είναι αναγκαία ως μέσο 
μεταμόρφωσης, με στόχο οι άνθρωποι να βρουν λύσεις στους προβληματισμούς τους 
(Jennings, 2005:17). 
Το εκπαιδευτικό δράμα δίνει έναν ελεύθερο χώρο στους μαθητές με ή χωρίς ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες για να συμβεί η καλύτερη γνωριμία με τον εαυτό τους και αυτό 
γίνεται εφικτό μέσα από τις μετασχηματιστικές δραστηριότητες του δραματικού παι-
χνιδιού. Ο ερευνητικός μας προβληματισμός έγκειται στο γεγονός πως τα παιδιά με 
νοητική υστέρηση δυσκολεύονται να αποδώσουν τη γνώση για τον εαυτό τους, καθώς 
η αυτοαντίληψη είναι εξ ορισμού μια δύσκολη έννοια για όλους μας. Η επίγνωση του 

29

_____________________________________________________________________________________________________ 
EducatioNext

 
 

Τεύχος 1ο - Ιανουάριος 2019



εαυτού, το «γνώθι σαυτόν» όπως την ονόμασε και ο Σωκράτης δεν είναι κάτι εύκολα 
αντιληπτό. Επιπρόσθετα το γεγονός ότι οι μαθητές μας δεν είχαν έρθει ποτέ σε επαφή 
με το εκπαιδευτικό δράμα ήταν για εμάς, ένας επιπρόσθετος λόγος να κινηθούμε σε 
αυτό το πλαίσιο. 
Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας, παραθέτουμε τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, στο 
δεύτερο κεφάλαιο αναφέρουμε τη μεθοδολογία που ακολουθήσαμε, στο τρίτο παραθέ-
τουμε την ανάλυση των δεδομένων μέσα από τα οποία προκύπτουν τα ευρήματά μας 
από το συνδυασμό της μικτής προσέγγισης, και τέλος το τέταρτο κεφάλαιο της παρού-
σας μελέτης περιλαμβάνει τα συμπεράσματα και τη συζήτηση αναφορικά με το θέμα 
που εξετάσαμε. 

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση 

Η Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση (D. i. E = Drama in Education), είναι μια και-
νούρια μορφή του θεάτρου με σαφή παιδαγωγικό σκοπό. Εισάγει ασκήσεις και τεχνικές 
από τη θεατρική τέχνη, καθώς και από το ψυχόδραμα, τις οποίες αξιοποιεί με κριτήριο 
τις ανάγκες και τους στόχους που έχει θέσει. (Κοντογιάννη, 2012: 69). H Δραματική 
Τέχνη διαφοροποιείται από το θέατρο καθώς στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στον αυτο-
σχεδιασμό και δεν έχει αυτοσκοπό την παρουσίαση παράστασης σε εξωτερικό κοινό. 
(Αυδή, & Χατζηγεωργίου, 2007). Επιπρόσθετα ονομάζεται και παιδαγωγικό δράμα, 
«pedagogical drama» ή διαδικαστικό δράμα «process drama» (Schonmann, 2005: 32-
33). 

Ειδική Αγωγή, Τέχνες και Δραματική Τέχνη 

H ζωή στο σχολείο και ειδικότερα σε μια τάξη ειδικού σχολείου μπορεί να μετατραπεί 
σε ένα θέατρο μέσα από το οποίο κατακτιέται η ζωή. Η ενασχόληση με τη Δραματική 
Τέχνη στην Εκπαίδευση οδηγεί τα παιδιά να ανακαλύπτουν άγνωστες πτυχές της ζωής 
και να ενώνονται ανεξάρτητα από τις ατομικές σωματικές ή διανοητικές τους διαφορές 
(Kempe, 2005:21-23). 

Νοητική Υστέρηση 

Η νοητική υστέρηση αποτελεί μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από νοητική ανε-
πάρκεια και χρονικά τοποθετείται στα πρώτα χρόνια της ανθρώπινης ύπαρξης (Πολυ-
χρονοπούλου, 2003). Ο ορισμός που δίνεται από τον Αμερικανικό Σύνδεσμο Νοητικής 
Υστέρησης των Η.Π.Α (A.A.M.D. – American Association on Mental Deficiency) υ-
ποστηρίζει ότι η νοητική υστέρηση αναφέρεται σε υπαρκτά ελλείμματα στην προσαρ-
μοστική συμπεριφορά του ατόμου και στη σοβαρή, υπό του μέσου όρου, γενική πνευ-
ματική λειτουργία και εκδηλώνεται κατά την περίοδο της ανάπτυξης του ανθρώπου 
(Grossman, & Hart, 1983:42-43). 

Αυτοαντίληψη 
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O Rogers (1951:3-5), υποστήριξε πως η αυτοαντίληψη είναι «μια οργανωμένη σύνθεση 
αντιλήψεων για τον εαυτό» και είναι σε θέση να ασκεί έλεγχο σε μεγάλο βαθμό στον 
τρόπο με τον οποίο ενεργεί και συμπεριφέρεται ένας άνθρωπος, ενώ ενισχύει την αυ-
τοπραγμάτωσή του. 

Μεθοδολογία της έρευνας 

Σκοπός και στόχοι της έρευνας 

Σκοπός μας ήταν να διερευνήσουμε αν η εφαρμογή της Δραματικής Τέχνης στην Εκ-
παίδευση σε παιδιά με νοητική υστέρηση, συνέβαλε στη ανάπτυξη της αυτοαντίληψης 
τους.Οι επιμέρους στόχοι ήταν να εξετάσουμε εάν, μέσω των δεκαέξι (16) θεατροπαι-
δαγωγικών προγραμμάτων παρουσίασε βελτίωση η αυτοαντίληψη των συμμετεχόντων 
αναφορικά με τη σχολική ικανότητα, τις σχέσεις με τους συνομηλίκους, τη σωματική 
ικανότητα και τις σχέσεις με τη μητέρα. 

Ερευνητικά ερωτήματα 

1ο Ερευνητικό ερώτημα: Ποια είναι η αυτοαντίληψη παιδιών με νοητική υστέρηση η-
λικίας 9-12 που φοιτούν σε Ειδικό Δημοτικό Σχολείο; 

2ο Ερευνητικό ερώτημα: Υπάρχει διαφοροποίηση της αυτοαντίληψης παιδιών με νοη-
τική υστέρηση ηλικίας 9-12 ετών που φοιτούν σε Ειδικό Δημοτικό Σχολείο μετά την 
εφαρμογή παρεμβάσεων Δραματικής Τέχνης; 

Ερευνητικές Υποθέσεις 

1η Ερευνητική υπόθεση: Οι συμμετέχοντες θα βελτιωθούν στη σχολική ικανότητα έ-
πειτα από την διεξαγωγή των δεκαέξι θεατρικών εργαστηρίων. 

 2η Ερευνητική υπόθεση: Οι συμμετέχοντες μαθητές θα βελτιωθούν στις σχέσεις με 
τους συνομηλίκους έπειτα από την διεξαγωγή των δεκαέξι θεατρικών εργαστηρίων. 

3η Ερευνητική υπόθεση: Οι συμμετέχοντες μαθητές θα βελτιωθούν στη σωματική ικα-
νότητα έπειτα από την διεξαγωγή των δεκαέξι θεατρικών εργαστηρίων. 

4η Ερευνητική υπόθεση: Οι συμμετέχοντες μαθητές βελτιωθούν στις σχέσεις με τη μη-
τέρα έπειτα από την διεξαγωγή των δεκαέξι θεατρικών εργαστηρίων. 

Ερευνητικό πληθυσμός- Δείγμα  

Ο πληθυσμός της παρούσας έρευνας ήταν οι 42 μαθητές που φοιτούσαν στο 6/θεσιο 
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Άργους, κατά το σχολικό έτος 2016-2017 (n=42). Το δείγμα 
μας αποτέλεσαν 6 μαθητές του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Άργους (s=6), 4 αγόρια 
και 2 κορίτσια ελληνικής καταγωγής, ηλικίας 9-12 ετών με ελαφριά νοητική υστέρηση. 
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Ερευνητική Προσέγγιση: ποσοτική, ποιοτική και μεικτή έρευνα 

Με σκοπό την καλύτερη κατανόηση και διερεύνηση του θέματός μας, επιλέξαμε τη 
μικτή μέθοδο έρευνας, χρησιμοποιώντας τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά εργαλεία 
συλλογής δεδομένων. 

Ερευνητική Στρατηγική: Έρευνα Δράσης 

 Η έρευνα δράσης αποτέλεσε την καταλληλότερη επιλογή μεθόδου για την έρευνα της 
μεταπτυχιακής μας εργασίας. Ήταν η καλύτερη επιλογή για το πλαίσιο που πραγματο-
ποιήθηκε (ειδικό δημοτικό σχολείο) και ο διπλός ρόλος μας (ερευνήτρια-εκπαιδευτι-
κός) ταίριαζε απόλυτα στη διεκπεραίωση των εργαστηρίων μας.  

Ανεξάρτητη και εξαρτημένη μεταβλητή 

Η ανεξάρτητη μεταβλητή της έρευνάς μας ήταν η Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση 
και η εξαρτημένη μεταβλητή ήταν η αυτοαντίληψη παιδιών με νοητική υστέρηση.  

Τριγωνοποίηση 

Στην ερευνά μας χρησιμοποιήσαμε την τριγωνοποίηση με σκοπό την εγκυρότερη εύ-
ρεση των αποτελεσμάτων. Κάναμε χρήση τεσσάρων εργαλείων συλλογής δεδομένων, 
ποιοτικού και ποσοτικού χαρακτήρα. 

Ερευνητικά εργαλεία συλλογής δεδομένων στην έρευνα 

Τα ερευνητικά εργαλεία συλλογής δεδομένων ήταν το ερωτηματολόγιο ΠΑΤΕΜ Ι, οι 
δομημένες συνεντεύξεις, οι συμμετοχικές παρατηρήσεις και ο κριτικός φίλος. 

Στάδια της εκπαιδευτικής έρευνας – δράσης 

Στη Φάση Σχεδιασμού δημιουργήσαμε έναν δομημένο σχεδιασμό για την διεξαγωγή 
των θεατρικών παρεμβάσεων. Λαμβάνοντας υπόψη τους τέσσερεις τομείς της αυτοα-
ντίληψης, σχεδιάσαμε τέσσερα θεατρικά εργαστήρια για κάθε τομέα, σε σύνολο δεκα-
έξι. Στη Φάση της Έρευνας-Δράσης είχαμε τρεις κύκλους Δράσεις. Στον 1ο Κύκλο 
Δράσης πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση των συμμετεχόντων για την έρευνα και έγινε 
η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, στο 2ο Κύκλο Δράσης είχαμε την υλοποίηση 
των 16 θεατροπαιδαγωγικών εργαστηρίων και στον 3ο Κύκλο Δράσης είχαμε την επα-
ναληπτική συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. Η Φάσης της Παρατήρησης ενισχύ-
θηκε από τις συμμετοχικές παρατηρήσεις ενώ στη Φάση του Στοχασμού πραγματοποι-
ούσαμε την αξιολόγηση του προγράμματος και μικρές τροποποιήσεις, όταν αυτό ήταν 
δυνατό. 

Ανάλυση των δεδομένων 
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Ανάλυση ποσοτικών ευρημάτων 

 Για την ποσοτική ανάλυση των δεδομένων μας χρησιμοποιήσαμε το πρό-
γραμμα IBM SPSS Statistics 24 (Statistical Package for the Social Sciences).  

Μέσοι όροι και στατιστική σημαντικότητα διαφορών στην αρχή και στο τέλος 
της εφαρμογής των θεατρικών εργαστηρίων 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 

 Σχολική 
ικανό-
τητα 

Σχέσεις με 
συνομήλι-
κους 

Σωμα-
τική Ικα-
νότητα 

Σχέσεις με 
μητέρα 

ΓΕΝΙΚΟ 

Μέσοι όροι 
πριν 

3,03 3,13 3,16 2,53 2,96 

Μέσοι όροι 
μετά 

3,16 2,86 3,40 2,46 2,97 

p 0,59>0,05 0,22 > 0,05 0,49> 
0,05 

0,70 > 0,05 0,75>0,05 

Πίνακας 1 

 Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της σύγκρισης σύμφωνα με τα οποία 
δε σημειώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στην αυτοαντίληψη των παιδιών μετά 
την ολοκλήρωση των εργαστηρίων. 

Κατανομή της αυτοαντίληψης των 6 συμμετεχόντων στην αρχή και στο τέλος 
των θεατρικών εργαστηρίων 

Αυτοαντίληψη 
Φύλο Αρχή Τέλος 
Αγόρι 1 2,55 2,50 
Κορίτσι 1 2,85 2,50 
Αγόρι 2 3,00 3,10 
Αγόρι 3 3,40 3,50 
Αγόρι 4 3,10 3,05 
Κορίτσι 2 2,90 3,20 

Πίνακας 2 

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι των τιμών της αυτοαντίληψης για κάθε 
συμμετέχον παιδί χωριστά, τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος της έρευνας δράσης. 

Το Διάγραμμα 1 απεικονίζει τη συνολική αυτοαντίληψη που είχε κάθε μαθητής/τρια 
χωριστά, τόσο πριν όσο και μετά την εφαρμογή των 16 θεατρικών εργαστηρίων. Με 
μπλε κύκλο σημειώνονται οι τιμές των αγοριών και με πράσινο οι τιμές των κοριτσιών. 
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Η ενιαία γραμμή απεικονίζει τις διαφορές στις τιμές της αυτοαντίληψης των 4 αγοριών, 
ενώ παρομοίως η διακεκομμένη γραμμή φανερώνει τις διαφορές στο σύνολο της αυτο-
αντίληψης των 2 κοριτσιών. 

Ανάλυση Ποιοτικών Ευρημάτων

 

Διάγραμμα 1 

Θεμελιωμένη Θεωρία (Grounded Theory) 

H εν λόγω θεωρία στηρίζεται σε δυο στρατηγικές, οι οποίες είναι αφενός η συνεχής 
σύγκριση (constant comparison) και αφετέρου οι διαδικασίες της κωδικοποίησης 
(coding procedures) και αποσκοπούν στη διατύπωση θεωρητικών προτάσεων. Μετα-
τρέψαμε τα ποιοτικά δεδομένα από τις συνεντεύξεις, τις συμμετοχικές παρατηρήσεις 
και τις σημειώσεις του κριτικού φίλου σε κείμενο με σκοπό την εύκολη ανάκτηση και 
κωδικοποίησή τους, μέσα από την οποία καταλήξαμε στην δημιουργία των θεωρητικών 
προτάσεων. 

Παρουσίαση και ανάλυση ποιοτικών αποτελεσμάτων από τις συνεντεύξεις 

Στην Θεματική Κατηγορία 1: Σχέσεις με τους συνομηλίκους, υπήρξε βελτίωση στη 
συνεργασία, στην αποδοχή και παρατηρήθηκε «γενναία» συμμετοχή σε ομαδικά παι-
χνίδια. Επιπλέον στη Θεματική Κατηγορία 2: Σχολική ικανότητα, ενισχύθηκε η προ-
θυμία των παιδιών για συμμετοχή στο μάθημα και η ολοκλήρωση των δραστηριοτή-
των, στη Θεματική Κατηγορία 3: Σωματική ικανότητα, παρατηρήθηκε πιο ενεργή συμ-
μετοχή σε κινητικά παιχνίδια, κινητικές ασκήσεις και μουσικο-χορευτικά δρώμενα. Τέ-
λος στη Θεματική Κατηγορία 4: Σχέσεις με τη μητέρα, εντοπίστηκε η λεκτικοποίηση 
των συναισθημάτων για τη μητέρα και το ενδιαφέρον τους για αυτή. 
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Παρουσίαση των ποιοτικών αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων από τον κριτικό φίλο 

Αναφορικά με τον Θεματικό Άξονα 1: Παρατηρήσεις του κριτικού φίλου ως προς το 
πρόγραμμα της ερευνητικής παρέμβασης, τονίστηκε ότι ήταν ένα πρόγραμμα με ξεκά-
θαρους στόχους, δομή, ενθάρρυνση, κίνητρα και κανόνες, στον Θεματικό Άξονα 2: 
Παρατηρήσεις του κριτικού φίλου ως προς τις συμπεριφορές και τις δεξιότητες των 
παιδιών, υποστηρίχτηκε ότι τα παιδιά «διψούσαν» για εκπαιδευτικό δράμα, ενισχύθηκε 
η ομαδικότητα, η συνεργασία, η ενσυναίσθηση, η ευρηματικότητα ωστόσο παρατηρή-
θηκε έλλειψη προσωδίας και δυσκολία στο κράτημα της κούκλας. Τέλος στο Θεματικό 
Άξονα 3: Παρατηρήσεις του κριτικού φίλου ως προς την εμψυχώτρια, τονίστηκε ότι 
ήταν πρόθυμη, συντόνιζε τα παιδιά και τα ενθάρρυνε καθ’ όλη την διάρκεια των εργα-
στηρίων. 

Παρουσίαση και ανάλυση ποιοτικών αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων από τις συμ-
μετοχικές παρατηρήσεις 

Στη Θεματική Κατηγορία 1: Σωματική ικανότητα, οι συμμετέχοντες φανέρωσαν προ-
σανατολισμένη κίνηση μέσα στο χώρο ενώ επίσης τα σωματικά-κινητικά παιχνίδια φά-
νηκε να τους ξεσηκώνουν. Στη Θεματική Κατηγορία 2: Σχέσεις με τους συνομηλίκους, 
τα παιδιά φάνηκε να μειώνουν την προσωπική τους ανασφάλεια και να αντιλαμβάνο-
νται τη σπουδαιότητα της φιλίας, καθώς και στην Θεματική Κατηγορία 3: Σχολική ι-
κανότητα, έδειξαν αυτοπεποίθηση σε ασκήσεις ορθογραφίας και αριθμητικής, επίσης 
μέσα από τη δημιουργική γραφή φανέρωσαν τη συγγραφική τους ιδιότητα. Τέλος στη 
Θεματική Κατηγορία 4: Σχέσεις με τη μητέρα, παρατηρήθηκε θετική ανταπόκριση στη 
συνεργασία των συμμετεχόντων με τη μητέρα τους  

Συμπεράσματα – Συζήτηση 

Τα ποσοτικά ευρήματα φανέρωσαν μια μικρή διαφοροποίηση στην αυτοαντίληψη, που 
δεν θεωρείται στατιστικά σημαντική. Ωστόσο τα ποιοτικά ευρήματα έδειξαν βελτίωση 
στη συνεργασία, στην ομαδικότητα, στην ενσυναίσθηση, στην ευρηματικότητα, στην 
αυτοπεποίθηση και μια «γενναία» συμμετοχή στις δραστηριότητες των θεατροπαιδα-
γωγικών παρεμβάσεων. Περιθωριοποιημένα παιδιά εντάχθηκαν στην ομάδα που είχε 
δημιουργηθεί στα εργαστήρια, επίσης η συγγραφή και η εικονογράφηση παραμυθιών 
αποτέλεσαν την έκφραση της προσωπικής τους έμπνευσης.. Το εκπαιδευτικό δράμα 
αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη μορφή μάθησης, καθώς δεν υπάρχει «σωστός τρόπος 
ή λανθασμένος» (Κοντογιάννη, 2012:20). Σε ανάλογα αποτελέσματα καταλήγουν πολ-
λές επιστημονικές έρευνες αναφορικά με την επίδραση του εκπαιδευτικού δράματος 
στη βελτίωση της αυτοαντίληψης, όπως της Μπάκα (2011), η οποία κατέληξε ότι μέσω 
των τεχνικών της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση, η αυτοαντίληψη παιδιών ηλι-
κίας 16-23 ετών βελτιώθηκε σημαντικά. Επίσης σε έρευνα του Tsiaras (2012), παρα-
τηρήθηκε ανάπτυξη της αυτοαντίληψης μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέσω 
τη χρήση του εκπαιδευτικού δράματος, συναινώντας και οι Μarion & Felix, (1980) 
διαπίστωσαν την ενίσχυση της αυτοαντίληψης και αυτοπεποίθησης σε μαθητές με Ν.Υ 
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μέσω της Τέχνης ενώ τέλος η Welscher – Forche (1990) υποστήριξε τη συμβολή του 
εκπαιδευτικού δράματος στη βελτίωση των κοινωνικών, γνωστικών και ψυχοκοινωνι-
κών δεξιοτήτων, μνήμης και προσοχής ατόμων με Ν.Υ. 
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Κυβερνοεκφοβισμός, social media και ο ρόλος των γονέων  

Κατσιώπη Παρασκευή, Εκπαιδευτικός  Π.Ε.70, voulakats@gmail.com 

Περίληψη 

Ο εκφοβισμός μέσω του διαδικτύου ή αλλιώς κυβερνοεκφοβισμός αποτελεί μια  νέα 
σχετικά έκφανση του εκφοβισμού που έχει πολλές παραδοσιακές μορφές, όλες τους 
βλαβερές για όσους τον υφίστανται. Εμφανίστηκε τις τελευταίες δεκαετίες ως μια πα-
θογένεια του κυβερνοχώρου, καθώς ουσιαστικά βασίζεται στη χρήση των ηλεκτρονι-
κών μέσων επικοινωνίας, όπως το διαδίκτυο ή το κινητό τηλέφωνο. Είναι γεγονός ότι 
σήμερα «καλπάζει» ο κυβερνοεκφοβισμός, εξαιτίας της ραγδαίας χρήσης των Μέσων 
Κοινωνικής Δικτύωσης (social media). Είναι ένα μειονέκτημα που, όμως, δε μειώνει 
την αξία των τεχνολογιών και τα πλεονεκτήματα του διαδικτύου. Ο κυβερνοεκφοβι-
σμός έχει τεθεί στο μικροσκόπιο πολλών ερευνών και μελετών που επιχειρούν να ανι-
χνεύσουν και να καταγράψουν τις αιτίες, τις συνέπειες, τα μέσα πρόκλησης αλλά και 
τα ποσοτικά στοιχεία για την έκταση του φαινομένου και τα χαρακτηριστικά που διέ-
πουν τόσο τους δράστες όσο και τα θύματα. Σε κάθε περίπτωση, ο ρόλος της οικογέ-
νειας και των γονέων είναι ο πλέον κρίσιμος στην πρόληψη και την αντιμετώπιση του 
κυβερνοεκφοβισμού. Είναι οι γονείς, πρωτίστως, που καλούνται να διαμορφώσουν ένα 
περιβάλλον υποστήριξης των παιδιών τους,  και για τον λόγο αυτό είναι αναγκαίο να 
διαθέτουν επαρκείς γνώσεις για αυτή την κοινωνική παθογένεια..   

Λέξεις-Κλειδιά: Διαδικτυακός εκφοβισμός, social media, γονείς 

Από τον εκφοβισμό στον κυβερνοεκφοβισμό 

Βασικό σύμπτωμα κοινωνικής παθογένειας θεωρείται ο εκφοβισμός. Σε διάφορες μορ-
φές και σε διαφορετικές εκφάνσεις, ο εκφοβισμός δεν αποτελεί χαρακτηριστικό της 
σύγχρονης κοινωνίας αλλά διαχρονικό φαινόμενο, έμφυτο στην ανθρώπινη υπόσταση. 
Ωστόσο και ο εκφοβισμός εξελίσσεται, μεταλλάσσεται, προσαρμόζεται σε νέα δεδο-
μένα. Δυστυχώς πλέον επεκτείνεται στο διαδίκτυο καθώς η χρήση της τεχνολογίας αυ-
ξάνεται με ραγδαίο ρυθμό στους κόλπους της νεολαίας και στους  ανήλικους μαθητές. 

Αναμφισβήτητα, η εξέλιξη της τεχνολογία επηρεάζει άμεσα όλους τους τομείς, την 
ποιότητα ζωής και τις επιστήμες. Παράλληλα, η αλματώδης ανάπτυξη και εξάπλωση 
των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών θέτουν νέους όρους και κα-
νόνες όχι μόνο στους τομείς των υλικών αγαθών αλλά και στον τομέα του πνεύματος. 
Οι επιρροές της τεχνολογίας είναι πρωτίστως θετικές ωστόσο διαμορφώνουν ένα νέο 
κοινωνικό περιβάλλον, μεταλλάσσουν δομές αλλά και τις κοινωνικές παθογένειες. Μια 
από αυτές, ο εκφοβισμός προεκτείνεται πλέον και στον κυβερνοχώρο.  

Ο όρος ηλεκτρονικός εκφοβισμός (Cyberbullying) επινοήθηκε από τον Καναδό παιδα-
γωγό Bill Belsey (Belsey, 2007) ο οποίος είναι και ο δημιουργός των ιστοσελίδων 
www.bullying.org και www.cyberbullying.org. Ως κυβερνο-εκφοβισμός ή διαδικτυα-
κός εκφοβισμός προσδιορίζεται οποιαδήποτε πράξη διατύπωσης εκφοβισμού, απειλής, 
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παρενόχλησης και ταπείνωσης, μέσω της χρήσης του Διαδικτύου και των social media, 
κινητών τηλεφώνων ή άλλων ψηφιακών συσκευών επικοινωνίας. Πραγματοποιείται 
και σε fora στο διαδίκτυο, σε Chat Rooms, στα Web Sites, τα Blogs, ακόμα και στα 
διαδικτυακά παιχνίδια (Internet Gaming). Εκδηλώνεται με ποικίλους τρόπους, όπως 
απειλή με επαναλαμβανόμενη αποστολή μηνυμάτων ή δυσφήμιση με αποστολή φωτο-
γραφιών, προσωπικών πληροφοριών και άλλου υλικού. 

Ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός είναι ένα πολυδιάστατο και πολύμορφο φαινόμενο το ο-
ποίο μπορεί να λάβει τις ακόλουθες μορφές: κυβερνοπαρακολούθηση, αποκλεισμός, 
υποβιβασμός, διαδικτυακή παρενόχληση, προσωποποίηση, αποκάλυψη μυστικών, α-
πάτη και σχόλια με ελαφρύ τόνο σημειώνουν οι Cambell (2005) και Dilmac & Aydoğan 
(2010). 

Η επανάσταση των social media 

Η καθημερινότητα κάθε ατόμου και ο δημόσιος βίος πλέον κινούνται στον αστερισμό 
των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (social media). Αναμφισβήτητα, το σύνολο σχεδόν 
της ανθρωπότητας κινείται στον ρυθμό της ραγδαίας ανάπτυξης του διαδικτύου και της 
χρήσης των social media. Η εξάπλωση του Διαδικτύου και η χρήση των φορητών συ-
σκευών - smartphones, tablets - προκάλεσαν την «έκρηξη» των social media καθώς 
ολοένα και μεγαλύτερο τμήμα του παγκόσμιου πληθυσμού δικτυώνεται κοινωνικά.  

Ορισμό των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης έδωσαν οι Βοyd & Ellison (2007), α-
ναφέροντας πως πρόκειται για υπηρεσίες βασισμένες στο διαδίκτυο μέσω των οποίων 
οι χρήστες μοιράζονται με άλλους ένα προσωπικό ή δημόσιο προφίλ και πραγματοποι-
ούν συνδέσεις μεταξύ τους.  

Όλοι οι τομείς επηρεάζονται, καθώς μετεξελίσσεται το πεδίο της επικοινωνίας και με-
τασχηματίζεται η κοινωνία. Άνθρωποι όλων των ηλικιών είναι καθημερινοί χρήστες, 
ενώ τα social media είναι σε θέση να επηρεάζουν εξελίξεις εθνικής ακόμη και παγκό-
σμιας εμβέλειας. Αυτονόητο είναι, λοιπόν, πως αυτές οι επιρροές μπορεί να είναι θετι-
κές αλλά και αρνητικές. Σε ατομικό επίπεδο δίνουν νέα διάσταση στην καθημερινό-
τητα, προσφέρουν πολλές θετικές χρήσεις, αλλά δεν εκλείπουν και τα αρνητικά στοι-
χεία, ένα εκ των οποίων είναι το γεγονός πως αποτελούν διαύλους και πεδία στα οποία 
εισχωρεί ο κυβερνοεκφοβισμός. Η απευθείας επαφή που μπορεί να έχουν τα άτομα 
μεταξύ τους μέσω του κυβερνοχώρου θεωρείται - και είναι - εποικοδομητική, αλλά, 
όμως, μια αρνητική συνέπεια είναι ο κυβερνοεκφοβισμός, όπως σημειώνει ο Tokunaga 
(2010). 

Οι άνθρωποι είναι περισσότερο από ποτέ συνδεδεμένοι και μέσω των social media, 
κάνουν νέες γνωριμίες, παράγουν περιεχόμενο (φωτογραφίες, βίντεο, κλπ), βρίσκουν 
εργασία, παίζουν παιχνίδια, γίνονται πιο παραγωγικοί και ενημερώνονται. Οι ιστότοποι 
κοινωνικής δικτύωσης, για παράδειγμα το Facebook, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι 
της ζωής των εφήβων, οι οποίοι μπορούν και επικοινωνούν με τους φίλους τους οποια-
δήποτε στιγμή το επιθυμήσουν (Kowalski et al., 2012). 
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Η ευρεία χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

Σύμφωνα με σχετικά στοιχεία (http://www.instofcom.gr/wp-content/uploads/2014/03 
/dt_06109_IoC_ SocialMedia.pdf). σε παγκόσμιο επίπεδο εκτιμάται ότι η διείσδυση 
των κοινωνικών δικτύων θα είναι στο 29,6% το 2016 και 31,5% το 2017, όταν πλέον 
σχεδόν ένας στους τρεις κατοίκους της Γης θα βρίσκεται online σε κάποιο κοινωνικό 
δίκτυο. Στοιχεία για τη διείσδυση και τη χρήση των socialmedia στην Ελλάδα παρου-
σίασε η έρευνα που διεξήγαγε το Ινστιτούτο Επικοινωνίας σε συνεργασία με το Τμήμα 
Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού, του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & 
Πολιτικών Επιστημών, το τμήμα Marketing & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανε-
πιστημίου Αθηνών και την MRB Hellas. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, οι Έλληνες 
χρήστες επικοινωνούν μέσω των social media (88,2%). Κυρίως μοιράζονται αρχεία 
(63,1%),διαβάζουν blogs (55,7%) και επισκέπτονται εφαρμογές κοινωνικής διαδικτύ-
ωσης /socialnetworks (50,2%) ακόμη κι αν δεν γνωρίζουν τον όρο social media 
(77,9%). Η πλειοψηφία των χρηστών του διαδικτύου θεωρεί ότι οι υπηρεσίες των social 
media είναι θετικές, και σε αυτές περιλαμβάνει την ενημέρωση -πληροφορίες (50,1%), 
την επικοινωνία (25,9%), και τη διασκέδαση/ψυχαγωγία (23,0%)  

Οι νέοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σχετικά με τις αναρτήσεις τους στις 
σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα σε μια σχεδόν πρόσφατη έρευνα 
Sherman (2013), βρέθηκε ότι ένας στους δέκα που είχαν κάνει αίτηση για να προσλη-
φτούν σε κάποια δουλειά απορρίφθηκαν επειδή είχαν αναρτήσει ακατάλληλο περιεχό-
μενο στην προσωπική τους σελίδα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτό το πλαίσιο  της αρ-
νητικής επίδρασης των κοινωνικών δικτύων η Lenhart (2007)  υποστήριξε πως οι χρή-
στες των social media συγκεντρώνουν περισσότερες πιθανότητες να πέσουν θύματα 
κυβερνοεκφοβισμού σε σχέση με τους μη χρήστες. 

Μέσα πρόκλησης ηλεκτρονικού εκφοβισμού 

Τα θετικά των social media αναμφισβήτητα είναι πολλά. Υπάρχει, όμως, και η αρνη-
τική τους όψη, για την ακρίβεια η αρνητική τους χρήση από τους ανθρώπους. Γίνονται 
μέσο και εργαλείο κυβερνοεκφοβισμού, άμεσου ή έμμεσου. Επίσης το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο (email), τα γραπτά μηνύματα (TextMessaging), τα μέρη συζητήσεως στο 
διαδίκτυο (Chat Rooms), οι σχολιασμοί στα Blogs και στα Web Sites, ακόμα και τα 
διαδικτυακά παιχνίδια (Internet Gaming) αξιοποιούνται από επιτήδειους για να εκφο-
βίσουν μέσω του Διαδικτύου. Οι παραπάνω τεχνολογίες, εξάλλου, ενσωματώνονται 
και στα social media. 

Η χρήση των social media δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
Κατά συνέπεια καθίστανται πιο προσιτά σε άτομα που επιδιώκουν τη χρήση του διαδι-
κτύου με σκοπό και μόνο τον εκφοβισμό. Αξιοσημείωτο το συμπέρασμα έρευνας των 
Hinduja και Ρatchin (2009) πως οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης προσφέρονται για 
εκφοβισμό λόγω της δημοφιλίας και της ευρύτατης προσβασιμότητάς τους ενώ ο εκ-
φοβιστής έχει την ευχέρεια να παραμείνει ανώνυμος. Μέσω των ιστοχώρων κοινωνι-
κής δικτύωσης ο εκφοβισμός διαπράττεται με διάδοση φημών, πληροφοριών, 
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υποκλοπής προσωπικών στοιχείων και ανώνυμων σχολίων.  

Οι Livingstone & Brake (2010) αναφέρουν πως οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης πα-
ρέχουν ευκαιρίες αλλά και πολλούς κινδύνους στους νέους ανθρώπους υπογραμμίζο-
ντας ως έναν από αυτούς την πρόκληση του ηλεκτρονικού εκφοβισμού. Αντίστοιχη 
υπήρξε η επισήμανση του Tokunaga (2010) πως οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης 
γίνονται αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των νέων και ενώ η απευθείας αλληλεπίδραση 
θεωρείται θετική ή και ουδέτερη, μια αρνητική συνέπεια αποτελεί η έκθεση σε κινδύ-
νους όπως ο κυβερνοεκφοβισμός. 

Αναμφίβολα, ο «πρωταθλητής» των κοινωνικών δικτύων είναι το Facebook. Αναπό-
φευκτα λοιπόν αποτελεί και χώρο δράσης των κυβερνοεκφοβιστών. Οι Calvete, Orue, 
Estévez, Villardón, & Padilla (2010) παρατηρούν πως διάφορες σελίδες κοινωνικής 
δικτύωσης όπως το Facebook και το MySpace, αποτελούν χώρους όπου οι χρήστες 
μπορούν να εκδικηθούν και να προκαλέσουν βία. Πράγματι το συμπέρασμα αυτό πη-
γάζει από τα στοιχεία πολλών ερευνών. Σε έρευνα που έγινε από τους Miller & 
Hufstedler (2009) σε μαθητές ηλικίας έξι έως δώδεκα ετών, καταγράφηκε πως χρησι-
μοποιούν ένα ευρύ φάσμα μέσων επικοινωνίας που βασίζονται στην τεχνολογία, το πιο 
κοινό εργαλείο όμως για εκφοβισμό στο διαδίκτυο αποτελούν οι σελίδες κοινωνικής 
δικτύωσης, όπως το Facebook.  

Με το πέρασμα του χρόνου όλο και μεγαλύτερο τμήμα του παγκόσμιου πληθυσμού 
δικτυώνεται, ενώ η αύξηση των χρηστών των social media είναι ραγδαία σε ετήσια 
βάση. Για τον λόγο αυτό οι μεταγενέστερες χρονικά έρευνες για τον κυβερνοεκφοβι-
σμό καταγράφουν διαφορετικά αποτελέσματα ως προς τα εργαλεία συγκριτικά με αυ-
τές που διεξήχθησαν προ ετών. 

Το οικογενειακό περιβάλλον -Απόκρυψη από τους γονείς 

Χωρίς αμφιβολία, οι γονείς έχουν την υποχρέωση, ουσιαστική και ηθική, να προστα-
τεύσουν τα παιδιά τους στον εικονικό κόσμο, όπως εξάλλου και στον πραγματικό. Άλ-
λωστε ο κυβερνοεκφοβισμός είναι από τη φύση του φαινόμενο που συμβαίνει περισ-
σότερο μέσα στο περιβάλλον της οικογένειας και λιγότερο έξω από αυτό (Gasior, 2009; 
Taiarol, 2010).   

Δυστυχώς, όμως, μια σειρά ερευνών κατέληξαν στο συμπέρασμα πως οι γονείς σε με-
γάλο βαθμό δεν ενημερώνονται από τα παιδιά τους με συνέπεια να μην έχουν επίγνωση 
του προβλήματος που αυτά αντιμετωπίζουν. Τα περισσότερα παιδιά σπάνια απευθύνο-
νται στους γονείς για να τους ενημερώσουν πως υποφέρουν στο διαδίκτυο. Αντίθετα, 
προτιμούν να το αναφέρουν σε κάποιον φίλο τους που εμπιστεύονται (Dehue et al., 
2008).  

Αιτιολογώντας το γεγονός πως τα παιδιά δεν μιλάνε στους γονείς, πολλοί ερευνητές 
(Kowalski et al., 2008) υποστήριξαν ότι οφείλεται σε τρεις κυρίως λόγους: Κατά πρώ-
τον στο φόβο ότι οι γονείς τους θα τους απαγορέψουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο 
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μόλις μάθουν τα σχετικά με τα διαδικτυακά συμβάντα, εξαιτίας της ανησυχίας ότι τα 
παιδιά τους ίσως γίνουν θύματα. Δεύτερον από φόβο ότι θα ακούσουν την κλισέ φράση 
«στα έλεγα εγώ» και τρίτον από φόβο ότι πολλές πλευρές θα αναμειχθούν στο θέμα 
και τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα. Γενικά, η διεθνής βιβλιογραφία έδειξε τον φόβο 
σαν έναν σημαντικό λόγο που οι έφηβοι αποφεύγουν να αναφέρουν τέτοια συμβάντα. 
Προτιμούν να μιλούν κυρίως σε φίλους (Agatston et al., 2007; Kowalski et al., 2008), 
καθώς η πλέον συνήθης αντίδραση των γονέων είναι να περιορίζουν ή και να αρνούνται 
να επιτρέψουν στα παιδιά τους την πρόσβαση στο διαδίκτυο (Strom & Strom, 2005). 

Ειδικότερα, τα αγόρια αποκρύπτουν περιστατικά εκφοβισμού στον κυβερνοχώρο σε 
μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση με τα κορίτσια. Τα κορίτσια αντίθετα αποκαλύπτουν 
πιο εύκολα και αυτό γίνεται αναφορά και σε άλλες έρευνες (Kapatzia & Syngollitou, 
2007). Μια εξήγηση είναι πως τα αγόρια δεν επιθυμούν να χαρακτηριστούν δειλά, σε 
αντίθεση με τα κορίτσια που είναι πιο εκδηλωτικά και πιο ευαίσθητα και κατά συνέπεια 
πιο πρόθυμα να αναφέρουν κάποιο περιστατικό ηλεκτρονικού εκφοβισμού. 

Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν τα παιδιά τους για τους κανόνες που πρέπει να 
ακολουθούν στη χρήση του διαδικτύου. Ωστόσο, προκύπτει πως οι ίδιοι οι γονείς δεν 
έχουν πάντα επαρκή και σφαιρική γνώση του κυβερνοχώρου και αγνοούν τους κινδύ-
νους του. Οι Kowalski, Limber & Agatston (2008) αναφέρουν ότι σε μια έρευνα που 
έχει γίνει στην Αμερική προέκυψε ότι οι περισσότεροι γονείς πιστεύουν ότι τα παιδιά 
τους κάνουν καλά πράγματα μέσα στο διαδίκτυο. Σε άλλη έρευνα που πραγματοποιή-
θηκε το 2005, το 65% των γονέων εμφανίστηκαν σίγουροι ότι τα παιδιά τους δε δια-
τρέχουν κίνδυνο όταν σερφάρουν στο διαδίκτυο. Συνεπώς, δεν ανησυχούν όταν τα παι-
διά τους χρησιμοποιούν διαδικτυακές εφαρμογές. Μάλιστα περισσότερο από 65% δή-
λωσαν ότι τα παιδιά τους κάνουν πράγματα που δε θα τα ανέφεραν ποτέ σε εκείνους. 

Όπως αναφέρει ο Taiarol (2010), από μια έρευνα που έγινε από το εθνικό κέντρο για 
τα εξαφανισμένα και κακοποιημένα παιδιά το 2006, προέκυψε πως περισσότεροι από 
τους μισούς γονείς δεν είχαν γνώση των διάφορων συστημάτων ασφαλείας του διαδι-
κτύου και δεν έψαχναν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των παιδιών τους ποτέ. Η πλειο-
ψηφία των γονέων (67%) δεν είχαν γνώσεις για την ύπαρξη συγκεκριμένης αργκό, κατά 
την οποία χρησιμοποιούνται τα αρχικά λέξεων για να εννοηθούν φράσεις οι οποίες συ-
χνά χρησιμοποιούνται σε διάφορες μορφές διαδικτυακού εκφοβισμού. Οι περισσότεροι 
γονείς αγνοούν ότι τα παιδιά τους μπορεί να είναι ο στόχος του ηλεκτρονικού εκφοβι-
σμού ή ότι μπορούν από το σπίτι τους να προκαλέσουν βλάβη σε άλλους. Σύμφωνα με 
το Εθνικό Συμβούλιο Πρόληψης Εγκλήματος (Miller & Hufstedler, 2009), οι περισσό-
τεροι ενήλικες δεν αντιλαμβάνονται τη φύση και την έκταση της αλληλεπίδρασης και 
κοινωνικοποίησης στο διαδίκτυο και δεν γνωρίζουν τις σοβαρές και συνάμα τρομακτι-
κές συνέπειες του ηλεκτρονικού εκφοβισμού  

Η ευθύνη των γονέων 

Είναι λοιπόν σημαντικό ο γονιός να έχει γνώσεις για το διαδίκτυο, επίγνωση των πιθα-
νών κινδύνων που κρύβονται σε αυτό και αντίστοιχα να είναι σε θέση να παρακολουθεί 
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τη χρήση που γίνεται από το παιδί του ώστε να εξασφαλίζουν την υπεύθυνη χρήση. 
Παράλληλα - υπογραμμίζεται από τους ειδικούς - απαιτείται προσοχή για το πώς γίνε-
ται ο έλεγχος του παιδιού από τους γονείς μάλλον καθώς ενίοτε μπορεί να έχει αντίθετα 
αποτελέσματα. Απαιτείται διαρκής επικοινωνία, προσοχή και συζήτηση αλλά όχι «α-
στυνόμευση».  

Οι γονείς είναι άλλωστε εκείνοι που τις περισσότερες φορές αναλαμβάνουν και έχουν 
χρέος να πληρώσουν λογαριασμούς τηλεφώνων, κινητών, σύνδεσης διαδικτύου. Για 
αυτό τον λόγο θα πρέπει και να γνωρίζουν πώς να διδάξουν τα παιδιά τους να χρησι-
μοποιούν κατάλληλα αυτές τις συσκευές, αποφεύγοντας να πέσουν θύματα ηλεκτρονι-
κού εκφοβισμού. Για παράδειγμα, οι γονείς καλό είναι να βάζουν κάποιους κανόνες 
στα παιδιά τους και όρια στον χρόνο που τα παιδιά μπορούν να παραμένουν σε τέτοιου 
είδους σελίδες. Χρήσιμο, επίσης είναι να τους δώσουν να καταλάβουν ότι στο διαδί-
κτυο καλό είναι να γίνονται φίλοι με όσους γνωρίζουν και στον πραγματικό κόσμο. 
Ουσιαστικά θα πρέπει οι γονείς να ωθήσουν τα παιδιά τους να νιώθουν ότι μπορούν να 
τους εμπιστευθούν σε περίπτωση που διαπιστώσουν κάτι ύποπτο κατά την παραμονή 
τους στο διαδίκτυο (Bhat et al., 2010). 

Σαφώς η online προστασία των παιδιών αποτελεί πρόκληση για κάθε γονέα και πολύ-
πλοκο ζήτημα. Σε έρευνά τους οι Leung & Lee (2012) σημειώνουν τρία είδη τακτικής 
των γονέων απέναντι στα παιδιά σχετικά με τη χρήση των social media και του διαδι-
κτύου. Η πρώτη αφορά την ενεργή επικοινωνία. Σε αυτήν οι γονείς μιλάνε με τα παιδιά 
τους με σκοπό να τα βοηθήσουν να αποκτήσουν κριτική σκέψη. Η δεύτερη χαρακτη-
ρίζεται ως περιοριστική επικοινωνία. Οι γονείς θέτουν αυστηρούς κανόνες σχετικά με 
τη χρήση, την πρόσβαση και τα παιχνίδια στο διαδίκτυο. Η τρίτη είναι η συμπαρακο-
λούθηση: οι γονείς βρίσκονται συγχρόνως στον ίδιο χώρο που βρίσκονται τα παιδιά 
τους την ώρα που σερφάρουν στο διαδίκτυο και μιλάνε για τα ερεθίσματα. 

Ένα στοιχείο που πρέπει να χαρακτηρίζει τους γονείς είναι η ικανότητα να ισορροπούν 
ανάμεσα στις επιθυμίες και τα επιτρεπτά όρια ενός παιδιού. Οι αυθεντικοί (επιτακτικοί) 
γονείς σε σύγκριση με τους απολυταρχικούς γονείς και τους γονείς εκείνους που παρα-
μελούν τα παιδιά τους, καταλήγουν περισσότερο στην περιοριστική επικοινωνία και 
συμπαρακολούθηση, ορίζοντας καθαρά και αυστηρά όρια στο περιεχόμενο και στον 
χρόνο που τα παιδιά τους περνάνε στο διαδίκτυο. Μάλιστα αυτοί οι γονείς χρησιμοποι-
ούν λογισμικό φραγής και ασφαλείας στο διαδίκτυο (Eastin, Greenberg & Hofchire, 
2006; Rosen, Cheever & Carrier, 2008). Εξάλλου, όσο πιο αυστηρούς κανόνες βάζουν 
οι γονείς και όσο πιο μεγαλύτερη ανάμειξη έχουν, τόσες λιγότερες πιθανότητες υπάρ-
χουν τα παιδιά τους να πέσουν θύματα του κυβερνοχώρου. 

Σύμφωνα με έρευνες το 45% των παιδιών που υπήρξαν θύματα κυβερνοεκφοβισμού 
ανέφερε ότι δεν είχαν καμιά συναισθηματική σχέση με τους γονείς τους και μόνο το 
16% απάντησαν πως είχε (Ybarra & Mitchell, 2004). Οι έφηβοι με αυθεντικούς γονείς 
παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα ανάμειξης είτε σαν θύματα είτε σαν θύτες από ότι 
οι έφηβοι με αυταρχικούς γονείς ή με γονείς που παραμελούν τα παιδιά τους 
(Accordino & Accordino, 2011). 
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Συμπερασματικά, δύναται να ειπωθεί πως τα παιδιά των οποίων οι γονείς τους αδιαφο-
ρούν και δεν επικοινωνούν μαζί τους είναι πολύ πιθανό να χρησιμοποιήσουν διάφορες 
διαδικτυακές υπηρεσίες για να αποκτήσουν την προσοχή και την αναγνώριση που τους 
λείπει από τους γονείς τους. Έτσι, αυτά τα παιδιά είναι πολύ πιθανό να αναπτύξουν 
επιθετικές και εριστικές συμπεριφορές (Makri-Botsari & Karagianni, 2014). 

Σε κάθε περίπτωση, από τη στάση των γονέων εξαρτάται τις περισσότερες φορές η 
υπεύθυνη και ασφαλής χρήση του διαδικτύου από ένα παιδί. Προαπαιτούμενο, όμως, 
για τη σωστή διαχείριση του ζητήματος από την πλευρά του γονέα είναι η επίγνωση 
των βασικών όρων και εκφάνσεων του κυβερνοχώρου, κάτι πάντως που δε συμβαίνει 
στον επιθυμητό βαθμό. Και αυτό είναι ως ένα βαθμό απόρροια (και) του γεγονότος πως 
οι γονείς σχετίζονται με την τεχνολογία διαφορετικά απ’ ότι τα παιδιά, όπως διαπίστω-
σαν οι Snider & Borel (2004). Οι ενήλικες χρησιμοποιούν τον υπολογιστή ως ένα πρα-
κτικό εργαλείο, ενώ οι νέοι ως έναν δίαυλο για συνομιλία με άλλους συνομηλίκους 
τους. Η θέση που θα έχει ο υπολογιστής στο σπίτι, είναι ένα θέμα που θα πρέπει να 
απασχολεί τους γονείς σημειώνει ο Pew (2001).  

Συζήτηση συμπεράσματα προτάσεις 

Συμπερασματικά σκεπτόμενοι καταλήγουμε πως όλες οι έρευνες και τα στοιχεία κρού-
ουν τον κώδωνα του κινδύνου και αναδεικνύουν την αναγκαιότητα για περισσότερα 
μέτρα για την κυβερνοασφάλεια. Παράλληλα, αναδεικνύουν τον κρίσιμο ρόλο της οι-
κογένειας και των γονέων στην πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου του κυβερ-
νοεκφοβισμού. Μεγάλη είναι η ευθύνη της Πολιτείας αλλά και η ευθύνη των εταιρειών 
των social media που καλούνται να αναπτύξουν σφαιρικότερους μηχανισμούς, ώστε να 
προσφέρουν στους χρήστες σαφείς οδηγίες και να επιβάλλουν αυστηρά μέτρα σε όσους 
παραβιάζουν την ορθή χρήση.  

Από την πλευρά τους οι γονείς μόνο εάν είναι ενήμεροι μπορούν να καθοδηγήσουν και 
να προστατεύσουν τα παιδιά τους. Σημείο «κλειδί», λοιπόν, αποτελεί η επικοινωνία 
των παιδιών με τους γονείς, η διάθεση, δηλαδή, να τους εμπιστευθούν το πρόβλημα, 
ελπίζοντας πως θα το κατανοήσουν και εν συνεχεία θα το επιλύσουν. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αφορά στην αξιολόγηση και σχεδιασμό διδακτικών παρεμβάσεων, 
ατομικών και ομαδικών,  σε μαθητή/ές με νοητική αναπηρία (Ν.Α.), οι οποίοι  φοιτούν 
σε  Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.). Αρχικά, γίνεται αναφορά στα 
δεδομένα που αφορούν στην περιγραφή λειτουργίας του εκπαιδευτικού πλαισίου και 
στο προφίλ των μαθητών της κατώτερης βαθμίδας. Ακολουθεί η αξιολόγηση των 
μαθητών με τη χρήση άτυπων εργαλείων αξιολόγησης και οι εκπαιδευτικές 
παρεμβάσεις για την υλοποίηση των διδακτικών στόχων, οι οποίοι προέκυψαν από την 
αξιολόγηση των μαθητών. Ειδικότερα, η αξιολόγηση και η παρέμβαση στην ατομική 
διδασκαλία εστιάστηκε στη λεπτή κινητικότητα, καθώς εκεί αξιολογήθηκαν τα 
περισσότερα ελλείμματα και σε επίπεδο τάξης-ομάδας στην  αυτόνομη διαβίωση.  

Λέξεις-Κλειδιά: νοητική αναπηρία, αξιολόγηση, διδακτικές παρεμβάσεις 

Εισαγωγή 

Ο όρος νοητική καθυστέρηση έχει αντικατασταθεί  με τον όρο νοητική αναπηρία  (Ν. 
3699/2008) και σύμφωνα με τον ορισμό, είναι μια αναπηρία που χαρακτηρίζεται από 
σημαντικούς περιορισμούς στη νοητική λειτουργία και στην προσαρμοστική 
συμπεριφορά, οι οποίοι εκδηλώνονται στις εννοιολογικές, κοινωνικές και 
προσαρμοστικές δεξιότητες και εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της αναπτυξιακής 
περιόδου, πριν το 18ο  έτος (Luckasson et all, 2002). Η προσαρμοστική συμπεριφορά 
αναφέρεται  στις δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης, της ζωής μέσα στο σπίτι, στις 
κοινωνικές δεξιότητες, στην αυτοκαθοδήγηση, στις λειτουργικές ακαδημαϊκές 
δεξιότητες, στη ψυχαγωγία, στην υγεία-ασφάλεια, στη χρήση κοινοτικών υπηρεσιών/ 
πόρων, στην εργασία, στην επικοινωνία (Schalock et all, 2007). 

Η εκπαιδευτική αξιολόγηση των μαθητών με Ν.Α. εστιάζει στον εντοπισμό των 
ελλειμμάτων σε σχέση με τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης και η εκπαιδευτική 
παρέμβαση στους τομείς βασικών ακαδημαϊκών δεξιοτήτων, όπως ανάγνωση, γραφή, 
μαθηματικά, κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, συνεργασίας, 
συναισθηματικής οργάνωσης, εξοικείωση με την τεχνολογία, προεπαγγελματική 
εκπαίδευση, καθώς και  σωματικής ακεραιότητας-ασφάλειας και  σωματικής και 
ψυχικής υγείας (Σούλης, 2000), καθώς και σε  δεξιότητες όπως η λεπτή και αδρή 
κινητικότητα, οι κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες, η  λεκτική και μη λεκτική 
επικοινωνία, κ.ά. (Ζώνιου-Σιδέρη, 1997).    

Επιπλέον, στο σχεδιασμό προγραμμάτων υποστήριξης  δίνεται έμφαση σε πολλούς 
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τομείς, όπως εκπαίδευση, οικογενειακή ζωή, κοινωνική ζωή, απασχόληση, 
υγειονομική περίθαλψη, κ.ά., με στόχο την αυτόνομη διαβίωση των ατόμων με Ν.Α., 
την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων, την ενεργή συμμετοχή στο σχολείο και στην 
κοινότητα και την υιοθέτηση κανόνων υγιεινής (Wehmeyer, 2003). Τα προγράμματα 
παρέμβασης εξατομικεύονται, ανάλογα με τις δυνατότητες και τις δυσκολίες κάθε 
παιδιού, όπως αυτές καταγράφονται και εκτιμώνται κατά την ατομική αξιολόγηση και 
εκτίμηση των δεξιοτήτων του (Χρηστάκης, 2002). 

Οι κατάλληλες παρεμβάσεις μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα με νοητική αναπηρία να 
επιτύχουν σε σημαντικό βαθμό την κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη, στην 
ενήλικη ζωή, ενώ για τις περιπτώσεις των ατόμων που χρειάζονται μεγαλύτερη 
υποστήριξη μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη ενός μεγαλύτερου βαθμού 
αυτονομίας στην αυτοεξυπηρέτηση και στη γενικότερη λειτουργικότητα του ατόμου 
σε βασικές δεξιότητες καθημερινής ζωής. Οι διδακτικές μέθοδοι που εφαρμόζονται για 
την εκπαίδευση μαθητών με Ν.Α. είναι η ανάλυση έργου, ο επιμερισμός σύνθετων 
δεξιοτήτων σε επιμέρους βήματα ή υποέργα, συστηματική ανατροφοδότηση, έπαινος, 
θετική ενίσχυση, διόρθωση των λαθών, συστηματική καθοδήγηση, γενίκευση και 
διατήρηση της γνώσης (Heward, 2011),  

1.Σύντομο ιστορικό των μαθητών 

Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε σε σχολική μονάδα ειδικής αγωγής, στην οποία  
φοιτούν μαθητές με νοητική αναπηρία και στο φάσμα του αυτισμού, καθώς και 
πολλαπλές αναπηρίες, ηλικίας από 6 έως 14 ετών. Η συλλογή πληροφοριών για τους 
μαθητές της κατώτερης βαθμίδας, έγινε  με παρατήρηση εντός της τάξης, με τη χρήση  
αυτοσχέδιας κλείδας παρατήρησης και τη λήψη ημιδομημένης συνέντευξης  από  τον 
εκπαιδευτικό της τάξης.  

Οι μαθητές που παρακολουθούσαν την προβαθμίδα ήταν  η Αναστασία (Α),  ο Νίκος 
(Ν), η Μαρία (Μ), ο Λουκάς (Λ) και ο Πέτρος (Π), οι ηλικίες των οποίων ήταν 7, 8, 
7,5 και 8 χρονών αντίστοιχα. Η Α. είχε διαγνωστεί με νοητική ανεπάρκεια-
ανωριμότητα. Δυσκολίες παρουσίαζε στον οπτικοκινητικό συντονισμό, σε δεξιότητες 
λεπτής κινητικότητας, σε προαναγνωστικές και προμαθηματικές δεξιότητες. Ο Ν είχε 
διαγνωστεί με διαταραχή αυτιστικού φάσματος δεν είχε καλή βλεμματική επαφή, είχε 
αναπτύξει μερικώς επικοινωνιακό λόγο, στο γνωστικό τομέα αναγνώριζε και ονομάτιζε 
ζώα και αντικείμενα μέσα από εικόνες, αναγνώριζε τους αριθμούς μέχρι το 10, γνώριζε 
τα περισσότερα γράμματα του αλφάβητου και  χειριζόταν με ευχέρεια παζλ μέχρι 50 
κομμάτια. Η Μ. είχε μέτρια νοητική αναπηρία και προβλήματα λόγου και ομιλίας. Η 
αδρή κινητικότητα ήταν σε ικανοποιητικό επίπεδο για την ηλικία της, ενώ η λεπτή 
κινητικότητα παρουσίαζε δυσλειτουργίες με έντονη υποτονικότητα, επιπλέον 
παρουσίαζε προβλήματα λόγου και ομιλίες. Ο  Λ. είχε σύνδρομο Noonan, είχε μικρό 
ανάστημα σε σχέση με τους συνομηλίκους του, είχε καρδιολογικά προβλήματα και 
προβλήματα ακοής, ιδιαίτερα ως προς τους ήχους με υψηλές συχνότητες, είχε 
αναπτύξει δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης, καλή αδρή και λεπτή κινητικότητα, 
παρουσίαζε κάποιες δυσκολίες στην άρθρωση, γνώριζε αρκετές προμαθηματικές 
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έννοιες, αναγνώριζε ορισμένα γράμματα της αλφάβητου και έγραφε χωρίς ιδιαίτερες 
δυσκολίες.  Ο Π. είχε διαγνωστεί με ΔΑΦ  δεν είχε βλεμματική επαφή, στερεοτυπούσε 
με τα χέρια και το σώμα του, ο λόγος του περιοριζόταν σε απλές προτάσεις, αρκετές 
φορές χωρίς δομή,  είχε πολλά γνωστικά, συναισθηματικά και κοινωνικά ελλείμματα 
σε σχέση με τη χρονολογική του ηλικία. Του άρεσε ιδιαίτερα να ασχολείται με 
παιχνίδια στον Η/Υ και να φτιάχνει παζλ με λίγα κομμάτια.  

2.Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση των μαθητών πραγματοποιήθηκε με άτυπα εργαλεία αξιολόγησης (βλ 
Παράρτημα). Η παρατήρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της τάξης, 
κατέδειξε ότι όλοι οι μαθητές παρουσίαζαν δυσκολίες σε δεξιότητες αυτόνομης 
διαβίωσης, συνεπώς, η παρέμβαση στα πλαίσια της τάξης αποφασίστηκε να 
πραγματοποιηθεί στην καλλιέργεια δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης.  Ο μαθητής που 
επιλέχθηκε  για την εξατομικευμένη παρέμβαση ήταν η Αναστασία. Η παρατήρηση 
κατέδειξε ότι η Αναστασία είχε ελλείμματα στη λεπτή κινητικότητα και για το λόγο 
αυτό η παρέμβαση εστιάστηκε σε αυτόν τον τομέα.   

2.1. Αξιολόγηση στη λεπτή  κινητικότητα 

Η αξιολόγηση της Αναστασίας στη λεπτή κινητικότητα κατέδειξε ότι η μαθήτρια είχε 
αργό ρυθμό κινήσεων, παρουσίαζε αδυναμία στον οπτικοκινητικό συντονισμό, 
μπορούσε να πιάσει αντικείμενα, να ξετυλίγει πακέτα, να γυρνάει τις σελίδες του 
βιβλίου, να κολλάει και να ξεκολλάει αυτοκόλλητα και βέλκτο, δυσκολευόταν να 
σχίσει πάνω σε γραμμή το χαρτί ή να ψαλιδίσει, να κουμπώσει κουμπιά ή να κλείσει 
φερμουάρ, δεν μπορούσε να περάσει χάντρες σε κορδόνι, ζωγράφιζε μουντζούρες, ενώ 
σε εργασίες κολλάζ ή πλαστικής απλώς χτυπούσε τα υλικά (βλ. Παράρτημα). 
Μακροπρόθεσμος στόχος: Να καλλιεργηθούν δεξιότητες λεπτής κινητικότητας. 
Βραχυπρόθεσμοι στόχοι: α) Να ασκηθεί σε κινήσεις των χεριών (πλάθει, ζυμώνει) β) 
Να ασκηθεί σε κινήσεις δακτύλων γ) Να ασκηθεί στη ζωγραφική εντός πλαισίου. Να 
ασκηθεί στη χρήση ψαλιδιού. 

2.2. Αξιολόγηση μαθητών στον τομέα της αυτοεξυπηρέτησης 

Η αξιολόγηση των μελών της ομάδας  στον τομέα της αυτοεξυπηρέτησης και 
ειδικότερα στο πλύσιμο των δοντιών έγινε με βάση ενός αυτοσχέδιου εργαλείου 
αξιολόγησης, όπως φαίνεται στο Παράρτημα. Συνεπώς οι στόχοι που τέθηκαν ήταν: 
Μακροπρόθεσμος στόχος: Καλλιέργεια δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης 
Βραχυπρόθεσμοι στόχοι: α) οι μαθητές να είναι σε θέση να κατανοούν τη 
σπουδαιότητα του πλυσίματος των δοντιών β) οι μαθητές να είναι σε θέση να πλένουν 
μόνοι τους τα δόντια τους. 

3. Εκπαιδευτική  εξατομικευμένη παρέμβαση  στην καλλιέργεια της λεπτής 
κινητικότητας 

Η εκπαιδευτική παρέμβαση για την Αναστασία  σχεδιάστηκε με βάση το σχέδιο 
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διδασκαλίας (βλ. Παράρτημα). Χρησιμοποιήθηκε η άμεση εξατομικευμένη διδασκαλία  
με εφαρμογή της  στρατηγικής της καθοδηγούμενης διδασκαλίας  με απώτερο στόχο 
την εκτέλεση των δραστηριοτήτων με  αυτοκαθοδήγηση. Επιλέχθηκε ως υλικό 
διδασκαλίας,  πλαστελίνη,  γκοφρέ χαρτί, μανταλάκια, χάντρες, όσπρια, κουμπιά κ.ά. 

1η εξατομικευμένη διδασκαλία: Στόχος της πρώτης διδασκαλίας ήταν η μαθήτρια να  
ασκηθεί σε κινήσεις των χεριών με πλάσιμο και ζύμωμα για το λόγο αυτό 
χρησιμοποιήθηκε ως  υλικό διδασκαλίας η πλαστελίνη. Η εκπαιδευτικός έδειξε τον 
τρόπο που θα έπλαθε ένα κομμάτι πλαστελίνης και ζητήθηκε από τη μαθήτρια να κάνει 
μικρές μπάλες. Στη συνέχεια, η διδάσκουσα της έδειξε να περνάει χάντρες σε κορδόνι, 
να  διακοσμεί σχέδια με όσπρια (γίγαντες, φασόλια, χάντρες). Δόθηκαν οι οδηγίες για 
την εκτέλεση  κάθε μιας δραστηριότητας και ορίστηκε η αμοιβή, η οποία ήταν παιχνίδι 
με μικρές μπάλες που της άρεσε ιδιαίτερα (βλ. Παράρτημα).  Η μαθήτρια έπλασε με 
σχετική ευκολία την πλαστελίνη και έφτιαξε μικρές μπάλες με την καθοδήγησή μας. 
2η εξατομικευμένη διδασκαλία: Στόχος της 2ης διδασκαλίας ήταν η μαθήτρια να 
ασκηθεί στη λεπτή κινητικότητα των δαχτύλων. Η μέθοδος διδασκαλίας ήταν άμεση 
με υποστήριξη και καθοδήγηση από τη διδάσκοντα. Το υλικό διδασκαλίας που 
επιλέχθηκε ήταν κουμπιά, φερμουάρ, μανταλάκια και γκοφρέ χαρτί και δόθηκαν 
σχετικές δραστηριότητες (βλ Παράρτημα). Η μαθήτρια δυσκολεύτηκε αρκετά στο 
κούμπωμα και στο ξεκούμπωμα. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιήθηκαν μεγάλα κουμπιά 
και πλεκτά υφάσματα ώστε να γίνει η δραστηριότητα πιο εύκολη. Η μαθήτρια 
δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα όταν δόθηκαν μικρότερα κουμπιά και διαφορετικά υφάσματα. 
Το άνοιγμα των φερμουάρ της φάνηκε αρκετά εύκολο, στο κλείσιμο χρειάστηκε την 
καθοδήγηση του χεριού της. Η δραστηριότητα με τα μανταλάκια φάνηκε να τη 
δυσκόλεψε, καθώς δεν έπιανε στο σωστό σημείο για να ανοίξει και να πιάσει το σχοινί. 
Πραγματοποιήθηκαν αρκετές προσπάθειες και η μαθήτρια τελικά τα κατάφερε. 
Ζητήθηκε στη συνέχεια να απλώσει παιδικά ρούχα σε ένα σχοινί και έδειξε ιδιαίτερη 
ευχαρίστηση με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Τέλος, ως επιβράβευση ήταν η 
δημιουργία ενός λουλουδιού, το οποίο φτιάξαμε μαζί με μπάλες από γκοφρέ χαρτί, το 
οποίο αναρτήθηκε στο ταμπλό της τάξης. Η αξιολόγηση κατέδειξε ότι η μαθήτρια 
κατέκτησε τους αρχικούς στόχους. Η δυσκολία  σε ορισμένες δραστηριότητες μας 
έδωσαν την αφορμή να τις επιμερίσουμε σε άλλες πιο εύκολες και με την καθοδήγηση 
και τη βοήθειά μας να μπορέσει να τις ολοκληρώσει. 

3η εξατομικευμένη διδασκαλία: Στόχος της 3ης διδασκαλίας ήταν η μαθήτρια να 
ασκηθεί στη ζωγραφική εντός πλαισίου. Αρχικά, της δόθηκε ένα γεωμετρικό τρίγωνο 
και της ζητήθηκε να χρωματίσει εντός του τριγώνου με το χρώμα της αρεσκείας της. 
Προτιμήθηκε το γεωμετρικό τρίγωνο που χρησιμοποιούμε στα μαθηματικά ώστε να 
μην μπορεί να βγει εκτός πλαισίου. Στη συνέχεια, το πλαίσιο σχεδιάστηκε και 
κολλήθηκε με σπίρτα ώστε νε εμποδίζει τη μαθήτρια να βγει εκτός ορίων. 
Χρησιμοποιήθηκαν χοντροί μαρκαδόροι για να διευκολυνθεί (βλ. Παράρτημα). Τέλος 
δόθηκε ένα τρίγωνο χωρίς πλαίσιο και με τη συνεχή υπενθύμιση μας, το χρωμάτισε. Σε 
αρκετά όμως σημεία βγήκε εκτός πλαισίου. Για το λόγο αυτό της δόθηκαν και άλλα 
σχέδια με μεγάλα κενά ώστε η δραστηριότητα να είναι πιο εύκολη. Η επόμενη άσκηση 
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ήταν παρόμοια αλλά το υλικό που χρησιμοποιήσαμε ήταν ξυλομπογιές ώστε να μπορεί 
να κρατάει λεπτότερα χρώματα και να ασκηθεί στη σωστή λαβή τους. Η αξιολόγηση 
κατέδειξε ότι η μαθήτρια δυσκολεύτηκε περισσότερο στη ζωγραφική εντός πλαισίου 
με την ξυλομπογιά, καθώς αρκετές φορές βγήκε έξω από το οριζόμενο πλαίσιο. 4η 
εξατομικευμένη διδασκαλία: Στόχος της 4ης διδασκαλίας ήταν η μαθήτρια να 
εξασκηθεί στη χρήση ψαλιδιού. Αρχικά, η διδάσκουσα έδειξε τον τρόπο λαβής του 
ψαλιδιού, δόθηκαν χαρτιά να κόβει με καθοδήγηση του χεριού της και στη συνέχεια 
αυτόνομα. Το κόψιμο των χαρτιών ήταν πιο εύκολο σε σχέση με το κόψιμο των 
υφασμάτων. Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε στην αξιολόγηση να διατεθεί και άλλη 
διδακτική ώρα με επιπλέον δραστηριότητες ώστε η μαθήτρια να μάθει να χρησιμοποιεί 
το ψαλίδι. Τέλος, η μαθήτρια έμαθε να διπλώνει διάφορα χαρτιά και με την 
καθοδήγηση της διδάσκουσα να φτιάξει διάφορες κατασκευές ως επιβράβευση για τη 
συνεργασία και την επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων (βλ. Παράρτημα). 

4. Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε μαθητές με Ν.Α.

Η εκπαιδευτική παρέμβαση για τους  πέντε μαθητές που παρακολουθούσαν την 
κατώτερη βαθμίδα, στον τομέα της αυτοεξυπηρέτησης και ειδικότερα στην εκμάθηση 
του τρόπου πλυσίματος των δοντιών σχεδιάστηκε με βάση το σχέδιο διδασκαλίας (βλ. 
Παράρτημα). Αρχικά, πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση με άτυπα εργαλεία και στη 
συνέχεια εφαρμόστηκε ομαδοσυνεργατική διδασκαλία με την  καθοδήγηση του 
εκπαιδευτικού και την ανάλυση του έργου σε βήματα. Τα υλικά που επιλέχθηκαν ήταν 
εικόνες, σχετικές ιστορίες και video και εφαρμόστηκαν τεχνικές, όπως  προσομοίωση, 
παιχνίδι ρόλων, ερωτοαποκρίσεις, κ.ά. 

1η ομαδική διδασκαλία: Στόχος της 1ης διδασκαλίας ήταν οι μαθητές να είναι σε 
θέση να κατανοούν τη σπουδαιότητα του πλυσίματος των δοντιών για το λόγο αυτό η 
αφόρμηση πραγματοποιήθηκε με το άκουσμα σχετικών παραμυθιών, όπως α) Πέππα 
το γουρουνάκι: Η νεράιδα των δοντιών  και β) Τα δόντια μας και τα μάτια μας.  Στη 
συνέχεια, ζητήθηκε από τους μαθητές να αναφερθούν στη χρησιμότητα των δοντιών 
και στις τροφές που είναι κακές για τα δόντια μας. Η εκπαιδευτικός έδειξε σχετικές 
εικόνες που τοποθετήθηκαν και κολλήθηκαν σε χαρτί του μέτρου και αναρτήθηκαν 
στον τοίχο.  Η αξιολόγηση κατέδειξε ότι ο στόχος επιτεύχθηκε για την πλειοψηφία των 
μαθητών, δυσκολία στην κατονομασία τροφών βλαβερών για τα δόντια είχαν ο Λουκάς 
και η Μαρία. Για το λόγο αυτό η διδάσκουσα έδειξε σχετικά video με βλαβερές τροφές 
και διάβασε άλλο ένα παραμύθι Ο Σοκολάκης και η Ζαχαρούλα. Στο τέλος ο Λουκάς 
και η Μαρία ήταν σε θέση να δείξουν από ομάδα τροφίμων τουλάχιστον 3 βλαβερές 
τροφές.  2η ομαδική διδασκαλία: Στόχος της 2ης διδασκαλίας ήταν οι μαθητές να 
είναι σε θέση να πλένουν μόνοι τους τα δόντια τους. Αρχικά, οι μαθητές 
παρακολούθησαν σχετικό video και ένα σχετικό κουκλοθέατρο από το YouTube, η 
διδάσκουσα έδειξε τα υλικά που χρειάζονται οι μαθητές, σχετική καρτέλα σε βήματα 
και είχε και ένα πρόπλασμα για επίδειξη των κινήσεων. Αποφασίστηκε να διδαχθούν 
όλα τα βήματα σε δύο διδασκαλίες για το λόγο αυτό σε αυτή τη διδασκαλία διδάχθηκαν 
τα 3 πρώτα βήματα σύμφωνα με τη σχετική καρτέλα (βλ. Παράρτημα). Η αξιολόγηση 
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κατέδειξε ότι ο Λουκάς και η Μαρία  χρειάζονταν επιπλέον εξάσκηση, καθώς έσφιγγαν 
αρκετά την οδοντόκρεμα με αποτέλεσμα να μπαίνει αρκετή στην οδοντόβουρτσα και 
να πέφτει κάτω. 3η ομαδική διδασκαλία: Στόχος της 3ης διδασκαλίας ήταν οι μαθητές 
να επαναλάβουν και να εμπεδώσουν τις προηγούμενες γνώσεις και να συνεχισθεί η 
εκμάθηση του πλυσίματος των δοντιών με τα επόμενα 4 βήματα. Εφαρμόσαμε 
εξατομικευμένη διδασκαλία και τεχνικές και στρατηγικές καθοδήγησης και ανάλυσης 
έργου. Οι μαθητές στην πλειοψηφία τους κατέκτησαν τα βήματα που απαιτούσε η 
δραστηριότητα όμως χρειάζονταν επιπλέον εξάσκηση στη σωστή χρήση της 
οδοντόβουρτσας στο πλύσιμο των δοντιών.  

5. Αναστοχασμός 

Η εξατομικευμένη εκπαιδευτική παρέμβαση στην Αναστασία πραγματοποιήθηκε σε 
χρονικό διάστημα ενός μηνός. Η πλειοψηφία των στόχων επιτεύχθηκαν η μαθήτρια 
καλλιέργησε αρκετές δεξιότητες που αφορούσαν στη λεπτή κινητικότητα και με 
ανάλογες παράλληλες εργοθεραπείες, η βελτίωση ήταν σημαντική.  Δυσκολίες 
αντιμετωπίσαμε σε δραστηριότητες που αφορούσαν στο κούμπωμα και στο 
ξεκούμπωμα κουμπιών, στο άνοιγμα του φερμουάρ, καθώς και στο πιάσιμο των 
ρούχων με  μανταλάκια. Επιπλέον, εξάσκηση χρειαζόταν στη ζωγραφική εντός 
πλαισίου, ιδίως με ξυλομπογιές γιατί θα έπρεπε να μάθει τη σωστή λαβή του μολυβιού 
με τη χρήση βοηθήματος.  Η μαθήτρια συνεργάστηκε με τη διδάσκουσα, φάνηκε να 
της αρέσουν οι δραστηριότητες, καθώς και  τα κίνητρα επιβράβευσης που 
χρησιμοποιήθηκαν. Η εκπαιδευτική παρέμβαση θα συνεχιζόταν στην εργοθεραπεία και 
θεωρήσαμε ότι σύντομα η μαθήτρια θα μπορούσε να βελτιώσει περισσότερο τη λεπτή 
κινητικότητα και να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα σε προγραφικές δεξιότητες. 

Η εκπαιδευτική παρέμβαση που αφορούσε στους μαθητές της κατώτερης βαθμίδας σε 
δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης και ειδικότερα στο πλύσιμο των δοντιών θεωρήσαμε ότι 
οι μαθητές στην πλειοψηφία τους ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά, όμως χρειάζονταν 
επιπλέον εξάσκηση στο σωστό τρόπο πλυσίματος των δοντιών. Η διδάσκουσα έδωσε 
την καρτέλα με τα βήματα σε κάθε μαθητή ώστε η προσπάθεια να συνεχισθεί και στο 
σπίτι με τη βοήθεια της οικογένειας και να γενικευθεί η γνώση.  Οι μαθητές 
ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά, καθώς η διδασκαλία ήταν βιωματική με πλούσιο 
οπτικοποιημένο υλικό που βοηθούσε στην επίτευξη των στόχων.  

6.Συμπεράσματα 

Η παρούσα εργασία εστιάζει στην καταγραφή των τρόπων αξιολόγησης και 
εκπαιδευτικής παρέμβασης σε εξατομικευμένο επίπεδο που αφορά στην καλλιέργεια 
της λεπτής κινητικότητας σε μαθήτρια με νοητική αναπηρία, καθώς και στην 
καταγραφή των τρόπων αξιολόγησης και εκπαιδευτικής παρέμβασης σε επίπεδο τάξης 
με στόχο την καλλιέργεια δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης και ειδικότερα την εκμάθηση 
του τρόπου πλυσίματος των δοντιών. Η καλλιέργεια της λεπτής κινητικότητας συντελεί 
στην ολοκλήρωση πολλών δραστηριοτήτων στην καθημερινή ζωή, καθώς και στην 
αποτελεσματικότερη ανταπόκριση σε προγραφικές δεξιότητες και στη γραφή. Η 
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καλλιέργεια  δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης συντελεί στην αυτόνομη διαβίωση, η 
οποία είναι  ένας από τους βασικούς στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος σε 
μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  

Βιβλιογραφία 

Schalock, R.,  Luckasson, R. & Shogren, K. (2007). The Renaming of Mental 
Retardation: Understanding the Change to the Term Intellectual Disability. American 
Association on Intellectual and Developmental Disabilities. 45(2). 116-124. 
Ανακτήθηκε 1-5-2017 από 
https://deathpenaltyinfo.org/documents/renamingMRIDDApril2007.pdf 

ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ Ειδικής Αγωγής για Μαθητές με Μέτρια και Ελαφριά Νοητική 
Καθυστέρηση (2004),  Αθήνα:Π.Ι. 

Luckasson, R., Borthwick-Duffy, S., Buntinx, W. H. E., Coulter, D. L., Craig, E. M., 
Reeve, A., Schalock, R. L., Snell, M. E., Spitalnick, D. M., Spreat, S., & Tasse, M. J. 
(2002). Mental retardation: Definition, classification, and systems of supports (10th 
Ed.). Washington DC: American Association on Mental Retardation. 

Heward, W. L. (2011). Παιδιά με ειδικές ανάγκες. Μία εισαγωγή στην Ειδική 
Εκπαίδευση. Α. Δαβάζογλου & Κ. Κόκκινος (επιμ.), (Χ. Λυμπεροπούλου, μφρ.). 
Αθήνα: Τόπος. 

Σούλης, Σ. (2000). Μαθαίνοντας βήμα με βήμα στο σχολείο και στο σπίτι. Αθήνα: 
Τυπωθήτω-Γ. Δαρδανός . 

Χρηστάκης, Κ. (2002). Διδακτική προσέγγιση παιδιών και νέων με μέτριες και  
σοβαρές δυσκολίες μάθησης. Αθήνα: Ατραπός. 

Wehmeyer, M. (2003). Defining mental retardation and ensuring access to the general 
curriculum. Educational and Training in Developmental Disabilities, 38(3), 271-282. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

_____________________________________________________________________________________________________ 
EducatioNext

 
 

Τεύχος 1ο - Ιανουάριος 2019



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Άξονες για την περιγραφή του χώρου: α) Τοποθεσία σχολείου β) Προσβασιμότητα 
γ) Περιγραφή του σχολείου, του αύλειου χώρου δ) Περιγραφή των εσωτερικών 
χώρων ε) Περιγραφή της αίθουσας 

Άξονες ημιδομημένης συνέντευξης του εκπαιδευτικού: α) Περιγραφή του 
κλίματος της τάξης β) Περιγραφή του τρόπου οργάνωσης της τάξης γ) Περιγραφή 
του τρόπου αξιολόγησης (χρήση τυπικών ή άτυπων εργαλείων) δ) Τρόποι επιλογής 
των διδακτικών στόχων ε) Μέθοδοι διδασκαλίας, εναλλακτικές μορφές διδασκαλίες, 
στρατηγικές  που χρησιμοποιούνται 

Αξιολόγηση στις δεξιότητες λεπτής 
κινητικότητας : ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΝΑΙ Μερικές φορές (με 
βοήθεια) 

ΟΧΙ 

Ξετυλίγει πακέτο Χ   

Γυρνάει τις σελίδες του βιβλίου Χ   

Κολλάει και ξεκολλάει αυτοκόλλητα 
velcro 

Χ   

Βάζει κρίκους σε μπουκάλια  Χ  

Πλάθει πλαστελίνη σε μπάλες Χ   

Περνάει χοντρές χάντρες σε κορδόνι  Χ  

Ανοιγοκλείνει φερμουάρ   Χ 

Κουμπώνει κουμπιά   Χ 

Ξεκουμπώνει κουμπιά   Χ 

Πιάνει τα μανταλάκια σε σχοινί   Χ 

Βιδώνει καπάκι   Χ 

Ξεβιδώνει καπάκι   Χ 

Φτιάχνει παζλ με φασόλια   Χ 

Φτιάχνει παζλ με φακές   Χ 

Φτιάχνει μπαλίτσες με γκοφρέ χαρτί   Χ 

Ζωγραφίζει σε πλαίσιο με μαρκαδόρους   Χ 

Ζωγραφίζει σε πλαίσιο με ξυλομπογιές   Χ 

Κόβει με ψαλίδι χαρτί    Χ 

Κόβει με ψαλίδι ύφασμα   Χ 
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Διπλώνει χαρτί   Χ 

Ενδεικτικό σχέδιο διδασκαλίας: 1) Σύντομο ιστορικό του μαθητή (φύλο, ηλικία, 
είδος διαταραχής, δυσκολίες, δεξιότητες, ενδιαφέροντα) 2) Προσδιορισμός των 
μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων στόχων 3) Μέθοδοι διδασκαλίας (άμεση, 
δασκαλοκεντρική, εξατομικευμένη), στρατηγικές (καθοδηγούμενη ή 
κατευθυνόμενη ανακάλυψη, συνεργατική μάθηση, ομαδοσυνεργατική στρατηγική, 
τρόπος επίλυσης προβλημάτων-ορισμός του προβλήματος, διατύπωση υποθέσεων, 
διερεύνηση, επεξεργασία δεδομένων, συμπεράσματα), τεχνικές (ερωτοαποκρίσεις, 
διάλογος, παιχνίδι ρόλων, δραματοποίηση, καταιγισμός ιδεών, εργασία σε ομάδες), 
υλικό διδασκαλίας 4) Επιλογή δραστηριοτήτων για την υλοποίηση κάθε διδακτικού 
στόχου 5) Αξιολόγηση αποτελεσμάτων 

Υλικό διδακτικής παρέμβασης Α) Εξατομικευμένη  διδασκαλία 

   
 

 

     

                      Αξιολόγηση συναισθηματικών δεξιοτήτων 
Μαθητές Α Ν Μ Λ Π 

Γνωρίζει τη σπουδαιότητα του πλυσίματος των δοντιών    Χ  

Γνωρίζει να παίρνει την παίρνει οδοντόβουρτσα και 
οδοντόκρεμα 

Χ Χ Χ Χ Χ 

Γνωρίζει να τοποθετεί οδοντόκρεμα στο βουρτσάκι      

Γνωρίζει να βρέχει το βουρτσάκι  Χ  Χ Χ 

Γνωρίζει  τον τρόπο πλυσίματος των δοντιών      

Γνωρίζει τα ξεβγάζει το στόμα της/του      

Γνωρίζει τα ξεβγάζει την οδοντόβουρτσα χ χ χ   

Γνωρίζει να την τοποθετεί στη θέση της  χ  χ  

Υλικό διδασκαλίας σε επίπεδο τάξης: 1η ομαδική διδασκαλία –εκπαίδευση στο 
πλύσιμο των δοντιών 1) Ακούμε το παραμύθι: Πέππα το γουρουνάκι: Η νεράιδα των 
δοντιών Στο https://www.youtube.com/watch?v=uMVp_6kll3M  & Τα δόντια σαν τα 
μάτια μας Στο https://www.youtube.com/watch?v=EQBO3lqZFQk 2)Ερωτήσεις: α) Τι 
δουλειά κάνουν τα δόντια μας; β) Ποιες τροφές είναι κακές για τα δόντια μας; 2η 
ομαδική διδασκαλία-εκπαίδευση στο πλύσιμο των δοντιών 1) Πως βουρτσίσουμε 
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τα δόντια μας; Βλέπουμε σχετικό βίντεο. 
Στοhttps://www.youtube.com/watch?v=7LYCsXsrSXg 2) Κυκλοθέατρο για το 
πλύσιμο των δοντιών Στοhttps://www.youtube.com/watch?v=BLG0namYbZ0        3) 
Υλικά για το πλύσιμο των δοντιών (οδοντόκρεμα, οδοντόβουρτσα, ποτήρι για νερό) 4) 
Επίδειξη σε πρόπλασμα 5) Διδασκαλία των τριών πρώτων βημάτων του πλυσίματος 
των δοντιών 3η ομαδική διδασκαλία: Επανάληψη των τριών πρώτων βημάτων του 
πλυσίματος των δοντιών/Επίδειξη σε πρόπλασμα/Διδάσκουμε τα επόμενα βήματα του 
πλυσίματος των δοντιών/Βιωματική προσπάθεια κάθε μαθητή    /Επανάληψη- 
εμπέδωση 

Καρτέλες με τα βήματα για το πλύσιμο των δοντιών 

1.Ανοίγω την οδοντόκρεμα  2.Παίρνω την οδοντόβουρτσα  
3.Βάζω οδοντόκρεμα   4.Βάζω νερό         
5 Βουρτσίζω τα δόντια 

 

6. Ξεπλένω το στόμα μου  

7 Ξεπλένω την οδοντόβουρτσα και τη βάζω στη θέση της   
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Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Επιθετικότητα στα Νεαρά Άτομα 

Μαρκαντώνης Βασίλειος 
Φοιτητής Ψυχολογίας ΕΚΠΑ 
bilmarkandonis@gmail.com  

 

Περίληψη 

Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) και το διαδίκτυο με τις εντυπωσιακές δυνα-
τότητες που διαθέτουν για πληροφόρηση και επικοινωνία διαμορφώνουν σε σημαντικό 
βαθμό την καθημερινή ζωή των ανθρώπων στις σύγχρονες κοινωνίες. Ιδιαίτερα στα 
νεαρά άτομα, σε συνδυασμό με τη συχνή απουσία των γονέων και τη μη διάθεση ποιο-
τικού χρόνου στα παιδιά τους, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση 
προτύπων, στάσεων και αξιών, με αποτέλεσμα την υιοθέτηση αντικοινωνικών και επι-
θετικών συμπεριφορών. 

Λέξεις-Κλειδιά: Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, επιθετικότητα, νεαρά άτομα 

Εισαγωγή 

Στις σύγχρονες κοινωνίες είναι φανερός ο κυρίαρχος ρόλος των Μέσων Μαζικής Ενη-
μέρωσης (ΜΜΕ), έχουν εισβάλει στην καθημερινότητα όλων των ανθρώπων και επι-
δρούν καθοριστικά στη διαμόρφωσή της και στην εικόνα που σχηματίζουν για τις λει-
τουργίες της κοινωνίας. Τα σύγχρονα ΜΜΕ, έχουν εντυπωσιακές δυνατότητες για πλη-
ροφόρηση και επικοινωνία, καταλαμβάνουν κεντρικό ρόλο στην καθημερινότητα των 
νέων και συχνά η απουσία των γονέων και η έλλειψη ποιοτικού χρόνου με τα παιδιά 
τους, έχει ως αποτέλεσμα να ασκούν μεγαλύτερη επιρροή στη συμπεριφορά και στη 
διαμόρφωση αξιών (Mistryet et al., 2007· Kourlaba et al, 2009). 

Το διαδίκτυο ως το πλέον σύγχρονο και ραγδαία εξελισσόμενο μέσο συνδυάζει χαρα-
κτηριστικά όλων των άλλων παραδοσιακών μέσων (κείμενο, εικόνα, ήχο, αμφίδρομη 
επικοινωνία) και έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας όλων των ηλικια-
κών ομάδων και κυρίως των εφήβων στις ανεπτυγμένες χώρες. Τα νεαρά άτομα αφιε-
ρώνουν πολλές ώρες μπροστά στις οθόνες (smartphone, laptop, tablet, τηλεόραση) με 
αποτέλεσμα την αποκοινωνικοποίηση και γίνονται έρμαια της επιθετικότητας των 
ΜΜΕ. 

Η επιβλαβής λειτουργία των ΜΜΕ υπερέχει της ωφέλιμης. Προωθούν τη χαμηλή ποι-
ότητα προγραμμάτων, δεν αναπτύσσουν τα πνευματικά ενδιαφέροντα των χρηστών και 
τις νοητικές λειτουργίες τους, με αποτέλεσμα να μετατρέπονται σε παθητικούς δέκτες 
και να οδηγούνται στην πνευματική νωθρότητα. Προβάλλουν καταναλωτικά πρότυπα 
και ενισχύουν την τάση για υλικό ευδαιμονισμό και ταυτίζουν το «είναι» με το «έχειν». 
Η υποχώρηση του λόγου έναντι του ήχου και της εικόνας υποβιβάζουν τη γλώσσα ως 
κώδικα επικοινωνίας και ο λόγος από κυρίαρχος γίνεται συμπληρωματικός και η συν-
θηματολογική χρήση της γλώσσας γίνεται ιδιαίτερα αγαπητή στη νεολαία. Η συχνή 

56

_____________________________________________________________________________________________________ 
EducatioNext

 
 

Τεύχος 1ο - Ιανουάριος 2019



προβολή πράξεων βίας, η ηρωοποίηση επιθετικών χαρακτήρων, η ταύτιση με υπερφυ-
σικούς ήρωες προκαλούν την εξοικείωση, τον εθισμό στη βίαιη, επιθετική και επικίν-
δυνη συμπεριφορά και προβάλλουν λανθασμένα πρότυπα. Τα πιο ευάλωτα θύματα τέ-
τοιων φαινομένων είναι τα νεαρά άτομα, στα οποία δημιουργούν ψευδή εικόνα της 
πραγματικότητας (Villani, 2001). 

Επικοινωνία και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

Η επικοινωνία ορίζεται ως «η συμπεριφορά του αποστολέα, η οποία μεταφέρει το επι-
θυμητό μήνυμα στον αποδέκτη, αυτό με τη σειρά του προκαλεί ως αντίδραση στον 
αποδέκτη την επιθυμητή συμπεριφορά» (Merrihue, 1960). Ως «την ανταλλαγή πληρο-
φοριών και μετάδοση νοημάτων» (Katz & Kahn, 1978) ή ως «τη διαδικασία της μετα-
βίβασης πληροφοριών από ένα άτομο σε άλλο και κατανόησης τους από το δεύτερο» 
(Davis, 1990). 

Η κατηγοριοποίηση των σημαντικότερων μέσων μαζικής επικοινωνίας (ΜΜΕ), έχει ως 
εξής: 

Τύπος. Ο τύπος είναι η παραγωγή τυπογραφικών μέσων, όπως βιβλία, εφημερίδες και 
περιοδικά, τα οποία συντελούν στη διάδοση πληροφοριών, γνώσεων και ιδεών και συμ-
βάλουν στη μόρφωση, την ενημέρωση και την ψυχαγωγία. Ο τύπος έχει την δύναμη να 
προσανατολίζει τον αναγνώστη ή να τον χειραγωγεί και θεωρείται ως η τέταρτη εξου-
σία (Κάστορας, 1990· Μαγνήσαλης, 2002).  

Ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδομένα μέσα μαζικής επικοι-
νωνίας και ενημερώνει, ψυχαγωγεί, επιμορφώνει. Ένα από τα θετικά χαρακτηριστικά 
του ραδιοφώνου είναι ότι έχει το πλεονέκτημα να απευθύνεται άμεσα, έγκαιρα και μα-
ζικά στον ακροατή (Κάστορας, 1990· Μαγνήσαλης, 1998).  

Τηλεόραση. Αποτελεί ίσως το πιο αποτελεσματικό μέσο μαζικής επικοινωνίας, καθώς 
έχει όλα τα πλεονεκτήματα ενός οπτικοακουστικού μέσου και ο τηλεθεατής έχει άμεσα 
πληροφορίες ή ειδήσεις τόσο οπτικά όσο και ακουστικά. Επιτυγχάνει μεγάλη μαζική 
και ομοιογενή διείσδυση της πληροφορίας και επιδρά μαζικά στη διαμόρφωση και στη 
χειραγώγηση της κοινής γνώμης (Μαγνήσαλης, 1998).  

Διαδίκτυο και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το διαδίκτυο (internet) είναι ένα παγκόσμιο 
σύστημα διασυνδεδεμένων δικτύων υπολογιστών που χρησιμοποιούν καθιερωμένη ο-
μάδα πρωτοκόλλων, η οποία συχνά αποκαλείται TCP/IP και καθημερινά εξυπηρετεί 
εκατομμύρια χρήστες. Οι διασυνδεδεμένοι υπολογιστές παγκοσμίως που βρίσκονται 
σε ένα κοινό δίκτυο, ανταλλάσσουν μηνύματα με τη χρήση διαφόρων πρωτοκόλλων 
επικοινωνίας (Wikipedia). 

Σημαντικό μέρος των λειτουργιών του διαδικτύου καταλαμβάνουν τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης (social media), τα οποία κατηγοριοποιούνται, ως εξής (Τζικόπουλος, χ.χ.): 

i.Βασισμένα στην κοινωνική δικτύωση 
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• Κοινωνικά Δίκτυα (Facebook, MySpace, Linkedin)
• Ιστολόγια (Blogs) (Blogger, WordPress)
• Microblogging (Twitter, Tumblr)
• Wikis (Wikipedia, Wikinews)

ii.Βασισμένα στο περιεχόμενο
• Φωτογραφίες και εικόνες (flickr, deviantArt, Photobucket)
• Βίντεο (YouTube, Dailymotion, Vimeo)
• Μουσική (Last.fm, MySpace Music, SoundCloud)
• Παρουσιάσεις και αρχεία κειμένων (SlideShare, Scribd)

iii.Βασισμένα σε μία λειτουργία
• Live broadcast (Skype, Ustream, justin.tv)
• Bookmark Links (Delicious, Diigo)
• Events (Eventful)
• Τοποθεσίες (Foursquare)

iv.Βασισμένα στα ενδιαφέροντα
• Ειδήσεις (Digg)
• Reviews (flixter, goodreads, Yelp)
• Αγορές (Blippy)

Επιθετικότητα 

Ως ευρύτερη κατηγοριοποίηση των θεωριών για την προέλευση της επιθετικότητας θα 
μπορούσε να καταγραφεί η εξής (Κοντοπούλου, 2007): 

• Η επιθετικότητα ως ιδιότητα της ανθρώπινης φύσης (θεωρίες ψυχανάλυσης και ε-
θολογίας) και ως εγγενές χαρακτηριστικό του ατόμου. Ως βιολογικός παράγοντας πη-
γάζει από το ένστικτο της αυτοσυντήρησης και της επιβίωσης ως αντίδραση, όταν α-
πειλείται η ασφάλεια του ατόμου. Διερευνάται ως ένα στοιχείο της φύσης του ανθρώ-
που που εκφράζεται άμεσα και συχνά ασυνείδητα.

• Η επιθετικότητα ως αποτέλεσμα κοινωνικών παρεμβάσεων (θεωρία της κοινωνικής
μάθησης), όπου οι κοινωνικοί παράγοντες και τα πρότυπα του κοινωνικού περίγυρου
ευθύνονται για την εκδήλωση επιθετικής συμπεριφοράς των ατόμων. Και αναφέρεται
στο είδος των αντιδράσεων και στην αντικειμενική εκτίμηση των παρατηρητών
(Bandura, 1973).

Ο όρος επιθετικότητα περιλαμβάνει όλες τις μορφές που εκδηλώνει το άτομο στην προ-
σπάθειά του να διεκδικήσει και όλες τις ενέργειες για έλεγχο του περιβάλλοντος. Συ-
νεπώς, η επιθετικότητα δεν ενέχει μόνο αρνητικά στοιχεία, αλλά και θετικά, ενώ η συ-
μπερίληψη της έννοιας της διεκδίκησης (αντικειμένου, χώρου, προνομίου) αποτελεί 
απαραίτητο στοιχείο για την ίδια την επιβίωση του ατόμου και επίδειξη πρωτοβουλίας 
και υγιούς ανταγωνισμού (Χριστοφίδης, 1991· Herbert, 1998). 
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Ο Brain (1994) υποστήριξε ότι για να θεωρηθεί μια συμπεριφορά επιθετική πρέπει να 
προκαλεί βλάβη, αν και δεν θεωρούνται επιθετικές όλες οι ενέργειες που προκαλούν 
τραυματισμό. Να συνδέεται με αυξημένη διέγερση του θύτη και να προκαλεί απο-
στροφή στο θύμα (Καλαντζή - Αζίζι & Ζαφειροπούλου, 2004). 

Συμπερασματικά, η επιθετικότητα αποτελεί ένα φυσιολογικό χαρακτηριστικό του αν-
θρώπου και είναι αναμενόμενο στα νεαρά άτομα κατά την ωρίμανση και την κοινωνι-
κοποίησής τους να εμφανίζουν κάποια μορφή επιθετικής συμπεριφοράς. Ωστόσο, υ-
πάρχουν κάποια κριτήρια βάσει των οποίων η επιθετικότητα θεωρείται εχθρική, αντι-
κοινωνική και δυσλειτουργική, όπως η συχνότητα, η ένταση, η διάρκεια, ο βαθμός πρό-
θεσης και ο βαθμός επίδειξης αυτοελέγχου (Καλαντζή - Αζίζι & Ζαφειροπούλου, 2004· 
Parke & Slaby, 1983). 

Ερευνητικά δεδομένα 

Ένας πολύ ισχυρός μηχανισμός αναπαραγωγής βίας στα νεαρά άτομα λειτουργεί μέσω 
της συχνής έκθεσής τους στις προβαλλόμενες βίαιες συμπεριφορές της τηλεόρασης που 
οδηγεί σε ανοχή και απευαισθητοποίηση, την ταύτιση με βίαιους ήρωες, τη μίμηση των 
πράξεων αυτών και την πρόκληση του «συνδρόμου του μοχθηρού κόσμου» (Gerbner, 
1994· Waters, 1989· American Medical Association, 1996). Η βία, που προβάλλεται 
ως δικαιολογημένη ή επιβραβεύεται, ασκεί τη μεγαλύτερη επίδραση στα νεαρά άτομα, 
με αποτέλεσμα την αύξηση του φόβου (Gerbner, 1994· Cantor, 2000). Πειραματικές 
μελέτες σε νέους σχολικής ηλικίας έδειξαν ότι η τηλεοπτική προβολή συνδέεται με την 
επιθετικότητα και την ανάπτυξη εγκληματικής συμπεριφοράς (Bailey, 1993· Paik, 
Comstock, 1994· Bushman & Anderson, 2001· Surette, 2002).  

Σε μακροχρόνια έρευνα για την επιθετικότητα, μελετήθηκαν παιδιά σε Καναδικό χωριό 
που δεν είχε τηλεόραση και σε δύο άλλα που είχαν. Δύο χρόνια μετά την εγκατάσταση 
τηλεόρασης στο πρώτο χωριό, μετρήθηκε η επιθετικότητα και βρέθηκε αύξηση κατά 
160% στα παιδιά του πρώτου χωριού, ενώ στα παιδιά των άλλων δύο παρέμεινε στα-
θερή (Joy, 1986). Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στις Ηνωμένες Πολιτείες δαπανούν 
περίπου 4,4 ώρες ημερησίως παρακολουθώντας τηλεόραση (Dill, 2005· Tandon et al., 
2011). Η πολύωρη έκθεση και κυρίως το μέγεθος και η ένταση των βίαιων σκηνών 
οδηγούν στην αύξηση της επιθετικότητας (Christakis et al., 2004). Ο μέσος μαθητής 
Δημοτικού σχολείου έχει δει 8.000 φόνους στην τηλεόραση (Προκοπάκη, 2011). Είναι 
σχεδόν βέβαιο, ότι κάτω από κατάλληλες συνθήκες τα νεαρά άτομα θα ενστερνιστούν 
τα βίαια πρότυπα συμπεριφοράς (Mistry et al., 2007· Προκοπάκη, 2011). 

Περισσότερες από 1.000 έρευνες επιβεβαιώνουν τις αρνητικές συνέπειες της τηλεοπτι-
κής βίας στους ανήλικους τηλεθεατές (Bernard-Bonin et al., 1991· Singer et al., 1999· 
Robinson, 1999· Browne & Hamilton-Giachritsis, 2005· Brown et al., 2005). Παράγο-
ντες που βρέθηκε να σχετίζονται με την αύξηση της επιθετικότητας εξαιτίας των τηλε-
οπτικών προγραμμάτων είναι η φτώχεια, ο ρατσισμός, η ενδοοικογενειακή βία, η παι-
δική κακοποίηση, η συναισθηματική στέρηση, η ψυχική ασθένεια, η χρήση εθιστικών 
ουσιών και η ασυνέπεια εφαρμογής ηθικών κανόνων από τους γονείς (Browne & 
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Herbert, 1997· Singer et al., 1999). Το 1/3 παιδιών 3-10 ετών βλέπουν τηλεόραση χωρίς 
γονεϊκή εποπτεία. Από αυτά, το 28-40% βλέπουν βίαιες ταινίες. Πολλή τηλεόραση βλέ-
πουν τα παιδιά μητέρων κατώτερης εκπαίδευσης και το 55% των παιδιών παρακολου-
θεί τηλεόραση κατά τη διάρκεια του φαγητού, παρεμποδίζοντας την οικογενειακή επι-
κοινωνία (Bernard-Bonin et al., 1991). Αντίθετα, η τηλεόραση μπορεί να έχει θετικές 
επιδράσεις στην ψυχοκοινωνική και νοητική εξέλιξη του παιδιού όταν παρακολουθεί 
προγράμματα κάτω από γονική ή εκπαιδευτική εποπτεία (Λιακοπούλου, 1996).  

Αναφορικά με το φύλο, η επίδραση της βίας στην τηλεόραση στην αντικοινωνική συ-
μπεριφορά και την επιθετικότητα αγοριών και κοριτσιών βρέθηκε οριακά ίση (Paik & 
Comstock, 1994). Τα αγόρια επηρεάζονται περισσότερο από την τηλεθέαση βίαιων 
σκηνών (Paik & Comstock, 1994) και δείχνουν περισσότερη επιθετικότητα έναντι των 
κοριτσιών (Cantor & Orwant, 1980).  

Ως προς την ηλικία, οι ανήλικοι τηλεθεατές εκδηλώνουν αυξημένα επίπεδα επιθετικό-
τητας λόγω της συνεχούς έκθεσης σε βίαιες σκηνές και οδηγούνται σε φαινόμενα αντι-
κοινωνικής (Browne, & Hamilton-Giachritsis, 2005) ή και αποκλίνουσας συμπεριφο-
ράς, καθώς «εμπνέονται» για τη διενέργεια επιθέσεων (Bandura & Ross, 1961).  

Τα παιδιά 2-7 ετών ενθυμούνται με τυχαίο τρόπο σκηνές από τηλεοπτικές ταινίες και 
έχουν μεγάλη δυσκολία να ξεχωρίσουν τη φαντασία από την πραγματικότητα, με απο-
τέλεσμα να παρουσιάζουν αυξημένο άγχος. Η κατανόηση των κινήτρων που οδηγούν 
σε βίαιες πράξεις εμφανίζεται περίπου στα 7 έτη, αλλά ακόμη δεν γίνονται κατανοητές 
οι συνέπειες των πράξεων. Το νόημα μιας ταινίας γίνεται κατανοητό στην ηλικία των 
10-13 χρόνων (Collins et al., 1978). Οι αρνητικές συνέπειες της τηλεοπτικής βίας φαί-
νονται στις μικρότερες ηλικίες (Bushman, & Huesmann 2001). Οι ηλικίες που επηρε-
άζονται περισσότερο από βίαιες σκηνές είναι τα παιδιά 0-5 ετών, ακολουθούν τα παιδιά 
6-11 ετών και οι έφηβοι 12-17 ετών (Paik & Comstock, 1994). 

Σε μελέτη 450 παιδιών ηλικίας 6-10 ετών που παρακολουθούσαν επιθετικές ταινίες 
ταυτίζονταν με τον επιθετικό ήρωα και δεν διαφοροποιούσαν την πραγματικότητα από 
την επιθετική μυθοπλασία της τηλεόρασης. Αυτά τα παιδιά 15 χρόνια αργότερα είχαν 
επιθετική συμπεριφορά, ανεξαρτήτως φύλου, κοινωνικοοικονομικής ή νοητικής κατά-
στασης και οικογενειακών παραγόντων (Huesmann et al., 2003). 

Σχετικά με το περιεχόμενο των τηλεοπτικών προγραμμάτων, τα ευρήματα μετα-ανά-
λυσης πολλών ερευνών έδειξε ότι τα κινούμενα σχέδια με επιθετικό περιεχόμενο, οι 
φανταστικές και επιθετικές ταινίες και οι ταινίες με βία και ερωτισμό επηρεάζουν την 
επιθετική συμπεριφορά (Paik & Comstock, 1994). Στους επιθετικούς εφήβους έχουν 
ιδιαίτερη επίδραση τα video-παιχνίδια και οι ταινίες βίας (Slater et al., 2003). Κλινική 
μελέτη σε 40 εφήβους που είχαν διαπράξει δολοφονίες και σε άλλους 200 νέους που 
είχαν καταδικασθεί για εγκλήματα σεξουαλικής βίας, έδειξε ότι όλοι είχαν μεγάλη έκ-
θεση σε βίαιες και πορνογραφικές ταινίες (Bailey, 1993). Συχνά, οι νέοι μιμούνται τις 
βίαιες πράξεις μιας ταινίας (Surette, 2002).  
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Επίσης, πολύ αρνητικές συνέπειες έχει και η συχνή προβολή ανώδυνης βίας (happy 
violence) στο πλαίσιο των παιδικών κινουμένων σχεδίων, όπου για παράδειγμα ο ένας 
ήρωας σφυροκοπεί ή τεμαχίζει τον άλλο και το επόμενο δευτερόλεπτο το θύμα εμφα-
νίζεται σώο και αβλαβές, ικανό να συνεχίσει το διασκεδαστικό κυνηγητό, μεταδίδοντας 
μια ουτοπική αντίληψη για τις συνέπειες των βίαιων πράξεων (Gerbner, 1994). 

Στην Ελλάδα, έχουν διεξαχθεί ελάχιστες έρευνες για το πρόβλημα της τηλεοπτικής βίας 
(Αντωνίου & Κουτσούκου, 2010). Ο μέσος όρος εβδομαδιαίας τηλεθέασης στα παιδιά 
είναι πολύ υψηλός (21-32 ώρες) και είναι ανεξέλεγκτη σε παιδιά χαμηλής κοινωνικο-
οικονομικής τάξης, χαμηλής σχολικής επίδοσης και όταν υπάρχει τηλεόραση στο δω-
μάτιο του παιδιού ή πολλές συσκευές στο σπίτι (Φρυσίρα και συν., 1993). Άλλη μελέτη 
έδειξε ότι το 90% των νοικοκυριών σε μια επαρχιακή αστική περιοχή είχαν δύο συ-
σκευές και το 71% σε αγροτική περιοχή. Το 31% των σπιτιών της αστικής σε σχέση με 
το 11% της αγροτικής περιοχής είχαν συσκευή στο παιδικό δωμάτιο (Τζιαρού και συν., 
2005). 

Το διαδίκτυο προσφέρει στους εφήβους ευκαιρίες να πληροφορηθούν ανώνυμα για ζη-
τήματα που ανταποκρίνονται στις αναπτυξιακές τους ανάγκες, όπως ανεξαρτησία από 
τους γονείς, επικοινωνία με συνομηλίκους, έκφραση γνώμης, υιοθέτηση διαφορετικών 
ταυτοτήτων, διερεύνηση «ευαίσθητων θεμάτων» όπως ψυχική υγεία, σεξουαλική συ-
μπεριφορά, προσανατολισμό και εικόνα του σώματος. Επιλέγουν θέματα σχετικά με 
μουσική, ταινίες, σχέσεις και μόδα (Bryant & Bryant, 2005· Gould et al., 2002). Αυτή 
η επιλογή θεμάτων καθιστά το διαδίκτυο ιδανικό πεδίο αναζήτησης «λείας» από κακό-
βουλα άτομα. Το διαδίκτυο είναι μία τεράστια δεξαμενή πληροφοριών, όμως η αξιοπι-
στία των πηγών δεν ελέγχεται και οι νέοι πρέπει να εκπαιδευτούν στην αναζήτηση έ-
γκυρων πληροφοριών. Έρευνα σε 519 εφήβους έδειξε ότι το 90% χρησιμοποιεί τα chat 
rooms ως συχνή πηγή πληροφοριών και μόνο το 14% έγκυρες ιστοσελίδες (Gould et 
al., 2002). 

Το διαδίκτυο ενέχει δυνατότητα βλάβης για τους ανηλίκους μέσα από ακούσιες και 
εκούσιες εμπειρίες, όπως: πορνογραφία, βία, τρομοκράτηση, οδηγίες για αυτοκατα-
στροφικές πράξεις, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, εμπορική και σεξουαλική εκ-
μετάλλευση. Ορισμένοι διαδικτυακοί τόποι προωθούν επικίνδυνες συμπεριφορές, ό-
πως με το διαδικτυακό παιχνίδι «Μπλε φάλαινα» («Blue Whale Challenge»). Δίνεται 
στον παίκτη μια λίστα με 50 προκλήσεις να τις διεκπεραιώσει. Αρχικά είναι ανώδυνες 
(παρακολούθηση συνταρακτικού βίντεο), αλλά έπειτα γίνονται επικίνδυνες (αγορά ό-
πλων, αιχμηρών αντικειμένων) και καλούνται να κάνουν πράγματα που θέτουν σε κίν-
δυνο τη σωματική τους ακεραιότητα, όπως να χαράξουν μια φάλαινα στο χέρι με μα-
χαίρι. Για να «τερματίσει» το παιχνίδι, ο συμμετέχων πρέπει να προβεί στη μοιραία 
πράξη της αυτοκτονίας (Μπλε Φάλαινα). 

Ο σοβαρότερος κίνδυνος είναι η συνάντηση με αγνώστους, που ο ανήλικος γνώρισε 
online (1 στους 5 Ευρωπαίους εφήβους) (Hasebrink et al., 2008). Βρέθηκε ότι το 13-
91% των εφήβων παραχώρησαν προσωπικά δεδομένα. Εκτέθηκε σε πορνογραφικό υ-
λικό το 25-80%, σε βία ή μίσος 1 στους 3 και σε εκφοβισμό (harassment stalking) 1 
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στους 5 εφήβους. Η επίσκεψη εφήβων σε ιστότοπους με πορνογραφικό υλικό, εκούσια 
ή ακούσια είναι πολύ συχνή (Wolak et al., 2007· Tsitsika et al., 2009). Στην Ιρλανδία 
και στη Νορβηγία, αν και οι περισσότεροι ανήλικοι 9-16 ετών χαρακτήρισαν «θετική» 
ή «αδιάφορη» την εμπειρία μιας τέτοιας συνάντησης, υπήρξε ένα ανησυχητικό ποσο-
στό (36% στην Ιρλανδία, 11% στη Νορβηγία) που υπέστησαν σωματική κακοποίηση 
στη συνάντηση. Το 69% των Ιρλανδών ανηλίκων και το 2% των Νορβηγών υπέστησαν 
λεκτική κακοποίηση (Staksrud & Livingstone, 2008). Ωστόσο, το Facebook απαιτεί 
στους χρήστες να είναι τουλάχιστον 13 ετών για να δημιουργήσουν λογαριασμό και 
τους δίνει τη δυνατότητα να αναφέρουν λογαριασμούς ατόμων κάτω των 13 ετών 
(Lupiáñez-Villanueva et al., 2016).  

Το 15-20% των εφήβων έχουν αισθανθεί δυσφορία ή απειλή στο διαδίκτυο. Περισσό-
τερο εκτεθειμένοι είναι οι έφηβοι με χαμηλή αυτοεκτίμηση και ικανοποίηση από την 
ζωή, που έχουν δυσκολίες στις κοινωνικές σχέσεις και κακές σχέσεις με τους γονείς 
τους (Staksrud & Livingstone, 2008). 

Ως προς τις αντιδράσεις των ανηλίκων που έρχονται αντιμέτωποι με κινδύνους στο 
διαδίκτυο, ένα μεγάλο ποσοστό δηλώνει ότι δεν δίνει σημασία ή διαγράφει το επικίν-
δυνο υλικό. Είναι ανησυχητικό ότι πολύ μικρό ποσοστό ενημερώνει κάποιον ενήλικα 
και ότι αρκετοί ανήλικοι συμπεριφέρονται ανεύθυνα, προωθώντας το υλικό σε άλλους 
(Προκοπάκη, 2011). 

Όταν ο χρόνος ενασχόλησης στο διαδίκτυο είναι πολύ περισσότερος από αυτόν που το 
παιδί σκόπευε να αφιερώσει, υπάρχει ο κίνδυνος «εθισμού» (Young, 2007· Σιώμος & 
Αγγελόπουλος, 2008). Ο «εθισμός στο διαδίκτυο, δεν αποτελεί ακόμη διαγνωστική κα-
τηγορία. Έχει όμως σοβαρές επιπτώσεις στις καθημερινές δραστηριότητες, στη σχο-
λική επίδοση και στις κοινωνικές σχέσεις. Περισσότερο ευάλωτα είναι παιδιά με ψυ-
χοκοινωνικά προβλήματα (Young, 2007· Tsitsika et al., 2009). Τα παιχνίδια ρόλων α-
πασχολούν τον παίχτη πολλές ώρες, όπου αλληλεπιδρά με άλλους σε ένα φανταστικό 
κόσμο. Η ανωνυμία επιτρέπει σε άτομα με χαμηλή αυτοεκτίμηση και φτωχές κοινωνι-
κές δεξιότητες να ζουν μια εικονική ζωή ως υποκατάστατο των πραγματικών κοινωνι-
κών σχέσεων (Brian et al., 2005). 

Έρευνα σε 900 εφήβους στην Αττική έδειξε εθιστική χρήση στο 1%, και αυξημένο 
κίνδυνο για «εθισμό» στα αγόρια, που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο πάνω από 20 ώρες 
την εβδομάδα, κυρίως για να παίζουν παιχνίδια ρόλων (Tsitsika et al., 2009). Σε άλλη 
πανελλαδική έρευνα, το 53,5% των εφήβων δηλώνουν μέτρια ή καθόλου γνώση της 
ασφάλειας στη χρήση του διαδικτύου και μόνο το 28% των γονέων δηλώνουν κάποιο 
βαθμό γνώσεων για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Ένας στους δύο εφήβους έχει ενο-
χληθεί ή έχει ενοχλήσει άλλους και ένας στους τέσσερις έχει συναντηθεί με άτομο που 
γνώρισε μέσω διαδικτύου. Το 59% δηλώνουν ότι έχουν εγκαταλείψει άλλες ασχολίες, 
το 55% ξεχνάει να φάει, να πιεί νερό, να κοιμηθεί και το 49% ανακηρύσσουν το διαδί-
κτυο ως την πιο σημαντική δραστηριότητα της ζωής τους. Πολύ λίγοι το χρησιμοποι-
ούν ως βοήθημα στα μαθήματα ή εκμεταλλεύονται τις δημιουργικές του δυνατότητες 
(Κατερέλλος & Παπαδόπουλος, 2009). 
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Έρευνα του ΕΠΙΨΥ επισημαίνει πως η υπερβολική χρήση συνδέεται με την εμφάνιση 
διαφόρων σωματικών προβλημάτων, περιορισμένη σωματική άσκηση, παχυσαρκία, 
χρήση ουσιών, έναρξη καπνίσματος, χρήση αλκοόλ και πρώιμη σεξουαλική ζωή. Επί-
σης, συνδέεται με ψυχοκοινωνικά προβλήματα των εφήβων, όπως επιθετικότητα, χα-
μηλή αυτοεκτίμηση, άγχος, κατάθλιψη, κοινωνική φοβία και αϋπνίες. Τέλος, στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης παρατηρήθηκαν φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης και 
cyber-bullying (ΕΠΙΨΥ, 2016). 

Επίλογος 

Η αλματώδης ανάπτυξη των ΜΜΕ έχει δημιουργήσει πληθώρα κινδύνων που απειλούν 
κάθε τομέα της καθημερινότητας των νεαρών ατόμων. Έχουν τη δυνατότητα να υπο-
βαθμίσουν τις κοινωνικές δεξιότητες και την ψυχοσωματική υγεία τους, δυσκολεύο-
ντας την ομαλή κοινωνική τους ένταξη. Να διαμορφώσουν συνειδήσεις και να εντά-
ξουν τα άτομα σε μια εικονική πραγματικότητα. Η επίδραση των επιθετικών προτύπων 
που επιβάλλουν στα νεαρά άτομα είναι ισχυρή και επιζήμια και αποτελεί σοβαρό κοι-
νωνικό πρόβλημα. 

Τα ΜΜΕ συχνά εκπέμπουν κατασκευασμένα ιδεολογικά μηνύματα, υποβαθμίζουν ση-
μαντικές ανθρώπινες αξίες και χειραγωγούν τους νέους και επιδρούν καθοριστικά στη 
διαμόρφωση της ψυχοσύνθεσής τους. Διαμορφώνουν την αντίληψη μιας επίπλαστης 
πραγματικότητας μέσα από πρότυπα βίας, επιθετικότητας και επικίνδυνων συμπεριφο-
ρών. Χρησιμοποιούν ποικιλία τεχνικών, στοχεύοντας στο συναίσθημα και σε πρωτό-
γονα ένστικτα, διαβρώνοντας την ορθή κριτική σκέψη και αντίληψη. 

Για την αντιμετώπιση αυτής της ιδιαίτερα επικίνδυνης πραγματικότητας, απαιτούνται 
έγκαιρες και έγκυρες παρεμβάσεις από πολύ μικρή ηλικία, ώστε να μειωθούν σημα-
ντικά οι παράγοντες των επιθετικών συμπεριφορών (Κοντοπούλου, 2007). 

Το εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει να παρέχει την κατάλληλη εκπαίδευση για την άμ-
βλυνση και εξάλειψη της επιθετικής συμπεριφοράς και την ανάπτυξη κριτικών δεξιο-
τήτων απέναντι στα ΜΜΕ και τα χειριστικά και παραπλανητικά μηνύματα που βομ-
βαρδίζουν τους νέους (Εarls,1994). 

Ιδιαίτερα σημαντικός καθίσταται ο ρόλος των γονέων για την ορθή διαπαιδαγώγηση 
των παιδιών τους, τη διάθεση ποιοτικότερου χρόνου και την απαιτούμενη γονική επο-
πτεία στις δραστηριότητές στα ΜΜΕ, για την πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε απο-
κλίνουσας και επιθετικής συμπεριφοράς. 

Επιπρόσθετα, με δεδομένα την αυθαιρεσία και την ατιμωρησία στο χώρο των ΜΜΕ 
και τη θυσία σημαντικών ανθρώπινων αξιών στο βωμό του αθέμιτου πλουτισμού, α-
παιτείται ένα ισχυρό και σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των νέων. 

Εν κατακλείδι, η συνειδητή και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση κάθε επιθετικής συμπε-
ριφοράς βοηθά στη διαδικασία μάθησης, την ομαλότερη ένταξη των νέων στο 
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ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, εφοδιάζοντάς τους με τις προϋποθέσεις εκείνες που 
θα τους βοηθήσουν να διαμορφώσουν υγιείς, δημιουργικές και ειλικρινείς σχέσεις. 
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Περίληψη 

Η επίγνωση της παραγωγικής μορφολογίας αποτελεί σύνθετη μορφολογική διεργασία. 
Προκειμένου το άτομο να την κατακτήσει χρειάζεται να έχει αναπτύξει προηγουμένως 
τις απαραίτητες γλωσσικές και γνωστικές λειτουργίες που προϋποθέτονται, και ως εκ 
τούτου η εμπέδωσή της γίνεται προοδευτικά. Από στοιχεία σχετικών ερευνών προκύ-
πτει ως συμπέρασμα ότι οι σύνθετοι τύποι παράγωγων λέξεων επηρεάζουν τη μορφο-
λογική γνώση των μαθητών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, ενώ μαθητές με ανα-
γνωστικές δυσκολίες ή δυσλεξία αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες σε αυτόν τον 
τομέα. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αναδειχθούν οι δυσκολίες μαθητών με 
αναγνωστικές δυσκολίες ή δυσλεξία κατά την κατάκτηση της Παραγωγικής Μορφο-
λογικής Επίγνωσης (ΠΜΕ) μέσω της ανασκόπησης που αφορά στη σχετική με το θέμα 
ερευνητική αρθρογραφία. 

Λέξεις-Κλειδιά: Παραγωγική Μορφολογική Επίγνωση, αναγνωστικές δυσκολίες, 
δυσλεξία 

Εισαγωγή 

Η Παραγωγική Μορφολογική Επίγνωση (ΠΜΕ) αναφέρεται στη γνώση και συνειδη-
τοποίηση της μορφολογικής δομής των παράγωγων λέξεων και στον σκόπιμο χειρισμό 
των μορφηματικών τους συστατικών, δηλαδή θεμάτων και παραγωγικών προσφυμά-
των (προθήματα ή επιθήματα), για τη δημιουργία νέων λέξεων σύμφωνα με τους κα-
νόνες σχηματισμού των λέξεων μιας γλώσσας (Σακελλαριάδης, 1997∙ Ράλλη, 2005). 
Πρόκειται για μια σύνθετη διαδικασία γνώσης, την οποία το άτομο αναπτύσσει στα-
διακά, καθώς προϋποθέτει την ύπαρξη ανώτερων γλωσσικών και γνωστικών ικανοτή-
των (Carlisle, 2003).  
Από πορίσματα σχετικών ερευνών γίνεται φανερό πως η ΠΜΕ των μαθητών ακολουθεί 
εκτεταμένη εξελικτική πορεία. Όπως αποδεικνύεται τα παιδιά αρχικά κατακτούν τους 
βασικούς κανόνες της κλιτικής μορφολογίας και μεταγενέστερα κατανοούν τη διαδι-
κασία της λεξικής παραγωγής και σύνθεσης (Kuo & Anderson, 2006∙ Τσεσμελή, 
2009α). Ειδικότερα, η ανάπτυξη της ΠΜΕ πραγματοποιείται σε όλες τις τάξεις του 
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δημοτικού, ενώ φαίνεται πως συνεχίζεται και κατά τη φοίτηση των μαθητών στη δευ-
τεροβάθμια εκπαίδευση (Nagy, Diakidoy & Anderson, 1993∙ Kuo & Anderson 2006∙ 
Τσεσμελή, 2009β).  
Όσον αφορά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η ΠΜΕ αναπτύσσεται σταδιακά από τις 
πρώτες τάξεις ακολουθώντας ανοδική πορεία έως τις τελευταίες τάξεις. Πιο συγκεκρι-
μένα, τα παιδιά στις πρώτες τάξεις του δημοτικού διαθέτουν στοιχειώδεις γνώσεις πα-
ραγωγικών μορφών (Anglin, 1993) με επακόλουθο μαθητές της α΄ τάξης να αποτυγχά-
νουν στον σχηματισμό παράγωγων τύπων, καθώς οι γνώσεις τους για τη δομή και τη 
σημασία των παράγωγων λέξεων δεν κρίνονται επαρκείς (Kuo & Anderson, 2006), ενώ 
και μαθητές της β΄ τάξης αποδεικνύεται ότι δυσκολεύονται κατά τον σχηματισμό πα-
ράγωγων λέξεων για τη συμπλήρωση πρότασης (Casalis & Luis-Alexandre, 2000). Συ-
νήθως στις γ΄ και δ΄ τάξεις δημοτικού οι μαθητές αναπτύσσουν κάπως πιο σαφή γνώση 
της δομής και του νοήματος των παράγωγων μορφών (Anglin, 1993∙ Carlisle, 2000∙ 
Tyler & Nagy, 1989), εντούτοις ιδιαίτερα σημαντική πρόοδος σε αυτόν τον τομέα πα-
ρατηρείται από την γ΄ έως την στ΄ τάξη (Singson, Mahony & Mann, 2000). Κατά τη 
φοίτηση πλέον στις λυκειακές τάξεις  αποδεικνύεται πως οι μαθητές χειρίζονται πιο 
ικανοποιητικά την έννοια των παραγωγικών καταληκτικών μορφημάτων (Colé & 
Fayol, 2000). Συμπερασματικά, η μορφολογική επίγνωση βελτιώνεται εξελικτικά από 
τάξη σε τάξη, συνεχίζει να αναπτύσσεται σε όλα τα στάδια της εκπαίδευσης και ολο-
κληρώνεται στην ενηλικίωση (Carlisle, 2003∙ Mahony, 1994∙ Nagy et al., 1993). 

Παραγωγική Μορφολογία και μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες 

Η παραγωγική μορφολογία χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλία τύπων και λειτουρ-
γιών. Η κατάκτησή της εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η παραγωγικότητα 
των επιθημάτων (Carlisle, 2000), η συχνότητα των παραγωγικών μορφών, καθώς και 
η φωνολογική και σημασιολογική διαφάνεια ανάμεσα στην παράγωγη λέξη και τη λέξη 
βάση (Kuo & Anderson, 2006). Επίσης, σημαντικό ρόλο για την εμπέδωσή της κρίνεται 
ότι διαδραματίζει και ο βαθμός αναγνωστικής ακρίβειας και ευχέρειας που διαθέτουν 
οι μαθητές. Ως εκ τούτου, ερευνητικά δεδομένα αποδεικνύουν ότι οι «φτωχοί» ανα-
γνώστες παρουσιάζουν εντονότερες δυσκολίες στην επεξεργασία των λέξεων με επι-
θήματα σε σχέση με τους τυπικούς αναγνώστες είτε στον προφορικό είτε στον γραπτό 
λόγο (Colé, Segui & Taft, 1997), ενώ μαθητές μεγάλων τάξεων με μαθησιακές δυσκο-
λίες ή δυσλεξία αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με τη μάθηση της μορφολογίας 
(Tsesmeli & Seymour, 2007) προβαίνοντας σε ανάλογα λάθη κατά την προφορική και 
γραπτή τους έκφραση (Nagy, Berninger & Abbott, 2006). Επίσης, μαθητές με δυσλεξία 
σε δοκιμασίες ορθογραφίας αποτυγχάνουν να αναγνωρίσουν ότι οι παράγωγες λέξεις 
είναι συμπληρώσεις στα ήδη γνωστά θέματα λέξεων (Carlisle, 1987), συγχρόνως δε οι 
επιδόσεις δυσλεξικών σε δοκιμασίες μορφολογίας φανερώνουν φτωχότερες γνώσεις 
συγκριτικά με  συνομήλικούς τους τυπικούς αναγνώστες (Carlisle, 1987∙ Fowler & 
Liberman, 1995∙ Leong, 1989 a,b∙ Leong & Parkinson, 1995). Παράλληλα, ερευνητικά 
ευρήματα αποκαλύπτουν ότι οι «φτωχοί» αναγνώστες, ανεξαρτήτως του επιπέδου α-
νάπτυξης της φωνολογικής επίγνωσης, μολονότι διαθέτουν περιορισμένη μορφολογική 
επίγνωση σε σχέση με συνομήλικους τυπικούς αναγνώστες (Casalis, Cole & Sopo, 
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2004∙ Egan & Pring, 2004), εντούτοις σε σχέση με αναγνώστες μικρότερης ηλικίας και 
ίδιου αναγνωστικού επιπέδου παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις, αλλά και ομοιότητες. 

Έρευνες για την Παραγωγική Μορφολογική Επίγνωση 

Έρευνες οι οποίες έχουν διεξαχθεί σε διεθνές επίπεδο αποδεικνύουν το έντονο ενδια-
φέρον των ερευνητών για τη διερεύνηση της μορφολογικής επίγνωσης σε «φτωχούς» 
αναγνώστες (Carlisle, Stone & Katz, 2001∙ Deacon, Parrila & Kirby, 2006∙ Egan & 
Pring, 2004∙ Fowler & Liberman, 1995∙ Leong, 1989 a,b∙ Tsesmeli & Seymour, 2006, 
2008∙ Siegel, 2008).  

Διεθνής ερευνητική αρθρογραφία 

Ο Leong (1989b) με έρευνά του επιχείρησε να εξηγήσει τη φύση των δυσκολιών σε 
κανόνες παραγωγής των «φτωχών» αναγνωστών. Το δείγμα αποτέλεσαν αναγνώστες 
Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων κάτω του μέσου όρου αναγνωστικής ικανότητας. Ανάλυση των 
χρόνων αντίδρασης στις παράγωγες λέξεις έδειξε σημαντικές επιδράσεις που αφορούν 
στην τάξη, στην ποιότητα της ανάγνωσης και της ορθογραφίας, καθώς και στο επίπεδο 
της μορφολογικής διαφάνειας. Αποδείχθηκε ότι οι διαφορετικές υποομάδες των «φτω-
χών» αναγνωστών επηρεάζονται διαφορετικά από το είδος της τροποποίησης που συμ-
βαίνει μεταξύ του θέματος και των παράγωγων μορφών. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει 
ότι ορισμένες κατηγορίες «φτωχών» αναγνωστών επηρεάζονται σημαντικά από φωνο-
λογικές ή ορθογραφικές αλλαγές.  

Αντίστοιχα, και οι Fowler και Liberman (1995) κατέληξαν σε ανάλογα συμπεράσματα 
εξετάζοντας τη γνώση της παραγωγικής μορφολογίας σε «φτωχούς» αναγνώστες σε 
σχέση με συνομήλικους τυπικούς αναγνώστες των τριών πρώτων τάξεων δημοτικού 
(7-9 ετών), αλλά και με νεότερους τυπικούς αναγνώστες. Οι δοκιμασίες περιελάμβαναν 
ζεύγη λέξεων με κοινό θέμα εξισωμένα ως προς τη διαφάνεια (ανεξαρτήτως εάν η πα-
ραγωγή επέφερε φωνολογική αλλαγή στο θέμα), καθώς σχηματισμό μιας παράγωγης 
λέξης από τη βάση της και το αντίστροφο, για τη συμπλήρωση πρότασης. Σύμφωνα με 
τα αποτελέσματα οι «φτωχοί» αναγνώστες σημείωσαν χαμηλότερη επίδοση από τους 
συνομηλίκους τους στις δοκιμασίες οι οποίες περιείχαν φωνολογικά αδιαφανείς λέξεις, 
ενώ δε σημειώθηκε διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες σε φωνολογικά διαφανείς λέξεις. 
Επίσης, οι «φτωχοί» αναγνώστες δε διέφεραν από τους νεότερους τυπικούς αναγνώ-
στες στη δεξιότητα παραγωγής λέξεων για τη συμπλήρωση πρότασης. Τέλος, φάνηκε 
πως τα παιδιά ήταν σημαντικά πιο εξοικειωμένα στην παραγωγή της βάσης της λέξης 
έναντι της εύρεσης των παράγωγων λέξεων, ενώ είχαν καλύτερη επίδοση σε λέξεις με 
διαφάνεια συγκριτικά με τις σύνθετες φωνολογικά. 

Οι περιορισμένες δεξιότητες μορφολογικής επίγνωσης σε δυσλεξικά παιδιά επιβεβαιώ-
νονται και από τη Siegel (2008), καθώς μαθητές της ΣΤ΄ τάξης, τυπικοί αναγνώστες, 
είχαν καλύτερη επίδοση από τους δυσλεξικούς συμμαθητές τους. Εντούτοις, οι επιδό-
σεις τους δε διέφεραν σε δοκιμασίες ΠΜΕ που συμπεριελάμβαναν ψευδολέξεις, στις 
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οποίες και οι δύο ομάδες σημείωσαν χαμηλότερη επίδοση σε σχέση με τις πραγματικές 
λέξεις. 

Για την εξέταση της ορθογραφικής ικανότητας δυσλεξικών μαθητών, η Carlisle (1987) 
συνέκρινε την επίδοση δυσλεξικών εφήβων μαθητών (14-15 ετών) και μικρότερων σε 
ηλικία μαθητών χωρίς μαθησιακές δυσκολίες (9-10 ετών) σε ζεύγη λέξεων με κοινό 
θέμα. Οι μαθητές με δυσλεξία έγραψαν σωστά μόνο το ζεύγος λέξεων που χρησιμο-
ποιείται πιο συχνά, γεγονός που υποδηλώνει αποτυχία στη χρήση μορφολογικών στρα-
τηγικών στην ορθογραφική απόδοση παράγωγων λέξεων. 

Από την πλευρά τους οι Tsesmeli και Seymour (2006) μελέτησαν την ορθογραφία δυσ-
λεξικών εφήβων (13 έως 15 ετών) σε παράγωγες λέξεις με σκοπό να διερευνήσουν 
κατά πόσο η ορθογραφική τους ικανότητα σχετίζεται με το έλλειμμά τους που αφορά 
στο λεξιλόγιο και/ή στη μορφολογική τους γνώση. Τα αποτελέσματα της έρευνας επι-
βεβαιώνουν βαθύ ορθογραφικό έλλειμμα των δυσλεξικών εφήβων σε σχέση με τις δύο 
ομάδες ελέγχου (με βάση την ηλικία και με βάση το αναγνωστικό επίπεδο), ωστόσο το 
γεγονός αυτό δεν είχε σχέση με το φτωχό λεξιλόγιο συγκριτικά με τους συνομηλίκους 
τους. Τουναντίον, σημείωσαν χαμηλότερα επίπεδα μορφολογικής γνώσης από την ο-
μάδα ελέγχου με βάση την ηλικία, αλλά ίση με την ομάδα ελέγχου με βάση το αναγνω-
στικό επίπεδο. Επίσης, στα ίδια αποτελέσματα κατέληξαν και για τις επιδόσεις τους 
όσον αφορά στην ΠΜΕ, η οποία αξιολογήθηκε με δοκιμασίες αναλογίας και συμπλή-
ρωσης της παράγωγης λέξης από τη λέξη βάση ή της λέξης βάσης από την αντίστοιχη 
παράγωγη λέξη. 

Στην προσπάθειά τους να αναλυθούν διεξοδικότερα οι επιπτώσεις των φωνολογικών 
ελλειμμάτων δυσλεξικών μαθητών, οι Casalis et al. (2004) διερεύνησαν την ικανότητα 
δυσλεξικών γαλλόφωνων μαθητών (8,3 έως και 12,8, Μ.Ο. 10,1) ως προς την αντιμε-
τώπιση μεγαλύτερων μονάδων της γλώσσας, όπως τα μορφήματα. Ως εκ τούτου, η α-
πόδοση των δυσλεξικών παιδιών σε μια σειρά από δοκιμασίες παραγωγικής μορφολο-
γίας συγκρίθηκε με την απόδοση παιδιών ανάλογου αναγνωστικού επιπέδου και ανά-
λογης χρονολογικής ηλικίας. Σε όλες τις δοκιμασίες η ομάδα των δυσλεξικών παιδιών 
απέδωσε χαμηλότερα από την ομάδα ελέγχου τυπικών αναγνωστών ίδιας χρονολογικής 
ηλικίας, γεγονός που υποδηλώνει ότι η μορφολογική επίγνωση δεν μπορεί να αναπτυ-
χθεί εντελώς ανεξάρτητα από την αναγνωστική εμπειρία και/ή τις φωνολογικές δεξιό-
τητες. Συγκρίσεις με την ομάδα ελέγχου ίδιας αναγνωστικής ηλικίας (7,5 ετών) έδειξαν 
ότι, ενώ τα δυσλεξικά παιδιά είχαν χαμηλότερη απόδοση σε δοκιμασίες μορφηματικής 
κατάτμησης, απέδωσαν σε φυσιολογικά όρια για το επίπεδο αναγνωστικής τους ικανό-
τητας σε δοκιμασίες συμπλήρωσης πρότασης. Επιπλέον, παρήγαγαν περισσότερες πα-
ράγωγες λέξεις σε δοκιμασίες παραγωγής. Τα ευρήματα παρέχουν ενδείξεις ότι το φω-
νολογικό έλλειμμα εμποδίζει τη ρητή κατάτμηση των προσφυμάτων, αλλά επιτρέπει 
ταυτόχρονα την ανάπτυξη της ΠΜΕ. 

Προσπάθεια διερεύνησης της ικανότητας «φτωχών» αναγνωστών (Δ΄-ΣΤ΄τάξεις) να 
αποκωδικοποιούν μορφολογικά σύνθετες λέξεις επιχειρήθηκε με την έρευνα των Car-
lisle και Stone (2003). Για ομάδες ελέγχου οι ερευνήτριες χρησιμοποίησαν τυπικούς 
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συνομήλικους αναγνώστες και νεότερους αναγνώστες της ίδιας αναγνωστικής ικανό-
τητας με τους «φτωχούς» αναγνώστες. Αξιολογήθηκε τόσο η ταχύτητα όσο και η ακρί-
βεια ανάγνωσης δισύλλαβων λέξεων παράγωγων και μη, οι οποίες διέθεταν τον ίδιο 
βαθμό συχνότητας εμφάνισης και δε διέφεραν ως προς την ορθογραφία. Αποδείχθηκε 
ότι και οι τρεις ομάδες αναγνωστών διάβαζαν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις παράγωγες 
λέξεις, ενώ οι «φτωχοί» αναγνώστες και οι νεότεροι αναγνώστες είχαν χαμηλότερη 
επίδοση από τους τυπικούς αναγνώστες, παρόλο που δε διέφεραν μεταξύ τους. Τα συ-
μπεράσματα για την ταχύτητα ανάγνωσης ήταν παρόμοια. Συνεπώς, οι ερευνήτριες συ-
νήγαγαν πως τα οικεία μορφήματα σε διαφανείς παράγωγες λέξεις διευκολύνουν την 
ανάγνωση των λέξεων τόσο των «φτωχών» όσο και των τυπικών αναγνωστών. Ω-
στόσο, και οι τρεις ομάδες απέδωσαν με μεγαλύτερη ακρίβεια σε παράγωγες παρά σε 
ψευδοπαράγωγες λέξεις. Αντίθετα, στην περίπτωση λέξεων με φωνολογική αδιαφάνεια 
η ανάγνωσή τους φάνηκε πως δεν ήταν ευχερής. 

Στο παραπάνω συμπέρασμα είχαν καταλήξει σε προηγούμενη έρευνα οι Carlisle et al. 
(2001) κατά την οποία ζήτησαν από «φτωχούς» αναγνώστες και συνομήλικους τυπι-
κούς αναγνώστες (11-16 ετών) να αποκωδικοποιήσουν παράγωγες λέξεις με ή χωρίς 
φωνολογική διαφάνεια και να διακρίνουν τις πραγματικές λέξεις. Διαπιστώθηκε πως 
και οι δύο ομάδες αναγνωστών διάβασαν με μεγαλύτερη ευχέρεια τις φωνολογικά δια-
φανείς λέξεις, αλλά δυσκολεύτηκαν στις αδιαφανείς και στον εντοπισμό των λέξεων 
με αδιαφάνεια. Αξιοσημείωτο ήταν ότι οι «φτωχοί» αναγνώστες αντιμετώπισαν σημα-
ντικά μεγαλύτερη δυσκολία με τις φωνολογικά αδιαφανείς λέξεις.  

Από την πλευρά τους οι Deacon, Parrila και Kirby (2006) επιχείρησαν να διερευνήσουν 
την ικανότητα επεξεργασίας παραγωγικών μορφών σε ενήλικες δυσλεξικούς. Για τον 
λόγο αυτόν συνέκριναν την απόδοση μιας ομάδας δυσλεξικών φοιτητών υψηλής λει-
τουργικότητας και μιας ομάδας ενήλικων τυπικών αναγνωστών σε δοκιμασίες διάκρι-
σης παράγωγων λέξεων και ψευδοπαράγωγων λέξεων. Ορισμένες λέξεις περιείχαν ορ-
θογραφική αλλαγή και άλλες όχι. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι χρόνοι απόκρισης 
της ομάδας ελέγχου διαφοροποιούνταν συστηματικά σε συνάρτηση με τη μορφολογική 
πολυπλοκότητα των λέξεων, γεγονός το οποίο δεν παρατηρήθηκε στην ομάδα των δυσ-
λεξικών, ενώ εντοπίστηκε και σχέση μεταξύ παραγωγικής επεξεργασίας και ανάγνω-
σης. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι υψηλής λειτουργικότητας δυσλε-
ξικοί εξακολουθούν να παρουσιάζουν δυσκολίες στην επεξεργασία της  παραγωγικής 
μορφολογίας. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα των Elbro και Arnbak (1996), με Δανούς έφηβους 
δυσλεξικούς μαθητές (η δανική γλώσσα είναι πλούσια μορφολογικά), οι οποίοι εξέτα-
σαν το ενδεχόμενο να βελτιωθούν οι αναγνωστικές και ορθογραφικές δεξιότητες δυσ-
λεξικών μαθητών μέσω παρακολούθησης ενός προγράμματος μορφολογικής επίγνω-
σης (εξάσκησης σε σύνθετους, παράγωγους και κλιτικούς τύπους) παράλληλα με ένα 
πρόγραμμα φωνολογικής επίγνωσης. Από την έρευνά τους προκύπτει ως ιδιαίτερα α-
ξιόλογο εύρημα ότι οι μαθητές με δυσλεξία που συμμετείχαν και στα δύο προγράμματα 
σημείωσαν καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με την ομάδα ελέγχου συνομήλικων 
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μαθητών με δυσλεξία που συμμετείχαν μόνο στο πρόγραμμα φωνολογικής επίγνωσης. 
Πιο συγκεκριμένα, οι επιδόσεις τους διαφοροποιήθηκαν σε μία από τις τέσσερις δοκι-
μασίες μορφολογικής επίγνωσης (αναλογίες), καθώς και σε μία δοκιμασία κατανόησης 
κειμένου. Αντίστοιχα, ανάλογη έρευνα των Elbro και Arnbak το 2000, με Δανούς δυσ-
λεξικούς μαθητές του δημοτικού, έδειξε ότι οι μαθητές που παρακολούθησαν πρό-
γραμμα Μορφολογικής Επίγνωσης, το οποίο ήταν εστιασμένο στη σημασιολογική όψη 
διαφανών μορφολογικά λέξεων, σημείωσαν καλύτερη επίδοση σε μία από τις τέσσερις 
δοκιμασίες μορφολογικής επίγνωσης που εξετάστηκαν. 

Εγχώρια ερευνητική αρθρογραφία 

Ανατρέχοντας σε έρευνες οι οποίες μελετούν την ικανότητα της μορφολογικής επίγνω-
σης σε Έλληνες μαθητές με δυσλεξία διαπιστώνεται ότι είναι λίγες σε αριθμό, ενώ η 
διερεύνηση της μορφολογικής επίγνωσης συσχετίζεται με την κατάκτηση της αναγνω-
στικής ή ορθογραφικής ικανότητας.  

Σε έρευνά του ο Ρίτσος (2004) για τις αναγνωστικές δεξιότητες δυσλεξικών και μη 
δυσλεξικών μαθητών της Δ΄ τάξης δημοτικού διαπίστωσε πως και οι δύο ομάδες μα-
θητών προβαίνουν στη μορφολογική ανάλυση των λέξεων. Πιο συγκεκριμένα, οι δυσ-
λεξικοί μαθητές δυσκολεύονται κατά την ανάγνωση των ψευδολέξεων, ωστόσο κατα-
φέρνουν εν μέρει να αναγνωρίζουν άμεσα δεσμευμένα μορφήματα. Αντιθέτως, οι μη 
δυσλεξικοί μαθητές δεν παρουσιάζουν διαφοροποίηση κατά την ανάγνωση τόσο σύν-
θετων λέξεων με προθήματα όσο και ψευδολέξεων. Τα μορφολογικά λάθη στα οποία 
προβαίνουν οι δυσλεξικοί μαθητές είναι η αλλαγή της γραμματικής κατηγορίας της 
λέξης, η αλλαγή πτώσης, αριθμού, γένους, χρόνου καθώς και η λανθασμένη παραγωγή 
λέξης που έχει το ίδιο πρόθημα με τη λέξη των δοκιμασιών. 

Οι Protopapas, Fakou, Drakopoulou, Skaloumbakas και Mouzaki (2013), εξέτασαν τις 
πιο συχνές ορθογραφικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ελληνόφωνοι μαθητές γ΄, δ΄ 
τάξης δημοτικού και α΄ γυμνασίου με και χωρίς δυσλεξία. Από τα ορθογραφικά λάθη 
542 μαθητών τυπικής ανάπτυξης και 44 μαθητών με δυσλεξία προέκυψε ότι οι τυπικοί 
μαθητές έκαναν κυρίως γραμματικά λάθη (καταλήξεις), λάθη τονισμού, καθώς και ε-
τυμολογικά λάθη (στο θέμα των λέξεων). Ειδικότερα, τα πιο συχνά λάθη εντοπίστηκαν 
στα παραγωγικά και κλιτικά επιθήματα, στον τονισμό, και στην απόδοση της ιστορικής 
ορθογραφίας του θέματος των λέξεων, ενώ σημειώθηκε μικρός αριθμός φωνολογικών 
λαθών και λάθη στίξης. Ωστόσο, διαπιστώθηκε πως τα λάθη μειώνονται ανάλογα με 
την ηλικία. Οι μαθητές με δυσλεξία έκαναν ναι μεν περισσότερα λάθη σε σχέση με 
τους υπόλοιπους μαθητές, όμως ήταν του ίδιου τύπου. Τέλος, σε όλους τους μαθητές 
τα λάθη στα παραγωγικά επιθήματα ήταν περισσότερα συγκριτικά με τα λάθη στα κλι-
τικά επιθήματα. Συμπερασματικά, σύμφωνα με τους ερευνητές, όλοι οι μαθητές αντι-
μετωπίζουν δυσκολίες στην ορθογραφική απόδοση παραγωγικών και κλιτικών μορφη-
μάτων, ωστόσο οι μαθητές με δυσλεξία αντιμετωπίζουν περισσότερες. 

Αντίστοιχα, σε κοντινή χρονική περίοδο, οι Diamanti, Goulandris, Stuart και Campbell 
(2014) διερεύνησαν την επίδοση 60 μαθητών με δυσλεξία και μαθητών τυπικής 
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ανάπτυξης σε σχέση με την ορθογραφική απόδοση παραγωγικών και κλιτικών μορφη-
μάτων των λέξεων της ελληνικής γλώσσας. Τις ερευνητικές ομάδες αποτέλεσαν 20 μα-
θητές με δυσλεξία (10-13 ετών), 20 τυπικής ανάπτυξης ίδιας χρονολογικής ηλικίας και 
20 μικρότερης ηλικίας παρόμοιου ορθογραφικού επιπέδου με αυτό της πειραματικής 
ομάδας. Οι δοκιμασίες αφορούσαν στην ορθογραφική απόδοση 28 ζευγών λέξεων (τύ-
που επίθετο-ουσιαστικό) και στην ορθογραφική απόδοση 18 σύντομων προτάσεων (τύ-
που ρήμα-ουσιαστικό) προκειμένου να ελεγχθεί η ορθογραφική απόδοση των θεμάτων 
και των παραγωγικών και κλιτικών επιθημάτων των λέξεων. Σύμφωνα με τα αποτελέ-
σματα οι τρεις ερευνητικές ομάδες σημείωσαν καλύτερη ορθογραφική επίδοση στα ου-
σιαστικά και τα ρήματα σε σχέση με τα επίθετα, καθώς και στην ορθογραφική απόδοση 
των κλιτικών επιθημάτων συγκριτικά με τα θέματα και τα παραγωγικά επιθήματα των 
λέξεων, ενώ τα περισσότερα ορθογραφικά λάθη όλων των μαθητών έγιναν στα φωνή-
εντα των παραγωγικών επιθημάτων. Οι ερευνητές κατέληξαν στα εξής συμπεράσματα: 
α. η αξιοποίηση της γνώσης της παραγωγικής μορφολογίας ως δεξιότητα στην ορθο-
γραφία αναπτύσσεται αργότερα από αυτήν που σχετίζεται με την κλιτική μορφολογία 
β. οι μαθητές με δυσλεξία είχαν χαμηλότερη επίδοση σε όλους τους ορθογραφικούς 
στόχους συγκριτικά με τους συνομηλίκους τους, ενώ είχαν σχετικά παρόμοια επίδοση 
με τους μικρότερους σε ηλικία «τυπικούς» μαθητές. Ως εκ τούτου οι δυσλεξικοί μαθη-
τές αντιμετωπίζουν ενδεχομένως δυσκολίες στην κατάκτηση των μορφολογικών κανό-
νων και στην εφαρμογή αυτών για την ορθογραφημένη γραφή των παραγωγικών επι-
θημάτων, καθώς, σε μικρότερο βαθμό, και για την ορθογραφημένη γραφή των γραμ-
ματικών καταλήξεων των λέξεων.  

Συμπεράσματα 

Από την ανασκόπηση της σχετικής με το θέμα ερευνητικής αρθρογραφίας διαπιστώνε-
ται ότι τα παιδιά με αναγνωστικές δυσκολίες ή δυσλεξία παρουσιάζουν δυσκολίες στην 
απόκτηση της μορφολογίας της γλώσσας, ενώ κάνουν μικρότερη χρήση της μορφολο-
γικής ανάλυσης στην ανάγνωση και τη γραφή σε σχέση με τους καλούς αναγνώστες. 
Επίσης, παρουσιάζουν δυσανάλογες δυσκολίες σε σύγκριση με καλούς αναγνώστες σε 
δοκιμασίες μορφολογικής επίγνωσης, καθώς αποδίδουν καλύτερα στην παραγωγή της 
βάσης της λέξης έναντι της εύρεσης της παράγωγης λέξης, όπως, επίσης, και στον χει-
ρισμό φωνολογικά διαφανών μορφολογικών σχέσεων έναντι των αδιαφανών, οι οποίες 
συχνά περιλαμβάνουν φωνολογική επεξεργασία που αποτελεί αδυναμία για πολλούς 
«φτωχούς» αναγνώστες. 

Εν τω μεταξύ η πλειοψηφία σχετικών ερευνών αποκαλύπτει ότι τα δυσλεξικά άτομα 
συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την επεξεργασία μορφολογικών τύπων 
(τουλάχιστον παραγωγικών), και συνακόλουθα δυσκολία στη μορφολογική τους επί-
γνωση, ακόμα και μετά την ολοκλήρωση της φοίτησής τους στη δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση (Deacon et al., 2006). 

Επιλογικά, όσον αφορά σε Έλληνες μαθητές με αναγνωστικές, ορθογραφικές δυσκο-
λίες ή δυσλεξία, φαίνεται ότι δεν είναι αποτελεσματικοί στην ορθογραφική απόδοση 
του θέματος των λέξεων, των παραγωγικών και κλιτικών επιθημάτων λέξεων και των 
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σύνθετων λέξεων. Ωστόσο,  λόγω του ότι οι έρευνες στην ελληνική γλώσσα είναι πε-
ριορισμένες σε αριθμό δεν μπορούμε να οδηγηθούμε σε ασφαλή συμπεράσματα για 
τους δυσλεξικούς ή «φτωχούς» αναγνώστες ως προς τον βαθμό κατάκτησης της μορ-
φολογικής επίγνωσης και της κατάλληλης χρήσης της σε σχετικές δοκιμασίες, θέματα 
στα οποία μελλοντικές έρευνες χρειάζεται να επικεντρωθούν. 
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Ποιοτική διερεύνηση απόψεων γονέων παιδιών με Διαταραχές του Φάσματος 

του Αυτισμού (ΔΑΦ). 

Σχετικά με τα βιώματα των παιδιών, τις μεθόδους παρέμβασης, την εμπειρία τους και 
την κοινωνική αντιμετώπιση του προβλήματος 

Χανιώτη Μαρουσώ 
Εκπαιδευτικός ΠΕ 70,71, Med, Υποψήφια Διδάκτορας 

marousohan@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το πρόβλημα του αυτισμού από την οπτική που 
βιώνουν οι γονείς των μαθητών και υπό τη μορφή των προβλημάτων που αυτά αντιμε-
τωπίζουν, τις παρεμβάσεις και την αξιολόγησή τους, το καθεστώς των δημοσίων φο-
ρέων παρέμβασης, καθώς και των προβλημάτων που συνθέτουν την κοινωνική αντιμε-
τώπιση της πάθησης παράλληλα με τις προτάσεις υπέρβασής τους. Η διεξαχθείσα έ-
ρευνα ποιοτικής μεθοδολογίας και με εργαλείο την ημιδομημένη συνέντευξη βάθους 
με συμμετέχοντες οκτώ γονείς παιδιών με αυτισμό είχε ως εργαλείο ανάλυσης την Α-
νάλυση Περιεχομένου και καταλήγει σε συμπεράσματα που αφορούν καταγραφές των 
προβλημάτων των παιδιών και αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών μεθόδων και των κοι-
νωνικών προβολών επί των μαθητών και των οικογενειών τους, από τις οποίες απεικο-
νίζονται θετικές επισημάνσεις για τις εκπαιδευτικές μεθόδους, ελλείψεις των δημόσιων 
δομών παρέμβασης, καθώς και συγκαταβατικές λογικές αναφορικά με τις διαπιστωμέ-
νες τάσεις κοινωνικού αποκλεισμού που ερμηνεύονται ως προσπάθειες άμβλυνσης των 
εντυπώσεων για υποκειμενικούς και κοινωνικούς λόγους με κοινό παρονομαστή την 
απόσυρση των κυρίως υφιστάμενων το πρόβλημα παιδιών και γονέων. 

Λέξεις-Κλειδιά: Διάχυτη Νευροαναπτυξιακή Διαταραχή, Αυτισμός Υψηλής Λειτουρ-
γικότητας, Μέθοδος TEACCH, Ημιδομημένη συνέντευξη βάθους, συγκαταβατική λο-
γική, κοινωνικός αποκλεισμός 

Εισαγωγή 

Διατύπωση προβλήματος 

Ο αυτισμός ως μια Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή, η οποία παραμένει καθ΄ όλη τη 
διάρκεια της ζωής του ατόμου, δημιουργεί σοβαρά ελλείμματα, που επιδρούν στη ζωή 
του παιδιού άμεσα αλλά και στην οικογένειά του και τον κοινωνικό του περίγυρο. 

Προκειμένου η ζωή των ατόμων αυτών να διευκολυνθεί και να απολαμβάνουν ίσα δι-
καιώματα όπως όλοι οι πολίτες, πρέπει να λαμβάνουν την απαραίτητη στήριξη, ένα 
ικανοποιητικό εισόδημα, κατάλληλη εκπαιδευτική προσέγγιση, ικανοποίηση των επι-
θυμιών τους και ένταξη στην κοινωνία χωρίς διακρίσεις (Ταγκούλη, 2010), γεγονός 
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που αποτελεί υποχρέωση της σύγχρονης κοινωνίας της συμπερίληψης και του σεβα-
σμού στην διαφορετικότητα.  

Σκοπός 

Σκοπός της παρούσας έρευνας, μέσα από τις απόψεις των γονέων, είναι η διερεύνηση 
των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με αυτισμό και η βελτίωση των όρων 
ζωής των ατόμων αυτών και του περίγυρου τους, από την εφαρμογή της κατάλληλης 
εκπ/κής παρέμβασης. 

Ερευνητικά ερωτήματα 

Βάσει του ερευνητικού σκοπού τίθενται τα εξής ερευνητικά ερωτήματα: 

1.Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν τα παιδιά με αυτισμό; 

2.Πως αντιμετωπίζουν οι γονείς το πρόβλημα του αυτισμού; 

3.Με ποιο τρόπο μπορεί η εκπαιδευτική παρέμβαση να βοηθήσει στην βελτίωση της 
εξυπηρέτησης των παιδιών με αυτισμό; 

4. Ποιος ο ρόλος του κράτους και της κοινωνίας στην αντιμετώπιση του αυτισμού; 

Αναγκαιότητα της έρευνας 

Η έρευνα συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη του επιστημονικού κλάδου και στην 
έμπρακτη αντιμετώπιση των παιδιών με αυτισμό. Κρίνονται οι παρεμβάσεις που χρη-
σιμοποιούνται ώστε να ανευρεθούν τυχόν ελλείψεις ή αδυναμίες και να ληφθούν μέτρα 
για την βελτίωση τους. Η έρευνα εμπλουτίζει τη βιβλιογραφία σχετικά με τις νεώτερες 
εκφάνσεις και πρακτικές λειτουργίες του αυτισμού στην Ελλάδα. Περιορισμό της έ-
ρευνας αποτελεί το μικρό ερευνητικό δείγμα, το οποίο ωστόσο συνάδει με την επιλογή 
της ποιοτικής μεθοδολογίας. 

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 

Εννοιολογικοί ορισμοί 

Ο όρος «Αυτισμός», ο οποίος προέρχεται από την ελληνική λέξη «Εαυτός» με την έν-
νοια του στραμμένου προς εαυτόν, εισήχθη από τον L. Kanner για να υποδηλώσει την 
προεξάρχουσα ιδιότητα των ατόμων με αυτισμό που είναι η αδυναμία επικοινωνίας με 
τους άλλους (Frith, 1999), οι δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση του ατόμου, 
σε επίπεδο σύναψης σχέσεων και συμπεριφοράς (Χίτογλου- Αντωνιάδου, Κεκές, Χί-
τογλου- Χατζή, 2000)ενώ εστιάζει στην αδυναμία αίσθησης και κατανόησης του περι-
βάλλοντος. 
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Στο φάσμα των αυτιστικών διαταραχών εντοπίζεται στο ένα άκρο η τυπική μορφή του 
αυτισμού, γνωστή ως σύνδρομο Kanner, και στο άλλο άκρο το σύνδρομο ΑΥΛ, ενώ 
ενδιάμεσα εμφιλοχωρούν και άλλες μορφές της πάθησης.  

Συμπτώματα αυτισμού 

Ο Kanner, διακρίνει δυο πρωτεύοντα γνωρίσματα ως ιδιαίτερα ψυχολογικής υφής, τα 
οποία θεωρεί ότι είναι σε θέση να εξηγήσουν μεγάλο φάσμα αυτιστικών συμπεριφο-
ρών. Τα γνωρίσματα αυτά είναι η υπερβολική απομόνωση και η καταθλιπτική εμμονή 
στην διατήρηση της ομοιότητας.  

H Wing, αναφέρει ως διακριτά χαρακτηριστικά του Αυτισμού με το ΑΥΛ τo απόμακρο 
και την αδιαφορία των ασθενών του πρώτου συνδρόμου, ενώ τα παιδιά του συνδρόμου 
AΥΛ είναι παθητικά και διαθέτουν μονόπλευρες προσεγγίσεις στα πράγματα (Wing, 
1981).  

Δυσκολίες στην οικογένεια 

Η αρχική διάγνωση για τον Αυτισμό στο παιδί επιφέρει αντιφατικά και πολύπλοκα συ-
ναισθήματα στους γονείς. Ωστόσο στην αρχική διάγνωση επιφέρει σύγχυση, ανακού-
φιση λόγω της διαφορετικότητας, συναισθήματα φόβου, αίσθημα απομόνωσης, ενο-
χής, θυμού. Στη διάρκεια που έπεται της διάγνωσης, μια μορφή πένθους και βαθιάς 
θλίψης και κατά τη διάγνωση, συναισθήματα ξεσπάσματος με κλάμα και άρνηση 
(Jardine, 2008). 

Οι στρατηγικές αντιμετώπισης που μεταχειρίζονται οι γονείς για να ανταπεξέλθουν στο 
σοκ της διάγνωσης περιλαμβάνουν στοιχεία κοινωνικής υποστήριξης, όπως προσφυγή 
σε κοινωνικές υπηρεσίες, συναφή με το θέμα ακτιβισμό, θρησκευτική παρηγοριά που 
οδηγούν σε μορφές εξομάλυνσης, αλλά και αρνητικής μορφής στρατηγικές όπως η κοι-
νωνική απόσυρση και η εξατομίκευση του προβλήματος που περιθωριοποιούν την οι-
κογένεια. Σημαντικές στρατηγικές έχουν δειχθεί ο μακρόπνοος σχεδιασμός δράσεων 
που προεξοφλούν τις δυσκολίες που αναμένονται στην πορεία, καθώς και η μέρα με 
την ημέρα αντιμετώπιση της ζωής ανάλογα με τα γεγονότα που θα προκύπτουν 
(Jardine, 2008). Μια σειρά από στρατηγικές αντιμετώπισης από τους γονείς αντανα-
κλούν τη διαφορετικότητά τους, η οποία εκδηλώνεται με άξονα την γενική κατάσταση 
της οικογενειακής συνοχής που αποτελεί το κυρίαρχο δεδομένο στήριξης. (Glass όπ. 
αναφ. στο Jardine, 2008). 

Παρεμβάσεις – Εμπειρία από δομές περίθαλψης 

Οι παρεμβάσεις επί του Αυτισμού ανέρχονται αριθμητικά σε πάνω από εκατό τεχνικές, 
εκ των οποίων μόλις τριάντα με φαρμακευτική αγωγή, οι οποίες δεν θεωρούνται ιδιαί-
τερα αποτελεσματικές, ενώ προϋποθέτουν ταυτόχρονα τέσσερα στοιχεία για τη λει-
τουργικότητά τους: Την επιδίωξη της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, την έμπρακτη συμ-
μετοχή των γονέων, το συνδυασμό ατομικών και ομαδικών μέσων και τη χρήση 
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οπτικών μέσων. Οι τεχνικές ομαδοποιούνται στις επιστημονικές προσεγγίσεις που δί-
νουν έμφαση σε διαφορετικά στοιχεία ανάλογα με την κλίση τους και είναι των κατη-
γοριών: Της συμπεριφορικής σχολής με εφαρμογές ανάλυσης της συμπεριφοράς, της 
προσέγγισης TEACCH, των προσεγγίσεων ενσωμάτωσης, σύνθεσης και ολοκλήρω-
σης, της παρέμβασης με κέντρο την καθημερινή ζωή (Σχολείο Higashi) και της σχολής 
της αλληλεπίδρασης (option approach, playschool curriculum, infant development pro-
gram). Γενικό χαρακτηριστικό όλων των προσεγγίσεων είναι η εξαρχής εξατομικευ-
μένη κατανόηση των γνωστικών χαρακτηριστικών του παιδιού και η θετική προδιά-
θεση του οικείου του περιβάλλοντος στο βαθμό που καλείται να αλληλεπιδράσει με τις 
τεχνικές (Νότας & Νικολαϊδου, 2006). 

Αναφορικά με το Σύνδρομο ΑΥΛ, εκτός του οικογενειακού περιβάλλοντος, μπορούν 
να αναληφθούν στρατηγικές εκπ/κής προσέγγισης από τους εκπαιδευτικούς της τάξης, 
οι σημαντικότερες από τις οποίες συνίστανται στις: Ενθάρρυνση των ομαδικών παιγνι-
διών, διαμόρφωση ενός μοντέλου επικοινωνίας, προσπάθεια ενθάρρυνσης φιλιών, πα-
ροχή επίβλεψης στη διάρκεια των διαλειμμάτων και χαλαρωτικών στιγμών καθώς και 
ειδικού χρόνου καθοδήγησης του παιδιού (Ozonoff & Miller, 1995). 

Άλλες εκπ/κές εισφορές συντελούν οι Κοινωνικές Ομάδες Δεξιοτήτων , η εργοπαρέμ-
βαση (Jordan & Powel, 2002), η παρέμβαση Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης (repair 
itself), η λογοπαρέμβαση (Moreno & Donellan, 2002).  

H ανεπάρκεια δομών περίθαλψης αντικατοπτρίζεται σε διεθνή κλίμακα, όπως δείχνει 
έρευνα σχετική με την Σομαλική κοινότητα της Μινεσότα (2014), όπου η άμεση προ-
θυμία προσφυγής σε δημόσιες δομές και η διάψευση από την υφιστάμενη πραγματικό-
τητα οδηγεί τους γονείς σε προσωπικές πρωτοβουλίες εκμάθησης ρόλων και φροντί-
δων περίθαλψης, αλλά και επιμονής τους να διεκδικήσουν επαρκή περίθαλψη παράλ-
ληλα με τις δικές τους εκμαθήσεις σε συνεργασία και με άλλες κοινότητες. Θετική 
στρατηγική αντιμετώπισης αποδεικνύεται και το πάθος ενασχόλησης των γονέων με τα 
προβλήματα των παιδιών τους, το οποίο πάντως συχνά τους φέρνει σε σύγκρουση με 
τους εκπαιδευτές για τις παρωχημένες μεθόδους που χρησιμοποιούν ή την ανεπάρκεια 
ενδιαφέροντος για το λειτούργημά τους (Macintosh, Goin – Kochel & Myers, 2012).  

Μεθοδολογία 

Επιλογή μεθοδολογικής προσέγγισης 

Για την διεξαγωγή της έρευνας κρίθηκε ως καταλληλότερη η ποιοτική προσέγγιση, 
καθώς επέτρεψε την ακριβή και σε βάθος ανάλυση των νοημάτων (Creswell, 2008) και 
μπόρεσε να αποτυπώσει καλύτερα την βιωμένη εμπειρία του ατόμου (Σαμαρίδης 
2011). Ακόμη, είχε την ευελιξία της ανάπτυξης αλληλεπίδρασης με τον συμμετέχοντα 
και της προσαρμογής και συμπερίληψης αναδυόμενων ουσιαστικών στοιχείων (Sallee 
και συν. , 2012).  
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Συμμετέχοντες 

Η λογική της επιλογής δείγματος ακολούθησε τον τρόπο της σκόπιμης δειγματοληψίας, 
η οποία επίσης συνοδεύθηκε από την έννοια της βολικότητας σε ό,τι αφορά την εγγύ-
τητα και προσβασιμότητα των ατόμων. Κατά συνέπεια, η έρευνα απευθύνθηκε στους 
γονείς των παιδιών με αυτιστική συμπεριφορά, από το εύρος των οποίων επιλέχθηκε 
ένα μέρος αυτού, το δείγμα, το οποίο αποτελέστηκε από 8 άτομα. 

Ο πρακτικός τρόπος σκοπιμότητας εξεύρεσης των συγκεκριμένων ατόμων ήταν αφενός 
με επίσκεψη σε δομή περίθαλψης, όπου εντοπίστηκαν γονείς που πληρούσαν τις ανά-
γκες του δείγματος και αφετέρου πρόσωπα που συστήθηκαν από παρόμοιες επαφές και 
δεν δέχθηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα, αλλά πρότειναν γνωστούς τους από συ-
ναφείς δομές που θέλησαν να συμμετάσχουν (Creswell, 2008). 

Οι ηλικίες των συμμετεχόντων γονέων κυμαίνονται από το νεαρότερο επίπεδο των 28 
ετών έως το ανώτερο των 45, ανάλογες προς τις οποίες είναι και η ηλικίες των παιδιών 
που, στην πρώτη περίπτωση αφορούν ηλικίες 4 έως 6 ετών και στην δεύτερη κατηγορία 
έως 16 με 18 ετών. Το φύλο των γονέων είναι μοιρασμένο, ενώ το κοινωνικοοικονο-
μικό επίπεδο των γονέων είναι γενικά υψηλότερο της μέσης αστικής τάξης με όλες τις 
δυσκολίες που υπάρχουν για τον ακριβή προσδιορισμό αυτής της κατηγορίας, λόγω 
τόσο της κοινωνικοοικονομικής ρευστότητας της εποχής, όσο και της διακριτικότητας 
της ερευνήτριας να περιοριστεί σε ανιχνεύσεις αυτού του τύπου.  

Εργαλείο συλλογής δεδομένων 

Ως διερευνητικό εργαλείο κρίθηκε η συνέντευξη με ημιδομημένες ερωτήσεις, ανοιχτού 
τύπου, καθώς «οι ανοιχτές ερωτήσεις δίνουν δικαίωμα επιλογής στο συνεντευξιαζόμενο, 
ενώ ο συνεντευκτής ακούει και καταγράφει τις πληροφορίες που του δίνονται» (Creswell, 
2011: 432), ενώ η περίπτωση επηρεασμού των ερωτηθέντων από προηγούμενα ευρή-
ματα ανάλογων ερευνών, είναι ελαχιστοποιημένη (Creswell, 2011: 256).  

Εργαλείο ανάλυσης δεδομένων 

Η ερμηνευτική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας αντλήθηκε από το γενικότερο πε-
δίο της φαινομενολογικής σχολής. Ιδιαίτερο τμήμα του πεδίου αυτού αποτελεί η λογική 
της Ανάλυσης Περιεχομένου (Content Analysis), η οποία προσανατολίζεται στην ανά-
λυση του λόγου στα σημειολογικά στοιχεία που τον συνθέτουν, έτσι ώστε από την πα-
ρατήρηση του ειδικού βάρους του περιεχομένου να εξαχθούν τα ανάλογα ερμηνευτικά 
συμπεράσματα (Roberts, 1997). 

Ζητήματα δεοντολογίας 

Οι γονείς ενημερώθηκαν για τον σκοπό της έρευνας, τη χρήση των αποτελεσμάτων 
της, καθώς και την τήρηση της ανωνυμίας και την προαιρετική συμμετοχή τους στην 
έρευνα. Η συνέντευξη έλαβε χώρο σε καθορισμένο χώρο και χρόνο και δόθηκαν οι 
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απαραίτητες διευκρινήσεις. Αφού η ερευνήτρια έλαβε τις συνεντεύξεις, ακολουθήθηκε 
η επαγωγική ανάλυση των δεδομένων που συλλέχτηκαν, τα οποία κατηγοριοποιήθηκαν 
ανά θεματικές κατηγορίες.  

Ζητήματα εγκυρότητας και αξιοπιστίας 

Οι συνεντεύξεις μειονεκτούν στο ότι οι πληροφορίες φιλτράρονται από τον συνεντευ-
κτή, οι απαντήσεις ενδέχεται να είναι ασαφείς και τα δεδομένα μπορεί να είναι παρα-
πλανητικά και ανάλογα με όσα θέλει να ακούσει ο συνεντευκτής. Για αυτό οι ερωτή-
σεις ήταν απλές, σύντομες, σαφείς και ο συνεντευκτής άριστος γνώστης και επικοινω-
νιακός (Creswell, 2011). 

Προκειμένου για την αξιοπιστία η συλλογή των δεδομένων γίνεται με την ακριβή πε-
ριγραφή του ζητούμενου και με όργανο που μετρά όντως το ζητούμενο – Βασιμότητα 
(Robson, 1993: 403-405). Προκειμένου να ενισχυθεί η αξιοπιστία ζητήθηκε και η 
γνώμη συναδέλφων. Τέλος, επειδή το δείγμα είναι μικρό, τα συμπεράσματα και η ερ-
μηνεία τους ελέγχθηκε από τους συμμετέχοντες (Χασσάνδρα, Γούδας, 2003). 

Ουσιαστικό στοιχείο εγκυρότητας και αξιοπιστίας της έρευνας είναι η οργανική ενό-
τητα των εργαλείων μεθόδευσης της έρευνας, η διασύνδεση των οποίων αποτελεί και 
εχέγγυο για να υποβληθεί ο ερευνητής/ια σε κρίση ικανότητας ανάλυσης των αποτελε-
σμάτων. Τόσο η οργανική ενότητα των εργαλείων, όσο και η ερμηνευτική απόδοση της 
ερευνήτριας, η οποία οφείλει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ερμηνευτικού ερ-
γαλείου αποτελούν κριτήρια εγκυρότητας και αξιοπιστίας μιας έρευνας στο βαθμό που, 
εκφράζουν μια συνεκτική αντίληψη του ερευνητή και στοιχειοθετούν την θεωρητική 
και πρακτική τοποθέτησή του επί του ερευνώμενου θέματος (Creswell, 2011). 

Αποτελέσματα  

Στοιχειοθετούνται οι δυσκολίες μέσα από την περιγραφή των προβλημάτων και από τη 
συσχέτιση των προβλημάτων με το είδος της διάγνωσης και εστιάζονται τα σε δύο ά-
ξονες: Στις επικοινωνιακές δυσκολίες της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και  

των κινησιολογικών προβλημάτων στα οποία εντάσσονται οι συμπεριφορές 

Στο Σύνδρομο ΑΥΛ ανήκουν κυρίως τα συμπτώματα της επιθετικότητας συμπεριφο-
ράς, της αδυναμίας κατανόησης εννοιών και σημάτων, της έλλειψης κατανόησης, της 
περιορισμένης γκάμας κινήσεων, των παράξενων ικανοτήτων, κραυγών και εύκολης 
αποστήθισης λέξεων με ασυγχρονία δηλώσεων.  

Στο υπόλοιπο «φάσμα διαταραχών» υπερισχύουν τα προβλήματα της επικοινωνιακής 
αλληλεπίδρασης, των τάσεων απομόνωσης, της γλωσσικής ανάπτυξης και των κινη-
σιολογικών προβλημάτων. 
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Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα που ενδιαφέρεται για τους τρόπους αντιμετώπισης 
των προβλημάτων από τους γονείς περιλαμβάνει τα θέματα του σταδίου προσφυγής σε 
βοήθεια, των βιωμάτων των γονέων και των εμπειριών αντιμετώπισης της κατάστασης 
από τους ίδιους. Τα αναφερόμενα βιώματα των γονέων διακρίνονται σε: Έκπληξη, τα-
ραχή, άγχος, άγνοια αντιμετώπισης, ενοχές, οπλισμό με σθένος, σοκ, κυριαρχία στο 
πρόβλημα, θυμό, κατάθλιψη και αυτομομφή, ανημπόρια και αίσθημα ευάλωτου, ανά-
γκη βοήθειας, φόβο και φαρμακευτική αγωγή, ματαίωση και ματαιότητα, πένθος απώ-
λειας, κίνητρο ενεργοποίησης, έκπληξη και ανάγκη φροντίδας. 

Αναφορικά με τις προσπάθειες αντιμετώπισης καταγράφονται οι εμπειρίες: Αδιάκοπης 
φροντίδας και προσοχής, πρόκλησης ως παιγνίδι, καταμερισμού καθηκόντων, οικονο-
μικής και ψυχολογικής οργάνωσης, προσφυγής στη θρησκεία, ανάγκης για ηθική στή-
ριξη, αίσθημα υβριστικό προς ίδιους, αλληλοκατανόησης στο ζευγάρι με γονεϊκή εκ-
παίδευση, απόσπασης από ενδιαφέροντα και επάγγελμα, συσπείρωσης οικογενειακής, 
υποκειμενικής νοηματοδότησης της ρουτίνας και περίσσειας αγάπης. 

Το τρίτο ερευνητικό ερώτημα εξετάζει τους τρόπους παρέμβασης και την αξιολόγησή 
τους αποκομίζοντας απαντήσεις για το σκέλος των επιλογών όπως: Διαφορετικών επι-
λογών ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης, φαρμακευτικής αγωγής σε περιόδους όξυν-
σης, μεθόδου TEEACH, μεθόδου «ανταλλαγής εικόνων» συν TEEACH, κινησιοπα-
ρέμβασης συν λογοπαρέμβασης, μεθόδου Bright Start, μεθόδου «ABA» (applied be-
havior analysis), μεθόδου “Early Bird” συναισθηματικής διέγερσης και αισθητηριακής 
ολοκλήρωσης συν TEEACH. Η μέθοδος TEEACH προκρίνεται σε πέντε περιπτώσεις 
προσφέροντας το συνηθέστερο παράδειγμα παρέμβασης.  

Αναφορικά με το σκέλος της αξιολόγησης των παρεμβάσεων παρέχονται θετικές απα-
ντήσεις, οι οποίες αξιολογούν την εμπειρία ευνοϊκά στη βάση γνωρισμάτων όπως: Μεί-
ωσης συμπεριφορών ρουτίνας, μεγαλύτερης γκάμας κινήσεων συν τω χρόνω μη θεα-
ματικά πάντως, ηπιότερης βίωσης των δυσκολιών, βελτίωσης των εκφράσεων προσώ-
που, λεκτικής βελτίωσης, βελτίωσης κοινωνικότητας, εντρύφησης και των γονέων στο 
εσωτερικό τους, θαυμασμού της ευελιξίας του TEEACH, καλύτερης κινητικότητας και 
λειτουργικότητας με φίλους.  

Ως προς το επίπεδο παροχής υπηρεσιών καταγράφονται οι εμπειρίες: Αριθμητικής α-
νεπάρκειας προσωπικού και μέσων σε δημόσιο, φιλότιμου του προσωπικού σε δημό-
σιο, έλλειψης ειδικοτήτων ψυχοπαρέμβασης και κινησιοπαρέμβασης σε δημόσιο ί-
δρυμα, έκπληξης από ζήλο και επάρκεια αλλά απουσία αρκετών μονάδων δημοσίου, 
ικανοποίησης σε ιδιωτικό φορέα, προσφυγής σε ιδιωτικό μετά από περικοπές σε δημό-
σιο, καλή αισθητηριακή αγωγή με ευαισθησία και επαγγελματισμό σε δημόσιο αν και 
με αχρείαστο φιλότιμο που υπεραναπληρώνει κτιριακά προβλήματα, προβλήματα δια-
σποράς στο λεκανοπέδιο, πρόβλημα δυσαναλογίας επαγγελματισμού απλής διεκπεραί-
ωσης με ανθρωπιστική ευαισθησία και προσωπικότητα, μη επικοινωνίας των μονάδων 
για κάλυψη κενών και καλύτερους λογοθεραπευτές συγκριτικά με φυσιοθεραπευτές. 
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Ως προς τις εμπειρίες των γονέων από το κοινωνικό περιβάλλον διαπιστώνονται οι: 
Κατανόηση σχετικά με το υπάρχον επίπεδο, καλή οικογενειακή αντιμετώπιση και από 
τη γειτονιά ως διαφορετικότητα αλλά μη περιθωριοποίηση, επίφαση ευγένειας και 
«κούμπωμα» γειτόνων, αναλογία κοινωνικής συμπεριφοράς με στάση γονέων, διακρι-
τική αποστασιοποίηση «ακριβής» γειτονιάς και λόγω αυτοπεριορισμού των γονέων, 
αποφυγή βλέμματος και ετικετοποίηση, ουδετερότητα λόγω αυτοπροστασίας και εστί-
αση στη συμπαράσταση από οικογένεια οικονομικά και ψυχολογικά, αδιαφορία έως 
φόβος με βλοσυρότητα αλλά με επίγνωση κοινωνικής δυσπραγίας και ψυχρότητα με 
εσωτερικευμένο φόβο γονέων και των άλλων. 

Οι προτάσεις των γονέων για τη βελτίωση των φορέων περιλαμβάνουν: Περισσότερα 
ιατροπαιδαγωγικά κέντρα με καλύτερη στελέχωση εν όψει αυξημένου αριθμού παι-
διών, ανάγκης μη ταύτισης με ψυχιατρικό αντικείμενο, έμφαση στις παιδαγωγικές ο-
πτικές, περισσότερες ειδικότητες και λιγότερη γεωγραφική διασπορά, καλύτερη δικτύ-
ωση μεταξύ των μονάδων, μεγαλύτερη ποικιλία τεχνικών από πιο ενημερωμένους θε-
ραπευτές εξαιρουμένων των πρόσφατα αποφοίτων εξωτερικού, καλύτερου καταμερι-
σμού καθηκόντων για λιγότερη επιβάρυνση και καλύτερη αντιστοιχία με ανάγκες, κα-
λύτερου συνδυασμού γνώσεων, κλινικής εμπειρίας και ευαισθησίας/ταλέντου και κα-
λύτερος συνδυασμός επαγγελματικότητας και προσωπικής ευαισθησίας υπέρ της δεύ-
τερης. 

Σχετικά δε με τις προτεινόμενες ενδεδειγμένες κοινωνικές στάσεις οι γονείς θα επιθυ-
μούσαν: Να επέλθει λιγότερη προκατάληψη χωρίς την ανάγκη να είναι τόσο διακριτι-
κοί, λιγότερη εθελοτυφλία προς τις αναπηρίες, μη συσχετισμού του αυτοελέγχου και 
επιμέλειας των γονέων με αρνητική προκατάληψη, μη προσφυγή σε απομόνωση για να 
αποφύγουν εμπάθειες, περισσότερη ευαισθησία και ανθρωπιά χωρίς ξόρκισμα, μού-
διασμα και κούμπωμα, ευνοϊκότερων προσδοκιών σε λεπτότητα που δεν θα περιορίζο-
νται από την κοινωνική κρίση, αλλά χωρίς προσμονή εξάλειψης προκαταλήψεων, λι-
γότερου «φόβου κολλητικότητας», καλύτερη ενημέρωση του κόσμου για αποφυγή έ-
στω διακριτικής δυσφορίας και περισσότερη φυσικότητα και λιγότερη ψεύτική ευγέ-
νεια.  

Συμπεράσματα 

Ωστόσο, είναι άξιο παρατήρησης το γεγονός ότι τα συμπτώματα αυτά περιγράφηκαν 
κατά τρόπο ήπιας δήλωσης, έτσι ώστε να απουσιάζουν, ή να αναφέρονται με ελεγχό-
μενη διατύπωση, συμπτώματα επιθετικότητας και βίας τα οποία θεωρούνται συχνά και 
εγγενή στις συγκεκριμένες παθήσεις (ISD – 10, 1992). 

Τέλος, ως προς την πιθανή συσχέτιση γνωμάτευσης και συμπτωμάτων, πράγματι πα-
ρατηρείται μια ένταση των επικοινωνιακών προβλημάτων στο Σύνδρομο ΑΥΛ και μια 
ανάλογη έμφαση στις κινητικές μη δεξιότητες του υπόλοιπου φάσματος και αυτό παρά 
την βιβλιογραφική κατάθεση (Καραμήτσου, 2009) ότι στο ΑΥΛ είναι καλύτερες οι 
λεκτικές δυνατότητες. Ενδεχομένως, η εξήγηση να προσφέρεται στην ήδη υφιστάμενη 
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καλύτερη εκδήλωση λεκτικής έκφρασης στο ΑΥΛ, βάσει της οποίας υπονοείται ότι μια 
καλύτερη επίδοση θα ήταν εφικτή και έτσι καταχωρείται στη συνείδηση των ερωτηθέ-
ντων ως πιο έντονα προβληματική η παρούσα εκφραστική δυνατότητα. Όσον αφορά 
την προβληματικότητα της κινησιολογικής ικανότητας στις λοιπές κατηγορίες της 
ΔΑΔ αυτή είναι συμβατή με τις βιβλιογραφικές αναφορές που χαρακτηρίζουν τη ΔΑΔ 
αναφορικά με τα συγκεκριμένα συμπτώματα (Νότας, 2005). 

Ως προς την προσφυγή σε ιατρική διάγνωση και βοήθεια διαπιστώνεται μια χρονική 
κοινότητα στον τρίτο χρόνο της ζωής του παιδιού, όσον αφορά τις ΔΑΔ και πέραν των 
πέντε χρόνων για τις περιπτώσεις του Συνδρόμου ΑΥΛ, η οποία συμφωνεί με τη σχε-
τική βιβλιογραφική κατάθεση (Καραμήτσου, 2009) 

Γίνεται αντιληπτό από τις απαντήσεις ότι, διαμορφώνεται μια σημαντική και γενναία 
αναδιοργάνωση και λειτουργική συμμετοχή των γονέων ως προς την διεξοδική αντι-
μετώπιση των προβλημάτων του παιδιού με στάσεις, όπως της οικογενειακής και ατο-
μικής οργάνωσης, της αδιάκοπης φροντίδας και προσοχής, του οικογενειακού καταμε-
ρισμού καθηκόντων και της περίσσειας αγάπης, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε 
δυο πολύτιμες συνειδητοποιήσεις που κινούνται στα όρια της αυτοθυσίας: της απόσπα-
σης από το επάγγελμα και της υποκειμενικής νοηματοδότησης της ρουτίνας. 

Στο επίπεδο των πρώιμων αντιδράσεων τα συμπτώματα συμπεριφοράς με τις διάφορες 
μορφές σοκ που εξέφρασαν οι γονείς συνάδουν απόλυτα με τις βιβλιογραφικές αναφο-
ρές (Jardine, 2008), αλλά μόνο μερικώς σε σχέση με τις λειτουργικές προσπάθειες, ό-
που δεν σηματοδοτείται στη βιβλιογραφία η ευρηματικότητα της υποκειμενικής νοη-
ματοδότησης παράλληλα με άλλες συμπεριφορές που απαντήθηκαν στα ευρήματα της 
έρευνας, όπως η θρησκευτική παρηγοριά ή/και οι μακρόπνοες σχεδιάσεις δράσεων στις 
οποίες ενδεχομένως με μια διασταλτική ερμηνεία θα μπορούσε να ενταχθεί ο οικογε-
νειακός καταμερισμός (Jardine, 2008).  

 Στο πρώτο σκέλος παρατηρείται μια πλειοψηφική υπερτέρηση της μεθόδου TEEACH 
εξαιτίας της ευελιξίας της και της περιεκτικότητα της μέσω γλωσσικών και κινησιολο-
γικών πρακτικών. Κατά δεύτερο λόγο, η καταγραφή μιας τετράδας μεθόδων μαζί με 
την μέθοδο TEEACH (ABA, Early Bird και Bright Start) αντικατοπτρίζει, ως «στατι-
στικό» δείγμα, την πλειάδα των χρησιμοποιούμενων τεχνικών, που ανέρχονται σε πάνω 
από εκατό, συγκροτώντας ένα αναλογικό τοπίο στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας. 

Αναφορικά με το σκέλος της αξιολόγησης, οι εκφράσεις κλίνουν προς μια ήπια θετι-
κότητα, η οποία δηλώνει μια έγκριση όλων των δοκιμασθέντων πρακτικών. Δυο σημεία 
είναι ευανάγνωστα από τις αναφερθείσες κρίσεις. Οι συμπεριφορικής κατεύθυνσης πα-
ρεμβάσεις, αξιολογούμενες θετικά τόσο αριθμητικά όσο και ποιοτικά, καταλαμβάνουν 
την προτίμηση των συμμετεχόντων, δεδομένης της πρακτικότητάς τους και της σαφή-
νειας των προτάσεών τους, αλλά και για τον λόγο ότι έχοντας επιλεγεί ως μια συνέχεια 
από το ένα στάδιο στο επόμενο, έχουν χρισθεί εύλογα ως αποτελεσματικές λόγω αυτής 
της παρασχεθείσας συνέχειας. Με πρόκριμα την παρατήρηση της συχνότητας των 
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βιβλιογραφικών αναφορών στην μέθοδο TEEACH και ειδικότερα στις συνδυαστικές 
βοήθειες που παρέχει και από συμπεριφορικής άποψης, λόγω της έμφασης στη δόμηση 
του περιβάλλοντος του παιδιού και στην ανάλογη συμμετοχή των γονέων, τα ευρήματα 
της έρευνας συγκλίνουν προς τις παραδοχές αυτές τόσο για την πλειοψηφική της προ-
τίμηση, όσο και για την αποτελεσματικότητά της (Hausscer, 2012) 

Ως προς το επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών από τους δημόσιους φορείς διατυπώνο-
νται οι ελλείψεις προσωπικού, ελλείψεις μέσων και ειδικοτήτων, ελλιπής αριθμός και 
διασπορά των δομών που επιβαρύνει το καθημερινό πρόγραμμα των γονέων. 

Η εμφανής στροφή σε ιδιωτικούς φορείς προϊδεάζει είτε για εισοδηματική τάξη γονέων 
με ικανοποιητική στάθμη, είτε για την προσπάθειά τους να καλύψουν με στερήσεις τις 
υπάρχουσες ανάγκες τους. Εμμέσως πλην σαφώς πάντως, στο σημείο αυτό, επιβεβαιώ-
νεται η δυνατότητα της οικονομικής ευχέρειας στην άμβλυνση της οξύτητας του άγ-
χους των γονέων ελλείψει των προϋποθέσεων των κρατικών δομών όπως συναντάται 
στη βιβλιογραφία (Kourkoutas, Langher, Caldin, και Fountoulaki, 2012). 

Οι νύξεις περί φιλότιμου των θεραπευτών εξηγεί την προσφυγή τους σε δημόσιους φο-
ρείς με τη μη συλλήβδην καταδίκη του τρόπου λειτουργίας τους ενώ η προσφυγή τους 
σε ιδιωτικούς φορείς δικαιολογείται εξαιτίας του αιτήματός τους για περισσότερο αν-
θρωπισμό. 

Όσον αφορά τις εμπειρίες από το κοινωνικό περιβάλλον παρά το ότι οι στάσεις είναι 
αρνητικές παρατηρείται μια άμβλυνση των εντυπώσεων με διάθεση καλής προαίρεσης 
που οφείλεται σε ήπια κοινωνική στάση ή σε μια κοινωνική πρόοδο που δύναται να 
εξελίξει τα μέσα αποδοκιμασίας της μέσα από πιο εξευγενισμένους τρόπους κοινωνι-
κής αποπομπής. 

Η πρόταση τους για βελτίωση των υποδομών, το αίτημά τους για περισσότερη ευαι-
σθησία στη θέση του επαγγελματισμού των θεραπευτών και η αναζήτηση «φυσικότη-
τας» στη θέση μια επιτηδευμένης ευγένειας απεικονίζουν την κριτική τους για τις υ-
πάρχουσες κοινωνικές προκαταλήψεις.  

Γενικά Συμπεράσματα και επιπτώσεις για περαιτέρω έρευνα 

Ως προς το επίπεδο της οργανωμένης περίθαλψης διαπιστώθηκε μια τάση προσφυγής 
σε ιδιωτικούς φορείς και μέσα, η οποία στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης θεω-
ρείται αναγκαστική και άπελπις λόγω των ελλείψεων και της διασποράς των δημόσιων 
φορέων. 

Ως προς τις εξειδικευμένες πρακτικές θεραπείες η επικρατούσα επιλογή της μεθόδου 
TEEACH ερμηνεύεται ως προτιμητέα από την άποψη των συνδυαστικών και περιεκτι-
κών της περιεχομένων με επιπλέον πλεονέκτημα τη σαφήνεια των συμπεριφορικών της 
τάσεων και της εξ αυτής εύκολης προσπέλασης από παιδιά και γονείς 
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Ως προς τις κοινωνικές στάσεις που απαντώνται απέναντι στον αυτισμό διαμορφώνο-
νται συγκαταβατικές αιτιολογήσεις των τάσεων κοινωνικού αποκλεισμού που περι-
κλείει μια σειρά κοινωνικών συμπεριφορών του περίγυρου, οι οποίες ερμηνεύονται ως 
ενδείξεις μιας έννοιας «κοινωνικής προόδου» που συγκαλύπτει αρνητικές, κατά βάση, 
συμπεριφορές με εξωραϊσμένες εκλογικεύσεις ενός κοινωνικού προσωπείου και έντε-
χνες επιτηδεύσεις απέναντι στο υποκείμενο του αυτισμού. 

Στο μέτρο επομένως που, μια ευχερέστερη ή δυσχερέστερη οικονομική δυνατότητα 
μπορεί να αντανακλά τα επίπεδα περίθαλψης ή/και αντιμετώπισης του κοινωνικού α-
ποκλεισμού και θα καταδείκνυε πως επηρεάζεται όλο το φάσμα βίωσης της συνθήκης 
της ΔΑΦ, αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει παράμετρο μιας νεώτερης έρευνας πάνω 
στο συγκεκριμένο θέμα.  

Ειδικότερα δε, με επιπλέον παράμετρο τη συσχέτιση της οικονομικής παραμέτρου με 
το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ενυπάρχει η ΔΑΦ με τρόπο που να περιλαμβάνει 
και τις πολιτισμικές αξίες του απέναντι στο πρόβλημα.  
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Προβλήματα λόγου - ομιλίας: Εκλεκτική αλαλία στο σχολείο 

Αναστασοπούλου Χαρίκλεια 
Λογοπαθολόγος – Λογοθεραπεύτρια 

Mεταπτυχιακές σπουδές στη Γλωσσολογία, καθώς και στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας 
charanastas@gmail.com 

Περίληψη 

Ο όρος «εκλεκτική» ή «επιλεκτική» αλαλία αναφέρεται στην απουσία λόγου που πα-
ρουσιάζει το παιδί σε επιλεγμένα περιβάλλοντα, ενώ κανονικά δεν φαίνεται να παρου-
σιάζει γλωσσική διαταραχή ή ανατομικό, παθολογικό πρόβλημα που να δικαιολογεί 
αυτή την κατάσταση. Συχνά δεν υπάρχει διάγνωση, ή γίνεται λάθος διάγνωση, ακόμα 
πιο συχνά δεν παρέχεται θεραπεία. Πρόκειται για μια περίπλοκη κατάσταση που είναι 
τόσο σημαντική για την αναγνώριση της όσο και τη θεραπεία της. Το παιδί με εκλε-
κτική αλαλία συχνά χαρακτηρίζεται ως «ντροπαλό.» Τα πρώτα σημάδια φαίνονται ήδη 
στην προσχολική ηλικία με σύνηθες προφίλ: ο πολυλογάς στο σπίτι, που δεν προφέρει 
ούτε μια λέξη στο δάσκαλο ή στους συμμαθητές. Ένα άλλο επικοινωνιακό προφίλ που 
εμφανίζει το παιδί με εκλεκτική αλαλία είναι η χαμηλή ένταση φωνής, να ψιθυρίζει, να 
δείχνει ή να νεύει. Στην συνομιλία φαίνεται να «παγώνει» και να μένει κενός ο λόγος 
του. Ο βαθμός της επικοινωνιακής δυσκολίας του παιδιού φυσικά ποικίλλει αλλά σί-
γουρα η πρώιμη αναγνώριση-αξιολόγηση της θεωρείται απαραίτητη και ουσιαστική 
για την πορεία του και την εκπαίδευση του. 

Λέξεις-Κλειδιά: εκλεκτική αλαλία, αγχώδεις διαταραχές, κοινωνικό άγχος, γλωσσική 
διαταραχή 

Speech language problems: Selective mutism in school years 

Abstract 

The term selective mutism refers to the absence of speech presented by the child in 
selected environments, while typically does not appear to face a language disorder or 
anatomical, pathological problem justifying this condition. Often there is no diagnosis, 
or there is a wrong diagnosis, even more often no treatment is given. This is a complex 
situation that is so important for its recognition and treatment. The child with selective 
mutism is often characterized as "just shy." The first signs are already seen in pre-school 
age with a common profile: a chatterbox at home who does not pronounce a word to 
the teacher or classmates. Another communication profile that shows is low voice vol-
ume, whispering, showing or nodding. The conversation seems to "freeze" and his 
speech is empty. The degree of the child's communication difficulty, of course, varies, 
but certainly its early recognition-assessment is considered essential for child's life and 
education. 

Key words: selective mutism, anxiety disorders, social anxiety, language impairment 
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Εισαγωγή 

Τι είναι η επιλεκτική αλαλία; 

Η επιλεκτική αλαλία (SM) ανήκει στην κατηγορία αγχωτικών διαταραχών, η οποία 
αναγνωρίζεται σε παιδιά (ή σε ενήλικες) ως η ακούσια σιωπή σε συγκεκριμένες κοινω-
νικές καταστάσεις. Σύμφωνα με το ICD-10 με κωδικό F94.0 είναι μια επίμονη αποτυ-
χία να μιλήσει το άτομο σε ορισμένες κοινωνικές καταστάσεις (πχ. σχολείο) όπου ανα-
μένεται ο λόγος, παρά το γεγονός ότι μπορεί να μιλήσει σε άλλες περιπτώσεις.  

Στην πραγματικότητα, στα παιδιά μπορεί να απουσιάζει εντελώς ο ήχος από συγκεκρι-
μένες κοινωνικές καταστάσεις (όπως στο σχολείο ή σε μέλη της οικογένειας) συμπερι-
λαμβανομένου και των μη λεκτικών ήχων όπως του φτερνίσματος, του βήχα, του κλά-
ματος, των βημάτων τους κ.α., επηρεάζοντας και την γλώσσα του σώματος . Μπορεί 
να αισθάνονται (ενστικτωδώς) ότι οι κινήσεις σώματος εκθέτουν τις ανησυχίες τους, 
με αποτέλεσμα να κινούνται μάλλον «ξύλινα» ή να «παγώνουν». Γενικότερα τείνουν 
να κρύβουν τα αληθινά συναισθήματά τους, εκφράσεις προσώπου, ως εκ τούτου τεί-
νουν είτε να χαμογελούν αδιάκοπα είτε να διατηρούν σταθερές τις εκφράσεις του προ-
σώπου τους, ανεξάρτητα από το πώς αισθάνονται πραγματικά. Συνοπτικά, περιγράφε-
ται ως μια διαταραχή άγχους που επηρεάζει όλες τις μορφές επικοινωνίας από πολύ 
μικρή ηλικία. 

Σε κάποιες περιπτώσεις τα παιδιά ή οι ενήλικες με την συγκεκριμένη διαταραχή μπορεί 
να αδυνατούν να τοποθετήσουν το στυλό πάνω στο χαρτί όταν γράφουν, λόγω του θο-
ρύβου που παράγεται, επηρεάζοντας έτσι και τον γραπτό λόγο. 

Η επιλεκτική αλαλία δεν είναι τόσο σπάνια στα μικρά παιδιά και μειώνεται με την 
ηλικία. Έχει βρεθεί ότι 1 σε ~ 150 μικρά παιδιά έρχονται αντιμέτωπα με τη διαταραχή, 
1 στους 1000 εφήβους έχει την διαταραχή , και τουλάχιστον 1 στους ~ 2400 νεαρούς 
ενήλικες, ενώ είναι άγνωστο το ποσοστό ηλικιωμένων άνω των 40 ετών.  

Η αξιολόγηση της αποτελείται από μια ολοκληρωμένη προσέγγιση με πληροφορίες 
από γονείς και εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες υγείας, όπως ακουολόγους, ψυχίατρους, 
ψυχολόγους και λογοθεραπευτές .  

Σε ποιες καταστάσεις εμφανίζεται; 

Οι καταστάσεις στις οποίες παρουσιάζεται η εκλεκτική αλαλία ποικίλλουν από άτομο 
σε άτομο. Σε πολλές περιπτώσεις το σχολικό περιβάλλον ή μια εκπαιδευτική κατά-
σταση είναι το κύριο πλαίσιο για την εμφάνισης της. Για κάποιους άλλους είναι η ε-
παφή τους με ξένους, ή ανθρώπους που ασκούν εξουσία ή έχουν ισχύ (πχ. γιατροί, 
οδοντίατροι, δάσκαλοι κλπ). Για άλλους ίσως μέλη της οικογένειας να προκαλούν την 
εμφάνιση της (π.χ. παππούδες, γιαγιάδες, θείες κλπ). Λιγότερο συχνή είναι με τα μέλη 
της ίδιας της οικογένειας συμπεριλαμβανομένων των γονέων.  
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Αίτια εμφάνισης 

Σχεδόν πάντα αναπτύσσεται στην παιδική ηλικία χωρίς να υπάρχει ένας συγκεκριμένος 
λόγος για αυτή την κατάσταση. Πρόκειται για μια πολυπαραγοντική κατάσταση στην 
οποία συμβάλουν η αλληλεπίδραση γενετικών, ιδιοσυγκρασιακών, περιβαλλοντικών 
και αναπτυξιακών παραγόντων. Οι γενετικές μελέτες που εξετάζουν τα συμπεριφορι-
στικά χαρακτηριστικά και την ψυχοπαθολογία σε συγγενείς ατόμων με επιλεκτική α-
λαλία δείχνουν την ύπαρξη αυξημένων ποσοστών της διαταραχής, κοινωνικής απομό-
νωσης και φοβίας . Μέχρι σήμερα, μόνο μία μελέτη αναφερόμενη σε γενετική μετάλ-
λαξη σχετίζεται με την εκλεκτική αλαλία. Ο πολυμορφισμός rs2710102 του γονιδίου 
που σχετίζεται με την πρωτεΐνη 2 που συνδέεται σχετίζεται με υψηλότερο κίνδυνο sm 
στα παιδιά καθώς και με υψηλότερα συμπτώματα κοινωνικού άγχους σε νεαρούς ενή-
λικες. Επιπρόσθετα γονίδια έχουν εμπλακεί σε σχέση με τα συμπτώματα κοινωνικού 
άγχους (π.χ. γονίδια αδενοδεκτίνης βήτα 1 και κατεχολο Ο-μεθυλοτρανσφεράσης) και 
περαιτέρω μελέτες αυτών των γονιδίων σε σχέση με την εκλεκτική αλαλία μπορεί να 
δώσουν νέες συσχετίσεις. 

Έχει διαπιστωθεί ότι τα μικρά παιδιά που εμφανίζουν συμπεριφοριστικές δυσκολίες 
έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης διαταραχών άγχους αργότερα στη ζωή. Επίσης τα 
δεδομένα που συνδέουν την εκλεκτική αλαλία και την κοινωνική φοβία, έχουν επίσης 
δείξει συσχετισμούς μεταξύ εκλεκτικής αλαλίας και αντιθετικής συμπεριφοράς . Όσον 
αφορά την ιδιοσυγκρασία του ατόμου και την συστολή ως ένα κοινό χαρακτηριστικό 
προσωπικότητας, τα άτομα που έχουν εκλεκτική αλαλία έχουν την τάση να αισθάνο-
νται αμήχανα, να ανησυχούν προ ή κατά τη διάρκεια κοινωνικών συναντήσεων, ειδικά 
με άγνωστους ανθρώπους. Τα παιδιά που παρουσιάζουν χαρακτηριστικά της κοινωνι-
κής φοβίας ή αλαλίας μπορεί συχνά να θεωρηθούν ως απλά ντροπαλά, αν και υπάρχουν 
στοιχεία που υπογραμμίζουν ότι η συστολή και η κοινωνική φοβία δεν είναι ίδια, δια-
φέρουν. Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό ατόμων που χα-
ρακτηρίζονται ως ντροπαλά πληρούν τα κριτήρια της κοινωνικής φοβίας και ότι τα 
άτομα με τη διαταραχή παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά, καθώς υπάρχει συννοση-
ρότητα όπως κατάθλιψη, κατάχρηση ουσιών κα..  

Η περιβαλλοντική έρευνα έχει συστηματικά αποδείξει βιβλιογραφικά ότι τα υψηλό-
τερα ποσοστά εκλεκτικής αλαλίας συγκεντρώνουν τα δίγλωσσα παιδιά από οικογένειες 
μεταναστών. Το περίπλοκο ζήτημα της διάγνωσης στη διαταραχή στη διγλωσσία έγκει-
ται στη διάκριση μεταξύ του διαταραχής και της συνήθους «σιωπηρής περιόδου» που 
παρατηρείται στην κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας. Χαρακτηριστικά τα οποία μπο-
ρεί να υποδηλώνουν την ύπαρξη της διαταραχής είναι όταν η αλαλία είναι παρατετα-
μένη και δυσανάλογη σε σχέση με το βαθμό γλωσσικής γνώσης και έκθεσης στη δεύ-
τερη γλώσσα, όταν υπάρχει αλαλία και στις δύο γλώσσες και όταν υπάρχουν συμπτώ-
ματα άγχους ή ανασταλτικής συμπεριφοράς. 

Επιπλέον έχει βρεθεί ότι τα παιδιά με εκλεκτική αλαλία έχουν υψηλότερα ποσοστά 
αναπτυξιακών διαταραχών, όπως αναπτυξιακή διαταραχή ή καθυστέρηση ή έχουν υ-
ψηλότερα ποσοστά κινητικής καθυστέρησης και εμφανίζουν νοητική υστέρηση. Πέρα 
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όμως από τις διαταραχές της γλώσσας, έχουν προταθεί πρόσθετοι παράγοντες αξιολό-
γησης της ανάπτυξης όπως η παρεκκλίνουσα λειτουργία ακουστικής επεξεργασίας, η 
οποία μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά με επιλεκτική αλαλία 
αντιλαμβάνονται τις δικές τους φωνές, ενώ μεγάλο ποσοστό των παιδιών με την διατα-
ραχή έχει διαπιστωθεί ότι παρουσιάζουν ανωμαλίες στην ακουστική οδό τους. 

Μύθοι για την εκλεκτική αλαλία: 

Η SM αποτελεί ένα τρόπο ρύθμισης του άγχους1 , αποφυγής του άγχους2 , κάλυψης 
των αναπτυξιακών καθυστερήσεων3 , χειραγώγησης των άλλων, συνειδητά ή διαφορε-
τικά μέσω της σιωπής να δημιουργήσουν ή να διατηρήσουν την ασφάλειά τους4. Η 
σιωπή εξυπηρετεί αμοιβαία τόσο τον φροντιστή όσο και το παιδί, ως αυτόματη αντί-
δραση ενδοοικογενειακής κακοποίησης5, κλπ. Όπως αποδεικνύουν οι παραπάνω έρευ-
νες εκδηλώνεται με μια πολύπλοκη, πολυδιάστατη συμπεριφορά επικεντρωμένη στην 
επικοινωνία, που προέρχεται από πολύπλοκες κοινωνικές επικοινωνιακές «συναλλα-
γές» για μεγάλο χρονικό διάστημα6.  

Λανθασμένες απόψεις που επικρατούν σχετικά με την διαταραχή είναι ότι: 

α) πρόκειται για αποτέλεσμα κακοποίησης ή κακομεταχείρισης.  

β) δεν επιδεινώνεται ποτέ ή προκαλείται από κακοποίηση. Ακόμη και αν η SM και η 
«κακοποίηση» δεν σχετίζονται, ενδεχομένως να υπάρξουν και υπάρχουν παιδιά με SM 
τα οποία όντως υφίστανται κακομεταχείριση και των οποίων η κατάσταση επιδεινώνε-
ται λόγω της βίας που δέχονται. 

Θεωρίες –διαφοροδιάγνωση 

Αρχικά περιγράφτηκε από το γερμανό γιατρό Adolf Kussmaul το 1877, ο οποίος ονό-
μασε την διαταραχή ως εκλεκτική αφασία (aphasia voluntaria), υιοθετώντας την άποψη 
ότι τα παιδιά παραλείπουν οικειοθελώς την ομιλία σε ορισμένες περιπτώσεις. Το 1934, 
ο όρος εκλεκτική αλαλία προτάθηκε από τον ελβετικό παιδοψυχίατρο Moritz Tramer7, 
υποδηλώνοντας ότι τα παιδιά επιλέγουν να παραμείνουν ήσυχα. Σε νεότερα διαγνω-
στικά σχήματα8 ο όρος elective9 αλλάζει σε επιλεκτική για να αποφευχθούν οι προη-
γούμενες θεωρίες που δέχονταν την διαταραχή ως εγγενώς ηθελημένη συμπεριφορά.  

                                                           
1 Moldan, 2005 
2 Young, Brian, & Beidel, 2012, McInnes, Fung, Manassis, Fiksenbaum, & Tannock, 2004, Manassis, 
et al., 2003 
3 Cleater & Hand, 2001, Kristensen, 2000, Kolvin & Fundudis, 1981, Pujol, et al., 2013, Roth & Heim-
berg, 2001 
4 Anstendig, 1998, Wong, 2010 
5 Hayden, 1980, Giddan, Ross, Sechler, & Becker, 1997, Wright, Cucearo, Leonhardt, Kendall, & An-
derson, 1995 
6 Cohan, Price, & Stein, 2006 
7 Tramer, 1934 
8 όπως το DSM-IV (APA, 1994) και το DSM-IV-TR (APA, 2000) 
9 ο όρος elective εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σε άλλα διαγνωστικά πρωτόκολλα  όπως η ICD -10, 
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 1992 
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Κατά το DSM-IV το παιδί αποφεύγει την ομιλία όταν αντιμετωπίζει «επιλεγμένα» πε-
ριβάλλοντα. Έτσι, ενώ ο κανονικός λόγος εμφανίζεται στο σπίτι, το παιδί μπορεί να 
είναι σιωπηλό στο σχολείο.  

Γλωσσολογικά και συμπεριφοριστικά χαρακτηριστικά 

Ο τομέας της γλώσσας που θεωρείται ότι έχει πρόβλημα στην εκλεκτική αλαλία είναι 
η πραγματολογία, η οποία σχετίζεται με τη χρήση της γλώσσας για διαφορετικούς σκο-
πούς, όπως: 

• την ενημέρωση ή υποβολή αίτησης  

• αλλαγή της γλώσσας ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κατάστασης όπως 
και η γνώση του τρόπου με τον οποίο μιλάμε διαφορετικά σε διαφορετικούς αν-
θρώπους, και 

• ακολουθώντας τους κανόνες συνομιλίας να παραμείνουμε στο θέμα και να ξεκινή-
σουμε θέματα ενδιαφέροντος 

• Ο χαιρετισμός των ανθρώπων, η υποβολή αιτημάτων, η συσχέτιση γεγονότων και 
η αφήγηση ιστοριών είναι μόνο μερικά από τα καθημερινά προβλήματα που αντι-
μετωπίζουν τα άτομα με την διαταραχή αυτή. 

Επιπλέον τα γλωσσικά ελλείμματα10 σχετίζονται κυρίως με την αποσαφήνιση γλώσ-
σας, τις σύνθετες και πολύπλοκες προτάσεις, τη μέση διάρκεια του εκφωνήματος, την 
αφηγηματική γλώσσα και τη δυνατότητα να εκφράζονται οι σκέψεις προφορικά. Χρη-
σιμοποιούν αρκετά την μη λεκτική επικοινωνία με απλά γνεύματα ή εκφράσεις/γκρι-
μάτσες προσώπου. Περίπου το 12% των παιδιών είχαν διαταραχή άρθρωσης χωρίς άλ-
λες φωνητικές, ή φωνολογικές διαταραχές, ενώ ένα μικρότερο ποσοστό 3% παρουσία-
σαν μόνο διαταραχή ροής του λόγου και μόλις 1% είχαν φωνητική διαταραχή χωρίς 
άλλες συναφείς διαταραχές της ομιλίας. Ωστόσο τα περισσότερα παιδιά βάση της έ-
ρευνας παρουσιάζουν ένα συνδυασμό φωνητικών και γλωσσικών προβλημάτων. Συ-
νολικά το 17% είχε διάφορους συνδυασμούς ομιλίας, φωνολογικών, ροής λόγου και 
φωνητικών διαταραχών, το 23% είχε συνδυασμό άρθρωσης και διαταραχή γλώσσας, 
το 19% της συνολικής ομάδας δεν είχε ομιλία ή γλωσσικές δυσλειτουργίες. 

Συμπεριφοριστικά χαρακτηριστικά 

Η εκλεκτική αλαλία ως διαταραχή άγχους ενέχει τη γενική και κοινωνική ανησυχία ως 
βασικά προβλήματα της11 . Τα παιδιά με την διαταραχή περιγράφονται ως ανήσυχα, 
υποτακτικά, εξαρτημένα, ντροπαλά, επιφυλακτικά, φοβισμένα, αποσυρμένα και έχουν 
καταναγκαστική συμπεριφορά12. Επίσης παρουσιάζουν συναισθηματική αναστολή ως 
βασικό τους στοιχείο εν μέρει λόγω του φόβου των αρνητικών συνεπειών της ομιλίας13 
                                                           
10 Klein, Armstrong, Shipon-Blum, Gordon, Skira, & Lyman, 2012 
11 Schwartz & Shipon-Blum, 2005 
12 Kristensen, 1997 
13 Cohan, Price, & Stein, 2006 · Popolo et al., 2014 
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και υψηλά ποσοστά κοινωνικού άγχους14, με διαταραχές των κοινωνικών κρίσεων των 
σκέψεων και των προθέσεων των άλλων15.  

Η διαταραχή συχνά ανακαλύπτεται όταν το παιδί πηγαίνει σχολείο και ο δάσκαλός πα-
ρατηρεί ότι η συμπεριφορά του δεν είναι τυπική. Οι γονείς συνήθως δεν συνειδητοποι-
ούν ότι το παιδί τους έχει πρόβλημα προς τους άλλους ανθρώπους, αφού η ομιλία του 
στο σπίτι είναι κανονική. Διαφορετικά μπορεί να πιστεύουν ότι το παιδί τους είναι 
ντροπαλό, αλλά δεν συνειδητοποιούν πόσο επιβλαβές είναι το άγχος του παιδιού τους 
στην πραγματικότητα. 

Συνήθως τα παιδιά που έχουν την διαταραχή καταλήγουν να μιλάνε ψιθυρίζοντας 
στους εκπαιδευτικούς ή τους συνομηλίκους τους. Κάποια μπορεί να μην είναι καν σε 
θέση να διαχειριστούν το ψιθύρισμα και να «χάσουν» ολόκληρο το σχολικό έτος χωρίς 
να μιλούν μια φορά. Κάποια άλλα ενδέχεται να μην είναι σε θέση να απαντήσουν σε 
ερωτήσεις στην τάξη, ακόμη και όταν γνωρίζουν τη σωστή απάντηση και μπορεί να 
αγωνιστούν για να ζητήσουν βοήθεια ή να ξεκινήσουν συνομιλίες, ή να μην μπορούν 
να ζητήσουν να χρησιμοποιήσουν το μπάνιο περνώντας ώρες ή όλη την ημέρα χωρίς 
να το χρησιμοποιούν ή έχοντας ατυχήματα. 

Η εκλεκτική αλαλία μπορεί να είναι σοβαρή ή λιγότερο σοβαρή, ενέχοντας δυσκολίες 
στην λεκτική επικοινωνία, στη μη λεκτική επικοινωνία και στις αυθόρμητες κινήσεις 
του σώματος.  

Η διαταραχή μπορεί να διαφέρει από το παιδί σε παιδί. Μερικές φορές κάποια παιδιά 
μπορούν να μιλούν με τους συνομηλίκους αλλά δεν μπορούν να μιλήσουν με τον δά-
σκαλό τους. Άλλα παραμένουν σιωπηλά με τους συνομηλίκους. Πολλά παιδιά ωστόσο 
απολαμβάνουν το σχολείο και έχουν φίλους μπορούν να αλληλεπιδρούν μη-φωνητικά 
κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Πιο δύσκολα τα παιδιά με την συγκεκριμένη διατα-
ραχή συνομιλούν με τους συμμαθητές τους όταν βρίσκονται στα σπίτια τους. Κάποια 
προτιμούν να χαμογελούν και να δείχνουν τα πράγματα που θέλουν, ενώ άλλα θα αγω-
νιστούν ακόμη και για αυτό, αναπτύσσοντας μια εντελώς επίπεδη έκφραση του προ-
σώπου αδυνατώντας να χρησιμοποιήσουν χειρονομίες. 

Διαφοροδιάγνωση 

Αρκετά συχνά η εκλεκτική αλαλία μπορεί να συγχέεται με άλλες διαταραχές όπως: 

Αντιθετική συμπεριφορά: μερικές φορές εσφαλμένα δηλώνεται ως αντιθετική συμπε-
ριφορά, επειδή ένα παιδί φαίνεται να αρνείται να απαντήσει σε ερωτήσεις. Στην πραγ-
ματικότητα όμως τα παιδιά είναι εξαιρετικά ανήσυχα και βιώνουν την στιγμή ως αδυ-
ναμία να μιλήσουν, ακόμα και όταν θέλουν. Με άλλα λόγια, ένα παιδί με SM δεν μπο-
ρεί να μιλήσει, και σίγουρα δεν αρνείται να μιλήσει. 

                                                           
14 Vecchio & Kearney, 2005 
15 Facon, Sahiri, & Riviere, 2008 
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Διαταραχή αυτιστικού φάσματος: Επειδή τα παιδιά που βρίσκονται μέσα στο φάσμα 
και τα παιδιά με SM έχουν πρόβλημα με την κοινωνικοποίηση τους, είναι εύκολο οι 
διαταραχές να μπερδεύονται μεταξύ τους. Ωστόσο, ακόμη και όταν τα παιδιά με SM 
βρίσκονται σε καταστάσεις όπου δεν μπορούν να μιλήσουν, μπορούν να εκφράσουν 
μη λεκτικά συναισθήματα. Οι δεξιότητες κοινωνικοποίησης τους όταν είναι στο σπίτι 
με την οικογένεια είναι πολύ χαρακτηριστικές σε αντίθεση με τα παιδιά που βρίσκονται 
στο φάσμα του αυτισμού να «αγωνίζονται» για να ερμηνεύσουν τις κοινωνικές εντολές 
και τα όρια της συζήτησης, είτε βρίσκονται στο σπίτι τους είτε σε άλλο οικείο περιβάλ-
λον  

Τραύμα: Υπάρχει η λανθασμένη αντίληψη ότι τα παιδιά με εκλεκτική αλαλία έχουν 
υποστεί κάποιο τραύμα. Αν και είναι δυνατό ένα παιδί μετά από μια τραυματική εμπει-
ρία, να αποφεύγει να μιλά για το γεγονός, σίγουρα όμως δεν επιλέγει να μένει «βουβό». 
Η διαταραχή του μετατραυματικού στρες (PTSD) συνοδεύεται και από άλλα συμπτώ-
ματα όπως δυσκολία στον ύπνο, εφιάλτες και η ανατροφοδότηση του τραυματικού γε-
γονότος κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, που το διαφοροποιεί από την SM. 

Διγλωσσία: Όταν ένα παιδί μιλάει διαφορετική γλώσσα μέσα στο σπίτι, θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη πριν διαγνωστεί με SM, διότι η δυσκολία στο να μιλήσουν μπορεί να 
οφείλεται στην αποτυχία κατανόησης ή κατάλληλης χρήσης της δεύτερης γλώσσας. 
Επιπλέον, τα δίγλωσσα παιδιά βιώνουν συνήθως μια "σιωπηλή περίοδο" ενώ κατα-
κτούν τη νέα γλώσσα τους, οπότε είναι σημαντικό να ερευνάτε αυτό το στάδιο μάθη-
σης. Ωστόσο, δεν αποκλείεται τα δίγλωσσα παιδιά να αναπτύξουν SM, και στην πραγ-
ματικότητα η διαταραχή είναι πιο συχνή στα παιδιά που είναι πολύγλωσσοι.  

Κοινωνική φοβία: τα παιδιά με κοινωνική αγχώδη διαταραχή φοβούνται ότι θα κρι-
θούν αρνητικά από τους άλλους. Η ίδια τους η ομιλία μπορεί να προκαλέσει άγχος, ή 
το να γράψουν, να φάνε ή να παίξουν μπροστά σε άλλους και εμφανίζεται συχνά με 
SM.  

Θεραπεία 

Τα παιδιά με εκλεκτική αλαλία παρουσιάζουν σημαντική ακαδημαϊκή και κοινωνική 
δυσλειτουργία ενώ τα συμπτώματα της διαταραχής βελτιώνονται συνήθως με την πά-
ροδο του χρόνου. Τα άτομα συχνά όμως συνεχίζουν να εκδηλώνουν προβλήματα επι-
κοινωνίας και κοινωνικού άγχους και διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για άλλες ψυ-
χιατρικές διαταραχές, με τα ποσοστά ψυχοπαθολογίας να είναι υψηλά, ενώ η κοινωνική 
φοβία τους τείνει να έχει μια σχετικά χρόνια πορεία, και τα άτομα να εμφανίζουν τα 
συμπτώματα καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Η θεραπεία βασίζεται σε εξειδικευ-
μένη θεραπεία συμπεριφοράς με τεχνικές που ενισχύουν την ομιλία και στη συνέχεια 
ενισχύουν τις επιτυχημένες συνομιλιακές συναλλαγές τους με επιβραβεύσεις και μικρά 
κίνητρα. 

Μέρος της θεραπείας περιλαμβάνει τη βοήθεια να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις που 
τους αγχώνουν αντί να τους αποφεύγουν, ώστε το άγχος τους να εξασθενίσει με την 
πάροδο του χρόνου. Ο ρυθμός της θεραπείας είναι πολύ σταδιακός και δεν πρέπει να 
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ζητείται από τα παιδιά να κάνουν κάτι που τους είναι πολύ δύσκολο. Ο στόχος της 
θεραπείας είναι να συμβάλει στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης του παιδιού, συγκε-
ντρώνοντας πιο επιτυχημένες εμπειρίες ομιλίας, επικοινωνίας. Η πίεση σε ένα παιδί να 
κάνει κάτι περισσότερο από ό, τι μπορεί να χειριστεί μπορεί να έχει αρνητικές συνέ-
πειες αν δεν καταφέρει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες. Επειδή τα παιδιά με SM είναι 
συχνά μικρής ηλικίας η θεραπεία θα πρέπει να περιλαμβάνει και τους γονείς, φροντι-
στές και άλλους ενήλικες που υποστηρίζουν το παιδί, ώστε να μάθουν πώς να βοηθή-
σουν το παιδί να επικοινωνήσει με τον λόγο. Ο θεραπευτής θα πρέπει επίσης να διδά-
σκει τους φροντιστές πώς να αποφεύγουν τη μη λεκτική επικοινωνία.  

Ψυχοδυναμική θεραπεία. 

Η ψυχοδυναμική θεραπεία στα παιδιά ονομάζεται η ατομική θεραπευτική αγωγή με 
βάση το παιχνίδι. Αυτή η μορφή θεραπείας είναι χρονοβόρα και περιλαμβάνει έμμεσα 
μια διεξοδική διερεύνηση του ιστορικού των περιπτώσεων και εστιάζει στην έκθεση 
μιας υποκείμενης ενδοψυχικής σύγκρουσης.  

Θεραπεία συμπεριφοράς. 

Η συμπεριφοριστική θεραπεία είναι συνήθως μια προσέγγιση που πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη τα συμπτώματα στο ευρύτερο πλαίσιο περιβάλλοντος του παιδιού. Ειδικές τε-
χνικές, όπως η ενίσχυση, η εξασθένιση ερεθισμάτων, η διαμόρφωση ή η προτροπή, η 
διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων και η έναρξη απόκρισης είναι κάποιες από τις με-
θόδους που εφαρμόζονται. Η θεραπεία ξεκινά ιδανικά με την αντιμετώπιση της λεκτι-
κής και μη λεκτικής αρνητικής ενίσχυσης που διατηρεί το παιδί. Για παράδειγμα, οι 
εκπαιδευτικοί όταν αποσύρουν αιτήματα από τα παιδιά που δεν μιλούν παρουσιάζουν 
μια μορφή αρνητικής ενίσχυσης.  

Μια συνηθισμένη προσέγγιση περιλαμβάνει την προβολή επεξεργασμένων βιντεοται-
νιών που διαμορφώνουν τις κατάλληλες συμπεριφορές στο παιδί υιοθετώντας τες λαμ-
βάνοντας μια επιθυμητή ανταμοιβή (κίνητρο) για να μιλήσει. Αυτή η τεχνική μαγνη-
τοσκοπεί τα παιδιά να μιλούν άπταιστα σε οικεία περιβάλλοντα και στη συνέχεια να 
επεξεργάζεται το βίντεο, για να δείξει στα παιδιά πως να μιλάνε εύκολα μεταξύ ξένων 
ή στο σχολείο. 

Οικογενειακή θεραπεία. 

Η οικογενειακή θεραπεία είναι μια άλλη επιλογή θεραπείας που είναι ιδιαίτερα σημα-
ντική αν και η αποτελεσματικότητα της δεν είναι αποδεδειγμένη. Ωστόσο η ενσωμά-
τωση της οικογένειας στη θεραπευτική διαδικασία μπορεί να διαδραματίσει ζωτικό 
ρόλο στην εξέλιξη του παιδιού. Η συνεργασία και η κατανόηση από τους γονείς και τα 
αδέλφια βοηθά το παιδί να ξεπεράσει το άγχος και την αποφυγή ερεθισμάτων και κοι-
νωνικών καταστάσεων. Η συνεργασία με το προσωπικό του σχολείου είναι ένα ακόμη 
σημαντικό στοιχείο της θεραπείας δεδομένου ότι η διάγνωση γίνεται συνήθως από το 
σχολείο.  

Φαρμακοθεραπεία 
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Τα φάρμακα παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη θεραπεία του εκλεκτικής αλαλίας, δεδο-
μένης της συσχέτισης της με το κοινωνικό άγχος. Έχει βρεθεί ότι τα αντικαταθλιπτικά 
χρησιμοποιήθηκαν συνηθέστερα για να θεραπεύσουν την διαταραχή μαζί με άλλα φάρ-
μακα κατά του άγχους και ψυχοτρόπες ουσίες, ανάλογα με την συνοσηρότητα του παι-
διού. 

Για τα παιδιά συνιστάται συνήθως μια διττή προσέγγιση, που η χρήση των φαρμάκων 
ακολουθείται μόνο αν κρίνεται από τον γιατρό απαραίτητο: 

• ατομική ψυχοθεραπεία για τη μείωση του γενικού άγχους και την άσκηση καλύτε-
ρων δεξιοτήτων επικοινωνίας · 

• Ένα πρόγραμμα συμπεριφοράς στο σχολείο ώστε να διαμορφώνεται καταλληλό-
τερη επικοινωνία. 

Ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα αργό, συστηματικό πρόγραμμα που 
επιβραβεύει διαδοχικές προσεγγίσεις της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και επικοινω-
νίας. Οποιαδήποτε προσπάθεια βελτίωσης της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης 
ακόμη και μη λεκτικής θα πρέπει να ενισχύεται. Αυτό περιλαμβάνει την βλεμματική 
επαφή, ακολουθώντας τη μη λεκτική συμμετοχή σε δραστηριότητες ομάδας. Τα βή-
ματα σε αυτή την προσέγγιση συχνά πρέπει να είναι αρκετά μικρά. Η έλλειψη ομιλίας 
είναι μόνο το πιο εμφανές και δραματικό σημάδι του υποκείμενου άγχους και η βελτί-
ωση της κατάστασης βασίζεται σε μια γενικευμένη μείωση αυτού του άγχους που εκ-
δηλώνει το παιδί.  

Η Εκλεκτική αλαλία στην Εκπαίδευση- προγράμματα παρέμβασης στο σχολείο 

Τα πράγματα γίνονται δύσκολα στην σχολική αίθουσα, που πρέπει να γνωρίζει ο εκ-
παιδευτικός πότε και πώς να ζητήσει από ένα παιδί με την διαταραχή να συμμετέχει 
στην τάξη. Σχετικές έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά έχουν την μεγαλύτερη επιτυχία 
όταν οι καθηγητές, οι γονείς και ο θεραπευτής τους συνεργάζονται μαζί για να σχημα-
τίσουν μια ομάδα, με κοινούς στόχους, συμβουλές και σωστή ανατροφοδότηση.  

Οι μαθητές με επιλεκτική αλαλία μπορεί να: 

• χρειάζονται να καθίσουν κοντά στον δάσκαλο ή σε έναν φίλο στην τάξη. 

• χρησιμοποιήσουν τη μη λεκτική επικοινωνία για να απαντήσουν σε ερωτήσεις (δεί-
χνοντας, κουνώντας τα κεφάλια τους, χρησιμοποιώντας μπράβο με εκφράσεις του 
προσώπου κ.λπ.) 

• χρειάζονται προφορικές παρουσιάσεις από τον δάσκαλο ή να χρησιμοποιούν πρό-
σθετο εξοπλισμό (βίντεο ή φωτογραφίες που δημιουργούνται στο σπίτι) 

• πρέπει να εξετάζονται σε ειδικό, άνετο χώρο έξω από την τάξη 

• παρακολουθούν συνεδρίες λογοθεραπείας ή συμβουλευτικής 

99

 
_____________________________________________________________________________________________________ 
EducatioNext

 
 

Τεύχος 1ο - Ιανουάριος 2019



• χρειάζονται μικρής διάρκειας παρεμβάσεις ή περιβάλλοντα μάθησης με μικρές ο-
μάδες 

• χρειάζονται από τον νοσηλευτή του σχολείου φάρμακα αντιμετώπισης του άγχους 

• εμφανίζονται κοινωνικά απομονωμένοι και να διατρέχουν κίνδυνο εκφοβισμού 

• εμφανίζουν ψυχοσωματικά συμπτώματα πριν εισέλθουν στην σχολική αίθουσα ό-
πως πονοκεφάλους, έμετο, διάρροιες 

Στρατηγικές για την σχολική τάξη 

Μερικές από τις στρατηγικές που οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ακολουθήσουν είναι οι 
εξής: 

Μη λεκτική επικοινωνία: Αν το παιδί είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει χειρονομίες η 
μη λεκτική επικοινωνία είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να γίνει η έναρξη ώστε το 
παιδί αυτό να συμμετέχει στην τάξη. Ο τελικός στόχος είναι να προχωρήσει πέρα από 
τη μη λεκτική επικοινωνία, να ακολουθήσει με ένα αποτελεσματικό τρόπο να καλύψει 
τις ανάγκες της εκπαίδευσης του και να δείξει ότι η συμμετοχή του είναι πολύτιμη. 

Ζευγάρι με έναν φίλο: Εάν ένα παιδί έχει έναν συγκεκριμένο φίλο με τον οποίο δια-
τηρεί ήδη λεκτική ή πολύ καλή σχέση, φροντίζει ο εκπαιδευτικός να κάθονται μαζί 
ώστε να μειώσει την αναστολή του και να αυξήσει την πιθανότητα να μιλήσει στο σχο-
λικό περιβάλλον. 

Μικρές ομάδες εργασίας: Μερικά παιδιά αισθάνονται λιγότερο άγχος όταν κάνουν 
δραστηριότητες μέσα σε μια μικρότερη ομάδα και αυξάνονται οι πιθανότητες να μιλή-
σουν. Τα αποτελέσματα είναι καλύτερα όταν το θέμα της εργασίας σχετίζεται με τα 
ενδιαφέροντα του παιδιού. Τα παιδιά αισθάνονται πιο ενθουσιασμένα και μπορούν να 
διερευνήσουν τα πράγματα που τους ενδιαφέρουν ή να χρησιμοποιήσουν τα ταλέντα 
τους για να αισθάνονται καλά με τον εαυτό τους. 

Χρόνος προετοιμασίας: Τα παιδιά με SM ωφελούνται πολύ από το να κάνουν προθέρ-
μανση στο σχολικό περιβάλλον πριν την επίσημη έναρξη του προγράμματος. Αυτό ε-
πιτρέπει στο παιδί να ασκεί λεκτική εξάσκηση στο περιβάλλον χωρίς την πίεση από 
την παρουσία του δασκάλου ή τους συμμαθητών του εκεί. Στην ιδανική περίπτωση, 
μετά το χρόνο προθέρμανσης με τους γονείς, ένας δάσκαλος μπορεί να εισέλθει στην 
τάξη, ενώ παράλληλα δίνει χώρο στον μαθητή και στους γονείς του. 

Εξωτερική υποστήριξη: Ανάλογα με το πόσο μειωμένη είναι η επικοινωνία του παι-
διού έχοντας τον θεραπευτή ή κάποιο άλλο άτομο που εκπαιδεύεται σε παρεμβάσεις 
σχολικού περιβάλλοντος θεραπείας να περνούν κάποιο χρόνο μέσα στην τάξη για να 
παρέχουν εξατομικευμένη υποστήριξη. 

Υποστηρικτικό υλικό: Συχνά για να αξιολογήσουν οι εκπαιδευτικοί σωστά τις απα-
ντήσεις του παιδιού ή την αναγνωστική του ικανότητα θα πρέπει να μελετήσουν 
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ηχογραφημένα αποσπάσματα από την ανάγνωση κειμένων στο σπίτι ή τις απαντήσεις 
που δίνει σχετικά με τα μαθήματα του. Επίσης μπορεί να χρειαστεί να γράφει με την 
χρήση μαγνητικού πίνακα καθώς πολλές φορές αδυνατεί να πιάσει κατάλληλα το μο-
λύβι ή ο θόρυβος του μολυβιού είναι αποτρεπτικός. 

Συμπεράσματα – Προτάσεις 

Η εκλεκτική αλαλία είναι μια διαταραχή μεταξύ της ψυχοπαθολογίας και των διαταρα-
χών λόγου-ομιλίας, εμποδίζοντας την επικοινωνία και αποκλείοντας τα άτομα αυτά 
από την κοινωνία. Ειδικότερα τα παιδιά συχνά δεν αποκτούν την εμπειρία για να γίνουν 
αποτελεσματικοί συνομιλητές, έχοντας μεγάλη δυσκολία να ξεκινήσουν, να διατηρή-
σουν και να αλλάξουν θέματα συζήτησης. 

Από την βιβλιογραφική ανασκόπηση συνιστάται ταυτόχρονη θεραπεία με τη χρήση 
συμπεριφοριστικών στρατηγικών για να βοηθηθούν τα παιδιά να αισθάνονται πιο ά-
νετα να μιλούν και συνεδριών λογοθεραπείας και ψυχοθεραπείας. Η παρέμβαση θα 
πρέπει να αρχίζει σε πρώιμο στάδιο, ειδικά όταν τα παιδιά που παρουσιάζουν γλωσσική 
καθυστέρηση, με βασικό στόχο την βασική ανάπτυξη λεξιλογίου, γραμματική και συ-
ντακτική ανάπτυξη της γλώσσας. Απώτερος σκοπός είναι να ενισχυθεί η κοινωνική 
χρήση της γλώσσας: 

1. Περιγραφική γλώσσα (λεξιλόγιο και περιγραφή) 

2. Γραπτού λόγου/ έκθεσης (ενημέρωση και επεξήγηση) 

3. Αφηγηματική γλώσσα (αφήγηση) και 

4. Διάλογος για κοινωνική επικοινωνία (συζήτηση και αλληλεπίδραση). 

Χρειάζεται ωστόσο να διερευνηθούν περαιτέρω οι σχέσεις μεταξύ άγχους, γνωστικών 
λειτουργιών και γλωσσικών ικανοτήτων σε διαφορετικά κομβικά σημεία της ανάπτυ-
ξης, αφού εξακολουθεί να είναι ασαφές πώς η διαταραχή επηρεάζει την πορεία της 
γλωσσικής ανάπτυξης μέσα από τη παιδική ηλικία και την εφηβεία, στα χρόνια κατά 
τα οποία αναπτύσσονται γλωσσικές δεξιότητες και είναι κρίσιμα για την ακαδημαϊκή 
επιτυχία. Επιπλέον, δεν είναι σαφές εάν η γλωσσική ανάπτυξη αρχίζει κανονικά, καθώς 
τα συμπτώματα της διαταραχής βελτιώνονται και πώς επηρεάζει την κοινωνική επικοι-
νωνία και συμπεριφορά στα επόμενα χρόνια.  
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Προσδοκίες μαθητών, που φοιτούν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, από 
τη συμμετοχή τους  σε προγράμματα συνεκπαίδευσης 

Χριστακόπουλος Ιωάννης  
Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, Διδάκτωρ 

ichristakopoulos@hotmail.com 

Περίληψη 

Στην παρούσα ποιοτική έρευνα αναδεικνύονται οι προσδοκίες των μαθητών, που φοι-
τούν στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου, από τη συμμετοχή σε 
προγράμματα συνεκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας καταδεικνύουν ότι 
οι μαθητές που φοιτούν σε Ειδικά Σχολεία επιθυμούν να διευρύνουν και να συνάψουν 
φιλίες με άλλους μαθητές που φοιτούν σε Γενικά Σχολεία. Η σύναψη φιλίας με μαθητές 
του Γενικού σχολείου, κατά την άποψή τους, θα τους δώσει την ευκαιρία να μάθουν, 
αφού αυτοί οι καινούργιοι συμμαθητές θα γίνουν οι μέντορές τους. Δεν απουσιάζει, 
ωστόσο, και η ανησυχία για το πώς θα αντιμετωπιστούν από τους καινούργιους συμ-
μαθητές τους. 

Λέξεις-Κλειδιά: συνεκπαίδευση, ένα σχολείο για όλους 

Εισαγωγή 

Η κατάργηση και η εξάλειψη των κοινωνικών  και εκπαιδευτικών ανισοτήτων των α-
τόμων, με αναπηρίες, συνιστά αντικείμενο μελέτης και στόχο πολλών εθνικών πολιτι-
κών, ιδίως τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο. Ενώ μέχρι τα μέσα του 20ου 
αιώνα τα εκπαιδευτικά μοντέλα προωθούσαν το διαχωρισμό, δηλαδή την φοίτηση των 
μαθητών με αναπηρία στα ειδικά σχολεία και των τυπικών μαθητών σε σχολεία γενικής 
εκπαίδευσης, οι σύγχρονες προσεγγίσεις έχουν μεταβληθεί σημαντικά και ενισχύουν 
την ανάγκη για τη δημιουργία και τη λειτουργία ενός σχολείου για όλους  (De Boer, 
Timmerman, Pijl & Minaert, 2012). 

Ο θεσμός της συνεκπαίδευσης 

Σύμφωνα, ωστόσο, με τα σύγχρονα διεθνή δεδομένα, η εκπαίδευση των ατόμων με 
αναπηρία, βρίσκει σήμερα την έκφρασή της μέσα από την έννοια της συνεκπαίδευσης. 
Ανταποκρινόμενοι λοιπόν στις νέες προκλήσεις της παγκόσμιας κοινότητας, οι φορείς 
του αναπηρικού κινήματος, σε σχέση με τη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής, πρέπει να 
στραφούν στην πρακτική εφαρμογή της συνεκπαίδευσης, στο πλαίσιο της οποίας τα 
παιδιά με αναπηρίες δεν αποκλείονται ή περιθωριοποιούνται σε Ειδικά Σχολεία αλλά 
αλληλεπιδρούν με την σχολική κοινότητα, αλληλεπιδρώντας έτσι και με την ίδια την 
κοινωνία. Ο θεσμός αυτός αποτελεί τη βάση της λειτουργίας του Σχολείου για Όλους, 
στο οποίο η διαφορετικότητα, σε όποιο επίπεδο της σχολικής ζωής κι αν εμφανίζεται, 
δεν αποτελεί πρόβλημα αλλά αφορμή για μάθηση, γνώση και περαιτέρω βελτίωση ο-
λόκληρης της σχολικής κοινότητας, καταργείται κάθε απόπειρα κατηγοριοποίησης και 
αίρονται όλες οι πρακτικές του παραδοσιακού συντηρητικού εκπαιδευτικού συστήμα-
τος που επιδιώκει να διατηρεί μια σχέση ανισότητας και εξάρτησης εκείνων που 
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φέρουν τις ετικέτες από εκείνους που τις τοποθετούν. Η έμφαση λοιπόν στο γεγονός 
της αναπηρίας και των περιορισμών που αυτή υποτίθεται ότι επιβάλλει στο μαθητή που 
τη φέρει, μετατίθεται στον ίδιο τον μαθητή και τη μελέτη των προσωπικών εκπαιδευ-
τικών του αναγκών, στις οποίες το σχολείο οφείλει να ανταποκριθεί με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο και με μοναδικό γνώμονα το μέγιστο όφελός του (Σούλης, 2013). Η συ-
νεκπαίδευση αναφέρεται στη μέριμνα για την παροχή κατάλληλων διδακτικών και 
μορφωτικών εμπειριών σε όλους τους μαθητές, ώστε το σχολείο να ανταποκρίνεται 
αποτελεσματικά στις εκπαιδευτικές ανάγκες τους, ανεξάρτητα από τα όποια ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά που φέρουν. Στόχος της συνεκπαίδευσης είναι να δημιουργηθεί ένα 
Σχολείο για Όλους, το οποίο θα μπορεί να υποδέχεται κάθε μαθητή της συνοικίας, χω-
ρίς να αποκλείει κανέναν με το πρόσχημα ότι αδυνατεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες 
του (Σούλης, 2013). 

Νοητική καθυστέρηση 

Ο ορισμός που δίνεται από την 4η έκδοση του Διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειρι-
δίου για τις Ψυχικές Διαταραχές (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders-DSM-IV) της Αμερικάνικης Ένωσης Ψυχιάτρων (American Psychiatric 
Association- APA), περιλαμβάνει τα εξής διαγνωστικά κριτήρια για τη νοητική υστέ-
ρηση: α) ύπαρξη νοητικού πηλίκου περίπου στο 70 ή πιο κάτω, όπως αυτό ορίζεται από 
τα ψυχομετρικά τεστ (για τα βρέφη, μία κλινική κρίση μίας σημαντικά κάτω από το 
μέσο όρο νοητικής λειτουργίας), β) ταυτόχρονη ύπαρξη ελλειμμάτων στην τωρινή προ-
σαρμοστική λειτουργικότητα (π.χ. η αποτελεσματικότητα ενός ατόμου στο να πετυχαί-
νει τα στάνταρ, που απαιτούνται για την ηλικία του/ της από την πολιτισμική ομάδα 
του/ της) σε τουλάχιστον δύο από τους ακόλουθες τομείς: επικοινωνία, αυτοεξυπηρέ-
τηση, ζωή μέσα στο σπίτι, κοινωνικές/ διαπροσωπικές δεξιότητες, χρήση των κοινοτι-
κών πόρων, αυτό-καθοδήγηση, λειτουργικές ακαδημαϊκές δεξιότητες, εργασία, ψυχα-
γωγία, υγεία και ασφάλεια, και γ) ηλικία έναρξης πριν από τα 18 χρόνια. 

Συνεργασία μαθητών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

Σύμφωνα, εξάλλου, με τις βασικές αρχές της σχολικής ενσωμάτωσης, κάθε παιδί, θα 
πρέπει να εκπαιδεύεται μέσα στις συνηθισμένες τάξεις του σχολείου της γειτονιάς του, 
με τη προϋπόθεση ότι το σχολείο αυτό θα αναπροσαρμόζει τα προγράμματά του, έτσι 
ώστε να ικανοποιεί τις ιδιαίτερες ανάγκες όλων των μαθητών του. Ένα τέτοιο σχολείο 
έχει όλα τα μέσα και τις υπηρεσίες, που χρειάζονται, για να υποστηρίξει το δάσκαλο 
της τάξης και τους μαθητές του (Πολυχρονοπούλου, 2004). Άλλωστε, δεν θα πρέπει να 
λησμονηθεί ότι, στα πλαίσια της κοινής σχολικής ζωής οι μαθητές με νοητική αναπηρία 
συναναστρέφονται με τους υπόλοιπους συμμαθητές τους, οι οποίοι αποτελούν γι’ αυ-
τούς πρότυπα μίμησης, τους παρέχουν πλήθος ερεθισμάτων και δρουν ως συνεργάτες. 
Συνεπώς, οι μαθητές με νοητική αναπηρία δεν χρειάζονται αποκλειστικά τους ενηλί-
κους εκπαιδευτικούς, αλλά μπορούν να διευρύνουν τους ορίζοντες δράσης τους έχο-
ντας ως βοηθούς τους συνομήλικους συμμαθητές τους (Thomas & Loxley, 2001). 
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Η συνεργασία και η καθημερινή συμβίωση των μαθητών που παρουσιάζουν νοητική 
αναπηρία με τους υπόλοιπους μαθητές, επιτρέπει τη συστηματική εξάσκησή τους και 
τελικά την απόκτηση δεξιοτήτων που συνδέονται με την καθημερινή ζωή (Armstrong 
& Moore, 2004). Άλλωστε η αναπηρία δεν είναι τραγωδία, θεϊκή τιμωρία για τις αμαρ-
τίες των γονέων ή κατάρα που χρειάζεται τη συμπόνια και τη φιλανθρωπία των υπό-
λοιπων, «φυσιολογικών» ανθρώπων, αλλά θέμα αξιοπρέπειας και σεβασμού της ζωής 
σε όλες τις μορφές και εκφάνσεις της (Barnes & Mercer, 2003). 

Η σχολική ενσωμάτωση- ένταξη, αρχικά, έχει θετικές επιδράσεις γιατί το ειδικό σχο-
λείο απομονώνει τα παιδιά με ειδικές ανάγκες από τα παιδιά φυσιολογικής νοημοσύ-
νης. Επίσης αποφεύγεται ο στιγματισμός του παιδιού και η δημιουργία χαμηλών προσ-
δοκιών τόσο από το οικογενειακό όσο και από το εκπαιδευτικό περιβάλλον. Ακόμα 
παρατηρείται καλύτερη απόδοση των παιδιών με νοητική υστέρηση σε  συνηθισμένες 
τάξεις παρά στο ειδικό σχολείο (Πολυχρονοπούλου, 2004). Αποδεικνύεται ότι η συν-
διδασκαλία και η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνεργασία παιδιών με και χωρίς ειδικές 
ανάγκες, προωθεί το ενδιαφέρον των τελευταίων για μάθηση, διευρύνει τη συναισθη-
ματική τους κατάσταση, βελτιώνει την ικανότητα διαπροσωπικών σχέσεων και αυξάνει 
την αλληλοκατανόηση και αλληλοαποδοχή (Πολυχρονοπούλου, 2003). Tα κοινωνικά 
πρότυπα, που παρέχουν οι μαθητές χωρίς αναπηρία, φαίνεται ότι επιδρούν θετικά και 
στον γνωστικό τομέα, αφού αυξάνουν τη λειτουργικότητα, βελτιώνουν τη μέθοδο ερ-
γασίας και ευνοούν τη διερεύνηση των γενικών γνώσεων του μαθητή με αναπηρία (Πα-
ναγιωτίδου, Ευαγγελινού, Δουλκερίδου, Κόιδου & Μουρατίδου, 2009). 

Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια 

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο (Ν. 3699, ΦΕΚ 199/2-10-2008) για την εκπαίδευση 
παιδιών με αναπηρία στην Ελλάδα, προβλέπονται τα εξής για τη δευτεροβάθμια επαγ-
γελματική εκπαίδευση:  Τα ειδικά επαγγελματικά γυμνάσια, στα οποία εγγράφονται 
απόφοιτοι δημοτικού σχολείου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης και στα οποία η φοίτηση 
διαρκεί πέντε έτη. Στα γυμνάσια αυτά εφαρμόζεται πρόγραμμα για την ολοκλήρωση 
της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και την παροχή επαγγελματικής εκπαίδευ-
σης. Τα ειδικά επαγγελματικά λύκεια, στα οποία εγγράφονται απόφοιτοι του επαγγελ-
ματικού γυμνασίου και των ειδικών και γενικών γυμνασίων και λυκείων. Στα λύκεια 
αυτά η φοίτηση διαρκεί τέσσερα έτη. 

Ένα σχολείο για όλους 

Σημαντικοί παράμετροι που διαμορφώνουν, σε καταλυτικό βαθμό, το σχολείο για ό-
λους είναι η κουλτούρα, το οργανωτικό πλαίσιο, η αναγνώριση της  όποιας διαφοράς 
και ο διευθυντικός ρόλος.  

Ο ρόλος της κουλτούρας 

Για να εφαρμοστεί η ιδέα της συνεκπαίδευσης στο σχολείο απαιτείται αφενός η καλ-
λιέργεια μιας αντίστοιχης κουλτούρας, στο πλαίσιο της οποίας να αναγνωρίζεται ότι 
κάθε άτομο έχει τη δική του αξία, και αφετέρου η ανάδειξη μιας στέρεης ιδεολογίας η 
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οποία να μπορεί να απαντά με πειστικό τρόπο σε θεμελιώδη ερωτήματα αναφορικά με 
το σκοπό της συνεκπαίδευσης, τους λόγους που επιβάλλουν την εφαρμογή της, αλλά 
και τις πρακτικές και τεχνικές που απαιτούνται για την πραγματοποίησή της (Σούλης, 
2013). 

Η σημασία του οργανωτικού πλαισίου 

Το Σχολείο για Όλους επιχειρεί μια σαφή διάκριση ανάμεσα στη μειονεξία και στις 
συνέπειες που προκύπτουν από τη μειονεξία αυτή, απαλλάσσοντας το μαθητή από τις 
“ενοχές” για την κατάστασή του, καθώς αναδεικνύει τις ανεπάρκειες του περιβάλλο-
ντος να ανταποκρίνεται στις ανάγκες αυτού του μαθητή (Σούλης, 2013). 

Το  διδακτικό  πλαίσιο της συνεκπαίδευσης:η αναγνώριση της διαφοράς 

Στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης, η κατανόηση, η αποδοχή και ο σεβασμός απέναντι 
στη διαφορά, πρέπει να αποτελούν βασικούς εκπαιδευτικούς στόχους του Αναλυτικού 
Προγράμματος, οι οποίοι θα υλοποιούνται μέσα από συγκεκριμένες, προγραμματισμέ-
νες και σαφώς προσδιορισμένες στρατηγικές διδασκαλίας (Σούλης, 2013). 

O ρόλος της διεύθυνσης 

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο (Ν. 3699, ΦΕΚ 199/2-10-2008)  οι διευθυντές των 
Σ.Μ.Ε.Α.Ε. συμπράττουν με τους διευθυντές της γενικής εκπαίδευσης για το σχεδια-
σμό και την υλοποίηση κοινών προγραμμάτων, με σκοπό τη διαμόρφωση θετικής στά-
σης και τη δημιουργία ευκαιριών αλληλοαποδοχής των μαθητών με και χωρίς ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Μέθοδος 

Η  παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα Μαρτίου--Απριλίου  
2017. Για τους σκοπούς της έρευνας, διεξήχθησαν ημιδομημένες συνεντεύξεις με εννέα 
μαθητές (επτά αγόρια και δύο κορίτσια) του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Α-
γίου Δημητρίου οι οποίοι θα συμμετείχαν σε πρόγραμμα συνεκπαίδευσης με μαθητές 
του 3ου Γυμνασίου Αλίμου. Οι συνεντεύξεις ελήφθησαν στις αίθουσες διδασκαλίας του 
παραπάνω σχολείου οι οποίες ευγενικά παραχωρήθηκαν για τις ανάγκες της έρευνας. 
Ο ίδιος ο ερευνητής πραγματοποίησε τις συνεντεύξεις. Οι μαθητές κλήθηκαν να συζη-
τήσουν θέματα που σχετίζονται με τις προσδοκίες τους από τη συμμετοχή τους σε πρό-
γραμμα συνεκπαίδευσης. 
Πριν την πραγματοποίηση των συνεντεύξεων είχε προηγηθεί δοκιμαστική συνέντευξη 
με μαθητή του σχολείου, προκειμένου να διαπιστωθεί η σαφήνεια και η καταλληλό-
τητα των ερωτήσεων. Μετά και την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων επακολούθησε 
απομαγνητοφώνηση των αποτελεσμάτων και αποδελτίωση τους στον ηλεκτρονικό υ-
πολογιστή.   

Αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας καταδεικνύουν ότι οι μαθητές που φοιτούν σε Ει-
δικά Σχολεία επιθυμούν να διευρύνουν και να συνάψουν φιλίες με άλλους μαθητές που 
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φοιτούν σε Γενικά Σχολεία. Η σύναψη φιλιών με συμμαθητές που φοιτούν στο Γυμνά-
σιο θα τους δώσει την ευκαιρία να μάθουν αφού θα γίνουν οι μέντορές τους. Δεν απου-
σιάζει, ωστόσο, και η ανησυχία για το τι θα συναντήσουν και το πώς θα αντιμετωπι-
στούν από τους καινούργιους συμμαθητές τους. 

Θα συναντήσω καινούργια πρόσωπα 

Στη παρούσα θεματική εντάσσονται οι αντιλήψεις των μαθητών ότι η συνεκπαίδευση 
αποτελεί ευκαιρία δημιουργίας φιλικών δικτύων και μάθησης. 

Tα πρόσωπα αυτά θα γίνουν φίλοι μου 

Ο Γιώργος μαθητής της ΄Δ τάξης πληροφορικής υποστηρίζει: «Είμαι χαρούμενος, γιατί 
θα γνωρίζουμε καινούργιους φίλους και δασκάλους. Θα κάνουμε μάθημα. Θα μάθουμε 
κάτι καινούργιο. θα αλλάξουμε περιβάλλον. Θα γνωρίσουμε και άλλα παιδιά. Έχω βαρε-
θεί να είναι μόνο αγόρια στο σχολείο». Ο Κώστας μαθητής της ΄Δ τάξης πληροφορικής 
σχολιάζει: «Έχω αγωνία. Θέλω να δω καμία καινούργια κοπέλα που να μου αρμόζει». 
H Φαίδρα μαθήτρια της ΄Δ τάξης  υφάσματος- ένδυσης υποστηρίζει: «θα συναντήσω 
κάποια καινούργια φίλη». O Μιχάλης σχολιάζει: «Θα πάω στο 3ο Γυμνάσιο Αλίμου. Θα 
συναντήσω τους φίλους μου και μου αρέσει. Είναι καλύτεροι από εμάς, γιατί ένας φίλος 
μου, μου έχει πει ότι στις εκδρομές δεν παίρνουν απουσίες». 
 

Tα πρόσωπα αυτά θα γίνουν δάσκαλοί μου 
Ο Γιώργος μαθητής της ΄Δ τάξης πληροφορικής σχολιάζει: «Είμαι χαρούμενος, γιατί 
θα γνωρίζουμε καινούργιους δασκάλους. Θα κάνουμε μάθημα. Θα μάθουμε κάτι και-
νούργιο. θα αλλάξουμε περιβάλλον».  Ο Αλέξανδρος σχολιάζει: «είμαι χαρούμενος. Εί-
ναι σαν μάθημα. Έχει να κάνει με το μάθημα μας. Δεν ξέρω τι καινούργιο θα μάθω». 
 

Αισθάνομαι ανησυχία 

Ωστόσο δεν απουσιάζει η ανησυχία για το τι θα αντιμετωπίσουν οι μαθητές στο και-
νούργιο σχολείο. Πηγή ανησυχίας είναι οι καινούργιοι συμμαθητές και η διαφορά με-
ταξύ του γενικού και ειδικού σχολικού πλαισίου. 

Η ανησυχία πηγάζει από τους καινούργιους συμμαθητές 

Ο Τάσος σχολιάζει: «θα νιώθω άβολα με τόσα παιδιά αλλά με τον χρόνο θα συνηθίσω». 
H Άννα υποστηρίζει: «τα παιδιά εκεί (στην συνεκπαίδευση) μπορεί να είναι διαφορετικά. 
Δεν ξέρω όμως τι διαφορετικό θα έχουν. Μια φίλη μου που πήγε εκεί την κοροιδεύανε 
επειδή δεν ήξερε να διαβάζει». 
 

Η ανησυχία προκύπτει από τη διαφορά 

O Σέργιος σχολιάζει: «το διαφορετικό είναι ότι λέγεται (εμείς λεγόμαστε) ειδικό σχο-
λείο». 
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Συμπεράσματα 

Αξίζει να σημειωθεί πως η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών μπορεί να αποτελέ-
σει πηγή μάθησης μέσα από τις ατομικές ιδιαιτερότητες και τις προσωπικές εμπειρίες 
τους, κατ΄ αντιστοιχία με την ίδια έννοια, που η συνεκπαίδευση μαθητών με ποικίλες 
διαφορές και χαρακτηριστικά, συμβάλλει στη διεύρυνση των γνώσεων, την προαγωγή 
και την ανάπτυξη του συνόλου της τάξης. Για να επιτευχθεί λοιπόν αυτή η συνεργασία, 
πρέπει οι συμμετέχοντες να ξεπεράσουν τα όποια εμπόδια που δημιουργούνται από τις 
εκάστοτε κοινωνικές, γλωσσικές ή πολιτιστικές διαφορές τους, ώστε να δημιουργηθεί 
- αυτό που ο Ainscow (2007) ονομάζει – ένα ¨δίκτυο έρευνας¨(research network), στο 
οποίο συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί όχι μόνο ενός, αλλά και άλλων σχολείων (Σούλης, 
2013). 

Προτάσεις 

Είναι απαραίτητη η ,περαιτέρω, προώθηση και θεσμοθέτηση της συνεκπαίδευσης των 
μαθητών που φοιτούν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και των μαθητών που 
φοιτούν σε Γενικά Σχολεία. Σε αυτή την κατεύθυνση είναι απαραίτητο να δημιουργη-
θούν δίκτυα συνεργασίας μεταξύ των σχολείων γενικής και ειδικής αγωγής. Τα δίκτυα 
αυτά θα πρέπει να υποστηρίζονται από εκπαιδευτικούς που είναι ευαισθητοποιημένοι 
σε θέματα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, από εκπαιδευτικούς που οραματίζονται το 
ένα σχολείο για όλους τους μαθητές. Άλλωστε η συνεργασία αυτή μπορεί να φανεί 
πολλαπλά ωφέλιμη και για τους εκπαιδευτικούς των γενικών σχολείων. Ας μην λησμο-
νηθεί ότι στις τάξεις των σχολείων αυτών φοιτούν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες. 
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Περίληψη 

Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, σεξουαλική πα-
ραβίαση, θεωρείται η συμμετοχή ή η έκθεση παιδιών και εφήβων σε πράξεις με σεξου-
αλικό περιεχόμενο, υποκινούμενες από ενήλικα, συνήθως, που έχει σχέση φροντίδας ή 
οικειότητας με το παιδί, οι οποίες έχουν ως σκοπό τη σεξουαλική διέγερση ή/και ικα-
νοποίηση του ενήλικα. Χαρακτηριστικά του φαινομένου είναι η ανηλικιότητα του παι-
διού, η σχέση εξάρτησης ή εμπιστοσύνης μεταξύ δράστη και θύματος, η έλλειψη συ-
νειδητής κατανόησης της έννοιας και του περιεχομένου της πράξης αυτής, άρα και η 
έλλειψη συνειδητής συναίνεσης του παιδιού. Οι πράξεις αυτές παραβιάζουν, όχι μόνο 
τον αιμομικτικό φραγμό, αλλά και τις γενικότερες αντιλήψεις της κοινωνίας σχετικά 
με τις οικογενειακές σχέσεις και τα όρια των οικογενειακών ρόλων. (Αγάθωνος-Γεωρ-
γοπούλου, 1998). Στην εισήγηση αυτή παρατίθενται πληροφορίες σχετικά με τη σεξου-
αλική κακοποίηση των ανηλίκων που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα 
το φαινόμενο αλλά και το βαθμό του τραύματος που προκαλείται στα θύματα και τη 
θεραπευτική προσέγγιση που πρέπει να ακολουθήσουμε. 

Λέξεις-Κλειδιά: σεξουαλική κακοποίηση παιδιών 

Εισαγωγή 

Τις τελευταίες δεκαετίες το φαινόμενο της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης βρίσκε-
ται σε έξαρση. Oλοένα και περισσότερα παιδιά προσχολικής αλλά κι εφηβικής ηλικίας 
πέφτουν θύματα του σκληρού αυτού φαινομένου, καθώς όπως φαίνεται 1/4 ενήλικες 
κακοποιήθηκαν σεξουαλικά στην παιδική τους ηλικία ( Radford, Corral, Bradley, 
Fisher, Bassett, Howat, et al., 2011). Πολλές από τις επιπτώσεις αυτού του είδους κα-
κοποίησης είναι ίσως μη αναστρέψιμες αφού το τραύμα που προκαλείται  ακολουθεί 
τα ανήλικα θύματα σ' όλη την ενήλικη ζωή τους. Πριν την ανάλυση των κυρίων θεμά-
των που αφορούν στο τραύμα της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων και τους επι-
πρόσθετους παράγοντες που το προκαλούν  είναι αναγκαίο να αναφερθεί ο ορισμός της 
παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, όπως αυτός διατυπώθηκε από τον Παγκόσμιο Ορ-
γανισμό Υγείας (World Health Organization [WHO])  το 1999: «Παιδική σεξουαλική 
κακοποίηση είναι η συμμετοχή του παιδιού σε σεξουαλική δραστηριότητα, πράξη της 
οποίας την έννοια και το περιεχόμενο δεν μπορεί να κατανοήσει το παιδί και δεν δια-
θέτει την κατάλληλη ωριμότητα ώστε να συναινέσει» (Αθανασοπούλου, 2013). 
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Η σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών είναι ένα από τα πλέον ανησυχητικά φαινό-
μενα, αφού τα τελευταία χρόνια έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Κοινωνικά πρό-
τυπα βίας, εξουσίας, ανδρικής κυριαρχίας συνοδευόμενα από φαινόμενα κοινωνικής 
απομόνωσης, σύγχυσης και ακύρωσης ρόλων και προσδοκιών στη σεξουαλική συμπε-
ριφορά διαπλέκονται και δημιουργούν συνθήκες σεξουαλικής θυματοποίησης και εκ-
μετάλλευσης των παιδιών, ενώ είναι δυνατόν να διευκολύνουν την εκδήλωση της. Η 
εκτίμηση της συχνότητας ενός τόσο άδηλου φαινομένου είναι δύσκολη, ακόμα και στις 
χώρες με υποχρεωτικά συστήματα αναφοράς. Πολλές περιπτώσεις κακοποιημένων σε-
ξουαλικά παιδιών μένουν αποσιωπημένες λόγω του ότι το θέμα αυτό θεωρείται ταμπού 
και τα ανήλικα θύματα αισθάνονται υπεύθυνα και ντρέπονται να το αποκαλύψουν. 
Πρόσθετη δυσκολία ενέχει ο ορισμός του προβλήματος, εφόσον το εύρος του περιλαμ-
βάνει ένα σύνολο πράξεων με ή χωρίς επαφή, διαφόρου σοβαρότητας και ποινικής ευ-
θύνης, με θύματα όλων των ηλικιών και με δράστες μέσα ή έξω από την οικογένεια 
(Κόσσυβα, 2010). 

Αιμομιξία 

Η αιμομιξία αναφέρεται σε οποιαδήποτε σεξουαλική δραστηριότητα συμπεριλαμβανο-
μένης της συνουσίας, της θωπείας και της επίδειξης των γεννητικών οργάνων ανάμεσα 
στο παιδί και έναν φυσικό γονιό, πατριο/μητριά, συγγενή ή κηδεμόνα. Εδώ συμπερι-
λαμβάνονται παππούδες/γιαγιάδες, αδελφοί και αδελφές. Τα χαρακτηριστικά που δια-
κρίνουν τους δράστες είναι πολλά. Το σπουδαιότερο χαρακτηριστικό, όμως, είναι ότι 
το παιδί υποβάλλεται σε μια διεργασία «εξαρτημένης μάθησης» και συχνά η αιμομι-
κτική σχέση συνεχίζεται για πολλά χρόνια. Η αιμομιξία είναι ο πιο συχνός τύπος μια 
τέτοιας κακοποίησης ενώ παρατηρείται συνηθέστερα από γονείς τοξικομανείς και ι-
διαίτερα αλκοολικούς, παρ’ όλα αυτά έχει παρατηρηθεί ότι η αιμομιξία συμβαίνει σε 
όλες τις κοινωνικές τάξεις και ότι αυτές οι «ανώμαλες σεξουαλικές πράξεις» διαπράτ-
τονται από «φυσιολογικούς» ανθρώπους. Ένα άλλο καθοριστικό ζήτημα που αφορά 
την αιμομιξία είναι το θέμα της συνενοχής. Εμφανίζεται σε περιπτώσεις όπου για πα-
ράδειγμα ο ένας από τους δύο γονείς επιτίθεται σεξουαλικά στο παιδί και ο άλλος είναι 
γνώστης της κατάστασης αυτής χωρίς όμως να προσπαθεί να προστατεύσει το παιδί 
που κινδυνεύει. Συνήθως ο δεύτερος γονιός δυσκολεύεται να πιστέψει ότι συμβαίνει 
κάτι τέτοιο. Θεωρεί καλύτερο να το αποκλείσει ή να δείξει άρνηση στις σκέψεις αυτές 
(Ζαχαροπούλου, 2004). 

Παιδοφιλία 

Η παιδοφιλία αφορά την σεξουαλική επαφή με προεφηβικά αγόρια ή κορίτσια ή και τα 
δύο. Τα άτομα που έλκονται από κοριτσάκια συνήθως προτιμούν την ηλικία των 8-10 
ετών (ή και μικρότερα), ενώ αυτοί που έλκονται από αγόρια προτιμούν λίγο μεγαλύ-
τερα παιδιά. Η σημασία της διάκρισης ανάμεσα σε παιδεραστία και παιδοφιλία δεν 
αναιρεί τον άμεσο συσχετισμό τους. Παιδόφιλος είναι αυτός που διακατέχεται από ε-
παναλαμβανόμενες σεξουαλικές φαντασιώσεις, ορμές ή συμπεριφορές που περιλαμβά-
νουν σεξουαλική δραστηριότητα σχετιζόμενη με παιδιά (γενικότερα ηλικίας κάτω των 
13 ετών). Είναι τουλάχιστον 16 ετών και 5 χρόνια μεγαλύτερος από το παιδί που 
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εμπλέκεται στις σεξουαλικές ορμές του. Όταν το άτομο το οποίο αισθάνεται τις ορμές 
αυτές ασελγήσει σε ανήλικο άτομο θεωρείται παιδεραστής και όχι απλά παιδόφιλος. Η 
παιδοφιλία δεν περιλαμβάνει απαραιτήτως την προσπάθεια σεξουαλικής επαφής με α-
νήλικο, ενώ ο ειδικότερος όρος «παιδεραστία» αναφέρεται ακριβώς στην σεξουαλική 
πράξη (Ζαχαροπούλου, 2004). 

Παιδική πορνογραφία 

Το internet και η χρήση των κινητών τηλεφώνων έχουν γίνει ένα ακόμη μέσο σεξουα-
λικής κακοποίησης παιδιών (π.χ. η τυχαία ή εσκεμμένη θέαση πορνογραφικού υλικού 
από παιδιά στο internet, η προσέγγιση εφήβων από ενήλικες με στόχο να τους παρασύ-
ρουν σε κάποια σεξουαλική δραστηριότητα, η φωτογράφηση παιδιών από μεγαλύτερα 
παιδιά ή ενήλικες και η διανομή των φωτογραφιών τους κ.α.) Στις μορφές της παιδικής 
σεξουαλικής κακοποίησης θα πρέπει να αναφέρουμε το φαινόμενο της οργανωμένης 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων για την απόκτηση οικονομικού κέρδους με τις 
μορφές της διακίνησης (trafficking), της πορνείας και της πορνογραφίας (Αθανασο-
πούλου, 2013).  

Μορφές παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων πιστεύει σε μια διαστρεβλωμένη μορφή παιδι-
κής σεξουαλικής κακοποίησης. Δέχεται συνήθως πως ένα παιδί κακοποιείται σεξουα-
λικά μόνο όταν έρθει σε στενή σωματική επαφή με το δράστη, ωστόσο η σεξουαλική 
κακοποίηση ανηλίκων δεν περιορίζεται μόνο σε αυτή τη μορφή της θυματοποίησης. 
Σύνηθες  φαινόμενο αποτελεί επίσης η κακοποίηση ανήλικου χωρίς το θύμα να υποστεί 
τη σωματική επαφή.  

Σεξουαλική κακοποίηση στενής σωματικής επαφής: Η στενή σωματική επαφή είναι μία 
από τις πιο επώδυνες μορφές σεξουαλικής κακοποίησης για το θύμα καθώς οι κακου-
χίες στις οποίες υποβάλλεται αποτελούν αιτία των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων που 
το ακολουθούν στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής του. Η μορφή αυτή διακρίνεται στις 
πράξεις διείσδυσης και στις μη διεισδυτικές πράξεις. 

Σεξουαλική κακοποίηση χωρίς σωματική επαφή: Η παιδική σεξουαλική κακοποίηση 
αρκετές φορές αφορά δραστηριότητες που δεν περιλαμβάνουν τη στενή σωματική ε-
παφή. Τέτοιου είδους δραστηριότητες μπορεί να είναι η επιδειξιμανία, η παρενόχληση 
με τη μορφή ερωτικών προτάσεων ή άσεμνων σχολίων προς το ανήλικο θύμα , η εν-
θάρρυνση δύο παιδιών για σεξουαλική επαφή μεταξύ τους , η έκθεση του παιδιού σε 
πορνογραφικό υλικό ή σε σεξουαλικές πράξεις ενηλίκων καθώς και η παιδική πορνο-
γραφία που τα τελευταία χρόνια έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις ( Finkelhor, 1994. 
WHO, 1999. NSPCC, 2013). 

Προφίλ θυτών 

Η πλειοψηφία των θυτών είναι άντρες με το ποσοστό να ανέρχεται στο 90% ( Ullmann 
& Hilweg, 1999). Οι παιδόφιλοι καταφεύγουν συνήθως σε ειδικό σχεδιασμό κι εκτέ-
λεση στρατηγικών (π.χ. δώρα, παιχνίδια με το θύμα, ανταλλαγή μυστικών κ.τ.λ.) 
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προκειμένου να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του θύματος , όπως αναφέρθηκε σε προη-
γούμενα κεφάλαια ( WHO, 1999). Η ψυχολογική και σωματική κατάσταση των δρα-
στών μπορεί να είναι είτε ασθενής είτε να είναι άνθρωποι απόλυτα υγιείς και συνειδη-
τοί. Μία επιπλέον κατηγορία αποτελούν οι νέοι δράστες κάτω των 18 ετών . Μεταξύ 
αυτών των δραστών συμπεριλαμβάνονται οι φίλοι του θύματος αλλά και τα μεγαλύ-
τερα αδέρφια , όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Ακόμη στους δράστες της κατηγορίας 
συγκαταλέγονται έφηβοι συνομήλικοι του θύματος, οι οποίοι παρασύρουν το θύμα σε 
ραντεβού με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση  (Αθανασοπούλου, 2013). 

Προφίλ θυμάτων 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των θυμάτων που υπόκεινται στην παιδική σεξουαλική κακο-
ποίηση είναι κορίτσια. Σύμφωνα με έρευνες κακοποιούνται σεξουαλικά  1 στα 5 κορί-
τσια και 1 στα 10 αγόρια ( Stoltenbogh, Ijzedoorn, Euser, & Bakermans – Kramemburg, 
2011). Ο μέσος όρος ηλικίας των θυμάτων είναι 7 – 13 ετών ενώ το 20% των περιπτώ-
σεων αντιστοιχεί σε μικρότερη ηλικία. Οι ανήλικοι που πέφτουν συνήθως θύματα σε-
ξουαλικής κακοποίησης είναι παιδιά χωρισμένων γονιών και παιδιά με βίαιους ή εθι-
σμένους στο αλκοόλ ή τα ναρκωτικά γονείς. Ιδιαίτερα ευάλωτα είναι τα παιδιά που 
δέχονται την απόρριψη από έναν γονιό με αποτέλεσμα να εμπιστευτούν τον ενήλικα – 
δράστη που θα προσπαθήσει να τα πλησιάσει με κάθε είδους στρατηγικές και τεχνά-
σματα. Η συνηθέστερη περίπτωση παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης είναι αυτή με 
θύματα ανήλικους με ειδικές ανάγκες . Τα παιδιά αυτά μπορεί να έχουν είτε κάποια 
σωματική δυσκολία ( π.χ. τύφλωση) είτε κάποια νοητική καθυστέρηση . Τα συγκεκρι-
μένα θύματα είναι τρεις φορές πιο πιθανό να κακοποιηθούν σεξουαλικά και μάλιστα ο 
δράστης τις περισσότερες φορές είναι ο ίδιος ο φροντιστής 
https://www.hamogelo.gr/gr/el/ta-nea-mas/mistikialithia/. 

Οι τραυματικές επιπτώσεις της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων 

Η εικόνα του παιδιού που έχει υποστεί σεξουαλική κακοποίηση έχει τόσο σωματικό 
όσο και ψυχολογικό αντίκτυπο. Μερικές επιπτώσεις που συμβάλλουν στην εικόνα αυτή 
είναι:  

• Απομόνωση  
• Υπέρμετρη ενασχόληση με σεξουαλικά θέματα  
• Ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά  
• Διαταραχές συμπεριφοράς, επιθετικότητας 
• Καταθλιπτικά στοιχεία, άγχος, αναστολή  
• Σύγχυση συναισθημάτων, αμφιθυμία 
• Διαταραχές στη μάθηση και τη συγκέντρωση, απότομη πτώση της σχολικής επίδοσης, 

φόβος και αποφυγή σχολικής επίδοσης  
• Έντονη άρνηση για συμμετοχή σε σωματική άσκηση ή για αλλαγή ρούχων στη γυμνα-

στική, στο ελεύθερο παιχνίδι, στην κολύμβηση, υπαινιγμοί σεξουαλικής δραστηριότη-
τας με λέξεις, παιχνίδια ή ζωγραφιές, 
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• Παραμέληση υγιεινής του σώματος, που αλλάζει, ως αποτέλεσμα της απώλειας εκτί-
μησης εαυτού, της αυτοεκτίμησης  

• Διαταραχές του ύπνου, οι οποίες έχουν σχέση με επίμονους εφιάλτες (Ronan et` al, 
2009). 

Αναγνώριση συμπτωμάτων σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου 

• Απόσυρση και ενδοστρέφεια 
• Σεξουαλικές γνώσεις ή συμπεριφορά που δεν ταιριάζουν με την ηλικία του παιδιού 
• Επίμονος αυνανισμός, συχνά σε ακατάλληλο περιβάλλον 
• Προκλητική συμπεριφορά απέναντι σε ενήλικες και ανάρμοστα φιλιά 
• Συμπεριφορά σεξουαλικού χαρακτήρα προς ενήλικες και παιδιά 
• Δυσκολεύεται να καθίσει ή και να περπατήσει 
• Ξαφνικά αρνείται να πάρει μέρος σε ασκήσεις γυμναστικής ή οποιαδήποτε άλλη πα-

ρεμφερή δραστηριότητα 
• Αναφέρει (το ίδιο ή οι γονείς του) ότι βλέπει εφιάλτες ή/και ότι βρέχει το κρεβάτι του 

τη νύχτα 
• Αναφέρει ότι έχει κακοποιηθεί (Λαμπάκη, 2012). 

Αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης 

Η θεραπευτική αντιμετώπιση του κακοποιημένου παιδιού καλύπτει ένα ευρύ φάσμα 
δραστηριοτήτων, που εντάσσονται: ι) στη σωματική, ιι) στην ψυχική και ιιι) στην κοι-
νωνική θεραπεία αυτού.  

 ι) Σωματική θεραπευτική αντιμετώπιση. Η σωματική θεραπευτική αντιμετώπιση περι-
λαμβάνει:  

• Τη φροντίδα που παρέχεται στο νοσοκομείο, όπως: περιποίηση τραυμάτων, εγκαυ-
μάτων - ενυδάτωση παιδιού σε περιπτώσεις αφυδάτωσης - χειρουργική αντιμετώπιση 
τραυμάτων 

• Ξενώνες κρίσης. Η προστασία του παιδιού - θύματος, σε πλαίσιο παιδικής προστα-
σίας, όταν χρειάζεται, αποτελεί μέρος από τη θεραπεία κάτω από ορισμένες προϋποθέ-
σεις. 

Βασική προϋπόθεση είναι το πρώτο πλαίσιο να έχει τη μορφή του «ξενώνα - κρίσης», 
έτσι ώστε το παιδί να αισθανθεί άμεση ασφάλεια. 

ιι) Ψυχική θεραπευτική προσέγγιση. Τα εξωτερικά τραύματα ενός κακοποιημένου παι-
διού γρήγορα φεύγουν, οι εσωτερικές, όμως, πληγές που αφήνουν αυτά, δύσκολα θε-
ραπεύονται γιατί, όποια κι αν είναι η μορφή της κακοποίησης, η ψυχική σφαίρα του 
παιδιού διαταράσσεται. Άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο, πάντα όμως, με βλα-
πτικές συνέπειες για την εξέλιξη του 
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ιιι) Κοινωνική θεραπευτική προσέγγιση. Με τον όρο αυτό εννοούμε τις δραστηριότητες 
που αναλαμβάνει η κοινωνία, το κράτος και που συμβάλλουν στη θεραπεία του κακο-
ποιημένου παιδιού. Αυτές περιλαμβάνουν: 

• Προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και ευκαιρίες επαγγελματικής απασχό-
λησης για την κοινωνική επανένταξη των παιδιών που έχουν υποστεί κακοποίηση  

• Ποινικές διατάξεις  

• Αστικές διατάξεις (Κόσσυβα, 2010). 

Συμπεράσματα 

Τα άτομα με ιστορία σεξουαλικής κακοποίησης είναι πιθανότερο να αναπτύξουν ψυ-
χιατρικά προβλήματα, αποδιοργανωμένο ύφος σκέψης και συμπεριφοράς, καθώς βρί-
σκονται σε μεγάλο κίνδυνο να εμφανίσουν διάφορα αναπτυξιακά προβλήματα, ανησυ-
χία, κατάθλιψη, συμπτώματα άγχους, μαθησιακές δυσκολίες (για τα παιδιά) και ήπια 
νοητική στέρηση. Επίσης, η ανασφάλεια, η χαμηλή αυτοεκτίμηση, η κατάχρηση αλ-
κοόλ και ναρκωτικών, η κοινωνική απόσυρση, η αυτοκτονία, η δυσκολία στη διαμόρ-
φωση σταθερών διαπροσωπικών και εργασιακών σχέσεων, ακόμα η ανικανότητα των 
ατόμων που έχουν κακοποιηθεί να αγαπήσουν και να εμπιστευτούν τους άλλους και 
τέλος η απουσία δημιουργικότητας και ενθουσιασμού είναι κάποιες από τις συνέπειες 
της κακοποίησης τόσο στην παιδική ηλικία όσο και στην ενήλικη ζωή (Αθανασοπού-
λου, 2013). 

Οι συνέπειες της σεξουαλικής κακοποίησης (άμεσες, βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθε-
σμες) στην ψυχική υγεία των παιδιών και εφήβων: 

• η σεξουαλική κακοποίηση κατά την παιδική ηλικία έχει τεκμηριωθεί πλέον ότι σχε-
τίζεται με ένα ευρύ φάσμα ψυχολογικών επιπτώσεων που μπορούν συχνά να συνεχίζο-
νται και στην ενήλικη ζωή και να προκαλούν σημαντική έκπτωση της λειτουργικότητας 

• οι επιπτώσεις είναι συχνά και τα σημεία που οδηγούν στην αποκάλυψη της σεξουα-
λικής κακοποίησης, παρότι αξίζει να σημειώσουμε ότι δεν πρόκειται για ειδικά συ-
μπτώματα - εξάλλου ένα σεξουαλικά κακοποιημένο παιδί είναι ένα πολυθυματοποιη-
μένο παιδί, μιας που όλες οι μορφές της κακοποίησης συνήθως συνυπάρχουν στις πε-
ριπτώσεις αυτές 

• είναι πιθανό, επίσης, για ένα μεγάλο διάστημα να μην υπάρχουν σημάδια συνέπειες: 

οι συνέπειες εξαρτώνται από ένα πλήθος παραγόντων και η μορφή τους σχετίζεται - 

μεταξύ των άλλων - και με την ηλικία και το στάδιο ανάπτυξης του παιδιού. 

Όλοι μας από μέρους μας, για να φέρουμε τον χαρακτηρισμό του ευαίσθητου και συ-
νειδητοποιημένου πολίτη, θα πρέπει να ενημερώνουμε αμέσως για κάθε περιστατικό 
που πέφτει στην αντίληψή μας και αφορά παιδί σε κίνδυνο και όχι να αγνοούμε την 
πραγματικότητα. Διαφορετικά η ανοχή είναι συνενοχή (Κόσσυβα, 2010). 
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Περίληψη 

Η Αγγλική γλώσσα  είναι η πρώτη ξένη γλώσσα που καλούνται να μάθουν οι μαθητές 
στο Ελληνικό σχολείο. Οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ΕΜΔ) πολλές 
φορές αντιμετωπίζουν δυσκολίες με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αποδώσουν ικα-
νοποιητικά. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να  εξετάσει  την αποτελεσματικότητα 
της παραδοσιακής αλλά και της πολυαισθητηριακής προσέγγισης στη διδασκαλία των 
Αγγλικών στα παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. Βασικό μεθοδολογικό εργα-
λείο αποτέλεσαν τα ερωτηματολόγια που δόθηκαν σε μαθητές Ειδικής αλλά και τυπι-
κής ανάπτυξης με σκοπό τη διερεύνηση του προτιμώμενου στυλ μάθησής τους. Ένα 
δεύτερο ερωτηματολόγιο δόθηκε και σε Καθηγητές Αγγλικών-Ειδικούς παιδαγωγούς 
ώστε να καταγραφεί η μέθοδος που χρησιμοποιούν αλλά και οι γνώσεις τους σχετικά 
με τη πολυαισθητηριακή μέθοδο. Στη συνέχεια έγιναν πειράματα με διδασκαλία Αγ-
γλικής μέσω της πολυαισθητηριακής αλλά και της παραδοσιακής  σε μαθητές τυπικής 
αλλά και Ειδικής με σκοπό να διερευνηθεί ποια προσέγγιση είναι πιο αποτελεσματική. 
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως οι μαθητές τυπικής αλλά και μη τυπικής 
ανάπτυξης ανταποκρίνονται καλύτερα μετά τη πολυαισθητηριακή εκπαίδευση. 

Λέξεις-Κλειδιά: Πολυαισθητηριακή προσέγγιση, Εκμάθηση Αγγλικών, Στυλ μάθη-
σης, Παραδοσιακή μέθοδος, Μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. 

ΘΕΩΡΙΑ 

Διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

Ο αριθμός των μαθητών της ξένης γλώσσας με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ΕΜΔ) 
στο σχολείο έχει αυξηθεί σταθερά τις τελευταίες δεκαετίες, τόσο στις Ηνωμένες Πολι-
τείες (National Center for Education Statistics, 2011) όσο και στην Ευρώπη 
(Organization for Economic Co-operation and Development, 2009). Δεδομένου του με-
γάλου αριθμού μαθητών ξένης γλώσσας, είναι αξιοσημείωτο ότι αυτοί οι μαθητές έ-
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χουν υψηλότερα ποσοστά εγκατάλειψης και ελάχιστη πρόοδο. Σύμφωνα με μια πρό-
σφατη μελέτη περίπτωσης που σχετίζεται με τη δυσλεξία και την εκμάθηση ξένων 
γλωσσών, (Gustavsson, 2013) οι δυσλεκτικοί μαθητές συχνά αντιμετωπίζουν σημαντι-
κές δυσκολίες.  

Πολυαισθητηριακή προσέγγιση 

Οι παραδοσιακές μέθοδοι και τεχνικές βασίζονται στη μορφολογία και στη φωνολογία 
των λέξεων και δεν είναι τίποτα άλλο, παρά η τυπική διδασκαλία της ορθογραφίας στο 
σχολείο, η οποία στηρίζεται στην παραδοσιακή ανάπτυξη της ανάγνωσης και της γρα-
φής του παιδιού (Παντελιάδου 2000). Όμως, οι μαθητές με ΕΜΔ, προκειμένου να βελ-
τιώσουν την ορθογραφική τους ικανότητα, θα πρέπει να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά 
προγράμματα βελτίωσης της ορθογραφίας, τα οποία δεν έχουν σχέση με την παραδο-
σιακή σχολική διαδικασία, επειδή οι παραδοσιακές μέθοδοι και τεχνικές, όταν απευθύ-
νονται στους μαθητές με ΕΜΔ, δεν διαφοροποιούνται ουσιαστικά. Οι προτεινόμενες 
προσεγγίσεις υποστήριξης για μαθητές με ΕΜΔ συνήθως περιλαμβάνουν άμεση διδα-
σκαλία, συνθετική και αναλυτική διδασκαλία (Ganschow & Sparks, 2000). 

Παρόλα αυτά και με τη πάροδο των χρόνων έχουν βρεθεί προσεγγίσεις οι οποίες βοη-
θούν τα παιδιά με ΕΜΔ να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στην εκμάθηση της ξένης γλώσ-
σας. Η πολυαισθητηριακή προσέγγιση περιλαμβάνει τη χρήση διαφορετικών αισθή-
σεων στη διαδικασία μάθησης όπως την οπτική, απτική και κινητική και φαίνεται να 
βελτιώνει τη φωνολογική ενημερότητα  των μαθητών της ξένης γλώσσας (Everatt et 
al., 2013). 

Το μαθησιακό στυλ μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

Πολλοί εκπαιδευτικοί, θεωρητικοί και ερευνητές θεωρούν τον τρόπο μάθησης ως ση-
μαντικό παράγοντα στη διαδικασία εκμάθησης και συμφωνούν ότι η ενσωμάτωσή του 
στην εκπαίδευση έχει αξία στη διευκόλυνση της μάθησης για τους μαθητές (Kazu, 
2009).  

Το μοντέλο VARK  (Visual, Aural, Read/Write, and Kinesthetic ) κατηγοριοποιεί τη 
μάθηση των μαθητών με βάση το νευρικό σύστημα που προτιμάται κατά τη λήψη πλη-
ροφοριών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη καθοδήγηση εκπαιδευτών στην επιλογή 
στρατηγικών μάθησης και αξιολόγησης. Εστιάζει στα μαθησιακά στυλ ως αισθητη-
ριακά βασισμένους τρόπους μάθησης που ποικίλλουν από άτομο σε άτομο. Τα τρία 
κύρια στυλ μάθησης - οπτικό, ακουστικό και κιναισθητικό - λέγεται ότι περιλαμβάνουν 
διαφορετικά συστήματα, μέσω των οποίων ερμηνεύονται οι καθημερινές μας εμπειρίες 
(Smith, 1996). 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Πολυαισθητηριακή εκπαίδευση και εκμάθηση αγγλικών σε μαθητές με ΕΜΔ 
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Η χρήση της πολυαισθητηριακής προσέγγισης έχει εξεταστεί σε αρκετές πειραματικές 
μελέτες με σκοπό τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας της, όσο αφορά στους 
μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όχι μόνο στην εκμάθηση των ξένων γλωσ-
σών αλλά και της μητρικής τους γλώσσας. Η έρευνα της Farkus (2003) όσο αφορά στη 
πολυαισθητηριακή διδασκαλία έδειξε ότι οι μαθητές σημείωναν υψηλότερη επίδοση 
όταν χρησιμοποιούσαν όλες τις αισθήσεις τους και όχι μόνο την όραση και την ακοή. 
Επίσης, έχει αποδειχθεί ότι η διδασκαλία με τη χρήση πολύ-αισθητηριακών τεχνικών 
είναι εξίσου αποτελεσματική και για τα παιδιά με δυσλεξία. Πρόκειται για παραδοσια-
κές δομημένες τεχνικές των Orton-Gillingham-Stillman, οι οποίες επικεντρώνονται 
στη διδασκαλία κανόνων αντιστοίχισης γραφημάτων -φωνημάτων (Στασινός, 2003). 

Επιβεβαιώνεται πως η χρήση της πολυαισθητηριακής και άμεσης διδασκαλίας έχει α-
ποδειχθεί να βοηθά τους μαθητές με ΕΜΔ και μετά το 2003 (Vear & Edwards, 2007). 
Ο Sarkadi (2008) σε μια εμπειρική μελέτη στο ουγγρικό πλαίσιο της διδασκαλίας της 
αγγλικής ως ξένης έδειξε ότι η χρήση πολυαισθητηριακών τεχνικών βοηθά σημαντικά 
στη βελτίωση του λεξιλογίου των παιδιών με ΕΜΔ. Το 2009, οι καθηγητές Schneider 
και Evers (2009) διενήργησαν μια μελέτη στην οποία συνεργάστηκαν αρκετοί μαθητές 
της αγγλικής γλώσσας που μιλούσαν γερμανικά, εβραϊκά και αγγλικά ως δεύτερη 
γλώσσα κατά τη δοκιμή στρατηγικών διδασκαλίας πολυαισθητηριακής προσέγγισης. 
Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι στρατηγικές της πολυαισθητηριακής εκπαίδευσης βα-
σίζονται σε στοιχεία και μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιαδήποτε γλώσσα καθώς υ-
ποστηρίζονται από μια ποικιλία πόρων διδασκαλίας για να βοηθήσουν τους εκπαιδευ-
τές στην υποστήριξη  των μαθητών της αγγλικής γλώσσας να βελτιώσουν τις δεξιότη-
τές τους στη γλώσσα αυτή (Schneider & Evers,2009). Σε μια μεταγενέστερη έρευνα 
και σύμφωνα με τους Alipour, Gorjian, and Saffarian (2012) οι εκπαιδευτικοί έχουν 
εφαρμόσει μια σειρά πολυαισθητηριακών προσεγγίσεων για να κάνουν τη μάθηση πιο 
πλούσια και πιο ενθαρρυντική για τους μαθητές. 

Παρά τα παραπάνω, σε έρευνα των Folakemi και Adebayo,  οι περισσότεροι δάσκαλοι 
δεν κατάφεραν να δουν τη σημασία της χρήσης  της πολυαισθητηριακής μεθόδου στην 
τάξη διδασκαλίας ξένων γλωσσών και το αποτέλεσμα ήταν η έλλειψη ενδιαφέροντος 
των μαθητών οι οποίοι βαρέθηκαν (Folakemi & Adebayo, 2012). 

Τα αποτελέσματα των παραπάνω ερευνών που μαζικά επιβεβαιώνουν την άποψη πως 
με την κατάλληλη μέθοδο τα παιδιά με ΕΜΔ είναι πια σε θέση να χειριστούν μια ξένη 
γλώσσα,  έρχονται σε αντίθεση με τον Johansson (2006), ο οποίος συνιστά ότι οι μα-
θητές με ΕΜΔ θα πρέπει να εξαιρούνται από την εκμάθηση Αγγλικών ως ξένη γλώσσα. 

Ερευνητικά Ερωτήματα 

Λαμβάνοντας υπόψη τη βιβλιογραφική αλλά και την ερευνητική ανασκόπηση διατυ-
πώνονται τα παρακάτω ερωτήματα, με στόχο να απαντηθούν μέσω της παρούσας ερ-
γασίας: 

121

 
_____________________________________________________________________________________________________ 
EducatioNext

 
 

Τεύχος 1ο - Ιανουάριος 2019



1. Οι μαθητές με ΕΜΔ αλλά και τυπικής ανάπτυξης προτιμούν την πολυαισθητηριακή ή 
την παραδοσιακή διδασκαλία αναφορικά με το ξεχωριστό μαθησιακό τους στυλ; 

2. Θα συμπίπτουν οι απαντήσεις των καθηγητών με αυτές των μαθητών σχετικά με τη 
προτιμώμενη προσέγγιση διδασκαλίας αλλά και μάθησης και των δυο; 

3. Σε ποια μέθοδο θα ανταποκριθούν καλύτερα οι μαθητές με ΕΜΔ αλλά και οι μαθητές 
τυπικής ανάπτυξης; 

4. Υπάρχει σημαντική απόκλιση ανάμεσα στην επίδοση των παιδιών τυπικής ανάπτυξης 
αλλά και αυτών με ΕΜΔ μετά την πολυαισθητηριακή προσέγγιση; 

5. Ποια μέθοδο προτιμούν οι εκπαιδευτικοί ως προς τη διδασκαλία ξένων γλωσσών σε 
μαθητές με ΕΜΔ; 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Είδος Έρευνας 

Για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας, χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική μέθοδος, με τη 
χορήγηση ερωτηματολογίων κλειστού τύπου σε μαθητές και εκπαιδευτικούς της Αγ-
γλικής Γλώσσας, αλλά και ειδικούς παιδαγωγούς που διδάσκουν την αγγλική γλώσσα 
ως ξένη. Για τα ερωτηματολόγια προς τους εκπαιδευτικούς επιλέχθηκε η μέθοδος της 
τυχαίας δειγματοληψίας. Στην έρευνα συμμετείχαν 90 ενήλικες εκπαιδευτικοί και 10 
ανήλικοι μαθητές. Για τους ανήλικους συμμετέχοντες, προτιμήθηκε η συγκεκριμένη 
δειγματοληψία, με τους ανήλικους συμμετέχοντες – μαθητές- να προέρχονται από το 
περιβάλλον της ερευνήτριας. Οι μαθητές ανήκουν και στις τρεις εκπαιδευτικές βαθμί-
δες. Συγκεκριμένα στην έρευνα συμμετείχαν 10 ανήλικοι μαθητές (Ν=10), εκ των ο-
ποίων οι δύο ήταν 8 ετών, άλλοι δύο 9 ετών, δύο μαθητές 10 ετών και τέσσερις μαθητές 
12 ετών (Μ=8 έτη). Οι δέκα μαθητές χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες, τους μαθητές 
τυπικής ανάπτυξης και τους μαθητές με ΕΜΔ, και στην κάθε κατηγορία ανήκουν πέντε 
(5) συμμετέχοντες. Οι έξι (6) μαθητές ήταν κορίτσια και οι τέσσερις (4) αγόρια. Η 
διαδικασία συλλογής των δεδομένων πραγματοποιήθηκε στο χώρο του κολλεγίου. 
Στους συμμετέχοντες δόθηκαν ενημερωτικές επιστολές και φόρμες συγκατάθεσης, στις 
οποίες περιγράφεται λεπτομερώς η διαδικασία, ο σκοπός της έρευνας καθώς τα στοι-
χεία επικοινωνίας της ερευνήτριας, σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη να επικοινωνή-
σει κάποιος συμμετέχων για περεταίρω διευκρινήσεις. Επίσης, πριν την έναρξη της 
συλλογής δεδομένων, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν ότι τα δεδομένα θα χρησιμο-
ποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της τρέχουσας έρευνας, και θα παρα-
μείνουν αποθηκευμένα μέχρι να ολοκληρωθεί η διεξαγωγή των αναλύσεων σε χώρο 
όπου πρόσβαση θα έχει αποκλειστικά η ερευνήτρια και ο επόπτης της έρευνας 
(Creswell, 2012). Επιπρόσθετα, γνωστοποιήθηκε στους συμμετέχοντες ότι έχουν την 
επιλογή να αποχωρήσουν από την έρευνα όποια στιγμή επιθυμούν και να αποσύρουν 
τα δεδομένα τους πριν την έναρξη της ανάλυσης των αποτελεσμάτων (British Psycho-
logical Society, 2006). Η παροχή αυτής της δυνατότητας είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τα 
παιδιά, επειδή θα μπορούν να αποχωρήσουν εάν αισθανθούν οποιαδήποτε στιγμή δυ-
σφορία ή πίεση, κατά τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας. Παράλληλα, διαβε-
βαιώθηκαν οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς των ανήλικων συμμετεχόντων ότι τηρείται 
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πλήρεις ανωνυμία και ότι τα δεδομένα είναι απόρρητα (BPS, 2006). Κρίθηκε σκόπιμο 
να ενημερωθούν οι γονείς αναλυτικά, πριν τη συγκατάθεσή τους για τη συμμετοχή των 
ανήλικων παιδιών στην έρευνα, αναφορικά με την ερευνητική διαδικασία, ώστε να δια-
σφαλίσουν ότι τα παιδιά δεν θα αισθανθούν δυσφορία και ότι η ερευνητική διαδικασία 
δεν ενέχει κανέναν κίνδυνο για την ψυχική και σωματική ακεραιότητα των παιδιών. 

Στο πειραματικό μέρος της έρευνας, γίνεται σύγκριση των δύο μεθόδων διδασκαλίας 
της παραδοσιακής και της πολυαισθητηριακής μεθόδου, ως προς την αποτελεσματικό-
τητά της για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας σε μαθητές με δυσλεξία. 

Όσον αφορά τους ερευνητικούς περιορισμούς τη παρούσας μελέτης, είναι σημαντικό 
να αναφερθεί ο περιορισμένος αριθμός των ανήλικων συμμετεχόντων, καθότι η κάθε 
ομάδα μαθητών, τυπικής ανάπτυξης και μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες α-
ποτελείτο από πέντε (5) συμμετέχοντες. Η χρήση μεγαλύτερου δείγματος συμμετεχό-
ντων ενδεχομένως θα μπορούσε να αναδείξει περισσότερα στατιστικά σημαντικά ερευ-
νητικά ευρήματα, ενώ ενδεχομένως και να επηρέαζε και τους μέσους όρους των απα-
ντήσεων των μαθητών στα τεστ, ιδιαίτερα στη δοκιμασία της απομνημόνευσης των 
λέξεων. 

Μέθοδοι Συλλογής Δεδομένων και Ερευνητικά Εργαλεία 

Για τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της πολυαισθητηριακής μεθόδου για τη 
διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας ως ξένης σε μαθητές με ΕΔΜ σε σύγκριση με την 
αποτελεσματικότητα της παραδοσιακής μεθόδου για τους ίδιους μαθητές, χρησιμοποι-
ήθηκαν τρία ερευνητικά εργαλεία, δύο για τους ανήλικους μαθητές και ένα για τους 
εκπαιδευτικούς. Συγκεκριμένα, για την διερεύνηση των ερευνητικών υποθέσεων που 
αφορούσαν στην ανταπόκριση των μαθητών στην πολυαισθητηριακή και την παραδο-
σιακή μέθοδο διδασκαλίας, κρίθηκε σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί το μοντέλο VARK  
(Fleming & Miles, 1992).  Όσο αφορά στο ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε 
για τη συλλογή δεδομένων από τους ενήλικες εκπαιδευτικούς, χορηγήθηκε το ερωτη-
ματολόγιο “Language School Teachers and Dyslexia” , το οποίο σχεδιάστηκε από  την 
Ševčíková, στο πλαίσιο ερευνητικής εργασίας σχετικής με τη διδασκαλία ξένης γλώσ-
σας σε μαθητές με δυσλεξία (Ševčíková, 2012).  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Στάσεις εκπαιδευτικών απέναντι στην αποτελεσματικότητα της πολυαισθητηριακής 
μεθόδου διδασκαλίας 

Σε γενικές γραμμές, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να προτιμούν την πολυαισθητηριακή 
μέθοδο διδασκαλίας από την παραδοσιακή, όταν διδάσκουν αγγλικά σε παιδιά με ειδι-
κές μαθησιακές δυσκολίες (Μ= 3.38, sd=.967,  Ν=90). Επίσης, φαίνεται ότι οι συμμε-
τέχοντες εκπαιδευτικοί γνωρίζουν επαρκώς πώς να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές της 
πολυαισθητηριακής μεθόδου μέσα στην τάξη, όπως φαίνεται και από τον μέσο όρο 
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Μ=3.10 (sd=.794, N=90), ενώ δηλώνουν ότι γνωρίζουν και ότι οι περισσότεροι μαθη-
τές με ΕΜΔ προτιμούν τις μεθόδους διδασκαλίας που απαιτούν την εμπλοκή περισσό-
τερων αισθήσεων, κατά μέσο όρο Μ=3.69, (sd=.554, N=90). Τέλος οι συμμετέχοντες 
εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι είναι αρκετά αληθές ότι οι μαθητές με ΕΜΔ ανταποκρίνο-
νται πιο αποτελεσματικά μετά από διδασκαλία με τη χρήση πολυαισθητηριακής μεθό-
δου, με μέσο όρο Μ= 2.96 (sd=.973, N=90), ενώ πιστεύουν ότι είναι σχεδόν απόλυτα 
αληθές ότι η πολυαισθητηριακή μέθοδος είναι ιδανική για τη διδασκαλία ξένων γλωσ-
σών σε μαθητές με ΕΜΔ , με μέσο όρο Μ=3.43 (sd=.849, N=90). Φαίνεται ακόμη να 
χρησιμοποιούν αρκετά πολυαισθητηριακές μεθόδους μέσα στην τάξη, με το μέσο όρο 
των απαντήσεων να διαμορφώνεται σε Μ=3.07 (sd=.958, N=90). Τέλος, στατιστικά 
σημαντική, μέτρια, θετική συσχέτιση αναδείχθηκε ανάμεσα στην ανταπόκριση των μα-
θητών με δυσλεξία στην πολυαισθητηριακή μέθοδο και το κατά πόσο καλά γνωρίζουν 
οι εκπαιδευτικοί να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές της πολυαισθητηριακής μεθόδου (r= 
.460, p= .000, N=90).  

Πειραματική Διερεύνηση της Απόδοσης των Μαθητών μετά την Εφαρμογή της Παρα-
δοσιακής και της Πολυαισθητηριακής Μεθόδου Διδασκαλίας 

Πίνακας 6. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις της απόδοσης των μαθητών μετά από τη 
εφαρμογή της κάθε μίας μεθόδου διδασκαλίας.  

 

 Σύνολο Συμμετεχόντων Mean Std. Deviation 
Παραδοσιακή Μέθοδος 10 6.4000 1.34990 
Πολυαισθητηριακή Μέθοδος 10 7.1000 1.28668 
Σύνολο 10   

Συγκεκριμένα, οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης θυμήθηκαν κατά μέσο όρο Μ=6.600 λέ-
ξεις μετά από την εφαρμογή της παραδοσιακής μεθόδου διδασκαλίας (sd=1.51658, 
N=5), και Μ=6.400 λέξεις μετά από την εφαρμογή της πολυαισθητηριακής μεθόδου 
(sd=1.14018, N=5). 

Αντίθετα, για τους μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, ο μέσος όρος των λέξεων 
που κατάφεραν να θυμηθούν μετά από την εφαρμογή της παραδοσιακής μεθόδου ήταν 
Μ=6.200 λέξεις (sd=1.30384, N=5), ενώ μετά την εφαρμογή της πολυαισθητηριακής 
μεθόδου ο μέσος όρος των λέξεων διαμορφώθηκε σε Μ=7.800 (sd=1.09545, N=5).  

Συμπεράσματα 

Η δυσκολία που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι μαθητές με ΕΜΔ κατά την εκμάθηση 
της αγγλικής γλώσσας ως ξένης, δημιουργεί την ανάγκη διερεύνησης της αποτελεσμα-
τικότητας των μεθόδων διδασκαλίας και την εύρεση νέων συνδυαστικών μεθόδων και 
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τεχνικών (Παπά, 2013). Με αυτόν τον προσανατολισμό κινήθηκε και η παρούσα έ-
ρευνα για τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της πολυαισθητηριακής μεθόδου 
για τη διδασκαλία της αγγλικής ως ξένης γλώσσας σε μαθητές με ΕΜΔ , όπως την 
αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί αλλά και από τον τρόπο που ανταποκρίνονται οι μα-
θητές με ΕΜΔ. Λόγω της ερευνητικά αποδεδειγμένης δυσκολίας των μαθητών να ανα-
πτύξουν γλωσσικές δεξιότητες και δεξιότητες εκμάθησης ξένων γλωσσών (Kahn-
Horwitz, Shimron & Sparks 2005; Ho & Fong 2005; Helland & Kaasa 2005; Erkan, 
Kizilaslon, & Dogru 2012), η βασική ερευνητική υπόθεση στην οποία δομήθηκε η πα-
ρούσα έρευνα ήταν ότι η πολυαισθητηριακή μέθοδος υπερέχει της παραδοσιακής δι-
δακτικής μεθόδου και ως προς τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών αλλά και ως προς τις 
προτιμήσεις και την απόδοση των μαθητών. Στο ερωτηματολόγιο VARK ωστόσο οι 
μαθητές με ΕΜΔ προτίμησαν τη παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας. Καθότι οι παρα-
δοσιακές μέθοδοι βασίζονται στην απλή μορφολογία και φωνολογία των λέξεων, στις 
οποίες βασίζεται η παραδοσιακή διδασκαλία της ανάγνωσης και της γραφής, είναι α-
ποτελεσματικές για τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης (Παντελιάδου, 2000). Οι μαθητές 
όμως με ΕΜΔ, χρειάζονται την αλληλεπίδραση περισσότερων προσεγγίσεων, όπως 
συμβαίνει στην πολυαισθητηριακή μέθοδο (Everatt et al., 2013), της οποίας η αποτε-
λεσματικότητα είναι εμφανής από τη διαφορά απόδοσης των μαθητών με δυσλεξία 
μετά από τη χρήση της κάθε προσέγγισης (παραδοσιακής και πολυαισθητηριακής).  

Το γεγονός ότι οι μαθητές δεν τα πήγαν καλύτερα στην πολυαισθητηριακή προσέγγιση 
από ότι στην προσέγγιση της παραδοσιακής μεθόδου, έρχεται σε αντιπαράθεση με την 
άποψη που έχει διατυπώσει η Βρετανική Ένωση Δυσλεξίας, αναφορικά με τη θετική 
επίδραση που έχουν στο σύνολο των μαθητών γενικά οι προσεγγίσεις που βοηθούν 
τους μαθητές με ΕΜΔ (BDA, 2005).  

Με βάση την ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν, παρατηρήθηκε ότι οι εκπαι-
δευτικοί αναγνωρίζουν γενικά ότι η πολυαισθητηριακή μέθοδος διδασκαλίας φαίνεται 
να είναι περισσότερο αποτελεσματική κατά τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας ως 
ξένης σε μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Από τις απαντήσεις των μαθητών 
στο τεστ VARK, επίσης παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκο-
λίες προτίμησαν λιγότερο τις μεθόδους διδασκαλίας που βασίζονται στην αίσθηση της 
ακοής, ενώ από τους μέσους όρους φάνηκε να εκδηλώνουν μεγαλύτερη προτίμηση στις 
μεθόδους που περιλαμβάνουν τη γραφή, αλλά και τις κιναισθητικές μεθόδους.  

Τα αποτελέσματα του πειράματος στο τεστ ανέδειξαν ότι οι μαθητές με ειδικές μαθη-
σιακές δυσκολίες τα πήγαν καλύτερα μετά την εφαρμογή της πολυαισθητηριακής με-
θόδου διδασκαλίας από ότι μετά την εφαρμογή της παραδοσιακής.  

Οι θετικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την αποτελεσματικότητα της πο-
λυαισθητηριακής μεθόδου και η προτίμησή τους να την εφαρμόζουν κατά τη διδασκα-
λία της αγγλικής γλώσσας σε μαθητές με δυσλεξία, συνδέεται με προηγούμενες έρευ-
νες, μέσα από τις οποίες έχει αναδειχθεί ότι η πολυαισθητηριακή μέθοδος είναι κατάλ-
ληλη για τη διδασκαλία οποιασδήποτε γλώσσας ως ξένης, και όχι μόνο της αγγλικής 
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(Schneider & Evers 2009, Μόραλη & Γιαννέλη, 2016), καθώς οι εκπαιδευτικοί υπο-
στηρίζονται από μια ποικιλία πόρων διδασκαλίας που τους βοηθούν να υποστηρίξουν 
τους μαθητές της εκάστοτε ξένης γλώσσας να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στη 
γλώσσα αυτή. Οι εκπαιδευτικοί στην παρούσα έρευνα φαίνεται ότι γνωρίζουν και συμ-
μερίζονται τις απόψεις των προηγούμενων ερευνών ( Δερμεντζή & Γιαννέλη, 2015) 
και για αυτό επιλέγουν την πολυαισθητηριακή μέθοδο για τη διδασκαλία της αγγλικής 
σε μαθητές με δυσλεξία. Παράλληλα, έμμεσα η παρούσα μελέτη έρχεται σε αντίθεση 
με τον Johansson (2006), ο οποίος συνιστά ότι οι μαθητές με ΕΜΔ θα πρέπει να εξαι-
ρούνται από την εκμάθηση αγγλικών ως ξένη γλώσσα. 
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Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια η πρόληψη για την ψυχική υγεία των μαθητών σε όλες τις σχολι-
κές βαθμίδες, απασχολεί όλο και περισσότερο εκπαιδευτικούς και γονείς. Εάν στο σχο-
λείο δε δοθεί η προσοχή που αρμόζει σε ένα τραύμα ενός μαθητή, αυτό μπορεί να επι-
φέρει καθολική πτώση της σχολικής του επίδοσης. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει 
τους αιτιολογικούς παράγοντες που προκαλούν την αποκλίνουσα συμπεριφορά. Επί-
σης, πρόσφατες έρευνες που έλαβαν μέρος στο Ελληνικό σχολικό περιβάλλον, παρα-
δείγματα περιπτώσεων και όλες τις συμβουλευτικές παρεμβάσεις που προτείνονται στο 
σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και το σημαντικό ρόλο του γονέα και του εκ-
παιδευτικού. Η εκπαίδευση οφείλει να γίνει το μέσο ώστε να μπορέσει ένα παιδί πέρα 
από το γνωστικό κομμάτι, να αποκτήσει ψυχική ανθεκτικότητα, ενσυναίσθηση και α-
ναστοχασμό. Η συνεχής επιμόρφωση εκπαιδευτικών-γονέων, όπως και η δύναμη της 
αυτοδιορθωτικής σκέψης είναι οι θεμέλιοι λίθοι της πρόληψης μιας προβληματικής 
συμπεριφοράς. Από έρευνες έχει διαπιστωθεί πόσο σημαντικές είναι οι σχέσεις εκπαι-
δευτικών και μαθητών, προκειμένου να αποφευχθούν παθολογικές καταστάσεις. Η θε-
ωρία «μίμησης συμπεριφοράς προτύπου», η σχέση αλληλεπίδρασης και η έλλειψη πει-
θαρχίας είναι λόγοι εμφάνισης παραβατικών συμπεριφορών. 
 
Λέξεις-Κλειδιά: Παραβατικότητα, πρόληψη, συμβουλευτικές παρεμβάσεις. 

Εισαγωγή 

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονοι μαθητές σε γνωστικό και κοινωνικό 
επίπεδο παρεμποδίζουν τη φυσιολογική αναπτυξιακή πορεία τους, οδηγώντας τους σε 
σχολική αποτυχία και σε μελλοντικά προβλήματα στη ενήλικη ζωή (Κολιάδης, 2010). 
Η εκπαίδευση είναι ο βασικός φορέας για την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών 
και οφείλει να προλάβει, να εντοπίσει και να αντιμετωπίσει παραβατικές συμπεριφορές 
σε συνεργασία με άλλους φορείς, αλλά κυρίως με τους γονείς και το παιδί (Θάνος, 
2016). Ο όρος πρόληψη αναφέρεται στις δράσεις εκείνες που στοχεύουν στην κατανό-
ηση της συναισθηματικής κατάστασης του μαθητή και στην προσπάθεια για θετική 
αλλαγή. Συνεπώς, ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι σημαντικός, πολύπλευρος και α-
παιτητικός. Η ποικιλομορφία κάποιων προβλημάτων όπως εκείνων που σχετίζονται με 
την ψυχοκοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών και η έλλειψη κατάλ-
ληλης κατάρτισης, διογκώνουν ένα πρόβλημα. Για το λόγο αυτό, η επιμόρφωση και η 
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ευαισθητοποίησή του εκπαιδευτικού σε ειδικά και γενικά θέματα ψυχικής υγείας είναι 
απαραίτητη ( ΕΨΥΠΕ, 2010). 

 
Μορφές παραβατικών συμπεριφορών στο σχολείο 

 
Η σημασία της λέξης «παραβατικότητα» είναι πολύ δύσκολο να καθοριστεί για αυτό 
και έχουν δοθεί ποικίλοι ορισμοί και προσεγγίσεις. Προβληματική συμπεριφορά είναι 
εκείνη που θεωρείται μη κανονική για την ηλικία του παιδιού, η οποία έχει αρνητικό 
αντίκτυπο στο ίδιο και στους γύρω του (Παπαγεωργίου, 1994). 

Ο χώρος της διδασκαλίας έχει εμπλουτιστεί με σύγχρονες μεθόδους και υιοθετούνται 
μοντέλα που προωθούν την κοινωνικοποίηση του μαθητή και την αποφυγή της παιδι-
κής αταξίας. Οι σχολικές ποινές έχουν δεχθεί έντονες κριτικές από αρκετούς, όμως 
θεωρούνται απαραίτητες για την εκμάθηση των κοινωνικών κανόνων. Πρόσφατη έ-
ρευνα φανέρωσε πως η προβολή των θετικών πλευρών των παιδιών, η παρουσίαση 
εναλλακτικών συμπεριφορών και η συζήτηση είναι σε πρώτο στάδιο οι κατάλληλοι 
τρόποι «συμμόρφωσης». Κατά συνέπεια, η λεκτική επίπληξη και η ενημέρωση του γο-
νέα έρχονται σε δεύτερο επίπεδο (Θάνος, 2016). 

Από τη δεκαετία του ’70 στις ΗΠΑ το θέμα του βανδαλισμού και της σχολικής βίας 
αποτέλεσαν κύρια ζητήματα προβληματισμού. Στο σύγχρονο Ελληνικό σχολείο σύμ-
φωνα με έρευνες τα λεκτικά επιθετικά πειράγματα, οι σωματικές παρενοχλήσεις, η α-
πόρριψη από παρέες, η αντιδραστική συμπεριφορά προς τους εκπαιδευτικούς, η επί-
μονη άρνηση για συνεργασία και η χρήση σωματικής βίας, είναι οι πιο συχνές μορφές 
παραβατικής συμπεριφοράς ( Κουρκούτας, 2007). 

Η σοβαρότητα των περιστατικών κλιμακώνεται ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης. 
Στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση η λεκτική και η σωματική βία είναι 
οι πιο συχνές εκφάνσεις παραβατικής συμπεριφοράς. Ο βανδαλισμός, η σεξουαλική 
κακοποίηση και η κλοπή εμφανίζονται με μικρότερη συχνότητα. Τα περιστατικά βίας 
στοχοποιούν τον τόπο καταγωγής, τη διαφορετική παρέα και εκείνους τους μαθητές 
που ανήκουν σε κάποια μειονότητα (Αρτινοπούλου, Μπάρμπαλης & Νικολόπουλος, 
2016). 

Τις αρνητικές συμπεριφορές τις ταξινομούμε σε ήπιες και σοβαρές. Ξεκινούν από μια 
αδυναμία στις διαπροσωπικές σχέσεις και καταλήγουν σε έντονη αντίδραση. Έχουμε 
τη συγκαλυμμένη και εμφανή επιθετικότητα η οποία ξεκινάει με την προσπάθεια από-
κτησης ενός αντικειμένου και αργότερα γίνεται πιο δραστική και επιθετική. Επίσης, 
είναι η καταστρεπτική και η μη καταστρεπτική. Τα παιδιά και οι έφηβοι που επιδεικνύ-
ουν τέτοιου είδους συμπεριφορές αδυνατούν να ασκήσουν έλεγχο στα αρνητικά τους 
συναισθήματα (Κουρκούτας, 2007). 

 
Παράγοντες εκδήλωσης αποκλίνουσας συμπεριφοράς 
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Υπάρχουν ενδείξεις, πως η συσσώρευση αρνητικών και τραυματικών εμπειριών από 
την πρώιμη παιδική ηλικία μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, αυξάνουν τον κίνδυνο 
της εμφάνισης ακατάλληλων συμπεριφορών. Οι οικογενειακοί παράγοντες αλλά και οι 
οικονομικοί διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Το σχολείο υιοθετεί ένα ταξικό σύστημα 
«μεσαίων» και «ανώτερων» στρωμάτων με αποτέλεσμα τα παιδιά των χαμηλών κοι-
νωνικών τάξεων να έχουν προβλήματα προσαρμογής (Θάνος, 2009). Τα Μέσα Μαζι-
κής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) προβάλλουν λανθασμένα πρότυπα και αντικοινωνικές συ-
μπεριφορές. Η παρέα των συνομήλικων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή ενός 
παιδιού και το επηρεάζει θετικά ή αρνητικά (Παρασκευόπουλος, 1985). Η απόρριψη 
και ο αποκλεισμός από την παρέα είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντας για να 
εκφράσει ένα παιδί επιθετικότητα (Χρηστάκης, 2001). Η μετανάστευση έχει αποδει-
χθεί πως προκαλεί στα παιδιά των μεταναστών επιπολιτισμικό στρες. Νιώθουν χαμηλή 
αυτοεκτίμηση, έντονο άγχος, απόρριψη και προβαίνουν σε αντικοινωνικές συμπεριφο-
ρές (Ντάβου, 2008). Τέλος, τα μαθησιακά προβλήματα χωρίς τη συνδρομή άλλων πα-
ραγόντων συμβάλλουν «λίγο» στην έκφραση αποκλίνουσας συμπεριφοράς.  
 

Συμβουλευτικές παρεμβάσεις 
 

Κατά την κινέζικη φιλοσοφία «σύγκρουση» σημαίνει άλλοτε κρίση και άλλοτε ευκαι-
ρία. Σ’ ένα σχολικό περιβάλλον οι εντάσεις συμβαίνουν αναπόφευκτα. Ο διάλογος, η 
καλή διάθεση και οι διάφοροι μηχανισμοί επίλυσης, αποτελούν εναλλακτικούς τρό-
πους επικοινωνίας (Κόζυβα, 2007). Διάφορες προσεγγίσεις στοχεύουν μέσω ειδικών 
τεχνικών, στην αντιμετώπιση προβλημάτων. 
 

Οικοσυστημική Προσέγγιση 
 

Σύμφωνα με την Οικοσυστημική Προσέγγιση η οικογένεια, το σχολείο και η κοινωνία 
είναι συστήματα αυτορρυθμιζόμενα με τη δική τους δομή και τους δικούς τους άγρα-
φους κανόνες. Μέσα σε ένα σύστημα υπάρχει μια ιεραρχική οργάνωση. Εκείνος που 
βρίσκεται σε ανώτερη θέση π.χ. ο εκπαιδευτικός μέσα στην τάξη, έχει όλη την ευθύνη 
για να προκαλέσει τη συστημική αλλαγή. Η επικοινωνία είναι κυκλική και όχι γραμ-
μική και όσον αφορά το σχολικό περιβάλλον μια συμπεριφορά που προβληματίζει είναι 
ευκαιρία αλλαγής για τον ίδιο τον εκπαιδευτικό. Το πρόβλημα προκαλείται τόσο από 
τη συμπεριφορά όσο και από τις αντιδράσεις που διατηρούν ένα πρόβλημα. Στόχος του 
εκπαιδευτικού είναι να ανακαλύψει καινούριες ερμηνείες για τις αρνητικές συμπεριφο-
ρές που εκδηλώνονται και να εφαρμόσει τις ανάλογες τεχνικές της οικοσυστημικής 
προσέγγιση (Κόζυβα, 2007). Σύμφωνα με την τεχνική της Αναπλαισίωσης ο εκπαιδευ-
τικός λαμβάνει υπόψη τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν τη συμπεριφορά τους τα «προ-
βληματικά» άτομα και είναι αυτός που θα αλλάξει τη στάση του, άρα και τη συμπερι-
φορά του. Όταν σε μια συμπεριφορά αποδίδουμε θετικές αξίες και αναγνωρίζουμε την 
ικανότητά του μαθητή σε κάποιον τομέα, αναμένεται να συνεργαστεί μαζί μας. Η τε-
χνική του Θετικού Κινήτρου στηρίζεται στην αξιολόγηση, δηλ. αν μια πράξη θεωρείται 
θετική ή αρνητική και στην απόδοση λειτουργικών κινήτρων σε μια αρνητική 
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συμπεριφορά. Ο δάσκαλος π.χ. που έχει να αντιμετωπίσει ένα μαθητή που πετάγεται 
συνέχεια μέσα στην τάξη, αν δώσει την ερμηνεία ότι το κάνει γιατί ενδιαφέρεται για το 
μάθημα, τότε ο ίδιος ο εκπαιδευτικός θα νιώσει διαφορετικά και θα αλλάξει και η συ-
μπεριφορά του. Η ανάδειξη της αλτρουιστικής πλευράς μιας συμπεριφοράς και η αντί-
ληψη ότι η συμπεριφορά του μαθητή προσφέρει στον ίδιο και στους άλλους, αναφέρε-
ται στην τεχνική της Υποδήλωσης των Θετικών Λειτουργιών του Οικοσυστήματος. 
Βασικός στόχος του εκπαιδευτικού δεν είναι η αλλαγή της προσωπικότητας του «δύ-
σκολου» μαθητή, αλλά η αλλαγή της προβληματικής συμπεριφοράς του. Η τεχνική της 
Ενδυνάμωσης της Άσχημης Συμπεριφοράς σε διαφορετικό τόπο και χρόνο στηρίζεται 
στην πεποίθηση ότι κάθε συμπεριφορά είναι χρήσιμη, αλλά σε διαφορετικό πλαίσιο. 
Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η συνεργασία και η κατανόηση. Τέλος, με την τε-
χνική της Κερκόπορτας όπου επηρεάζει κάποιος έμμεσα την προβληματική κατά-
σταση, ο εκπαιδευτικός οφείλει να ανακαλύψει τις δυνατές πτυχές της προσωπικότητας 
του μαθητή και έτσι να δημιουργηθεί μια σχέση ευνοϊκή (Κόζυβα, 2007). Για πολλούς 
είναι εύκολο να χρησιμοποιούν αυτή την τεχνική και μοιάζει σαν μια πολιορκητική 
μηχανή που μπαίνει στο άτομο από την πίσω πόρτα. Τα θετικά σχόλια για το άτομο και 
όχι για την προβληματική συμπεριφορά είναι μια έμμεση παρέμβαση με θετικές αλλα-
γές. 

Γνωστικό Συμπεριφοριστική θεωρία 
 

Η Γνωστικό Συμπεριφοριστική Θεωρία χρησιμοποιεί τεχνικές που έχουν άμεση εφαρ-
μογή στην πράξη με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η τεχνική της Λεκτικής Αυ-
τοκαθοδήγησης είναι ένας οδηγός για την εκμάθηση μιας συγκεκριμένης δεξιότητας. 
Ολοκληρώνεται μέσα από πέντε καθοδηγητικά στάδια και έχει εφαρμοστεί με μεγάλη 
επιτυχία σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και υπερκινητικότητα. Στο πρώτο στάδιο 
χρησιμοποιούμε το πρότυπο μίμησης, όπου ο εκπαιδευτικός δρα παραδειγματικά εκ-
φράζοντας τις σκέψεις του. Στο δεύτερο στάδιο της ετεροκαθοδήγησης ο μαθητής α-
κολουθεί τις οδηγίες του δασκάλου. Στο τρίτο βήμα έχουμε την λεκτική αυτοκαθοδή-
γηση που γίνεται με εμφανή τρόπο. Ακολουθεί το στάδιο της σιωπηλής αυτοκαθοδή-
γησης όπου ο μαθητής ψιθυρίζει τις οδηγίες και τέλος, στο πέμπτο και τελευταίο με 
την εσωτερική αυτόκαθοδήγηση, η δραστηριότητα εκτελείται ενώ ο μαθητής σκέφτε-
ται τι πρέπει να κάνει. Η τεχνική της Επίλυσης Ψυχοκοινωνικών Προβλημάτων βοη-
θάει το παιδί να μάθει πως να σκέφτεται και όχι τι να σκέφτεται. Οι γνωσιακές συμπε-
ριφοριστικές προσεγγίσεις υποστηρίζουν ότι οι συγκρούσεις οφείλονται σε προβλημα-
τικές συμπεριφορές που προέρχονται από προβληματικές σκέψεις (Κολιάδης, 2010). 
Είναι πολύ σημαντικό ο εκπαιδευτικός να βοηθάει το παιδί να ανακαλύπτει τη «φύση» 
του προβλήματος. Η γενική αναφορά στο πρόβλημα, ο ορισμός του προβλήματος, ο 
προσδιορισμός συγκεκριμένων στόχων, η εύρεση εναλλακτικών λύσεων, η εφαρμογή 
λύσης και η επαλήθευση είναι βήματα όπου εφαρμόζονται σε συνεργασία με τον εκ-
παιδευτικό και το μαθητή (Θεοδωράκης, Χατζηγεωργιάδης & Ζουρπμπάνος, 2015). 
Τέλος, η τεχνική της Αυτοδιαχείρισης της Συμπεριφοράς είναι ένα πρόγραμμα που 
λαμβάνει μέρος στο σχολικό περιβάλλον από τον εκπαιδευτικό, σε συνεργασία με ει-
δικούς και στόχο έχει τη βελτίωση των σχολικών-κοινωνικών δεξιοτήτων του μαθητή, 
με τη δική του προσπάθεια. Στη πρώτη φάση το άτομο καθορίζει τους στόχους του 
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μέσα σε επιτρεπτά όρια. Κατόπιν, με τον εσωτερικό διάλογο ο μαθητής καθοδηγείται 
να πραγματοποιήσει τον στόχο του και στη τρίτη φάση καταλήγει στην αυτό-αξιολό-
γηση. (Κολιάδης, 2010). 
 

Ανθρωπιστική Προσέγγιση 
 

Από τη δεκαετία του ’60, η Ανθρωπιστική Προσέγγιση άρχισε να έχει κυρίαρχη θέση 
στο εκπαιδευτικό σύστημα. Η φιλοσοφία της υποστήριζε ότι το άτομο ως σύνολο συμ-
μετέχει στην ανάπτυξη του και όχι μόνο με την νόησή του (Κολιάδης, 2010). Χρησι-
μοποίησε μια σειρά από τεχνικές όπως η Αποσαφήνιση Αξιών όπου οι μαθητές καλού-
νται να αναπτύξουν και να ακολουθήσουν μια σειρά από αξίες και συμπεριφορές, οι 
οποίες θα τους βοηθήσουν να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να παίρνουν αποφάσεις 
με σιγουριά. Επίσης, η Προσομοίωση κατά την οποία αξιοποιείται ένα πραγματικό ε-
πεισόδιο στο σχολείο ή ένα λογοτεχνικό κομμάτι και δημιουργείται από τα παιδιά ένα 
σενάριο για δραματοποίηση ώστε να προβληματίζονται πάνω σε αυτό και να αντιδρούν 
ανάλογα. Η διδασκαλία της επικοινωνίας επιτυγχάνεται μέσα από τις Ασκήσεις Επι-
κοινωνίας. Η ενεργητική ακρόαση, η σωστή αποκωδικοποίηση των μηνυμάτων και οι 
διευκρινιστικές ερωτήσεις είναι σημαντικές τεχνικές επικοινωνίας. Η Λήψη Αποφά-
σεων των πιο κατάλληλων σε προβληματικές καταστάσεις μπορούν να αποδειχθούν 
αποτελεσματικές. Αρχικά, γίνεται περιγραφή του προβλήματος, αναγνώριση του κα-
λύτερου αποτελέσματος, παρατίθενται οι πιθανοί τρόποι λύσης, συζητιούνται οι συνέ-
πειες από κάθε λύση και γίνεται η επιλογή μιας τελικής απόφασης. Τέλος, η Συνεργα-
τική Μάθηση η οποία διδάσκει την ομαδικότητα, τη φιλία, την αποδοχή ευθυνών και 
την προσπάθεια συνεργασίας, αποτελούν σημαντικά εργαλεία της Ανθρωπιστικής προ-
σέγγισης (Κολιάδης, 2010). 
 

Ολιστικό Πρόγραμμα Παρέμβασης 
 

Το Ολιστικό Πρόγραμμα Παρέμβασης θεωρείται απαραίτητο για την ενίσχυση της ψυ-
χικής ανθεκτικότητας του ατόμου και για την προαγωγή των θετικών και ουσιαστικών 
σχέσεων στο χώρο του σχολείου (Χατζηχρήστου, 2015). Ακολουθεί μια πολυδιάστατη 
οπτική όπου κάθε περίπτωση την εξετάζει ολιστικά, δηλ. στην τάξη, στο σχολείο και 
στην οικογένεια. Το Ολιστικό Πρόγραμμα Παρέμβασης συνδυάζει την ατομική συμ-
βουλευτική των μαθητών, όπου κρίνεται αναγκαίο, τη συμβουλευτική δασκάλων και 
οικογένειας. Η συνεργασία εκπαιδευτικού και γονέα θεωρείται απαραίτητη αλλά και 
οι πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών, σε συνδυασμό με τις διαισθητικές τους ικανότη-
τες για το πώς θα σχεδιάσουν μια παρέμβαση είναι καθοριστικές. Το συγκεκριμένο 
μοντέλο στηρίζεται σε ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις και πολυάριθμες μελέτες. Ένα 
παιδί με συμπεριφορικά προβλήματα είναι ένα παιδί με συναισθηματικά προβλήματα. 
Οι σχέσεις του παιδιού με τα μέλη της οικογένειάς του και οι εμπειρίες που έχει μέσα 
σ αυτήν, επιδρούν σημαντικά στη ποιότητα των κοινωνικών και διαπροσωπικών του 
σχέσεων. Οι συναισθηματικές συγκρούσεις ελέγχονται όταν τα άτομα φτάνουν σε αυ-
τογνωσία, τονώνουν την αυτοπεποίθηση τους και αναπτύσσουν ισχυρούς δεσμούς με 
τον εκπαιδευτικό και τον σύμβουλο. (Κουρκούτας, 2007). 
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Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή 

 
Η Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή ενδιαφέρεται για την ολόκληρη της προσω-
πικότητας του παιδιού, την υγιή αλληλεπίδρασή του με άλλα άτομα, καθώς και στην 
αυτονομία του. Η επιτυχία του προγράμματος στηρίζεται στην Αυτοδιαχείριση δηλ. να 
μπορεί κάποιος να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του, όπως το άγχος, τις παρορμήσεις 
του και να θέτει προσωπικούς και μαθησιακούς στόχους. Στη Διαχείριση Σχέσεων τα 
παιδιά καλούνται να δημιουργούν και να διατηρούν σωστές σχέσεις με υπομονή και 
συνεργασία, ζητώντας βοήθεια όποτε χρειάζεται. Η Κοινωνική Επίγνωση βοηθάει τα 
άτομα να δουν μια κατάσταση από την οπτική γωνία του άλλου και να αντιληφθούν τις 
ομοιότητες και διαφορές στις διάφορες απόψεις. Η Υπευθυνότητα στη Λήψη Αποφά-
σεων προβάλλει τις κατάλληλες κοινωνικές παραδοχές, λαμβάνοντας υπόψη το σεβα-
σμό προς τον άλλο και τις πιθανές συνέπειες μιας πράξης που στόχο έχουν την εύρυθμη 
λειτουργία του σχολείου (Κολιάδης, 2010). Στόχοι της κοινωνικής συναισθηματικής 
αγωγής είναι η αρχική μάθηση να παραμείνει μέσα στο πέρασμα του χρόνου, σε όλες 
τις καταστάσεις που αντιμετωπίζουν οι μαθητές, αλλά και η σχολική τους επιτυχία. 
Μέσα από κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό και στρατηγικές οι εκπαιδευτικοί βοηθούν 
τους μαθητές να αναπτύξουν κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες. Κάποια προ-
γράμματα επικεντρώνονται σε ειδικά θέματα όπως στην πρόληψη της χρήσης ουσιών, 
του ηλεκτρονικού υπολογιστή, αλλά και στην εξειδίκευση των εκπαιδευτικών (Χατζη-
χρήστου, 2015). 
 

Προσέγγιση σε πολυπολιτισμικό πλαίσιο 
 

Τις τελευταίες δεκαετίες τα διάφορα ρεύματα εθνικοπολιτισμικών ομάδων στις χώρες 
υποδοχής δημιούργησαν μια άλλη πραγματικότητα. Το Ελληνικό σχολείο θεωρείται 
πολυπολιτισμικό καθώς φιλοξενεί μαθητές με διαφορετική πολιτισμική ταυτότητα. Η 
εκπαίδευση μέσα από τα ποικίλα εκπαιδευτικά και παρεμβατικά προγράμματα προ-
σπαθεί να οδηγήσει τους μαθητές σε ένα κλίμα αλληλοαποδοχής και αλληλεγγύης. 
Προετοιμάζει τα παιδιά να έρχονται καθημερινά σε επαφή με το «διαφορετικό», να το 
ανακαλύπτουν και να το αποδέχονται. Αν και η ιστορία μας έχει διδάξει ότι οι Έλληνες 
δε χαρακτηρίζονται από ρατσιστική συμπεριφορά, κατά καιρούς υπήρξαν κάποια έ-
ντονα φαινόμενα ρατσισμού στο χώρο του σχολείου. Κατά τον Esinger (1998) το δια-
πολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευσης πρέπει να χαρακτηρίζεται από τέσσερις βασικές αρ-
χές, την ενσυναίσθηση, την αλληλεγγύη, τον διαπολιτισμικό σεβασμό και την εναντί-
ωση στον εθνικιστικό τρόπο σκέψης. Οι δεξιότητες του εκπαιδευτικού σε μια πολυπο-
λιτισμική τάξη παίζουν καθοριστικό ρόλο. Ο ίδιος πρέπει να διαθέτει ευαισθησίες, αυ-
τοκριτική, γνώσεις και να αποτελεί το μοχλό στήριξης ενός αλληλεπιδραστικού και 
συνεργατικού περιβάλλοντος. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Ονούρ, Τουρ-
κικής καταγωγής μαθητή της έκτης τάξης. Αντιμετώπιζε προβλήματα μαθησιακά στο 
σχολείο του δεν υπήρχε τάξη υποδοχής και εντάχθηκε σε πρόγραμμα ενισχυτικής δι-
δασκαλίας. Αρχικά, παρουσίαζε προβλήματα προσαρμογής καθώς είχε δυσκολίες στην 
προφορική επικοινωνία. Ωστόσο, μέσα σε λίγο καιρό έγινε επικοινωνιακός χάρη στις 
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προσπάθειες του δασκάλου του, αλλά τελικά έφτασε στο άλλο άκρο, με αποτέλεσμα 
να γίνει ενοχλητικός. Οι τιμωρίες και η στέρηση προνομίων από μέρους του δασκάλου 
δεν είχαν αποτέλεσμα. Ο εκπαιδευτικός εξέτασε την Οικοσυστημική προσέγγιση και 
εφάρμοσε την τεχνική της Κερκόπορτας με πολύ θετικά αποτελέσματα. Του ανέθεσε 
εργασίες που δε μπορούσε άλλος να κάνει. Υπογράμμιζε λέξεις και φράσεις που έπρεπε 
να τις καταλαβαίνει και να τις μεταφράζει στη μητρική του γλώσσα. Η ικανοποίηση 
που ένιωθε ο μαθητής από αυτή την εργασία τον έκανε να ξεχάσει την προηγούμενη 
συμπεριφορά του (Κολιάδης, 2010). 
 

Γονείς και εκπαιδευτικοί 
 

Η αγωγή των παιδιών είναι συμμετοχική υπόθεση. Η επικοινωνία σχολείου και οικο-
γένειας και η συνεργασία τους καθορίζουν την πορεία της επιτυχίας των παιδιών και 
την ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους. Γονείς και εκπαιδευτικοί έχουν κοινούς 
στόχους και προσπαθούν για το «καλό» του παιδιού, ωστόσο συχνά εμφανίζονται α-
ντιπαραθέσεις μεταξύ τους. Η επίτευξη της επικοινωνίας επιτυγχάνεται μέσα από τη 
γνώση του διαφορετικού, το σεβασμό της γνώμης του άλλου και την ειλικρινή πληρο-
φόρηση. Σημαντικοί παράγοντες για την ποιότητα της σχέσης γονέα και εκπαιδευτικού 
είναι η προσωπικότητα και η στάση του γονέα, η στάση που τηρεί το σχολείο, η ηλικία 
και η σχολική επίδοση του μαθητή (Καλανζτή-Αζίζι, 1994). Πώς μπορούν σχολείο και 
οικογένεια να προλάβουν την εμφάνιση ακραίων καταστάσεων συμπεριφοράς; Το σχο-
λικό και οικογενειακό περιβάλλον οφείλουν να είναι υποστηρικτικοί και η κοινή πο-
ρεία που θα ακολουθήσουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων, θα βοηθήσει το μαθητή 
να καταλάβει τι ακριβώς περιμένουν οι άλλοι από αυτόν. Κάθε περίπτωση πρέπει να 
αντιμετωπίζεται εξατομικευμένα. Η αναγνώριση ποικίλων τρόπων αντίδρασης πέρα 
από αυτούς που θεωρούνται αρνητικοί όπως η απομάκρυνση από την πηγή του θυμού, 
προλαμβάνουν μια άσχημη συμπεριφορά και επιφέρουν θετικά αποτελέσματα. Πάνω 
από όλα γονείς και εκπαιδευτικοί πρέπει να αποτελούν πρότυπα συμπεριφοράς για τους 
μαθητές. Υπάρχουν πολλοί τρόποι αντιμετώπισης ενός προβλήματος αλλά κάποιες φο-
ρές ο πιο σύντομος βρίσκεται υπό την καθοδήγηση του ειδικού (Herbert, 1996). 
 

Συμπεράσματα 
 

Μελετώντας τη βιβλιογραφία και αντλώντας στοιχεία από σύγχρονες έρευνες συμπε-
ραίνουμε ότι οι πιο συχνές μορφές παραβατικής συμπεριφοράς στη σύγχρονη εκπαί-
δευση είναι η μη συμμόρφωση στους κανόνες της τάξης, η λεκτική και η σωματική 
βία. Η άρνηση για το μάθημα, οι ενοχλητικοί θόρυβοι, η έλλειψη σοβαρότητας και 
σεβασμού απέναντι στον εκπαιδευτικό και στους συνομήλικους, τα ενοχλητικά σχόλια 
εις βάρος των άλλων, είναι στοιχεία συμπεριφοράς που προβληματίζουν το σχολικό 
πλαίσιο (Αρτινοπούλου, Μπάρμπαλης & Νικολόπουλος, 2016). 

Η έρευνα των klassen & Chiou (2010), έδειξε πως ο τρόπος με τον οποίο οι εκπαιδευ-
τικοί διαχειρίζονται τα «προβλήματα» της τάξης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το 
φύλο στο οποίο ανήκουν. Οι γυναίκες εκδηλώνουν περισσότερο άγχος από τους άντρες 
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και επομένως διαφέρουν και οι απόψεις τους και ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουν 
τις καταστάσεις. 

Η αρνητική στάση των γονέων απέναντι στο εκπαιδευτικό σύστημα και ειδικότερα σε 
συγκεκριμένες προσωπικότητες εκπαιδευτικών εντείνουν τα φαινόμενα ανυπακοής και 
λεκτικής βίας (Kyriacou et all, 2007). Αλλά και το γεγονός ότι πράγματι κάποιοι εκ-
παιδευτικοί αδυνατούν να αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις και να επιβληθούν 
στους μαθητές τους, είναι παράγοντες που επιτρέπουν την εκδήλωση αρνητικών συ-
μπεριφορών. 

Πρόσφατη έρευνα στο χώρο του σχολείου έδειξε ότι προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να 
τροποποιήσουν τη συμπεριφορά των μαθητών προβάλλουν τις θετικές πλευρές της 
προσωπικότητάς τους, τούς παροτρύνουν για εναλλακτικές συμπεριφορές και αναθέ-
τουν ρόλους. Συχνά χρησιμοποιείται η λεκτική επίπληξη και η ενημέρωση του γονέα. 
Η αποβολή από την τάξη ή το σχολείο εφαρμόζεται σε έντονες συμπεριφορές, στις 
μεγαλύτερες τάξεις. Οι εκπαιδευτικοί ελάχιστα απευθύνονται σε ειδικούς, όπως είναι 
οι κοινωνικοί λειτουργοί και οι ψυχολόγοι, εφόσον δεν είναι και διαθέσιμοι στο χώρο 
των περισσότερων σχολείων (Θάνος, 2016). 

Ο ρόλος του σχολικού ψυχολόγου έχει προληπτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα που 
στοχεύει στην ενδυνάμωση των ομαδικών σχέσεων και στη λειτουργική αντιμετώπιση 
των δυσκολιών που προκύπτουν. Εργάζεται σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο με τα παι-
διά, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Μέσω της παρατήρησης, της συνέντευξης 
και των ψυχομετρικών εργαλείων κάνει τις απαραίτητες αξιολογήσεις εκείνων των μα-
θητών που χρήζουν βοήθειας. Επίσης, παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στις οικο-
γένειες των μαθητών και στους εκπαιδευτικούς και συνεργάζεται με άλλες ψυχολογι-
κές και κοινωνικές υπηρεσίες. Τέλος, οργανώνει και εφαρμόζει ατομικά και ομαδικά 
προγράμματα παρέμβασης για την προαγωγή της ψυχικής υγείας των μαθητών. (Χα-
τζηχρήστου, 2015). 

Σύμφωνα με τον Lipman (2013) τα παιδιά ξεκινούν το σχολείο γεμάτα ζωντάνια και 
ενθουσιασμό και στη συνέχεια τα συναισθήματα αυτά φθίνουν σημαντικά. Το παιδί 
ανακαλύπτει από τις πρώτες κιόλας τάξεις του δημοτικού ότι το σχολείο είναι ένα α-
πόλυτα δομημένο περιβάλλον, το οποίο δεν αναζωογονεί τους μαθητές αλλά τελικά 
τους κάνει παθητικούς, απενεργοποιώντας τη δημιουργικότητα που διαθέτουν. 
(Lipman, 2013). 

Η εκπαίδευση οφείλει να γίνει το μέσο με το οποίο ο μαθητής θα μπορεί να διερευνά 
τον κόσμο και τον εαυτό του και να προσεγγίζει τις προβληματικές καταστάσεις με 
ευσυνειδησία και προβληματισμό. Το σχολείο συμβάλλει στην ανάπτυξη της αυτονο-
μίας όχι με την έννοια του ατομισμού, αλλά στην δημιουργία μιας ορθότερης κρίσης 
που θα βοηθήσει τον μαθητή να ανταπεξέλθει στις τυχόν δύσκολες καταστάσεις της 
ζωής. Ο εκπαιδευτικός καλείται να γνωρίζει την προσωπικότητα του κάθε μαθητή, να 
γνωρίζει πως λειτουργεί η ομάδα της τάξης του, πώς αλληλοεπιδρούν τα μέλη της και 
το ρόλο που έχει ο καθένας σε αυτή. Τα τελευταία χρόνια τα προγράμματα ψυχικής 

136

 
_____________________________________________________________________________________________________ 
EducatioNext

 
 

Τεύχος 1ο - Ιανουάριος 2019



υγείας και κοινωνικής συναισθηματικής αγωγής, συμβάλλουν σημαντικά στην ενδυνά-
μωση της συλλογικότητας της σχολικής ομάδας, στην ενδυνάμωση των σχέσεων εκ-
παιδευτικών και γονέων και στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου (Lipman, 2013).. 

Ο αναστοχασμός του μαθητή αλλά και του εκπαιδευτικού σε συνδυασμό με την εφαρ-
μογή επιστημονικών μεθόδων και τεχνικών, δείχνουν το δρόμο προς την επίλυση δυ-
σκολιών. Η δια βίου επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η εποικοδομητική σχέση τους με 
τους γονείς και η αναζήτηση βοήθειας από ειδικούς, όπως και οι θετικές προσδοκίες 
για το μέλλον, είναι καθοριστικοί παράγοντες που συμβάλλουν σημαντικά στη θετική 
έκβαση των σχολικών προβλημάτων (Lipman, 2013). 

Μέσα από τις σύγχρονες ανάγκες που υπάρχουν στο σχολικό περιβάλλον προκύπτει η 
σπουδαιότητα της δια βίου μάθησης των εκπαιδευτικών και η εφαρμογή σύγχρονων 
διδακτικών και παιδαγωγικών μοντέλων, όπως είναι η αλληλοπαρατήρηση της διδα-
σκαλίας και η ανταλλαγή καλών πρακτικών. Από μελέτες έχει διαπιστωθεί ότι οι ση-
μαντικοί τομείς στους οποίους υστερούν ακαδημαϊκά οι εκπαιδευτικοί είναι η Συμβου-
λευτική και η Διδακτική Μεθοδολογία. Κατά συνέπεια, σε μελλοντικές έρευνες θα είχε 
μεγάλο ενδιαφέρον η διερεύνηση των κινήτρων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη 
σύγχρονη εποχή. Ποιες επιλογές υπερτερούν, κατά πόσο νιώθουν καταρτισμένοι μετά 
την περάτωση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, με ποια συχνότητα εφαρμόζονται οι 
νέες γνώσεις στο σχολικό περιβάλλον και με ποιο βαθμό επιτυχίας (Kyriacou et al., 
2007). 

Η εφαρμογή ποιοτικής έρευνας τόσο στο εκπαιδευτικό προσωπικό όσο και στον μαθη-
τικό πληθυσμό θα έδινε χρήσιμες πληροφορίες για τα κίνητρα, που οδηγούν τους μα-
θητές σε αποκλίνουσες συμπεριφορές. Επίσης, θα καταγράφονταν οι απόψεις τους για 
τις «ποινές», πως αντιλαμβάνονται τις προβληματικές καταστάσεις που δημιουργού-
νται στο σχολείο και τι προτείνουν οι ίδιοι. 

Τέλος, σημαντικό θα ήταν να διερευνηθούν εναλλακτικοί τρόποι πρόληψης και αντι-
μετώπισης της σχολικής παραβατικότητας, με στόχο την καταπολέμηση και μείωση 
του φαινομένου της αποκλίνουσας συμπεριφοράς και την ανάπτυξη υγιών διαπροσω-
πικών και ομαδικών σχέσεων. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία μελετά τις παραμέτρους της λειτουργίας των Τμημάτων Ένταξης 
(ΤΕ), τόσο από την πλευρά της ειδικής αγωγής όσο και από την πλευρά της γενικής 
εκπαίδευσης, με στόχο τον εντοπισμό των βασικών προβλημάτων λειτουργίας και την 
αναζήτηση αποτελεσματικών προτάσεων για τη βελτίωση του θεσμού. To ΤΕ αποτελεί 
την πιο ολοκληρωμένη πρόταση για την προώθηση της ενταξιακής εκπαίδευσης στα 
ελληνικά, τυπικής κατεύθυνσης σχολεία. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στο πώς ικανοποι-
ούνται οι ανάγκες των μαθητών, στην έλλειψη συνεργασίας και μηχανισμών συντονι-
σμού, καθώς και στους παράγοντες που τα προκαλούν. Το ΤΕ λειτουργεί ως υποστη-
ρικτική δομή εκπαίδευσης για τους μαθητές και τις μαθήτριες με αναπηρία και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στο σχολείο. Οι μαθητές και μαθήτριες ανήκουν 
στο δυναμολόγιο της τάξης φοίτησης και για την εκπαίδευση τους συνεργάζονται και 
συμμετέχουν ισότιμα όσοι/ες εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας διδάσκουν στην 
τάξη φοίτησης και στο ΤΈ. Τα ΤΕ στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκαν με τον ν.2817/2000, 
υλοποιώντας τις διακηρύξεις της Salamanca, υιοθετώντας έτσι την προσέγγιση του συ-
μπερίληψης η οποία ενισχύθηκε με τον ν. 3699/2008. Μετά τη διακήρυξη της Sala-
manca (UNESCO, 1994), σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης των παιδιών με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στην Ελλάδα ψηφίζονται οι νόμοι 2817/2000 και 
3699/2008 περί ειδικής αγωγής- εκπαίδευσης, με βασικούς πυλώνες της νέας αντίλη-
ψης, τα ΤΕ.  

Λέξεις-Κλειδιά: Τμήμα Ένταξης, συνεκπαίδευση  

Αποσαφήνιση εννοιών 

Στο χώρο της Ειδικής Αγωγής, συναντούμε τους όρους «ένταξη» και «ενσωμάτωση», 
οι οποίοι πολλές φορές συγχέονται και παρουσιάζονται ως συνώνυμοι. Οι έννοιες έ-
νταξη και ενσωμάτωση στην ελληνική βιβλιογραφία θεωρούνται άμεσα ή έμμεσα ταυ-
τόσημοι (Τσιρανέλλης 2011). Σύμφωνα με τον Μπαμπινιώτη, «ένταξη» είναι η είσοδος 
προσώπου, χώρας κ.ά σε ένα σύνολο ώστε να αποτελεί οργανικό μέλος του, ενώ για 
τον όρο «ενσωματώνω» αναφέρεται ότι, καθιστώ κάτι αδιάσπαστο μέρος συγκροτημέ-
νου συνόλου (Μπαμπινιώτης 2002). Ο όρος «ένταξη» σηµαίνει τη συστηµατική τοπο-
θέτηση κάποιου µέσα σε κάτι άλλο και την ολοκλήρωση του υποκειμένου ως αυτοτε-
λούς, ακέραιου µέρους ενός ευρύτερου όλου (Ζώνιου-Σιδέρη 1998). Ο όρος «ενσωμά-
τωση» δηλώνει τη µονόδροµη προσκόλληση και εξοµοίωση κάποιου προς µια ολότητα 
(Ζώνιου-Σιδέρη 1998). Τον όρο «ένταξη» χρησιμοποιούμε για πολύ μεγαλύτερο χρο-
νικό διάστηµα για την περίθαλψη και την εκπαίδευση των ανθρώπων µε αναπηρίες, 
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ενώ παράλληλα µε τη σχολική ένταξη, γίνεται αναφορά και για κοινωνική και επαγ-
γελµατική ένταξη. Η «ένταξη» αποτελεί την αποδοχή µιας θέσης από ένα άτοµο ή µια 
κατηγορία ατόµων µέσα σε µια οµάδα, οι οποίοι έχουν διαφορετικά κοινωνικά, βιολο-
γικά, ψυχολογικά ή οικονοµικά χαρακτηριστικά, και την παροχή κάθε είδους βοήθειας 
µέσα και έξω από την οµάδα για τη διατήρηση της θέσης αυτής, καθώς και την από-
κτηση ρόλου ή ρόλων στο πλαίσιο αυτής της οµάδας. Ο όρος «ενσωµάτωση» σηµαίνει 
την αλληλοαποδοχή από ένα σύνολο ή µια οµάδα, ενός ατόµου ή µιας οµάδας και την 
ανάπτυξη σχέσεων, χωρίς την παροχή καµιάς ιδιαίτερης βοήθειας, είτε από την οµάδα 
είτε από οποιονδήποτε εξωτερικό παράγοντα, µε αποτέλεσµα την πλήρη απορρόφηση 
του ατόµου ή της οµάδας στις διαμορφούμενες σχέσεις (Ζώνιου-Σιδέρη 1998). Ο όρος 
«ενσωμάτωση» χρησιμοποιείται για να τονιστούν οι προσπάθειες που καταβάλλονται 
για την εξάλειψη της αποµόνωσης καθώς και της περιθωριοποίησης. Η διαφορά λοιπόν 
ανάμεσα στον όρο «ένταξη» και «ενσωμάτωση» είναι ότι στην ένταξη διατηρούνται τα 
αρχικά βασικά χαρακτηριστικά του ατόµου ή της οµάδας ατόµων, τα οποία αυξάνονται 
και μεταβιβάζονται σε διαρκώς ανερχόμενα επίπεδα ολοκλήρωσης, ενώ στην ενσωµά-
τωση εξαφανίζονται τα αρχικά βασικά χαρακτηριστικά, έχοντας αφοµοιωθεί από τα 
χαρακτηριστικά ενός ευρύτερου συνόλου.  

Ένας άλλος όρος ο οποίος έχει εισαχθεί τα τελευταία χρόνια στην επίσηµη ορολογία 
της Ειδικής Αγωγής είναι η «συμπεριληπτική εκπαίδευση». Ο όρος «συμπεριληπτική 
εκπαίδευση» αναφέρεται στην εκπαίδευση που συµπεριλαµβάνει όλους τους µαθητές, 
που λαµβάνει υπόψη τις ανάγκες και τη διαφορετικότητα όλων (Υφαντή & Ξενογιάννη 
2004). Η «συμπεριληπτική εκπαίδευση» αποτελεί μια προσπάθεια αντιμετώπισης των 
εμποδίων, που αποτρέπουν την συμμετοχή μαθητών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην 
εκπαίδευση. Τέτοιου είδους χαρακτηριστικά μπορεί να είναι η εθνικότητα, το φύλο, το 
κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο καθώς και η σωματική ή διανοητική αναπηρία. 
Παράλληλα η «συμπεριληπτική εκπαίδευση» περιλαμβάνει και την ανάπτυξη κατάλ-
ληλων πρακτικών και πολιτικών, ώστε τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να μπορούν να αντα-
ποκριθούν στη διαφορετικότητα των μαθητών και στην ισότιμη αντιμετώπισή τους. Η 
συμπερίληψη στην εκπαίδευση είναι έννοια ιδιαίτερα περίπλοκη, καθώς πρόκειται για 
μια συνεχή διαδικασία και όχι για έναν στόχο, που πρέπει να επιτευχθεί μέσα σε ένα 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αποτελεί μια φιλοσοφία στον εκπαιδευτικό χώρο που 
στοχεύει και καλεί τα σχολεία να παρέχουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευση σε όλους 
τους μαθητές και παράλληλα ασχολείται µε τις αιτίες, τον τρόπο, το χρόνο, τον τόπο 
και τα ενδεχόµενα αποτελέσµατα της εκπαίδευσης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών, µε 
τη διδασκαλία και τη συµµετοχή όλων εκείνων των ευάλωτων σε πιέσεις και αποκλει-
σμένων μαθητών καθώς και µε την πραγμάτευση των θεμελιωδών εκείνων ζητημάτων 
που εξετάζουν ποιοι πρέπει να περιλαμβάνονται και ποιοι να αποκλείονται από το εκ-
παιδευτικό σύστηµα. Στα πλαίσια της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης περιλαμβάνονται 
ακόμη θέματα σχετικά με την αύξηση της συμμετοχής των μαθητών, τον περιορισµό 
του αποκλεισµού τους από την πολιτιστική ζωή, τα αναλυτικά προγράµµατα και την 
ευρύτερη δραστηριότητα του σχολείου. Με την έννοια αυτή η συμπεριληπτική εκπαί-
δευση, καλείται να αντιμετωπίσει ζητήματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την 
κατάργηση των διακρίσεων και την ισότητα ευκαιριών. Οι αρχές της συμπεριληπτικής 
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εκπαίδευσης εστιάζουν στην κοινωνική δικαιοσύνη, αφού στα πλαίσια των δραστηριο-
τήτων και των στόχων της, η επιτυχία και η συμμετοχή δεν έχουν κοινωνικά, οικονο-
μικά, πολιτισμικά, κ.ά. κριτήρια.  

Ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σχολείο 

Στην Ελλάδα αρχίζει να γίνεται λόγος για τη σχολική ένταξη των παιδιών με ειδικές 
ανάγκες στο γενικό σχολείο μετά τη μεταπολίτευση. Στο Σύνταγμα του 1974 και στο 
άρθρο 16 αναφέρεται ότι και τα παιδιά με ειδικές ανάγκες «δικαιούνται δωρεάν παι-
δείας, καθ’ όλας τας βαθμίδας αυτής, εις τα κρατικά εκπαιδευτήρια». Η προετοιμασία 
για την υλοποίηση του θεσμού της σχολικής ένταξης περιλάμβανε ενέργειες που ξεκί-
νησαν με το Ν. 1143 / 1981 «Περί ειδικής αγωγής, ειδικής επαγγελματικής εκπαιδεύ-
σεως, απασχόλησης και κοινωνικής μερίμνης των αποκλινόντων εκ του φυσιολογικού 
ατόμων και άλλων τινών εκπαιδευτικών διατάξεων». Όμως, ο νόμος κατηγοριοποιούσε 
τους μαθητές σε φυσιολογικούς και αποκλίνοντες εκ του φυσιολογικού, με αποτέλεσμα 
να έχει δεχθεί πολλές επικρίσεις (Ζώνιου - Σιδέρη, 2000). Με το Ν. 1566 /1986 καταρ-
γήθηκε ο διαχωρισμός ανάμεσα στα παιδιά με και χωρίς ειδικές ανάγκες και γίνονταν 
αναφορές στη συστέγαση των ειδικών και των γενικών σχολείων, στη θεσμοθέτηση 
του προγράμματος της ειδικής τάξης, στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα 
ειδικής αγωγής, στη λειτουργία υποστηρικτικών υπηρεσιών με την πρόσληψη από το 
ΥΠΕΠΘ σχολικών ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, λογοθεραπευτών και άλλων 
ειδικών, καθώς και στην πειραματική εφαρμογή της πλήρους σχολικής ένταξης. Ο Ν. 
1566 χαρακτηρίζει τα μέχρι τότε γνωστά ως «αποκλίνοντα του φυσιολογικού άτομα» 
ως άτομα με ειδικές ανάγκες και ενθαρρύνει την ένταξή τους στο γενικό σχολείο. Ω-
στόσο, αναγνωρίζει την ένταξη ως σκοπό της ειδικής και όχι και της γενικής αγωγής 
και δεν προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εφαρμοστεί στο εκπαιδευτικό 
μας σύστημα (Πολυχρονοπούλου, 1999). Στις ειδικές τάξεις υπήρξαν σοβαρές ελλεί-
ψεις σε υποστηρικτικές δομές και παροχές (Λαμπροπούλου & Παντελιάδου, 2005) που 
οδήγησαν πολλούς μαθητές, ακόμα και χωρίς σοβαρές ειδικές ανάγκες, στα ειδικά σχο-
λεία τα οποία αντιμετώπιζαν προβλήματα όπως ελλείψεις σε ειδικευμένο προσωπικό, 
υπηρεσίες και προγράμματα. Το 1988 ψηφίστηκαν δύο νέοι Νόμοι: ο Ν. 1771, ο οποίος 
αναφερόταν στο σύστημα εισαγωγής των μαθητών με ειδικές ανάγκες στην Τριτοβάθ-
μια Εκπαίδευση και ο Νόμος 1824, ο οποίος θεσμοθετούσε την ενισχυτική διδασκαλία 
για τους μαθητές που παρουσίαζαν δυσκολίες μάθησης. Το 2000 ψηφίστηκε ο Ν. 
2817/2000, ο οποίος προωθεί την εφαρμογή της συνεκπαίδευσης και θεσμοθετεί τη 
λειτουργία των Κέντρων Διάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ). Ο 
Ν.2817/2000 μετονομάζει τις Ειδικές Τάξεις σε Τμήματα Ένταξης. Ιδρύονται επιπλέον 
νέα Τμήματα Ένταξης χωρίς να υπάρξει επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα 
ένταξης, ούτε σχεδιασμός νέων καινοτόμων Aναλυτικών Προγραμμάτων καθώς επίσης 
δεν διασφαλίζεται το αυτονόητο δηλαδή τη δημιουργία κατάλληλων διαμορφωμένων 
χώρων. Αργότερα με το Π.Δ.1319/τ.Γ/10.10.2002 παρέχεται η δυνατότητα στον ειδικό 
παιδαγωγό να υποστηρίζει τον μαθητή με αναπηρία στο πλαίσιο της γενικής τάξης και 
για πρώτη φορά αναφέρεται η από κοινού συνεργασία των δύο εκπαιδευτικών με στόχο 
τη λειτουργία συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος (Σούλης, 2007). Ο Ν. 3699 
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/2008 (αρ. 2) που αφορά την οργάνωση και τους στόχους της Ειδικής Αγωγής και Εκ-
παίδευσης αναφέρεται στην αντίστοιχη, προς τις δυνατότητές των μαθητών, ένταξη 
τους στο εκπαιδευτικό σύστημα, στην κοινωνική ζωή και στην επαγγελματική δραστη-
ριότητα καθώς και στην αλληλοαποδοχή, στην αρμονική συμβίωσή τους με το κοινω-
νικό σύνολο και την ισότιμη κοινωνική τους εξέλιξη. Όλα αυτά έχουν ως στόχο τη 
διασφάλιση της πλήρους προσβασιμότητας των μαθητών με αναπηρία, των εκπαιδευ-
τικών ή/και γονέων και κηδεμόνων αυτών, σε όλες τις κοινωνικές υποδομές και υπη-
ρεσίες. 

Τμήματα Ένταξης 

Σκοπός και λειτουργία των Τμημάτων Ένταξης 

Στο ΤΕ φοιτούν μαθητές με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ), για 
ορισμένες μόνο ώρες την εβδομάδα. Πρόκειται στην πλειοψηφία τους για μαθητές με 
μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς και χαμηλή σχολική επίδοση. Στα 
ΤΈ μπορούν να φοιτούν και μαθητές χωρίς γνωμάτευση από διαγνωστικό φορέα Ια-
τροπαιδαγωική Υπηρεσία (ΙΠΔ), ή το Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υπο-
στήριξης (ΚΕΔΔΥ), μετά από Υπεύθυνη Δήλωση - Αίτηση του γονέα και τη σύμφωνη 
γνώμη του σχολικού συμβούλου Ειδικής Αγωγής. Από τους μαθητές με αναπηρία ή με 
(ΕΕΑ που φοιτούν στις κανονικές τάξεις, ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε. προτείνει ορισμέ-
νους (ο μέγιστος αριθμός -σύμφωνα με το Ν.3699/2008- είναι 12 μαθητές) για υποστή-
ριξη στο Τ.Ε., ανάλογα με τη σοβαρότητα των ΕΕΑ τους, την ανάγκη για εξειδικευμένο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα, την ηλικία και την τάξη στην οποία φοιτούν και ανάλογα με 
τον αριθμό των μαθητών που έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει αποτελεσματικά 
(ΦΕΚ Β 449/2007, σ. 9390). 

Η εκπαίδευση στο ΤΕ διαφοροποιείται ανάλογα με την αναπηρία ή την ΕΕΑ, των μα-
θητών που φοιτούν σ’ αυτό. Βασίζεται στην άτυπη εκπαιδευτική αξιολόγηση που κάνει 
ο δάσκαλος της Ειδικής Αγωγής, λαμβάνοντας υπόψη και τις προτάσεις των εκπαιδευ-
τικών της γενικής τάξης, αλλά και τη διάγνωση που προέρχεται από ΙΠΔ ή από το 
ΚΕΔΔΥ και η οποία μεταξύ άλλων βασίζεται και σε ψυχοδιαγνωστικά τεστ. Η άτυπη 
εκπαιδευτική αξιολόγηση περιλαμβάνει τη διδακτική αξιολόγηση που αφορά όχι μόνο 
στην αξιολόγηση του μαθητή, αλλά και στην αξιολόγηση του διδακτικού περιβάλλο-
ντος που διαμορφώνεται από παράγοντες της τάξης, της διδασκαλίας και των διδακτι-
κών υλικών και μέσων. Με βάση την εκπαιδευτική αξιολόγηση, τις εισηγήσεις και προ-
τάσεις του ΚΕΔΔΥ καθορίζονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι και σχεδιάζεται το εξειδικευ-
μένο πρόγραμμα του μαθητή από τον εκπαιδευτικό του ΤE. Με σχετική απόφαση 
(ΦΕΚ Β 449/2007, σ. 9390) ορίζεται ότι ο εκπαιδευτικός του ΤΕ. πρέπει να συνεργά-
ζεται με τον εκπαιδευτικό της τάξης, ώστε να υπάρχει σύνδεση μεταξύ του κοινού και 
του εξειδικευμένου προγράμματος ως προς το περιεχόμενο και τον τρόπο υλοποίησής 
του. Η διδασκαλία στο ΤΕ μπορεί να γίνεται «ένας προς έναν» μεταξύ εκπαιδευτικού 
και μαθητή ή να λαμβάνει χώρα σε ολιγομελείς ομάδες μαθητών. Οι μαθητές με ανα-
πηρία ή ΕΕΑ. που φοιτούν στο ΤΕ είναι σαφώς λιγότεροι σε αριθμό από αυτούς της 
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Γενικής Τάξης, ενώ οι ρυθμοί διδασκαλίας και μάθησης είναι πιο χαλαροί και πιο αργοί 
από τους αντίστοιχους της Γενικής Τάξης, χωρίς φυσικά να υφίσταται ανταγωνισμός 
μεταξύ των μελών της ομάδας. Στο ΤΕ χρησιμοποιούνται πάρα πολλά εποπτικά μέσα 
και εναλλακτικοί τρόποι μάθησης, όπως παιδαγωγικό παιχνίδι, δραματοποίηση, μά-
θηση με υπολογιστή, διδασκαλία με χρήση αντικειμένων και εν συνεχεία μετάβαση 
στο εικονικό και συμβολικό επίπεδο.  

Η διδακτέα ύλη επιλέγεται και διαμορφώνεται από τον εκπαιδευτικό του ΤΕ, μετά από 
τροποποιήσεις και προσαρμογές σε εγχειρίδια και στο υλικό που έχει συγκεντρώσει 
(βιβλία, ασκήσεις, κάρτες, κ.ά) και δεν διατάσσεται κατά τάξη, βαθμίδα ή ηλικία, όπως 
συμβαίνει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, αλλά οργανώνεται σύμφωνα με τις 
ανάγκες του κάθε μαθητή με εξατομικευμένο πρόγραμμα. Κάποιες φορές ο εκπαιδευ-
τικός του Τ.Ε. χρησιμοποιεί το υλικό της γενικής τάξης, όπως το βιβλίο του μαθητή και 
το τετράδιο ασκήσεων, διαφοροποιημένο και προσαρμοσμένο στις εκπαιδευτικές ανά-
γκες του μαθητή, για να το βοηθήσει να καλύψει τα «κενά» του και να φτάσει το επί-
πεδο που απαιτείται από το Α.Π. της Γενικής Τάξης όπου φοιτά. Άλλες όμως φορές 
χρησιμοποιεί εντελώς διαφορετικό εκπαιδευτικό υλικό, όπως λίστες για γρήγορο διά-
βασμα, ασκήσεις ανάγνωσης για κατανόηση, ασκήσεις για τονισμό, για ορθή γραφή, 
υλικό που κατασκευάζει ο/η ίδιος/-α. Ο εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής μπορεί να χρη-
σιμοποιεί και το Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών Ειδικής Αγωγής (ΠΑ-
ΠΕΑ, Π.Δ 301/1996) με τα σχετικά διδακτικά εγχειρίδια («Δραστηριότητες Μαθησια-
κής Ετοιμότητας» και «Βιβλιοτετράδια του μαθητή») ή τα Αναλυτικά Προγράμματα 
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Π.Ι., 2003) και τα Διαφοροποιημένα Α.Π.Σ. για μα-
θητές με αναπηρία ή ΕΕΑ (Π.Ι., 2004). Ο χώρος στο οποίο στεγάζεται το ΤΕ διαφέρει 
από τις τάξεις της Γενικής Εκπαίδευσης. Έχει λιγότερα θρανία και περισσότερο επο-
πτικό υλικό, ενώ ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές και άλλες ανάγκες των μαθητών 
μπορεί να υπάρχει χώρος ανάπαυσης ή/και ανάγνωσης, κάποιο στρώμα, οπωσδήποτε 
Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο και προβολικό σύστημα αν είναι εφικτό και νησίδες 
αυτόνομης δραστηριότητας και εργασιών (απαραίτητες για μαθητές με ΔΕΠ-Υ και στο 
φάσμα του αυτισμού) 

Καθηκοντολόγιο των εκπαιδευτικών του ΤΕ 

Οι εκπαιδευτικοί του ΤΕ:  

− Αξιολογούν τους μαθητές για τη διερεύνηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών 
με βάση τις προτάσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί στο σύλλογο διδασκόντων από 
τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των τάξεων. Προκειμένου να εντάξουν τους μα-
θητές στο Τ.Ε., λαμβάνουν υπόψη τους τη σοβαρότητα των εκπαιδευτικών ανα-
γκών, την ανάγκη για εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, την ηλικία και την 
τάξη στην οποία φοιτούν οι προτεινόμενοι να παρακολουθήσουν το Τ.Ε., και τον 
αριθμό των μαθητών που έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν αποτελεσματικά 
και προτείνουν αυτούς που θα υποστηριχθούν από το τμήμα ένταξης με τεκμηριω-
μένη εισήγηση. 
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− Ενημερώνουν, σε συνεργασία με το διευθυντή του σχολείου, τους γονείς και κηδε-
μόνες του μαθητή σχετικά με τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες να γίνουν για 
να φοιτήσει στο Τ.Ε. Σε καμιά περίπτωση δεν αποκλείεται μαθητής από το Τ.Ε., αν 
οι γονείς του επιθυμούν τη φοίτηση του σε αυτό ακόμα κι αν και δεν έχει διάγνωση 
από τις αρμόδιες διαγνωστικές υπηρεσίες. Στις περιπτώσεις αυτές αρκεί σχετική 
εισήγηση από το σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής. 

− Συνεργάζονται με τον εκπαιδευτικό της τάξης, ώστε να υπάρχει σύνδεση μεταξύ 
του κοινό και του εξειδικευμένου προγράμματος ως προς το περιεχόμενο και τον 
τρόπο υλοποίησης του (π.χ. συνδιδασκαλία). Στόχος παραμένει η πλήρης ένταξη 
στο σχολικό περιβάλλον. 

− Ενισχύουν τη γενικότερη προσαρμογή των μαθητών του Τ.Ε. στο κοινό σχολικό 
περιβάλλον, με τη συμμετοχή τους σε ομάδες εργασίας, παιχνιδιών και άλλων δρα-
στηριοτήτων της σχολικής ζωής. 

− Μεριμνούν για την τακτική ενημέρωση του ατομικού φακέλου του κάθε μαθητή, ο 
οποίος φυλάσσεται σε ασφαλή χώρο με ευθύνη του διευθυντή του σχολείου. Ενδει-
κτικά ο φάκελος μπορεί να περιέχει: 

− Συνοπτικό οικογενειακό και κοινωνικό ιστορικό του μαθητή, 
− Γνωματεύσεις και αξιολογήσεις που αφορούν στις εκπαιδευτικές ανάγκες και δυ-

νατότητες του μαθητή, 
− Εισηγήσεις για την κατάρτιση του εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος. 
− Σε περίπτωση αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος (μετεγγραφή ή εγγραφή) ενημε-

ρώνεται η διεύθυνση της νέας σχολικής μονάδας. 
− Πληροφορούν και συμβουλεύουν τα μέλη της σχολικής κοινότητας για θέματα ει-

δικής αγωγής και συνεργάζονται με τους σχολικούς συμβούλους της περιφερείας 
τους και με το προσωπικό του οικείου ΚΕΔΔΥ. 

− Συντάσσουν και υποβάλλουν για θεώρηση στο σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής 
το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας και την ετήσια αξιολογική έκ-
θεση λειτουργίας του Τ.Ε. 

− Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε μαθητές συστεγαζόμενων σχολείων ή σε προ-
γράμματα παράλληλης στήριξης όμορου σχολείου ύστερα από εισήγηση του σχο-
λικού συμβούλου ειδικής αγωγής στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το σχολείο. 

Συμπεράσματα- Προτάσεις 

Το ΤΕ αποτελεί θεσμό στήριξης των αδύναμων μαθησιακά μαθητών όπου παιδιά με 
πιο σοβαρές δυσκολίες δεν έχουν θέση αλλά άπτονται ιατρικής ή ψυχολογικής παρέμ-
βασης. Με αυτόν τον τρόπο το ΤΕ φιλοξενεί παιδιά που δεν ανήκουν στην κατηγορία 
των παιδιών που ορίζονται από το νόμο ως παιδιά με «ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», 
με αποτέλεσμα να στερούνται την ευκαιρία ένταξής τους στο τυπικό σχολείο. Επιπλέον 
είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το σχεδιασμό κατάλληλης παρέμβασης από τον ειδικό 
παιδαγωγό να υπάρχει έγκυρη και έγκαιρη αξιολόγηση για όλα τα παιδιά που εγγρά-
φονται στο ΤΕ. 
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Η επιτυχημένη ένταξη δεν αποτελεί μια εύκολη διαδικασία. Προϋποθέσεις μιας επιτυ-
χούς ενταξιακής εκπαίδευσης φαίνεται να αποτελούν η σύγχρονη κτιριακή υποδομή, 
το μόνιμο εποπτικό υλικό, η συστηματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την α-
ποδόμηση παγιωμένων αντιλήψεων και την αναδόμηση νέων για τους μαθητές με ι-
διαιτερότητες καθώς και στην ανάληψη αναβαθμισμένων ρόλων. Βασική προϋπόθεση 
επίσης αποτελούν η εξειδίκευση για την εξατομικευμένη προσέγγιση κάθε μαθησιακού 
στυλ με ιδιαίτερες αδυναμίες αλλά και ξεχωριστές δυνατότητες, η θετική στάση όλης 
της σχολικής κοινότητας απέναντι στο θεσμό των ΤΕ., η ουσιαστική συνεργασία όλων 
των εμπλεκόμενων πλευρών, η στελέχωση των σχολικών μονάδων με εξειδικευμένους 
συνεργάτες, όπως σχολικό ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, λογοθεραπευτή. 

Σημαντικά θεωρούνται το άνοιγμα των σχολείων στην κοινότητα και η εμπλοκή των 
γονέων, η λειτουργία «δικτύων έρευνας» (Ainscow, 2007) στα σχολεία με δράσεις ό-
πως βιντεοσκοπημένες διδασκαλίες και η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο. Η θέσπιση 
δομών στήριξης από την Πολιτεία και η αναθεώρηση/ενίσχυση των υπαρχόντων (ΚΕ-
ΔΔΥ, Σχολικός Σύμβουλος ). Επίσης η αναδιαμόρφωση του Αναλυτικού Προγράμμα-
τος με την έννοια της παροχής ελευθερίας στους εκπαιδευτικούς στην ευελιξία χρόνου 
για τη διδασκαλία τους, στην τροποποίηση της ύλης ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες 
των μαθητών τους, στην επιλογή των διδακτικών εγχειριδίων, στην εισαγωγή εκπαι-
δευτικών προγραμμάτων για την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των μαθητών, την μεί-
ωση φαινομένων θυματοποίησης, την απόκτηση δεξιοτήτων από τους μαθητές ανά-
λογα με τα προσόντα και τις κλίσεις τους. Στα πλαίσια της σχολικής μονάδας βασική 
θέση πρέπει να κατέχει η ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων από τους ίδιους με τη 
μορφή εσωτερικής επιμόρφωσης ή με την καθοδήγηση δασκάλου-συντονιστή, καθώς 
και η καθιέρωση υποχρεωτικής διάγνωσης για κάθε μαθητή που εγγράφεται στο ΤΕ 
και η τακτική επαναξιολόγηση των μαθητών που φοιτούν στο ΤΕ για επανένταξή τους 
στην τάξη είναι προστατευτικοί παράγοντες για την επανένταξη των μαθητών που αρ-
χικά ενισχύθηκαν στο ΤΕ. 

Επίσης η εισαγωγή της μεθόδου της συνδιδασκαλίας με νομοθετική ρύθμιση, θα προ-
ωθήσει ουσιαστικά τις ενταξιακές πρακτικές. 
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	Σε ποιες καταστάσεις εμφανίζεται;
	α) πρόκειται για αποτέλεσμα κακοποίησης ή κακομεταχείρισης.
	β) δεν επιδεινώνεται ποτέ ή προκαλείται από κακοποίηση. Ακόμη και αν η SM και η «κακοποίηση» δεν σχετίζονται, ενδεχομένως να υπάρξουν και υπάρχουν παιδιά με SM τα οποία όντως υφίστανται κακομεταχείριση και των οποίων η κατάσταση επιδεινώνεται λόγω της...
	Θεωρίες –διαφοροδιάγνωση
	Γλωσσολογικά και συμπεριφοριστικά χαρακτηριστικά
	Ο τομέας της γλώσσας που θεωρείται ότι έχει πρόβλημα στην εκλεκτική αλαλία είναι η πραγματολογία, η οποία σχετίζεται με τη χρήση της γλώσσας για διαφορετικούς σκοπούς, όπως:
	 την ενημέρωση ή υποβολή αίτησης
	 αλλαγή της γλώσσας ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κατάστασης όπως και η γνώση του τρόπου με τον οποίο μιλάμε διαφορετικά σε διαφορετικούς ανθρώπους, και
	 ακολουθώντας τους κανόνες συνομιλίας να παραμείνουμε στο θέμα και να ξεκινήσουμε θέματα ενδιαφέροντος
	 Ο χαιρετισμός των ανθρώπων, η υποβολή αιτημάτων, η συσχέτιση γεγονότων και η αφήγηση ιστοριών είναι μόνο μερικά από τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με την διαταραχή αυτή.
	Επιπλέον τα γλωσσικά ελλείμματα9F  σχετίζονται κυρίως με την αποσαφήνιση γλώσσας, τις σύνθετες και πολύπλοκες προτάσεις, τη μέση διάρκεια του εκφωνήματος, την αφηγηματική γλώσσα και τη δυνατότητα να εκφράζονται οι σκέψεις προφορικά. Χρησιμοποιούν αρκε...
	Συμπεριφοριστικά χαρακτηριστικά
	Η εκλεκτική αλαλία ως διαταραχή άγχους ενέχει τη γενική και κοινωνική ανησυχία ως βασικά προβλήματα της10F  . Τα παιδιά με την διαταραχή περιγράφονται ως ανήσυχα, υποτακτικά, εξαρτημένα, ντροπαλά, επιφυλακτικά, φοβισμένα, αποσυρμένα και έχουν καταναγκ...
	Η διαταραχή συχνά ανακαλύπτεται όταν το παιδί πηγαίνει σχολείο και ο δάσκαλός παρατηρεί ότι η συμπεριφορά του δεν είναι τυπική. Οι γονείς συνήθως δεν συνειδητοποιούν ότι το παιδί τους έχει πρόβλημα προς τους άλλους ανθρώπους, αφού η ομιλία του στο σπί...
	Συνήθως τα παιδιά που έχουν την διαταραχή καταλήγουν να μιλάνε ψιθυρίζοντας στους εκπαιδευτικούς ή τους συνομηλίκους τους. Κάποια μπορεί να μην είναι καν σε θέση να διαχειριστούν το ψιθύρισμα και να «χάσουν» ολόκληρο το σχολικό έτος χωρίς να μιλούν μι...
	Η διαταραχή μπορεί να διαφέρει από το παιδί σε παιδί. Μερικές φορές κάποια παιδιά μπορούν να μιλούν με τους συνομηλίκους αλλά δεν μπορούν να μιλήσουν με τον δάσκαλό τους. Άλλα παραμένουν σιωπηλά με τους συνομηλίκους. Πολλά παιδιά ωστόσο απολαμβάνουν τ...
	Διαφοροδιάγνωση
	Κοινωνική φοβία: τα παιδιά με κοινωνική αγχώδη διαταραχή φοβούνται ότι θα κριθούν αρνητικά από τους άλλους. Η ίδια τους η ομιλία μπορεί να προκαλέσει άγχος, ή το να γράψουν, να φάνε ή να παίξουν μπροστά σε άλλους και εμφανίζεται συχνά με SM.
	Τα πράγματα γίνονται δύσκολα στην σχολική αίθουσα, που πρέπει να γνωρίζει ο εκπαιδευτικός πότε και πώς να ζητήσει από ένα παιδί με την διαταραχή να συμμετέχει στην τάξη. Σχετικές έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά έχουν την μεγαλύτερη επιτυχία όταν οι...
	Οι μαθητές με επιλεκτική αλαλία μπορεί να:
	 χρειάζονται να καθίσουν κοντά στον δάσκαλο ή σε έναν φίλο στην τάξη.
	 χρησιμοποιήσουν τη μη λεκτική επικοινωνία για να απαντήσουν σε ερωτήσεις (δείχνοντας, κουνώντας τα κεφάλια τους, χρησιμοποιώντας μπράβο με εκφράσεις του προσώπου κ.λπ.)
	 χρειάζονται προφορικές παρουσιάσεις από τον δάσκαλο ή να χρησιμοποιούν πρόσθετο εξοπλισμό (βίντεο ή φωτογραφίες που δημιουργούνται στο σπίτι)
	 πρέπει να εξετάζονται σε ειδικό, άνετο χώρο έξω από την τάξη
	 παρακολουθούν συνεδρίες λογοθεραπείας ή συμβουλευτικής
	 χρειάζονται μικρής διάρκειας παρεμβάσεις ή περιβάλλοντα μάθησης με μικρές ομάδες
	 χρειάζονται από τον νοσηλευτή του σχολείου φάρμακα αντιμετώπισης του άγχους
	 εμφανίζονται κοινωνικά απομονωμένοι και να διατρέχουν κίνδυνο εκφοβισμού
	 εμφανίζουν ψυχοσωματικά συμπτώματα πριν εισέλθουν στην σχολική αίθουσα όπως πονοκεφάλους, έμετο, διάρροιες
	Giddan, J. J. and Ross, G. J. (1997). Selective Mutism in Elementary School: Multidisciplinary Interventions Language, Speech, and Hearing Services in Schools Volume 28, Issue 2. Pages 127 - 133
	McInnes, A., Fung, D., Manassis, K., Fiksenbaum, L. & Tannock, R. (2004). Narrative Skills in Children With Selective Mutism: An Exploratory Study. American Journal of Speech-Language Pathology, Volume 13, Issue 4. Pages 304 - 315. November 2004
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