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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ηα πιαίζηα ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ Γηαθξαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΓΗ.Π.Μ..) «Αλάπηπμε δεμηνηήησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 

εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε γηα ηε δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ ζε καζεηέο κε ζχλζεηεο 

γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο θαη ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο», 

δηεμήρζε έξεπλα ε νπνία επηθεληξψζεθε ζηε δηεξεχλεζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ 

δηαρείξηζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ καζεηψλ κε ζχλζεηεο γλσζηηθέο, 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο. Ζ παξνχζα έξεπλα αλαθέξεηαη ζηε 

κειέηε πεξίπησζεο ελφο 11ρξνλνπ καζεηή κε ζχλζεηεο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο 

θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο πνπ παξαθνινπζνχζε ην γεληθφ δεκνηηθφ ζρνιείν κε  ηε 

κνξθή ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο θαζψο θαη ζηνπο ελήιηθεο πνπ αιιειεεπηδξνχζαλ 

κε ηνλ ίδην. Ζ έξεπλα πινπνηήζεθε κε ηελ εθαξκνγή ελφο ηνρεπκέλνπ Αηνκηθνχ 

Γνκεκέλνπ Δληαμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

(ΑΓΔΠΔΑΔ) γηα καζεηέο κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο (ΔΔΑ) (Γξνζηλνχ, 

2014). Ζ κεζνδνινγία ήηαλ κηθηή θαη απνηεινχληαλ απφ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά 

δεδνκέλα. Σα πνζνηηθά δεδνκέλα ζπλειέγεζαλ κε ηε ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ 

θιίκαθαο Likert θαη ηα πνηνηηθά θαηαγξάθεθαλ ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία 

παξαηήξεζεο, κεζνδνινγίαο παξέκβαζεο θαη ηελ εηδηθή δηδαθηηθή. Σα εξγαιεία ησλ 

παξαηεξήζεσλ πεξηιακβάλνπλ ηελ εκπεηξηθή παξαηήξεζε ηνπ καζεηή, ηνπο πίλαθεο 

ηεο άηππεο παηδαγσγηθήο αμηνιφγεζεο κέζσ ησλ Ληζηψλ Διέγρνπ Βαζηθψλ 

Γεμηνηήησλ (ΛΔΒΓ), ηνπ Πιαηζίνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο 

(Γξνζηλνχ, Μαξθάθεο, Υξεζηάθεο, & Μειάο, 2009), ηηο παξαηεξήζεηο γηα ηηο 

γεληθέο θαη ηηο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Σα εξγαιεία απνηέιεζαλ νη θαηαγξαθέο 

κε ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο (εηήζην, κεληαίν, 

εβδνκαδηαίν, εκεξήζην δηδαθηηθφ πξφγξακκα). Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο θξίλεηαη απαξαίηεην λα επηζεκαλζεί ε αλαγθαηφηεηα εηζαγσγήο 

ηεο δηδαζθαιίαο ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν ζε ζπλδπζκφ κε 

ηελ έληαμε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

δπζθνιηψλ ηνπ καζεηή κε ζχλζεηεο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο 

δπζθνιίεο. 

Λέμεηο θιεηδηά: Κνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ειεχζεξνο ρξφλνο, καζεηέο κε ζχλζεηεο 

γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο, ΑΓΔΠΔΑΔ 
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ABSTRACT 

Within the context of the Internship of International Program of Postgraduate Studies 

(IPPS) entitled  “The development of educational skills in special treatment and 

education for dealing with problems faced by students with complex cognitive, 

emotional and social difficulties and their families”, a case study was conducted 

which focused on the investigation of the social skills leisure management on students 

with complex cognitive, emotional and social difficulties. The present research refers 

to the the case of an 11 year old student with complex cognitive, emotional and social 

difficulties attending the general elementary school in the form of co-teaching and in 

adults who interact with him. The study was conducted by applying a Targeted 

Individual Structured Integrated Special Education Program for students with Special 

Educational Needs (TISISEPfSEN) (Drossinou, 2014). The methodology was mixed 

and referred to the collection of quantitative and qualitative data. Quantitative data 

were collected through questionnaires using the Likert scale and the qualitative data  

were recorded by the researcher’s participant observation. The instruments of 

observation included the informal pedagogical assessment through with Checklists of 

Based Skills (CBS) (Drossinou, Markakis, Christakis, & Melas, 2009), the 

Framework Curricula for Special Education (FCSE), and notes on the general and 

specific learning difficulties and the teaching plan (annual, monthly, weekly, daily 

curriculum). In addition, the program assessed by the use of the experiment. Under 

the assumptions and results of research, it is necessary to introduce the teaching of 

social skills in elementary school in conjunction with the integration of leisure 

management to address the difficulties of students with complex cognitive, emotional 

and social difficulties. 

 

Key words: Social skills, leisure time, students with complex cognitive, emotional 

and social difficulties, TISISEPfSEN 
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RIASSUNTO 

Nel quadro dell’ esercizio pratico, tirocinio del Programma Transnationale di Studi 

Post-laurea “Competenze relationali per insegnanti che interagiscono con alunni e 

famiglia con Bisogni Educativi Speciali (BES)”, e’ stata effettuata una ricerca la quale 

si e’ concentrata sullo studio degli studenti capacità di gestione del tempo libero 

sociali con complessa cognitive, emotive e sociale difficoltà. Questo lavoro riguarda 

lo studio di un caso di all’uno di 11 anni con complessi, cognitive, emotive e sociale 

difficoltà che frequentavo la scuola elementare generale, sotto forma di assistente 

insegnante e in adulti che interagivano con lei. La ricerca è stata effettuata con 

l'applicazione di uno Mirato, Individuale, Strutturato di Inserimento Programma di 

una Istruzione Speciale ed Insegnamento per bambini con BES (MISIPISIcBES) 

(Drossinou, 2014). La metodologia era mista ed era formata da dati di quantita’ e di 

qualita’. I dati di quantita’  sono stati raccolti con la un compilazione di un 

questionario della scala Likert. I dati di qualita’ sono stati registrati dall’ osservazione 

di participazione e le registrazioni di calendario. Gli strumenti per le osservazioni 

erano formati dall’ osservazione pratica dell’ alunno, le liste della valutatione 

pedagogica atipica tramite Le Liste di Controllo di Abilita’ Fondamentali (LCAF) 

(Drossinou, Markakis, Christakis, & Melas, 2009), del Quadro Analitico Del 

Programma Di Insegnamento Speciale (QADPDIS), le osservazioni delle difficulta’ 

generali e speciali d’ apprendimento e gli obiettivi didattici tramite il programma d’ 

(annuale, mensile, settimanale, giornaliero programma didattico). Inoltre, vi era una 

valutazione dello stesso programma utilizzando l'esperimento. Sotto le ipotesi e 

risultati della ricerca, è necessario introdurre l'insegnamento delle abilità sociali nella 

scuola elementare, in combinato disposto con l'integrazione di gestione per il tempo 

libero per affrontare le difficoltà degli studenti con cognitiva complessa, difficoltà 

sociali ed emotive. 

 

 

Parole chiave: Abilità sociali, tempo libero, gli studenti con cognitivi complessi, 

difficoltà emotive e sociali, QADPDIS 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Αθνξκή γηα ηελ ελαζρφιεζή κνπ κε ηα δεηήκαηα ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη 

ηδηαίηεξα κε απηά ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ζηάζεθε ε αιιειεπίδξαζε κε έλαλ καζεηή 

κε ζχλζεηεο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο (ΓΝΧΤΚΟΗ) 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο κνπ άζθεζεο ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαθξαηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΓΗ.Π.Μ..) «Αλάπηπμε δεμηνηήησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε γηα ηε δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ ζε 

καζεηέο κε ζχλζεηεο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο θαη ζηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο». Μέζα απφ ηε ζπζηεκαηηθή πνηνηηθή παξαηήξεζε θαη παξέκβαζε 

ζην καζεηή κε ζχλζεηεο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο, 

δηαπίζησζα φηη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ 

ηνπ καζεηή δελ αξθνχλ κφλν νη πξνζπάζεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ –θαη ηδηαίηεξα ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο- αιιά θαη ε ζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο θαη 

φιεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο.  

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο φζνπο ζπλέβαιαλ δεκηνπξγηθά ζηελ 

νινθιήξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη θπξίσο 

ηνπο γνλείο κνπ θαη ηελ νηθνγέλεηά κνπ, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο καζεηέο θαη ηνπο 

γνλείο ηνπ γεληθνχ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαζψο θαη ηνπο θαζεγεηέο Σξαπιφ Αληψλην, 

Παπαπέηξνπ άββα θαη Γξνζηλνχ Μαξία γηα ηελ πνιχηηκε θαζνδήγεζε θαη 

ππνζηήξημή ηνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ν
 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Γηα αξθεηέο δεθαεηίεο, νη εηδηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ 

ζεσξνχληαλ απνθιεηζηηθφο ηνκέαο εηδηθά εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, ην νπνίν 

εξγάδνληαλ θπξίσο εθηφο ηεο θνηλήο ζρνιηθήο ηάμεο. Με ηελ θαηάθηεζε ηεο 

ζρνιηθήο έληαμεο ησλ καζεηψλ κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο (ΔΔΑ) ζηα γεληθά 

ζρνιεία ζπλέβεζαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε δηδαζθαιία γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ.  Γπν απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο κνξθέο ηεο ζρνιηθήο έληαμεο 

ησλ καζεηψλ κε ΔΔΑ ζην γεληθφ ζρνιείν, απνηεινχλ νη ζεζκνί ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο 

θαη ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο. ηα δπν εληαμηαθά απηά πιαίζηα ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ 

ζαλ ζεζκνί 14 πεξίπνπ ρξφληα πινπνηνχληαη δηαθνξνπνηεκέλα δηδαθηηθά 

πξνγξάκκαηα κε βάζε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ (Γξνζηλνχ, 2001). 

Αλάκεζα ζηηο θαηεγνξίεο ησλ καζεηψλ κε ΔΔΑ πνπ θνηηνχλ ζηηο εληαμηαθέο 

δνκέο ηνπ γεληθνχ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, εληάζζνληαη θαη νη καζεηέο κε ζχλζεηεο 

ΓΝΧζηηθέο, Τλαηζζεκαηηθέο θαη ΚΟΗλσληθέο δπζθνιίεο (ΓΝΧΤΚΟΗ). Οη 

Οκνζπνλδηαθέο Αξρέο ησλ Αηφκσλ κε ΔΔΑ ηεο Ακεξηθήο (U.S. Department of 

Education, 2005) νξίδνπλ ηηο ζχλζεηεο ΓΝΧΤΚΟΗ δπζθνιίεο κε βάζε ην DSM – V,  

σο κηα θαηάζηαζε πνπ εκθαλίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα αθφινπζα 

ραξαθηεξηζηηθά επί καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ πνπ επεξεάδεη 

δπζκελψο ηελ εθπαηδεπηηθή επίδνζε ελφο παηδηνχ: 

1) Αδπλακία κάζεζεο πνπ δελ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί απφ λνεηηθφ θαη 

αηζζεηεξηαθφ παξάγνληα ή πξφβιεκα πγείαο 

2) Αδπλακία νηθνδφκεζεο ή δηαηήξεζεο ηθαλνπνηεηηθψλ δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ κε ζπλνκηιήθνπο θαη εθπαηδεπηηθνχο 

3) Αθαηάιιειεο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο ή αηζζήκαηα ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο 

4) Γεληθή δηάρπηε δηάζεζε δπζηπρίαο ή θαηάζιηςεο 

5) Σάζε εκθάληζεο ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ ή θφβσλ πνπ ζπλδένληαη κε 

πξνζσπηθά ή ζρνιηθά πξνβιήκαηα (U.S. Department of Education, 2005). 

 Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ησλ ΔΔΑ είλαη πηζαλφηεξν λα παξνπζηάζεη 

πξνβιήκαηα ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε δεδνκέλνπ ηνπ απμεκέλνπ θηλδχλνπ γηα 
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αληηθνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο φπσο πξνθιεηηθή θαη επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, 

ππεξδξαζηεξηφηεηα θαη εθθνβηζκφ (Smith, Pepler, & Rigby, 2004; Reid, Gonzalez, 

Nordness, Trout, & Epstein, 2004). Ζ ίδηα θαηεγνξία ΔΔΑ εκθαλίδεη έλα κάιινλ 

κνλαδηθφ δίιεκκα, φηη δειαδή ζε αληίζεζε κε ηηο παξαηεξήζηκεο ζπκπεξηθνξέο ησλ 

άιισλ ΔΔΑ, γηα παξάδεηγκα ηεο δπζιεμίαο, νη ζχλζεηεο ΓΝΧΤΚΟΗ δπζθνιίεο 

δηαθφπηνπλ ηελ αθαδεκατθή πξφνδν, εκπνδίδνπλ ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγία θαη 

απνζηαζεξνπνηνχλ ην ζεηηθφ θαη αζθαιέο ζρνιηθφ πεξηβάιινλ φρη κφλν γηα ην ίδην ην 

παηδί, αιιά, επίζεο θαη γηα ηνπο άιινπο καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη 

απνηεινχλ κάξηπξεο ή απνδέρνληαη ηηο παξαπάλσ πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο (Jull, 

2008). Παξφιν πνπ νη εθπαηδεπηηθνί θαηαβάιινπλ νπζηαζηηθέο πξνζπάζεηεο 

πξφιεςεο ησλ πξνβιεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ καζεηψλ πνπ δηαγηγλψζθνληαη κε 

ζχλζεηεο ΓΝΧΤΚΟΗ δπζθνιίεο, είλαη δχζθνιν λα παξαβιέςνπλ ηηο αξλεηηθέο 

εεπηπηψζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ην εμσζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Ζ ζπκκεηνρή ησλ 

παηδηψλ κε ΔΔΑ ζε δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ είλαη ζπγθξηηηθά 

πεξηνξηζκέλε ζε ζρέζε κε παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο (Solish, Perry & Mines, 2010). 

Απηφ νθείιεηαη αθ’ ελφο ζηελ αδπλακία ζχλαςεο θαη δηαηήξεζεο θηιηθψλ ζρέζεσλ 

ησλ παηδηψλ κε ΔΔΑ έλαληη ησλ παηδηψλ κε ηππηθή αλάπηπμε (Guralnick, Gottman, & 

Hammond, 1996; Buysse, Goldman, & Skinner, 2002), αθ’ εηέξνπ ζηελ 

θαζπζηεξεκέλε αλάπηπμε ηεο θηλεηηθήο κάζεζεο θαζψο θαη ηεο αληηιεπηηθήο, 

γλσζηηθήο, γισζζηθήο, επηθνηλσληαθήο θαη/ή θνηλσληθήο ηθαλφηεηαο (Parker, Rubin, 

Price, & DeRosier, 1995). Ζ έξεπλα ησλ Geisthardt, Brotherson, θαη Cook (2002), 

θαλέξσζε φηη ην 50% ησλ παηδηψλ κε ΔΔΑ ζπάληα ή πνηέ δελ έπαημαλ κε γεηηνληθέο 

παξέεο ζηα ζπίηηα ηνπο, δηφηη νη γνλείο ηνπο ήηαλ δηζηαθηηθνί ζηελ αιιειεπίδξαζε κε 

παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο δεδνκέλεο ηεο επηπιένλ επίβιεςεο θαη πξνζνρήο πνπ ζα 

απαηηνχληαλ. Ο ηχπνο ή ε αηηηνινγία ησλ ΔΔΑ ησλ παηδηψλ θαζνξίδεη ηελ ηθαλφηεηα 

αλάπηπμεο θηιηθψλ ζρέζεσλ, σζηφζν ε παξαπάλσ παξαηήξεζε δελ έρεη κειεηεζεί 

ζπζηεκαηηθά (Freeman & Kasari, 1998).  

Ζ ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ κε ή ρσξίο ΔΔΑ ζε ηππηθέο ή άηππεο δξαζηεξηφηεηεο 

κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ θνηλσληθή ηνπο αιιειεπίδξαζε, ηε ζχλαςε θηιηθψλ 

ζρέζεσλ, ηε δφκεζε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, ηε καθξνπξφζεζκε ςπρηθή θαη ζσκαηηθή 

πγεία θαζψο θαη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο (Modell, Rider, & Menchetti, 1997; Solish et 

al., 2010). Σα παηδηά κε ζχλζεηεο ΓΝΧΤΚΟΗ δπζθνιίεο παξφιν πνπ κπνξνχλ λα 

κνηξάδνληαη ηηο ίδηεο επηζπκίεο ζπκκεηνρήο ζε δξαζηεξηφηεηεο κε παηδηά ηππηθήο 

αλάπηπμεο, δελ παξνπζηάδνπλ αλάινγεο επθαηξίεο εμαηηίαο ησλ ειιεηκκάησλ ζηηο 
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θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο (Hoge & Dattilo, 1995). Δπίζεο, ηα παηδηά ή νη ελήιηθεο 

κε ΔΔΑ ηείλνπλ λα δηακνξθψλνπλ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο πεξηζζφηεξν παζεηηθά 

θαη κνλαρηθά ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ απαηηνχλ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. Ζ 

έξεπλα ηνπ Modell θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (1997) θαλεξψλεη φηη ζηνλ ειεχζεξν 

ρξφλν ηνπο ηα παηδηά κε ΔΔΑ αιιειεπηδξνχζαλ πεξηζζφηεξν κε ελήιηθεο παξά κε 

ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο κε ηππηθή αλάπηπμε θαη εθηεινχζαλ θνηλσληθέο ή αζιεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Μηα ζεηξά εξεπλψλ πηζηνπνηνχλ 

ηελ ειιηπή θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε ησλ παηδηψλ κε 

ΔΔΑ ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο (Pretty, Rapley, & Bramston, 2002; Bramston, 

Bruggerman, & Pretty, 2002; Kampert & Goreczny, 2007). Οη λένη άλζξσπνη πνπ 

έρνπλ πεξηνξηζκέλεο θνηλσληθέο δεμηνηήηεο, βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε πνιιέο 

δπζθνιίεο - ρσξίο σζηφζν λα πεξηνξίδνληαη ζε απηέο-νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ 

κεηαμχ ησλ άιισλ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, απφξξηςε απφ ηνπο ζπλνκηιήθνπο, 

αθαδεκατθή απνηπρία, κνλαμηά, θνηλσληθή δπζαξέζθεηα, δπζθνιία ζηε δηαηήξεζε 

απαζρφιεζεο ή ζρέζεο κε άιινπο, ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη πξνζηξηβέο. 

Δθηφο απφ ηα εγγελή ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ κε ΔΔΑ κειεηήζεθε θαη ν 

ξφινο ησλ δηάθνξσλ πεξηβαιινληηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ (Spence, 2003). Πην ζπγθεθξηκέλα, νη εξεπλεηέο δηεξεχλεζαλ 

ηνλ ξφιν ησλ γνληθψλ επηξξνψλ ζηελ απφθηεζε θαη απφδνζε ησλ θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ. Γηα παξάδεηγκα, νη Engels, Dekovic, θαη Meeus (2002), 

θαζψο θαη ε πλνδηλνχ (2014α), παξαηήξεζαλ φηη ν γνληθφο δεζκφο θαη νη γνληθέο 

πξαθηηθέο ζπλδένληαλ ηφζν άκεζα κε ηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκίιεθεο φζν θαη κε ηνλ 

δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ηνπ παηδηνχ. Παξφκνηα έξεπλα 

ζπλέθξηλε παηδηά 5-6 εηψλ κε αζθαιή θαη κε αζθαιή δεζκφ κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο 

θαη θαηέιεμε φηη ηα παηδηά ρσξίο αζθαιή δεζκφ, εκθαλίζηεθαλ λα είλαη ιηγφηεξα 

απνδεθηά απφ ηνπο ζπλνκηιήθνπο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, πεξηζζφηεξν επηζεηηθά 

απφ ηελ παξέα ησλ ζπλνκηιήθσλ θαη αληηιεπηά απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο ιηγφηεξν 

επαξθή θαη κε ηελ εκθάληζε πεξηζζφηεξσλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο. Οη 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο επεξεάδνληαη απφ πνιινχο παξάγνληεο, ην ζχλνιν ησλ νπνίσλ 

ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο, θαζψο θαη ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε 

ζηνρεπκέλσλ πξνγξακκάησλ (Spence, 2003).    

Σα ειιείκαηα ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ απαηηνχλ άκεζε παξέκβαζε απηψλ ησλ 

δεμηνηήησλ πνπ ππνιείπεηαη ν καζεηήο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη θνηλσληθή έληαμε 
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θαη θνηλσληθή απνδνρή. Ζ δηδαζθαιία ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ δελ απνηειεί ηφζν 

κηα κνξθή παξέκβαζεο φζν έλα απνηέιεζκα, ηε βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ θαη ηεο θνηλσληθήο επάξθεηα ησλ παηδηψλ (Maag, 2006). Οη καζεηέο πνπ 

δηαγηγλψζθνληαη κε ζχλζεηεο ΓΝΧΤΚΟΗ δπζθνιίεο ζεσξείηαη κηα εηεξνγελήο 

νκάδα ΔΔΑ θαη νη δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη ζηα 

αηνκηθά θαη εηδηθά ηνπο ειιείκκαηα. Με άιια ιφγηα, δελ ππάξρεη απνθιεηζηηθά κηα 

ηερληθή παξέκβαζεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ κε 

ζχλζεηεο ΓΝΧΤΚΟΗ δπζθνιίεο. Οη ηερληθέο πνηθίινπλ θαζψο βαζίδνληαη ζηα 

δηαθνξεηηθά αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ 

(Stumbo, 1994). Οξηζκέλνη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη νη παξεκβάζεηο ησλ 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ πξέπεη λα παξνπζηαζηνχλ κε έλα ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, 

παξφκνην κε απηφλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηδαρζνχλ νη αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο 

(βι. Miller, Lane, & Wehby, 2005). Γηα ηε δηδαζθαιία ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ 

ηφζν ν Υξεζηάθεο (2011) φζν θαη νη Johns, Crowley, θαη Guetzloe (2005) πξνηείλνπλ 

ε δηδαζθαιία ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα απφ κηα 

κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε (task analysis) θαηάηκεζεο ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ ζε 

κηθξφηεξα βήκαηα θαη θάζε βήκα λα δηδάζθεηαη αηνκηθά. Ζ απνηειεζκαηηθφηεξε 

πξαθηηθή σζηφζν έγθεηηαη ζηελ εθαξκνγή δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο, θαζψο θαη  

ζηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ελφο ηνρεπκέλνπ, Αηνκηθνχ, 

Γνκεκέλνπ θαη Δληαμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

(ΑΓΔΠΔΑΔ), ην νπνίν ιακβάλεη ππφςε ην αηνκηθφ, ζρνιηθφ θαη νηθνγελεηαθφ 

ηζηνξηθφ ηνπ παηδηνχ (Γξνζηλνχ, 1993).  

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη δηάθνξεο κειέηεο δηδαζθαιίαο θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. πγθεθξηκέλα, ην πξψην 

κνληέιν δηδαζθαιίαο θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζε καζεηέο κε ζχλζεηεο δπζθνιίεο 

θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνπο Gresham θαη Elliott (1990) θαη πεξηειάκβαλε ηέζζεξα 

ζηάδηα: ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζπκπεξηθνξάο, ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο κέζσ 

αμηνινγηθήο θιίκαθαο θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, άκεζσλ παξαηεξήζεσλ, 

ζπλεληεχμεσλ κε εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο θαη πεξηζηαζηαθά παηρλίδη ξφισλ γηα ηελ 

επηβεβαίσζε ησλ ειιεηκάησλ, ηε δηδαζθαιία ζηξαηεγηθψλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο 

θαη ηηο ειιείςεηο ησλ καζεηψλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Λίγα ρξφληα λσξίηεξα, νη Sugai θαη Fabre (1987) 

δεκηνχξγεζαλ έλα πξφγξακκα δηδαζθαιίαο θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ην νπνίν  

αμηνινγνχζε παξφκνηεο ζπκπεξηθνξέο, έζεηε καθξνπξφζεζκνπο θαη 
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βξαρππξφζεζκνπο ζηφρνπο, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο ζπλέβαιαλ ζηνλ ζρεδηαζκφ 

θαη ηελ αμηνιφγεζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζρεδίνπ γηα καζεηέο κε ζχλζεηεο δπζθνιίεο. 

Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα δηδαζθαιίαο θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ηνπ Stephens 

(1978) θαζφξηδε ηνλ ζηφρν ηεο θνηλσληθήο δεμηφηεηαο, αμηνινγνχζε θαη ήιεγρε ην 

επίπεδν ησλ δεμηνηήησλ, επέιεγε θαη εθάξκνδε εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη ηέινο 

επαλαμηνινχζε ην επίπεδν ηεο δεμηφηεηαο. Αθφκε, ε Webster-Stratton (1990) 

ζρεδίαζε έλα δηεηέο πξφγξακκα θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ γηα καζεηέο απφ 4-8 εηψλ κε 

πξνθιεηηθή δηαηαξαρή, ην νπνίν εμάιεηςε ηηο επηζεηηθέο θαη δηαζπαζηηθέο ελψ 

ηαπηφρξνλα αχμεζε ηηο πξνθνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο βειηηψλνληαο ηηο δεμηφηεηεο 

ζεηηθήο δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνπζηαθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ καζεηψλ. Μάιηζηα, νη 

παξαπάλσ δεμηφηεηεο ζεσξήζεθαλ απνηειεζκαηηθέο φρη κφλν ζε καζεηέο κε ζχλζεηεο 

δπζθνιίεο αιιά θαη ζε παηδηά κε ζπλππάξρνπζα ππεξθηλεηηθφηεηα, παξνξκεηηθφηεηα 

θαη δηάζπαζε πξνζνρήο θαη δηαηεξήζεθαλ ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο απφ 1 έσο 2 ρξφληα 

αξγφηεξα. Δπίζεο, ε Spence (1995) δηακφξθσζε έλα πξφγξακκα δηδαζθαιίαο 

βαζηθψλ δεμηνηήησλ γηα καζεηέο 7-18 εηψλ κε ζχλζεηεο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο 

θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο, ην νπνίν πεξηειάκβαλε ζπκπεξηθνξηζηηθή εθπαίδεπζε 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ (νδεγίεο, ζπδήηεζε, παηρλίδη ξφισλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, 

αλαηξνθνδφηεζε θαη ελίζρπζε), δηδαζθαιία δεμηνηήησλ θνηλσληθήο αληίιεςεο (νξζή 

εξκελεία ησλ θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ απφ άιινπο αλάινγα κε ην θνηλσληθφ πιαίζην), 

ηερληθέο απηνξχζκηζεο θαη απηνεθπαίδεπζεο (απηνπαξαθνινχζεζε, απηνελίζρπζε, 

εζσηεξηθφο δηάινγνο), επίιπζε θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ (αλαγλψξηζε 

πξνβιήκαηνο, παξαγσγή ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, πξφβιεςε ησλ επηπηψζεσλ, επηινγή 

θαη ζρεδηαζκφο θαηάιιεισλ απαληήζεσλ) θαη ηέινο κείσζε ησλ αληαγσληζηηθψλ, 

αλαζηαιηηθψλ ή/θαη αθαηάιιεισλ απνθξίζεσλ (δηαρείξηζε έθηαθηεο αλάγθεο, 

εθπαίδεπζε γνλέσλ, εθπαίδεπζε ραιάξσζεο, γλσζηηθή αλαδηάξζξσζε). Απφ ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Δζληθήο Τπεξεζίαο Δθπαηδεπηηθήο Φπρνινγίαο ηεο 

Ηξιαλδίαο (National Educational Psychological Service, 2010) πιεξνθνξνχκαζηε 

επίζεο γηα αλάινγεο κειέηεο πεξίπησζεο καζεηψλ κε ζχλζεηεο γλσζηηθέο, 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο θαη πξνηεηλφκελεο εθπαηδεπηηθέο 

πξνζεγγίζεηο γηα απνηειεζκαηηθή παξέκβαζε (Continuum of support: guidelines for 

teachers, 2010). 

ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία, ππάξρνπλ ιίγεο αλαθνξέο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζε καζεηέο κε ή ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

Παξφιν πνπ ε ειιελφγισζζε βηβιηνγξαθία ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ είλαη πιεξέζηεξε 
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απφ απηή ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, επηθεληξψλεηαη πεξηζζφηεξν ζε ζέκαηα 

γεληθήο παηδαγσγηθήο, ελψ ειάρηζηεο είλαη νη αλαθνξέο γηα ηνπο καζεηέο κε ζχλζεηεο 

γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο (Γξνζηλνχ, 1993). 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηφζν ζε ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε 

πξαθηηθφ πιαίζην ηε δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ε νπνία απνηειεί κηα 

θνηλσληθή δεμηφηεηα, θαη ε νπνία κπνξεί λα επεξεάζεη ηε ζηάζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ καζεηψλ κε ζχλζεηεο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο, ε 

έληαμε ησλ νπνίσλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν απνηειεί κηα πξαγκαηηθφηεηα.  

Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο έγθεηηαη ζηελ έιιεηςε πξνγξακκάησλ 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζην ειιεληθφ γεληθφ δεκνηηθφ ζρνιείν γηα καζεηέο κε ή 

ρσξίο ζχλζεηεο ΓΝΧΤΚΟΗ δπζθνιίεο. πσο πξνθέθπςε απφ ηελ παξαπάλσ 

βηβιηνγξαθία, ζεσξήζεθε απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία ελφο πξνγξάκκαηνο θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ δηαρείξηζεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηφζν δηδαζθαιία 

βαζηθψλ αθαδεκατθψλ φζν θαη θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ.  

Ο ζρεκαηηζκφο ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θαη ησλ ππνζέζεσλ πξνέθπςε κέζα 

απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ζπγθεθξηκέλα πεξηιακβάλεη: 

1. Ζ δηδαζθαιία ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζηνλ καζεηή κε ζχλζεηεο 

ΓΝΧΤΚΟΗ δπζθνιίεο ζην γεληθφ δεκνηηθφ ζρνιείν είλαη ζεκαληηθή γηα ηνπο 

γνλείο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

2. Ζ δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ κπνξεί λα απνηειέζεη κηα θνηλσληθή 

δεμηφηεηα ε νπνία κπνξεί λα επεξεάζεη ηε ζηάζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

καζεηή κε ζχλζεηεο ΓΝΧΤΚΟΗ δπζθνιίεο. 

3. Σα ΑΓΔΠΔΑΔ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο ζχλζεηεο 

ΓΝΧΤΚΟΗ δπζθνιίεο ηνπ καζεηή κε έκθαζε ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ 

νξγάλσζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
Ο 

ΘΔΧΡΖΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΚΑΗ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΣΖ 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Ήδε απφ ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1970 θαη ηνπ 1980 πνιιά δεκνζηεπκέλα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ παξνπζίαδαλ 

ιίζηεο δεμηνηήησλ πνπ έπξεπε λα δηδαρζνχλ. πσο επηζεκαίλεηαη απφ ηνλ Maag 

(2005), νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ζπγγξαθείο απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ δελ παξείραλ 

πάληνηε πιεξνθνξίεο γηα ηελ θνηλσληθή ηζρχ ησλ δεμηνηήησλ, ηε δηαπίζηεπζε 

νπζηαζηηθά φηη νη ζηνρεπκέλεο απηέο δεμηφηεηεο ζα βειηίσλαλ ηηο δσέο ησλ παηδηψλ. 

Ο Goldstein (1999) εηζήγαγε ηελ πξνζέγγηζε φηη δηαθνξεηηθά παηδηά εκθαλίδνπλ 

δηαθνξεηηθά πξφηππα ειιεηκκάησλ γη’ απηφ θαη πξφηεηλε δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

δηδαζθαιίαο θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. Οη Hughes θαη Hall (1987) πεξηέγξαςαλ έλα 

παξφκνην κνληέιν, ζπλδπάδνληαο νξζέο θαη εζθαικέλεο θνηλσληθέο αληηιήςεηο, νη 

Sugai θαη Fabre (1987) παξείραλ έλα ζπζηεκαηηθφ εθπαηδεπηηθφ κνληέιν βειηίσζεο 

ηεο ζπκπεξηθνξάο, ν Stephens (1978) εθήξκνζε έλα κνληέιν αμηνιφγεζεο θαη 

δηδαζθαιίαο ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ε Webster-Stratton (1990) ζρεδίαζε έλα 

πξφγξακκα θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ε Spence (1995) δηακφξθσζε έλα πξφγξακκα 

δηδαζθαιίαο βαζηθψλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ γηα καζεηέο κε ζχλζεηεο ΓΝΧΤΚΟΗ. 

Αλάινγα κνληέια πξνηάζεθαλ γηα ηελ θαζνδήγεζε παξεκβάζεσλ γηα παηδηά κε 

Γηάζπαζε Πξνζνρήο θαη/ή Τπεξθηλεηηθφηεηα (ΓΔΠΤ) (Maag, 2005; Maag & Ride, 

1994). 

2.1. Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο θνηλωληθώλ δεμηνηήηωλ 

Ο φξνο ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζπλαληάηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ εθπαίδεπζε 

ηε δεθαεηία ηνπ 1930 σο κηα ςπρνζεξαπεπηηθή ηερληθή (πλνδηλνχ, 2014β), ε νπνία 

ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνπο Wolpe, Lazarus, Zigler θαη Philips κεηά ηε κειέηε ηνπο 

πάλσ ζηελ θνηλσληθή επάξθεηα (φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Hersen & Bellack, 1977). Ζ 

εθπαίδεπζε ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο απνηέιεζε κηα απφ ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο 

«ζχληνκεο ςπρνζεξαπείαο» ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην ζεκαληηθφηεξν απνηέιεζκα 

ησλ βξαρπρξφλησλ ζεξαπεηψλ ζεσξνχληαλ ε βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ 

(Frank, 1974). ηε βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ πνιινί θαη δηαθνξεηηθνί νξηζκνί γηα ηηο 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο.  
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Οη Hersen θαη Bellack (1977) νξίδνπλ ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο σο ηελ έθθξαζε 

ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ζε δηαπξνζσπηθφ πιαίζην. Οη δεμηφηεηεο 

απηέο κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ ζε πνιιά πιαίζηα θαη αθνξνχλ ιεθηηθέο θαη κε 

ιεθηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Ο Greenspan (1979) νξίδεη σο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ηελ 

ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα αληηιακβάλεηαη θαη λα δηαρεηξίδεηαη αληηθείκελα θαη 

γεγνλφηα κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζε δηαπξνζσπηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν. Άιινη 

εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο είλαη φιεο νη ζπκπεξηθνξέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κηα δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία, φηαλ ην άηνκν έρεη σο ζηφρν λα 

εληζρπζεί απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ. Απηέο νη ζπκπεξηθνξέο είλαη ζπγθεθξηκέλεο σο 

πξνο ηελ θαηάζηαζε, έρνπλ πξνζαλαηνιηζκφ σο πξνο ηνλ ζηφρν θαη δηέπνληαη απφ 

θαλφλεο. Κάπνηνη άιινη εξεπλεηέο νξίδνπλ απηέο ηηο ζπκπεξηθνξέο απιψο σο 

εκθαλείο δεμηφηεηεο φπσο ε βιεκκαηηθή επαθή, νη ρεηξνλνκίεο θαζψο θαη σο 

θαηάιιειεο ιεθηηθέο απαληήζεηο ζηα θνηλσληθά εξεζίζκαηα. Οη Elias θαη Clabby 

(1992) ππνζηεξίδνπλ φηη νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο είλαη ζηε βάζε ηνπο δεμηφηεηεο 

απηνειέγρνπ θαη απηνξχζκηζεο, δεμηφηεηεο ζπκκεηνρήο ζε νκάδα, πξνψζεζεο θαη ηεο 

ηθαλφηεηαο ιήςεο απνθάζεσλ, επίιπζεο θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ θαη θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο. Οη παξαπάλσ δεμηφηεηεο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο. Οη 

Spence θαη Donovan (1998) ππνζηεξίδνπλ φηη νη κέζα απφ ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο 

ππάξρεη δπλαηφηεηα απφθηεζεο επηηπρεκέλσλ απνηειεζκάησλ κε ηνπο άιινπο, ελψ 

αληίζεηα νη Bierman θαη Welsh (2000) ελλνηνινγνχλ ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο σο κηα 

νξγαλσηηθή δνκή, ε νπνία αληαλαθιά ηελ ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ λα ελζσκαηψλεη 

γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο δεμηφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζαξκνζηεί κε επειημία ζηα δηαθνξεηηθά θνηλσληθά πιαίζηα.  

ην Πιαίζην Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ Δηδηθήο Αγσγήο (ΠΑΠΔΑ, 

2004, ζει.51) αλαθέξεηαη φηη νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ζεσξνχληαη δνκηθά ζηνηρεία 

ηεο θνηλσληθήο ηθαλφηεηαο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

(ζπλαιιαγή κε άιινπο αλζξψπνπο, δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε θηιηθψλ ζρέζεσλ), ηελ 

απηναληίιεςε-απηνεθηίκεζε (θαηαλφεζε ηεο κνλαδηθφηεηαο θάζε αλζξψπνπ, 

απνδνρή πξνζσπηθψλ δπλαηνηήησλ), ηελ ππεπζπλφηεηα (θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, 

θαηάθηεζε θαηάιιεισλ αληηδξάζεσλ ζε πνηθίιεο ζπλζήθεο, δηαηήξεζε θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ, απνθπγή ζπκαηνπνίεζεο, αλεμαξηεζία, ιήςε απνθάζεσλ, αλαγλψξηζε 

δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ, αλαγλψξηζε πξνζσπηθήο επζχλεο ζηηο ελέξγεηεο) 

θαζψο θαη ηελ επηθνηλσλία (απνηειεζκαηηθή ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή επηθνηλσλία, 

δπλαηφηεηα πξνζσπηθήο έθθξαζεο θαη θαηαλφεζεο ηνπ άιινπ).  
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Ο Καλδαξάθεο (2004) νξίδεη ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο σο ζπκπεξηθνξέο πνπ 

εθδειψλνπλ ηα άηνκα ζε νπνηνδήπνηε πεξηβάιινλ πνπ απνηειείηαη απφ δχν ή 

πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο. Οη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο απνηεινχληαη απφ ηξφπνπο, 

θαηαλφεζε θαη θαηάιιειεο ζπκπεξηθνξέο πξνζαξκνζκέλεο ζην αλάινγν πεξηβάιινλ. 

Γηαζέηνληαο ην άηνκν ηελ ηθαλφηεηα ιήςεο θαη θαηαλφεζεο ησλ κελπκάησλ ηνπ 

πεξηβάιινληφο ηνπ, θαζίζηαηαη ηθαλφ λα πξνζαξκφδεηαη θαη λα αληαπεμέξρεηαη ζηα 

εθάζηνηε θνηλσληθά πιαίζηα. χκθσλα κε ηνλ Γειιαζνχδα (2005) ππάξρνπλ ηξία 

κνληέια θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ: ην πξψην κνληέιν ζεσξεί ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ην δεχηεξν ηηο θαηαρσξεί σο ζπζηαηηθά 

ζηνηρεία ηεο νιηθήο επίδνζεο ηνπ αηφκνπ ζε θάζε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία, ελψ ην 

ηξίην κνληέιν ππνζηεξίδεη φηη νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο απνηεινχλ δηαδνρηθά βήκαηα 

πνπ νδεγνχλ ηα άηνκα κε δπζθνιίεο ζε ηθαλνπνηεηηθέο ή κε επηδφζεηο.  Ζ χπαξμε 

ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζεσξείηαη ζεκαληηθή γηα ηελ απνδνρή απφ ηνπο 

ζπκκαζεηέο θαη ηελ αλάπηπμε θηιηθψλ ζρέζεσλ. Ζ αδπλακία ζχλαςεο θηιηθψλ 

ζρέζεσλ απφ ηα παηδηά νθείιεηαη θπξίσο ζηελ έιιεηςε αλάπηπμεο ησλ θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ. Δίλαη ζεκαληηθφ γηα ην παηδί λα γλσξίδεη θαη λα κπνξεί λα εθαξκφδεη ηηο 

ζπκπεξηθνξέο εθείλεο πνπ νη ζπλνκίιεθνί ηνπ ζεσξνχλ ζεηηθέο θαη πνπ ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή απνδέρνληαη (Υξεζηάθεο, 2001). 

Οξηζκέλεο απφ ηηο πην ζεκαληηθέο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνπο 

καζεηέο λα πξνζαξκνζηνχλ εχθνια θαη ρσξίο δπζθνιίεο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ 

είλαη νη δεμηφηεηεο πξνζεθηηθήο θαη ελεξγεηηθήο αθξφαζεο, νη δεμηφηεηεο θνηλσληθήο 

απνδνρήο, νη δεμηφηεηεο ραιηλαγψγεζεο ηνπ ζπκνχ, νη δεμηφηεηεο θαηαλφεζεο θαη 

έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ, νη δεμηφηεηεο πξψηκεο ζθέςεο πξηλ ηελ ελέξγεηα, νη 

δεμηφηεηεο απνδνρήο ησλ ζπλεπεηψλ ησλ πξάμεσλ, νη δεμηφηεηεο αληηκεηψπηζεο ηεο 

πίεζεο γηα ππνηαγή ζηα ζέισ ησλ ζπκκαζεηψλ θαζψο θαη νη δεμηφηεηεο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ ή δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ (Καλδαξάθεο, 2004). Ζ αλάπηπμε ησλ 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ είλαη ζεκαληηθή γηα λα ιεηηνπξγήζεη έλα άηνκν κε ή ρσξίο 

δπζθνιίεο απνηειεζκαηηθά ζηε δσή. Απηέο νη δεμηφηεηεο καο θαζηζηνχλ ηθαλνχο λα 

γλσξίδνπκε απηά πνπ ιέκε, λα θαηαλννχκε πσο λα θάλνπκε ζσζηέο επηινγέο ή πσο 

ζπκπεξηθεξφκαζηε ζε πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο.  

Σα παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή/θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο 

αδπλαηνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ηθαλνπνηεηηθά ζηα κελχκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο ή ηεο 

νκάδαο ζηελ νπνία ζεσξνχληαη κέιε. Ζ αλεπάξθεηα ζε θάπνηεο απφ ηηο παξαπάλσ 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ζπρλά εθθξάδεηαη κε πξνβιήκαηα δηαπξνζσπηθήο ή 
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ελδνπξνζσπηθήο πξνζαξκνγήο, επηζεηηθφηεηα, κνλαρηθφηεηα. Οη ελήιηθνη πνπ 

εκπιέθνληαη κε απηά ηα παηδηά πηζηεχνπλ φηη απηά δε κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ  ή 

δελ ηαηξηάδνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ, κε απνηέιεζκα λα κελ 

αληηιακβάλνληαη νχηε λα δηαρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά ηελ έιιεηςε ησλ 

θνηλσληθψλ ηνπο δεμηνηήησλ. Ζ έιιεηςε θνηλσληθήο ελεκεξφηεηαο κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη εθηφο απφ ηηο αθαδεκατθνχ πεξηερνκέλνπ δπζθνιίεο θαη κηα αιπζίδα 

ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ ζηαδηαθά δηαβξψλνπλ ή θαηαζηξέθνπλ ηελ 

απηνεθηίκεζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (Καλδαξάθεο, 2004). Ζ 

έιιεηςε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ είλαη πνιχ ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηα πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο. Οη ζπλερφκελεο απνηπρίεο ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο νδεγνχλ ζε ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα 

πνπ ζπρλά εθθξάδνληαη κε εζσηεξηθεπκέλεο ή/θαη εμσηεξηθεπκέλεο αξλεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο.  

Δπηπξφζζεηα, ε έιιεηςε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα 

εκθάληζεο πξνβιεκάησλ ελδνπξνζσπηθήο ή/θαη δηαπξνζσπηθήο πξνζαξκνγήο. ηηο 

έξεπλεο ησλ Elliott θαη Gresham (1991) επηδηψρζεθε λα κεηξεζνχλ νη θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ κε εηδηθά ηεζη πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηε θιίκαθα “social skills 

rating scale”  θαη ζπκπιεξψλνληαλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα καζεηέο ειηθίαο 5-

12 εηψλ. Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηειάκβαλε 30 εξσηήζεηο, νη νπνίεο κεηξνχζαλ 

αξρηθά ηε ζπλεξγαζία ησλ παηδηψλ, ηελ πξνζθνξά βνήζεηαο ζε άιινπο, ην κνίξαζκα 

αληηθεηκέλσλ θαη ηε ζπκκφξθσζε ζε νδεγίεο θαη θαλφλεο, έπεηηα ηε 

δηεθδηθεηηθφηεηά ηνπο ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, ζηελ παξνπζίαζε ηνπ εαπηνχ 

ηνπο, ζηηο αληηδξάζεηο ηνπο ζηηο πξάμεηο ησλ άιισλ θαη ηέινο ζηνλ απηνέιεγρφ ηνπο 

ζε θαηαζηάζεηο ζχγθξνπζεο. ηε ζπγθεθξηθκέλε έξεπλα θαηαγξάθεθαλ νη αξλεηηθέο 

θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο, ζε ιεθηηθφ θαη κε ιεθηηθφ επίπεδν, κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ απφ έλα ζρνιείν ηεο αζηηθήο θαη απφ έλα ζρνιείν ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ηα παηδηά ηεο αζηηθήο ηάμεο πνπ ραξαθηεξίζηεθαλ 

δεκνθηιή ζπκκεηείραλ ζε ζεηηθέο ιεθηηθέο αιιειεπηδξάζεηο, ελψ ηα αληίζηνηρα 

δεκνθηιή παηδηά ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ζπκκεηείραλ ζε ζεηηθέο κε ιεθηηθέο 

αιιειεπηδξάζεηο. Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα θαλεξψλνπλ φηη ην πεξηβάιινλ 

ιακβάλεη δηαθνξεηηθέο κνξθέο, κε απνηέιεζκα νη απαηηήζεηο ηνπ απφ ηα άηνκα πνπ 

ην ζπλαπαξηίδνπλ θαη νη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ αηφκσλ απηψλ λα 

δηαθνξνπνηνχληαη.  
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Οη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο επνκέλσο, ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε, ηε δηαηήξεζε 

θαη ηελ θαιιηέξγεηα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο άιινπο. Οη θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα ηελ πεξίζηαζε θαη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν 

απηέο παξαηεξνχληαη (Spence, 2003). 

Σα ειιείκκαηα ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο κπνξνχλ ζπρλά λα ζπλνδεχνληαη απφ καζεζηαθέο δπζθνιίεο γηα απηφ θαη ε 

πξψηκε δηάγλσζή ηνπο ζα βνεζήζεη ηφζν ηελ αθαδεκατθή φζν θαη ηελ θνηλσληθή 

ηνπο εμέιημε. Ζ έιιεηςε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ είλαη δπλαηφ λα δπζρεξάλεη ηελ 

πνξεία ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη λα απμήζεη 

ηελ πηζαλφηεηα απφξξηςήο ηνπο απφ ηνπο ζπκκαζεηέο. Πνιιέο θνξέο κάιηζηα ηα 

ειιείκαηα ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ θαη πξηλ ηελ επίζεκε δηάγλσζε θαη λα 

ζπλερφδνληαη θαηά ηελ ελήιηθε δσή ηνπο (Stumbo, 1994). 

Ζ ζπλχπαξμε ηεο έιιεηςεο θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ κε ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

δεκηνπξγεί αλεπηζχκεηεο θαηαζηάζεηο θαη πξνβιήκαηα ηφζν ζηελ ελδνπξνζσπηθή 

φζν θαη ζηε δηαπξνζσπηθή πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο αιιά θαη φζσλ εκπιέθνληαη καδί ηνπο (Καλδαξάθεο, 2004). Απφ ηηο έξεπλεο 

ηεο Bryan (1991) δηαπηζηψζεθε φηη ηα άηνκα κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο εθηφο απφ ηα 

πξνβιήκαηα ζηηο αθαδεκατθέο ηνπο επηδφζεηο, παξνπζηάδνπλ θαη πξνβιήκαηα ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο. Αξθεηνί φκσο πξνηεηλφκελνη νξηζκνί ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ 

ζπλερίδνπλ έσο θαη ζήκεξα λα δίλνπλ κνλνκεξψο έκθαζε κφλν ζηα αθαδεκατθά 

πξνβιήκαηα ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 

δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ ή ηεο ζθέςεο ηνπο θαη δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ 

ηελ πηζαλφηεηα ζπλχπαξμεο ησλ θνηλσληθψλ ή/θαη ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δπζθνιηψλ.   

Ζ κεηα-αλαιπηηθή εξγαζία ησλ Kavale θαη Forness (1996) κειέηεζε 152 ζρεηηθέο 

έξεπλεο θαη δηεξεχλεζε ηε θχζε ηεο αλεπάξθεηαο ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ πνπ 

παξνπζίαδαλ 6.353 καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, εθ ησλ νπνίσλ ην 72% ήηαλ 

αγφξηα θαη ζπλνιηθά είραλ κέζν φξν ειηθίαο 10,75 ρξνλψλ θαη δείθηε λνεκνζχλεο 

απφ 95 θαη πάλσ. Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ απνδεηθλχνπλ φηη ην 75% ησλ 

καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή αλεπάξθεηα ζηνλ ηνκέα 

ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. Ζ ειιηπήο αθαδεκατθή επίδνζε ζεσξείηαη ην 

ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα γηα ηνπο δαζθάινπο θαη ηνπο καζεηέο ελψ ηα πξνβιήκαηα 

ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ έπνληαη. Σφζν νη εθπαηδεπηηθνί φζν θαη νη καζεηέο 

ζπλδένπλ ηελ αλεπάξθεηα ησλ θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο 
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δπζθνιίεο κε ηελ ειιηπή ηνπο θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, ηελ έληνλε απφξξηςε θαη ην 

ρακειφ θνηλσληθφ ηνπο θχξνο. Ζ ρακειή θνηλσληθή ηνπο επάξθεηα κπνξεί λα 

ζπλδεζεί εμίζνπ κε ηε κεησκέλε επηθνηλσληαθή ηνπο ηθαλφηεηα (ιεθηηθή θαη κε 

ιεθηηθή) θαη ηε κεησκέλε ηθαλφηεηά ηνπο γηα ελζπλαίζζεζε θαη ηειηθά πηζηεχεηαη φηη 

νη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηηο κεησκέλεο 

αθαδεκατθέο ηνπο ηθαλφηεηεο δεδνκέλνπ φηη δηαζέηνπλ ρακειή απηνεθηίκεζε θαη 

απηναληίιεςε. Οη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο πηζηεχνπλ φηη ε επηηπρία ηνπο 

είλαη απνηέιεζκα ηεο ηχρεο θαη ε απνηπρία ηνπο νθείιεηαη ζηελ αληθαλφηεηά ηνπο 

(Καλδαξάθεο, 2004). 

2.1.1. Γηδαζθαιία ηωλ θνηλωληθώλ δεμηνηήηωλ ζην δεκνηηθό ζρνιείν 

Σφζν ε θνηλσληθή κάζεζε φζν θαη ε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο είλαη δχν 

δηαδηθαζίεο ζπλπθαζκέλεο θαη αιιειέλδεηεο (Cole & Cole, 2001). χκθσλα κε ηνλ 

Goleman (2011) ηφζν ε πξνζσπηθφηεηα φζν θαη ε ζρνιηθή θαη επαγγεικαηηθή 

επηηπρία ησλ καζεηψλ επεξεάδεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ θνηλσληθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη ιηγφηεξν απφ ηε γλσζηηθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ. Γηα απηφ ηνλ 

ιφγν ε δηδαζθαιία ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ είλαη απαξαίηεην λα μεθηλά απφ ηελ 

πξσηνζρνιηθή ειηθία ησλ παηδηψλ πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί φρη κφλν γηα ην 

ζρνιείν αιιά θαη γηα ηε δσή γεληθφηεξα.  

Σα πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί 

ζηελ Ακεξηθή, απνδείρζεθαλ φηη κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο 

ζπκκεηνρήο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ, ζηελ αλάπηπμε ησλ θηλήηξσλ ηνπο, 

θαζψο θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε κάζεζε κέζσ ηεο αχμεζεο ηνπ δπλακηθνχ ησλ 

καζεηψλ. Αλάινγα πξνγξάκκαηα θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ πεξηφξηζαλ ηηο πξψηκεο 

πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηψλ θαη δηεπθφιπλαλ ηελ έληαμε καζεηψλ κε 

ζχλζεηεο δπζθνιίεο ζηε ηάμε (Marshall & Watt, 1999). 

Ζ απφθηεζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ είλαη ζεκαληηθή δηαδηθαζία γηα ηελ  

αλάπηπμε θαη ηελ εμέιημε ελφο παηδηνχ (Schaffer, 1996). Οη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο 

επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα αιιειεπηδξνχλ απνηειεζκαηηθά κε ηνπο γχξσ ηνπο, λα 

αλαπηχζζνπλ θαη λα δηαηεξνχλ θηιηθέο ζρέζεηο, λα ζέηνπλ θαη λα πινπνηνχλ 

καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο. Ζ πξνζαξκνγή ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη ζηελ ηάμε 

θαζψο θαη ε αλάπηπμε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ζα δηεπθνιπλζνχλ κε ηελ 

θαηάθηεζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ.  
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Ο πξψηνο ζεκαληηθφο ζεζκφο πνπ ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηε θαιιηέξγεηα ησλ 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ ζεσξείηαη ε νηθνγέλεηα, ελψ ην ζρνιείν 

απνηειεί επίζεο αμηφινγν θνξέα θνηλσληθήο κάζεζεο. ηα πιαίζηα ηνπ ζρνιηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ε επηθνηλσλία θαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηψλ επεξεάδεηαη απφ ην 

πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ηνπ θαζελφο θαζψο θαη απφ ην βαζκφ αλάπηπμεο ησλ 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, δεδνκέλεο ηεο αδπλακίαο νξηζκέλσλ γηα πξνζαξκνγή θαη 

ελζπλαίζζεζε.  

Οη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηφζν ηε γλσζηηθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή φζν θαη ηελ θνηλσληθή δσή ησλ αηφκσλ. Σα θαηλφκελα απνκφλσζεο, 

ζρνιηθήο απνηπρίαο θαη δηαξξνήο θαζψο θαη κηα ζεηξά γλσζηηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ 

θαη θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ, νθείινληαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ έιιεηςε ή ηελ 

απνπζία θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ (Asher, Oden, & Gottman, 1992). Οη έξεπλεο πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ απνδεηθλχνπλ φηη νη θνηλσληθέο επαθέο θαη ε απνδνρή απφ ηνπο 

γχξσ κπνξνχλ λα βειηησζνχλ κε ηε δηδαζθαιία θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη 

ζηξαηεγηθψλ. Ο Asher θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (1992) πξφηεηλαλ κηα ζεηξά απφ 

ζηξαηεγηθέο γηα απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζε καζεηέο 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζεσξείηαη ε ζεηηθή ελίζρπζε ηνπ εθπαηδεπηηθoχ γηα ηελ εμέιημε 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ, ε αλαδήηεζε θαη ε εθαξκνγή αλάινγσλ  

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαζψο θαη ε ιεθηηθή 

θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ κε ζχλζεηεο δπζθνιίεο. 

Παξφιν πνπ νη ππνζηεξηθηέο ηνπ θιαζηθνχ κνληέινπ ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο 

ζεσξνχζαλ αιιειέλδεηεο ηηο έλλνηεο ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο θνηλσληθνπνίεζεο, 

ζηε πξαγκαηηθφηεηα ν ξφινο ηνπ παηδηνχ ζηα εξεζίζκαηα ηνπ θνηλσληθνχ 

πεξηβάιινληνο παξέκελε παζεηηθφο (Damon, 1995). ην πιαίζην απηφ 

παξαγθσλίδεηαη ν ελεξγεηηθφο ξφινο ηνπ παηδηνχ ζηε δεκηνπξγία θαη ηε δφκεζε 

θνηλσληθνπνηεηηθψλ δεμηνηήησλ.  

Δπηπξφζζεηα, ε κάζεζε είλαη κηα δπλακηθή θαη ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία πνπ 

ζπληειείηαη κέζα ζε έλα πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ (Vygotsky, 1997), ηνπ νπνίνπ ηα 

εξεζίζκαηα ζεσξνχληαη απνηειέζκαηα ηεο αλζξψπηλεο αιιειεπίδξαζεο θαη 

θνπιηνχξαο. Ζ θνηλσληθνπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε ππνζηεξίδεη φηη ε αηνκηθή εμέιημε 

λνείηαη σο πξφνδνο απφ ην θνηλσληθφ πξνο ην αηνκηθφ (Rogoff, Mistry, Mosier, & 

Göncü, 1993). Ζ αηνκηθή αλάπηπμε θαη ε ςπρνπλεπκαηηθή νινθιήξσζε 

δηακνξθψλεηαη απφ ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηφζν κε ηνπο ζπλνκηιήθνπο θαη ηνπο 

ελήιηθεο. Οη καζεηέο νηθεηνπνηνχληαη ηηο γλψζεηο απφ ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ ηνπο 
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πεξηβάιινλ κε βάζε ην νπνίν δνκνχληαη νη λνεηηθέο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο. Ζ αλάπηπμε θαη ε δφκεζε ησλ 

θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ εκπινπηίδεη ην πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ησλ καζεηψλ 

θαη δηεπθνιχλεη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο κάζεζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο (Hoogsteder, Maier, 

& Elbers, 1998). Αθφκε, ν ηξφπνο νξγάλσζεο ηεο καζεζηαθήο θαη δηδαθηηθήο 

δηαδηθαζίαο αληηπξνζσπεχεη έλα πνιηηηζκηθφ πξφηππν, ην νπνίν θαζνξίδεηαη απφ ην 

πεξηβάιινλ, ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο ζρέζεηο ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ παηδηψλ θαη 

ελειίθσλ (Faulkner & Woodhead, 1999).  

Σν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ εθηφο απφ γλσζηηθέο, παξέρεη ζηνπο καζεηέο 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο εκπεηξίεο. Παξφιν πνπ ε θνηλσληθή κάζεζε 

ζηεξίδεηαη ζην πνιηηηζκηθφ θεθάιαην ησλ καζεηψλ, ν ξφινο ηνπ ζρνιείνπ έγθεηηαη 

ζηε ζπζηεκαηνπνίεζε, ηελ πξνψζεζε θαη ηελ ελίζρπζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο 

θνηλσληθήο κάζεζεο.  

Τπάξρνπλ κηα ζεηξά απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ ζην 

δεκνηηθφ ζρνιείν πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ ή λα βειηησζνχλ νη θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ. Γηα παξάδεηγκα, δξαζηεξηφηεηεο φπσο ην ζεαηξηθφ παηρλίδη, 

ε δξακαηνπνίεζε, ε θηιαλαγλσζία, ε καγεηξηθή θαη ηα παηρλίδηα ξφισλ, είλαη δπλαηφ 

λα βειηηψζνπλ ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ θαη ηαπηφρξνλα λα παξάγνπλ 

έκκεζα ηελ θνηλσληθή κάζεζε κέζσ ηεο κίκεζεο θαη ηεο παξαηήξεζεο. ε θάζε 

πεξίπησζε ην ζρνιείν νθείιεη λα πξνζαξκφδεη ηε δηδαζθαιία ιακβάλνληαο ππφςε ην 

πνιηηηζκηθφ θεθάιαην, ην πεξηβάιινλ θαη ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο πνπ 

αλαπηχζζνπλ νη καζεηέο. Οη θνηλσληθέο ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο καζεηψλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ πξνθχπηνπλ απφ ηα εθάζηνηε πνιηηηζκηθά θαη θνηλσληθά πιαίζηα 

(Mercer, 2000). Σν ζρνιείν σο πξνέθηαζε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο θνηλσλίαο 

εθαξκφδεη ζηξαηεγηθέο πξνθεηκέλνπ αθελφο λα αλαπηχμεη ή λα βειηηψζεη ηηο 

γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ αθεηέξνπ λα 

δηεπθνιχλεη ηε δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ησλ παηδηψλ. 

Οη Trower, Bryant, θαη Argyle (1978) γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ ππνζηήξημαλ φηη ην κνληέιν ηεο κίκεζεο, ελίζρπζεο θαη 

έθζεζεο ζε έλα επξχ πεδίν πεξηβαιινληηθψλ επθαηξηψλ αζθεί ίζσο ηε κεγαιχηεξε 

επηξξνή ζε απηά. Παξφιν πνπ ηα παηδηά κπνξεί λα κηκνχληαη ηνπο γνλείο, ηα αδέιθηα 

ή ηνπο ζπγγελείο ηνπο, δελ ππάξρνπλ επαξθείο απνδείμεηο γηα ηε ζπζρέηηζε ηεο 

θνηλσληθήο επάξθεηαο ησλ γνληψλ κε εθείλε ησλ παηδηψλ. Οη Trower θαη νη 

ζπλεξγάηεο ηνπ εθηφο απφ ηε κίκεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ πεξηέιαβαλ θαη 
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ηηο γελεηηθέο επηξξνέο πνπ ην θαζέλα κπνξεί λα δηαζέηεη. Οη γνλείο απνηεινχλ ηα 

πξψηα κνληέια θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ γηα ηα παηδηά πξνθεηκέλνπ ηα ίδηα λα 

νηθνδνκήζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο είηε κε ηελ ελίζρπζε ηεο ζεηηθήο ή κε ηελ 

απνζάξξπλζε ηεο κε επηηξεπηήο ζπκπεξηθνξάο.  

Οη γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ θαίλεηαη λα επηδξά ζνβαξά 

ζηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο. Ζ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ε εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ 

βαζίδνληαη ζηηο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο πνπ ζα αλαπηχμεη κε ηε δξάζε ηνπ ν θάζε 

καζεηήο. Απφ ηελ εμειηθηηθή ςπρνινγία έρεη πεξηγξαθεί ν ηξφπνο θαη ν ρξφλνο 

απφθηεζεο ησλ παξαπάλσ δεμηνηήησλ ζηα παηδηά. Οη γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο θαίλεηαη 

λα αλαπηχζζνληαη κέζσ ηεο ζπλδπαζηηθήο επηξξνήο ηεο εζσηεξηθήο ηθαλφηεηαο θαη 

ηεο πεξηβαιινληηθήο εκπεηξίαο (Παξαζθεπφπνπινο, 1985). ηαλ ε αλάπηπμε ησλ 

βαζηθψλ ζηνηρείσλ ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ μεθηλά απφ ηελ πξσηνζρνιηθή ειηθία, 

ε αιιειεπίδξαζε ιεθηηθψλ θαη κε ιεθηηθψλ ζεκάησλ εληζρχεηαη κε ηελ αλάπηπμε 

ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεησλ ησλ παηδηψλ. 

Οη Trower θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (1978) πξφηεηλαλ έλα κνληέιν γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ ζχλδεζεο ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ απφθηεζε 

ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. Σν κνληέιν απηφ πεξηιακβάλεη ηνπο θνηλσληθνχο 

ζηφρνπο πνπ ζέηνπλ ηα άηνκα, νη νπνίνη απνηεινχλ ηε βάζε ησλ αληίζηνηρσλ 

αλαγθψλ. Ζ ηθαλφηεηα λα ζέηεη θάπνηνο ζηφρνπο απνηειεί ην πξψην ζηνηρείν γηα ηελ 

θηλεηνπνίεζε ηνπ κνληέινπ ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. Οη πηζαλφηεηεο απνηπρίαο 

ηνπ ζηφρνπ κπνξεί λα πξνέξρνληαη είηε απφ ζπγθξνπφκελνπο ζηφρνπο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ζπγθξνπφκελεο αλάγθεο ή απφ έιιεηςε ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, 

νη νπνίεο κπνξνχλ λα θαζνδεγήζνπλ ηα άηνκα ζην ζρεδηαζκφ ησλ ζηφρσλ ηνπ. Σν 

άηνκν θηλεηνπνηείηαη γηα αλάιεςε ζηφρσλ γλσξίδνληαο φηη νη γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο 

ζα ην βνεζήζνπλ λα ειέγμεη θαη λα πξνζαξκφζεη ην ίδην ην πεξηβάιινλ θαη φρη ην 

αληίζηξνθν. Δθηφο απφ ηα θίλεηξα θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ θάζε αλζξψπνπ, ε ηθαλφηεηα 

γηα αιιειεπίδξαζε επεξεάδεηαη απφ ηα θνηλσληθά ζηεξεφηππα θαη ηα πξνζσπηθά 

πηζηεχσ ηνπ θαζελφο σο πξνο ηα θίλεηξα ησλ ππνινίπσλ κειψλ ηεο θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο. Οη αληηιήςεηο ηνπ θάζε αλζξψπνπ απνηεινχλ ζχκθσλα κε ην 

κνληέιν πνπ πεξηγξάθεηαη ηηο ιεηηνπξγίεο, ε εθηέιεζε ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη ζε 

γλσζηηθά δεδνκέλα, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο ζπλδένληαη κε ηελ ηθαλφηεηα ιήςεο 

απνθάζεσλ θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Σα άηνκα είλαη δπλαηφλ λα δηαζέηνπλ 

πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ηνπο νδεγήζνπλ ζε πηζαλέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο 
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πνπ ζπλάδνπλ κε ηελ πξνυπάξρνπζα εκπεηξία ηνπο. ην ζεκείν απηφ ζχκθσλα κε 

ηνπο παξαπάλσ εξεπλεηέο ζπκβαίλνπλ θαη ηα πεξηζζφηεξα ζθάικαηα εμαηηίαο είηε 

ηεο αδπλακίαο δηάθξηζεο ηεο θαηαιιειφηεξεο ελαιιαθηηθήο ιχζεο γηα ην εθάζηνηε 

πξφβιεκα ή ηεο θαζπζηέξεζεο θαη αλαζηνιήο ζηε ιήςε απνθάζεσλ ιφγσ ηεο 

ρακειήο απηνεθηίκεζεο θαη αβεβαηφηεηαο ηνπ θαζελφο. Γηα λα θζάζεη θάπνηνο ζην 

επίπεδν ηεο απνθσδηθνπνηήζεο είλαη απαξαίηεην λα δηαζέηεη έλα κεγάιν ζχλνιν 

δεμηνηήησλ, νη νπνίεο έρνπλ θνηλσληθή βάζε θαη ηέηνηα ηεξαξρηθή νξγάλσζε θαη 

εμάξηεζε πνπ ε εθηέιεζή ηνπο απαηηεί ηε βήκα πξνο βήκα δηαδνρή ηνπο (Υξεζηάθεο, 

2011) Με ηελ εμέιημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζπληειείηαη ε αλαηξνθνδφηεζε ηνπ 

αηφκνπ ηφζν κέζα απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ δξάζεψλ ηνπ φζν θαη κέζα απφ ηηο 

δηνξζσηηθέο θηλήζεηο πνπ απνθαζίδεη λα θάλεη. Δλδέρεηαη σζηφζν ην άηνκν λα κε 

δερηεί αλαηξνθνδφηεζε φηαλ ππάξρεη αδπλακία εθηέιεζεο ησλ δεμηνηήησλ ή φηαλ νη 

αξρηθνί ζηφρνη πνπ έζεζε δε ζπκβαδίδνπλ κε ηηο ξεαιηζηηθέο ηνπ αλάγθεο. 

Οπνηoδήπνηε εκπφδην εκθαληζηεί ζε θάπνην απφ ηα ζηάδηα απηνχ ηνπ κνληέινπ, 

ελδέρεηαη λα δπζρεξάλεη ηελ απφθηεζε ή ηελ άζθεζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, κε 

απνηέιεζκα ην άηνκν λα εθηειεί ελέξγεηεο, νη νπνίεο δελ είλαη απνδεθηέο απφ ην 

πεξηβάιινλ θαη πνπ ηειηθά ηνπ πξνζθέξνπλ αξλεηηθή αλαηξνθνδφηεζε, άγρνο θαη 

ππνρσξεηηθφηεηα (Trower et al., 1978). 

Ο Καλδαξάθεο (2004) ηέινο, γηα ηε δηδαζθαιία ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζην 

δεκνηηθφ ζρνιείν πξνηείλεη έλα επξχ θάζκα πξαθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη 

πξνγξακκάησλ κε έκθαζε ηηο ζπκπεξηθνξηζηηθέο ηερληθέο ζηαδηαθήο δηάκνξθσζεο 

ηεο ζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο κε ηε ρξήζε ζεηηθψλ εληζρπηψλ, νη νπνίνη ζηαδηαθά ζα 

κεηψλνληαη, κε παξαηήξεζε θαη κίκεζε ηεο επηζπκεηήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηειηθά κε 

ιεθηηθή θαζνδήγεζε απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη/ή ζπλνκηιήθνπο.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην ΠΑΠΔΑ ζηνπο εηδηθφηεξνπο ζθνπνχο ηνπ θαηά 

πεξηνρέο αλάκεζα ζηε ζρνιηθή εηνηκφηεηα (ςπρνθηλεηηθφηεηα, πξνθνξηθφο ιφγνο, 

λνεηηθέο ηθαλφηεηεο, ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε), ηηο βαζηθέο ζρνιηθέο θαη 

αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο, ηηο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηελ πξνεπαγγεικαηηθή 

εηνηκφηεηα πεξηέρεη θαη ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη ηελ πξνζαξκνγή ζην 

πεξηβάιινλ. πγθεθξηκέλα, ζηε δεχηεξε γεληθή ελφηεηα αλαθέξνληαη δηδαθηηθνί 

ζηφρνη κε δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο δεμηφηεηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, νη νπνίεο ζα 

καο απαζρνιήζνπλ ζηε κειέηε πεξίπησζεο ηνπ καζεηή κε ζχλζεηεο ΓΝΧΤΚΟΗ. 

ην βηβιίν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (Γξνζηλνχ θαη 

ζπλ.,  2009), ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο 



31 

 

ππάξρνπλ ηέζζεξηο ελφηεηεο (δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο, 

θαλφλεο θαιήο ζπκπεξηθνξάο, ζεβαζκφο ησλ δηθαησκάησλ ησλ άιισλ) κε επηκέξνπο 

δηδαθηηθνχο ζηφρνπο θαη δξαζηεξηφηεηεο. Πεξηιακβάλνληαη, επίζεο, δηδαθηηθνί 

ζηφρνη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζην ηνκέα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο θαη 

εηδηθφηεξα ζηε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο θαη ζην ελδηαθέξνλ γηα ηε κάζεζε. Πην 

αλαιπηηθά, σο δηδαθηηθνί ζηφρνη αλαθέξνληαη λα ζπλεξγάδεηαη ην παηδί κε ΔΔΑ κε ηα 

πξφζσπα ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, κε ηα πξφζσπα ηνπ ζρνιηθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

κε πξφζσπα εθηφο ζρνιείνπ κε πξνηεηλφκελεο γηα ηνλ θαζέλα ζηφρν δξαζηεξηφηεηεο 

γηα ηε βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ.  

2.1.2. Ο ξόινο ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ αλάπηπμε ηωλ θνηλωληθώλ 

δεμηνηήηωλ ηωλ παηδηώλ 

Παξφιεο ηηο ηαρχηαηεο εμειίμεηο ζε φια ηα επίπεδα ηεο θαζεκεξηλφηεηάο καο, ε 

νηθνγέλεηα παξακέλεη ν θαηεμνρήλ ζεζκφο αγσγήο εηδηθά ζηελ πξψηε παηδηθή ειηθία. 

Ζ δνκή ηεο νηθνγέλεηαο παξέρεη ζηα κέιε ηεο επθαηξίεο ή δπζθνιίεο ζηελ 

εμεξεχλεζε ηνπ θφζκνπ ππνζηεξίδνληαο ή εκπνδίδνληαο ηε δηαλνεηηθή θαη θνηλσληθή 

αλάπηπμε, αλαπηχζζνληαο αίζζεζε πξνζσπηθήο αζθάιεηαο ή αλαζθάιεηαο, 

επλνψληαο ή δπζρεξαίλνληαο ηελ αλάπηπμε ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη ηεο ειεπζεξίαο 

ζηελ έθθξαζε θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ζηελ αλάπηπμε νξγαλσηηθψλ πξνζφλησλ, 

ηθαλνηήησλ θαη ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ θαζψο θαη ζηξαηεγηθψλ 

κάζεζεο (αθθάο, 2002).  

Ζ Freud (1992) ζεκεηψλεη φηη γηα ηελ επηηάρπλζε ή ηελ επηβξάδπλζε ηεο εμέιημεο 

ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο ππεχζπλεο είλαη νη επηδξάζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ. Ζ 

πξνζσπηθφηεηα ησλ γνλέσλ, ε ζπκπεξηθνξά ηνπο, νη ηάζεηο θαη νη πξνηηκήζεηο ηνπο, 

νη πξάμεηο θαη ηα ηδαληθά ηνπο, ε νηθνγελεηαθή αηκφζθαηξα, νη νηθνγελεηαθέο 

παξαδφζεηο θαη ην πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν κεγαιψλεη ην παηδί 

αζθνχλ απνθαζηζηηθή επίδξαζε ζηελ εμέιημε ηνπ παηδηνχ. Ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 

1960 είλαη γλσζηή ε έλλνηα ηεο πνιηηηζκηθήο ζηέξεζεο, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ην 

πνιηηηζκηθφ θεθάιαην, ζχκθσλα κε ην νπνίν, νη πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο επζχλνληαη γηα 

ηα εθπαηδεπηηθά πξνβιήκαηα καζεηψλ κε ζχλζεηεο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη 

θνηλσληθέο δπζθνιίεο. Σν ρακειφ εηζφδεκα, ε θαθή ζηέγαζε θαη άιιεο πιεπξέο 

πιηθήο θηψρεηαο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ζαλ κηα κνξθή ζηέξεζεο γηα απηφ θαη ε 

θνηλσληθνπνιηηηζηηηθή απνζηέξεζε εμαξηάηαη απφ ηηο ζπλζήθεο δηακνλήο, ηηο 
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κνξθσηηθέο πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ, ην κέγεζνο ηεο νηθνγέλεηαο, ηελ νηθνγελεηαθή 

αιιειεπίδξαζε, ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη ηε θνίηεζε ζην 

ζρνιείν. 

πσο αλαθέξεηαη ζηνλ αθθά (2002), Ο Vernon κειεηψληαο ηελ ςπρνθνηλσληθή 

αλάπηπμε ησλ παηδηψλ δηαπίζησζε φηη απηή επεξεάδεηαη απφ πεξηβαιινληηθνχο θαη 

πνιηηηζηηθνχο παξάγνληεο θπξίσο απφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ βηνινγηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ αλαγθψλ, ηε γισζζηθή θαιιηέξγεηα, ην νηθνγελεηαθφ θιίκα, ηα πινχζηα 

πλεπκαηηθά θαη καζεζηαθά εξεζίζκαηα θαη ηα ελδηαθέξνληα γηα δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ.  

Ο Vygotsky ππνζηήξημε φηη νη δηαθνξέο ζην λνεηηθφ επίπεδν ησλ αλζξψπσλ 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο επηδξάζεηο ηνπ θνηλσληθνπνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο (φπσο 

αλαθέξεηαη ζηνλ αθθά, 2002). Οη καζεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ θαηψηεξα 

πνιηηηζηηθά θαη θνηλσληθννηθνλνκηθά πεξηβάιινληα ζπλαληψληαη ζην ζρνιείν κε 

ρακειφηεξν γλσζηηθφ θαη γισζζηθφ ππφβαζξν, κε ιηγφηεξεο πνιηηηζηηθέο θαη 

καζεζηαθέο εκπεηξίεο, κε αλαμηφπηζηεο ηηο εγγελείο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο, νη 

νπνίεο απαηηνχληαη απφ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία κε απνηέιεζκα ηε ζρνιηθή 

ππνεπίδνζε, ε νπνία κε ην νινέλα απμαλφκελν έιιεηκκα αληαπφθξηζεο ζηηο ζρνιηθέο 

απαηηήζεηο θαη ηελ έιιεηςε ππνζηήξημεο, νδεγεί ζηε ζρνιηθή απνηπρία θαη ζηνλ 

απνθιεηζκφ απφ αλψηεξεο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη αθαδεκατθέο 

επθαηξίεο (αθθάο, 2002).  

Παξφιν, επνκέλσο, πνπ γίλεηαη ιφγνο ζηηο κέξεο καο γηα ηζφηηκε εθπαίδεπζε κε 

ίζεο επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο, παξαιείπεηαη λα αλαθεξζεί ν ξφινο ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο ηνπ θάζε παηδηνχ, ε νπνία θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηε καζεζηαθή 

εηνηκφηεηά ηνπο. Πφζν κάιινλ φηαλ απηή ε νηθνγέλεηα -πνπ ζα κειεηεζεί παξαθάησ 

ζηε κειέηε πεξίπησζεο ηνπ καζεηή κε ζχλζεηεο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη 

θνηλσληθέο δπζθνιίεο- είλαη κνλνγνλετθή εμαηηίαο ηνπ ζαλάηνπ ηεο κεηέξαο ηνπ 

παηδηνχ κεηά απφ ηε γέλλα θαη ηνπ παηέξα πνπ θάλεη ρξήζε νπζηψλ, ζπκπεξαίλεηαη 

φηη ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ δξα αλαζηαιηηθά ζηε γλσζηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη 

θνηλσληθή εμέιημε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παηδηνχ.  

Απφ κειέηε ζε 115 νηθνγέλεηεο εθ ησλ νπνίσλ νη 53 είραλ παηδηά κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο δηαπηζηψλεηαη πσο ηα παηδηά πνπ είραλ θησρή πξνεηνηκαζία ζην ζπίηη 

επέδεημαλ πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ζηελ ηάμε θαη ιηγφηεξα επηηεχγκαηα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο (Feagans, 1991). Οη Ornstein θαη Carstensen 

(1994) ζεκεηψλνπλ πσο νη καζεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ νηθνγέλεηεο κε 
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πξσηνβνπιίεο θαη εμνπζία απνδεηθλχνληαη εμππλφηεξνη απφ ηνπο καζεηέο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ νηθνγέλεηεο κε άιιεο ηθαλφηεηεο. ηηο θξίζηκεο αλαπηπμηαθέο 

πεξηφδνπο ησλ παηδηψλ ην πινχζην ζε εξεζίζκαηα θαη επθαηξίεο γηα κάζεζε 

πεξηβάιινλ, γεκάην ελζάξξπλζε γηα γισζζηθή παξαγσγή θαη πλεπκαηηθέο 

ελαζρνιήζεηο κπνξεί λα εγγπεζεί κηα απξφζθνπηε πλεπκαηηθή εμέιημε ησλ παηδηψλ. 

Σν ήξεκν, ελζαξξπληηθφ, θηιηθφ θαη δεκνθξαηηθφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ απμάλεη 

ηηο πηζαλφηεηεο λα έρνπλ ηα παηδηά ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην ζρνιείν θαη λα 

πεηπραίλνπλ πςειέο επηδφζεηο ζε αληίζεζε κε ηα παηδηά πνπ κεγαιψλνπλ ζε 

«ζνξπβψδεηο» νηθνγέλεηεο, ηα νπνία παξνπζίαζαλ πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο ζηε 

ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο απφ ηα παηδηά πνπ πξνέξρνληαλ απφ ήξεκν πεξηβάιινλ.  

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηνπ ρακεινχ νηθνλνκηθνχ θαη 

κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ηεο νηθνγέλεηαο, ν Παξαζθεπφπνπινο (1992) θαηαζθεχαζε ηνλ 

«θαχιν θχθιν ηεο πελίαο», ν νπνίνο ραξαθηεξίδεη απφιπηα ηελ πεξίπησζε ηεο 

νηθνγέλεηαο ηνπ καζεηή ηεο πεξίπησζήο καο. χκθσλα κε απηφλ, ην ρακειφ 

κνξθσηηθν-νηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ νδεγεί ζε θησρφ κνξθσηηθφ πεξηβάιινλ 

κε ειιηπή γισζζηθά πξφηππα, θαθή δηαηξνθή, ειιηπή ηαηξηθή πεξίζαιςε, αηπρήκαηα 

θαη λνζεξφηεηα, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο νδεγνχλ ζηελ αχμεζε ηεο ζρνιηθήο 

επηηπρίαο, ε νπνία νδεγεί ζηελ ειιηπή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη ηειηθά ηελ 

αλεξγία ή ηελ ππναπαζρφιεζε. Δπνκέλσο, θαηαιήγνπκε φηη ε αλάπηπμε ησλ 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ απφ ηελ νηθνγέλεηα κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε ζρνιηθή επηηπρία 

ησλ παηδηψλ ελψ νη έξεπλεο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί απνδεηθλχνπλ φηη ε ελεξγεηηθή 

ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα, κπνξεί λα βειηηψζεη ηηο επηδφζεηο ζε 

γλσζηηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν.  

Ζ αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ γνλέα ηνπ παηδηνχ ζηελ πεξίπησζή καο γηα ηηο 

επηδφζεηο ηνπ ζηνπο παξαπάλσ ηνκείο κπνξεί λα παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

επηδίσμε ηεο επηηπρίαο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ.  

2.1.3. Ο ξόινο ηνπ ζρνιείνπ ζηελ αλάπηπμε ηωλ θνηλωληθώλ 

δεμηνηήηωλ ηωλ παηδηώλ 

Μηα απφ ηηο απνηειεζκαηηθφηεξεο πξνζεγγίζεηο πξφιεςεο, αληηκεηψπηζεο θαη 

κείσζεο ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ησλ καζεηψλ είλαη ε εθπαίδεπζε ησλ ίδησλ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνπζηαθψλ θαηαζηάζεσλ 

ηεο ηάμεο. ηηο ζρνιηθέο ηάμεηο φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί ζπκκεηείραλ ζε πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο, νη αλεμάξηεηεο παξαηεξήζεηο θαλέξσζαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί 
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ρξεζηκνπνηνχζαλ πην ζεηηθέο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο θαη νη καζεηέο ηνπο ήηαλ 

πεξηζζφηεξν απαζρνιεκέλνη θαη ιηγφηεξν επηζεηηθνί απφ απηνχο πνπ δελ έιαβαλ 

επηκνξθσηηθή εθπαίδεπζε. Μηα άιιε κειέηε ζε καζεηέο, νη νπνίνη δηαγλψζηεθαλ κε 

πξνθιεηηθή δηαηαξαρή δηαγσγήο, έδεημε φηη ε ζπκκεηνρή ηεο εθπαίδεπζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο γνλέσλ, βειηηψλεη ζεκαληηθά ηα ζρνιηθά 

απνηειέζκαηα ησλ παηδηψλ ζπγθξηηηθά κε πξνγξάκκαηα πνπ πξνζθέξνπλ κφλν 

εθπαίδεπζε ησλ γνλέσλ (Webster-Stratton & Reid, 2004; Webster-Stratton, Reid, & 

Hammond, 2004).    

Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ απφθηεζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ 

καζεηψλ είλαη ζεκαληηθφο, θαζψο ζχκθσλα κε ηηο Webster-Stratton θαη Reid (2004) 

ν ηξφπνο αιιειεπίδξαζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηνπο καζεηέο κπνξεί λα επεξεάζεη 

ηε γλσζηηθή, ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ηελ θνηλσληθή ηνπο αλάπηπμε θαη εμέιημε. Ζ 

ζπκβνιή ηνπο έγθεηηαη ζηελ πξνζαξκνγή ησλ κεζφδσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ 

δηδαζθαιίαο ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ κε ηα καζεζηαθά ζηπι, ηηο ηδηνζπγθξαζίεο 

θαη ηηο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ. Δίλαη ζεκαληηθφ νη εθπαηδεπηηθνί λα 

δηαζέηνπλ ζεηηθέο θαη πξνιεπηηθέο ηθαλφηεηεο δηαρείξηζεο πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαζηήζνπλ απνηειεζκαηηθφ έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ. Παξάγνληεο φπσο νη 

ζθιεξέο θαη επηθξηηηθέο πξνζεγγίζεηο, ε θαθή δηαρείξηζε ηεο ηάμεο, ε απνπζία νξίσλ 

θαη δνκεκέλσλ πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη ε έιιεηςε ζπλεξγαζίαο κε ηελ νηθνγέλεηα, 

είλαη δπλαηφ λα κεηψζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιία ησλ θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ. Αληίζεηα, νη απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο φπσο ηα 

πςειά επίπεδα επαίλνπ θαη ελζάξξπλζεο, ηα θίλεηξα, νη πξνβιέςηκνη θαλφλεο θαη ν 

θαζνξηζκφο νξίσλ, ηα δνκεκέλα πξνγξάκκαηα, θαζψο θαη ε πξψηκε πξφιεςε θαη 

παξέκβαζε, ζε ζπλδπαζκφ κε κηα παηδνθεληξηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία πξνσζεί ηελ 

θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή παηδεία ησλ καζεηψλ, κπνξεί αθελφο λα κεηψζεη ηα 

θαηλφκελα επηζεηηθφηεηαο θαη απφξξηςεο αθεηέξνπ λα βειηηψζεη ηηο γλσζηηθέο, ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ. 

2.2. Δλλνηνινγηθή απνζαθήληζε ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αλαπηπρζεί έλαο λένο επηζηεκνληθφο θιάδνο, ε 

Παηδαγσγηθή ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ε νπνία πεξηιακβάλεη απφςεηο θαη πξνηάζεηο, 

πνπ επηδηψθνπλ λα επεξεάζνπλ φρη κφλν ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπκπεξηθέξεηαη ν 

καζεηήο ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ, αιιά θαη ηηο κειινληηθέο ηνπ ζηάζεηο θαη επηινγέο 

σο ελήιηθα. Απνζθνπεί δειαδή, ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο νξγάλσζεο θαη 
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δηαρείξηζεο ηνπ ζπλνιηθνχ  αηνκηθνχ ρξφλνπ (ζρνιηθνχ, εμσζρνιηθνχ, ειεχζεξνπ) κε 

απψηεξν ζθνπφ ηελ πξνζσπηθή απηνπξαγκάησζε. Ζ λέα θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα 

πνπ δηακνξθψλεηαη ζε ζρέζε κε ηνλ ειεχζεξν ρξφλν επηθέξεη αιιαγέο ζηε 

ζθνπνζεζία ηεο αγσγήο, επηβάιιεη ηελ εηζαγσγή ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ 

ζρνιείνπ ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη ζέηεη λέεο απαηηήζεηο απφ ηηο 

επηζηήκεο ηεο αγσγήο (Θσίδεο & Υαλησηάθεο, 2007). Μέζα απφ ηε δηδαζθαιία ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, νη καζεηέο κε ή ρσξίο δπζθνιίεο 

επηδηψθεηαη λα απνθηήζνπλ ηελ πξνζσπηθή επζχλε γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ, ηελ ηθαλφηεηα δειαδή λα δηακνξθψλνπλ ηνλ απηνδηαζέζηκν ρξφλν ηνπο κε 

πξνζαξκνγή θαη επειημία ζηα δηαθνξεηηθά πιαίζηα ηεο δσήο. 

Ζ απνζαθήληζε ηεο έλλνηαο θαη ηνπ νξηζκνχ ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ δελ βξίζθεη 

ζχκθσλνπο φινπο φζνπο αζρνινχληαη κε ηε κειέηε θαη ηελ έξεπλα ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Απφ ηνπο Andreae (1970) θαη Eichler (1979) 

πιεξνθνξνχκαζηε φηη έρνπλ δηαηππσζεί ηφζνη νξηζκνί γηα ηνλ ειεχζεξν ρξφλν φζνη 

θαη νη ζπγγξαθείο ηνπο. Ο Schilling (1977) ζεκεηψλεη φηη ε γεξκαληθή βηβιηνγξαθία 

πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξνπο απφ 30 νξηζκνχο γηα ηνλ ειεχζεξν ρξφλν, ηνπο νπνίνπο 

αξρηθά δηαθξίλεη ζε πέληε νκάδεο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εξγαζία, ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ηηο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο, ηεο ςπραγσγίαο θαη ηεο 

αληηζηάζκηζεο θαζψο θαη ησλ θνηλσληθψλ ξφισλ, ελψ αξγφηεξα ηνπο θαηαηάζζεη 

αλάινγα κε ην πεξηερφκελφ ηνπο ζε νξηζκνχο κε ζεηηθφ θαη νξηζκνχο κε αξλεηηθφ 

πεξηερφκελν. 

Οη απηνπξναίξεηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζα δηαθξηζνχλ 

πεξαηηέξσ απφ ηνλ Friedmann (1996) ζε ελεξγεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ελεξγεηηθνχ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη ζε παζεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο παζεηηθνχ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. 

Χο ελεξγεηηθή δξαζηεξηφηεηα ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζεσξείηαη θάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ 

επηιέγεηαη ειεχζεξα θαη αζθείηαη αλάινγα κε ηνλ ρξφλν ή ηνλ ηξφπν ηνπ θαζελφο 

πξνζκέλνληαο απφ απηή ηθαλνπνίεζε ελψ παζεηηθή ραξαθηεξίδεηαη κηα 

δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία πξνζθέξεη παζεηηθνχο ηξφπνπο μεθνχξαζεο θαη αλάπαπζεο. 

χκθσλα κε ηνλ «παηέξα» ηεο θνηλσληνινγίαο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ Dumazedier 

(1960, 1974), ν ρξφλνο δηαθξίλεηαη ζε ρξφλν εξγαζίαο, ζε νηθνγελεηαθφ-νηθηαθφ 

ρξφλν εξγαζίαο θαη ζε ειεχζεξν ρξφλν εληάζζνληαο ζηνλ ηειεπηαίν φιεο εθείλεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο επηδίδεηαη ην άηνκν κε ηε βνχιεζή ηνπ πξνθεηκέλνπ λα 

μεθνπξαζηεί, λα δηαζθεδάζεη, λα ελεκεξσζεί, λα θαηαξηηζηεί, λα ζπκκεηάζρεη ζε 

θνηλσληθέο εθδειψζεηο, λα εθθξάζεη ηελ ειεχζεξε δεκηνπξγηθή ηνπ ηθαλφηεηα αθνχ 
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πξψηα απαιιαγεί απφ δηάθνξεο άιιεο ππνρξεψζεηο θπξίσο επαγγεικαηηθέο, 

νηθνγελεηαθέο θαη θνηλσληθέο. Ο ίδηνο δηαθξίλεη ηέζζεξηο κεγάιεο πεξηφδνπο 

απειεπζεξσκέλνπ ρξφλνπ απφ ηελ εξγαζία: ην ηέινο ηεο εκέξαο πνπ αθηεξψλεηαη 

ζπλήζσο ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ηειεφξαζεο, ην ηέινο ηεο 

εβδνκάδαο, ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ κε ηηο δηαθνπέο θαη ην ηέινο ηεο εξγαζηαθήο 

δξαζηεξηφηεηαο κε ηε ζπληαμηνδφηεζε. Αλαγνξεχνληαο ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ζε 

θνηλσληθφ ρξφλν κε ηδηαίηεξεο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο αμίεο, ν Dumazedier 

δηαθξίλεη ηξεηο κνξθέο δξαζηεξηνηήησλ ειεχζεξνπ ρξφλνπ: ηηο ζξεζθεπηηθέο, ηηο 

πνιηηηθέο θαζψο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θχξην ζηφρν έρνπλ ηελ αηνκηθή ή 

ζπιινγηθή έθθξαζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ππνθεηκέλνπ. Αθφκε, πξνζδηνξίδεη ηξεηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ: ηελ αλάπαπζε, ηελ αλαςπρή θαη ηελ αλάπηπμε 

ηνπ ππνθεηκέλνπ. Ζ αλάπαπζε πξνζθέξεη ζην άηνκν απειεπζέξσζε απφ ηε θπζηθή 

θαη ςπρνινγηθή θφπσζε πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηνλ θνηλσληθφ ρξφλν, ε αλαςπρή 

πεξηιακβάλεη κηα πξαγκαηηθή ή θαληαζηαθή απφδξαζε ηνπ αηφκνπ απφ ηε κνλνηνλία 

θαη ηελ αλία ησλ θαηαθεξκαηηζκέλσλ επαλαιακβαλφκεσλ εξγαζηψλ ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο θαη ε αλάπηπμε, ηελ θαιιηέξγεηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ. 

Ζ Lanfant (1996) πξνζδίδεη ζεηηθφ πεξηερφκελν ζηελ έλλνηα ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ 

αλάινγα κε ηε ζρέζε πνπ έρεη αλαπηχμεη ην αηφκν κε ηε ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα παξά κε ην πεξηερφκελφ ηεο. Παξφια απηά απνδέρεηαη ηνλ ειεχζεξν 

ρξφλν σο κηα θαηάζηαζε, ηελ νπνία ην άηνκν δέρεηαη κε ηε βνχιεζή ηνπ θαη ζηελ 

νπνία εθδειψλεη φιεο ηηο δεκηνπξγηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο, ηε γλσξηκία κε ηνλ εαπηφ ηνπ, 

ηελ αλαλέσζε θαη νινθιήξσζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 νη θνηλσληνιφγνη ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ 

ζηξέθνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηε δπλακηθή ησλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζα 

ζηνπο δηάθνξνπο θνηλσληθνχο ρξφλνπο. Ο θνηλσληθφο ρξφλνο αληηπξνζσπεχεη ην 

ρξφλν πνπ παξαπέκπεη ζε θνηλσληθέο πξαθηηθέο θαη δξαζηεξηφηεηεο. Πξφθεηηαη γηα 

ην ρξφλν, ηνλ νπνίν λνεκαηνδνηεί ηηο αηνκηθέο ή ζπιινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ελψ ηαπηφρξνλα παξάγεηαη 

θνηλσληθφο ρξφλνο (Κνξσλαίνπ, 1996).  

Ο ειεχζεξνο ρξφλνο ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία παξνπζηάδεηαη σο έλα ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο ειεπζεξίαο, αλάπαπζεο, δηαζθέδαζεο, 

θνηλσληθφηεηαο, παηρληδηνχ θαη γεληθά απηνδηάζεζεο έμσ απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηεο 

νηθνγέλεηαο, ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο. Ο ειεχζεξνο ρξφλνο 

ησλ παηδηψλ ζηελ πεξίπησζή καο δελ κνηάδεη κε απηφλ ησλ ελειίθσλ, παξφια απηά 
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πξνζθέξεη έλα δηαθνξεηηθφ πιαίζην αλάιπζεο, δεδνκέλνπ φηη αληηκεησπίδεη ην παηδί 

ζαλ κειινληηθφ ελήιηθα. Ζ αγλφεζε ηνπ θνηλσληθνχ παξφληνο ηνπ παηδηνχ θαη ε 

δηάζεζε ξχζκηζεο ηνπ κέιινληφο ηνπ, πξνζδίδνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ παηδαγσγηθφ ραξαθηήξα. ηε θαηεχζπλζε απηή, νη ζεκαληηθφηεξνη 

ππεχζπλνη γηα ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ ηνπο, νη γνλείο θξνληίδνπλ λα παξέρνπλ ζηα 

παηδηά ηνπο επνηθνδνκεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ φπσο ε εθκάζεζε 

μέλσλ γισζζψλ, αζιεκάησλ, κνπζηθψλ νξγάλσλ, παξαθνινχζεζε ζεαηξηθψλ 

παξαζηάζεσλ ή επηζθέςεσλ ζε κνπζεία . Ζ ηάζε γηα ηελ απφθηεζε πξνζφλησλ θαη 

δεμηνηήησλ ζεσξείηαη θαζήθνλ ηεο νηθνγέλεηαο, ε νπνία έρεη εμειηρζεί ζε θαίξην 

ζεζκφ γηα ηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ. Παξφια απηά φπσο αλαθέξζεθε θαη 

παξαπάλσ, ε δνκή ηεο νηθνγέλεηαο κπνξεί λα παξέρεη ζηα κέιε ηεο εθηφο απφ 

επθαηξίεο θαη δπζθνιίεο ζηελ εμεξεχλεζε ηνπ θφζκνπ. ηαλ εκπνδίδεηαη ε παξνρή 

επθαηξηψλ ζην παηδί γηα ιφγνπο αδπλακίαο αληαπφθξηζεο ζηηο αλάγθεο ηνπ, 

εκπνδίδεηαη ε δηαλνεηηθή θαη θνηλσληθή ηνπ αλάπηπμε, εληζρχεηαη ε αίζζεζε ηεο 

πξνζσπηθήο αλαζθάιεηαο δπζρεξαίλνληαο ηελ αλάπηπμε ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη ηνπ 

απηνζπλαηζζήκαηνο ηνπ παηδηνχ γηα ειεπζεξία ζηελ έθθξαζε θαη ιήςε απνθάζεσλ 

φπσο θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ησλ νξγαλσηηθψλ πξνζφλησλ, 

ησλ ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο. Γηα ηα 

παηδηά απηά, ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ ζχλζεηεο ΓΝΧΤΚΟΗ δπζθνιίεο ζα θάλνπκε 

ιφγν παξαθάησ ζηε κειέηε πεξίπησζεο ηνπ καζεηή.  

2.2.1. Ζ ζεκαζία ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ ηωλ παηδηώλ 

ζην δεκνηηθό ζρνιείν 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νξγαλψλνπκε θαη δηεπζεηνχκε ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ζηελ 

επνρή καο απνθηά πξσηαξρηθή ζεκαζία θαη εκθαλίδεηαη εμίζνπ ζεκαληηθφο κε ηνλ 

ηξφπν πνπ νξγαλψλεηαη θαη θαηαλέκεηαη ν ρξφλνο εξγαζίαο ζηνλ επαγγεικαηηθφ 

ηνκέα. Ζ ξαγδαία αχμεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ ζέηεη ην 

πξφβιεκα ηεο αλάπηπμεο κηαο ζπλεηδεηήο θαη θξηηηθήο ζηάζεο θαη ζπκπεξηθνξάο 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ (Θσίδεο & Υαλησηάθεο, 2007).  

Σν δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ εθηφο απφ ηνπο ελήιηθεο 

απαζρνιεί θαη ηα παηδηά ηεο ζρνιηθήο ειηθίαο, δεδνκέλνπ φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίνδν εκθαλίδνληαη αηζζήκαηα άληαο, απνκφλσζεο θαζψο θαη κηα πιεζψξα 

αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, ηα νπνία εθδειψλνληαη ζπρλά κε παξαβαηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο φπσο ε επηζεηηθφηεηα, ε ρξήζε βίαο, ε αδηαθνξία, ε θπγή πξνο 



38 

 

εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο θ.α. χκθσλα κε ηελ Κνξσλαίνπ (1996) νη πεξηζζφηεξεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηε καδηθή θνπιηνχξα, 

ην θαηαλαισηηθφ θαηλφκελν, ηελ αλαδήηεζε ηεο απφιαπζεο, φπσο είλαη επίζεο 

γεγνλφο φηη ην 90% ησλ παξαβαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε 

δηάξθεηα απηνχ ηνπ ρξφλνπ. Σν πξνζσπηθφ απηφ ζηηι ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ 

επεξεάδεηαη θαη δηακνξθψλεηαη ηφζν απφ ηελ νηθνγέλεηα, ηνπο θίινπο θαη ην 

επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ φζν θαη απφ ην ίδην ην άηνκν κε ην πξνυπάξρνλ 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ θαη γελεηηθφ ηνπ ππφβαζξν. Γηακνξθψλεηαη, επίζεο απφ έλαλ 

επίζεο ζεκαληηθφ θνξέα δεπηεξνγελνχο θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ παηδηνχ, ην ζρνιείν. 

χκθσλα κε ηνλ Ππξγησηάθε (1999) είλαη επθνιφηεξν λα δεκηνπξγεζνχλ ζηάζεηο 

θαη ζπκπεξηθνξέο ζηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ εθεί πνπ δελ ππάξρνπλ, 

παξά λα ηξνπνπνηεζνχλ εθ ησλ πζηέξσλ νη ήδε ππάξρνπζεο. Ζ αλάπηπμε ηθαλφηεησλ 

θαη δεμηνηήησλ ζηε παηδηθή ειηθία βνεζά ηελ ειεχζεξε θαη ζπλεηδεηή δηακφξθσζε 

ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ηελ επέιηθηε πξνζαξκνγή ζηα θνηλσληθά πιαίζηα, ηελ 

αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ (Elias et al., 1997).  

Γελ είλαη απηνλφεην φηη φια ηα παηδηά κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ εμίζνπ 

επνηθνδνκεηηθά ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο, πφζν κάιινλ απηά κε ζχλζεηεο γλσζηηθέο, 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο. Ζ ζεκαζία ηεο δηαρείξηζεο ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο απνηππψλεηαη ζην 

ΠΑΠΔΑ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε δεχηεξε γεληθή ελφηεηα ησλ δεκηνπξγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη δεμηφηεηεο δηαρείξηζεο ηνπ ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ. Σν βηβιίν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

(Γξνζηλνχ θαη ζπλ.,  2009) κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο 

πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο ελφηεηεο (ηειεφξαζε, άιια κέζα, παηρλίδηα, ζπκκεηνρή ζε 

δξαζηεξηφεηεηεο ηεο θνηλφηεηαο) κε επηκέξνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ θαζεκία κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.  

Ζ ζεκαζία ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ απνθηά ηεξάζηηα αμία, 

ηδηαίηεξα κεηά ηελ ελειηθίσζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, φηαλ 

εθιείπεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ε ζηήξημε πνπ παξέρνπλ ην ζρνιείν θαη ε νηθνγέλεηα 

θαη ηα άηνκα απηά πξέπεη λα δηακνξθψλνπλ ζηγά - ζηγά κφλνη ηνπο ηνλ ειεχζεξν 

ρξφλν (Anstötz, 2009).  Ο Zielniok (βι. Anstötz, 2009) αζρνινχκελνο κε ηα δεηήκαηα 

ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζε άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαηέθξηλε ηε 

κεησκέλε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζε απηφ ην ζέκα ζε ζχγθξηζε κε ηε κειέηε άιισλ 
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δεηεκάησλ θαη πηζηεχεη φηη εθηφο απφ ηελ ηαηξηθή θαη εθπαηδεπηηθή πξνεηνηκαζία, ε 

δηδαθηηθή ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ πξέπεη λα ζεσξείηαη εμίζνπ ζεκαληηθήο ζεκαζίαο 

ηφζν γηα ηα άηνκα κε ή ρσξίο δπζθνιίεο. Άιισζηε, ε ζεκεξηλή εηδηθή παηδαγσγηθή 

ελδηαθέξεηαη έληνλα γηα ηελ απηνδηάζεζε θαη ηελ απηνλνκία ησλ ελήιηθσλ αηφκσλ 

κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, έλαο ζηφρνο πνπ ζηε γεληθή ηνπ έλλνηα απαζρνιεί 

εδψ θαη πνιχ θαηξφ θαη ηε γεληθή παηδαγσγηθή ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. 

Δπνκέλσο, είλαη ζεκαληηθφ λα ζπκπεξηιεθζεί ε παηδαγσγηθή ηνπ ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ θαη ηδηαίηεξα ε δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα ηεο γεληθήο θαη ηεο εηδηθήο αγσγήο. Σφζν ε γεληθή φζν θαη ε εηδηθή 

παηδαγσγηθή νθείιεη λα πξνσζήζεη ηελ αλεμαξηεζία ησλ παηδηψλ κε ή ρσξίο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη λα πξναζπίζεη ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο, παξέρνληάο ηνπο ηηο 

θαηάιιειεο γηα απηά δπλαηφηεηεο εμέιημεο θαη πξνζαξκνγήο ζηε ζχγρξνλε 

πξαγκαηηθφηεηα. 

Ζ ζεκαζία ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ έγθεηηαη ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

εμαζθάιηζε ηξφπσλ ζπκπεξηθνξάο, νη νπνίνη ζεσξνχληαη αλαγθαίνη ηφζν ζε αηνκηθή 

φζν θαη ζε ζπιινγηθή βάζε γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ φρη κφλν ζην 

ζρνιηθφ αιιά θαη ζην εμσζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Ζ δηεχξπλζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ 

ησλ παηδηψλ δεκηνπξγεί λένπο ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο θαη αληηκεηψπηζεο ζε ζρέζε κε 

ην παξειζφλ, φπνπ ν ειεχζεξνο ρξφλνο ζεσξνχληαλ έλαο άδεηνο ρξφλνο, ν νπνίνο 

έπξεπε λα δηακνξθσζεί κε εθκάζεζε πεξηερνκέλσλ θαη φρη λα ζρεδηαζηεί εθ λένπ ή 

λα θαηαλεκεζεί φπσο ζήκεξα. Απηφ παξαηεξείηαη θαη ζήκεξα ζην ζρνιείν ζην νπνίν, 

ηα καζήκαηα πνπ παξαδνζηαθά ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε δξαζηεξηφηεηεο 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ (π.ρ. Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Αγσγή, Αγσγή Τγείαο) κπνξνχλ λα 

δηδάμνπλ ζε κηθξφ βέβαηα βαζκφ, ηη κπνξεί θαλείο λα θάλεη ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ, 

φζνλ αθνξά ηα πεξηερφκελα, αιιά δελ παξαθηλνχλ γηα ην πψο ν θαζέλαο κπνξεί λα 

αμηνπνηήζεη πξνζσπηθά θαη ζπιινγηθά κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηνλ ειεχζεξν ρξφλν 

ηνπ. 

ήκεξα ην επίθεληξν ηνπ ζεσξεηηθνχ ελδηαθέξνληνο δελ απνηειεί ε δηακφξθσζε 

ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, αιιά ν ίδηνο ν ρξφλνο. Σν ελδηαθέξνλ ησλ επηζηεκφλσλ 

εζηηάδεηαη ζπγθεθξηκέλα ζηε ζεκαζία ηεο δηακφξθσζε ηνπ ρξφλνπ δσήο θαη ηεο 

πνιπδηάζηαηεο θχζεο ηνπ. Εεηνχκελν ινηπφλ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ηφζν γηα ηνλ 

ελήιηθα φζν θαη γηα ην παηδί είλαη κηα λέα ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ πην 

εμαηνκηθεπκέλε, ε νπνία εκπεξηέρεη σο θχξην ζηνηρείν ηε ζπλεηδεηή αληηκεηψπηζε 
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ησλ δηάθνξσλ ρξνληθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηελ αηνκηθή πξνζαξκνγή θαη επειημία πάλσ 

ζε απηά. 

2.2.2. Ζ ζπκβνιή ηεο νηθνγέλεηαο ζηε δηαρείξηζε ηνπ ειεύζεξνπ 

ρξόλνπ ηωλ παηδηώλ 

Ζ νηθνγέλεηα δηαζέηεη ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ζηε δηακφξθσζε ηνπ ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ ησλ παηδηψλ θαηά ηελ πξνζρνιηθή ειηθία θαη ζπλερίδεη λα επεξεάδεη 

απνθαζηζηηθά ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηελ ειηθία ησλ 10-12 

εηψλ, νπφηε αξρίδεη ε απνδέζκεπζή ηνπο απφ ηνπο γνλείο θαη ην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ θαη ε ηαπηφρξνλε έληαμή ηνπο ζηηο νκάδεο ησλ ζπλνκηθήθσλ (Hoffman, 

1993). ε απηφ ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα θαη ππνρξέσζε πξνζπαζεί λα αληαπνθξηζεί 

ε νηθνγέλεηα, ε νπνία αζθεί ηζρπξή επίδξαζε ζηε δηακφξθσζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ 

ησλ παηδηψλ αθελφο πξνζθέξνληαο ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο θαη ηα απαξαίηεηα κέζα 

αθεηέξνπ παξέρνληαο δπλαηφηεηεο θαη ηξφπνπο αμηνπνίεζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ.  

Ο ρψξνο ηνπ ζπηηηνχ απνηειεί γηα ηα παηδηά, ηα νπνία έρνπλ κηα βηνθνηλσληθή 

εμάξηεζε απφ ηνπο γνλείο ηνπο, ηνλ θχξην ρψξν ζηνλ νπνίν πεξλνχλ ηνλ ειεχζεξν 

ρξφλνπ ηνπο. Σν πεξηβάιινλ ηνπ ζπηηηνχ πξνζθέξεηαη ηδηαίηεξα ηφζν γηα 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηινγήο ησλ γνλέσλ, φζν θαη γηα άκεζε επηηήξεζε θαη έιεγρν 

θάζε δξαζηεξηφηεηαο. ζν κεγαιψλνπλ φκσο ηα παηδηά ηφζν πεξηζζφηεξν επηζπκνχλ 

λα απνδεζκεπηνχλ θαη λα αλεμαξηεηνπνηεζνχλ απφ ηελ επηξξνή θαη ηελ επηηήξεζε 

ηεο νηθνγέλεηαο. Ζ απνδέζκεπζε απηή επηρεηξείηαη θαη επηηπγράλεηαη θαιχηεξα εθεί 

πνπ ηα παηδηά αηζζάλνληαη ειεχζεξα θαη αλεμάξηεηα, δειαδή ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν. 

Ο ειεχζεξνο ρξφλνο γηα ηα πεξηζζφηεξα παηδηά λνείηαη σο κηα πεξίνδνο 

απνδέζκεπζεο απφ ηελ επηηήξεζε ησλ γνλέσλ κε ειεχζεξε κεηαθίλεζε θαη 

επηθνηλσλία κε θίινπο θαη ζπλνκηιήθνπο (πλνδηλνχ, 2014α). Ο ξφινο ηεο 

νηθνγέλεηαο έγθεηηαη ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ παηδηνχ γηα απηήλ ηελ απεμάξηεζε, έηζη 

ψζηε ζηαδηαθά ην παηδί λα είλαη ζε ζέζε λα δηακνξθψλεη θαη δηαρεηξίδεηαη απηφλνκα, 

ππεχζπλα θαη δεκηνπξγηθά ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ. Ζ πξνεηνηκαζία απηή ηνπ 

παηδηνχ δελ είλαη κηα ζηαηηθή δηαδηθαζία αιιά κηα δπλακηθή θαηάζηαζε, ε νπνία 

ρξεηάδεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί βαζκηαία αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ. Οη 

γνλείο νθείινπλ λα πξνζθέξνπλ ζηα παηδηά ηνπο θαηάιιειειεο επθαηξίεο θαη λα ηα 

ελζαξξχλνπλ λα ιεηηνπξγνχλ απηνδχλακα ζην ρψξν ηεο νηθνγέλεηαο, αλ ζέινπλ λα ηα 

πξνεηνηκάζνπλ ζσζηά γηα κηα απηνηειή θαη ππεχζπλε θνηλσληθή δσή. 
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Πνιινί παηδαγσγνί θαη θνηλσληνιφγνη (π.ρ. Zielinski, Weber) αλαθέξζεθαλ ζηνλ 

θαηαιπηηθφ ξφιν ηεο νηθνγέλεηαο ζηε δηακφξθσζε θαη δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ ησλ παηδηψλ. Ο πξψηνο ζεσξεί ηελ νηθνγέλεηα σο ηελ πιένλ θαηάιιειε γηα 

ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ παηδηψλ θαη απνξξίπηεη νπνηαδήπνηε 

πξνζπάζεηα κείσζεο ηεο επηξξνήο ηεο ζηε δηακφξθσζε θαη δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ ησλ παηδηψλ. Ο δεχηεξνο αλαγλσξίδεη επίζεο ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν πνπ θαηέρεη 

ε νηθνγέλεηα ζηελ πξνζπάζεηα αμηνπνίεζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ παηδηψλ, 

πξνηείλνληαο ελίζρπζε ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο κέζα απφ ηδηαίηεξα πξνγξάκκαηα 

ελεκέξσζεο ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ηελ θαιχηεξε δηακφξθσζε θαη δηαρείξηζε ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο.  

Απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζα παίμεη ε αγσγή πνπ 

παξέρεηαη απφ ην νηθνγελεηαθφ, ζρνιηθφ θαη θηιηθφ πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ. Σα 

παηδηά έρνπλ κεγάιε αλάγθε απφ θαζνδήγεζε θαη ρξεηάδνληαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

ππνζηήξημε αιιά θαη ηελ αγάπε ησλ γνλέσλ ηνπο, κε ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα 

αληαπηχμνπλ ζρέζεηο θαιήο ζπλεξγαζίαο, πξαγκαηηθήο θηιίαο θαη ακνηβαίαο 

εκπηζηνζχλεο. Σν παηδί θαζψο κεγαιψλεη έρεη αλάγθε λα αλαπηχμεη λέεο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε άιια κέιε ηεο θνηλσλίαο. Με ηηο θνηλσληθέο ηνπ επαθέο 

επηδηψθεη λα απνθηήζεη θαηλνχξηεο εκπεηξίεο γηα λα αλαπηχμεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

θαη λα κπνξέζεη λα δηακνξθψζεη ηε πξνζσπηθφηεηά ηνπ ψζηε λα γίλεη αλεμάηεην θαη 

ειεχζεξν άηνκν. Οη λένη εληάζζνληαη ζπρλά ζε άηππεο θνηλσληθέο νκάδεο ζπλήζσο 

ζπκκαζεηψλ ή ζπλνκηιήθσλ, δέρνληαη εξεζίζκαηα θαη κελχκαηα απφ ηα κέιε ηεο 

νκάδαο, ηα νπνία επηδξνχλ ζηε δηακφξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο. Ζ πεξίπησζε ηνπ 

καζεηή κε ζχλζεηεο ΓΝΧΤΚΟΗ δπζθνιίεο πνπ ζα κειεηήζνπκε παξαθάησ 

πεξηιακβάλεη έλα δηαηαξαγκέλν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν εκπνδίδεη παξά 

δηεπθνιχλεη ηε δηακφξθσζε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπ παηδηνχ.  

Σν παηδί κε ζχλζεηεο ΓΝΧΤΚΟΗ δπζθνιίεο ηεο κειέηεο πεξίπησζεο αδπλαηεί 

λα εληαρζεί ζηε παξέα ησλ ζπλνκηιήθσλ εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο ησλ θνηλσληθψλ ηνπ 

δεμηνηήησλ. Ο ζπγθεθξηκέλνο καζεηήο δείρλεη λα κελ δίλεη αξθεηή ζεκαζία ζην 

θνηλσληθνπνηεηηθφ ξφιν ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ζρνιείνπ φζν ζην εθηφο ζρνιείνπ 

δίθηπν κεηάδνζεο γλψζεσλ, πιεξνθνξηψλ θαη δεμηνηήησλ, ην απνθαινχκελν 

«παξάιιειν ζρνιείν». ιν θαη πεξηζζφηεξν αλαγλσξίδεηαη ε επίδξαζε πνπ αζθνχλ 

ζηνπο λένπο νη παξάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ θαζψο θαη νη 

ππφινηπνη ηδενινγηθνί θαη θνηλσληθνπνηεηηθνί κεραληζκνί. πγρξφλσο, ηα παηδηά ζην 
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δεκνηηθφ ζρνιείν κπνξνχλ λα κάζνπλ πεξηζζφηεξα γηα ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ιηγφηεξν 

κε ηε κνξθή γλψζεσλ θαη πεξηζζφηεξν κε ηε κνξθή εκπεηξηψλ. 

Σέινο, ζχκθσλα κε ηνλ Γεσξγνχια (2003) ππνζηεξίδεηαη πσο ν ηξφπνο δηάζεζεο 

ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ παηδηψλ, είλαη θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλνο θαη φρη 

απηφλνκνο ή ειεχζεξνο απφ θνηλσληθέο παξακέηξνπο. Κχξηνη νξγαλσηέο ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ παηδηψλ είλαη αδηακθηζβήηεηα νη γνλείο, νη νπνίνη νθείινπλ λα 

ιάβνπλ ππφςε ηηο ζεκαληηθέο αλάγθεο ηεο παηδηθήο ειηθίαο, θαζψο νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ είλαη δπλαηφ λα επεξεάζνπλ ηε καζεζηαθή 

εηνηκφηεηα ησλ παηδηψλ κε ή ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

2.2.3. Ζ ζπκβνιή ηωλ εθπαηδεπηηθώλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ ειεύζεξνπ 

ρξόλνπ ηωλ παηδηώλ 

Σν ζρνιείν απνηειεί ηνλ δεχηεξν ζεζκφ, κεηά ηελ νηθνγέλεηα, πνπ κπνξεί θαη 

νθείιεη λα αζθήζεη ζπζηεκαηηθή, ππεχζπλε θαη απνηειεζκαηηθή αγσγή ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζηα παηδηά θαη κάιηζηα πνιχ πεξηζζφηεξν, επεηδή ζηνλ ρψξν ηνπ 

ζρνιείνπ ην παηδί έξρεηαη γηα πξψηε θνξά αληηκέησπν κε έλα πξνγξακκαηηζκέλν, 

πξνθαζνξηζκέλν θαη ππνρξεσηηθφ σξάξην εξγαζίαο, κέζα ζην νπνίν ζπλεηδεηνπνηεί 

ηελ πνζνηηθή δηάζηαζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Οη καζεηέο ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ 

χπαξμε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, ηεο εβδνκάδαο ή ηνπ 

ρξφλνπ σο κηαο πξνζσπηθήο θαη απνθιεηζηηθήο πεξηφδνπ, απαιιαγκέλεο απφ ηνλ 

απζηεξφ ραξαθηήξα ηνπ ζρνιείνπ, ηηο ππνρξεσηηθέο παξαθνινπζήζεηο ησλ 

καζεκάησλ θαη ηηο πξνεηνηκαζίεο ησλ αζθήζεσλ ηεο άιιεο εκέξαο. ε απηφλ ηνλ 

ρξφλν νθείιεη ην ζρνιείν λα πξνζθέξεη ηε δηθή ηνπ πνηνηηθή δηάζηαζε, βνεζψληαο 

ηνλ καζεηή ζηε δηακφξθσζε θαη εθαξκνγή ελφο αλεμάξηεηνπ, πξνζσπηθνχ, 

ραξνχκελνπ θαη δεκηνπξγηθνχ πξνγξάκκαηνο ειεχζεξσλ δξαζηεξηνηήησλ.  

Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε παξαπάλσ αξρή, ην ζρνιείν νθείιεη λα δηεπξχλεη ηελ 

θνηλσληθνπνηεηηθή ηνπ ιεηηνπξγία, λα ελζσκαηψζεη ηελ θνηλσληθή κάζεζε ζηηο 

ζρνιηθέο δηαδηθαζίεο απνθεχγνληαο σζηφζν ηελ ηδηνπνίεζε ή «ζρνιεηνπνίεζε» ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ καζεηψλ. Ζ ζχλδεζε ζρνιείνπ θαη ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζα 

πξέπεη λα δεκηνπξγεί ηε δπλαηφηεηα γηα θνηλσληθή κάζεζε βαζηζκέλε  ζηε 

δεκηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά, ζηνλ απζνξκεηηζκφ, ζηε δπλαηφηεηα ειεχζεξεο επηινγήο 

θαη ζηελ απηνδηάζεζε. Σν ζρνιείν σο ζεκαληηθφο θνξέαο θνηλσληθήο κάζεζεο, 

νθείιεη λα παξέρεη δπλαηφηεηεο γηα απηνθαηεπζπλφκελεο καζεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

θαηά ηηο νπνίεο ηα παηδηά ζα κπνξνχλ λα καζαίλνπλ απηφλνκα κεηαμχ ηνπο, ζα 
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αζρνινχληαη κε πξνβιήκαηα πνπ ελδηαθέξνπλ ηα ίδηα θαη ζα αλαπηχζζνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα αληηκεηψπηζεο ζπγθξνχζεσλ. 

ην παξαδνζηαθφ ζρνιείν ε δηδαζθαιία ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ δελ 

πεξηιακβάλεηαη ζην αλαιπηηθφ ή ην σξνιφγην πξφγξακκα, παξά κφλν ζε ιίγεο 

ελφηεηεο ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο αγσγήο ή ζηα πιαίζηα ηεο ειεχζεξεο 

ζπδήηεζεο ζηελ ηάμε θπξίσο γηα ραιάξσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Χζηφζν 

πνιιά πξνβιήκαηα φπσο ε αδηαθνξία, ε ζρνιηθή βία θαη ε δηαηάξαμε ηεο ζρνιηθήο 

δσήο νθείινληαη ζην γεγνλφο φηη ζην ζρνιείν δελ πξνζθέξνληαη δξαζηεξηφηεηεο 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη παξακειείηαη ε απφθηεζε θαη ε πξνψζεζε ζεκαληηθψλ 

δεμηνηήησλ γηα ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ησλ καζεηψλ. ζν ην ζρνιείν παξακέλεη έλα 

ζρνιείν επηδφζεσλ, ην νπνίν πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ γηα 

ηελ επαγγεικαηηθή δσή, δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο ηνπ ηελ 

απαξαίηεηε βνήζεηα γηα ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπο θαη λα 

ηνπο πξνεηνηκάζεη ηθαλνπνηεηηθά γηα λα δήζνπλ ζε κηα θνηλσλία φπνπ ν ειεχζεξνο 

ρξφλνο ζα απνηειεί θχξην ραξαθηεξηζηηθφ γλσξηζκά ηεο.  

Ο ξφινο ηνπ ζρνιείνπ ζηε δηδαζθαιία ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ έγθεηηαη αθελφο 

ζηελ αλαδήηεζε λέσλ ηξφπσλ δηεχξπλζήο ηνπ αθεηέξνπ ζηελ ππνζηήξημε ησλ 

καζεηψλ γηα ηελ θαηάιιειε αμηνπνίεζή ηνπ κε δνκεκέλεο εμσζρνιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. O Rüdiger (φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Anstötz, 2009) ππνζηεξίδεη φηη 

δελ κπνξνχκε λα αλακέλνπκε ηθαλνπνηεηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ, γηα φζν δηάζηεκα ζα παξακέλεη καθξηά απφ ην ζρνιείν ε 

δηδαζθαιία ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη πξνηείλεη ηελ εηζαγσγή ηεο Παηδαγσγηθήο ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα, αλ ζέινπκε λα πξνεηνηκάδεηαη ν 

άλζξσπνο απφ ηελ παηδηθή ειηθία γηα ηελ αλάιεςε ππεχζπλσλ ξφισλ ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. 

Οη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ πνηνηηθή δηακφξθσζε ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ καζεηψλ πφζν κάιινλ ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο δηαθξηηηθά, αθήλνληαο νπζηαζηηθά πεξηζψξηα γηα απηφβνπιε, ππεχζπλε θαη 

αλεμάξηεηε ρξήζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπο. Ζ ζπκβνιή απηή είλαη δπλαηφλ λα 

πινπνηεζεί απφ ηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο, απφ ηελ 

νξγάλσζε θαη ηε ρσξν-ρξνληθή δνκή, απφ ηελ έθηαζε θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ δηνξγαλψλνληαη θαη πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ, απφ ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξνληαη γηα θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο  κεηαμχ 

ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο επξχηεξεο θνηλφηεηαο θαζψο θαη απφ ηα ρξνληθά πεξηζψξηα πνπ 
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αθήλνληαη ζηνπο καζεηέο γηα ειεχζεξεο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ εμσζρνιηθφ ρψξν 

(Solish et al., 2010). 

Δπνκέλσο, ην ζρνιείν φπνπ ηα παηδηά πεξλνχλ έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο δσήο 

ηνπο, πεξηζηξεθφκελν γχξσ απφ ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε, νθείιεη λα βξεη ηε 

ζέζε ηεο ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα ε δηδαθηηθή ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη λα 

απνηειέζεη βαζηθφ αληηθείκελν κειέηεο ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο δσήο.  

2.3 Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ζύλζεηωλ γλωζηηθώλ, 

ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη θνηλωληθώλ δπζθνιηώλ 

ην ηξίην άξζξν ηνπ λφκνπ 3699/2008 ΦΔΚ 199/Α΄/2.10.2008, ζει. 3500  

νξίδνληαη νη καζεηέο κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Μαζεηέο κε 

αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζεσξνχληαη «όζνη γηα νιόθιεξε ή 

νξηζκέλε πεξίνδν ηεο ζρνιηθήο ηνπο δσήο εκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο κάζεζεο 

εμαηηίαο αηζζεηεξηαθώλ, λνεηηθώλ, γλσζηηθώλ, αλαπηπμηαθώλ πξνβιεκάησλ, ςπρηθώλ 

θαη λεπξνςπρηθώλ δηαηαξαρώλ νη νπνίεο ζύκθσλα κε ηε δηεπηζηεκνληθή αμηνιόγεζε, 

επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο ζρνιηθήο πξνζαξκνγήο θαη κάζεζεο. Σηνπο καζεηέο κε 

αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζπγθαηαιέγνληαη ηδίσο όζνη παξνπζηάδνπλ 

λνεηηθή αλαπεξία, αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο όξαζεο (ηπθινί, ακβιύπσπεο κε ρακειή 

όξαζε), αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο αθνήο (θσθνί, βαξήθννη), θηλεηηθέο αλαπεξίεο, 

ρξόληα κε ηάζηκα λνζήκαηα, δηαηαξαρέο νκηιίαο-ιόγνπ, εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

όπσο δπζιεμία, δπζγξαθία, δπζαξηζκηζία, δπζαλαγλσζία, δπζνξζνγξαθία, ζύλδξνκν 

ειιεηκαηηθήο πξνζνρήο κε ή ρσξίο ππεξθηλεηηθόηεηα, δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο 

δηαηαξαρέο (θάζκα απηηζκνύ), ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη πνιιαπιέο αλαπεξίεο. Οη 

καζεηέο κε ζύλζεηεο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο, 

παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ιόγσ θαθνπνίεζεο, γνλεηθήο παξακέιεζεο θαη εγθαηάιεηςεο 

ή ιόγσ ελδννηθνγελεηαθήο βία, αλήθνπλ ζηα άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

Σηελ θαηεγνξία καζεηώλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο δελ εκπίπηνπλ 

νη καζεηέο κε ρακειή ζρνιηθή επίδνζε πνπ ζπλδέεηαη αηηησδώο κε εμσγελείο 

παξάγνληεο, όπσο γισζζηθέο ή πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξόηεηεο. Μαζεηέο κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο είλαη θαη νη καζεηέοπνπ έρνπλ κηα ή πεξηζζόηεξεο λνεηηθέο 

ηθαλόηεηεο θαη ηαιέληα αλεπηπγκέλα ζε βαζκό πνπ ππεξβαίλεη θαηά πνιύ ηα 

πξνζδνθώκελα γηα ηελ ειηθηαθή ηνπο νκάδα».  

Ζ αλάπηπμε ηεο επηθνηλσλίαο θαζψο θαη ησλ γλσζηηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ είλαη κηα πεξίπινθε θαη ζπλπθαζκέλε δηαδηθαζία. Πνιχ 
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ζπρλά πξνβιήκαηα ζε απηνχο ηνπο ηνκείο ζπλππάξρνπλ, ελψ δπζθνιίεο ζε 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ πεξηνρέο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αλάπηπμε ηεο 

άιιεο πεξηνρήο.  

Ο φξνο «ζχλζεηεο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο» 

πεξηιακβάλεη πνιιά είδε πξνβιεκάησλ. Τπάξρνπλ πνιινί νξηζκνί θαη θαηεγνξίεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ δηαθνξεηηθνχο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο, γηα παξάδεηγκα ν 

ηνκέαο ηεο πγείαο θαη ν ηνκέαο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηνχλ 

δηαθνξεηηθνχο νξηζκνχο γηα λα πεξηγξάςνπλ παξφκνηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο (Bennett, 2005). Οη ζχλζεηεο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο 

θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο απνηεινχλ κηα εηδηθή θαηεγνξία ησλ εηδηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαη ηεο παηδαγσγηθήο ηεο έληαμεο. Καη απηφ γηαηί νη 

ζχλζεηεο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο απνηεινχλ ηε κφλε 

ίζσο απφ ηηο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κε αθαζφξηζην θαη απξνζδηφξηζην ηξφπν 

αλίρλεπζεο θαη παξέκβαζεο. Οη καζεηέο κε ζχλζεηεο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη 

θνηλσληθέο δπζθνιίεο θηλδπλεχνπλ λα νδεγεζνχλ ζηνλ απνθιεηζκφ εμαηηίαο ηεο 

ζχγρπζεο πνπ επηθξαηεί ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζρεηηθά κε ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν 

ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ ζχλζεησλ δπζθνιηψλ ησλ καζεηψλ. Γηα ηε κεγαιχηεξε κεξίδα 

εθπαηδεπηηθψλ νη καζεηέο κε ζχλζεηεο δπζθνιίεο είλαη απείζαξρα θαη αλψξηκα 

παηδηά, ζηα νπνία γηα λα επηβιεζνχλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ρξεζηκνπνηνχλ 

πεηζαξρηθέο ηηκσξίεο θαη απνβνιέο. 

Σν Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Ηθαλνηήησλ ζηελ Ηξιαλδία (Department of education 

and skills, 2001) ζηα πιαίζηα ηνπ θψδηθα πξαθηηθήο ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαγθψλ πεξηγξάθεη ηνλ φξν ησλ ζχλζεησλ γλσζηηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ σο κηα καζεζηαθή δπζθνιία ζηελ νπνία παηδηά θαη έθεβνη 

επηδεηθλχνπλ ραξαθηεξηζηηθά ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη ζπκπεξηθνξηθψλ δπζθνιηψλ 

φπσο ε παξακέιεζε ή απνκφλσζε, ε δηάζπαζε ή ε αλεζπρία, ε ππεξθηλεηηθφηεηα 

θαη ε έιιεηςε ζπγθέληξσζεο, ε έιιεηςε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ή ε παξνπζία 

πξνθιεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ άιιεο ζχλζεηεο εηδηθέο 

αλάγθεο.  

Οη καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε παηδηά θαη εθήβνπο κε ζχλζεηεο 

γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα αληαπφθξηζεο ζηηο ζρνιηθέο πξνγξακκαηηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. O φξνο ησλ γλσζηηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

δπζθνιηψλ πεξηιακβάλεη παηδηά θαη έθεβνπο, νη νπνίνη κπνξεί λα κελ έρνπλ ηφζα 
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θνηλά ραξαθηεξηζηηθά: φζσλ ε ζπκπεξηθνξά ηνπο δελ είλαη απνδεθηή, φζσλ 

βξίζθνληαη ππφ αγρψδε δηαηαξαρή, φζσλ νη εγθέθαινί ηνπο είλαη δηαθνξεηηθνί θαζψο 

θαη φζσλ είλαη πλεπκαηηθά αζζελείο (Cross, 2011). 

Τπάξρνπλ ρακειά επίπεδα ζπκθσλίαο γηα ην πνηνο έρεη ζχλζεηεο γλσζηηθέο, 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο δεδνκέλνπ φηη νη ελήιηθεο αλακέλνπλ 

δηαθνξεηηθά θξηηήξηα ζπκπεξηθνξάο θαη δηαζέηνπλ πνηθίινπο βαζκνχο αλνρήο θαη 

ηθαλφηεηαο λα αληηκεησπίδνπλ ζπκπεξηθνξηζηηθά δεηήκαηα, άιισζηε δηαθνξεηηθά 

πιαίζηα ζέηνπλ δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο ζηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο φπσο επίζεο 

δηαθέξεη θαη ε πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ. Τπάξρνπλ επίζεο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο θαη 

απνθιίζεηο ζε απηά πνπ νη γνλείο θαη νη εθπαηδεπηηθνί παξαηεξνχλ ζαλ πξνβιήκα 

ζπκπεξηθνξάο (Cross, 2011). ε κηα έξεπλα ησλ Lindsay, Dockrell, θαη Strand (2007) 

απνδείρηεθε φηη παηδηά, ηα νπνία αληηκεηψπηδαλ πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο είλαη 

πηζαλφηεξν λα αλαπηχμνπλ ζχλζεηεο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο 

δπζθνιίεο θαη κεξηθέο θνξέο δηαηαξαρέο ςπρηθήο πγείαο. Πάλσ απφ ην 50% ζχκθσλα 

κε ηε παξαπάλσ έξεπλα παηδηψλ κε πξνβιήκαηα ζηελ επηθνηλσλία αλέπηπμαλ 

ζχλζεηεο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο θαη πνιιαπιέο 

δπζθνιίεο ςπρηθήο πγείαο. Οη ζχλζεηεο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο 

δπζθνιίεο φρη κφλν ζπλππάξρνπλ αιιά θαη ε ζχλδεζή ηνπο θαίλεηαη λα αξρίδεη 

πξφσξα. Οη Cohen θαη Mendez (2009) κειέηεζαλ παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, ηα 

νπνία είραλ πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη θαηέιεμαλ ζην φηη είλαη πηζαλφ λα έρνπλ 

δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε ηεο γιψζζαο θαη ζηε ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο. 

Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη απηά ηα παηδηά πξνέξρνληαλ απφ θαηψηεξεο 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο νκάδεο, ελψ ε ηθαλφηεηα αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο άιινπο 

παξέκελε θησρή θαη δηαηαξαγκέλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπο.  

Ζ πιεπξά ηεο ςπρηθήο πγείαο ππνζηεξίδεη φηη ηα πξνβιήκαηα ηεο ςπρηθήο πγείαο 

κπνξνχλ λα αληηθαηνπηξηζηνχλ ζηηο δπζθνιίεο ησλ ηνκέσλ ησλ δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ, ηεο ςπρνινγηθήο αλάπηπμεο, ηεο ηθαλφηεηαο γηα παηρλίδη θαη κάζεζε θαζψο 

θαη ηεο επηθίλδπλεο θαη απξνζάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο. Δίλαη αλαινγηθά θνηλνί νη 

ηνκείο κεηαμχ ηνπο θαη ελδέρεηαη ή φρη λα είλαη δηαξθείο. ην ICD αλάκεζα ζηηο 

δηαηαξαρέο ςπρηθήο πγείαο εληάζζνληαη αξρηθά ηα ππεξθηλεηηθά ζχλδξνκα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο ΓΔΠ-Τ, έπεηηα νη δηαηαξαρέο ηεο ζπκπεξηθνξάο φπσο γηα 

παξάδεηγκα ν ζπρλφο θαη επίκνλνο ξπζκφο μεζπαζκάησλ αλεμάξηεηα απφ ηελ ειηθία 

πνπ θπζηνινγηθά παξαηεξείηαη, ε έληνλε θαη επίκνλε αλππαθνή, ε πξνθιεηηθή 

ζπκπεξηθνξά, ηα ππεξβνιηθά επίπεδα θαβγάδσλ θαη εθθνβηζκνχ, ε αγξηφηεηα ζε 
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άιινπο ή ζε δψα, ε δηαθπγή απφ ην ζπίηη θαη κεξηθέο εγθιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο. 

ηε ζπλέρεηα, νη ζχλζεηεο δηαηαξαρέο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ, νη 

ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο κε ηελ έλαξμε ηεο παηδηθήο ειηθίαο, νη δηαηαξαρέο ηεο 

θνηλσληθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο, νη δηαηαξαρέο ζπζπάζεσλ (tic) θαη άιιεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηξαπιίζκαηνο εληάζζνληαη ζην δηαγλσζηηθφ εξγαιείν σο 

πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο. Ζ ηέηαξηε έθδνζε ηνπ Γηαγλσζηηθνχ θαη ηαηηζηηθνχ 

Δγρεηξηδίνπ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ ηεο Ακεξηθήο (DSM-IV) παξέρεη παξφκνηεο 

θαηεγνξίεο. Καη ζηα δπν δηαγλσζηηθά εξγαιεία ζε έλα πνιπ-αμνληθφ ζχζηεκα, 

κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη άιιεο ζρεηηθέο εθθάλζεηο ηεο δσήο ηνπ παηδηνχ κε 

ζχλζεηεο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο φπσο ηαηξηθέο 

θαηαζηάζεηο, ζηξεζνγφλν πεξηβάιινλ θαη ζπγθεθξηκέλεο θαζπζηεξήζεηο ζηελ 

αλάπηπμε. Πην αλαιπηηθά ζην πνιπ-αμνληθφ απηφ ζχζηεκα ηνπ ICD-10 ππάξρνπλ έμη 

άμνλεο: ν πξψηνο πεξηιακβάλεη θιηληθά ςπρηαηξηθά ζχλδξνκα φπσο δηαηαξαρή ηεο 

ζπκπεξηθνξάο, ν δεχηεξνο εηδηθέο δηαηαξαρέο ςπρνινγηθήο αλάπηπμεο π.ρ. 

δηαηαξαρέο ηνπ ιφγνπ θαη ηεο γιψζζαο, ν ηξίηνο δηαλνεηηθά επίπεδα, ν ηέηαξηνο 

ηαηξηθέο θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ςπρηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο 

δηαηαξαρέο, ν πέκπηνο ζπλαθείο αλψκαιεο ςπρνινγηθέο θαηαζηάζεηο π.ρ. ζεκαληηθφ 

άγρνο ζηελ νηθνγέλεηα, θαη ν έθηνο ζθαηξηθή ππνζηήξημε απφ ςπρνινγηθή αλαπεξία 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ζην ζπίηη ή ηελ νηθνγέλεηα (Cross, 2011).  

Πξνθεηκέλνπ λα απνθηεζεί κηα ζπλνιηθή άπνςε ησλ δπζθνιηψλ ηνπ παηδηνχ κε 

ζχλζεηεο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο, ν Παγθφζκηνο 

Οξγαληζκφο Τγείαο πεξηιακβάλεη, επίζεο, ηε δηεζλή ηαμηλφκεζε ιεηηνπξγηθφηεηαο, 

αλαπεξίαο θαη πγείαο, ε νπνία επηδηψθεη κηα ζπλνιηθή εηθφλα ησλ δπζθνιηψλ ζε 

βηνινγηθφ, αηνκηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην. Γε ιακβάλεηαη νπζηαζηηθά ππφςε κφλν ε 

ηαηξηθή γλσκάηεπζε αιιά θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηάγλσζεο ζην ηη κπνξεί λα 

θάλεη ην άηνκν θαη ζηνλ βαζκφ πνπ επεξεάδεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε θνηλσλία, ην 

ζρνιείν, ηελ νηθνγέλεηα. Σν πιαίζην απηφ ιακβάλεη ππφςε πξνζσπηθνχο θαη 

πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο. Γηα παξάδεηγκα, δπν παηδηά κε ηελ ίδηα δηάγλσζε 

κπνξνχλ λα επεξεαζηνχλ κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, ελψ ε εμέιημή ηνπο ζα 

εμαξηεζεί απφ ηε πξνζσπηθφηεηα θαη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δνπλ (Cross, 2011).  

Oη Tomblin, Records, Buckwalter, Zhang, Smith, θαη O’Brein (1997) 

ππνζηεξίδνπλ φηη ηα πεξηζζφηεξα παηδηά κε ζχλζεηεο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο 

θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε αλππαθνή, επηζεηηθφηεηα, 

εγθιεκαηηθφηεηα, εθξήμεηο ζπκνχ θαη ππεξδξαζηεξηφηεηα είλαη πεξηζζφηεξν αγφξηα, 
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ηα νπνία είλαη θαη πηζαλφηεξν λα παξαπεκθζνχλ γηα πεξαηηέξσ βνήζεηα, ζε αληίζεζε 

κε ηα θνξίηζηα, ηα νπνία παξφιν πνπ κπνξνχλ λα αληηκεησπίδνπλ πξψηκεο ζχλζεηεο 

δπζθνιίεο, ελδέρεηαη λα κελ αλαγλσξηζηνχλ φηη αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα. 

Σειηθά, φπσο αλαθέξνπλ νη Cole θαη Cole (2001) ε γλσζηηθή, ε ζπλαηζζεκαηηθή 

θαη ε θνηλσληθή αλάπηπμε ζπλδένληαη ζηελά δηφηη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλνπλ ηα 

παηδηά πεξηιακβάλνπλ πάληα κηα γλσζηηθή εθηίκεζε ηεο ηξέρνπζαο ζπκπεξηθνξάο 

πνπ θαηεπζχλεηαη ζε έλα ζηφρν. Ζ λφεζε θαη ην ζπλαίζζεκα είλαη ζηελά 

αιιειέλδεηεο ςπρνινγηθέο δηεξγαζίεο. Σα ζπλαηζζήκαηα δηακνξθψλνπλ ηνλ ηξφπν 

πνπ ζθέθηνληαη θαη ελεξγνχλ ηα παηδηά θαη ηα γλσζηηθά ζρήκαηα δηακνξθψλνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλνπλ.  

2.3.1. Γηάγλωζε, αμηνιόγεζε θαη ππνζηήξημε ηωλ ζύλζεηωλ 

γλωζηηθώλ, ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη θνηλωληθώλ δπζθνιηώλ ηωλ 

καζεηώλ 

Ζ δηαδηθαζία ηεο δηάγλσζεο ησλ δπζθνιηψλ ησλ παηδηψλ κε ζχλζεηεο γλσζηηθέο, 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο δελ είλαη κηα απιή ελέξγεηα. Άιιεο θνξέο 

κάιηζηα ζεσξείηαη θαη κηα ππνθεηκεληθή δηαδηθαζία, ε νπνία κπνξεί λα κειεηεζεί 

θάησ απφ δηαθνξεηηθά πιαίζηα. Σφζν νη γνλείο φζν θαη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ 

κπνξνχλ λα θαηαθχγνπλ ζηηο δεκφζηεο αξρέο, νη νπνίεο είλαη αξκφδηεο γηα ηε 

δηάγλσζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ 

(Γξνζηλνχ, 1993).  

Πην αλαιπηηθά, ν εθπαηδεπηηθφο ηεο γεληθήο ηάμεο, κπνξεί, κέζα απφ ηε 

ζπζηεκαηηθή εκπεηξηθή παξαηήξεζε, λα θαηαγξάθεη ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο 

δπζθνιίεο θαζψο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ καζεηή κε ζχλζεηεο ΓΝΧΤΚΟΗ 

δπζθνιίεο πξνθεηκέλνπ λα ηηο πξνζεγγίζεη κε ζπγθεθξηκέλνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο 

(Γξνζηλνχ, 2014). Ζ πεξηγξαθή ησλ ζπκπεξηθνξψλ απηψλ είλαη δπλαηφ λα γίλεη 

αληηθείκελν ζπδήηεζεο πξψηα κε ην παηδί κε ζθνπφ λα θαηαλνήζεη ην πξφβιεκα πνπ 

δεκηνπξγείηαη ζηελ ηάμε φηαλ ην παηδί εκθαλίδεη θαηλφκελα επηζεηηθφηεηαο θαη 

ππεξδξαζηεξηφηεηαο ψζηε λα πξνζπαζήζνπλ λα ην ιχζνπλ απφ θνηλνχ (Γξνζηλνχ, 

2014). Δάλ ην βήκα απηφ απνδεηρζεί αλαπνηειεζκαηηθφ, ηφηε ν εθπαηδεπηηθφο ηεο 

ηάμεο ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δνπιεχνπλ κε ην παηδί κε ζχλζεηεο 

ΓΝΧΤΚΟΗ δπζθνιίεο πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςνπλ θαη νη ίδηνη πην αληηθεηκεληθά ην 

πξφβιεκα ή λα πξνζπαζήζνπλ λα αλαγλσξίζνπλ ηε δπζθνιία ηνπ παηδηνχ. Δίλαη 
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ζεκαληηθφ έπεηηα απφ ηηο πξνζπάζεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ 

δπζθνιηψλ ησλ καζεηψλ κε ζχλζεηεο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο 

δπζθνιίεο λα ελεκεξσζεί αθελφο ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο αθεηέξνπ νη 

γνλείο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί εάλ απηέο νη ζπκπεξηθνξέο παξαηεξνχληαη θαη 

ζην ζπίηη. Έπεηηα απφ ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ γνλέα, ην παηδί κπνξεί λα παξαπεκθζεί 

ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο πνπ ζα αλαθεξζνχλ παξαθάησ πξνθεηκέλνπ λα αληρλεπηνχλ, 

λα αμηνινγεζνχλ θαη λα ππνζηεξηρζνχλ νη ζχλζεηεο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη 

θνηλσληθέο δπζθνιίεο ηνπ (Γξνζηλνχ, 1998). 

Ζ δηάγλσζε, ε αμηνιφγεζε θαη ε ππνζηήξημε ησλ ΔΔΑ ησλ καζεηψλ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηα Κέληξα Γηαθνξνδηάγλσζεο, Γηάγλσζεο θαη Τπνζηήξημεο 

(ΚΔΓΓΤ), ζηελ Δηδηθή Γηαγλσζηηθή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη Τπνζηήξημεο 

(ΔΓΔΑΤ) θαη ζηα δεκφζηα Ηαηξν-Παηδαγσγηθά Κέληξα (ΗΠΓ). Αλάκεζα ζηηο 

αξκνδηφηεηεο ησλ ΚΔΓΓΤ ζεσξνχληαη ε αλίρλεπζε θαη ε δηαπίζησζε ηνπ είδνπο θαη 

ηνπ βαζκνχ ησλ δπζθνιηψλ ησλ παηδηψλ κε EEA, ε εηζήγεζε γηα ηελ θαηάξηηζε 

πξνζαξκνζκέλσλ νκαδηθψλ ή αηνκηθψλ ςπρνπαηδαγσγηθήο, δηδαθηηθήο θαη 

δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο, ε εηζήγεζε γηα θαηάηαμε, εγγξαθή θαη θνίηεζε ζηε 

θαηάιιειε ζρνιηθή κνλάδα θαζψο θαη παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

πνξείαο ησλ καζεηψλ κε ΔΔΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο 

ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο, ε παξνρή ζπλερνχο 

ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο θαη ελεκέξσζεο ζην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη ζε 

φζνπο ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ν θαζνξηζκφο ηνπ είδνπο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ βνεζεκάησλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ε 

εηζήγεζε γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ γξαπηψλ δνθηκαζηψλ ησλ καζεηψλ κε ΔΔΑ κε 

πξνθνξηθέο ή άιιεο κνξθήο δνθηκαζίεο (Γξνζηλνχ θαη ζπλ.,  2009).  

Σα ΚΔΓΓΤ ζπλεξγάδνληαη, επίζεο, κε ηηο δηεπζχλζεηο πγείαο θαη πξφλνηαο ησλ 

πεξηθεξεηψλ. Έλαο καζεηήο κπνξεί λα δηαγλσζηεί θαη λα αμηνινγεζεί κε ζχλζεηεο 

γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο φηαλ παξνπζηάδεη καζεζηαθά, 

ζπλαηζζεκαηηθά θαη ζπκπεξηθνξηθά πξνβιήκαηα εμαηηίαο ηνπ επηβαξπκέλνπ 

νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο. Δθηφο ηεο έθζεζεο πνπ ζπληάζζεη ην ΚΔΓΓΤ γηα ηηο 

δπζθνιίεο ηνπ καζεηή κε ζχλζεηεο ΓΝΧΤΚΟΗ δπζθνιίεο, γηα λα δνζεί ε 

ζπγθεθξηκέλε δηάγλσζε θαη αμηνιφγεζε απαηηείηαη είηε ηαηξηθή βεβαίσζε δεκφζηνπ 

λνζνθνκείνπ ζε πεξίπησζε θαθνπνίεζήο ηνπ ιφγσ γνλετθήο παξακέιεζεο θαη 

εγθαηάιεηςεο ή ελδννηθνγελεηαθήο βίαο είηε βεβαίσζε απφ δηθαζηηθή αξρή ή 
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εηζαγγειέα αλειίθσλ ζε πεξίπησζε παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο (Γξνζηλνχ θαη ζπλ.,  

2009).  

Σέινο, ε νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή δίλεη έκθαζε ζηελ 

αιιειέλδεηε ζρέζε κεηαμχ γιψζζαο, ζθέςεο θαη ζπλαηζζεκάησλ, ρξεζηκνπνηείηαη 

κάιηζηα φιν θαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ ζχλζεησλ 

γλσζηηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δπζθνιηψλ ησλ καζεηψλ. Ζ νιηζηηθή 

πξνζέγγηζε ιακβάλεη ππφςε ηηο πξνζσπηθέο δπλαηφηεηεο θαη αδπλακίεο θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπο φπσο επίζεο θαη ην πιαίζην πνπ απηέο ζπκβαίλνπλ. Γηακέζνπ 

απηήο ηεο πξνζέγγηζεο επηδηψθεηαη λα θαηαλνεζεί ε ζπλνιηθφηεξε αλάπηπμε ηνπ 

καζεηή κε ζχλζεηεο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο, ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπ θαη ηεο θνηλσληθήο ηνπ θαηάζηαζεο θαζψο θαη ηεο απηνζπλαίζζεζεο 

θαη ηεο θνηλσληθήο ηνπ απνηειεζκαηηθφηεηαο (Cross, 2011).  

Δθηφο απφ ηελ ππνζηήξημε πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ νη παξαπάλσ ζεζκνί 

ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ ησλ καζεηψλ, ηφζν ε νηθνγέλεηα φζν θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ νθείινπλ λα δηεπθνιχλνπλ ηε καζεζηαθή ηνπο δηαδηθαζία 

(Γξνζηλνχ, 1998). Παξφιεο ηηο ζεκαληηθέο αληημνφηεηεο πνπ έρνπλ βηψζεη θαη ηηο 

πεξηνξηζκέλεο δεμηφηεηεο πνπ πηζαλφ λα δηαζέηνπλ ηα παηδηά κε ζχλζεηεο γλσζηηθέο, 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο, είλαη δπλαηφ λα δηδαρζνχλ θαη λα 

αλαπηπρζνχλ κε ζεηηθφ ηξφπν. ζα πεξηζζφηεξα γλσξίδνπκε γηα ηελ πιαζηηθφηεηα 

ηνπ εγθεθάινπ θαη ηνπ δπλεηηθνχ ηνπ ζχκθσλα κε ηνλ Doidge (2008) ηδηαίηεξα ζην 

ζσζηφ πεξηβάιινλ ηφζν κεγαιχηεξε ειπίδα ππάξρεη γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ παηδηψλ 

κε ζχλζεηεο ΓΝΧΤΚΟΗ δπζθνιίεο.  

Τπάξρνπλ κηα ζεηξά απφ ελέξγεηεο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ γηα λα ππνζηεξίμνπλ 

ηηο ζχλζεηεο δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ νπνίσλ εμαξηάηαη 

απφ ην εάλ ρξεζηκνπνηνχληαη σο απνηέιεζκα επηκεινχο αμηνιφγεζεο ή θαιήο 

γλσξηκίαο κε ην παηδί. Ζ απνηειεζκαηηθφηεξε ππνζηήξημε σζηφζν κπνξεί λα 

ζεσξεζεί ε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο εηδηθνχο, 

πξνθεηκέλνπ ν έλαο λα κνηξαζηεί ηηο ηδεέο ηνπ κε ηνλ άιιν θαη φινη καδί λα 

πξνεηνηκάζνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ έλα ζρέδην κε ελέξγεηεο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηφζν 

ηνλ καζεηή φζν θαη φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο καδί ηνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο 

ζχλζεηεο δπζθνιίεο (Cross, 2011). 

Σν πξψην βήκα ζηελ ππνζηήξημε καζεηψλ κε ζχλζεηεο γλσζηηθέο, 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο ζεσξείηαη νη ζεηηθέο απνθξηηηθέο ζρέζεηο 

θαη αιιειεπηδξάζεηο ηνπ παηδηνχ κε EEA κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο κε απηφ. Σν 
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είδνο ηεο αιιειεπίδξαζεο πνπ ην παηδί κε ζχλζεηεο δπζθνιίεο ρξεηάδεηαη 

πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμεη ηηο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο ηνπ 

δεμηφηεηεο αληηθαηνπηξίδεη κηα αζθαιή ζχλδεζε κε απηφ (Rogers, 1961). Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε θαιά ην παηδί κε ζχλζεηεο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη 

θνηλσληθέο δπζθνιίεο γηα λα θαηαλνήζνπκε ην πξφηππν ηεο ζχλδεζήο ηνπ κε ηνπο 

εκπιεθφκελνπο κε απηφ πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζνπκε κηα πην απνηειεζκαηηθή 

παξέκβαζε ζε απηφ. Οη έλζεξκεο ζρέζεηο, ηηο νπνίεο ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ 

ππνζηεξίδεη κε ζεβαζκφ θαη ελζπλαίζζεζε ζεσξείηαη έλα κέξνο απφ απηφ πνπ θάλεη 

έλα ζρνιείν απνηειεζκαηηθφ ζηελ ππνζηήξημε παηδηψλ κε πξνβιήκαηα ςπρηθήο 

πγείαο (Nind & Weare, 2009). Σφζν νη γνλείο φζν θαη νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα 

ππνζηεξίμνπλ κε ηνλ πην απιφ ηξφπν ηα παηδηά κε ζχλζεηεο δπζθνιίεο κε ην λα ηα 

αθνχνπλ θαη λα ζέβνληαη απηά πνπ εθθξάδνπλ, λα πηζηεχνπλ ζε απηά, λα δείρλνπλ 

αιεζηλφ ελδηαθέξνλ θαη εηιηθξηλή αλαηξνθνδφηεζε, λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο 

εμσηεξηθέο πηέζεηο, λα ρξεζηκνπνηνχλ πην ζπρλά ην φλνκά ηνπο θαη λα θαηαιήγνπλ ζε 

κηα ζεηηθή γηα ηνλ καζεηή ελέξγεηα (Cross, 2011).  

Σν δεχηεξν βήκα πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ φινπο φζνπο εκπιέθνληαη 

κε ην παηδί κε ζχλζεηεο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο είλαη 

λα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηνπο Zeidner, Matthews, θαη Roberts (2009) «ζπλαηζζεκαηηθνί 

εθπαηδεπηέο». Ζ ζπλαηζζεκαηηθή απηή θνζνδήγεζε πεξηιακβάλεη ηελ εξκελεία ησλ 

ζχλζεησλ ζπλαηζζεκάησλ, ηελ επηζήκαλζε ησλ «θιεηδηψλ» θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο, 

ηελ θαηαλφεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ απνθξίζεσλ ηνπ παηδηνχ, θαζψο θαη ην 

κνίξαζκα ησλ θνηλσληθψλ αιιεπηδξάζεσλ γηα ηελ εξκελεία ησλ ζπλαηζζεκάησλ. 

πδεηψληαο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ κε ην παηδί είλαη θαζνξηζηηθφ γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπ αλάπηπμεο.  

Έλα ηξίην βήκα πεξηιακβάλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο γιψζζαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ κε ζχλζεηεο δπζθνιίεο. Σν είδνο ηεο επηθνηλσλίαο 

ελφο αηφκνπ ζχκθσλα κε ηνλ Duchan (1989) κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αλάπηπμε ησλ 

επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ.  

Σν επφκελν βήκα επηηξέπεη ηελ ελίζρπζε ηεο ζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο κέζσ 

ζπζηεκηθψλ πξνζεγγίζεσλ, νη νπνίεο κειεηνχλ ην παηδί ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο, 

ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ ζπζηήκαηνο αλζξψπσλ πνπ ην ππνζηεξίδνπλ θαη 

αιιειεπηδξνχλ καδί ηνπ (Dallos & Draper, 2010). Παξάιιεια, ην ζπγθεθξηκέλν 

πιαίζην ππνζέηεη φηη ζην ζπκπεξηθνξηθφ ηνκέα, ε ζπκπεξηθνξά καζαίλεηαη κέζσ ηεο 

ελίζρπζεο, ε νπνία ηξνπνπνηεί ηε ζπκπεξηθνξά δηακέζνπ ησλ ακνηβψλ, ησλ 
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επηδνθηκαζηψλ θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ παξσζήζεσλ, ελψ ν γλσζηηθφο ηνκέαο 

αλαγλσξίδεη πσο νη ζθέςεηο επεξεάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ελέξγεηεο ησλ 

αηφκσλ (Kennerly, 2009).  

πσο δηαθαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ νη πην απνηειεζκαηηθέο κέζνδνη 

αληηκεηψπηζεο ζεσξνχληαη ε έγθαηξε θαη έγθπξε πξψηκε παξέκβαζε, ε θαηαλφεζε 

ηεο αηηίαο πνπ ζπκβαίλεη κηα ζπκπεξηθνξά, ε πξνζθνξά επθαηξηψλ γηα ηε δηδαζθαιία 

δεμηνηήησλ, απαξαίηεησλ γηα κηα θαιή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, θαζψο θαη ε θαιή 

ζπλεξγαζία φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ κε ην παηδί κε ζχλζεηεο γλσζηηθέο, 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο θνξέσλ. 

Σειηθά, εθηφο απφ ηε δηδαζθαιία ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ε ζπλαηζζεκαηηθή 

δηδαζθαιία είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή γηα ηελ αλάπηπμε ηεο απηνεθηίκεζεο, ηνπ 

παηρληδηνχ, ησλ θνηλσληθψλ, γλσζηηθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ, ηεο 

ζχλαςεο θηιηθψλ ζρέζεσλ θαη ηεο επίιπζεο θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ησλ παηδηψλ 

κε ζχλζεηεο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο. 

2.3.2. Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο κέζω ηωλ ΑΓΔΠΔΑΔ 

χκθσλα κε ηνλ Smeets (2009) ππάξρνπλ ηξεηο παξάγνληεο νη νπνίνη κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ ηελ πξφιεςε, ηελ αλίρλεπζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ 

ζχλζεησλ ΓΝΧΤΚΟΗ ησλ καζεηψλ: ην εθπαηδεπηηθφ θαη θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ θαζψο θαη νη δηαδηθαζίεο αλαγλψξηζεο θαη παξέκβαζεο. ην δηδαθηηθφ 

πιαίζην ηεο ηάμεο, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο 

ηαηξηάδνπλ κε ην επίπεδν δεμηνηήησλ ηνπο (Poulou & Norwich, 2000). Ζ παξαπάλσ 

αξρή απεπζχλεηαη θαη ζηνπο καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο πφζν κάιινλ ζε απηνχο κε 

ζχλζεηεο ΓΝΧΤΚΟΗ δπζθνιίεο. Ο Cooper (1993) απέδεημε φηη νη καζεηέο κε 

ζχλζεηεο ΓΝΧΤΚΟΗ δπζθνιίεο είραλ πεξηζζφηεξεο ζεηηθέο καζεζηαθέο εκπεηξίεο 

φηαλ κπνξνχζαλ λα έρνπλ πξφζβαζε θαη λα δηαρεηξίδνληαη ηε δηθή ηνπο κάζεζε. Οη 

καζεηέο σο εθ ηνχηνπ πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη λα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε γηα ηε δηθή 

ηνπο ζπκπεξηθνξά εθφζνλ νπζηαζηηθά αλαιάβνπλ λα δηαρεηξίδνληαη ηηο καζεζηαθέο 

ηνπο δξαζηεξηφηεηεο θαη δηαδηθαζίεο. Χζηφζν, νη εθπαηδεπηηθνί αληηιακβάλνληαi 

ηνπο καζεηέο κε ζχλζεηεο ΓΝΧΤΚΟΗ δπζθνιίεο σο ιηγφηεξν παξαθηλεκέλνπο γηα 

αλάιεςε ζρνιηθψλ εξγαζηψλ ελψ άιινη πηζηεχνπλ φηη δελ είλαη ηθαλνί λα ιάβνπλ 

απνηειεζκαηηθέο απνθάζεηο γηα ηε δηθή ηνπο κάζεζε. Παξφια απηά, νη εθπαηδεπηηθνί 

νθείινπλ λα παξέρνπλ έλα παξαθηλεηηθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ θαη λα ελζαξξχλνπλ 

ηνπο καζεηέο λα αζρνιεζνχλ κε ηελ ελεξγή θαηαζθεπή ηεο γλψζεο. Οη εθπαηδεπηηθέο 
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κέζνδνη ρξεηάδεηαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ, θαζψο νη 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ζπλδένληαη ηδηαίηεξα κε ηελ αλάπηπμε 

ηεο αηνκηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηα αληίζηνηρα ζπλαηζζήκαηα απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο 

θαη απηνξξχζκηζεο (Mooij, 2006).  

Δπηπξφζζεηα, έλα πγηέο θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθφ πεξηβάιινλ ζην ζρνιείν έρεη 

απνδεηρζεί φηη κεηψλεη ηηο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο ησλ 

καζεηψλ. Σν παξαπάλσ πξνυπνζέηεη κηα ζηαζεξή πνιηηηθή ζπκπεξηθνξάο πνπ 

αλακέλεηαη απφ ηνπο καζεηέο (Daniels, Visser, Cole, & De Reybekill, 1999). 

Γηάθνξεο παξεκβάζεηο νη νπνίεο έρνπλ απνδεηρζεί απνηειεζκαηηθέο απφ απηή ηελ 

άπνςε πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ ελίζρπζε άιινηε ζεηηθή θαη δηαθνξνπνηεκέλε, 

άιινηε αξλεηηθή, αθξηβείο ζηφρνπο, μεθάζαξνπο θαη ζαθείο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο, 

ζπλερήο ζεηηθή αλαηξνθνδφηεζε φηαλ νη καζεηέο αθνινπζνχλ ηνπο θαλφλεο θαζψο 

θαη κηα ηεξαξρία θπξψζεσλ γηα ηελ παξάβαζε ησλ θαλφλσλ (Fletcher-Campbell & 

Wilkin, 2003; Landrum, Tankersley, & Kaufmann, 2003). Ζ ρσξνηαμηθή δηάξζξσζε 

ηεο αίζνπζαο ζε νκαδνζπλεξγαηηθφ ζρήκα «ξνιφη» κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε κείσζε 

ησλ ζχλζεησλ γλσζηηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ειιεηκκάησλ ησλ 

καζεηψλ δεδνκέλνπ φηη παξέρεη επθαηξίεο γηα ζπδήηεζε πξνβιεκαηηζκψλ ζε νκάδεο 

θαη αλαδήηεζε πηζαλψλ ιχζεσλ (Fletcher-Campbell & Wilkin, 2003). Οη 

εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα πξνσζήζνπλ έλα ζεηηθφ πξφηππν απηνεηθφλαο αλάκεζα 

ζηνπο καζεηέο θαη λα βειηηψζνπλ ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο θεξδίδνληαο ηελ 

εκπηζηνζχλε ηνπο, εθθξάδνληαο ην πξνζσπηθφ ηνπο ελδηαθέξνλ θαη επηδεηθλχνληαο 

ππνζηεξηθηηθή ζπκπεξηθνξά (Poulou & Norwich, 2000; Cartledge & Johnson, 1996). 

Οη δηαδηθαζίεο ηεο αλαγλψξηζεο θαη ηεο παξέκβαζεο ζεσξνχληαη θαζνξηζηηθέο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζχλζεησλ ΓΝΧΤΚΟΗ δπζθνιηψλ ησλ καζεηψλ (Smeets, 

2009). Τπάξρνπλ πέληε ζηάδηα πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο: ε 

αλίρλεπζε ησλ πξνβιεκάησλ, ν έιεγρνο θαη ε αλάιπζε ησλ πξνβιεκάησλ, ε 

πξνεηνηκαζία ελφο δηδαθηηθνχ ζρεδίνπ αληηκεηψπηζεο, ε εθαξκνγή ηνπ δηδαθηηθνχ 

ζρεδίνπ θαη ε αμηνιφγεζή ηνπ (Γξνζηλνχ θαη ζπλ., 2009). ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ 

ζχλζεησλ δπζθνιηψλ ησλ καζεηψλ έλα ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη αλίρλεπζεο 

ηεο γλσζηηθήο αλάπηπμεο ησλ καζεηψλ φπσο απηφ ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο 

πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ ηα ΓΝΧΤΚΟΗ ηνπο 

ειιείκκαηα (Groom & Rose, 2004). Σα ζρνιεία ρξεηάδεηαη αθφκε λα απνθηνχλ 

πιεξνθνξίεο ηδηαίηεξα γηα ηηο δπζθνιίεο ησλ ΔΔΑ ησλ καζεηψλ φηαλ εηζέξρνληαη ζην 

ζρνιείν. Απηέο νη πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ ηφζν απφ ηηο πξν-ζρνιηθέο 
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εγθαηαζηάζεηο ησλ παηδηψλ φζν θαη απφ ηνπο γνλείο ηνπο. Ηδηαίηεξα νη γνλείο 

απνηεινχλ κηα αλεθηίκεηε πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ηα παηδηά (Wolfendale, 1992).  

Μεηά ηελ αλίρλεπζε ησλ πξνβιεκάησλ έλα ΑΓΔΠΔΑΔ απαηηείηαη γηα ηε 

βειηίσζε ησλ ειιεηκκάησλ ησλ καζεηψλ (Γξνζηλνχ, 2014; Γξνζηλνχ θαη ζπλ., 2009). 

Δθηφο απφ ηνπο γλσζηηθνχο, ζπλαηζζεκαηηθνχο θαη θνηλσληθνχο ζηφρνπο, ζην 

ΑΓΔΠΔΑΔ κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη άιινη ζηφρνη φπσο ε ελίζρπζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο, ν πεξηνξηζκφο ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ, θαζψο θαη ε αλάπηπμε θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ζην ζρνιείν (Tod, 

1999). πσο ήδε αλαθέξζεθε παξαπάλσ, νη καζεηέο κε ζχλζεηεο ΓΝΧΤΚΟΗ 

δπζθνιίεο ελδέρεηαη λα ρξεηαζηνχλ άκεζε θαη ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία ζηηο 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηελ πηζαλφηεηα λα γίλνπλ απνδεθηά 

απφ ηνπο ζπλνκηιήθνπο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Chen, 2006). Οη δεμηφηεηεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζεσξνχληαη επίζεο θαζνξηζηηθέο ζηελ αλίρλεπζε θαη ηελ παξέκβαζε 

ησλ ζχλζεησλ δπζθνιηψλ ησλ καζεηψλ (Miller, 2003).  Έλαο πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο ζεσξείηαη ε αληίιεςε θαη θαηαλφεζε ηεο θχζεο ησλ ζχλζεησλ 

ΓΝΧΤΚΟΗ δπζθνιηψλ απφ ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ (Daniels et al., 1999). 

Πνιινί εθπαηδεπηηθνί είλαη ειιηπψο πιεξνθνξεκέλνη γηα ζηξαηεγηθέο παξέκβαζεο 

θαη πξέπεη επνκέλσο λα εθπαηδεπηνχλ θαη λα βνεζεζνχλ ζηε δηαρείξηζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ππνζηήξημεο ησλ καζεηψλ ψζηε νη ηειεπηαίνη λα απνθηήζνπλ 

θαηάιιειεο θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο (Cartledge & Johnson, 1996). Σέινο, νη 

εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα δηαζέηνπλ επαξθείο δεμηφηεηεο δηαρείξηζεο θαη πξέπεη λα 

είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφζνπλ έλα επξχ θάζκα απφ ζηξαηεγηθέο παξέκβαζεο (Groom 

& Rose, 2004). Πξάγκαηη, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ζηνρεχεη ζηε 

δηαρείξηζε ηεο πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ζηε δηδαζθαιία ηεο θαηάιιειεο 

θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ εκπηζηνζχλε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Alvarez, 2007). 

2.3.3. Πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο 

Ζ παξνχζα κειέηε εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηεο ζε καζεηή κε ζχλζεηεο ΓΝΧΤΚΟΗ 

δπζθνιίεο, ν νπνίνο παξνπζίαδε αθαδεκατθά, θνηλσληθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά 

ειιείκκαηα. ηα πιαίζηα ηεο δηεμαγσγήο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ηνπ ΓΗ.Π.Μ.. « 

Αλάπηπμε δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε γηα ηε 

δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ ζε καζεηέο κε ζχλζεηεο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη 

θνηλσληθέο δπζθνιίεο θαη ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο», ε εξεπλήηξηα επηθεληξψζεθε ζηελ 
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παξαηήξεζε, παξέκβαζε θαη αμηνιφγεζε ελφο δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ζηφρν ηε 

βειηίσζε ησλ ζχλζεησλ ΓΝΧΤΚΟΗ δπζθνιηψλ ηνπ καζεηή θαη ηελ έληαμή ηνπ ζην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Ζ δεκηνπξγία ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ ζηεξίρηεθε ζην ΠΑΠΔΑ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε ησλ παηδηψλ κε ζχλζεηεο ΓΝΧΤΚΟΗ 

δπζθνιίεο (Γξνζηλνχ, 2014; Γξνζηλνχ θαη ζπλ., 2009). πγθεθξηκέλα, κειεηήζεθε ε 

βειηίσζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο ηνπ καζεηή κε ζχλζεηεο ΓΝΧΤΚΟΗ 

κέζα απφ ηε δηδαζθαιία ησλ βαζηθψλ αθαδεκατθψλ, θνηλσληθψλ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ γηα ηελ εληαμηαθή πξνζαξκνγή ηνπ ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ. Ζ ζεκαηηθή απηή επηιέρζεθε γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ ζχλζεησλ 

δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο κε γλσζηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά θαη 

θνηλσληθά ειιείκκαηα ζην γεληθφ δεκνηηθφ ζρνιείν. Ζ εξεπλήηξηα θιήζεθε λα 

εμεηάζεη ην πξφβιεκα ηεο δηαρείξηζεο ελφο καζεηή ζχλζεηεο ΓΝΧΤΚΟΗ δπζθνιίεο 

κε παξνρή παξάιιειεο ζηήξημεο ζηε γεληθή ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Ζ 

πξνβιεκαηηθή πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο κε ζχλζεηεο ΓΝΧΤΚΟΗ 

δπζθνιίεο αληηκεησπίδνπλ εκπφδηα ζηε πξνζαξκνγή ηνπο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, 

ελψ πνιιέο θνξέο δπζρεξαίλνπλ θαη ηε καζεζηαθή εηνηκφηεηα ησλ καζεηψλ ηππηθήο 

αλάπηπμεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
Ο

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

3.1 Γείγκα 

H παξνχζα έξεπλα δηεμήρζε ζην πεδίν ηεο ΔΑΔ ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο 

Διιάδαο. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζε καζεηήο 11 εηψλ, ν νπνίνο 

παξαθνινπζνχζε ηελ ε’ ηάμε ηνπ γεληθνχ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ κε ηελ παξνρή 

παξάιιειεο ζηήξημεο. Ζ  δηάγλσζε πνπ έθεξε ζχκθσλα κε ην δηαγλσζηηθφ εξγαιείν 

WISC III, νξίδεηαη σο «ζχλζεηεο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο 

δπζθνιίεο κε ζπκπησκαηνινγία ΓΔΠΤ σο απφξξνηα ησλ παξαπάλσ». Γηα ηε 

δηαθάιηζε ηεο αλσλπκίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζεηή (Cohen, Manion, & Morrison, 

2008) ρξεζηκνπνηείηαη ην ςεπδψλπκν «Γηψξγνο», ην νπνίν καο βνήζεζε ζηελ 

παξνπζίαζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. 

Γείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ αθφκε ηφζν 20 εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ 

εηδηθνηήησλ ηνπ γεληθνχ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη 20 γνλείο καζεηψλ φζν θαη 40 

καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο ηεο ε’ δεκνηηθνχ. Δπηιέρηεθαλ καζεηέο κφλν ηεο ε’ 

δεκνηηθνχ δεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα ηελ ηάμε ζηελ νπνία έπξεπε λα βξίζθεηαη ν 

καζεηήο κε ζχλζεηεο ΓΝΧΤΚΟΗ δπζθνιίεο βάζε ηεο ρξνλνινγηθήο ηνπ ειηθίαο. 

3.2 Δξγαιεία κέηξεζεο 

Γηα ηε ζπιινγή ησλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε κηα 

ζεηξά απφ εξγαιεία. Πην αλαιπηηθά, ηα πνηνηηθά δεδνκέλα ζηεξίρζεθαλ ζηε 

ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε κέζσ ηεο άηππεο παηδαγσγηθήο αμηνιφγεζεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα κε ηα παξαθάησ πξσηφθνιια παξαηήξεζεο: ηηο Λίζηεο Διέγρνπ 

Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ (ΛΔΒΓ), (Γξνζηλνχ θαη ζπλ., 2009), ηηο Λίζηεο Γεληθψλ 

Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ (ΛΓΜΓ), ην Πιαίζην Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο 

Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (ΠΑΠΔΑΔ) θαη ην Πεηξακαηηθφ Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα 

Αλίρλεπζεο Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ (ΠΑΠΑΔΜΓ) (Γξνζηλνχ, 2014). 

Υξεζηκνπνηήζεθε αθφκε ην Έληππν Γηδαθηηθήο Αιιειεπίδξαζεο (ΔΓΑ) 

(Γξνζηλνχ θαη ζπλ., 2009) πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξαθνχλ ηα βήκαηα ησλ ζηφρσλ θαη 

ηα ζπλαηζζήκαηα ηφζν ηεο εξεπλήηξηαο φζν θαη ηνπ καζεηή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ. Σα πνηνηηθά δεδνκέλα ηέινο βαζίζηεθαλ ζηηο εξσηήζεηο 

αλνηρηνχ ηχπνπ ηεο εκη-δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο, ε νπνία δηελεξγήζεθε πξνθεηκέλνπ 

λα δηεξεπλήζεη ηηο ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο. Ζ ζπιινγή ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ 
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πξαγκαηνπνηήζεθε κε δπν δηαδηθαζίεο: ην πείξακα θαη ην εξσηεκαηνιφγην θιίκαθαο 

ηεξάξρεζεο Likert. Σν κελ πείξακα ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ επαιήζεπζε ηνπ 

δηδαθηηθνχ ζηφρνπ πνπ ηέζεθε γηα ηνλ καζεηή κε ζχλζεηεο δπζθνιίεο κέζα απφ ηελ 

εθαξκνγή πέληε θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ, ην δε εξσηεκαηνιφγην πξνθεηκέλνπ λα 

δηεξεπλήζεη ηηο ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο. 

3.3. Γηαδηθαζίεο ηεο έξεπλαο 

Αξρηθά πξνζδηνξίζηεθαλ ν γεληθφο ζθνπφο θαη ζηφρνο ηεο έξεπλαο, ν νπνίνο 

επηθεληξψζεθε ζηνπο ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη ηεο ππνζηήξημεο ηνπ καζεηή κε ζχλζεηεο γλσζηηθέο, 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο κέζσ ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ.  

ηελ πξψηε θάζε ηεο έξεπλαο ζπιιέρζεθε ην αηνκηθφ, ζρνιηθφ θαη νηθνγελεηαθφ 

ηζηνξηθφ ηνπ καζεηή. ην δεχηεξν ζηάδην πξαγκαηνπνηήζεθε παξαηήξεζε ηνπ 

καζεηή ζε ηξεηο θάζεηο (αξρηθή, δηακνξθσηηθή, ηειηθή) πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαγξαθνχλ νη δπλαηφηεηεο, νη αδπλακίεο θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή. Ζ ηξίηε 

θάζε ζηεξίρζεθε ζηνλ ζρεδηαζκφ ελφο ΑΓΔΠΔΑΔ, ζην νπνίν νξίζηεθαλ ν 

δηδαθηηθφο ζηφρνο, ηα βήκαηα κε ηα νπνία ζα πινπνηεζεί ν ζηφρνο, ηα πιηθά πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαζψο θαη ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Χο δηδαθηηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηφζν ησλ γλσζηηθψλ φζν θαη ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δπζθνιηψλ ηνπ καζεηή νξίζηεθαλ νη ελφηεηεο ηεο 

πλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο απφ ηελ πεξηνρή ηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο θαζψο 

θαη νη «Βαζηθέο αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο», «Κνηλσληθέο Γεμηφηεηεο» θαη 

«Γεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο» απφ ηελ πεξηνρή ηνπ ΠΑΠΔΑ. Ο δηδαθηηθφο ζηφρνο 

πνπ ηέζεθε ζχκθσλα κε ην ΑΠ θαη ην ΠΑΠΔΑ γηα ην κάζεκα ηεο Γιψζζαο θαη ησλ 

Μαζεκαηηθψλ ήηαλ «λα αλαπηχμεη ηηο βαζηθέο αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο ζηελ 

αλάγλσζε, ηε γξαθή θαη ηα καζεκαηηθά θαη λα βειηηψζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ». Ο 

παξαπάλσ εηήζηνο δηδαθηηθφο ζηφρνο επηκεξίζηεθε ζε κεληαίνπο θαη εβδνκαδηαίνπο 

δηδαθηηθνχο ζηφρνπο. Οη κεληαίνη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ απνζθνπνχζαλ ζην «λα δείρλεη, 

λα ιέεη, λα δηαβάδεη, λα γξάθεη θαη λα βάδεη ζε ινγηθή ζεηξά ιεθηηθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο αθνινπζίεο κε έκθαζε ζηε γιψζζα θαη ηα καζεκαηηθά». Οη 

εβδνκαδηαίνη ζηφρνη αλά κήλα πξνζδηνξίζηεθαλ σο εμήο: γηα ηνλ κήλα Ηαλνπάξην 

επηδηψρηεθε «λα θαηαλνεί ηε θσλνινγηθή δνκή ησλ ιέμεσλ», γηα ηνλ κήλα 

Φεβξνπάξην «λα αληηζηνηρεί ιεθηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη αξηζκεηηθέο αθνινπζίεο 

ζε άικπνπκ», γηα ηνλ κήλα Μάξηην «λα ζρεκαηίδεη ιέμεηο θαη πξνηάζεηο ηχπνπ ζθζθ 
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θαη λα νλνκάδεη αξηζκνχο ζηνλ Ζ/Τ ή ζε θχβνπο», γηα ηνλ κήλα Απξίιην «λα δηαβάδεη 

θαη λα γξάθεη θείκελν 5-10 ζεηξψλ απφ κηθξά παξακχζηα θαη λα ζπγθξίλεη αξηζκνχο 

βάδνληαο ζχκβνια» θαη ηέινο γηα ηνλ κήλα Μάτν «λα ζρεκαηίδεη ιεθηηθέο, 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαη αξηζκεηηθέο αθνινπζίεο ζην παπνπηζφθνπην». Γηα ηελ 

πξνζέγγηζε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ αθνινπζήζεθαλ ζπγθεθξηκέλα βήκαηα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην πξψην βήκα απνηέιεζε «λα θαηαλνεί θσλνινγηθή δνκή ησλ 

ιέμεσλ», ην δεχηεξν βήκα «λα αληηζηνηρίδεη ηα θσλήκαηα κε ηα γξαθήκαηα ησλ 

ιέμεσλ», ην ηξίην «λα ζρεκαηίδεη ιεθηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο αθνινπζίεο ζε 

άικπνπκ θαη/ή Ζ/Τ», ην ηέηαξην «λα δηαβάδεη θαη λα γξάθεη κηθξέο ηζηνξίεο 5-10 

ζεηξψλ» θαη ην πέκπην «λα ζρεκαηίδεη ιεθηηθέο θαη αξηζκεηηθέο αθνινπζίεο κε 

παπνπηζφθνπην». ηε ηέηαξηε θάζε πινπνηήζεθε ε εθαξκνγή ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ, ζην 

νπνίν θαηαγξάθεθαλ ηα αθξηβή δηδαθηηθά βήκαηα, νη δξαζηεξηφηεηεο θαη ε δηάξθεηά 

ηνπο, ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαζψο θαη ν παηδαγσγηθφο αλαζηνραζκφο. ηε 

ηειεπηαία θάζε πξαγκαηνπνηήζεθε αμηνιφγεζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο απφ 

ηελ εξεπλήηξηα, ηνπ καζεηή θαη ηνπ γνλέα ηνπ κέζσ ηνπ Δληχπνπ Γηδαθηηθήο 

Αιιειεπίδξαζεο. Παξάιιεια, γηα ηελ επάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

εθαξκφζηεθε πείξακα κε ηε ρξήζε πέληε θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ.  

Ζ έξεπλα νινθιεξψζεθε κε ηε ρνξήγεζε εξσηεκαηνινγηψλ ζε καζεηέο, 

εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο θαζψο θαη κε ηε ιήςε εκη-δνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ κε 

ηνπο εκπιεθφκελνπο ελήιηθεο κε ηνλ καζεηή κε ζχλζεηεο ΓΝΧΤΚΟΗ δπζθνιίεο 

(εθπαηδεπηηθφ παξάιειιεο ζηήξημεο, εθπαηδεπηηθφ ηκήκαηνο έληαμεο, εθπαηδεπηηθφ 

γεληθήο ηάμεο, δηεπζπληή δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, γπκλαζηή θαη παηέξα καζεηή). Σα 

εξσηεκαηνιφγηα ζπκπιεξψζεθαλ κε επηηφπηα δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα ζην δεκνηηθφ 

ζρνιείν θαηά ηε δηάξθεηα κηαο δηδαθηηθήο ψξαο γηα θάζε ηάμε.  

Σα εξσηεκαηνιφγηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ γνλέσλ απνηεινχληαλ απφ δχν 

κέξε: ην πξψην κέξνο πεξηειάκβαλε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ κε 

θιεηζηνχ ηχπνπ απαληήζεηο θαη ην δεχηεξν κέξνο ηα πνζνηηθά δεδνκέλα κε εηδηθέο 

εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ 4/βάζκηαο θιίκαθαο Likert (θαζφινπ, ιίγν, αξθεηά, πνιχ, 

πάξα πνιχ). Σν δεχηεξν κέξνο ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ γνλέσλ πεξηειάκβαλε 15 εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ 5/βάζκηαο 

θιίκαθαο Likert (θαζφινπ, ιίγν, αξθεηά, πνιχ, πάξα πνιχ), νη νπνίεο αθνξνχζαλ ζε 

πξψην επίπεδν ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηε ζεκαζία ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ζε 

δεχηεξν επίπεδν ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηε ζεκαζία ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ ησλ καζεηψλ κε ή ρσξίο ζχλζεηεο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη 
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θνηλσληθέο δπζθνιίεο θαη ζε ηξίην επίπεδν ηε δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ κε ζχλζεηεο 

δπζθνιίεο ζηε γεληθή ηάμε.  

Αληίζηνηρα, ην πξψην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ησλ καζεηψλ πεξηειάκβαλε ηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπο, ελψ ην δεχηεξν κέξνο ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ησλ καζεηψλ ηεο πέκπηεο δεκνηηθνχ πεξηειάκβαλε έλα κηθξφ 

θείκελν γηα ηε ζεκαζία ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζπλνδεπφκελν απφ ηέζζεξηο εηθφλεο, 

νη νπνίεο νπηηθνπνηνχλ κέξνο απφ ην λφεκα ηνπ θεηκέλνπ θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Απφ θάησ ηίζεληαη κία εξψηεζε θαη νη απαληήζεηο 

κε πνιιαπιή επηινγή κε ιεπηέο λνεκαηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο. Μηα δεχηεξε εξψηεζε 

δεηά λα ζεκεηψζνπλ κε αξηζκφ ζηελ 5/βάζκηα θιίκαθα Likert (1-5) π.ρ. ηη ηνπο 

αξέζεη λα θάλνπλ ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν θαη ε ηξίηε εξψηεζε απαηηεί ηε ζπκπιήξσζε 

ηνπ ρξφλνπ πνπ αθηεξψλνπλ ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα. ην ηέινο, νη καζεηέο 

θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε 10 εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ 4/βάζκηαο θιίκαθαο 

Likert (πάληα, πνιχ, ιίγν, θαζφινπ), νη νπνίεο αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ ηνπο.   

3.4. Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο παξνπζηάζηεθαλ νξηζκέλνη 

πεξηνξηζκνί, νη νπνίνη θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζνχλ δεδνκέλνπ φηη ζα ιεθζνχλ 

ππφςε αξγφηεξα ζηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. 

Αξρηθά, ε πξαθηηθή άζθεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ θαζνξηζκέλε λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε έλα εμάκελν κε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο πέληε δηδαθηηθψλ 

σξψλ, κηα εκέξα θάζε εβδνκάδα (120 δηδαθηηθέο ψξεο). Σν γεγνλφο απηφ ζα 

κπνξνχζε λα ζεσξεζεί πεξηνξηζηηθφ γηα ηελ έξεπλα, θαζψο ε θαζεκεξηλή δηδαθηηθή 

παξέκβαζε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, ζα επέηξεπε ζηελ εξεπλήηξηα 

λα πινπνηήζεη πεξηζζφηεξεο ζηνρεπκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα ειέγμεη 

απνηειεζκαηηθφηεξα ηα επίπεδα ηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο ηνπ καζεηή κε ζχλζεηεο 

ΓΝΧΤΚΟΗ δπζθνιίεο. Έλαο αθφκε πεξηνξηζηηθφο παξάγνληαο ρξφλνπ απνηέιεζαλ 

νη ψξεο δηεμαγσγήο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. πγθεθξηκέλα, νη ψξεο πνπ εθαξκνδφηαλ 

ην πξφγξακκα ήηαλ νη πξψηεο θαη νη ηειεπηαίεο δηδαθηηθέο ψξεο, κε απνηέιεζκα ην 

πξσί λα ράλεηαη κάζεκα απφ ηελ θαζεκεξηλή θαζπζηεξεκέλε πξνζέιεπζε ηνπ 

καζεηή ζην ζρνιείν αθεηέξνπ ην κεζεκέξη λα ληψζεη θνπξαζκέλνο θαη λα κελ ζέιεη 

λα αζρνιεζεί κε ηηο δηαθνξνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο. 
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Δπηπξφζζεηα, κηα άιιε παξάκεηξνο πνπ κπνξεί λα επεξέαζε ηελ έξεπλα ήηαλ ν 

ρψξνο δηεμαγσγήο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. Ο καζεηήο παξαθνινπζνχζε ηα καζήκαηά 

ηνπ ζηελ αίζνπζα ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ ζρνιείνπ θαη φρη ζηε γεληθή ηνπ ηάμε. Ο 

παξαπάλσ παξάγνληαο ελδέρεηαη λα έδξαζε αλαζηαιηηθά ζηε δηεξεχλεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ αθελφο ηνπ παηδηνχ θαη ησλ 

ζπκκαζεηψλ ηνπ αθεηέξνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ.  

3.5. ηαηηζηηθέο αλαιύζεηο ηωλ δεδνκέλωλ 

Ζ παξαηήξεζε ηνπ καζεηή κε ζχλζεηεο ΓΝΧΤΚΟΗ δπζθνιίεο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο πξαγκαηνπνηήζεθε φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ζε ηξεηο 

θάζεηο: ηελ αξρηθή, ηε δηακνξθσηηθή θαη ηελ ηειηθή παξαηήξεζε. Οη απνθιίζεηο θαη 

νη επηδφζεηο ηνπ καζεηή θαη ζηηο ηξεηο θάζεηο απνηππψλνληαη πξψηα ζηηο ΛΔΒΓ, νη 

νπνίεο αμηνινγνχλ ηα επίπεδα καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο ηνπ καζεηή ζηνλ Πξνθνξηθφ 

Λφγν, ζηελ Φπρνθηλεηηθφηεηα, ζηηο Ννεηηθέο Ηθαλφηεηεο θαη ζηε πλαηζζεκαηηθή 

Οξγάλσζε.  Έπεηηα, αθνινπζνχλ νη Λίζηεο Γεληθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ, νη 

νπνίεο παξνπζηάδνπλ ηελ εμέιημε ηνπ καζεηή ζηηο Γεμηφηεηεο ηεο Γιψζζαο, ζηηο 

Γεμηφηεηεο ηεο Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηαο, ζηηο Γεμηφηεηεο Μαζεκαηηθψλ θαζψο θαη 

ζηηο Γεμηφηεηεο πκπεξηθνξάο. ηε ζπλέρεηα, ηα επξήκαηα ησλ επηδφζεσλ ηνπ 

καζεηή θαηαγξάθνληαη ζηε ιίζηα ηνπ ΠΑΠΔΑ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο Βαζηθέο 

Αθαδεκατθέο Γεμηφηεηεο, ηηο Κνηλσληθέο Γεμηφηεηεο, ηηο Γεκηνπξγηθέο Γεμηφηεηεο 

θαη ηηο Πξνεπαγγεικαηηθέο Γεμηφηεηεο. Σειηθά, νη ιίζηεο ηνπ Πιαηζίνπ Αλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Αλίρλεπζεο Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ απεηθνλίδνπλ ηηο 

απνθιίζεηο ηνπ καζεηή ζηηο Αληηιεπηηθέο Λεηηνπξγίεο, ζηηο Μλεκνληθέο Γεμηφηεηεο, 

ζηηο Γξαθν-ρσξηθέο Γεμηφηεηεο, ζηηο Βαζηθέο Αλαγλσζηηθέο Γεμηφηεηεο, ζηηο 

Μαζεκαηηθέο Γεμηφηεηεο θαη ζηηο Γεμηφηεηεο πκπεξηθνξάο θαη ζηηο ηξεηο θάζεηο ηεο 

παξαηήξεζεο. 

 ε δεχηεξν ζηάδην θαηαγξάθεθαλ θαη παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά νξηζκέλεο 

δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο ζηνλ καζεηή κε ζχλζεηεο ΓΝΧΤΚΟΗ δπζθνιίεο. Οη 

ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο θαηαγξάθνληαλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

παξαηήξεζεο κε εκεξνινγηαθέο αλαθνξέο ζην Έληππν Γηδαθηηθήο Αιιειεπίδξαζεο, 

ζην νπνίν απνηππσλφηαλ ε επηηπρία ησλ παξεκβάζεσλ, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή, ε 

αιιειεπίδξαζε ηεο εξεπλήηξηαο κε ηνλ καζεηή θαζψο θαη ν παηδαγσγηθφο 

αλαζηνραζκφο. 
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Έπεηηα, αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πεηξάκαηνο, ην νπνίν 

πεξηιάκβαλε πέληε θνηλσληθέο ηζηνξίεο γηα ηνλ καζεηή κε ζχλζεηεο ΓΝΧΤΚΟΗ 

δπζθνιίεο. ε θάζε θνηλσληθή ηζηνξία ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο θαη ηχπνο 

ιέμεσλ, εηθφλεο πνπ απνηππψλνπλ ην λφεκα ησλ ιέμεσλ θαη ηξεηο εξσηήζεηο 

θαηαλφεζεο ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο. Πεξηγξάθνληαη παξάιιεια, νη νξζέο ή/θαη νη 

ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηνλ καζεηή. 

ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ε επηηφπηα δηαλνκή θαη ιήςε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ ηφζν ησλ καζεηψλ φζν θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ γνλέσλ, ηα 

επξχκαηα ησλ νπνίσλ αλαιχνληαη κε ηε βνήζεηα ησλ δεηθηψλ πεξηγξαθηθήο 

ζηαηηζηηθήο. Μέζσ απηψλ απνηππψλνληαη νη ζπρλφηεηεο, νη Μέζεο ηηκέο (Μ) θαη νη 

Σππηθέο Απνθιίζεηο (ΣΑ) ησλ απαληήζεσλ. 

Σέινο, ε έξεπλα νινθιεξψζεθε κε ηε ιήςε εκη-δνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ απφ 

ηνπο εκπιεθφκελνπο κε ηνλ καζεηή ελήιηθεο (εθπαηδεπηηθφ παξάιιειεο ζηήξημεο, 

εθπαηδεπηηθφ ηκήκαηνο έληαμεο, εθπαηδεπηηθφ γεληθήο ηάμεο, γπκλαζηή, δηεπζπληή, 

παηέξα παηδηνχ). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ  4
Ο

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

4. Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

4.1. 1
ε
 εξεπλεηηθή ππόζεζε 

Ζ πξψηε εξεπλεηηθή ππφζεζε, «Ζ δηδαζθαιία ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζην 

καζεηή κε ζχλζεηεο ΓΝΧΤΚΟΗ δπζθνιίεο ζην γεληθφ ζρνιείν είλαη ζεκαληηθή γηα 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο γνλείο», επηβεβαηψζεθε απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ γνλέσλ. 

4.1.1. Σν εξωηεκαηνιόγην ηωλ εθπαηδεπηηθώλ 

Σα εξσηεκαηνιφγηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ γνλέσλ απνηεινχληαλ απφ εηδηθέο 

εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ θιίκαθαο Likert (θαζφινπ, ιίγν, αξθεηά, πνιχ, πάξα 

πνιχ). Σα εξσηεκαηνιφγηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ γνλέσλ πεξηειάκβαλε 15 

εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ θιίκαθαο Likert, νη νπνίεο αθνξνχζαλ ζε πξψην επίπεδν 

ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηε ζεκαζία ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ζε δεχηεξν επίπεδν 

ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηε ζεκαζία ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ 

καζεηψλ κε ή ρσξίο ζχλζεηεο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο 

θαη ζε ηξίην επίπεδν ηε δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ κε ζχλζεηεο δπζθνιίεο ζηε γεληθή 

ηάμε. Οη εξσηήζεηο θαινχζαλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο γνλείο λα ζπκπιεξψζνπλ 

θαηά πφζν πνιχ ζπκθσλνχλ κε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο. 

ζνλ αθνξά ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, ην 65% ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην ήηαλ γπλαίθεο θαη ην 35% άλδξεο. Ζ κηθξφηεξε ζε 

ειηθία εθπαηδεπηηθφο δήισζε ειηθία 23 εηψλ, ελψ ν κεγαιχηεξνο εθπαηδεπηηθφο 56 

ρξνλψλ. Σν 10% ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη 45 ρξνλψλ, ην 15% θαηέρεη ειηθηαθή ηα 48 

έηε θαη ην 10% είλαη 49 ρξνλψλ. Αθφκε, ην 70% ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη έγγακνη θαη 

ην 30% άγακνη. Αλαθνξηθά κε ηα ρξφληα ηεο πξνυπεξεζίαο ηνπο, ην 10% ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δειψλεη έλα ρξφλν δηδαθηηθήο εκπεξίαο θαη απφ 7 έσο 12 ρξφληα 

ζπκπιεξψλεη ην 5% ησλ εθπαηδεπηηθψλ (βι. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α). Αθφκε, ην 15% ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δηαζέηεη 15 θαη 16 ρξφληα πξνυπεξεζίαο ελψ απφ 19 έσο 21 ρξφληα 

δηδαθηηθήο εκπεξίαο δειψλεη ην 5% ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σέινο, ην 15% ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δειψλεη 15 ρξφληα πξνυπεξεζίαο θαη ην 10% ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαθέξεη φηη δηαζέηεη 30 ρξφληα δηδαθηηθήο ππεξεζίαο. ην ζπγθεθξηκέλν δεκνηηθφ 

ζρνιείν πνπ θνηηνχζε ν καζεηήο κε ζχλζεηεο δπζθνιίεο ππήξραλ νη παξαθάησλ 
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εηδηθφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ: κηα εθπαηδεπηηθφο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, δπν 

γπκλαζηέο, έλαο εθπαηδεπηηθφο ηεο πιεξνθνξηθήο, έλαο ζεαηξνιφγνο, 14 

εθπαηδεπηηθνί γεληθήο αγσγήο θαη κηα εθπαηδεπηηθφο Δηδηθήο Αγσγήο θαη 

Δθπαίδεπζεο. Σν 85% ησλ εθπαηδεπηηθψλ απαζρνινχληαλ κε ηκήκαηα γεληθήο ηάμεο, 

ελψ ην 5% εξγάδνληαλ σο εθπαηδεπηηθφο παξάιιειεο ζηήξημεο θαη σο εθπαηδεπηηθφο 

ηκήκαηνο έληαμεο αληίζηνηρα. Σν 65% ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκπιήξσζε ηε 

δεκνγξαθηθή κεηαβιεηή ησλ ζπνπδψλ δήισζε φηη θαηέρεη πηπρίν ζηε γεληθή αγσγή 

ελψ ην 15% θαηέρεη πηπρίν εηδηθήο αγσγήο. Δπίζεο, έλαο κφλν εθπαηδεπηηθφο (5%) 

δηελήξγεζε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ εηδηθή αγσγή. Αλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκφ 

καζεηψλ πνπ ππήξραλ ζηε ηάμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

απαληήζεσλ ζπγθέληξσζε ην 20% ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη δήισζαλ φηη 

δηαζέηνπλ 17 καζεηέο. Σν 10% ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαζέηεη αληίζηνηρα έλαλ καζεηή, 

δέθα θαη 16 καζεηέο ζηε ηάμε. Απφ δχν έσο έμη καζεηέο δηαζέηεη ην 5% ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Σαπηφρξνλα, ην ίδην πνζνζηφ ζπκπιήξσζαλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

έρνπλ ζηε ηάμε ηνπο απφ 11 έσο 21 καζεηέο. Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ επφκελνπ 

δεκνγξαθηθνχ ζηνηρείνπ δεηνχζε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αλαθέξνπλ εάλ 

ππάξρνπλ καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηε ηάμε ηνπο. Ζ ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ (80%) απάληεζε πσο δηαζέηεη ζηε ηάμε καζεηέο κε 

ΔΔΑ. πγρξφλσο ην 20% ησλ εθπαηδεπηηθψλ δήισζε πσο ζηε ηάμε ηνπο δελ θνηηνχλ 

καζεηέο κε ΔΔΑ. Ζ ηειεπηαία δεκνγξαθηθή κεηαβιεηή ζρεηίδνληαλ κε ηνλ αξηζκφ 

ησλ καζεηψλ κε ΔΔΑ πνπ θνηηνχζε ζε θάζε ηάμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σν 40% ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκπιήξσζαλ ηε ζπγθεθξηκέλε επηινγή αλέθεξε φηη δηαζέηεη 

έλαλ καζεηή ζηε ηάμε ηνπ κε ΔΔΑ, ην 20% ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη ηέζζεξηο καζεηέο 

κε ΔΔΑ, ελψ ην 5% δήισζε φηη δηαζέηεη ηέζζεξηο θαη δέθα καζεηέο αληίζηνηρα νη 

νπνίνη εκθαλίδνπλ ΔΔΑ (βι. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α). 

Χο πξνο ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξαηεξήζεθε φηη είλαη ζεκαληηθή ε 

ζσζηή δηαρείξηζε  ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ γηα καζεηέο κε ή ρσξίο ΔΔΑ (Μ = 4,60, ΣΑ 

= 0,458). Αθφκε, νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαλέξσζαλ φηη ε δηδαζθαιία ησλ 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο θαηαλφεζεο ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ γηα ηνπο καζεηέο (Μ = 4,73, ΣΑ = 0,458). χκθσλα κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ε δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ απνηειεί κηα θνηλσληθή 

δεμηφηεηα, ε νπνία κπνξεί λα επεξεάζεη ηε ζηάζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ 

(Μ = 4,13, ΣΑ = 0,640). πσο απνηππψλεηαη σζηφζν ζηνλ Πίλαθα 1, νη 

εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ πσο δελ κπνξνχλ φινη νη καζεηέο λα δηαρεηξηζηνχλ ζσζηά 
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ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο (Μ = 4,67, ΣΑ = 0,488), κε απνηέιεζκα ζχκθσλα κε ηηο 

απαληήζεηο ηνπο λα εκθαλίδνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, 

παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο (Μ = 4,40, ΣΑ = 0,632). Χζηφζν, νη εθπαηδεπηηθνί 

ηζρπξίζηεθαλ φηη κέζσ ησλ ΑΓΔΠΔΑΔ κπνξνχλ λα ππνζηεξηρζνχλ νη ΔΔΑ ησλ 

καζεηψλ (Μ = 3,87, ΣΑ = 0,352). Σέινο, παξφιν πνπ ην γλσζηηθφ ππφβαζξν ησλ 

γνλέσλ, ζχκθσλα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, κπνξεί λα επεξεάζεη ηνλ ηξφπν 

νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ παηδηψλ (Μ = 4,40, ΣΑ = 

0,828), δήισζαλ πσο νη γνλείο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ καζεηψλ (Μ = 3,93, ΣΑ = 0,884).  

 

Πίλαθαο 1. Μέζεο ηηκέο (Μ) θαη Σππηθέο Απνθιίζεηο (ΣΑ) ηωλ 15 εξωηήζεωλ ηνπ 

εξωηεκαηνινγίνπ ηωλ εθπαηδεπηηθώλ 

ΔΡΧΣΖΔΗ Μ ΣΑ 

1.Ζ δηδαζθαιία πξέπεη λα πξνζαλαηνιίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ αλάπηπμε ησλ 

γλσζηηθψλ θαη ιηγφηεξν ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ 
4,33 ,488 

2.Ζ δηδαζθαιία ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή κε ηε 

δηδαζθαιία ησλ γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ 
3,93 ,594 

3.Ζ δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ απνηειεί κηα θνηλσληθή δεμηφηεηα, ε 

νπνία κπνξεί λα επεξεάζεη ηε ζηάζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ  
4,13 ,640 

4.Ζ δηδαζθαιία ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο 

θαηαλφεζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ 
4,73 ,458 

5.Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ ηηο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ καζεηψλ 
4,60 ,507 

6.Δίλαη ζεκαληηθφ λα δηαρεηξίδνληαη ζσζηά νη καζεηέο κε ή ρσξίο δπζθνιίεο 

ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο 
4,73 ,458 

7.ινη νη καζεηέο κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ζσζηά ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο 4,67 ,488 

8.Δίλαη δπλαηφ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ νη καζεηέο λα 

αλαπηχμνπλ παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο 
4,40 ,632 

9.Οη καζεηέο κε πςειφηεξν γλσζηηθφ, θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ ππφβαζξν 

κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο 
4,40 ,828 

10.Ζ ζηνρεπκέλε, αηνκηθή θαη δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία κπνξεί λα 

ππνζηεξίμεη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 
3,87 ,352 

11.Οη γνλείο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ 

ησλ παηδηψλ ηνπο 
3,93 ,884 

12.Οη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο έρνπλ ην δηθαίσκα λα 

εθπαηδεχνληαη ζε ηάμεηο ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ καδί κε ηα ππφινηπα παηδηά 

ρσξίο εηδηθέο αλάγθεο 

3,93 ,704 

13.Δίλαη δχζθνιν λα δηαηεξεζεί ε πεηζαξρία κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε φηαλ 

ζπλππάξρνπλ καζεηέο κε ή ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 
3,87 ,743 

14.Δίλαη εθηθηφ λα δηδάμνπκε καζεηέο κε θαη ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ζηελ ίδηα ηάμε 
4,40 ,632 

15.Οη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ δελ κπνξνχλ λα 

ηθαλνπνηεζνχλ ηφζν απνηειεζκαηηθά απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ γεληθψλ 

ηάμεσλ φζν απφ ηνπο εηδηθνχο παηδαγσγνχο 

4,20 ,775 
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4.1.2. Δξωηεκαηνιόγηα γνλέωλ 

ρεηηθά κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ γνλέσλ, ην 60% ησλ γνλέσλ πνπ 

ζπκπιήξσζε ην εξσηεκαηνιφγην ήηαλ γπλαίθεο, ελψ ην 40% άλδξεο. ζνλ αθνξά ηηο 

ειηθίεο ησλ γνλέσλ, απφ ηνπο 38 γνλείο πνπ ζπκπιήξσζαλ ηε ζπγθεθξηκέλε 

κεηαβιεηή, ν κηθξφηεξνο γνληφο δήισζε 18 ρξνλψλ ελψ ν κεγαιχηεξνο 53 ρξνλψλ. 

Σξεηο γνλείο ζεκείσζαλ ηελ ειηθία ησλ 37 ρξφλσλ ελψ απφ δπν γνλείο ηα 40 θαη 42 

έηε ηνπο. Οη ππφινηπνη γνλείο δήισζαλ απφ 27 έσο 46 ρξνλψλ. Ζ επφκελε κεηαβιεηή 

αθνξνχζε ηνλ αξηζκφ θαη ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ ησλ γνλέσλ. Απφ ηνπο 38 γνλείο 

πνπ απάληεζαλ νη 15 δηαζέηνπλ απφ δχν παηδηά θαη 3 απφ ηνπο γνλείο πνπ 

ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην έρνπλ ηξία παηδηά. Αλαθνξηθά κε ηελ ειηθία ησλ 

παηδηψλ, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ γνλέσλ (55%) αλέθεξε φηη δηαζέηεη κηθξά 

παηδηά ειηθίαο δπν ρξνλψλ, ην 20% έρεη παηδηά βξεθηθήο ειηθίαο σο ελφο ρξφλνπ θαη 

15% ησλ γνλέσλ έρεη παηδηά κεγαιχηεξα ησλ ηξηψλ ρξνλψλ. Ζ ηέηαξηε κεηαβιεηή 

αθνξνχζε ηελ πεξηνρή ηεο θαηνηθίαο ηεο νηθνγέλεηαο ησλ καζεηψλ. Ζ ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ (70%) δήισζε φηη θαηνηθεί ζην θέληξν ηεο πφιεο, ην 25% ζε 

θάπνην πξνάζηην θαη κφιηο ην 5% ζε θάπνην θνληηλφ ρσξηφ. Ζ πεξηνρή θαηνηθίαο 

κπνξεί λα επεξεάζεη ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ 

ησλ καζεηψλ. Σν ηειεπηαίν δεκνγξαθηθφ ζηνηρείν πνπ δεηνχληαλ λα ζπκπιεξσζεί 

απφ ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ ήηαλ ην αηνκηθφ ηνπο κνξθσηηθφ επίπεδν. Σν 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ γνλέσλ (50%) δηαζέηεη απνιπηήξην ιπθείνπ ή εμαηάμηνπ 

γπκλαζίνπ ή άιιεο ηζφηηκεο επαγγεικαηηθήο ζρνιήο, ην 7% έρεη πηπρίν ΣΔΔ/ΚΑΣΔΔ 

ή άιιεο αλψηεξεο ζρνιήο ελψ κφιηο ην 3% δηαζέηεη απνιπηήξην ιπθείνπ. Σν 

θνηλσληθν-κνξθσηηθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ φπσο αλαθέξζεθε ζην 

ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο κπνξεί λα επεξεάζεη ηε δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ ησλ καζεηψλ κε ή ρσξίο ζχλζεηεο ΓΝΧΤΚΟΗ δπζθνιίεο (βι. 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β). 

Χο πξνο ηηο απαληήζεηο ησλ γνλέσλ ζπκπεξαίλεηαη φηη ε δηδαζθαιία ησλ 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή κε απηή ησλ 

γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ (Μ = 4,23, ΣΑ = 0,438). Μέζα απφ ηε δηδαζθαιία ησλ 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, νη γνλείο ππνζηεξίδνπλ φηη νη καζεηέο κπνξνχλ λα 

θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία ηεο νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπο 

(Μ = 4,33, ΣΑ = 0,418). Παξάιιεια, νη απαληήζεηο ησλ γνλέσλ ππνδεηθλχνπλ φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ θαη λα θαιιηεξγνχλ 
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ηηο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ καζεηψλ (Μ = 3,93, ΣΑ 

= 0,484). Οη γνλείο ηειηθά, ηάζζνληαη ππέξ ηεο ηζφηηκεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ κε 

ΔΔΑ ζηηο γεληθέο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ (Μ = 4,30, ΣΑ = 0,443), παξφιν 

πνπ αλαγλσξίδνπλ φηη είλαη δχζθνιν λα δηαηεξεζεί ε πεηζαξρία φηη ζπλππάξρνπλ 

κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε καζεηέο κε θαη ρσξίο ΔΔΑ (Μ = 4,30, ΣΑ = 0,432). Σέινο, νη 

γνλείο ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη εθηθηφ λα δηδαρζνχλ καζεηέο κε ή ρσξίο ΔΔΑ ζηελ ίδηα 

ηάμε (Μ = 4,40, ΣΑ = 0,375) εμίζνπ απνηειεζκαηηθά απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ γεληθήο 

αγσγήο ζπγθξηηηθά κε ηνλ εηδηθφ παηδαγσγφ (Μ = 3,30, ΣΑ = 0,532). Οη κέζεο ηηκέο 

θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ απαληήζεσλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2. 

Πίλαθαο 2. Μέζεο ηηκέο (Μ) θαη Σππηθέο Απνθιίζεηο (ΣΑ) ηωλ 15 εξωηήζεωλ ηνπ 

εξωηεκαηνινγίνπ ηωλ γνλέωλ 

ΔΡΧΣΖΔΗ Μ ΣΑ 

1. Ζ δηδαζθαιία πξέπεη λα πξνζαλαηνιίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ αλάπηπμε ησλ 

γλσζηηθψλ θαη ιηγφηεξν ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ 
4,11 ,240 

2. Ζ δηδαζθαιία ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή κε ηε 

δηδαζθαιία ησλ γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ 
4,23 ,438 

3. Ζ δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ απνηειεί κηα θνηλσληθή δεμηφηεηα, ε 

νπνία κπνξεί λα επεξεάζεη ηε ζηάζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ  
4,50 ,207 

4. Ζ δηδαζθαιία ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο 

θαηαλφεζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ 
4,33 ,418 

5. Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ ηηο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ καζεηψλ 
3,93 ,484 

6. Δίλαη ζεκαληηθφ λα δηαρεηξίδνληαη ζσζηά νη καζεηέο κε ή ρσξίο δπζθνιίεο 

ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο 
3,63 ,304 

7. ινη νη καζεηέο κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ζσζηά ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο 3,88 ,443 

8. Δίλαη δπλαηφ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ νη καζεηέο λα 

αλαπηχμνπλ παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο 
4,32 ,432 

9. Οη καζεηέο κε πςειφηεξν γλσζηηθφ, θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ ππφβαζξν 

κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο 
4,10 ,275 

10. Ζ ζηνρεπκέλε, αηνκηθή θαη δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία κπνξεί λα 

ππνζηεξίμεη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 
3,23 ,484 

11. Οη γνλείο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ 

ησλ παηδηψλ ηνπο 
3,13 ,404 

12. Οη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο έρνπλ ην δηθαίσκα λα 

εθπαηδεχνληαη ζε ηάμεηο ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ καδί κε ηα ππφινηπα παηδηά 

ρσξίο εηδηθέο αλάγθεο 

3,27 ,443 

13. Δίλαη δχζθνιν λα δηαηεξεζεί ε πεηζαξρία κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε φηαλ 

ζπλππάξρνπλ καζεηέο κε ή ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 
4,30 ,432 

14. Δίλαη εθηθηφ λα δηδάζθνληαη καζεηέο κε θαη ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ζηελ ίδηα ηάμε 
4,40 ,375 

15. Οη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ δελ κπνξνχλ λα 

ηθαλνπνηεζνχλ ηφζν απνηειεζκαηηθά απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ γεληθψλ 

ηάμεσλ φζν απφ ηνπο εηδηθνχο παηδαγσγνχο 

3,30 ,532 
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4.2.      2
ε
 εξεπλεηηθή ππόζεζε 

Ζ δεχηεξε εξεπλεηηθή ππφζεζε, «Ζ δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ κπνξεί λα 

απνηειέζεη κηα θνηλσληθή δεμηφηεηα, ε νπνία κπνξεί λα επεξεάζεη ηε ζηάζε θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή κε ζχλζεηεο ΓΝΧΤΚΟΗ δπζθνιίεο», επηβεβαηψζεθε απφ 

ηα απνηειέζκαηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη ηεο εκη-δνκεκέλεο 

ζπλέληεπμεο. 

4.2.1. Δξωηεκαηνιόγηα καζεηώλ-ηξηώλ  

Απφ ηε ζπκπιήξσζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ησλ καζεηψλ, ην 60% ηεο 

έξεπλαο απνηειείηαη απφ αγφξηα θαη ην 40% απφ θνξίηζηα. Ζ ειηθία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ καζεηψλ ζηελ έξεπλα θπκαίλεηαη ζε πνζνζηφ 15% ζηα 10 ρξφληα, ζε 

πνζνζηφ 2,5% ζηελ ειηθία ησλ 12 θαη 14 αληίζηνηρα ελψ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

32% απνηεινχλ καζεηέο 11 ρξνλψλ (βι. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ). Ζ ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ ηεο έξεπλαο βξίζθεηαη ζηε πέκπηε ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ, δεδνκέλνπ φηη απνηεινχζε ηελ ηάμε, ζηελ νπνία ζα θνηηνχζε ν καζεηήο κε 

ζχλζεηεο ΓΝΧΤΚΟΗ δπζθνιίεο βάζε ηεο ρξνλνινγηθήο ηνπ ειηθίαο. ηε 

δεκνγξαθηθή εξψηεζε γηα ην πφζα αδέξθηα έρνπλ νη καζεηέο ηεο πέκπηεο δεκνηηθνχ 

απφ ηνπο 40 καζεηέο, νη 9 δελ απάληεζαλ θαζφινπ ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία, ελψ 

νη ππφινηπνη 31 δήισζαλ ζε πνζνζηφ 2,5% φηη έρνπλ 3 θαη 4 αδέξθηα αληίζηνηρα, 

ελψ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά 17,5% θαη 55% πξνθχπηνπλ απφ καζεηέο κε 2 θαη 1 

αδέξθηα αληίζηνηρα. ζνλ αθνξά ηε δηακνλή ησλ καζεηψλ ζε πεξηνρέο ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία (33%) απάληεζε φηη θαηνηθεί ζην θέληξν ηεο πφιεο, ην 7% ζε πξνάζηην, 

ελψ θαλέλαο καζεηήο δελ θαηνηθεί ζε ρσξηφ. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ καζεηψλ 

(27,5%) δειψλεη φηη ην επάγγεικα ηνπ παηέξα ηνπ αλήθεη ζηα επηζηεκνληθά θαη 

ειεχζεξα επαγγέικαηα ή ζηα αλψηαηα δηνηθεηηθά ζηειέρε. Σν επφκελν κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ καζεηψλ (25%) αλαθέξεη φηη ε επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε ηνπ παηέξα ηνπ 

ζεσξείηαη ε ηέρλε θαη ε εμεηδηθεπκέλε εξγαζία. Σν 12,5% ησλ καζεηψλ απάληεζε φηη 

ν παηέξαο ηνπ αλήθεη ζηε θαηεγνξία ησλ εκπφξσλ, ησλ βηνηερλψλ, ησλ 

κηθξνεπηρεηξεκαηηψλ θαη ησλ πσιεηψλ ελψ ην 10% εληάζζεηαη ζηε θαηεγνξία ησλ 

θαηψηεξσλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ππαιιήισλ. Σν 7,5% εθθξάδεη φηη ν παηέξαο ηνπ 

αλήθεη ζην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ζηε θαηεγνξία ησλ γεσξγψλ, 

θηελνηξφθσλ θαη αιηέσλ αληίζηνηρα, ην 2,5% ζηα κεζαία δηνηθεηηθά ζηειέρε σο 

ηερλνιφγνη βνεζνί επηζηεκνληθψλ επαγγεικάησλ θαη ζηηο ινηπέο θαηεγνξίεο 

ελαζρνιήζεσλ (ζπληαμηνχρνη, άλεξγνη) αληίζηνηρα θαη ηέινο ην 5% αζρνιείηαη κε ηε 



68 

 

παξνρή ππεξεζηψλ. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ απαληήζεσλ (25%) ζρεηηθά κε ην 

επάγγεικα ηεο κεηέξαο ησλ καζεηψλ ζπγθεληξψλεη ε επηινγή ηνπ επαγγέικαηνο ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ησλ νηθηαθψλ, αληίζηνηρα. Σν 12,5% ησλ απαληήζεσλ ησλ 

καζεηψλ δειψλεη φηη ε επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε ηεο κεηέξαο ηνπ ζρεηίδεηαη κε 

επηζηεκνληθά θαη ειεχζεξα επαγγέικαηα ή αλψηαηα δηνηθεηηθά ζηειέρε. Σέινο, ην 

7,5% ησλ καζεηψλ εληάζζεη ην επάγγεικα ηεο κεηέξαο ηνπ ζηε θαηεγνξία ησλ 

κεζαίσλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ, ηερλνιφγσλ θαη βνεζψλ επηζηεκνληθψλ 

επαγγεικάησλ, ησλ ηερληηψλ θαη ησλ εμεηδηθεπκέλσλ εξγαηψλ θαη ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ αληίζηνηρα, ελψ ην 5% ησλ απαληήζεσλ θαλεξψλεη φηη ην επάγγεικα ηεο 

κεηέξαο ηνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ θαηεγνξία ησλ εκπφξσλ, ησλ βηνηερλψλ, ησλ 

κηθξνεπηρεηξεκαηηψλ θαη ησλ πσιεηψλ, ησλ θαηψηεξσλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ 

ππαιιήισλ θαη ησλ ινηπψλ ελαζρνιήζεσλ αληίζηνηρα (βι. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ). 

Απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ησλ καζεηψλ παξαηεξήζεθε 

θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπο, κέζα απφ έλα κηθξφ θείκελν κε 

ελδεηθηηθέο εηθφλεο, νη νπνίεο ζπκπιήξσλαλ ην λφεκα ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Δπίζεο, 

νη καζεηέο θιήζεθαλ λα ζπκπιεξψζνπλ κεξηθέο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο νπνίεο 

αζρνινχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπο. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο 

αθνξνχζαλ ηελ εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ, ηα αζιήκαηα, ηε κνπζηθή, ηνλ ρνξφ, ηελ 

πξνζσπηθή κειέηε, ηελ ηειεφξαζε θαη ηνλ ππνινγηζηή. Οη δεκνθηιέζηεξεο 

απαληήζεηο δφζεθαλ γηα ηηο μέλεο γιψζζεο, αθνινχζεζαλ ηα αζιήκαηα θαη έπεηηα ε 

πξνζσπηθή κειέηε. Παξάιιεια, δεηήζεθε λα ζπκπιεξσζεί πφζεο ψξεο αθηεξψλνπλ 

θαζεκεξηλά ζηηο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο. Έηζη, νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο 

αθηεξψλνπλ απφ θαηά κέζν φξν απφ κία ψξα ή απφ 1-2 ψξεο ζηελ αγαπεκέλε ηνπο 

δξαζηεξηφηεηα. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ φπσο παξαηεξείηαη ζηνλ 

Πίλαθα 3, αλαγλσξίδεη φηη ν ειεχζεξνο ρξφλνο απνηειεί κηα ζεκαληηθή θνηλσληθή 

δεμηφηεηα (Μ = 3,13, ΣΑ = 0,140). Αθφκε, νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο θαη καζήηξηεο 

αμηνπνηνχλ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο αλάινγα κε ηα πξνζσπηθά ηνπο ελδηαθέξνληα 

(Μ = 2,33, ΣΑ = 0,188). Χζηφζν, ην γεγνλφο φηη κεξηθνί απφ απηνχο δήισζαλ φηη 

ππάξρνπλ ηφζεο πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα αζρνιεζνχλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ κε απνηέιεζκα λα κελ μέξνπλ κε πνηεο λα 

πξσηναζρνιεζνχλ (Μ = 1,93, ΣΑ = 0,294), θαζψο θαη φηη ν ειεχζεξνο ρξφλνο δελ 

ηνπο θζάλεη (Μ = 2,60, ΣΑ = 0,107) ή φηη δελ έρνπλ θαζφινπ ειεχζεξν ρξφλν (Μ = 

1,40, ΣΑ = 0,228) θαλεξψλεη κηα έιιεηςε δηακφξθσζεο θαη νξγάλσζεο ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ καζεηψλ. Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ πξνθχπηεη φηη 
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ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο ληψζνπλ θαιά αθφκε θαη φηαλ δελ αζρνινχληαη κε 

ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα (Μ = 2,20, ΣΑ = 0,232). Παξφι’ απηά ηνπο αξέζεη λα 

κνηξάδνληαη ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο καδί κε ηνπο θίινπο ηνπο (Μ = 2,67, ΣΑ = 

0,188) θαη επηζκνχλ λα αμηνπνηνχλ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο γηα λα κάζνπλ θάηη 

αθφκε (Μ = 2,71, ΣΑ = 0,258). Σέινο, νη καζεηέο δήισζαλ φηη ν ειεχζεξνο ρξφλνο 

ηνπο πεξλά ην ίδην επράξηζηα φπσο θαη ν ρξφλνο ζην ζρνιείν (Μ = 2,73, ΣΑ = 0,258), 

θαζψο θαη φηη επηιέγνπλ νη ίδηνη ηε δξαζηεξηφηεηα, κε ηελ νπνία ζα αζρνιεζνχλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπο (Μ = 1,87, ΣΑ = 0,252). 

Πίλαθαο 3. Μέζεο ηηκέο (Σ) θαη Σππηθέο Απνθιίζεηο (ΣΑ) ηωλ 15 εξωηήζεωλ ηνπ 

εξωηεκαηνινγίνπ ηωλ καζεηώλ-ηξηώλ 

 Μέζε  

ηηκή 

Σππηθή 

απφθιηζε 

1. Σνλ ειεχζεξφ κνπ ρξφλν θάλσ απηφ πνπ κνπ αξέζεη 2,33 ,188 

2.Τπάξρνπλ ηφζα πνιιά πξάγκαηα λα θάλσ ζηνλ ειεχζεξν 

ρξφλν κνπ πνπ δελ μέξσ ηη λα πξσηνθάλσ 
1,93 ,294 

3.Ο ειεχζεξνο ρξφλνο γηα κέλα δελ είλαη θαη ηφζν ζεκαληηθφο 3,13 ,140 

4.Ο ειεχζεξνο ρξφλνο πεξλά ην ίδην επράξηζηα φπσο θαη ν 

ρξφλνο ζην ζρνιείν 
2,73 ,258 

5.Ο ειεχζεξνο ρξφλνο δελ κνπ θηάλεη 2,60 ,107 

6.Θέισ λα αμηνπνηψ ηνλ ειεχζεξφ κνπ ρξφλν γηα λα καζαίλσ 

θάηη αθφκα 
2,71 ,258 

7.Μνπ αξέζεη ν ειεχζεξνο ρξφλνο φηαλ ηνλ πεξλψ κε θίινπο 2,67 ,188 

8.ηνλ ειεχζεξφ κνπ ρξφλν ληψζσ θαιά αθφκα θαη φηαλ δελ 

θάλσ ηίπνηα 
2,20 ,232 

9. Γελ έρσ ειεχζεξν ρξφλν 1,40 ,228 

10.Δπηιέγσ εγψ απηφ πνπ θάλσ ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν κνπ 1,87 ,252 

 

4.2.2. Ζκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε 

Απφ ηηο εκη-δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο επηβεβαηψζεθε επίζεο ε δεχηεξε ππφζεζε, 

κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο εξσηεζέληεο λα πξνζπαζνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπ καζεηή κε ζχλζεηεο ΓΝΧΤΚΟΗ δπζθνιίεο. 

πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηελ εθπαηδεπηηθφ ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο: «πηζηεύσ 

πσο ην παηδί ζα κπνξέζεη λα βνεζεζεί εάλ εκπιαθεί ζε εμσζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

π.ρ. ζε θάπνην άζιεκα θαη γεληθά ζε νηηδήπνηε έρεη λα θάλεη επαθή κε θόζκν, κε νκάδα 

αθελόο γηα λα κελ ζπαηαιά ην ρξόλν ηνπ κόλν ηνπ ζηνπο δξόκνπο -πνπ είλαη ην 

ρεηξόηεξν πηζηεύσ γηα έλα παηδί ειηθίαο 10-11 ρξνλώλ- αθεηέξνπ εάλ εληαρζεί ζε 
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νκάδεο ζα απνθηήζεη θίινπο, ζα απνθηήζεη θίινπο θαη ζα κάζεη λα ζπλαλαζηξέθεηαη κε 

άιινπο θαη όιν απηό ζα βειηηώζεη ηηο θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπ δεμηόηεηεο». 

Αθφκε, ε εθπαηδεπηηθφο ηεο γεληθήο ηάμεο ηνλίδεη: «....δελ ελδηαθέξεηαη θαζόινπ γηα 

ηα καζεζηαθέο ηνπ ππνρξεώζεηο γηα ην ζρνιείν, ν ειεύζεξνο ρξόλνο ηνπ πεξλά κε ην λα 

γπξλά έμσ αλεμέιεγθηα. Καη γηα απηό αξγεί λα μππλήζεη ην πξσί, λα έξζεη ζρνιείν δηόηη 

δελ ελδηαθέξεηαη θαζόινπ. Άξα πηζηεύσ όηη δηαρεηξίδεηαη αξλεηηθά ηνλ ειεύζεξν ρξόλν 

ηνπ». Σέινο, ε αλαγθαηφηεηα πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ δηδαζθαιίαο θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ δηαρείξηζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ πξνέθπςε απφ ηελ παξαθάησ 

καξηπξία ηνπ δηεπζπληή ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ: «Τόζν εγώ όζν θαη νη ππόινηπνη 

ζπλάδειθνη ζπλαληάκε θαζεκεξηλά ηνλ Γηώξγν εθηόο ζπηηηνύ, νξηζκέλεο θνξέο κέρξη 

πνιύ αξγά, θπξίσο ζε καγαδηά κε ειεθηξνληθά παηρλίδηα, θαθεηέξεηεο ή ηαρπθαγεία κε 

δηάθνξεο παξέεο. Από καξηπξίεο κεγαιύηεξσλ παηδηώλ πιεξνθνξεζήθακε όηη ελδέρεηαη 

λα θαπλίδεη θαη λα δεηά ρξήκαηα από δηάθνξνπο ζηηο θαθεηέξηεο γηα λα θάεη ή λα 

παίμεη, γεγνλόο πνπ καο πξνβιεκάηηζε θαη καο ζηελαρώξεζε». 

4.3.   3
ε
 εξεπλεηηθή ππόζεζε 

Ζ ηξίηε εξεπλεηηθή ππφζεζε, «Σα ΑΓΔΠΔΑΔ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ 

απνηειεζκαηηθά ηηο ζχλζεηεο ΓΝΧΤΚΟΗ δπζθνιίεο ηνπ καζεηή», επηβεβαηψζεθε 

απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξαηήξεζεο. 

4.3.1. Μεζνδνινγία Παξαηήξεζεο - επξήκαηα  

Οη απνθιίζεηο ηνπ καζεηή παξνπζηάδνληαη κε βάζε ηηο αξρηθέο, ηηο 

δηακνξθσηηθέο θαη ηειηθέο παξαηεξήζεηο θαη απνηππψλνληαη κε κπιέ, θφθθηλεο θαη 

πξάζηλεο γξακκέο αληίζηνηρα. Ζ γξακκή βάζεο ζθηαγξαθείηαη κε θίηξηλν ρξψκα θαη 

αληηπξνζσπεχεη ην εμάκελν πνπ παξαθνινπζνχζε ν καζεηήο. Οη απνθιίζεηο απφ ην 

απηφ ην εμάκελν παξνπζηάδνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο.  

Λίζηεο Διέγρνπ Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ-επίπεδα Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηαο 

Αξρηθή παξαηήξεζε 

χκθσλα κε απηέο (βι. ρήκα 1) παξαηεξήζεθε φηη ζηελ πεξηνρή ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ ν καζεηήο δελ παξνπζίαζε ζεκαληηθέο απνθιίζεηο. Πην 

αλαιπηηθά, ηφζν ζηελ ελφηεηα ηεο αθξφαζεο φζν θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζηνλ δηάινγν 

θαη ηεο έθθξαζεο κε ζαθήλεηα δελ παξαηεξήζεθαλ απνθιίζεηο απφ ην εμάκελν ηεο 

γξακκήο βάζεο. Ζ εθπαηδεπηηθφο ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο θαη ν καζεηήο θάλεθε 

ζηελ αξρηθή παξαηήξεζε φηη κπνξνχζαλ λα επηθνηλσλήζνπλ θαη λα ζπλλελνεζνχλ. 
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ρήκα 1: Καηαγξαθή ηωλ επηδόζεωλ ηνπ Γηώξγνπ κε βάζε ηηο απνθιίζεηο εμακήλωλ 

ζύκθωλα κε ηηο ΛΔΒΓ θαηά ηελ αξρηθή, δηακνξθωηηθή θαη ηειηθή παξαηήξεζε



ρεηηθά κε ηελ πεξηνρή ηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο, ν Γηψξγνο εκθαλίζηεθε κε 

αξλεηηθή απφθιηζε ελφο εμακήλνπ απφ ηε γξακκή βάζεο ζηελ ελφηεηα ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηεο πιεπξίσζεο δεδνκέλνπ φηη νξηζκέλεο θνξέο κπέξδεπε ηε 

δεμηά κε ηελ αξηζηεξή θαηεχζπλζε. Με αξλεηηθή απφθιηζε, επίζεο ελφο εμακήλνπ 

απφ ηε γξακκή βάζεο παξαηεξήζεθε ε αδξή θαη ιεπηή ηνπ θηλεηηθφηεηα ηνπ καζεηή, 

εμαηηίαο ηεο δπζθνιίαο ηνπ ζηνλ ρεηξηζκφ ηνπ ςαιηδηνχ ζηηο θαιιηηερληθέο θπξίσο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπ αλαηίζεληαλ. ηελ ελφηεηα ηνπ ξπζκνχ θαη ηνπ ρξφλνπ 

παξνπζηάζηεθε αξλεηηθή απφθιηζε δχν εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο θαζψο δελ 

γλψξηδε ηελ ψξα (βι. ρήκα 1). 

ζνλ αθνξά ηελ πεξηνρή ησλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ δελ παξνπζηάζηεθε θακία 

απφθιηζε απφ ηε γξακκή βάζεο ζηηο ελφηεηεο ηεο νπηηθήο θαη ηεο ιεηηνπξγηθήο 

κλήκεο. Αληίζεηα, εληνπίζηεθε αξλεηηθή απφθιηζε ελφο εμακήλνπ ζηελ αθνπζηηθή 

κλήκε, ζηνπο ζπιινγηζκνχο θαη ζηε ινγηθνκαζεκαηηθή ζθέςε εμαηηίαο αθ’ ελφο ηεο 

παξνξκεηηθφηεηαο ηνπ καζεηή αθ’ εηέξνπ ηεο έιιεηςεο βαζηθψλ αθαδεκατθψλ 

δεμηνηήησλ (βι. ρήκα 1). Παξνπζηάζηεθε αθφκε, αξλεηηθή απφθιηζε δχν εμάκελσλ 

απφ ηε γξακκή βάζεο ζηελ ελφηεηα ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο πξνζνρήο, δπζθνιία ε 

νπνία έρεη δηαγλσζηεί ζηε γλσκάηεπζε ηνπ ΚΔΓΓΤ. 

Αλαθνξηθά, κε ηελ πεξηνρή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο, ν καζεηήο 

εκθαλίζηεθε κε αξλεηηθή απφθιηζε ηξηψλ εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο ζηελ 

ελφηεηα ηνπ απηνζπλαηζζήκαηνο θαη κε αξλεηηθή απφθιηζε δχν εμακήλσλ ζηελ 

ελφηεηα πνπ αλαθέξεηαη ζην ελδηαθέξνλ γηα ηε κάζεζε θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

άιινπο αληίζηνηρα (βι. ρήκα 1). Οη κεγαιχηεξεο απνθιίζεηο, νη νπνίεο 

εκθαλίζηεθαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο νθείινληαη 

ζηηο ζχλζεηεο ΓΝΧΤΚΟΗ δπζθνιίεο γη’ απηφ θαη ηέζεθαλ σο δηδαθηηθή 

πξνηεξαηφηεηα ζηελ πινπνίεζε ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ. 

Γηακνξθσηηθή παξαηήξεζε  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηακνξθσηηθήο παξαηήξεζεο ζηε πεξηνρή ηνπ πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ παξνπζηάζηεθαλ νξηζκέλεο απνθιίζεηο ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή παξαηήξεζε. 

πγθεθξηκέλα, ελψ ε ελφηεηα ηεο αθξφαζεο παξέκεηλε ζηαζεξή ζηε γξακκή βάζεο, 

νη ελφηεηεο ηεο ζπκκεηνρήο ζηνλ δηάινγν θαη ηεο έθξαζεο κε ζαθήλεηα ππνρψξεζαλ 

θαηά έλα εμάκελν απφ ηε γξακκή βάζεο (βι. ρήκα 1). Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο 

φηη ν καζεηήο έξρνληαλ ζην ζρνιείν θνπξαζκέλνο ρσξίο φξεμε γηα ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία. 
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ηελ πεξηνρή ηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο, ε αδξή θαη ιεπηή θηλεηηθφηεηα 

εμαθνινχζεζαλ λα παξνπζηάδνπλ απφθιηζε ελφο εμακήλνπ απφ ηε γξακκή βάζεο. Ο 

πξνζαλαηνιηζκφο θαη ε πιεπξίσζε βειηηψζεθαλ θαη επήιζαλ ζηε γξακκή βάζεο 

θαζψο πξαγκαηνπνηήζεθαλ δξαζηεξηφηεηεο θαηεχζπλζεο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. 

Παξφι’ απηά ζηαζεξά κεησκέλε απφθιηζε δχν εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο 

ζπλέρηζε λα παξνπζηάδεη ε ελφηεηα ηνπ ξπζκνχ θαη ηνπ ρξφλνπ, ζηηο νπνίεο ελψ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνρεπκέλεο δξαζηεξηφηεηεο εθκάζεζεο ηεο ψξαο, δελ 

ζεκεηψζεθε βειηίσζε (βι. ρήκα 1). 

ζνλ αθνξά ηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο, ηφζν ε νπηηθή θαη ε αθνπζηηθή κλήκε φζν 

θαη ε ιεηηνπξγηθή κλήκε θαη ε ινγηθνκαζεκαηηθή ζθέςε επήιζαλ ζηε γξακκή βάζεο 

θαζψο επηδηψρηεθε λα δίλνληαη ζηνλ καζεηή απιέο θαη ζαθείο νδεγίεο σο πξνο ηελ 

εθηέιεζε ησλ δηανξνπνηεκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ. Σν γεγνλφο σζηφζν ηεο έιιεηςεο 

ηεο ζπγθέληξσζεο πξνζνρήο ηνπ καζεηή, ε νπνία παξέκεηλε κε αξλεηηθή απφθιηζε 

δχν εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο, δεκηνχξγεζε εκπφδηα ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία. Ζ ελφηεηα ησλ ζπιινγηζκψλ παξνπζίαζε έλα εμάκελν κείσζε απφ ηε 

γξακκή βάζεο (βι. ρήκα 1). 

ηελ πεξηνρή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο παξφιν πνπ επηδηψρηεθε 

ζηνρεπκέλν πξφγξακκα, ην απηνζπλαίζζεκα ηνπ καζεηή εμαθνινπζνχζε λα 

εκθαλίδεη ηξία εμάκελα κείσζε απφ ηε γξακκή βάζεο εμαηηίαο θπξίσο ησλ 

ελδννηθνγελεηαθψλ πξνζηξηβψλ, κε απνηέιεζκα λα δπζρεξαίλεηαη ε ζπλεξγαζία ηνπ 

καζεηή ζην ζρνιείν κε ηνπο άιινπο, ε νπνία ελφηεηα επίζεο εκθαλίζηεθε κε ηξία 

εμάκελα αξλεηηθήο απφθιηζεο απφ ηε γξακκή βάζεο. Σν ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή γηα 

κάζεζε παξέκεηλε ην ίδην κε ηελ αξρηθή παξαηήξεζε γη’ απηφ θαη επηδηψρηεθε λα 

πξνζεγγηζηεί κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλάπηνπλ κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπ (βι. ρήκα 

1). 

Σειηθή παξαηήξεζε  

ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ θάλεθε πσο 

βειηηψζεθαλ φιεο νη ελφηεηέο ηνπ (αθξφαζε, ζπκκεηνρή ζην δηάινγν, έθθξαζε κε 

ζαθήλεηα) ζηνλ καζεηή θαη παξέκεηλαλ ζηε γξακκή βάζεο. ηαδηαθά απέθηεηζε 

πεξηζζφηεξε εμνηθείσζε κε ηελ εξεπλήηξηα θαη πξνζαξκφζηεθε κε επηηπρία ζην 

επίπεδν ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο (βι. ρήκα 1). 

ηνλ ηνκέα ηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο παξφιν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνρεπκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο απφ φιεο ηηο θαηεγνξίεο ηεο (αδξή θαη ιεπηή θηλεηηθφηεηα, 
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πξνζαλαηνιηζκφο, ξπζκφο θαη ρξφλνο, πιεπξίσζε) γηα παξάδεηγκα πινπνηήζεθαλ 

δεκηνπξγηθέο θαηαζθεπέο, πξνζνκείσζε θαηεχζπλζεο ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, 

εθκάζεζε παξαδνζηαθψλ ρνξψλ ζην κάζεκα ηεο γπκλαζηηθήο θαη δηδαζθαιία ηεο 

ψξαο κε δηαθνξνπνηεκέλν πιηθφ, παξέκεηλαλ ζηα ίδηα επίπεδα κε απηά ηεο 

δηακνξθσηηθήο παξαηήξεζεο (βι. ρήκα 1). πσο άιισζηε αλαθέξζεθε θαη ζηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο, ε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηέιεζε 

αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηε ζπλνιηθή βειηίσζε ησλ δπζθνιηψλ ηνπ καζεηή. 

ηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο, ε νπηηθή θαη αθνπζηηθή κλήκε θαζψο θαη ε 

ινγηθνκαζεκαηηθή ζθέςε παξέκεηλαλ ζηε γξακκή βάζεο, ελψ ε ιεηηνπξγηθή κλήκε 

θαη νη ζπιινγηζκνί εκθάληζαλ αξλεηηθή απφθιηζε ελφο εμακήλνπ θαζψο επηδηψρηεθε 

ζηαδηαθά λα δίλνληαη ζπλζεηφηεξεο νδεγίεο ζην καζεηή. Ζ δπζθνιία ζπγθέληξσζεο 

ηεο πξνζνρήο παξ’ φιε ηε ζπζηεκαηηθή θαη ζηνρεπκέλε δξάζε παξνπζίαζε κεησκέλε 

απφθιηζε ηξηψλ εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο, σζηφζν νινέλα θαη βειηησλφηαλ 

(βι. ρήκα 1). 

ηε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε, ην γεγνλφο φηη ην απηνζπλαίζζεκα ηνπ καζεηή 

παξέκεηλε ίδην ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο παξαηήξεζεο (ηξία εμάκελα κεησκέλεο 

απφθιηζεο απφ ηε γξακκή βάζεο), καο πξνβιεκάηηζε γη’ απηφ θαη πξνηάζεθε ε 

ζχζηαζε δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ςπρνινγηθψλ ηνπ 

δπζθνιηψλ. Αληίζεηα, βειηηψζεθε ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή θαη παξνπζίαζε έλα 

εμάκελν κεησκέλεο απφθιηζεο απφ ηε γξακκή βάζεο, θαζψο δεκηνπξγήζεθαλ 

δξαζηεξηφηεηεο κε βάζε ηα πξνζσπηθά ηνπ ελδηαθέξνληα. Ζ ζπλεξγαζία κε ηνπο 

άιινπο ζπλέρηζε λα εκθαλίδεη δχν εμάκελα αξλεηηθήο απφθιηζεο, θαζψο ην 

πξφγξακκα ελαιιαγήο ηάμεσλ θαη πξνζψπσλ πνπ είρε πξνηαζεί απφ ηνπο ζρνιηθνχο 

ζπκβνχινπο δελ βνήζεζε νπζηαζηηθά ην παηδί, ην νπνίν ρξεηάδεηαη έλα ζηαζεξφ θαη 

ζαθέο πιαίζην δξάζεο. 

Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο φπσο απνηππψλνληαη ζηηο Λίζηεο Πιαηζίνπ 

Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο (ΠΑΠΔΑ) 

Αξρηθή παξαηήξεζε 

ηελ πξψηε πεξηνρή ηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο ηφζν ν πξνθνξηθφο ιφγνο θαη ε 

ςπρνθηλεηηθφηεηα φζν θαη νη λνεηηθέο ηθαλφηεηεο απνθιείλνπλ αξλεηηθά έλα 

εμάκελν απφ ηε γξακκή βάζεο ηνπ καζεηή. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε φπσο 

πξναλαθέξζεθε ήηαλ ρακειή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο παξαηήξεζεο 



75 

 

παξνπζηάδνληαο αξλεηηθή απφθιηζε ηξηψλ εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο (βι. 

ρήκα 2). 

ζνλ αθνξά ηηο βαζηθέο αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο πξέπεη λα ζεσξείηαη ε πεξηνρή 

ησλ κεγαιχηεξσλ απνθιίζεσλ απφ ηε γξακκή βάζεο ηνπ καζεηή. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ε ελφηεηα ηεο αλάγλσζεο εκθαλίζηεθε κε αξλεηηθή απφθιηζε έμη εμακήλσλ απφ ηελ 

ηάμε θνίηεζεο ηνπ καζεηή, ε θαηαλφεζε ηξία εμάκελα, ε γξαθή ηέζζεξα εμάκελα 

θαη ηα καζεκαηηθά δχν εμάκελα (βι. ρήκα 2). Ο καζεηήο δηάβαδε ζπιιαβηζηά δχν 

έσο ηξεηο πξνηάζεηο κε απινχο ηχπνπο ιέμεσλ. Παξφι’ απηά φηαλ ηνπ δηαβάδνληαλ 

έλα θείκελν ήηαλ δπλαηφ λα ην θαηαλνήζεη, δελ ζπλέβαηλε ην ίδην φκσο φηαλ ην 

δηάβαδε ν ίδηνο. ηε γξαθή ζεκείσλε αξθεηά νξζνγξαθηθά ιάζε εμαηηίαο ηεο 

αδπλακίαο ηεο θσλνινγηθήο ηνπ ελεκεξφηεηαο. ηα καζεκαηηθά γλψξηδε πξφζζεζε 

θαη αθαίξεζε, σζηφζν δπζθνιεπφηαλ ζηε ρξήζε ησλ θξαηνπκέλσλ. 

ρεηηθά κε ηηο θνηλσληθέο ηνπ δεμηφηεηεο, θαηάθεξε λα απηνλνκείηαη ζην 

πεξηβάιινλ ηεο μερσξηζηήο απφ ηε γεληθή ηάμε αίζνπζαο κε ηελ εθπαηδεηηθφ ηεο 

παξάιιειεο ζηήξημεο, γη’ απηφ βξίζθεηαη ζηε γξακκήο ηεο βάζεο ηνπ. Ζ αδπλακία 

πξνζαξκνγήο ζην πεξηβάιινλ, ε νπνία απνθιίλεη αξλεηηθά πέληε εμάκελα, 

δηθαηνινγείηαη ελ κέξεη απφ ην πξφγξακκα ζπρλήο αιιαγήο πνπ θαζνξίζηεθε απφ 

ηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο ηεο πεξηνρήο (βι. ρήκα 2). 

ηηο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ν ειεχζεξνο ρξφλνο παξνπζηάδεηαη 

πξνβιεκαηηθφο εμαηηίαο ηεο αλεμέιεγθηεο παξνπζίαο ηνπ παηδηνχ εθηφο ζπηηηνχ. 

Χζηφζν, ν καζεηήο θάλεθε λα έρεη κηα θιίζε ζηηο αηζζεηηθέο ηέρλεο γη’ απηφ θαη 

παξνπζηάδεηαη αξλεηηθή απφθιηζε ελφο εμακήλνπ απφ ηε γξακκή βάζεο (βι. ρήκα 

2). 

ηελ πξνεπαγγεικαηηθή ηνπ εηνηκφηεηα, ηφζν νη πξνεπαγγεικαηηθέο ηνπ 

δεμηφηεηεο φζν θαη ν επαγγεικαηηθφο ηνπ πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ καζεηή δελ έρνπλ 

πξνζεγγηζηεί, κε απνηέιεζκα λα απνηππψλνληαη κε αξλεηηθή δηαθνξά ηξηψλ 

εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο. Οη παξαπάλσ ελφηεηεο πξέπεη λα ζεσξνχληαη 

δεηήκαηα θαζνξηζηηθά γηα ηε κεηέπεηηα εμέιημε ηνπ καζεηή. 

Γηακνξθσηηθή παξαηήξεζε  

ηε καζεζηαθή εηνηκφηεηα παξαηεξείηαη κηθξή ππνρψξεζε ελφο εμακήλνπ ζηνλ 

πξνθνξηθφ ιφγν ηνπ καζεηή απφ ηε γξακκή βάζεο, ελψ νη ππφινηπεο ελφηεηεο 

παξακέλνπλ ίδηεο κε ηελ αξρηθή παξαηήξεζε (βι. ρήκα 2). 
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ηηο βαζηθέο αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο, κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ, ε 

αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή κεηψζεθε ζηα πέληε εμάκελα απφ ηε γξακκή 

βάζεο ελψ ε θαηαλφεζε, ε γξαθή θαη ηα καζεκαηηθά παξέκεηλαλ ζηαζεξά κε 

αξλεηηθή απφθιηζε ζηα έμη, ηξία θαη δχν εμάκελα αληίζηνηρα (βι. ρήκα 2). 

ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ε απηνλνκία ηνπ ζην πεξηβάιινλ δελ παξνπζίαζε 

κεηαβνιή ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή παξαηήξεζε, ε θνηλσληθή ηνπ ζπκπεξηθνξά 

επηδηψρζεθε λα βειηησζεί ρσξίο νπζηαζηηθά απνηειέζκαηα, γη’ απηφ θαη παξέκεηλε 

ζηα ίδηα επίπεδα κε ηελ αξρηθή παξαηήξεζε θαη ε πξνζαξκνγή ζην πεξηβάιινλ, ε 

νπνία επίζεο δελ παξνπζίαζε κεηαβνιή πξνζεγγίζηεθε κε ηε ζηαδηαθά κεγαιχηεξε 

παξνπζία ηνπ καζεηή ζηε γεληθή ηάμε (βι. ρήκα 2). 

ηηο δεκηνπξγηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ηφζν ν ειεχζεξνο ρξφλνο φζν θαη νη 

αηζζεηηθέο ηέρλεο ππνρψξεζαλ ζηα έμη εμάκελα απφ ηε γξακκή βάζεο εμαηηίαο ηεο 

παξακνλήο ηνπ καζεηή ζε ρψξνπο καδηθήο εζηίαζεο κέρξη πνιχ αξγά ην βξάδπ, κε 

απνηέιεζκα ηελ άιιε κέξα ζην ζρνιείν λα έξρεηαη θαζπζηεξεκέλνο θαη ρσξίο φξεμε 

γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

ηελ πξνεπαγγεικαηηθή ηνπ εηνηκφηεηα, νη πξνεπαγγεικαηηθέο ηνπ δεμηφηεηεο θαη 

ν επαγγεικαηηθφο ηνπ πξνζαλαηνιηζκφο ππνρψξεζαλ επίζεο ζηα πέληε εμάκελα απφ 

ηε γξακκή βάζεο γη’ απηφ θαη πξνβιέθζεθαλ νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ζρνιηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ. 

Σειηθή παξαηήξεζε 

ηε καζεζηαθή εηνηκφηεηα, ν πξνθνξηθφο ιφγνο επήιζε ζην επίπεδν ηεο γξακκήο 

βάζεο, ε ςπρνθηλεηηθφηεηα θαη νη λνεηηθέο ηθαλφηεηεο παξέκεηλαλ κε έλα εμάκελν 

αξλεηηθήο απφθιηζεο, ελψ ε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε κέζσ ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ 

ππνρψξεζε ζηα δχν εμάκελα αξλεηηθήο δηαθνξά απφ ηε γξακκή βάζεο (βι. ρήκα 

2). 

ηηο βαζηθέο αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο, ε αλάγλσζε έπεηηα απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ 

ΑΓΔΠΔΑΔ κεηψζεθε ζηα ηέζζεξα εμάκελα αξλεηηθήο απφθιηζεο απφ ηε γξακκή 

βάζεο, ε θαηαλφεζε θαη ε γξαθή ζηα ηξία εμάκελα θαη ηα καζεκαηηθά ζηα δχν 

εμάκελα αξλεηηθήο απφθιηζεο απφ ηε γξακκή βάζεο (βι. ρήκα 2). 

ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ε απηνλνκία ηνπ καζεηή ζην πεξηβάιινλ δελ 

παξνπζίαζε κεηαβνιή ζε ζρέζε κε ηηο δχν πξνεγνχκελεο παξαηεξήζεηο. Αθφκε, ε 

θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη ε πξνζαξκνγή εκθαλίζηεθαλ βειηησκέλεο κε απφθιηζε 

ηξηψλ εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο (βι. ρήκα 2). 
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ρήκα 2: Καηαγξαθή ηωλ επηδόζεωλ ηνπ Γηώξγνπ κε βάζε ηηο απνθιίζεηο εμακήλωλ 

ζύκθωλα κε ην ΠΑΠΔΑΔ θαηά ηελ αξρηθή, δηακνξθωηηθή θαη ηειηθή παξαηήξεζε 
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ηηο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηφζν ν ειεχζεξνο ρξφλνο φζν θαη νη αηζζεηηθέο 

ηέρλεο πεξηνξίζηεθαλ ζε κηθξή βειηίσζε ελφο εμακήλνπ απφ ηελ πξνεγνχκελε 

παξαηήξεζε θαη ππνινγίζηεθαλ ζηα πέληε εμάκελα αξλεηηθήο δηαθνξάο απφ ηε 

γξακκή βάζεο (βι. ρήκα 2). 

Δπίζεο θαηά έλα εμάκελν ζεηηθήο απφθιηζεο απφ ηελ πξνεγνχκελε παξαηήξεζε 

βειηηψζεθε θαη ε πξνεπαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα ηνπ καζεηή, κε ηηο 

πξνεπαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο θαη ηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ καζεηή 

λα απέρνπλ πέληε εμάκελα αξλεηηθήο απφθιηζεο απφ ηε γξακκή βάζεο (βι. ρήκα 2). 

Λίζηεο Γεληθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ ζχκθσλα κε ην ΓΔΠΠ θαη ην ΑΠ 

Αξρηθή παξαηήξεζε 

ηηο δεμηφηεηεο ηεο γιψζζαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αξρηθήο παξαηήξεζεο ηφζν ε 

δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο φζν θαη ηεο θαηαλφεζεο απέθιεηλαλ αξλεηηθά έμη εμάκελα 

απφ ηε γξακκή βάζεο, ελψ κε ηέζζεξα εμάκελα αξλεηηθήο απφθιηζεο εκθαλίδνληαλ 

νη ελφηεηεο ηεο γξαθήο θαη ηεο παξαγσγήο. ζνλ αθνξά ηηο δεμηφηεηεο ηεο 

καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο, ν πξνθνξηθφο ιφγνο βξίζθεηαη ζηε γξακκή βάζεο ηνπ 

καζεηή ελψ ε ςπρνθηλεηηθφηεηα θαη νη λνεηηθέο ηθαλφηεηεο απείραλ κε κεησκέλε 

απφθιηζε ελφο εμακήλνπ απφ ηε γξακκή βάζεο. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε ηνπ 

καζεηή εμαηηίαο ησλ ζχλζεησλ ΓΝΧΤΚΟΗ δπζθνιηψλ ηνπ εκθαλίζηεθε κε αξλεηηθή 

απφθιηζε ηξηψλ εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο (βι. ρήκα 3). 

Αλαθνξηθά κε ηηο δεμηφηεηεο ησλ καζεκαηηθψλ, ηφζν νη πξάμεηο φζν θαη ε 

πξνπαίδεηα παξνπζηάδνπλ ηέζζεξα εμάκελα αξλεηηθήο απφθιηζε απφ ηε γξακκή 

βάζεο ηνπ καζεηή (βι. ρήκα 3). Ο καζεηήο δελ είρε δηδαρζεί θαζφινπ ηηο έλλνηεο 

ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ, ηεο πξνπαίδεηαο θαη ηεο δηαίξεζεο νχηε είρε εμνηθεησζεί κε 

ηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ζηελ νπνία εκθαλίδεη απφθιηζε πέληε 

εμακήλσλ απφ ηε ηάμε πνπ βξηζθφηαλ. 

ηηο δεμηφηεηεο ηεο ζπκπεξηθνξάο, νη ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ηνπ καζεηή 

παξνπζηάδνπλ αξλεηηθή απφθιηζε δχν εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο θαζψο ζηελ 

αξρή πξνζπαζνχζε λα κε πξνζεγγίζεη ή λα κνπ πξνζθέξεη δηθά ηνπ πξάγκαηα. ηηο 

αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο παξαηεξήζεθε αξλεηηθή απφθιηζε πέληε εμακήλσλ θαζψο 

πνιινί ζπκκαζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί παξαπνληφληνπζαλ ηδηαίηεξα κεηά ην ηέινο ηνπ 

κεγάινπ δηαιείκκαηνο γηα αξλεηηθή ή παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή. 

Μάιηζηα, ε ηειεπηαία απνδίδεηαη ζην πίλαθα κε ηξία εμάκελα κεησκέλεο απφθιηζεο 

απφ ηε γξακκή βάζεο ηνπ καζεηή (βι. ρήκα 3). 
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ρήκα 3: Καηαγξαθή ηωλ επηδόζεωλ ηνπ Γηώξγνπ κε βάζε ηηο απνθιίζεηο εμακήλωλ 

ζύκθωλα κε ηηο ΛΓΜΓ θαηά ηελ αξρηθή, δηακνξθωηηθή θαη ηειηθή παξαηήξεζε 
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Γηακνξθσηηθή παξαηήξεζε 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηακνξθσηηθήο παξαηήξεζεο, ζηηο δεμηφηεηεο ηεο γιψζζαο, 

νη δηαδηθαζίεο ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο θαηαλφεζεο ηνπ καζεηή κεηψζεθαλ θαηά έλα 

εμάκελν ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε παξαηήξεζε θαη έθζαζαλ ζηα πέληε εμάκελα 

αξλεηηθήο απφθιηζεο απφ ηε γξακκή βάζεο (βι. ρήκα 3). Ζ γξαθή θαη ε παξαγσγή 

παξέκεηλαλ ζηα ίδηα επίπεδα κε ηελ πξνεγνχκελε παξαηήξεζε, ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

σζηφζν δηαθνξνπνηεκέλα πιηθά γηα ηε βειηίσζή ηνπο ζηνλ Γηψξγν. 

ηηο δεμηφηεηεο ηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο δελ ππήξμαλ κεηαβνιέο ζηνλ 

πξνθνξηθφ ιφγν, ζηελ ςπρνθηλεηηθφηεηα θαη ζηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ Γηψξγνπ, 

ελψ ε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ νξγάλσζε ππνρψξεζε ζηα ηέζζεξα εμάκελα αξλεηηθήο 

απφθιηζεο εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο ηνπ καζεηή γηα δηαρείξηζε ηφζν ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπ φζν θαη ησλ πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ (βι. ρήκα 3). 

ε ζρέζε κε ηηο δεμηφηεηεο ησλ καζεκαηηθψλ, νη πξάμεηο θαη ε πξνπαίδεηα δελ 

παξνπζίαζαλ κεηαβνιή ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε παξαηήξεζε, ελψ βειηηψζεθε 

θαηά έλα εμάκελν απφ ηελ πξνεγνχκελε παξαηήξεζε ε ηθαλφηεηα επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ ηνπ καζεηή (βι. ρήκα 3). 

ηηο δεμηφηεηεο ηεο ζπκπεξηθνξάο, νη ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ππνρψξεζαλ θαηά 

έλα εμάκελν ζπγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνχκελε παξαηήξεζε ελψ βειηηψζεθαλ θαηά έλα 

εμάκελν νη αξλεηηθέο θαη παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο ηνπ καζεηή (βι. ρήκα 3). 

Σειηθή παξαηήξεζε 

Οη δεμηφηεηεο ηεο γιψζζαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειηθήο παξαηήξεζεο 

παξνπζίαζαλ αχμεζε εμαηηίαο ηεο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ. 

Πην αλαιπηηθά, ε αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή κεηψζεθε απφ ηα πέληε 

εμάκελα αξλεηηθήο απφθιηζεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαηήξεζεο ζηα ηέζζεξα εμάκελα 

απφ ηε γξακκή βάζεο. Αθφκε, ε θαηαλφεζε, ε γξαθή θαη ε παξαγσγή ηνπ καζεηή 

εκθαλίζηεθαλ κε κεησκέλε απφθιηζε ηξηψλ εμάκελσλ απφ ηε γξακκή βάζεο (βι. 

ρήκα 3). 

ζνλ αθνξά ηηο δεμηφηεηεο ηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο, ν πξνθνξηθφο ιφγνο 

παξέκεηλε ζηε γξακκή βάζεο ηνπ καζεηή ελψ ε ςπρνθηλεηηθφηεηα θαη νη λνεηηθέο 

ηθαλφηεηεο παξνπζίαζαλ κεησκέλε απφθιηζε ελφο εμακήλνπ. Δπίζεο, θαηά έλα 

εμάκελν απφ ηελ πξνεγνχκελε παξαηήξεζε, βειηηψζεθε ε ζπλαηζζεκαηηθή 

νξγάλσζε ηνπ καζεηή, ε νπνία θαηέιεμε ζε αξλεηηθή απφθιηζε δχν εμακήλσλ απφ 

ηε γξακκή βάζεο (βι. ρήκα 3). 
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ρεηηθά κε ηηο δεμηφηεηεο ησλ καζεκαηηθψλ θαη νη ηξεηο ελφηεηεο (πξάμεηο, 

πξνπαίδεηα, επίιπζε πξνβιεκάησλ) ζεκείσζαλ πξφνδν ζεκεηψλνληαο αληίζηνηρα 

αξλεηηθή απφθιηζε δχν εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο (βι. ρήκα 3). 

Αλάινγεο βειηησηηθέο ηάζεηο εκθαλίζηεθαλ θαη ζηηο δεμηφηεηεο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο. Σφζν νη ζεηηθέο φζν θαη νη αξλεηηθέο θαη παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο 

θαηέιεμαλ ζηα δχν εμάκελα κεησκέλεο απφθιηζεο απφ ηε γξακκή βάζεο ηνπ καζεηή 

(βι. ρήκα 3). 

Λίζηεο Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ κε έκθαζε ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο 

Αξρηθή παξαηήξεζε 

ηηο αληηιεπηηθέο δεμηφηεηεο ηεο αξρηθήο παξαηήξεζεο, ε νπηηθή αληίιεςε 

θάλεθε φηη βξίζθεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ επηπέδνπ ηεο ηάμεο πνπ παξαθνινπζνχζε ν 

καζεηήο. Αληίζεηα, ε νπηηθή θαη ε νπηηθναθνπζηηθή αληίιεςε θαζψο θαη νη 

πνιπαηζζεηεξηαθέο αληηιεπηηθέο ιεηηνπξγίεο, παξνπζίαζαλ αξλεηηθή απφθιηζε ελφο 

εμακήλνπ απφ ηε γξακκή βάζεο ηνπ καζεηή (βι. ρήκα 4). 

ζνλ αθνξά ηηο κλεκνληθέο δεμηφηεηεο ηνπ Γηψξγνπ, ε ιεηηνπξγηθή κλήκε 

ιεηηνπξγνχζε ζηα πιαίζηα ηεο γξακκήο βάζεο, ελψ ε καθξνπξφζεζκε θαη ε 

βξαρππξφζεζκε κλήκε παξνπζίαζαλ κεησκέλε απφθιηζε δχν εμακήλσλ απφ ηε 

γξακκή βάζεο ηνπ καζεηή (βι. ρήκα 4). 

ρεηηθά κε ηηο δεμηφηεηεο ηνπ γξαθηθνχ ρψξνπ, ν καζεηήο παξνπζίαζε αξλεηηθή 

απφθιηζε ελφο εμακήλνπ θαη ζηηο δχν ελφηεηεο ηεο πεξηνρήο δειαδή ζηνλ ρσξν-

ρξνληθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζηε γξαθνθηλεηηθφηεηα θαη θαηάθηεζε ηνπ γξαθηθνχ 

ρψξνπ, θπξίσο ιφγσ ηεο ζχγρπζεο ηνπ καζεηή ζηε δεμηά θαη αξηζηεξή θαηεχζπλζε 

(βι. ρήκα 4). 

ηηο βαζηθέο αλαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο, κεησκέλε απφθιηζε απφ ηε γξακκή βάζεο 

παξνπζηάζηεθαλ ζε φιεο ηηο ελφηεηεο ηεο πεξηνρήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, αξλεηηθή 

απφθιηζε ελφο εμακήλνπ εκθαλίζηεθε ζηε θσλνινγηθή αληίιεςε ηνπ καζεηή. Γχν 

εμάκελα αξλεηηθήο απφθιηζεο απφ ηε γξακκή βάζεο εληνπίζηεθε ζηηο δηαδηθαζίεο 

ηεο πξναλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο. Μεησκέλε απφθιηζε ηξηψλ εμακήλσλ 

παξαηεξήζεθε ζηηο ελφηεηεο ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο κνξθνινγίαο, ελψ ε 

ζεκαζηνινγηθή ιεηηνπξγία απείρε ηέζζεξα εμάκελα απφ ηε γξακκή βάζεο ηνπ 

καζεηή. Ζ κεγαιχηεξε απφθιηζε σζηφζν ηεο αξρηθήο παξαηήξεζεο εληνπίζηεθε 

ζηελ ελφηεηα ηεο γξαπηήο έθθξαζεο ηνπ καζεηή παξνπζηάδνληαο κεησκέλε απφθιηζε 
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εθηά εμακήλσλ, δειαδή ε γξαπηή έθθξαζε ηνπ καζεηή ήηαλ αληίζηνηρε ηνπ επηπέδνπ 

ηεο δεπηέξαο δεκνηηθνχ (βι. ρήκα 4). 

Οη βαζηθέο καζεκαηηθέο δεμηφηεηεο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηηο ελφηεηεο ησλ 

καζεκαηηθψλ ζπκβφισλ, θαζψο θαη ηεο γιψζζαο θαη ησλ καζεκαηηθψλ 

εκθαλίζηεθαλ λα απνθιίλνπλ αξλεηηθά ηξία θαη ηέζζεξα εμάκελα απφ ηε γξακκή 

βάζεο ηνπ καζεηή (βι. ρήκα 4). Ο καζεηήο φπσο πξναλαθέξζεθε, γλψξηδε κφλν ηα 

ζχκβνια ηεο πξφζζεζεο θαη ηεο αθαίξεζεο ελψ δπζθνιεπφηαλ ζηελ αλάγλσζε 

ηξηςήθησλ θαη ηεηξαςήθησλ αξηζκψλ. 

Ζ ηειεπηαία πεξηνρή ηεο αξρηθήο παξαηήξεζεο ήηαλ απηή ησλ δεμηνηήησλ ηεο 

ζπκπεξηθνξάο. Ο καζεηήο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο 

παξαπνληφηαλ γηα κεησκέλε ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε απφ ην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ. ην ζρνιείν εθηφο απφ ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζηα πιαίζηα ηνπ 

ΓΗ.Π.Μ.. πινπνηήζεθαλ κηα ζεηξά απφ δξαζηεξηφηεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γηψξγνπ, ε ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε ηνπ 

νπνίνπ ππνινγίζηεθε ζηα ηξία εμάκελα κεησκέλεο απφθιηζεο απφ ηε γξακκή βάζεο. 

Σελ ίδηα απφθιηζε παξνπζίαζε ν καζεηήο θαη ζηηο ηθαλφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ, 

αθνχ ζε θαζεκεξηλή βάζε εξρφηαλ θαζπζηεξεκέλνο ζην ζρνιείν επεηδή αξγνχζε λα 

θνηκεζεί ην πξνεγνχκελν βξάδπ. Ζ αλαγλσζηηθή απηνεηθφλα ηνπ Γηψξγνπ, ε νπνία 

εληνπίζηεθε κε αξλεηηθή απφθιηζε ηεζζάξσλ εμακήλσλ, αληηκεηψπηδε επίζεο 

πξνβιήκαηα θαζψο ν ίδηνο ν καζεηήο παξαδερφηαλ φηη αδπλαηνχζε λα δηαβάζεη 

θείκελα πνπ ηνπ δίλνληαλ (βι. ρήκα 4). 

Γηακνξθσηηθή παξαηήξεζε 

ηηο αληηιεπηηθέο δεμηφηεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηακνξθσηηθήο παξαηήξεζεο, 

ε νπηηθή, ε αθνπζηηθή θαη ε ιεηηνπξγηθή κλήκε δελ ζεκείσζαλ κεηαβνιή ζε ζρέζε 

κε ηελ αξρηθή παξαηήξεζε. Αληίζεηα, βειηίσζε παξαηεξήζεθε ζηηο ελφηεηεο ηεο 

νπηηθναθνπζηηθήο αληίιεςεο θαηά δχν εμάκελα απφ ηελ αξρηθή παξαηήξεζε (βι. 

ρήκα 4).  

ηηο κλεκνληθέο δεμηφηεηεο, ε ιεηηνπξγηθή κλήκε δελ ζεκείσζε κεηαβνιή ζε 

ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε παξαηήξεζε. Αληίζεηα, βειηηψζεθαλ θαηά έλα εμάκελν ε 

καθξνπξφζεζκε θαη ε βξαρππξφζεζκε κλήκε ηνπ Γηψξγνπ έπεηηα απφ ηελ πινπνίεζε 

ζηνρεπκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ (βι. ρήκα 4). 

ηηο δεμηφηεηεο ηνπ γξαθηθνχ ρψξνπ ελψ ν ρσξν-ρξνληθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ 

καζεηή επήιζε ζηε γξακκή βάζεο εμαηηίαο ηεο εθαξκνγήο δηαθνξνπνηεκέλσλ 
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δξαζηεξηνηήησλ πξνζνκείσζεο ηεο θαηεχζπλζεο, ε γξαθνθηλεηηθφηεηα θαη ε 

θαηάθηεζε ηνπ γξαθηθνχ ρψξνπ παξέκεηλαλ ζηαζεξέο ζπγθξηηηθά κε ηελ πξψηε 

παξαηήξεζε (βι. ρήκα 4). 

ζνλ αθνξά ηηο βαζηθέο αλαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο, νη απνθιίζεηο δελ 

παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή βειηίσζε απφ ηελ πξνεγνχκελε παξαηήξεζε. 

πγθεθξηκέλα, νη ελφηεηεο ηεο θσλνινγηθήο αληίιεςεο, ηεο πξναλάγλσζεο, ηεο 

κνξθνινγίαο, ηεο ζεκαζηνινγίαο θαη ηεο γξαπηήο έθθξαζεο παξέκεηλαλ ζηαζεξέο 

απφ ηελ αξρηθή παξαηήξεζε. Αληίζεηα, θαηά έλα εμάκελν βειηηψζεθαλ νη 

δηαδηθαζίεο ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο ηνπ καζεηή κε ζχλζεηεο ΓΝΧΤΚΟΗ 

δπζθνιίεο (βι. ρήκα 4). 

Αλαθνξηθά κε ηηο βαζηθέο καζεκαηηθέο δεμηφηεηεο, ηα επίπεδα απφθιηζεο απφ ηε 

γξακκή βάζεο παξέκεηλαλ ζηα ίδηα επίπεδα κε απηά ηεο αξρηθήο παξαηήξεζεο (βι. 

ρήκα 4). 

Οη δεμηφηεηεο ηεο ζπκπεξηθνξάο απνηεινχζαλ έλαλ απφ ηνπο πην δχζθνινπο 

ηνκείο πξνζέγγηζεο ησλ ζχλζεησλ δπζθνιηψλ ηνπ καζεηή θαζψο ε ζπλαηζζεκαηηθή 

ππνζηήξημε πνπ έιεηπε απφ ην ζπίηη, έπξεπε λα επηδηψθεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ 

ζρνιείνπ. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε ηνπ καζεηή επνκέλσο, θηλήζεθε ζηα ίδηα 

επίπεδα κε ηελ πξνεγνχκελε παξαηήξεζε. Χζηφζν, βειηηψζεθαλ θαηά έλα εμάκελν 

νη ηθαλφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ καζεηή δεδνκέλνπ φηη θξφληηδε λα 

παξεπξίζθεηαη έγθαηξα ζην ζρνιείν, φπσο θαη ε αλαγλσζηηθή ηνπ απηνεηθφλα θαηά 

δχν εμάκελα (βι. ρήκα 4). Δκθάληζε κάιηζηα ηελ επηζπκία λα δηαβάδεη νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν ζε έθηαζε θείκελν θπξίσο απφ κηθξά βηβιία πξνζρνιηθήο ειηθίαο. 

Σειηθή παξαηήξεζε 

ηελ ηειηθή παξαηήξεζε φιεο νη ελφηεηεο ησλ αληηιεπηηθψλ δεμηνηήησλ (νπηηθή 

αληίιεςε, αθνπζηηθή αληίιεςε, νπηηθναθνπζηηθή αληίιεςε, πνιπαηζζεηεξηαθέο 

ιεηηνπξγίεο) παξνπζίαζαλ αξλεηηθή απφθιηζε ελφο εμακήλνπ απφ ηε γξακκή βάζεο 

ηνπ καζεηή (βι. ρήκα 4). 

Οη κλεκνληθέο δεμηφηεηεο δελ ζεκείσζαλ θάπνηα κεηαβνιή ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνεγνχκελε παξαηήξεζε θαη έηζη ε ιεηηνπξγηθή κλήκε παξέκεηλε ζηα πιαίζηα ηεο 

γξακκήο βάζεο ελψ καθξνπξφζεζκε θαη βξαρππξφζεζκε απέθιεηλαλ αξλεηηθά θαηά 

έλα εμάκελν απφ ηε γξακκή βάζεο ηνπ καζεηή (βι. ρήκα 4). 
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ρήκα 4: Καηαγξαθή ηωλ επηδόζεωλ ηνπ Γηώξγνπ κε βάζε ηηο απνθιίζεηο εμακήλωλ 

ζύκθωλα κε ηηο ΛΔΜΓ θαηά ηελ αξρηθή, δηακνξθωηηθή θαη ηειηθή παξαηήξεζε 
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ηηο δεμηφηεηεο ηνπ γξαθηθνχ ρψξνπ, ν ρσξν-ρξνληθφο πξνζαλαηνιηζκφο θαζψο 

θαη ε γξαθνθηλεηηθφηεηα θαη θαηάθηεζε ηνπ γξαθηθνχ ρψξνπ επήιζαλ ζηα πιαίζηα 

ηεο γξακκήο βάζεο ηνπ καζεηή (βι. ρήκα 4). 

ηηο βαζηθέο αλαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο, ε θσλνινγηθή αληίιεςε, ε αλάγλσζε, ε 

γξαθή θαη ε κνξθνινγία παξέκεηλαλ ζηαζεξέο ζε ζρέζε κε ηε δηακνξθσηηθή 

παξαηήξεζε, ελψ θαηά έλα εμάκελν βειηηψζεθαλ νη ελφηεηεο ηεο πξναλάγλσζεο, ηεο 

ζεκαζηνινγίαο θαη ηεο γξαπηήο έθθξαζεο ηνπ καζεηή κε ζχλζεηεο ΓΝΧΤΚΟΗ 

δπζθνιίεο (βι. ρήκα 4). 

Καη νη δχν ελφηεηεο ησλ βαζηθψλ καζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ (αξηζκνί θαη 

καζεκαηηθά ζχκβνια, γιψζζα θαη καζεκαηηθά) απμήζεθαλ θαηά έλα εμάκελν απφ ηε 

δηακνξθσηηθή παξαηήξεζε εμαηηίαο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο πνπ 

δηελεξγήζεθε (βι. ρήκα 4). 

Σέινο, ζηηο δεμηφηεηεο ηεο ζπκπεξηθνξάο, ε ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε 

παξέκεηλε ζηαζεξή θαη ζηηο ηξεηο θάζεηο ηεο παξαηήξεζεο, νη ηθαλφηεηεο 

πξνγξακκαηηζκνχ ππνρψξεζαλ θαηά έλα εμάκελν ιφγσ ελφο πξνβιήκαηνο πγείαο ηνπ 

καζεηή, ελψ απμήζεθε θαηά έλα εμάκελν απφ ηε δηακνξθσηηθή παξαηήξεζε, ε 

αλαγλσζηηθή απηνεηθφλα ηνπ Γηψξγνπ (βι. ρήκα 4). 

4.3.2. Μεζνδνινγία Παξέκβαζεο - Έληππν δηδαθηηθήο αιιειεπίδξαζεο 

Σν ΔΓΑ απνηέιεζε έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηελ πινπνίεζε ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο, θαζψο ζπλέβαιε ζηελ θαηαγξαθή ζπκπεξηθνξψλ, 

γεγνλφησλ θαη ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο εξεπλήηξηαο θαη ηνπ καζεηή κε ζχλζεηεο 

δπζθνιίεο. Ζ θαηαγξαθή πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε εκεξνινγηαθψλ 

ζεκεηψζεσλ σο παηδαγσγηθφο αλαζηνραζκφο ηεο θάζε δηδαθηηθήο παξέκβαζεο. 

Παξαθάησ, παξαηίζεληαη ελδεηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ πνπ 

πινπνηήζεθε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζχλζεησλ ΓΝΧΤΚΟΗ ηνπ καζεηή. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ζεσξήζεθε πεηπρεκέλε θαζψο ν καζεηήο ήηαλ 

αξθεηά εμνηθεησκέλνο κε ηε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ. Δπίζεο ηνπ άξεζε πνιχ ε παηγληψδεο 

κνξθή δηδαζθαιίαο. Καηάθεξε λα ζπγθεληξψζεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα γηα παξαπάλσ απφ έλα ηέηαξην. Ζ δξαζηεξηφηεηα πεξηιάκβαλε 

επίζεο έλα δάξη κε ηα 24 γξάκκαηα ηεο αιθαβήηα, ην νπνίν έξηρλε ν καζεηήο. ηε 

ζπλέρεηα, ε εξεπλήηξηα θαη ν καζεηήο θαινχληαλ λα ζπλζέζνπλ απφ ην γξάκκα πνπ 

πξνέθππηε απφ ην δάξη, έλα φλνκα, έλα δψν θαη έλα αληηθείκελν. Ο καζεηήο 
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νινθιήξσζε ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα κε κηθξή βνήζεηα αιιά κε νξηζκέλα 

νξζνγξαθηθά ιάζε (βι. Δηθφλα 1). 

 

 

Δηθόλα 1: Γηαθνξνπνηεκέλε γιωζζηθή δξαζηεξηόηεηα θαηαλόεζεο θωλνινγηθήο ελεκεξόηεηαο ζηνλ Ζ/Τ 

 

Παξφκνηα δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο θσλνινγηθήο δνκήο ησλ ιέμεσλ 

απφ ηνλ καζεηή ήηαλ απηή ηνπ επηηξαπέδηνπ παηρληδηνχ ηεο «θξεκάιαο». Ο καζεηήο 

έπξεπε λα ζθεθζεί, λα ζρεκαηίζεη θαη λα βξεη ηε ιέμε ηεο εξεπλήηξηαο θαη ηαλάπαιηλ. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα επίζεο ελζνπζίαζε ην καζεηή, ν νπνίνο 

αληαπνθξίζεθε ηθαλνπνηεηηθά, κε κηθξή βνήζεηα ζηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν (βι. 

Δηθφλα 2). 

 

Δηθόλα 2: Γηαθνξνπνηεκέλε γιωζζηθή δξαζηεξηόηεηα θαηαλόεζεο ηεο θωλνινγηθήο δνκήο ηωλ ιέμεωλ 

 

ηελ παξαθάησ δξαζηεξηφηεηα, ν καζεηήο θιήζεθε λα αληηζηνηρίζεη ηηο 

πιαζηηθνπνηεκέλεο θάξηεο ησλ νλνκάησλ ησλ αληηθεηκέλσλ κε ηα αληηθείκελά ηνπο. 

Αθνχ αξρηθά ν καζεηήο επεμεξγάζηεθε ηα αληηθείκελα ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ηα 

αληηζηνίρηζε κε ηηο θάξηεο ηνπο θάλνληαο θσλαρηή ζθέςε ζε αξθεηά ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Έπεηηα πξνηάζεθε λα παίμνπκε έλα είδνο ζπκβνιηθνχ παηρληδηνχ 

 ΠΡΟΧΠΟ  

      ΕΧΟ    

  ΠΡΑΓΜΑ  

 

 
ΠΡΟΧΠΟ ΕΧΟ ΠΡΑΓΜΑ 

Παλαγηνηηο Πηζηθνο Πνπινβεξ 

Αξηο  Αινγν Αλαπηηξαο 

Ηναλη Ηπνπνηακνο  

Εηζη` Εεβξα δακαξη 

Θαλαζη  Θξαλην 

θνζηαληηλνο ΚΑΜΗΛΟΠΑΡΓΑΛΗ ΚΑΛΑΘΗ 

Βαγθειηο Βνπβαιη  
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κε ηα αληηθείκελα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ςεχηηθα ραξηνλνκίζκαηα 

θαη θέξκαηα ηεο επφκελεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο (βι. Δηθφλα 3). 

  

 

Δηθόλα 3: Γηαθνξνπνηεκέλε γιωζζηθή δξαζηεξηόηεηα θαηαλόεζεο θωλήκαηνο-γξαθήκαηνο 

 

Με ηα ραξηνλνκίζκαηα θαη ηα θέξκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο (βι. 

Δηθφλα 4), ν καζεηήο θαηάθεξε αθ’ ελφο λα νλνκάδεη ηελ αμία ηνπο αθ’ εηέξνπ λα 

εθηειεί αξηζκεηηθέο πξάμεηο γηα ηελ αληαιιαγή ηνπ κε αληηθείκελα. Ο καζεηήο ήηαλ 

ηδηαίηεξα ραξνχκελνο φηαλ αζρνινχληαλ κε ηα ςεχηηθα ρξήκαηα θαη θαηάθεξλε λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ θαινχληαλ λα πινπνηήζεη. 

  

 

Δηθόλα 4: Γηαθνξνπνηεκέλε δξαζηεξηόηεηα γιωζζηθώλ θαη καζεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ 

 

Ο παξαθάησ θάθεινο, ν νπνίνο θαηαζθεπάζηεθε γηα ηνλ καζεηή κε ζχλζεηεο 

ΓΝΧΤΚΟΗ δπζθνιίεο (βι. Δηθφλα 5) πεξηειάκβαλε πιαζηηθνπνηεκέλεο θάξηεο κε 

απηνθφιιεηα ηχπνπ βέιθξν δχν εηδψλ: ιεθηηθέο θαη γξαθηθέο. Οη ιεθηηθέο θάξηεο 

πεξηείραλ ιέμεηο ελψ νη γξαθηθέο ηηο εηθφλεο ησλ ιέμεσλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα δεηνχζε απφ ην καζεηή λα ηνπνζεηήζεη απφ ηε κηα πιεπξά ηνπ 

θαθέινπ ηηο ιεθηηθέο θάξηεο ηνπνζεηψληαο απέλαληί ηνπο ηηο γξαθηθέο ηνπο θάξηεο. 

Ο καζεηήο αλαγλψξηδε πξψηα ηηο θάξηεο κε ηηο εηθφλεο θαη ζηε ζπλέρεηα θάλνληαο 

θσλαρηή ζθέςε ζρεκάηηδε ηηο ζπιιαβέο ησλ ιέμεσλ θαη αληηζηνίρηδε ηηο θάξηεο. 
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Παξφιν πνπ ν καζεηήο δπζθνιεχηεθε ζηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηαο, αληαπνθξίζεθε απνηειεζκαηηθά κε βνήζεηα γηα πεξίπνπ δέθα ιεπηά. 

 

 

 

ηα πιαίζηα ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ρξεζηκνπνηήζεθε έλα 

θσηνγξαθηθφ άικπνπκ (βι. Δηθφλα 6) πξνθεηκέλνπ ν καζεηήο λα ζρεκαηίδεη 

ιεθηηθέο, αξηζκεηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο αθνινπζίεο. ηελ παξαθάησ 

δξαζηεξηφηεηα, ν καζεηήο θαινχληαλ αθνχ δηαβάζεη ηηο αθνινπζίεο, λα βάιεη ζε 

ζεηξά ηηο θηλήζεηο πνπ θάλεη πξηλ έξζεη ζην ζρνιείν. Σν ελδηαθέξνλ θαη ε 

αληαπφθξηζε ηνπ καζεηή ήηαλ ηφζν κεγάιε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή 

παξέκβαζε ψζηε επαλαιήθζεθε κε ζέκα ηνπο κήλεο ηνπ ρξφλνπ.  

 

 

Δηθόλα 6: Γηαθνξνπνηεκέλε γιωζζηθή δξαζηεξηόηεηα αληηζηνίρηζεο ιεθηηθώλ αθνινπζηώλ 

 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ε εξεπλήηξηα ην επίπεδν ηνπ καζεηή ζηα 

καζεκαηηθά ζπκκεηείρε καδί ηνπ ζην παηρλίδη «ληφκηλν». Αθνχ γλσζηνπνηήζεθαλ νη 

νδεγίεο ζην καζεηή, ζρεκαηίζηεθαλ νη αξηζκεηηθέο αθνινπζίεο ηνπ ληφκηλν. Σν 

παηρλίδη εθηπιίρζεθε θαη ν καζεηήο θάλεθε λα έρεη θαηαλνήζεη ηνλ κεραληζκφ 

ζρεκαηηζκνχ, αλαγλψξηζεο, πεξηγξαθήο θαη επέθηαζεο ησλ αξηζκεηηθψλ ζπκβφισλ 

(βι. Δηθφλα 7). 

               Δηθόλα 5: Γηαθνξνπνηεκέλε γιωζζηθή δξαζηεξηόηεηα αληηζηνίρηζεο θωλήκαηνο-γξαθήκαηνο 
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Δηθόλα 7: Γηαθνξνπνηεκέλε καζεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ζρεκαηηζκνύ, αλαγλώξηζεο, πεξηγξαθήο θαη 

επέθηαζεο αξηζκεηηθώλ κνηίβωλ 

 

 

πσο πξνέθπςε παξαπάλσ απφ ηηο ΛΔΒΓ, ν καζεηήο δπζθνιεπφηαλ ζηελ 

αλάγλσζε ηξηςήθησλ θαη ηεηξαςήθησλ αξηζκψλ. Γηα ηε βειηίσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δπζθνιίαο πξνηάζεθε ην παηρλίδη ησλ θαξηψλ «ππεξαηνχ». Οη θάξηεο ππεξαηνχ 

πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (ηαρχηεηα, ηππνδχλακε, ζηξνθέο, θπβηζκφο, θχιηλδξνη, θ.α.). Ο 

καζεηήο θαινχληαλ νπζηαζηηθά εθηφο απφ ηελ αλάγλσζε ηεο ιέμεο ηεο θάξηαο, λα 

νλνκάζεη θαη ηνλ ηξηςήθην ή ηεηξαςήθην αξηζκφ ηεο πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζεη ηελ 

θάξηα ηνπ αληηπάινπ. πγρξφλσο, ν καζεηήο έπξεπε λα ζπγθξίλεη ηνλ δηθφ ηνπ 

αξηζκφ κε ηνλ αξηζκφ ηνπ αληηπάινπ. Ο Γηψξγνο ήηαλ ηφζν πνιχ ραξνχκελνο θαη 

ελζνπζηαζκέλνο κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο θάξηεο πνπ κνπ δεηνχζε λα ηηο παίμνπκε θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο (βι. Δηθφλα 8). 

 

 

Δηθόλα 8: Γηαθνξνπνηεκέλε καζεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα νλνκαζίαο θαη ζύγθξηζεο αξηζκώλ κέζω θαξηώλ 

ππεξαηνύ 

 

χκθσλα κε ηηο ΛΔΒΓ, ν Γηψξγνο δελ γλψξηδε άιιεο πξάμεηο εθηφο απφ ηελ 

πξφζζεζε θαη ηελ αθαίξεζε. Πξνθεηκέλνπ λα εμνηθεησζεί κε ηελ πξάμε ηνπ 

πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηεο πξνπαίδεηαο ρξεζηκνπνηήζεθε εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ 

ζηνλ Ζ/Τ. Ο Γηψξγνο είρε κεγάιε επρέξεηα ζηνλ ρεηξηζκφ ηνπ Ζ/Τ  θαη έηζη 
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θαηάθεξε λα αληαπνθξηζεί ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηηο 

πξνπαίδεηαο, αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ηεο εθαξκνγήο (βι. Δηθφλα 9). 

 

 

Δηθόλα 9: Γηαθνξνπνηεκέλε καζεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα πνιιαπιαζηαζκνύ θαη πξνπαίδεηαο κέζω 

εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ ζε Ζ/Τ 

 

Ζ ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ πεξηειάκβαλε ηελ θαηαζθεπή ελφο 

εξγαιείνπ (βι. Δηθφλα 10), ην νπνίν κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ν καζεηήο ηφζν ζε 

γισζζηθέο φζν θαη ζε καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

 

 

Δηθόλα 10: Γηαθνξνπνηεκέλε γιωζζηθή θαη καζεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ζρεκαηηζκνύ γιωζζηθώλ θαη 

αξηζκεηηθώλ αθνινπζηώλ ζην παπνπηζόθνπην 

πγθεθξηκέλα, δηακνξθψζεθε έλα παπνπηζφθνπην, ην νπνίν ρσξίζηεθε ζε δχν 

κέξε: ηεο γιψζζαο θαη ησλ καζεκαηηθψλ. ε θάζε κέξνο ππήξραλ ηξείο θάθεινη, ζηε 

γιψζζα πεξηιακβάλνληαλ νη θάθεινη ησλ θεθαιαίσλ θαη ησλ πεδψλ γξακκάησλ, 

θαζψο θαη ησλ ζεκείσλ ζηίμεο ελψ ζηα καζεκαηηθά νη θάθεινη ησλ αξηζκψλ, ησλ 

ζπκβφισλ θαζψο θαη ησλ ραξηνλνκηζκάησλ θαη θεξκάησλ. Ο καζεηήο ζρεκάηηδε 

ιέμεηο θαη πξνηάζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ηα γξάκκαηα ησλ θαθέισλ ελψ εθηεινχζε θαη 

καζεκαηηθέο πξάμεηο κε ηνπο αξηζκνχο θαη ηα ζχκβνια ησλ θαθέισλ. Καηάθεξλε λα 

αληαπνθξηζεί κε επηηπρία ζηηο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο κε κηθξή θάζε θνξά 

βνήζεηα, σζηφζν φπνηε έλησζε θνπξαζκέλνο θαη δελ ήζειε λα ζπλερίζεη 
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ρξεζηκνπνηνχζε ην πξφζσπν-πηλαθίδα ηεο ιππεκέλεο κνξθήο. Σν αληίζεην ζπλέβαηλε 

φπνηε ηνπ άξεζε ε δξαζηεξηφηεηα κε ηελ νπνία αζρνινχληαλ. 

4.3.3. Πείξακα - Κνηλωληθέο ηζηνξίεο 

ηελ πξψηε θνηλσληθή ηζηνξία (βι. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ) κε ηίηιν «Σν ζρνιείν», ν 

καζεηήο απάληεζε ζσζηά ζε κία απφ ηηο ηξεηο εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ζηελ πξψηε εξψηεζε «ηί ψξα μεθηλά ην ζρνιείν», ε νξζή απάληεζε 

ήηαλ «08:10», ηελ νπνία απάληεζε εχζηνρα ν καζεηήο. Χζηφζν, ζηε δεχηεξε 

εξψηεζε «πξέπεη λα μππλψ λσξίηεξα γηα λα εηνηκαζηψ γηα ην ζρνιείν», ν καζεηήο 

ζπκπιήξσζε ηελ απάληεζε «εμαξηάηαη» ελψ ε ζσζηή απάληεζε ζεσξνχληαλ ην 

«λαη». ηελ ηειεπηαία εξψηεζε «γηαηί δελ πξέπεη λα αξγψ ζην ζρνιείν», ν καζεηήο 

επέιεμε ηελ απάληεζε «γηαηί κπνξεί λα πάκε εθδξνκή» αληί ηεο νξζήο «γηαηί κε 

πεξηκέλνπλ ε δαζθάια θαη νη ζπκκαζεηέο κνπ». Ο καζεηήο ελδέρεηαη λα απάληεζε 

ζθφπηκα ιαλζαζκέλα ζηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο εμαηηίαο ηεο αληηδξαζηηθήο ηνπ 

ζπκπεξηθνξάο, παξφι’ απηά ζπκπεξαίλεηαη φηη δελ ππάξρεη ππνζηεξηθηηθφ 

νηθνγελεηαθφ πιαίζην γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη βειηίσζε ησλ δπζθνιηψλ ηνπ παηδηνχ 

θαζψο ν παηέξαο ηνπ καζεηή φπσο αλέθεξε ν καζεηήο θαινχζε κέρξη αξγά ην βξάδπ 

θίινπο ηνπ ζην ζπίηη κε απνηέιεζκα λα αξγεί θνηκεζεί θαη λα κελ κπνξεί λα μππλήζεη 

ηελ άιιε κέξα γηα ην ζρνιείν. 

ηε δεχηεξε θνηλσληθή ηζηνξία (βι. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ η΄) κε ηίηιν «κεξηθά 

πξάγκαηα πνπ πξέπεη λα θάλσ ζην ζρνιείν είλαη», ν Γηψξγνο δελ απάληεζε ζσζηά ζε 

θακία απφ ηηο ηξεηο εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο. πγθεθξηκέλα, ζηελ πξψηε 

εξψηεζε «πξέπεη λα θάζνκαη ζην ζξαλίν κνπ ή λα πεξηθέξνκαη ζηελ ηάμε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο», ν καζεηήο απάληεζε ιαλζαζκέλα «εμαξηάηαη ην κάζεκα» 

αληί γηα ηελ απάληεζε «λαη πάληα». ηε δεχηεξε εξψηεζε «πξέπεη λα θάλσ εζπρία 

κέζα ζηελ ηάμε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο», ν καζεηήο επέιεμε γηα αθφκε κηα 

θνξά ηελ επηινγή «εμαξηάηαη ην κάζεκα» θαη φρη ηελ απάληεζε «λαη». ηελ ηξίηε 

εξψηεζε «ζεθψλσ ην ρέξη κνπ φηαλ ζέισ λα κηιήζσ ζηελ ηάμε», ν Γηψξγνο 

πξνηίκεζε λα ζπκπιεξψζεη ηελ απάληεζε «φρη» αληί ηνπ «λαη». πσο ππνζηεξίμε, 

ζην κάζεκα ηεο δσγξαθηθήο ζεθσλφηαλ πνιιέο θνξέο απφ ην ζξαλίν ηνπ θαη έθαλε 

θαζαξία κηιψληαο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Πξφζζεζε επίζεο, φηη φηαλ θνπξαδφηαλ ή 

ην κάζεκα ήηαλ βαξεηφ, έβγαηλε απφ ηελ ηάμε ή έθαλε θαζαξία. Αθνινχζεζε 

ζπδήηεζε ησλ απαληήζεψλ ηνπ κε ηε ζρνιηθή ςπρνιφγν, ε νπνία επηζθεπηφηαλ ην 



92 

 

ζρνιείν κηα θνξά ηελ εβδνκάδα. πσο ζπκπεξαίλεηαη ν καζεηήο, παξνπζίαδε ειιηπείο 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζην ζρνιείν θαη ζηε ηάμε. 

ηελ ηξίηε θνηλσληθή ηζηνξία (βι. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε) κε ηίηιν «ηα βήκαηα πνπ 

αθνινπζψ φηαλ δελ γλσξίδσ κηα απάληεζε», ν καζεηήο απάληεζε εχζηνρα ζηηο δχν 

απφ ηηο ηξεηο εξσηήζεηο. ηελ πξψηε εξψηεζε «φηαλ δελ γλσξίδσ κηα απάληεζε», 

επέιεμε ιαλζαζκέλα «ιέσ δελ ηε μέξσ θαη δελ αζρνινχκαη» αληί γηα ηελ επηινγή 

«παίξλσ ην ρξφλν κνπ γηα λα ζθεθζψ». ηε δεχηεξε εξψηεζε «φηαλ δελ γλσξίδσ κηα 

απάληεζε», ν καζεηήο εχζηνρα απάληεζε φηη κπνξεί λα δεηήζεη βνήζεηα απφ ηε 

δαζθάια ηνπ. Αλάινγε ζεηηθή απάληεζε έδσζε θαη ζηελ ηξίηε εξψηεζε «φηαλ κνπ 

εμεγεί ε δαζθάια απηφ πνπ δελ θαηαιαβαίλσ» επηιέγνληαο φηη πξέπεη λα είλαη 

πξνζεθηηθφο.  

 ηελ ηέηαξηε θνηλσληθή ηζηνξία (βι. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ζ) κε ηίηιν «Νεχξα-

ζπκφο», ν καζεηήο απάληεζε ζσζηά ζηε κηα απφ ηηο ηξεηο εξσηήζεηο θαηαλφεζεο 

ιέγνληαο φηη γλψξηδε ηηο ζσζηέο απαληήζεηο, φκσο δελ κπνξνχζε λα ειέγμεη ηα 

λεχξα θαη ηνπ ζπκφ ηνπ φηαλ αλαζηαησλφηαλ απφ θάηη ή θάπνηνλ. ηελ πξψηε 

εξψηεζε «είλαη θπζηνινγηθφ λα είζαη ζπκσκέλνο φηαλ αλαζηαηψλεζαη απφ 

θάηη/θάπνηνλ», ν καζεηήο εχζηνρα έδσζε ηε ζεηηθή απάληεζε. ηε δεχηεξε εξψηεζε, 

ν Γηψξγνο θαινχληαλ λα ζπκπιεξψζεη ηελ απάληεζε γηα ην εάλ ηα λεχξα θαη ν 

ζπκφο ηνλ βνεζνχλ ή δελ ηνλ βνεζνχλ λα ιχλεη ηα πξνβιήκαηά ηνπ. Ο καζεηήο 

απάληεζε ιαλζαζκέλα φηη ηα λεχξα ηνλ βνεζνχλ λα ιχλεη ηα πξνβιήκαηά ηνπ. ηελ 

ηξίηε εξψηεζε, ε νπνία αλαθεξφηαλ ζην ηη κπνξεί λα θάλεη ν καζεηήο φηαλ έρεη 

λεχξα, ε απάληεζε ηνπ ήηαλ «ρηππψ ή βξίδσ απηφλ πνπ κε ζχκσζε» αληί ηεο νξζήο 

απάληεζεο «ιέσ απηφ πνπ ληψζσ θαη κεηξψ κέρξη ην 10 ή δεηψ βνήζεηα». 

πκπεξαίλεηαη φηη ν καζεηήο παξνπζίαδε αλψξηκεο θαη επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο 

ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ ζε πεξηπηψζεηο ζπκνχ θαη εθλεπξηζκνχ. Γελ ήιεγρε ην ζπκφ 

ηνπ θαη ρξεζηκνπνηνχζε ηα ρηχπεκαηα ή ηηο βξηζηέο σο κέζα πξνζηαζίαο ιφγσ ηεο 

ζσκαηψδνπο θηγνχξαο ηνπ. 

ηελ πέκπηε θαη ηειεπηαία θνηλσληθή ηζηνξία (βι. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Θ) κε ηίηιν 

«είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα κηιάσ επγεληθά ζηνπο άιινπο», ν καζεηήο απάληεζε κε 

επηηπρία ζηηο δχν απφ ηηο ηξεηο εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο. Πην αλαιπηηθά, ζηελ 

πξψηε εξψηεζε, ν καζεηήο θιήζεθε λα δηαιέμεη κία απφ ηηο ηξεηο απαληήζεηο ηεο 

θξάζεο «φηαλ δελ κηιψ επγεληθά, νη άιινη» επηιέγνληαο νξζά «ζηελαρσξηνχληαη. ηε 

δεχηεξε εξψηεζε «φηαλ θάηη δελ γίλεηαη φπσο ζέισ εγψ», ν Γηψξγνο επέιεμε σο νξζή 

ηε θξάζε «λεπξηάδσ θαη δελ κηιψ επγεληθά» αληί ηεο νξζήο «ιέσ απηφ πνπ ληψζσ». 
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ηελ ηξίηε εξψηεζε «φηαλ κηιψ επγεληθά ζηνπο άιινπο» δηάιεμε κε επηηπρία ηε 

θξάζε «φινη είλαη ραξνχκελνη θαη κπνξεί λα θεξδίζσ θάηη». Σειηθά, ε έιιεηςε 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ πξνηάζζεη κηα εγσηζηηθή ηάζε ζηνλ καζεηή κε ΓΝΧΤΚΟΗ. 

ε απηφ πηζαλφλ λα κπνξνχζε λα βνήζεζεη θαη ε ςπρνιφγνο πνπ επηζθεπηφηαλ ην 

ζρνιείν κηα θνξά ηελ εβδνκάδα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
Ο

 

πδήηεζε θαη πκπεξάζκαηα 

5.1. πδήηεζε 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηφζν ζε ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε 

πξαθηηθφ πιαίζην ηε δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ε νπνία απνηειεί κηα 

θνηλσληθή δεμηφηεηα θαη ε νπνία κπνξεί λα επεξεάζεη ηε ζηάζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ καζεηψλ κε ζχλζεηεο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο, ε 

έληαμε ησλ νπνίσλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν απνηειεί κηα πξαγκαηηθφηεηα.  

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ζχλζεησλ ΓΝΧΤΚΟΗ δπζθνιηψλ ηνπ 

καζεηή απνδείρζεθε φηη ε δηδαζθαιία ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζην γεληθφ 

δεκνηηθφ ζρνιείν είλαη ζεκαληηθή γηα ηνπο γνλείο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Απηφ 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ κηα ζεηξά άιισλ εξεπλψλ (Maag, 2005; Spence, 2003; 

Webster-Stratton, & Reid, 2004), νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ ηαπηφρξνλα ηνλ ελεξγεηηθφ 

ξφιν ησλ γνλέσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ απφθηεζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ 

ησλ καζεηψλ.  

Παξάιιεια, ην ΑΓΔΠΔΑΔ πνπ ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε θαηάθεξε λα 

αληηκεησπίζεη ηαπηφρξνλα ηφζν ηηο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο φζν θαη ηα 

πξνβιήκαηα ζηε ζπκπεξηθνξά, επηβεβαηψλνληαο φηη  ε δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ κπνξεί λα απνηειέζεη κηα θνηλσληθή δεμηφηεηα ε νπνία κπνξεί λα επεξεάζεη 

ηε ζηάζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή κε ζχλζεηεο ΓΝΧΤΚΟΗ δπζθνιίεο. 

Αλάινγα ζπκπεξάζκαηα εμήρζεζαλ θαη απφ άιιεο έξεπλεο ησλ Γξνζηλνχ (2007), 

Groom θαη Rose (2005), Pretty, Rapley, θαη Bramston (2002), Solish, Perry, θαη 

Mines (2010), Kampert θαη Goreczny (2007).  

Ζ ηξίηε ππφζεζε ηεο εξγαζίαο καο, πνπ εξεπλνχζε αλ ε εηδηθή δηδαθηηθή κπνξεί 

λα απνθέξεη κφληκα απνηειέζκαηα ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ εηδηθψλ καζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο, επαιεζεχηεθε ελ κέξεη. Μνινλφηη 

ην ΑΓΔΠΔΑΔ θάλεθε ηθαλφ λα αληηκεησπίζεη κφληκα θάπνηεο απφ ηηο εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο ηνπ καζεηή θαη νξηζκέλα πξνβιήκαηα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ, 

νη απφςεηο ησλ ελειίθσλ πνπ απνηππψζεθαλ κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο θαη ην 

εξσηεκαηνιφγην δε θάλεθε λα ζπκθσλνχλ κε ηνλ ηζρπξηζκφ. Tν ζρνιείν θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο κπνξνχλ πξάγκαηη λα ππνζηεξίμνπλ ην 

καζεηή κε ζχλζεηεο ΓΝΧΤΚΟΗ δπζθνιίεο κέζσ ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ. Σν παξαπάλσ 



95 

 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ζρεηηθέο κειέηεο ησλ Γξνζηλνχ (2013), Cooper, Smith, θαη 

Upton, (1994), θαζψο θαη ηνπ Jull (2008). Παξφια απηά, ε αλάγθε ηεο ζπλεηζθνξάο 

άιισλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο 

θξίλεηαη επηηαθηηθή γηα ηε ζθαηξηθή θάιπςε ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ 

ησλ καζεηψλ. Ζ δηαπίζησζε απηή επηζεκαίλεηαη ζε δηάθνξεο ειιεληθέο θαη 

μελφγισζζεο έξεπλεο (Γξνζηλνχ, 1998, 2007, 2009; Tod, 1999).  

5.2. πκπεξάζκαηα  

Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο θαη καζήηξηεο πνπ θνηηνχλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν είλαη 

ηθαλνί θαη πξφζπκνη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο θνηλσληθέο λφξκεο ηνπ ζρνιείνπ αιιά 

θαη λα ζπκβηβαζηνχλ κε ην θξπθφ αλαιπηηθφ ηνπ πξφγξακκα. Χζηφζν, νξηζκέλνη 

καζεηέο αδπλαηνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο παξαπάλσ θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο, κε 

απνηέιεζκα λα αληηζηέθνληαη ζηηο δνκέο θαη ηηο θαλνληζηηθέο αμίεο ηνπ ζρνιείνπ. Ζ 

αληίζηαζε νξηζκέλσλ καζεηψλ επηηπγράλεηαη ζπλήζσο κέζσ ηεο αληηθνηλσληθήο θαη 

δηαζπαζηηθήο ηνπο ζπκπεξηθνξάο, θαζψο αληηκεησπίδνπλ ζχλζεηεο ΓΝΧΤΚΟΗ 

δπζθνιίεο πνπ δελ ηαηξηάδνπλ κε ηε δηθή ηνπο αληίιεςε γηα θαλνληθφηεηα. Οη 

ζχλζεηεο απηέο δπζθνιίεο απνδείρζεθε φηη εληείλνληαη απφ ην θησρφ θνηλσληθν-

νηθνλνκηθφ ππφβαζξν ηεο νηθνγέλεηαο, ην νπνίν απμάλεη ηνλ θίλδπλν γηα δπζθνιίεο 

ζηελ επηθνηλσλία θαη ηελ θαηαλφεζε ζηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο. Απφξξνηα ηεο 

παξαπάλσ αδπλακίαο ζεσξείηαη ε πηζαλφηεηα ζπγθξνχζεσλ αλάκεζα ζην παηδί, ηνπο 

ζπκκαζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σν ζρνιείν επίζεο, ελδέρεηαη λα ππνθηλεί 

πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο εμαηηίαο ηεο αλαληηζηνηρίαο ζηηο ΔΔΑ ησλ καζεηψλ. 

Γηα παξάδεηγκα, νη ηξνπνπνηήζεηο ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ηηο παηδαγσγηθέο 

πξαθηηθέο δελ αξθνχλ πάληνηε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ζχλζεησλ 

δπζθνιηψλ ησλ καζεηψλ. Αληίζεηα, νη γνλείο ζε ζπλεξγαζία κε ην ζρνιείν κπνξνχλ 

λα ζπκβάιινπλ ζηελ πξψηκε αλίρλεπζε, παξέκβαζε θαη ππνζηήξημε ησλ ζχλζεησλ 

δπζθνιηψλ ησλ καζεηψλ. Ζ αλάπηπμε ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ 

ζρνιείνπ ελδέρεηαη λα έρεη ζεηηθά σθέιε θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο.  

Σα ειιείκκαηα ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ηεο θνηλσληθήο επάξθεηαο 

δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε θαη ηε δηαηήξεζε ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη ζπκπεξηθνξηθψλ δηαηαξαρψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο 

θαη εθεβηθήο ειηθίαο. Ζ δηδαζθαιία ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ έρεη σο ζηφρν λα 

απμήζεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ γηα εθηέιεζε βαζηθψλ θνηλσληθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ, νη νπνίεο είλαη ζεκαληηθέο ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο 
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αιιειεπίδξαζεο (Spence, 2006). ε ζπλδπαζκφ κε άιιεο πξνζεγγίζεηο, ε δηδαζθαιία 

ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη θαη βειηηψζεη ηηο θνηλσληθέο 

δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ κέζα απφ ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ ηδηαίηεξα γηα καζεηέο κε ζχλζεηεο ΓΝΧΤΚΟΗ δπζθνιίεο. 

Μηα ζεκαληηθή θνηλσληθή δεμηφηεηα, ε νπνία κπνξεί λα επεξεάζεη ηε ζηάζε θαη 

ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο φζν θαη ηεο 

κεηέπεηηα ελήιηθεο δσήο ηνπ, απνηειεί ε δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Αθ’ ελφο 

ε νξγάλσζε θαη ε δηακφξθσζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαζνξίδεη ηελ αλάπηπμε θαη 

ηελ εμέιημε ηνπ αηφκνπ, αθ’ εηέξνπ ην είδνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη δπλαηφ λα 

επεξεάζεη ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηε καζεζηαθή εηνηκφηεηα ησλ παηδηψλ. ηα παηδηά 

κε ΔΔΑ, ε θνηλσληθή απηή δεμηφηεηα δηαρείξηζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή γηα ηελ απηνλνκία ηνπο ηδηαίηεξα ζηελ ελήιηθε δσή ηνπο φηαλ ζα εθιίπεη ε 

θξνληίδα ηνπ νηθνγελεηαθνχ πιαηζίνπ. Οη καζεηέο κε ζχλζεηεο ΓΝΧΤΚΟΗ 

δπζθνιίεο είλαη ζεκαληηθφ λα αζρνιεζνχλ κε δνκεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ην απηνζπλαίζζεκά ηνπο, ηηο θνηλσληθέο ηνπο 

δεμηφηεηεο θαζψο θαη ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο πξννπηηθέο.   

Σα ειιείκαηα απηά ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ είλαη δπλαηφ λα αληηκεησπηζηνχλ κέζσ ηεο πινπνίεζεο ελφο 

ΑΓΔΠΔΑΔ. Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζην γεληθφ δεκνηηθφ ζρνιείν κπνξεί 

λα ζπκβάιιεη ζηελ άκβιπλζε ησλ ζχλζεησλ ΓΝΧΤΚΟΗ δπζθνιηψλ ησλ καζεηψλ 

θαζψο θαη ζηελ έληαμή ηνπο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

Σέινο, ζην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα επηζεκαλζεί φηη ηα ζπκπεξάζκαηα 

πνπ πξνέθπςαλ ππφθεηληαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο κηαο κειέηεο πεξίπησζεο κηθξνχ 

δείγκαηνο θαη δελ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζέζεηο γεληθεπηηθνχ ραξαθηήξα. πλεπψο 

ζε κειινληηθέο έξεπλεο, κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί κεγαιχηεξν δείγκα καζεηψλ κε 

ζχλζεηεο ΓΝΧΤΚΟΗ θαζψο θαη αηφκσλ πνπ αιιειεπηδξνχλ καδί ηνπο. Θα ήηαλ 

ελδηαθέξνλ ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κειινληηθέο 

έξεπλεο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ ζχλζεησλ ΓΝΧΤΚΟΗ δπζθνιηψλ ησλ καζεηψλ 

θαζψο ηελ έληαμε ζην ζρνιηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α 

Δξωηεκαηνιόγην εθπαηδεπηηθώλ 

 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ 

ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 

ΓΗΑΚΡΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (ΓΗ.ΓΗΏΡΓΟΜ..) 

«Αλάπηπμε δεμηνηήηωλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ εηδηθή αγωγή θαη εθπαίδεπζε γηα ηελ δηαρείξηζε 

πξνβιεκάηωλ ζε καζεηέο κε ζύλζεηεο γλωζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλωληθέο δπζθνιίεο θαη 

ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο» 

 

Αγαπεηή δαζθάια, αγαπεηέ δάζθαιε, 

Ζ αθηέξσζε ιίγνπ απφ ηνπ ρξφλνπ ζαο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ παξφληνο 

εξσηεκαηνινγίνπ απνηειεί νπζηαζηηθή ζπκβνιή ζηελ έξεπλα κε ηίηιν: «Γηδαζθαιία 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ κε έκθαζε ηελ δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζε καζεηή 

κε ζχλζεηεο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο».  

Ζ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη ζην πιαίζην ηνπ Γηαθξαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηνλ ηνκέα ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο ησλ 

ηκεκάησλ Φηινινγίαο θαη Ηζηνξίαο, Αξραηνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ 

Αγαζψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα Φπρνινγίαο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Σνξίλν ηεο Ηηαιίαο. 

Με ην παξφλ εξσηεκαηνιφγην επηρεηξείηαη ε δηεξεχλεζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ κε έκθαζε ηε δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ καζεηψλ 

κε ή ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ καζεηή κε ηνλ νπνίν 

αζρνιήζεθα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο κνπ άζθεζεο ζην ζρνιείν ζαο. 

Σν εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξψλεηαη αλψλπκα. Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

δελ απαηηεί ηελ θαηαρψξεζε ησλ πξνζσπηθψλ ζαο ζηνηρείσλ, έηζη ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε αλσλπκία ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη απαληήζεηο είλαη εκπηζηεπηηθέο 

θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο.  

αο επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο. 

 

Μεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα: Σάθε Δπθξνζχλε Ναηαιία 
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Δξωηεκαηνιόγην εθπαηδεπηηθώλ 

Μέξνο Α’ 

1. Φύιν:     Άλδξαο                Γπλαίθα  

 

2. Ζιηθία:  

 

3. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε:    

άγακνο/ε                    έγγακνο/ε                    

           δηαδεπγκέλνο/ε                    ρήξνο/α                                               

          ζπκβίσζε                 αξηζκφο παηδηψλ 

        

4. Έηε/κήλεο ζρνιηθήο εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο:    Έηε                κήλεο 

 

5. Δηδηθόηεηα:         

       

6. Δξγάδνκαη ωο:                εθπαηδεπηηθφο γεληθήο ηάμεο                

                                      εθπαηδεπηηθφο παξάιιειεο ζηήξημεο                  

                                            εθπαηδεπηηθφο ηκήκαηνο έληαμεο                            

 

7. πνπδέο:                         

 πηπρίν ζηε γεληθή αγσγή                                   πηπρίν ζηελ εηδηθή αγσγή                

                                          

κεηαπηπρηαθφ ζηε γεληθή αγσγή                       κεηαπηπρηαθφ ζηελ εηδηθή αγσγή                                  

 

δηδαθηνξηθφ ζηε γεληθή αγσγή                          δηδαθηνξηθφ ζηελ εηδηθή αγσγή                                  

 

δηδαζθαιείν γεληθήο ή εηδηθήο αγσγήο              επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην 400 σξψλ 

 

Άιιν................................................................................................................................. 

 

8. Αξηζκόο καζεηώλ/ηξηώλ ζηελ ηάμε:      

  

9. Τπάξρνπλ καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηελ ηάμε ζαο; 

 

                       Ναη                                                      ρη                       

 

10.  Αλ λαη, αλαθέξαηε αξηζκό καζεηώλ θαη κνξθή εηδηθήο εθπαηδεπηηθήο 

αλάγθεο:    ......................................................................................................... 
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Μέξνο Β’ 

Πφζν πνιχ ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξία ζαο, ζπκθσλείηε κε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο; 

 

ΔΡΧΣΖΔΗ 

Κ
α

ζ
φ
ι
ν
π

 

Λ
ίγ

ν
 

Α
ξ
θ
εη

ά
 

Π
ν
ι
χ
 

Π
ά

ξ
α

 

π
ν
ι
χ
 

1.Ζ δηδαζθαιία πξέπεη λα πξνζαλαηνιίδεηαη πεξηζζφηεξν 

ζηελ αλάπηπμε ησλ γλσζηηθψλ θαη ιηγφηεξν ησλ 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ 

     

2.Ζ δηδαζθαιία ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ είλαη εμίζνπ 

ζεκαληηθή κε ηε δηδαζθαιία ησλ γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ 

     

3.Ζ δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ απνηειεί κηα 

θνηλσληθή δεμηφηεηα, ε νπνία κπνξεί λα επεξεάζεη ηε 

ζηάζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ  

     

4.Ζ δηδαζθαιία ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζπκβάιιεη 

ζηελ αλάπηπμε ηεο θαηαλφεζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ 

     

5.Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ ηηο 

δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ 

καζεηψλ 

     

6.Δίλαη ζεκαληηθφ λα δηαρεηξίδνληαη ζσζηά νη καζεηέο κε 

ή ρσξίο δπζθνιίεο ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο 

     

7.ινη νη καζεηέο κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ζσζηά ηνλ 

ειεχζεξν ρξφλν ηνπο 

     

8.Δίλαη δπλαηφ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ νη 

καζεηέο λα αλαπηχμνπλ παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο 

     

9.Οη καζεηέο κε πςειφηεξν γλσζηηθφ, θνηλσληθφ θαη 

νηθνλνκηθφ ππφβαζξν κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ 

απνηειεζκαηηθφηεξα ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο 

     

10.Ζ ζηνρεπκέλε, αηνκηθή θαη δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία κπνξεί λα ππνζηεξίμεη καζεηέο κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

     

11.Οη γνλείο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε 

ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ παηδηψλ ηνπο 

     

12.Οη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο έρνπλ ην 

δηθαίσκα λα εθπαηδεχνληαη ζε ηάμεηο ηνπ γεληθνχ 

ζρνιείνπ καδί κε ηα ππφινηπα παηδηά ρσξίο εηδηθέο 

αλάγθεο 

     

13.Δίλαη δχζθνιν λα δηαηεξεζεί ε πεηζαξρία κέζα ζηε 

ζρνιηθή ηάμε φηαλ ζπλππάξρνπλ καζεηέο κε ή ρσξίο 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

     

14.Δίλαη εθηθηφ λα δηδάμνπκε καζεηέο κε θαη ρσξίο 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηελ ίδηα ηάμε 

     

15.Οη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ δελ 

κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ ηφζν απνηειεζκαηηθά απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ γεληθψλ ηάμεσλ φζν απφ ηνπο 

εηδηθνχο παηδαγσγνχο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β 

Δξωηεκαηνιόγην γνλέωλ 

 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ 

ΥΟΛΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 

ΓΗΑΚΡΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (ΓΗ.ΓΗΏΡΓΟΜ..) 

«Αλάπηπμε δεμηνηήηωλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ εηδηθή αγωγή θαη εθπαίδεπζε γηα ηελ δηαρείξηζε 

πξνβιεκάηωλ ζε καζεηέο κε ζύλζεηεο γλωζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλωληθέο δπζθνιίεο θαη 

ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο» 

 

Αγαπεηέ γνλέα, 

Ζ αθηέξσζε ιίγνπ απφ ηνπ ρξφλνπ ζαο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ παξφληνο 

εξσηεκαηνινγίνπ απνηειεί νπζηαζηηθή ζπκβνιή ζηελ έξεπλα κε ηίηιν: «Γηδαζθαιία 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ κε έκθαζε ηελ δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζε καζεηή 

κε ζχλζεηεο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο».  

Ζ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη ζην πιαίζην ηνπ Γηαθξαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηνλ ηνκέα ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο ησλ 

ηκεκάησλ Φηινινγίαο θαη Ηζηνξίαο, Αξραηνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ 

Αγαζψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα Φπρνινγίαο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Σνξίλν ηεο Ηηαιίαο. 

Με ην παξφλ εξσηεκαηνιφγην επηρεηξείηαη ε δηεξεχλεζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ κε έκθαζε ηε δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ καζεηψλ 

κε ή ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ καζεηή κε ηνλ νπνίν 

αζρνιήζεθα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο κνπ άζθεζεο ζην ζρνιείν ζαο. 

Σν εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξψλεηαη αλψλπκα. Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

δελ απαηηεί ηελ θαηαρψξεζε ησλ πξνζσπηθψλ ζαο ζηνηρείσλ, έηζη ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε αλσλπκία ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη απαληήζεηο είλαη εκπηζηεπηηθέο 

θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο.  

αο επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο. 

 

Μεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα: Σάθε Δπθξνζχλε Ναηαιία 
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Δξωηεκαηνιόγην γνλέωλ 

Μέξνο Α’ 

 

1. Φύιν:                   Άλδξαο                                      Γπλαίθα  

 

2. Ζιηθία:  

 

3. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε:     

 

                                 άγακνο/ε                        έγγακνο/ε                    

 

                                       δηαδεπγκέλνο/ε                    ρήξνο/α                                               

  

                                            ζπκβίσζε                    αξηζκφο παηδηψλ 

 

4. Ζιηθίεο παηδηώλ: ................................................................................. 

 

5. Πεξηνρή θαηνηθίαο:    θέληξν πφιεο               πξνάζηην             ρσξηφ  

 

6. Αηνκηθό κνξθωηηθό επίπεδν:        

 

                                                   Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο 

 

                                                                             Πηπρίν ΑΔΗ 

 

                              Πηπρίν ΣΔΗ/ΚΑΣΔΔ ή άιιεο αλψηεξεο ζρνιήο 

 

                         Απνιπηήξην ιπθείνπ ή εμαηάμηνπ γπκλαζίνπ ή  

                                ηζφηηκεο ηερληθήο επαγγεικαηηθήο ζρνιήο  

                                                        Απνιπηήξην δεκνηηθνχ  

                                                  Γελ νινθιήξσζα ην δεκνηηθφ 

                                                                        Άιιν  
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Μέξνο Β’ 

Πφζν πνιχ ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξία ζαο ζπκθσλείηε κε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο; 

 

ΔΡΧΣΖΔΗ 

Κ
α

ζ
φ
ι
ν
π

 

Λ
ίγ

ν
 

Α
ξ
θ
εη

ά
 

Π
ν
ι
χ
 

Π
ά

ξ
α

 

π
ν
ι
χ
 

1.Ζ δηδαζθαιία πξέπεη λα πξνζαλαηνιίδεηαη πεξηζζφηεξν 

ζηελ αλάπηπμε ησλ γλσζηηθψλ θαη ιηγφηεξν ησλ 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ 

     

2.Ζ δηδαζθαιία ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ είλαη εμίζνπ 

ζεκαληηθή κε ηε δηδαζθαιία ησλ γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ 

     

3.Ζ δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ απνηειεί κηα 

θνηλσληθή δεμηφηεηα, ε νπνία κπνξεί λα επεξεάζεη ηε 

ζηάζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ  

     

4.Ζ δηδαζθαιία ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζπκβάιιεη 

ζηελ αλάπηπμε ηεο θαηαλφεζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ 

     

5.Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ ηηο 

δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ 

καζεηψλ 

     

6.Δίλαη ζεκαληηθφ λα δηαρεηξίδνληαη ζσζηά νη καζεηέο κε 

ή ρσξίο δπζθνιίεο ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο 

     

7.ινη νη καζεηέο κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ζσζηά ηνλ 

ειεχζεξν ρξφλν ηνπο 

     

8.Δίλαη δπλαηφ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ νη 

καζεηέο λα αλαπηχμνπλ παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο 

     

9.Οη καζεηέο κε πςειφηεξν γλσζηηθφ, θνηλσληθφ θαη 

νηθνλνκηθφ ππφβαζξν κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ 

απνηειεζκαηηθφηεξα ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο 

     

10.Ζ ζηνρεπκέλε, αηνκηθή θαη δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία κπνξεί λα ππνζηεξίμεη καζεηέο κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

     

11.Οη γνλείο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε 

ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ παηδηψλ ηνπο 

     

12.Οη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο έρνπλ ην 

δηθαίσκα λα εθπαηδεχνληαη ζε ηάμεηο ηνπ γεληθνχ 

ζρνιείνπ καδί κε ηα ππφινηπα παηδηά ρσξίο εηδηθέο 

αλάγθεο 

     

13.Δίλαη δχζθνιν λα δηαηεξεζεί ε πεηζαξρία κέζα ζηε 

ζρνιηθή ηάμε φηαλ ζπλππάξρνπλ καζεηέο κε ή ρσξίο 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

     

14.Δίλαη εθηθηφ λα δηδάμνπκε καζεηέο κε θαη ρσξίο 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηελ ίδηα ηάμε 

     

15.Οη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ δελ 

κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ ηφζν απνηειεζκαηηθά απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ γεληθψλ ηάμεσλ φζν απφ ηνπο 

εηδηθνχο παηδαγσγνχο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ 

Δξωηεκαηνιόγηα καζεηώλ-ηξηώλ 

 

 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ 

ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 

ΓΗΑΚΡΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (ΓΗ.ΓΗΏΡΓΟΜ..) 

«Αλάπηπμε δεμηνηήηωλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ εηδηθή αγωγή θαη εθπαίδεπζε γηα ηελ δηαρείξηζε 

πξνβιεκάηωλ ζε καζεηέο κε ζύλζεηεο γλωζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλωληθέο δπζθνιίεο θαη 

ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο» 

 

 

Αγαπεηά παηδηά,  

Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζα βνεζήζεη ζηελ έξεπλα, ηελ 

νπνία δηεμάγσ ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ κνπ.  

αο επραξηζηψ πνιχ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο. 

 

Μεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα: Σάθε Δπθξνζχλε Ναηαιία 

 

 

Δξωηεκαηνιόγην παηδηώλ 

 

 

 

Μέξνο Α’ 

 

1. Φύιν:               Αγφξη                                                    Κνξίηζη 

 

 

2. Ζιηθία:     

                 
                                

3. Σάμε:                         

 

4. Αδέξθηα:    

 

 

5. Γηακνλή:    θέληξν πφιεο                     πξνάζηην      ρσξηφ                 

 

6. Δπάγγεικα παηέξα:  ............................................................... 

 

7. Δπάγγεικα κεηέξαο: .............................................................. 
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Μέξνο Β’ 

Μφιηο ηειεηψλεη ην ζρνιείν έρνπκε ειεχζεξν ρξφλν λα θάλνπκε φ,ηη ζέινπκε. Κάπνηα 

παηδηά καζαίλνπλ μέλεο γιψζζεο, άιια κνπζηθή, ρνξφ, άιια παίδνπλ ζηελ γεηηνληά ή 

ζηνλ  ππνινγηζηή θαη άιια δελ θάλνπλ ηίπνηα. Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηηο επηιέγνπκε 

νη ίδηνη, άιιεο φρη. 
 

1) Ο ειεύζεξνο ρξόλνο είλαη ν ρξόλνο:  

πξηλ ην ζρνιείν               

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιείνπ              

κεηά ην ζρνιείν  
 

2) ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ζνπ πξνηηκάο λα αζρνιείζαη κε (ζεκείωζε κε ζεηξά 

πξνηίκεζεο 1-9): 

 

μέλεο γιψζζεο                          άζιεκα              κνπζηθή  

          

ρνξφ                                       παηρλίδη   ππνινγηζηή                        

        

δηάβαζκα                              ηειεφξαζε                               ηίπνηα 

 

 

3) Πόζν ρξόλν αθηεξώλεηο ηελ εκέξα ζηηο δξαζηεξηόηεηεο κε ηηο νπνίεο 

αζρνιείζαη;                                                                                                                                                      

μέλεο γιψζζεο                           άζιεκα                       κνπζηθή 

    

     ρνξφ                                     παηρλίδη        ππνινγηζηή 

 

δηάβαζκα                  ηειεφξαζε                              ηίπνηα 

 

4) Απάληεζε ζηηο παξαθάηω εξωηήζεηο ζύκθωλα κε ηελ εκπεηξία ζνπ:  

ΔΡΧΣΖΔΗ 

Π
ά

λη
α

 (
4
) 

Π
ν
ι
χ
 (

3
) 

Λ
ίγ

ν
 (

2
) 

Π
ν
ηέ

 (
1
) 

1. Σνλ ειεχζεξφ κνπ ρξφλν θάλσ απηφ πνπ κνπ αξέζεη     

2.Τπάξρνπλ ηφζα πνιιά πξάγκαηα λα θάλσ ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν κνπ 

πνπ δελ μέξσ ηη λα πξσηνθάλσ 
    

3.Ο ειεχζεξνο ρξφλνο γηα κέλα δελ είλαη θαη ηφζν ζεκαληηθφο     

4.Ο ειεχζεξνο ρξφλνο πεξλά ην ίδην επράξηζηα φπσο θαη ν ρξφλνο ζην 

ζρνιείν 
    

5.Ο ειεχζεξνο ρξφλνο δελ κνπ θηάλεη     

6.Θέισ λα αμηνπνηψ ηνλ ειεχζεξφ κνπ ρξφλν γηα λα καζαίλσ θάηη 

αθφκα 
    

7.Μνπ αξέζεη ν ειεχζεξνο ρξφλνο φηαλ ηνλ πεξλψ κε θίινπο     

8.ηνλ ειεχζεξφ κνπ ρξφλν ληψζσ θαιά αθφκα θαη φηαλ δελ θάλσ 

ηίπνηα 
    

9. Γελ έρσ ειεχζεξν ρξφλν     

10.Δπηιέγσ εγψ απηφ πνπ θάλσ ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν κνπ     
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ 

Ζκη-δνκεκέλεο ζπλεληεύμεηο 

 

πλέληεπμε κε εθπαηδεπηηθό παξάιιειεο ζηήξημεο 

ΜΦ: «Ο ιφγνο πνπ δήηεζα λα ζπλαληεζνχκε ζήκεξα είλαη γηα λα ζαο πάξσ κηα 

ζπλέληεπμε ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζηελ Δηδηθή Αγσγή. Θα 

ήζεια λα κηιήζνπκε γηα ην Γηψξγν. αο επραξηζηψ πνιχ γηα ην ρξφλν ζαο. Δίζηε 

εηδηθή παηδαγσγφο θαη ππνζηεξίδεηαη θέηνο ηνλ Γηψξγν κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο 

παξάιιειεο ζηήξημεο. Καηά ηε γλψκε ζαο, πνηα είλαη ε βαζηθφηεξε δπζθνιία ηνπ 

Γηψξγνπ;» 

ΔΠ: «Καιεκέξα θαη απφ κέλα, απφ ηελ εκπεηξία πνπ έρσ απηνχο ηνπο κήλεο 

θάλνληαο ππνζηήξημε ζην ζπγθεθξηκέλν καζεηή έρσ θαηαιάβεη πσο ε βαζηθφηεξε 

δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδεη ν Γηψξγνο είλαη ην φηη δελ κπνξεί λα ειέγμεη ηηο 

αληηδξάζεηο ηνπ, έρεη ζπρλά μεζπάζκαηα ζπκνχ φηαλ θάηη δελ ηνπ αξέζεη ή φηαλ ηνπ 

δεηάκε λα θάλεη θάηη θαη απηφο δελ ην ζέιεη». 

ΜΦ: «Ο Γηψξγνο ηη δηάγλσζε έρεη ιάβεη»; 

ΔΠ: «Ζ γλσκάηεπζή ηνπ απφ ην ΚΔΓΓΤ αλαθέξεη ζπκπηψκαηα ΓΔΠΤ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο θαη σο απφξξνηα ησλ παξαπάλσ γλσζηηθά ειιείκκαηα. 

Δπίζεο ιφγσ ησλ άζρεκσλ αληηδξάζεσλ θαη μεζπαζκάησλ πνπ παξνπζηάδεη ζπρλά 

δελ κπνξεί λα παίδεη θαη λα ζπλεξγάδεηαη εχθνια κε ηα ππφινηπα παηδηά, κε 

απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα εληαρζεί ζε κηα νκάδα δηφηη νχηε ν ίδηνο ην επηζπκεί 

θαζψο ζέιεη λα είλαη πάληα ν αξρεγφο κηαο θαηάζηαζεο. Οχηε φκσο ηα ππφινηπα 

παηδηά ζέινπλ λα παίδνπλ καδί ηνπ δηφηη δελ δείρλεη λα ηνπο απνδέρεηαη αθνχ ζέιεη 

πάληα λα γίλεηαη ην δηθφ ηνπ, ρσξίο λα πεξηκέλεη ηε ζεηξά ηνπ, ρσξίο λα δέρεηαη ηε 

γλψκε ησλ άιισλ. Γεληθφηεξα δελ κπνξεί λα κπεη εχθνια ζε κηα νκάδα». 

ΜΦ: «Άξα πηζηεχεηε φηη ν Γηψξγνο παξνπζηάδεη έιιεηκκα ζηηο θνηλσληθέο ηνπ 

δεμηφηεηεο;» 

ΔΠ: «Ναη, παξνπζηάδεη πάξα πνιχ κεγάιν έιιεηκκα ζηηο θνηλσληθέο ηνπ δεμηφηεηεο 

θαη απηφ είλαη θαλεξφ γηαηί είλαη έλα παηδί πνπ δελ έρεη παξέεο. ην δηάιιεηκκα 

δειαδή ην βιέπεηο λα γπξλάεη απφ παξέα ζε παξέα, αιιά πνηέ λα κελ θάζεηαη ζε κηα 

απφ απηέο δελ έρεη κηα ζηαζεξή παξέα. Μπνξεί λα ηνλ δεηο λα παίδεη κε δέθα 

δηαθνξεηηθέο παξέεο ζε έλα δηάιιεηκκα απφ ιίγν, αλ ηνλ ξσηήζεηο φκσο πνηνο απφ 

απηνχο είλαη θίινο ζνπ δελ ζα ζνπ πεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν άηνκν γηαηί δελ ππάξρεη. 
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Απηφ ζπκβαίλεη θαη εληφο ζρνιείνπ θαη εθηφο απφ ζπδεηήζεηο πνπ έρσ θάλεη καδί 

ηνπ. Γελ έρεη θάπνην θίιν, ζπλέρεηα βγαίλεη θαη παίδεη έμσ κφλνο ηνπ ή ζηηο πιαηείεο 

ή ζηα “internet café”. 

ΜΦ: «Δπνκέλσο πσο πηζηεχεηαη φηη δηαρεηξίδεηαη ν καζεηήο ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ 

θαη πσο απηφ επεξεάδεη ηε καζεζηαθή ηνπ εηνηκφηεηα;»  

ΔΠ: «Απηά πνπ μέξσ απφ δηθέο ηνπ αλαθνξέο είλαη ζπλερψο θάζε κέξα έμσ είηε ζε 

εμσηεξηθνχο ρψξνπο ή ζα πεγαίλεη ζε έλα “internet café” θνληά ζην ζπίηη ηνπ θαη ζα 

παίδεη κφλνο ηνπ παηρλίδηα ζηνλ ππνινγηζηή ή ζα βιέπεη βηληεάθηα παηδηθά θαη ηέηνηα. 

Πάληα κφλνο ηνπ φκσο». 

ΜΦ: «Σνλ έρεη ζπλαληήζεη λνκίδσ θαη εζείο ε ίδηα πνιιέο θνξέο έμσ θαζεκεξηλά, 

πφζεο ψξεο πεξίπνπ πηζηεχεηε φηη είλαη ζε απηά;» 

EΠ: «Ναη ηνλ έρσ ζπλαληήζεη, απφ φζα κνπ έρεη πεη είλαη απφ λσξίο ην απφγεπκα 

17:00 ή 18:00 κέρξη ηηο 22:00 πνπ ηνπ επηηξέπνπλε. Κάπνηεο θνξέο κπνξεί λα είλαη 

θαη κέρξη αξγφηεξα έμσ. Γεληθψο είλαη φιν ην απφγεπκα έμσ, δελ κέλεη πνηέ ζην ζπίηη 

θαη απηφ πηζηεχσ φηη παίδεη πάξα πνιχ κεγάιν ξφιν ζηε καζεζηαθή ηνπ εηνηκφηεηα 

γηαηί έλα παηδί πνπ δελ θάζεηαη ζην ζπίηη λα αζρνιεζεί κε ηα καζήκαηά ηνπ 

παξνπζηάδεη πνιιά ειιείκκαηα. ,ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε ζην ζρνιείν εάλ δελ 

ππάξρεη κηα ζπλέρεηα ζην ζπίηη δελ έρεη απνηέιεζκα. Τπάξρεη έιιεηκκα». 

ΜΦ: «Πνπ πηζηεχεηε φηη νθείινληαη απηέο νη δπζθνιίεο ηνπ;» 

ΔΠ: «Ζ δπζθνιία πνπ παξνπζηάδεη ζηηο θνηλσληθέο ηνπ δεμηφηεηεο θαη γεληθφηεξα 

ζηηο ζπλαλαζηξνθέο ηνπ κε ην θφζκν θαη ζηα ζπλαηζζήκαηα ζην πσο ηα ιακβάλεη θαη 

ηα εμσηεξηθεχεη φια απηά λνκίδσ φηη είλαη απφξξνηα ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 

δηφηη ππάξρεη κηα άζρεκε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε». 

ΜΦ: «Γλσξίδεηε ηελ νηθνγελεηαθή ηνπ θαηάζηαζε;» 

ΔΠ: «Ναη, γλσξίδσ θάπνηα πξάγκαηα. Ζ κεηέξα ηνπ δελ δεη, δελ ηελ γλψξηζε δηφηη 

πέζαλε ιίγν κεηά ηε γέλλα. Μηα γηαγηά πνπ ππάξρεη αιιά βξίζθεηαη ζε άιιε πφιε θαη 

δελ ππάξρεη ζπρλά επηθνηλσλία. Καη ν παηέξαο πνπ ππάξρεη είλαη έλα άηνκν ην νπνίν 

είλαη ρξήζηεο νπζηψλ γηα απηφ δελ κπνξεί λα βνεζήζεη νπζηαζηηθά έλα παηδί αθνχ 

ιείπεη ζπλέρεηα απφ ην ζπίηη ή αθφκε θαη φηαλ είλαη ζπίηη ζα είλαη ζε άζρεκε 

θαηάζηαζε κελ κπνξψληαο λα βνεζήζεη ηνλ καζεηή. Απηά πνπ θαηαιαβαίλσ εγψ θαη 

φζα κνπ έρεη πεη ν Γηψξγνο πάλσ ζηε θνπβέληα είλαη φηη ληψζεη παξαηεκέλνο, 

αθεκέλνο απφ ηνλ γνληφ ηνπ φηη δελ ηνπ δίλεη ζεκαζία, φηη δελ αζρνιείηαη κε απηφ, 

γηα απηφ θαη ην παηδί δελ βξίζθεη θάπνην λφεκα θαη ελδηαθέξνλ λα κείλεη ζην ζπίηη. 

Γηαηί θαη ζην ζπίηη λα θαζίζεη κε ηνλ παηέξα ηνπ απηφο δελ ηνπ δίλεη ζεκαζία γηα 
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απηφ πξνζπαζεί λα εθκεηαιιεπηεί ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ θάλνληαο άιια πξάγκαηα 

εθηφο ζπηηηνχ». 

ΜΦ: «Άξα ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ καζεηή πηζηεχεηε φηη δελ ππνζηεξίδεη ηηο 

ζχλζεηεο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο ηνπ παηδηνχ;» 

ΔΠ: «ρη, ίζα ίζα πηζηεχσ πσο επηβαξχλεη απηή ηε θαηάζηαζε γηαηί δελ ηνπ δίλεη 

θάπνηα βνεζήκαηα, θάπνηα θίλεηξα λα βειηησζεί ζε θάηη απφ φια απηά. Ίζα ίζα κε 

απηή ηε ζπκπεξηθνξά πνπ παξνπζηάδεη ν παηέξαο ηνπ, ηνλ θάλεη λα ληψζεη αθφκε πην 

απνκνλσκέλν, λα θιείλεηαη ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα κελ ζέιεη λα έξζεη ζε επαθή κε 

άιινπο αλζξψπνπο, λα ζπλεξγαζηεί θαη λα επηθνηλσλήζεη κε θάπνηνλ. Σν παηδί δελ 

επηθνηλσλεί». 

ΜΦ: «Ση ζα πξνηείλαηε εζείο ζαλ ιχζε εθηφο απφ ηελ ππνζηήξημε απηή πνπ παξέρεηε 

ζην παηδί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιείνπ; Ση άιιν πηζηεχεηε φηη ζα κπνξνχζε λα γίλεη 

γηα λα δηεπθνιπλζεί ε έληαμε ηνπ καζεηή;» 

ΔΠ: «Πέξα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θάλσ θαη εγψ θαη φινη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ 

ζρνιείνπ, νη νπνίνη βνεζνχλ απηή ηε θαηάζηαζε, πηζηεχσ πσο ην παηδί ζα κπνξέζεη 

λα βνεζεζεί εάλ εκπιαθεί ζε εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο π.ρ. ζε θάπνην άζιεκα θαη 

γεληθά ζε νηηδήπνηε έρεη λα θάλεη επαθή κε θφζκν, κε νκάδα αθελφο γηα λα κελ 

ζπαηαιά ην ρξφλν ηνπ κφλν ηνπ ζηνπο δξφκνπο -πνπ είλαη ην ρεηξφηεξν πηζηεχσ γηα 

έλα παηδί ειηθίαο 10-11 ρξνλψλ- αθεηέξνπ εάλ εληαρζεί ζε νκάδεο ζα απνθηήζεη 

θίινπο, ζα απνθηήζεη θίινπο θαη ζα κάζεη λα ζπλαλαζηξέθεηαη κε άιινπο θαη φιν 

απηφ ζα βειηηψζεη ηηο θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπ δεμηφηεηεο. Γηφηη έλα 

παηδί ηφζν κηθξφ απηφ πηζηεχσ φηη έρεη αλάγθε θαη εθφζνλ ε νηθνγέλεηα δελ κπνξεί 

λα ηνπ θαιχςεη απηέο ηηο αλάγθεο κπνξεί λα ηηο θαιχςεη κέζσ ησλ θίισλ, ηεο παξέαο 

θαη άιισλ ζρέζεσλ πνπ ζα απνθηήζεη». 

ΜΦ: «Άξα ζεσξείηε φηη ε δηδαζθαιία ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ κπνξεί λα 

βνεζήζεη ηνλ καζεηή λα δηαρεηξίδεηαη ζσζηά ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ;» 

ΔΠ: «Ναη, πηζηεχσ πσο κπνξεί γηαηί εάλ ην παηδί κάζεη λα ζπλαλαζηξέθεηαη θαη 

αιιειεπηδξά κε ζσζηφ ηξφπν κε ηνπο γχξσ ηνπ, πξάγκα ην νπνίν δελ ην θάλεη αθφκε 

ζα κπνξέζεη λα απνθηήζεη κηα παξέα, θίινπο θαη ζα θάλεη ν,ηη θάλεη έλα άιιν παηδί 

ζηελ ειηθία ηνπ». 

ΜΦ: «ε απηή ηε θαηεχζπλζε ηη κπνξείηε λα θάλεηε, ηη κπνξείηε λα πξνηείλεηε θαη 

ζηνπο ππφινηπνπο ζπλαδέιθνπο;» 

ΔΠ: «Δκείο απηφ πνπ πξνζπαζνχκε κε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα θάλνπκε απφ 

ηελ αξρή ηεο ρξνληάο είλαη λα εληάζζνπκε ηνλ καζεηή ζε νκάδεο θαη ζηα καζήκαηα 



118 

 

ηεο Γιψζζαο θαη ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ζηα καζήκαηα ηεο Μνπζηθήο, ηεο Θεαηξηθήο 

αγσγήο, ηεο Γπκλαζηηθήο πξνθεηκέλνπ λα ζπλεξγάδεηαη κε ηα παηδηά  γηα λα έξρεηαη 

πην θνληά κε απηά, λα ληψζεη φηη είλαη κέινο ηεο νκάδαο, φηη αλήθεη θάπνπ ην φηη ηα 

παηδηά ηνλ ζέινπλ θαη φηη φινη εκείο δελ ηνλ αληηκεησπίδνπκε σο θάηη δηαθνξεηηθφ 

ζην ζρνιείν αιιά σο έλα παηδί ην νπνίν λαη κελ ζέιεη κηα βνήζεηα δηαζέηνπκε φκσο 

φιε ηελ θαιή δηάζεζε λα ηνπ ηελ πξνζθέξνπκε πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε 

θαηάζηαζή ηνπ. Πηζηεχσ ζε βάζνο ρξφλνπ ζα θαλεί θάπνηα βειηίσζε έπεηηα απφ φιεο 

απηέο ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θάλνπκε εδψ θαη ηφζνπο κήλεο. Ήδε ην παηδί έρεη αξρίζεη 

λα κπαίλεη ζε νκάδεο παξφιν πνπ κπνξεί θακηά θνξά λα αληηδξά σζηφζν 

ζπλεξγάδεηαη κε ηα παηδηά, ηδηαίηεξα εάλ είλαη θάηη πνπ ηνλ ελδηαθέξεη, νπφηε 

παξαηεξνχκε φηη ιεηηνπξγεί ζεηηθά φιν απηφ θαη φηη επδνθηκνχλ νη πξνζπάζεηέο 

καο». 

ΜΦ: «Σέινο κπνξείηε επζχλνληα λα αλαθέξεηαη ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο ηνπ 

ηνρεπκέλνπ Αηνκηθνχ Γηαθνξνπνηεκέλνπ θαη Δληαμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο 

Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε ηε θεηηλή ρξνληά γηα ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν καζεηή;» 

ΔΠ: «Μάιηζηα. Οη δηδαθηηθνί ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηε θεηηλή ρξνληά φζνλ 

αθνξά ηνλ γλσζηηθφ ηνκέα είλαη λα κπνξεί γξάθεη έλα κηθξφ θείκελν κφλνο ηνπ 

απηφλνκα κε αξρή, κέζε θαη ηέινο, λα βγάδεη λφεκα απφ απηφ λα κελ παξαιείπεη 

γξάκκαηα θαη γεληθφηεξα λα ηεξεί ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο γξαθήο. Σν ίδην θαη ζηελ 

αλάγλσζε λα κπνξεί λα δηαβάδεη έλα θείκελν θαη λα θαηαιαβαίλεη ην λφεκά ηνπ γηαηί 

πξνο ην παξφλ δηαβάδεη κε πάξα πνιχ αξγφ ξπζκφ ράλνληάο ην λφεκα. Άξα λα κπνξεί 

λα θαηαιαβαίλεη ηη δηαβάδεη. ζνλ αθνξά ηα Μαζεκαηηθά λα κπνξεί λα θάλεη ηηο 

βαζηθέο αξηζκεηηθέο πξάμεηο ηεο πξφζζεζεο, ηεο αθαίξεζεο, ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ 

θαη ηεο δηαίξεζεο έζησ θαη κε κηθξνχο εχθνινπο αξηζκνχο, λα κάζεη θαη ηε 

πξνπαίδεηα πνπ ηνπ είλαη ρξήζηκε γηα ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ. Δπίζεο λα κάζεη λα 

αλαγλσξίδεη ηα ραξηνλνκίζκαηα θαη λα κπνξεί λα θαηαιάβεη ηελ αμία ηνπο γηα ην πσο 

λα ηα ρξεζηκνπνηεί δηφηη είλαη πνιχ βαζηθφ θαη ζα ην ρξεηαζηεί ζηε δσή ηνπ. ζνλ 

αθνξά ηνλ γλσζηηθφ ηνκέα απηνί είλαη βαζηθνί δηδαθηηθνί ζηφρνη. Βέβαηα ε κεγάιε 

καο πξνζνρή επηθεληξψλεηαη ζηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ 

γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ πξνθεηκέλνπ λα κάζεη ην παηδί λα 

ζπλεξγάδεηαη, λα απνθηήζεη θίινπο, λα αιιειεπηδξά κε ηνπο άιινπο. Δπίζεο θάηη 

πνιχ ζεκαληηθφ είλαη λα κάζεη ην παηδί λα ηεξεί ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο. Γηα παξάδεηγκα 
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πξέπεη λα κάζεη λα έξρεηαη θαη λα θεχγεη απφ ην ζρνιείν ζηελ ψξα ηνπ, φηαλ ζα 

ρηππάεη ην θνπδνχλη λα κπαίλεη κέζα ζηε ηάμε παξφιν πνπ ην κάζεκα πνπ έρεη 

κπνξεί λα κελ ηνπ αξέζεη. Δίλαη θάπνηνη βαζηθνί δειαδή θαλφλεο πνπ ην παηδί κέρξη 

θέηνο απφ ηελ αξρή ηεο ρξνληάο δελ ηνπο ήμεξε. Γελ είρε βξεζεί θάπνηνο λα ηνπ πεη 

μέξεηο απηφ πξέπεη λα ην θάλεηο γηαηί ην θάλνπκε φινη καο, είλαη θάπνηνη θαλφλεο πνπ 

ηνπο εθαξκφδνπκε φινη γηα λα θπιά θαιά ην ζρνιείν. Απηά ηα πξάγκαηα ινηπφλ 

πηζηεχσ φηη πξέπεη λα ηα κάζεη γηαηί δελ ζα κπνξέζεη αιιηψο λα δήζεη αξκνληθά, ζα 

ππάξρνπλ ζπλέρεηα εληάζεηο θαη πξνβιήκαηα θαη απηφ δελ ζα είλαη θαιφ νχηε γηα ην 

ςπρηζκφ ηνπ νχηε γηα ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ. 

ΜΦ: «Πηζηεχεηε φηη ν Γηψξγνο ρξεηάδεηαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε γηα φινπο ηνπο 

παξαπάλσ ιφγνπο;» 

ΔΠ: «Ναη, πηζηεχσ φηη ρξεηάδεηαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε θαζψο αλ ηελ είρε κέρξη 

ηψξα ζα ήηαλ πνιχ δηαθνξεηηθή ε εηθφλα ηνπ. Σν παηδί άιισζηε φπσο αλαθέξεη θαη ε 

δηάγλσζή ηνπ έρεη θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο, νπφηε δελ πηζηεχσ φηη ππάξρεη 

εηδηθφηεξνο άλζξσπνο  εθηφο απφ ηνλ ςπρνιφγν λα βνεζήζεη ζε απηή ηε 

θαηεχζπλζε». 

ΜΦ: «Γηαηί δελ ιακβάλεη πηζηεχεηε ςπρνινγηθή ππνζηήξημε;» 

ΔΠ: «Δθηφο ζρνιείνπ ππνζηήξημε δελ ζα κπνξνχζε αθελφο δηφηη ν παηέξαο ηνπ δελ 

δείρλεη δηάζεζε θαη ελδηαθέξνλ αθεηέξνπ δελ ππάξρεη θαη ε νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα. 

Χζηφζν έρνπκε κηα δπλαηφηεηα ζην ζρνιείν αθνχ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα κηα 

θνηλσληθή ιεηηνπξγφο θαη κηα ςπρνιφγνο επηζθέπηνληαη ην ζρνιείν καο. Παξφια 

απηά ε ςπρνιφγνο πνπ επηζθέπηεηαη ην ζρνιείν καο δελ ζπκθσλεί λα ππνζηεξίμεη ην 

ζπγθεθξηκέλν καζεηή γηα δηθνχο ηεο ιφγνπο, πξάγκα πνπ είλαη ιππεξφ θαη δελ 

κπνξνχκε λα θάλνπκε θάηη πάλσ ζε απηφ». 

ΜΦ: «αο επραξηζηψ πνιχ». 

 

πλέληεπμε κε εθπαηδεπηηθό ηκήκαηνο έληαμεο 

ΜΦ: «Δίζηε ε εθπαηδεπηηθφο ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο ζαο επραξηζηψ πνιχ γηα ην ρξφλν 

πνπ δηαζέηεηε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο ζπλέληεπμεο ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ. Θα 

ήζεια ζήκεξα λα κηιήζνπκε γηα ην Γηψξγν. Καηά ηε γλψκε ζαο πνηα είλαη ε 

βαζηθφηεξε δπζθνιία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζεηή;» 

ΔΣΔ: «Ο Γηψξγνο παξνπζηάδεη γλσζηηθά ειιείκαηα ηφζν ζηα πξσηεχνληα καζήκαηα 

ηεο Γιψζζαο θαη ησλ Μαζεκαηηθψλ φζν θαη ζηα δεπηεξεχνληα, δεδνκέλνπ φηη δελ 

δηδάζθεηαη ηα καζήκαηα πνπ δηδάθνληαη ηα παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπ. πγθεθξηκέλα, 
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δπζθνιεχεηαη ζηελ αλάγλσζε, ηε γξαθή θαη ηε θαηαλφεζε θεηκέλσλ ζηε Γιψζζα, 

ελψ ζηα Μαζεκαηηθά γλσξίδεη κφλν πξφζζεζε θαη αθαίξεζε. Χζηφζν, ε κεγαιχηεξε 

δπζθνιία ηνπ Γηψξγνπ θαηά ηε γλψκε κνπ έγθεηηαη ζηηο θνηλσληθέο ηνπ δεμηφηεηεο 

θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ. Ζ απνπζία θαηαλφεζεο θαη εθαξκνγήο 

θαλφλσλ θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο δπζρεξαίλνπλ ηελ έληαμή ηνπ ζηε ηάμε θαη ζην 

ζρνιείν γεληθφηεξα. Αθφκε, νη εθξήμεηο ζπκνχ, ε επαιψηεηα θαη ε επεξεζηζηφηεηά 

ηνπ εκπνδίδνπλ ηνλ καζεηή λα κάζεη λα εθαξκφδεη νξζνχο ηξφπνπο δηαρείξηζεο ησλ 

έθξπζκσλ θαηαζηάζεσλ». 

ΜΦ: «Σελ πεξζηλή ρξνληά πνπ θνηηνχζε ζην ηκήκα έληαμεο καδί ζαο, ηη ζηφρνπο 

είραηε ζέζεη γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν καζεηή;» 

ETE: «Ζ πεξζηλή ρξνληά, ήηαλ κηα δχζθνιε πεξίνδνο ηφζν γηα ηνλ ίδην ηνλ καζεηή 

φζν θαη γηα εκάο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Οη δηδαθηηθνί ζηφρνη πνπ είρακε ζέζεη κέρξη 

θαη ην πξψην εμάκελν ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ήηαλ λα θαηαθέξεη ν καζεηήο λα έξρεηαη 

ζην ζρνιείν θαη λα κπαίλεη ζηε ηάμε, δηφηη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θαζφηαλ κφλνο 

ηνπ ζην πξναχιην, αξλνχκελνο λα εηζέιζεη ζηελ αίζνπζα. Αθφκε θαη φηαλ έκπαηλε 

ζηε ηάμε κεηά απφ ιίγε ψξα θαη ηδηαίηεξα φηαλ δελ ηνπ άξεζε ή δπζθνιεπφηαλ ζε 

θάηη έπεθηε ζην πάησκα φπνπ θαη θάζνηαλ γηα κεξηθά ιεπηά. Απφ ην δεχηεξν 

εμάκελν επηδηψρηεθε νπζηαζηηθά ζαλ δηδαθηηθφο ζηφρνο  λα ελδηαθεξζεί ην παηδί γηα 

ηε κάζεζε. Ο παξαπάλσ ζηφρνο πινπνηήζεθε θπξίσο κε παηδαγσγηθά παηρλίδηα ή 

επηηξαπέδηα θαη αθήγεζε κηθξψλ παξακπζηψλ ή ηζηνξηψλ απφ εκέλα. 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ πνιιά εθπαηδεπηηθά πιηθά φπσο ηεηξάδηα πξψηεο γξαθήο, ρξήζε 

εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ ζηνλ ππνινγηζηή, ζηνλ νπνίν έρεη έθεζε θαη πνιιέο 

εθπαηδεπηηθέο θάξηεο». 

ΜΦ: «Γηαηί θαηά ηε γλψκε ζαο πξνηάζεθε παξνρή παξάιιειεο ζηήξημεο γηα ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν καζεηή;» 

ΔΣΔ: «Σφζν εγψ φζν θαη ν ππφινηπνο ζχιινγνο δηδαζθφλησλ ζπδεηήζακε κε ηνλ 

δηεπζπληή ηε παξνρή ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο γηα ην Γηψξγν, δεδνκέλνπ φηη δελ 

πξνζαξκνδφηαλ ζην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο ή εάλ πξνζαξκνδφηαλ 

παξέκελε πξνζθνιιεκέλνο αξλνχκελνο λα θχγεη. Γηα παξάδεηγκα, ζην ηκήκα έληαμεο 

εξρφηαλ πνιιά παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο αλά ψξα. Ο Γηψξγνο δελ 

ήζειε λα θχγεη, εκπνδίδνληαο εκέλα θαη ηα ππφινηπα παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο λα δνπιέςνπκε. Ο δηεπζπληήο ζπκθψλεζε θαη κεηά απφ ηελ έγθξηζε θαη απφ 

ην ΚΔΓΓΤ ηεο πεξηνρήο καο πξνρψξεζαλ νη δηαδηθαζίεο αίηεζεο παξάιιειεο 

ζηήξημεο γηα ην Γηψξγν. 
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ΜΦ: «Πηζηεχεηε φηη ν Γηψξγνο έρεη ζεκεηψζεη πξφνδν ζε θάπνηνλ ηνκέα θέηνο θαη 

εάλ λαη ζε πνηνλ;» 

ΔΣΔ: «Ναη, λνκίδσ φηη ζηνλ γλσζηηθφ ηνκέα έρεη βειηησζεί ε αλαγλσζηηθή ηνπ 

ηθαλφηεηα απφ πέξπζη. Απηφ ην δηαπίζησζα φηαλ κηα κέξα είρε μεθχγεη απφ ηε γεληθή 

ηνπ ηάμε επεηδή δελ ηνλ ελδηέθεξε εθείλν πνπ έθαλαλ εθείλε ηελ ψξα, ήξζε ζην 

ηκήκα έληαμεο δεηψληαο κνπ λα ηνπ δψζσ θάηη λα δηαβάζεη. Αληαπνθξίζεθε πνιχ 

ηθαλνπνηεηηθά δηαβάδνληαο κάιηζηα κεγάιν αξηζκφ πξνηάζεσλ ζε ζρέζε κε ηε 

πεξζηλή ρξνληά πνπ αξλνχληαλ θαηεγνξεκαηηθά λα δηαβάζεη παξά κφλν λα ηνπ 

αθεγνχκαζηε εκείο ηζηνξίεο θαη παξακχζηα. ην ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα παξφιν πνπ 

έρεη θαηαθέξεη λα εθθξάδεη πιένλ απηφ πνπ ηνλ ελνριεί, δελ δηαρεηξίδεηαη απηφ ην 

ζπκφ κε ζεκηηφ ηξφπν αιιά κε πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά. ην θνηλσληθφ ηνκέα 

παξακέλνπλ δπζηπρψο πνιιέο δπζθνιίεο φπσο νη ζπρλέο απνπζίεο απφ ην ζρνιείν, ε 

θαζεκεξηλή αξγνπνξία, ε άξλεζε πξνζέιεπζεο ζηε γεληθή ηάμε ζε κάζεκα πνπ δελ 

ηνπ αξέζεη ή φηαλ δελ ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο 

θαη γεληθφηεξα ε έιιεηςε θαλφλσλ θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο. 

ΜΦ: «πλεξγάδεζηε κε ηελ εθπαηδεπηηθφ ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο αιιά θαη κε ηνπο 

ππφινηπνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ ηνπ καζεηή;» 

ΔΣΔ: «Ναη, ζπλεξγαδφκαζηε ηφζν κε ηελ εθπαηδεπηηθφ ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο φζν 

θαη κε ηνπο ππφινηπνπο ζπλαδέιθνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ ηνπ 

καζεηή θαζψο θαη κε ηε ζχκβνπιν εηδηθήο αγσγήο, ε νπνία έρεη πξνηείλεη έλα 

ζηνρεπκέλν, αηνκηθφ, δηαθνξνπνηεκέλν θαη εληαμηαθφ πξφγξακκα γηα ην Γηψξγν. 

Απηφ πεξηιακβάλεη κηα επειημία σο πξνο ην πεξηβάιινλ κε ηελ έλλνηα φηη κπνξεί 

θάζε εμάκελν λα αιιάδεη ηκήκα. Υξεζηκνπνηνχληαη ελαιιαθηηθνί ηξφπνη 

δηδαζθαιίαο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν καζεηή πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζνπλ ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ φπσο επηηξαπέδηα παηρλίδηα, θάξηεο, εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θπξίσο 

φκσο εθαξκφδεηαη ε άκεζε δηδαζθαιία. 

ΜΦ: «Πνηά άιιε ελέξγεηα ζα κπνξνχζε λα πινπνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί ν 

καζεηήο ζηε γεληθή ηάμε ηνπ ζρνιείνπ;» 

ΔΣΔ: «Απηφ πνπ πηζηεχσ φηη ρξεηάδεηαη ηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή ηφζν ν καζεηήο φζν 

θαη εκείο νη εθπαηδεπηηθνί είλαη λα ιάβεη κηα ςπρνινγηθή ππνζηήξημε θαη ν ίδηνο θαη ν 

παηέξαο ηνπ είηε απφ ηε ζρνιηθή ςπρνιφγν πνπ επηζθέπηεηαη κηα θνξά ηελ εβδνκάδα 

ην ζρνιείν καο ή απφ ηνπο ςπρνιφγνπο ηνπ δήκνπ. Παξφιν πνπ εκείο νη 

εθπαηδεπηηθνί θάλνπκε θηιφηηκεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ έληαμε ηνπ καζεηή ζην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, κε ηε κεηάβαζή ηνπ ζην ζπίηη θαίλεηαη φηη απηέο νη πξνζπάζεηεο 
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θαηαξξίπηνληαη θαη γθξεκίδνληαη. Υξεηάδεηαη κηα ζηαζεξή γξακκή θαηά ηε γλψκε 

κνπ θαη απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη απφ ην ζρνιείν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ 

ηνπ καζεηή, δεδνκέλνπ φηη ηα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα μεθηλνχλ απφ ηελ νηθνγέλεηα 

θαη θαηαιήγνπλ ζε απηή. Δάλ ν παηέξαο ηνπ παηδηνχ ελδηαθεξζεί γηα ηελ θαηάζηαζε 

ηνπ γηνχ ηνπ θαη πξνζπαζήζεη λα βειηηψζεη ηελ αξλεηηθή ηνπ ζηάζε απέλαληη ζηνπο 

θνηλσληθνχο θαλφλεο ηνπ ζρνιείνπ, απηή ε ελέξγεηα κπνξεί λα ζεκαηνδνηήζεη κηα 

απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ δπζθνιηψλ ηνπ παηδηνχ απφ φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο. Σαπηφρξνλα, κε ην ελδηαθέξνλ θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ γνλέα ζηηο 

δπζθνιίεο ηνπ καζεηή, ελδέρεηαη λα βειηησζεί θαη ην απηνζπλαίζζεκα ηνπ παηδηνχ». 

 

πλέληεπμε κε ηελ εθπαηδεπηηθό ηεο γεληθήο ηάμεο 

ΜΦ: «Καιεκέξα θαη θαιή εβδνκάδα, ζαο επραξηζηψ πνιχ γηα ην ρξφλν πνπ 

αθηεξψλεηε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπλέληεπμεο ζηα πιαίζηα ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. Θα ήζεια λα κηιήζνπκε γηα ην Γηψξγν, ηνλ νπνίν 

ππνζηεξίδεηαη ζηα πιαίζηα ηεο γεληθήο ηάμεο, ζην Δ’2. Καηά ηε γλψκε ζαο πνηά είλαη 

ε βαζηθφηεξε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδεη ν Γηψξγνο;». 

ΔΓΣ: «Καιεκέξα θαη απφ κέλα. Ζ βαζηθφηεξε δπζθνιία είλαη φηη έρεη κάζεη λα είλαη 

έμσ θαη δελ κπνξεί λα θιεηζηεί κέζα ζηνπο ηέζζεξηο ηνίρνπο ηεο ηάμεο, έρεη κάζεη λα 

γπξλάεη, είλαη αιιηψο ζπλεζηζκέλνο θαη λνκίδσ φηη είλαη δχζθνιν λα θιεηζηεί ζε κηα 

ηάμε θαη λα ζπγθεληξσζεί ζε θάηη καζεζηαθφ. Θέιεη ζπλερψο λα ηξαβάεη ηελ 

πξνζνρή θαη ζπλερψο λα θάλεη θάηη λα ηνλ πξνζέμεηο». 

ΜΦ: «Μάιηζηα. Πσο λνκίδεηε φηη δηαρεηξίδεηαη ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ ν 

ζπγθεθξηκέλνο καζεηήο θαη πσο απηφ επεξεάδεη ηελ καζεζηαθή ηνπ εηνηκφηεηα;» 

ΔΓΣ: «Ννκίδσ φηη δελ ελδηαθέξεηαη θαζφινπ γηα ηα καζεζηαθέο ηνπ ππνρξεψζεηο γηα 

ην ζρνιείν, ν ειεχζεξνο ρξφλνο ηνπ πεξλά κε ην γπξλά έμσ αλεμέιεγθηα. Καη γηα 

απηφ αξγεί λα μππλήζεη ην πξσί, λα έξζεη ζρνιείν δηφηη δελ ελδηαθέξεηαη θαζφινπ. 

Άξα πηζηεχσ φηη δηαρεηξίδεηαη αξλεηηθά ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ». 

ΜΦ: «Με πνηνπο ηξφπνπο επηδηψμαηε εζείο λα εληάμεηε ηνλ καζεηή ζηε γεληθή ζαο 

ηάμε;» 

ΔΓΣ: «Γίλνληαο θάπνηεο ηδηαίηεξεο δξαζηεξηφηεηεο νκαδηθέο θπξίσο θαη γεληθά θάηη 

πνπ ζα ηνπ θηλήζεη ηελ πεξηέξγεηα θαη ην ελδηαθέξνλ». 

ΜΦ: «Αληαπνθξίζεθε ζηηο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο;» 

ΔΓΣ: «Αληαπνθξίλεηαη αιιά γηα ιίγν κεηά ζεθψλεηαη πάιη θαη ζέιεη λα βγεη έμσ». 
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ΜΦ: «Δζείο πηζηεχεηε απφ ηελ εκπεηξία ζαο φηη είλαη εθηθηφ λα δηδάμνπκε καζεηέο 

κε θαη ρσξίο δπζθνιίεο ζηελ ίδηα ηάμε;» 

ΔΓΣ: «Γελ είλαη εθηθηφ θαηά ηε γλψκε κνπ φρη. Δίλαη πάξα πνιχ δχζθνιν, δελ 

λνκίδσ φηη είλαη εθηθηφ, ρξεηάδνληαη εηδηθή κεηαρείξηζε». 

ΜΦ: «Άξα πηζηεχεηε φηη είλαη θαη δχζθνιν λα δηαηεξεζεί ε πεηζαξρία ζηε ζρνιηθή 

ηάμε φηαλ ζπλππάξρνπλ παηδηά κε θαη ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο;» 

ΔΓΣ: «ίγνπξα είλαη πάξα πνιχ δχζθνιν, δελ είλαη θαζφινπ εχθνιν δελ ππάξρεη 

πεηζαξρία». 

ΜΦ: «Οη δάζθαινη ηεο γεληθήο αγσγήο ηέινο ζεσξείηε φηη κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ 

ζηελ ίδηα ηάμε καζεηέο κε θαη ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή ζεσξείηαη 

απαξαίηεηε ηελ ππνζηήξημε απφ εηδηθνχο παηδαγσγνχο φπσο ε εθπαηδεπηηθφο ηεο 

παξάιιειεο ζηήξημεο πνπ δέρεηαη ν Γηψξγνο;» 

ΔΓΣ: «Μέρξη έλα ζεκείν φηαλ είλαη ε θαηάζηαζε πην ειαθξηά θαη εχθνιε ίζσο λα 

κπνξνχλ λα ηε δηαρεηξηζηνχλ αιιά απφ έλα ζεκείν θαη κεηά δελ κπνξνχλ λα ηε 

δηαρεηξηζηνχλ. Γειαδή ηε πεξίπησζε ηνπ Γηψξγνπ δελ κπνξεί λα ηε δηαρεηξηζηεί 

θαλείο κέζα ζηε ηάμε, ρξεηάδεηαη εηδηθή παηδαγσγφ νπσζδήπνηε». 

ΜΦ: «Χξαία, ζαο επραξηζηψ πνιχ θαιή ζπλέρεηα ζηελ ππνζηήξημε ηνπ Γηψξγνπ». 

ΔΓΣ: «Καη εγψ επραξηζηψ λα είζηε θαιά». 

 

πλέληεπμε κε ην γπκλαζηή ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ 

ΜΦ: «Κχξηε Γηψξγν θαιεκέξα, ζαο επραξηζηψ πνιχ πνπ δερηήθαηε λα ζπλαληεζνχκε 

λα κηιήζνπκε γηα ην Γηψξγν. Δίζηε ν γπκλαζηήο πνπ ηνλ ππνζηεξίδεη ζην κάζεκα ηεο 

θπζηθήο αγσγήο, γηα απηφ θαη ζα ήζεια λα ζαο θάλσ κεξηθέο εξσηήζεηο. Αξρηθά, ζα 

ήζεια λα ζαο ξσηήζσ, θαηά ηε γλψκε ζαο πνηά είλαη ε βαζηθφηεξε δπζθνιία πνπ 

αληηκεησπίδεη ν Γηψξγνο;» 

Γ: «Ζ βαζηθφηεξε δπζθνιία ηνπ πηζηεχσ είλαη ε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηα ππφινηπα 

παηδηά. πλέρεηα έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε, επηδεηψληαο ηελ πξνζνρή απφ ηα παηδηά κε 

έλα ηξφπν κε απνδεθηφ απφ ηα άιια. Δίλαη πνιιέο θνξέο απηαξρηθφο, κε απνηέιεζκα 

λα κελ αξέζεη ζηα ππφινηπα παηδηά θαη λα ηνλ δηψρλνπλ απφ ηελ παξέα ηνπο». 

ΜΦ: «Πηζηεχεηε φηη ν Γηψξγνο παξνπζηάδεη έιιεηκκα ζηηο θνηλσληθέο ηνπ 

δεμηφηεηεο;» 

Γ: «Ναη φπσο είπα θαη πξηλ ζέιεη λα επηβάιιεη ην δηθφ ηνπ, ελψ ηνπ αξέζεη ε παξέα, 

φηαλ είλαη ραιαξφο θαη κηιήζεηο καδί ηνπ είλαη επράξηζηνο αιιά πάληα πηζηεχσ ζην 

πίζσ κέξνο ηνπ κπαινχ ηνπ έρεη πσο απηφο ζα επηβιεζεί ζηε παξέα θαη απηφ δελ 
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αξέζεη ζηα ππφινηπα παηδηά φηαλ ην θαηαιαβαίλνπλ, γηα απηφ θαη δελ ηνλ ζέινπλ ζηε 

παξέα ηνπο». 

ΜΦ: «Γειαδή δελ γλσξίδεη πψο λα πξνζεγγίδεη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ;» 

Γ: «Ναη, δελ μέξεη, έρεη ζπλέρεηα ζην πίζσ κέξνο ηνπ κπαινχ ηνπ πσο ζα ηε “θέξεη” 

ζηνπο ππφινηπνπο, δελ είλαη ζπλεξγάζηκνο κέζα ζηε παξέα, δελ ζα δψζεη ηνλ εαπηφ 

ηνπ γηα ηε παξέα, ζα θνηηάεη ζπλέρεηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ απφ 

ηελ ππφινηπε παξέα. Απηφ είλαη ζέκα θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο. Γελ γλσξίδεη πψο 

λα ζπκπεξηθεξζεί ζην ζχλνιν, ζηε παξέα». 

ΜΦ: «Σελ ψξα ηνπ καζήκαηνο ηεο θπζηθήο αγσγήο γπκλάδεηαη θαλνληθά κε ηα 

ππφινηπα παηδηά;» 

Γ: «Απηφ πνπ είπακε πξηλ ην έρεη θαη ζην κάζεκα δειαδή πάληνηε ζέιεη λα είλαη ην 

επίθεληξν ηεο πξνζνρήο. Ξεθηλψληαο ην κάζεκα, ζα θάλεη νηηδήπνηε γηα λα ηξαβήμεη 

ηελ πξνζνρή θαη ηε δηθή κνπ θαη ησλ παηδηψλ, κε απνηέιεζκα πνιιέο θνξέο λα κελ 

γίλεηαη κάζεκα. ηαλ κεηά απφ ζπδήηεζε κπαίλεη ζηε δηαδηθαζία ησλ θαλφλσλ ηνπ 

καζήκαηνο, απηφ είλαη γηα πνιχ ιίγν γηαηί πάιη ζα βξεη έλα ηξφπν λα αλαζηαηψζεη ην 

κάζεκα θαη λα γίλεη ην επίθεληξν ηεο ηάμεο κε απνηέιεζκα πνιιέο θνξέο λα κελ 

ζπκκεηέρεη νπζηαζηηθά ζην κάζεκα». 

ΜΦ: «Άξα δελ ππαθνχεη νχηε ζπκκεηέρεη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ γίλνληαη;» 

Γ: «ρη, φρη θαη φηαλ απηφ γίλεηαη, γίλεηαη γηα πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα γηα 5-10 

ιεπηά, δελ αληέρεη παξαπάλσ λα θάλεη φ,ηη θάλνπλ ηα άιια παηδηά ζε νπνηνδήπνηε 

αληηθείκελν. πρλά απνζχξεηαη κφλνο ηνπ ή κπαίλεη ζην ηέινο θαη ελνριεί ηα 

ππφινηπα παηδηά, μαλακπαίλεη θαη θάλεη κηα άζθεζε φπνηε ζέιεη πάιη γηα λα θεξδίζεη 

ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ. Αλ θαη έρνπκε θάλεη πνιιέο πξνζπάζεηεο θαη ζπδεηήζεηο 

πάλσ ζε απηφ ζην λα ζπκκεηέρεη πεξηζζφηεξν ζην κάζεκα, ν Γηψξγνο ζέιεη λα θάλεη 

ζπλέρεηα απηφ πνπ ζεσξεί απηφο φηη είλαη ζσζηφ. Πφζν κάιινλ φηαλ πξνζπαζνχκε 

απζηεξά λα ηνλ εληάμνπκε κέζα ζην κάζεκα, απηφ είλαη φ,ηη ρεηξφηεξν απφ ν,ηη έρσ 

αληηιεθζεί. Γελ ηνπ αξέζεη θαζφινπ, κε απνηέιεζκα πνιιέο θνξέο λα βξίδεη θαη 

ζπκκαζεηέο ηνπ θαη εκέλα ηνλ ίδην». 

ΜΦ: «νβαξά, ζαο έρεη πξνζβάιιεη;» 

Γ: «Καη εκέλα έρεη πξνζβάιιεη θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Απηφ ζπλέβαηλε θπξίσο 

ζηηο αξρέο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, ηψξα είλαη πην ήξεκνο κε θάπνηεο εμάξζεηο πξηλ ην 

Πάζρα. Μεηά ν Πάζρα είλαη πάιη πην ήζπρνο θαη ζπλεξγάζηκνο». 

ΜΦ: «Δζείο πψο έρεηε πξνζπαζήζεη λα ηνλ πξνζεγγίζεηε;» 
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Γ: «Πάληνηε φπνηε μεθηλάεη ε ζρνιηθή ρξνληά, βάδνπκε θάπνηνπο θαλφλεο 

ζπκπεξηθνξάο ζην πψο ζα ζπκπεξηθεξφκαζηε ν έλαο ηνλ άιιν, ηφζν εγψ απέλαληη 

ζηα παηδηά φζν θαη απηά απέλαληί κνπ ή αλάκεζά ηνπο. Θέηνπκε ινηπφλ νξηζκέλνπο 

θαλφλεο. Απφ ηελ αξρή ν Γηψξγνο, ν νπνίνο φπσο είπα θαη πξηλ ζηελ αξρή ηεο 

ζρνιηθήο ρξνληάο ήηαλ πάξα πνιχ αληηδξαζηηθφο. ηα ειάρηζηα καζήκαηα πνπ 

ήκαζηαλ ζηελ αίζνπζα, δελ θάζνηαλ πνηέ ζηε ζέζε ηνπ θαη πνιιέο θνξέο ήζειε λα 

βγεη απφ ηελ αίζνπζα. Δπεηδή είλαη ε πξψηε κνπ ρξνληά ζε απηφ ην ζρνιείν, κίιεζα 

θαη κε ηνλ δηεπζπληή θαη κε ηνπο άιινπο ζπλαδέιθνπο. Μνπ είπαλ γηα ηελ πεξίπησζε 

ηνπ Γηψξγνπ θαη πξνζπάζεζα κε πνιχ θνπβέληα θπξίσο ζηα θελά κνπ φηαλ ηνλ 

έβιεπα πνπ μέθεπγε απφ ηηο ηάμεηο ή ζηα δηαιιείκκαηα, ηνλ έπηαλα θαη πξνζπαζνχζα 

λα βξσ θάπνην ελδηαθέξνλ πνπ έρεη ν Γηψξγνο γηα λα παηήζσ πάλσ ζε απηφ θαη λα 

δνπιέςσ καδί ηνπ. Απηφ ειάρηζηεο θνξέο ην θαηάθεξα. Μεξηθέο θνξέο κε πην 

απζηεξφ ηφλν, αιιά γξήγνξα αληηιήθζεθα φηη απηφ δελ νδεγεί πνπζελά κε ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν καζεηή δηφηη γίλνληαλ νινέλα θαη πην αληηδξαζηηθφο αιιά ην θαθφ κε 

ην Γηψξγν φπσο είπακε θαη πξηλ είλαη φηη δελ ζέιεη λα κπεη ζε “θαινχπηα”, ζηνπο 

θαλφλεο δειαδή πνπ βάδνπκε ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ή ζην κάζεκα φπνηε 

απηφ μεθηλά, πνπ πεξηγξάθσ ηη ζα θάλνπκε, πψο ζα ην θάλνπκε, ν Γηψξγνο δελ 

αληαπνθξίλεηαη κε ηίπνηα νχηε κε ην θαιφ δειαδή κε ηελ θνπβέληα νχηε κε ην θαθφ. 

Πξνζπάζεζα πνιιέο θνξέο, ζην αληηθείκελν πνπ είρακε λα δσ ηη ηνλ επραξηζηεί 

πεξηζζφηεξν, ψζηε λα κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ν Γηψξγνο. Σν θαηάθεξα θαη πηζηεχσ 

πνιιέο θνξέο απφ ηα πξάγκαηα πνπ έρνπκε λα θάλνπκε ηα θαηάθεξλε θαη ν Γηψξγνο 

παξφιν πνπ νξηζκέλα πξάγκαηα πνπ κπνξνχζε λα ηα θάλεη φπσο ην ζνπη ζην 

κπάζθεη ή ηελ ληξίκπια ζην πνδφζθαηξν, δελ ηα έθαλε, έθαλε θάηη άιιν κφλν θαη 

κφλν γηα λα πξνθαιέζεη πάιη ην ελδηαθέξνλ ηεο παξέαο, έζησ θαη κε απηφλ ηνλ 

αξλεηηθφ ηξφπν. Γελ κπνξνχζα λα παηήζσ πνπζελά ζηνλ Γηψξγν νχηε κε ηελ 

θνπβέληα νχηε κε ηίπνηα πάλσ ψζηε λα ρηίζσ εθεί θαη γηα λα δνπιέςσ καδί ηνπ». 

ΜΦ: «πλεξγάδεζηε κε ηνπο ππφινηπνπο ζπλαδέιθνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

δπζθνιηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζεηή;» 

Γ: «Ναη, ζπρλά κηιάκε θαη κε ηε δηεχζπλζε θαη κε ηνπο ζπλεδέιθνπο γηα ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ Γηψξγνπ. Αιιά πάλσ-θάησ φινη νη ζπλάδειθνη θαηαιήγνπλ ζε 

απηά πνπ είπακε πξηλ». 

ΜΦ: «Ση άιιν πηζηεχεηε εζείο φηη ζα κπνξνχζε λα γίλεη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

δπζθνιηψλ ηνπ παηδηνχ;» 



126 

 

Γ: «Δγψ πηζηεχσ φηη ζέιεη ζηελή θαη άκεζε ζπλεξγαζία κε θάπνην παηδνςπρνιφγν, 

θάπνηνλ εηδηθφ πάλσ ζην ζέκα γηα λα βνεζήζνπκε ην Γηψξγν. Πνιινί ζπλάδειθνη 

εδψ πξνζπαζνχλ κε ην Γηψξγν θαη ρηίδνπλ παξφιεο ηηο δπζθνιίεο ιίγν ιίγν πάλσ ζην 

Γηψξγν ην ραξαθηήξα ηνπ, ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ αιιά κελ μερλάκε φηη εδψ είλαη γηα 

θάπνηεο ψξεο. Γελ μέξνπκε ηη γίλεηαη κεηά ην ζρνιείν». 

ΜΦ: «Δθεί πηζηεχεηε φηη ππάξρεη ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα;» 

Γ: «Δθεί πηζηεχσ ππάξρεη ην πξφβιεκα, γηαηί ηνπ αξέζεη ην ζρνιείν, ηνπ αξέζεη λα 

είλαη κε ηα παηδηά, παηδί είλαη θαη απηφ ζέιεη λα παίδεη, λα ραίξεηαη. Αιιά ν Γηψξγνο 

απφ ν,ηη πιεξνθνξήζεθα φηη απφ κηθξφ παηδί δελ είλαη ζε έλα πγηέο νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ, δελ έρεη θαη ηε κεηέξα ηνπ. ια απηά βέβαηα επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ απέλαληη ζηνπο άιινπο θαη εθεί πηζηεχσ φηη είλαη ην κεγάιν 

πξφβιεκα. Δδψ απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο γίλεηαη πξνζπάζεηα λα βνεζήζνπκε φζν 

κπνξνχκε ην Γηψξγν αιιά φπσο ζαο είπα θαη πξηλ εδψ είλαη ιίγεο νη ψξεο πνπ πεξλά 

ν καζεηήο. Σν ζέκα είλαη ηη γίλεηαη κεηά. Δγψ πηζηεχσ φηη ε άκεζε παξέκβαζε ελφο 

παηδνςπρνιφγνπ θαη φρη κφλν ζα θάλεη θαιφ ζην Γηψξγν». 

ΜΦ: «αο επραξηζηψ πνιχ γηα ην ρξφλν ζαο, θαιή ζπλέρεηα». 

 

πλέληεπμε κε ην δηεπζπληή ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ 

ΜΦ: «Κχξηε δηεπζπληά θαιεζπέξα, ζαο επραξηζηψ πνιχ γηα ην ρξφλν πνπ δηαζέηεηε 

γηα ηε δηεμαγσγή ηεο ζπλέληεπμεο ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ. Θα ήζεια ζήκεξα 

λα κηιήζνπκε γηα ην Γηψξγν. Πνηά είλαη ε γλψκε ζαο γηα ην ζπγθεθξηκέλν καζεηή;» 

Γ: «Ο Γηψξγνο είλαη έλα παηδί, ην νπνίν έρεη θηλεηνπνηήζεη ηε πξνζνρή θαη ην 

ελδηαθέξνλ φιεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο ηνπ ζρνιείνπ καο απφ εθπαηδεπηηθνχο 

θαη ζπκβνχινπο κέρξη γνλείο θαη καζεηέο εμαηηίαο ηεο πξνβιεκαηηθήο ηνπ 

ζπκπεξηθνξάο. Σα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγεί ηφζν ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη 

ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, είλαη απφξξνηα ησλ δηθψλ ηνπ θνηλσληθψλ ειιεηκκάησλ, ηα 

νπνία πξνζπαζνχκε λα ακβιχλνπκε. Σν παηδί γλσξίδνπκε φηη δεη ζε έλα 

πξνβιεκαηηθφ θαη δηαηαξαγκέλν πεξηβάιινλ, ην νπνίν επηβαξξχλεη αληί λα 

δηεπθνιχλεη ηελ έληαμε ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν. Ο καζεηήο έξρεηαη ζην ζρνιείν φ,ηη 

ψξα μππλήζεη, αλαθέξνληαο φηη δελ ηνλ ζεθψλεη ν παηέξαο ηνπ αιιά απφ κφλνο ηνπ. 

Αληηκεησπίδνπλ επίζεο δεηήκαηα επηζηηηζκνχ θαη πγηεηλήο. αο ζπκίδσ ην 

δεξκαηνινγηθφ πξφβιεκα πνπ είρε αληηκεησπίζεη ην ρεηκψλα θαη δηεπζεηήζεθε κε 

δηθή ζαο πξσηνβνπιία. Σν παηδί έξρεηαη ζην ζρνιείν άπιπην, κε ιηγνζηά θαη 

ζθηζκέλα ξνχρα δεηψληαο νξηζκέλεο θνξέο θαγεηφ ή ρξήκαηα. Ο παηέξαο ηνπ είλαη 
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αδηάθνξνο θαη πεγαίλεη θαζεκεξηλά γηα απνηνμίλσζε ζην λνζνθνκείν κε 

λνηαδφκελνο γηα ην Γηψξγν». 

ΜΦ: «ε πνηεο ελέξγεηεο έρεηε πξνβεί ηφζν εζείο σο δηεπζπληήο φζν θαη ν ζχιινγνο 

δηδαζθφλησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ ηνπ καζεηή;» 

Γ: «Ζ θπξηφηεξε ελέξγεηα πνπ πηζηεχσ φηη θάλακε γηα λα βνεζήζνπκε ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ ηνπ καζεηή, είλαη ε παξνρή ηεο παξάιιειεο ζηήξημήο 

ηνπ απφ εηδηθή παηδαγσγφ. Δπίζεο έρνπκε ζπλλελνεζεί κε ην Γήκν λα ηνλ 

παξαθνινπζεί θνηλσληθή ιεηηνπξγφο θαη ςπρίαηξνο. Μηα θνξά ην κήλα 

παξαθνινπζείηαη αθφκε απφ ηελ Πξφλνηα. Μεηά απφ έθθιεζε ζην Γήκν, 

ρνξεγνχληαη θαζεκεξηλά κηθξά γεχκαηα ζε παηδηά κε νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, 

αλάκεζά ηνπο θαη ν Γηψξγνο. Δθπαηδεπηηθνί θαη γνλείο ηνπ ζρνιείνπ έρνπλ πξνζθέξεη 

ζηνλ ζπγθεθξηκέλν καζεηή ηξφθηκα θαη ξνχρα. Γηάθνξνη αζιεηηθνί θαη πνιηηηζκηθνί 

ζχιινγνη έρνπλ πξνζθεξζεί λα εγγξάςνπλ δσξεάλ ην Γηψξγν, ελέξγεηα κε ηελ νπνία 

αδηαθνξεί θαη αξλείηαη». 

ΜΦ: «Πσο πηζηεχεηε φηη δηαρεηξίδεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο καζεηήο ηνλ ειεχζεξν ρξφλν 

ηνπ θαη πσο απηφ επεξεάδεη ηε καζεζηαθή ηνπ εηνηκφηεηα;» 

Γ: «Σφζν εγψ φζν θαη νη ππφινηπνη ζπλάδειθνη ζπλαληάκε θαζεκεξηλά ην Γηψξγν 

εθηφο ζπηηηνχ, νξηζκέλεο θνξέο κέρξη πνιχ αξγά, θπξίσο ζε καγαδηά κε ειεθηξνληθά 

παηρλίδηα, θαθεηέξεηεο ή ηαρπθαγεία κε δηάθνξεο παξέεο. Απφ καξηπξίεο 

κεγαιχηεξσλ παηδηψλ πιεξνθνξεζήθακε φηη ελδέρεηαη λα θαπλίδεη θαη λα δεηά 

ρξήκαηα απφ δηάθνξνπο ζηηο θαθεηέξηεο γηα λα θάεη ή λα παίμεη, γεγνλφο πνπ καο 

πξνβιεκάηηζε θαη καο ζηελαρψξεζε. 

ΜΦ: «Γηαηί δεηήζεθε απφ θέηνο ν καζεηήο λα ιακβάλεη παξάιιειε ζηήξημε;» 

Γ: «Ο καζεηήο φπσο δηαπηζηψζαηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζην 

ζρνιείν καο, δεκηνπξγνχζε-θαη αθφκε εμαθνινπζεί- πξνβιήκαηα εκπνδίδνληαο 

πνιιέο θνξέο ηε δηεμαγσγή ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Αθφκε, δελ βξίζθεηαη ζην 

ίδην γλσζηηθφ επίπεδν κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηεο ρξνλνινγηθήο ηνπ ειηθίαο εμαηηίαο 

φκσο θαη ηεο ζσκαηψδνπο θηγνχξαο ηνπ δελ ζα κπνξνχζε λα ηνπνζεηεζεί νχηε ζηηο 

κηθξφηεξεο ηάμεηο δηφηη εθθφβηδε ηα κηθξφηεξα παηδηά. Κάλακε αίηεζε γηα παξνρή 

παξάιιειεο ζηήξημεο έπεηηα απφ αξθεηέο ζπλεδξηάζεηο κε ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ 

θαη ηνπο ζπκβνχινπο γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο. Γφζεθε ε πίζησζε θαη απφ θέηνο ν 

καζεηήο δέρεηαη εμαηνκηθεπκέλε ππνζηήξημε κε ζηνρεπκέλν, αηνκηθφ πξφγξακκα, ην 

νπνίν δηακνξθψζεθε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκβνχινπο 

γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο. 



128 

 

ΜΦ: «Ννκίδεηε φηη ε παξάιιειε ζηήξημε ππνζηεξίδεη εθηφο απφ ηηο γλσζηηθέο, ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο, θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη ηηο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

καζεηή;» 

Γ: «Ζ εηδηθή παηδαγσγφο, παξά ην λεαξφ ηεο ειηθίαο ηεο-κφιηο ην θαινθαίξη 

νινθιήξσζε ηηο ζπνπδέο ηεο- θαηαβάιιεη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηε ζπλνιηθή 

αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ ηνπ παηδηνχ. Δπηδηψθεη λα ηνπ κεηαδψζεη πγηείο 

ζπλήζεηεο, ηηο νπνίεο ζα εθαξκφδεη θαη ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ αμηνπνηψληαο ηνλ 

επνηθνδνκεηηθά. Υξεζηκνπνηεί δηαθνξνπνηεκέλα πιηθά φπσο θάξηεο, επηηξαπέδηα 

παηρλίδηα, εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ Γηψξγνπ, δηφηη ηα 

παξαπάλσ θηλεηνπνηνχλ ην ελδηαθέξνλ, ηε πξνζνρή, ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ 

αληαπφθξηζή ηνπ. ίγνπξα είλαη ζεκαληηθφ λα ππνζηεξηρζνχλ ηφζν ν καζεηήο φζν 

θαη ν γνλέαο ηνπ απφ ςπρνιφγν γηα ηε βειηίσζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο. 

Απηφ πνπ δνπιεχεη ηψξα θαη ε εθπαηδεπηηθφο ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο ππφινηπνπο ζπλαδέιθνπο είλαη ε βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ ηνπ καζεηή κε έκθαζε ηελ εθκάζεζε θαλφλσλ θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο 

θαη νξζήο δηαρείξηζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπ, ν νπνίνο πηζηεχνπκε φηη επεξεάδεη 

ηε καζεζηαθή ηνπ πνξεία». 

ΜΦ: «Πνην άιιν βήκα πηζηεχεηε φηη κπνξεί λα γίλεη πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί ν 

καζεηήο ζην ζρνιείν θαη ζηε θνηλσλία γεληθφηεξα;» 

Γ: «Πξνζπαζνχκε ζπιινγηθά νη εθπαηδεπηηθνί, νη γνλείο θαη νη καζεηέο λα 

παξάζρνπκε θίλεηξα ζηνλ καζεηή γηα ζπκκεηνρή θαη έληαμε ηφζν ζηε γεληθή ηάμε 

φζν θαη ζην ζρνιείν γεληθφηεξα. Ζ ελδπλάκσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ παηέξα ηνπ ή 

ε αλαδεκηνπξγία ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ πηζαλφλ αλαδσππξψζεη ην ελδηαθέξνλ γηα 

ζπκκεηνρή ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα. Ζ ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ηνπ ίδηνπ θαη ηνπ 

γνλέα ηνπ ζεσξείηαη εμίζνπ ζεκαληηθή γηα ηε βειηίσζε ηεο απηνεηθφλαο θαη ηνπ 

απηνζπλαηζζήκαηνο ηνπ παηδηνχ. ηφρνο καο είλαη απφ εδψ θαη πέξα λα ζθεθζνχκε 

καθξφπξνζζεζκα ην παηδί θαιιηεξγψληαο ηηο πξνεππαγγεικαηηθέο ηνπ δεμηφηεηεο θαη 

ηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπ πξνζαλαηνιηζκφ. 

 

πλέληεπμε κε ηνλ παηέξα ηνπ παηδηνύ κε ζύλζεηεο ΓΝΧΤΚΟΗ δπζθνιίεο 

ΜΦ: «αο επραξηζηψ πνιχ πνπ δερηήθαηε λα ζπλαληεζνχκε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλέληεπμεο γηα ην κεηαπηπρηαθφ. Θα ήζεια ζήκεξα λα κηιήζνπκε 

γηα ην γην ζαο. Γλσξίδεηε φηη ν Γηψξγνο εθηφο απφ ηα γλσζηηθά παξνπζηάδεη θαη 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζην ζρνιείν;» 
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Π: «Ξέξσ φηη δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα. Άιιεο θνξέο κνπ ηα ιέεη άιιεο κε παίξλνπλ 

ηειέθσλν απφ ην ζρνιείν λα κνπ παξαπνλεζνχλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ». 

ΜΦ: «Πνπ πηζηεχεηε φηη νθείινληαη απηά ηνπ ηα πξνβιήκαηα;» 

Π: «Ο Γηψξγνο πέξαζε δχζθνια παηδηθά ρξφληα. Σνπ ιείπεη ε κεηέξα ηνπ θαη κπνξεί 

λα δειεχεη ηα άιια παηδηά πνπ ηελ έρνπλ ελψ απηφο φρη. Απηφο είλαη θαη ν 

ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο πνπ κπνξεί λα ηζαθσζεί κε θάπνηνλ. Καηά βάζνο φκσο είλαη 

επαίζζεηνο. Σνπ ιείπεη ε ζηνξγή γηα απηφ θαη θακηά θνξά φπσο κνπ είρε πεη ζαο είρε 

απνθαιέζεη απζφξκεηα “κακά”».  

ΜΦ: «Πσο πξνζπαζείηε λα βνεζήζεηε ηνλ γηφ ζαο ζε απηέο ηνπ ηηο δπζθνιίεο;» 

Π: «Ζ αιήζεηα είλαη φηη δελ ηνλ βνεζψ θαη πνιχ. Σν πξσί πεγαίλσ ζην λνζνθνκείν 

γηα λα γίλσ «θαζαξφο» θαη ην απφγεπκα ςάρλσ γηα θακηά δνπιεηά, θαλέλα κεξεκέηη 

γηα ραξηδηιίθη. Ο ζείνο ηνπ, ν αδεξθφο κνπ ηνλ βνεζά πεξηζζφηεξν, ςάρλεη θαη απηφο 

φκσο γηα δνπιεηά γηα απηφ κέλεη κφλνο ηνπ θακηά θνξά ν Γηψξγνο». 

ΜΦ: «Γλσξίδεηε πσο πεξλά ν γηνο ζαο ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ;» 

Π: «Απφ φ,ηη μέξσ ζηα ειεθηξνληθά πεξλά ηηο πεξηζζφηεξεο ψξεο ηνπ ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ ηνπ ή ζε θακηά πιαηεία κε ηνπο θίινπο ηνπ. Μεηά εάλ πεηλάζεη πάεη ζε κηα 

θίιε καο θαη ηνπ δίλεη θαγεηφ ή ιεθηά λα αγνξάζεη θάηη». 

ΜΦ: «Δπηζθέθηεζηε θαη ελεκεξψλεζηε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ γηα 

ηελ πξφνδν ηνπ παηδηνχ ζαο;» 

Π: «Γπζηπρψο φπσο ζαο είπα ηα πξσηλά δελ έρσ ρξφλν πεγαίλσ ζην λνζνθνκείν». 

ΜΦ: «Ση πξνζδνθίεο έρεηε γηα ην παηδί ζαο;» 

Π: «Θα ήζεια λα κάζεη λα γξάθεη θαη λα δηαβάδεη, κε λνηάδεη φκσο πεξηζζφηεξν λα 

γίλεη θαιφ παηδί φρη ζαλ θαη εκέλα. Να βξεη κηα δνπιεηά, λα κάζεη κηα ηέρλε λα βγάδεη 

ην ςσκί ηνπ θαη λα κελ γπξλά λα παξαθαιά γηα ρξήκαηα θαη γηα θαγεηφ. αο 

επραξηζηψ θαη εζάο γηα φια ηα θαιά πνπ θάλεηε γηα απηφλ. Δχρνκαη ν Θεφο λα ζαο 

δψζεη πίζσ φια απηά ηα θαιά». 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ 

Πξώηε θνηλωληθή ηζηνξία έλαξμεο ηνπ ζρνιείνπ 

 

 
Σν ζρνιείν μεθηλά ζηηο 08:10. 

 

 

 

 

 

Δγώ πξέπεη λα μππλώ λωξίηεξα γηα λα εηνηκαζηώ γηα ην ζρνιείν. 

 

 

 

 

 

Δίλαη ζεκαληηθό λα κελ αξγώ ζην ζρνιείν γηαηί κε πεξηκέλνπλ νη θίινη θαη νη 

δάζθαινί κνπ. 

 

 
 

Άκα έξρνκαη ζηελ ώξα κνπ ζην ζρνιείν ζα πξνιαβαίλω θαη λα δηαβάδω κε ηε 

δαζθάια κνπ θαη λα παίδω κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ ζην δηάιιεηκα.  
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Δξωηήζεηο θαηαλόεζεο 1εο θνηλωληθήο ηζηνξίαο 
 

1
ε
 εξώηεζε: Ση ώξα μεθηλά ην ζρνιείν; 

1
ε
 απάληεζε 08:10 Υ 

2
ε
 απάληεζε 08:30  

3
ε
 απάληεζε 09:00  

 

2
ε
 εξώηεζε: Πξέπεη λα μππλώ λωξίηεξα γηα λα εηνηκαζηώ γηα ην ζρνιείν; 

1
ε
 απάληεζε Ναη  

2
ε
 απάληεζε ρη  

3
ε
 απάληεζε Δμαξηάηαη Υ 

 

3
ε
 εξώηεζε: Γηαηί δελ πξέπεη λα αξγώ ζην ζρνιείν; 

1
ε
 απάληεζε Γηαηί ζα είλαη θιεηζηή ε πφξηα.  

2
ε
 απάληεζε Γηαηί κε πεξηκέλνπλ ε δαζθάια κνπ θαη νη ζπκκαζεηέο κνπ.  

3
ε
 απάληεζε  

Γηαηί κπνξεί λα πάκε εθδξνκή. 
 
 
 
 
 
 
 

Υ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ η΄ 

Γεύηεξε θνηλωληθή ηζηνξία θαλόλωλ ζηελ ηάμε 

 

Μεξηθά πξάγκαηα πνπ πξέπεη λα θάλω ζην ζρνιείν είλαη: 

 

Να θάζνκαη ζηελ θαξέθια κνπ.      
 

 
 

Να θάλω εζπρία όηαλ είκαη κέζα ζηε ηάμε.  

    

  
Να αθνύω πξνζερηηθά ηε δαζθάια κνπ.  

 

 
 

Να ζεθώλω ην ρέξη κνπ όηαλ ζέιω λα κηιήζω. 

  
 

Να είκαη επγεληθόο κε ηνπο θίινπο θαη ηνπο δαζθάινπο κνπ. 

 
 

Οη δάζθαινη είλαη ραξνύκελνη όηαλ όινη νη καζεηέο ζεθώλνπλ ην ρέξη ηνπο θαη 

δελ κηιάλε όινη καδί.     
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Δξωηήζεηο θαηαλόεζεο 2εο θνηλωληθήο ηζηνξίαο 

1
ε
 εξώηεζε: Πξέπεη λα θάζνκαη ζην ζξαλίν κνπ ή λα πεξηθέξνκαη ζηε ηάμε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο; 

1
ε
 απάληεζε Ναη πάληα  

2
ε
 απάληεζε ρη απαξαίηεηα  

3
ε
 απάληεζε Δμαξηάηαη ην κάζεκα Υ 

 

2
ε
 εξώηεζε: Πξέπεη λα θάλω εζπρία κέζα ζηε ηάμε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο; 

1
ε
 απάληεζε Ναη  

2
ε
 απάληεζε ρη  

3
ε
 απάληεζε Δμαξηάηαη ην κάζεκα Υ 

 

3
ε
 εξώηεζε: εθώλω ην ρέξη κνπ όηαλ ζέιω λα κηιήζω ζηε ηάμε; 

1
ε
 απάληεζε Ναη   

2
ε
 απάληεζε ρη Υ 

3
ε
 απάληεζε Δμαξηάηαη   
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε 

Σξίηε θνηλωληθή ηζηνξία βεκάηωλ πνπ αθνινπζνύληαη όηαλ δελ 

γλωξίδεηαη κηα εξώηεζε 

 

Σα βήκαηα πνπ αθνινπζώ όηαλ δελ γλωξίδω κηα απάληεζε:  

Γελ βηάδνκαη. Παίξλω όζν ρξόλν ρξεηάδνκαη γηα λα ζθεθζώ.  

Εεηάω βνήζεηα. Ρωηάω: «Μπνξείο λα κε βνεζήζεηο»; Βνήζεηα είλαη λα κνπ 

πνύλε ηελ πξώηε ζπιιαβή κηαο ιέμεο ή λα κνπ δώζνπλ δπν επηινγέο θαη εγώ λα 

επηιέμω κηα από απηέο.  

 
Απαληάω ζε απηό πνπ κε ξωηάλε είηε γλωξίδω ή δελ γλωξίδω ηελ απάληεζε. 

Παξαηεξώ πξνζερηηθά ηη θάλνπλ νη ζπκκαζεηέο κνπ. Απηό ζα κε βνεζήζεη λα 

δω ηη λα θάλω κεηά. 

  
Δάλ δελ θαηάιαβα ηη πξέπεη λα θάλω ζεθώλω ην ρέξη κνπ θαη ξωηάω ηε 

δαζθάια κνπ. 

 
Όηαλ ε δαζθάια κνπ κε πιεζηάζεη ή κε ξωηήζεη ηη ζέιω δείρλω κε ην ρέξη κνπ 

ζε πνην ζεκείν δπζθνιεύνκαη πάλω ζηε ζειίδα. 

 
Παξαηεξώ πξνζερηηθά απηά πνπ δείρλεη ε δαζθάια ή αθνύω πξνζερηηθά απηά 

πνπ ιέεη. 

 
Δάλ δελ θαηάιαβα ηη πξέπεη λα θάλω ιέω ζηε δαζθάια «Μπεξδεύηεθα». 

Όηαλ ε δαζθάια κνπ εμεγήζεη ή κνπ δείμεη ηη πξέπεη λα θάλω ιέω «επραξηζηώ» 

θαη ζπλερίδω ην πξόγξακκά κνπ.  
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Δξωηήζεηο θαηαλόεζεο 3
εο

 θνηλωληθήο ηζηνξίαο 
1

ε
 εξώηεζε: Όηαλ δελ γλωξίδω κηα απάληεζε: 

1
ε
 απάληεζε Λέσ «δελ ηελ μέξσ» θαη δελ αζρνινχκαη Υ 

2
ε
 απάληεζε Απαληψ ζηε ηχρε γξήγνξα   

3
ε
 απάληεζε Παίξλσ ηνλ ρξφλν κνπ γηα λα ζθεθζψ πξηλ απαληήζσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
ε
 εξώηεζε: Όηαλ δελ γλωξίδω κηα απάληεζε, κπνξώ λα: 

1
ε
 απάληεζε Εεηήζσ βνήζεηα απφ ηε δαζθάια/ηνλ δάζθαιφ κνπ Υ 

2
ε
 απάληεζε Να θξπθνθνηηάμσ ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκαζεηψλ κνπ  

3
ε
 απάληεζε  

Να βγσ απφ ηελ αίζνπζα 
 

 

 

 

 

3
ε
 εξώηεζε: Όηαλ κνπ εμεγεί ε δαζθάια απηό πνπ δελ θαηαιαβαίλω, πξέπεη λα είκαη: 

1
ε
 απάληεζε Πξνζερηηθφο  Υ 

2
ε
 απάληεζε Αδηάθνξνο  

3
ε
 απάληεζε  

Απξφζερηνο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ζ 

Σέηαξηε θνηλωληθή ηζηνξία δηαρείξηζεο ζπκνύ-λεύξωλ 

 

Νεύξα-ζπκόο 

Μπνξεί λα ληώζω ζπκωκέλνο όηαλ θάλω έλα ιάζνο, όηαλ κε πεηξάδνπλ νη άιινη, 

όηαλ δελ κπνξώ λα θάλω θάηη κόλνο κνπ ή όηαλ έλαο ελήιηθαο κνπ ιέεη «όρη». 

 
Απηά είλαη πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα έρω. 

Γελ πεηξάδεη λα ληώζω ζπκωκέλνο όηαλ έρω έλα πξόβιεκα. 

Σα λεύξα δελ κε βνεζνύλ λα ιύζω ην πξόβιεκά πνπ έρω γηαηί κπνξεί λα πνλέζω 

ηνλ εαπηό κνπ ή ηνπο άιινπο. 

 
Μπνξώ λα ζηακαηήζω θαη λα πάξω κηα βαζηά αλάζα, λα κεηξήζω αξγά κέρξη ην 

10 ή λα δεηήζω βνήζεηα. 

 
Μπνξώ λα πω απηό πνπ ληώζω εθείλε ηε ζηηγκή εάλ αλαζηαηωζώ από θάηη ή κε 

κε θάπνηνλ. Μπνξώ λα πω «Θύκωζα» ή «ηελαρωξήζεθα». 

 

 

 
 

Με απηό ηνλ ηξόπν κπνξώ λα παξεκείλω ήξεκνο. 

Όηαλ ιέω απηό πνπ ληώζω κπνξώ λα ιύλω ηα πξνβιήκαηά πνπ έρω κε αζθάιεηα 

θαη λα κελ πιεγώλω νύηε ηνλ εαπηό κνπ νύηε ηνπο άιινπο. 

Σα λεύξα δελ κε βνεζνύλ λα ιύλω ηα πξνβιήκαηά κνπ.  
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Δξωηήζεηο θαηαλόεζεο 4
εο

 θνηλωληθήο ηζηνξίαο 

1
ε
 εξώηεζε: Eίλαη θπζηνινγηθό λα είλαη είζαη ζπκωκέλνο όηαλ αλαζηαηώλεζαη από θάηη/θάπνηνλ; 

1
ε
 απάληεζε Ναη Υ 

2
ε
 απάληεζε ρη  

3
ε
 απάληεζε Γελ μέξσ  

 

2
ε
 εξώηεζε: Σα λεύξα:  

1
ε
 απάληεζε Με βνεζνχλ λα ιχλσ ηα πξνβιήκαηά κνπ Υ 

2
ε
 απάληεζε Γελ κε βνεζνχλ λα ιχλσ ηα πξνβιήκαηά κνπ  

3
ε
 απάληεζε Γελ έρσ πνηέ λεχξα  

 

3
ε
 εξώηεζε: Ση κπνξώ λα θάλω όηαλ έρω λεύξα; 

1
ε
 απάληεζε Γελ ιέσ απηφ πνπ κε ζχκσζε, ην θξαηάσ κέζα κνπ  

2
ε
 απάληεζε Λέσ απηφ πνπ ληψζσ θαη κεηξψ κέρξη ην 10 ή δεηψ βνήζεηα  

3
ε
 απάληεζε Υηππψ ή βξίδσ απηφλ πνπ κε ζχκσζε 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Θ 

Πέκπηε θνηλωληθή ηζηνξία επγεληθήο ζπκπεξηθνξάο 

Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα κηιάω επγεληθά ζηνπο άιινπο. 

Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα κηιάω επγεληθά ζηνπο θίινπο κνπ, ζηνπο δαζθάινπο 

κνπ θαη ζηελ νηθνγέλεηά κνπ. 

 

 
Όηαλ δελ κηιάω επγεληθά θάλω ηνπο άιινπο λα ζηελαρωξηνύληαη. 

  
Όηαλ παίδω ή θηηάρλω θάηη κε ηνπο θίινπο κνπ θαη θάηη ραιάζεη κπνξώ λα πω: 

«θξίκα», «ράιαζε», «έζπαζε», «δελ πεηξάδεη». 

 
Όηαλ θάηη δελ γίλεηαη όπωο ζέιω εγώ θαη αλαζηαηώλνκαη κπνξώ λα πω: 

«θξίκα», «ζηελαρωξέζεθα», «ζέιω». 

 

Με απηόλ ηνλ ηξόπν κηιάω επγεληθά. 

Μεξηθέο θνξέο κπνξεί λα είλαη δύζθνιν, αιιά πξέπεη λα ζπκάκαη λα κηιάω 

επγεληθά ζηνπο θίινπο κνπ, ζηνπο δαζθάινπο κνπ θαη ζηελ νηθνγέλεηά κνπ. 

Δάλ κηιάω επγεληθά ζηνπο θίινπο κνπ, ζηνπο δαζθάινπο κνπ θαη ζηελ νηθνγέλεηά 

κνπ κπνξεί λα θεξδίζω θάηη. 

 
Όηαλ κηιάω επγεληθά όινη είλαη ραξνύκελνη!!!  
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Δξωηήζεηο θαηαλόεζεο 5
εο

 θνηλωληθήο ηζηνξίαο 

1
ε
 εξώηεζε: Όηαλ δελ κηιάω επγεληθά, νη άιινη: 

1
ε
 απάληεζε ηελαρσξηνχληαη Υ 

2
ε
 απάληεζε Υαίξνληαη  

3
ε
 απάληεζε  

Αδηαθνξνχλ 
 

 

 

 

 

 

 

2
ε
 εξώηεζε: Όηαλ θάηη δελ γίλεηαη όπωο ζέιω εγώ: 

1
ε
 απάληεζε Βξίδσ ή ρηππψ απηφλ πνπ θάλεη απηφ πνπ ζέισ  

2
ε
 απάληεζε Νεπξηάδσ θαη δελ κηιψ επγεληθά Υ 

3
ε
 απάληεζε  

Λέσ απηφ πνπ ληψζσ (ζηελαρσξέζεθα, θξίκα) 
 

 

 

 

 

 

 

 

3
ε
 εξώηεζε: Όηαλ κηιάω επγεληθά ζηνπο άιινπο: 

1
ε
 απάληεζε Οη άιινη ζα κνπ κηινχλ απφηνκα θαη κε αγελή ηξφπν  

2
ε
 απάληεζε ινη είλαη ραξνχκελνη θαη κπνξεί λα θεξδίζσ θάηη Υ 

3
ε
 απάληεζε  

Γελ κνπ κηινχλ θαη αδηαθνξνχλ 
 

 

 

 

 

 

 


