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Πξόινγνο –Δπραξηζηίεο. 

 
 

Οινθιεξψλνληαο ηελ εθπφλεζε απηήο ηεο εξγαζίαο , αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε θαη ηελ 

ππνρξέσζε λα επραξηζηήζσ ζεξκά φινπο εθείλνπο πνπ κε βνήζεζαλ θαη κνπ 

ζπκπαξαζηάζεθαλ άκεζα ή έκκεζα ζηελ παξνχζα κειέηε. Πξσηίζησο, ηελ 

θαζεγήηξηα θαη επηβιέπνπζα ηεο εξγαζίαο κνπ θπξία Κιαίξε πλνδηλνχ, γηα ηελ 

πνιχηηκε πλεπκαηηθή βνήζεηα θαη θαζνδήγεζε πνπ κνπ παξείρε ζηε δηάξθεηα ηεο 

εξεπλεηηθήο θαη ζπγγξαθηθήο κνπ πνξείαο. 

 Σηο ζεξκέο επραξηζηίεο κνπ επίζεο απεπζχλσ πξνο ηα άιια δχν κέιε ηεο 

επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο, ζηελ θπξία Γεσξγία 

Ξαλζάθε-Καξακάλνπ, θαζεγήηξηα θαη η. πξφεδξν ηνπ ηκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ, θαη ηδηαηηέξσο ζηελ θπξία Μαξία Γξνζηλνχ 

Δπίθνπξε Καζεγήηξηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ, ε νπνία ππήξμε 

αθνχξαζηε ζπλνδφο θαη αξσγφο ζηηο ζπνπδέο, ηελ εξεπλεηηθή θαη ηε  ζπγγξαθηθή 

κνπ πνξεία. Ζ αγάπε θαη ε αθνζίσζή ηεο ζηελ Δηδηθή Αγσγή ζα κε ζηεξίδνπλ  θαη 

ζα κε εκπλένπλ λα εξγαζηψ κε δήιν ζηε ζπλέρεηα ηεο θαξηέξαο κνπ ζηε δεκφζηα 

εθπαίδεπζε γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο.   

   Δπραξηζηίεο αθφκε απεπζχλσ ζε φινπο ηνπο δηδάζθνληεο ζην ΓΗ.Π.Μ. ησλ 

Παλεπηζηεκίσλ Πεινπνλλήζνπ θαη Σorino , πνπ ζπλέβαιαλ νπζηαζηηθά ζηελ εθ 

κέξνπο κνπ εκβάζπλζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Δηδηθήο Αγσγήο, ζηε Γηεπζχληξηα ηνπ 

ζρνιείνπ ζην νπνίν ππεξεηψ επεηδή δηεπθφιπλε ηελ Πξαθηηθή άζθεζε φζν θαη ηελ 

εθπφλεζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ έιαβαλ 

κέξνο ζηηο ζπλεληεχμεηο.  

Σέινο ζέισ λα επραξηζηήζσ κέζα απφ ηελ θαξδηά κνπ ηνλ καζεηή κνπ θαη ηε 

κεηέξα ηνπ γηα ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ πξφζπκε ζπλεξγαζία ηνπο πνπ 

λνεκαηνδνηνχζε θαη θηλεηνπνηνχζε ηελ πξνζπάζεηά κνπ. 

 

Με εθηίκεζε, 

Γήκεηξα Σδαλεηάθε 
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Πεξίιεςε  

 

Ζ παξνχζα κεηαπηπρηαθή εξγαζία απνηειεί κηα κειέηε πεξίπησζεο ελφο καζεηή 

δηαγλσζκέλνπ απφ ην ΚΔΓΓΤ κε Γπζιεμία, ν νπνίνο θνηηά ζηε Γ Γπκλαζίνπ ζηελ 

πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ. θνπφο απηήο ηεο έξεπλαο είλαη ε αλάδεημε ησλ 

απνηειεζκάησλ απφ ηελ πξνζαξκνγή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηε δηδαζθαιία 

θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν καζεηή, ζηα 

πιαίζηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζηελ 

Δηδηθή Αγσγή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ. Ζ κεζνδνινγία πνπ 

αθνινπζήζεθε είλαη κηθηή θαη απνηειείηαη απφ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα. 

Αξρηθά, ε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε πεξηέγξαςε ηνλ ελ ιφγσ καζεηή θαη εληφπηζε ηηο 

εθπαηδεπηηθέο ηνπ αλάγθεο, ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηηο δεμηφηεηέο ηνπ, θαη 

ηα πξνβιήκαηά ηνπ. ηε ζπλέρεηα, θαη κε βάζε ηα ζπλαρζέληα  απφ ηελ Παξαηήξεζε 

ζηνηρεία, θαζνξίζηεθαλ νη δηδαθηηθνί ζηφρνη θαη ζρεδηάζηεθε ην δηδαθηηθφ 

πξφγξακκα παξέκβαζεο γηα ηνλ καζεηή. Σν ηνρεπκέλν Αηνκηθφ Γηδαθηηθφ 

Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα Δηδηθήο Αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο πινπνηήζεθε, ψζηε λα 

επηηεπρζνχλ νη δηδαθηηθνί ζηφρνη πνπ είραλ ηεζεί απφ ηνλ εξεπλεηή – εθπαηδεπηηθφ. 

Αθνινχζεζε ην πείξακα, ην νπνίν ρνξεγήζεθε ζηνλ ίδην ηνλ καζεηή απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ – εξεπλεηή θη είρε ζηφρν λα αμηνινγήζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

δηδαθηηθήο παξέκβαζεο πνπ πξνεγήζεθε. Γειαδή, δηεξεπλήζεθε θαηά πφζν ν 

καζεηήο θαηάθεξε λα  θαηαλνεί θαη λα απνδίδεη πεξηερφκελν θεηκέλνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ησλ Αξραίσλ απφ Μεηάθξαζε (Δπξηπίδε, «Διέλε») ψζηε λα 

εληζρχζεη ην απηνζπλαίζζεκα ηνπ θαη παξάιιεια αλ θαηέθηεζε ζπγθεθξηκέλεο  

θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ επίιπζε 

δπζθνιηψλ  θαη πξνβιεκάησλ  πνπ ζπλαληά ζηε ζρνιηθή ηνπ δσή ιφγσ ησλ Δηδηθψλ 

Δθπαηδεπηηθψλ ηνπ Αλαγθψλ. πκπιεξσκαηηθά, ζην πιαίζην εκη-δνκεκέλσλ 

ζπλεληεχμεσλ, εξσηήζεθαλ νη θαζεγεηέο ηνπ καζεηή ζρεηηθά κε ηηο εξεπλεηηθέο 

ππνζέζεηο θαη βαζηζκέλνη ζηελ εκπεηξία ηνπο, εμέθξαζαλ ηελ άπνςή ηνπο γηα ηα 

πξνβιήκαηα ηνπ καζεηή θαη ην βαζκφ θαη ηνλ ηξφπν κε  ηνλ νπνίν ε δηδαθηηθή 

παξέκβαζε ηνλ σθέιεζε. Δπίζεο θαηαγξάθεθε ε άπνςή ηνπο φπσο πξνθχπηεη απφ 

ηελ  εκπεηξία ηνπο, γηα ηε ρξεζηκφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο θνηλσληθψλ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ζε καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζην Γπκλάζην, κε 

ζηφρν ηε γλσζηηθή θαη ςπρνζπλαηζζεκαηηθή έληαμή ηνπο ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα Σα 
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απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απέδεημαλ πσο ην ηνρεπκέλν, Αηνκηθφ, Γνκεκέλν, 

Δληαμηαθφ Πξφγξακκα Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (ΑΓΔΠΔΑΔ) κπνξεί λα 

ζπκβάιιεη ζηελ θαηάθηεζε δηδαθηηθψλ ζηφρσλ θαη θνηλσληθψλ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ καζεηή.  

 

Λέμεηο θιεηδηά:. Γπζιεμία, θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο,  θνηλσληθέο 

θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο, ΑΓΔΠΔΑΔ, έληαμε. 

 

 

 

Abstract 
 

 

This thesis is a case study concerning a student diagnosed with dyslexia, who attends 

the third grade of Gymnasium in the Peloponnese region. The purpose of this research 

is to highlight the effects of the adjustment of educational materials for teaching 

social and emotional skills to this particular student, as part of the internship Graduate 

Program in Special Education, University of Peloponnese. The methodology followed 

is mixed and consists of quantitative and qualitative data. Initially, participant 

observation provided a description of the student and identified his particular 

characteristics and educational needs, his difficulties and his skills. Then, based on the 

observation data, instructional goals were set and an intervention program was 

designed for the student. The Targeted Individual Teaching Special Education 

Program was implemented in order to achieve the teaching objectives set by the 

researcher - teacher. After that, the experiment took place, and was granted to the 

student himself from the teacher – researcher, aiming to assess the results of the 

teaching intervention that preceded.  We investigated whether the student became able 

to understand and deliver textual content during the lesson of translated Ancient 

Greek Literature (Euripides 'Helen') so as to strengthen his self-confidence. 

Furthermore if he conquered specific social and emotional skills that will facilitate the 

resolvation of difficulties and problems encountered in school life because of Special 

Educational Needs. Additionally, in the semi-structured interviews, the student‟s 

teachers were interviewed on research hypotheses. Based on their experience, they 

were asked to express their views on the student's problems and the extent and 
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manner in which the teaching intervention benefited him. Also recorded their opinion 

as evidenced by their experience on the usefulness of teaching social and emotional 

skills to students with learning difficulties in high school, with the aim of cognitive 

and psycho-emotional integration in the school community The survey results showed 

that the Refine Individually Structured Educational Program of Special Educational 

Needs, can contribute to realization of learning objectives and social and emotional 

skills on the part of the student. 

 

Keywords: Dyslexia, social and emotional difficulties, social and emotional skills, 

integration, Targeted Individually Structured Educational Program of Special 

Educational Needs 
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1.ΘΔΧΡΗΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ & ΑΝΑΚΟΠΗΗ  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

1.1 Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο (Γπζιεμία) 

1.1.1. Έλλνηα θαη Οξηζκνί γεληθώλ θαη εηδηθώλ καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ 

 

Ο φξνο καζεζηαθέο δπζθνιίεο επηλνήζεθε θαη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε 

θνξά ηνλ Απξίιην ηνπ 1963 απφ ηνλ Ακεξηθάλν ςπρνιφγν θαη εηδηθφ παηδαγσγφ 

Samuel Kirk (1962). Αλ θαη απφ ηφηε πνιινί ελεπιάθεζαλ ζε κηα πξνζπάζεηα 

νξηζκνχ θαη αλαιπηηθήο πεξηγξαθήο ηνπ θαηλνκέλνπ, αλακθηζβήηεηα ν πιένλ 

απνδεθηφο, πεξηεθηηθφο θαη επξχηεξα ρξεζηκνπνηνχκελνο ζήκεξα νξηζκφο είλαη 

απηφο ηνπ Hamill (1990). χκθσλα κε απηφλ ν γεληθφο φξνο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

απαξηίδεηαη απφ πνιιέο θαη αλνκνηνγελείο δηαηαξαρέο, νη νπνίεο εθδειψλνληαη κε 

ζνβαξέο δπζθνιίεο ζηηο ηθαλφηεηεο αθξφαζεο, νκηιίαο, αλάγλσζεο, γξαθήο, 

ζπιινγηζκνχ ή καζεκαηηθήο ηθαλφηεηαο. Με ηηο Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο κπνξεί λα 

ζπλππάξρνπλ  πξνβιήκαηα ζε ζπκπεξηθνξέο απηφ-ειέγρνπ, θνηλσληθήο αληίιεςεο 

θαη θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο νη νπνίεο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξνχλ λα 

ηαπηηζηνχλ κε απηέο. Οη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο κπνξεί λα εκθαλίδνληαη καδί κε 

άιιεο θαηαζηάζεηο κεηνλεμίαο φπσο αηζζεηεξηαθή βιάβε, λνεηηθή θαζπζηέξεζε, 

ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή ή κε εμσηεξηθέο επηδξάζεηο, φπσο νη πνιηηηζκηθέο 

δηαθνξέο ή ε αλεπαξθήο / αθαηάιιειε δηδαζθαιία, δελ είλαη σζηφζν ζε θακία 

πεξίπησζε  απφξξνηα απηψλ ησλ θαηαζηάζεσλ (Hamill, 1990) 

Οη νξηζκνί πνπ δηαηππψζεθαλ θαηά θαηξνχο απνηεινχλ πξνζπάζεηεο 

απνηχπσζεο θαη νξηνζέηεζεο ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ νη νπνίεο, παξά ηηο φπνηεο 

δηαθνξέο ηνπο, ζπγθιίλνπλ ζε νξηζκέλνπο παξάγνληεο. χκθσλα κε ην DSM-V 

ηαμηλνκνχληαη ζχκθσλα κε ηξία θξηηήξηα θαη νξίδνληαη σο: Μαζεζηαθέο Γηαηαξαρέο 

(πξψελ Γηαηαξαρέο ρνιηθψλ Γεμηνηήησλ) θαη δηαθξίλνληαη ζε (1).Γηαηαξαρή ηεο 

Αλάγλσζεο (2).Γηαηαξαρή ησλ Μαζεκαηηθψλ (3).Γηαηαξαρή ηεο Γξαπηήο Έθθξαζεο 

(4). Μαζεζηαθή Γηαηαξαρή κε πξνζδηνξηδφκελε Αιιηψο. Σα ηξία θξηηήξηα 

ηαμηλφκεζήο ηνπο αλαθέξνπλ φηη νη παξαπάλσ Γηαηαξαρέο, αθνχ κεηξεζνχλ κε 

αηνκηθά ρνξεγνχκελεο ζηαζκηζκέλεο δνθηκαζίεο, δηαθνξεηηθέο γηα ηελ θαζεκία, 
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έρνπλ απνηέιεζκα ζεκαληηθά θαηψηεξν απφ ην αλακελφκελν, δεδνκέλσλ ηεο 

ρξνλνινγηθήο ειηθίαο ηνπ αηφκνπ, ηεο κεηξεζείζαο λνεκνζχλεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο 

πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ειηθία. Αθφκε, ε δηαηαξαρή ζην πξνεγνχκελν θξηηήξην  

παξεκπνδίδεη ζεκαληηθά ηε ζρνιηθή επίδνζε ή ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο 

δσήο πνπ απαηηνχλ ηελ αληίζηνηρε ηθαλφηεηα. Σέινο, αλ ππάξρεη αηζζεηεξηαθφ 

ειάηησκα νη δπζθνιίεο είλαη κεγαιχηεξεο απφ απηέο πνπ ζπλήζσο ην ζπλνδεχνπλ  

 

 

1.1.2 Αηηηνινγηθνί παξάγνληεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηώλ κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο. 

 

Ζ Παληειηάδνπ, (2008),  θαη ε Rontou, (2012), ππνγξακκίδνπλ ηελ αληίζεζε πνπ 

ππάξρεη αλάκεζα ζηηο ηθαλφηεηεο, ην λνεηηθφ δπλακηθφ ηνπ παηδηνχ θαη ζηελ ζρνιηθή 

ηνπ επίδνζε. Απηή κάιηζηα ε αλαληηζηνηρία απνηειεί θαη ην ζεκαληηθφηεξν 

δηαγλσζηηθφ θξηηήξην ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ. Δπίζεο επηζεκαίλνπλ φηη ηα 

καζεζηαθά πξνβιήκαηα δελ κπνξνχλ λ‟ απνδνζνχλ ζε θαθέο πεξηβαιινληηθέο 

επηδξάζεηο, παξφιν πνπ ην πεξηβάιινλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ βειηίσζε θαη ηελ 

πξφνδν ή ζηελ επηδείλσζε ηνπο.  Ο Υξεζηάθεο (2006), αλαθέξεη ζην βηβιίν ηνπ, φηη 

ην παηδί κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο παξνπζηάδεη κηα αλνκνηνγελή αλάπηπμε ζηνλ 

ηνκέα ησλ αθαδεκατθψλ επηηεπγκάησλ, ηεο γιψζζαο θαη ηεο αληίιεςεο.  

χκθσλα κε ηνπο: Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο, (ICD) (1997), θαη ηνλ Υξεζηάθε 

(2001),  θαζίζηαηαη  ζαθέο, φηη νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο δελ νθείινληαη ζε λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε ή ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή, νχηε ζε θπζηθέο αλαπεξίεο ή θαθή 

εθπαίδεπζε. Οη καζεζηαθέο δπζθνιίεο απνδίδνληαη ζε νξγαληθνχο παξάγνληεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζε δπζιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, ζην νπνίν 

εδξάδνληαη νη ιεηηνπξγίεο πνπ δηαδξακαηίδνπλ θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ κάζεζε. Τπέξ 

απηήο ηεο άπνςεο ζπλεγνξεί πιήζνο ζεσξηψλ πνπ δηαηππψζεθαλ θαηά θαηξνχο 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζεγγίζνπλ θαη λα εξκελεχζνπλ ην πνιχπινθν πξφβιεκα ηεο 

δπζιεμίαο (Rontou, 2012, Γξνζηλνχ,2011). Αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα απηψλ 

ησλ ζεσξηψλ απνηειεί ε ζεσξία πνπ απνδίδεη ηελ δπζιεμία ζε ακθίπιεπξε 

ειαηησκαηηθή αλάπηπμε ησλ πίζσ πεξηνρψλ ηνπ εγθεθάινπ θαζψο θαη ε ζεσξία ηνπ 

Orton (1937), πνπ ππνζηεξίδεη φηη είλαη ε ειαηησκαηηθή γεληθή νξγάλσζε ηνπ 

εγθεθάινπ, πνπ ελνρνπνηείηαη γηα ηελ δπζιεμία. Αθφκα, ε ζεσξία ηεο «ειιηπνχο 
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εκηζθαηξηθήο θπξηαξρίαο» ζπληζηά επίζεο κηα αξθεηά δηαδεδνκέλε εμήγεζε ηεο 

δπζιεμίαο πνπ απνδίδεη ηελ δπζθνιία ζηελ θαηάθηεζε ηεο αλαγλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο 

ζηελ αζηαζή θπξηαξρία ηνπ αξηζηεξνχ εγθεθαιηθνχ εκηζθαηξίνπ ( Orton, 1966), 

 Οη εξεπλεηέο Harwell  & Jackson,  (2014), αλαθέξνπλ φηη ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ, ε ζπρλφηεηα ησλ πεξηζηαηηθψλ ζηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο ηνπ παηδηνχ νδήγεζε ζηελ αλάδεημε ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο ζε 

αηηηνινγηθφ παξάγνληα θαη ζπλέβαιιε ζηελ δηαηχπσζε ηεο «γελεηηθήο ζεσξίαο» σο 

εξκελεπηηθνχ κνληέινπ ηεο εηδηθήο δπζιεμίαο. Τπέξ ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηνπ 

θιεξνλνκηθνχ παξάγνληα ζηελ εκθάληζε καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ζπλεγνξνχλ θαη νη 

κειέηεο ησλ κνλνδπγσηηθψλ θαη δηδπγσηηθψλ δίδπκσλ παηδηψλ, απφ ηα νπνία ην έλα 

ηνπιάρηζηνλ έρεη αλαγλσζηηθή δπζθνιία . 

χκθσλα κε ηνλ Πφξπνδα (2002), ηνπο O‟Connor  & Pianta, (2014), θαη ηελ 

Γξνζηλνχ (2007), βαξχλνπζα ζεκαζία ζηελ εξκελεία ησλ καζεζηαθψλ δηαηαξαρψλ 

έρνπλ ηα πξνβιήκαηα ζηελ θσλνινγηθή επεμεξγαζία, ηελ γλψζε θαη ρξήζε ησλ 

θσλεκάησλ ηεο γιψζζαο θαη νη ιεηηνπξγηθέο αλσκαιίεο ζηελ αληηιεπηηθή θαη 

γλσζηηθή επεμεξγαζία, πξάγκα πνπ ηεθκεξηψλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ηα 

δπζιεμηθά παηδηά παξνπζηάδνπλ αζπλήζηζηεο «νθζαικηθέο θηλήζεηο», πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγαιχηεξε αζηάζεηα θαη ζπληνκφηεξε δηάξθεηα 

ζπγθέληξσζεο. 

 χκθσλα κε ηνλ Υξεζηάθε (2011), ζηελ   αηηηνιφγεζε ησλ καζεζηαθψλ 

δηαηαξαρψλ δελ ζα κπνξνχζαλ λα κελ ζπκπεξηιεθζνχλ θαη δεπηεξνγελείο ή 

εμσγελείο παξάγνληεο, φπσο ην νηθνγελεηαθφ, ζρνιηθφ θαη επξχ θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ πνπ ελδερνκέλσο ζπληεινχλ ζηελ εκθάληζε, ζπληήξεζε θαη επηδείλσζε 

ηνπ θαηλνκέλνπ. Έηζη, ηέηνηνπ ηχπνπ παξάγνληεο παξφιν πνπ δελ έρνπλ ηελ 

θαηαιπηηθή επίδξαζε ησλ βηνινγηθψλ παξαγφλησλ είλαη ηθαλνί λα επηθέξνπλ αιιαγή 

είηε πξνο ην θαιχηεξν είηε πξνο ην ρεηξφηεξν. Σα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

πνπ ζηεξνχληαη ελζάξξπλζεο θαη ζπκπαξάζηαζεο ηφζν ζε νηθνγελεηαθφ επίπεδν φζν 

θαη ζε επίπεδν ζρνιείνπ δελ έρνπλ ηηο ίδηεο πξννπηηθέο βειηίσζεο θαη πξνζαξκνγήο 

ζπγθξηηηθά κε παηδηά πνπ ππνζηεξίδνληαη θαη ιακβάλνπλ ηελ πξνζνρή πνπ ηνπο 

αξκφδεη.  

Ζ Γξνζηλνχ, (1998), ζρεηηθά κε ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηνπ γνλετθνχ ξφινπ, αλαθέξεη φηη  νη καζεηέο κε καζεζηαθά 
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πξνβιήκαηα κπνξεί λα εθδειψλνπλ θάπνηα ή θαη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ζπλνδεχνπλ ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαζψο πεξηιακβάλνπλ κηα επξεία γθάκα 

ζπκπησκάησλ. Οη εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο πεξηνξίδνπλ ηελ αλάπηπμε θαη ηηο 

ηθαλφηεηεο γξαθήο θαη αλάγλσζεο θαη δεκηνπξγνχλ  απνθιίζεηο ζηηο επηδφζεηο κέζα 

ζηα καζήκαηα ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Οη Harwell  & Jackson,  (2014), θαη ν 

Υξεζηάθεο (2011), αλαθέξνπλ φηη ν ιφγνο πνπ εθπαηδεπηηθνί θαη γνλείο πξέπεη λα 

εζηηάζνπλ ζ‟ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη φηη ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ επηινγή, 

αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηεο πην θαηάιιειεο θαη απνηειεζκαηηθήο παξέκβαζεο, 

ησλ πην θαηάιιεισλ κέζσλ θαη ζηξαηεγηθψλ δηδαζθαιίαο, κε ζηφρν ηε 

κεγηζηνπνίεζε  ησλ πηζαλνηήησλ βειηίσζεο θαη επηηπρίαο.  

 πκθσλα κε ηνπο Brandenburg et al., (2014), νη ζπλεζέζηεξεο πεξηνρέο πνπ 

πιήηηνληαη θαηά ηελ εκθάληζε ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ είλαη θπξίσο ε νπηηθή θαη 

αθνπζηηθή  αληίιεςε-επεμεξγαζία, ε γιψζζα, ε κλήκε, ε πξνζνρή θαη ε 

ζπγθέληξσζε, ε κεηαγλψζε, ε απηνξξχζκηζε, ν ηνκέαο ησλ θηλήηξσλ θαη ηεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη σο ζπλέπεηα ησλ παξαπάλσ, ε ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή 

εμέιημε ηνπ αηφκνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, σο πξνο ηνλ ηνκέα ηεο αληίιεςεο, δειαδή 

ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ εγθεθάινπ λα ιακβάλεη πιεξνθνξίεο απφ ην πεξηβάιινλ, λα ηηο 

επεμεξγάδεηαη, λα ηηο νξγαλψλεη, λα ηηο ζπγθξαηεί θαη λα ηηο αλαθαιεί φπνηε 

παξαζηεί αλάγθε, νη καζεηέο κε καζεζηαθά πξνβιήκαηα θαίλεηαη λα πζηεξνχλ ζηελ 

νπηηθή θαη αθνπζηηθή  αληίιεςε ζπγθξηηηθά κε ηνπο ηππηθνχο ζπλνκειίθνπο ηνπο. 

Απηέο νη δπζθνιίεο επηδξνχλ αξλεηηθά θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηεο αλάγλσζεο, πξάγκα 

πνπ δηαθαίλεηαη ήδε απφ ην λεπηαγσγείν θαη ηελ πξψηε ζρνιηθή ειηθία. Σα 

πξνβιήκαηα ζηελ νπηηθή αληίιεςε εθδειψλνληαη  κε δπζθνιίεο ζηελ αληίιεςε θαη 

δηάθξηζε ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ ρψξνπ, κε ηελ δηάθξηζε αξηζηεξνχ-δεμηνχ θαη ηελ 

εθηίκεζε ηεο απφζηαζεο θαη ηεο ηαρχηεηαο. Έηζη, νη καζεηέο κε πξνβιήκαηα νπηηθήο 

αληίιεςεο αδπλαηνχλ λα δηαθξίλνπλ ζρήκαηα θαη ιεπηνκέξεηεο αληηθεηκέλσλ, 

θαζπζηεξνχλ ζηελ αληηγξαθή ζρεκάησλ θαη ραξαθηήξσλ, πξάγκα πνπ νδεγεί ζην 

κέιινλ ζε αθαηάζηαηε γξαθή θαη θαθφ γξαθηθφ ραξαθηήξα. Αθφκα, ζηα 

πξνβιήκαηα νπηηθήο αληίιεςεο ππάγνληαη θαη ηα ιεγφκελα πξνβιήκαηα νπηηθήο 

κλήκεο, πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δπζθνιίεο απνζήθεπζεο θαη αλάθιεζεο ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ πξνζιακβάλνληαη κέζσ ηεο φξαζεο. Σέινο ηα πξνβιήκαηα νπηηθήο 

αθνινπζίαο πεξηιακβάλνπλ δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε αθνινπζηψλ, ζπκβφισλ ή 

γεγνλφησλ πνπ απνδίδνληαη νπηηθά (Mammarella et al., 2014). 
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  Αλαθνξηθά, κε ηα πξνβιήκαηα αθνπζηηθήο αληίιεςεο-επεμεξγαζίαο νη 

Πφξπνδαο (2002) θαη Brandenburg et al., (2014), έρνπλ θαηαγξάςεη πξνβιήκαηα 

αθνπζηηθήο αληίιεςεο θαη αθνπζηηθήο αθνινπζίαο, δειαδή δπζθνιία απνζήθεπζεο 

θαη αλάθιεζεο πιεξνθνξηψλ θαη αθνινπζίαο ήρσλ, πνπ δελ παξνπζηάζηεθαλ ζε 

γξαπηή κνξθή.  

 Οη Harwell  & Jackson,  (2014), επηζεκαίλνπλ πσο ε  γιψζζα, ζπληζηά έλα 

ηνκέα ζηνλ νπνίν ηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο παξνπζηάδνπλ αδπλακίεο. 

πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο απηνί δπζθνιεχνληαη ζηε δηάθξηζε ησλ πξνηάζεσλ ζε 

ιέμεηο, ζηνλ δηαρσξηζκφ ησλ ιέμεσλ ζε ζπιιαβέο θαη ηέινο ζηελ αλάιπζε ησλ 

ζπιιαβψλ ζε θσλήκαηα. Δθηφο φκσο απφ ηα παξαπάλσ, φζνλ αθνξά ζηε γιψζζα, 

παξνπζηάδνπλ δπζρέξεηα ζηελ παξαγσγή θαη εχξεζε νκνηνθαηαιεμίαο, ζηε ζχλζεζε 

θσλεκάησλ, ζηε δηάθξηζε ηνπ είδνπο θαη ηεο ζέζεο ηνπο κέζα ζηε ιέμε θαη ζηελ 

αληηζηξνθή ηνπο. Αθφκα, ν ηνκέαο ηνπ ιεμηινγίνπ θαη ηνπ ζπληαθηηθνχ νινθιεξψλεη 

ηελ εηθφλα ηεο ρακειήο επίδνζεο ζηελ γιψζζα δπζρεξαίλνληαο επηπιένλ  ηελ 

θαηαλφεζε θαη ηελ απνθσδηθνπνίεζε  

 Χο πξνο ηελ κλήκε νη Mammarella et al., (2014) θαη ν Πφξπνδαο (2002), 

αλαθέξνπλ φηη ηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαίλεηαη πσο πζηεξνχλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο κλεκνληθήο επεμεξγαζίαο. Μάιηζηα κλεκνληθά πξνβιήκαηα  εκθαλίδνληαη 

ηφζν ζηελ βξαρχρξνλε, φζν ζηελ καθξφρξνλε θαη εξγαδφκελε κλήκε. ηελ 

βξαρχρξνλε κλήκε, νη καζεηέο κε καζεζηαθά πξνβιήκαηα δελ κπνξνχλ ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο λ‟ αληαπνθξηζνχλ ζε έξγα πνπ πξνυπνζέηνπλ γισζζηθή επεμεξγαζία θαη 

αλάιπζε, ηδηαίηεξα φηαλ κεζνιαβεί κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ηεο 

παξνπζίαζεο ηνπ πιηθνχ θαη ηεο αλάθιεζεο  

ρεηηθά κε ηελ  καθξφρξνλε κλήκε  νη Πφξπνδαο (2002) θαη Brandenburg et 

al., (2014), αλαθέξνπλ φηη  ππάξρεη δπζθνιία ζαθνχο πξνζδηνξηζκνχ ησλ 

πξνβιεκάησλ ησλ παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Απηφ πνπ κπνξεί λα εηπσζεί 

είλαη, φηη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά ζπληεινχλ ζηνλ πεξηνξηζκφ 

ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηεο καθξφρξνλεο κλήκεο, ε νπνία θάησ απφ θαλνληθέο ζπλζήθεο 

κπνξεί λα ζηεγάζεη επηηπρψο κεγάιν φγθν πιεξνθνξηψλ. Ο ηνκέαο φκσο ηεο 

εξγαδφκελεο κλήκεο είλαη απηφο πνπ πιήηηεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ πεξίπησζε ησλ 

καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Δθεί έρνπλ θαηαγξαθεί ηα κεγαιχηεξα 

πξνβιήκαηα ζηνλ κλεκνληθφ κεραληζκφ ησλ καζεηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα δπζθνιίεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αθνινπζία αλάθιεζεο θσλεκάησλ, γξακκάησλ, πξαγκαηηθψλ 
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ιέμεσλ θαη ςεπδφ-ιέμεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αλάγλσζε. Δπίζεο, ππνζηεξίδεηαη 

απφ ηνπο επηζηήκνλεο φηη ηα πξνβιήκαηα εξγαδφκελεο κλήκεο είλαη δηηηήο ζεκαζίαο: 

φηη πεξηιακβάλνπλ δειαδή ηφζν ηελ αδπλακία θσδηθνπνίεζεο ηεο πιεξνθνξίαο φζν 

θαη ηα κεησκέλα θίλεηξα ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ ηνπο 

απνζαξξχλνπλ απφ ην λα θαηαβάιινπλ κηα επίκνλε θαη ζπζηεκαηηθή λνεηηθή 

πξνζπάζεηα  

 Χο πξνο ην ζέκα ηεο πξνζνρήο θαη ζπγθέληξσζεο νη Πφξπνδαο (2002) θαη 

Υξεζηάθεο (2006), αλαθέξνπλ φηη ηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη ηδηαίηεξα  

επηξξεπή ζην λα δηαζπψληαη εχθνια. Οη ζπλεζέζηεξεο αληηδξάζεηο ηνπο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζνρή κέζα ζε κηα ζρνιηθή ηάμε είλαη ε αξγή επεμεξγαζία ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ ηνπο νδεγεί ζην λα αθαηξνχληαη θαη λα ράλνπλ γξήγνξα ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο θαζψο θαη ε έιιεηςε θηλήηξσλ πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζνπλ ην 

έξγν πνπ πξέπεη λα δηεθπεξαηψζνπλ. Ο Υξεζηάθεο (2006), εμεγεί φηη γηα πνιιά 

ρξφληα επηθξαηνχζε ε αληίιεςε φηη ηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο είραλ 

ειιεηκκαηηθή πξνζνρή θαη εχθνια θαηέιεγαλ ζε ππεξθηλεηηθφηεηα θαη θησρή 

αθξφαζε αιιά νη έξεπλα έδεημε φηη  ε ππεξθηλεηηθφηεηα θαη ε έιιεηςε ζπγθέληξσζεο 

δελ απνηεινχλ αίηηα ησλ Μαζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαη απνδίδεη ζηε δηαηαξαγκέλε 

ζπκπεξηθνξά ηελ αηηία πνπ ηα παηδηά κε Μ.Γ. αδπλαηνχλ λα κάζνπλ ζηνλ ίδην βαζκφ 

πνπ καζαίλνπλ νη ζπκκαζεηέο ηνπο ρσξίο Μ.Γ. 

 Έλαο άιινο ηνκέαο, φπνπ νη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

δηαθνξνπνηνχληαη θαηά ηνπο Brandenburg et al., (2014), είλαη ν κεηαγλσζηηθφο 

ηνκέαο, ν νπνίνο  αλαθέξεηαη ζηελ γλψζε ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ αηφκνπ, 

ζηελ ελεξγεηηθή παξαθνινχζεζε ηνπο απφ ην ίδην θαη ζηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ζηηο 

νπνίεο πξνβαίλεη φηαλ αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ζε απηέο. Έηζη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ζ‟ απηφ ηνλ ηνκέα νη καζεηέο, μεθηλάλε απφ ηελ αδπλακία ηνπο 

απνθξππηνγξαθήζνπλ ην δεηνχκελν ζην έξγν πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί, γεγνλφο πνπ 

ηνπο δπζθνιεχεη ζην λα ραξάμνπλ κηα πνξεία θαη λα εθπνλήζνπλ έλα ζρέδην πνπ ζα 

ηνπο νδεγήζεη ζηελ ιχζε. Καηά ζπλέπεηα, αθνχ δελ είλαη ζε ζέζε λ‟ αλαγλσξίζνπλ 

ην έξγν πνπ έρνπλ λα θέξνπλ ζε πέξαο δελ κπνξνχλ  λα δηαθξίλνπλ θαη ην  πνηα 

ζηξαηεγηθή ζα ηνπο θέξεη πην θνληά ζην επηδησθφκελν απνηέιεζκα. Απηφ ηνπο νδεγεί 

ζην λα πέθηνπλ έμσ ζηηο εθηηκήζεηο ηνπο θαη λα κελ κπνξνχλ λ‟ αμηνινγήζνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο πξνζπάζεηαο ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ζε πεξηπηψζεηο 

απνηπρίαο ηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο δπζθνιεχνληαη λ‟ αληηιεθζνχλ ηη 
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έθαλαλ ιάζνο θαη ηη πήγε ζηξαβά, πξάγκα πνπ ηνπο νδεγεί ζηελ απνγνήηεπζε θαη λα 

παξαηηνχληαη θαη λα εγθαηαιείπνπλ ζηελ πξψηε δπζθνιία ηελ πξνζπάζεηα.  

 Ζ Swinson, (2008), ζεσξεί φηη ηα πξνβιήκαηα ησλ καζεηψλ ζηνλ 

κεηαγλσζηηθφ ηνκέα επεξεάδνπλ θαη ηνλ ηνκέα ηεο απηνξξχζκηζεο, δειαδή ηελ 

δηαδηθαζία κε ηελ νπνία νη καζεηέο  ελεξγνπνηνχλ θαη ζπληεξνχλ γλσζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο, ζπκπεξηθνξέο θαη ζπλαηζζήκαηα πνπ είλαη ζπζηεκαηηθά 

πξνζαλαηνιηζκέλα ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Ζ απηνξξχζκηζε πεξηιακβάλεη φιν ην 

πεδίν ησλ ελεξγεηψλ, ζηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνβεί ν καζεηήο πξνθεηκέλνπ λα 

νινθιεξψζεη ην καζεζηαθφ ηνπ έξγν θαη ην ζηφρν πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί. Δπνκέλσο ε 

έλλνηα ηεο απηνξξχζκηζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαζψο πεξηιακβάλεη  δεμηφηεηεο 

ζηνρνζεζίαο, ζηξαηεγηθψλ ζρεδηαζκνχ δηαρείξηζεο ρξφλνπ, θαη  απηφ-θηλεηνπνίεζε. 

Οη καζεηέο κε καζεζηαθά πξνβιήκαηα αδπλαηψληαο λα δηακνξθψζνπλ θαη λα 

πηνζεηήζνπλ ηελ θαηάιιειε καζεζηαθή ζπκπεξηθνξά, κε φζα απηή πεξηθιείεη, 

νδεγνχληαη ζε ζπλερή ζρνιηθή απνηπρία (Γξνζηλνχ, 2008). 

 Απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο βέβαηα θαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλνο κε ην ζέκα ηεο 

καζεζηαθήο πξνζπάζεηαο θαη επηηπρίαο είλαη ν ηνκέαο ησλ θηλήηξσλ. Έηζη είλαη 

απνδεθηφ φηη νη πεπνηζήζεηο θηλήηξσλ δηαδξακαηίδνπλ θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ 

επίδνζε, πξάγκα πνπ σο έλα βαζκφ εξκελεχεη ηελ ρακειή επίδνζε ησλ καζεηψλ κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο, θαζψο ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ ζηεξνχληαη 

θηλήηξσλ. Ζ ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηελ κάζεζε πξνζεγγίδεη πεξηζζφηεξν ην κνληέιν 

ηνπ «παζεηηθνχ καζεηή», πνπ πηνζεηεί κηα ζηάζε αδξάλεηαο απέλαληη ζηηο 

θαηαζηάζεηο, θαζψο απνδίδεη ηελ επηηπρία ή απνηπρία ζε κε ειέγμηκνπο απφ ηνλ ίδην 

παξάγνληεο φπσο ε ηχρε, νη εθπαηδεπηηθνί. Απηή ε ηάζε ηνπο λ‟ απνδίδνπλ θαη λα 

ζπλαξηνχλ ηελ εξγαζία ηνπο κε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο θαη λα κελ αλαιακβάλνπλ 

ηελ επζχλε, νχηε λα πηζηεχνπλ πσο κπνξνχλ λα επέκβνπλ θαη λα δξάζνπλ, ζεκαίλεη 

φηη έρνπλ εμσηεξηθφ θέληξν ειέγρνπ (O‟Neill et al., 2010). Μ‟ άιια ιφγηα ζεσξνχλ 

φηη ν έιεγρνο δελ βξίζθεηαη ζηνλ εαπηφ ηνπο αιιά ζε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο 

(Nowicki et al., 2014).Έηζη ζεσξψληαο φηη δελ ππάξρνπλ πνιιά «πεξηζψξηα 

βειηίσζεο», νη θαηαζηάζεηο θαληάδνπλ κε αλαζηξέςηκεο. Ζ ζηάζε απηή ιεηηνπξγεί 

ζαλ απηφ-εθπιεξνχκελε πξνθεηεία θαη επαιεζεχεη ηηο αληηιήςεηο ηνπο, αθνχ  ηνπο 

σζεί ζην λ‟ απνθχγνπλ λα θαηαπηαζηνχλ κε ζρνιηθά έξγα πνπ ζα ηνπο νδεγήζνπλ 

ζηελ απνηπρία ηελ νπνία  ζεσξνχλ δεδνκέλε (Swinson, 2008). Γελ απνκέλεη ινηπφλ 

ιφγνο λα θηλεηνπνηεζνχλ θαη λα θνπηάζνπλ γηα πςειή επίδνζε θαη έηζη 
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επαιεζεχνληαη   θαη ηζρπξνπνηνχληαη νη αξρηθνί ηνπο θφβνη (Brandenburg et al., 

2014). 

 Ζ απνπζία θηλήηξσλ θαη ε ζρνιηθή απνηπρία επηθέξνπλ κε ηελ ζεηξά ηνπο θαη 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζηνπο καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, πνπ ηνπο 

δηαθνξνπνηνχλ πεξαηηέξσ απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπο 

θπκαίλεηαη απφ ηελ επηζεηηθφηεηα κέρξη ηελ απάζεηα θαη ηελ εζσζηξέθεηα. Απηφ 

ζπκβαίλεη ιφγσ ηνπ φηη ε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπο θαη νη ρακειέο ηνπο επηδφζεηο 

γίλνληαη αηηία ζπρλά λα πεξηζσξηνπνηνχληαη απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο, λα κελ 

είλαη δεκνθηιείο θαη λα εηζπξάηηνπλ απφξξηςε (Swinson, 2008). Έηζη ν θαζέλαο 

αληηδξά θαη απαληά κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηελ απφξξηςε. ε πνιινχο ε 

πεξηζσξηνπνίεζε γελλά εθξήμεηο ζπκνχ πνπ θηάλνπλ σο ηελ επηζεηηθφηεηα 

(Γξνζηλνχ, 2004), πξνθεηκέλνπ λα βξεζνχλ ζην επίθεληξν, ελψ άιινη αληίζεηα 

παξνπζηάδνπλ ηάζεηο απφζπξζεο θαη απνκφλσζεο πξνθεηκέλνπ λα κελ εηζπξάηηνπλ 

η‟ αξλεηηθά ζρφιηα ηνπ πεξίγπξνπ (Harwell  & Jackson,  2014). 

 Σα δε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

πεξηζζφηεξν σο ζπλέπεηα ηνπο, παξεκπνδίδνπλ θαη ηελ νκαιή θνηλσληθή εμέιημε ησλ 

παηδηψλ απηψλ, φπσο είλαη θπζηθφ. Έηζη νη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ηείλνπλ 

λ‟ απνξξίπηνληαη θαη λα ζηεξνχληαη απνδνρήο ζε πνζνζηφ ηξηπιάζην απφ εθείλν ησλ 

ηππηθψλ ζπλνκειίθσλ ηνπο. Απηφ βέβαηα κπνξεί λ‟ απνδνζεί ζην γεγνλφο φηη νη 

θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο είλαη πεξηνξηζκέλεο, πξάγκα πνπ έρεη ζαλ ζπλέπεηα λα 

κελ πηνζεηνχλ ηελ αξκφδνπζα ζπκπεξηθνξά ζε θάζε πεξίζηαζε. πρλά εκθαλίδνληαη 

ιηγφηεξν επγεληθνί θαη ζπλεξγάζηκνη απ‟ φζν επηβάιινπλ νη θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο 

θαη ηνπο ιείπεη ε επειημία πξνζαξκνγήο ζε λέεο θαηαζηάζεηο. Όια απηά θαζηζηνχλ 

θαηαλνεηφ ην γηαηί θάπνηνη είλαη δπλαηφλ λα  παξακέλνπλ δίρσο θηιίεο ηφζν ζηελ 

αξρή φζν θαη ζην ηέινο ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο. πλήζσο πξνζεγγίδνπλ  επίζεο 

παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαζψο κνηξάδνληαη ηνλ ίδην θψδηθα επηθνηλσλίαο 

θαζψο θαη καζεηέο κηθξφηεξσλ ηάμεσλ. Αιιά αθφκα θαη ζ‟ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο νη 

επαθέο ηνπο είλαη πεξηζζφηεξν επηθαλεηαθέο θαη δελ δηαθξίλνληαη απφ ζηαζεξφηεηα 

(Schnitzer et al., 2007; Brandenburg et al., 2014). 

χκθσλα κε ηνλ Υξεζηάθε, (2011), νη καζεηέο κε δπζιεμία, ζε φπνηα ειηθία 

θαη αλ βξίζθνληαη, ππνρξεψλνληαη λα δίλνπλ έλαλ πνιιαπιφ θαζεκεξηλφ αγψλα. Απφ 

ηελ κία έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο πξνζσπηθέο καζεζηαθέο ηνπο δπζθνιίεο πνπ 

θαινχληαη λα μεπεξάζνπλ θαη απφ ηελ άιιε έρνπλ λα δψζνπλ θαη έλαλ θνηλσληθφ 
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αγψλα ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ πεξηβαιιφλησλ ηνπο. Ζ 

πνιππινθφηεηα ηεο θαηάζηαζεο νδεγεί πνιιέο θνξέο ζηελ απνηπρία, φρη πάληα απφ 

δηθή ηνπο ππαηηηφηεηα, αθνχ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ έλα ζρνιηθφ πξφγξακκα 

ην νπνίν είλαη απζηεξά δνκεκέλν θαη δελ ππνινγίδεη ηηο εηδηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο 

πνπ παξνπζηάδνπλ. Σν απνηέιεζκα είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη καζεηέο κε 

δπζιεμία λα απνηπγράλνπλ ζηηο πξνζπάζεηεο ηνπο θαη έηζη λα επηβαξχλνληαη κε 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, παξνπζηάδνληαο ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά φπσο : 

 Θπκψλνπλ, ληξέπνληαη θαη  ληψζνπλ κεηνλεθηηθά ζε ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα 

παηδηά. 

 Νηψζνπλ αλαζθάιεηα γηα ην αλ ζα είλαη απνηειεζκαηηθά, άγρνο, ζηξεο, 

αλεζπρία, αγσλία, κε θίλδπλν λα θηάζνπλ ζε θαηάζιηςε. 

 Βηψλνπλ απφξξηςε  ηφζν απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο φζν θαη απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηνπο θαη ηφζν κεγάιε απνγνήηεπζε πνπ εγθαηαιείπνπλ θάζε 

πξνζπάζεηα.  

 Έρνπλ ρακειή απηνεθηίκεζε θαη είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηνη ζηελ θξηηηθή.  

  Σνπο απνδίδνληαη ραξαθηεξηζκνί φπσο «επηπφιαηνο», «ηεκπέιεο», 

«αδηάθνξνο», ιφγσ ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο ζηα ζρνιηθά καζήκαηα 

ηνπο νπνίνπο νηθεηνπνηνχληαη. 

 Κηλδπλεχνπλ λα πεξηζσξηνπνηεζνχλ θαη βξίζθνληαη ζπρλά ζηα φξηα ηεο 

ζρνιηθήο δηαξξνήο θαη παξαβαηηθφηεηαο     (Γξνζηλνχ, 2004, Υξεζηάθεο, 

2011).  

Ζ Γξνζηλνχ, (2004) ζεκεηψλεη  φηη ηφζν ε εκθάληζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ φζν θαη ε έληαζε ηνπο, πνηθίιιεη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε ηνπ 

παηδηνχ κε δπζιεμία, αθνχ, φπσο έρνπκε ήδε επηζεκάλεη, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο απφ πεξίπησζε ζε πεξίπησζε. Δπνκέλσο ηα παηδηά αιιά θαη νη έθεβνη πνπ 

έρνπλ δπζιεμία αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά πνιιέο δπζθνιίεο. Πνιιά απφ απηά 

πξέπεη λα αληαπεμέιζνπλ παξάιιεια ζε πνιιαπιέο πξνθιήζεηο ηνπ νηθνγελεηαθνχ, 

ηνπ ζρνιηθνχ θαη θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο ηνπο. Όια απηά έρνπλ ηδηαίηεξε 

επίδξαζε ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπο κε απνηέιεζκα λα έρνπλ πξνβιήκαηα ζηηο 

ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο ηνπο θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο.  

Όια ηα πξναλαθεξζέληα πξνβιήκαηα, γελλνχλ ζηα παηδηά πεξηζζφηεξα 
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αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα παξά ζεηηθά (Schnitzer et al., 2007; Swinson, 2008; O‟Neill 

et al., 2010). ε κηα πεξίνδν ηεο δσήο ηνπο πνπ ζα έπξεπε λα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ε θαζεκεξηλφηεηα ηνπο είλαη γεκάηε άγρνο θαη ρακειή 

απηνεθηίκεζε. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο πσο ζχκθσλα κε έξεπλεο  (Swinson, 

2008; O‟Neill et al., 2010) νη καζεηέο κε καζεζηαθά πξνβιήκαηα ζε πνζνζηφ 70% 

έρνπλ αξλεηηθή απηφ-αληίιεςε. 

 ην ζεκείν απηφ αλαθχνληαη δεηήκαηα δηθαηνζχλεο θαη ίζσλ επθαηξηψλ γηα 

φια ηα παηδηά, θξηηηθήο θαη δηαιφγνπ γχξσ απφ ηε δπλαηφηεηα ησλ Αλαιπηηθψλ 

Πξνγξακκάησλ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ζηνπο νπνίνπο απεπζχλνληαη 

θαη ηέινο κπαίλεη ην ζέκα ηεο έληαμεο σο παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ θαη δπλαηνηήησλ 

γηα ηζφηηκε θαη ηζάμηα ζπκκεηνρή ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θνηλσληθνπνίεζε. 

Καζίζηαηαη επηβεβιεκέλε ε εμέηαζε ηεο πηζαλφηεηαο λα δνθηκαζηνχλ θαιέο 

πξαθηηθέο δηαθνξνπνίεζεο ηεο δηδαζθαιίαο, ψζηε λα είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηηο 

αηνκηθέο  αλάγθεο ησλ καζεηψλ  κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. (Γξνζηλνχ, 2008).  

 

 

1.2. Γηδαζθαιία ζε δηαγλσζκέλνπο καζεηέο  κε Δηδηθέο Μαζεζηαθέο
 

Γπζθνιίεο  

 

1.2.1.Σν ΓΔΠΠ ζρεηηθά κε ηελ Δηδηθή Αγσγή θαη ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα 

(Α.Π.) γηα παηδηά κε Μ.Γ. 

 

Σν Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (ΓΔΠΠ) (ΦΔΚ 303 θαη 

304/13-3-2003) πνπ ήξζε λα ζπκπιεξψζεη ην Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ 

πνπδψλ (ΔΠΠ) ηνπ 1999, αλαθέξεη αλάκεζα ζηηο γεληθέο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο, 

ηελ θαιιηέξγεηα ησλ δεμηνηήησλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ίζσλ επθαηξηψλ θαη 

δπλαηνηήησλ κάζεζεο γηα φινπο ηνπο καζεηέο. Τπνζηεξίδεηαη ε Γηαζεκαηηθφηεηα 

θαη ε πινπνίεζε Δμαηνκηθεπκέλσλ Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ (ΔΔΠ) γηα ηνπο 

καζεηέο κε Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο ή αλαπεξίεο, πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο θαζψο επίζεο θαη εμεηδηθεπκέλε βνήζεηα γηα 

ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο αλάινγα κε ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ. Ο ζρεδηαζκφο γηα ηελ εθπαίδεπζε είλαη εληαίνο γηα φιεο ηηο νκάδεο 
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ησλ καζεηψλ θαη επηζεκαίλεηαη ε ηδηαίηεξε κέξηκλα πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη γηα 

ηνπο καζεηέο κε Μ.Γ. θαη αλαπεξίεο φρη κφλν ζηα εηδηθά ζρνιεία αιιά θπξίσο ζηα 

γεληθά, είηε κε παξάιιειε ζηήξημε είηε ζε ηκήκαηα έληαμεο. Αλάκεζα ζηηο 

δεμηφηεηεο ζησλ νπνίσλ ηε δηδαζθαιία ζηνρεχεη, είλαη ν γξακκαηηζκφο ζηηο 

θνηλσληθέο θαη ηηο κεηαγλσζηηθέο (επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη απηνδηφξζσζε)  δεμηφηεηεο . 

Ο Υξεζηάθεο (2011) ζρεηηθά κε ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα γηα ηελ Δηδηθή Αγσγή 

αλαθέξεη φηη ην πεξηερφκελφ ηνπο θαζνξίδεηαη θπξίσο κε βάζε ηηο δπλαηφηεηεο θαη 

ηηο δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ πνπ αθνξά, ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο θαη ηελ 

πξννπηηθή λα αληαπεμέξρνληαη ηα παηδηά απηά σο ελήιηθεο. Σα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ Α.Π. γηα ηα παηδηά κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο πξέπεη λα είλαη ε 

επειημία θαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηα. Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα ελζαξξχλεηαη ζε 

δξαζηεξηνπνίεζε, πξσηνβνπιία θαη εθεπξεηηθφηεηα. Σν δεηνχκελν είλαη ε θάιπςε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπ θάζε παηδηνχ μερσξηζηά, νπφηε ε έκθαζε πξέπεη λα 

κεηαηνπηζηεί απφ ην πεξηερφκελν ζηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπ. Πξέπεη δειαδή ε 

εθπαίδεπζε θαη ε δηδαζθαιία λα δηαθνξνπνηείηαη θαη λα εμαηνκηθεχεηαη αλάινγα κε 

ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή αλεμάξηεηα αλ έρεη ή 

φρη καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη Υξεζηάθεο (2011) θαη Vlachou (2004) ζεσξνχλ πσο ε 

εκπέδσζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο θαη εμαηνκίθεπζεο ηεο δηδαζθαιίαο απηή θαζεαπηή 

ζα κπνξνχζε λα πξνσζήζεη ηελ αληίιεςε ηεο ζρνιηθήο ελζσκάησζεο ζηε ζρνιηθή 

πξάμε.    

 

 

1.2.2. Γηδαζθαιία θαη Έληαμε 

 

Ο Υξεζηάθεο (2006) αλαθέξεη φηη ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε Δηδηθέο Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο (Δ.Μ.Γ.) απαηηεί πξνζαξκνγέο  ζηε ζπλεξγαζία ησλ  εθπαηδεπηηθψλ, ζην 

Πξφγξακκα, ζηηο ζηξαηεγηθέο θαη ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο. Σα παηδηά κε 

Δ.Μ.Γ. είλαη καζεηέο ηνπ Γεληθνχ ζρνιείνπ ζην νπνίν κπνξνχλ λα εθπαηδεχνληαη κε 

απζηεξή εμαηνκίθεπζε ηεο δηδαζθαιίαο ζηελ ηάμε ή κε παξάιιειε ρξήζε 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ εηδηθά πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο αηνκηθέο αλάγθεο ηνπο 

ζην πιαίζην ηκήκαηνο έληαμεο θαη φρη κφλν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζρεηηθά κε ηηο 

πξνζαξκνγέο ζηηο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο, ν Υξεζηάθεο (2006), επίζεο δηεπθξηλίδεη 

φηη ππάξρνπλ πνιιέο ηερληθέο πνπ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηε δηδαζθαιία ηεο 
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αλάγλσζεο, ηεο γξαθήο, ηεο νξζνγξαθίαο θαη ησλ Μαζεκαηηθψλ, νη νπνίεο κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε φια ηα πεξηβάιινληα κάζεζεο ησλ καζεηψλ απηψλ είηε είλαη 

ην ζπίηη ηνπο, είηε ε ηάμε έληαμεο, είηε ε Γεληθή ηάμε. Μεξηθέο απφ απηέο, πνπ καο 

ελδηαθέξνπλ πεξηζζφηεξν ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο κειέηεο πεξίπησζεο, είλαη ε 

ζπλεξγαηηθή κάζεζε  θαη ε εζσηεξηθή δηαθνξνπνίεζε θαη εμαηνκίθεπζε ηεο 

δηδαζθαιίαο, ηερληθέο πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ ζην ζεκείν απηφ γηαηί κπνξεί λα 

είλαη επθνιφηεξα εθαξκφζηκεο ζηε γεληθή ηάμε.  

ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε κπνξνχλ νη καζεηέο κε ΜΓ λα βνεζεζνχλ απφ ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο λα θαηαλνήζνπλ θάηη πνπ δελ κπφξεζαλ κέζα ζηελ γεληθή 

δηδαζθαιία. Δπίζεο ληψζνπλ πην πξνζηαηεπκέλνη κέζα ζηε κηθξή νκάδα ησλ 

ζπκκαζεηψλ παξά ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο.  

ηελ εζσηεξηθή δηαθνξνπνίεζε θαη εμαηνκίθεπζε ηεο δηδαζθαιίαο δηαθξίλνπκε 

θχξηα ζεκεία: ην ζρεδηαζκφ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε βάζε ηνλ κέζν φξν ησλ 

καζεηψλ ηεο ηάμεο, ηελ αλάιπζε  ηνπ δηδαθηηθνχ ζηφρνπ ζε κηθξφηεξα βήκαηα (task 

analysis) θαη φηη ν εθπαηδεπηηθφο ππνινγίδεη πνηα απφ ηα βήκαηα ζηα νπνία έρεη 

αλαιπζεί ν δηδαθηηθφο ζηφρνο κπνξεί λα θαηαθηήζεη θαζέλαο απφ ηνπο καζεηέο κε 

Δ.Μ.Γ. Οη καζεηέο πνπ δελ κπνξνχλ λα θαηαθηήζνπλ φια ηα βήκαηα, πξέπεη λα 

ππνζηεξηρζνχλ θαηάιιεια απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε επηιεγκέλε δηαδηθαζία θαη  

πιηθφ, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ θη απηνί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. Απηφ είλαη δπλαηφλ λα ζπληειεζηεί ζην πιαίζην ηεο Γεληθήο ηάμεο 

αιιά θαη εθηφο απηήο.  

 Χο Έληαμε νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ παηδαγσγηθψλ θαη κνξθσηηθψλ 

ζεσξήζεσλ θαη πξαθηηθψλ, νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζην ζεβαζκφ θαη ηελ αλαγλψξηζε 

ηεο εηεξφηεηαο, ζηελ άξζε πξνθαηαιήςεσλ θαη ζηεξενηχπσλ απέλαληη ζην 

δηαθνξεηηθφ θαη ηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ θαη δπλαηνηήησλ γηα ηζφηηκε θαη ηζάμηα 

ζπκκεηνρή φισλ ησλ αηφκσλ ζην πνιηηηθφ, θνηλσληθφ θαη εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη 

(De Boer et al., 2011; νχιεο, 2008). Σν ζρνιείν ηεο έληαμεο, έλα ζρνιείν γηα φινπο, 

νθείιεη λα ελδηαθεξζεί γηα ην κέιινλ ηνπ καζεηή, γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ 

πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη κία άιιε κειινληηθή έληαμε (Mowat, 2009). Ο φξνο 

επνκέλσο αλαθέξεηαη ζηελ εθπαίδεπζε φισλ ησλ παηδηψλ, αλεμαξηήησο 

ηδηαηηεξνηήησλ, ζε έλαλ εληαίν ζρνιηθφ ρψξν, ζηνλ νπνίν έρνπλ γίλεη νη θαηάιιειεο 

ηξνπνπνηήζεηο, (Thomazet, 2009).   

Ζ έληαμε εξκελεχεηαη σο δηαδηθαζία αιιειναπνδνρήο εληαζζνκέλσλ θαη 
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εληαγκέλσλ. Ζ κνλφπιεπξε πξνζαξκνγή δελ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ζηφρνπο ηεο 

έληαμεο. Ζ έληαμε κεκνλσκέλσλ αηφκσλ είλαη δπλαηφλ λα ιεηηνπξγήζεη σο άιινζη 

εηο βάξνο λέσλ απνκνλψζεσλ θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα δεκηνπξγεί αληηζέζεηο θαη 

λα δηαρσξίδεη εθεί πνπ αλακέλεηαη λα ελζσκαηψλεη.  Έηζη, κφλν εάλ θαηαλνεζεί σο 

θνηλσληθή θαη θνηλσληθνπνιηηηθή ππφζεζε θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα  

ηξνπνπνηεζεί ην θνηλσληθφ ζχζηεκα θαη νη θνηλσληθνί θνξείο, ζα ππάξμνπλ επθαηξίεο 

γηα πξαγκαηηθή έληαμε (Γξνζηλνχ, 2004; Εψληνπ-ηδέξε, 2011β). 

χκθσλα κε ηελ Vlachou (2004), γηα λα επηηεπρζεί ε έληαμε, θάζε ζπδήηεζε πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζρεηηθά κε ηελ εληαμηαθή εθπαίδεπζε, ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο ππάξρνπζεο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο. Δπίζεο, ρξεηάδεηαη 

πεξηζζφηεξν λα αλαδεηεζνχλ νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ζρνιεία γεληθήο εθπαίδεπζεο 

απνηπγράλνπλ λα εθαξκφζνπλ εληαμηαθέο πξαθηηθέο, παξά λα αλαδεηνχληαη ηξφπνη 

δεκηνπξγίαο ζρνιείσλ πνπ λα πξνσζνχλ ηελ έληαμε. Πξέπεη λα δηαηππσζνχλ 

πξνηάζεηο κε ζηφρν ηε βειηίσζε απηήο ηεο θαηάζηαζεο. Οη πνιηηηθέο πξαθηηθέο 

ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ησλ καζεηψλ κε Δ.Μ.Γ. θαη αλαπεξία ζηα γεληθά ζρνιεία, 

είλαη αλαγθαίν λα είλαη ζπζηεκαηηθέο θαη λα ζπλδένληαη άξξεθηα κε ην επξχηεξν 

πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο ζηε ρψξα. 

Οη Zoniou -Sideri . Α, & Vlachou, Α. (2006) ζεσξνχλ φηη ην πξφβιεκα ζήκεξα δελ 

είλαη ε ιεηηνπξγία ή κε εηδηθψλ ζρνιείσλ, αιιά ε αλάδπζε θαη ε αλαπαξαγσγή 

ππνδεηγκάησλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ κέζα ζηε γεληθή εθπαίδεπζε. Απηή είλαη θαη ε 

πξφθιεζε γηα ην Γεληθφ ζρνιείν σο πξνο ηελ επίηεπμε ηεο έληαμεο. Χζηφζν, ε 

έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ ζρεηηθά κε ηηο πεπνηζήζεηο ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ γηα 

ηε ζπλεθπαίδεπζε, έδεημε πσο νη ελ ιφγσ πεπνηζήζεηο δηαησλίδνπλ δηαρσξηζκέλεο 

δνκέο, ππεξαπινπζηεχνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο έληαμεο θαη εκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε 

ησλ ελαιιαθηηθψλ πξαθηηθψλ. Σελ ίδηα ζηηγκή, σζηφζν, ηέηνηεο πεπνηζήζεηο 

πξνβάιινπλ κηα ζεηξά απφ ζεκαληηθά ζέκαηα ζρεηηθά κε ην ππάξρνλ πνιηηηθφ, 

θνηλσληθφ θαη εθπαηδεπηηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν ηδηαίηεξα ζπζηήκαηα 

πεπνηζήζεσλ έρνπλ αλαπηπρζεί θαη ηεθκεξησζεί. 

Καηά ηνπο Εψληνπ-ηδέξε (2011α) θαη Mowat, (2009), ε έληαμε, ζεσξείηαη 

φηη επηηπγράλεηαη θπξίσο ζε άηππα πεξηβάιινληα κάζεζεο, ηα νπνία είλαη φια ηα 

πεξηβάιινληα κάζεζεο πιελ ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο (ηα εξγαζηήξηα θπζηθήο ή 

ρεκείαο, ε απιή ηνπ ζρνιείνπ, νη εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, ην ζέαηξν, ηα κνπζεία) 

ελψ βαζηθή εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ κπνξεί λα πινπνηεζεί εθηφο ζρνιηθήο 
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αίζνπζαο είλαη ηα projects. ηα άηππα πεξηβάιινληα κάζεζεο, ε γλψζε έξρεηαη σο 

απνηέιεζκα εκπεηξηψλ θαη γηα ην ιφγν απηφ θαζίζηαηαη πεξηζζφηεξν ειθπζηηθή γηα 

ηνπο καζεηέο. 

 

1.2.3.πλδηδαζθαιία θαη έληαμε ζην Γεληθό Γπκλάζην. 

 

Ζ κάζεζε ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ εκπεηξία, κε φ, ηη «θάλνπλ» νη άλζξσπνη 

γηα λα θαηαιάβνπλ ηα πξάγκαηα γχξσ ηνπο (Pij, 2010). ηελ παηδαγσγηθή ηεο 

ζπκπεξίιεςεο φκσο, εληάζζεηαη θαη ε ζπλδηδαζθαιία, ε νπνία ζηελ πεξίπησζε ησλ 

παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, αθνξά ζηελ θαηάξγεζε ησλ εηδηθψλ ηάμεσλ θαη 

ηελ έληαμή ηνπο ζηε γεληθή εθπαίδεπζε κέζσ ηεο ηξνπνπνίεζεο ησλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη ηεο αλάπηπμεο θνηλσληθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε φινπο ηνπο 

καζεηέο, (Panerai et al., 2009) κε ηε ζπλχπαξμε ηφζν ηνπ δαζθάινπ φζν θαη ηνπ 

εηδηθνχ παηδαγσγνχ.  Οη δχν παηδαγσγνί νξγαλψλνπλ απφ θνηλνχ ηα καζήκαηα θαη ηα 

ζπλδηδάζθνπλ. Οη δχν παηδαγσγνί ππνζηεξίδνπλ απφ θνηλνχ ηελ πνξεία φισλ ησλ 

καζεηψλ, ηνπο παξέρνπλ ην θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, πξνσζνχλ ηε ζπλεξγαζία 

θαη δηδάζθνπλ κε άμνλα ηελ αληηαπηαξρηθή εθπαίδεπζε θαη ηε δηαθνξνπνηεκέλε 

παηδαγσγηθή, δειαδή ηελ παηδαγσγηθή πνπ «αληηηίζεηαη ζηελ ηδέα ηεο νκνηνγέλεηαο 

θαη ζηελ άπνςε φηη φινη κπνξνχλ λα κάζνπλ ηα ίδηα πξάγκαηα κε ηνλ ίδην ηξφπν» 

(Γξνζηλνχ, 2005).  

Βεβαίσο θαη γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο έληαμεο, ν Doyle (2004), αλαθέξεη φηη ε 

αλάπηπμε παξάιιεινπ  «πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θνηλσληθήο αλάπηπμεο» φπσο ην  

ηνρεπκέλν Αηνκηθφ Γνκεκέλν Δληαμηαθφ Πξφγξακκα ΔΑΔ (ΑΓΔΠΔΑΔ) κε 

έκθαζε δεμηφηεηεο  θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο, ζα κπνξνχζε λα 

πξνζθέξεη ζην δάζθαιν ηεο γεληθήο ηάμεο έλα ρξήζηκν εξγαιείν ζρεδηαζκνχ κε ην 

νπνίν ζα πξνζαξκφδεη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε παηδηνχ. Έηζη 

ρσξίο κεγάιε δαπάλε θαη ίζσο θαη ρσξίο ππεξβνιηθά πεξηζζφηεξε δνπιεηά εθ κέξνπο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζα κπνξνχζε λα δηαθνξνπνηείηαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη λα 

πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ην καζεηή ππνζηεξίδνληαο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ ηνπο.  
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1.2.4. Γηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία καζεηώλ κε Δηδηθέο Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο  

 

Ζ ηάζε ηεο Δλζσκάησζεο (inclusion, mainstreaming) ησλ παηδηψλ κε 

καζεζηαθέο Γπζθνιίεο ή άιιεο  εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, δεκηνχξγεζε ηελ 

αλάγθε λα βξεζνχλ θαηάιιειεο κέζνδνη θαη πξαθηηθέο πνπ αθελφο ζα πξνεηνίκαδαλ 

θαη αθεηέξνπ ζα εμαζθάιηδαλ ηελ επηηπρή ζρνιηθή ηνπο έληαμε. ε απηή ηελ 

πξνζπάζεηα ζπληάρηεθε ην Πιαίζην Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο 

(ΠΑΠΔΑ) απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην θαη απνηειείηαη απφ ελφηεηεο: ρνιηθή 

Δηνηκφηεηα, Βαζηθέο ρνιηθέο Γεμηφηεηεο, Κνηλσληθή Πξνζαξκνγή, Γεκηνπξγηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο, Πξνεπαγγεικαηηθή Δηνηκφηεηα. Ζ ρνιηθή εηνηκφηεηα επηρεηξεί ηελ 

παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε ηεο ππνζηήξημεο ησλ αλαπηπμηαθψλ δεμηνηήησλ ησλ 

καζεηψλ δηαβίνπ, ρξεζηκνπνηψληαο δξαζηεξηφηεηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο.ηφρνο 

είλαη ε θηλεηνπνίεζε, ε πξνεηνηκαζία θαη ε ππνζηήξημε  ησλ παηδηψλ κε ΔΔΑ, ψζηε 

λα κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ην θαλνληθφ ζρνιηθφ πξφγξακκα κε θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλεο δηαθνξνπνηήζεηο.Σν βηβιίν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ΔΑΔ, Γξαζηεξηφηεηεο 

Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηαο (2009), πεξηιακβάλεη ζηνρεπκέλεο δξαζηεξηφηεηεο 

καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, ηελ ςπρνθηλεηηθφηεηα, ηηο λνεηηθέο 

ηθαλφηεηεο,ηε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε θαη ζπλνδεχεηαη απφ ηα Βηβιηνηεηξάδηα 

καζεηή, έλα γηα θάζεκηά απφ ηηο παξαπάλσ πεξηνρέο. 

 Ο Υξεζηάθεο, (2012), αλαθέξεη φηη αλάκεζα ζηα θαζήθνληα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, φηαλ ζηελ ζρνιηθή ηάμε πεξηιακβάλνληαη καζεηέο κε καζεζηαθέο  

δπζθνιίεο, είλαη ε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ε αλαπξνζαξκνγή ηεο, έηζη 

ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο εηδηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ κε καζεζηαθά 

πξνβιήκαηα. Γηα ηελ δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο, ιακβάλνληαη ππφςε δχν 

ζηνηρεία (Υξεζηάθεο, 2012): ν καζεηήο θαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα. Δηδηθφηεξα, σο 

πξνο ην καζεηή , αμηνινγνχληαη ηξεηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο, κε βάζε ηηο νπνίεο ζα 

ζπληειεζηεί ε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο: α) ε εηνηκφηεηα ηνπ καζεηή, ε νπνία 

αλαθέξεηαη ζηηο  γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ έρεη θαηαθηήζεη ν καζεηήο ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, β) ηα ελδηαθέξνληα ηνπ καζεηή θαη γ) ην καζεζηαθφ 

ηνπ πξνθίι δειαδή, ηνλ ηδηαίηεξν ηξφπν κε ηνλ νπνίν καζαίλεη . 

 Έηζη, ζχκθσλα κε ηε Γξνζηλνχ (2014), αξρηθά απαηηείηαη  ζπζηεκαηηθή 

εκπεηξηθή παξαηήξεζε ηνπ καζεηή κε Μ.Γ.. ην ρψξν ησλ πεηξακαηηθψλ ή 

εθαξκνζκέλσλ πξνγξακκάησλ Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (ΔΑΔ) απηή  
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απνηειεί ηελ πξψηε (1ε ) θάζε ηεο κειέηεο γηα ηε δφκεζε ησλ  ηνρεπκέλσλ, 

Αηνκηθψλ  Γνκεκέλσλ, Δληαμηαθψλ, Πξνγξακκάησλ ΑΓΔΠ ζε παηδηά κε ΔΔΑ. 

Έηζη Μεζνδνινγία ηεο Παξαηήξεζεο καζεηψλ κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο 

(ΔΔΑ) είλαη ε αμηνπνίεζε ηεο παξαηήξεζεο σο  εξεπλεηηθφ εξγαιείν, γηα λα 

πεξηγξαθνχλ νη ηδηαηηεξφηεηεο, νη ζπλζήθεο θαη ν ρψξνο ζηνλ νπνίν απηή 

εμειίζζεηαη. Δίλαη ζεκαληηθή ε Παξαηήξεζε ηνπ παηδηνχ ζηελ ηάμε, ζηελ νηθνγέλεηα 

θαη ζηνλ εμσηεξηθφ θφζκν γεληθά, ψζηε ζηε ζπλέρεηα θαη θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο 

Παξέκβαζεο, ε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο πνπ ζπληειείηαη κε βάζε ηελ 

εηνηκφηεηα ηνπ καζεηή, λα  απνβιέπεη ζηελ πξνζαξκνγή ηεο δηδαζθαιίαο ζ‟ εθείλν 

ην επίπεδν, πνπ ν καζεηήο είλαη έηνηκνο λα πξνρσξήζεη ρσξίο φκσο λα είλαη ζε ζέζε 

λα ην πξάμεη κφλνο ηνπ (Rontou, 2012). Αθξηβψο απηή ε ζηηγκή ζεσξείηαη ε πιένλ  

θαηάιιειε επθαηξία γηα νπζηαζηηθή κάζεζε. Όηαλ απηή ε ζηηγκή ππνπέζεη ζηελ 

αληίιεςε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, η‟ φηη δειαδή ν καζεηήο βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε 

καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο, κπνξεί λα πξνβεί ζηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο (Alves et al., 

2014). Ο εθπαηδεπηηθφο ρξεηάδεηαη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο 

ηεο κεζνδνινγίαο  ηεο παξαηήξεζεο  ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πινπνίεζε  ηνπ 

ηνρεπκέλνπ Αηνκηθνχ Γνκεκέλνπ  Δληαμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο  Παξέκβαζεο   

Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο  (ΑΓΔΠΔΑE) ζε καζεηέο κε Δ.Δ.Α. Δπίζεο είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ λα ιάβεη εηδηθή επηκφξθσζε ζε ζρέζε κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο 

Μεζνδνινγίαο ηεο Παξαηήξεζεο παηδηψλ.  Κπξίσο γηα ηελ Ζζηθή δηάζηαζε ηνπ 

ζέκαηνο φζν αθνξά ζηε δηαθξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ παηδηψλ απηψλ θαη ησλ 

νηθνγελεηψλ ηνπο ψζηε λα κε ζηηγκαηηζηνχλ. Ζ Παξαηήξεζε πνπ ζα γίλεη ζσζηά απφ 

θαηαξηηζκέλν εθπαηδεπηηθφ/νχο, ζα ηνλ εθνδηάζεη κε φια ηα ζηνηρεία πνπ ρξεηάδεηαη 

γηα λα ζρεδηαζηεί ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία πνπ ηαηξηάδεη ζην ζπγθεθξηκέλν 

καζεηή ψζηε λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ηνπ.  

Ζ εηδηθή αγσγή, πνπ ζηνρεχεη ζηε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο,  απνηειείηαη απφ 

εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζρεδηαζκέλα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

αληαπνθξίλνληαη ηφζν ζηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, φζν θαη ζηηο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο (Γξνζηλνχ, 2004) . 

        Απηά ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζα πξέπεη πξσηαξρηθά λα θαιχπηνπλ ηνπο 

ζηφρνπο πνπ έρεη ε εηδηθή αγσγή. Οη ζηφρνη απηνί έρνπλ ζεζκνζεηεζεί πιένλ απφ ηνλ 

λφκν 3699/2008 θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ ην άξζξν 1 σο εμήο: 
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 Να παξέρνπλ εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο ζηνπο καζεηέο πνπ έρνπλ 

δηαπηζησκέλεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, είηε έρνπλ αλαπεξία είηε φρη. 

 Ζ εθπαίδεπζε απηή λα παξέρεηαη δσξεάλ ζε φιεο ηηο ειηθίεο θαη 

εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο . 

 Να έρνπλ φινη ίζεο επθαηξίεο πξφζβαζεο θαη ζπκκεηνρήο θαζψο επίζεο 

θαη πιήξε θαηνρή ησλ δηθαησκάησλ ηνπο ζηελ κφξθσζε. 

Ζ δηαθνξνπνίεζε κε βάζε ηα ελδηαθέξνληα ηνπ καζεηή θαηά ηνπο  Γξνζηλνχ, 

Μ., Μαξθάθε, Δ., Υξεζηάθε, Κ., & Μειά, Γ. (2009) ζηεξίδεηαη ζηελ άπνςε φηη ε 

κάζεζε ζπληειείηαη επθνιφηεξα, φηαλ ζπκβαδίδεη κε απηά. Σφηε ν καζεηήο 

θηλεηνπνηείηαη λα επηδείμεη ηελ πξνζνρή πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα κάζεη. Ζ 

δηαθνξνπνίεζε κε βάζε ηα ελδηαθέξνληα, βνεζά ηνπο καζεηέο  λα εμεξεπλήζνπλ θαη 

λα εληνπίζνπλ θνηλά ζεκεία θαη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ζρνιείνπ, ηεο δηδαθηέαο χιεο 

θαη ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπο, ψζηε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ, φηη δελ πξφθεηηαη γηα 

αζπκβίβαζηα θαη εθ δηακέηξνπ αληίζεηα πξάγκαηα (Rontou, 2012). Αθφκα ηνπο δίλεη 

ηελ δπλαηφηεηα αμηνπνηήζνπλ ζην ζρνιείν θαη λα εθαξκφζνπλ γλψζεηο θαη εθφδηα 

πνπ έρνπλ απνθνκίζεη απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή κε βάζε ηα ηαιέληα θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ. Έηζη ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία λα έρνπλ επηηπρίεο, λα ληψζνπλ 

φηη είλαη ζπλδηακνξθσηέο ηεο δηαδηθαζίαο, θαη έρνπλ θάπνην έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο. 

Μπνξνχλ δειαδή  λα παξεκβαίλνπλ, λα επηηπγράλνπλ, λα εμειίζζνληαη,  άξα ε 

κάζεζε γίλεηαη θαη δηθή ηνπο ππφζεζε . Απηφ κε ηελ ζεηξά ηνπ, αλαηξνθνδνηεί θαη 

δηαηεξεί δσληαλφ ην θίλεηξν ηνπο γηα κάζεζε. (Aminpour et al., 2014). 

Ζ δηαθνξνπνίεζε κε βάζε ην καζεζηαθφ πξνθίι ηνπ καζεηή, αλαθέξεηαη 

ζηνπο ηδηαίηεξνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο καζαίλεη ν καζεηήο θαη ζηα ηδηαίηεξα 

καζεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ε επηζήκαλζε ησλ νπνίσλ επηηξέπεη λα γίλνπλ νη 

αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο ζηελ δηδαζθαιία, πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ βειηίσζε ηεο 

κάζεζεο. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν καζεηήο καζαίλεη πξνζδηνξίδεηαη απφ δχν 

θαηεγνξίεο παξαγφλησλ (Rontou, 2012; Song et al., 2014): ηνπο παξάγνληεο πνπ 

αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ ( ζφξπβνο, θίλεζε θ.η.ι.) θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ 

ην καζεζηαθφ πξνθίι ηνπ καζεηή (έκθαζε ζηελ δεκηνπξγηθφηεηα, ζπλεξγαηηθφηεηα 

ή αληαγσληζηηθφηεηα). 

Δηδηθφηεξα γηα ηελ πεξίπησζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο δηδαζθαιίαο κε βάζε ην 

καζεζηαθφ πξνθίι, ν εθπαηδεπηηθφο νθείιεη (Sun et al., 2014) λα ιάβεη ππφςε ηνπ, ηηο 
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αηνκηθέο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Δπίζεο πξέπεη λα 

γλσζηνπνηήζεη ζηνπο καζεηέο ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο κάζεζεο θαη λα ηνπο 

βνεζήζεη λα επηιέμνπλ απηφλ πνπ ηνπο ηαηξηάδεη. Υξεηάδεηαη λα ηνπο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα λα έρνπλ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή, σο πξνο ηελ επηινγή ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Σέινο, λα δηεπξχλεη ζπλερψο ην 

επίπεδν δηαθνξνπνίεζεο. Γηα παξάδεηγκα, ε δηαθνξνπνίεζε κπνξεί λα μεθηλήζεη απφ 

ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ηνπ καζήκαηνο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ζηελ ζπλέρεηα λα 

επεθηαζεί θαη ζε άιινπο ηνκείο φπσο είλαη νη ηξφπνη αμηνιφγεζεο  

Χο πξνο ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, αμηνινγνχληαη θαη πάιη ηξεηο δηαζηάζεηο κε 

βάζε ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηείηαη ε αμηνιφγεζε: α) Σν πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο 

β) Ζ επεμεξγαζία ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη γ) Σν ηειηθφ πξντφλ (Rontou, 2012). 

 Ζ δηαθνξνπνίεζε κε βάζε ην πεξηερφκελν ζπληειείηαη κε δχν ηξφπνπο 

(Tzanakaki et al., 2014). Ζ πξψηε αλαθέξεηαη ζηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηεο δηδαζθαιίαο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ε νπνία είλαη θαιφ λ‟ απνηειεί ηελ έζραηε 

ιχζε, ζηελ νπνία ζα θαηαθχγεη ν εθπαηδεπηηθφο εθφζνλ έρεη εμαληιήζεη φινπο ηνπο 

άιινπο ηξφπνπο. Ζ δεχηεξε, ζηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ πξφζβαζεο ζην «ηη 

δηδάζθσ». Ζ δηαθνξνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο ζπληζηά κηα ελδεδεηγκέλε 

ελέξγεηα, ζηελ νπνία ζπληζηάηαη λα πξνβεί ν εθπαηδεπηηθφο πξηλ ζηξαθεί ζηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ δηδαζθαιίαο. 

Οη Tzanakaki et al., (2014) αλαθέξνπλ φηη ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ καζήκαηνο, κε ηελ βνήζεηα πνηθίισλ 

ζηξαηεγηθψλ φπσο, ε ελλνηνθεληξηθή δηδαζθαιία, ε ρξήζε πνιιαπιψλ θεηκέλσλ θαη 

πιηθψλ, ηα καζεζηαθά ζπκβφιαηα θαη πηνζέηεζε ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ ππνζηήξημεο 

ηνπ  καζεζηαθνχ πιηθνχ. Ζ ελλνηνθεληξηθή δηδαζθαιία ζηεξίδεηαη ζηελ ππνβνήζεζε 

ηνπ καζεηή ζην λα εληνπίδεη ηηο νκνηφηεηεο-αληηζηνηρίεο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ 

γλψζεσλ πνπ πξνζθέξνληαη ζην ζρνιείν θαη ησλ θαηαζηάζεσλ ηεο πξαγκαηηθήο 

δσήο θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ γελίθεπζε ηεο εδξαησκέλεο κάζεζεο θαη ζε άιια 

γλσζηηθά πεδία, πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

νηθνδφκεζε ηεο κειινληηθήο γλψζεο. 

Ο Υξεζηάθεο (2006) αλαθέξεηαη ζε πξνζαξκνγέο ζηηο ζηξαηεγηθέο 

Γηδαζθαιίαο πνπ ζεσξνχληαη θαηάιιειεο γηα παηδηά κε Δ.Μ.Γ. φπσο : Γλσζηηθέο 

ζηξαηεγηθέο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο Μεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο, Μλεκνληθέο 
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ηερληθέο, πλεξγαηηθή κάζεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δηδαζθαιία ησλ θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ, εζσηεξηθή δηαθνξνπνίεζε θαη εμαηνκίθεπζε ηεο δηδαζθαιίαο κε 

δηδαθηηθνχο ζηφρνπο πνπ αλαιχνληαη ζε βήκαηα θαη δηδαζθαιία κε βάζε ηε γλσζηηθή 

ζεσξία γηα ηε κάζεζε, πνπ αθνινπζεί ηελ αξρή «καζαίλσ πψο λα καζαίλσ» φζν 

αθνξά ζηα παηδηά κε Δ.Μ.Γ. Δπηζεκαίλεηαη απφ ηνλ ίδην, φηη ρξεηάδνληαη κηθξά 

βήκαηα, επαλαιήςεηο θαη θαζεκεξηλή εμάζθεζε. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο ρξήζεο 

πνιιαπιψλ θεηκέλσλ θαη πιηθψλ έρεη ζαλ ζηφρν λα μεθχγεη ε κάζεζε απφ ην ζρνιηθφ 

βηβιίν θαη λα εκπινπηηζηεί ε δηδαζθαιία κε ηελ έληαμε θαη άιισλ θεηκέλσλ, πνπ ζα 

είλαη ζχκθσλα κε ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ. Σα καζεζηαθά ζπκβφιαηα είλαη 

ζπλδεδεκέλα κε ηελ εξγαζία ζε αηνκηθφ επίπεδν. Μάιηζηα δίλνπλ έκθαζε ζηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν θάζε καζεηήο κεκνλσκέλα  θαη πξνζπαζνχλ λα ηνπ 

κεηαδψζνπλ κηα αίζζεζε ππεπζπλφηεηαο, λα ηνλ βνεζήζνπλ λα ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη 

επηδξά θαη ν ίδηνο ζηελ κάζεζε θαη άξα κπνξεί λα επεξεάζεη ην καζεζηαθφ 

απνηέιεζκα. 

 Οη πνιιαπινί ηέινο, ηξφπνη ππνζηήξημεο ζην καζεζηαθφ πιηθφ, ζηεξίδνληαη 

ζηελ ελζσκάησζε θάπνησλ πξαθηηθψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ζην 

πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο. Σέηνηνπ είδνπο πξαθηηθέο είλαη ηα καγλεηνθσλεκέλα 

θείκελα, ηα ππνγξακκηζκέλα θείκελα, ε βνήζεηα απφ ζπκκαζεηέο, αμηνπνίεζε ΣΠΔ  

(Υξεζηάθεο, 2012). 

 Ζ δεχηεξε δηάζηαζε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, κε βάζε ηελ νπνία 

ζπληειείηαη ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία είλαη ε επεμεξγαζία. Χο επεμεξγαζία 

λννχληαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη καζεηέο επεμεξγάδνληαη θαη ζπιιακβάλνπλ-

αθνκνηψλνπλ ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο. Ο θάζε καζεηήο έρεη ηνλ δηθφ ηνπ 

ηξφπν, κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο (Harwell  & 

Jackson,  2014).  

 Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο επεμεξγαζίαο κπνξεί λα ζπληειεζηεί είηε κε βάζε ην 

επίπεδν εηνηκφηεηαο, είηε κε βάζε ηα ελδηαθέξνληα, είηε κε βάζε ην καζεζηαθφ 

πξνθίι ηνπ καζεηή. Μεξηθέο απφ ηηο πην αληηπξνζσπεπηηθέο ηερληθέο 

δηαθνξνπνίεζεο είλαη: νη θχβνη, ηα θέληξα ελδηαθέξνληνο, ηα θέληξα κάζεζεο, ην 

παηρλίδη ξφισλ, νη θάξηεο εξγαζίαο θαη ε δηδαζθαιία ζε επίπεδα. 

 Σέινο, ε δηαθνξνπνίεζε ηεο ηξίηεο δηάζηαζεο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

αθνξά ζην ηειηθό πξντόλ, δειαδή ζην πψο καο δείρλεη ν καζεηήο ηη έκαζε. Ζ 
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δηαθνξνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ αμηνιφγεζεο είλαη κέγηζηεο ζεκαζίαο, θαζψο θέξλεη ζηελ 

επηθάλεηα  ην επίπεδν, ζην νπνίν νη καζεζηαθνί ζηφρνη έρνπλ επηηεπρζεί. Έηζη ην 

θνκκάηη απηφ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηελ πξφνδν θαη ηελ εμέιημε ησλ 

καζεηψλ. Ζ δηαθνξνπνηεκέλε αμηνιφγεζε δελ πεξηνξίδεηαη ζηνπο ηππηθνχο ηξφπνπο 

ειέγρνπ ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ φπσο είλαη, ε πξνθνξηθή δηήγεζε θαη ε απάληεζε 

ζε εξσηήζεηο, αιιά πεξηιακβάλεη κηα επξεία γθάκα απφ πξσηφηππα έξγα / πξντφληα, 

πνπ πηζηνπνηνχλ ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ φπσο, ε ζρεδίαζε ελφο πεηξάκαηνο, ε 

θαηαζθεπή ελφο εξσηεκαηνινγίνπ (Gao et al., 2014). 

 Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζπληζηά ηξνπνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο 

εμαξρήο θαη φρη κεηά απφ απνηπρία. Ο εθπαηδεπηηθφο πξνβαίλεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζε 

κηα ζεηξά δηαθνξνπνηήζεηο, πνπ αθνξνχλ ηε κέζνδν δηδαζθαιίαο, ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο, φρη επεηδή ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ηα φζα εθαξκφδεη 

δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο εηδηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο θάπνησλ καζεηψλ, αιιά επεηδή 

ζηνρεχεη ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεηψλ ηνπ . Καη‟ απηφλ ηνλ 

ηξφπν ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ν εθπαηδεπηηθφο πξνζπαζεί «λα πξνιάβεη ηελ 

εθδήισζε ησλ φπνησλ καζεζηαθψλ πξνβιεκάησλ». Δπίζεο, ε δηαθνξνπνίεζε 

απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο δηδαζθαιίαο θαη φρη θάζε απφ ηελ νπνία, απηή 

δηέξρεηαη. 

 Σέινο, αμηνπνηεί ηελ επέιηθηε νκαδνπνίεζε θαη εθκεηαιιεχεηαη φινπο ηνπο 

ηξφπνπο νκαδνπνίεζεο (κεησπηθή, νκάδεο, αηνκηθή εξγαζία). Απηφ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ καζεηψλ, πνπ αληηκεησπίδνπλ καζεζηαθά 

πξνβιήκαηα, θαζψο έρεη πηζηνπνηεζεί απφ έξεπλεο φηη σθεινχληαη απφ ηελ εξγαζία 

κέζα ζε νκάδεο. Απηφ κπνξεί λ‟ απνδνζεί ζη‟ φηη αηζζάλνληαη πην άλεηα κέζα ζε κηα 

νκάδα θαζψο ληψζνπλ φηη δξα πξνζηαηεπηηθά θαη ζπγθαιχπηεη ηπρφλ αδπλακίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ. Απηφ κε ηελ ζεηξά ηνπ νδεγεί ζε κηα πην ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή. 

Δπηπξφζζεηα, ε εξγαζία ζε νκάδεο επλνεί ηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο σο 

πξνο ηελ θνηλσληθνπνίεζε επεηδή έξρνληαη ζ‟  επαθή θαη αιιειεπηδξνχλ ζηα πιαίζηα 

ηεο νκάδαο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο (Sun et al., 2014). 

Κάζε παηδί γεληθά φπσο θαη θάζε παηδί κε ήπηεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη 

κνλαδηθφ. Δπνκέλσο ην πξφγξακκα γηα θάζε παηδί νθείιεη λα είλαη εμαηνκηθεπκέλν. 

Σα παηδηά κε Γπζιεμία δελ απνηεινχλ κηα νκνηνγελή νκάδα, αιιά ην θαζέλα 

παξνπζηάδεη δηαθνξεηηθέο δπζθνιίεο, κε δηαθνξεηηθή έληαζε, ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα 

ηεο γιψζζαο. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο «θάζε παηδί έρεη ηε δηθή ηνπ μερσξηζηή 
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δπζιεμία».  Κξίλεηαη, επνκέλσο, αλαγθαίν λα αλαιχνληαη θάζε θνξά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά κάζεζεο ηνπ θάζε παηδηνχ, λα εθηηκψληαη νη αδπλακίεο ηνπ, ηα 

ειιείκκαηά θαη νη δπλαηφηεηεο ηνπ θαη λα επηιέγεηαη πξνζεθηηθά ε θαηάιιειε 

δηδαθηηθή κέζνδνο (Υξεζηάθεο, 2011). 

χκθσλα κε ηε Γξνζηλνχ (2014) ε  δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία κε ην 

ζρεδηαζκφ ηνρεπκέλνπ Αηνκηθνχ Γνκεκέλνπ Δληαμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο 

Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη δηεπθνιπληηθά γηα ηελ νκάδα 

ζηφρν θαη κάιηζηα αλ απηή ζπλδπαδφηαλ κε ηε δηδαζθαιία θνηλσληθψλ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ σο εξγαιεία δηαθνξνπνίεζεο ηνπ καζήκαηνο, ζην 

πιαίζην ηεο γεληθήο ηάμεο. Οη θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο ζα 

κπνξνχζαλ λα απμήζνπλ ηελ απηνεθηίκεζε, λα δψζνπλ επθαηξίεο επηηπρίαο ζηνπο ελ 

ιφγσ καζεηέο λα εμαζθαιίζνπλ ηελ νκαιή έληαμή ηνπο. Απφ ηε δηδαζθαιία 

θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ζα απνθνκίζεη νιφθιεξε ε ζρνιηθή 

θνηλφηεηα.  

 

 

1.3. Κνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο 

 

1.3.1. Οξηζκόο θνηλσληθώλ θαη ζπλαηζζεκαηηθώλ δεμηνηήησλ 

 

Οη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πεξηγξάθνληαη απφ ηνλ Spence (1980) σο «θαηάιιειε 

θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή θαηάζηαζε». Απηφο ν επξχο 

νξηζκφο θαιχπηεη ηηο κπξηάδεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δηέπνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θαζεκεξηλήο αιιειεπίδξαζεο. Ο Kelly φξηζε ηηο θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο σο ηα είδε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηα νπνία επηζηξαηεχνπλ νη άλζξσπνη ζηηο 

δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο, έηζη ψζηε λα παίξλνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο 

ακνηβέο (Παπαδάθε-Μηραειίδε. Δ, 2008). Δίλαη επλφεηε ε σθέιεηα γηα έλα καζεηή 

κε Δ.Μ.Γ., ν νπνίνο ιακβάλεη ακνηβέο κέζα απφ ηελ εμάζθεζε ηερληθψλ έθθξαζεο 

θαη ηελ απφθηεζε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, θαζψο ζην ππάξρνλ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα ζηελ Διιάδα, ην πηζαλφηεξν είλαη, ε ζρνιηθή ηνπ ηζηνξία λα απνηειεί κηα 

αηειείσηε αιπζίδα «απνηπρηψλ» θαη ςφγσλ γηα «απξνζεμία, ηεκπειηά, αδηαθνξία».  

Δπίζεο επλφεηε είλαη ε σθέιεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηνπ νπνίνπ εθείλεο νη θνηλσληθέο 
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δεμηφηεηεο πνπ νμχλεη θαη θαζηζηά επηηπρεκέλεο θαη θαίξηεο, ζα ηνπ απνθέξνπλ ηε 

ζεηηθή αλαηξνθνδφηεζε πνπ έρεη αλάγθε γηα λα δηαηεξήζεη ηελ ςπρηθή 

αλζεθηηθφηεηα θαη ηελ αηζηνδνμία πνπ απαηνχληαη ζ έλα έξγν ηφζν δχζθνιν φζν ηνπ 

Δηδηθνχ Παηδαγσγνχ.  Οη Rustin θαη Kuhr (1989) ,(Canney & Byrne, 2006) παξέρνπλ 

έλα πιαίζην πνπ ηαμηλνκεί ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: (1). 

Βαζηθέο, φπσο ε παξαηήξεζε, ε επαθή κε ηα κάηηα, ε ρεηξνλνκία, ε έθθξαζε ηνπ 

πξνζψπνπ. (2). Αιιειεπίδξαζεο, φπσο ε έλαξμε ζπδήηεζεο, ν απνινγηζκφο, ε 

επηδηφξζσζε ησλ ζρέζεσλ, λα κηιά θαζέλαο κε ηελ ζεηξά ηνπ ζε κηα ζπδήηεζε (3). 

πλαηζζεκαηηθέο, φπσο ε αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ απφ ην ίδην ην άηνκν, 

θαζψο θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ, ε εκπηζηνζχλε, ε γλσζηνπνίεζε (4). 

Γλσζηηθέο, φπσο ε θνηλσληθή αληίιεςε, ε επίιπζε πξνβιεκάησλ, ε ηθαλφηεηα 

δηαπξαγκάηεπζεο, ν απηνέιεγρνο.  

 

1.3.2.Κνηλσληθή θαη πλαηζζεκαηηθή Μάζεζε  

 

χκθσλα κε ηνλ Cohen,  (2006) ε Kνηλσληθή θαη πλαηζζεκαηηθή Μάζεζε 

(Κ..Μ.) πεξηιακβάλεη ηηο δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο ησλ θνηλσληθψλ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ζηα παηδηά. Ο πξνγξακκαηηζκφο ηεο Κ..Μ. βαζίδεηαη 

ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ε θαιχηεξε κάζεζε αλαδεηθλχεηαη ζην πιαίζην ησλ 

ππνζηεξηθηηθψλ ζρέζεσλ πνπ θάλνπλ ηε κάζεζε απαηηεηηθή, ελδηαθέξνπζα θαη κε 

λφεκα. Οη θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ψζηε 

λα είλαη θάπνηνο θαιφο καζεηήο, πνιίηεο, θαη εξγαδφκελνο. Πνιιέο δηαθνξεηηθέο, 

επηθίλδπλεο ζπκπεξηθνξέο, φπσο ε ρξήζε λαξθσηηθψλ, ε βία, ν εθθνβηζκφο θαη ε 

ζρνιηθή δηαξξνή, κπνξνχλ λα πξνιεθζνχλ ή λα κεησζνχλ φηαλ πνιπεηείο θαη 

νινθιεξσκέλεο πξνζπάζεηεο αλαπηχζζνπλ ηηο θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο 

δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ. χκθσλα κε ην ΠΑΠΔΑ, ε θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή 

κάζεζε αλαθέξεηαη σο δηαθξηηφο καθξνπξφζεζκνο ζηφρνο πνπ εμππεξεηεί ηφζν ηελ 

θνηλσληθή πξνζαξκνγή θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ, φζν θαη ηελ 

καζεζηαθή εηνηκφηεηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο. Απηέο νη δεμηφηεηεο 

επηηπγράλνληαη θαιχηεξα κέζσ ηεο απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο ζηελ ηάμε, βάζεη 

ηεο νπνίαο ν καζεηήο εκπιέθεηαη ζε ζεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηφζν κέζα φζν θαη έμσ 

απφ ηελ ηάμε θαη κε ηελ επξεία ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ θαη ηεο θνηλφηεηαο ζηνλ 

ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ αμηνιφγεζε (Weare & Nind, 2011). Ο 
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απνηειεζκαηηθφο πξνγξακκαηηζκφο ηεο Κ..Μ. μεθηλά ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία θαη 

πξέπεη λα ζπλερίδεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ππνρξεσηηθήο 

εθπαίδεπζεο. Ζ Κνηλσληθή θαη πλαηζζεκαηηθή Μάζεζε ππνζηεξίδεη ηελ απφθηεζε 

δεμηνηήησλ πνπ πξνιακβάλνπλ ή δηεπθνιχλνπλ ηηο θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο 

δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα ησλ καζεηψλ κε ΔΔΑ ζηε ζρνιηθή δσή, φπσο ε 

Απηνγλσζία, ε ηθαλφηεηα δειαδή λα αλαγλσξίδεη θαλείο κε αθξίβεηα ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζθέςεηο ηνπ θαη ηελ επηξξνή πνπ αζθνχλ ζηελ ζπκπεξηθνξά 

ηνπ. Ο καζεηήο επηηπγράλεη ηελ αθξηβή αμηνιφγεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ 

πεξηνξηζκψλ ηνπ θαη κηα θαιά ζεκειησκέλε αίζζεζε ζηγνπξηάο θαη αηζηνδνμίαο. Ζ 

Απην-δηαρείξηζε πνπ είλαη ε ηθαλφηεηα λα ξπζκίδεη θαλείο απνηειεζκαηηθά ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ, ηηο ζθέςεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ηνπ ζε δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο. 

Ο καζεηήο επηηπγράλεη ηε δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο, ηνλ έιεγρν ησλ παξνξκήζεσλ, ηελ 

παξαθίλεζε ηνπ εαπηνχ ηνπ θαη ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ εξγαζία πξνο ηελ επίηεπμε 

πξνζσπηθψλ θαη αθαδεκατθψλ ζηφρσλ. Ζ Κνηλσληθή επαηζζεηνπνίεζε σο ε 

δπλαηφηεηα θάπνηνπ λα ιακβάλεη ππφςε θαη λα ζπκπάζρεη κε άιια άηνκα απφ 

δηαθνξεηηθά ππφβαζξα θαη πνιηηηζκνχο, λα θαηαλνεί ηα θνηλσληθά θαη εζηθά πξφηππα 

γηα ηε ζπκπεξηθνξά θαη λα αλαγλσξίδεη ηελ ππνζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ηεο θνηλφηεηαο. Γεμηφηεηεο ρέζεσλ ή ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο 

δειαδή ε ηθαλφηεηα λα θαζηεξψλεη θαλείο θαη λα δηαηεξεί πγηείο θαη ηθαλνπνηεηηθέο 

ζρέζεηο κε δηαθνξεηηθά άηνκα θαη νκάδεο. Ο καζεηήο πξνζπαζεί λα θαηαθηήζεη ηε 

ζαθήλεηα ζηελ επηθνηλσλία, ηελ ελεξγεηηθή αθξφαζε, ηε ζπλεξγαζία, ηελ αληίζηαζε 

ζηελ αθαηάιιειε θνηλσληθή πίεζε, ηελ επνηθνδνκεηηθή δηαπξαγκάηεπζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ θαη ηελ αλαδήηεζε θαη πξνζθνξά βνήζεηαο φηαλ ρξεηάδεηαη. Σειεπηαία 

αιιά εμίζνπ ζεκαληηθή, ε Λήςε Απφθαζεο  ε νπνία είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα 

θάλεη επνηθνδνκεηηθέο θαη ηθαλνπνηεηηθέο επηινγέο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. 

Οη βξαρππξφζεζκνη ζηφρνη ησλ πξνγξακκάησλ Κ..Μ είλαη: (1) ε πξνψζεζε 

ηεο απηνγλσζίαο (ζεηηθφ απηνζπλαίζζεκα), ε απηνδηαρείξηζε, ε θνηλσληθή 

επαηζζεηνπνίεζε, νη ζρέζεηο, νη δεμηφηεηεο γηα ππεχζπλε ιήςε απνθάζεσλ θαη (2) ε 

βειηίσζε ησλ ζηάζεσλ ησλ καζεηψλ θαη ησλ πεπνηζήζεσλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, ηνπο 

άιινπο θαη ην ζρνιείν. Απηά, κε ηε ζεηξά ηνπο παξέρνπλ ηε βάζε γηα ηελ θαιχηεξε 

πξνζαξκνγή θαη ηελ αθαδεκατθή επίδνζε, φπσο αληηθαηνπηξίδεηαη ζηηο πην ζεηηθέο 

θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ζρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο, ζηα ιηγφηεξα πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο, ζηε κεησκέλε ζπλαηζζεκαηηθή δπζθνξία, θαζψο θαη ζηνπο 
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βειηησκέλνπο βαζκνχο θαη βαζκνινγίεο ζε δηαγσλίζκαηα θαη ηεζη (Durlak et al., 

2011).  

Οη ζηφρνη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο έηζη φπσο απηνί απνηππψλνληαη ζην 

βηβιίν ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Δ.Α.Δ. θαη αλαθέξνληαη ζε Γξαζηεξηφηεηεο Μαζεζηαθήο 

θαη πλαηζζεκαηηθήο Δηνηκφηεηαο  (Γξνζηλνχ et al., 2009) θαζψο θαη νη  πέληε 

νκάδεο ησλ ηθαλνηήησλ Κ..Μ. είλαη ζεκαληηθέο απφ πνιχ λσξίο ζηελ δσή, αιιά 

είλαη απαξαίηεηεο φηαλ ηα παηδηά αξρίδνπλ λα πεξλνχλ ην ρξφλν ηνπο κε ηνπο 

ελήιηθεο έμσ απφ ην ζπίηη θαη θνηλσληθνπνηνχληαη κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. Οη 

θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο παίδνπλ ξφιν ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πφζν 

θαιά εμνπιηζκέλα είλαη ηα παηδηά γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ηάμεο. 

Μπνξνχλ επίζεο λα βνεζήζνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αλ νη 

καζεηέο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ πιήξσο ζηελ κάζεζε θαη λα 

επσθειεζνχλ απφ ηελ δηδαζθαιία (Campbell & von Stauffenberg, 2008; Denham, 

Brown, & Domitrovich, 2010). 

 

 

1.4. Γηδαζθαιία Κνηλσληθώλ θαη πλαηζζεκαηηθώλ δεμηνηήησλ ζε 

δηαγλσζκέλνπο καζεηέο  κε Δηδηθέο Μαζεζηαθέο
 
Γπζθνιίεο.  

 

Αμηνπνηείηαη ην Πιαίζην Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο 

(ΠΑΠΔΑ) ζε φιεο ηνπ ηηο  ελφηεηεο: ρνιηθή Δηνηκφηεηα, Βαζηθέο ρνιηθέο 

Γεμηφηεηεο, Κνηλσληθή Πξνζαξκνγή, Γεκηνπξγηθέο Γξαζηεξηφηεηεο, 

Πξνεπαγγεικαηηθή Δηνηκφηεηα θαη ζηνρεχεη ζηε δηδαζθαιία δεμηνηήησλ.  

 

1.4.1. ρνιηθή εηνηκόηεηα 

 

Ζ ρνιηθή εηνηκόηεηα επηρεηξεί ηελ παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε ηεο 

ππνζηήξημεο ησλ αλαπηπμηαθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ θαη, θπξίσο ζην θνκκάηη 

ηεο πλαηζζεκαηηθήο Οξγάλσζεο, επηθεληξψλεηαη ζηε δηδαζθαιία δεμηνηήησλ πνπ 

αθνξνχλ ην απηνζπλαίζζεκα, ηηο ζρέζεηο θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο.Σν 

βηβιίν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Δ.Α.Δ, Γξαζηεξηφηεηεο Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηαο, 
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πεξηιακβάλεη ζηνρεπκέλεο δξαζηεξηφηεηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο ζηε 

πλαηζζεκαηηθή Οξγάλσζε, πξνηείλεη παξέκβαζε θαη ζπλνδεχεηαη απφ ηα ζρεηηθφ 

Βηβιηνηεηξάδην καζεηή (Γξνζηλνχ et al, 2009). 

χκθσλα κε ηνπο Γξνζηλνχ et al, (2009), ε ζπλαηζζεκαηηθή Οξγάλσζε 

αθνξά ηελ εηθφλα πνπ έρεη ην παηδί γηα ηνλ εαπηφ ηνπ (self consept). Ζ θνηλσληθή 

πξνζαξκνγή ηνπ ζρεηίδεηαη κε ην αλ θαη θαηά πφζν  ε εηθφλα απηή είλαη ζεηηθή ή 

αξλεηηθή.Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ην βαζκφ πνπ απνδέρεηαη ην πξφβιεκά ηνπ ή / θαη ηα 

πξφζσπα πνπ ην πεξηζηνηρίδνπλ. ηε πλαηζζεκαηηθή Οξγάλσζε πεξηιακβάλνληαη 

ζηνρεπκέλεο δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο νπνίεο δηδάζθνληαη ζηνπο καζεηέο δεμηφηεηεο 

ζρεηηθέο κε ην Απηνζπλαίζζεκα θαη έρνπλ ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο απηνεθηίκεζεο 

ηνπ καζεηή θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο. Δπίζεο ζρεηηθέο 

κε ην ελδηαθέξνλ γηα ηε κάζεζε θαη έρνπλ ζηφρν λα αμηνπνηεζνχλ ηα εδηαθέξνληα 

ηνπ καζεηή ψζηε λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ε πξνζνρή ηνπ θαζψο καζαίλεη λα ζπλδέεη ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπ κε ην αληηθείκελν ηεο κάζεζεο. Ζ επίγλσζε θαη ε αμηνπνίεζε ησλ 

ελδηαθεξφλησλ, ελεξγνπνηνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηα ζπζρεηίδνπλ κε ηε κάζεζε. 

Σέινο δεμηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο νινθιεξψλνπλ ηελ 

θνηλσληθή πξνζαξκνγή..  Απηφο ν ηνκέαο πεξηιακβάλεη αλάπηπμε θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ κε έκθαζε ζηελ θαηαλφεζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ αμηνπνηψληαο 

ηε κηθξννκαδηθή ζπλεξγαηηθή θαη δηαζεκαηηθή κάζεζε.Ο καζεηήο δηδάζθεηαη, κέζα 

απφ ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο, ηελ απνδνρή ησλ απνηπρηψλ ηνπ, ηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ επηηπρηψλ ηνπ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξάμεψλ ηνπ γεληθά . 

 

1.4.2.Οη εθπαηδεπηηθνί 

 

Οη εθπαηδεπηηθνί, νη γνλείο θαη νη θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο, νη νπνίνη 

αλαγλσξίδνπλ φηη νη ηθαλφηεηεο ηνπ ππξήλα ηεο Κ..Μ. είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ζηελ δσή, γλσξίδνπλ φηη νη δεμηφηεηεο απηέο κπνξνχλ λα 

δηδαρζνχλ. Ζ εθηεηακέλε έξεπλα ζηνλ ηνκέα, απνδεηθλχεη φηη ηα πξνγξάκκαηα 

Κ..Μ κε βάζε ην ζρνιείν, κπνξνχλ λα πξνσζήζνπλ θαη λα εληζρχζνπλ ηελ ζχλδεζε 

ησλ καζεηψλ κε ην ζρνιείν, ηελ ζεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηηο αθαδεκατθέο επηδφζεηο 

ηνπο (Durlak et al., 2011).  
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Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ θνηλσληθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο δηδάζθνληαο άκεζα ηηο δεμηφηεηεο απηέο, κε ηε ρξήζε 

θαηάιιεινπ θαη ζρεηηθνχ δηδαθηηθνχ πιηθνχ, θαζψο θαη κε ηελ εθαξκνγή 

ζπγθεθξηκέλσλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ θαη πξαθηηθψλ ζε ζρέζε κε ηελ δηαρείξηζε ηεο 

ηάμεο. Δπίζεο πεξηζηαζηαθά πξνγξάκκαηα εμεηάδνπλ ζέκαηα φπσο ε πξφιεςε ηεο 

θαηάρξεζεο νπζηψλ, ε πξφιεςε ηεο βίαο, ε πξναγσγή ηεο πγείαο, ηεο εθπαίδεπζεο 

θαη ηνπ ραξαθηήξα. Άιιεο αλάινγεο πξνζεγγίζεηο έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζρνιηθέο θαη 

εθπαηδεπηηθέο ζπληζηψζεο πνπ πξνσζνχλ ηα αζθαιή, πξνζηαηεπηηθά θαη 

ζπκκεηνρηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο πνπ πξνάγνπλ ην δέζηκν ηνπ καζεηή κε  ην 

ζρνιείν, νηθνδνκνχλ θίλεηξα γηα ηελ κάζεζε θαη ηελ αθαδεκατθή επίδνζε.  (Cohen, 

2006; Durlak et al., 2011; January, Casey, & Paulson, 2011; Kress & Elias, 2006; 

Weare & Nind, 2011). 

Δζηηάδνληαο  ζηελ Δηδηθή Αγσγή θαη κάιηζηα ζηνπο καζεηέο κε Μ.Γ., νξηζκέλα 

πξνγξάκκαηα ΑΓΔΠΔΑΔ κε έκθαζε ηηο Κ. δεμηφηεηεο, δηδάζθνπλ θνηλσληθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο άκεζα. Έξεπλεο απέδεημαλ φηη ε πνηφηεηα ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ δαζθάινπ-καζεηή θαη ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ ιακβάλνπλ 

ρψξα κέζα ζηελ ηάμε είλαη δχν ζεκαληηθνί παξάγνληεο πξφβιεςεο ηεο αθαδεκατθήο 

επίδνζεο θαη ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ καζεηή (Mashburn & Pianta, 2006). 

Σα πξνγξάκκαηα ΑΓΔΠΔΑΔ κε έκθαζε ηηο Κ δεμηφηεηεο, ρξεηάδεηαη λα 

επηθεληξψλνληαη θαη ζην δάζθαιν θαη λα επηκνξθψλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ψζηε  

λα είλαη πην ζπλαηζζεκαηηθά ππνζηεξηθηηθνί ζηνπο καζεηέο ηνπο ή λα ρξεζηκνπνηνχλ 

θαιέο πξαθηηθέο πεηζαξρίαο γηα λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ. Οη 

ζηξαηεγηθέο απηέο επίζεο εληζρχνπλ ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ (Allen, 

Pianta, Gregory, Mikami, & Lun, 2011). 

 

 

1.4.3. Η Πξόιεςε θαη ε Παξέκβαζε  

 

Σα πξνγξάκκαηα Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηαο ζην γεληθφ ζρνιείν ζα κπνξνχζαλ 

λα ζπκβάινπλ ζηελ πξφιεςε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ηφζν ησλ καζεηψλ κε 

Δ.Δ.Α φζν θαη ησλ ππνινίπσλ καζεηψλ, εμνπιίδνληαο ηνπο καζεηέο κε ηηο δεμηφηεηεο 

πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα θαηαζηνχλ ήξεκνη θαη λεθάιηνη απνδέθηεο ηεο λέαο κάζεζεο .  

Καζψο νη καζεηέο καζαίλνπλ θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο, είλαη 

ζεκαληηθφ λα έρνπλ επθαηξίεο λα εμαζθήζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ ηηο δεμηφηεηεο 
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απηέο ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη λα αλαγλσξίδνληαη γηα ηελ ρξήζε απηψλ ησλ 

δεμηνηήησλ (Weare & Nind, 2011). Γεδνκέλεο ηεο ζεκαζίαο ηεο πξαθηηθήο γηα ηελ 

εθκάζεζε δεμηνηήησλ θαη ηελ επηξξνή ησλ ελειίθσλ θαη ησλ ζπλνκειίθσλ έμσ απφ 

ην ζρνιείν, είλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα ζπληνληζηεί ε δηδαζθαιία κέζα ζηελ ηάμε κε 

ηελ θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε κε ην ζρνιείν, ηελ νηθνγέλεηα θαη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο θνηλφηεηαο (Albright & Weissberg, 2009; Weare & Nind, 2011).  

Οη γλήζηεο ζπλεξγαζίεο ζρνιείνπ – νηθνγέλεηαο ησλ καζεηψλ κε Μ.Γ. 

πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνψζεζε ηεο ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ θαη ηελ ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο 

ζηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ ηφζν ζην ζπίηη, φζν θαη ζην ζρνιείν. Απηφ 

εμαζθαιίδεη ηελ ζπλνρή ησλ κελπκάησλ πνπ ιακβάλνπλ νη καζεηέο θαη ηηο πξαθηηθέο 

πνπ βηψλνπλ ζηηο πνιιαπιέο ξπζκίζεηο. (Albright & Weissberg, 2009) 

Ζ επηηπρία ησλ πξνγξακκάησλ ΑΓΔΠΔΑΔ κε έκθαζε ηηο Κ. δεμηφηεηεο 

βάζεη ησλ ζηνηρείσλ θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ζε επίπεδν ζρνιείνπ, εμαξηάηαη απφ ηελ 

εθαξκνγή πςειήο πνηφηεηαο. Ζ απιή επηινγή ελφο ηζρπξνχ πξνγξάκκαηνο δελ είλαη 

αξθεηή. Ζ πινπνίεζε θαη ππνζηήξημε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο. 

Όηαλ νη πεξηθέξεηεο θαη ηα ζρνιεία ζηεξίδνπλ ηελ πςειήο πνηφηεηαο πινπνίεζε ελφο 

πξνγξάκκαηνο, ε επίδξαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα εληζρπζεί (Durlak et al., 2011).  

Οη αμηνινγήζεηο ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ζηνρεχνπλ λα αλαπηχμνπλ ζε καζεηέο 

κε Δ.Α.Δ, θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο, εκθαλίδνπλ ειπηδνθφξα 

απνηειέζκαηα γηα ηνπο καζεηέο. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αμηνινγήζεηο πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ζήκεξα έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη εκηπεηξακαηηθέο κεζφδνπο, 

αιιά έλαο κηθξφηεξνο αξηζκφο απηψλ έρεη απνδείμεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο 

κέζσ απζηεξψλ πεηξακαηηθψλ αμηνινγήζεσλ (Brown, Jones, LaRusso, & Aber, 

2010; Jones et al., 2011; Washburn et al., 2011). Μηα κεηα-αλάιπζε ησλ 

εκηπεηξακαηηθψλ θαη πεηξακαηηθψλ αμηνινγήζεσλ εληφπηζε ζεκαληηθέο ζεηηθέο 

επηπηψζεηο (Durlak et al., 2011). Πεξηειάκβαλε αμηνινγήζεηο απφ 213 ζρνιεία ζε 

πξνγξάκκαηα θαζνιηθήο πξσηνβάζκηαο πξφιεςεο ρξεζηκνπνηψληαο κηα ζεηξά 

αμηφπηζησλ θαη έγθπξσλ κέηξσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απην-αλαθνξάο ησλ 

παηδηψλ, αλαθνξέο ελειίθσλ, θαζψο θαη ηππνπνηεκέλεο αμηνινγήζεηο) ζε έμη 

θαηεγνξίεο απνηειέζκαηνο. Καη ζηηο έμη θαηεγνξίεο (θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο 

δεμηφηεηεο, ζηάζεηο απέλαληη ζηνλ εαπηφ θαη ηνπο άιινπο, ζεηηθέο θνηλσληθέο 

ζπκπεξηθνξέο, πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο θαη ζρνιηθή 
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επίδνζε) ηα απνηειέζκαηα ήηαλ ζεηηθά, κε απνηέιεζκα ηα κεγέζε λα θπκαίλνληαη 

απφ 0,22 γηα ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζην 0,57 γηα ηηο θνηλσληθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο.  

ε επίπεδν πξφιεςεο ηα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζεηηθά. Δλψ ππάξρνπλ 

ζαθείο ελδείμεηο φηη ν πξνγξακκαηηζκφο πςειήο πνηφηεηαο Κ..Μ κπνξεί λα θάλεη 

ηελ δηαθνξά, ηα κεγέζε πνπ έρνπλ ελδηαθέξνλ απφ ηηο πην απζηεξέο αμηνινγήζεηο 

είλαη κηθξά έσο κέηξηα θαη ζπλήζσο θπκαίλνληαη απφ ην έλα πέκπην έσο ην κηζφ κηαο 

ηππηθήο απφθιηζεο (Jones et al., 2010; 2011). Οη επηδξάζεηο είλαη ζπλήζσο 

κεγαιχηεξεο γηα ηνπο καζεηέο πςεινχ θηλδχλνπ απφ φ, ηη γηα ηνπο γεληθνχο 

πιεζπζκνχο ή γηα ηνπο ρακεινχ έσο κέηξηνπ θηλδχλνπ καζεηέο (Conduct Problems 

Prevention Research Group, 2007; Jones et al., 2011; Multisite Violence Prevention 

Project, 2009). Χζηφζν, αθφκε θαη νη κηθξέο επηδξάζεηο κπνξνχλ λα έρνπλ 

ζεκαληηθέο επηπηψζεηο.  

Δπηπιένλ, ζε επίπεδν παξέκβαζεο, εξγαιείν απνηειεί ε ζχληαμε ηνπ 

ηνρεπκέλνπ Αηνκηθνχ Γνκεκέλνπ Δληαμηαθνχ Γηδαθηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο 

Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (ΑΓΔΠΔΑΔ). Σν ΑΓΔΠΔΑΔ ζηα γισζζηθά καζήκαηα 

αλαπηχζζεηαη ζε πέληε θάζεηο πνπ νξίζηεθαλ έηζη ψζηε λα θαηαζηεί  επθνιφηεξε  ε 

δηδαθηηθή παξέκβαζε ζε καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη αλαπεξίεο 

(ΑκΔΑ). Ζ 1ε θάζε εζηηάδεηαη ζηε ζπζηεκαηηθή εκπεηξηθή παξαηήξεζε ησλ 

δπζθνιηψλ ζηα γισζζηθά καζήκαηα, ε 2ε θάζε ζηελ Άηππε παηδαγσγηθή 

αμηνιφγεζε, ηελ αλίρλεπζε, εληνπηζκφ θαη θαηαλφεζε δπζθνιηψλ ζηα γισζζηθά 

καζήκαηα, ε 3ε θάζε ζην ζρέδην ζηνρεπκέλεο δηδαθηηθήο εξγαζίαο ζηα γισζζηθά 

καζήκαηα, ε 4ε θάζε ζηελ πινπνίεζε, κε δηαθνξνπνηεκέλεο θαη δεκηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηα γισζζηθά καζήκαηα θαη ε 5ε θάζε ζηελ αμηνιφγεζε ηεο 

δηδαθηηθήο παξέκβαζεο ζηα γισζζηθά καζήκαηα. Υξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή 

ψζηε λα απαιεηθζεί ν θίλδπλνο ε Μεζνδνινγία παξαηήξεζεο λα  νδεγήζεη ζε 

θαηαγξαθέο ελδείμεσλ πνπ είλαη επηθίλδπλεο γηα ηελ κειινληηθή ζρνιηθή θαξηέξα ηνπ 

καζεηή. Απαηηείηαη ε άδεηα θαη ε ζπλαίλεζε ηνπ γνλέα θαζψο θαη ε εθ κέξνπο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ ζρνιείνπ δηαθξηηηθή ρξήζε ησλ θαηαγξαθψλ γηα ην καζεηή κε 

ζηφρν ηελ εμαηνκίθεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 Ζ Γξνζηλνχ, (2008) εθάξκνζε έλα ζρέδην εξγαζίαο, κε ηίηιν «Όξληζεο ηνπ 

Αξηζηνθάλε». Σν έξγν παξνπζηάζηεθε ζε θνηλή ζεαηξηθή παξάζηαζε ηνπ 2
νπ

 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη ηνπ εηδηθνχ ζρνιείνπ Μπηηιήλεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 
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ζρεδίνπ εξγαζίαο βαζίζηεθαλ ζηηο αξρέο, ηνπο άμνλεο θαη ηε θηινζνθία ηνπ 

Πιαηζίνπ ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ηεο Δηδηθήο Αγσγήο (ΠΑΠΔΑ). Σα 

απνηειέζκαηα ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο αθνξνχζαλ ζηε γλψζε ηεο ραξάο θαη ηεο 

ζεηηθήο αιιειεπηδξαζηηθήο δεκηνπξγίαο ζε πξψην επίπεδν  αλάκεζα ζηα παηδηά ηφζν 

ησλ εηδηθψλ ζρνιείσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε «δηαθνξεηηθέο» δξαζηεξηφηεηεο, φζν θαη 

ησλ παηδηψλ πνπ θνηηνχζαλ ζηα ζπκβαηηθά ζρνιεία ηεο Μπηηιήλεο. Όια ηα παηδηά 

ζπκκεηείραλ, αλέπηπμαλ δεμηφηεηεο, ιεηηνχξγεζαλ ηζφηηκα ζηελ νκάδα.   ε δεχηεξν 

επίπεδν  αλαδείρηεθε ε επίγλσζε ηεο ραξάο θαη ηεο απνδνρήο ησλ γνληψλ, νη νπνίνη 

ελεξγνπνηήζεθαλ, ζπκκεηείραλ, ζπλφδεςαλ, ηαμίδεςαλ καδί κε ηα παηδηά ηνπο ρσξίο 

λα πξνηάζζνπλ κε κνλνκέξεηα ην ζηίγκα θαη ην έιιεηκκα ηεο αλαπεξίαο. Σν ηξίην 

επίπεδν εζηηάδεηαη ζηε δνθηκαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο θαη γεληθήο αγσγήο, 

ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ αληνρψλ ηνπο θαη ηε θαηάζηαζε δηαζεζηκφηεηαο ζε 

θαηλνηφκεο δηδαθηηθέο δξάζεηο θαη ζπλεξγαζίεο. Σέινο επηζεκάλζεθε ε βoήζεηα ησλ 

επηζήκσλ αξρψλ αιιά θαη ε επζχλε φισλ γηα βειηησηηθέο παξεκβάζεηο πνπ 

εληζρχνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα λα βξεη κηκεηέο ζε παξφκνηα ζρέδηα 

δηδαθηηθήο εξγαζίαο.  
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1.5 ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΜΔΛΔΣΗ 

 

θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο  κειέηεο πεξίπησζεο είλαη λα δηεξεπλεζεί εάλ είλαη 

δπλαηφ λα δηεπθνιπλζεί ε έληαμε ηνπ καζεηή κε Γπζιεμία κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο 

θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ, ελψ ηαπηφρξνλα ζα εμειηρζεί   ν ίδηνο 

γλσζηηθά θαη ςπρνζπλαηζζεκαηηθά. Όηαλ ν καζεηήο κε Γπζιεμία πνπ θέξεη έλα 

νιφθιεξν ηζηνξηθφ ζρνιηθήο απνηπρίαο θαη ζπλαθφινπζεο απνπζίαο θηλεηνπνίεζεο,  

αηζζαλζεί πεξηζζφηεξν ηθαλφο λα ζπκκεηέρεη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία βαζηδφκελνο 

ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ, ηελ θξίζε ηνπ, ζηα ηαιέληα ηνπ θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπ (θαη 

φρη ζηηο δπζθνιίεο ηνπ ζηε γξαθή, αλάγλσζε, θαηαλφεζε ) ζα έρεη ίζσο  επθαηξίεο 

γηα επηηπρία πνπ ζα ηνλ θαηαζηήζνπλ πεξηζζφηεξν απνδεθηφ αλάκεζα ζηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπ παξά ηηο δπζθνιίεο ηνπ ζηε κάζεζε. Θα εληζρπζεί ην 

απηνζπλαίζζεκα θαη ε θηλεηνπνίεζή ηνπ γηα κάζεζε θαη ζα επηιπζνχλ  πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο. 

 

 

 

1.5.1. Δξεπλεηηθέο ππνζέζεηο 

 

Ζ παξνχζα έξεπλα ζα εζηηάζεη ζηε δηδαζθαιία ησλ θνηλσληθψλ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ζε καζεηέο ηεο Γεληθήο Σάμεο Γπκλαζίνπ κε Δηδηθέο 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, κε έκθαζε  ηε γλσζηηθή θαη ςπρνζπλαηζζεκαηηθή ηνπο 

αλάπηπμε. Οη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο είλαη: α) ε δηδαζθαιία ησλ θνηλσληθψλ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ, δηεπθνιχλεη ηνπο καζεηέο ζηελ επίιπζε ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δπζθνιηψλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο;  β) ην 

ΑΓΔΠΔΑΔ ζηα θηινινγηθά καζήκαηα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη απνηειεζκαηηθά ηηο 

εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηε γεληθή ηάμε ηνπ γπκλαζίνπ κε ηελ θαηαλφεζε 

θεηκέλνπ (150-200 ιέμεηο);  θαη γ) ε δηδαζθαιία ησλ θνηλσληθψλ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ βειηηψλεη ηηο επηδφζεηο  θαη πξνάγεη ηελ γλσζηηθή θαη 

ςπρνζπλαηζζεκαηηθή έληαμε ζηελ ζρνιηθή  θνηλφηεηα; 
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2. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 

 

Ζ Μεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε, ήηαλ κεηθηή θαη πεξηειάκβαλε 

εξεπλεηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ζπιινγή πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ κέζσ ηεο 

ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006). Ο ηξφπνο θαη ρξφλνο 

απαζρφιεζεο ηεο νκάδαο ζηφρνπ ηαπηνπνηήζεθε κε ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε θαη ηε 

κειέηε πεξίπησζεο καζεηή ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ πνπ είλαη δηαγλσζκέλνο κε Γπζιεμία 

απφ ην ΚΔΓΓΤ (Κέληξν Γηάγλσζεο Γηαθνξνδηάγλσζεο θαη Τπνζηήξημεο) . Ζ κειέηε 

πεξίπησζεο δηεμήρζε ζηα πιαίζηα πξαθηηθήο άζθεζεο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 

κελψλ Οθησβξίνπ-Ηνπλίνπ 2013-2014. 

 

2.1 Μειέηε Πεξίπησζεο. 

 

  Γηα λα εμαζθαιηζζεί ε αλσλπκία ηνπ καζεηή, ρξεζηκνπνηνχκε ην ςεπδψλπκν 

«Γηώξγνο». Ο Γηώξγνο  είλαη ην δεχηεξν θαη ηειεπηαίν παηδί ηεο νηθνγέλεηαο, έρεη κηα 

αδειθή, θνηηήηξηα Ννζειεπηηθήο, ε νπνία ήηαλ πάληα «θαιή καζήηξηα» κε επηηπρίεο 

ζην ζρνιείν. Έρνπλ αξθεηά θαιή ζρέζε αλ θαη εθείλε ηνπ επηζεκαίλεη φηη «είλαη 

αγξάκκαηνο» φηαλ ζπκψλεη καδί ηνπ. Οη γνλείο ηνπ βξίζθνληαη ζε δηάζηαζε ηα 

ηειεπηαία πέληε ρξφληα θαη απφ πιεξνθνξίεο πνπ καο έδσζε ε κεηέξα,  γλσξίδνπκε 

φηη ην γεγνλφο απηφ είρε επίδξαζε κάιινλ αξλεηηθή ζην καζεηή θαζψο ηα πξψηα 

ρξφληα αλαδεηνχζε ηνλ παηέξα ηνπ κε θιάκαηα θαη δελ θνηκφηαλ νχηε εζχραδε  αλ 

δελ ηνλ έβιεπε. Ο παηέξαο, φπσο καο πιεξνθνξεί ε κεηέξα, έρεη κάιινλ θη απηφο 

εηδηθέο δπζθνιίεο ζηε κάζεζε, δελ είλαη νξγαλσηηθφο δελ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ην 

ρξφλν ηνπ. Δίλαη σζηφζν παξψλ ζηε δσή ησλ παηδηψλ ηνπ θαη ην  δεπγάξη θαηαθέξλεη 

λα επηθνηλσλεί θαη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά φζν αθνξά ηα παηδηά ηνπο. Ο Γ. είλαη 

ςειφο, φκνξθνο θαη γεξνδεκέλνο κε θαλνληθή γηα ηελ ειηθία ηνπ αλάπηπμε, θαη 

κάιινλ θαιφο αζιεηήο ρσξίο σζηφζν ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνλ αζιεηηζκφ.  

O Γηψξγνο εμεηάδεηαη πξνθνξηθά φπσο πξνβιέπεη ν λφκνο γηα ηνπο καζεηέο 

κε Γπζιεμία θαη είλαη κέηξηνο καζεηήο. Δίλαη έμππλνο θαη έρεη ζπζηεκαηηθή βνήζεηα 

ζην ζπίηη απφ ηε κεηέξα ηνπ ε νπνία είλαη  δαζθάια. Γειψλεη φηη αγαπά ηδηαίηεξα 

ηελ Ηζηνξία, σζηφζν ζηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο ψξαο δελ επηρεηξεί θαζφινπ λα 
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ζπκκεηάζρεη ζην κάζεκα Όηαλ ηνπ δεηείηαη λα πεη θάηη, απνθεχγεη ηελ απάληεζε κε 

κηα πξφρεηξε δηθαηνινγία φηη δελ είρε κειεηήζεη. Γηαβεβαηψλεη φηη πξνζέρεη ζην 

κάζεκα αιιά δείρλεη λα βαξηέηαη πνιχ θαη θαηαγίλεηαη κε ην λα πεηξάδεη ηνπο γχξσ 

ηνπ θαη λα νξγαλψλεη κπζηηθέο επηθνηλσλίεο θαη πεηξάγκαηα. ηελ παξαηήξεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ είηε δείρλεη φηη ζα ζπκκνξθσζεί κε πξνζπκία αιιά ζηελ πξάμε 

ζπλερίδεη ιίγν πην δηαθξηηηθά, είηε ρακνγειά εηξσληθά. Γείρλεη λα κελ ηνλ ηξνκάδεη ε 

απεηιή κηαο ηηκσξίαο  Γελ δείρλεη ελδηαθέξνλ, δελ ζπκκεηέρεη ζρεδφλ θαζφινπ. Πφηε 

θέξλεη ηεηξάδην, πφηε δελ θέξλεη. Γελ ζεθψλεη ην ρέξη γηα λα δηαβάζεη εξγαζία πνπ 

έρεη θάλεη ζην ζπίηη. Γείρλεη σζηφζν ελδηαθέξνλ θαη ζπκκεηέρεη ζην δηάινγν φηαλ 

ζηελ ηάμε γίλεηαη ζπδήηεζε γηα εθδξνκέο, εθδειψζεηο, φηαλ έρνπλ θάπνην πξφβιεκα 

θαη δηακαξηχξνληαη.    

Σν εξεπλεηηθφ πεδίν ηεο παξνχζαο κειέηεο αθνξά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν 

ζπγθεθξηκέλνο καζεηήο ζα κπνξνχζε λα ζπγθεληξψλεηαη θαη λα ζπκκεηέρεη ζην 

κάζεκα κε ζηφρν ηελ θαηαλφεζε ηνπ ψζηε λα απνδίδεη ζσζηά ζχληνκν θείκελν 

θηινινγηθψλ καζεκάησλ κε απνηέιεζκα λα βηψλεη επηηπρία ζην ζρνιείν 

βειηηψλνληαο ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ νξγάλσζε  θαη αλεβάδνληαο ην 

απηνζπλαίζζεκά ηνπ. Ζ παξέκβαζε ζα πεξηιακβάλεη δηαθνξνπνίεζε ηνπ καζήκαηνο 

ησλ Αξραίσλ απφ Μεηάθξαζε (Δπξηπίδε, «Διέλε») θαη δηδαζθαιία θνηλσληθψλ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ κέζα απφ ην καζεζηαθφ αληηθείκελν. Οη δηδάζθνληεο 

ζα θιεζνχλ ζε ζπλέληεπμε γηα λα αμηνινγεζεί ε βειηίσζε ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή  

θαη ε πξναγσγή ηεο γλσζηηθήο θαη ςπρνζπλαηζζεκαηηθήο έληαμήο ηνπ ζηε ζρνιηθή 

θνηλφηεηα.  

Οη ζπκκεηέρνληεο είλαη,  ν ίδηνο ν καζεηήο κε Γπζιεμία δηαγλσζκέλε απφ ην 

ΚΔΓΓΤ (Κέληξν Γηάγλσζεο Γηαθνξνδηάγλσζεο θαη Τπνζηήξημεο)  θαη νη ελήιηθεο 

ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ, εθπαηδεπηηθνί ηνπ Γπκλαζίνπ φπνπ θνηηά.  

 

2.2 ρέδην θαη πνξεία ηεο έξεπλαο  

 

Ζ αξρηθή Παξαηήξεζε ηνπ καζεηή μεθηλά  ζηηο 15 Ννεκβξίνπ 2013 Ζ αξρηθή 

Παξαηήξεζε νινθιεξψλεηαη ζηα 8 πξψηα πεληάσξα Ζκεξήζηαο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

(Π.Ζ.Π.Α). πλνιηθά 40 δηδαθηηθέο ψξεο. ε απηφ ην δηάζηεκα ε εξεπλήηξηα εμήγαγε 

ηα πξψηα ζπκπεξάζκαηα θαη ζηηο 20 Ηαλνπαξίνπ 2014, μεθίλεζε  ε δηδαθηηθή 

Παξέκβαζε γηα ην κάζεκα ησλ Αξραίσλ απφ Μεηάθξαζε (Δπξηπίδε: «Διέλε») , ε 
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νπνία νινθιεξψζεθε ζηηο 31 Μαξηίνπ 2014. Μέζα ζε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα, 

απφ ηηο 20 Ηαλνπαξίνπ 2014 μεθίλεζε ε ελδηάκεζε Παξαηήξεζε ηνπ καζεηή θαη 

νινθιεξψζεθε ζηηο 10 Μαξηίνπ  2014. Ζ ηειηθή Παξαηήξεζε νινθιεξψλεηαη ζηηο 

31 Μαξηίνπ  2014. Ζ αξρηθή, ελδηάκεζε θαη ηειηθή Παξαηήξεζε πεξηγξάθεη ηελ 

πνξεία ηνπ καζεηή, κέζα απφ ηε  δηαθνξνπνηεκέλε δηδαθηηθή παξέκβαζε. Ζ 

Παξέκβαζε πεξηιακβάλεη 16 πεληάσξα Ζκεξήζηαο Πξαθηηθήο Άζθεζεο (Π.Ζ.Π.Α.). 

ε απηά ζεκεηψλεηαη ν βξαρππξφζεζκνο δηδαθηηθφο ζηφρνο θάζε θνξά θαη ηα βήκαηα 

κε ηηο  αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ θαηάθηεζε ηνπ βξαρππξφζεζκνπ ζηφρνπ. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Παξέκβαζεο, αθνινπζεί ην Πείξακα. Πξφθεηηαη γηα πέληε 

θνηλσληθέο ηζηνξίεο, νη νπνίεο δίλνληαη ζηνλ καζεηή κέζα ζε πέληε μερσξηζηέο 

εκέξεο (απφ ηηο 28 Απξηιίνπ 2014 κέρξη ηηο 08 Ματνπ 2014) θαη ζηφρν έρνπλ λα 

δηαπηζησζεί εάλ ν καζεηήο θαηέθηεζε θαη ζε πνην βαζκφ, ηνλ δηδαθηηθφ ζηφρν κέζσ 

ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο πνπ ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε (ΑΓΔΠΔΑΔ) . Σνλ 

Ηνχλην ηνπ 2014, κέζσ 10 -15 ιεπησλ ζπλεληεχμεσλ, εξσηήζεθαλ νη θαζεγεηέο ηνπ 

καζεηή, γηα ηηο δηαπηζηψζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ επίδνζε, ηε ζπκπεξηθνξά ζην 

ζρνιείν θαη ην βαζκφ ηεο έληαμήο ηνπ ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα. Δπίζεο κε ηε 

ζπλέληεπμε εμεηάζηεθαλ νη απφςεηο ησλ ελειίθσλ ηνπ πιαηζίνπ ηνπ καζεηή ζε 

ζρέζε πάληα κε ηελ εμέιημε ηνπ καζεηή  γηα ηε ζεκαζία ηεο δηδαζθαιίαο θνηλσληθψλ 

θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ κέζα απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη κε ηε 

βνήζεηα ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο.  

 

 

2.3.Δξεπλεηηθά Δξγαιεία  ζπιινγήο δεδνκέλσλ  

 

Ζ κεζνδνινγία είλαη κεηθηή θαη απνηειείηαη απφ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά 

δεδνκέλα.  

α. Δξγαιεία ζπιινγήο πνηνηηθώλ δεδνκέλσλ 

Tα πνηνηηθά δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ κέζσ ηεο κεζνδνινγίαο ηεο παξαηήξεζεο 

(Αβξακίδεο θαη Καιχβα, 2006), ηεο κεζνδνινγίαο παξέκβαζεο, ηελ εηδηθή δηδαθηηθή 

θαη ηηο ζπλεληεχμεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα πνηνηηθά εξεπλεηηθά δεδνκέλα 

ζπιιέρζεθαλ κε ηε ρξήζε ησλ Ληζηψλ Διέγρνπ Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ  (ΛΔΒΓ) 

καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο (1), Δηδηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Αλαγθψλ έηζη φπσο απηέο 

απνηππψλνληαη ζχκθσλα κε ην Πιαίζην Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο 



 

44 

 

(2), γεληθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαη εηδηθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ (4) 

ζχκθσλα κε ΓΔΠΠ θαη ΑΠ (3) (Γπζιεμία). Δπίζεο, εξεπλεηηθά εξγαιεία 

απνηέιεζαλ θαη ηα Έληππα Γηδαθηηθήο Αιιειεπίδξαζεο (Δ.Γ.Α.) αιιά θαη νη 

δηαθνξνπνηήζεηο ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ, ηνπ εβδνκαδηαίνπ, κεληαίνπ θαη εηήζηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Σειεπηαίν κεζνδνινγηθφ εξγαιείν γηα ηε ζπιινγή ησλ πνηνηηθψλ 

εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ ήηαλ νη εκη-δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο νη νπνίεο απεπζχλνληαλ 

ζε εθπαηδεπηηθνχο  ηεο ηάμεο ηνπ καζεηή. 

Πνζνηηθά δεδνκέλα ειήθζεζαλ απφ ην ζρέδην Πεηξάκαηνο πνπ ρνξήγεζε ε 

εξεπλήηξηα ζην καζεηή γηα λα αμηνινγήζεη ην βαζκφ ηεο επηηπρίαο ηεο δηδαθηηθήο 

παξέκβαζεο. 

 

 

2.3.1. Η παξαηήξεζε 

 

χκθσλα κε ηνπο Αβξακίδε & Καιχβα (2006), ε Παξαηήξεζε είλαη άκεζε 

εξεπλεηηθή κέζνδνο πνπ θαηαγξάθεη ζπκπεξηθνξέο, πξνβιήκαηα θαη αλάγθεο ηε 

ζηηγκή πνπ εκθαλίδνληαη θαη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζπκπιεξσκαηηθά κε άιιεο 

κεζφδνπο. Δίλαη ε ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή φισλ φζσλ κε ηηο αηζζήζεηο ηνπ κπνξεί λα 

ζπιιάβεη ν Παξαηεξεηήο –Δξεπλεηήο θαη λα πεξηγξάςεη. ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο 

θαη κάιηζηα ηεο Δηδηθήο Αγσγήο, θαζψο κπνξεί λα εληνπίζεη ηα εηδηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ ή ηεο ππφ εμέηαζε νκάδαο, ε 

Παξαηήξεζε  κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζεκαληηθά δηεπθνιχλνληαο ην ζρεδηαζκφ θαη 

ηελ αμηνιφγεζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ή κηαο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο. 

Κάζε δηεξεχλεζε είλαη αλαγθαίν λα μεθηλά κε παξαηήξεζε. Ζ Παξαηήξεζε θαηά 

θάπνην ηξφπν εθνδηάδεη ηνλ εξεπλεηή κε πξνζβαζηκφηεηα θαη επειημία σο πξνο ην 

δηεξεπλψκελν, σζηφζν ρξεηάδεηαη λα ηεξνχληαη απζηεξά θάπνηνη θαλφλεο 

δενληνινγίαο ηδηαίηεξα ζην ρψξν ηεο Δηδηθήο Αγσγήο. Ο Δξεπλεηήο ρξεηάδεηαη λα 

ζέζεη κε ζαθήλεηα ηα φξηα ηεο Παξαηήξεζήο ηνπ θαη λα αληηκεησπίζεη φπνηα εζηθά 

δηιήκκαηα πξνθχςνπλ, θπξίσο φκσο, λα πξνζηαηέςεη ηα άηνκα πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηελ έξεπλά ηνπ θαη ην πεξηβάιινλ ηνπο. Ζ παξαηήξεζε πξέπεη λα γίλεηαη χζηεξα 

απφ ελεκέξσζε θαη έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ησλ ίδησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ή ησλ 

θεδεκφλσλ ηνπο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ παηδηψλ πνπ 

παξαηεξνχκε θαη κάιηζηα παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006). 
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Ο εξεπλεηήο ρξεηάδεηαη λα επηδείμεη επαηζζεζία θαη δηαθξηηηθφηεηα φπσο θαη επηκνλή 

θαη ππνκνλή. Δπίζεο πξέπεη ζπλεηδεηά λα πξνζηαηέςεη θαη λα πξνθπιάμεη ηνλ εαπηφ 

ηνπ ζην πιαίζην φπνπ έρεη νξίζεη λα γίλεη ε Παξαηήξεζε. Δπίζεο κε ηελ ακεζφηεηα 

ηεο παξαηήξεζεο απνθηνχκε ηελ ηθαλφηεηα πξφζβαζεο ζε κε ιεθηηθέο κνξθέο 

επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο γηα ηηο νπνίεο ηα άηνκα δελ ζα κπνξνχζαλ λα 

δψζνπλ εμ ίζνπ αθξηβείο απαληήζεηο γηα ζηνηρεία ησλ ζπκπεξηθνξψλ ηνπο πνπ δελ 

ηνπο είλαη απφιπηα ζπλεηδεηά (Οπετλξατη. Γ,1999). 

 Υξεζηκνπνηψληαο ηε κεζνδνινγία ηεο παξαηήξεζεο ε κειέηε απηή 

αζρνιείηαη κε ηε ζπιινγή θαη θαηαγξαθή πιεξνθνξηψλ πνπ ζθηαγξαθνχλ αλαιπηηθά 

θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ηνπ Γηψξγνπ πνπ είλαη καζεηήο Γ΄ ηάμεσο 

ηνπ γεληθνχ Γπκλαζίνπ θαη έρεη Γηάγλσζε απφ ην ΚΔΓΓΤ: Γπζιεμία. Απηφ απνηειεί 

ηελ Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιφγεζε (Α.Π.Α.)   πγθεθξηκέλα: ζπκπιεξψζεθαλ (1). 

νη Λίζηεο Διέγρνπ Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ (ΛΔΒΓ) ζρεηηθά κε ηε καζεζηαθή 

εηνηκφηεηα ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, ηελ ςπρνθηλεηηθφηεηα, ηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο, ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε θαη  (2). ην Πεηξακαηηθφ Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα 

Αλίρλεπζεο Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ. Αθφκε, (3). νη Γεληθέο Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο ηνπ καζεηή θαη (4).ην αθαδεκατθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ θαη θνηλσληθφ πξνθίι 

ηνπ, ζχκθσλα κε ην Πιαίζην Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο (ΠΑΠΔΑ). 

ηε ζπλέρεηα, απηέο νη ηέζζεξηο ιίζηεο απνηππψλνληαη ζε ηέζζεξηο πίλαθεο, νη νπνίνη καο 

βνεζνχλ ζηελ εμαγσγή ησλ παξαηεξήζεσλ. Οη πίλαθεο απηνί πεξηιακβάλνπλ έλαλ 

θάζεην άμνλα ζηνλ νπνίν θαηαγξάθνληαη νη ζρνιηθέο ηάμεηο θαηά εμάκελα θαη έλαλ 

νξηδφληην ζηνλ νπνίν ππάξρεη  ν ηίηινο ηεο Λίζηαο θαη νη επηκέξνπο ηνκείο ηεο πνπ 

κεηξψληαη. εκεηψλνπκε αξρηθά ην εμάκελν ζην νπνίν βξίζθεηαη ν καζεηήο καο 

ζχκθσλα κε ηελ ειηθία ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα απνηππψλνπκε ην επίπεδφ ηνπ ζε θάζε 

πεξηνρή φπσο ην έρνπκε πξνζδηνξίζεη απφ ηελ παξαηήξεζή καο θαη αλαγξάθεηαη ζηηο 

ιίζηεο ΛΔΒΓ πνπ έρνπκε ζπκπιεξψζεη γηα ην καζεηή καο. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

απνηππψλνληαη ζρεκαηηθά νη απνθιίζεηο πνπ παξνπζηάδεη ν καζεηήο ζε ζρέζε κε ηελ 

ειηθία ηνπ. Ο εθπαηδεπηηθφο – εξεπλεηήο γηα λα ζπκπιεξψζεη ηηο Λίζηεο θαη ηνπο 

πίλαθεο πξέπεη λα αμηνπνηήζεη ην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ 

(ΓΔΠΠ) θαη ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ (Α.Π.) ηνπ Γπκλαζίνπ κε έκθαζε 

ζηα καζεζηαθά αληηθείκελα πνπ επηζπκεί λα δηεμάγεη ηελ παξέκβαζή ηνπ. 

Απφ απηνχο ηνπο πίλαθεο ηεο εκπεηξηθήο άηππεο παηδαγσγηθήο παξαηήξεζεο κε ηηο 

ιίζηεο ΛΔΒΓ, πξνθχπηνπλ νη πεξηνρέο απφ ηελ Αξρηθή Παξαηήξεζε πνπ παξνπζηάδνπλ 

ηηο κεγαιχηεξεο απνθιίζεηο θαη ζα αμηνπνηεζνχλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ –εξεπλεηή γηα λα 
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απνθξπζηαιιψζεη ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο ηεο Παξέκβαζεο πνπ ζα ζρεδηάζεη γηα ην 

καζεηή. ηελ πνξεία θαη ελψ εθαξκφδεηαη ε δηδαθηηθή παξέκβαζε,  θαηαγξάθεηαη ε 

Δλδηάκεζε Παξαηήξεζε ζηηο ιίζηεο ΛΔΒΓ θαη αθνχ νινθιεξσζεί  ε δηδαθηηθή 

παξέκβαζε θαηαγξάθεηαη ε Σειηθή Παξαηήξεζε ζηηο ιίζηεο ΛΔΒΓ νπφηε απνηππψλεηαη 

θαη ε εμέιημε ηνπ καζεηή ζηε δηδαθηηθή απηή πνξεία. 

Αξρηθέο Παξαηεξήζεηο κε ηελ Α.Π.Α. 

Μέζα απφ νθηψ εβδνκάδεο (θαη γηα πέληε ψξεο εβδνκαδηαίσο, ζπλνιηθά 40 

ψξεο ) ζπζηεκαηηθήο εκπεηξηθήο Παξαηήξεζεο πξαγκαηνπνηήζεθε Άηππε 

Παηδαγσγηθή Αμηνιφγεζε ( Α.Π.Α.) κε ηηο Λ.Δ.Β.Γ.   

ηε Μαζεζηαθή Δηνηκόηεηα (βιέπε ζρήκα 1,γαιάδηα γξακκή) παξαηεξήζεθε 

φηη  ην Απηνζπλαίζζεκα ηνπ καζεηή βξίζθεηαη ζην α΄ εμάκελν ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ. 

Γειαδή ζεκεηψλεηαη απφθιηζε έμη εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο πνπ νξίδεηαη απφ 

ηελ ηάμε θαη ην εμάκελν θνίηεζεο (β΄ εμάκελν, Γ΄ Γπκλαζίνπ). Σν «ελδηαθέξνλ» ηνπ 

καζεηή  «γηα ην κάζεκα» βξίζθεηαη ζην β΄ εμάκελν ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ δειαδή 

ζεκεηψλεηαη απφθιηζε πέληε εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 

ηάμε θαη ην εμάκελν θνίηεζεο (β΄ εμάκελν, Γ΄ Γπκλαζίνπ). 

Ζ «ζπλεξγαζία» ηνπ καζεηή  «κε ηνπο άιινπο» βξίζθεηαη ζην  β΄ εμάκελν ηεο  Α΄ 

Γπκλαζίνπ δειαδή ζεκεηψλεηαη απφθιηζε πέληε εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο πνπ 

νξίδεηαη απφ ηελ ηάμε θαη ην εμάκελν θνίηεζεο (β΄ εμάκελν, Γ΄ Γπκλαζίνπ). 

Με βάζε ηελ θαηαγξαθή απηή επηιέμακε σο Γηδαθηηθή πξνηεξαηόηεηα γηα ηε δφκεζε 

ηεο Παξέκβαζεο , ηε πλαηζζεκαηηθή Οξγάλσζε 

 ηε  γξακκή Πιαηζίνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο (ΠΑΠΔΑ)  (βι. 

ζρήκα 2. κπιε γξακκή), παξαηεξήζεθε φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε ηνπ καζεηή 

βξίζθεηαη ζην α΄ εμάκελν ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ. Γειαδή ζεκεηψλεηαη απφθιηζε 

ηεζζάξσλ  εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ηάμε θαη ην 

εμάκελν θνίηεζεο (β΄ εμάκελν, Γ΄ Γπκλαζίνπ).  

ηηο βαζηθέο αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο: αλάγλσζε θαη  θαηαλφεζε βξίζθεηαη ζην β΄ 

εμάκελν ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ, ελψ ζηε  γξαθή θαη ηα καζεκαηηθά ζην α΄ εμάκελν ηεο 

Α΄ Γπκλαζίνπ. Γειαδή ζεκεηψλεηαη απφθιηζε πέληε θαη έμη   εμακήλσλ αληίζηνηρα 

απφ ηε γξακκή βάζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ηάμε θαη ην εμάκελν θνίηεζεο (β΄ 

εμάκελν, Γ΄ Γπκλαζίνπ).  
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ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο: Απηνλνκία ζην πεξηβάιινλ, θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, 

πξνζαξκνγή, βξίζθεηαη ζην β΄ εμάκελν ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ. Γειαδή δελ ζεκεηψλεηαη 

απφθιηζε  εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ηάμε θαη ην εμάκελν 

θνίηεζεο (β΄ εμάκελν, Γ΄ Γπκλαζίνπ). 

ηηο Γεκηνπξγηθέο Γξαζηεξηφηεηεο: ειεχζεξνο ρξφλνο θαη αηζζεηηθέο ηέρλεο θαζψο 

θαη ζηελ Πξνεπαγγεικαηηθή Δηνηκφηεηα:  πξνεπαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο θαη 

Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο βξίζθεηαη ζην β΄ εμάκελν ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ. 

Γειαδή δελ ζεκεηψλεηαη απφθιηζε  εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο πνπ νξίδεηαη 

απφ ηελ ηάμε θαη ην εμάκελν θνίηεζεο (β΄ εμάκελν, Γ΄ Γπκλαζίνπ). 

Με βάζε ηελ θαηαγξαθή απηή επηιέμακε σο δηδαθηηθή πξνηεξαηφηεηα γηα ηε δφκεζε 

ηεο Παξέκβαζεο απφ ηηο βαζηθέο αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο, ηελ θαηαλφεζε. 

 ηνλ πίλαθα ησλ Γεληθώλ Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ (βιέπε ζρ. 3, κσβ γξακκή) 

παξαηεξήζεθε φηη ζηελ αλάγλσζε βξίζθεηαη ζην β΄ εμάκελν ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ, ζηελ 

θαηαλφεζε βξίζθεηαη ζην β΄ εμάκελν ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ, ζηε γξαθή βξίζθεηαη ζην β΄ 

εμάκελν ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ, ζηελ παξαγσγή βξίζθεηαη ζην β΄ εμάκελν ηεο Α΄ 

Γπκλαζίνπ. Γειαδή ζεκεηψλεηαη απφθιηζε πέληε  εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο 

πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ηάμε θαη ην εμάκελν θνίηεζεο (β΄ εμάκελν, Γ΄ Γπκλαζίνπ). 

ηηο δεμηφηεηεο Μαζεζηαθήο εηνηκφηεηαο παξαηεξήζεθε φηη ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν 

βξίζθεηαη ζην α΄ εμάκελν ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ θαη ζηε πλαηζζεκαηηθή Οξγάλσζε 

βξίζθεηαη ζην α΄ εμάκελν ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ. Γειαδή ζεκεηψλεηαη απφθιηζε 

ηεζζάξσλ  εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ηάμε θαη ην 

εμάκελν θνίηεζεο (β΄ εμάκελν, Γ΄ Γπκλαζίνπ). ηηο δεμηφηεηεο ζπκπεξηθνξάο, 

ζπλεξγάζηκνο θαη επγεληθφο (ζεηηθέο) βξίζθεηαη ζην β΄ εμάκελν ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ 

Γειαδή ζεκεηψλεηαη απφθιηζε ηξηψλ  εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο πνπ νξίδεηαη 

απφ ηελ ηάμε θαη ην εμάκελν θνίηεζεο (β΄ εμάκελν, Γ΄ Γπκλαζίνπ). ηηο δεμηφηεηεο 

ζπκπεξηθνξάο, ζπλεξγάζηκνο θαη επγεληθφο (αξλεηηθέο) βξίζθεηαη ζην β΄ εμάκελν 

ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ. Γειαδή ζεκεηψλεηαη απφθιηζε ηξηψλ  εμακήλσλ απφ ηε γξακκή 

βάζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ηάμε θαη ην εμάκελν θνίηεζεο (β΄ εμάκελν, Γ΄ 

Γπκλαζίνπ). ηηο Παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο βξίζθεηαη ζην α΄ εμάκελν ηεο Γ΄ 

Γπκλαζίνπ. Γειαδή ζεκεηψλεηαη απφθιηζε ελφο πεξίπνπ  εμακήλνπ απφ ηε γξακκή 

βάζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ηάμε θαη ην εμάκελν θνίηεζεο (β΄ εμάκελν, Γ΄ 

Γπκλαζίνπ).   

Με βάζε ηελ θαηαγξαθή απηή επηιέμακε σο δηδαθηηθή πξνηεξαηφηεηα γηα ηε δφκεζε 

ηεο Παξέκβαζεο ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο 
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ηε γξακκή ησλ Δηδηθώλ Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ  (βιέπε ζρ.4 βπζζηλί γξακκή) 

παξαηεξήζεθε φηη ζηε γξαθή βξίζθεηαη ζην β΄ εμάκελν ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ. Γειαδή 

ζεκεηψλεηαη απφθιηζε πέληε εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 

ηάμε θαη ην εμάκελν θνίηεζεο (β΄ εμάκελν, Γ΄ Γπκλαζίνπ). ην Μνξθνινγηθφ-

Οξζνγξαθία βξίζθεηαη ζην β΄ εμάκελν ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ. Γειαδή ζεκεηψλεηαη 

απφθιηζε πέληε εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ηάμε θαη ην 

εμάκελν θνίηεζεο (β΄ εμάκελν, Γ΄ Γπκλαζίνπ). ηε γξαπηή έθθξαζε βξίζθεηαη 

βξίζθεηαη ζην α΄ εμάκελν ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ. Γειαδή ζεκεηψλεηαη απφθιηζε έμη 

εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ηάμε θαη ην εμάκελν θνίηεζεο 

(β΄ εμάκελν, Γ΄ Γπκλαζίνπ). Χο πξνο ηηο δεμηφηεηεο ζπκπεξηθνξάο: ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε βξίζθεηαη ζην β΄ εμάκελν ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ. Γειαδή 

ζεκεηψλεηαη απφθιηζε πέληε εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 

ηάμε θαη ην εμάκελν θνίηεζεο (β΄ εμάκελν, Γ΄ Γπκλαζίνπ). ηηο ηθαλφηεηεο 

πξνγξακκαηηζκνχ βξίζθεηαη ζην α΄ εμάκελν ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ. Γειαδή ζεκεηψλεηαη 

απφθιηζε έμη εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ηάμε θαη ην 

εμάκελν θνίηεζεο (β΄ εμάκελν, Γ΄ Γπκλαζίνπ). ηελ αλαγλσζηηθή απηνεηθφλα 

βξίζθεηαη ζην β΄ εμάκελν ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ. Γειαδή ζεκεηψλεηαη απφθιηζε πέληε 

εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ηάμε θαη ην εμάκελν θνίηεζεο 

(β΄ εμάκελν, Γ΄ Γπκλαζίνπ).    

Με βάζε ηελ θαηαγξαθή απηή επηιέμακε σο δηδαθηηθή πξνηεξαηφηεηα γηα ηε δφκεζε 

ηεο Παξέκβαζεο ηηο δεμηφηεηεο ζπκπεξηθνξάο (ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε, 

ηθαλφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ, Αλαγλσζηηθή απηνεηθφλα). 

 

 

2.3.2.Μεζνδνινγία Παξέκβαζεο 

 

Γηδαθηηθφ Πξφγξακκα (Γ.Π.) ή πξφγξακκα καζεκάησλ φπσο ην νξίδεη ν Υξεζηάθεο 

(2011) είλαη ην πξφγξακκα πνπ ζρεδηάδεη ν εθπαηδεπηηθφο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο 

θαζεκεξηλήο ζρνιηθήο εξγαζίαο. Ζ δφκεζε ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ε ηήξεζή 

ηνπ απνηειεί ηνλ αζθαιέζηεξν δξφκν γηα λα αλαδεηήζεη θαη λα πξνγξακκαηίζεη ν 

εθπαηδεπηηθφο ηηο απνηειεζκαηηθφηεξεο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ πξνζπέιαζε ηφζν 

γλσζηηθψλ φζν θαη παηδαγσγηθψλ πξνβιεκάησλ. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ δνκεκέλνπ 

δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή πνπ 
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ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα δηεζλψο. Σν δνκεκέλν δηδαθηηθφ πξφγξακκα πξνσζεί ηελ 

εληαμηαθή ηδενινγία θαη επηδηψθεη ηελ εμαζθάιηζε ησλ ίζσλ επθαηξηψλ ζηνλ ηνκέα 

ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ (Υξεζηάθεο,2011). Γηα λα θαηαθηήζεη σζηφζν ν εθπαηδεπηηθφο 

ηελ ελ ιφγσ δεμηφηεηα, ζα ρξεηαζηεί εηδηθέο γλψζεηο επηκφξθσζε θαη θαηάξηηζε. Γηα 

ηε δφκεζε ηνπ Γ.Π. απαηηνχληαη νδεγίεο πνπ νξίδνληαη κε βήκαηα θαη 

δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην πξφγξακκα. Θα πξέπεη λα είλαη θαηαλνεηή ε 

δηαδνρή αλάκεζα ζηηο νδεγίεο (ζαθήο δφκεζε) θαη λα βαζίδεηαη ζην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα (Α.Π.) Ο εθπαηδεπηηθφο γλσξίδεη, ζπκβνπιεχεηαη θαη δηαηεξεί ηε 

δέζκεπζή ζηα: ΠΑΠΔΑ. ΓΔΠΠ, ΑΠ θαη βαζίδεη ζε απηά ηε δηαδνρή θαη ηελ 

αιιεινπρία ησλ δηδαζθνκέλσλ. θνπφο ηνπ Π.Α.Π.Δ.Α (Πιαίζην Αλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο) είλαη ε ππνζηήξημε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (ΑκΔΔΑ) ζε ζσκαηηθφ, γλσζηηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ, 

θνηλσληθφ, εζηθφ θαη αηζζεηηθφ επίπεδν, ψζηε λα αλαπηχμνπλ ηηο δπλαηφηεηεο, νη 

νπνίεο ζα ηα βνεζήζνπλ λα εληαρζνχλ ηζφηηκα ζην ζρνιηθφ θαη θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ. ην δνκεκέλν Γ.Π. ε ζηνρεπκέλε δεμηφηεηα απνθηηέηαη δηαδνρηθά θαη 

αθνινπζεί απηή πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί ηεξαξρηθά σο ε επφκελε, ελψ φιν ην 

πξφγξακκα ζπλδέεηαη κε ηελ θνηλσληθή εκπεηξία θαη ηα βηψκαηα. πγθεθξηκέλα  ν 

καζεηήο παξάιιεια δηδάζθεηαη ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο φπσο 

ζπκκεηνρή, ζπλεξγαζία, απνδνρή, δηεθδίθεζε, λα αλαηξνθνδνηεί - 

αλαηξνθνδνηείηαη, λα πεξηκέλεη ηε ζεηξά ηνπ λα πάξεη ην ιφγν.  Φπζηθά φιν ην 

ζρέδην απνζθνπεί ζηε ζηαδηαθή αλεμαξηεηνπνίεζε ηνπ καζεηή απφ ηελ θαζνδήγεζε 

ηνπ δαζθάινπ ψζηε αλάινγα πάληα κε ηηο αηνκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θαζελφο λα 

νδεγεί ην παηδί ζε αλεμάξηεηε δξάζε ,απηνλνκία θαη ηζφηηκε έληαμε ζηε ζρνιηθή 

δσή (Υξεζηάθεο, 2011).  

Απφ  ην έληππν δηδαθηηθήο αιιειεπίδξαζεο θαη ηνλ Παηδαγσγηθφ 

Αλαζηνραζκφ αληινχκε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ παξέκβαζε θαη ηνλ ηξφπν πνπ 

βηψζεθε φιε ε δηαδηθαζία απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ην καζεηή.  

Ζ εθπαηδεπηηθφο- εξεπλήηξηα,  είλαη ζπγρξφλσο θαη ε θαζεγήηξηα ηεο ηάμεο 

γηα πέληε ψξεο ηελ εβδνκάδα ζην ηκήκα ηνπ Γ., κε ηα εμήο αληηθείκελα: Αξραία απφ 

κεηάθξαζε θαη Ηζηνξία. Σεο είλαη ζπρλά, πνιχ δχζθνιν λα εζηηάδεη ζην καζεηή κε ηε 

καζεζηαθή δπζθνιία φζν ρξεηάδεηαη κέζα ζηε δηδαθηηθή ψξα. Πνιιέο  θνξέο είλαη 

ηφζεο πνιιέο νη αλάγθεο ηεο νκάδαο ησλ καζεηψλ θαη νη επηηαγέο γηα θάιπςε ηεο 

χιεο  πνπ δελ πξνιαβαίλεη λα εθαξκφζεη θάηη πνπ έρεη εηνηκάζεη, λα ηνπ δψζεη κηα 

επθαηξία λα εθθξαζηεί, νχηε θαλ λα πξνζέμεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Ζ 



 

50 

 

εμαηνκηθεπκέλε ελαζρφιεζε κε ην καζεηή κε δπζιεμία  ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο 

πνιιέο θνξέο είλαη αδχλαην λα εθαξκνζηεί ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ. Υξεηάδεηαη εηδηθή 

πξνεηνηκαζία θαη νξγάλσζε αιιά θαη δεμηφηεηεο φπσο επειημία θαη 

πξνζαξκνζηηθφηεηα γηα λα θαηαθέξεη λα πινπνηήζεη ην ζρεδηαζκφ ηεο αζρνινχκελε 

κε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ καζεηή ηεο. Όια απηά δεκηνπξγνχλ πίεζε θαη άγρνο 

ζηελ εθπαηδεπηηθφ θαη αλαδεηά ηξφπνπο δηαρείξηζήο ηνπο. Θα ηα θαηαθέξεη;  

Δπηπιένλ ππήξμαλ δηαθσλίεο εθ κέξνπο εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ σο πξνο ηε 

δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ελφο ΑΓΔΠΔΑΔ γηα έλα καζεηή κε δπζιεμία ζην γεληθφ 

Γπκλάζην θαη θπξίσο ππήξμε ακθηζβήηεζε γηα ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα κπνξνχζε λα 

έρεη ζην καζεηή, ε νπνία εθθξάζηεθε θαη δεκφζηα ζε ζπλεδξίαζε ηνπ πιιφγνπ. 

ρεηηθά κε ηα Μαζεκαηηθά, ε Μαζεκαηηθφο ηεο ηάμεο εμέθξαζε ηε δπζθνιία ηεο λα 

ηνλ βαζκνινγήζεη κε ηε βάζε, ιφγσ ησλ πνιιαπιψλ αδπλακηψλ ηνπ ζην κάζεκα 

αιιά θαη ηεο αδηαθνξίαο ηνπ γη απηφ.  

 Πιεξνθνξίεο απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνλ καζεηή : φηαλ εξσηάηαη ν Γ. θάηη 

ζρεηηθά κε ην κάζεκα, αξγεί πνιχ λα απαληήζεη. Υξεηάδεηαη αξθεηφ ρξφλν λα 

ζθεθηεί θαη αξγεί λα αληαπνθξηζεί γεληθά ζε φ ηη αθνξά ζην κάζεκα. Δπίζεο δελ  

κπνξεί λα απνδψζεη πάληα κηα πεξηγξαθή ή δηήγεζε κε ζσζηή έθθξαζε θαη 

ζαθήλεηα. Δπεηδή αξγεί θαη δπζθνιεχεηαη πξνηηκά λα ζηακαηήζεη γξήγνξα ρσξίο λα 

νινθιεξψζεη ηελ απάληεζε. ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ πξνθνξηθή δηήγεζε είλαη 

ιαθσληθφο θαη γεληθφο θαη επηιέγεη λα ζπληνκεχεη ψζηε λα ηειεηψλεη κε ηε 

δπζάξεζηε φπσο θαίλεηαη γη απηφλ δηαδηθαζία ζηελ νπνία είλαη πεπεηζκέλνο φηη δελ 

ηα θαηαθέξλεη. Σέινο, ππάξρεη δπζθνιία εάλ πξέπεη λα ζπλδέζεη κεγάιν αξηζκφ 

πιεξνθνξηψλ ηα νπνία ζπλδένληαη ρξνληθά κεηαμχ ηνπο. Ο καζεηήο ρξεηάδεηαη λα 

ζπγθεληξψλεη ελ πξνζνρή ηνπ ζε απηφ πνπ βιέπεη θαη αθνχεη ζηελ ηάμε αιιά 

δπζθνιεχεηαη. Ζ πξνζνρή ηνπ απνζπάηαη ππεξβνιηθά εχθνια θαη δελ γλσξίδεη 

ηξφπνπο λα ζπγθεληξψλεηαη ζ απηφ πνπ γίλεηαη ζηνλ πίλαθα ή ζην ράξηε ή ζην 

δηαδξαζηηθφ πίλαθα. O Γ. ελψ γλσξίδεη θαη απνδέρεηαη ην πξφβιεκά ηνπ δελ δηαζέηεη 

ηε δεμηφηεηα λα θηλεηνπνηεί ηνλ εαπηφ ηνπ λα ην αληηκεησπίζεη. Απ φ ηη γλσξίδνπκε 

απφ ηε κεηέξα ηνπ (πνπ είλαη δαζθάια) εθείλε θαηαβάιεη πξνζπάζεηεο λα ηνλ 

βνεζήζεη ζην δηάβαζκά ηνπ θαη ην έρεη θαηαθέξεη ζε κεγάιν βαζκφ κε ην πέξαζκα 

ησλ ρξφλσλ. Ο καζεηήο φκσο ηνπιάρηζηνλ κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε φπνπ θαη ηνλ 

παξαηεξνχκε, δελ έρεη αλαπηχμεη ηξφπνπο λα θξαηάεη ηελ πξνζνρή ηνπ θαη λα 

επηδηψθεη ηε ζπκκεηνρή. Γπζθνιεχεηαη λα ζπλεξγαζηεί ζηελ νκάδα, εγθαηαιείπεη ή 

επηιέγεη λα δνπιέςεη κφλνο ηνπ. Γείρλεη λα θνβάηαη θαη λα απνθεχγεη ηελ απνηπρία. 
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Λφγσ ησλ δπζθνιηψλ ηνπ ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ζπκκεηνρή ζην κάζεκα  είλαη 

κεησκέλν. Γεληθά έρεη ελδηαθέξνληα πνπ ρξεηάδεηαη λα ζπζρεηηζηνχλ κε ηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία.   πκκεηέρεη ζε παηρλίδηα καδί κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ ζηα 

δηαιείκκαηα. Αλήθεη ζε νκάδα ζπκκαζεηψλ θαη θάλεη παξέεο. Γελ είλαη κφλνο ηνπ 

παίδεη έληνλα, θάλεη πιάθεο, είλαη ζπρλά ζην επίθεληξν ηεο θαζαξίαο, ρσξίο λα 

θηάλεη ζε ζπκπεξηθνξέο ππεξβνιηθέο πνπ επηζχξνπλ ηηκσξίεο. 

 

 

2.3.3.Δηδηθή Γηδαθηηθή – δηαθνξνπνηήζεηο 

 

 Όπσο αλαθέξεη ν Υξεζηάθεο (2011) ην βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ δηδαθηηθνχ κνληέινπ κε 

ηε κέζνδν ηεο αλάιπζεο έξγνπ είλαη ε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο ελφο ζηφρνπ ζε 

κηθξφηεξα βήκαηα (task analysis ). Οιφθιεξν ην πξφγξακκα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε 

έλα δηδαθηηθφ ζηφρν, ν νπνίνο έρεη ηεζεί απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ εηδηθήο αγσγήο χζηεξα 

απφ ζπζηεκαηηθή εκπεηξηθή παξαηήξεζε θαη απφ άηππε παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε 

(ιίζηεο ΛΔΒΓ, γξακκέο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο θαη νηηδήπνηε κπνξεί λα ζπκβάιεη 

ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ εηθφλα πνπ παξνπζηάδεη ν καζεηήο ζε 

γλσζηηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν). Ο δηδαθηηθφο ζηφρνο, γηα λα 

επηηεπρζεί, πξέπεη λα αλαιπζεί ζε κηθξά δηαδνρηθά βήκαηα (task analysis ).Σα βήκαηα 

πξέπεη λα είλαη θιηκαθνχκελεο δπζθνιίαο θαη ηέηνηα ψζηε λα θαιχπηνπλ ην εχξνο 

ησλ αηνκηθψλ θαη ελδναηνκηθψλ δηαθνξψλ πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηα παηδηά κε 

ΔΔΑ. Όηαλ ν ζηφρνο αλαιπζεί κηα θνξά, ε αλάιπζή ηνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

θάζε θνξά πνπ έλα παηδί έρεη κηα ζρεηηθή αλάγθε. χκθσλα πάληα κε ηνλ Υξεζηάθε 

(2011), ην δηδαθηηθφ πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ην δηδαθηηθφ ζηφρν, ηα κέζα θαη ηα 

πιηθά δηδαζθαιίαο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηιέγεη ν εθπαηδεπηηθφο λα δηδάμεη 

ηνπο καζεηέο ηνπ. Τπάξρνπλ αξθεηά κνληέια δηδαθηηθψλ πξνγξακκάησλ, ν 

εθπαηδεπηηθφο φκσο επηιέγεη απηφ πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ 

ηνπ.  

Όια ηα παξαπάλσ αθνξνχλ ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

δηδαζθαιία ελφο καζεηή κε ΔΔΑ. Δίλαη θαιφ ζην ζεκείν απηφ λα γίλεη θαηαλνεηή ε 

δηαθνξά ηεο δηδαθηηθήο απφ ηελ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε. χκθσλα κε ηνλ 

Υξεζηάθε (2011) ελψ ζηε δηδαθηηθή, φιε ηελ επζχλε ηελ αλαιακβάλεη ν εηδηθφο 

παηδαγσγφο, ζηελ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε, νη απνθάζεηο θαη ν ζρεδηαζκφο γίλεηαη 

απφ κηα νκάδα εηδηθψλ. Μηα ηέηνηα νκάδα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη έλαλ εθπαηδεπηηθφ 
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εηδηθήο αγσγήο, έλα ινγνζεξαπεπηή, έλα ζρνιηθφ ςπρνιφγν ή έλαλ θνηλσληθφ 

ιεηηνπξγφ, ηνλ εθπαηδεπηηθφ γεληθήο αγσγήο θαη ην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ 

(δηεπηζηεκνληθή νκάδα). Ζ άκεζε ςπρνδπλακηθή δηδαζθαιία έρεη απνδεηρζεί 

ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή ζε καζεηέο κε ΔΔΑ (πξφγξακκα follow through). Ζ ΑΓ 

δίλεη έκθαζε ζηε δηδαζθαιία βαζηθψλ δεμηνηήησλ. Απεπζχλεηαη ζε φια ηα παηδηά 

αλεμάξηεησο ηθαλνηήησλ θαη εμειηθηηθήο εηνηκφηεηαο θαη κεηά απφ παξαηήξεζε θαη 

αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή, πξαγκαηνπνηεί ηελ επηινγή ησλ ζηφρσλ νη νπνίνη ζα 

δηδαρηνχλ. Ζ κε επηζπκεηή απφδνζε ηνπ παηδηνχ απνδίδεηαη ζην πξφγξακκα θαη φρη 

ζην παηδί γηαηί φια ηα παηδηά κπνξνχλ λα κάζνπλ (No child uneducable). Ζ 

δηδαζθαιία είλαη αηνκηθή ή ην πνιχ κηθξν-νκαδηθή θαη δαζθαινθεληξηθή θαη κπνξεί 

λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο, ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο, ηεο 

εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο, ηνπο γνλείο, ηα αδέιθηα, άιινπο καζεηέο. Ζ άκεζε 

δηδαζθαιία είλαη επέιηθηε θαη αμηνπνηείηαη γηα ηε δηδαζθαιία νξηζκέλσλ δεμηνηήησλ 

ρσξίο λα αθπξψλεη ην δηδαθηηθφ πξφγξακκα κε ηε κέζνδν ησλ δηδαθηηθψλ ελνηήησλ.  

 

ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε, ε παξέκβαζε πνπ επηρεηξείηαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

καζεηή είλαη δηδαθηηθή, θαζψο πξφθεηηαη γηα έλα αηνκηθφ εληαμηαθφ δηδαθηηθφ 

πξφγξακκα εηδηθήο αγσγήο, ην νπνίν έρεη ζρεδηαζηεί απφ εθπαηδεπηηθφ εηδηθήο 

αγσγήο. Ζ κέζνδνο πνπ επηιέρζεθε είλαη ε άκεζε ςπρνδπλακηθή δηδαζθαιία ζην 

Μάζεκα ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Λνγνηερλίαο απφ Μεηάθξαζε κε ην θείκελν 

:Δπξηπίδε, «Διέλε» .   

ηελ παξνχζα κειέηε ινηπφλ ν καθξνπξφζεζκνο ζηφρνο πνπ ηέζεθε ζχκθσλα κε ηηο 

αλάγθεο ηνπ καζεηή είλαη: :  «Να θαηαλνεί θαη λα απνδίδεη πεξηερφκελν θεηκέλνπ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο  ψζηε λα εληζρχζεη ην απηνζπλαίζζεκα ηνπ». Γηα 

ηελ επίηεπμε ηνπ σο άλσ ζηφρνπ εηέζεζαλ νη εμήο βξαρππξφζεζκνη ζηφρνη, ν πξψηνο  

«Να θαηαλνεί ηελ ππφζεζε ηνπ έξγνπ ψζηε λα κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζεθψλνληαο ην 

ρέξη ηνπ». Ο δεχηεξνο «Να θαηαλνεί ηελ  πξνζσπηθφηεηα ησλ εξψσλ ηνπ έξγνπ θαη 

λα πεξηγξάθεη ζπλαηζζήκαηα (δηθά ηνπ θαη ησλ εξψσλ)». Οη βξαρππξφζεζκνη 

δηδαθηηθνί ζηφρνη, αλαιχζεθαλ ζε βήκαηα κε ηηο αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο ην 

θαζέλα, ψζηε λα θαηαθηεζνχλ απφ ηνλ καζεηή θαη  απνηέιεζαλ ην εηήζην δηδαθηηθό 

πξόγξακκα. ηε ζπλέρεηα, δνκήζεθε ην κεληαίν δηδαθηηθό πξόγξακκα, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ηνπο δπν βξαρππξφζεζκνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο καδί κε ηα δηδαθηηθά 

βήκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε ζηφρν:  
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Ο πξψηνο βξαρππξφζεζκνο δηδαθηηθφο ζηφρνο αλαιχεηαη ζε δχν δηδαθηηθά 

βήκαηα, ην πξψην,  «Να γλσξίδεη θαη λα θαηαλνεί ηελ ππόζεζε ηνπ έξγνπ» ην νπνίν 

πινπνηήζεθε απφ 20 κέρξη 27 Ηαλνπαξίνπ2013, θαη ην δεχηεξν,  «Να δηαθξίλεη θαη λα 

θαηαλνεί ηα θαηά πνζόλ κέξε (δνκή) ηεο Σξαγσδίαο θαη λα κπνξεί λα κηιάεη γη απηά 

θαη λα γλσξίδεη ζε πνην κέξνο ηνπ ζεάηξνπ παίδεηαη ην θαζέλα» ην νπνίν πινπνηήζεθε 

απφ 27 Ηαλνπαξίνπ κέρξη 03 Φεβξνπαξίνπ 2013. 

 Ο δεχηεξνο  βξαρππξφζεζκνο δηδαθηηθφο ζηφρνο αλαιχεηαη ζε ηέζζεξα 

δηδαθηηθά βήκαηα, «Να καζαίλεη ηα πξφζσπα ηνπ έξγνπ κε ην ραξαθηήξα ηνπο», ην 

νπνίν πινπνηήζεθε απφ 03 κέρξη 13 Φεβξνπαξίνπ 2013, «Να εθθξάδεη ηα δηθά ηνπ 

ζπλαηζζήκαηα  γηα ηα πξφζσπα ηνπ έξγνπ», ην νπνίν πινπνηήζεθε απφ 13 έσο 27 

Φεβξνπαξίνπ 2013, «Να πεξηγξάθεη πξνθνξηθά ζε ζπλερή ιφγν ηελ ςπρηθή 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν ήξσαο», ην νπνίν πινπνηήζεθε απφ 27 

Φεβξνπαξίνπ κέρξη 10 Μαξηίνπ 2013, «Να κπνξεί λα πεξηγξάθεη πξνθνξηθά ζε 

ζπλερή ιφγν κηα απνηίκεζε νιφθιεξνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ (ζπγθεθξηκέλα ηεο 

Διέλεο ηνπ Δπξηπίδε) θαη λα απαληάεη ζηηο εξσηήζεηο: Ση κνπ άξεζε πεξηζζφηεξν; ηη 

έλησζα; ηη θξαηάσ; Ση ζα άιιαδα;», ην νπνίν πινπνηήζεθε απφ 10 κέρξη 31 Μαξηίνπ 

2013. 

Σέινο, δνκήζεθε ην εβδνκαδηαίν δηδαθηηθό πξόγξακκα, ην νπνίν πεξηιακβάλεη 

ηα εβδνκαδηαία βήκαηα, ηηο αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο, ηα πιηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ ακνηβή ηνπ 

καζεηή κεηά ηελ νινθιήξσζε θάζε δξαζηεξηφηεηαο. 

Σν πξψην βήκα, «Να γλσξίδεη θαη λα θαηαλνεί ηελ ππφζεζε ηνπ έξγνπ»,   ηνπ 

Βξαρππξφζεζκνπ ζηφρνπ: «Να θαηαλνεί ηελ ππφζεζε ηνπ έξγνπ ψζηε λα κπνξεί λα 

ζπκκεηέρεη ζεθψλνληαο ην ρέξη ηνπ». πινπνηήζεθε κε δπν  Γηαθνξνπνηεκέλεο 

Γξαζηεξηφηεηεο :    

1.Σνπ δίλνπκε ηελ ηξαγσδία δηαζθεπαζκέλε ζε θφκηθ (Αλαζηαζηάδε, Β. «Διέλε», 

εθδφζεηο Νεαληθή θελή, 2007) ν καζεηήο δηαβάδεη ην έξγν, παξαηεξεί ηελ 

εηθνλνγξάθεζε, ελζαξξχλεηαη λα ξσηήζεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηπρφλ απνξίεο. Οη 

καζεηέο ηεο ηάμεο έρνπλ ρσξηζηεί ζε νκάδεο, ε νκάδα ηνπ Γ. έρεη αλαιάβεη λα 

δηεξεπλήζεη δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο παξνπζίαζεο ηνπ έξγνπ (κηνχδηθαι, θφκηθ, 

κπζηζηφξεκα…)  απηφ ην πιαίζην ν καζεηήο αλαιακβάλεη λα κειεηήζεη ην θφκηθ 

ψζηε ε νκάδα λα εληάμεη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ζηελ έξεπλα ηεο. Θέινπκε έηζη ρσξίο 

λα μερσξίζνπκε ην καζεηή κε ηηο ΔΔΑ λα δψζνπκε επθαηξία γηα δηαθνξνπνηεκέλε 

(εηθνλνγξαθεκέλε άξα πξνζηηή ζην καζεηή κε Γπζιεμία) αλάγλσζε ηνπ έξγνπ θαη 
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ζπγρξφλσο ηζφηηκε ζπκκεηνρή ζηελ νκαδηθά εξγαζία, (ρξφλνο κία δηδαθηηθή ψξα, 

σζηφζν δίλνπκε ηε δπλαηφηεηα ζην καζεηή λα πάξεη ην ηεχρνο ζην ζπίηη ηνπ γηα 

κεξηθέο κέξεο). 

Τιηθά: Αλαζηαζηάδε, Β. «Διέλε», εθδόζεηο Νεαληθή θελή,2007 

2.Παξαθνινπζεί (κε φιν ην ηκήκα ηνπ) καγλεηνζθνπεκέλε παξάζηαζε ηεο 

ηξαγσδίαο απφ ην you tube φπνπ καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ ηνπ ππνδχνληαη ηνπο ήξσεο, 

είλαη ζπληνκεπκέλε θαη απινπζηεπκέλε εθδνρή ηνπ κχζνπ  κε ηδηαίηεξα ειθπζηηθά 

ρνξηθά ζε κνπζηθή ξαπ. 

  

To δεχηεξν βήκα, «Να δηαθξίλεη θαη λα θαηαλνεί ηα θαηά πνζφλ κέξε ηεο Σξαγσδίαο 

(δνκή ηνπ έξγνπ), λα κπνξεί λα κηιάεη γη απηά θαη λα γλσξίδεη ζε πνην κέξνο ηνπ 

ζεάηξνπ (ρψξνο) παίδεηαη ην θαζέλα» πινπνηήζεθε κε ηξεηο  Γηαθνξνπνηεκέλεο 

Γξαζηεξηφηεηεο :      

1.Έρνπκε εηνηκάζεη θάξηεο πνπ αλαγξάθνπλ ηα θαηά πνζφλ κέξε ηεο ηξαγσδίαο 

(Πάξνδνο, Πξφινγνο, ηάζηκν, Δπεηζφδην θιπ) Κνιιάκε ην έλα κέξνο ηνπ βέιθηξνπ 

ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο ηάμεο θαη  δεηάκε απφ ην καζεηή λα επηιέμεη ην 

πξψην δνκηθφ κέξνο ηελ Πάξνδν, κεηά ην δεχηεξν θιπ ηε ζπλέρεηα, έρνπκε 

ηεηξάγσλα ραξηάθηα κε Γ ή Υ (Γξακαηηθφ Ή Υνξηθφ) ηα νπνία δίλνπκε ζην καζεηή 

λα θαξθηηζψζεη κε καληαιάθηα ζε θαζέλα απφ ηα κέξε ηεο Σξαγσδίαο γηα λα 

θαίλεηαη αλ είλαη Γξακαηηθφ ή Υνξηθφ. Δπίζεο ηελ άιιε κέξα έρνπκε αλαθαηεκέλεο 

ηηο θαξηέιεο πάλσ ζην βέιθηξν θαη  δεηάκε  απφ ην καζεηή λα ηηο βάιεη ζηε ζσζηή 

ζεηξά. Εεηάκε απφ ην καζεηή λα θνιιήζεη επάλσ ζε θάζε θαξηέια φ ηη ηνλ βνεζάεη 

λα ζπκάηαη ηε ζεκαζία ηνπ κέξνπο απηνχ γηα ην έξγν. Ζ θαηαζθεπή παξακέλεη ζηνλ 

πίλαθα αλαθνηλψζεσλ θαη ρξεζηκεχεη γηα φιε ηελ ηάμε. (10΄) 

Τιηθά: θάξηεο, βέιθηξν, ηεηξάγσλα ραξηάθηα κε Υ ή Γ ζεκεησκέλν πάλσ ηνπο, ραξηί 

θαη καξθαδφξνη, πίλαθαο αλαθνηλψζεσλ, καληαιάθηα-ζπλδεηήξεο. 

 

2.Έρνπκε θφςεη ηξία ραξηφληα. Έλα ζην ζρήκα ηνπ ΚΟΗΛΟΤ, έλα ηεο ΟΡΥΖΣΡΑ, 

θαη έλα ηεο ΚΖΝΖ. Ο καζεηήο θαιείηαη λα ηα ηνπνζεηήζεη πάλσ ζε ζθιεξφ 

ραξηφλη ζρεκαηίδνληαο ην Αξραίν Θέαηξν, ηα αξηζκεί 1. 2. 3., θαη γξάθεη δίπια ηα 

νλφκαηά ηνπο. Πάλσ ζην θάζε θνκκάηη γξάθεη πνηνο θάζεηαη ή δξαζηεξηνπνηείηαη 

εθεί (ζην ΚΟΗΛΟΝ νη ζεαηέο, ζηελ ΟΡΥΖΣΡΑ ν ρνξφο. ζηε ΚΖΝΖ νη εζνπνηνί) 

(10΄) 

Τιηθά: ρξσκαηηζηά ραξηφληα, ςαιίδη, καξθαδφξνη, ρνληξφ ραξηφλη. 
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3. Γείρλνπκε ζηελ ηάμε κε  εηθφλεο θαη video ην αξραίν ζέαηξν φπνπ νη καζεηέο 

βάδνπλ ηα ιφγηα ζην ληνθηκαληέξ. 

Τιηθά: θσηνηππίεο, βηβιία απφ ηε βηβιηνζήθε ηνπ ζρνιείνπ, internet, H/Y, πξνβνιέα. 

 

Ο δεχηεξνο Βξαρππξφζεζκνο ζηφρνο,  «Να θαηαλνεί ηελ  πξνζσπηθφηεηα ησλ 

εξψσλ ηνπ έξγνπ θαη λα πεξηγξάθεη ζπλαηζζήκαηα (δηθά ηνπ θαη ησλ εξψσλ)» έρεη 

σο πξψην δηδαθηηθφ βήκα: «Να καζαίλεη ηα πξφζσπα ηνπ έξγνπ κε ην ραξαθηήξα 

ηνπο» θαη πινπνηείηαη κε δπν Γηαθνξνπνηεκέλεο Γξαζηεξηφηεηεο. 

1. Γίδνληαη εξγαζίεο ζηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο θαη ζηνλ Γ. αλαηίζεηαη ε δεκηνπξγία 

ppt πνπ ζα πεξηιακβάλεη θαξηέιεο κε ηελ εηθφλα ηνπ ήξσα θαη δίπια ηα επίζεηα ή νη 

θξάζεηο πνπ ηνλ ραξαθηεξίδνπλ. Ζ νκάδα ηνπ Γ. ζπγθεληξψλεη ηα επίζεηα θαη ηηο 

θξάζεηο θαη επηιέγεη ηηο εηθφλεο (απφ ην θφκηθ) πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ. Ο Γ. ζα 

εηνηκάζεη ην ppt θαη ζα πξέπεη λα παξνπζηάζεη ηνλ έλαλ ήξσα ζε φιε ηελ ηάμε. 

Δπίζεο ηηο θαξηέιεο κε ηα επίζεηα ηηο αμηνπνηνχλ φινη (θαη ν Γ.), ψζηε λα 

πξνεηνηκάδνληαη γηα ραξαθηεξηζκνχο ησλ πξνζψπσλ ηνπ έξγνπ ζε δηαγσλίζκαηα 

αιιά θαη ζε αζθήζεηο γηα ην ζπίηη. Αθφκα θαη φηαλ εξσηεζνχλ ζηελ ηάμε. Γηα ην 

ιφγν απηφ ζα εθηππψζνπκε θαη ζα θνιιήζνπλ νη καζεηέο ζην ηεηξάδηφ ηνπο.  

Τιηθά: Ζ/Τ, Κφκηθ, ραξηί, κνιχβηα, καξθαδφξνη, θφιια. 

 

2. ρεδηάδνπκε ζε ραξηί ηνπ κέηξνπ αζηεία ζθίηζα ζε κεγάιν κέγεζνο πνπ 

παξηζηάλνπλ ηνπο βαζηθνχο ήξσεο (Διέλε, Μελέιαν, Θενθιχκελν). Εεηάκε απφ ην 

καζεηή κέζα ζην πεξίγξακκα λα βάιεη ηα πξαγκαηηθά γλσξίζκαηα ηνπ ραξαθηήξα 

ηνπ θαη έμσ απφ απηφ εθείλα ηα γλσξίζκαηα πνπ νη άιινη ζεσξνχλ φηη έρεη. (απνηειεί 

εξγαζία κέζα απφ ην βηβιίν ηνπ καζεηή θαη αμηνπνηείηαη εδψ θπξίσο  γηα ηνλ 

ππνζηεξηδφκελν καζεηή κε ΔΔΑ αιιά ζπγρξφλσο δνπιεχνπκε κε φιε ηελ ηάμε.) 

Απηή ε άζθεζε γίλεηαη δύν θνξέο: ηε κία κε ηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο (ζεθψζεθαλ 

δχν παηδηά γηα θάζε ήξσα, έλα γηα ην «θαίλεζζαη» θαη έλα γηα ην «είλαη» - o Γ. 

αλέιαβε ην Μελέιαν σο πξνο ην «είλαη», ηα πξαγκαηηθά δειαδή ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. Σελ άιιε, ν Γ. παίξλεη αηνκηθά θσηνηππία κε ηα πεξηγξάκκαηα 

ησλ εξψσλ θαη ηνπ δεηείηαη λα γεκίζεη κέζα ηηο θηγνχξεο κε ηα πξαγκαηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξψσλ θαη λα αθήζεη απέμσ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ λνκίδνπλ νη 

άιινη ν, ηη έρνπλ.  

Τιηθά: ραξηί ηνπ κέηξνπ, καξθαδφξνη, ςαιίδη, πίλαθαο αλαθνηλψζεσλ, θσηνηππία 
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Ο δεχηεξνο Βξαρππξφζεζκνο ζηφρνο,  «Να θαηαλνεί ηελ  πξνζσπηθφηεηα ησλ εξψσλ 

ηνπ έξγνπ θαη λα πεξηγξάθεη ζπλαηζζήκαηα (δηθά ηνπ θαη ησλ εξψσλ)» έρεη δεχηεξν  

δηδαθηηθφ βήκα: «Να εθθξάδεη ηα δηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα  γηα ηα πξφζσπα ηνπ 

έξγνπ» θαη πινπνηείηαη κε ηξεηο δηαθνξνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο. 

1. Δηνηκάδνπκε θαξηέιεο κε ηα ζπλαηζζήκαηα νπηηθνπνηεκέλα κε «θαηζνχιεο» θάησ 

απφ ηηο νπνίεο γξάθνπκε κε καξθαδφξν ην ζπλαίζζεκα πνπ δείρλνπλ. Δπίζεο 

εηνηκάδνπκε κηθξά πεξηζηαηηθά (situations) ηελ ππφζεζε ηνπ έξγνπ π.ρ.  «Όηαλ ν 

Μελέιανο κηινχζε ζηε Θενλφε γηα λα ηελ πείζεη λα ηνπο βνεζήζεη, εγψ 

έλησζα…………»  Ο καζεηήο επηιέγεη ην ζπλαίζζεκα πνπ έλησζε θαη ην θνιιάεη ζην 

θελφ. Όια καδί απηά δεκηνπξγνχλ έλα θείκελν πνπ πεξηγξάθεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ 

καζεηή γηα ηα πξφζσπα ηνπ έξγνπ θαζψο δξνπλ γηα λα θηάζνπλ ζηε ζσηεξία θαη ηελ 

θάζαξζε. Σν θείκελν κε ηα επηθνιιεκέλα ζπλαηζζήκαηα δφζεθε ζην καζεηή γηα λα 

ην ρξεζηκνπνηεί κε ηνλ ίδην ηξφπν ζαλ βνήζεκα ζην δηάβαζκά ηνπ ζην ζπίηη ζηηο 

επαλαιήςεηο γηα δηαγψληζκα ή ζηηο ηειηθέο εμεηάζεηο 

Τιηθά: ραξηφλη θνκκέλν ζε θάξηεο, καξθαδφξνη, εθηππσηήο, Ζ/Τ, ραξηί Α4.  

 

2. Υξεζηκνπνηνχκε μαλά ηηο  θαξηέιεο κε ηα ζπλαηζζήκαηα νπηηθνπνηεκέλα κε 

«θαηζνχιεο» θάησ απφ ηηο νπνίεο γξάθνπκε κε καξθαδφξν ην ζπλαίζζεκα πνπ 

δείρλνπλ. Δπίζεο εηνηκάδνπκε κηθξά πεξηζηαηηθά (situations) απφ ηελ ππφζεζε ηνπ 

έξγνπ π.ρ. « Όηαλ ν Μελέιανο κηινχζε ζηε Θενλφε γηα λα ηελ πείζεη λα ηνπο 

βνεζήζεη, εγψ έλησζα………….». Ο καζεηήο επηιέγεη ην ζπλαίζζεκα πνπ έλησζε θαη 

ην θνιιάεη ζην θελφ. Όια καδί απηά δεκηνπξγνχλ έλα θείκελν πνπ πεξηγξάθεη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ καζεηή γηα ηα πξφζσπα ηνπ έξγνπ θαζψο δξνπλ γηα λα θηάζνπλ 

ζηε ζσηεξία θαη ηελ θάζαξζε.  απηή ηελ άζθεζε ζέινπκε ν Γ. λα καο πεη πψο 

ληψζεη γηα ηελ Διέλε.  Ζ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνλ δπζθφιεςε αξθεηά, 

απνηειεί θαη κηα απφ ηηο εξσηήζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο ζα εμεηαζηεί ζην ηέινο ηεο 

ρξνληάο νπφηε επηιέμακε λα επηκείλνπκε. Σν θείκελν κε ηα επηθνιιεκέλα 

ζπλαηζζήκαηα δφζεθε ζην καζεηή γηα λα ην ρξεζηκνπνηεί κε ηνλ ίδην ηξφπν ζαλ 

βνήζεκα ζην δηάβαζκά ηνπ ζην ζπίηη ζηηο επαλαιήςεηο γηα δηαγψληζκα ή ζηηο ηειηθέο 

εμεηάζεηο.   

Τιηθά: ραξηφλη θνκκέλν ζε θάξηεο, καξθαδφξνη, εθηππσηήο, Ζ/Τ, ραξηί Α4. 

 

3.Ο καζεηήο (γηα ηνλ νπνίν απφ ηελ Παξαηήξεζή καο γλσξίδνπκε φηη ηνπ αξέζεη ε 

εζνπνηία θαη ην ζέαηξν)  θαιείηαη λα δείμεη ην ζπλαίζζεκά ηνπ κε παληνκίκα ζηελ 
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νινκέιεηα ηεο ηάμεο θη εθείλνη θαινχληαη λα  ην βξνπλ. Έλα άιιν κέινο ηεο νκάδαο 

κε κηα πξφηαζε (απηήλ πνπ πξηλ ηνπ δφζεθε δαρηπινγξαθεκέλε) ππαγνξεχεη ζην 

καζεηή ην ζεκείν ηεο ππφζεζεο ζην γηα ην νπνίν ηνπ δεηείηαη λα εθθξάζεη ην 

ζπλαίζζεκα. Ο καζεηήο παίξλεη ιίγν ρξφλν λα ην ζθεθηεί θαη κεηά κε θηλήζεηο 

εθθξάδεη απηφ πνπ επηιέγεη. Οη ζπκκαζεηέο ηνπ έρνπλ ηξείο επθαηξίεο λα ην βξνπλ 

θαη κπνξνχλ λα θάλνπλ κέρξη ηξεηο εξσηήζεηο πνπ θη απηέο ηηο απαληά κε λνήκαηα ν 

καζεηήο.    

Τιηθά: ραξηί Α4  

 

Ο δεχηεξνο Βξαρππξφζεζκνο ζηφρνο,  «Να θαηαλνεί ηελ  πξνζσπηθφηεηα ησλ εξψσλ 

ηνπ έξγνπ θαη λα πεξηγξάθεη ζπλαηζζήκαηα (δηθά ηνπ θαη ησλ εξψσλ)» έρεη ηξίην 

δηδαθηηθφ βήκα: «Να πεξηγξάθεη πξνθνξηθά ζε ζπλερή ιόγν ηελ ςπρηθή θαηάζηαζε 

ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν ήξσαο» θαη πινπνηείηαη κε ηξεηο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

1.Γφζεθε θάξηα κε ηελ παξαθάησ ππφζεζε ζηνπο καζεηέο «Η Θενλόε 

εθκπζηεξεύεηαη ζηελ πηζηή ηεο δνύιε ηελ ςπρηθή ηεο θαηάζηαζε ηε ζηηγκή πνπ άθνπγε 

ηνπο ιόγνπο ηνπ Μελέιανπ θαη ηεο Διέλεο θαη θαιείην λα απνθαζίζεη αλ ζα ηνπο 

ππνζηεξίμεη ή αλ ζα ηνπο θαηαγγείιεη ζηνλ αδειθό ηεο» Κιήζεθε ν καζεηήο λα κπεη 

ζην ξφιν, ζηε ζέζε ηεο Θενλφεο, θαη λα πεξηγξάςεη  ζηε δνχιε (ηελ νπνία 

ππνδχζεθε άιινο καζεηήο αιιά ήηαλ βνπβφ πξφζσπν ή κηιάεη, αιιά ιίγν κφλν γηα 

λα ππνθηλεί ην ιφγν ηεο Θενλφεο )  φζν αθξηβέζηεξα κπνξεί ηελ ςπρηθή πεξηπέηεηά 

ηεο. Έλαο καζεηήο θαηαγξάθεη ζηνλ πίλαθα ηα βαζηθά ζεκεία ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα 

έρνπλ έηνηκν ην πιηθφ. ην ηέινο θαινχληαη φινη νη καζεηέο λα επηρεηξήζνπλ 

πξνθνξηθά ή γξαπηά λα δψζνπλ ζε πξψην πξφζσπν ηελ αθήγεζε ηεο  

Τιηθά: πίλαθαο, θηκσιία, 2 θαξέθιεο, καληήιη θεθαιήο, θάξηα κε ζηνηρεία. 

 2.Γφζεθε θάξηα κε ηελ παξαθάησ ππφζεζε ζηνπο καζεηέο «Σν πξόβιεκα ηνπ 

Μελειάνπ πξηλ έξζεη ν Αγγειηνθόξνο λα ηνλ πιεξνθνξήζεη γηα ηελ …αλάιεςε ηεο 

Διέλεο ζηνπο  νπξαλνύο: Ο Μελέιανο  δελ ζέιεη λα πηζηέςεη όηη ε γπλαίθα πνπ είλαη 

κπξνζηά ηνπ είλαη ε αιεζηλή γπλαίθα ηνπ ε νπνία δελ πήγε πνηέ ζηελ Σξνία κε ηνλ 

Πάξε. Γελ ζέιεη λα πηζηέςεη όηη ηα ηειεπηαία δεθαεπηά ρξόληα ηεο δσήο ηνπ αγσλίδεηαη 

γηα …έλα πνπθάκηζν αδεηαλό»  Κιήζεθε ν καζεηήο λα κπεη ζην ξφιν, ζηε ζέζε ηνπ 

Μελειάνπ , θαη λα πεξηγξάςεη  ζε έλαλ θίιν ηνπ ρξφληα κεηά ζηε πάξηε (ηνλ νπνίν 

ππνδχζεθε άιινο καζεηήο αιιά ήηαλ βνπβφ πξφζσπν ή κηιάεη, αιιά ιίγν, κφλν γηα 

λα ππνθηλεί ην ιφγν ηνπ Μελειάνπ)  φζν αθξηβέζηεξα κπνξεί ηελ ςπρηθή πεξηπέηεηά 
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ηνπ. Έλαο καζεηήο θαηαγξάθεη ζηνλ πίλαθα ηα βαζηθά ζεκεία ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα 

έρνπλ έηνηκν ην πιηθφ. ην ηέινο θαινχληαη φινη νη καζεηέο λα επηρεηξήζνπλ 

πξνθνξηθά ή γξαπηά λα δψζνπλ ζε πξψην πξφζσπν ηελ αθήγεζε ηνπ ζην θίιν ηνπ.  

Τιηθά: πίλαθαο, θηκσιία, 2 θαξέθιεο, θάξηα κε ζηνηρεία. 

 

3.  Γφζεθε θάξηα κε ηελ παξαθάησ ππφζεζε ζην καζεηή «Βξίζθεζαη ζε έλα πάξηη 

ζπκκαζεηή ζνπ. Μηα νκάδα από ηνπο πξνζθεθιεκέλνπο απνθαζίδεη λα απνρσξίζεη 

λσξίο κε ζθνπό λα πάλε ζε έλα ζπίηη όπνπ μέξεηο όηη ζα ππάξρεη αιθνόι θαη άιιεο 

νπζίεο. ε θαινύλ θαη ζέλα, ζπγθεθξηκέλα  ζε πξνζθαιεί έλα θνξίηζη πνπ ζνπ αξέζεη 

θαη δελ ζνπ έρεη μαλακηιήζεη πξηλ. Βξίζθεζαη ζε ηεξάζηην δίιεκκα. Να πεξηγξάςεηο ζε 

θίιν ζνπ πώο δηαρεηξίζηεθεο ην δίιεκκα θαη ηη αηζζαλόζνπλ κέρξη λα πάξεηο απόθαζε»     

Ο καζεηήο κπαίλεη ζε έλα δίιεκκα πνπ ηνπ είλαη πην νηθείν (επίζεο, ζην πιαίζην ηεο 

Λέζρεο Αλάγλσζεο πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην ζρνιείν θαη ηεο νπνίαο είλαη κέινο, έρεη 

δηαβάζεη ην «ηαμίδη πνπ ζθνηψλεη» ηνπ Μάλνπ Κνληνιέσλ, ην νπνίν ζηελ ππφζεζή 

ηνπ  πξαγκαηεχεηαη θάηη ηέηνην). Σνπ δεηείηαη λα πεξηγξάςεη σο δηθή ηνπ ςπρηθή 

θαηάζηαζε απηήλ ηνπ ήξσα ηνπ εθεβηθνχ κπζηζηνξήκαηνο. 

Τιηθά: θάξηα κε ππφζεζε 

 

Ο δεχηεξνο Βξαρππξφζεζκνο ζηφρνο,  «Να θαηαλνεί ηελ  πξνζσπηθφηεηα ησλ εξψσλ 

ηνπ έξγνπ θαη λα πεξηγξάθεη ζπλαηζζήκαηα (δηθά ηνπ θαη ησλ εξψσλ)» έρεη ηέηαξην 

δηδαθηηθφ βήκα: «Να κπνξεί λα πεξηγξάθεη πξνθνξηθά ζε ζπλερή ιόγν κηα απνηίκεζε 

νιόθιεξνπ ινγνηερληθνύ έξγνπ (θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηεο Διέλεο ηνπ Δπξηπίδε) θαη λα 

απαληάεη ζηηο εξσηήζεηο: Ση κνπ άξεζε πεξηζζόηεξν; ηη έλησζα; ηη θξαηάσ; Ση ζα 

άιιαδα;» θαη πινπνηείηαη κε πέληε δηαθνξνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο. 

1.Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ηξαγσδίαο ζπλέπεζε θαη ε νινθιήξσζε ηεο Λέζρεο 

Αλάγλσζεο κε ηελ επίζθεςε ζην ζρνιείν ηνπ ζπγγξαθέα ησλ αλαγλσζζέλησλ απφ 

ηνπο καζεηέο  έξγσλ, Μάλνπ Κνληνιέσλ. Ο καζεηήο καο παξφιε ηε δπζθνιία ηνπ 

ζηελ αλάγλσζε επέιεμε λα πάξεη κέξνο θαη θαηάθεξε λα δηαβάζεη έλα νιφθιεξν απφ 

ηα έξγα  θεθηήθακε φηη ην έθην δηδαθηηθφ βήκα ζα κπνξνχζε λα εμππεξεηεζεί απφ 

απηή ηε ζπλάληεζε γηαηί θη απηή ζα είρε ηε κνξθή απνηίκεζεο θαη ζα έβαδε ηα κέιε 

ηεο ιέζρεο λα απαληήζνπλ ζηηο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο εξσηήζεηο. Δπίζεο ζα ήηαλ 

κηα επθαηξία λα πάξεη ην ιφγν ζε θνηλφ. Πξνεηνηκαζηήθακε γηα ηε ζπλάληεζε 

ζπδεηψληαο γηα ηα βηβιία θαη ν καζεηήο δήισζε φηη δελ ηνπ άξεζε θαζφινπ ην βηβιίν 

πνπ δηάβαζε. Γελ απάληεζε ζε θακία απφ ηηο εξσηήζεηο ελψ δήισζε φηη δελ ηνπ 
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άξεζε ην έξγν γηα δηθνχο ηνπ πξνζσπηθνχο ιφγνπο. Γεζκεχηεθε φκσο λα απεπζχλεη 

εξσηήζεηο ζην ζπγγξαθέα πξάγκα πνπ δελ πξαγκαηνπνίεζε φηαλ ήξζε ε ψξα. 

Τιηθά: εθεβηθφ κπζηζηφξεκα: Κνληνιέσλ, Μ. «ηαμίδη πνπ ζθνηψλεη», 

ζεκεησκαηάξην, ζηπιφ. 

2. «Πάξε ζπλέληεπμε απφ ην δηπιαλφ ζνπ»: Εεηάκε απφ ην καζεηή (ε άζθεζε γίλεηαη 

απφ φινπο ηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο ρσξηζκέλνπο ζε δεπγάξηα αλάινγα κε ην πψο 

θάζνληαη) λα ζπδεηήζεη κε ην δηπιαλφ ηνπ ηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο θαη λα θξαηήζεη 

ζεκεηψζεηο απφ ηηο απαληήζεηο ηνπ. ηε ζπλέρεηα έρεη ηελ ππνρξέσζε λα αθεγεζεί 

κε δηθά ηνπ ιφγηα (βνεζνχκελνο απφ ηηο ζεκεηψζεηο) ηηο απαληήζεηο ηνπ ζπκκαζεηή 

ηνπ ή αλ ην επηιέγεη λα ηηο κεηαηξέςεη ζε ζχληνκν θείκελν θαη λα ηηο δηαβάζεη ζηελ 

νινκέιεηα. Ζ δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη θαζψο νη καζεηέο αιιάδνπλ ξφιν έηζη 

ψζηε λα δψζνπλ ηελ ελ ιφγσ ζπλέληεπμε φινη  θαη λα αθνπζηνχλ φισλ νη γλψκεο 

εηπσκέλεο φκσο απφ ηνλ άιιν. (ε άζθεζε έρεη  επηπιένλ ζηφρν ηελ εμάζθεζε ζηελ 

ελεξγφ αθξφαζε θαη βειηίσζε επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ αλάκεζα ζηνπο καζεηέο)    

Τιηθά: ηεηξάδην ,ζηπιφ, ζρνιηθφ βηβιίν, ηεηξάδην ζεκεηψζεσλ θαη αζθήζεσλ  

 

3. «ηη παίξλσ απφ ηε δσή ηνπο γηα λα αμηνπνηήζσ ζηε δηθή κνπ» - Ο θαζξέθηεο. 

Υσξίδνπκε ηνπο καζεηέο ζε δεχγε. Εεηάκε απφ ην καζεηή λα δσγξαθίζεη έλαλ 

θαζξέθηε ζην ραξηί ηνπ θαη ζην πάλσ κέξνο λα γξάςεη ην φλνκα ηνπ ήξσα ζηνπ 

νπνίνπ ηε δσή ζα …θαζξεθηηζηεί, π.ρ. ΔΛΔΝΖ.) ηε ζπλέρεηα κε ηε βνήζεηα ηνπ 

δηπιαλνχ ηνπ θαη κεηά απφ ζπδήηεζε, ζεκεηψλεη πνηεο πξάμεηο, ζθέςεηο ,ζηάζεηο, 

επηινγέο ηνπ ήξσα ηνπ θαίλνληαη ρξήζηκεο γηα ηε δηθή ηνπ δσή, αλ αηζζάλζεθε λα 

ηαπηίδεηαη καδί ηνπ θαη πφηε. Όηαλ νινθιεξσζεί ην θαζξέθηηζκα θαη απφ ηα δπν 

κέξε ηνπ δεπγαξηνχ, ζεθψλνληαη ζηνλ πίλαθα θνιιάλε ηνλ θαζξέθηε ηνπο θαη κηιάλε 

ζηελ νινκέιεηα γηα απηφλ θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ. Οη θαζξέθηεο ησλ παηδηψλ, εθφζνλ 

απηά ζπκθσλνχλ, κπνξεί λα κείλνπλ αλαξηεκέλνη ζηελ ηάμε κέρξη ην ηέινο ηεο 

ρξνληάο ζαλ ζπλνιηθή απνηίκεζε ηνπ έξγνπ θαη ηεο εκπεηξίαο ηεο αλάγλσζεο θαη 

επεμεξγαζίαο ηνπ.  

Τιηθά: θφιιεο Α3,μπινκπνγηέο,καξθαδφξνη,ζηπιφ,κνιχβηα,ζρνιηθφ βηβιίν, ηεηξάδηα 

κε ζεκεηψζεηο καζήκαηνο, πηλέδεο, 

4.Δπαλάιεςε ηεο δξαζηεξηφηεηαο επεηδή ν καζεηήο έδεημε ελδηαθέξνλ, ζηελ 

παξνπζίαζε ηνπ θαζξέθηε  ππήξμαλ εξσηήκαηα πνπ ήγεηξαλ ζπδεηήζεηο ζηελ ηάμε 

θαη ε δηαδηθαζία θάλεθε πσο δελ είρε νινθιεξσζεί. 



 

60 

 

Μνηξάζακε θη άιινπο θαζξέθηεο θαη δεηήζακε απφ ηα δεπγάξηα λα θαζξεθηηζηνχλ 

θαη ζε δεχηεξν ήξσα πνπ δελ είραλ θαζξεθηηζηεί ηελ πξνεγνχκελε θνξά. Υσξίδνπκε 

ηνπο καζεηέο ζε δεχγε Εεηάκε απφ ην καζεηή λα δσγξαθίζεη έλαλ θαζξέθηε ζην 

ραξηί ηνπ θαη ζην πάλσ κέξνο λα γξάςεη ην φλνκα ηνπ ήξσα ζηνπ νπνίνπ ηε δσή ζα 

…θαζξεθηηζηεί, π.ρ. ΔΛΔΝΖ.) ηε ζπλέρεηα κε ηε βνήζεηα ηνπ δηπιαλνχ ηνπ θαη 

κεηά απφ ζπδήηεζε ζεκεηψλεη πνηεο πξάμεηο, ζθέςεηο ,ζηάζεηο, επηινγέο ηνπ ήξσα 

ηνπ θαίλνληαη ρξήζηκεο γηα ηε δηθή ηνπ δσή, αλ αηζζάλζεθε λα ηαπηίδεηαη καδί ηνπ 

θαη πφηε. Όηαλ νινθιεξσζεί ην θαζξέθηηζκα θαη απφ ηα δπν κέξε ηνπ δεπγαξηνχ, 

ζεθψλνληαη ζηνλ πίλαθα θνιιάλε ηνλ θαζξέθηε ηνπο θαη κηιάλε ζηελ νινκέιεηα γηα 

απηφλ θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ. Οη θαζξέθηεο ησλ παηδηψλ, αλ απηά ζπκθσλνχλ, 

κπνξεί λα κείλνπλ αλαξηεκέλνη ζηελ ηάμε κέρξη ην ηέινο ηεο ρξνληάο ζαλ ζπλνιηθή 

απνηίκεζε ηνπ έξγνπ θαη ηεο εκπεηξίαο ηεο αλάγλσζεο θαη επεμεξγαζίαο ηνπ.  

Τιηθά: θφιιεο Α3,μπινκπνγηέο,καξθαδφξνη,ζηπιφ,κνιπβηα,ζρνιηθφ βηβιίν, ηεηξάδηα 

κε ζεκεηψζεηο καζήκαηνο, πηλέδεο, 

 

5. «Αιιάμηε ην ηέινο ηεο ηζηνξίαο»  

Οη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο δίλνπλ γξαπηά ή πξνθνξηθά ή κε δξακαηνπνίεζε 

έλα άιιν ηέινο ζηελ Σξαγσδία. Ο Γ. έρεη αλαιάβεη έλα κέξνο ηεο  πξνθνξηθήο 

αθήγεζεο κε ηελ νπνία ε νκάδα επέιεμε λα παξνπζηάζεη ην δηθφ ηεο ηέινο. 

Τιηθά: θφιιεο Α4,Μαξθαδφξνη,ζρνιηθφ βηβιίν, ζηπιφ, κνιχβηα. 

 

Ακνηβή: Γηα φζεο δξαζηεξηφηεηεο γίλνληαη απφ νκάδα ζπκκαζεηψλ νη ακνηβέο είλαη 

γηα νιφθιεξε ηελ νκάδα ιεθηηθέο (Μπξάβν ζαο!!, Σέιεηα!! Σα θαηαθέξαηε!). Δπίζεο 

ζεκαληηθή ακνηβή είλαη ην ρεηξνθξφηεκα ησλ ππνινίπσλ κεηά ηελ παξνπζίαζε ηεο 

δνπιεηάο ή παίμηκν ξφισλ Γίλεηαη πξνζπάζεηα θαη γηα εμαηνκηθεπκέλε ιεθηηθή 

ακνηβή ζε φινπο ηνπο καζεηέο θαη ζην καζεηή πνπ απεπζχλνπκε ηελ Παξέκβαζε. 

Δπίζεο ηζρπξή (έκκεζε) ακνηβή είλαη ε ελζάξξπλζε ησλ ζπκκαζεηψλ κεηαμχ ηνπο 

ζην πιαίζην ηεο νκάδαο. 

Γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δίδνληαη αηνκηθά ζην καζεηή ε ακνηβή είλαη ιεθηηθή 

(Μπξάβν ζνπ!!», «Σα θαηάθεξεο!») 
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2.3.4.πλεληεύμεηο   

 

 Σνλ Ηνχλην ηνπ 2014, κέζσ δεθάιεπησλ εκη-δνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ, εξσηήζεθαλ 

νη θαζεγεηέο ηνπ καζεηή, γηα ηηο δηαπηζηψζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ επίδνζε, ηε 

ζπκπεξηθνξά ζην ζρνιείν ή ζην ζπίηη θαη ην βαζκφ ηεο έληαμήο ηνπ ζηε ζρνιηθή 

θνηλφηεηα. Δπίζεο κε ηε ζπλέληεπμε εμεηάζηεθαλ νη απφςεηο ησλ ελειίθσλ ηνπ 

πιαηζίνπ ηνπ καζεηή γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο θνηλσληθψλ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ κέζα απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη κε ηε βνήζεηα 

ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ζεκεία πνπ φξηζε ε εξεπλήηξηα πξνο εμέηαζε κέζσ ησλ 

ζπλεληεχμεσλ θαη ζχκθσλα κε ηηο εξεπλεηηθέο ηεο ππνζέζεηο είλαη ηα εμήο : 

Α) Nα πεξηγξάςνπλ νη εθπαηδεπηηθνί κε ζπληνκία ηελ εκπεηξία ηνπο κε καζεηέο κε 

Γπζιεμία ζην Γπκλάζην. Απηή ε εξψηεζε απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ 

θιίκαηνο γηα ζπδήηεζε θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα δψζεη ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηεη. ηε ζπλέρεηα ηνπο δεηείηαη λα πεξηγξάςνπλ ηηο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ ελ ιφγσ καζεηψλ. 

Β) Να πεξηγξάςνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γεληθά ηελ εκπεηξία ηνπο κε ην Γηψξγν πξηλ 

,θαηά θαη κεηά ηε Γηδαθηηθή παξέκβαζε. Απηή ε εξψηεζε απνζθνπεί ζην λα 

ζπγθεληξσζεί ν εθπαηδεπηηθφο θαη λα πεξηγξάςεη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ γεληθά ρσξίο 

λα θαζνδεγείηαη απφ ηνλ εξεπλεηή σο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ παξαηεξήζεψλ 

ηνπο.. 

Γ) ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα ζπδεηεζεί ην ζέκα ηεο έληαμεο ή κε ησλ καζεηψλ κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ (απφ ηελ εκπεηξία ηνπο) Δίλαη 

απνδεθηφο ν Γ. απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ; πκκεηέρεη ζην κάζεκα; πκκεηέρεη ζηε 

δσή ηνπ ζρνιείνπ; ε πνην βαζκφ; 

Γ)  πνηεο ήηαλ νη δπζθνιίεο ηνπ Γηψξγνπ θαηά ηελ αληίιεςή ηνπο (γεληθά). 

 Δ) Πνηεο ήηαλ νη αλάγθεο ηνπ Γηψξγνπ.  

Z) Πψο θαηά ηε γλψκε ηνπο ζα κπνξνχζε λα βνεζεζεί ν καζεηήο λα αληηκεησπίζεη 

ηηο δπζθνιίεο ηνπ. 

Ζ) Πνηα ζπλαηζζήκαηα λνκίδεηε φηη έρεη ν καζεηήο θαη πφζν ηα εθθξάδεη. 

Θ) Πψο  είδαλ ηελ πνξεία ηνπ Γηψξγνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ; Ση 

παξαηήξεζαλ; 
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Οη εξσηήζεηο είλαη θάπσο γεληθέο θαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ εκπεηξία ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ψζηε λα κεησζεί ε θαζνδήγεζή ησλ απαληήζεσλ απφ ηνλ εξεπλεηή. 

Γελ έγηλαλ ζε φινπο κε ηελ ίδηα ζεηξά αιιά αθνινπζήζεθε ε ξνή ηεο ζπδήηεζεο. 

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ εξσηήζεθαλ ήηαλ νη θαζεγεηέο ηνπ Γηψξγνπ ζηε Γ΄ Γπκλαζίνπ 

Σξεηο Φηιφινγνη, κία Μαζεκαηηθφο, ε Γπκλάζηξηα, ε Γηεπζχληξηα ηνπ ρνιείνπ. 

Ζ Γηεπζχληξηα ηνπ ζρνιείνπ ξσηήζεθε γηαηί νη καζεηέο ηεο Γ ηάμεσο θαινχληαη λα 

αλαιάβνπλ επζχλεο θαη λα ζπκκεηέρνπλ σο κεγαιχηεξνη πεξηζζφηεξν ζηα ζέκαηα ηνπ 

ζρνιείνπ θαη καο ελδηέθεξαλ νη παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ην Γηψξγν επ απηνχ. 

Δπίζεο ζεσξήζακε φηη ζα καο έδηλε πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηελ εηθφλα ηνπ καζεηή 

θαη σο πξνο ηε ζπκπεξηθνξά. 

 

 

Β. Δξγαιεία γηα ηε ζπιινγή πνζνηηθώλ δεδνκέλσλ 

 

2.3.5.Πείξακα - Κείκελν θαηαλόεζεο θνηλσληθώλ ηζηνξηώλ  

 

χκθσλα κε ηνπο Αβξακίδε θαη Καιχβα (2006), ην πείξακα είλαη κηα πνζνηηθή 

κέζνδνο έξεπλαο πνιχ ζεκαληηθή, επεηδή κπνξεί λα ειέγμεη ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ 

ζρέζεηο αηηίαο θαη αηηηαηνχ. Έλα πείξακα αθνξά ηελ ειεγρφκελε κεηαβνιή κηαο 

κεηαβιεηήο κε ζθνπφ ηελ παξαηήξεζε ηεο επίδξαζήο ηεο ζε θάπνηα άιιε. Απηή ε 

κεηαβιεηή νλνκάδεηαη «αλεμάξηεηε» ή «πεηξακαηηθή», ελψ ην κεηξήζηκν 

απνηέιεζκά ηεο νλνκάδεηαη «εμαξηεκέλε» κεηαβιεηή. ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε, ν 

ζθνπφο ηνπ Πεηξάκαηνο αλαθέξεηαη ζηελ επαιήζεπζε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ ηεο 

Παξέκβαζεο θαη ηελ πεηξακαηηθή ηεθκεξίσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν καζεηή. Γεκηνπξγνχληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, πέληε δηαθνξεηηθά 

Φχιια Δξγαζίαο γηα ηνλ καζεηή πνπ πεξηέρνπλ έλα δηαθνξνπνηεκέλν θαη 

πξνζαξκνζκέλν ζηηο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θείκελν θαηαλφεζεο, εληζρπκέλν 

κε 4-5 νπηηθνπνηήζεηο (εηθφλεο-δηεπθνιπληέο) «ζεκαληηθψλ ελλνηψλ». Απηά ην 

θείκελα νλνκάδνληαη  θνηλσληθέο ηζηνξίεο θαη είλαη πέληε, δηαθνξεηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ, έλα ζε θάζε θχιιν εξγαζίαο. Σα θχιια εξγαζίαο δίλνληαη ζε πέληε 

δηαθνξεηηθέο εκέξεο έλα θάζε θνξά. Κάζε θείκελν ζπλνδεχεηαη απφ ηξεηο εξσηήζεηο 

πνιιαπιήο επηινγήο νη νπνίεο αθνξνχλ ζην λνεκαηηθφ πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ πνπ 

έρεη δεκηνπξγεζεί, αιιά θαη ην καζεζηαθφ θνκκάηη, πάλσ ζην νπνίν ν καζεηήο έρεη 
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εμαζθεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Παξέκβαζεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζηφρνο ηνπ 

θεηκέλνπ είλαη ε παγίσζε νξηζκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ καζεηή 

ψζηε λα ππνζηεξηρζεί ε έληαμή ηνπ ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιηθφ πιαίζην. (νπζηαζηηθά 

ειέγρεηαη ε απφθηεζε ησλ ζηνρεπκέλσλ δεμηνηήησλ) Γίλνληαη ηξεηο απαληήζεηο, εθ 

ησλ νπνίσλ ε κία είλαη ε ζσζηή. Ο καζεηήο θαιείηαη λα επηιέμεη ηελ απάληεζε πνπ 

ζεσξεί φηη είλαη ζσζηή. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο, 

κεηξψληαη απφ ηελ εξεπλήηξηα - εθπαηδεπηηθφ κφλν νη ζσζηέο απαληήζεηο ηνπ καζεηή 

θαη αμηνινγείηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ε εκπέδσζε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ κέζσ ηεο 

δηδαθηηθήο παξέκβαζεο πνπ πξνεγήζεθε. Δπνκέλσο, εμεηάδεηαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

δεμηνηήησλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν καζεηή.  

 ρεηηθά κε ην 1
ν
 Φχιιν Δξγαζίαο  πνπ δφζεθε ζην καζεηή ζηηο  

28/04/2014. 

Πξφθεηηαη γηα έλα κηθξφ θείκελν, ην νπνίν επηθεληξψλεηαη, ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

ΔΛΔΝΖ ηνπ Δπξηπίδε   αιιά θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

νξγάλσζεο ηνπ θαη ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ  καζεηή. Σν θείκελν ζα δηαβαζηεί 

απφ ηνλ καζεηή. ηφρνο ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο είλαη λα ειεγρζεί ε 

ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ηα ζπλαηζζήκαηά καο ηα εθθξάδνπκε αιιά θαη ηα 

δηαρεηξηδφκαζηε ζπγρξφλσο. Ο καζεηήο είλαη γεληθά θιεηζηφο θαη δελ εθθξάδεη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ κε άλεζε θαη γλεζηφηεηα. Τπνδχεηαη ξφινπο αιιά δελ είλαη ζε 

επαθή κε ηα πξαγκαηηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα.   

-Γηαθνξνπνηεκέλα δηδ. πιηθά θαη κέζα (2): θχιια Α4, εηθφλεο, ληνζηέ 

 ρεηηθά κε ην 2
ν
 Φχιιν Δξγαζίαο πνπ δφζεθε ζην καζεηή ζηηο  

30/04/2014 

Πξφθεηηαη γηα έλα κηθξφ θείκελν, ην νπνίν επηθεληξψλεηαη, ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

ΔΛΔΝΖ ηνπ Δπξηπίδε   αιιά θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

νξγάλσζεο θαη ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ηνπ  καζεηή. Σν θείκελν ζα δηαβαζηεί 

απφ ηνλ καζεηή. ηφρνο ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο είλαη λα ειεγρζεί ε θαηαλφεζε ηεο  

κεηαζηξνθήο ηεο ηχρεο ηεο εξσίδαο θαη ν πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηεο ειπίδαο-απειπηζίαο  πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ήξσεο αιιά θαη ν ίδηνο 

θαη νη θίινη ηνπ ζηελ πξαγκαηηθή δσή.  

-Γηαθνξνπνηεκέλα δηδ. πιηθά θαη κέζα (2):θχιια Α4, εηθφλεο, ληνζηέ 
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 ρεηηθά κε ην 3
ν
 Φχιιν Δξγαζίαο πνπ δφζεθε ζην καζεηή ζηηο  

02/05/2014 

Πξφθεηηαη γηα έλα κηθξφ θείκελν, ην νπνίν επηθεληξψλεηαη, ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

ΔΛΔΝΖ ηνπ Δπξηπίδε   αιιά θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

νξγάλσζεο ηνπ θαη ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ  καζεηή. Σν θείκελν ζα δηαβαζηεί 

απφ ηνλ καζεηή. ηφρνο ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο είλαη λα  ειεγρζεί πφζν  πξνζέγγηζε 

ν καζεηήο ην ζέκα ηεο ιήςεο απφθαζεο. Ο βαζκφο πνπ θαηάθεξε λα επεμεξγαζηεί 

ηελ απφθαζε ηεο Θενλφεο, λα έξζεη ζηε ζέζε ηεο θαη κεηά λα θάλεη αλαγσγή ζηνλ 

εαπηφ ηνπ θαη ηηο απνθάζεηο πνπ παίξλεη ν ίδηνο. 

-Γηαθνξνπνηεκέλα δηδ. πιηθά θαη κέζα (2): θχιια Α4, εηθφλεο, ληνζηέ. 

 ρεηηθά κε ην 4
ν
 Φχιιν Δξγαζίαο πνπ δφζεθε ζην καζεηή ζηηο  

05/05/2014 

Πξφθεηηαη γηα έλα κηθξφ θείκελν, ην νπνίν επηθεληξψλεηαη, ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

ΔΛΔΝΖ ηνπ Δπξηπίδε   αιιά θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

νξγάλσζεο ηνπ θαη ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ  καζεηή. Σν θείκελν ζα δηαβαζηεί 

απφ ηνλ καζεηή. ηφρνο ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο είλαη λα δνχκε αλ ν καζεηήο 

γλσξίδεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ρνξνχ θαη ην ξφιν ηνπ ζην έξγν θαη παξάιιεια ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ ηνπ ζην ζέκα ηεο νκαδηθφηεηαο θαη ηεο έληαμεο ζηελ νκάδα ησλ 

ζπκκαζεηψλ ηεο ζρνιηθήο ηάμεο.  

-Γηαθνξνπνηεκέλα δηδ. πιηθά θαη κέζα (2):θχιια Α4, εηθφλεο, ληνζηέ 

 ρεηηθά κε ην 5
ν
 Φχιιν Δξγαζίαο πνπ δφζεθε ζην καζεηή ζηηο  

08/05/2014 

Πξφθεηηαη γηα έλα κηθξφ θείκελν, ην νπνίν επηθεληξψλεηαη, ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

ΔΛΔΝΖ ηνπ Δπξηπίδε   αιιά θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

νξγάλσζεο ηνπ θαη ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ  καζεηή. Σν θείκελν ζα δηαβαζηεί 

απφ ηνλ καζεηή. ηφρνο ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο είλαη λα ειεγρζεί  ν βαζκφο πνπ έρεη 

θαηαλνήζεη ην «θαίλεζζαη» θαη ην  «είλαη» κέζα ζην έξγν. Δπίζεο δηεξεπλάηαη αλ 

κπνξεί ν καζεηήο λα αμηνπνηήζεη ην πξνεγνχκελν ζηε δηθή ηνπ θαζεκεξηλφηεηα.    

-Γηαθνξνπνηεκέλα δηδ. πιηθά θαη κέζα (2):θχιια Α4, εηθφλεο, ληνζηέ. 
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2.3.6.Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο.  

 

Δίλαη απαξαίηεην ζην ζεκείν απηφ λα δηεπθξηληζηεί φηη ε παξνχζα έξεπλα ππφθεηηαη 

ζηνπο πεξηνξηζκνχο κηαο κειέηεο πεξίπησζεο πνπ αζρνιείηαη κε έλαλ κφλν καζεηή, 

έηζη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα εμαρζνχλ δελ κπνξνχλ λα πάξνπλ γεληθεπηηθφ 

ραξαθηήξα. Βέβαηα δηαηεξήζεθε ε ερεκχζεηα ζε ζρέζε κε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ καζεηή 

θαη εμαζθαιίζηεθε έγγξαθε ζπκθσλία ησλ γνλέσλ. Καηεβιήζε πξνζπάζεηα γηα   κηα 

νπζηαζηηθή θαη ζε βάζνο δηεξεχλεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζεηή , 

απφ ηελ νξγάλσζε έσο ηελ αμηνιφγεζή ηεο, ε νπνία αθελφο κειεηά νξηζκέλεο 

κεζνδνινγηθέο επηινγέο δηδαζθαιίαο ζε ζρέζε κε ηελ επίδξαζή ηνπο ζην καζεηή θαη 

αθεηέξνπ επηρεηξεί λα ηηο αμηνινγήζεη. Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο δελ 

ζεσξνχληαη σο επίιπζε  ελφο πξνβιήκαηνο θαη δελ πξνηείλνληαη σο ηδαληθή 

κεζνδνινγία. Χζηφζν ε κειέηε πεξίπησζεο ζηελ Δηδηθή Αγσγή επεηδή πξνζεγγίδεη 

ηα πξνβιήκαηα ησλ καζεηψλ  ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή θαη εκπεηξία κπνξεί λα 

απνβεί πεξηζζφηεξν αμηνπνηήζηκε απφ ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ (π.ρ. 

εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο) απφ κεγάιεο πνζνηηθέο έξεπλεο. Ζ Μειέηε 

Πεξίπησζεο απνηειεί εκβάζπλζε κε αθξίβεηα θαη ζαθήλεηα θαη αμηνινγείηαη σο 

πεξηζζφηεξν ρξήζηκε απφ ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ίδηνπ ρψξνπ (Αβξακίδεο & 

Καιχβα, 2006).     
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3. Απνηειέζκαηα έξεπλαο 

 

 

3.1.Πξώηε ππόζεζε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο 

 

Μεηά απφ εκπεξηζηαησκέλε κειέηε ησλ επξεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ πξψηε ππφζεζε 

εξεπλεηηθήο εξγαζίαο πνπ δηαηππψλεηαη παξαθάησ, απνδεηθλχεηαη απφ ηηο κεηαβνιέο 

ζηε ζπκπεξηθνξά,  φηη επαιεζεχεηαη πιήξσο.  

Η δηδαζθαιία ησλ θνηλσληθώλ θαη ζπλαηζζεκαηηθώλ δεμηνηήησλ δηεπθνιύλεη ηνπο 

καζεηέο ζηελ επίιπζε ζπλαηζζεκαηηθώλ δπζθνιηώλ θαη πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο.   

 

Με βάζε ηα πνηνηηθά δεδνκέλα: 

3.1.1. Μεζνδνινγία ηεο Παξαηήξεζεο  

 

Ζ ελδηάκεζε Παξαηήξεζε ηνπ καζεηή μεθίλεζε απφ ηηο 17 Ηαλνπαξίνπ 2014, θαη 

νινθιεξψζεθε ζηηο 24 Φεβξνπαξίνπ 2014. Γηήξθεζε, 40 δηδαθηηθέο ψξεο ζπλνιηθά.  

χκθσλα κε ηα επξήκαηα απφ ηε Μεζνδνινγία ηεο Παξαηήξεζεο, ζηε Μαζεζηαθή 

Δηνηκόηεηα (βιέπε ζρήκα 1, πξάζηλε γξακκή) παξαηεξήζεθε φηη  ην 

Απηνζπλαίζζεκα ηνπ καζεηή βξίζθεηαη ζην α΄ εμάκελν ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ. Γειαδή 

ζεκεηψλεηαη απφθιηζε δχν εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 

ηάμε θαη ην εμάκελν θνίηεζεο (β΄ εμάκελν, Γ΄ Γπκλαζίνπ). ε ζρέζε κε ηελ αξρηθή 

Παξαηήξεζε ζεκεηψλεηαη κείσζε ηεο απόθιηζεο θαηά δύν εμάκελα. Σν «ελδηαθέξνλ» 

ηνπ καζεηή  «γηα ην κάζεκα» βξίζθεηαη ζην β΄ εμάκελν ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ δειαδή 

ζεκεηψλεηαη απφθιηζε δπν εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 

ηάμε θαη ην εμάκελν θνίηεζεο (β΄ εμάκελν, Γ΄ Γπκλαζίνπ) ε ζρέζε κε ηελ αξρηθή 

Παξαηήξεζε ζεκεηψλεηαη κείσζε ηεο απφθιηζεο θαηά δχν εμάκελα. Ζ «ζπλεξγαζία» 

ηνπ καζεηή  «κε ηνπο άιινπο» βξίζθεηαη ζην  β΄ εμάκελν ηεο  Β΄ Γπκλαζίνπ δειαδή 

ζεκεηψλεηαη απφθιηζε ηξηψλ εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 

ηάμε θαη ην εμάκελν θνίηεζεο (β΄ εμάκελν, Γ΄ Γπκλαζίνπ) ε ζρέζε κε ηελ αξρηθή 

Παξαηήξεζε ζεκεηψλεηαη κείσζε ηεο απφθιηζεο θαηά δχν εμάκελα. 
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 Ο καζεηήο θαίλεηαη λα αηζζάλεηαη κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη 

παξνπζηάδεη απμαλφκελε δηάζεζε γηα ζπκκεηνρή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

 

 ηε  γξακκή Πιαηζίνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο (ΠΑΠΔΑ)  (βι. 

ζρήκα 2. θφθθηλε γξακκή), παξαηεξήζεθε φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε ηνπ 

καζεηή βξίζθεηαη ζην α΄ εμάκελν ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ. Γειαδή ζεκεηψλεηαη απφθιηζε 

ηεζζάξσλ  εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ηάμε θαη ην 

εμάκελν θνίηεζεο (β΄ εμάκελν, Γ΄ Γπκλαζίνπ). ε ζρέζε κε ηελ αξρηθή Παξαηήξεζε 

δελ ζεκεηψλεηαη κείσζε ηεο απφθιηζεο.  

ηηο βαζηθέο αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο: ε αλάγλσζε  βξίζθεηαη ζην β΄ εμάκελν ηεο Α΄ 

Γπκλαζίνπ . Γειαδή ζεκεηψλεηαη απφθιηζε πέληε  εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο 

πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ηάμε θαη ην εμάκελν θνίηεζεο (β΄ εμάκελν, Γ΄ Γπκλαζίνπ). ε 

ζρέζε κε ηελ αξρηθή Παξαηήξεζε δελ ζεκεηψλεηαη κείσζε ηεο απφθιηζεο. 

Ζ θαηαλφεζε βξίζθεηαη ζην α΄ εμάκελν ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ. Γειαδή ζεκεηψλεηαη 

απφθιηζε ηξηψλ  εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ηάμε θαη ην 

εμάκελν θνίηεζεο (β΄ εμάκελν, Γ΄ Γπκλαζίνπ). ε ζρέζε κε ηελ αξρηθή Παξαηήξεζε 

ζεκεηψλεηαη κείσζε ηεο απφθιηζεο θαηά έλα εμάκελν. 

ηε  γξαθή θαη ηα καζεκαηηθά βξίζθεηαη  ζην β΄ εμάκελν ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ. Γειαδή 

ζεκεηψλεηαη απφθιηζε πέληε εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 

ηάμε θαη ην εμάκελν θνίηεζεο (β΄ εμάκελν, Γ΄ Γπκλαζίνπ). ε ζρέζε κε ηελ αξρηθή 

Παξαηήξεζε δελ ζεκεηψλεηαη κείσζε ηεο απφθιηζεο. 

ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο: Απηνλνκία ζην πεξηβάιινλ, θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, 

πξνζαξκνγή, βξίζθεηαη ζην β΄ εμάκελν ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ. Γειαδή δελ ζεκεηψλεηαη 

απφθιηζε  εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ηάμε θαη ην εμάκελν 

θνίηεζεο (β΄ εμάκελν, Γ΄ Γπκλαζίνπ). ε ζρέζε κε ηελ αξρηθή Παξαηήξεζε δελ 

ζεκεηψλεηαη κεηαβνιή. 

ηηο Γεκηνπξγηθέο Γξαζηεξηφηεηεο :ειεχζεξνο ρξφλνο θαη αηζζεηηθέο ηέρλεο θαζψο 

θαη ζηελ Πξνεπαγγεικαηηθή Δηνηκφηεηα:  πξνεπαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο θαη 

Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο βξίζθεηαη ζην β΄ εμάκελν ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ. 

Γειαδή δελ ζεκεηψλεηαη απφθιηζε  εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο πνπ νξίδεηαη 

απφ ηελ ηάμε θαη ην εμάκελν θνίηεζεο (β΄ εμάκελν, Γ΄ Γπκλαζίνπ). ε ζρέζε κε ηελ 

αξρηθή Παξαηήξεζε δελ ζεκεηψλεηαη κεηαβνιή. 
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Ο καζεηήο βειηηψλεηαη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ θαζψο θαη ν ζηφρνο ηεο 

παξέκβαζεο είλαη ζρεηηθφο. 

 ηνλ πίλαθα ησλ Γεληθώλ Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ (βιέπε ζρ. 3,θφθθηλε γξακκή) 

παξαηεξήζεθε φηη ζηελ αλάγλσζε βξίζθεηαη ζην β΄ εμάκελν ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ, 

Γειαδή δελ ζεκεηψλεηαη απφθιηζε  εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο πνπ νξίδεηαη 

απφ ηελ ηάμε θαη ην εμάκελν θνίηεζεο (β΄ εμάκελν, Γ΄ Γπκλαζίνπ). ε ζρέζε κε ηελ 

αξρηθή Παξαηήξεζε δελ ζεκεηψλεηαη κεηαβνιή. 

ηελ θαηαλφεζε βξίζθεηαη ζην α΄ εμάκελν ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ. Γειαδή ζεκεηψλεηαη 

απφθιηζε ηξηψλ  εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ηάμε θαη ην 

εμάκελν θνίηεζεο (β΄ εμάκελν, Γ΄ Γπκλαζίνπ). ε ζρέζε κε ηελ αξρηθή Παξαηήξεζε 

ζεκεηψλεηαη κείσζε ηεο απφθιηζεο θαηά έλα εμάκελν. 

ηε γξαθή βξίζθεηαη ζην β΄ εμάκελν ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ. Γειαδή ζεκεηψλεηαη 

απφθιηζε ηεζζάξσλ  εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ηάμε θαη 

ην εμάκελν θνίηεζεο (β΄ εμάκελν, Γ΄ Γπκλαζίνπ). ε ζρέζε κε ηελ αξρηθή 

Παξαηήξεζε δελ ζεκεηψλεηαη κείσζε ηεο απφθιηζεο. 

 ηελ παξαγσγή βξίζθεηαη ζην β΄ εμάκελν ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ. Γειαδή ζεκεηψλεηαη 

απφθιηζε πέληε  εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ηάμε θαη ην 

εμάκελν θνίηεζεο (β΄ εμάκελν, Γ΄ Γπκλαζίνπ). ε ζρέζε κε ηελ αξρηθή Παξαηήξεζε 

δελ ζεκεηψλεηαη κείσζε ηεο απφθιηζεο. 

ηηο δεμηφηεηεο Μαζεζηαθήο εηνηκφηεηαο παξαηεξήζεθε φηη ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν 

βξίζθεηαη ζην α΄ εμάκελν ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ θαη ζηε πλαηζζεκαηηθή Οξγάλσζε 

βξίζθεηαη ζην α΄ εμάκελν ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ. Γειαδή ζεκεηψλεηαη απφθιηζε 

ηεζζάξσλ  εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ηάμε θαη ην 

εμάκελν θνίηεζεο (β΄ εμάκελν, Γ΄ Γπκλαζίνπ). ε ζρέζε κε ηελ αξρηθή Παξαηήξεζε 

δελ ζεκεηψλεηαη κείσζε ηεο απφθιηζεο. 

 ηηο δεμηφηεηεο ζπκπεξηθνξάο, ζπλεξγάζηκνο θαη επγεληθφο (ζεηηθέο) βξίζθεηαη ζην 

α΄ εμάκελν ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ Γειαδή ζεκεηψλεηαη απφθιηζε ελφο  εμακήλνπ απφ ηε 

γξακκή βάζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ηάμε θαη ην εμάκελν θνίηεζεο (β΄ εμάκελν, Γ΄ 

Γπκλαζίνπ) ε ζρέζε κε ηελ αξρηθή Παξαηήξεζε ζεκεηψλεηαη κείσζε ηεο απφθιηζεο 

θαηά έλα εμάκελν. 

 ηηο δεμηφηεηεο ζπκπεξηθνξάο, ζπλεξγάζηκνο θαη επγεληθφο (αξλεηηθέο) βξίζθεηαη 

ζην α΄ εμάκελν ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ. Γειαδή ζεκεηψλεηαη απφθιηζε ελφο  εμακήλνπ 

απφ ηε γξακκή βάζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ηάμε θαη ην εμάκελν θνίηεζεο (β΄ 
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εμάκελν, Γ΄ Γπκλαζίνπ) ε ζρέζε κε ηελ αξρηθή Παξαηήξεζε ζεκεηψλεηαη κείσζε 

ηεο απφθιηζεο θαηά έλα εμάκελν. 

ηηο Παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο βξίζθεηαη ζην α΄ εμάκελν ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ. 

Γειαδή ζεκεηψλεηαη απφθιηζε ελφο πεξίπνπ  εμακήλνπ απφ ηε γξακκή βάζεο πνπ 

νξίδεηαη απφ ηελ ηάμε θαη ην εμάκελν θνίηεζεο (β΄ εμάκελν, Γ΄ Γπκλαζίνπ) ε ζρέζε 

κε ηελ αξρηθή Παξαηήξεζε δελ ζεκεηψλεηαη κείσζε ηεο απφθιηζεο. 

Ο καζεηήο είλαη ζεηηθφο ζπλεξγάζηκνο, επγεληθφο θαη δείρλεη κεγάιε πξνζπκία γηα ην 

κάζεκα ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ απφ Μεηάθξαζε ζην νπνίν θαη εθαξκφδεηαη ε 

εμαηνκηθεπκέλε Παξέκβαζε ζην καζεηή 

  

ηε γξακκή ησλ Δηδηθώλ Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ  (βιέπε ζρ.4 γαιάδηα γξακκή) 

παξαηεξήζεθε φηη ζηε γξαθή βξίζθεηαη ζην α΄ εμάκελν ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ. Γειαδή 

ζεκεηψλεηαη απφθιηζε ηεζζάξσλ εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο πνπ νξίδεηαη απφ 

ηελ ηάμε θαη ην εμάκελν θνίηεζεο (β΄ εμάκελν, Γ΄ Γπκλαζίνπ). ε ζρέζε κε ηελ 

αξρηθή Παξαηήξεζε ζεκεηψλεηαη κείσζε ηεο απφθιηζεο θαηά έλα εμάκελν.  

ην Μνξθνινγηθφ-Οξζνγξαθία βξίζθεηαη ζην β΄ εμάκελν ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ. Γειαδή 

ζεκεηψλεηαη απφθιηζε πέληε εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 

ηάμε θαη ην εμάκελν θνίηεζεο (β΄ εμάκελν, Γ΄ Γπκλαζίνπ). ε ζρέζε κε ηελ αξρηθή 

Παξαηήξεζε δελ ζεκεηψλεηαη κείσζε ηεο απφθιηζεο. 

ην ζεκαζηνινγηθφ βξίζθεηαη ζην β΄ εμάκελν ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ. Γειαδή 

ζεκεηψλεηαη απφθιηζε πέληε εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 

ηάμε θαη ην εμάκελν θνίηεζεο (β΄ εμάκελν, Γ΄ Γπκλαζίνπ). ε ζρέζε κε ηελ αξρηθή 

Παξαηήξεζε ζεκεηψλεηαη κείσζε ηεο απφθιηζεο θαηά έλα εμάκελν. 

ηε γξαπηή έθθξαζε βξίζθεηαη ζην β΄ εμάκελν ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ. Γειαδή 

ζεκεηψλεηαη απφθιηζε πέληε εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 

ηάμε θαη ην εμάκελν θνίηεζεο (β΄ εμάκελν, Γ΄ Γπκλαζίνπ). ε ζρέζε κε ηελ αξρηθή 

Παξαηήξεζε ζεκεηψλεηαη κείσζε ηεο απφθιηζεο θαηά έλα εμάκελν. 

Χο πξνο ηηο δεμηφηεηεο ζπκπεξηθνξάο: ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε βξίζθεηαη 

ζην β΄ εμάκελν ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ. Γειαδή ζεκεηψλεηαη απφθιηζε ηεζζάξσλ 

εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ηάμε θαη ην εμάκελν θνίηεζεο 

(β΄ εμάκελν, Γ΄ Γπκλαζίνπ). ε ζρέζε κε ηελ αξρηθή Παξαηήξεζε ζεκεηψλεηαη 

κείσζε ηεο απφθιηζεο θαηά έλα εμάκελν.  

ηηο ηθαλφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ βξίζθεηαη ζην β΄ εμάκελν ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ. 

Γειαδή ζεκεηψλεηαη απφθιηζε πέληε εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο πνπ νξίδεηαη 
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απφ ηελ ηάμε θαη ην εμάκελν θνίηεζεο (β΄ εμάκελν, Γ΄ Γπκλαζίνπ). ε ζρέζε κε ηελ 

αξρηθή Παξαηήξεζε ζεκεηψλεηαη κείσζε ηεο απφθιηζεο θαηά έλα εμάκελν 

 ηελ αλαγλσζηηθή απηνεηθφλα βξίζθεηαη ζην β΄ εμάκελν ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ. Γειαδή 

ζεκεηψλεηαη απφθιηζε πέληε εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 

ηάμε θαη ην εμάκελν θνίηεζεο (β΄ εμάκελν, Γ΄ Γπκλαζίνπ). ε ζρέζε κε ηελ αξρηθή 

Παξαηήξεζε δελ ζεκεηψλεηαη κείσζε ηεο απφθιηζεο. 

Ο καζεηήο ζε ζρέζε κε ηηο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ηνπ θαίλεηαη λα 

παξνπζηάδεη πξνζπκία λα παξαδίδεη  θάπνηεο γξαπηέο εξγαζίεο, λα θξαηά  κεξηθέο 

θνξέο ζεκεηψζεηο θαη λα ηηο ζπκβνπιεχεηαη γηα λα πάξεη ην ιφγν ζηελ ηάμε. 

 

 

 ρήκα 1. Καηαγξαθή ησλ επηδφζεσλ ηνπ καζεηή κε βάζε ηηο απνθιίζεηο εμακήλσλ 

ζχκθσλα κε ηε ΛΔΒΓ ηεο Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηαο, θαηά ηελ Αξρηθή, ηελ Δλδηάκεζε θαη 

ηελ Σειηθή Παξαηήξεζε. 
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ρήκα 2. Καηαγξαθή ησλ επηδφζεσλ ηνπ καζεηή κε βάζε ηηο απνθιίζεηο εμακήλσλ ζχκθσλα 

κε ηε ΛΔΒΓ ηνπ ΠΑΠΔΑ, θαηά ηελ Αξρηθή, ηελ Δλδηάκεζε θαη ηελ Σειηθή Παξαηήξεζε. 

 

 

 

 

 

ρήκα 3. Καηαγξαθή ησλ επηδφζεσλ ηνπ καζεηή κε βάζε ηηο απνθιίζεηο εμακήλσλ ζχκθσλα 

κε ηε ΛΔΒΓ ησλ Γεληθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ, θαηά ηελ Αξρηθή, ηελ Δλδηάκεζε θαη ηελ 

Σειηθή Παξαηήξεζε. 
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ρήκα 4. Καηαγξαθή ησλ επηδφζεσλ ηνπ καζεηή κε βάζε ηηο απνθιίζεηο εμακήλσλ ζχκθσλα 

κε ηε ΛΔΒΓ ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ, θαηά ηελ Αξρηθή, ηελ Δλδηάκεζε θαη ηελ 

Σειηθή Παξαηήξεζε. 

 

Ζ ηειηθή Παξαηήξεζε ηνπ καζεηή   μεθίλεζε 24 Φεβξνπαξίνπ 2014 θαη 

νινθιεξψζεθε  ζηηο 31 Μαξηίνπ  2014. Γηήξθεζε 40 δηδαθηηθέο ψξεο ζπλνιηθά. 

χκθσλα κε ηα επξήκαηα απφ ηε Μεζνδνινγία ηεο Παξαηήξεζεο, 

ζηε Μαζεζηαθή Δηνηκόηεηα (βιέπε ζρήκα 1, θφθθηλε γξακκή) παξαηεξήζεθε 

φηη  ην Απηνζπλαίζζεκα ηνπ καζεηή βξίζθεηαη ζην β΄ εμάκελν ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ. 

Γειαδή δελ ζεκεηψλεηαη απφθιηζε απφ ηε γξακκή βάζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ηάμε 

θαη ην εμάκελν θνίηεζεο (β΄ εμάκελν, Γ΄ Γπκλαζίνπ). ε ζρέζε κε ηελ ελδηάκεζε  

Παξαηήξεζε ζεκεηψλεηαη κείσζε ηεο απφθιηζεο θαηά ηξία εμάκελα.   Σν 

«ελδηαθέξνλ» ηνπ καζεηή  «γηα ην κάζεκα» βξίζθεηαη ζην β΄ εμάκελν ηεο Γ΄ 

Γπκλαζίνπ δειαδή δελ ζεκεηψλεηαη απφθιηζε απφ ηε γξακκή βάζεο πνπ νξίδεηαη 

απφ ηελ ηάμε θαη ην εμάκελν θνίηεζεο (β΄ εμάκελν, Γ΄ Γπκλαζίνπ) ε ζρέζε κε ηελ 

ελδηάκεζε Παξαηήξεζε ζεκεηψλεηαη κείσζε ηεο απφθιηζεο θαηά δχν εμάκελα. Ζ 

«ζπλεξγαζία» ηνπ καζεηή  «κε ηνπο άιινπο» βξίζθεηαη ζην  β΄ εμάκελν ηεο  Γ΄ 

Γπκλαζίνπ δειαδή δελ ζεκεηψλεηαη απφθιηζε απφ ηε γξακκή βάζεο πνπ νξίδεηαη 

απφ ηελ ηάμε θαη ην εμάκελν θνίηεζεο (β΄ εμάκελν, Γ΄ Γπκλαζίνπ) ε ζρέζε κε ηελ 

ελδηάκεζε Παξαηήξεζε ζεκεηψλεηαη κείσζε ηεο απφθιηζεο θαηά δχν εμάκελα. 
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Ο καζεηήο θαίλεηαη φηη αηζζάλεηαη εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ζηνπο 

άιινπο ζην πεξηβάιινλ ηνπ καζήκαηνο ζε βαζκφ αλάινγν κε ηελ ειηθία θαη ηελ ηάμε 

ηνπ. Δλδηαθέξεηαη γηα ην κάζεκα, ζεθψλεη ην ρέξη λα πάξεη ην ιφγν, ζπκκεηέρεη ζε 

νκαδηθέο εξγαζίεο κε ππεπζπλφηεηα θαη επηηπρία. ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο 

βξίζθεηαη ιίγν πην πίζσ ζε ζρέζε κε ην απηνζπλαίζζεκα θαη ην ελδηαθέξνλ.  

 

 ηε  γξακκή Πιαηζίνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο (ΠΑΠΔΑ)  (βι. 

ζρήκα 2. πξάζηλε γξακκή), παξαηεξήζεθε φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε ηνπ 

καζεηή βξίζθεηαη ζην α΄ εμάκελν ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ. Γειαδή ζεκεηψλεηαη απφθιηζε 

ελφο  εμακήλνπ απφ ηε γξακκή βάζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ηάμε θαη ην εμάκελν 

θνίηεζεο (β΄ εμάκελν, Γ΄ Γπκλαζίνπ). ε ζρέζε κε ηελ ελδηάκεζε Παξαηήξεζε 

ζεκεηψλεηαη κείσζε ηεο απφθιηζεο θαηά δχν εμάκελα..  

ηηο βαζηθέο αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο: ε αλάγλσζε  βξίζθεηαη ζην α΄ εμάκελν ηεο Β΄ 

Γπκλαζίνπ . Γειαδή ζεκεηψλεηαη απφθιηζε ηξηψλ εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο 

πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ηάμε θαη ην εμάκελν θνίηεζεο (β΄ εμάκελν, Γ΄ Γπκλαζίνπ). ε 

ζρέζε κε ηελ ελδηάκεζε Παξαηήξεζε ζεκεηψλεηαη κείσζε ηεο απφθιηζεο θαηά έλα 

εμάκελν. 

Ζ θαηαλφεζε βξίζθεηαη ζην α΄ εμάκελν ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ. Γειαδή ζεκεηψλεηαη 

απφθιηζε ελφο  εμακήλνπ απφ ηε γξακκή βάζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ηάμε θαη ην 

εμάκελν θνίηεζεο (β΄ εμάκελν, Γ΄ Γπκλαζίνπ). ε ζρέζε κε ηελ ελδηάκεζε 

Παξαηήξεζε ζεκεηψλεηαη κείσζε ηεο απφθιηζεο θαηά έλα εμάκελν. 

ηε  γξαθή βξίζθεηαη  ζην α΄ εμάκελν ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ. Γειαδή ζεκεηψλεηαη 

απφθιηζε ηξηψλ εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ηάμε θαη ην 

εμάκελν θνίηεζεο (β΄ εμάκελν, Γ΄ Γπκλαζίνπ). ε ζρέζε κε ηελ ελδηάκεζε 

Παξαηήξεζε ζεκεηψλεηαη κείσζε ηεο απφθιηζεο θαηά έλα εμάκελν. 

ηα καζεκαηηθά βξίζθεηαη ζην β΄ εμάκελν ηεο α΄ Γπκλαζίνπ. Γειαδή ζεκεηψλεηαη 

απφθιηζε ηεζζάξσλ εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ηάμε θαη 

ην εμάκελν θνίηεζεο (β΄ εμάκελν, Γ΄ Γπκλαζίνπ). ε ζρέζε κε ηελ ελδηάκεζε 

Παξαηήξεζε ζεκεηψλεηαη κείσζε ηεο απφθιηζεο θαηά έλα εμάκελν. 

ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο: Απηνλνκία ζην πεξηβάιινλ, θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, 

πξνζαξκνγή, βξίζθεηαη ζην β΄ εμάκελν ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ. Γειαδή δελ ζεκεηψλεηαη 

απφθιηζε  εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ηάμε θαη ην εμάκελν 
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θνίηεζεο (β΄ εμάκελν, Γ΄ Γπκλαζίνπ). ε ζρέζε κε ηελ ελδηάκεζε Παξαηήξεζε δελ 

ζεκεηψλεηαη κεηαβνιή. 

ηηο Γεκηνπξγηθέο Γξαζηεξηφηεηεο :ειεχζεξνο ρξφλνο θαη αηζζεηηθέο ηέρλεο θαζψο 

θαη ζηελ Πξνεπαγγεικαηηθή Δηνηκφηεηα:  πξνεπαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο θαη 

Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο βξίζθεηαη ζην β΄ εμάκελν ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ. 

Γειαδή δελ ζεκεηψλεηαη απφθιηζε  εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο πνπ νξίδεηαη 

απφ ηελ ηάμε θαη ην εμάκελν θνίηεζεο (β΄ εμάκελν, Γ΄ Γπκλαζίνπ). ε ζρέζε κε ηελ 

αξρηθή Παξαηήξεζε δελ ζεκεηψλεηαη κεηαβνιή. 

Ο καζεηήο ζεκεηψλεη πξφνδν ζε φιεο ηηο βαζηθέο αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο κε 

κεγαιχηεξε ζηελ θαηαλφεζε.  

 

 ηνλ πίλαθα ησλ Γεληθώλ Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ (βιέπε ζρ. 3,ιαδί γξακκή) 

παξαηεξήζεθε φηη ζηελ αλάγλσζε βξίζθεηαη ζην α΄ εμάκελν ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ, 

Γειαδή ζεκεηψλεηαη απφθιηζε ηεζζάξσλ εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο πνπ 

νξίδεηαη απφ ηελ ηάμε θαη ην εμάκελν θνίηεζεο (β΄ εμάκελν, Γ΄ Γπκλαζίνπ). ε 

ζρέζε κε ηελ ελδηάκεζε Παξαηήξεζε ζεκεηψλεηαη κεηαβνιή ελφο εμακήλνπ. 

ηελ θαηαλφεζε βξίζθεηαη ζην α΄ εμάκελν ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ. Γειαδή ζεκεηψλεηαη 

απφθιηζε ελφο  εμακήλνπ απφ ηε γξακκή βάζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ηάμε θαη ην 

εμάκελν θνίηεζεο (β΄ εμάκελν, Γ΄ Γπκλαζίνπ). ε ζρέζε κε ηελ ελδηάκεζε 

Παξαηήξεζε ζεκεηψλεηαη κείσζε ηεο απφθιηζεο θαηά δχν  εμάκελα. 

ηε γξαθή βξίζθεηαη ζην α΄ εμάκελν ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ. Γειαδή ζεκεηψλεηαη 

απφθιηζε ηεζζάξσλ  εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ηάμε θαη 

ην εμάκελν θνίηεζεο (β΄ εμάκελν, Γ΄ Γπκλαζίνπ). ε ζρέζε κε ηελ ελδηάκεζε 

Παξαηήξεζε ζεκεηψλεηαη κείσζε ηεο απφθιηζεο θαηά έλα εμάκελν. 

 ηελ παξαγσγή βξίζθεηαη ζην β΄ εμάκελν ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ. Γειαδή ζεκεηψλεηαη 

απφθιηζε δχν  εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ηάμε θαη ην 

εμάκελν θνίηεζεο (β΄ εμάκελν, Γ΄ Γπκλαζίνπ). ε ζρέζε κε ηελ ελδηάκεζε 

Παξαηήξεζε δελ ζεκεηψλεηαη κείσζε ηεο απφθιηζε θαηά δχν εμάκελα. 

ηηο δεμηφηεηεο Μαζεζηαθήο εηνηκφηεηαο παξαηεξήζεθε φηη ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν 

βξίζθεηαη ζην β΄ εμάκελν ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ θαη ζηε πλαηζζεκαηηθή Οξγάλσζε 

βξίζθεηαη ζην β΄ εμάκελν ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ. Γειαδή ζεκεηψλεηαη απφθιηζε δχν  

εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ηάμε θαη ην εμάκελν θνίηεζεο 

(β΄ εμάκελν, Γ΄ Γπκλαζίνπ). ε ζρέζε κε ηελ ελδηάκεζε Παξαηήξεζε δελ 

ζεκεηψλεηαη κείσζε ηεο απφθιηζεο θαηά έλα εμάκελν. 
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ηηο δεμηφηεηεο ζπκπεξηθνξάο, ζπλεξγάζηκνο θαη επγεληθφο (ζεηηθέο) βξίζθεηαη ζην 

β΄ εμάκελν ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ Γειαδή δελ ζεκεηψλεηαη απφθιηζε απφ ηε γξακκή 

βάζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ηάμε θαη ην εμάκελν θνίηεζεο (β΄ εμάκελν, Γ΄ 

Γπκλαζίνπ) ε ζρέζε κε ηελ ελδηάκεζε Παξαηήξεζε ζεκεηψλεηαη κείσζε ηεο 

απφθιηζεο θαηά έλα εμάκελν. 

 ηηο δεμηφηεηεο ζπκπεξηθνξάο, ζπλεξγάζηκνο θαη επγεληθφο (αξλεηηθέο) βξίζθεηαη 

ζην β΄ εμάκελν ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ. Γειαδή ζεκεηψλεηαη απφθιηζε ελφο  εμακήλνπ 

απφ ηε γξακκή βάζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ηάμε θαη ην εμάκελν θνίηεζεο (β΄ 

εμάκελν, Γ΄ Γπκλαζίνπ) ε ζρέζε κε ηελ ελδηάκεζε Παξαηήξεζε ζεκεηψλεηαη 

κείσζε ηεο απφθιηζεο θαηά έλα εμάκελν. 

ηηο Παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο βξίζθεηαη ζην β΄ εμάκελν ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ. 

Γειαδή ζεκεηψλεηαη απφθιηζε ελφο πεξίπνπ  εμακήλνπ απφ ηε γξακκή βάζεο πνπ 

νξίδεηαη απφ ηελ ηάμε θαη ην εμάκελν θνίηεζεο (β΄ εμάκελν, Γ΄ Γπκλαζίνπ) ε ζρέζε 

κε ηελ ελδηάκεζε  Παξαηήξεζε ζεκεηψλεηαη κείσζε ηεο απφθιηζεο θαηά έλα 

εμάκελν. 

Ο καζεηήο ζεθψλεη ην ρέξη λα πάξεη ην ιφγν ζηελ ηάμε, ρξεζηκνπνηεί ηελ θξηηηθή ηνπ 

ηθαλφηεηα, ζπκκεηέρεη ζηε ζπδήηεζε. Δίλαη ζεηηθφο θαη ζπλεξγάζηκνο ζε θάζε 

δξαζηεξηφηεηα.  

 

  

ηε γξακκή ησλ Δηδηθώλ Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ  (βιέπε ζρ.4 θφθθηλε γξακκή) 

παξαηεξήζεθε φηη ζηε γξαθή βξίζθεηαη ζην β΄ εμάκελν ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ. Γειαδή 

ζεκεηψλεηαη απφθιηζε ηξηψλ εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 

ηάμε θαη ην εμάκελν θνίηεζεο (β΄ εμάκελν, Γ΄ Γπκλαζίνπ). ε ζρέζε κε ηελ 

ελδηάκεζε Παξαηήξεζε ζεκεηψλεηαη κείσζε ηεο απφθιηζεο θαηά έλα εμάκελν.  

ην Μνξθνινγηθφ-Οξζνγξαθία βξίζθεηαη ζην α΄ εμάκελν ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ. Γειαδή 

ζεκεηψλεηαη απφθιηζε ηξηψλ εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 

ηάμε θαη ην εμάκελν θνίηεζεο (β΄ εμάκελν, Γ΄ Γπκλαζίνπ). ε ζρέζε κε ηελ 

ελδηάκεζε Παξαηήξεζε ζεκεηψλεηαη κείσζε ηεο απφθιηζεο θαηά έλα εμάκελν. 

ην ζεκαζηνινγηθφ βξίζθεηαη ζην β΄ εμάκελν ηεο B΄ Γπκλαζίνπ. Γειαδή 

ζεκεηψλεηαη απφθιηζε δχν εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 

ηάμε θαη ην εμάκελν θνίηεζεο (β΄ εμάκελν, Γ΄ Γπκλαζίνπ). ε ζρέζε κε ηελ 

ελδηάκεζε Παξαηήξεζε ζεκεηψλεηαη κείσζε ηεο απφθιηζεο θαηά δχν εμάκελα. 
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ηε γξαπηή έθθξαζε βξίζθεηαη ζην β΄ εμάκελν ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ. Γειαδή 

ζεκεηψλεηαη απφθιηζε ηεζζάξσλ εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο πνπ νξίδεηαη απφ 

ηελ ηάμε θαη ην εμάκελν θνίηεζεο (β΄ εμάκελν, Γ΄ Γπκλαζίνπ). ε ζρέζε κε ηελ 

ελδηάκεζε  Παξαηήξεζε  δελ ζεκεηψλεηαη κεηαβνιή. 

Χο πξνο ηηο δεμηφηεηεο ζπκπεξηθνξάο: ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε βξίζθεηαη 

ζην α΄ εμάκελν ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ. Γειαδή ζεκεηψλεηαη απφθιηζε ελφο εμακήλνπ απφ 

ηε γξακκή βάζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ηάμε θαη ην εμάκελν θνίηεζεο (β΄ εμάκελν, 

Γ΄ Γπκλαζίνπ). ε ζρέζε κε ηελ ελδηάκεζε Παξαηήξεζε ζεκεηψλεηαη κείσζε ηεο 

απφθιηζεο θαηά ηξία εμάκελα.  

ηηο ηθαλφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ βξίζθεηαη ζην β΄ εμάκελν ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ. 

Γειαδή ζεκεηψλεηαη απφθιηζε δχν εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο πνπ νξίδεηαη απφ 

ηελ ηάμε θαη ην εμάκελν θνίηεζεο (β΄ εμάκελν, Γ΄ Γπκλαζίνπ). ε ζρέζε κε ηελ 

ελδηάκεζε Παξαηήξεζε ζεκεηψλεηαη κείσζε ηεο απφθιηζεο θαηά δχν εμάκελα. 

 ηελ αλαγλσζηηθή απηνεηθφλα βξίζθεηαη ζην β΄ εμάκελν ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ. Γειαδή 

ζεκεηψλεηαη απφθιηζε δχν εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 

ηάμε θαη ην εμάκελν θνίηεζεο (β΄ εμάκελν, Γ΄ Γπκλαζίνπ). ε ζρέζε κε ηελ 

ελδηάκεζε Παξαηήξεζε ζεκεηψλεηαη κείσζε ηεο απφθιηζεο θαηά έλα εμάκελν. 

 

 

3.1.2. Μεζνδνινγία ηεο Παξέκβαζεο 

 

Καηά ηε δφκεζε ηεο Παξέκβαζεο, γηα ηελ θαηάθηεζε ηνπ καθξνπξφζεζκνπ 

δηδαθηηθνχ ζηφρνπ, θαζνξίδνληαη βξαρππξφζεζκνη ζηφρνη, νη νπνίνη απνηεινχληαη 

απφ ζπγθεθξηκέλα βήκαηα θαη νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο. ηελ παξνχζα κειέηε 

φπσο έρεη αλαθεξζεί αλσηέξσ,  ηίζεληαη δχν βξαρππξφζεζκνη δηδαθηηθνί ζηφρνη. Απφ 

ηα ΔΓΑ κεηαμχ ηεο εθπαηδεπηηθνχ - εξεπλήηξηαο θαη ηνπ καζεηή θαη ηνλ 

Παηδαγσγηθφ αλαζηνραζκφ ησλ Π.Ζ.Π.Α, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο 16 δηδαθηηθέο 

ελφηεηεο ηεο  Παξέκβαζεο, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα θάζε δηδαθηηθήο παξέκβαζεο 

γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα μερσξηζηά, ζα αλαθεξζνχκε ζηελ πνξεία ηεο θαη ζα 

πεξηγξάςνπκε πψο απηή επέδξαζε ζην καζεηή.  

Ζ νπηηθνπνίεζε ηεο ππφζεζεο ηεο ηξαγσδίαο (Π.Ζ.Π.Α. 09. 20/01/2014)  κε ην 

θφκηθ (βιέπε 1
ν
 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ εηθ 1.) θαη ηελ πξνβνιή απφ ην youtube ηξάβεμε ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή, ελέπιεμε ην κάζεκα κε ηα πξνζσπηθά ελδηαθέξνληά ηνπ 
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(δσγξαθηθή, Ζ/Τ, ζθελνζεζία θαη εζνπνητα) θαη γηα πξψηε θνξά θάλεθε 

επραξηζηεκέλνο θαη ελεξγφο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

Ο καζεηήο δελ βαξηέηαη θαζφινπ ζηε δηάξθεηα ηεο ψξαο θαζψο ζηε δεκηνπξγία 

mindmap αλαιακβάλεη ηε ζπγθέληξσζε ησλ εηθφλσλ (κέζσ Ζ/Τ ή δσγξαθηθήο) κε 

επηηπρία. (Π.Ζ.Π.Α 10. 27/01/2014). Οη ζπκκαζεηέο ηνπ ηνλ αλαηξνθνδνηνχλ ζεξκά 

γηαηί είλαη πξαγκαηηθά θαιφο. Δπίζεο ζπκκεηέρεη ζηελ παληνκίκα φπνπ ηα πάεη 

αθφκα θαιχηεξα γηαηί είλαη πνιχ αζηείνο. (βιέπε 1
ν
 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ εηθ.2 & 3 )   

Ο καζεηήο ζεθψλεηαη γηα πξψηε θνξά ζηνλ πίλαθα γηα λα θνιιήζεη ζην βέιθηξν κε 

ηε ζσζηή ζεηξά ηα κέξε ηνπ ζεάηξνπ. (Π.Ζ.Π.Α 11. 03/02/2014).Σα θαηαθέξλεη, 

ζεκεηψλνληαο έηζη κηα επηηπρία κπξνζηά ζε φινπο ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ ρσξίο λα 

εθηεζεί ε αδπλακία ηνπ ζηε γξαθή θαη αλάγλσζε. (βιέπε 1
ν
 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ εηθ.6 )   

Ο καζεηήο αλαιακβάλεη ξφιν κέζα ζηελ νκάδα πνπ έρεη ζρέζε κε ηε ρξήζε Ζ/Τ 

πξάγκα πνπ γλσξίδεη θαιά. (Π.Ζ.Π.Α 12. 10/02/2014). Ζ αλεχξεζε θαη ε ρξήζε ησλ 

επηζέησλ πνπ αθνξνχζαλ ην ραξαθηήξα ησλ βαζηθψλ εξψσλ ηεο ηξαγσδίαο ηνλ 

δπζθφιεςε αιιά θαιχθζεθε απφ ηελ ππφινηπε νκάδα (ζην ΔΓΑ αλαθέξεη ν ίδηνο φηη 

«ηα θνξίηζηα βξήθαλ ηα επίζεηα») Δπίζεο ε παξνπζίαζε ζηελ νινκέιεηα πνπ ζα ήηαλ 

θάηη δχζθνιν γη απηφλ έγηλε απφ άιιν κέινο ηεο νκάδαο. Ο καζεηήο ήηαλ 

ραξνχκελνο θαη ηθαλνπνηεκέλνο. (βιέπε ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ εηθ.4)   

Ο καζεηήο θαηαθέξλεη λα πεξηγξάςεη ήξσα ηεο ηξαγσδίαο ρξεζηκνπνηψληαο 

ηθαλνπνηεηηθά ηα επίζεηα πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί (βιέπε 1
ν
 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ εηθ.5)   

αθνχ πξνεγήζεθε άζθεζε φπνπ ζπλέδεζε ηελ εηθφλα ηνπ ήξσα κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ  (Π.Ζ.Π.Α 13 -13/02/2014). 

Ο καζεηήο θαιείηαη λα κηιήζεη γηα ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ληψζεη γηα ηνπο ήξσεο. 

Γηεπθνιχλεηαη ζ απηφ απφ εθηππσκέλεο θαηζνχιεο πνπ εθθξάδνπλ ην θάζε 

ζπλαίζζεκα. (Π.Ζ.Π.Α 14 -17/02/2014).Αληαπνθξίλεηαη αιιά δπζθνιεχεηαη θαη 

δείρλεη λα βαξηέηαη. Δίλαη πξφζπκνο θαη ζεηηθφο γεληθά, αιιά ζην θνκκάηη ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ δπζθνιεχεηαη θαη κάιινλ ζέιεη λα ην απνθχγεη. (βιέπε 1
ν
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ εηθ. 8 )    

Δπηκέλνπκε ζηα ζπλαηζζήκαηα κε επαλάιεςε ηεο ίδηαο δξαζηεξηφηεηαο αιιά ν 

καζεηήο δείρλεη λα βαξηέηαη. (Π.Ζ.Π.Α 15 -19/02/2014).  

Ζ αιιαγή ηεο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ αλαθέξεηαη πάληα ζηα ζπλαηζζήκαηα, 

μαλαθεξδίδεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή. Με παληνκίκα ν καζεηήο πεξηγξάθεη ην 
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ζπλαίζζεκα θαη νη άιινη πξέπεη λα ην νλνκάζνπλ. (Π.Ζ.Π.Α 16 -24/02/2014). Όινη 

δηαζθεδάδνπλ κε ηελ παληνκίκα ηνπ Γ. Καηαθέξλεη αξθεηά θαιά λα πεη πψο ληψζεη 

γηα ηνπο ήξσεο ηεο Σξαγσδίαο (βιέπε 1
ν
 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ εηθ.9 )   

Ο καζεηήο δπζθνιεχηεθε πνιχ λα έξζεη ζηε ζέζε ηνπ ήξσα θαη λα πεξηγξάςεη 

πξνθνξηθά ηελ ςπρηθή ηνπ θαηάζηαζε. Σν παίμηκν ξφισλ (βιέπε 1
ν
 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

εηθ.10)   σζηφζν θαη ε επηηπρία ηνπ ζ απηφ, θξάηεζε ην ελδηαθέξνλ ηνπ. Γελ θάλεη 

θαζαξία, δελ απνζχξεηαη θαη ζπκκεηέρεη ελεξγά ζην κάζεκα. (Π.Ζ.Π.Α 17 -

27/02/2014). 

Ο καζεηήο δπζθνιεχεηαη λα έξζεη ζηε ζέζε ηνπ ήξσα θαη λα κηιήζεη γηα ην δίιεκκα 

ηνπ Μελειάνπ ζην παίμηκν ξφισλ. (Π.Ζ.Π.Α 18 -03/03/2014) & (Π.Ζ.Π.Α 19 -

10/03/2014) Πνιιέο θνξέο κέζα ζην δηάινγν δηνιηζζαίλεη ζε ηξηηνπξφζσπε 

πεξηγξαθή. Χζηφζν είλαη πξφζπκνο λα ζπκκεηέρεη, ελεξγφο θαη ζπγθεληξσκέλνο. 

Δθηειεί ζσζηά ηηο νδεγίεο θαη ζπκκνξθψλεηαη ζην ρξνλνδηάγξακκα αξθεηά. (βιέπε 

1
ν
 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΔΗΚ.10 )   

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ηξαγσδίαο (Π.Ζ.Π.Α 20 -13/03/2014) ζπλέπεζε θαη ε 

νινθιήξσζε ηεο Λέζρεο Αλάγλσζεο κε ηελ επίζθεςε ζην ζρνιείν ηνπ ζπγγξαθέα, 

Μάλνπ Κνληνιέσλ. Ο Γ. επέιεμε λα πάξεη κέξνο θαη θαηάθεξε λα δηαβάζεη έλα 

νιφθιεξν απφ ηα έξγα.  Σν έθην δηδαθηηθφ βήκα ζα κπνξνχζε λα εμππεξεηεζεί απφ 

απηή ηε ζπλάληεζε γηαηί θη απηή ζα είρε ηε κνξθή απνηίκεζεο. Δπίζεο ζα ήηαλ κηα 

επθαηξία λα πάξεη ην ιφγν ζε θνηλφ. Πξνεηνηκαζηήθακε γηα ηε ζπλάληεζε θαη ν 

καζεηήο δήισζε φηη δελ ηνπ άξεζε θαζφινπ ην βηβιίν πνπ δηάβαζε. Γελ απάληεζε ζε 

θακία απφ ηηο εξσηήζεηο ελψ δήισζε φηη δελ ηνπ άξεζε ην έξγν γηα δηθνχο ηνπ 

πξνζσπηθνχο ιφγνπο. Γεζκεχηεθε φκσο λα απεπζχλεη εξσηήζεηο ζην ζπγγξαθέα 

πξάγκα πνπ δελ πξαγκαηνπνίεζε φηαλ ήξζε ε ψξα. Απαληψληαο ζε εξψηεζε καζεηή 

γηα ηηο ζπνπδέο ζηε Φπζηθή πνπ έρεη θάλεη ν Κνληνιέσλ  αλέθεξε φηη δελ ζα 

κπνξνχζε πνηέ λα γίλεη Φηιφινγνο γηαηί έρεη κηα κνξθή δπζιεμίαο θαη θάλεη πάξα 

πνιιά νξζνγξαθηθά ιάζε. Παξφια απηά ε δπζθνιία ηνπ δελ ζηάζεθε πνηέ εκπφδην 

ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ νλείξνπ ηνπ πνπ απφ πνιχ κηθξφο ήηαλ λα γίλεη 

ζπγγξαθέαο. Ο καζεηήο  μαθληάζηεθε θαη εληππσζηάζηεθε πνιχ κε ηε δήισζε ηνπ 

ζπγγξαθέα. Θεσξνχκε φηη ε καξηπξία ηνπ επηηπρεκέλνπ ζπγγξαθέα ήηαλ εμαηξεηηθά 

εληζρπηηθή θαη θηλεηνπνηεηηθή γηα ην καζεηή. Ο ηξφπνο πνπ έρεη κάζεη λα εθθξάδεηαη 

ζπλαηζζεκαηηθά είλαη νη έληνλεο θηλήζεηο θαη νη κνξθαζκνί, νη γθξηκάηζεο θαη νη 

αζηείεο αηάθεο. Πηζαλφλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπ πξνθάιεζε ε αλάγλσζε αιιά θαη 
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ε παξνπζία ηνπ ζπγγξαθέα λα ήηαλ πνιχ ζπγθηλεηηθά γηα ηα εθθξαζηηθά κέζα ηνπ 

καζεηή. Γελ πήξε θαζφινπ ην ιφγν θαη δελ πιεζίαζε πξνζσπηθά ην ζπγγξαθέα ζην 

ηέινο φπσο έθαλαλ νη πεξηζζφηεξνη ζπκκαζεηέο ηνπ. Δπσθειήζεθε κε ηνλ δηθφ ηνπ 

ηξφπν, δελ ήηαλ ζε θακία πεξίπησζε αδηάθνξνο ή αξλεηηθφο. (βιέπε 1
ν
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ εηθ.11)      

Ο καζεηήο είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθφο ζε εξγαζίεο ζε δεχγε. Παίξλεη θαη δίλεη κηα 

αξθεηά επηηπρεκέλε ζπλέληεπμε θαη εμαζθείηαη  κε επηηπρία ζηε δεμηφηεηα ηεο ελεξγνχ 

αθξνάζεσο (Π.Ζ.Π.Α 21 -17/03/2014).Αξρίδεη λα δείρλεη ζπγθεθξηκέλν ελδηαθέξνλ γηα 

ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ. Όιε ε ηάμε ζπκκεηέρεη κε κεγάιε πξνζπκία ζ απηέο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο, ην θιίκα είλαη ζεηηθφ θαη ε δηαδηθαζία νκαιή.  

Παξφιν πνπ ν καζεηήο δπζθνιεχεηαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ 

εμσηεξίθεπζε ζπλαηζζεκάησλ ζπκκεηέρεη πξφζπκα θαη κε αξθεηή επηηπρία φηαλ είλαη 

δνπιεηά ζε νκάδεο ή παίμηκν ξφισλ. Δίλαη απνηειεζκαηηθφο θαη ελεξγνπνηεκέλνο θαη 

ραίξεηαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ νκάδα. (Π.Ζ.Π.Α 22 -19/03/2014) & (Π.Ζ.Π.Α 23 -

26/03/2014) 

Ο καζεηήο εθπξνζσπεί ηελ νκάδα ηνπ (Π.Ζ.Π.Α 24 -31/03/2014) παξνπζηάδνληαο κε 

επηηπρία ζε πξνθνξηθφ ιφγν ην απνηέιεζκα ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο. Δίλαη ζπληνληζηήο 

ηεο νκάδαο, δείρλεη ππεπζπλφηεηα θαη θαηαθέξλεη λα νινθιεξψζεη ζην δνζέληα ρξφλν. 

Πιένλ πξνζπαζεί πνιχ λα ζπγθεληξσζεί θαη δεηάεη απφ ηνλ θαζεγεηή λα επαλαιάβεη 

θάηη πνπ δελ πξφιαβε λα αθνχζεη. (βιέπε 1ν ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ εηθ.12)   

Ζ εθπαηδεπηηθφο εξεπλήηξηα ζχκθσλα κε ηνλ παηδαγσγηθφ αλαζηνραζκφ αμηνπνίεζε ηα 

ελδηαθέξνληα ηνπ καζεηή (Ζ/Τ, ζθελνζεζία, δσγξαθηθή, εζνπνητα ) πνπ ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηηο νπηηθνπνηήζεηο δηεπθφιπλαλ ηελ θηλεηνπνίεζή ηνπ γηα ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

Δπίζεο νη νκάδεο εξγαζίαο ελίζρπζαλ ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ βίσζε επηηπρίαο  παξφιν 

πνπ ε παξαηεξήζεηο ηεο έδεηρλαλ πψο ε ζπλεξγαζία είλαη δχζθνιε γηα ην καζεηή. Ζ 

παξέκβαζε ζηε γεληθή ηάμε αξρηθά ζεσξήζεθε δχζθνιε ζηελ εθαξκνγή ηεο, ιφγσ 

πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη πίεζεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο χιεο. ηελ εμέιημε ηεο 

παξέκβαζεο δηαπηζηψζεθε πψο ε δηαθνξνπνηεκέλεο αζθήζεηο δηεπθφιπλαλ 

πεξηζζφηεξνπο καζεηέο ηφζν ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία φζν θαη ηελ επηθνηλσλία θαη 

ζπκπεξηθνξά.   
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3.1.3. Δηδηθέο δηδαθηηθέο Γηαθνξνπνηήζεηο 

 

ηελ παξνχζα κειέηε ινηπφλ ν καθξνπξφζεζκνο ζηφρνο πνπ ηέζεθε ζχκθσλα κε ηηο 

αλάγθεο ηνπ καζεηή είλαη: :  «Να θαηαλνεί θαη λα απνδίδεη πεξηερόκελν θεηκέλνπ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο  ώζηε λα εληζρύζεη ην απηνζπλαίζζεκα ηνπ». 

 Ο πξψηνο βξαρππξφζεζκνο ζηφρνο «Να θαηαλνεί ηελ ππόζεζε ηνπ έξγνπ ώζηε λα 

κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζεθώλνληαο ην ρέξη ηνπ» αλαιχζεθε ζε δχν δηδαθηηθά βήκαηα,  

«Να γλσξίδεη θαη λα θαηαλνεί ηελ ππόζεζε ηνπ έξγνπ»  θαη  «Να δηαθξίλεη θαη λα 

θαηαλνεί ηα θαηά πνζόλ κέξε (δνκή) ηεο Σξαγσδίαο θαη λα κπνξεί λα κηιάεη γη απηά 

θαη λα γλσξίδεη ζε πνην κέξνο ηνπ ζεάηξνπ παίδεηαη ην θαζέλα». Οη δηαθνξνπνηεκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο γηα θάζε βήκα είλαη  ηέζζεξηο γηα ην πξψην δηδαθηηθφ βήκα θαη ηξεηο 

γηα ην δεχηεξν.  

Ο δεχηεξνο βξαρππξφζεζκνο ζηφρνο «Να θαηαλνεί ηελ  πξνζσπηθόηεηα ησλ εξώσλ 

ηνπ έξγνπ θαη λα πεξηγξάθεη ζπλαηζζήκαηα (δηθά ηνπ θαη ησλ εξώσλ)» αλαιχεηαη ζε 

ηέζζεξα δηδαθηηθά βήκαηα:  

 «Να καζαίλεη ηα πξφζσπα ηνπ έξγνπ κε ην ραξαθηήξα ηνπο», κε δχν 

δηαθνξνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο  10/02/2014 θαη 13/02/2014 

  «Να εθθξάδεη ηα δηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα  γηα ηα πξφζσπα ηνπ έξγνπ», 

κε ηξεηο δηαθνξνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο  17/02/2014, 19/02/2014 θαη 

ζηηο 24/0/2014 

 «Να πεξηγξάθεη πξνθνξηθά ζε ζπλερή ιφγν ηελ ςπρηθή θαηάζηαζε ζηελ 

νπνία βξίζθεηαη ν ήξσαο», κε δχν δηαθνξνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο 

27/02, 03/03 θαη 13/03/2014    

 «Να κπνξεί λα πεξηγξάθεη πξνθνξηθά ζε ζπλερή ιφγν κηα απνηίκεζε 

νιφθιεξνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ (ζπγθεθξηκέλα ηεο Διέλεο ηνπ Δπξηπίδε) 

θαη λα απαληάεη ζηηο εξσηήζεηο: Ση κνπ άξεζε πεξηζζφηεξν; ηη έλησζα; ηη 

θξαηάσ; Ση ζα άιιαδα;» κε ηέζζεξηο δηαθνξνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο 

ζηηο 17/03/,  19/03, 26/03/, 31/03/2014. 
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3.1.4.πλεληεύμεηο 

 

 

Οη δεθάιεπηεο εκη-δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο πνπ ειήθζεζαλ απφ ηνπο θαζεγεηέο ηνπ 

καζεηή ηνλ Ηνχλην ηνπ 2014 έδσζαλ ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ πξψηε 

εξεπλεηηθή ππφζεζε. Οη εθπαηδεπηηθνί ξσηήζεθαλ γηα ηελ εκπεηξία ηνπο κε καζεηέο 

κε δπζιεμία ζην Γπκλάζην θαη δήισζαλ ακήραλνη θαη πην ζπγθεθξηκέλα:  

«Πηζηεχσ φηη δελ ππάξρεη ε θαηάιιειε γλψζε απφ πιεπξάο εθπαηδεπηηθψλ λα 

αληηκεησπίζνπλ ηέηνηνπ είδνπο πεξηπηψζεηο θαη επηπξνζζέησο δελ ππάξρνπλ νη 

θαηάιιειεο  ππνζηεξηθηηθέο δνκέο εληφο ζρνιείνπ (ηάμεηο, αξηζκφο παηδηψλ κέζα 

ζε απηέο, σξάξην θαζεγεηψλ). Έλαο αθφκε ιφγνο είλαη ε πεπνίζεζε κε ηελ oπνία 

κεγαιψλνπλ ηα παηδηά. φηη δελ ζπκβαίλεη ηίπνηα, δελ ππάξρεη πξφβιεκα, 

επνκέλσο θαλείο δελ εθθξάδεηαη εχθνια, αξγεί λα γίλεη αληηιεπηφ, γηγαληψλεηαη 

θαη επνκέλσο γίλεηαη πην δχζθνιε ε επίιπζή ηνπ» 

Δπίζεο είπαλ φηη δελ μέξνπλ πψο λα αληηκεησπίζνπλ έλα παηδί κε δπζιεμία γη 

απηφ θαη δελ ην αληηκεησπίδνπλ, απιά αθνινπζνχλ ηε λνκνζεζία, ηα εμεηάδνπλ 

πξνθνξηθά θαη είλαη θάπσο ειαζηηθνί ζηελ αμηνιφγεζή ηνπο . 

ρεηηθά κε ηηο αλάγθεο ηνπ Γ. ε καζεκαηηθφο ηνπ καο είπε:  

«Πηζηεχσ φηη εμαηηίαο ησλ γξήγνξσλ ξπζκψλ ηεο ζρνιηθήο δηαδηθαζίαο δελ 

κπνξνχζε ηειηθά λα βξεη βεκαηηζκφ. Δθεί πνπ πξνζπαζνχζε λα εκπεδψζεη 

κία έλλνηα, εξρφηαλ ε επφκελε θαη θάπνπ ραλφηαλ. Θεσξψ φηη ήηαλ θπξίσο 

ζέκα ρξφλνπ θαη ξπζκνχ γεληθά». 

     Ο θηιφινγνο ηεο ηάμεο καο είπε  

«Ννκίδσ φηη ρξεηαδφηαλ φιεο νη δηαδηθαζίεο ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο λα 

γίλνληαη πην αξγά,  λα απεγθισβηζηνχλ νη δηδάζθνληεο απφ ηελ απζηεξή 

ινγηθή ιάζνπο- ζσζηνχ σο πξνο ηε ζρέζε ηνπο κε απηφλ, λα άλνηγαλ πην 

εχθνια νη δξφκνη λα αλαπηχμεη ηηο ηδηαίηεξεο δεμηφηεηέο ηνπ θαη λα ήηαλ 

μεθάζαξα δηαθξηηφ πξνο φινπο φηη ε ηάζε ηνπ λα κηιήζεη ή λα πξνθαιέζεη 

κίαο θάπνηαο κνξθήο θίλεζε θη απνζπγθέληξσζε νθεηιφηαλ ζηελ νξγαληθή 

ηνπ ππεξθηλεηηθφηεηα». 

    ρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο ηνπ Γ. νη θαζεγεηέο ηνπ εληφπηζαλ ππεξθηλεηηθφηεηα 

ζηελ ηάμε, έιιεηςε ζπγθέληξσζεο ζην κάζεκα, αδηαθνξία ή θαη παξαίηεζε. 

πγθεθξηκέλα παξαηήξεζαλ  
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«ζθακπαλεβάζκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο, ππήξραλ πεξίνδνη φπνπ 

ππήξρε κηα ηζνξξνπία ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη επνκέλσο ζηελ επίδνζή ηνπ 

θαη άιιεο θνξέο θαηλφηαλ λα ράλεηαη θαη αξληφηαλ θάζε ζπλεξγαζία θαη 

ραλφηαλ ζηηο ζθέςεηο ηνπ». 

ρεηηθά κε ηα ζπλαηζζήκαηα  νη εθπαηδεπηηθνί καο είπαλ φηη είλαη θιεηζηφο 

εζσζηξεθήο, δείρλεη αδηάθνξνο θαη  

πγθεθξηκέλα παξαηήξεζαλ  

«εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, θεθαιπκκέλα φκσο, δειαδή κε έλαλ 

ηδηαίηεξν ηξφπν πνπ κπνξεί λα θαίλεηαη σο αδηαθνξία». 

ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο έρνπλ παξαηεξήζεη θάπνηεο αιιαγέο σο πξνο ηα 

πξνβιήκαηα θαη ηηο δπζθνιίεο ηνπ: Απμήζεθε ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηάμε, ζε 

ζπδεηήζεηο ζην κάζεκα ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο Αγσγήο, έδεηρλε πην πνιιή 

απηνπεπνίζεζε, κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζηε δσή ηνπ ζρνιείνπ, πήξε κέξνο ζε 

εθδειψζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ κε αξθεηή επηηπρία.. Δίλαη πην 

ραξνχκελνο θαη πην θνηλσληθφο. Έγηλε πην δεκνθηιήο.   

πγθεληξσηηθά απφ ηηο ζπλεληεχμεηο δηαπηζηψζεθε φηη ε δηδαζθαιία 

ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ (1).αχμεζε ηε ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή 

ζηε ζρνιηθή δσή. (2).Αμηνπνίεζε θαη πξφβαιε ηα ηαιέληα ηνπ κέζα απφ ηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία. (3).Έγηλε πην δεκνθηιήο ζηελ ηάμε θαη ζήθσλε ιίγν πην 

ζπρλά ην ρέξη ηνπ ζην κάζεκα. (4).Χο πξνο ηελ έθθξαζε ησλ  ζπλαηζζεκάησλ ηνπ 

σζηφζν ε κεηαβνιή ήηαλ κέηξηα. Οη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ πσο ε 

δηαθνξνπνηεκέλε θαη εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία είλαη βνεζεηηθή γηα ην καζεηή 

ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη πξσηνγελψο θαη φηη «ζα κπνξνχζε λα επεξεάδεη ζεηηθά θαη 

αλαπηχζζεη φιν ην ηκήκα». Τπνζηεξίδνπλ φηη είλαη πνιχ δχζθνιν λα πινπνηεζεί ζην 

πιαίζην ηεο γεληθήο ηάμεο επεηδή απαηηνχληαη ππνδνκέο ζην ζρνιείν, εηδηθή 

επηκφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη επηπιένλ ρξφλνο. 

   

 

ρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πξψηεο ππφζεζεο δηαπηζηψζακε φηη ζπκθσλνχλ θαη 

νη έξεπλεο: Πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ ηα παηδηά κε ΔΔΑ  λα ηνπνζεηεζνχλ ηζφηηκα 

ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο δσήο ε αλάγθε γηα εθπαίδεπζε ζηηο θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο απνβαίλεη κεγάιεο ζεκαζίαο (Byrne, 2006) . Απηά ηα παηδηά ζπρλά 
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βξίζθνληαη ζηα φξηα ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο θαη 

ρξεηάδνληαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα θαλνληθά πεξηβάιινληα απνθηψληαο ηηο 

θαηάιιειεο δεμηφηεηεο (Schnitzer, 1. G.,et al., 2007). Ζ αλάγθε γηα αλάπηπμε  

ηθαλνπνηεηηθψλ θαη απνηειεζκαηηθψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε 

εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο κέζα ζηελ ηάμε  ρξεηάδεηαη λα αληηκεησπηζηεί απφ ηε 

ζρνιηθή θνηλφηεηα (Keenaghan, 2006). Παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

ζρνιηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο ζπληζηψζεο νη νπνίεο πξνσζνχλ ηα αζθαιή, 

πξνζηαηεπηηθά θαη ζπκκεηνρηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο πνπ πξνάγνπλ ην δέζηκν ηνπ 

καζεηή κε  ην ζρνιείν, νηθνδνκνχλ θίλεηξα γηα ηελ κάζεζε θαη ηελ αθαδεκατθή 

επίδνζε.  (Cohen, 2006; Durlak et al., 2011; January, Casey, & Paulson, 2011; Kress 

& Elias, 2006; Weare & Nind, 2011).Έηζη ππνζηεξίδεηαη ε πξφιεςε θαη ρηίδεηαη ε 

βάζε γηα ηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή θαη ηελ αθαδεκατθή επίδνζε, φπσο 

αληηθαηνπηξίδεηαη ζηηο πην ζεηηθέο θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ζρέζεηο κε 

ζπλνκειίθνπο, ζηα ιηγφηεξα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο δπζθνξίαο, θαζψο θαη ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο.(Durlak  et al., 

2011).  
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3.2 Γεύηεξε  ππόζεζε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο 

 

 

Μεηά απφ εκπεξηζηαησκέλε κειέηε ησλ επξεκάησλ ζρεηηθά κε ηε δεχηεξε ππφζεζε 

εξεπλεηηθήο εξγαζίαο πνπ δηαηππψλεηαη παξαθάησ, απνδεηθλχεηαη απφ ηηο κεηαβνιέο 

ζηε ζπκπεξηθνξά,  φηη επαιεζεχεηαη πιήξσο:  

ην ΑΓΔΠΔΑΔ ζηα θηινινγηθά καζήκαηα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη απνηειεζκαηηθά ηηο 

εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηε γεληθή ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ κε ηελ θαηαλόεζε 

θεηκέλνπ (150-200 ιέμεηο)  

Ο καζεηήο θαηέθηεζε ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηνλ δηδαθηηθφ ζηφρν: Να 

θαηαλνεί θαη λα απνδίδεη πεξηερόκελν θεηκέλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο 

(ΔΤΡΙΠΙΓΗ, “ ΔΛΔΝΗ”) ώζηε λα εληζρύζεη ην απηνζπλαίζζεκά ηνπ.   

  

Με βάζε ηα πνηνηηθά δεδνκέλα: 

3.2.1. Μεζνδνινγία ηεο Παξέκβαζεο  

 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεψλ καο κε ηελ Άηππε Παηδαγσγηθή 

αμηνιφγεζε κέζσ ΛΔΒΓ, επειέγε σο δηδαθηηθή πξνηεξαηφηεηα γηα ηε Μαζεζηαθή 

Δηνηκφηεηα  , ε πλαηζζεκαηηθή Οξγάλσζε, γηα ην Πιαίζην Αλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο απφ ηηο βαζηθέο Αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο, ε 

θαηαλφεζε, γηα ηηο Γεληθέο Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο, νη δεμηφηεηεο πκπεξηθνξάο θαη 

γηα ηηο εηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο  νη  δεμηφηεηεο ζπκπεξηθνξάο (ζπλαηζζεκαηηθή 

ππνζηήξημε, ηθαλφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ, Αλαγλσζηηθή απηνεηθφλα). ηε ζπλέρεηα, 

δνκήζεθε ε Παξέκβαζε κε ηηο παξαπάλσ δηδαθηηθέο πξνηεξαηφηεηεο, θαη ππήξμε 

απνηέιεζκα. 

πγθεθξηκέλα, ζηε πλαηζζεκαηηθή Οξγάλσζε  (Μαζεζηαθή Δηνηκφηεηα ) ε 

κεηαβνιή-βειηίσζε  ζην Απηνζπλαίζζεκα ηνπ καζεηή ήηαλ πέληε εμάκελα, ζην 

Δλδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα ήηαλ πέληε εμάκελα θαη ζηε πλεξγαζία κε ηνπο άιινπο 

ηέζζεξα εμάκελα. ηελ θαηαλφεζε, απφ ηηο βαζηθέο Αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο 

(ΠΑΠΔΑ) ε κεηαβνιή-βειηίσζε  ηνπ καζεηή ήηαλ ηξία εμάκελα. ηηο δεμηφηεηεο 

ζπκπεξηθνξάο (Γεληθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο) ε κεηαβνιή-βειηίσζε  ηνπ καζεηή 

ήηαλ δχν εμάκελα. ηε ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε ε κεηαβνιή-βειηίσζε  ηνπ 
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καζεηή ήηαλ ηέζζεξα εμάκελα, ζηηο ηθαλφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ ε κεηαβνιή-

βειηίσζε  ηνπ καζεηή ήηαλ ηξία εμάκελα θαη ζηελ Αλαγλσζηηθή Απηνεηθφλα δπν 

εμάκελα (Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο).  

 

3.2.2.Σν Πείξακα – Κνηλσληθέο Ιζηνξίεο 

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ, αθνινπζεί ην Πείξακα, ην 

νπνίν έρεη ζηφρν ηνλ έιεγρν ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ σο πξνο ην απνηέιεζκά 

ηνπο θαη σο πξνο ηελ εκπέδσζε ηνπ ζηφρνπ απφ ηνλ καζεηή (βι. Παξάξηεκα Β). 

Αθνινπζνχλ ηα απνηειέζκαηα γηα θάζε θνηλσληθή ηζηνξία, φπσο θαίλνληαη απφ ην 

έληππν θαηαγξαθήο απαληήζεσλ ηνπ καζεηή. 

Απφ ηηο  πέληε θνηλσληθέο ηζηνξίεο πνπ δφζεθαλ ζην καζεηή ζε δηαθνξεηηθέο εκέξεο 

θαη δηδαθηηθέο ψξεο ζεκεηψλνπκε ηα εμήο απνηειέζκαηα: 

1
ε
 θνηλσληθή ηζηνξία κε ηίηιν: «επηιέγσ λα εθθξάζσ ζπλαηζζήκαηα», απνηειείηαη 

απφ 11 ζεηξέο, 95 ιέμεηο, 6 θσηνγξαθίεο  εληζρπηέο. Με ζέκα ην πεξηερφκελν ηνπ 

θεηκέλνπ Δπξηπίδε, «Διέλε»,  δφζεθαλ ηξεηο εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο. Πήξακε 

ηξεηο ζηηο ηξεηο ζσζηέο απαληήζεηο. Απφ ην Έληππν δηδαθηηθήο αιιειεπίδξαζεο θαη 

ηνλ παηδαγσγηθφ αλαζηνραζκφ ζεκεηψλνπκε: Ο καζεηήο έρεη ζπλεζίζεη λα 

δνπιεχνπκε καδί θαη είλαη πξφζπκνο, άλεηνο θαη ε δηαδηθαζία είλαη εχθνιε θαη 

θπζηθή. Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ καο άξηζηε. Έρεη θαηαλνήζεη ηη ζεκαίλεη 

παξνξκεηηθφο θαη ηη δηαρείξηζε ζπλαηζζεκάησλ.  

 

2
ε
 θνηλσληθή ηζηνξία κε ηίηιν: «Σα πξάγκαηα αιιάδνπλ, επηπρψο!» απνηειείηαη απφ 

11 ζεηξέο, 100 ιέμεηο, 5 θσηνγξαθίεο  εληζρπηέο. Με ζέκα ην πεξηερφκελν ηνπ 

θεηκέλνπ: Δπξηπίδε, «Διέλε», δφζεθαλ ηξεηο εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο. Πήξακε 

ηξεηο ζηηο ηξεηο ζσζηέο απαληήζεηο. Απφ ην Έληππν δηδαθηηθήο αιιειεπίδξαζεο θαη 

ηνλ παηδαγσγηθφ αλαζηνραζκφ ζεκεηψλνπκε: Ο καζεηήο θαίλεηαη λα έρεη θαηαλνήζεη 

ην ξφιν ηνπ Αγγειηνθφξνπ ζηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ηε κεηαζηξνθή ηεο 

ηχρεο ηεο εξσίδαο πνπ κπνξεί λα ζπκβεί ζηνλ ίδην θαη ηνπο θίινπο ηνπ ζηελ 

πξαγκαηηθή δσή. 

 

3
ε
 θνηλσληθή ηζηνξία κε ηίηιν: «Ση λα απνθαζίζσ;» απνηειείηαη απφ 11 ζεηξέο, 96 
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ιέμεηο, 5 θσηνγξαθίεο  εληζρπηέο. Με ζέκα ην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ: Δπξηπίδε, 

«Διέλε», δφζεθαλ ηξεηο εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο. Πήξακε δύν ζηηο ηξεηο 

ζσζηέο απαληήζεηο. Απφ ην Έληππν δηδαθηηθήο αιιειεπίδξαζεο θαη ηνλ παηδαγσγηθφ 

αλαζηνραζκφ ζεκεηψλνπκε: Ο καζεηήο θαηαλνεί ην δίιεκκα ηεο εξσίδαο  θαη φηη ε 

ιήςε απφθαζεο είλαη δηαδηθαζία κε βήκαηα. 

 

4
ε
 θνηλσληθή ηζηνξία κε ηίηιν: «ηελ νκάδα ή κφλνο; » απνηειείηαη απφ 12 ζεηξέο, 

105 ιέμεηο, 7 θσηνγξαθίεο  εληζρπηέο. Με ζέκα ην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ: 

Δπξηπίδε, «Διέλε», δφζεθαλ ηξεηο εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο. Πήξακε ηξεηο ζηηο 

ηξεηο ζσζηέο απαληήζεηο. Απφ ην Έληππν δηδαθηηθήο αιιειεπίδξαζεο θαη ηνλ 

παηδαγσγηθφ αλαζηνραζκφ ζεκεηψλνπκε:  Ο καζεηήο γλσξίδεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ 

ρνξνχ θαη ην ξφιν ηνπ ζην έξγν θαη παξάιιεια έρεη εηζαρζεί ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ 

γηα ηελ νκαδηθφηεηα θαη ηελ έληαμε ζηελ νκάδα.  

 

5
ε
 θνηλσληθή ηζηνξία κε ηίηιν: «Σα θαηλφκελα απαηνχλ! » απνηειείηαη απφ 10 ζεηξέο, 

96 ιέμεηο, 4 θσηνγξαθίεο  εληζρπηέο. Με ζέκα ην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ: 

Δπξηπίδε, «Διέλε», δφζεθαλ ηξεηο εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο. Πήξακε ηξεηο ζηηο 

ηξεηο ζσζηέο απαληήζεηο. Απφ ην Έληππν δηδαθηηθήο αιιειεπίδξαζεο θαη ηνλ 

παηδαγσγηθφ αλαζηνραζκφ ζεκεηψλνπκε: Ο καζεηήο έρεη θαηαλνήζεη ην «θαίλεζζαη» 

θαη ην  «είλαη» κέζα ζην έξγν θαη έρεη πξνβιεκαηηζηεί γηα ηελ αλαδήηεζε ηεο 

αιήζεηαο θαη ζηε δηθή ηνπ θαζεκεξηλφηεηα. 

 

ε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ ν καζεηήο απάληεζε ζσζηά σο 

πξνο ηελ θαηαλφεζε ηνπ θείκελνπ θαη σο πξνο ηελ θαηαλφεζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ 

ηνλ εαπηφ ηνπ. Ήηαλ πάληα πξφζπκνο λα αλαιάβεη ηε δνθηκαζία ε νπνία δελ ηνπ 

δφζεθε πξνγξακκαηηζκέλα, νχηε κεηά απφ επαλάιεςε. Δίρε σζηφζν απφ πξηλ  

ελεκεξσζεί φηη  ζα απαληνχζε ζε εξσηήζεηο πάλσ ζε κηθξά θείκελα πνπ αθνξνχλ ηελ 

ππφζεζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπ πνπ είρε γίλεη ζηελ ηάμε. πκθψλεζε 

πξφζπκα. Έδεημε αξθεηή εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηηο γλψζεηο ηνπ. ην ηέινο 

θάζε θνηλσληθήο Ηζηνξίαο ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα ηελ αμηνινγήζεη ν καζεηήο 

θπθιψλνληαο έλα απφ ηα ηξία πξφζσπα ρακνγειαζηφ - ζνβαξφ – ιππεκέλν, 

δειψλνληαο έηζη ηελ άπνςή ηνπ γηα ην θείκελν θαη ηηο αληίζηνηρεο εξσηήζεηο. 

 Έθαλε έλα ιάζνο (ζε ζχλνιν 15 εξσηήζεσλ ) ζηελ Σξίηε θνηλσληθή Ηζηνξία. 

χκθσλα κε ην έληππν δηδαθηηθήο αιιειεπίδξαζεο ηνπ δφζεθε κεηά απφ 
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Γπκλαζηηθή, ην ηκήκα ήηαλ δσεξφ θαη ππήξμε κεγαιχηεξε δπζθνιία ζπγθέληξσζεο 

απφ ηε ζπλεζηζκέλε.   

 

3.2.3. πλεληεύμεηο από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο δηδάζθνληεο ηνπ καζεηή. 

 

Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ΑΓΔΠΔΑΔ απνηππψλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο κεηά ηνπο 

δχν κήλεο. χκθσλα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ν καζεηήο βειηηψζεθε «αξθεηά» σο 

πξνο ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην κάζεκα, θαη ηελ απφδνζε θεηκέλνπ ζε πξνθνξηθφ ιφγν. 

πγθεθξηκέλα αλαθέξζεθε φηη παξαηήξεζαλ « βειηησκέλε ςπρνινγία», «αχμεζε 

ελδηαθέξνληνο γηα ζπκκεηνρή ζην κάζεκα», «ζεθψλεη ην ρέξη θαη ζπκκεηέρεη ζε 

ζπδήηεζε», «δείρλεη λα ραίξεηαη πεξηζζφηεξν ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία». Ζ 

Μαζεκαηηθφο ηνπ σζηφζν δήισζε: « Ο Γ.. λαη κελ ζπκκεηείρε πεξηζζφηεξν ζε 

ηέηνηεο δηαδηθαζίεο αιιά δελ  είκαη ζίγνπξε αλ απηφ είρε αληίθηππν ζηελ επίδνζή 

ηνπ» Άιινο εθπαηδεπηηθφο, Φηιφινγνο, ζρνιίαζε ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

ΑΓΔΠΔΑΔ: «Ννκίδσ φηη εληζρχζεθαλ δεμηφηεηεο φπσο ε εκπηζηνζχλε  θαη  ε 

θαιχηεξε απάληεζε δφζεθε απφ ηνλ ίδην, επεηδή ην παξαηήξεζε θαη ζέιεζε ν ίδηνο 

λα ην επηβεβαηψζεη, ηνλίδνληαο ζηνπο γνλείο ηνπ φηη απηφ ηνλ βνήζεζε» 

    

Γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο δεχηεξεο ππφζεζεο δηαπηζηψζακε φηη ζπκθσλνχλ θαη νη 

έξεπλεο.  Ζ Παξέκβαζε πνπ δνκείηαη κε βάζε ην Ηζηνξηθφ ηνπ καζεηή θαη ηα εηδηθά 

ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, ζπκβάιεη ζηελ ηφλσζε ηνπ απηνζπλαηζζήκαηνο, ηε βειηίσζε 

ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο γλσζηηθήο αλάπηπμεο ησλ καζεηψλ κε Γπζιεμία ή άιιεο 

ΔΜΓ. (Swinson, 2008)   Ζ ηξνπνπνίεζε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ε 

ζπλχπαξμε δαζθάινπ θαη εηδηθνχ παηδαγσγνχ ζηε γεληθή ηάμε κπνξνχλ λα 

ππνζηεξίμνπλ απνηειεζκαηηθά ηνπο καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Vlachou, 

2004; Villa & Thousand, 2005; Panerai et al., 2009), (De Boer et al., 2011; νχιεο, 

2008). Σν ΑΓΔΠΔΑΔ αληηηίζεηαη ζηελ ηδέα ηεο νκνηνγέλεηαο θαη ζηελ άπνςε φηη 

φινη κπνξνχλ λα κάζνπλ ηα ίδηα πξάγκαηα κε ηνλ ίδην ηξφπν (Γξνζηλνχ, 2005). Ζ 

εηδηθή αγσγή, ρξεηάδεηαη εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζρεδηαζκέλα κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ηφζν ζηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά, φζν θαη ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά κε ΔΔΑ, λα 
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ηνπο  δίλεηαη ε επθαηξία λα έρνπλ επηηπρίεο, λα ληψζνπλ φηη είλαη ζπλδηακνξθσηέο ηεο 

δηαδηθαζίαο, λα εμειίζζνληαη,  ψζηε  ε κάζεζε λα γίλεηαη θαη δηθή ηνπο ππφζεζε θαη 

λα  αλαηξνθνδνηείηαη  ην θίλεηξν ηνπο γηα κάζεζε. (Aminpour et al., 2014). 

 Ζ  αλάπηπμε παξάιιεινπ πξνο ην Αλαιπηηθφ,  «πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 

θνηλσληθήο αλάπηπμεο» φπσο ην  ηνρεπκέλν Αηνκηθφ Γνκεκέλν Δληαμηαθφ 

Πξφγξακκα ΔΑΔ (ΑΓΔΠΔΑΔ) κε έκθαζε ζηηο δεμηφηεηεο  θνηλσληθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο, ζα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη ζην δάζθαιν ηεο γεληθήο 

ηάμεο έλα ρξήζηκν εξγαιείν ζρεδηαζκνχ κε ην νπνίν ζα πξνζαξκφδεη ην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε παηδηνχ. (Doyle, 2004),  Δίλαη γεγνλφο πσο ε κάζεζε 

ζπληειείηαη επθνιφηεξα, φηαλ ζπκβαδίδεη κε ηα ελδηαθέξνληα ηνπ καζεηή θαη ε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ καζήκαηνο επηηπγράλεη απηφ ηνλ ζπλδπαζκφ καζεζηαθνχ 

αληηθεηκέλνπ-πξνζσπηθψλ ελδηαθεξφλησλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ν καζεηήο 

θηλεηνπνηείηαη λα επηδείμεη ηελ πξνζνρή πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα κάζεη. Αθφκα ηνπ 

δίδεηαη ε  δπλαηφηεηα λα αμηνπνηήζεη θαη λα εθαξκφζεη ζην ζρνιείν γλψζεηο θαη 

εθφδηα πνπ έρεη απνθνκίζεη απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή κε βάζε ηα ηαιέληα θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ έρεη.  (Γξνζηλνχ, Μ., Μαξθάθε, Δ., Υξεζηάθε, Κ., & Μειά, Γ. 

2009)  
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3.3 Σξίηε ππόζεζε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο 

 

Μεηά απφ εκπεξηζηαησκέλε κειέηε ησλ επξεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ Σξίηε ππφζεζε 

εξεπλεηηθήο εξγαζίαο: ε δηδαζθαιία ησλ θνηλσληθώλ θαη ζπλαηζζεκαηηθώλ 

δεμηνηήησλ βειηηώλεη ηηο επηδόζεηο  θαη πξνάγεη ηελ γλσζηηθή θαη ςπρνζπλαηζζεκαηηθή 

έληαμε ζηελ ζρνιηθή  θνηλόηεηα; 

Απνδεηθλχεηαη απφ ηηο κεηαβνιέο ζηε ζπκπεξηθνξά, φηη επαιεζεχεηαη πιήξσο:  

 

Με βάζε ηα πνηνηηθά δεδνκέλα: 

3.3.1 Μεζνδνινγία ηεο Παξέκβαζεο  

 

Χο πξνο ηε βειηίσζε ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή,  ν δηδαθηηθφο ζηφρνο ηεο 

παξέκβαζεο, «Να θαηαλνεί θαη λα απνδίδεη πεξηερόκελν θεηκέλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

καζήκαηνο (ΔΤΡΙΠΙΓΗ, “ ΔΛΔΝΗ”) ώζηε λα εληζρύζεη ην απηνζπλαίζζεκά ηνπ» 

θαηαθηήζεθε, δηαηξνχκελνο ζε δχν βξαρππξφζεζκνπο ζηφρνπο νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα 

αλαιχζεθαλ ζε δηδαθηηθά βήκαηα πνπ ππνζηήξημαλ ην καζεηή ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία ηνπ καζήκαηνο ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ απφ Mεηάθξαζε. Ζ επίδνζή ηνπ 

ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα βειηηψζεθε θαη ε βαζκνινγία ηνπ απμήζεθε σο εμήο:  

Α΄ ηξίκελν  14      

Β΄ ηξίκελν  16     

 Γ ηξίκελν   17            

 Γξαπηέο Απνιπηήξηεο εμεηάζεηο 16 

 

πγθεθξηκέλα θαη αλά δηδαθηηθφ βήκα,  ν καζεηήο ζε επίπεδν γλσζηηθψλ ζηφρσλ 

θαηάθεξε λα:  

 - Γλσξίδεη  ηελ ππφζεζε ηνπ έξγνπ ,ηε δνκή ηεο Σξαγσδίαο θαη ηα κέξε απφ ηα νπνία 

απνηειείηαη, ηα κέξε ηνπ Θεάηξνπ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

-Γλσξίδεη ηα πξφζσπα ηνπ έξγνπ έρνληαο απνκλεκνλεχζεη ζεηξά επηζέησλ γηα λα 

πεξηγξάθεη ην ραξαθηήξα ηνπ θαζελφο. 

-Γλσξίδεη λα νλνκάδεη κηα ζεηξά απφ ζπλαηζζήκαηα. 

-Μπνξεί λα εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ γηα ηνπο ήξσεο ηνπ έξγνπ θαη ηα πάζε 

ηνπο.  
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-Μπνξεί λα πεξηγξάθεη πξνθνξηθά ζε ζπλερή ιφγν ηελ ςπρηθή θαηάζηαζε ησλ 

εξψσλ. 

-Γλσξίδεη θαη κπνξεί λα πεξηγξάςεη ην ξφιν ηνπ ρνξνχ ζηελ αξραία ηξαγσδία. 

Γλσξίδεη θαη κπνξεί λα πεξηγξάςεη ην ξφιν ηνπ Αγγειηνθφξνπ ζηελ Αξραία 

Σξαγσδία 

Μπνξεί λα εθθξάζεη ηε γλψκε ηνπ γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ απαληψληαο ζε 

εξσηήζεηο απνηίκεζήο ηνπ. 

Οη γλψζεηο πνπ θαηέθηεζε ν καζεηήο  χκθσλα κε ην ΓΔΠΠ ηεο Αξραίαο 

Διιεληθήο Γιψζζαο θαη Γξακκαηείαο (απφ κεηάθξαζε) είλαη απφιπηα ζρεηηθέο κε ην 

ζηφρν ηνπ καζήκαηνο θαη δείρλνπλ φηη ε επίδνζε ηνπ καζεηή είλαη ηθαλνπνηεηηθή. 

 

ρεηηθά κε ηελ πξναγσγή ηεο έληαμεο ηνπ καζεηή ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, 

ζπγθεληξψζακε ηα εμήο ζηνηρεία: ηφζν θαηά ηε δηαξθεηα φζν θαη κεηά ηελ 

Παξέκβαζε, ζπκκεηείρε ζε ζρνιηθέο εθδειψζεηο κε έξγν δηθφ ηνπ (δεκηνπξγία video 

γηα Υξηζηνπγελληάηηθή εθδήισζε, ζπκκεηνρή ζε ιέζρε αλάγλσζεο ) θαη ζε νκαδηθέο 

εξγαζίεο παξά ηε δπζθνιία ηνπ ζηε ζπλεξγαζία κε ηελ νκάδα.Σέινο αλέιαβε ην 

ζπληνληζκφ νκάδαο εξγαζίαο ζην πιαίζην ηεο παξέκβαζεο θαη εθπξνζψπεζε ηελ 

νκάδα ηνπ κε επηηπρία. 

 

 

3.3.2. πλεληεύμεηο 

 

Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ πξναγσγή ηεο έληαμεο ηνπ καζεηή 

ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα  απνηππψλνπλ ηελ πεπνίζεζή ηνπο φηη νη καζεηέο κε 

καζεζηαθέο Γπζθνιίεο έρνπλ πξνβιήκαηα έληαμεο ζηε ζρνιηθή δσή θαη ε 

δηδαζθαιία ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη 

λα αμηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο ψζηε λα βηψζνπλ επηηπρία, λα δεκηνπξγήζνπλ 

ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο θαη λα έρνπλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζην ζρνιείν.  

Χζηφζν εθθξάδνπλ επηθχιαμε γηα ηε βειηίσζε ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή. Δπίζεο 

θαηά πιεηνςεθία εληνπίδνπλ ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ γηα ηε δηδαζθαιία 

θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ εθηφο ηάμεο, απφ εμεηδηθεπκέλνπο 

εθπαηδεπηηθνχο.   
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Γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο Σξίηεο ππφζεζεο δηαπηζηψζακε φηη ζπκθσλνχλ θαη νη 

έξεπλεο: Σα πξνγξάκκαηα Κ..Μ ζην ζρνιείν, κπνξνχλ λα πξνσζήζνπλ θαη λα 

εληζρχζνπλ ηελ αλάπηπμε ζεηηθήο ζρέζεο ησλ καζεηψλ κε ην ζρνιείν, ηε βειηίσζε 

ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηηο αθαδεκατθέο επηδφζεηο ηνπο (Durlak et al., 2011). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη θαζηζηνχλ ην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ αζθαιέο,  πξνζηαηεπηηθφ 

θαη ζπκκεηνρηθφ, γηα ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ θαη πξνάγνπλ ην δέζηκν κε ην ζρνιείν 

νηθνδνκψληαο έηζη θίλεηξα γηα ηε κάζεζε θαη ηελ αθαδεκατθή επίδνζε. (Cohen, 

2006; Durlak et al., 2011; January, Casey, & Paulson, 2011; Kress & Elias, 2006; 

Weare & Nind, 2011).Ζ απφθηεζε ησλ ελ ιφγσ δεμηνηήησλ  εμαζθαιίδεη πνηφηεηα 

αιιειεπηδξάζεσλ αλάκεζα ζην δάζθαιν, ην καζεηή θαη ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα κέζα ζηελ ηάμε θαη απνηεινχλ  ζεκαληηθνχο παξάγνληεο 

πξφβιεςεο ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο θαη ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ καζεηή 

(Mashburn & Pianta, 2006). 
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4.πκπεξάζκαηα – Πξνηάζεηο 
 

 

Ζ παξνχζα έξεπλα, ε νπνία αθνξά κηα κειέηε πεξίπησζεο, είρε πξσηαξρηθφ ζηφρν 

ηελ εθαξκνγή ελφο δηαθνξνπνηεκέλνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο ζε έλαλ καζεηή 

ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ, κε δηάγλσζε γηα Γπζιεμία απφ ην ΚΔΓΓΤ. Σν 

πξφγξακκα πνπ δνκήζεθε εηδηθά γηα ην καζεηή, έδηλε έκθαζε ζηε δηδαζθαιία 

ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζηελ ηάμε, κέζα απφ ηε δηδαζθαιία 

ηνπ καζήκαηνο ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ απφ Μεηάθξαζε (Δπξηπίδε, «Διέλε»). 

Ο καζεηήο ζεκείσζε ζεκαληηθή θαη αηζζεηή  πξφνδν σο πξνο ηε ηφλσζε ηνπ 

απηνζπλαηζζήκαηφο ηνπ, ην βαζκφ ηεο έληαμήο ηνπ ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα θαη ηελ 

επίδνζή ηνπ ζην κάζεκα. Βεβαίσο ε παξέκβαζε δελ θάιπςε, θαη δελ ήηαλ δπλαηφλ 

λα θαιχςεη,  φιεο ηηο αδπλακίεο θαη ηηο ειιείςεηο ηνπ καζεηή, φπσο απηέο απνξξένπλ 

απφ ηε καζεζηαθή δπζθνιία ηνπ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζνπκε πσο έλα 

ππνζηεξηθηηθφ δηδαθηηθφ πξφγξακκα δελ είλαη δπλαηφλ λα αιιάμεη ηα δεδνκέλα, 

παξά κφλν ίζσο λα απνηειέζεη ην πξψην βήκα ζε κηα ζεηξά απφ πξνζπάζεηεο πνπ 

ρξεηάδεηαη λα θάλεη ην ζρνιείν ψζηε λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπ κε 

καζεζηαθέο ή άιιεο δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα. Ζ παξνχζα κειέηε πεξίπησζεο, κε 

φινπο ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ έρεη σο ηέηνηα, πεξηγξάθεη  ηελ πξνζπάζεηα λα 

εμνπιηζηεί ν καζεηήο κε  θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο, νη νπνίεο ζα 

ππνζηήξηδαλ ηελ θαιχηεξε αληαπφθξηζή ηνπ ζηελ ηάμε θαη ηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ 

ηνπ κε ηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο.   

Ζ παξνχζα έξεπλα ζα κπνξνχζε λα εγείξεη πξνβιεκαηηζκφ γηα πηζαλή κειινληηθή 

δηεξεχλεζε ζε ζέκαηα φπσο ε δπλαηφηεηα ή κε  εμαηνκηθεπκέλεο παξέκβαζεο πνπ 

ζα πεξηιακβάλεη δηδαζθαιία ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζηε 

γεληθή ηάμε θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Γπκλάζην. Δπίζεο ζα κπνξνχζε λα εγείξεη 

πξνβιεκαηηζκφ ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο Δηδηθήο Αγσγήο ζηε γεληθή ηάμε γηα 

ιφγνπο πξφιεςεο θαη πξναγσγήο ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεηψλ ηεο 

ζρνιηθήο ηάμεο κε ή ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο.   

Όζν αθνξά ηνλ πξψην πξνβιεκαηηζκφ, θαη αξρήλ θαίλεηαη φηη είλαη δχζθνιν ή 

θαη αδχλαην λα εληαρζεί έλα ηέηνην πξφγξακκα ζηελ θαζεκεξηλή ζρνιηθή πξάμε 

ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ θαη εηδηθήο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Με βάζε ην 

ζθεπηηθφ φηη ε θαηαλφεζε θαη ε αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κπνξεί λα 
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θαιιηεξγεζεί κέζα απφ καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο, νη θνηλσληθέο ζρέζεηο κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ αληηθείκελν κάζεζεο. Ζ επίζεκε ελζσκάησζε ηνπ ζηφρνπ ηεο 

θαιιηέξγεηαο ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ησλ καζεηψλ ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα 

ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ζεκαληηθή έρνληαο  ζηφρν ηελ θνηλσληθν-

ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ θαη ηελ πξναγσγή ηεο ςπρηθήο ηνπο πγείαο. 

Ζ πςειή ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ ζε δηαπξνζσπηθέο θαηαζηάζεηο ζα κπνξνχζε 

λα ηνλψλεη ην απηνζπλαίζζεκα, θαη εληζρχνληαο ηε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε λα 

βειηηψλεη ηηο επηδφζεηο θαη ηε γεληθφηεξε ςπρνζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ 

καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηελ ηάμε. (Durlak et al., 2011).  Ζ 

εμαηνκηθεπκέλε θαη δηαθνξνπνηεκέλε δηδαθηηθά, παξέκβαζε, αλαδεηθλχεη ηε 

κνλαδηθφηεηα ηνπ καζεηή θαη ζπλδέεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία κε ηα ελδηαθέξνληά 

ηνπ επεξεάδνληαο ζεηηθά θαη  παξέρνληαο φθεινο ζην ζχλνιν ην καζεηψλ θαη φρη 

κφλν ζ εθείλνπο κε ΔΔΑ. Οη θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο παίδνπλ 

ξφιν ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πφζν θαιά εμνπιηζκέλα είλαη ηα παηδηά γηα λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ηάμεο. Μπνξνχλ επηπξνζζέησο λα εληζρχζνπλ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ θαη λα ηνλ βνεζήζνπλ λα πξνζδηνξίδεη αλ νη καζεηέο έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ πιήξσο ζηελ κάζεζε θαη λα επσθειεζνχλ απφ ηελ 

δηδαζθαιία (Campbell & von Stauffenberg, 2008; Denham, Brown, & Domitrovich, 

2010). 

ρεηηθά κε ην δεχηεξν πξνβιεκαηηζκφ, ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη  ζηα 

πξνγξάκκαηα Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηαο ζην γεληθφ ζρνιείν θαη αλ απηά  ζα 

κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ ζηελ πξφιεςε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ηφζν ησλ 

καζεηψλ κε Δ.Δ.Α φζν θαη ησλ ππνινίπσλ καζεηψλ, εμνπιίδνληαο παξάιιεια ηνπο 

καζεηέο κε ηηο δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα αθνκνηψζνπλ ηε κάζεζε.  (Weare 

& Nind, 2011). Ζ ζεζκνζεηεκέλε είζνδνο ηεο Δηδηθήο Αγσγήο ζην Γπκλάζην κε 

ζηφρν ηελ  πξφιεςε θαη ηελ πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο ζα κπνξνχζε λα 

ιεηηνπξγήζεη ππέξ ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεηψλ; Μέζα απφ εμαηνκηθεπκέλεο 

παξεκβάζεηο γηα ηε δηδαζθαιία θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ, ζα 

κπνξνχζαλ λα πξνθχςνπλ πξαθηηθέο ελζσκάησζεο κε εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ 

εζηηάδνπλ ζηε κνλαδηθφηεηα ησλ πξνζψπσλ θαη ζην δηαθνξεηηθφ ηξφπν πνπ καζαίλεη 

ν θαζέλαο: Θα αλαθχνληαλ έηζη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ζα επηηπγράλακε ηε 

δεκνθξαηηθή εθπαίδεπζε πνπ αζρνιείηαη κε ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ φισλ ησλ 

καζεηψλ ηεο θαη απνδίδεη ηελ απνηπρία ζηελ παξέκβαζε θαη φρη ζην καζεηή. 
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1
ν
 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ-ΠΑΡΔΜΒΑΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθ.1 Γηαθνξνπνηεκέλε δξαζηεξηόηεηα γηα ηελ 

θαηαλόεζε ηεο ππόζεζεο ηεο Σξαγσδίαο Ο καζεηήο 

θξαηάεη ηελ ηξαγσδία ζε θόκηθ. 

Δηθ.2 Γηαθνξνπνηεκέλε δξαζηεξηόηεηα γηα ηελ θαηαλόεζε 

ηεο ππόζεζεο ηεο ηξαγσδίαο: Παληνκίκα  

Δηθ.3  Ννεηηθόο ράξηεο πνπ δεκηνπξγήζεθε από νκάδα καζεηώλ ζηελ νπνία ζπκκεηείρε ν Γ. θαη αλέιαβε 

ηελ εύξεζε ησλ εηθόλσλ  
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Δηθ.4   δηαθνξνπνηεκέλε δξαζηεξηόηεηα κε ζηόρν λα 

ζπγθεληξώζεη θαη λα κάζεη ηα επίζεηα πνπ  πεξηγξάθνπλ ηελ 

πξνζσπηθόηεηα ησλ εξώσλ ηεο ηξαγσδίαο  

Δηθ.5
 
Ο καζεηήο εξγάδεηαη ζηελ νκάδα ηνπ πνπ δεκηνπξγεί 

θαξηέιεο κε ηα επίζεηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνπο ήξσεο ηνπ 

έξγνπ 

Δηθ.6  Ο καζεηήο θνιιάεη κε ηε ζεηξά ηα θαηά πνζόλ κέξε 

ηεο ηξαγσδίαο δείρλνληαο πώο γλσξίδεη ηε δνκή ηεο  

Δηθ.7 Γηαθνξνπνηεκέλε δξαζηεξηόηεηα γηα ηελ 

πξνζσπηθόηεηα ησλ βαζηθώλ εξώσλ, απηό πνπ 

«θαίλεηαη» όηη είλαη θαη απηό πνπ πξαγκαηηθά 

«είλαη» 
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Δηθ.8 δηαθνξνπνηεκέλε δξαζηεξηφηεηα κε νπηηθνπνηεκέλα 

ζπλαηζζήκαηα γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ εξψσλ ηεο ηξαγσδίαο   

Δηθ.9 Γηαθνξνπνηεκέλε δξαζηεξηόηεηα γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ εξώσλ: Παληνκίκα 
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Δηθ.10 Γηαθνξνπνηεκέλε δξαζηεξηόηεηα γηα ηελ 

θαηαλόεζε ηεο ςπρηθήο θαηάζηαζεο ησλ εξώσλ, 

παίμηκν ξόισλ 

Δηθ.11
 
Ο Γ. ζπκκεηείρε ζηε Λέζρε αλάγλσζεο θαη 

δηάβαζε έλα βηβιίν. 

Δηθ.12. Γηαθνξνπνηεκέλε δξαζηεξηόηεηα γηα ηελ απνηίκεζε ηεο ηξαγσδίαο. Ο καζεηήο ζπληνλίδεη 

ηελ νκάδα πνπ αιιάδεη ην ηέινο ηεο. 
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2
ν
 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ –ΠΔΙΡΑΜΑ / Κνηλσληθέο Ιζηνξίεο 

 Κείκελν 1
εο

  θνηλσληθήο ηζηνξίαο 

Δπηιέγσ λα εθθξάζσ ζπλαηζζήκαηα! 

Ο Μενζλαοσ             ζνιωκε    ηιλια           

και κυμό όταν  ο Θεοκλφμενοσ φλζρταρε τθν 

Ελζνθ.              

 Ζπρεπε όμωσ να προςζξει ποιο ςυναίςκθμα κα εξζφραηε και με ποιο 
τρόπο, για να μθν καταςτρζψει το ςχζδιο απόδραςθσ. Επζλεξε να 
παρζμβει με λόγια που είχαν διπλι ςθμαςία και τα κατάφερε να 

εκφραςτεί          χωρίσ να χαλάςει το ςχζδιο. 
Κακθμερινά οι ςυμμακθτζσ μου κι εγϊ βιϊνουμε πολλά ςυναιςκιματα. 

 
 Αυτό είναι καλό γιατί γνωρίηουμε πωσ τα ςυναιςκιματα επιτρζπονται. 
Είναι καλό να εκφράηω τα ςυναιςκιματά μου, ακόμα και τα ζντονα, 
αρκεί να μπορϊ να τα διαχειριςτϊ ανάλογα με τθν περίςταςθ 
επιλζγοντασ, όπωσ ο Μενζλαοσ, τον τρόπο που κα εκφραςτϊ 
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 Δξσηήζεηο θαηαλόεζεο θεηκέλνπ 

 

 

1η ερώτηςη: ο Μενζλαοσ  
 

1η απάντηςη 
 

Επζλεξε να εκφραςτεί με 
λόγια  

 

2η απάντηςη 
 

Ζκρυψε τα ςυναιςκιματά 
του  

 

3η απάντηςη 
 

Προςπάκθςε να μθ δείξει 
κακόλου πϊσ ζνιωκε 

 

 

2η ερώτηςη: Μπορϊ να εκφράηω όλα μου τα ςυναιςκιματα; 
 

1η απάντηςη 
 

Ναι.  

2η απάντηςη 
 

Όχι.  

3η απάντηςη 
 

Ίςωσ.  

 

3η ερώτηςη: Δεν χρειάηεται να καταπιζηω αυτό που νιϊκω αλλά  
 

1η απάντηςη 
 

Να επιλζγω πϊσ κζλω να 
το εκφράςω 

 

2η απάντηςη 
 

Να κάνω πωσ δεν νιϊκω 
τίποτα 

 

3η απάντηςη 
 

Να ενεργϊ όπωσ μου 
ζρκει εκείνθ τθ ςτιγμι, 
παρορμθτικά. 

 

 

 

 

 Πϊσ ςου φάνθκε; 
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 Κείκελν 2
εο

  θνηλσληθήο ηζηνξίαο 

 

 

Τα πράγμαηα αλλάζοσν, εσηστώς! 

 
 

Ζ Διέλε    απειπίζηεθε     φηαλ ν Μελέιανο 

αξλήζεθε λα ηελ πηζηέςεη. Ζ επίζθεςε ηνπ Αγγειηνθφξνπ φκσο έθαλε ην 

Μελέιαν λα πηζηέςεη θαη μαλάθεξε ζηελ Διέλε ηε ρακέλε ηεο επηπρία.                                                        

  
Απηφ έγηλε επεηδή ηνπ έδσζε ηελ πιεξνθνξία φηη ην είδσιν ηεο Διέλεο 

αλειήθζε ζηνλ νπξαλφ νκνινγψληαο  φιε ηελ αιήζεηα ζηνπο 

ζπληξφθνπο ηνπ. 

Δίλαη δπλαηφλ θη εγψ ή θάπνηνο θίινο κνπ, λα ληψζνπκε φηη ηα πξάγκαηα 

είλαη ηφζν άζρεκα πνπ δελ ππάξρεη ειπίδα.   

Απηφ φκσο δελ είλαη ε ζσζηφ γηαηί φια κπνξνχλ λα αιιάμνπλ απφ ηε κηα 

ζηηγκή ζηελ άιιε θαη ηε ιχπε λα ηε δηαδερηεί ε ραξά!     

 
 Να κελ ράλνπκε πνηέ ηηο ειπίδεο καο γηαηί θαη νη πην κεγάιεο δπζθνιίεο 

πεξλάλε! 
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 Δξσηήζεηο θαηαλόεζεο θεηκέλνπ 

 

1η ερώτηςη: Η Ελζνθ απελπίςτθκε 
 

1η απάντηςη 
 

Γιατί ο Μενζλαοσ δεν τθν 
ικελε πια 

 

2η απάντηςη 
 

Γιατί ζκανε κακό ςτουσ 
Ζλλθνεσ  

 

3η απάντηςη 
 

Γιατί ο Μενζλαοσ δεν 
ικελε να πιςτζψει ότι 
ιταν θ αλθκινι γυναίκα 
του 

 

 

2η ερώτηςη: Ο αγγελιοφόροσ βοικθςε τθν Ελζνθ  
 

1η απάντηςη 
 

Γιατί είπε ςτο Μενζλαο 
τθν αλικεια 

 

2η απάντηςη 
 

Γιατί ςυμβοφλευςε το 
Μενζλαο να αγαπάει τθ 
γυναίκα του 

 

3η απάντηςη 
 

Γιατί πίεςε το Μενζλαο να 
πιςτζψει τθ γυναίκα του 

 

   
 

 Πϊσ ςου φάνθκε; 

      
 

 

 

 

3η ερώτηςη: Η ελπίδα είναι ζνα ςυναίςκθμα  

1η απάντηςη 
 

Που το νιϊκει δφςκολα ο 
άνκρωποσ. 

 

2η απάντηςη 
 

Το οποίο δεν πρζπει να 
εμπιςτευόμαςτε γιατί 
χάνεται εφκολα  

 

3η απάντηςη 
 

Που αξίηει να κρατάμε 
γιατί όλα ςτθ ηωι μασ  
αλλάηουν  

 

(ελδεηθηηθά παξαηίζεληαη αλσηέξσ δύν από ηηο πέληε θνηλσληθέο ηζηνξίεο πνπ 

ζπλαπνηέιεζαλ ην ΠΔΙΡΑΜΑ κε ηηο αληίζηνηρεο εξσηήζεηο θαηαλόεζεο )  
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