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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Σν ζέκα ηεο έξεπλαο δηεξεπλά ηε δηδαζθαιία ησλ ςπρνθηλεηηθψλ δεμηνηήησλ πξψηκεο 

παξέκβαζεο ζε καζεηή κε ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε ζην Γεληθφ Νεπηαγσγείν. Ζ 

έξεπλα δηεμάγεηαη ζην πεδίν ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο. Οη εξεπλεηηθέο 

ππνζέζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο εζηηάδνπλ ζην θαηά πφζν ε δηδαζθαιία ησλ 

ςπρνθηλεηηθψλ δεμηνηήησλ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ άκβιπλζε ησλ ςπρνθηλεηηθψλ 

δπζθνιηψλ ηνπ καζεηή κε ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε, εάλ ηα ηνρεπκέλα, Αηνκηθά, 

Γηαθνξνπνηεκέλα θαη Δληαμηαθά Πξνγξάκκαηα Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

(ΑΓΔΠΔΑΔ) κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηηο ςπρνθηλεηηθέο δπζθνιίεο ηνπ καζεηή κε 

ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε, θαζψο θαη εάλ ην Δηδηθφ Βνεζεηηθφ Πξνζσπηθφ (ΔΒΠ) 

κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ςπρνθηλεηηθέο δπζθνιίεο ηνπ καζεηή κε ςπρνθηλεηηθή 

θαζπζηέξεζε. Ζ κεζνδνινγία είλαη κεηθηή θαη απνηειείηαη απφ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά 

δεδνκέλα. Ζ νκάδα ζηφρνπ απνηειείηαη απφ ην καζεηή κειέηεο πεξίπησζεο κε 

ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε ζην Γεληθφ Νεπηαγσγείν θαη ηνπο ελήιηθεο πνπ εξγάδνληαη 

ζην ζρνιείν θαη έξρνληαη ζε επαθή καδί ηνπ. Σα πνηνηηθά δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ κέζσ 

ηεο κεζνδνινγίαο ηεο παξαηήξεζεο. Σα εξγαιεία γηα ηηο παξαηεξήζεηο απνηεινχληαη απφ 

ηελ εκπεηξηθή παξαηήξεζε ηνπ καζεηή, ηνπο πίλαθεο ηεο άηππεο παηδαγσγηθήο 

αμηνιφγεζεο - ΛΔΒΓ (Λίζηεο Διέγρνπ Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ), ηνπ ΠΑΠΔΑ (Πιαίζην 

Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο), ηηο παξαηεξήζεηο γηα ηηο γεληθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο (εηήζην, κεληαίν, εβδνκαδηαίν, 

εκεξήζην δηδαθηηθφ πξφγξακκα. Σα πνζνηηθά δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ κέζσ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη πεηξακαηηθήο ζηνρεπκέλεο δηαδηθαζίαο. 

 

Λέμεηο - θιεηδηά: δηδαζθαιία ςπρνθηλεηηθψλ δεμηνηήησλ, πξψηκε παξέκβαζε, 

ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε, ΑΓΔΠΔΑΔ, ΔΒΠ 
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ABSTRACT 

The inquiry is investigating the teaching of early intervention psychomotor skills to 

student with psychomotor retardation in kindergarten. The research is conducted in the 

field of special education. The research hypotheses of this study are focused on whether 

the teaching of psychomotor skills of early intervention can face the student's 

psychomotor difficulties with psychomotor retardation, whether the Targeted 

Individual Structured Integrated Special Education Program (TISISEP) for pupils 

with SEN can effectively support the student's psychomotor difficulties, and whether 

the Special Assistant Staff (SAS) can meet the student's psychomotor difficulties with 

psychomotor retardation. This methodology is mixed and consists of quantitative and 

qualitative data. The target group consists of the student case study with psychomotor 

retardation in a kindergarten and the adults who work in this school and associated with 

him. Qualitative data were collected through observation methodology. The tools of 

observations consist of empirical observation of the student, the tables of the informal 

educational assessment-BSC (Basic Skills Checklists) of the CFSE (Curriculum 

Framework of Special Education), and the comments on general learning difficulties, the 

teaching goals (annual , monthly, weekly, daily teaching program. The quantitative data 

were collected through a questionnaire and a targeted experimental procedure. 

 

Key words: teaching of psychomotor skills, early intervention, psychomotor 

retardation, TISISEP, SAS  
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RIASSUNTO 

L'inchiesta sta indagando l'insegnamento delle abilità psicomotorie di intervento precoce 

per ragazzi con disturbi dello sviluppo nella scuola dell'infanzia. La ricerca è condotta in 

materia di educazione speciale. Le ipotesi di ricerca di questo studio sono focalizzati su se 

l 'insegnamento delle abilità psicomotorie di intervento precoce può contribuire a 

diminuire le difficoltà psicomotorie dello studente con ritardo psicomotorio, e se 

Mirato, Individualo, Strutturato, Inclusive Education Program per i bambini con Bisogni 

Educativi Speciali (MISIEPperBES) possono supportare le difficoltà degli studenti con 

ritardo psicomotorio, e se Il Personale Assistente Speciale (PAS) puo’ confrontare 

adeguatamente le difficoltà psicomotorie dello studente con ritardo psicomotorio 

Questa metodologia è mista e si compone di dati quantitativi e qualitativi. Il target è 

costituito dal caso di studio studente con ritardo psicomotorio in una scuola materna 

generale e gli adulti che lavorano in questa scuola e di associarsi con lui. I dati qualitativi 

sono stati raccolti attraverso la metodologia di osservazione. Gli strumenti di osservazioni 

consistono di osservazione empirica dello studente, le tavole della didattica informale di 

valutazione- LCCB (Liste di Controllo di Competenze Base), del QCES (Quadro 

Curriculum di Educazione Speciale), e i commenti sulla difficoltà generali di 

apprendimento, l'insegnamento obiettivi (annuale, mensile, settimanale i tutti i giorni del 

programma di insegnamento). I dati quantitativi sono stati raccolti attraverso un 

questionario e una procedura sperimentale mirato. 

 

Parole chiave: insegnamento delle abilità psicomotorie, intervento precoce, ritardo 

psicomotorio, MISIEPperBES 
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ΔΑΔ:                Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε 

Μ:                    Μέζε ηηκή 

ΣΑ:                  Σππηθή απφθιηζε 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 
Αθνξκή γηα ηελ ελαζρφιεζή κνπ κε ηα δεηήκαηα ησλ ςπρνθηλεηηθψλ δεμηνηήησλ 

πξψηκεο παξέκβαζεο, ζηάζεθε ε αιιειεπίδξαζε κε έλαλ καζεηή κε ςπρνθηλεηηθή 

θαζπζηέξεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο κνπ άζθεζεο ζηα πιαίζηα ηνπ 

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

δεμηνηήησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε γηα ηε δηαρείξηζε 

πξνβιεκάησλ ζε καζεηέο κε ζχλζεηεο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο 

δπζθνιίεο θαη ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο». Μέζα απφ ηε ζπζηεκαηηθή εκπεηξηθή 

παξαηήξεζε θαη παξέκβαζε ζην καζεηή κε ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε δηαπίζησζα 

φηη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ςπρνθηλεηηθψλ πξνβιεκάησλ ηνπ καζεηή δελ αξθνχλ 

κφλν νη πξνζπάζεηεο ησλ λεπηαγσγψλ θαη ηνπ Δηδηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ, 

αιιά θαη ε ζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο θαη φιεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. 

ε απηφ ην ζεκείν ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο φζνπο ζπλέβαιαλ 

δεκηνπξγηθά ζηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο θαη θπξίσο ηνπο γνλείο κνπ θαη ηελ νηθνγέλεηά κνπ, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

ηνπο καζεηέο θαη ηνπο γνλείο ηνπ γεληθνχ λεπηαγσγείνπ Κξεζηέλσλ θαζψο θαη ηνπο 

θαζεγεηέο Παπαπέηξνπ άββα θαη γηα ηελ πνιχηηκε θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημή 

ηνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
Ο

 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

 
Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δσή θαη ηελ αλζξψπηλε χπαξμε θαηέρεη ε θίλεζε, ε 

αλάπηπμε ηεο νπνίαο απαηηεί ζπληνληζκφ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ κειψλ ηνπ ζψκαηνο 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη θάπνηνο λα ειέγμεη ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη λα θπξηαξρήζεη 

πάλσ ζε απηφ. ηελ πξνζρνιηθή παηδαγσγηθή, ην ζψκα ηνπ παηδηνχ απνηειεί ην κέζν 

γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο νιφπιεπξεο θαη ηζφξξνπεο αλάπηπμήο ηνπ. Ζ ζπλνιηθή 

αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ νινθιεξψλεηαη θαζψο εμειίζζεηαη ην ζψκα ηνπ, εμέιημε πνπ 

επεξεάδεη ηε γλσζηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή δσή ηνπ θαη ελ ζπλερεία θαηά 

πνιχ ηελ αθαδεκατθή ηνπ πνξεία (Δπαγγειηλνχ & Παππά, 2002). Κάζε θηλεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα άιισζηε απαηηεί ηελ θαζνιηθή ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ κε απνηέιεζκα 

νη θηλήζεηο ηνπ λα έρνπλ λνεηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο 

(Zimmer, 2007).  

Ζ δηδαζθαιία ηεο ςπρνθηλεηηθήο αγσγήο βαζίδεηαη ζηα γεληθά αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα ηνπ λεπηαγσγείνπ, δίλνληαο έκθαζε ζηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ησλ 

λεπίσλ, κέζα απφ ηηο ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπο. Απφ ηα απνηειέζκαηα 

ησλ κέρξη ηψξα εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Cooley, Oakman, McNaughton & 

Ryska, 1997; Hamilton, Goodway & Haubensticker, 1999; Karabourniotis, Evaggelinou, 

Tzetzis & Kourtessis, 2002; Rintala, Pienimäki, Ahonen, Cantell & Kooistra, 1998; 

παλάθε, 2008; παλάθε, θνξδίιεο & Βελεηζάλνπ, 2010; Zimmer, Christoforidis, 

Xanthi, Aggeloussis & Kambas, 2008; Venetsanou, Kambas, Sagioti, Giannakidou, 2009) 

πξνθχπηεη φηη ε ςπρνθηλεηηθή αγσγή έρεη επεξγεηηθή επίδξαζε ζηηο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο 

ησλ καζεηψλ θαη ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ άκβιπλζε ησλ ςπρνθηλεηηθψλ δπζθνιηψλ 

θαη ησλ αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ. 

Χζηφζν, νξηζκέλα παηδηά θαζψο αλαπηχζζνληαη, εκθαλίδνπλ ρσξίο λα ππάξρεη 

θαλεξή αηηία δπζθνιίεο ζηνλ ςπρνθηλεηηθφ ηνπο ζπληνληζκφ κεγαιχηεξεο απφ άιια 

ζπλνκήιηθα παηδηά. Οη δπζθνιίεο απηέο ζπρλά ζπλνδεχνληαη απφ καζεζηαθά, 

ζπλαηζζεκαηηθά ή θνηλσληθά πξνβιήκαηα. Οη καζεηέο απηνί γίλνληαη ζχκαηα 

θνηλσληθνχ πεξίγεινπ ή ριεπαζκνχ απφ ηα αδέιθηα ή ηνπο θίινπο ηνπο θαη ζην 

λεπηαγσγείν απνθιείνληαη απφ παηρλίδηα ή αζιήκαηα. Οη εθπαηδεπηηθνί ζπλήζσο 

παξαπνληνχληαη επεηδή νη ζπγθεθξηκέλνη καζεηέο αξγνχλ λα νινθιεξψζνπλ ηε 
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δξαζηεξηφηεηά ηνπο ή γξάθνπλ δπζαλάγλσζηα κε απνηέιεζκα ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο λα ηα απνθιείνπλ απφ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία δίλνληαο ηελ πξνζνρή ηνπο 

ζηα πεξηζζφηεξν ηθαλά παηδηά. Οη γνλείο ησλ παηδηψλ απηψλ, ζπγθξίλνληάο ηα κε ηα 

αδέιθηα ηνπο, δηαθξίλνπλ ζε απηά κηα θηλεηηθή δπζθνιία πνπ ζπρλά δελ μέξνπλ πψο 

λα ηε δηαρεηξηζηνχλ γηα απηφ θαη θαηαιήγνπλ λα απνγνεηεχνληαη θαζψο είραλ άιιεο 

πξνζδνθίεο γηα ην παηδί ηνπο. Σα παηδηά απηά λνεηηθά δελ πζηεξνχλ σζηφζν ε 

έιιεηςε ζπληνληζκνχ ζηηο θηλήζεηο ηνπο είλαη θπξίαξρε. Παξφια απηά, ε θπζηθή ηνπο 

θαηάζηαζε είλαη θαιή, αιιά θηλεηηθά εκθαλίδνληαη λα είλαη αδέμηα (Cratty, 1994; 

Mckinlay, 1988). Δμειηθηηθά, ηα παηδηά απηά είλαη δπλαηφ λα εκθαλίζνπλ θηλεηηθά 

πξνβιήκαηα, ηα νπνία κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηε 

ζρνιηθή ηνπο επίδνζε θαζψο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο. Οη 

ςπρνθηλεηηθέο δπζθνιίεο ελδέρεηαη λα ζπλππάξμνπλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

ζρνιηθνχ ηχπνπ, νη νπνίεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε δεπηεξνγελή ζπλαηζζεκαηηθά 

πξνβιήκαηα ή πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο (Arnheim & Sinclair, 1979; Dussart, 1994; 

Gordon & Mckinlay, 1980; Kaplan & Sadock, 1991; Μαξθνβίηεο & Σδνπξηάδνπ, 

1991). Μαθξνπξφζεζκα, ε έιιεηςε θηλεηηθήο ηθαλφηεηαο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

πξνβιήκαηα ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (Κνπξθνχηαο, 2007; Λελαλάθεο, 2004). Ο Υξεζηάθεο (2011) 

ππνζηεξίδεη φηη ε κε έγθαηξε αληηκεηψπηζε ηεο αλαπηπμηαθήο δηαηαξαρήο 

ζπληνληζκνχ εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ θαη ζηελ ελήιηθε δσή 

εμαηηίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ αηφκσλ, επεξεάδνληαο σζηφζν 

ζνβαξά ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο. 

χκθσλα κε ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ ζην εηδηθφ λεπηαγσγείν πεξηιακβάλνληαη ςπρνθηλεηηθνί ζηφρνη 

θαη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αδξήο θαη ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο, ηεο 

πιεπξίσζεο, ηνπ αληηιεπηηθνθηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ θαη ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ζην 

ρψξν ησλ παηδηψλ κε ΔΔΑ. Φπρνθηλεηηθνί ζηφρνη πεξηιακβάλνληαη θαη ζηα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα γεληθήο αγσγήο, απεπζχλνληαη φκσο ζην ζχλνιν ησλ 

καζεηψλ ρσξίο λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο ΔΔΑ ησλ παηδηψλ ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο. 

Έλα φκσο πνζνζηφ ηνπ γεληθνχ ζρνιηθνχ πιεζπζκνχ παξνπζηάδεη δπζθνιίεο ζηελ 

θίλεζε θαη ελδερνκέλσο ρξεηάδεηαη εμαηνκηθεπκέλε αληηκεηψπηζε γηα λα αλαπηχμεη 

ζην κέγηζην ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ (Buck, 2005; Hamilton et al., 1999).  

χκθσλα κε πιεζψξα εξεπλεηψλ (Boder, 1973; Adler, 1981; Henderson & 

Sugden, 1992; Κνπηζνχθε, 2001; Κακπάο, 2006) ε θηλεηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ 
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πξέπεη λα αμηνινγείηαη πξψηκα πξνθεηκέλνπ αθελφο λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

έγθαηξεο δηνξζσηηθήο παξέκβαζεο αθεηέξνπ λα ππνζηεξίδνληαη ςπρνινγηθά ηα 

παηδηά γηα ηελ πξφιεςε κειινληηθψλ πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ο ζρεδηαζκφο 

θαη ε πινπνίεζε ελφο δηαθνξνπνηεκέλνπ πξνγξάκκαηνο ςπρνθηλεηηθήο αγσγήο 

κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εμέιημε ηνπ παηδηνχ ζπλνιηθά. Σα 

δηαθνξνπνηεκέλα πξνγξάκκαηα ςπρνθηλεηηθήο αγσγήο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί 

πεξηιακβάλνπλ ηελ ελίζρπζε ηεο αληηιεπηηθν-θηλεηηθήο αλάπηπμεο, ηε βειηίσζε ηεο 

ηθαλφηεηαο γξαθήο (Κακπάο, Αγγεινχζεο, Μάληεο, Κηνπκνπξηδφγινπ, & Σαμηιδάξεο 

1999; Ratzon, Efraim, & Bart 2007; παλάθε, 2008; Spanaki, Venetsanou, 

Evaggelinou & Skordilis, 2014; Zimmer et al., 2008 θ.α.), ηελ ελίζρπζε ηεο 

απηνεθηίκεζεο (Σζεξθέδνγινπ, Κνπξηέζεο, & Καςάιαο, 2003; Εέξβαο, 2006; 

Zimmer et al., 2008). Αθφκε, νη Rimmer & Kelly (1989), Rintala, Pienimäki, Ahonen,  

Cantell, & Kooistra (1998) θαη Hamilton, Goodway, & Haubensticker (1999) κειέηεζαλ 

παηδηά κε αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο θαη ρακειή θηλεηηθή επίδνζε ελψ ζηελ ειιεληθή 

βηβιηνγξαθία κε ηνλ ίδην πιεζπζκφ αζρνιήζεθαλ νη Kambas et al., 2002; Αζσλίηνπ, 

2007; παλάθε, 2008; παλάθε, θνξδίιεο & Βελεηζάλνπ, 2010.  

ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία ειάρηζηεο έξεπλεο αλαθέξνληαη ζηελ δηδαζθαιία 

ςπρνθηλεηηθήο αγσγήο πξψηκεο παξέκβαζεο ζε καζεηέο κε ςπρνθηλεηηθή 

θαζπζηέξεζε. ηελ μελφγισζζε βηβιηνγξαθία ππάξρεη έλα πιήζνο εξεπλψλ πνπ 

κειέηεζε ην ζέκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. Πην αλαιπηηθά, νη Kourtessis, Tsigilis, 

Maheridou, Ellinoudis, Kiparissis θαη Kioumourtzoglou (2008) κειέηεζαλ ηελ 

επηξξνή ελφο ζχληνκνπ πξνγξάκκαηνο παηδηψλ κε ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε ζε 

εθπαηδεπηηθνχο πξνζρνιηθήο θαη θπζηθήο αγσγήο. ηελ έξεπλα, ε νπνία δηήξθεζε 3 

εβδνκάδεο, ζπκκεηείραλ 20 λήπηα θαη 20 θαζεγεηέο θπζηθήο αγσγήο, νη νπνίνη 

ρσξίζηεθαλ ηπραία ζε πεηξακαηηθή νκάδα (n=20) θαη νκάδα ειέγρνπ (n=20). Σν 

πξφγξακκα πεξηειάκβαλε 4 δίσξεο δηαιέμεηο θαη 2 ηκήκαηα πξαθηηθήο ηεο ίδηαο 

δηάξθεηαο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θάζε εθπαηδεπηηθφο 

αμηνινγνχζε ηέζζεξηο ςπρνθηλεηηθνχο ηνκείο (ζηάζε παηδηνχ ζε ζηαζεξφ 

πεξηβάιινλ, θίλεζε παηδηνχ ζε ζηαζεξφ πεξηβάιινλ, ζηάζε παηδηνχ ζε 

κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ, θίλεζε παηδηνχ ζε κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ) ησλ 

παηδηψλ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θιίκαθα Movement Assessment Battery (Sugden & 

Sugden, 1991). Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ παηδηψλ πνπ αμηνινγήζεθαλ ήηαλ 160. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη παξαθνινχζεζαλ ην 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα εκθάληζαλ κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο παηδηψλ κε 
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ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε. Γελ βξέζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνζρνιηθήο αγσγήο κέζεο εθπαίδεπζεο θαη θαζεγεηψλ θπζηθήο 

αγσγήο. Αληηζέησο, ε νκάδα ειέγρνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο 

εκθάληζαλ πςειφηεξε ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο απφ ηνπο θαζεγεηέο θπζηθήο αγσγήο. 

Σν πξφγξακκα παξέκβαζεο ελίζρπζε ζεκαληηθά ηελ ηθαλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

λα εληνπίδνπλ ηα παηδηά κε ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε. Ζ ζεκαζία απηήο ηεο 

κειέηεο θαηέδεημε φηη ε εθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηψλ ζην ζρνιείν ζα πξέπεη λα 

είλαη κηα ζπλερήο δηαδηθαζία. 

ηελ έξεπλα ησλ  Karabournioti, Evaggelinou, Tzetzi θαη Kourtessi (2002) 

αμηνινγήζεθαλ νη θηλεηηθέο δεμηφηεηεο 45 παηδηψλ (24 αγφξηα θαη 21 θνξίηζηα) απφ 

ηε Βφξεηα Διιάδα κε ηε θιίκαθα Test of Gross Motor Development (TGMD) 

(Ulrich, 1985). Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε εθηίκεζε ηεο επίδξαζεο ησλ απηφ-

θαζνξηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ αλάπηπμε ησλ ζεκειησδψλ θηλεηηθψλ 

πξνηχπσλ ζηελ πξψηε ζρνιηθή ειηθία. Αμηνινγήζεθαλ 12 θηλεηηθέο ηθαλφηεηεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ επηά δεμηνηήησλ κεηαθίλεζεο (ηξέμηκν, άικα θ.α.) θαη πέληε 

δεμηνηήησλ ρεηξηζκνχ αληηθεηκέλσλ (πέηαγκα, πηάζηκν θ.α.). Σν πείξακα θξάηεζε 12 

εβδνκάδεο θη ε νκάδα ειέγρνπ είρε ζπκκεηνρή ζην πξνηεηλφκελν πξφγξακκα ηνπ 

Τπνπξγείνπ, κε αζθήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηελ αληίιεςε ρψξνπ θαη ρξφλνπ, ηνλ 

νπηηθν-θηλεηηθφ ζπληνληζκφ, ηε ζηαηηθή θαη δπλακηθή ηζνξξνπία θαη ηηο κεηαθηλήζεηο 

ζην ρψξν. Ζ πεηξακαηηθή νκάδα ζπκκεηείρε ζε έλα πξφγξακκα γηα ηελ αλάπηπμε 

θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ κε απμαλφκελν ρξφλν λα αθηεξψλεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

απηφ-θαζνξηζκνχ. Οη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ςπρνθηλεηηθή 

αγσγή πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηεο ζην ζρεδηαζκφ ηεο, ηελ εθαξκνγή ησλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ δεμηνηήησλ 

κεηαθίλεζεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ. 

O Fjortoft (2001) κειέηεζε ηε ζρέζε ζρνιηθνχ παηδφηνπνπ θαη θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο σο πξνο ηελ θηλεηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζηε 

Ννξβεγία. Πην αλαιπηηθά, ρψξηζε καζεηέο θαη καζήηξηεο λεπηαγσγείνπ, 5-7 εηψλ, ζε 

πεηξακαηηθή νκάδα θαη νκάδα ειέγρνπ, νη νπνίεο ζπκκεηείραλ ζε παξεκβαηηθφ 

πξφγξακκα κε ειεχζεξν παηρλίδη γηα ελλέα κήλεο. Ζ νκάδα ειέγρνπ ρξεζηκνπνηνχζε ην 

ρψξν ηεο απιήο κε ην ζρνιηθφ ηεο παηδφηνπν, ελψ ε πεηξακαηηθή νκάδα ρξεζηκνπνηνχζε 

ηνλ εμσηεξηθφ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο είραλ πεξηζζφηεξεο επηινγέο 

δξάζεσλ θαη κεγαιχηεξε αλεμαξηεζία. Σν φξγαλν κέηξεζεο ήηαλ ην ΔYROFIT 

(European Test of Physical Fitness) (Adam, Klissouras, Ravazzolo, Renson, & Tuxworth, 
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1988), πνπ κεηξάεη αδξέο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ 

φηη ην παξεκβαηηθφ πξφγξακκα ζε θπζηθφ πεξηβάιινλ δίλεη πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη αλάπηπμε ησλ ζεκειησδψλ θηλεηηθψλ πξνηχπσλ, ζπγθξηηηθά κε ην 

πξφγξακκα ζηνλ ζρνιηθφ παηδφηνπν πνπ αθνινχζεζε ε νκάδα ειέγρνπ.  Αθφκε, νη 

Rintala, Pienimäki, Ahonen, Cantell θαη Kooistra (1998) ζπλέθξηλαλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα δχν πξνγξακκάησλ ςπρνθηλεηηθήο παξέκβαζεο ζε παηδηά κε 

γισζζηθά θαη θηλεηηθά πξνβιήκαηα. Σα 54 παηδηά ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο: 

πεηξακαηηθή νκάδα θαη νκάδα ειέγρνπ. Ζ πεηξακαηηθή νκάδα έιαβε κέξνο ζε 

πξνζαξκνζκέλν ςπρνθηλεηηθφ πξφγξακκα παξέκβαζεο 10 εβδνκάδσλ, ελψ ε νκάδα 

ειέγρνπ αθνινχζεζε ην πξφγξακκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ηνπ ζρνιείνπ. Καη νη δχν 

νκάδεο ζεκείσζαλ βειηίσζε, αιιά νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα 

παξνπζίαζαλ ζεκαληηθφηεξεο βειηηψζεηο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ νκάδα ειέγρνπ, 

ηδηαίηεξα ζηηο δεμηφηεηεο ηνπ ρεηξηζκνχ αληηθεηκέλσλ ηνπ Test of Gross Motor 

Development (TGMD) (Ulrich, 1985). Άιινη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ε δηδαζθαιία 

θαη αλάπηπμε ησλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ κέζσ ηεο ςπρνθηλεηηθήο αιιά θαη ηεο 

κνπζηθνθηλεηηθήο αγσγήο βνεζά ην παηδί λα πξνζεγγίζεη ηελ θηλεηηθφηεηά ηνπ νιηζηηθά 

(Σξνχιε, 2008) θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ε θίλεζε θαίλεηαη λα είλαη κηα κνξθή αγσγήο κε 

ηδηαίηεξε αμία, θαζψο ζπκβάιιεη ζηελ θηλεηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ κέζσ ηεο 

ζχκπξαμεο θαη άιισλ ηνκέσλ, ςπρηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ (Karageorghis & Terry, 1997). 

Παξάιιεια, νη Tang, Yao θαη Zheng (1994) ζε έξεπλά ηνπο δηαπίζησζαλ φηη κέζσ 

ησλ ςπρνθηλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ππήξρε ζεκαληηθή βειηίσζε ζηελ επηζεηηθφηεηα, 

απνηειεζκαηηθή ελίζρπζε ηεο απηνέθθξαζεο θαη απψζεζε αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, 

φπσο ε ζχγρπζε θαη ν ζπκφο. Δπίζεο, ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θάλεθε κεηαηξνπή ησλ 

αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ζε δεκηνπξγηθέο εκπεηξίεο, αχμεζε ηεο ηθαλφηεηαο 

επηθνηλσλίαο, κείσζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηεο απνκφλσζεο θαη αχμεζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο γηα εμσηεξηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σέινο, Οη Zimmer, Christoforidis, Xanthi, 

Aggeloussis θαη Kambas (2008) κειέηεζαλ ηελ επίδξαζε ελφο ςπρνθηλεηηθνχ 

παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηελ θηλεηηθή επίδνζε 233 παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο, 

απφ ηε βνξεηναλαηνιηθή Διιάδα, ηα νπνία δελ εληνπίζηεθαλ λα έρνπλ λεπξνινγηθά ή 

θηλεηηθά πξνβιήκαηα. Σν πξφγξακκα ππνζηεξηδφηαλ απφ δξαζηεξηφηεηεο θηλαηζζεηηθήο 

ζπλεηδεηνπνίεζεο, θαζψο θαη θαηάθηεζεο ηνπ ρψξνπ, ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο θαηεχζπλζεο 

θαη εζηηάζηεθε ζηελ αχμεζε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηεο απηνπεπνίζεζεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Σν παξαπάλσ ςπρνθηλεηηθφ πξφγξακκα ζηεξίρηεθε ζηελ ςπρνθηλεηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο Zimmer (2007), σο κεζνδνινγηθφ εξγαιείν. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλάο ηνπο έδεημαλ ζεκαληηθή επίδξαζε ηνπ παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Οη 
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εξεπλεηέο ππνζηήξημαλ φηη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ςπρνθηλεηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο πνπ ην θαηέζηεζαλ ειθπζηηθφ γηα ηα παηδηά, ήηαλ αθελφο ην γεγνλφο φηη 

κπνξνχζαλ λα απνθαζίζνπλ γηα ην είδνο θαη ηνλ ηξφπν ησλ θαζεκεξηλψλ θηλεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ αθεηέξνπ ε επειημία ηνπ πξνγξάκκαηνο ε νπνία ζέβεηαη ηα αηνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ. Δλ ηέιεη, ην γεγνλφο φηη ην πξφγξακκα απηφ ζηεξίρηεθε 

ζηελ απηνεθηίκεζε, ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηελ απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηα, ην θαζηζηά 

πξνηηκφηεξν απφ άιιεο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο (Zimmer et al., 2008). Σειηθά, ζην 

άξζξν ησλ Rose, Howley, Fergusson θαη Jament (2009) ηνλίδεηαη ην γεγνλφο φηη ε 

δηαρείξηζε ησλ καζεηψλ κε ζχλζεηεο αλάγθεο ζα παξακείλεη αλεπαξθήο εάλ δελ ππάξμεη 

θαζνδήγεζε γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ αηφκσλ απηψλ ζηα ζρνιεία. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

αλαγλσξηζηεί φηη ε δηαρείξηζε ησλ αηφκσλ απηψλ είλαη πην πηζαλφ λα είλαη πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθή φηαλ εθαξκφδεηαη κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε. Γηα απηφ νη πξνζπάζεηεο 

γηα ηελ εμαζθάιηζε θαιήο ζπλαηζζεκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο πξέπεη λα απεπζχλνληαη 

φρη κφλν ζηηο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ αιιά θαη ζηνπο νηθνγελεηαθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο 

παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ κηα αξλεηηθή επίπησζε. 

Αθφκε, νη Missiuna, Rivard θαη Pollock (2004), πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ηηο 

ςπρνθηλεηηθέο δπζθνιίεο ησλ λεπίσλ, ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ εθαξκνζκέλε ζηξαηεγηθή 

MATCH ζε έλα θνηλφ πξφβιεκα ηνπ λεπηαγσγείνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή 

απνδείρηεθε φηη κπνξεί λα βνεζήζεη ηα παηδηά λα αληαπεμέιζνπλ ζην καζεζηαθφ 

πεξηβάιινλ κε έλαλ ηξφπν πνπ ελζαξξχλεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηε 

ζπκκεηνρή. Οη εθπαηδεπηηθνί κε βάζε ηελ παξαπάλσ ζηξαηεγηθή, κπνξνχλ λα 

ηξνπνπνηήζνπλ θαη λα πξνζαξκφζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηάμεο πξνθεηκέλνπ λα 

επηηξέςνπλ ζηα παηδηά κε ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο 

ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο δίλνληαο ιηγφηεξε έκθαζε ζηηο θηλεηηθέο νδεγίεο απηψλ 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη εξεπλεηέο ζην πξφγξακκά ηνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο 

ησλ παηδηψλ αθνινχζεζαλ κηα ζεηξά απφ πέληε δηαδηθαζίεο: ηξνπνπνίεζε ησλ 

πξνζδνθηψλ ρξεζηκνπνηψληαο ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο, δηδαζθαιία ζηξαηεγηθψλ γηα 

παηδηά κε ΔΔΑ, νη νπνίεο είλαη ρξήζηκεο θαη γηα καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο, αιιαγή ηνπ 

πεξηβάιινληνο – ηξνπνπνίεζε πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

επίδνζε ησλ λεπίσλ θαη ηέινο βνήζεηα κέζα απφ θαηαλφεζε ηεο θχζεο ηνπ πξνβιήκαηνο 

ησλ παηδηψλ κε ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε.  

Σέινο, νη Rivard, Missuna, Hanna θαη Wishart (2007) κειέηεζαλ ηηο αληηιήςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο ςπρνθηλεηηθέο δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ κε ςπρνθηλεηηθή 

θαζπζηέξεζε. πγθεθξηκέλα, ζηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 100 παηδηά ειηθίαο 6-9 εηψλ θαη 

47 εθπαηδεπηηθνί. Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε πεξηειάκβαλε ηε κειέηε πεξίπησζεο 
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ππνζεηηθψλ ζελαξίσλ, ηα νπνία πεηξακαηηθά επεξεάδνπλ ηνπο παξάγνληεο ηνπ θχινπ ηνπ 

παηδηνχ (αξζεληθφ/ζειπθφ), ηε ζπκπεξηθνξά (δηαζπαζηηθή/κε δηαζπαζηηθή) θαη ην είδνο 

ηνπ ςπρνθηλεηηθνχ πξνβιήκαηνο (ιεπηή θηλεηηθφηεηα/αδξή θηλεηηθφηεηα). 

Αλαιπηηθφηεξα, ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο δφζεθαλ δπν ζελάξηα κειεηψλ πεξίπησζεο ηνπ 

ίδηνπ θχινπ (πνπ πνηθίιιεη αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά) θαη αμηνινγήζεθε αθελφο ν 

βαζκφο αλαθνξάο ησλ ςπρνθηλεηηθψλ δπζθνιηψλ ησλ καζεηψλ αθεηέξνπ πφζν 

ζεκαληηθφ ζεψξεζαλ φηη είλαη γηα ην παηδί λα δερηεί ζηνρεπκέλε παξέκβαζε γηα ηηο 

ςπρνθηλεηηθέο ηνπ δπζθνιίεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαλέξσζαλ φηη ε επίδξαζε 

ηνπ θχινπ ηνπ παηδηνχ ζε ζρέζε κε ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εμαξηάηαη απφ ηνλ 

ηχπν ηνπ ςπρνθηλεηηθνχ πξνβιήκαηνο. Δλψ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ είρε νξηαθή 

επίδξαζε ζηελ αληίιεςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη εθπαηδεπηηθνί πεξηέξγσο θάλεθε λα 

αλαγλσξίδνπλ ηα ςπρνθηλεηηθά πξνβιήκαηα κφλν ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηεο 

δηαζπαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Σειηθά, ην είδνο ηνπ ςπρνθηλεηηθνχ πξνβιήκαηνο επεξέαζε 

επίζεο ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ ιίγεο 

αλαθνξέο γηα ηε δηδαζθαιία ςπρνθηλεηηθψλ δεμηνηήησλ πξψηκεο παξέκβαζεο ζε 

καζεηέο κε ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε. θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα 

δηεξεπλήζεη ηφζν ζε ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε πξαθηηθφ πιαίζην ηε δηδαζθαιία 

ςπρνθηλεηηθψλ δεμηνηήησλ πξψηκεο παξέκβαζεο ζε παηδηά κε αλαπηπμηαθέο 

δηαηαξαρέο. πγθεθξηκέλα κειεηάηαη ε δηδαζθαιία ςπρνθηλεηηθψλ δεμηνηήησλ 

πξψηκεο παξέκβαζεο ζε καζεηή κε ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε. Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο έγθεηηαη ζηελ έιιεηςε πξνγξακκάησλ ςπρνθηλεηηθψλ δεμηνηήησλ 

πξψηκεο παξέκβαζε ζην λεπηαγσγείν γηα καζεηέο κε ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε. 

Όπσο πξνέθπςε απφ ηελ παξαπάλσ βηβιηνγξαθία, ζεσξήζεθε απαξαίηεηε ε 

δεκηνπξγία ελφο πξνγξάκκαηνο πξψηκσλ ςπρνθηλεηηθψλ δεμηνηήησλ, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ηφζν δηδαζθαιία ςπρνθηλεηηθψλ δεμηνηήησλ πξψηκεο παξέκβαζεο φζν 

γλσζηηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. Ο ζρεκαηηζκφο ησλ 

εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θαη ππνζέζεσλ πξνέθπςε κέζα απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο θαη ζπγθεθξηκέλα πεξηιακβάλεη:  

1. Ζ δηδαζθαιία ησλ ςπρνθηλεηηθψλ δεμηνηήησλ πξψηκεο παξέκβαζεο κπνξεί λα 

ζπκβάιιεη ζηελ άκβιπλζε ησλ ςπρνθηλεηηθψλ δπζθνιηψλ ηνπ καζεηή κε 

ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε. 
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2. Σα ηνρεπκέλα, Αηνκηθά, Γηαθνξνπνηεκέλα θαη Δληαμηαθά Πξνγξάκκαηα 

Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (ΑΓΔΠΔΑΔ) κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ 

ηηο ςπρνθηλεηηθέο δπζθνιίεο ηνπ καζεηή κε ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε. 

3. Σν Δηδηθφ Βνεζεηηθφ Πξνζσπηθφ (Δ.Β.Π.) κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

ςπρνθηλεηηθέο δπζθνιίεο ηνπ καζεηή κε ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
Ο

 

ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Ζ ζχγρξνλε παηδαγσγηθή εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηελ έληαμε ησλ βησκάησλ 

ζηε ζρνιηθή δσή, ζηελ ελίζρπζε ησλ επηθνηλσληαθψλ δηαδηθαζηψλ, ζηελ απηνλνκία, 

ηελ αηνκηθφηεηα, ηελ νκαδηθφηεηα θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα, επηβεβαηψλνληαο ηελ 

αλάγθε γηα ζχλζεζε ηερληθψλ θαη κεζνδνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζε ζρέζε κε ηε 

δηδαζθαιία, κέζα απφ ηελ νπνία ηα παηδηά ζα κπνξνχλ λα αληινχλ εκπεηξίεο απφ ην 

πεξηβάιινλ ηνπο θαη ηηο θαηαζηάζεηο πνπ βηψλνπλ κέζα ζε απηφ (Υξπζαθίδεο, 2000).  

ηα πιαίζηα απηά ε κάζεζε δελ λνείηαη κνλάρα σο δηαδηθαζία κεηάδνζεο γλψζεσλ 

αιιά σο κηα αιιειεπίδξαζε ηνπ αηφκνπ κε ην πεξηβάιινλ θαη ηα γεγνλφηα πνπ 

ζπκβαίλνπλ κέζα ζε απηφ. Ο ξφινο ησλ πξψηκσλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ ζην 

λεπηαγσγείν έγθεηηαη ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηψλ γηα απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε 

ηφζν παξνληηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο δσήο φζν θαη πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ ζην κέιινλ. Οη ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο ζεσξίεο 

ιακβάλνπλ ππφςε θαη αμηνπνηνχλ ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο ησλ καζεηψλ ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία. Οη επηθνηλσληαθέο παηδαγσγηθέο νη νπνίεο έρνπλ εληαρζεί ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ζην πξφγξακκα ηνπ λεπηαγσγείνπ, δίλνπλ έκθαζε ζην ζψκα θαη 

ηελ θίλεζε ηνπ παηδηνχ, κέζα απφ ςπρνθηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζπκβνιηθφ 

παηρλίδη, έθθξαζε, ρνξφ, δξακαηνπνίεζε θαη άιιεο βησκαηηθέο πξνζεγγίζεηο. Ο 

επηδησθφκελνο ζηφρνο φισλ ησλ παξαπάλσ δξαζηεξηνηήησλ δελ είλαη κφλν ε θίλεζε, 

ε εμέιημε θαη ε επηθνηλσλία ηνπ ζψκαηνο ή ην παηρλίδη. ην πιαίζην ησλ επηδηψμεσλ 

ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (ΑΠ) θαη ην Γηαζεκαηηθνχ Δληαίνπ 

Πιαηζίνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ λεπηαγσγείνπ (ΓΔΠΠ) (2003), ην ζψκα ηνπ 

παηδηνχ απνηειεί ην κέζν πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί ηφζν ε εζσηεξηθή ηνπ εηθφλα 

φζν θαη ηα γλσζηηθά ζρήκαηα.  

Ζ εμέιημε ηνπ ζψκαηνο θαη ηεο εζσηεξηθήο απηνεηθφλαο ζε ζρέζε κε ην 

πεξηβάιινλ είλαη θαζνξηζηηθά γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ απηνειέγρνπ, ηεο 

απηνθπξηαξρίαο θαη ηεο απηνπεπνίζεζεο ηνπ παηδηνχ. Ζ ζχγρξνλε παηδαγσγηθή 

πξαθηηθή, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηηο παξαπάλσ αξρέο εθαξκφδεη ςπρνθηλεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ σο ζηφρν έρνπλ ηελ απζφξκεηε έθθξαζε ηνπ λεπίνπ θαη ηε 
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ζπλαηζζεκαηηθή απνθφξηηζή ηνπ. Άιισζηε, ην παηρλίδη θαη ε θίλεζε εθηφο απφ 

βαζηθέο κνξθέο δξάζεο ηνπ παηδηνχ απνηεινχλ θαη ζεκειηψδε κέζα απφθηεζεο 

εκπεηξηψλ, έθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο. Σα παηδηά ρξεζηκνπνηψληαο ην ζψκα ηνπο 

απνθηνχλ ειεπζεξία θηλήζεσλ, γισζζηθή έθθξαζε, ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο δηάθνξσλ 

πιηθψλ, απζφξκεηε ζπκκεηνρή ζε παηρλίδηα ξφισλ θ.α. Ζ ςπρνθηλεηηθή βαζίδεη ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ παηρληδηψλ θαη ησλ θηλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο παξαπάλσ 

αξρέο (Zimmer, 2007). χκθσλα κε ηελ Μπνπξλέιε (2002) ε ςπρνθηλεηηθή αγσγή 

βνεζά αθελφο ζηελ αλάπηπμε ςπρνθηλεηηθψλ δεμηνηήησλ (αδξή θίλεζε, αληίιεςε 

ρψξνπ θαη ρξφλνπ, ζπληνληζκφο θηλήζεσλ, ακθηπιεπξηθφηεηα), ε εμέιημε ησλ νπνίσλ 

θαζνξίδεη ην βαζκφ έληαμεο θαη θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ παηδηνχ αθεηέξνπ ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ζχλζεησλ γλσζηηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

δπζθνιηψλ ηνπο. 

 

2.1. Φπρνθηλεηηθή αλάπηπμε 

Σν παηδί απφ πνιχ κηθξφ έρεη ηελ επηζπκία λα θάλεη θάηη κφλν ηνπ, λα βνεζήζεη 

ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα γίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν αλεμάξηεην θαη απηφλνκν. Σν παηδί 

πξνζπαζεί λα απνθηήζεη ηθαλφηεηεο θαη ε πξνζπάζεηα απηή γηα απηνλνκία θαη 

αλεμαξηεζία απνηειεί έλα νπζηαζηηθφ θίλεηξν ηεο παηδηθήο εμέιημεο (Zimmer, 2007). 

Ζ ηάζε ηνπ παηδηνχ γηα αλεμαξηεζία εθθξάδεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ θαη ζηελ 

αλάγθε ηνπ γηα δεκηνπξγία. Σν παηδί είλαη έλα δεκηνπξγηθφ νλ, πνπ αγσλίδεηαη 

ελεξγά γηα ηελ απηνπξαγκάησζή ηνπ. χκθσλα κε ηνλ Κξνπζηαιάθε (2003) ε 

ςπρνθηλεηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ απνηειεί κηα δπλακηθή εμέιημε πνπ ζπλίζηαηαη 

απφ πνιιέο δηεξγαζίεο θαη ιεηηνπξγίεο. Ζ ςπρνθηλεηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ 

ζπλδέεηαη κε φιε ηνπ ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ζπζρεηίδεηαη κε ηελ θηλεηηθή, 

γισζζηθή, εθθξαζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Απηφο ν 

κεραληζκφο βνεζά ην παηδί λα ζπλεηδεηνπνηήζεη θαη λα θαηαιάβεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζψκαηφο ηνπ, λα έξρεηαη ζε επαθή θαη επηθνηλσλία κε ην πεξηβάιινλ, λα εμεξεπλά 

ηνλ θφζκν γχξσ ηνπ, λα δέρεηαη θαη λα βηψλεη εκπεηξίεο θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζηνλ 

θφζκν πνπ ην πεξηβάιιεη.  

Οη Kirby, Sugden & Edwards (2010) αλαθέξνπλ φηη ε θίλεζε απνηειεί κηα 

ζεκειηψδε δηαδηθαζία γηα θάζε παηδί ζε πάξα πνιινχο ηνκείο ηεο δσήο φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζηνλ ηνκέα ηεο απηνεμππεξέηεζεο, δειαδή ηε ζίηηζε, ην ληχζηκν, ην 

πιχζηκν, αιιά θαη ζηελ ηάμε ζε δξαζηεξηφηεηεο φπσο ην γξάςηκν θαη ε δσγξαθηθή, 
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ζηηο εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηελ παηδηθή ραξά παίδνληαο παηρλίδηα κε 

άιινπο. Ζ πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ απνθηά κε θπζηθφ ηξφπν απηέο ηηο θηλεηηθέο 

ηθαλφηεηεο πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα αληηκεησπίδνπλ επαξθψο απηέο ηηο θηλεηηθέο 

πξνθιήζεηο, φκσο γηα νξηζκέλα παηδηά απηέο νη ηθαλφηεηεο παξακέλνπλ κηα 

ζεκαληηθή δπζθνιία. Σν έιιεηκκα απηφ νδεγεί ζε έλα επηδήκην απνηέιεζκα φζνλ 

αθνξά ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο θαη/ή ηελ αθαδεκατθή επίδνζε. Σέινο, νη 

εξεπλεηέο ηνπ άξζξνπ απηνχ απνδεηθλχνπλ ηελ πνιπδηάζηαηε θαη 

απνθαηεγνξηνπνηεκέλε θχζε ησλ ειιεηκκάησλ απηψλ. χκθσλα κε ηνλ Υξεζηάθε 

(2011) εθηφο απφ ηα παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ εκθαλείο θηλεηηθέο δπζθνιίεο ιφγσ 

βιάβεο ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο αλάινγεο ζχλζεηεο δπζθνιίεο θαη 

πξνβιήκαηα ζηελ ςπρνθηλεηηθή ηνπο αλάπηπμε κπνξεί λα έρνπλ θαη παηδηά κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο, κε πξνβιήκαηα φξαζεο, κε απηηζκφ, κε λνεηηθή πζηέξεζε 

θιπ. Ο Σξαπιφο (1998) επηζήκαλε ηηο βαζηθέο δνκέο ηεο ςπρνθηλεηηθήο αλάπηπμεο 

ησλ παηδηψλ αλαιχνληαο ηα ζέκαηα ηεο ζσκαηηθήο αλάπηπμεο θαη σξίκαλζεο, ηεο 

γλψζεο ηνπ ζψκαηνο, ηνπ ειέγρνπ ηνπ ζψκαηνο (θηλεηηθά πξφηππα), ηνπ 

νπηηθνθηλαηζζεηηθνχ ζπληνληζκνχ, ηνπ ειέγρνπ ηεο θίλεζεο κε ηα ρέξηα (ζρέδην θαη 

γξαθή), ηεο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ θαη ηεο αλαηξνθνδφηεζεο θαη θηλεηηθήο 

κάζεζεο παηδηψλ ειηθίαο δχν κέρξη επηά ρξφλσλ. Ζ ςπρνθηλεηηθή ηθαλφηεηα 

ζχκθσλα κε ηνλ ίδην νξίδεηαη σο ε δπλαηφηεηα πνπ έρεη ην άηνκν λα εθηειεί 

θηλεηηθέο δεμηφηεηεο κε κέγηζην βαζκφ βεβαηφηεηαο, θαηαλαιψλνληαο ηελ ειάρηζηε 

δπλαηή ελέξγεηα ζε φζν ην δπλαηφ κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

ην Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ Δηδηθήο Αγσγήο (Γξνζηλνχ θαη ζπλ., 2009) νη Hughes, 

Walter, Branwhite, Howlin et al., Koegel & Koegel θαη Καιαληδήο αλαθέξνπλ φηη ε 

γλψζε ηνπ ζψκαηνο θαη ν ζπληνληζκφο ησλ θηλήζεσλ ησλ κειψλ ηνπ είλαη κηα 

θαζνξηζηηθή γηα ηελ αλάπηπμε γλσζηηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ. Ζ αλαγλψξηζε ηνπ ζψκαηνο ηνπ παηδηνχ ζπλεπάγεηαη ηελ επηθνηλσλία κε 

ηε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο θαη ηελ θνηλσληθή πξνζαξκνγή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. Ζ 

ςπρνθηλεηηθή εηθφλα ηνπ παηδηνχ ζπλίζηαηαη απφ ηε ζσκαηνγλσζία θαη ην 

ζπληνληζκφ ησλ θηλήζεσλ ηνπ. Ζ επαξθήο αλάπηπμε ησλ παξαπάλσ απνηειεί βαζηθή 

πξνυπφζεζε γηα ηε καζεζηαθή εηνηκφηεηα θαη ηελ θαηάθηεζε ησλ βαζηθψλ 

αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ φπσο απηέο ηεο αλάγλσζεο, ηεο γξαθήο θαη ησλ 

καζεκαηηθψλ. Αλάκεζα ζηηο θχξηεο επηδηψμεηο ηνπ ΠΑΠΔΑ αιιά θαη θάζε άιινπ 

πξνγξάκκαηνο πξψηκεο παξέκβαζεο είλαη ηφζν ε καζεζηαθή εηνηκφηεηα ησλ λεπίσλ 

φζν θαη ε γλσζηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή ηνπο αλάπηπμε θαη εμέιημε. ην 
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Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ Δηδηθήο Αγσγήο (Γξνζηλνχ θαη ζπλ., 2009) κηα απφ ηηο 

ηέζζεξηο πεξηνρέο ηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο είλαη θαη ε πεξηνρή ηεο 

ςπρνθηλεηηθφηεηαο. Οη επηκέξνπο ελφηεηεο ηεο πεξηνρήο απηήο πεξηιακβάλνπλ ηελ 

αδξή θαη ιεπηή θηλεηηθφηεηα, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζην ρψξν, ην ξπζκφ θαη ην ρξφλν 

θαη ηελ πιεπξίσζε. Οη εθπαηδεπηηθνί κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο 

κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ην παηδί λα αλαθαιχςεη ην ζψκα ηνπ, λα κάζεη λα εθηειεί 

απιέο ή ζχλζεηεο θηλήζεηο φπσο ην πεξπάηεκα, ην ηξέμηκν θαη λα εθθξάδεηαη 

δεκηνπξγηθά κέζσ ηεο κνπζηθνθηλεηηθήο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί απηφλνκν θαη 

απνηειεζκαηηθφ ηφζν ην ίδην φζν θαη ε καζεζηαθή δηαδηθαζία. πγθεθξηκέλα κέζα 

απφ ην ΠΑΠΔΑ επηδηψθεηαη ην παηδί λα κπνξεί λα εθηειεί κε αθξίβεηα θηλήζεηο 

γεληθήο θαη ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο, λα πξνζαλαηνιίδεηαη βησκαηηθά ζην ρψξν, λα 

γλσξίδεη ην ξπζκφ θαη ην ρξφλν θαη λα ζηαζεξνπνηήζεη ηελ πιεπξίσζή ηνπ. Σέινο, νη 

Kirby, Sugden, & Edwards (2010) ηνλίδνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ θηλήζεσλ ελφο παηδηνχ, ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηελ θίλεζε, ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθηέιεζε ζε θάζε θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ψζηε λα θξίλεηαη 

αλαιφγσο ν βαζκφο δπζθνιίαο ζε θάζε πεξηνρή. Σν παξαπάλσ ηζρχεη θαη ζηε 

δηδαδηθαζία ηεο παξέκβαζεο φπνπ είλαη απαξαίηεην λα ιεθζνχλ ππφςε νη 

πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ επηηπρία ή ηελ 

απνηπρία ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα. 

 

2.1.1. Φπρνθηλεηηθόηεηα  

Ζ πεξηνρή ηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο 

ηνπ βηβιίνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο (Γξνζηλνχ θαη ζπλ., 

2009) φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ πεξηιακβάλεη ηηο ελφηεηεο ηεο αδξήο/γεληθήο 

θαη ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο, ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ζην ρψξν, ηνπ ξπζκνχ θαη ηνπ 

ρξφλνπ θαζψο θαη ηεο ακθηπιεπξηθφηεηαο/πιεπξίσζεο. ηελ πεξηνρή ηεο 

ςπρνθηλεηηθφηεηαο, ε επηκέξνπο ελφηεηα ηεο αδξήο/γεληθή θαη ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο 

ζηνρεχεη ζην λα κάζεη ην παηδί λα εθηειεί θηλήζεηο γεληθήο θηλεηηθφηεηαο, λα 

απηνεμππεξεηείηαη, λα θξνληίδεη ηελ αηνκηθή ηνπ θαζαξηφηεηα, λα θαζαξίδεη ηα 

αληηθείκελα πνπ ρξεζηκνπνηεί, λα αλαπηχμεη δεμηφηεηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο, λα 

ζπληνλίδεη ηηο θηλήζεηο ηνπ θαη λα θάλεη θνιιάδ κε δηάθνξα πιηθά ζχκθσλα κε 

νδεγίεο. Δθηειψληαο ην παηδί θηλήζεηο αδξήο/γεληθήο θηλεηηθφηεηαο κπνξεί θηλεί ην 

ζψκα ηνπ ζπλεηδεηά ζην ρψξν, λα πεξπαηάεη, λα ηξέρεη, λα πεδάεη, λα ζέξλεηαη, λα 
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θνιπκπάεη, λα θηλεί ξπζκηθά ηα ρέξηα ηνπ, λα αλεβνθαηεβαίλεη ζθάια, λα ηζνξξνπεί, 

λα ζθχβεη θαη λα αλνηγνθιείλεη κέξε ηνπ ζψκαηφο ηνπ. Αθφκε, κπνξεί λα κάζεη λα 

απηνεμππεξεηείηαη ζην ληχζηκν, ζην λα αλεβάδεη θαη λα θαηεβάδεη ην θεξκνπάξ, λα 

κπνξεί λα θνπκπψλεη θαη λα μεθνπκπψλεη, λα δέλεη ηα θνξδφληα, λα θνξάεη θαη λα 

βγάδεη ηα ξνχρα ηνπ, λα αλνίγεη ην κπνπθάιη, λα πίλεη πγξά θαη ρπκνχο κε ην 

θαιακάθη. Αλαθνξηθά κε ηελ πγηεηλή θαη θξνληίδα ηνπ ζψκαηνο, ην παηδί κπνξεί λα 

εθπαηδεπηεί ζην πιχζηκν θαη ην ζθνχπηζκα ησλ κειψλ ηνπ ζψκαηφο ηνπ θαη ηνλ 

θαζαξηζκφ απηψλ. Σν παηδί καζαίλεη παξάιιεια ην πιχζηκν θαη ην ζθνχπηζκα 

αληηθεηκέλσλ ή ηνλ θαζαξηζκφ ηεο θνπδίλαο. Μέζσ ηεο δεμηφηεηαο ηεο ιεπηήο 

θηλεηηθφηεηαο ζην ζρνιείν, ην παηδί εμαζθείηαη ζην λα θφβεη, λα δπκψλεη, λα πιάζεη, λα 

θηηάρλεη θνιιάδ θφβνληαο θαη θνιιψληαο δηάθνξα πιηθά πάλσ ζην ραξηί θαη 

ζρεκαηίδνληαο δηάθνξα ζρέδηα, εηθφλεο ή θαη αλζξψπνπο. Σέινο, ην παηδί 

πξνεηνηκάδεηαη γηα ηνλ νπηηθνθηλεηηθφ ζπληνληζκφ πηάλνληαο κε αθξίβεηα 

αληηθείκελα, δείρλνληαο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε πάλσ ζε δηάθνξεο επηθάλεηεο, 

θξεκψληαο αληηθείκελα, πιέθνληαο, θεληψληαο θαη ξάβνληαο. 

Ζ επηκέξνπο ελφηεηα ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ζην ρψξν ζηνρεχεη ζην λα κάζεη ην 

παηδί λα νξίδεη ηε ζέζε ηνπ ζην ρψξν, λα πξνζαλαηνιίδεηαη ζην ρψξν κε ηε βνήζεηα 

ησλ αληηθεηκέλσλ, λα εθηειεί θηλήζεηο πξνζαλαηνιηζκνχ κε ηε βνήζεηα 

παηδαγσγηθνχ πιηθνχ, λα εθηειεί δηαδξνκέο κε ηε βνήζεηα παηρληδηψλ, λα εθηειεί 

δηαδξνκέο κε πξαγκαηηθέο κεηαθηλήζεηο, λα ηαθηνπνηεί ηα αληηθείκελα θαη ην ρψξν 

ηνπ θαη λα εθηειεί κνπζηθνρνξεπηηθέο θηλήζεηο πξνζαλαηνιηζκνχ ζην ρψξν. Ο 

πξνζαλαηνιηζκφο ζην ρψξν κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε βνήζεηα δηάθνξσλ 

παηρληδηψλ θαη αληθεηκέλσλ φπσο παδι, ζηεθάληα, ιαβχξηλζνη, κπάιεο. πγρξφλσο 

είλαη ζεκαληηθφ ην παηδί λα εθπαηδεχεηαη ζηελ εθηέιεζε δηαδξνκψλ κε πξαγκαηηθέο 

θηλήζεηο ηεξψληαο ην θψδηθα νδηθήο θπθινθνξίαο. Ζ ηαθηνπνίεζε ησλ πξνζσπηθψλ 

αληηθεηκέλσλ ηνπ παηδηνχ ζην ρψξν απνηειεί επίζεο κηα απφ ηηο δεμηφηεηεο πνπ 

κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ ζηελ ελφηεηα ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ζην ρψξν. Αθφκε θαη κε 

ηε ζπλνδεία κνπζηθήο ην παηδί κπνξεί λα κάζεη λα εθηειεί θηλήζεηο θαη λα ρνξεχεη ή 

λα παίδεη δηάθνξα παηρλίδηα (Γξνζηλνχ θαη ζπλ., 2009).  

ηελ ελφηεηα ηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο, ε ελφηεηα ηνπ ξπζκνχ θαη ηνπ ρξφλνπ 

επηδηψθεη λα κάζεη ην παηδί λα αληηιακβάλεηαη ην ξπζκφ, λα εθηειεί ξπζκηθέο 

θηλήζεηο, λα γλσξίδεη ην ρξφλν, λα ιέεη ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο, λα ιέεη ηνπο κήλεο 

θαη ηηο επνρέο ηνπ έηνπο θαη ηέινο λα γλσξίδεη ηελ ψξα.  Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πινπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ηεο εθκάζεζεο ηεο ελφηεηαο ηνπ ξπζκνχ θαη ηνπ ρξφλνπ 
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πεξηιακβάλνπλ ηελ αληίιεςε ηνπ ξπζκνχ παξαθνινπζψληαο θπζηθνχο ήρνπο κε 

θιεηζηά κάηηα θαη παξαθνινπζψληαο ην ζθπγκφ κε ην ρέξη ηνπ, ηελ εθηέιεζε 

ξπζκηθψλ θηλήζεσλ πεξηζηξνθήο κε άμνλα ην ζψκα ηνπ παηδηνχ, ηελ νινθιήξσζε 

δηαδξνκψλ κε δηαθνξεηηθέο ηαρχηεηεο θαη κε ηε ζπλνδεία νξγάλσλ. Σν παηδί 

επηδηψθεηαη αθφκε λα εθπαηδεπηεί ζηε γλψζε ηνπ ρξφλνπ νξίδνληαο ρξνληθά ζεκεία 

ηεο εκέξαο, λα γλσξίδεη ηηο εκέξεο, ηνπο κήλεο ηνπ έηνπο, ηηο επνρέο κε ηε ζεηξά ή κε 

ηπραία ζεηξά θαη λα ζπλδέεη γεγνλφηα κε ηελ επνρή ηνπ ρξφλνπ. Μπνξεί παξάιιεια 

ζηα πιαίζηα ηεο δεμηφηεηαο ηνπ ξπζκνχ θαη ηνπ ρξφλνπ λα γλσξίζεη ηα ξνιφγηα, ηελ 

ψξα θαη ηελ εθκάζεζή ηεο κε εηθφλεο, παηρλίδηα ή κε ην ίδην ηνπ ην ζψκα (Γξνζηλνχ 

θαη ζπλ., 2009). 

Όζνλ αθνξά ηελ ηειεπηαία πεξηνρή ηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο, ηελ πιεπξίσζε / 

ακθηπιεπξηθφηεηα, ν Σξαπιφο (1998) αλαθέξεη φηη θαζψο ην παηδί θηλείηαη ζε έλαλ 

ηξηζδηάζηαην θφζκν έρνληαο σο ζεκείν αλαθνξάο ην ζψκα ηνπ πξέπεη λα απνθηήζεη 

ηελ αίζζεζε ηνπ ζψκαηφο ηνπ πξνθεηκέλνπ αθελφο λα θηλεζεί άλεηα ζην πεξηβάιινλ 

ηνπ θαη λα εθηειεί πνιχπινθεο δεμηφηεηεο, αθεηέξνπ λα γλσξίδεη ηα δηαθνξεηηθά 

κέξε ηνπ ζψκαηφο ηνπ θαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ. Σν παηδί θαζψο κεγαιψλεη καζαίλεη 

ζηγά ζηγά λα μερσξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ απφ ην πεξηβάιινλ θαη ζηε ζπλέρεηα κπνξεί λα 

νλνκάζεη ηα κεγάια θαη ηα κηθξά κέξε ηνπ ζψκαηνο. Ζ δηδαζθαιία ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηαο ζπληειεί ζην δηαρσξηζκφ ησλ κεξψλ ηνπ ζψκαηνο, ζην 

γλσζηηθφ ηνπο δηαρσξηζκφ (δεμί - αξηζηεξφ) θαζψο θαη ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο 

ζπλάθεηαο αλάκεζα ζηελ ακθηπιεπξηθφηεηα θαη ηε δηάζηαζε ηνπ ρψξνπ. Ζ ηειεπηαία 

ελφηεηα ηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο, ε πιεπξίσζε απνζθνπεί  ζην λα κάζεη ην παηδί λα 

δείρλεη θαη λα ιέεη ηα κέξε ηνπ ζψκαηνο, λα δείρλεη θαη λα ιέεη ηα κέιε ηνπ ζψκαηνο 

κπξνζηά ζηνλ θαζξέθηε, λα εθηειεί θπθιηθέο θηλήζεηο, λα ηζνξξνπεί θαη λα θηλείηαη 

ζην έλα πφδη, λα εθηειεί θηλήζεηο αθξηβείαο κε νδεγίεο θαη λα αλαγλσξίδεη 

πεξηγξάκκαηα κεξψλ ηνπ ζψκαηνο. Οη επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο απηήο ηεο ελφηεηαο 

θαινχλ ηνλ καζεηή λα αλαγλσξίζεη, λα δείρλεη θαη λα πηάλεη ηα κέξε ηνπ ζψκαηφο ηνπ, 

λα αλαγλσξίδεη ηα κέιε ηνπ ζψκαηφο ηνπ κπξνζηά ζηνλ θαζξέπηε δείρλνληαο ην δεμί θαη 

ην αξηζηεξφ θαη πηάλνληαο κε ην δεμί ή ην αξηζηεξφ δηάθνξα κέιε ηνπ ζψκαηφο ηνπ. 

Παξάιιεια επηδηψθεηαη ε εθηέιεζε θπθιηθψλ θηλήζεσλ κε άμνλα πεξηζηξνθήο ηνλ 

εαπηφ ηνπ θαη θάλεη θπθιηθέο δηαδξνκέο κε άιια παηδηά. Δθπαηδεχεηαη ζηελ ηζνξξνπία 

θαη ζηελ θίλεζε κε έλα πφδη (θνπηζφ), εθηειεί θηλήζεηο αθξηβείαο κε ξπζκνχο κνζπζηθψλ 

νξγάλσλ, πεξπαηά κε ξπζκφ. Σειηθά, ην παηδί εμαζθείηαη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ 
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απνηππσκάησλ ηεο παιάκεο θαη ηνπ πέικαηνο θαη ζην λα θφβεη, λα αλαγλσξίδεη θαη λα 

ζρεδηάδεη πεξηγξάκκαηα ησλ δηάθνξσλ κειψλ ηνπ ζψκαηνο. 

 

2.1.2. Φπρνθηλεηηθή αγσγή πξώηκεο παξέκβαζεο 

Σν λεπηαγσγείν απνηειεί ηελ πξσηαξρηθή βαζκίδα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ζηελ νπνία βαζίδνληαη φινη νη ππφινηπνη θνξείο. Σηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο είλαη ν πξψηνο δεκφζηνο θνξέαο αγσγήο πνπ επηζθέπηνληαη ηα παηδηά, γηα απηφ 

θαη απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο δσήο ησλ παηδηψλ. ε αληηζηνηρία κε ηελ 

επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ ζπηηηνχ, νη εκπεηξίεο ηνπ λεπηαγσγείνπ επεξεάδνπλ 

ηελ θηλεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ γηα ην ππφινηπν ηεο δσήο ηνπο (Zimmer, 

2007). Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηελ νηθνγέλεηα, κπνξνχλ λα 

ζπκπιεξσζνχλ θαη λα δηεπξπλζνχλ κέζα απφ ηαθηηθέο θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Καλέλαο άιινο θνξέαο αγσγήο δελ κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα ηφζν εμαηνκηθεπκέλε 

θαη πεξηεθηηθή αγσγή ζηα παηδηά, δελ έρεη κηα ηφζν ζηελή ζρέζε κε ηελ νηθνγέλεηα 

θαη δελ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ζε ηφζν κεγάιν βαζκφ ηε κάζεζε κέζα απφ ηελ 

αλνκνηνγέλεηα ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ. Δπεηδή ζην λεπηαγσγείν πεγαίλνπλ ζρεδφλ 

φια ηα παηδηά ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη κεγάιε κεξίδα ηξίρξνλσλ παηδηψλ, 

πξνθχπηνπλ πνιιέο επθαηξίεο δηαπίζησζεο ησλ αλαπηπμηαθψλ δπζρεξεηψλ θαη ησλ 

πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο θαη αληηκεηψπηζεο απηψλ κέζα απφ ηελ εηδηθή 

παξέκβαζε. Ο κεγάινο αξηζκφο παηδηψλ κε αλαπηπμηαθά πξνβιήκαηα θαηέδεημε 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηελ αλαγθαηφηεηα γηα ςπρνθηλεηηθή αγσγή. Απφ ηα 

παηδαγσγηθά κνληέια ησλ λεπηαγσγείσλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηελ εθάζηνηε κνξθή ηεο 

δνπιεηάο ηνπο θαη πνπ ζεσξνχληαη πιένλ απφ φινπο ηνπο θνξείο απαξαίηεηα, 

κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε, φηη πιένλ αλαγλσξίδεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ε ζεκαζία 

ηεο θίλεζεο θαη ησλ αηζζεηεξηαθψλ εκπεηξηψλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. 

Ο φξνο «πξψηκε παξέκβαζε» πεξηιακβάλεη νιφθιεξν ην θάζκα ηεο ζεζκηθήο 

βνήζεηαο παηδαγσγηθνχ θαη ζεξαπεπηηθνχ ραξαθηήξα, πνπ ζηνρεχεη ζηελ παξέκβαζε 

ησλ παηδηψλ πνπ εκθαλίδνπλ δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα γλσζηηθήο, ζπλαηζζεκαηηθήο 

θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο (νχιεο, 2005). Δκπεξηθιείεη ηελ πξψηκε δηαγλσζηηθή, 

ζπκβνπιεπηηθή, δηαπαηδαγψγεζε θαη ζεξαπεία ησλ παηδηψλ θαη ζηειερψλεηαη θπξίσο 

απφ επηζηήκνλεο δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ. Ο ζηφρνο ηεο πξψηκεο παξέκβαζεο είλαη, κε 

ηε ζπλεξγαζία γνληψλ θαη εηδηθψλ, λα θηλεηνπνηεζεί θαη λα εμαζθαιηζηεί ε αλάπηπμε 

θαη ε δηαπαηδαγψγεζε ησλ παηδηψλ πνπ ρξεηάδνληαη ηελ παξέκβαζε ζην άκεζν 
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πεξηβάιινλ ηνπο. ηφρν απνηειεί επίζεο ε πξφιεςε ησλ δπζθνιηψλ θαη ησλ 

πξνβιεκάησλ ησλ παηδηψλ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο πξνθιήζεηο ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ 

πξψηκε παξέκβαζε νινθιεξψλεηαη φηαλ πιένλ ηα παηδηά δελ έρνπλ αλάγθε απφ 

επηπιένλ βνήζεηα ή φηαλ κπνξνχλ λα βνεζεζνχλ απφ έλα άιιν ζεζκφ, θαηά θαλφλα 

πξνζρνιηθφ. Έλαο ηέηνηνο ζεζκφο απνηειεί ε ππνζηήξημε ηνπ παηδηνχ κε παξάιιειν 

εθπαηδεπηηθφ ζηελ ηάμε ή ε παξαθνινχζεζε ηνπ απφ Δηδηθφ Βνεζεηηθφ θαη 

Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ.  

Ζ ςπρνθηλεηηθή αγσγή πξψηκεο παξέκβαζεο ζηνρεχεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηεο 

αληηπαξάζεζεο ηνπ παηδηνχ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη ζηελ ππνζηήξημε ηεο αλάγθεο 

ηνπ παηδηνχ λα θαηαθηήζεη ην πεξηβάιινλ ηνπ κε δηθή ηνπ δξάζε. Ζ ςπρνθηλεηηθή 

δελ πεξηιακβάλεη πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο πνπ εμππεξεηνχλ ηε δηάγλσζε ησλ 

κεηνλεμηψλ ηνπ παηδηνχ, αιια γηα παηρλίδηα θαη θηλεηηθέο επθαηξίεο γηα θίλεζε, νη 

νπνίεο επηηξέπνπλ ζην παηδί λα δξάζεη απηφλνκα (Γξνζηλνχ, 2003). Μέζα απφ ηελ 

ςπρνθηλεηηθή αγσγή δηακνξθψλεηαη έλα θαηάιιειν πεξηβάιινλ κε επαξθή φξγαλα, 

παηρλίδηα θαη αληηθείκελα, ζην νπνίν ην παηδί κπνξεί λα δνθηκάζεη ηελ επηδεμηφηεηά 

ηνπ θαη λα νδεγεζεί ζηνλ πεηξακαηηζκφ έρνληαο κάιηζηα αξθεηφ ρψξν θαη ρξφλν 

φπνπ λα κπνξεί λα αληηπαξαηεζεί κε έλα αληηθείκελν, λα επαλαιάβεη κηα ελέξγεηα θαη 

λα απηνκαηνπνηήζεη απηά πνπ πέηπρε κε ζπλερείο πξνζπάζεηεο. Σν παηδί ζηα πιαίζηα 

ηεο ςπρνθηλεηηθήο αγσγήο ζην λεπηαγσγείν πξέπεη λα έρεη επαξθείο επθαηξίεο λα 

θάλεη θνχληα, ηζνπιήζξα, λα ζθαξθαιψζεη, λα πεδήμεη, λα θπιηζηεί, λα παιέςεη, λα 

θξεκαζηεί, αιιά θαη λα θάλεη θαηαζθεπέο, λα εθηνλσζεί, λα εξεκήζεη, λα απνιαχζεη 

θαη λα παξαθνινπζήζεη ην παηρλίδη άιισλ παηδηψλ, λα επηιέμεη κφλν ηνπ ηξφπνπο 

κάζεζεο κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε, ηελ κίκεζε, ηνλ πεηξακαηηζκφ θαη ηε δνθηκή 

(Σξαπιφο, 1998).  

Ζ ςπρνθηλεηηθή αγσγή ζηελ πξψηκε παξέκβαζε δηεμάγεηαη ζε κηθξέο νκάδεο δπν 

έσο ηεζζάξσλ παηδηψλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ επθνιφηεξα επαθέο 

αλάκεζα ζηα παηδηά. Δπίζεο πξέπεη αλ απηφ είλαη εθηθηφ λα ζπκκεηέρνπλ θαη νη 

γνλείο ησλ λεπίσλ θαζψο ε ζπλνδεία ελφο πξνζψπνπ εκπηζηνζχλεο ελζαξξχλεη ην 

παηδί λα γλσξίζεη θαηλνχξηεο, άγλσζηεο θαηαζηάζεηο. Οη ζηφρνη ησλ ςπρνθηλεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: ηηο πξσηνγελείο 

αληηιεπηηθέο εκπεηξίεο, ηδηαίηεξα ζηηο βαζηθέο αηζζήζεηο (απηηθή, θηλαηζζεηηθή), ηελ 

αλάπηπμε ησλ βαζηθψλ θηλεηηθψλ πξνηχπσλ (βάδηζκα, ηξέμηκν, ζχξζηκν, 

ζθαξθάισκα, άικα, γιίζηξεκα, θχιηζκα θ.α.), ηελ ππνζηήξημε ησλ θνηλσληθψλ 
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δξαζηεξηνηήησλ κέζα ζηελ νκάδα θαη ηελ πξνψζεζε παηρληδηψλ πνπ θαζηζηνχλ 

δπλαηή ηε ζπλχπαξμε θαη ηελ επαθή ησλ παηδηψλ θαζψο θαη ηηο εκπεηξίεο 

απηελέξγεηαο φπνπ ην παηδί έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αιιάμεη θαη λα ειέγμεη θάηη γηα λα 

είλαη απνηειεζκαηηθφ (Zimmer, 2007). Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ηνλ Βίλληθνη 

(1971) ζε φιεο ηηο θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζε φια ηα παηρλίδηα, ηδηαίηεξα ζηα 

πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ελφο παηδηνχ ηίζεληαη νη βάζεηο γηα ηε δφκεζε κηαο ζεηηθήο 

απηνεθηίκεζεο. Δίλαη ζεκαληηθφ ηα παηδηά κε ΔΔΑ λα κπνξνχλ λα θεξδίζνπλ 

εκπηζηνζχλε ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη λα κπνξνχλ λα ληψζνπλ ηθαλά θαη απνδνηηθά 

φηαλ ηνπο πξνζθέξεηαη έλα θαηάιιειν πεξηζψξην δξάζεο. Σν παηδί κπνξεί λα 

αλαπηχμεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ κφλν φηαλ δελ ηνπ ζηεξείηαη ε εκπεηξία ηεο 

απηελέξγεηαο.  

Σέινο, ν Fisher (2001) ππνζηεξίδεη ηε ζεζκνζέηεζε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο 

παξέκβαζεο ζηα πιαίζηα ηεο ςπρνθηλεηηθήο αγσγήο, ηελ επίβιεςε 

πξνγξακκαηηζκέσλ ςπρνθηλεηηθψλ νκάδσλ ζην λεπηαγσγείν, ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

γνλείο, ηε δηεεαγσγή ζπλαληήζεσλ γνλέσλ θαη παηδηψλ κε ζέκα ηελ ςπρνθηλεηηθή 

θαζψο θαη ηε ζπκβνπιεπηηθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ηελ επαθή ηνπο κε ηα 

παηδηά. Παξάιιεια, ζχκθσλα κε ηνλ ίδην παξφιν πνπ ε έληαμε ησλ παηδηψλ κε ΔΔΑ 

ζην λεπηαγσγείν ζηε ρψξα καο απνηειεί πιένλ πξαγκαηηθφηεηα ηφζν νη λεπηαγσγνί 

φζν θαη ην Δηδηθφ Βνεζεηηθφ ή Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ δελ πξνεηνηκάδνληαη 

επαξθψο ζηηο ζπνπδέο ηνπο γηα ηελ αλάιεςε ησλ παξαπάλσ θαζεθφλησλ. Ζ 

επηκφξθσζε θαη ε θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε κεζφδνπο θαη πξαθηηθέο ηεο 

ςπρνθηλεηηθήο αγσγήο ζην λεπηαγσγείν απνηειεί έλα ερέγγπν γηα ηε βειηίσζε ησλ 

ςπρνθηλεηηθψλ δπζθνιηψλ ησλ λεπίσλ.  

 

2.1.3. Ζ ζεκαζία ηνπ παηρληδηνύ ζηελ ςπρνθηλεηηθή αγσγή 

Σν παηρλίδη θαη ε θίλεζε αλήθνπλ ζηηο πξσηαξρηθέο κνξθέο έθθξαζεο ησλ 

παηδηψλ. Μέζα απφ ηελ θίλεζε ηα παηδηά εθθξάδνληαη, επηθνηλσλνχλ θαη 

εμσηεξηθεχνπλ ηα πξνβιήκαηά ηνπο κε ζπκβνιηθέο ελέξγεηεο (Cole & Cole, 2001). 

Μέζσ απηψλ ησλ ζπκβνιηθψλ πξάμεσλ, ηα παηδηά κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ηελ 

πξσηαξρηθή εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, λα αληηκεησπίζνπλ ηα επηθνηλσληαθά ηνπο 

πξνβιήκαηα θαη λα γλσξίζνπλ ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο γηα ηελ πξνβιεκαηηθή ηνπο 

ζπκπεξηθνξά (Zimmer, 2007). ε απηφ ην γεγνλφο βαζίδεηαη ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ησλ παηρληδηψλ θαη ησλ θηλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ςπρνθηλεηεηηθήο. Όηαλ φια 
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ηα παηδηά έρνπλ ηελ θαηάιιειε επθαηξία θηλήζεσλ, ζπλδένπλ ηα θηλεηηθά παηρλίδηα 

κε αγαπεκέλεο ηνπο εηθφλεο θαη ηζηνξίεο, αλαπαξηζηνχλ ζχλζεηεο ζθελέο θαη 

επηιέγνπλ ζπλήζσο ζέκαηα πνπ ηα αθνξνχλ θαη πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα 

απηά. ην παηρλίδη ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο ην ζψκα ηνπο, ζπρλά ζπλνδεχνληαη φκσο νη 

ζθελέο θαη κε γισζζηθή έθθξαζε. Σα παηδηά ελζσκαηψλνπλ ζην παηρλίδη ηνπο 

θάπνηα ζπγθεθξηκέλα λνήκαηα, αλαπαξηζηνχλ βηψκαηα απφ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο 

δσή, ηα εκπινπηίδνπλ κε άιιεο παξαζηάζεηο θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν επεμεξγάδνληαη 

ην θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Οη απηνθαζνξηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζην παηδί λα ρξεζηκνπνηήζεη φιεο ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο δπλάκεηο ηνπ 

(Clot, 2011). Σν λφεκα ησλ πξάμεψλ ηνπ ην θαζνξίδεη ην παηδί απφ κφλν ηνπ, 

θηηάρλνληαο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη γηα ηνπο άιινπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηε 

δηεμαγσγή ηνπ παηρληδηνχ. Πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηα 

παξαπάλσ έρεη αλάγθε έλα θαηάιιειν πεξηζψξην ειεπζεξίαο θηλήζεσλ.  

Σν παηρλίδη θαηαιακβάλεη ζηελ ςπρνθηλεηηθή ηφζν ζεκαληηθφ ξφιν γηαηί 

επηπιένλ απνηειεί ηελ θαηάιιειε κνξθή έθθξαζεο γηα ην παηδί. Ο ζπλδπαζκφο ηνπ 

παηρληδηνχ θαη ηεο θίλεζεο επηηξέπεη έλα επξχ θάζκα παηδαγσγηθψλ αιιά θαη 

ζεξαπεπηηθψλ ελεξγεηψλ (Γξάθνο & Σζηλαξέιεο, 2011).  Σν παηρλίδη κπνξεί λα 

ζπκβάιιεη επίζεο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ζπγθξνχζεσλ αιιά θαη ζηελ 

απνθνξηίζε ησλ παηδηψλ. Γηα παξάδεηγκα ην πξψην βήκα γηα ηελ απνθφξηηζε ησλ 

παηδηψλ απφ άζρεκα βηψκαηα γίλεηαη φηαλ ηα παηδηά εθθξάδνπλ απηά ηα βηψκαηα ζην 

παηρλίδη ηνπο. χκθσλα κε ηνλ νχιε (2005) ην παηρλίδη σο κέζνδνο θαηέρεη 

ζεκαληηθφ ρψξν ζηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ κε ςπρνθηλεηηθή 

θαζπζηέξεζε. Σν παηδί κε ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε απνθηά κε παηγληψδε ηξφπν 

αξρηθά βαζηθέο ςπρνθηλεηηθέο δεμηφηεηεο θαη αξγφηεξα γλσζηηθέο ηερληθέο. Ζ 

παηγληψδεο κνξθή κάζεζεο είλαη κηα πνιπζήκαληε θαη αλνηρηή δηαδηθαζία γηα ηα 

παηδηά κε ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε θαζψο  απνηειεί κηα κέζνδν νηθείσζεο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Μέζσ ηνπ παηρληδηνχ αλαπηχζζεηαη κηα αιιειεπίδξαζε πνπ έρεη 

πξαθηηθφ ραξαθηήξα, ην παηρλίδη ζπκβαίλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη πξνθαιεί 

επράξηζηα ζπλαηζζήκαηα, ζπληειεί ζηελ ελίζρπζε ηνπ εγψ θαη ζηε δεκηνπξγία κηαο 

θαιχηεξεο απηνεηθφλαο θαη εληζρχεη θνηλσληθέο πξνζπάζεηεο θνηλσληθήο έληαμεο. 

Ζ  ζεκαζία ησλ παηρληδηψλ γηα ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή εμέιημε ηνπ παηδηνχ είλαη 

αλππνιφγηζηε. Βνεζνχλ ζηελ σξίκαλζε δηαθφξσλ ζσκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ,  

ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ησλ δεμηνηήησλ, εμαζθνχλ ηελ αληίιεςε ηνπ ρψξνπ, 

ηελ παξαηεξεηηθφηεηα,  θαη ηε ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο, αλαπηχζζνπλ ηελ 
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ηθαλφηεηα εχξεζεο ζρέζεσλ, ηε λνεηηθή ηθαλφηεηα θαη ηελ επθπΐα θαη πξνπάλησλ 

θαιιηεξγνχλ ηε θαληαζία. πκβάιινπλ επίζεο, ζηελ θαιιηέξγεηα αξεηψλ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, φπσο ηεο ππνκνλήο, ηεο πξσηνβνπιίαο, ηεο ελεξγεηηθφηεηαο, ηεο 

ππαθνήοθαηηνπ ζεβαζκνχ πξνο ηνπο άιινπο (Σνκαζίδεο, 1982). Ζ Γθηξγθηλνχδε 

(2013) κειέηεζε έλα αγφξη 5 εηψλ κε ζχλδξνκν Down πνπ θνηηά ζην εηδηθφ 

λεπηαγσγείν γηα ηξεηο εβδνκάδεο θαη ζρεδίαζε έλα δηδαθηηθφ πξφγξακκα 24 

ζπλαληήζεσλ κε ςπρνθηλεηηθά θαη αηζζεηεξηαθά παηρλίδηα. ηφρνο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε αλάπηπμε ηεο απηνεμππεξέηεζεο ηνπ παηδηνχ ζην γλσζηηθφ θαη 

ζηνλ αηζζεηηθφ ηνκέα. Ζ βησκαηηθή απηή δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζεηηθή 

ελίζρπζε θαη αλαηξνθνδφηεζε, θπζηθή θαη ιεθηηθή θαζνδήγεζε, κίκεζε πξνηχπνπ, 

ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή, δεκηνπξγία θηλήηξσλ θαη ελδηαθεξφλησλ, επηινγή 

δξαζηεξηνηήησλ, νξγάλσζε ηεο θαζεκεξηλήο ξνπηίλαο, ζεηηθή αιιειεπίδξαζε, 

θαζεκεξηλή αμηνιφγεζε θαη αλαηξνθνδφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ήηαλ ζεηηθή θαζψο απνδείρηεθε ε ζεκαζία ησλ θηλήηξσλ θαη ησλ 

ζηφρσλ ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηνπ καζεηή φζν θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

 

2.2. Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ςπρνθηλεηηθήο θαζπζηέξεζεο 

ην λεπηαγσγείν θάπνηα παηδηά αληηκεησπίδνπλ κεγάιεο δπζθνιίεο ζηελ 

εθηέιεζε ςπρνθηλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο ζηε γξαθή ή ζην πηάζηκν ηεο 

κπάιαο. Απηά ηα παηδηά δελ δείρλνπλ λα αληηκεησπίδνπλ θάπνην εκθαλέο 

λεπξνινγηθφ πξφβιεκα θαη νη δπζθνιίεο ηνπο δελ ζπλδένληαη κε θακία ζπγθεθξηκέλε 

παζνινγηθή θαηάζηαζε (Cratty, 1994). χκθσλα κε ην Γηαγλσζηηθφ θαη ηαηηζηηθφ 

Δγρεηξίδην-IV, ν θαηάιιεινο φξνο γηα ηνλ φξν είλαη αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή 

πληνληζκνχ (DCD) θαη αλαθέξεηαη ζε κηα δηαηαξαρή ηεο θίλεζεο πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κία έληνλε αλεπάξθεηα ζηελ αλάπηπμε, ζηηο ηθαλφηεηεο 

ζπληνληζκνχ ησλ θηλήζεσλ νη νπνίεο παξεκβαίλνπλ ζεκαληηθά ζηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ ή / θαη ζηελ αθαδεκατθή επίδνζε. Οη παξαηεξνχκελεο 

δπζθνιίεο δελ ζπλάδνπλ νχηε κε ηε ρξνλνινγηθή νχηε κε ηε δηαλνεηηθή ειηθία ησλ 

παηδηψλ. Ζ ίδηα ε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή ζπληνληζκνχ εθδειψλεηαη κέζα απφ κηα 

θαζπζηέξεζε φζνλ αθνξά ηα αληαπηπμηαθά πξφηππα ησλ παηδηψλ αθελφο κέζσ 

αληηδξαζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ φπσο ξίςε αληηθεηκέλσλ, αθεηέξνπ κέζσ κεησκέλεο 

απφδνζεο ζηηο ςπρνθηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δπζθνιίεο ζην γξαθνθηλεηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ. 
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Ζ αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή ςπρνθηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ πεξηιακβάλεηαη γηα 

πξψηε θνξά σο κηα εηδηθή αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή ηφζν ζην DSM-III φζν θαη ζην 

ICD-9. Ζ έιιεηςε ςπρνθηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ ζπλαληάηαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία 

κε δηάθνξνπο φξνπο αλάινγα κε πξνέιεπζή ηνπ (ηαηξηθή, λεπξνινγηθή, 

ςπρνπαηδαγσγηθή) φπσο ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε, ζχλδξνκν αδέμηνπ παηδηνχ, 

θηλεηηθή αδεμηφηεηα, εμειηθηηθή δπζπξαμία, αλαπηπμηαθή δπζπξαμία, αλαπηπμηαθή 

απξαμία, κε ιεθηηθή απξαμία, αληηιεπηηθνθηλεηηθή βιάβε, ειάρηζηε εγθεθαιηθή 

δπζιεηηνπξγία , ειάρηζηε εγθεθαιηθή βιάβε, αγλσζία, αλαπηπμηαθή θαζπζηέξεζε 

(Ruggerini & Manzotti, 2014). Γηάθνξνη εξεπλεηέο έρνπλ πξνζδηνξίζεη ελλνηνινγηθά 

ηελ αδεμηφηεηα ησλ παηδηψλ κε ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε. Ζ Καλειιάθε (2000) 

πξφζζεζε φηη έλα παηδί ραξαθηεξίδεηαη αδέμην φηαλ δελ θαηνξζψλεη λα εθηειέζεη 

απηφ ην νπνίν ήζειε λα θάλεη ή απηφ πνπ επηζπκνχκε εκείο λα εθηειέζεη. 

Οη Morris & Whiting (1971) ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ φξν αδεμηφηεηα θαη φξηζαλ ηε 

δηαηαξαρή σο κηα δπζπξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά ζε ζρέζε κε ηελ αλακελφκελε ή 

απαηηνχκελε θηλεηηθή εθηέιεζε. πγρξφλσο ν Gubbay (1975) παξνπζηάδνληαο κηα 

ηαηξηθή άπνςε πηνζέηεζε ηνλ φξν αλαπηπμηαθή απξαμία θαη αγλσζία, αιιά θαη απηφο 

επηθεληξψζεθε ζηελ θηλεηηθή αλεπάξθεηα. Αθφκε, νη Arnheim θαη Sinclair (1979) 

ζεψξεζαλ φηη ηα αδέμηα παηδηά εκθαλίδνπλ θηλεηηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη 

εθδειψλνπλ αζπγρξφληζηε θαη πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ελψ πξνζπαζνχλ λα 

εθηειέζνπλ ςπρνθηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο νπνίεο αλακέλεηαη λα επηηχρνπλ θάησ 

απφ ινγηθέο πεξηζηάζεηο. Δπίζεο, ν Υξεζηάθεο (2011) ζπκπιεξψλεη γηα ηελ 

αδεμηφηεηα ησλ παηδηψλ κε ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε, φηη απνηειεί έλα έιιεηκκα 

ζηελ απφθηεζε ησλ δεμηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη ζηνλ επαξθή ζπληνληζκφ ησλ 

θηλήζεσλ πνπ δελ εμεγείηαη απφ γεληθή θαζπζηέξεζε ή λεπξνινγηθή δηαηαξαρή. Ο 

παξαπάλσ νξηζκφο θαλεξψλεη φηη έλα παηδί κπνξεί λα είλαη θηλεηηθά αδέμην 

αλεμάξηεηα απφ ηελ παξνπζία άιισλ ηαηξηθήο θχζεσο πξνβιεκάησλ. Σέινο, νη Wall, 

McClements, Bouffard, Findley θαη Taylor (1985) ραξαθηήξηζαλ αδέμηα ηα παηδηά 

εθείλα ρσξίο λεπξνκπτθά πξνβιήκαηα, ηα νπνία απνηπγράλνπλ λα εθηειέζνπλ 

πνιηηηζκηθά ηππηθέο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο κε επάξθεηα. Ζ Κνπηζθνχθε – Κνζθηλά 

(1992) ζπκπιεξψλνληαο ηνλ φξν ηεο θηλεηηθήο αδεμηφηεηαο πξνζζέηεη φηη απνηειεί 

έλα ζχλδξνκν ζπκπεξηθνξψλ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηηο δπζθνιίεο  πνπ 

αληηκεησπίδεη έλα άηνκν ζηελ απφθηεζε θαη εθηέιεζε θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ. 

Σα επηζηεκνληθά δεδνκέλα δείρλνπλ φηη ρσξίο παξέκβαζε ηα αλαπηπμηαθά 

πξνβιήκαηα ζπληνληζκνχ φρη κφλν εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη (Cantell, Smyth, & 
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Ahonen, 1994; Geuze & Borger, 1993; Losse, Henderson, Elliman, Hall, Knight, & 

Jongmans, 1991), αιιά κπνξεί λα επεξεάζνπλ ζνβαξά άιιεο πηπρέο ηεο θαζεκεξηλήο 

δηαβίσζεο, φπσο ηε ζπκπεξηθνξά (Gillberg & Gillberg, 1989; Losse et al.,1991), ηε 

κάζεζε θαη ηελ αθαδεκατθή πξφνδν (Henderson, 1992; Lyytinen & Ahonen, 1988), 

ηελ απηνεθηίκεζε θαη άιια ζπλαηζζεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά (Schoemaker & 

Kalverboer, 1994), θαζψο θαη ηε ζπκκεηνρή ζηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα (Causgrove-

Dunn & Watkinson, 1994). Δπηπιένλ, ε έξεπλα θαζηζηά ζαθέο φηη ε έγθαηξε θαη 

εηδηθή παξέκβαζε κπνξεί λα έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα (Polatajko, Mandich, Miller, 

& Macnab, 2001; Sugden & Chambers, 1998; Wright & Sugden, 1998). 

 

2.2.1. Αηηηνινγηθνί παξάγνληεο  

Καηά πεξηφδνπο ρξεζηκνπνηήζεθε κηα πνηθηιία φξσλ γηα λα πεξηγξάςεη ηε 

δηαηαξαρή ηνπ ςπρνθηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ θαη ησλ αηηηψλ πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη. 

ηηο δηάθνξεο κειέηεο απφ δηαθνξεηηθέο πξνειεχζεηο (ηαηξηθή, λεπξνινγηθή, 

ςπρνπαηδαγσγηθή) ε αηηηνινγία πνηθίιιεη. Χζηφζν ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, νη 

αηηίεο νθείινληαη ηφζν ζε πξνγελλεηηθνχο, πεξηγελλεηηθνχο θαη κεηαγελλεηηθνχο φζν 

θαη ζε πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο (Υξεζηάθεο, 2011; Arnheim & Sinclair, 1979; 

Gordon & Mckinlay, 1980; Kaplan & Sadock, 1991; Κνπηζνχθε, 2001). Απηνί πνπ 

απνδέρνληαη ηνλ νξηζκφ ειάρηζηε εγθεθαιηθή δπζιεηηνπξγία απνδέρνληαη ηελ 

χπαξμε δπζιεηηνπξγίαο ζε εγθεθαιηθά θέληξα. Μηα ζεηξά εξεπλψλ (Gubbay, Ellis, & 

Walton, 1965) ζε αδέμηα παηδηά θαλέξσζε δπζιεηηνπξγία ηνπ ππξακηδηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Οη αηηίεο απηήο ηεο δπζιεηηνπξγίαο κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ 

ηξαπκαηηζκνχο ηνπ εκβξχνπ, απφ κεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο ηεο εγθχνπ, απφ ειιηπή 

αλάπηπμε ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ εκβξχνπ, απφ πεξηγελλεηηθά πξνβιήκαηα 

(ππνμία, δπζηξνθία), απφ ηξαπκαηηζκνχο θαηά θαη κεηά ηε γέλλεζε (Kaplan & 

Sadock, 1991; Κνπηζνχθε, 2001; Mckinlay, 1988). Έρεη εληνπηζηεί αθφκε 

δπζιεηηνπξγία ηεο παξεγθεθαιίδαο, ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα ηελ έιιεηςε 

θηλεηηθνχ ειέγρνπ (Gubbay et al., 1965; Mckinlay, 1988).  

Αλάκεζα ζηα ππνζεηηθά ζελάξηα αηηηνινγίαο ηεο ςπρνθηλεηηθήο θαζπζηέξεζεο, 

πεξηιακβάλεηαη κηα ζεηξά απφ εμειηθηηθέο θαηαζηάζεηο φπσο νη εθθπιηζηηθέο 

αζζέλεηεο ηνπ εγθεθάινπ θαη νη πνιπλεπξνπάζεηεο, νη ζηαηηθέο βιάβεο ηεο θεθαιήο, 

ε ειιαησκαηηθή φξαζε (Gordon & Mckinlay, 1980). πκπεξηιακβάλνληαη επίζεο νη 

ςπρνινγηθνί παξάγνληεο, νη ςπρνινγηθέο εκπεηξίεο, ε αλεπάξθεηα ηνπ νηθνγελεηαθνχ 
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πεξηβάιινληνο, ηα θησρά εξεζίζκαηα, ην ππνβαζκηζκέλν νηθνγελεηαθφ ή θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ θαζψο θαη νη θιεξνλνκηθνί παξάγνληεο (Kaplan & Sadock, 1991; 

Mckinlay, 1988). Μειεηήζεθαλ αθφκε σο πξνο ηελ αηηηνινγία ηεο ςπρνθηλεηηθήο 

θαζπζηέξεζεο παξάγνληεο φπσο ε αλεπαξθήο εγθαζίδξπζε ηεο εγθεθαιηθήο 

επηθξάηεζεο, ε θαζπζηεξεκέλε εγθεθαιηθή σξίκαλζε, νη λεπξνρεκηθέο αλσκαιίεο 

ηνπ εγθεθάινπ, ηα δνκηθά ηξαχκαηα ζηα κεζνιφβηα ηνηρψκαηα ηνπ εγθεθάινπ, ην 

ζχλδξνκν ηνπ εχζξαπζηνπ Υ ρξσκνζψκαηνο, ε πξφσξε γέλλεζε, ε γξήγνξε 

ζσκαηηθή αλάπηπμε αιιά θαη ην ζχλδξνκν ηνπ εκβξυηθνχ αιθννιηζκνχ. Τπνζέζεηο 

γίλνληαη αθφκε γηα ειιείςεηο ζηελ αλάπηπμε ηεο θηλαίζζεζεο θαη βιαβψλ ηεο 

αληίιεςεο (Henderson, 1992; Laszlo, Bairstow, & Bartrip, 1988). Πνιιέο απφ απηέο 

ηηο αηηηνινγίεο αλαγλσξίδνληαη απφ ην ηζηνξηθφ ηνπ παηδηνχ θαη ηα επξήκαηα ζηηο 

εμεηάζεηο. ίγνπξα ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαηαξαρή δελ κπνξεί λα ελνρνπνηεζεί έλαο 

κφλν παξάγνληαο, θαζψο πξφθεηηαη γηα κηα πνιππαξαγνληηθή αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή 

(Gordon & Mckinlay, 1980; Kaplan & Sadock, 1991). Χζηφζν πνιιέο θνξέο νη αηηίεο 

θαη νη κεραληζκνί παξακέλνπλ άγλσζηνη θαη ε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή ζπληνληζκνχ 

δελ αλαγλσξίδεηαη εχθνια απφ γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο (Arnheim & Sinclair, 

1979). Πέξα απφ ηηο ςπρνθηλεηηθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη έλα παηδί κε 

δηαηαξαρή ζπληνληζκνχ, ζπρλά εκθαλίδεη θαη έλα πιήζνο άιισλ πξνβιεκάησλ. Ζ 

Αζσλίηνπ (2007) αλαθέξεη φηη ηα δεπηεξεχνληα ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξνχλ λα 

παξαηεξεζνχλ ζηα παηδηά κε ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε είλαη πξνβιήκαηα ζηε 

γξαθή, ζηελ αλάγλσζε, ζηα καζεκαηηθά, ζηελ νξζνγξαθία, ζηελ ηεθκεξίσζε ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ζηελ αληίζεηε πιεπξίσζε, ζηελ έιιεηςε ρσξηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ, ζηε δηαηαξαγκέλε εηθφλα ηνπ ζψκαηφο ηνπο θαζψο θαη ζηα ζπρλά 

ζπλαηζζεκαηηθά, ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο.  

 

2.2.2. Σα παηδηά κε ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε 

Όζνλ αθνξά ηελ αθξηβή πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ησλ παηδηψλ κε ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε ππάξρνπλ δπζθνιίεο θαζψο δελ 

πθίζηαηαη έλα ζαθψο πξφηππν ζπκπεξηθνξάο.  Ο Lansdown (Richman, 1982; 

Μαξθνβίηεο & Σδνπξηάδνπ, 1991) πξφηεηλε ηελ πεξηγξαθή πεξηνρψλ κε αλεπάξθεηεο, 

νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηηο δπζθνιίεο αδξήο θηλεηηθφηεηαο (πεξπάηεκα, ηξέμηκν, 

ηζνξξνπία, ζθαξθάισκα), ηα πξνβιήκαηα ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο (δπζθνιίεο 

ζπληνληζκνχ δαρηχισλ) θαη ηα νπηηθνθηλεηηθά πξνβιήκαηα (δπζθνιίεο ζην πηάζηκν 
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ηεο κπάιαο, ζηε γξαθή, ζηε δσγξαθηθή). Οη ςπρνθηλεηηθέο δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ κε 

αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή ζπληνληζκνχ κπνξεί λα επεξεάζνπλ κηα απφ ηηο πεξηνρέο πνπ 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ή θαη φιεο καδί. Χζηφζν, ν βαζκφο θαη ην είδνο απηψλ ησλ 

δπζθνιηψλ ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ παηδί ζε παηδί (Gordon & Mckinlay, 1980; 

Κνπηζνχθε, 2001). Σα παηδηά κε ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε δηαζέηνπλ δεμηφηεηεο, 

πζηεξνχλ φκσο πνηνηηθά, θαζψο ππάξρεη δπζθνιία νξγάλσζεο θαη πξνγξακκαηηζκνχ 

ηεο ςπρνθηλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Παξφιν πνπ ηα παηδηά απηά αληηιακβάλνληαη ηηο 

δπζθνιίεο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ ελεξγεηψλ ηνπο, αδπλαηνχλ λα ηηο ακβιχλνπλ 

κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα νινθιεξψζνπλ κηα δξαζηεξηφηεηα, λα ηελ 

εγθαηαιείπνπλ θαη λα απνγνεηεχνληαη.  

Δπηπιένλ, δπζθνιεχνληαη ζην ξπζκφ θαη ζηελ εθηίκεζε ηεο θαηαβαιιφκελεο 

κυηθήο δχλακεο γηα παξάδεηγκα λα πεηνχλ ηελ κπάια καθξχηεξα ή θνληχηεξα απφ ην 

ζηφρν ή ζηε γξαθή λα ππάξρεη αζπκκεηξία γξακκάησλ κε εκθαλή ηε δηαθνξεηηθή 

πίεζε απφ ην κνιχβη. Σα παηδηά κε ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ηνλ αξγφ ηνπο ξπζκφ θαζψο θαη απφ ηε δπζθνιία λα ηεξήζνπλ αθνινπζίεο (ληχζηκν). 

Παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο αθφκε ζηελ θαηαλφεζε ελλνηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

νξγάλσζε (πξηλ – κεηά, πάλσ – θάησ) θαη αξθεηέο θνξέο εκθαλίδνπλ δπζθνιίεο 

πξνζαλαηνιηζκνχ ζην ρψξν. Οη Kaplan θαη Sadock (1991) πεξηγξάθνληαο ηα θιηληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ κε ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε, δήισζαλ φηη νη 

δπζθνιίεο εθδειψλνληαη απφ ηε βξεθηθή ηνπο ειηθία, φηαλ επηρεηξνχλ 

δξαζηεξηφηεηεο κε θηλεηηθφ ζπληνληζκφ. Οη ίδηνη ζπκπιεξψλνπλ φηη έλα απφ ηα 

βαζηθά θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε έληνλα θαζπζηεξεκέλε εθηέιεζε ηνπ παηδηνχ 

ζηνλ θηλεηηθφ ζπληνληζκφ. Σα πξνβιήκαηα ηνπ θηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ ελδέρεηαη λα 

κεηαβάιινληαη κε ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ θαη ην αλαπηπμηαθφ ζηάδην ζην νπνίν 

βξίζθεηαη (Kaplan & Sadock, 1991).  

ηε βξεθηθή ειηθία, ε δηαηαξαρή εθδειψλεηαη σο θαζπζηέξεζε ζηα ηππηθά 

αλαπηπμηαθά ζηάδηα (θάζηζκα, ζηάζε, πεξπάηεκα) απνθηψληαο απηέο ηηο ηθαλφηεηεο 

αξγφηεξα απφ άιια παηδηά ηεο ρξνλνινγηθήο ηνπο ειηθίαο (Gordon & Mckinley, 

1980). ηελ παηδηθή ειηθία ηα παηδηά απηά εμαηηίαο δπζθνιηψλ ηζνξξνπίαο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ αδεμηφηεηα ζηηο θηλήζεηο ηνπο κε απνηέιεζκα ν ηξφπνο 

βαδίζκαηφο ηνπο λα κελ είλαη ζηαζεξφο, λα εκθαλίδνπλ αθχζηθεο ζηάζεηο ζηα πφδηα 

ηνπο, λα ζθνληάθηνπλ ζηα πφδηα ηνπο, λα πέθηνπλ πάλσ ζηα άιια παηδηά ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο λα ηα πξνζεγγίζνπλ, λα ηξέρνπλ αδέμηα. Ζ θαζπζηεξεκέλε 

απφθηεζε ηζνξξνπίαο πξνθαιεί κεησκέλε απφδνζε ζηηο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
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ηεο θπζηθήο αγσγήο. Ζ έιιεηςε ζπληνληζκνχ ζηηο ιεπηέο θηλήζεηο δπζρεξαίλεη ηελ 

αλάπηπμε θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ. Με άιια ιφγηα θαζπζηεξεί ηελ ηθαλφηεηα 

απηνεμππεξέηεζεο ησλ παηδηψλ κε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή ςπρνθηλεηηθνχ 

ζπληνληζκνχ. Παξάιιεια, θαζπζηεξνχλ ζην ληχζηκν, ελψ δπζθνιεχνληαη ζην 

θνχκπσκα ησλ ξνχρσλ, ζην αλέβαζκα ηνπ θεξκνπάξ θαη ζην δέζηκν ησλ θνξδνληψλ 

(Barnett, 1992). πρλά ηνπο πέθηνπλ αληηθείκελα απφ ηα ρέξηα, δπζθνιεχνληαη ζηελ 

ππνδνρή θαη ην πέηαγκα ηεο κπάιαο, ζηα επηηξαπέδηα παηρλίδηα, ζην ρεηξηζκφ ηνπ 

ςαιηδηνχ, ζηε δσγξαθηθή, ζηε γξαθή αθφκε θαη ζηνλ ηξφπν πνπ ηξψλε (Kaplan & 

Sadock, 1991; Gordon & Mckinlay, 1980; Dussart, 1994).  

χκθσλα κε ηνλ Henderson (1992) ζε πνιιά παηδηά κε ηελ έιιεηςε ζπληνληζκνχ 

ζπλππάξρνπλ θαη πξνβιήκαηα ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, θαζψο απαηηείηαη ν 

ζπληνληζκφο κηαο πεξίπινθεο ζπλέρεηαο θηλήζεσλ. Με ηελ είζνδφ ηνπο ζην δεκνηηθφ 

ζρνιείν, ζηηο πξνεγνχκελεο δπζθνιίεο πξνζηίζεληαη θαη καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηε 

γξαθή θαη ηελ αλάγλσζε. Υαξαθηεξίδνληαη απφ θαζπζηέξεζε ζην γξάςηκν ελψ 

εκθαλίδνπλ θαθνγξαθίεο θαη δπζαλαγλσζία. Σα πξνβιήκαηα ηνπ θηλεηηθνχ 

ζπληνληζκνχ επεξεάδνπλ ζνβαξά ηελ θαζεκεξηλή θαη ηε ζρνιηθή δσή ηνπο, αθνχ έλα 

κεγάιν κέξνο ηνπ ζρνιηθνχ ρξφλνπ πεξηιακβάλεη γξαθνθηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

(Arnheim & Sinclair, 1979; Dussart, 1994; Gordon & Mckinlay, 1980). Αλ δελ 

αληηκεησπηζηνχλ εγθαίξσο νη δπζθνιίεο απηέο δελ απνθιείεηαη λα νδεγήζνπλ ζε 

άιια δεπηεξνγελή πξνβιήκαηα απφ ζπλαηζζεκαηηθά θαη θνηλσληθά κέρξη ζνβαξά 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο (Abramson, Seligman & Teasdale, 1978; Arnheim & 

Sinclair, 1979; Cullen & Boersma, 1982; Henderson, 1992; Losse, Henderson, 

Elliman, Hall, Knight & Jongman, 1991). 

 

2.2.3. Ζ εθπαίδεπζε θαη ε δηδαζθαιία ησλ παηδηώλ κε ςπρνθηλεηηθή 

θαζπζηέξεζε 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ηα παηδηά κε ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε παξνπζηάδνπλ 

ειαηηψκαηα, βιάβεο θαη αλεπάξθεηεο ζε φηη αθνξά ηα αηζζεηήξηα φξγαλα θαη ην 

ζπληνληζκφ ησλ θηλήζεσλ ζε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα απφ ν,ηη ηα άιια παηδηά ηεο 

ειηθίαο ηνπο (Υξεζηάθεο, 2011). Αθφκε ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ δπζθνιηψλ 

απηψλ εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ ηεο ςπρνθηλεηηθήο θαζπζηέξεζεο. αθψο θάζε 

πεξίπησζε πξέπεη λα εμαηνκηθεχεηαη εμαηηίαο ησλ αηνκηθψλ θαη ελδναηνκηθψλ 

δηαθνξψλ ησλ παηδηψλ θαη λα θαζνξίδεηαη ην πξνθίι ησλ παηδηψλ κέζσ ηεο αηνκηθήο 
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δηαγσζηηθήο εξγαζίαο. χκθσλα κε ην νχιε (2005) ε επηηπρία ελφο παηδηνχ κε 

ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε ζηνλ αθαδεκατθφ θαη θνηλσληθφ ηνκέα εμαξηάηαη απφ 

ηελ αλάπηπμε ησλ αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. Ζ 

αλάπηπμε επνκέλσο απηφλνκεο θαη αλεμάξηεηεο ζηάζεο απέλαληη ζε θαζεκεξηλέο 

πξαθηηθέο θαζψο θαη θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, ζα επηηξέςεη ζην παηδί κε 

ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε λα αληαπνθξηζεί κε επηηπρία ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη λα εληάζζεηαη ζε απηφ. ηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ 

αηφκσλ κε ΔΔΑ, ε απηνπξαγκάησζε απνηειεί ηελ θνξσλίδα ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη 

θνηλσληθήο παξέκβαζεο, ε νπνία πινπνηείηαη κέζσ ηεο γλσξηκίαο ηνπ ζψκαηνο θαη 

ηεο δφκεζεο εκπηζηνζχλεο γηα ηε δσή, ηεο εθκάζεζεο ησλ απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ, 

ηεο ζπιινγήο εκπεηξηψλ απφ ην πεξηβάιινλ, ηεο ζπκκεηνρήο κέζα ζε κηα νκάδα θαη 

ηεο δηακφξθσζεο θαη αιιαγήο ηνπ πεξηβάιινληνο. Μέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηα παηδηά 

αθφκε θαη νη ελήιηθεο κε ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε νδεγνχληαη ζηελ 

απηνπξαγκάησζε θαη ζηελ απηνεθηίκεζε. Παξάιιεια, νη πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ θαη 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξέπεη λα είλαη αλάινγεο ησλ δπλαηνηήησλ ησλ παηδηψλ, λα 

αλαγλσξίδνπλ ηηο επηηπρίεο ηνπ θαη λα επηδηψθνπλ λα ην εληάμνπλ ζην θνηλσληθφ 

ζχλνιν (νχιεο, 2005). χκθσλα κε ηνπο Rose, Howley, Fergusson θαη Jament 

(2009) επηζεκαίλεηαη φηη εάλ δελ ππάξμεη θαζνδήγεζε γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

αηφκσλ απηψλ ζηα ζρνιεία, ε δηαρείξηζε ησλ καζεηψλ ζα παξακείλεη αλεπαξθήο. Ζ 

νιηζηηθή πξνζέγγηζε έρεη απνδεηρηεί φηη κπνξεί λα θαηαζηήζεη πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθή ηε δηαρείξηζε ησλ αηφκσλ απηψλ. Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε 

θαιή ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ηνπ λεπίνπ κε ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε 

είλαη απαξαίηεην λα πξνζεγηζηνχλ εθηφο απφ ηηο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ θαη νη 

νηθνγελεηαθνί θαη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο, νη νπνίνη ελδέρεηαη λα δπζρεξαίλνπλ 

ηελ θαηάζηαζε ησλ καζεηψλ. Οη ίδηνη εξεπλεηέο ζεσξνχλ σο πξνηεξαηφηεηα ηελ 

παξνρή απνηειεζκαηηθψλ κνληέισλ παξέκβαζεο θαη αμηνιφγεζεο θαζψο απνηεινχλ 

ζεκαληηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ 

επαγγεικαηηψλ ηνπ ρψξνπ πνπ εξγάδνληαη κε ηνπο καζεηέο κε ζχλζεηεο αλάγθεο. 

Όζνλ αθνξά ηε δηδαζθαιία παηδηψλ κε ςπρνθηλεηηθή θαζζηέξεζε ν Υξεζηάθεο 

(2011) ππνζηεξίδεη φηη ν εθπαηδεπηηθφο θαζνξίδεη ην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη 

ηελ αμηνιφγεζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο επηιέγνληαο ηε κέζνδν πν ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη, ε νπνία πξέπεη λα είλαη ζαθήο θαη δνκεκέλε. χκθσλα κε ηνπο 

Ainscow θαη Tweddle (1984), ε κέζνδνο πνπ έρεη απνδεηρηεί φηη απνδίδεη 

απνηειεζκαηηθφηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ παηδηψλ κε κέηξηεο θαη ζνβαξέο δπζθνιίεο 
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κάζεζεο είλαη ε άκεζε δηδαζθαιία. Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο πεξηιακβάλεη ηέζζεξα 

ζηάδηα: ηελ επίδεημε, ηελ θαζνδήγεζε, ηελ εμέηαζε θαη ηε δηφξζσζε. Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεζφδνπ απηήο επηβεβαηψζεθε απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο Follow Through (Υξεζηάθεο, 2011). Σν ζπγθεθξηκέλν 

πξφγξακκα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε ην 1968 ζηηο ΖΠΑ, δηήξθεζε πέληε ρξφληα 

θαη ήηαλ ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθφ ηφζν ζε παηδηά απφ θησρέο θπξίσο νηθνγέλεηεο 

φζν θαη κε εηδηθέο αλάγθεο, μερσξίδνληαο ηελ άκεζε δηδαζθαιία σο ηελ 

θαηαιιειφηεξε κέζνδν δηδαζθαιίαο αλάκεζα απφ 22 δηδαθηηθά κνληέια. εκαληηθά 

δηδαθηηθά κνληέια ζεσξνχληαη επίζεο ζχκθσλα κε ην νχιε (2005), Υξεζηάθε 

(2011) θαη ηαζηλφ (1999) ην κνληέιν ησλ δηδαθηηθψλ ελνηήησλ κε θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηε δηαζεκαηηθή ή δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο χιεο, ηελ επειημία, 

ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα, ηε ζχλδεζε κε ηε δσή θαζψο θαη ην κνληέιν ηεο αλάιπζεο 

έξγνπ κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηελ αλάιπζε ηνπ δηδαθηηθνχ ζηφρνπ ζε κηθξά 

βήκαηα θαη ηε βήκα πξνο βήκα πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο. 

Σέινο, φιε ε δηαδηθαζία ηεο δηδαθηηθήο ησλ παηδηψλ κε ςπρνθηλεηηθή 

θαζπζηέξεζε πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη φρη απιά κε απφθηεζε νξηζκέλσλ πιεξνθνξηψλ 

αιιά κε νπνηαδήπνηε γλψζε θαη δεμηφηεηα ε νπνία είλαη ρξήζηκε γηα ηελ θαζεκεξηλή 

δσή ησλ λεπίσλ (νχιεο, 2005). εκαληηθφ ξφιν ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα, 

δηαδξακαηίδεη ε κέζνδνο θαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν εθπαηδεπηηθφο θαηά ηε 

δηδαζθαιία θαζψο θαη ε ζεκαζία ησλ θαηαθηεκέλσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ απφ 

ηνπο καζεηέο. Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ γηα ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ 

απηνλνκία ησλ παηδηψλ κε ΔΔΑ είλαη απαξαίηεην λα κεξηκλήζνπκε ψζηε λα 

αλαπηπρζνχλ δεμηφηεηεο νη νπνίεο ηνπο είλαη απαξαίηεηεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή γηα 

λα γίλεη φζν ην δπλαηφ αλεμάξηεην θαη απηφλνκν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ πνπ δεη. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
Ο

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

3.1  Γείγκα 

Ζ παξνχζα έξεπλα δηεμήρζε ζην πεδίν ηεο ΔΑΔ ζηελ Πεξηθέξεηαο 

Πεινπνλλήζνπ. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζε καζεηήο 6 εηψλ, ν νπνίνο 

παξαθνινπζνχζε ην θιαζηθφ ηκήκα ηνπ λεπηαγσγείνπ κε επαλαθνίηεζε. Ζ δηάγλσζε 

πνπ έθεξε ζχκθσλα κε ην δηαγλσζηηθφ εξγαιείν WISC III, νξίδεηαη σο 

«ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε θαη ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο». Γηα ηε δηαζθάιηζε 

ηεο αλσλπκίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζεηή (Cohen, Manion, & Morrison, 2008) 

ρξεζηκνπνηείηαη ην ςεπδψλπκν «Γηψξγνο», ην νπνίν καο βνήζεζε ζηελ παξνπζίαζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. Γείγκα ηεο έξεπλαο 

απνηέιεζαλ αθφκε ηφζν 10 εθπαηδεπηηθνί φζν θαη 10 γνλείο καζεηψλ ηνπ γεληθνχ 

λεπηαγσγείνπ.  

 

3.2  Δξγαιεία κέηξεζεο  

Γηα ηε ζπιινγή ησλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε κηα 

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

ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε κέζσ ηεο άηππεο παηδαγσγηθήο αμηνιφγεζεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα κε ηα παξαθάησ πξσηφθνιια παξαηήξεζεο: ηηο Λίζηεο Διέγρνπ 

Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ (ΛΔΒΓ), (Γξνζηλνχ, Μαξθάθεο, Υξεζηάθεο, Μειάο, 2009), ηηο 

Λίζηεο Γεληθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ (ΛΓΜΓ) θαζψο θαη ην Πιαίζην 

Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (ΠΑΠΔΑΔ). 

Υξεζηκνπνηήζεθε αθφκε ην Έληππν Γηδαθηηθήο Αιιειεπίδξαζεο (ΔΓΑ) (Γξνζηλνχ 

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

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

δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ. Ζ ζπιινγή ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε 

κε δπν δηαδηθαζίεο: ην πείξακα θαη ην εξσηεκαηνιφγην θιίκαθαο Likert. Σν κελ 
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πείξακα ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ επαιήζεπζε ηνπ δηδαθηηθνχ ζηφρνπ πνπ ηέζεθε γηα 

ηνλ καζεηή κε ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε κέζα απφ ηελ εθαξκνγή πέληε 

θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ, ην δε εξσηεκαηνιφγην πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζεη ηηο 

εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο. 

 

3.3  Γηαδηθαζίεο ηεο έξεπλαο  

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

επηθεληξψζεθε ζηνπο ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο ησλ ςπρνθηλεηηθψλ δεμηνηήησλ 

πξψηκεο παξέκβαζεο, ηεο ςπρνθηλεηηθήο θαζπζηέξεζεο θαη ηεο ππνζηήξημεο ηνπ 

καζεηή κε ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε κέζσ ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ. 

ηελ πξψηε θάζε ηεο έξεπλαο ζπιιέρζεθε ην αηνκηθφ, ζρνιηθφ θαη 

νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ ηνπ καζεηή. ην δεχηεξν ζηάδην πξαγκαηνπνηήζεθε 

παξαηήξεζε ηνπ καζεηή ζε ηξεηο θάζεηο (αξρηθή, δηακνξθσηηθή, ηειηθή) 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξαθνχλ νη δπλαηφηεηεο, νη αδπλακίεο θαη ε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ καζεηή. Ζ ηξίηε θάζε ζηεξίρηεθε ζην ζρεδηαζκφ ελφο ΑΓΔΠΔΑΔ, ζην 

νπνίν νξίζηεθαλ ν δηδαθηηθφο ζηφρνο, ηα βήκαηα κε ηα νπνία ζα πινπνηεζεί ν 

ζηφρνο, ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαζψο θαη ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Χο δηδαθηηθέο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηφζν ησλ 

ςπρνθηλεηηθψλ φζν θαη ησλ γλσζηηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

δπζθνιηψλ ηνπ καζεηή νξίζηεθαλ ε «Φπρνθηλεηηθφηεηα» θαη νη «Κνηλσληθέο 

Γεμηφηεηεο» απφ ηελ πεξηνρή ηνπ ΠΑΠΔΑ. Ο δηδαθηηθφο ζηφρνο πνπ ηέζεθε 

ζχκθσλα κε ην ΑΠ θαη ην ΠΑΠΔΑ ήηαλ «λα αλαπηχμεη ηε ιεπηή ηνπ 

θηλεηηθφηεηα θαη λα βειηηψζεη ηελ θνηλσληθή ηνπ ζπκπεξηθνξά». Ο παξαπάλσ 

εηήζηνο δηδαθηηθφο ζηφρνο επηκεξίζηεθε ζε κεληαίνπο θαη εβδνκαδηαίνπο 

δηδαθηηθνχο ζηφρνπο. Οη κεληαίνη δηδαθηηθνί ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ απνζθνπνχζαλ 

ζην «λα αλαπηχμεη δεμηφηεηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο θαη απηνεμππεξέηεζεο». Οη 

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

επηδηψρζεθε «λα ζπληνλίδεη ηηο θηλήζεηο καηηνχ θαη ρεξηνχ πξνθεηκέλνπ λα 

ζπλζέζεη θζφγγνπο», γηα ηνλ κήλα Φεβξνπάξην «λα πιάζεη κε πιαζηειίλε θαη λα 

ζπλζέηεη ηα γξάκκαηα ηνπ νλφκαηφο ηνπ», γηα ηνλ κήλα Μάξηην «λα ρξεζηκνπνηεί 

ην ςαιίδη γηα λα θφςεη θαη λα ζπλζέζεη θνιάδ». Γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ 

παξαπάλσ ζηφρσλ αθνινπζήζεθαλ ζπγθεθξηκέλα βήκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 

πξψην βήκα απνηέιεζε «λα ζπληνλίδεη ηηο θηλήζεηο καηηνχ-ρεξηνχ θαη λα 
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βειηηψζεη ην απηνζπλαίζζεκά ηνπ», ην δεχηεξν βήκα «λα ζρεδηάδεη κε 

πιαζηειίλε ή θαζφιηα γξάκκαηα θαη ζρήκαηα», ην ηξίην «λα ρξεζηκνπνηεί ην 

ςαιίδη γηα λα θφςεη θαη ζπλζέζεη θνιάδ», ην ηέηαξην «λα ζπγθεληξψλεη ηελ 

πξνζνρή ηνπ θαη λα ηαμηλνκεί εηθφλεο ζε παδι ή άικπνπκ» θαη ην πέκπην «λα 

εθηειεί ιεπηέο θηλήζεηο ζην παπνπηζφθνπην θαη λα κάζεη λα ζπλεξγάδεηαη 

αθνινπζψληαο ηνπο θαλφλεο». ηελ ηέηαξηε θάζε πινπνηήζεθε ε εθαξκνγή ηνπ 

ΑΓΔΠΔΑΔ, ζην νπνίν θαηαγξάθεθαλ ηα αθξηβή δηδαθηηθά βήκαηα, νη 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ε δηάξθεηά ηνπο, ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαζψο θαη ν 

παηδαγσγηθφο αλαζηνραζκφο. ηελ ηειεπηαία θάζε πξαγκαηνπνηήζεθε 

αμηνιφγεζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο απφ ηελ εξεπλήηξηα, ηνπ καζεηή θαη 

ηνπ γνλέα ηνπ κέζσ ηνπ Δληχπνπ Γηδαθηηθήο Αιιειεπίδξαζεο. Παξάιιεια, γηα 

ηελ επάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο εθαξκφζηεθε πείξακα κε ηε ρξήζε 

πέληε θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ. 

Ζ έξεπλα νινθιεξψζεθε κε ηε ρνξήγεζε εξσηεκαηνινγίσλ ζε 

εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο. Σα εξσηεκαηνιφγηα ζπκπιεξψζεθαλ κε επηηφπηα 

δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα ζην λεπηαγσγείν θαηά ηε δηάξθεηα κηαο δηδαθηηθήο ψξαο. 

Σα εξσηεκαηνιφγηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ γνλέσλ απνηεινχληαλ απφ δχν 

κέξε: ην πξψην κέξνο πεξηειάκβαλε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ κε θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο θαη ην δεχηεξν κέξνο ηα πνζνηηθά 

δεδνκέλα κε εηδηθέο εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ 4/βάζκηαο θιίκαθαο Likert 

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

επίπεδν ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηηο ςπρνθηλεηηθέο δεμηφηεηεο θαη δπζθνιίεο, ζε 

δεχηεξν επίπεδν ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο ζε καζεηέο κε ςπρνθηλεηηθή 

θαζπζηέξεζε θαη ζε ηξίην επίπεδν ηελ ππνζηήξημε ησλ ςπρνθηλεηηθψλ 

δπζθνιηψλ ησλ καζεηψλ κε ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε.  

 

3.4  Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο παξνπζηάζηεθαλ νξηζκέλνη 

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

ππφςε αξγφηεξα ζηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. 

Αξρηθά, ε πξαθηηθή άζθεζε ηνπ ΓΗ.Π.Μ.. ήηαλ θαζνξηζκέλε λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε έλα εμάκελν κε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο πέληε δηδαθηηθψλ 

σξψλ, κηα εκέξα θάζε εβδνκάδα (120 δηδαθηηθέο ψξεο). Σν γεγνλφο απηφ ζα 
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κπνξνχζε λα ζεσξεζεί πεξηνξηζηηθφ γηα ηελ έξεπλα, θαζψο ε θαζεκεξηλή δηδαθηηθή 

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

λα πινπνηήζεη πεξηζζφηεξεο ζηνρεπκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα ειέγμεη 

απνηειεζκαηηθφηεξα ηα επίπεδα ηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο ηνπ καζεηή κε 

ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε. Έλαο αθφκε πεξηνξηζηηθφο παξάγνληαο ρξφλνπ 

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

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

απνηέιεζκα ην πξσί λα ράλεηαη κάζεκα απφ ηε θαζπζηεξεκέλε πξνέιεπζε ηνπ 

καζεηή ζην λεπηαγσγείν αθεηέξνπ ην κεζεκέξη λα ληψζεη θνπξαζκέλνο θαη λα κελ 

ζέιεη λα αζρνιεζεί κε ηηο δηαθνξνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Δπηπξφζζεηα, κηα άιιε παξάκεηξνο πνπ κπνξεί λα επεξέαζε ηελ έξεπλα ήηαλ ν 

ρψξνο δηεμαγσγήο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. Ζ απαζρφιεζε ηνπ παηδηνχ 

πξαγκαηνπνηνχληαλ κέζα ζηελ ηάμε ηνπ θαη φρη ζε δηαθνξεηηθφ πεξηβάιινλ, κε 

απνηέιεζκα ν καζεηήο λα απνπξνζαλαηνιίδεηαη πνιιέο θνξέο απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πινπνηνχζαλ νη θίινη ηνπ. Ο παξαπάλσ παξάγνληαο ελδέρεηαη 

λα έδξαζε αλαζηαιηηθά ζηε δηεξεχλεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο 

αθελφο ηνπ παηδηνχ θαη ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ αθεηέξνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ. 

 

3.5  ηαηηζηηθέο αλαιύζεηο ησλ δεδνκέλσλ 

Ζ παξαηήξεζε ηνπ καζεηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο 

πξαγκαηνπνηήζεθε φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ζε ηξεηο θάζεηο: ηελ αξρηθή, ηε 

δηακνξθσηηθή θαη ηελ ηειηθή παξαηήξεζε. Οη απνθιίζεηο θαη νη επηδφζεηο ηνπ 

καζεηή θαη ζηηο ηξεηο θάζεηο απνηππψλνληαη πξψηα ζηηο ΛΔΒΓ, νη νπνίεο αμηνινγνχλ 

ηα επίπεδα καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο ηνπ καζεηή ζηνλ Πξνθνξηθφ Λφγν, ζηελ 

Φπρνθηλεηηθφηεηα, ζηηο Ννεηηθέο Ηθαλφηεηεο θαη ζηε πλαηζζεκαηηθή Οξγάλσζε. 

Έπεηηα, αθνινπζνχλ νη Λίζηεο Γεληθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ, νη νπνίεο 

παξνπζηάδνπλ ηελ εμέιημε ηνπ καζεηή ζηηο δεμηφηεηεο ηεο Γιψζζαο, ζηηο δεμηφηεηεο 

ηεο Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηαο, ζηηο δεμηφηεηεο ησλ Μαζεκαηηθψλ θαζψο θαη ζηηο 

Γεμηφηεηεο πκπεξηθνξάο. Σέινο, ηα επξήκαηα ησλ επηδφζεσλ ηνπ καζεηή 

θαηαγξάθνληαη ζηε ιίζηα ηνπ ΠΑΠΔΑ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο Βαζηθέο 

Αθαδεκατθέο Γεμηφηεηεο, ηηο Κνηλσληθέο Γεμηφηεηεο, ηηο Γεκηνπξγηθέο Γεμηφηεηεο 

θαη ηηο Πξνεπαγγεικαηηθέο Γεμηφηεηεο.  
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ην δεχηεξν ζηάδην θαηαγξάθεθαλ θαη παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά νξηζκέλεο 

δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο ζηνλ καζεηή κε ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε. Οη 

ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο θαηαγξάθνληαλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

παξαηήξεζεο κε εκεξνινγηαθέο αλαθνξέο ζην Έληππν Γηδαθηηθήο Αιιειεπίδξαζεο, 

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

ε αιιειεπίδξαζε ηεο εξεπλήηξηαο κε ηνλ καζεηή θαζψο θαη ν παηδαγσγηθφο 

αλαζηνραζκφο.  

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

πεξηιάκβαλε πέληε θνηλσληθέο ηζηνξίεο γηα ηνλ καζεηή κε ςπρνθηλεηηθή 

θαζπζηέξεζε. ε θάζε θνηλσληθή ηζηνξία ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο ιέμεσλ θαη 

ηξεηο εξσηήζεηο θαηαλφεζεο ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο. Πεξηγξάθνληαη παξάιιεια, νη 

νξζέο ή/θαη νη ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηνλ καζεηή. 

Σέινο, πξαγκαηνπνηήζεθε ε επηηφπηα δηαλνκή θαη ιήςε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

ηφζν ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη ησλ γνλέσλ ησλ καζεηψλ ηνπ λεπηαγσγείνπ, ηα 

επξχκαηα ησλ νπνίσλ αλαιχνληαη κε ηε βνήζεηα ησλ δεηθηψλ πεξηγξαθηθήο 

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

Σππηθέο Απνθιίζεηο (ΣΑ) ησλ απαληήζεσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
Ο

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

4. Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

4.1. 1
ε
 εξεπλεηηθή ππόζεζε  

Ζ πξψηε εξεπλεηηθή ππφζεζε, «Ζ δηδαζθαιία ησλ ςπρνθηλεηηθψλ δεμηνηήησλ 

κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ άκβιπλζε ησλ ςπρνθηλεηηθψλ δπζθνιηψλ ηνπ καζεηή κε 

ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε», επηβεβαηψζεθε απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

 

4.1.1. Σν εξσηεκαηνιόγην ησλ εθπαηδεπηηθώλ  

Σα εξσηεκαηνιφγηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηεινχληαλ απφ εηδηθέο εξσηήζεηο 

θιεηζηνχ ηχπνπ θιίκαθαο Likert (θαζφινπ, ιίγν, αξθεηά, πνιχ, πάξα πνιχ). Σφζν ηα 

εξσηεκαηνιφγηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη ησλ γνλέσλ πνπ ζα δνχκε παξαθάησ 

πεξηειάκβαλαλ 15 εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ θιίκαθαο Likert, νη νπνίεο αθνξνχζαλ 

ζε πξψην επίπεδν ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηηο ςπρνθηλεηηθέο δεμηφηεηεο θαη δπζθνιίεο, 

ζε δεχηεξν επίπεδν ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο ζε καζεηέο κε ςπρνθηλεηηθή 

θαζπζηέξεζε θαη ζε ηξίην επίπεδν ηελ ππνζηήξημε ησλ ςπρνθηλεηηθψλ δπζθνιηψλ 

ησλ καζεηψλ κε ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε. Οη εξσηήζεηο θαινχζαλ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα ζπκπιεξψζνπλ θαηά πφζν πνιχ ζπκθσλνχλ κε ηηο παξαθάησ 

πξνηάζεηο. 

Όζνλ αθνξά ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, ην 60% ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην ήηαλ γπλαίθεο θαη ην 40% άλδξεο. Ζ ειηθία ησλ 

ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο θπκάλζεθε κεηαμχ 33 θαη 49 εηψλ. Χο πξνο ηελ 

νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε παξαηεξνχκε φηη ζε πνζνζηφ 10% απάληεζαλ φηη ήηαλ 

άγακνη, ζε πνζνζηφ 70% απάληεζαλ φηη ήηαλ έγγακνη θαη ζε πνζνζηφ 20% 

απάληεζαλ φηη ήηαλ δηαδεπγκέλνη. Οη ειηθίεο ησλ παηδηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θπκάλζεθαλ απφ 4 έσο 8 εηψλ. Ζ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ (70%) πξνέξρνληαλ 
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απφ ηελ εηδηθφηεηα ησλ λεπηαγσγψλ (ΠΔ60) ελψ ην ππφινηπν 30 % απφ θιάδνπο ηνπ 

Δ.Β.Π. Οη λεπηαγσγνί (70%) εξγάδνληαλ ζηηο γεληθέο ηάμεηο ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη ην 

Δ.Β.Π. (30%) εμππεξεηνχζε ηηο εηδηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ. Οη ζπνπδέο ηνπο 

πεξηειάκβαλαλ αθελφο πηπρίν ζηε γεληθή αγσγή αθεηέξνπ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζηελ 

εηδηθή αγσγή γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζχλζεησλ γλσζηηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ δπζθνιηψλ ησλ καζεηψλ. Σέινο, νη εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ φηη έρνπλ 

θαηά κέζν φξν δέθα παηδηά ζηελ ηάμε ηνπο θαη απφ απηά 1 εψο 3 λήπηα 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ρσξίο σζηφζν λα ππάξρεη επίζεκε δηάγλσζε ιφγσ ηεο 

κηθξήο ηνπο ειηθίαο. 

Χο πξνο ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξαηεξήζεθε φηη νη ςπρνθηλεηηθέο 

δεμηφηεηεο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηε γλσζηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή 

αλάπηπμε ησλ παηδηψλ (Μ = 4,20, ΣΑ = 0,837). Αθφκε, νη απαληήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαλέξσζαλ φηη νη ςπρνθηλεηηθέο δπζθνιίεο εκπνδίδνπλ ηε γλσζηηθή, 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ (Μ = 4,60, ΣΑ = 0,548). 

χκθσλα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ε ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε κπνξεί λα 

ζπλππάξμεη κε γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο (Μ = 3,60, ΣΑ 

= 1,140) γηα απηφ θαη ε πξψηκε αλίρλεπζε ησλ ςπρνθηλεηηθψλ δπζθνιηψλ κπνξεί λα 

ακβιχλεη ηελ ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε (Μ = 4,80, ΣΑ = 0,447). πκθσλνχλ 

αξθεηά κε ηελ άπνςε φηη ε δηδαζθαιία ησλ ςπρνθηλεηηθψλ δεμηνηήησλ ζην 

λεπηαγσγείν κπνξεί λα βειηηψζεη ηηο ςπρνθηλεηηθέο δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ (Μ = 

4,60, ΣΑ = 0,548) θαη πηζηεχνπλ φηη ε ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε απαηηεί 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία (Μ= 3,40, ΣΑ = 0,548). Όπσο απνηππψλεηαη ζηνλ 

Πίλαθα 1, νη εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ πσο ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζηα παηδηά 

κε ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε απαηηεί ηνρεπκέλν Αηνκηθφ Γνκεκέλν θαη 

Δληαμηαθφ Πξφγξακκα Δηδηθήο Αγσγήο (Μ = 4,00, ΣΑ = 0,707) θαη πξνηηκνχλ ε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία λα πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ηεο αίζνπζαο ηνπ 

λεπηαγσγείνπ θαη φρη ζε μερσξηζηφ ρψξν (Μ = 3,60, ΣΑ = 1,140).  Χζηφζν, 

ηζρπξίδνληαη φηη ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν λα 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ εηδηθνχο παηδαγσγνχο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ ησλ καζεηψλ (Μ = 3,60, ΣΑ = 0,548). Παξάιιεια, 

παξαδέρνληαη φηη ην ΑΓΔΠΔΑ κπνξεί λα ακβιχλεη ηηο ςπρνθηλεηηθέο δπζθνιίεο ησλ 

καζεηψλ κε ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε (Μ = 2,80, ΣΑ = 0,447). Σα απνηειέζκαηα 

ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαλέξσζαλ φηη ε απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε ησλ ςπρνθηλεηηθψλ δπζθνιηψλ ησλ καζεηψλ κπνξεί λα επηηεπρζεί ηφζν 
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απφ ηνπο λεπηαγσγνχο γεληθήο αγσγήο (Μ = 3,40, ΣΑ = 0,894), φζν απφ ηνπο 

εηδηθνχο παηδαγσγνχο (Μ = 3,00, ΣΑ = 1,000) θαη ην Δ.Β.Π. (Μ = 3,20, ΣΑ = 0,837). 

Σέινο, απνξξίπηνπλ ηελ πεξίπησζε νη ςπρνθηλεηηθέο δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ ηνπ 

λεπηαγσγείνπ λα κελ απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλε ππνζηήξημε (Μ = 4,00, ΣΑ = 0,707) θαη 

πηζηεχνπλ φηη νη ςπρνθηλεηηθέο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ 

ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νηθνγέλεηα (Μ = 3,60, ΣΑ = 1,140). 

 

 

Πίλαθαο 1. Μέζεο ηηκέο (Μ) θαη Σππηθέο Απνθιίζεηο (ΣΑ) ησλ 15 εξσηήζεσλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ΔΡΧΣΖΔΗ 
Μ ΣΑ 

1.Οη ςπρνθηλεηηθέο δεμηφηεηεο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηε γλσζηηθή, 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ 

4,20 ,837 

2.Οη ςπρνθηλεηηθέο δπζθνιίεο εκπνδίδνπλ ηε γλσζηηθή, 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ 
4,60 ,548 

3.Ζ ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε κπνξεί λα ζπλππάξμεη κε γλσζηηθέο, 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο 
3,60 1,140 

4.Ζ πξψηκε αλίρλεπζε ησλ ςπρνθηλεηηθψλ δπζθνιηψλ κπνξεί λα 

ακβιχλεη ηελ ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε 
4,80 ,447 

5.Ζ δηδαζθαιία ησλ ςπρνθηλεηηθψλ δεμηνηήησλ ζην λεπηαγσγείν 

κπνξεί λα βειηηψζεη ηηο ςπρνθηλεηηθέο δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ 
4,60 ,548 

6.Ζ ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε απαηηεί δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 3,40 ,548 

7.Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζηα παηδηά κε ςπρνθηλεηηθή 

θαζπζηέξεζε απαηηεί ηνρεπκέλν Αηνκηθφ Γνκεκέλν θαη Δληαμηαθφ 

Πξφγξακκα Δηδηθήο Αγσγήο 

4,00 ,707 

8.Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη εληφο 

ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο ηνπ γεληθνχ λεπηαγσγείνπ 
3,60 1,140 

9.Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ 

ηνλ/ηελ εηδηθή παηδαγσγφ 
3,60 ,548 

10.Σν ηνρεπκέλν Αηνκηθφ Γνκεκέλν θαη Δληαμηαθφ Πξφγξακκα 

Δηδηθήο Αγσγήο κπνξεί λα ακβιχλεη ηηο ςπρνθηλεηηθέο δπζθνιίεο ησλ 

παηδηψλ κε ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε 

2,80 ,447 
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11.Οη λεπηαγσγνί γεληθήο αγσγήο κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ 

απνηειεζκαηηθά ηηο ςπρνθηλεηηθέο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ κε 

ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε 

3,40 ,894 

12.Οη εηδηθνί παηδαγσγνί κπνξεί λα δηαρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθά ηηο 

ςπρνθηλεηηθέο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ κε ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε 
3,00 1,000 

13.Σν Δηδηθφ Βνεζεηηθφ Πξνζσπηθφ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί 

απνηειεζκαηηθά ηηο ςπρνθηλεηηθέο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ κε 

ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε 

3,20 ,837 

14.Οη ςπρνθηλεηηθέο δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ ηνπ λεπηαγσγείνπ δελ 

απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλε ππνζηήξημε 
4,00 ,707 

15.Οη ςπρνθηλεηηθέο δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ κπνξνχλ λα μεπεξαζηνχλ 

κφλν κέζα απφ ηελ νηθνγέλεηα 
3,60 1,140 

 

4.2. 2
ε
 εξεπλεηηθή ππόζεζε  

Ζ δεχηεξε εξεπλεηηθή ππφζεζε, «Σα ΑΓΔΠΔΑΔ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηηο 

ςπρνθηλεηηθέο δπζθνιίεο ηνπ καζεηή κε ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε» επηβεβαηψζεθε 

απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξαηήξεζεο.  

 

4.2.1. Μεζνδνινγία Παξαηήξεζεο – επξήκαηα 

Οη απνθιίζεηο ηνπ καζεηή παξνπζηάδνληαη κε βάζε ηηο αξρηθέο, ηηο 

δηακνξθσηηθέο θαη ηηο ηειηθέο παξαηεξήζεηο θαη απνηππψλνληαη κε θφθθηλν, 

πνξηνθαιί θαη κπιε γξακκέο αληίζηνηρα. Ζ γξακκή βάζεο ζθηαγξαθείηαη κε θίηξηλν 

ρξψκα θαη αληηπξνζσπεχεη ην εμάκελν πνπ παξαθνινπζνχζε ν καζεηήο. Οη 

απνθιίζεηο απφ απηφ ην εμάκελν παξνπζηάδνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. 

 

Λίζηεο Διέγρνπ Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ-επίπεδα Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηαο 

Αξρηθή παξαηήξεζε 

χκθσλα κε απηέο κε απηέο (βι. ρήκα 1) παξαηεξήζεθε φηη ζηελ πεξηνρή ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ ν καζεηήο παξνπζίαζε νξηζκέλεο αξλεηηθέο απνθιίζεηο απφ ηε 

γξακκή βάζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηφζν ζηελ ελφηεηα ηεο αθξφαζεο φζν θαη ηεο 

ζπκκεηνρήο ζην δηάινγν παξαηεξήζεθε αξλεηηθή απφθιηζε δπν εμακήλσλ απφ ηε 

γξακκή βάζεο ηνπ καζεηή. Σα πξνβιήκαηα πξνζνρήο θαη ην ρακειφ 

απηνζπλαίζζεκα ηνπ καζεηή εκπφδηζαλ ηελ ηθαλφηεηα αθξφαζεο θαη ζπκκεηνρήο ζε 

δηάινγν αληίζηνηρα. Χζηφζν, ζηελ ελφηεηα ηεο έθθξαζεο κε ζαθήλεηα ν καζεηήο δελ 

παξνπζίαζε απνθιίζεηο απφ ηε γξακκή βάζεο.  
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Όζνλ αθνξά ηελ πεξηνρή ηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο, νη κεγαιχηεξεο αξλεηηθέο 

απνθιίζεηο εληνπίδνληαη ζηηο ελφηεηεο ηεο αδξήο θαη ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο θαη ηνπ 

ξπζκνχ – ρξφλνπ, ζηηο νπνίεο παξαηεξήζεθαλ αξλεηηθέο απνθιίζεηο ηεζζάξσλ 

εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο ηνπ καζεηή. Γηα απηφ άιισζηε θαη ε ιεπηή 

θηλεηηθφηεηα απνηέιεζε πξνηεξαηφηεηα ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ δηδαθηηθνχ ζηφρνπ. 

Αληίζεηα, ν Γηψξγνο εκθάληζε δπν εμάκελα απφθιηζε ζηηο ελφηεηεο ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηεο πιεπξίσζεο (βι. ρήκα 1). 

ρεηηθά κε ηελ πεξηνρή ησλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ, δελ παξνπζηάζηεθε θακία 

απφθιηζε απφ ηε γξακκή βάζεο ηνπ καζεηή ζηελ ελφηεηα ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο. 

Ο Γηψξγνο παξνπζίαζε αξλεηηθή απφθιηζε δπν εμακήλσλ ζηελ αθνπζηηθή κλήκε θαη 

ηξηψλ εμακήλσλ ζηελ νπηηθή κλήκε (βι. ρήκα 1). Χζηφζν, αξλεηηθέο απνθιίζεηο 

ηεζζάξσλ εμακήλσλ εκθαλίζηεθαλ ζηηο ελφηεηεο ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο πξνζνρήο, 

ηνπ ζπιινγηζκνχ θαη ηεο ινγηθνκαζεκαηηθήο ζθέςεο. Ζ δπζθνιία ηεο ζπγθέληξσζεο 

ηεο πξνζνρήο είρε επηζεκαλζεί θαη απφ ηε λεπηαγσγφ ηεο ηάμεο ηνπ καζεηή. 

Αλαθνξηθά, κε ηελ πεξηνρή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο, ν καζεηήο 

εκθαλίζηεθε κε αξλεηηθή απφθιηζε ηξηψλ εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο ζηελ 

ελφηεηα ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ην κάζεκα θαη κε ηέζζεξα εμάκελα ζηηο ελφηεηεο ηνπ 

απηνζπλαηζζήκαηνο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο άιινπο αληίζηνηρα (βι. ρήκα 1). 

Αλάκεζα ζην δηδαθηηθφ ζηφρν ηεο ζηνρεπκέλεο παξέκβαζεο ζπκπεξηιήθζεθε θαη ε 

βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ καζεηή θαζψο θαη ε ελίζρπζε ηνπ 

απηνζπλαηζζήκαηφο ηνπ. 

 

 

ρήκα 1: Καηαγξαθή ησλ επηδόζεσλ ηνπ Γηώξγνπ κε βάζε ηηο απνθιίζεηο εμακήλσλ ζύκθσλα κε 

ηηο ΛΔΒΓ θαηά ηελ αξρηθή, δηακνξθσηηθή θαη ηειηθή παξαηήξεζε 
 

Γηακνξθσηηθή παξαηήξεζε 
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Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηακνξθσηηθήο παξαηήξεζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ ζεκεηψζεθαλ νξηζκέλεο απνθιίζεηο ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή παξαηήξεζε. 

Αλαιπηηθφηεξα, ελψ ε ελφηεηα ηεο έθθξαζεο κε ζαθήλεηα παξέκεηλε ζηαζεξή ζηε 

γξακκή βάζεο ηνπ καζεηή, νη ελφηεηεο ηεο αθξφαζεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζην 

δηάινγν βειηηψζεθαλ θαηά έλα εμάκελν ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή παξαηήξεζε (βι. 

ρήκα 1). Απηφ νθείιεηαη ζηελ πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ησλ επηθνηλσληαθψλ 

δεμηνηήησλ ηνπ καζεηή κέζα απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ. 

ηελ πεξηνρή ηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο, δελ ζεκεηψζεθαλ κεηαβνιέο ζε ζρέζε κε 

ηελ αξρηθή παξαηήξεζε ζηηο ελφηεηεο ηεο αδξήο θαη ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο, ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηεο πιεπξίσζεο (βι. ρήκα 1). Καηά έλα εμάκελν ζε ζρέζε κε 

ηελ αξρηθή παξαηήξεζε ζεκεηψζεθε βειηίσζε ζηελ ελφηεηα ηεο πιεπξίσζεο, 

εμαηηίαο ησλ δηαθνξνπνηεκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ.  

Όζνλ αθνξά ηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ζεκεηψζεθε αχμεζε θαηά έλα εμάκελν ζε ζρέζε κε 

ηελ αξρηθή παξαηήξεζε ζηηο ελφηεηεο ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο πξνζνρήο, ηνπ 

ζπιινγηζκνχ θαη ηεο ινγηθνκαζεκαηηθήο ζθέςεο. ηαζεξέο κε ηελ αξρηθή 

παξαηήξεζε παξέκεηλαλ νη ελφηεηεο ηεο νπηηθήο, ηεο αθνπζηηθήο θαη ηεο 

εξγαδφκελεο κλήκεο (βι. ρήκα 1). 

ηελ πεξηνρή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο, ην απηνζπλαίζζεκα ηνπ Γηψξγνπ 

βειηηψζεθε θαηά έλα εμάκελν ζπγθξηηηθά κε ηελ αξρηθή παξαηήξεζε (βι. ρήκα 1) 

ελψ ζηαζεξέο κε ηελ αξρηθή παξαηήξεζε παξέκεηλαλ νη ελφηεηεο ηνπ ελδηαθέξνληνο 

γηα ην κάζεκα θαη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο. 

Σειηθή παξαηήξεζε 

ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ θάλεθε πσο 

βειηηψζεθαλ φιεο νη ελφηεηέο ηνπ (αθξφαζε, ζπκκεηνρή ζην δηάινγν, έθθξαζε κε 

ζαθήλεηα) ζηνλ καζεηή θαη πεξέκεηλαλ ζηαζεξέο ζε ζρέζε κε ηε δηακνξθσηηθή 

παξαηήξεζε (βι. ρήκα 1). ηαδηαθά απέθηεζε πεξηζζφηεξε εμνηθείσζε κε ηελ 

εξεπλήηξηα θαη πξνζαξκφζηεθε κε επηηπρία ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

ηνλ ηνκέα ηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο, ε αξλεηηθή απφθιηζε ησλ ηεζζάξσλ 

εμακήλσλ ηεο αξρηθήο θαη ηεο δηακνξθσηηθήο παξαηήξεζεο κεηψζεθε θαηά έλα 

εμάκελν έπεηηα απφ ηελ πινπνίεζε ζηνρεπκέλσλ ςπρνθηλεηηθψλ δεμηνηήησλ (βι. 

ρήκα 1). Καηά έλα εμάκελν επίζεο απφ ηελ αξρηθή θαη δηακνξθσηηθή παξαηήξεζε 

βειηηψζεθαλ φιεο νη άιιεο ελφηεηεο ηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο (πξνζαλαηνιηζκφο, 

ξπζκφο θαη ρξφλνο, πιεπξίσζε). 
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ηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο, ε εξγαδφκελε κλήκε παξέκεηλε ζηαζεξή ζηε γξακκή 

βάζεο ηνπ καζεηή, ε αθνπζηηθή κλήκε παξνπζίαζε φπσο θαη ζηηο δπν πξνεγνχκελεο 

παξαηεξήζεηο αξλεηηθή απφθιηζε ελφο εμακήλνπ απφ ηε γξακκή βάζεο, ε νπηηθή 

κλήκε απφ ηξηα εμάκελα αξλεηηθήο απφθιηζεο κεηψζεθε ζην έλα εμάκελν, ελψ νη 

ελφηεηεο ζπγθέληξσζεο ηεο πξνζνρήο, ζπιινγηζκνί θαη ινγηθνκαζεκαηηθή ζθέςε 

δηαηεξήζεθαλ ζηα ηξηα εμάκελα αξλεηηθήο απφθιηζεο απφ ηε γξακκή βάζεο ηνπ 

καζεηή (βι. ρήκα 1). 

Σέινο, ζηε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε παξφιν πνπ ζεκεηψζεθε βειηίσζε ζε 

ζρέζε κε ηελ αξρηθή θαη δηακνξθσηηθή παξαηήξεζε, ηφζν ην απηνζπλαίζζεκα φζν 

θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα θαη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο παξνπζίαζαλ δπν 

εμάκελα αξλεηηθήο απφθιηζεο απφ ηε γξακκή βάζεο ηνπ καζεηή (βι. ρήκα 1). 

 

Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο φπσο απνηππψλνληαη ζηηο Λίζηεο Πιαηζίνπ 

Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο (ΠΑΠΔΑ) 

Αξρηθή παξαηήξεζε 

ηελ πξψηε πεξηνρή ηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο, ν πξνθνξηθφο ιφγνο ηνπ 

καζεηή παξνπζηάδεη αξλεηηθή απφθιηζε ηξηψλ εμακήλσλ ελψ ηφζν ε 

ςπρνθηλεηηθφηεηα θαη νη λνεηηθέο ηθαλφηεηεο φζν θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε 

απνθιείλνπλ αξλεηηθά ηέζζεξα εμάκελα απφ ηε γξακκή βάζεο (βι. ρήκα 2).  

Όζνλ αθνξά ηηο αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο ζηελ αξρηθή παξαηήξεζε ε θαηαλφεζε, 

ε γξαθή θαη ηα καζεκαηηθά εκθάληζαλ αξλεηηθή απφθιηζε ηεζζάξσλ εμακήλσλ απφ 

ηε γξακκή βάζεο ηνπ καζεηή. Αληίζεηα, ε αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή ήηαλ 

ζην επίπεδν ηεο ηάμεο πνπ παξαθνινπζνχζε. Πξάγκαηη, ν καζεηήο δηάβαδε 

ζπιιαβηζηά απινχο ηχπνπο ιέμεσλ ελψ δπζθνιεπφηαλ ζηε γξαθή ιφγσ 

ςπρνθηλεηηθψλ δπζθνιηψλ φζν θαη ζηελ αλάγλσζε ιφγσ πξνβιεκάησλ 

ζπγθέληξσζεο ηεο πξνζνρήο. ηα καζεκαηηθά δελ κπνξνχζε λα απαληήζεη ζην 

άζξνηζκα δπν αξηζκψλ παξά κφλν κε ηε βνήζεηα ηεο λεπηαγσγνχ ή κε βνεζεηηθά 

κέζα (βι. ρήκα 2). 

ρεηηθά κε ηηο θνηλσληθέο ηνπ δεμηφηεηεο, πξνβιεκαηηθή ζεσξήζεθε ε απηνλνκία 

ηνπ παηδηνχ ζην πεξηβάιινλ εκθαλίδνληαο ηέζζεξα εμάκελα αξλεηηθήο απφθιηζεο 

απφ ηε γξακκή βάζεο (βι. ρήκα 2). Σφζν ε θνηλσληθή ηνπ ζπκπεξηθνξά φζν θαη ε 

πξνζαξκνγή ηνπ ζην πεξηβάιινλ παξνπζίαζαλ ηξία εμάκελα αξλεηηθήο απφθιηζεο 

απφ ηε γξακκή βάζεο ηνπ καζεηή. Ζ βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ηνπ 
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καζεηή ζπκπεξηιήθζεθε ζηηο δηδαθηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ πνπ 

ζρεδηάζηεθε, πινπνηήζεθε θαη αμηνινγήζεθε. 

ηηο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ν ειεχζεξνο ρξφλνο ηνπ καζεηή ήηαλ 

αληίζηνηρνο κε ην επίπεδν ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ. Ο καζεηήο πνιιέο θνξέο έθηηαρλε 

απηνζρέδηεο θαηαζθεπέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ειεχζεξεο ψξαο. Αληίζεηα ζηηο 

αηζζεηηθέο ηέρλεο εκθαλίζηεθε αξλεηηθή απφθιηζε ηξηψλ εμακήλσλ απφ ηε γξακκή 

βάζεο ηνπ καζεηή (βι. ρήκα 2).  

Σέινο, ηφζν νη πξνεπαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο φζν θαη ν επαγγεικαηηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο ηνπνζεηήζεθαλ ζηε γξακκή βάζεο ηνπ καζεηή θαζψο έδεηρλε 

κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηα επαγγέικαηα θαη γηα απηφ πνπ ζα επέιεγε λα αθνινπζήζεη 

φηαλ κεγαιψζεη (βι. ρήκα 2).  

Γηακνξθσηηθή παξαηήξεζε 

ηε δηακνξθσηηθή παξαηήξεζε φινη νη ηνκείο ηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο ηνπ 

παηδηνχ (αξλεηηθή απφθιηζε ηξηψλ εμακήλσλ ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θαη αξλεηηθή 

απφθιηζε ηεζζάξσλ εμακήλσλ ζηελ ςπρνθηλεηηθφηεηα, ζηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη 

ζηε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε) παξέκεηλαλ ίδηνη ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή 

παξαηήξεζε (βι. ρήκα 2). ηαδηαθά, ηέζεθαλ νη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 

ζρεδηάζηεθε ην ΑΓΔΠΔΑΔ.  

ηηο βαζηθέο αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο, ε ηθαλφηεηα αλάγλσζεο ηνπ παηδηνχ 

κεηψζεθε θαηά δπν εμάκελα ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή παξαηήξεζε, ελψ ε γξαθή θαη 

ηα καζεκαηηθά θηλήζεθαλ ζηα ίδηα επίπεδα (αξλεηηθή απφθιηζε ηεζζάξσλ εμακήλσλ 

απφ ηε γξακκή βάζεο) κε απηά ηεο αξρηθήο παξαηήξεζεο. Θεηηθή απφθιηζε θαηά έλα 

εμάκελν ζεκείσζε ε ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ηνπ καζεηή (βι. ρήκα 2). Με ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ αλακέλνληαλ βειηίσζε ζηνπο 

παξαπάλσ ηνκείο ησλ βαζηθψλ αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ. 

Όζνλ αθνξά ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ηνπ παηδηνχ ηφζν ε θνηλσληθή ηνπ 

ζπκπεξηθνξά φζν θαη ε πξνζαξκνγή ηνπ ζην πεξηβάιινλ δελ παξνπζίαζε κεηαβνιή 

ζπγθξηηηθά κε ηελ αξρηθή παξαηήξεζε (αξλεηηθή απφθιηζε ηξηψλ εμακήλσλ απφ ηε 

γξακκή βάζεο θαη ζηνπο δπν ηνκείο ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ). Αληίζεηα, θαηά έλα 

εμάκελν βειηηψζεθε ε απηνλνκία ηνπ παηδηνχ ζην πεξηβάιινλ έπεηηα απφ ηελ 

πινπνίεζε ζηνρεπκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ (βι. ρήκα 2). 

Σφζν νη δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη ησλ αηζζεηηθψλ 

ηερλψλ φζν θαη νη πξνεπαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο (πξνεπαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο, 
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επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο) ηνπ Γηψξγνπ δελ ζεκείσζαλ κεηαβνιή ζε ζρέζε 

κε ηελ αξρηθή παξαηήξεζε (βι. ρήκα 2). 

Σειηθή παξαηήξεζε 

ηελ ηειηθή παξαηήξεζε έπεηηα απφ ην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ βειηηψζεθαλ νη πεξηζζφηεξνη ηνκείο ηνπ ΠΑΠΔΑ. 

πγθεθξηκέλα, ζηε καζεζηαθή εηνηκφηεηα, ν πξνθνξηθφο ιφγνο ηνπ καζεηή 

παξέκεηλε ζηαζεξφο ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή θαη ηε δηακνξθσηηθή παξαηήξεζε ελψ 

θαηά έλα εμάκελν ζεηηθήο απφθιηζεο εκθαλίζηεθαλ ε ςπρνθηλεηηθφηεηα, νη λνεηηθέο 

ηθαλφηεηεο θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε (βι. ρήκα 2). 

Όιεο νη ελφηεηεο ησλ βαζηθψλ αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ (αλάγλσζε, θαηαλφεζε, 

γξαθή, καζεκαηηθά) παξνπζίαζαλ ηξία εμάκελα αξλεηηθήο απφθιηζεο απφ ηε γξακκή 

βάζεο ηνπ καζεηή (βι. ρήκα 2). Παξφιν πνπ δελ απνηέιεζαλ ηε πεξηνρή δηδαθηηθήο 

πξνηεξαηφηεηαο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ, νη βαζηθέο 

αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο απνηέιεζαλ κέξνο ησλ δηαθνξνπνηεκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ εθαξκφζηεθαλ. 

Όιεο νη ελφηεηεο ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ (απηνλνκία ζην πεξηβάιινλ, 

θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, πξνζαξκνγή ζην πεξηβάιινλ) εκθάληζαλ ηξία εμάκελα 

απφθιηζεο απφ ηε γξακκή βάζεο ηνπ καζεηή (βι. ρήκα 2). Οη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο 

ζπκπεξηιήθζεθαλ ζην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

ΑΓΔΠΔΑΔ, σζηφζν θξίζεθε αλαγθαία ε ζχζηαζε κηαο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο 

(ςπρνιφγν, θπζηνζεξαπεπηή) γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ 

ηνπ καζεηή. 

Σφζν νη δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη ησλ αηζζεηηθψλ 

ηερλψλ φζν θαη νη πξνεπαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο (πξνεπαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο, 

επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο) ηνπ Γηψξγνπ δελ ζεκείσζαλ κεηαβνιή ζε ζρέζε 

κε ηελ αξρηθή παξαηήξεζε (βι. ρήκα 2). 
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ρήκα 2: Καηαγξαθή ησλ επηδόζεσλ ηνπ Γηώξγνπ κε βάζε ηηο απνθιίζεηο εμακήλσλ ζύκθσλα κε 

ην ΠΑΠΔΑΔ θαηά ηελ αξρηθή, δηακνξθσηηθή θαη ηειηθή παξαηήξεζε 

 

 

Λίζηεο Γεληθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ 

Αξρηθή παξαηήξεζε 

ηελ αξρηθή παξαηήξεζε φιεο νη ελφηεηεο ησλ δεμηνηήησλ ηεο γιψζζαο 

(αλάγλσζε, θαηαλφεζε, γξαθή, παξαγσγή) παξνπζίαζαλ αξλεηηθή απφθιηζε 

ηεζζάξσλ εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο ηνπ καζεηή (βι. ρήκα 3). Σν παηδί 

εκθάληδε δπζθνιίεο ζηηο γισζζηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαζέηνληαλ ζηελ ηάμε ζε 

ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. 

ηηο δεμηφηεηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο, ν πξνθνξηθφο ιφγνο ηνπ παηδηνχ 

εκθάληζε κφιηο έλα εμάκελν αλξεηηθήο απφθιηζεο ελψ ηφζν ε ςπρνθηλεηηθφηεηα θαη 

νη λνεηηθέο ηθαλφηεηεο φζν θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε ζπγθέληξσζαλ αξλεηηθή 

απφθιηζε ηεζζάξσλ εμακήλσλ (βι. ρήκα 3).  

Όζνλ αθνξά ηηο καζεκαηηθέο δεμηφηεηεο ηνπ Γηψξγνπ, φιεο νη ελφηεηεο (αξηζκνί, 

πξάμεηο, επίιπζε πξνβιεκάησλ) απέθιεηλαλ αξλεηηθά ηέζζεξα εμάκελα απφ ηε 

γξακκή βάζεο ηνπ καζεηή (βι. ρήκα 3). Ο καζεηήο αληηκεηψπηδε δπζθνιίεο ζηελ 

αλαγλψξηζε ησλ αξηζκψλ, ζηηο κεηαμχ ηνπο πξάμεηο θαζψο θαη ζηελ επίιπζε – 

δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ. 

Οη δεμηφηεηεο ηεο ζπκπεξηθνξάο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηηο ζεηηθέο, ηηο 

αξλεηηθέο θαη ηηο παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο ηνπ καζεηή εληνπίζηεθαλ κε ηξία θαη 

ηέζζεξα εμάκελα αξλεηηθήο απφθιηζεο αληίζηνηρα απφ ηε γξακκή βάζεο. Αληίζεηα 

ζηηο παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο δελ ζεκεηψζεθε θακία απφθιηζε απφ ηε γξακκή 

βάζεο ηνπ καζεηή (βι. ρήκα 3). Σν παηδί δελ εκθάληζε παξαβαηηθή ζηάζε παξά 

νξηζκέλα πξνβιήκαηα θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, ηα νπνία επηδηψρηεθαλ λα 
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πξνζεγγηζηνχλ θαηά ην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

ΑΓΔΠΔΑΔ. 

Γηακνξθσηηθή παξαηήξεζε 

ηηο δεμηφηεηεο ηεο γιψζζαο ε ηθαλφηεηα αλάγλσζεο ηνπ παηδηνχ δελ ζεκείσζε 

θάπνηα κεηαβνιή ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή παξαηήξεζε ελψ ε ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο 

θαη γξαθήο εκθάληζαλ ζεηηθή απφθιηζε θαηά έλα εμάκελν απφ ηελ πξνεγνχκελε 

παξαηήξεζε. Ζ ηθαλφηεηα παξαγσγήο ηνπ παηδηνχ κάιηζηα έπεηηα απφ ηελ 

πινπνίεζε ζηνρεπκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηελ αξλεηηθή απφθιηζε ησλ ηεζζάξσλ 

εμακήλσλ ηεο αξρηθήο παξαηήξεζεο, βειηηψζεθε θαηά δπν εμάκελα (βι. ρήκα 3). 

Αλαθνξηθά κε ηηο δεμηφηεηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο, ν πξνθνξηθφο ιφγνο δελ 

ζεκείσζε θάπνηα κεηαβνιή ελψ θαηά έλα εμάκελν ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή 

παξαηήξεζε βειηηψζεθαλ νη ελφηεηεο ηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο θαη ησλ λνεηηθψλ 

ηθαλνηήησλ. Παξφια απηά ε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε ηνπ καζεηή παξέκεηλε ζηα 

ίδηα επίπεδα κε απηά ηεο αξρηθήο παξαηήξεζεο (βι. ρήκα 3). 

ηηο δεμηφηεηεο ησλ καζεκαηηθψλ, νη ελφηεηεο ησλ αξηζκψλ θαη ηεο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ δελ παξνπζίαζαλ θάπνηα κεηαβνιή ζπγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνχκελε 

παξαηήξεζε ελψ ε ηθαλφηεηα πξάμεσλ ηνπ παηδηνχ βειηηψζεθε θαηά έλα εμάκελν 

απφ ηελ αξρηθή παξαηήξεζε (βι. ρήκα 3). 

ηηο δεμηφηεηεο ηεο ζπκπεξηθνξάο έπεηηα απφ ηελ πινπνίεζε ζηνρεπκέλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζεκεηψζεθε αχμεζε ελφο εμακήλνπ απφ ηελ αξρηθή παξαηήξεζε 

ζηελ ελφηεηα ησλ αξλεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ (βι. ρήκα 3). Σφζν νη ζεηηθέο φζν θαη 

νη παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο δελ κεηαβιήζεθαλ ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή 

παξαηήξεζε ηνπ παηδηνχ. 

Σειηθή παξαηήξεζε 

ηελ ηειηθή παξαηήξεζε ηνπ καζεηή έπεηηα απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ 

βειηηψζεθε θαηά έλα εμάκελν ε ηθαλφηεηα αλάγλσζεο ηνπ καζεηή ζε ζρέζε ηηο 

πξνεγνχκελεο παξαηεξήζεηο ελψ νη ηθαλφηεηεο θαηαλφεζεο, γξαθήο θαη παξαγσγήο 

παξέκεηλαλ ζηα ίδηα επίπεδα κε απηά ηεο δηακνξθσηηθήο παξαηήξεζεο (βι. ρήκα 3). 

ηηο δεμηφηεηεο ηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο ηφζν ν πξνθνξηθφο ιφγνο θαη ε 

ςπρνθηλεηηθφηεηα φζν θαη νη λνεηηθέο ηθαλφηεηεο δελ κεηαβιήζεθαλ ζπγθξηηηθά κε 

ηε δηακνξθσηηθή παξαηήξεζε. Χζηφζν, ε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε ηνπ καζεηή 

βειηηψζεθε θαηά έλα εμάκελν απφ ηελ αξρηθή θαη δηακνξθσηηθή παξαηήξεζε (βι. 

ρήκα 3).  
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Όιεο νη δεμηφηεηεο ησλ καζεκαηηθψλ (αξηζκνί, πξάμεηο, επίιπζε πξνβιεκάησλ) 

βειηηψζεθαλ θαη παξνπζίαζαλ πιένλ απφ ηε γξακκή βάζεο ηνπ καζεηή αξλεηηθή 

απφθιηζε δπν εμακήλσλ (βι. ρήκα 3). 

Σέινο, νη δεμηφηεηεο ηεο ζπκπεξηθνξάο (ζεηηθέο, αξλεηηθέο, παξαβαηηθέο) δελ 

ζεκείσζαλ θάπνηα αιιαγή απφ ηε δηακνξθσηηθή παξαηήξεζε θαλεξψληνληαο φηη ν 

καζεηήο πξνζαξκφζηεθε ζην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, σζηφζν ππάξρνπλ πεξηζψξηα 

βειηίσζεο ηεο θνηλσληθήο ηνπ ζπκπεξηθνξάο (βι. ρήκα 3). 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 3: Καηαγξαθή ησλ επηδόζεσλ ηνπ Γηώξγνπ κε βάζε ηηο απνθιίζεηο εμακήλσλ ζύκθσλα κε 

ηηο ΛΓΜΓ θαηά ηελ αξρηθή, δηακνξθσηηθή θαη ηειηθή παξαηήξεζε 

 
4.2.2. Μεζνδνινγία Παξέκβαζεο – Έληππν δηδαθηηθήο αιιειεπίδξαζεο 

 

Σν ΔΓΑ απνηέιεζε έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηελ πινπνίεζε ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο, θαζψο ζπλέβαιε ζηελ θαηαγξαθή ζπκπεξηθνξψλ, 

γεγνλφησλ θαη ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο εξεπλήηξηαο θαη ηνπ καζεηή κε ςπρνθηλεηηθή 

θαζπζηέξεζε. Ζ θαηαγξαθή πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε εκεξνινγηαθψλ 

ζεκεηψζεσλ σο παηδαγσγηθφο αλαζηνραζκφο ηεο θάζε δηδαθηηθήο παξέκβαζεο. 

Παξαθάησ, παξαηίζεληαη ελδεηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ πνπ 

πινπνηήζεθε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ςπρνθηλεηηθψλ δπζθνιηψλ ηνπ καζεηή. 

H παξαθάησ δηαθνξνπνηεκέλε δξαζηεξηφηεηα ζεσξήζεθε απνηειεζκαηηθή γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ καζεηή. ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ν 

καζεηήο θαινχληαλ λα ζρεκαηίζεη γξάκκαηα θαη αξηζκνχο ζε έλα ηαςί κε φζπξηα. Ζ 

εθπαηδεπηηθφο ππνδείθλπε έλα γξάκκα ή έλαλ αξηζκφ ζηνλ καζεηή θαη απηφο ην 

εθηεινχζε. Δάλ ν καζεηήο δελ ζπκφηαλ απηφ πνπ έπξεπε λα γξάςεη, ε εξεπλήηξηα 
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ππνδείθλπε ζηνλ καζεηή ην γξάκκα ή ηνλ αξηζκφ κε πιαζηειίλε θαη απηφο ην 

ζπλέζεηε. Καηάθεξε λα ζπγθεληξψλεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηελ πινπνίεζε απηήο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο γηα παξαπάλσ απφ δέθα ιεπηά. Αθφκε ηνπ άξεζε  παηγληψδεο κνξθή 

δηδαζθαιίαο θαη νη δηαθνξνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπ αλαζέηνληαλ. Σν παηδί 

θαηάθεξε λα νινθιεξψζεη ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα κε κηθξή βνήζεηα (βι. 

Δηθφλα 1). 

 

Δηθόλα 1: Γηαθνξνπνηεκέλε γισζζηθή θαη καζεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ζρεκαηηζκνύ γξακκάησλ 

θαη αξηζκώλ 

 

 

Παξφκνηα δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θηλεηηθφηεηαο απφ ηνλ καζεηή, 

είλαη θαη ε παξαθάησ δηαθνξνπνηεκέλε δξαζηεξηφηεηα ζρεκαηηζκνχ γισζζηθψλ θαη 

καζεκαηηθψλ αθνινπζηψλ. Ο καζεηήο έπξεπε λα ζπλζέηεη ζε έλα ραξηφλη γξάκκαηα ή 

ιέμεηο θαη αξηζκνχο κε δαρηπινκπνγηέο. πλήζσο ζην ραξηφλη ήηαλ ήδε ζρεδηαζκέλν 

ην γξάκκα, ε ιέμε ή ν αξηζκφο, νπφηε ην παηδί θαινχληαλ λα αθνινπζήζεη ηε θνξά 

ησλ ζρεκαηηζκψλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα επίζεο ελζνπζίαζε ηνλ καζεηή, ν 

νπνίνο αληαπνθξίζεθε ηθαλνπνηεηηθά, κε κηθξή βνήζεηα ζηνλ πξνβεπφκελν ρξφλν 

(βι.Δηθφλα 2). 

 
Δηθόλα 2: Γηαθνξνπνηεκέλε γισζζηθή θαη καζεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ζρεκαηηζκνύ γισζζηθώλ 

θαη καζεκαηηθώλ αθνινπζηώλ 

 

 

Ο καζεηήο ζηελ παξαθάησ δηαθνξνπνηεκέλε δξαζηεξηφηεηα θιήζεθε λα 

θαηαζθεπάζεη γιπθά ζηα πιαίζηα ησλ ρξηζηνπγελληάηηθσλ εθδειψζεσλ καδί κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπ θαη ην εηδηθφ ζρνιείν. Ζ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ζεσξήζεθε 

αξθεηά ζεκαληηθή ηφζν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ςπρνθηλεηηθψλ δεμηνηήησλ ηνπ καζεηή 

φζν θαη γηα ηε βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο ηνπ ζπκπεξηθνξάο. Μέζα απφ ηελ 



 57 

παξαζθεπή ρξηζηνπγελληάηηθσλ γιπθψλ, ην παηδί είρε ηελ επθαηξία λα δπκψζεη, λα 

θφςεη ζε ζρήκαηα, λα ςήζεη, λα δηαθνζκήζεη, λα δνθηκάζεη ηα γιπθά θαη λα 

κνηξαζηεί φιε απηή ηελ εκπεηξία καδί κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Έπεηηα πξνηάζεθε λα 

παίμνπκε έλα είδνο ζπκβνιηθνχ παηρληδηνχ κε ηα γιπθά πνπ έθηηαμαλ ηα παηδηά (βι. 

Δηθφλα 3). 

 
Δηθόλα 3: Γηαθνξνπνηεκέλε δξαζηεξηόηεηα ζπκκεηνρήο ζε ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο -

θαηαζθεπή γιπθώλ 

 

Με ηνπο ρηνλαλζξψπνπο ηεο παξαθάησ δηαθνξνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηαο, ν 

καζεηήο επηδηψρηεθε λα ζπλζέζεη ηα κέιε ηνπ ζψκαηφο ηνπ κε ηελ νξζή θνξά κε ηε 

βνήζεηα ησλ βέιθξν. Ζ δηαδηθαζία ηαμηλφκεζεο απνζθνπνχζε ζηελ αλάπηπμε ηφζν 

ηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ φζν θαη ζηε βειηίσζε ησλ λνεηηθψλ ηνπ 

ηθαλνηήησλ. Ο καζεηήο ήηαλ ηδηαίηεξα ραξνχκελνο φηαλ αζρνινχληαλ κε βέιθξν θαη 

ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θαηάθεξλε λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ θαινχληαλ λα πινπνηήζεη (βι. Δηθφλα 4). 

 

 
Δηθόλα 4: Γηαθνξνπνηεκέλε δξαζηεξηόηεηα αλάπηπμεο ιεπηήο θηλεηηθόηεηαο κε βέιθξν 

 

 

ηα πιαίζηα ηεο θπθινθνξηαθήο αγσγήο θαηαζθεπάζηεθε έλα ληνζηέ κε 

πιαζηηθνπνηεκέλα ζήκαηα νδηθήο θπθινθνξίαο, ηα νπνία ν καζεηήο θαινχληαλ λα 

αληηζηνηρίζεη αλάινγα κε ηε ζεκαζία ηνπο. Ζ εθπαηδεπηηθφο αλέθεξε αξρηθά ζην 

παηδί ηελ θαηεγνξία ηνπ ζήκαηνο (π.ρ. ζηάζε, ζηάζκεπζε, δηάβαζε) θαη έπεηηα ηνπ 

δεηνχζε λα εληνπίζεη ην ζήκα θαη λα ην αληηζηνηρίζεη κε βέιθξν ζηηο ζειίδεο ηνπ 
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ληνζηέ. Ο καζεηήο αλαγλψξηδε πξψηα ηηο θάξηεο κε ηα ζήκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα 

θάλνληαο θσλαρηή ζθέςε ηηο αληηζηνηρνχζε ζηε ζειίδα ηνπ ληνζηέ φπσο 

πξνβιέπνληαλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ζπλδχαδε ςπρνθηλεηηθέο θαη λνεηηθέο 

ηθαλφηεηεο θαζψο απαηηνχζε πξνζαλαηνιηζκφ, πιεπξίσζε θαζψο θαη νπηηθή θαη 

αθνπζηηθή κλήκε αληίζηνηρα. Παξφιν πνπ ην παηδί δπζθνιεχηεθε ζηελ νινθιήξσζε 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο, αληαπνθξίζεθε απνηειεζκαηηθά κε βνήζεηα γηα 

πεξίπνπ δέθα ιεπηά (βι. Δηθφλα 5). 

 

 
Δηθόλα 5: Γηαθνξνπνηεκέλε δξαζηεξηόηεηα ζεκάησλ νδηθήο θπθινθνξίαο - αληηζηνίρηζε ζε 

άικπνπκ 

 

Καζψο ηνπ Γηψξγνπ ηνπ άξεζαλ πνιχ ηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα, ζρεδηάζηεθε 

κηα δηαθνξνπνηεκέλε δξαζηεξηφηεηα ηαχηηζεο αληηθεηκέλσλ (παδι), ζηελ νπνία 

θαινχληαλ λα νκαδνπνηήζεη ηα νρήκαηα ηεο ζηεξηάο, ηεο ζάιαζζαο θαη ηνπ αέξα. 

Αθνχ ν καζεηήο αλαγλψξηδε θαη νλφκαδε ην κεραλνθίλεην φρεκα ην ηνπνζεηνχζε ζε 

κηα απφ ηηο ηξεηο μχιηλεο πιάθεο. Οινθιήξσζε ζχληνκα θαη κε επηηπρία ηε 

ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα αθνχ ήηαλ ζρεηηθή κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπ. ην ηέινο 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο ν καζεηήο δηεγνχληαλ δηάθνξεο ηζηνξίεο ζηελ εξεπλήηξηα κε 

αθνξκή ηα ζπγθεθξηκέλα κεραλνθίλεηα νρήκαηα θαη ηνλ ηνκέα εθαξκνγήο ηνπο (βι. 

Δηθφλα 6). 

 

Δηθόλα 6: Γηαθνξνπνηεκέλε δξαζηεξηόηεηα ηαύηηζεο αληηθεηκέλσλ – παδι 

 

Ζ παξαθάησ δηαθνξνπνηεκέλε δξαζηεξηφηεηα δεηνχζε απφ ην Γηψξγν λα 

αληηζηνηρίζεη κε βέιθξν ηα μχιηλα θνκκάηηα πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηηζηνχλ ηα 

θξνχηα ζην παπνπηζφθνπην. Παξάιιεια, ν καζεηήο θιήζεθε λα νλνκάζεη ηα θξνχηα 

πνπ θαηαζθεχαδε θαη ην ρξψκα ηνπο. Ήηαλ κηα επράξηζηε δξαζηεξηφηεηα γηα ην παηδί 

πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεη ηφζν ηηο ςπρνθηλεηηθέο φζν θαη ηηο λνεηηθέο ηνπ 
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δεμηφηεηεο. Γελ ρξεηάζηεθε βνήζεηα απφ ηελ εξεπλήηξηα  ην ηέινο επηρεηξήζεθε λα 

πινπνηεζεί έλα ζπκβνιηθφ παηρλίδη αγνξαπσιεζίαο ησλ θξνχησλ θαη ησλ ιαραληθψλ 

κε ςεχηηθα ραξηνλνκίζκαηα (βι. Δηθφλα 7). 

 

 
Δηθόλα 7: Γηαθνξνπνηεκέλε δξαζηεξηόηεηα αληηζηνίρηζεο μύιηλσλ θξνύησλ κε βέιθξν ζε 

παπνπηζόθνπην 

 

Μηα πνιιή ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ βειηίσζε ησλ ςπρνθηλεηηθψλ 

δεμηνηήησλ ηνπ καζεηή ήηαλ ε ζπλαξκνιφγεζε κειψλ ηνπ ζψκαηφο καο, θαζψο 

αθελφο έκαζε νλνκάδεη ηα κέξε ηνπ ζψκαηνο αθεηέξνπ θαηαλφεζε ην ζεκείν πνπ 

βξίζθεηαη ην θάζε φξγαλν θαη εμνηθεηψζεθε κε ηηο έλλνηεο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ 

(δεμί - αξηζηεξφ). Ο καζεηήο θαηάθεξε λα ζπγθεληξψζεη ηελ πξνζνρή ηνπ θαη 

νινθιεξψζε ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα κε κηθξή βνήζεηα ζε δέθα ιεπηά (βι. 

Δηθφλα 8). 

 
Δηθόλα 8:  Γηαθνξνπνηεκέλε δξαζηεξηόηεηα ζπλαξκνιόγεζεο κειώλ ηνπ ζώκαηνο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο ςπρνθηλεηηθόηεηαο 

 

 

ηα πιαίζηα ηεο άηππεο παηδαγσγηθήο αμηνιφγεζεο κέζσ ησλ ΛΔΒΓ απνδείρηεθε 

φηη  ε ελφηεηα ηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο ζηελ ςπρνθηλεηηθφηεηα παξνπζίαζε ηηο 

κεγαιχηεξεο απνθιίζεηο απφ ηε γξακκή βάζεο ηνπ καζεηή. Τινπνηήζεθε κηα ζεηξά 

απφ δηαθνξνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξεη ν Γηψξγνο λα 

ζπληνλίδεη ηηο θηλήζεηο ηεο ιεπηήο ηνπ θηλεηηθφηεηαο. Ζ πην ελδεηθηηθή 

δξαζηεξηφηεηα βειηίσζεο ηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο ησλ παηδηψλ είλαη ν ρεηξηζκφο 

ηνπ ςαιηδηνχ. Με αθνξκή θάπνην παξακχζη θαηαζθεπάδνηαλ νη θηγνχξεο ηεο 
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ηζηνξίαο, έηζη θαη ζηελ παξαθάησ δξαζηεξηφηεηα νξκψκελνη απφ ηνλ 

«Σξηγσλνςαξνχιε» επηδηψρηεθε ν καζεηήο λα θφςεη ηξίγσλα ςαξάθηα. Παξφιν πνπ 

ν καζεηήο δπζθνιεχηεθε, θαηάθεξε λα αληαπνθξηζεί κε βνήζεηα ζηε ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα. ην ηέινο θαηαζθεπάζηεθε κηα αθίζα κε ηα ηξίγσλα ςαξάθηα πνπ 

έθνςε ν καζεηήο (βι. Δηθφλα 9). 

 

 
Δηθόλα 9: Γηαθνξνπνηεκέλε δξαζηεξηόηεηα ζπληνληζκνύ ησλ θηλήζεσλ κε ςαιίδη 

 

Ζ ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ πεξηειάκβαλε ηελ θαηαζθεπή ελφο 

εξγαιείνπ (βι. Δηθφλα 10), ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ν καζεηήο ηφζν 

ζε γισζζηθέο φζν θαη ζε καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. πγθεθξηκέλα, δηακνξθψζεθε 

έλα παπνπηζφθνπην – ελπδξείν, ηα νπνίν πεξηείρε κέζα δηάθνξα γξάκκαηα θαη 

αξηζκνχο. Ο καζεηήο θξαηψληαο έλα θαιάκη ζα «ςάξεπε» έλα γξάκκα ή έλαλ αξηζκφ 

κέζα απφ ην ελπδξείν, ζα ηνλ αλαγλψξηδε θαη ζα ηνλ ζρεκάηηδε. Αξγφηεξα ζα 

κπνξνχζε λα αλαθέξεη έλα πξφζσπν, έλα δψν θαη έλα πξάγκα απφ ην γξάκκα πνπ 

«ςάξεςε» ή λα εθηειέζεη απιέο καζεκαηηθέο πξάμεηο κε ηνλ αξηζκφ πνπ έπηαζε. 

Καηάθεξε λα αληαπνθξηζεί κε επηηπρία ζηηο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο κε κηθξή 

θάζε θνξά βνήζεηα θαη θάλεθε ραξνχκελνο κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία ηεο 

αλαθάιπςεο.  

 

 
Δηθόλα 10: Γηαθνξνπνηεκέλε δξαζηεξηόηεηα ζπληνληζκνύ ησλ θηλήζεσλ ζε παπνπηζόθνπην - 

ελπδξείν γηα ηελ αλαδήηεζε θαη αλαγλώξηζε γξακκάησλ θαη αξηζκώλ 

 
 

 

 

4.2.3. Πείξακα – Κνηλσληθέο ηζηνξίεο 
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ηελ πξψηε θνηλσληθή ηζηνξία (βι. Παξάξηεκα Γ) κε ηίηιν «Σν ζρνιείν», ν 

καζεηήο απάληεζε ζσζηά ζε κηα απφ ηηο ηξεηο εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ζηελ πξψηε εξψηεζε γηα ην πφηε μεθηλά ην ζρνιείν, ε νξζή 

απάληεζε ήηαλ «ην πξσί», ηελ νπνία ζπκπιήξσζε εχζηνρα ν καζεηήο. Χζηφζν ζηε 

δεχηεξε εξψηεζε «πξέπεη λα μππλψ λσξίηεξα γηα λα εηνηκαζηψ γηα ην ζρνιείν», ην 

παηδί επέιεμε ηελ απάληεζε «εμαξηάηαη» ελψ ε ζσζηή απάληεζε ζεσξνχληαλ ην 

«λαη». ηελ ηειεπηαία εξψηεζε «φηαλ έξρνκαη ζηελ ψξα κνπ, ζε ηη θεξδίδσ 

πεξηζζφηεξν ρξφλν», ν Γηψξγνο δηάιεμε «ζην λα παίδσ ζηηο γσληέο ηεο ηάμεο» αληί 

ηεο νξζήο «ζην λα δσ ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ». χκθσλα κε ηνλ καζεηή θαζεκεξηλά 

ηα πξσηλά ηνλ μππλά ε κεηέξα ηνπ θαη απηφο αξλείηαη λα ζεθσζεί. Καζψο φκσο ε 

κεηέξα ηνπ βηάδεηαη γηα λα πάεη ζηε δνπιεηά, ηνλ καιψλεη, απηφο αληηδξά θαη 

εθδειψλεη αλψξηκε θαη αληηδξαζηηθή ζπκπεξηθνξά. 

ηε δεχηεξε θνηλσληθή ηζηνξία (βι. Παξάξηεκα Γ) κε ηίηιν «κεξηθά πξάγκαηα 

πνπ πξέπεη λα θάλσ ζην ζρνιείν είλαη», ν Γηψξγνο δελ απάληεζε ζσζηά ζε θακία απφ 

ηηο ηξεηο εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο. πγθεθξηκέλα ζηελ πξψηε εξψηεζε «πξέπεη 

λα θάζνκαη ή λα πεξηθέξνκαη ζηελ ηάμε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο», ην παηδί 

απάληεζε ιαλζαζκέλα «εμαξηάηαη ην κάζεκα» θαη φρη ηελ απάληεζε «λαη πάληα». 

ηε δεχηεξε εξψηεζε «πξέπεη λα θάλσ εζπρία κέζα ζηελ ηάμε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

καζήκαηνο», ν καζεηήο επέιεμε γηα αθφκε κηα θνξά ηελ επηινγή «εμαξηάηαη ην 

κάζεκα» θαη φρη ηελ απάληεζε «λαη». ηελ ηξίηε εξψηεζε γηα ην εάλ πξέπεη λα είλαη 

επγεληθφο κε ηε δαζθάια θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, ν Γηψξγνο δηάιεμε ηελ απάληεζε 

«κεξηθέο θνξέο» αληί γηα «λαη». Όπσο ππνζηήξημε, πξνηηκά φηαλ δελ κπνξεί λα 

νινθιεξψζεη κηα εξγαζία λα ζεθψλεηαη απφ ηε ζέζε ηνπ θαη λα πεγαίλεη λα παίδεη. 

Αθνινχζεζε ζπδήηεζε ησλ απαληήζεψλ ηνπ πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηνχλ νη 

ειιηπείο θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο ηνπ παηδηνχ ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ κπνξεί λα 

αληαπεμέιζεη ζε θάηη πνπ ηνπ δεηείηαη. 

ηελ ηξίηε θνηλσληθή ηζηνξία κε ηίηιν (βι. Παξάξηεκα Δ) «ηα βήκαηα πνπ 

αθνινπζψ φηαλ δελ θαηαθέξλσ λα θάλσ κηα εξγαζία» ν Γηψξγνο απάληεζε ζσζηά 

ζηηο δπν απφ ηηο ηξεηο εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο. ηελ πξψηε εξψηεζε «φηαλ 

δελ θαηαθέξλσ λα θάλσ κηα εξγαζία» επέιεμε ιαλζαζκέλα «ιέσ δελ κπνξψ θαη ηα 

παξαηάσ» αληί γηα ηελ επηινγή «παίξλσ ηνλ ρξφλν κνπ θαη πξνζπαζψ». ηε δεχηεξε 

εξψηεζε «φηαλ δπζθνιεχνκαη ζε κηα εξγαζία», ν καζεηήο εχζηνρα απάληεζε φηη 

κπνξεί λα δεηήζεη βνήζεηα απφ ηε δαζθάια ηνπ. Αλάινγε ζεηηθή απάληεζε έδσζε 
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θαη ζηελ ηξίηε εξψηεζε «φηαλ κνπ εμεγεί ε δαζθάια απηφ πνπ κε δπζθνιεχεη πξέπεη 

λα είκαη» επηιέγνληαο φηη πξέπεη είλαη πξνζεθηηθφο. 

ηελ ηέηαξηε θνηλσληθή ηζηνξία (βι. Παξάξηεκα η΄) κε ηίηιν «Νεχξα – ζπκφο», 

ν καζεηήο απάληεζε ζσζηά ζε κηα απφ ηηο ηξεηο εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο. 

πγθεθξηκέλα ζηελ πξψηε εξψηεζε γηα ην εάλ είλαη θπζηνινγηθφ λα είλαη ζπκσκέλνο 

φηαλ αλαζηαηψλεηαη απφ θάπνηνλ ή θάηη έδσζε ζεηηθή απάληεζε. ηε δεχηεξε 

εξψηεζε, ν Γηψξγνο θαινχληαλ λα ζπκπιεξψζεη ηελ απάληεζε γηα ην εάλ ηα λεχξα 

θαη ν ζπκφο ηνλ βνεζνχλ ή δελ ηνλ βνεζνχλ λα ιχλεη ηα πξνβιήκαηά ηνπ. ηελ ηξίηε 

εξψηεζε, ε νπνία αλαθεξφηαλ ζην ηη κπνξεί λα θάλεη ν καζεηήο φηαλ είλαη 

ζπκσκέλνο, ε απάληεζή ηνπ ήηαλ «ζπκψλσ θαη αληηδξψ κε λεχξα» αληί ηεο νξζήο 

απάληεζεο «ιέσ απηφ πνπ ληψζσ ή δεηψ βνήζεηα». πκπεξαίλεηαη φηη ν καζεηήο 

παξνπζίαδε αλψξηκεο θαη αληηδξαζηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ ζε 

πεξίπησζε ζπκνχ. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ ήιεγρε ηνλ εθλεπξηζκφ ηνπ θαη 

ρξεζηκνπνηνχζε άιια κέζα πξνζηαζίαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ πξνηάζεθε ε ζχζηαζε 

δηεπηζηεκνληθήο παξέκβαζεο (ςπρνιφγνο, θνηλσληθή ιεηηνπξγφο). 

ηελ πέκπηε θαη ηειεπηαία θνηλσληθή ηζηνξία (βι. Παξάξηεκα Ε) κε ηίηιν «Σα 

βήκαηα πνπ αθνινπζψ φηαλ πεγαίλσ ηνπαιέηα» ν Γηψξγνο απάληεζε ζσζηά θαη ζηηο 

ηξεηο εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο. Οη ςπρνθηλεηηθέο δπζθνιίεο ηνπ καζεηή ζπρλά 

δπζρέξαηλαλ ηε ρξήζε ηεο ηνπαιέηαο γηα απηφ θαη ζεσξήζεθε ζθφπηκε ε θαηαζθεπή 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο. Πην αλαιπηηθά ζηελ πξψηε εξψηεζε ην 

παηδί θιήζεθε λα δηαιέμεη κηα απφ ηηο ηξεηο απαληήζεηο ηεο θξάζεο  «φηαλ πεγαίλσ 

ηνπαιέηα θξνληίδσ ηελ θαζαξηφηεηά κνπ» επηιέγνληαο νξζά «πάληνηε». ηε δεχηεξε 

εξψηεζε «φηαλ ηειεηψζσ ηη θάλσ πξηλ πάσ ζηελ ηάμε κνπ» ν Γηψξγνο επέιεμε νξζά 

ηελ απάληεζε «πιέλσ κε ζαπνχλη θαη λεξφ ηα ρέξηα κνπ θαη ηα ζθνππίδσ». ηελ 

ηξίηε εξψηεζε «φηαλ είκαη θαζαξφο» δηάιεμε κε επηηπρία ηε θξάζε «ζα αηζζάλνκαη 

φκνξθα». Παξφιν πνπ ν καζεηήο  κεξηθέο θνξέο μερλά λα πιπζεί φηαλ επηζθέπηεηαη 

ηελ ηνπαιέηα, έρεη αξρίζεη λα ηα θαηαθέξλεη ζηελ απηνεμππεξέηεζε, σζηφζν 

ρξεηάδεηαη θαζνδήγεζε γηα λα ηα θαηαθέξεη ρσξίο βνήζεηα. Να ζεκεησζεί ηέινο φηη 

πξηλ ηελ θαηαζθεπή ηεο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο είρε πξνεγεζεί ε 

πινπνίεζε ελφο πξνγξάκκαηνο πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο γηα ηελ ηνπαιέηα. 

 

4.3. 3
ε
 εξεπλεηηθή ππόζεζε 
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Ζ ηξίηε εξεπλεηηθή ππφζεζε, «Σν Δηδηθφ Βνεζεηηθφ Πξνζσπηθφ (ΔΒΠ) κπνξεί 

λα αληαπνθξηζεί ζηηο ςπρνθηλεηηθέο δπζθνιίεο ηνπ καζεηή κε ςπρνθηλεηηθή 

θαζπζηέξεζε», επηβεβαηψζεθε απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ 

γνλέσλ.  

 

4.3.1. Σν εξσηεκαηνιόγην ησλ γνλέσλ  

Σα εξσηεκαηνιφγηα ησλ γνλέσλ απνηεινχληαλ απφ εηδηθέο εξσηήζεηο θιεηζηνχ 

ηχπνπ θιίκαθαο Likert (θαζφινπ, ιίγν, αξθεηά, πνιχ, πάξα πνιχ). Σφζν ηα 

εξσηεκαηνιφγηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη ησλ γνλέσλ πεξηειάκβαλαλ 15 

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

ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηηο ςπρνθηλεηηθέο δεμηφηεηεο θαη δπζθνιίεο, ζε δεχηεξν 

επίπεδν ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο ζε καζεηέο κε ςπρνθηλεηηθή 

θαζπζηέξεζε θαη ζε ηξίην επίπεδν ηελ ππνζηήξημε ησλ ςπρνθηλεηηθψλ δπζθνιηψλ 

ησλ καζεηψλ κε ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε. Οη εξσηήζεηο θαινχζαλ ηνπο γνλείο λα 

ζπκπιεξψζνπλ θαηά πφζν πνιχ ζπκθσλνχλ κε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο. 

Όζνλ αθνξά ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, ζηελ έξεπλα έιαβαλ κέξνο 10 γνλείο απφ 

ηνπο νπνίνπο 4 ζε πνζνζηφ 40% ήηαλ άλδξεο θαη 6 ζε πνζνζηφ 60% ήηαλ γπλαίθεο. Ζ 

ειηθία ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο θπκάλζεθε κεηαμχ 33 θαη 49 εηψλ. Χο πξνο ηελ 

νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε παξαηεξνχκε φηη ζε πνζνζηφ 10% απάληεζαλ φηη ήηαλ 

άγακνη, ζε πνζνζηφ 70% απάληεζαλ φηη ήηαλ έγγακνη θαη ζε πνζνζηφ 20% 

απάληεζαλ φηη ήηαλ δηαδεπγκέλνη. Οη ειηθίεο ησλ παηδηψλ ησλ γνλέσλ θπκάλζεθαλ 

απφ 4 έσο 8 εηψλ. Αθφκε, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ δήισζαλ φηη 

θαηνηθνχζαλ ζην ρσξηφ ηεο πεξηνρήο ηνπ λεπηαγσγείνπ. Ζ ηειεπηαία κεηαβιεηή, ε 

νπνία αλαθέξνληαλ ζηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ θαλέξσζε φηη νη 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ ηνπ λεπηαγσγείνπ θαηέρνπλ πηπρίν ΑΔΗ 

(70%), ν έλαο απφ απηνχο είλαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ελψ νη 

ππφινηπνη θαηέρνπλ πηπρίν ΣΔΗ/ΚΑΣΔΔ ή άιιεο αλψηεξεο ζρνιήο.  

Χο πξνο ηηο απαληήζεηο ησλ γνλέσλ παξαηεξήζεθε φηη νη ςπρνθηλεηηθέο 

δεμηφηεηεο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηε γλσζηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή 

αλάπηπμε ησλ παηδηψλ (Μ = 3,20, ΣΑ = 0,447). Αθφκε, νη απαληήζεηο ησλ γνλέσλ 

θαλέξσζαλ φηη νη ςπρνθηλεηηθέο δπζθνιίεο εκπνδίδνπλ ηε γλσζηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή 

θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ (Μ = 2,60, ΣΑ = 0,548). χκθσλα κε ηνπο 

γνλείο, ε ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε κπνξεί λα ζπλππάξμεη κε γλσζηηθέο, 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο (Μ = 3,40, ΣΑ = 0,894) γηα απηφ θαη ε 
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πξψηκε αλίρλεπζε ησλ ςπρνθηλεηηθψλ δπζθνιηψλ κπνξεί λα ακβιχλεη ηελ 

ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε (Μ = 2,60, ΣΑ = 0,894). πκθσλνχλ αξθεηά κε ηελ 

άπνςε φηη ε δηδαζθαιία ησλ ςπρνθηλεηηθψλ δεμηνηήησλ ζην λεπηαγσγείν κπνξεί λα 

βειηηψζεη ηηο ςπρνθηλεηηθέο δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ (Μ = 3,00, ΣΑ = 0,707) θαη 

πηζηεχνπλ φηη ε ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε απαηηεί δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 

(Μ= 2,60, ΣΑ = 0,548). Όπσο απνηππψλεηαη ζηνλ Πίλαθα 2, νη γνλείο δήισζαλ πσο ε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζηα παηδηά κε ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε απαηηεί 

ηνρεπκέλν Αηνκηθφ Γνκεκέλν θαη Δληαμηαθφ Πξφγξακκα Δηδηθήο Αγσγήο (Μ = 

3,00, ΣΑ = 1,000) θαη πξνηηκνχλ ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία λα 

πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ηεο αίζνπζαο ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη φρη ζε μερσξηζηφ ρψξν 

(Μ = 2,60, ΣΑ = 0,894).  Χζηφζν, ηζρπξίδνληαη φηη ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 

ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ εηδηθνχο παηδαγσγνχο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ ησλ καζεηψλ (Μ = 2,80, ΣΑ = 

0,837). Παξάιιεια, παξαδέρνληαη φηη ην ΑΓΔΠΔΑ κπνξεί λα ακβιχλεη ηηο 

ςπρνθηλεηηθέο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ κε ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε (Μ = 2,80, ΣΑ 

= 0,447). Σα απνηειέζκαηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ γνλέσλ θαλέξσζαλ φηη ε 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ ςπρνθηλεηηθψλ δπζθνιηψλ ησλ καζεηψλ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί ηφζν απφ ηνπο λεπηαγσγνχο γεληθήο αγσγήο (Μ = 3,20, ΣΑ = 0,837), φζν 

απφ ηνπο εηδηθνχο παηδαγσγνχο (Μ = 2,60, ΣΑ = 0,894) θαη ην Δ.Β.Π. (Μ = 3,00, ΣΑ 

= 0,707). Σέινο, απνξξίπηνπλ ηελ πεξίπησζε νη ςπρνθηλεηηθέο δπζθνιίεο ησλ 

παηδηψλ ηνπ λεπηαγσγείνπ λα κελ απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλε ππνζηήξημε (Μ = 3,00, ΣΑ 

= 1,000) θαη πηζηεχνπλ φηη νη ςπρνθηλεηηθέο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ κπνξνχλ λα 

αληηκεησπηζηνχλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νηθνγέλεηα (Μ = 2,60, ΣΑ = 0,894). 

 

Πίλαθαο 2. Μέζεο ηηκέο (Μ) θαη Σππηθέο Απνθιίζεηο (ΣΑ) ησλ 15 εξσηήζεσλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ησλ γνλέσλ 

ΔΡΧΣΖΔΗ 
Μ ΣΑ 

1.Οη ςπρνθηλεηηθέο δεμηφηεηεο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηε γλσζηηθή, 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ 

3,20 ,447 

2.Οη ςπρνθηλεηηθέο δπζθνιίεο εκπνδίδνπλ ηε γλσζηηθή, 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ 
2,60 ,548 
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3.Ζ ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε κπνξεί λα ζπλππάξμεη κε γλσζηηθέο, 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο 
3,40 ,894 

4.Ζ πξψηκε αλίρλεπζε ησλ ςπρνθηλεηηθψλ δπζθνιηψλ κπνξεί λα 

ακβιχλεη ηελ ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε 
2,60 ,894 

5.Ζ δηδαζθαιία ησλ ςπρνθηλεηηθψλ δεμηνηήησλ ζην λεπηαγσγείν 

κπνξεί λα βειηηψζεη ηηο ςπρνθηλεηηθέο δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ 
3,00 ,707 

6.Ζ ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε απαηηεί δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 2,60 ,548 

7.Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζηα παηδηά κε ςπρνθηλεηηθή 

θαζπζηέξεζε απαηηεί ηνρεπκέλν Αηνκηθφ Γνκεκέλν θαη Δληαμηαθφ 

Πξφγξακκα Δηδηθήο Αγσγήο 

3,00 1,000 

8.Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη εληφο 

ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο ηνπ γεληθνχ λεπηαγσγείνπ 
2,60 ,894 

9.Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ 

ηνλ/ηελ εηδηθή παηδαγσγφ 
2,80 ,837 

10.Σν ηνρεπκέλν Αηνκηθφ Γνκεκέλν θαη Δληαμηαθφ Πξφγξακκα 

Δηδηθήο Αγσγήο κπνξεί λα ακβιχλεη ηηο ςπρνθηλεηηθέο δπζθνιίεο ησλ 

παηδηψλ κε ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε 

2,80 ,447 

11.Οη λεπηαγσγνί γεληθήο αγσγήο κπνξεί λα δηαρεηξηζηνχλ 

απνηειεζκαηηθά ηηο ςπρνθηλεηηθέο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ κε 

ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε 

3,20 ,837 

12.Οη εηδηθνί παηδαγσγνί κπνξεί λα δηαρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθά ηηο 

ςπρνθηλεηηθέο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ κε ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε 
2,60 ,894 

13.Σν Δηδηθφ Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ κπνξεί λα δηαρεηξηζηνχλ 

απνηειεζκαηηθά ηηο ςπρνθηλεηηθέο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ κε 

ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε 

3,00 ,707 

14.Οη ςπρνθηλεηηθέο δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ ηνπ λεπηαγσγείνπ δελ 

απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλε ππνζηήξημε 
3,00 1,000 

15.Οη ςπρνθηλεηηθέο δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ κπνξνχλ λα μεπεξαζηνχλ 

κφλν κέζα απφ ηελ νηθνγέλεηα 
2,60 ,894 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
Ο

 

ΤΕΖΣΖΖ θαη ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

5.1. πδήηεζε 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ κε βάζε ηηο ππνζέζεηο. Ζ 

ηνρεπκέλε, Αηνκηθή, Γνκεκέλε θαη Δληαμηαθή ππνζηήξημε απνδείρζεθε φηη πξνάγεη 

ηελ  έληαμε ησλ καζεηψλ κε ΔΔΑ ζην γεληθφ λεπηαγσγείν.  Καηά ηελ πνξεία ησλ 

δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ ζρεδηάζηεθαλ θαη πινπνηήζεθαλ, δηαπηζηψζεθε 

βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηνπ καζεηή κε ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε. Ο ίδηνο κπνξνχζε 

λα νινθιεξψζεη ηηο ςπρνθηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπ ηέζεθαλ (ε απφθιηζε ησλ 

3 εμακήλσλ ζηελ αξρηθή παξαηήξεζε κεηψζεθε ζηα 2 εμάκελα ζηελ ηειηθή 

παξαηήξεζε) ελψ ε ζπκπεξηθνξά πνπ εθδήισλε ήηαλ ζεηηθή (ε απφθιηζε ησλ 2,3 

εμακήλσλ ζηελ αξρηθή παξαηήξεζε κεηψζεθε ζηα 2 εμάκελα ζηελ ηειηθή 

παξαηήξεζε). Απφ ηα πνηνηηθά επξήκαηα ηεο παξέκβαζεο θαίλεηαη φηη ε 

ηνρεπκέλε, Αηνκηθή, Γνκεκέλε θαη Δληαμηαθή ππνζηήξημε κπνξεί λα αληηκεησπίζεη 

ηαπηφρξνλα ηφζν ηηο ΔΔΑ φζν θαη ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. Απηφ καο νδεγεί 

ζην ζπκπέξαζκα πσο ε δεχηεξε εξεπλεηηθή ππφζεζε επαιεζεχεηαη. Δπηπιένλ, 

ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ ελειίθσλ παξαηεξείηαη βειηίσζε ηφζν ζηελ 

πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά φζν θαη ζηε καζεζηαθή εηνηκφηεηα ηνπ καζεηή. 

Δηδηθφηεξα,  ε ζηνρεπκέλε ππνζηήξημε αληηκεηψπηζε θάπνηεο απφ ηηο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο ηνπ καζεηή, αχμεζε ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα κάζεζε θαη κείσζε ηε 

κνλαρηθφηεηα, ηηο ηάζεηο απνκφλσζεο, ηελ επηζεηηθφηεηα θαη ηηο εθξήμεηο ζπκνχ. Σα 

εξσηεκαηνιφγηα ησλ ελειίθσλ πνπ εκπιέθνληαη κε ηνλ καζεηή επαιεζεχνπλ ηελ 

πξψηε θαη ηε δεχηεξε ππφζεζε ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο. Όκσο, κε βάζε ηηο 

απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηηο εξσηήζεηο πνπ εμέηαδαλ ηελ ηξίηε εξεπλεηηθή ππφζεζε, 

θάλεθε φηη ην Δ.Β.Π. δελ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη νξηζκέλεο απφ ηηο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο ηνπ παηδηνχ παξά κφλν κε ηελ παξάιιειε ζηήξημε εηδηθνχ παηδαγσγνχ ή 

Δηδηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ. Καζνξηζηηθφο θαη απαξαίηεηνο θάλεθε λα είλαη 
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θαη ν ξφινο ησλ γνληψλ ζηελ φιε εθπαηδεπηηθή θαη εληαμηαθή δηαδηθαζία. Χο εθ ηνχηνπ, 

ε ηξίηε εξεπλεηηθή ππφζεζε επαιεζεχεηαη ελ κέξεη. Ζ έξεπλα επηβεβαίσζε ηηο 

εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο.  

Αξρηθά, απνδείρηεθε ζχκθσλα κε ηελ πξψηε εξεπλεηηθή καο ππφζεζε φηη ε 

δηδαζθαιία ησλ ςπρνθηλεηηθψλ δεμηνηήησλ πξψηκεο παξέκβαζεο κπνξεί λα 

ζπκβάιιεη ζηελ άκβιπλζε ησλ ςπρνθηλεηηθψλ δεμηνηήησλ ηνπ καζεηή κε 

ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε. Απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ κηα ζεηξά άιισλ εξεπλψλ 

(Koutressis, Tsigilis, Maheridou, Ellinoudis, Kiparissis, Kioumourtzoglou, 2008; 

Karabourniotis et al., 2002; Zimmer et al., 2008, παλάθε, 2008; παλάθε, θνξδίιεο & 

Βελεηζάλνπ, 2010; Venetsanou, Kambas, Sagioti & Giannakidou, 2009), νη νπνίεο 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε ςπρνθηλεηηθή αγσγή επηδηψθεη ηελ εμνκάιπλζε ησλ ςπρνθηλεηηθψλ 

δπζθνιηψλ, φπσο θαη ησλ άιισλ πξνβιεκάησλ ηνπ παηδηνχ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

αληηπαξάζεζε κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ην πεξηβάιινλ. Παξάιιεια, ην ΑΓΔΠΔΑΔ πνπ 

ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε θαηάθεξε λα αληηκεησπίζεη ηαπηφρξνλα ηφζν ηηο 

ςπρνθηλεηηθέο δπζθνιίεο φζν θαη ηα πξνβιήκαηα θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ καζεηή 

κε ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε.  

Σα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ 

ΑΓΔΠΔΑΔ θαηάθεξαλ λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο λεπηαγσγνχο θαη ην Δ.Β.Π. ζηνλ 

εληνπηζκφ ειιεηκκαηηθψλ πεξηνρψλ αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε δπζθνιίεο 

κάζεζεο θαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ εθαξκνγή θάπνηαο θαηάιιειεο παξέκβαζεο, 

πξνθεηκέλνπ ην παηδί λα μεπεξάζεη δπζθνιίεο, πηζαλφλ, πξηλ εθδεισζνχλ ή πξηλ 

παγησζνχλ. Σν ΑΓΔΠΔΑΔ πνπ πινπνηήζεθε κπνξεί λα ζεσξεζεί ςπρνπαηδαγσγηθφ 

δηαγλσζηηθφ κέζν ζην νπνίν κπνξεί λα ζηεξηρηεί ν εθπαηδεπηηθφο θαη κφλνο ηνπ ή ζε 

ζπλεξγαζία κε άιινπο εηδηθνχο, ή γνλείο πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζεη εμαηνκηθεπκέλε 

παξέκβαζε. Αλάινγα ζπκπεξάζκαηα εμήρζεζαλ θαη απφ άιιεο έξεπλεο ησλ Γξνζηλνχ 

θαη Κνζκεηάηνπ, 2003; Παξαζθεπφπνπινο θαη Παξαζθεπνπνχινπ, 2011; 

Αγγεινπνχινπ θαη αθαληάκε, 2004; Buck, 2005 θαη Hamilton θαη ζπλ., 1999. 

Σέινο, ε ηξίηε ππφζεζε ηεο εξγαζίαο καο, πνπ εξεπλνχζε αλ ην Δ.Β.Π. κπνξεί λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο ςπρνθηλεηηθέο δπζθνιίεο ηνπ καζεηή κε ςπρνθηλεηηθή 

θαζπζηέξεζε θαίλεηαη λα επηβεβαηψλεηαη ελ κέξεη θαζψο απφ κφλν ηνπ δελ είλαη 

αξθεηφ λα αληηκεησπίζεη ηηο ζχλζεηεο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο 

δπζθνιίεο ηνπ παηδηνχ. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ ζχλζεησλ 

δπζθνιηψλ ηνπ καζεηή κε ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε ελδείθλπηαη δηεπηζηεκνληθή 

θαη νιηζηηθή πξνζέγγηζε ησλ δπζθνιηψλ ηνπ κε ηελ ππνζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο θαη 



 68 

ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ. Ζ δηαπίζησζε απηή επηζεκαίλεηαη ζε δηάθνξεο 

ειιεληθέο θαη μελφγισζζεο έξεπλεο (Λακπξνπνχινπ, Υαηδεθαθνχ & Βιάρνπ, 2003; 

Polat, 2003; Rivard, Missiuna, Hanna & Wishart, 2007).   

 

5.2. πκπεξάζκαηα 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο βξίζθνληαη ζε αληηζηνηρία κε ζρεηηθέο 

κειέηεο πνπ επηρείξεζαλ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ ςπρνθηλεηηθή θαη γισζζηθή αλάπηπμε 

ησλ παηδηψλ κε ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε. Παξφκνηεο έξεπλεο πνπ αλαθέξζεθαλ 

ζηελ εηζαγσγή ηεο εξγαζίαο θαηέδεημαλ ηε ζπνπδαηφηεηα ελφο ζηνρεπκέλνπ 

δηαθνξνπνηεκέλνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε νξηζκέλνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζπζηεκαηηθή εκπεηξηθή παξαηήξεζε ηνπ καζεηή θαη ηελ 

άηππε παηδαγσγηθή αμηνιφγεζή ηνπ, θαζψο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Παξφιε ηε ζρεηηθή απνδνρή ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

σο έλα κέζν ζρεδηαζκνχ, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ηεο 

πξνφδνπ ησλ καζεηψλ, ε θξηηηθή ζρεηηθά κε απηά ηα πξνγξάκκαηα δελ παχεη λα 

πθίζηαηαη. Ο Cooper (Rose, Shevlin, Winter, O΄ Raw & Zhao, 2012) ππνζηεξίδεη φηη 

ε πνηφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ εμαξηάηαη απφ έλαλ αξηζκφ παξακέηξσλ, φπσο 

είλαη ε αθξίβεηα ησλ δεδνκέλσλ ηεο αμηνιφγεζεο γηα ηνλ νξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαγθψλ, ε ηθαλφηεηα ηεο απνηειεζκαηηθήο εκπινθήο γνλέσλ θαη καζεηψλ ζηε 

δηαδηθαζία θαη ε πνιππινθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ κέζα ζε νιφθιεξν ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε έλα ζρνιείν. 

Ζ ζρνιηθή θνπιηνχξα θάζε ζρνιείνπ δηακνξθψλεη πξφηππα κε ηα νπνία αλαγλσξίδεη 

φηη ηα εμαηνκηθεπκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα δελ πξνζαλαηνιίδνληαη 

κεκνλσκέλα ζε αηνκηθέο πεξηπηψζεηο παηδηψλ κε εμεηδηθεπκέλνπο ζηφρνπο αιιά θαη 

ζηελ ελζάξξπλζε κηαο ζπλεξγαηηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηα παηδηά κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (Pearson, 2000). 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαλέξσζαλ φηη γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ δπζθνιηψλ 

ηνπ καζεηή απαηηείηαη δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε θαη φρη κφλν νη πξνζπάζεηεο ηνπ 

Δ.Β.Π. Ζ αλάγθε νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ δπζθνιηψλ ηνπ καζεηή κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο. Ζ αλάγθε κφξθσζεο 

θαη επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί εθαιηήξην κηαο απνηειεζκαηηθήο 

δηαρείξηζεο ησλ καζεηψλ κε ζχλζεηεο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο 
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δπζθνιίεο. Σέινο, ζην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα επηζεκαλζεί φηη ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ ππφθεηληαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο κηαο κειέηεο 

πεξίπησζεο κηθξνχ δείγκαηνο θαη δελ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζέζεηο γεληθεπηηθνχ 

ραξαθηήξα. πλεπψο ζε κειινληηθέο έξεπλεο, κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί κεγαιχηεξν 

δείγκα καζεηψλ κε ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε ή αθφκε πην ζπάλησλ εηδηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαζψο θαη αηφκσλ πνπ αιιειεπηδξνχλ καδί ηνπο ψζηε λα 

έρνπκε κηα πιεξέζηεξε εηθφλα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα πξαθηηθψλ θαη 

ζηξαηεγηθψλ ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο. Θα ήηαλ ελδηαθέξνλ ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο 

κειέηεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κειινληηθέο έξεπλεο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ 

ςπρνθηλεηηθψλ δπζθνιηψλ ησλ καζεηψλ θαζψο θαη ηελ έληαμε ζην ζρνιηθφ θαη 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Εεηήκαηα πνπ απαηηνχλ κεγαιχηεξε δηεξεχλεζε αθνξνχλ ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηδαθηηθή ζηήξημε ησλ παηδηψλ κέζα ζηε γεληθή ηάμε, ην ξφιν, ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ επηκφξθσζε ησλ δαζθάισλ θαη φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ 

επαγγεικαηηψλ ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ δπζθνιηψλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηεο έληαμεο, θαζψο θαη ηηο απφςεηο θαη ζηάζεηο ησλ γνληψλ, αιιά θαη ησλ 

ίδησλ ησλ παηδηψλ απέλαληη ζηελ έληαμε θαη ην πεξηβάιινλ πνπ εθπαηδεχνληαη. 

Έλα άιιν δήηεκα πνπ επίζεο ζα έπξεπε λα απαζρνιεί πεξηζζφηεξν ηελ 

εξεπλεηηθή θνηλφηεηα είλαη ε κεηάβαζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηελ ελήιηθε 

δσή, θαη κε πνηνχο ηξφπνπο κπνξεί λα επηηεπρζεί ε απηνλνκία θαη ε έληαμή ηνπο ζηελ 

θνηλσλία. Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο αζρνινχληαη κε ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο 

θαη ηελ έληαμε ησλ αηφκσλ απηψλ ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, ελψ πξαγκαηηθά ζα είρε 

πνιχ κεγάιν ελδηαθέξνλ νη κειέηεο απηέο, φπσο θάπνηεο κειέηεο πεξίπησζεο, λα 

κειεηψληαη ζε βάζνο ρξφλνπ εμεηάδνληαο ηε δηαδηθαζία κεηάβαζεο απφ ηε ζρνιηθή 

ζηελ ελήιηθε δσή. Σέηνηνπ είδνπο δηαρξνληθέο έξεπλεο ζα κπνξέζνπλ λα 

δηεξεπλήζνπλ δηεμνδηθά ηελ πνιππινθφηεηα θαη ηε δπλακηθή ελφο θαηλνκέλνπ 

παξέρνληαο έλα πην νινθιεξσκέλν απνηέιεζκα. 

Κιείλνληαο, είλαη αλάγθε λα επηθεληξσζεί ε πξνζνρή ηεο έξεπλαο ζηελ εηδηθή 

αγσγή ζε έλα ζπλδπαζκφ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ κεζφδσλ, δεδνκέλνπ φηη ηα δχν 

είδε έξεπλαο κπνξνχλ λα ζπκπιεξψζνπλ ην έλα ην άιιν εληζρχνληαο ηελ εγθπξφηεηα 

ηεο εθάζηνηε έξεπλαο. Γηα λα κπνξέζεη, ινηπφλ, λα πξννδεχζεη ην πεδίν ηεο εηδηθήο 

αγσγήο, επηζεκαίλεηαη ε ζεκαζία θαηλνηφκσλ ηάζεσλ ζε κειινληηθέο έξεπλεο θαη ε 

αλάγθε δηαηήξεζεο ελφο εξεπλεηηθνχ πινπξαιηζκνχ πνπ λα ζέβεηαη θαη λα ιακβάλεη 

ππφςε φιεο ηηο παξακέηξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ άλζξσπν θαη ηελ πνιχπινθε 

θχζε ηνπ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α 

Δξσηεκαηνιόγην εθπαηδεπηηθώλ 

 

Αγαπεηή δαζθάια, αγαπεηέ δάζθαιε 

Ζ αθηέξσζε ιίγνπ απφ ηνπ ρξφλνπ ζαο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ παξφληνο 

εξσηεκαηνινγίνπ απνηειεί νπζηαζηηθή ζπκβνιή ζηελ έξεπλα κε ηίηιν: «Γηδαζθαιία 

ςπρνθηλεηηθψλ δεμηνηήησλ πξψηκεο παξέκβαζεο ζε καζεηή κε ςπρνθηλεηηθή 

θαζπζηέξεζε». 

Ζ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη ζην πιαίζην ηνπ Γηαθξαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηνλ ηνκέα ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο ησλ 

ηκεκάησλ Φηινινγίαο θαη Ηζηνξίαο, Αξραηνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ 

Αγαζψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα Φπρνινγίαο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Σνξίλν ηεο Ηηαιίαο. 

Με ηα παξφλ εξσηεκαηνιφγην επηρεηξείηαη ε δηεξεχλεζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 

ςπρνθηλεηηθψλ δεμηνηήησλ πξψηκεο παξέκβαζεο ζε καζεηή κε ςπρνθηλεηηθή 

θαζπζηέξεζε, κε ηνλ νπνίν αζρνιήζεθα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο 

ζην λεπηαγσγείν ζαο. 

Σν εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξψλεηαη αλψλπκα. Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

δελ απαηηεί ηελ θαηαρψξεζε ησλ πξνζσπηθψλ ζαο ζηνηρείσλ, έηζη ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε αλσλπκία ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη απαληήζεηο είλαη εκπηζηεπηηθέο 

θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. 

 

αο επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο. 

 

Με εθηίκεζε  

Μεηζέα Διέλε  
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ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ 

 
Μέξνο Α’ 

 

 

1. Φύιν:       Άλδξαο                  Γπλαίθα  

 

2. Ζιηθία:  

 

3. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: 

 

 

άγακνο/ε                         έγγακνο/ε  

 

δηαδεπγκέλνο/ε                ρήξνο/α 

 

ζπκβίσζε 

                                         αξηζκφο παηδηψλ 

 

 

4. Έηε/κήλεο ζρνιηθήο εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο:   Έηε                    κήλεο  

 

5. Δηδηθόηεηα:  

 

6. Δξγάδνκαη σο:  λεπηαγσγφο γεληθήο ηάμεο  

 

                                  λεπηαγσγφο παξάιιειεο ζηήξημεο 

 

                                   Δηδηθφ Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ 

 

7. πνπδέο: 

 

πηπρίν ζηε γεληθή αγσγή                                  πηπρίν ζηελ εηδηθή αγσγή  

   

κεηαπηπρηαθφ ζηε γεληθή αγσγή                  κεηαπηπρηαθφ ζηελ εηδηθή αγσγή 

 

    δηδαθηνξηθφ ζηε γεληθή αγσγή                      δηδαθηνξηθφ ζηελ εηδηθή αγσγή 

 

δηδαζθαιείν γεληθήο ή εηδηθήο αγσγήο             επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην 400 σξψλ 

 

Άιιν……………………………………………………………………………………. 

 

8. Αξηζκόο παηδηώλ ζηελ ηάμε:  

 

9. Τπάξρνπλ παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηελ ηάμε ζαο; 

 

             Ναη                          Όρη 

 

10. Αλ λαη, αλαθέξαηε αξηζκό καζεηώλ θαη κνξθή εηδηθήο εθπαηδεπηηθήο  

αλάγθεο: ………………………………………………………….. 
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Μέξνο Β’ 

 

Πφζν πνιχ ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξία ζαο ζπκθσλείηε κε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο; 

ΔΡΧΣΖΔΗ 

Κ
α

ζ
φ
ι
ν
π

 

Λ
ίγ

ν
 

Α
ξ
θ
εη

ά
 

Π
ν
ι
χ
 

Π
ά

ξ
α

 

π
ν
ι
χ
 

1.Οη ςπρνθηλεηηθέο δεμηφηεηεο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηε 

γλσζηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ 

παηδηψλ 

     

2.Οη ςπρνθηλεηηθέο δπζθνιίεο εκπνδίδνπλ ηε γλσζηηθή, 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ 

     

3.Ζ ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε κπνξεί λα ζπλππάξμεη κε 

γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο 

     

4.Ζ πξψηκε αλίρλεπζε ησλ ςπρνθηλεηηθψλ δπζθνιηψλ 

κπνξεί λα ακβιχλεη ηελ ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε 

     

5.Ζ δηδαζθαιία ησλ ςπρνθηλεηηθψλ δεμηνηήησλ ζην 

λεπηαγσγείν κπνξεί λα βειηηψζεη ηηο ςπρνθηλεηηθέο 

δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ 

     

6.Ζ ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε απαηηεί δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία 

     

7.Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζηα παηδηά κε 

ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε απαηηεί ηνρεπκέλν Αηνκηθφ 

Γνκεκέλν θαη Δληαμηαθφ Πξφγξακκα Δηδηθήο Αγσγήο 

     

8.Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο ηνπ γεληθνχ 

λεπηαγσγείνπ 

     

9.Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ/ηελ εηδηθή παηδαγσγφ 

     

10.Σν ηνρεπκέλν Αηνκηθφ Γνκεκέλν θαη Δληαμηαθφ 

Πξφγξακκα Δηδηθήο Αγσγήο κπνξεί λα ακβιχλεη ηηο 

ςπρνθηλεηηθέο δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ κε ςπρνθηλεηηθή 

θαζπζηέξεζε 

     

11.Οη λεπηαγσγνί γεληθήο αγσγήο κπνξεί λα δηαρεηξηζηνχλ 

απνηειεζκαηηθά ηηο ςπρνθηλεηηθέο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ 

κε ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε 

     

12.Οη εηδηθνί παηδαγσγνί κπνξεί λα δηαρεηξηζηνχλ 

απνηειεζκαηηθά ηηο ςπρνθηλεηηθέο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ 

κε ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε 

     

13.Σν Δηδηθφ Βνεζεηηθφ Πξνζσπηθφ κπνξεί λα 

δηαρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθά ηηο ςπρνθηλεηηθέο δπζθνιίεο 

ησλ καζεηψλ κε ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε 

     

14.Οη ςπρνθηλεηηθέο δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ ηνπ 

λεπηαγσγείνπ δελ απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλε ππνζηήξημε 

     

15.Οη ςπρνθηλεηηθέο δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ κπνξνχλ λα 

μεπεξαζηνχλ κφλν κέζα απφ ηελ νηθνγέλεηα 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β 

Δξσηεκαηνιόγην γνλέσλ 

 

Αγαπεηέ γνλέα, 

Ζ αθηέξσζε ιίγνπ απφ ηνπ ρξφλνπ ζαο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ παξφληνο 

εξσηεκαηνινγίνπ απνηειεί νπζηαζηηθή ζπκβνιή ζηελ έξεπλα κε ηίηιν: «Γηδαζθαιία 

ςπρνθηλεηηθψλ δεμηνηήησλ πξψηκεο παξέκβαζεο ζε καζεηή κε ςπρνθηλεηηθή 

θαζπζηέξεζε». 

Ζ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη ζην πιαίζην ηνπ Γηαθξαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηνλ ηνκέα ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο ησλ 

ηκεκάησλ Φηινινγίαο θαη Ηζηνξίαο, Αξραηνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ 

Αγαζψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα Φπρνινγίαο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Σνξίλν ηεο Ηηαιίαο. 

Με ηα παξφλ εξσηεκαηνιφγην επηρεηξείηαη ε δηεξεχλεζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 

ςπρνθηλεηηθψλ δεμηνηήησλ πξψηκεο παξέκβαζεο ζε καζεηή κε ςπρνθηλεηηθή 

θαζπζηέξεζε, κε ηνλ νπνίν αζρνιήζεθα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο 

ζην λεπηαγσγείν ζαο. 

Σν εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξψλεηαη αλψλπκα. Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

δελ απαηηεί ηελ θαηαρψξεζε ησλ πξνζσπηθψλ ζαο ζηνηρείσλ, έηζη ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε αλσλπκία ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη απαληήζεηο είλαη εκπηζηεπηηθέο 

θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. 

 

αο επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο. 

 

Με εθηίκεζε  

Μεηζέα Διέλε 
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Μέξνο Β’ 

 

Πφζν πνιχ ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξία ζαο ζπκθσλείηε κε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο; 

ΔΡΧΣΖΔΗ 

Κ
α

ζ
φ
ι
ν
π

 

Λ
ίγ

ν
 

Α
ξ
θ
εη

ά
 

Π
ν
ι
χ
 

Π
ά

ξ
α

 

π
ν
ι
χ
 

1.Οη ςπρνθηλεηηθέο δεμηφηεηεο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηε 

γλσζηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ 

παηδηψλ 

     

2.Οη ςπρνθηλεηηθέο δπζθνιίεο εκπνδίδνπλ ηε γλσζηηθή, 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ 

     

3.Ζ ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε κπνξεί λα ζπλππάξμεη κε 

γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο 

     

4.Ζ πξψηκε αλίρλεπζε ησλ ςπρνθηλεηηθψλ δπζθνιηψλ 

κπνξεί λα ακβιχλεη ηελ ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε 

     

5.Ζ δηδαζθαιία ησλ ςπρνθηλεηηθψλ δεμηνηήησλ ζην 

λεπηαγσγείν κπνξεί λα βειηηψζεη ηηο ςπρνθηλεηηθέο 

δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ 

     

6.Ζ ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε απαηηεί δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία 

     

7.Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζηα παηδηά κε 

ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε απαηηεί ηνρεπκέλν Αηνκηθφ 

Γνκεκέλν θαη Δληαμηαθφ Πξφγξακκα Δηδηθήο Αγσγήο 

     

8.Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο ηνπ γεληθνχ 

λεπηαγσγείνπ 

     

9.Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ/ηελ εηδηθή παηδαγσγφ 

     

10.Σν ηνρεπκέλν Αηνκηθφ Γνκεκέλν θαη Δληαμηαθφ 

Πξφγξακκα Δηδηθήο Αγσγήο κπνξεί λα ακβιχλεη ηηο 

ςπρνθηλεηηθέο δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ κε ςπρνθηλεηηθή 

θαζπζηέξεζε 

     

11.Οη λεπηαγσγνί γεληθήο αγσγήο κπνξεί λα δηαρεηξηζηνχλ 

απνηειεζκαηηθά ηηο ςπρνθηλεηηθέο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ 

κε ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε 

     

12.Οη εηδηθνί παηδαγσγνί κπνξεί λα δηαρεηξηζηνχλ 

απνηειεζκαηηθά ηηο ςπρνθηλεηηθέο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ 

κε ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε 

     

13.Σν Δηδηθφ Βνεζεηηθφ Πξνζσπηθφ κπνξεί λα 

δηαρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθά ηηο ςπρνθηλεηηθέο δπζθνιίεο 

ησλ καζεηψλ κε ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε 

     

14.Οη ςπρνθηλεηηθέο δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ ηνπ 

λεπηαγσγείνπ δελ απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλε ππνζηήξημε 

     

15.Οη ςπρνθηλεηηθέο δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ κπνξνχλ λα 

μεπεξαζηνχλ κφλν κέζα απφ ηελ νηθνγέλεηα 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ 

Πξώηε θνηλσληθή ηζηνξία έγθαηξεο πξνζέιεπζεο ζην 

ζρνιείν 

 

 

Σν ζρνιείν 

 

Κάζε κέξα  πεγαίλσ ζην ζρνιείν.  

 
 

 

 

 

Δγώ πξέπεη λα μππλώ λσξίηεξα γηα λα εηνηκαζηώ γηα ην ζρνιείν. 

 

 

 
 

 

Άκα έξρνκαη ζηελ ώξα κνπ ζην ζρνιείν ζα πξνιαβαίλσ  λα παίδσ κε 

ηνπο θίινπο κνπ, ζηηο γσληέο ηεο ηάμεο. 
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Δξσηήζεηο θαηαλόεζεο 1
εο

 θνηλσληθήο ηζηνξίαο 
 

1
ε
 εξώηεζε: Πόηε μεθηλά ην ζρνιείν; 

1
ε
 απάληεζε Σν πξσί Υ 

2
ε
 απάληεζε Σν κεζεκέξη   

3
ε
 απάληεζε Σν βξάδπ  

 

2
ε
 εξώηεζε: Πξέπεη λα μππλώ λσξίηεξα γηα λα εηνηκαζηώ γηα ην ζρνιείν; 

1
ε
 απάληεζε Ναη  

2
ε
 απάληεζε Όρη  

3
ε
 απάληεζε Δμαξηάηαη  Υ 

 

3
ε
 εξώηεζε: Όηαλ έξρνκαη ζηελ ώξα κνπ, ζε ηη θεξδίδσ πεξηζζόηεξν ρξόλν; 

1
ε
 απάληεζε ην λα δσ ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ.  

2
ε
 απάληεζε ην λα νινθιεξψζσ κηα εξγαζία ηεο πξνεγνχκελεο εκέξαο.  

3
ε
 απάληεζε ην λα παίμσ ζηηο γσληέο ηεο ηάμεο. Υ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ 

Γεύηεξε θνηλσληθή ηζηνξία ζπκπεξηθνξάο ζηελ ηάμε 

 

 

Μεξηθά πξάγκαηα πνπ πξέπεη λα θάλσ ζηελ ηάμε είλαη: 

 

Να θάζνκαη ζηελ θαξέθια κνπ.      

 
 

Να θάλσ εζπρία.    

   
  

Να είκαη επγεληθόο κε ηνπο θίινπο θαη ηελ δαζθάια κνπ. 

 
 

Οη δάζθαινη είλαη ραξνύκελνη όηαλ όινη νη καζεηέο  δελ κηιάλε όινη 

καδί.     
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Δξσηήζεηο θαηαλόεζεο 2
εο

 θνηλσληθήο ηζηνξίαο 

1
ε
 εξώηεζε: Πξέπεη λα θάζνκαη  ή λα πεξηθέξνκαη ζηε ηάμε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο; 

1
ε
 απάληεζε Ναη πάληα  

2
ε
 απάληεζε Όρη απαξαίηεηα  

3
ε
 απάληεζε Δμαξηάηαη ην κάζεκα Υ 

 

2
ε
 εξώηεζε: Πξέπεη λα θάλσ εζπρία κέζα ζηε ηάμε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο; 

1
ε
 απάληεζε Ναη   

2
ε
 απάληεζε Όρη   

3
ε
 απάληεζε Δμαξηάηαη ην κάζεκα Υ 

 

3
ε
 εξώηεζε: Πξέπεη λα είκαη επγεληθόο κε ηελ δαζθάια θαη ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ; 

1
ε
 απάληεζε Ναη  

2
ε
 απάληεζε Όρη  

3
ε
 απάληεζε Μεξηθέο θνξέο Υ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ 

Σξίηε θνηλσληθή ηζηνξία βεκάησλ πνπ αθνινπζνύληαη γηα 

ηελ νινθιήξσζε κηαο δξαζηεξηόηεηαο 

 

Σα βήκαηα πνπ αθνινπζώ όηαλ δελ θαηαθέξλσ λα θάλσ κηα εξγαζία. 

 

Εεηάσ βνήζεηα. Ρσηάσ: «Μπνξείο λα κε βνεζήζεηο»;   
 

 
 

Όηαλ ε δαζθάια κνπ κε πιεζηάζεη ή κε ξσηήζεη ηη ζέισ εμεγώ, ζε 

πνην ζεκείν δπζθνιεύνκαη . 

 

 
 

Παξαηεξώ πξνζερηηθά απηά πνπ δείρλεη ε δαζθάια ή αθνύσ 

πξνζερηηθά απηά πνπ ιέεη. 

 
 

Όηαλ ε δαζθάια κνπ εμεγήζεη ή κνπ δείμεη ηη πξέπεη λα θάλσ ιέσ 

«επραξηζηώ» θαη ζπλερίδσ ην πξόγξακκά κνπ. 
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Δξσηήζεηο θαηαλόεζεο 3
εο

 θνηλσληθήο ηζηνξίαο 

1
ε
 εξώηεζε: Όηαλ δελ θαηαθέξλσ λα θάλσ κηα εξγαζία: 

1
ε
 απάληεζε Λέσ «δελ κπνξψ» , θαη ηα παξαηάσ. Υ 

2
ε
 απάληεζε Γελ ηελ μέξσ θαη δελ αζρνινχκαη.  

3
ε
 απάληεζε Παίξλσ ηνλ ρξφλν κνπ θαη πξνζπαζψ.  

 

2
ε
 εξώηεζε: Όηαλ δπζθνιεύνκαη ζε κηα εξγαζία: 

1
ε
 απάληεζε Μπνξψ λα δεηήζσ βνήζεηα απφ ηελ δαζθάια κνπ.  

2
ε
 απάληεζε Μπνξψ λα δψζσ ζε έλαλ ζπκκαζεηή κνπ, λα θάλεη ηελ εξγαζία 

κνπ. 

 

3
ε
 απάληεζε Μπνξψ λα βγσ απφ ηελ αίζνπζα. Υ 

 

3
ε
 εξώηεζε: Όηαλ κνπ εμεγεί ε δαζθάια απηό πνπ κε δπζθνιεύεη, πξέπεη λα είκαη: 

1
ε
 απάληεζε Πξνζερηηθφο  

2
ε
 απάληεζε Αδηάθνξνο Υ 

3
ε
 απάληεζε Απξφζερηνο  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ η΄ 

Σέηαξηε θνηλσληθή ηζηνξία δηαρείξηζεο ζπκνύ 

 

Νεύξα-ζπκόο 

 

Μπνξεί λα ληώζσ ζπκσκέλνο όηαλ θάλσ έλα ιάζνο, όηαλ κε 

πεηξάδνπλ νη άιινη, όηαλ δελ κπνξώ λα θάλσ θάηη κόλνο κνπ ή όηαλ 

έλαο ελήιηθαο κνπ ιέεη «όρη». 

 
 

Γελ πεηξάδεη λα ληώζσ ζπκσκέλνο όηαλ έρσ έλα πξόβιεκα. 

 

Μπνξώ λα ζηακαηήζσ θαη λα πάξσ κηα βαζηά αλάζα,  ή λα δεηήζσ 

βνήζεηα. 

 
 

Σα λεύξα δελ κε βνεζνύλ λα ιύλσ ηα πξνβιήκαηά κνπ. 
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Δξσηήζεηο θαηαλόεζεο 4
εο

 θνηλσληθήο ηζηνξίαο 

1
ε
 εξώηεζε: Eίλαη θπζηνινγηθό λα είλαη είζαη ζπκσκέλνο όηαλ αλαζηαηώλεζαη από θάηη/θάπνηνλ; 

1
ε
 απάληεζε Ναη Υ 

2
ε
 απάληεζε Όρη  

3
ε
 απάληεζε Γελ μέξσ  

 

2
ε
 εξώηεζε: Tα λεύξα:  

1
ε
 απάληεζε Με βνεζνχλ λα ιχλσ ηα πξνβιήκαηά κνπ Υ 

2
ε
 απάληεζε Γελ κε βνεζνχλ λα ιχλσ ηα πξνβιήκαηά κνπ  

3
ε
 απάληεζε Γελ έρσ πνηέ λεχξα  

 

3
ε
 εξώηεζε: Ση κπνξώ λα θάλσ όηαλ έρσ λεύξα: 

1
ε
 απάληεζε Γελ ιέσ απηφ πνπ κε ζχκσζε, ην θξαηάσ κέζα κνπ  

2
ε
 απάληεζε Λέσ απηφ πνπ ληψζσ ή δεηψ βνήζεηα  

3
ε
 απάληεζε Θπκψλσ θαη αληηδξψ κε λεχξα Υ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε 

Πέκπηε θνηλσληθή ηζηνξία απηνεμππεξέηεζεο 

Σα βήκαηα πνπ αθνινπζώ όηαλ πεγαίλσ ηνπαιέηα. 

 

Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό όηαλ πεγαίλσ ηνπαιέηα, λα θξνληίδσ γηα ηελ 

θαζαξηόηεηά κνπ. 

 

Υξεζηκνπνηώ ραξηί πγείαο θαη παηάσ ην θαδαλάθη. 

 
                                  Βάδσ ζαπνύλη ζηα ρέξηα κνπ. 

  
                                                Αλνίγσ ηελ βξύζε 

 

Πιέλσ θαη ζθνππίδσ ηα ρέξηα κνπ. 

 
Δπηζηξέθσ ζηελ ηάμε κνπ θαζαξόο!! 
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Δξσηήζεηο θαηαλνήζεο 5
εο 

θνηλσληθήο ηζηνξίαο 
1

ε
 εξώηεζε: Όηαλ πεγαίλσ ηνπαιέηα, θξνληίδσ ηελ θαζαξηόηεηά κνπ:  

1
ε
 απάληεζε Πάληνηε Υ 

2
ε
 απάληεζε Μεξηθέο θνξέο  

3
ε
 απάληεζε Αδηαθνξψ  

 
2

ε
 εξώηεζε: όηαλ ηειεηώζσ, ηη θάλσ πξηλ πάσ ζηελ ηάμε κνπ: 

1
ε
 απάληεζε Παηάσ θαδαλάθη θαη θεχγσ.  

2
ε
 απάληεζε Πιέλσ κε ζαπνχλη θαη λεξφ ηα ρέξηα κνπ θαη ηα ζθνππίδσ. Υ 

3
ε
 απάληεζε Πιέλνκαη κε λεξφ.  

 
3

ε
 εξώηεζε: Όηαλ είκαη θαζαξόο:  

1
ε
 απάληεζε Οη ζπκκαζεηέο κνπ δελ ζα πνπλ θάηη γηα εκέλα.  

2
ε
 απάληεζε Θα αηζζάλνκαη φκνξθα. Υ 

3
ε
 απάληεζε Ζ δαζθάια δελ ζα κνπ θάλεη παξαηήξεζε.  

 


