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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Ο βασικός πυλώνας κάθε εκπαιδευτικής παρέμβασης για τα άτομα με 

αναπηρίες είναι η προετοιμασία για την ανεξάρτητη διαβίωση. Για το λόγο αυτό, η 

Ειδική Αγωγή δίνει τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση του 

αυτοπροσδιορισμού, μέσω του οποίου το άτομο καθίσταται ικανό να δρα ως βασικός 

αιτιολογικός παράγοντας στη ζωή του, κάνοντας επιλογές και λαμβάνοντας 

αποφάσεις για αυτήν. Ένας από τους παράγοντες που οδηγούν στον 

αυτοπροσδιορισμό είναι η αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς του ανάλογα με τις 

απαιτήσεις του περιβάλλοντος και τις επιθυμίες του. 

Η αυτορρύθμιση αποτελείται από τις στρατηγικές της αυτοαξιολόγησης, της 

αυτοενίσχυσης, της αυτοκαθοδήγησης και της αυτοπαρακολούθησης. Μέσω των 

στρατηγικών αυτών, το άτομο μεταβιβάζει το κέντρο ελέγχου του από τους 

εξωτερικούς ενισχυτές στον εαυτό του, δρώντας αυτόνομα και ανεξάρτητα. 

Η παρούσα έρευνα, αποτελεί μια μελέτη περίπτωσης, για το σχεδιασμό και 

την υλοποίηση ενός προγράμματος αυτορρύθμισης της συμπεριφοράς για δύο 

μαθητές με Νοητική Αναπηρία. Συγκεκριμένα, για την υλοποίησή της, 

χρησιμοποιήθηκαν στρατηγικές αυτοπαρακολούθησης και αυτοκαταγραφής, με 

σκοπό την μείωση συγκεκριμένων διαταρακτικών συμπεριφορών και την 

αντικατάστασή τους από εναλλακτικές επιθυμητές. Δόθηκε έμφαση στους 

παράγοντες που επηρεάζουν το σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος, 

ενώ επιχειρήθηκε ο εντοπισμός των παραγόντων που προωθούν ή εμποδίζουν την 

αποτελεσματικότητά της.  

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρξε μείωση των αρνητικών διαταρακτικών 

συμπεριφορών των δύο μαθητών, αλλά όχι στον ίδιο βαθμό. Ατομικές διαφορές 

φάνηκε να επηρέασαν την υλοποίηση του προγράμματος, η οποία διακόπηκε για τον 

έναν εξ’ αυτών πριν την ολοκλήρωσή της. Παράλληλα, έγινε έλεγχος της κοινωνικής 

εγκυρότητας για την ποιοτική αξιολόγηση του προγράμματος.   
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“DESIGN AND IMPLEMENTATION OF SELF-

REGULATORY BEHAVIOR STRATEGIES ON 

STUDENTS WITH MODERATE INTELLECTUAL 

DISABILITY” 

ABSTRACT 

 
The main pillar of any educational intervention for people with disabilities is 

the preparation for independent living.  Thus, Special Education, during the recent 

years, emphasizes on promoting self-determination, through which the person 

becomes capable of acting as a major causal agent of his life, making choices and 

decisions for it. One of the factors that lead to self-determination is the self-regulation 

of his behavior depending on environmental requirements and desires. 

Self-regulation consists of the self-evaluation, self-reinforcement, self-

instruction and self-monitoring strategies. Through these strategies, the person 

transfers the locus of control from external amplifiers to himself, acting autonomously 

and independently. 

The present research is a case study on the design and implementation of a 

behavioral self-regulation program for two students with Intellectual Disabilities. 

Specifically, for the implementation of this study, self-monitoring and self-reporting 

strategies were used in order to reduce specific disruptive behaviors and replace them 

with desirable alternatives. Emphasis was placed on the factors that affect the design 

and implementation of the program while the identification of factors that promote or 

hinder its effectiveness was attempted, as well. 

The results indicate that there was a reduction of the negative disruptive 

behaviors of the two students, but not to the same extent. Individual differences 

appear to affect the implementation of the program, which was interrupted for one of 

them before its completion. In parallel, the social validity of the intervention was 

investigated for the qualitative evaluation of the research. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η προετοιμασία για την ενηλικίωση και την ανεξάρτητη διαβίωση, αποτελεί 

τον μέγιστο στόχο της εκπαίδευσης όλων των μαθητών. Για την ανεξάρτητη 

διαβίωσή του το άτομο θα πρέπει να είναι ικανό να λαμβάνει αποφάσεις, να κάνει 

επιλογές και να ελέγχει το περιβάλλον γύρω του. Θα πρέπει δηλαδή, να είναι ένα 

άτομο αυτοπροσδιοριζόμενο. Ένας από τους παράγοντες που οδηγούν στον 

αυτοπροσδιορισμό, είναι η αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς, ο έλεγχος, δηλαδή, και 

η ρύθμιση της συμπεριφοράς του ανάλογα με επιθυμίες του και τις απαιτήσεις του 

περιβάλλοντος.  

Για τους μαθητές με Νοητική Αναπηρία, η ανεξάρτητη διαβίωση  αποτελεί 

τον βασικό πυλώνα κάθε εκπαιδευτικής παρέμβασης. Συνεπώς, η διδασκαλία 

στρατηγικών αυτορρύθμισης, αναμένεται πως μπορεί να βελτιώσει τη συμπεριφορά 

τους και ακολούθως, τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις, ενώ ιδανικά, οι μαθητές θα 

καθίστανται ικανοί να εφαρμόσουν τις στρατηγικές αυτές και εκτός του σχολικού 

πλαισίου, χωρίς επίβλεψη, επιτυγχάνοντας ένα βαθμό ανεξαρτησίας. 

Η παρούσα εργασία, αποτελεί μια προσπάθεια σχεδιασμού και υλοποίησης 

ενός προγράμματος αυτορρύθμισης, με τη χρήση της στρατηγικής της 

αυτοπαρακολούθησης, για την εκπαίδευση δύο μαθητών με Νοητική Αναπηρία που 

εμφανίζουν σοβαρές διαταραχές συμπεριφοράς.  

Στο πρώτο και δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, γίνεται προσπάθεια 

να αποσαφηνιστούν οι όροι «Νοητική Αναπηρία» και «Αυτορρύθμιση», μέσα από 

την παρουσίαση ερευνητικών και θεωρητικών δεδομένων που προκύπτουν από την 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.  

Στο κεφάλαιο της μεθοδολογίας, περιγράφεται με λεπτομέρεια η διαδικασία 

που ακολουθήθηκε για την αρχική αξιολόγηση της συνολικής εικόνας των μαθητών, 

την αναγνώριση των στοχευμένων συμπεριφορών και την καταγραφή της εμφάνισης 

της αρνητική συμπεριφοράς του ενός μαθητή. Στο κεφάλαιο των αποτελεσμάτων 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αρχικής αξιολόγησης, ο σχεδιασμός των 

φορμών αυτοκαταγραφής και η πορεία της παρέμβασης ξεχωριστά για τους δύο 

μαθητές, καθώς και η ανταπόκρισή τους στο πρόγραμμα και τα προβλήματα που 

ανέκυψαν από αυτό.  
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Επίσης, περιγράφεται η τελική αξιολόγηση της συνολικής εικόνας των δύο 

μαθητών και τα αποτελέσματα της άμεσης παρατήρησης μέσω βιντεοσκόπησης του 

ενός μαθητή (Σταμάτη). Σκοπός της τελικής αξιολόγησης ήταν η σύγκριση των 

αποτελεσμάτων της με αυτά της αρχικής αξιολόγησης, ώστε να αξιολογηθεί η 

αποτελεσματικότητα της παρέμβασης, η συντήρηση των στοχευμένων συμπεριφορών 

και η βελτίωση της συνολικής εικόνας των δύο μαθητών. 

Τέλος, επιχειρείται η σύγκριση της υλοποίησης και της αποτελεσματικότητας 

της παρέμβασης για τους δύο μαθητές, ώστε να διαπιστωθούν τυχόν διαφορές τους. Ο 

έλεγχος της κοινωνικής εγκυρότητας χρησίμευσε στην ποιοτική αξιολόγηση του 

προγράμματος από το προσωπικό του σχολείου, προκειμένου να εντοπιστεί η 

σκοπιμότητα, η ικανοποίηση και η πρακτική χρήση του.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗ 

 

1.1 Ορισμοί της Νοητικής Αναπηρίας/ Νοητικής Καθυστέρησης 

Οι πρώτοι ορισμοί της Νοητικής Καθυστέρησης δημιουργήθηκαν τον εικοστό 

αιώνα, οπότε και άρχισε η συστηματική διερεύνησή της, η οποία στηριζόταν κατά 

βάση στο δείκτη νοημοσύνης και τις βαθμολογίες των ατόμων στα τεστ νοημοσύνης 

(Τζουριάδου, 1995). Αργότερα, αναπτύχθηκαν ορισμοί οι οποίοι εστίαζαν 

περισσότερο στη λειτουργικότητα του ατόμου και την προσαρμοστική συμπεριφορά.  

Ο ορισμός της Νοητικής Καθυστέρησης, αποτελούσε πεδίο συγκρούσεων των 

επιστημονικών πεδίων που ασχολούνται με τη συγκεκριμένη διαταραχή. Για το λόγο 

αυτό ήταν απαραίτητος ένας ορισμός που να περιλαμβάνει κριτήρια τα οποία να 

αφορούν παράγοντες βιολογικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς, εκπαιδευτικούς, 

ψυχολογικούς και ιατρικούς (Τζουριάδου, 1995).  

Ο πρώτος ορισμός που κάλυπτε τα παραπάνω κριτήρια, είναι αυτός που 

δημοσιεύθηκε το 1983 από την Αμερικανική Ένωση για τη Νοητική Καθυστέρηση 

(Grossman, 1983). Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό, η Νοητική Καθυστέρηση 

αναφέρεται σε επίπεδο νοητικής λειτουργίας σημαντικά κατώτερο από το 

φυσιολογικό και συνοδεύεται από ανεπάρκειες στην προσαρμοστική συμπεριφορά 

και εκδηλώνεται από τη γέννηση μέχρι το δέκατο όγδοο έτος ηλικίας. Ως σημαντικά 

κατώτερο του φυσιολογικού ορίζεται ο δείκτης νοημοσύνης από 70 και κάτω, όπως 

μετράται στα τεστ νοημοσύνης, ενώ ως ανεπάρκεια στην προσαρμοστική 

συμπεριφορά, ορίζονται οι περιορισμοί ενός ατόμου να ανταποκρίνεται στις 

κοινωνικές νόρμες που σχετίζονται με την ηλικία και την πολιτισμική ομάδα και 

αναφέρονται στην ωρίμανση, τη μάθηση, την ατομική ανεξαρτησία και την 

κοινωνική ευθύνη.  

Ο όρος «Νοητική Αναπηρία» (Intellectual Disability), αποτελεί επονομασία 

του παλαιότερου όρου «Νοητική Καθυστέρηση» και χρησιμοποιείται από το 2002. Ο 

όρος αυτός, διατυπώθηκε αρχικά στο εγχειρίδιο του Lucasson και της ομάδας του το 

2002, για τους σκοπούς της Αμερικανικής Ένωσης για τις Διανοητικές και 

Αναπτυξιακές Αναπηρίες (American Association on Intellectual and Developmental 
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Disabilities- AAIDD). Έκτοτε, ο όρος «Νοητική Αναπηρία», χρησιμοποιείται ευρέως 

και έχει αντικαταστήσει τον όρο «Νοητική Καθυστέρηση» στην τελευταία 

αναθεωρημένη έκδοση του Διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου των Ψυχικών 

Διαταραχών- DSM-V, ενώ όπως αναφέρεται στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο, η αλλαγή  

της ορολογίας έχει θεσπιστεί και νομοθετικά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με 

το διαγνωστικό εργαλείο του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, το ICD- 11, να 

ακολουθεί την ίδια κατεύθυνση (American Psychiatric Association (APA), 2013). 

Η Νοητική Αναπηρία καλύπτει τον ίδιο πληθυσμό ατόμων που έχουν 

διαγνωστεί με Νοητική Καθυστέρηση ή παραπέμπονται για διάγνωση, ωστόσο πλέον, 

η διάγνωση δεν γίνεται αποκλειστικά μέσω τη επίδοσης στις τυποποιημένες 

δοκιμασίες νοημοσύνης, με τις τελευταίες να αποτελούν δευτερεύον κριτήριο 

(Schalock, Luckasson & Shogren, 2007· APA, 2013). Προτιμάται ως ορολογία, 

επειδή ευθυγραμμίζεται καλύτερα με τις τρέχουσες επαγγελματικές πρακτικές που 

εστιάζουν στη λειτουργική συμπεριφορά,  βασίζεται σε ένα κοινωνικό- οικολογικό 

πλαίσιο και δικαιολογεί την εξατομικευμένη υποστήριξη, ενώ είναι λιγότερο 

προσβλητική σε άτομα με αναπηρία, και συμφωνεί περισσότερο με τη διεθνή 

ορολογία. (Schalock et al., 2007). Χαρακτηρίζεται από σημαντικούς περιορισμούς 

στη διανοητική λειτουργικότητα και τη προσαρμοστική συμπεριφορά, όπως αυτές 

εκφράζονται σε εννοιολογικές, κοινωνικές και προσαρμοστικές κοινωνικές 

δεξιότητες, ενώ ακολουθεί το άτομο σε όλη την αναπτυξιακή περίοδο (Lucasson, 

2002, όπως αναφέρεται σε Schalock et al., 2007· APA, 2013) 

 

1.2. Ταξινόμηση και χαρακτηριστικά της Νοητικής Αναπηρίας 

Όπως συνέβη με τους ορισμούς της Νοητικής Αναπηρίας, ήταν δύσκολο να 

βρεθεί και ένα διεπιστημονικό σύστημα ταξινόμησης και κατηγοριοποίησης. 

Περισσότερα από 23 μοντέλα ταξινόμησης έχουν προταθεί για τη Νοητική Αναπηρία, 

προσεγγίζοντας το πρόβλημα από την πλευρά της μειονεξίας, την αιτιολογία και την 

εικόνα των συμπτωμάτων (Πολυχρονοπούλου, 2003). Ένα από αυτά είναι και το 

«διδακτικό επίπεδο» του Speck, το οποίο εστιάζει στην εκπαιδευτική διαδικασία και 

τα χαρακτηριστικά των μαθητών με Νοητική Αναπηρία, από γνωστική, κινητική, 

γλωσσική, κοινωνική- συναισθηματική άποψη (Speck, 1992 όπως αναφέρεται σε 

Σούλης, 2000)  
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Στον πίνακα 1, απεικονίζεται το σύστημα ταξινόμησης της Αμερικανικής 

Ένωσης Νοητικών Ανεπαρκειών, όπου συνδέονται τα επίπεδα Νοητικής Αναπηρίας 

με τον δείκτη νοημοσύνης. Το συγκεκριμένο σύστημα, είναι επίσημα σε ισχύ και 

χρησιμοποιείται από πολλές διαγνωστικές υπηρεσίες.  

Πίνακας 1 

Επίπεδα Νοητικής Καθυστέρησης (Grossman, 1983) 

Όρος Δείκτης Νοημοσύνης 

Ελαφριά Νοητική Καθυστέρηση 50-55 έως 70 

Μέτρια Νοητική Καθυστέρηση 35-40 έως 50-55 

Σοβαρή Νοητική Καθυστέρηση 20-25 έως 35-40 

Βαριά Νοητική Καθυστέρηση Κάτω από 20 ή 25 

Απροσδιόριστη Νοητική Καθυστέρηση - 

 

Ωστόσο, με το συγκεκριμένο σύστημα δεν ευθυγραμμίζονται τα σύγχρονα 

διαγνωστικά εργαλεία, καθώς προτεραιότητα αποτελεί πλέον η προσαρμοστική 

συμπεριφορά του ατόμου και όχι η επίδοση στα τεστ νοημοσύνης.  Σύμφωνα, λοιπόν, 

με το DSM-V, πρέπει να πληρούνται κριτήρια που αναφέρονται σε πλήθος άλλων 

παραγόντων που σχετίζονται με τον εννοιολογικό, τον κοινωνικό και τον πρακτικό 

τομέα (APA, 2013). Συγκεκριμένα, πρέπει να πληρούνται τα εξής κριτήρια:  

1) Ελλείμματα σε διανοητικές λειτουργίες, όπως ο συλλογισμός, η επίλυση 

προβλημάτων, ο προγραμματισμός, η αφηρημένη σκέψη, η κρίση, η 

ακαδημαϊκή και η εμπειρική μάθηση, τα οποία επιβεβαιώνονται τόσο από 

την κλινική αξιολόγηση και τις εξατομικευμένες, τυποποιημένες 

δοκιμασίες νοημοσύνης. 

2) Ελλείμματα στην προσαρμοστική λειτουργία που οδηγούν σε αδυναμία 

ανταπόκρισης στα αναπτυξιακά και κοινωνικοπολιτισμικά πρότυπα για την 

προσωπική ανεξαρτησία και την κοινωνική υπευθυνότητα. Χωρίς συνεχή 

υποστήριξη, τα προσαρμοστικά ελλείμματα περιορίζουν τη 

λειτουργικότητα σε μία ή περισσότερες δραστηριότητες της καθημερινής 

ζωής, όπως η επικοινωνία, η κοινωνική συμμετοχή, και η ανεξάρτητη 

διαβίωση, σε πολλαπλά περιβάλλοντα, όπως το σπίτι, το σχολείο, η 

εργασία και η κοινότητα. 
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3) Έναρξη των διανοητικών και προσαρμοστικών ελλειμμάτων κατά τη 

διάρκεια της αναπτυξιακής περιόδου. 

Μια κατηγορία ατόμων με Νοητική Αναπηρία είναι και τα άτομα με 

σύνδρομο Down. Το σύνδρομο Down, αποτελεί τη πιο γνωστή αλλά και την πιο 

μελετημένη μορφή νοητικής αναπηρίας. Οφείλεται σε χρωμοσωμική βλάβη, η οποία 

εμφανίζεται ως τρισωμία (τριπλό χρωμόσωμα) στο 21
ο
 ζεύγος και προκαλεί το 

σύνδρομο της μογγολοειδούς ιδιωτείας. Το σύνδρομο Down αποτελεί το 10% όλων 

των περιπτώσεων μέτριας και σοβαρής νοητικής αναπηρίας (Πολυχρονοπούλου, 

2003), ενώ στην Ευρώπη αποτελεί το 8% των γενετικών διαταραχών (Weijerman, van 

Furth, Noordegraaf, Van Wouwe, Broers, & Gemke, 2008). Τέλος, αντιπροσωπεύει 

το 0,001% (1/730) επί των συνολικών γεννήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

(Silverman, 2007).  

Τα παιδιά που γεννιούνται με σύνδρομο Down, φέρουν ιδιαίτερα εξωτερικά 

χαρακτηριστικά στο πρόσωπο και το σώμα, ενώ αποτελούν ομάδα υψηλού κινδύνου 

για διάφορες ασθένειες, όπως οι συγγενείς καρδιοπάθειες, η παιδική λευχαιμία και η 

νόσος Alzheimer σε μεγάλη ηλικία. Λόγω του χαμηλού μυϊκού τόνου και των 

δυσανάλογα μεγάλων χεριών, αντιμετωπίζουν προβλήματα στην αδρή και τη λεπτή 

κινητικότητα, ενώ συχνά έχουν διαφοροποιήσεις στη στοματοπροσωπική περιοχή και 

τη λειτουργική κίνηση, οι οποίες επηρεάζουν την παραγωγή του λόγου. 

Σε γνωστικό επίπεδο, το σύνδρομο Down έρχεται σε συμφωνία με τα 

περισσότερα χαρακτηριστικά της Νοητικής Αναπηρίας, ωστόσο υπάρχει σχετική 

αδυναμία σε κάποιους τομείς της γλώσσας και της προφορικής μνήμης (Silverman, 

2007).  

Επειδή η συγκεκριμένη εργασία βασίστηκε σε δύο μαθητές με Μέτρια και 

Σοβαρή Νοητική Αναπηρία, ακολουθεί μία προσπάθεια αποσαφήνισης των 

συγκεκριμένων όρων και των χαρακτηριστικών των εν λόγω μαθητών, με βάση τις 

παραπάνω κατηγοριοποιήσεις.  

 

1.2.1 Χαρακτηριστικά της Μέτριας Νοητικής Αναπηρίας 

Σύμφωνα με το DSM-V (APA, 2013) τα άτομα με Μέτρια Νοητική Αναπηρία, 

υστερούν σημαντικά στο πεδίο των διανοητικών δεξιοτήτων σε σχέση με τους 

συνομηλίκους τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους. Στη σχολική ηλικία, η 
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πρόοδος στις σχολικές λειτουργικές δεξιότητες (ανάγνωση, γραφή, μαθηματικά, 

έννοια του χρόνου και των χρημάτων), προχωράει αργά και είναι περιορισμένη σε 

σχέση με εκείνη των συνομηλίκων τους.  

Οι κοινωνικές και επικοινωνιακές συμπεριφορές που επιδεικνύονται 

διαφοροποιούνται σημαντικά από αυτές των συνομηλίκων. Η ομιλούμενη γλώσσα 

είναι λιγότερο περίπλοκη αν και συνεχίζει να αποτελεί το πρωταρχικό εργαλείο 

κοινωνικής επικοινωνίας. Τα άτομα με Μέτρια Νοητική Αναπηρία είναι ικανά να 

αναπτύξουν επιτυχημένους οικογενειακούς, φιλικούς ή ακόμα και ρομαντικούς 

δεσμούς, ωστόσο δεν είναι πάντα ικανά να ερμηνεύουν με επιτυχία τις κοινωνικές 

νύξεις, κάτι που επηρεάζει τις φιλίες τους με τους συνομηλίκους τους τυπικής 

ανάπτυξης. Επιπλέον, χρειάζονται υποστήριξη στις αποφάσεις τους από τους 

φροντιστές τους, αφού διαθέτουν περιορισμένες ικανότητες κοινωνικής κρίσης και 

λήψης αποφάσεων (APA, 2013). 

Σε πρακτικό επίπεδο, τα άτομα μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν στις 

προσωπικές τους ανάγκες (φαγητό, ένδυση, η αυτοεξυπηρέτηση στην τουαλέτα και η 

υγιεινή), αν και χρειάζεται να προηγηθεί μια μακρά περίοδος διδασκαλίας και ίσως 

να έχουν ανάγκη από υπενθυμίσεις. Όμοια, χρειάζονται εκπαίδευση στις οικιακές 

δουλειές, με συνεχή υποστήριξη για να λειτουργήσουν σε επίπεδο ενηλίκου. Με 

πρόσθετη στήριξη και κατάλληλη εκπαίδευση, μπορούν να αναπτύξουν και μια 

ποικιλία δεξιοτήτων ψυχαγωγίας. Παρ’ όλα αυτά, η μη προσαρμοστική συμπεριφορά 

είναι παρούσα σε μια σημαντική μειοψηφία και δημιουργεί κοινωνικά προβλήματα 

(APA, 2013).  

Επίσης, τα άτομα με Μέτρια Νοητική Αναπηρία, είναι ικανά να 

συνεργάζονται και να σέβονται την περιουσία και τα δικαιώματα των άλλων, ενώ 

μπορούν να ασκηθούν σε ένα απλό επάγγελμα και να εργαστούν σε κάποιο 

προστατευμένο περιβάλλον (Πολυχρονοπούλου, 2003). Σε σχέση με το μάθημα, οι 

μαθητές με Μέτρια Νοητική Αναπηρία μπορούν να κατακτήσουν λειτουργική χρήση 

των ακαδημαϊκών γνώσεων (ανάγνωση, γραφή, μαθηματικά) και να αναπτύξουν 

ικανότητες που θα τους επιτρέπουν να χειρίζονται συνήθεις κοινωνικές καταστάσεις 

κατακτώντας ένα σημαντικό βαθμό αυτονομίας. (Speck, 1992, όπως αναφέρεται σε 

Σούλης, 2000). 
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1.2.2. Χαρακτηριστικά της Σοβαρής Νοητικής Αναπηρίας 

Σύμφωνα με το DSM-V ο βαθμός επίτευξης των νοητικών δεξιοτήτων για τα 

άτομα με Σοβαρή Νοητική Αναπηρία είναι περιορισμένος. Το άτομο, γενικά, έχει 

περιορισμένη κατανόηση του γραπτού λόγου και προφορικού λόγου και των εννοιών 

που σχετίζονται με αριθμούς, ποσότητες, χρόνο και χρήματα. Οι φροντιστές 

καλούνται να παρέχουν σημαντική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους.  

Η ομιλούμενη γλώσσα είναι αρκετά περιορισμένη από άποψη λεξιλογίου και 

γραμματικής. Ο λόγος μπορεί να αποτελείται από μεμονωμένες λέξεις ή φράσεις οι 

οποίες μπορεί να συμπληρώνονται μέσω αυξητικών μέσων. Ο λόγος και η 

επικοινωνία εστιάζουν στο «εδώ» κα το «τώρα» μέσα από καθημερινά συμβάντα. Η 

γλώσσα χρησιμοποιείται περισσότερο για κοινωνική επικοινωνία, παρά για 

επεξηγηματικούς σκοπούς. Τα άτομα αυτά καταλαβαίνουν καλύτερα τον απλό λόγο 

και τις χειρονομίες, ενώ οι σχέσεις με την οικογένεια και τα οικεία πρόσωπα είναι 

πηγή απόλαυσης, αλλά και βοήθειας. 

Σε πρακτικό επίπεδο, τα άτομα με Σοβαρή Νοητική Αναπηρία χρειάζονται 

υποστήριξη σε όλες τις δραστηριότητες της καθημερινότητας, συμπεριλαμβανομένων 

των γευμάτων, της ένδυσης, της υγιεινής και της αυτοεξυπηρέτησης στην τουαλέτα 

(elimination). Χρειάζονται συνεχή επίβλεψη, καθώς δεν μπορούν να λάβουν 

υπεύθυνες αποφάσεις σχετικά με την ευημερία τη δική τους και των άλλων.  Στην 

ενηλικίωση, χρειάζονται συνεχή υποστήριξη και βοήθεια για να συμμετέχουν σε 

οικιακά και εργασιακά καθήκοντα, όπως και σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Η 

απόκτηση δεξιοτήτων σε όλα τα πεδία, περιλαμβάνει μακρά εκπαίδευση και συνεχή 

υποστήριξη. Η μη προσαρμοστική συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένου του 

αυτοτραυματισμού, είναι παρούσα σε μια σημαντική  μειοψηφία.  

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που καταρτίζονται για τα παιδιά και τους 

ενήλικες με Σοβαρή Νοητική Αναπηρία, στοχεύουν στην κοινωνική προσαρμογή 

τους σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον (Πολυχρονοπούλου, 2003). Η ικανότητα 

μάθησης αναπτύσσεται ιδιαίτερα μέσα στην ομάδα, στην οποία τα άτομα αυτά 

δείχνουν έντονα την ανάγκη να ηγούνται. (Speck, 1992, όπως αναφέρεται σε Σούλης, 

2000). 
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1.3 Αξιολόγηση 

Η συνήθης αξιολόγηση των ατόμων με Νοητική Αναπηρία, όπως και όλων 

των ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, είναι διεπιστημονική και συνήθως 

διενεργείται σε κλινικές αναπτυξιακών διαταραχών ή σε ιατροπαιδαγωγικές 

υπηρεσίες. Στην Ελλάδα υπάρχουν ανάλογες κλινικές σε δημόσια και ιδιωτικά 

νοσοκομεία, ενώ επισήμως, η ψυχοεκπαιδευτική αξιολόγηση διενεργείται στα Κέντρα 

Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ), τα οποία αποτελούν 

φορείς του Υπουργείου Παιδείας. Οι ειδικοί που συνήθως συμμετέχουν είναι 

ψυχολόγοι, παιδοψυχίατροι και ειδικοί παιδαγωγοί, ενώ ανάλογα με τη φύση και το 

βαθμό της αναπηρίας ενδέχεται να συμμετέχουν παιδίατροι- αναπτυξιολόγοι και 

κλινικοί γενετιστές.  

Ωστόσο, η αξιολόγηση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν 

τελειώνει με την διάγνωση, αντιθέτως, τότε ξεκινάει. Οι σκοποί της αξιολόγησης που 

αναφέρονται στη βιβλιογραφία είναι η ανίχνευση, η διάγνωση, η καταλληλότητα, η 

ανάπτυξη εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η παρακολούθηση της 

προόδου του παιδιού και η εκτίμηση του προγράμματος (Cipani & Spooner, 1994). 

Ανάλογα με το σκοπό της μπορεί να είναι αρχική, διαμορφωτική ή τελική. 

Η συνήθης ιατρική αξιολόγηση για να θεωρηθεί ολοκληρωμένη θα πρέπει να 

περιλαμβάνει: 

 Διάγνωση της Νοητικής Αναπηρίας με χρήση σταθμισμένων 

δοκιμασιών νοημοσύνης και αξιολόγηση των προσαρμοστικών 

δεξιοτήτων μέσω δοκιμασιών ή κλινικής εξέτασης. 

 Βιοϊατρική αξιολόγηση, η οποία περιλαμβάνει ιστορικό της κύησης, 

περιγεννετικό, οικογενειακό, αναπτυξιακό, ιατρικό, κοινωνικό και 

εκπαιδευτικό ιστορικό, φυσικές και νευροαναπτυξιακές εξετάσεις και 

εργαστηριακά τεστ.  

 Αξιολόγηση ψυχολογικής και συμπεριφορικής λειτουργικότητας.  

(Szymanski & King, 1999) 

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το γεγονός ότι στην εκπαίδευση πρωταρχικός 

σκοπός της αξιολόγησης είναι ο σχεδιασμός  της καταλληλότερης εκπαιδευτικής 

παρέμβασης για το κάθε παιδί ξεχωριστά, είναι κατανοητό πως δεν είναι αρκετή η 

διάγνωση, η αναζήτηση δηλαδή των ελλείψεων, των βλαβών, των καθυστερήσεων 
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και των διαταραχών σε ενδογενή συστήματα. Είναι απαραίτητη η αξιολόγηση των 

δυνατοτήτων και των αδυναμιών του παιδιού αναφορικά με το πλαίσιο στο οποίο 

μπορεί να λειτουργεί και τις απαιτήσεις των μαθησιακών στόχων που προκύπτουν 

από αυτό (Αγαλιώτης, 2006).  

Η εκπαιδευτική αξιολόγηση, είναι ένα πεδίο συνεχούς δράσης και 

ανατροφοδότησης που στοχεύει στον σχεδιασμό κατάλληλων στρατηγικών 

παρέμβασης για τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και κατά συνέπεια της 

μάθησης των ατόμων με αναπηρία.  

 

1.4. Προγράμματα Παρέμβασης 

 Για τα άτομα με Νοητική Αναπηρία, η κατάλληλη παρέμβαση και 

αντιμετώπιση δεν αποσκοπεί στη θεραπεία, αλλά στην παροχή της κατάλληλης 

εκπαίδευσης προκειμένου το άτομο να ενταχθεί στο κοινωνικό σύνολο και να 

κατακτήσει γνώσεις και δεξιότητες που θα του επιτρέψουν να επιτύχει έναν 

ικανοποιητικό βαθμό αυτονομίας στην ενήλικη ζωή. Ωστόσο, επειδή δύναται να 

υπάρχουν και άλλα προβλήματα που σχετίζονται με την καθυστερημένη νοητική 

ανάπτυξη, άλλες σύνοδες διαταραχές ή δυσλειτουργικό οικογενειακό περιβάλλον 

συνηθίζεται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης των ατόμων με Νοητική αναπηρία να 

εμπλέκονται και άλλες ειδικότητες, όπως εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, 

ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί. Η σωστή συνεργασία των παραπάνω 

ειδικοτήτων μεταξύ τους αλλά και με την οικογένεια του ατόμου με αναπηρία, είναι 

και αυτή που θα εξασφαλίσει την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων που 

σχετίζονται με την ποιότητα ζωής των ατόμων με νοητική αναπηρία. Στη 

βιβλιογραφία, αναφέρονται τρία μοντέλα παρέμβασης ανάλογα με το βαθμό και τον 

τρόπο συνεργασίας των παραπάνω ειδικοτήτων: το πολυεπιστημονικό, το 

διεπιστημονικό και το δια-επιστημονικό. 

Το δια-επιστημονικό (transdisciplinary) μοντέλο, αναφέρεται σε 

επαγγελματίες διαφορετικών ειδικοτήτων που συνεργάζονται, με τον έναν από 

αυτούς να αναλαμβάνει την κυρίως επικοινωνία με την οικογένεια, χρησιμοποιώντας 

στρατηγικές που παρέχονται από την υπόλοιπη ομάδα.  



16 

 

Στο διεπιστημονικό μοντέλο (interdisciplinary), διάφοροι επαγγελματίες 

συνεργάζονται άμεσα με την οικογένεια, ενώ επικοινωνούν μεταξύ τους για τις 

ανάγκες και την πρόοδο του παιδιού.  

Στο πολυεπιστημονικό μοντέλο (multidisciplinary), οι επαγγελματίες 

συνεργάζονται με την οικογένεια, αλλά δεν έχουν καμία μεταξύ τους επικοινωνία 

(Sandall, McLean, & Smith, 2000) 

Στην ελληνική πραγματικότητα, τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται είναι το 

πολυεπιστημονικό σε μεγαλύτερη κλίμακα, ενώ τα τελευταία χρόνια φαίνεται να 

κερδίζει έδαφος και το διεπιστημονικό, καθώς γίνεται ολοένα και πιο ξεκάθαρο το 

γεγονός πως η επιτυχημένη παρέμβαση εξαρτάται από τη σωστή συνεργασία των 

επαγγελματιών που εργάζονται με το παιδί. Το δια-επιστημονικό μοντέλο το οποίο 

είναι και το πιο αποτελεσματικό δεν έχει ενταχθεί στην ελληνική πραγματικότητα, 

καθώς λόγω των προβληματικών δομών στις οποίες υποστηρίζονται τα άτομα με 

αναπηρίες, οι παρεμβάσεις γίνονται σε διάφορους φορείς, ιδιωτικούς ή δημόσιους, 

στερώντας τη δυνατότητα άμεσης και συνεχούς συνεργασίας, πόσο μάλλον κοινής 

οργάνωσης των παρεμβάσεων.  

Για τα άτομα σχολικής ηλικίας, πρωταρχική δομή για την εκπαίδευσή τους 

αποτελεί το σχολείο, με τον ειδικό δάσκαλο να επωμίζεται την ευθύνη υλοποίησης 

του μεγαλύτερου μέρους του εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος του 

μαθητή. Οι διδακτικές αρχές την εκπαίδευσης  των παιδιών με μέτρια και σοβαρή 

Νοητική Αναπηρία, όπως ομαδοποιήθηκαν από τον Σούλη (2000), παραπέμπουν στα 

παρακάτω: 

1. Συστηματική παρέμβαση με στόχο την ενεργοποίηση των εξελικτικών 

λειτουργιών του συστήματος για το παιδί με Νοητική Αναπηρία. 

2. Πολύπλευρη και ισορροπημένη ανάπτυξη την προσωπικότητας των 

παιδιών. 

3. Ανάπτυξη των αισθήσεων μέσω μεθοδευμένων ενεργειών. 

4. Κοινωνική- επικοινωνιακή ανάπτυξη του παιδιού σε σχέση με τα 

πρόσωπα και τις διαδικασίες. 

5. Ανάπτυξη της ταυτότητας ρόλου και  φύλου. 

6. Ανάπτυξη των ψυχοκινητικών ικανοτήτων. 
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7. Προσφορά θεμελιωδών γνώσεων και τεχνικών με συστηματική και 

τεχνική εφαρμογή. 

8. Οικοδόμηση γνήσιας και αυθεντικής παιδαγωγικής σχέσης ανάμεσα στον 

παιδαγωγό και τον παιδαγωγούμενο. 

Η επίτευξη των στόχων αυτών, αποσκοπεί στην ικανότητα 

αυτοπροσδιορισμού των ατόμων με αναπηρία,  αφού έτσι  διασφαλίζεται το 

αναφαίρετο δικαίωμα του ατόμου να αποφασίζει για τον εαυτό του και τη ζωή του. 

Ένας από τους παράγοντες που οδηγούν στον αυτοπροσδιορισμό, είναι η 

αυτορρύθμισης της συμπεριφοράς, ο έλεγχος, η ρύθμιση και η προσαρμογή της 

συμπεριφοράς του ανάλογα με τις επιθυμίες του και τις απαιτήσεις του 

περιβάλλοντος.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗ 

2.1. Αυτορρύθμιση και Αυτοπροσδιορισμός 

Για τους μαθητές με Νοητική Αναπηρία, η προετοιμασία για την ενηλικίωση 

και την ανεξάρτητη διαβίωση  αποτελεί τον βασικό πυλώνα κάθε εκπαιδευτικής 

παρέμβασης. Για την επίτευξη όμως αυτού του στόχου, το άτομο θα πρέπει να είναι 

ικανό να λαμβάνει αποφάσεις, να κάνει επιλογές και να ελέγχει το περιβάλλον γύρω 

του. Θα πρέπει δηλαδή, να είναι ένα άτομο αυτοπροσδιοριζόμενο. Η ικανότητα του 

αυτοπροσδιορισμού για ένα άτομο συνδέεται με την ικανότητα εμπλοκής του σε 

καταστάσεις, έχοντας πλήρη αίσθηση της θέλησής του, της επιλογής του και της 

προσωπικής του υποστήριξης (Wehmeyer, 1999). Η συνειδητοποίηση της διαφοράς 

ανάμεσα σε αυτό που έχει κάποιος και αυτό που θέλει, είναι αυτό που τροφοδοτεί την 

αλλαγή της συμπεριφοράς (Agran, Sinclair, Alper, Cavin, Wehmeyer & Hughes, 

2005). 

Ο αυτοπροσδιορισμός, είναι μια εγγενής διαδικασία, ή ίσως και ανάγκη, η 

οποία προκαλεί τους οργανισμούς να εμπλέκονται σε ενδιαφέρουσες διαδικασίες. 

Αναπτύσσεται με το πέρασμα του χρόνου και σχετίζεται με μαθημένες δεξιότητες και 

συμπεριφορές που καθιστούν τα άτομα υπεύθυνα για τη ζωή τους. Επιπλέον, 

σχετίζεται με τα ζητήματα ελέγχου και απώλειας, αφού η έρευνα υποδεικνύει ότι τα 

άτομα προσπαθούν να βιώσουν τον έλεγχο στο περιβάλλον τους (Wehmeyer, 1998). 

Τα παιδιά, σε μικρή ηλικία, ρυθμίζουν τη συμπεριφορά τους σύμφωνα με τις 

επιταγές ή τις προσδοκίες των ενηλίκων, επειδή η ικανοποίηση των αναγκών τους 

εξαρτάται από αυτούς. Μεγαλώνοντας όμως, η ανάγκη τους για αυτονομία οδηγεί σε 

δράσεις που προσδιορίζονται από τον εαυτό τους και από ενδογενή κίνητρα, όπως 

αυτά διαμορφώνονται από την εσωτερική ικανοποίηση που αντλούν μέσα από 

διάφορες δραστηριότητες (Κωσταρίδου- Ευκλείδη, 2005). 

Οι πρωταρχικοί παράγοντες που επιδρούν στην ανάδυση του 

αυτοπροσδιορισμού είναι η προσωπική ικανότητα που επηρεάζεται από τη μάθηση 

και την ανάπτυξη, οι ευκαιρίες που επηρεάζονται από τα περιβάλλοντα και τις 

εμπειρίες και η υποστήριξη σε συνδυασμό με τις προσαρμογές (Wehmeyer, 1999). 
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Το αυτοπροσδιοριζόμενο άτομο, δρα ως βασικός αιτιολογικός παράγοντας 

στη ζωή του κάνοντας επιλογές και λαμβάνοντας αποφάσεις σχετικά με την ποιότητα 

ζωής του, απαλλαγμένο από ανεπιθύμητες εξωτερικές επιρροές ή παρεμβάσεις. Ο 

αυτοπροσδιορισμός είναι ένα προδιατεθειμένο χαρακτηριστικό ενός ατόμου. Σε 

επιχειρησιακό επίπεδο, οι αυτοπροσδιοριζόμενες  δράσεις αντανακλούν τέσσερα 

βασικά χαρακτηριστικά: την αυτονομία, την αυτορρύθμιση, τη ψυχολογική 

ενδυνάμωση και την αυτοπραγμάτωση (Wehmeyer, 1992).  

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά, αναλύονται από τους Wehmeyer και Schwartz 

(1997) ως εξής:  

1) Αυτόνομη δράση του ατόμου, να λειτουργεί δηλαδή το άτομο με βάση τις 

δικές του προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα και /ή τις ικανότητες και 

αυτόνομα, χωρίς αδικαιολόγητες εξωτερικές επιρροές ή παρεμβάσεις. 

2) Αυτορρυθμιζόμενες συμπεριφορές, το άτομο δηλαδή να αποφασίζει για 

τις δεξιότητες που θα χρησιμοποιήσει σε μια κατάσταση, να εξετάζει την 

πρόκληση και τις διαθέσιμες επιλογές του, και να διατυπώσει, να θεσπίσει 

και να αξιολογήσει ένα σχέδιο δράσης με τις αναθεωρήσεις όταν είναι 

απαραίτητο.  

3) Έναρξη και η απόκριση σε γεγονότα σε ένα ψυχολογικά 

εξουσιοδοτούμενο τρόπο, όπου το άτομο ενεργεί με την πεποίθηση ότι 

έχει την ικανότητα να επιδείξει τις συμπεριφορές που χρειάζονται για να 

επηρεάσει τα αποτελέσματα στο περιβάλλον του και ότι εφ’ όσον τις 

επιδείξει, θα επέλθουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 

4)  Δράσεις βασισμένες στην αυτοπραγμάτωση, όπου το άτομο χρησιμοποιεί 

μια ολοκληρωμένη και αρκετά ακριβή γνώση του εαυτού του, των 

δυνάμεων και των ορίων του προκειμένου να ενεργήσει με τέτοιο τρόπο 

ώστε να εκμεταλλευτεί τις γνώσεις αυτές με έναν επωφελή τρόπο. 

Μια συμπεριφορά μπορεί να χαρακτηριστεί αυτοπροσδιοριζόμενη ή μη με βάση 

την παρουσία αυτών των χαρακτηριστικών. Οι πράξεις του ατόμου, δηλαδή, πρέπει να 

αντανακλούν σε κάποιο βαθμό κάθε ένα από αυτά τα τέσσερα χαρακτηριστικά. Η ηλικία, 

οι ευκαιρίες που παρέχονται, η ικανότητα του ατόμου και οι συνθήκες του περιβάλλοντος 

ίσως να έχουν κάποια επίδραση στο βαθμό στον οποίο εμφανίζονται αυτά τα 

χαρακτηριστικά (Wehmeyer, 1999). 
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Επιχειρώντας ο Wehmeyer (1998) να απαντήσει στο ερώτημα «αν ο 

αυτοπροσδιορισμός και συνεπώς οι δεξιότητές του, μπορεί να διδαχτεί σε παιδιά με 

σοβαρές αναπηρίες» αναφέρει ότι η εκπαιδευτική και η ψυχολογική βιβλιογραφία 

υποδεικνύουν ξεκάθαρα πως τα άτομα με αναπηρίες μπορούν να διδαχθούν να 

αυτορρυθμίζουν και να αυτοδιαχειρίζονται τη συμπεριφορά τους, να είναι λιγότερο 

εξαρτώμενα από τους άλλους και να εκφράζουν τις προτιμήσεις τους και να τις 

χρησιμοποιούν για να κάνουν τις επιλογές τους.  

Ένας από τους παράγοντες που οδηγούν στον αυτοπροσδιορισμό, είναι η 

αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς, ο έλεγχος, δηλαδή, η ρύθμιση και η προσαρμογή 

της συμπεριφοράς του ανάλογα με τις επιθυμίες του και τις απαιτήσεις του 

περιβάλλοντος. Είναι μία έννοια που χρησιμοποιείται ευρέως τόσο στη γνωστική όσο 

και στην εκπαιδευτική, κλινική, κοινωνική και αναπτυξιακή ψυχολογία, καθώς και 

στην ψυχολογία της προσωπικότητας (Κωσταρίδου- Ευκλείδη, 2005). Τα άτομα που 

αυτορυθμίζονται, λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τις δεξιότητες που πρέπει να 

χρησιμοποιήσουν σε μια κατάσταση. Εξετάζουν τον προσιτό στόχο και το διαθέσιμο 

ρεπερτόριό τους. Είναι σε θέση να διατυπώσουν, να θεσπίσουν και να αξιολογήσουν 

ένα σχέδιο δράσης, με τις αναθεωρήσεις όταν είναι απαραίτητο. Ωστόσο, ως 

μηχανισμός, διαφέρει από την αυτόματη επεξεργασία γιατί απαιτεί συγκεντρωμένη 

προσοχή και συνεχή λήψη αποφάσεων σε ενδιάμεσες αποκρίσεις (Whitman, 1990, 

όπως αναφέρεται σε Wehmeyer, 1999).  

Στην αυτορρύθμιση, ο έλεγχος είναι ο βασικός μηχανισμός που συνδέει το 

άτομο με το περιβάλλον του προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του, οι οποίοι 

μπορεί να είναι είτε αναπτυξιακοί, ή να σχετίζονται με την αντιμετώπιση 

καταστάσεων που συναντά το άτομο στην καθημερινότητά του. Συνεπώς, η 

αυτορρύθμιση, είναι μια διεργασία που ενεργοποιείται κάθε φορά που το άτομο 

έρχεται αντιμέτωπο με νέες απαιτήσεις και πρέπει προσαρμοστεί στα χαρακτηριστικά 

της εκάστοτε κατάστασης (Κωσταρίδου- Ευκλείδη, 2005). 

Η αυτορρύθμιση περιλαμβάνει συνήθως την αυτο-παρακολούθηση 

(παρατήρηση του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντός του και τις πράξεις του σε 

αυτά τα περιβάλλοντα), την αυτο-αξιολόγηση (την λήψη αποφάσεων σε σχέση με την 

αποδοχή αυτής της συμπεριφοράς μέσα από τη σύγκριση των πληροφοριών σχετικά 

με το τι κάνει κάποιος και τι θα έπρεπε να είναι κάνει), και, με βάση την έκβαση 

αυτής της αυτο-αξιολόγησης, την αυτο-ενίσχυση (η αυτο-διαχείριση των συνεπειών 
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εξαρτάται από την επέλευση των συμπεριφορών στόχου) (Whitman, 1990, όπως 

αναφέρεται σε Wehmeyer, Kelchner & Richards, 1996∙ Wehmeyer, 1999). 

Ο Whitman, θεώρησε πως η Νοητική Καθυστέρηση είναι διαταραχή της 

αυτορρύθμισης και πρότεινε ότι έπρεπε ως όρος να αναθεωρηθεί και να μην αποτελεί 

πλέον διαταραχή της ευφυΐας. Επειδή, όπως ανέφερε, η αυτορρύθμιση είναι 

πρωτίστως λεκτική διαδικασία και ο λόγος είναι μια προβληματική περιοχή για τα 

παιδιά με Νοητική Καθυστέρηση, οι δεξιότητες αυτορρύθμισης αργούν να 

αναπτυχθούν(Whitman, 1990 αναφέρεται σε Wehmeyer, 1992). Η παραπάνω άποψη, 

επικρίθηκε από την επιστημονική κοινότητα, ωστόσο αποτελεί μια χρήσιμη 

προοπτική, δεδομένης της δυσκολίας των ατόμων με Νοητική Αναπηρία να 

διατηρήσουν και να γενικεύσουν αυτά που έχουν μάθει. 

 

2.2 Η αξία των στρατηγικών αυτορρύθμισης 

Η αυτορρύθμιση, αν και είναι εγγενής λειτουργία και σχετίζεται άμεσα με την 

ανάγκη του αυτοπροσδιορισμού, είναι μια διαδικασία που καλλιεργείται κατά την 

αναπτυξιακή περίοδο και κατά συνέπεια, εξαρτάται από το οικογενειακό και 

κοινωνικό περιβάλλον του παιδιού και εφήβου αργότερα. Σύμφωνα με τους Higgins 

και Silberman (1998, όπως αναφέρεται σε Ευκλείδη- Κωσταρίδου, 2005), υπάρχουν 

τέσσερις τύποι γονεϊκότητας που σχετίζονται με την ανάπτυξη δεξιοτήτων και 

στρατηγικών αυτορρύθμισης.  

Ο πρώτος τύπος είναι οι ανταποκριτικοί γονείς, οι οποίοι διευκολύνουν την 

αυτορρύθμιση των παιδιών, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες τους, διαφοροποιώντας 

τις επιθυμητές από τις ανεπιθύμητες συμπεριφορές και προσαρμόζοντας τις 

απαιτήσεις τους στις δυνατότητες των παιδιών και τις καταστάσεις που βιώνει. Ο 

δεύτερος τύπος, είναι οι απορριπτικοί ή αδιάφοροι γονείς, οι οποίοι προσφέρουν 

λιγότερη γνώση για αυτορρύθμιση, αφού οι επαφές  τους με τα παιδιά τις 

περισσότερες φορές δεν είναι ουσιαστικές, ούτε μεταδίδουν καθαρά μηνύματα ως 

προς το νόημά τους. Ο τρίτος τύπος γονεϊκότητας είναι οι υπερβολικά επιεικείς/ 

επιτρεπτικοί γονείς, οι οποίοι δεν θέτουν περιορισμό στις παρορμήσεις των παιδιών 

και δεν μεταφέρουν σαφή μηνύματα αυτορρύθμισης. Τέλος, ο τέταρτος τύπος, είναι 

οι υπερπροστατευτικοί γονείς, οι οποίοι μειώνουν τις ευκαιρίες για αυτορρύθμιση, 

καθώς επιβλέπουν, περιορίζουν και ελέγχουν κάθε συμπεριφορά των παιδιών, με 
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αποτέλεσμα να εγκλωβίζονται τα παιδιά σε καταστάσεις που εξαρτώνται συνεχώς 

από άλλους και δεν προκαλούνται να αυτενεργήσουν.  

Στην περίπτωση των παιδιών με αναπηρίες, οι γονείς σε μεγάλο ποσοστό 

ανταποκρίνονται στον υπερπροστατευτικό τύπο, αφού λόγω της αναπηρίας των 

παιδιών τους ανησυχούν συνεχώς και προσπαθούν να αποφύγουν κάθε πιθανό 

κίνδυνο, δίνοντας ελάχιστες ευκαιρίες για αυτόνομη δράση. Συνεπώς, οι δεξιότητες 

και οι στρατηγικές είναι αρκετά δύσκολο να αναπτυχθούν στο οικογενειακό 

περιβάλλον των ατόμων με αναπηρία. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να 

διδάσκονται στο σχολικό πλαίσιο φοίτησης των παιδιών.  

Η κατευθυνόμενη από το μαθητή μάθηση (student- directed learning) είναι 

ένα πεδίο που λαμβάνει ολοένα και περισσότερο την προσοχή της επιστημονικής και 

εκπαιδευτικής κοινότητας. Προωθεί την εκπαίδευση των μαθητών σε μία ή 

περισσότερες αυτοκαθοδηγούμενες στρατηγικές προκειμένου να σχεδιάσουν, να 

εκτελέσουν και να παρακολουθήσουν ένα έργο. Οι στρατηγικές αυτές, έχουν ως 

αποτέλεσμα την αλλαγή από το δάσκαλο- κεντρικό (teacher- directed) πρότυπο 

διδασκαλίας σε ένα πιο μάθητο-κεντρικό (student- directed), δίνοντας στους μαθητές 

την ευκαιρία να ρυθμίσουν και να κατευθύνουν οι ίδιοι τη μάθησή τους (Agran, et al., 

2005). 

Είναι πλήρως αποδεκτό πως ένας από τους μεγαλύτερους στόχους της 

εκπαίδευσης είναι να μάθουν οι μαθητές να διαχειρίζονται τη συμπεριφορά τους και 

ειδικά τη συμπεριφορά που μπορεί να επηρεάζει τη μαθησιακή διαδικασία (Daly & 

Ranalli, 2003). Η αρχή της αυτοκαθοδηγούμενης μάθησης, συνδέεται άμεσα με τη 

θεωρία αυτορρυθμιζόμενης μάθησης (self- regulated learning), αφού και οι δύο 

προσπαθούν να απαντήσουν στο πώς οι μαθητές μπορούν να γίνουν κύριοι της δικής 

τους μαθησιακής διαδικασίας. Σύμφωνα με τη θεωρία της αυτορρυθμιζόμενης 

μάθησης, οι μαθητές είναι αυτορρυθμιζόμενοι στο βαθμό που συμμετέχουν ενεργά 

στην εκπαιδευτική τους διαδικασία από άποψη μεταγνώσης, κινήτρων και 

συμπεριφοράς, δημιουργώντας οι ίδιοι τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις πράξεις 

για να φτάσουν τους μαθησιακούς τους στόχους και να αλλάξουν ή να διατηρήσουν 

τη συμπεριφορά τους στα επιθυμητά επίπεδα (Zimmerman, 2001∙ Daly & Ranalli, 

2003). Ωστόσο, και στις δύο θεωρίες, οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν τα πιθανά 

οφέλη των διαδικασιών αυτών για την εκπαιδευτική τους επιτυχία. 
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Η επιλογή των μαθητών να χρησιμοποιήσουν στρατηγικές αυτοελέγχου, είναι 

μια επιλογή ανάμεσα σε άλλες εναλλακτικές μορφές δράσης, όπως η 

παρορμητικότητα ή η ανάληψη των υποχρεώσεών τους (Mace, Belfiore & 

Hutchinson, 2001). Με τις στρατηγικές αυτές οι μαθητές μαθαίνουν να ελέγχουν οι 

ίδιοι τη συμπεριφορά τους αντί να βαζίζονται σε εξωτερικές προτροπές, 

εξυπηρετώντας τη γενίκευση αυτών που έχουν μάθει σε διάφορα περιβάλλοντα 

(Koegel, Harrower & Koegel, 1999).  

Στην πιο απλή μορφή αυτορρύθμισης, οι μαθητές διδάσκονται να παρατηρούν 

στοιχεία της συμπεριφοράς τους και να παρέχουν μια αντικειμενική καταγραφή της 

παρουσίας ή μη της παρατηρούμενης συμπεριφοράς (Wilkinson, 2008). Οι μαθητές, 

όμως, που έχουν αναπτύξει τις στρατηγικές αυτορρύθμισης σε μεγάλο βαθμό, είναι 

σε θέση να επιλέξουν μια μεγαλύτερη ανταμοιβή που ενδεχομένως να αργήσει να 

έρθει, γνωρίζοντας πως το όφελος τους θα είναι μεγαλύτερο, αφού οι στρατηγικές 

αυτές βασίζονται στην καθυστερημένη επιβράβευση (Mace et al.,  2001). 

Πέρα από τους μαθητές, τις αρχές αυτές πρέπει να γνωρίζουν και να 

ενστερνίζονται οι ίδιοι οι δάσκαλοι, αφού  καλούνται αφ’ ενός να βάλουν στην άκρη 

τη δική τους αυθεντία, και αφ’ ετέρου να διδάξουν στους μαθητές τους να παίρνουν 

οι ίδιοι την ευθύνη της μαθησιακής διαδικασίας σε μία πραγματικότητα που 

προσφέρει λίγες ευκαιρίες για αλληλεπίδραση εκτός του σχολικού πλαισίου. Τα 

χαρακτηριστικά του δασκάλου που θα επιτύχει το σωστό υποστηρικτικό πλαίσιο είναι 

η ευελιξία, η ευαισθησία και η ανταπόκριση στις ανάγκες και τα συναισθήματα των 

μαθητών.  

Αν και στην ειδική αγωγή προωθείται ιδιαίτερα η αλληλεπίδραση των 

μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε διάφορα πλαίσια εκτός σχολείου, η 

ανάγκη για δόμηση της αίθουσας ειδικής αγωγής, προκειμένου να καλύψει τις 

εκπαιδευτικές, συμπεριφορικές και διοικητικές απαιτήσεις, μπορεί να οδηγεί σε ένα 

περιβάλλον που προωθεί της εξάρτηση και τις περιορισμένες ευκαιρίες για επιλογή 

και λήψη αποφάσεων (Wehmeyer, 1992).  

Η εξάρτηση από το δάσκαλο στην πλειοψηφία των προγραμμάτων 

παρέμβασης, παραμένει ένα μεγάλο πρόβλημα για τα παιδιά τυπικής και μη τυπικής 

ανάπτυξης. Η ανάπτυξη, δηλαδή, του αυτοπροσδιορισμού και της αυτονόμησης των 

ατόμων με αναπηρία, τείνει να αναιρείται από τους ίδιους τους ειδικούς που 
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ασχολούνται με την εκπαίδευση και την εξέλιξή τους. Ωστόσο, η εκπαίδευση σε 

στρατηγικές αυτορρύθμισης δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να παρέχουν μόνα τους 

στον εαυτό τους τις κατάλληλες οδηγίες σε περιβάλλοντα που δεν επιβλέπονται 

(Stahmer & Schreibman, 1992). Επιπλέον, στην υπηρεσία των στρατηγικών 

αυτορρύθμισης, τάσσονται και οι νέες τεχνολογίες, με τους επιστήμονες να 

αναπτύσσουν και να εξετάζουν λογισμικά και συσκευές που βοηθούν τα άτομα να 

κατακτήσουν τις στρατηγικές αυτές (Mechling & Gast, 1997∙ Davies, Stock & 

Wehmeyer, 2002∙ Legge, DeBar & Alber-Morgan, 2010). 

Τέλος, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που μπορεί να λύσει η εφαρμογή 

των στρατηγικών αυτορρύθμισης, είναι αυτό της προβληματικής συμπεριφοράς, 

ελευθερώνοντας αρκετό από το χρόνο που αφιερώνουν οι εκπαιδευτικοί 

προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών, και 

αφιερώνοντάς τον σε έναν πιο αποτελεσματικό και οργανωμένο σχεδιασμό του 

μαθήματός τους (Wadsworth, Hansen & Wills, 2014). 

Η ανάλυση των Ferretti, Cavalier, Murphy και Murphy (1993), των στοιχείων 

για την επίδραση της εκπαίδευσης σε στρατηγικές αυτορρύθμισης στην απόκτηση, 

διατήρηση και γενίκευση των δεξιοτήτων αυτών δείχνει ότι με τις στρατηγικές αυτές 

τα άτομα βοηθούνται στη διατήρηση συμπεριφορών που εξαρτώνται από εξωτερικό 

έλεγχο. Ωστόσο, αναφέρουν πως μεθοδολογικές αδυναμίες και έλλειψη στοιχείων 

προβληματίζουν σχετικά με τη γενίκευση. Τα εμεπιρικά στοιχεία υποδεικύουν ότι η 

αποτελεσματικότητα των διαδικασιών αυτών μπορεί να εξαρτάται από τις γνωστικές 

και γλωσσικές ικανότητες των ατόμων (Ferretti et al., 1993). 

 

2.3 Τα επιμέρους στάδια της αυτορρύθμισης 

2.3.1 Αυτοπαρακολούθηση 

Το αρχικό, και πολλές φορές το μοναδικό στάδιο ενός προγράμματος 

αυτορρύθμισης είναι η αυτοπαρακολούθηση. Πρόκειται για μια διαδικασία με πολλά 

στάδια συμπεριλαμβανομένης της παρατήρησης και καταγραφής μια συμπεριφοράς 

(Mace et al., 2001). Είναι μια πολύ βασική διαδικασία αυτορρύθμισης, καθώς 

επηρεάζει εξίσου τη συμπεριφορική και την ακαδημαϊκή επίδοση (Harris Friedlander, 

Saddler, Frizzalle & Graham, 2005). Επειδή οι μαθητές παρατηρούν και 
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καταγράφουν τη δική τους συμπεριφορά, η αυτοπαρακολούθηση μπορεί να 

αποτελέσει μια πιθανή εναλλακτική ώστε να μειωθεί η εξάρτηση των μαθητών από 

τους ειδικούς που ασχολούνται με την εκπαίδευσή τους (Boswell, Knight & Springs, 

2013). 

Γενικά, αποτελείται από δυο βήματα. Αρχικά, η αυτοπαρακολούθηση απαιτεί 

από το άτομο να διακρίνει την εμφάνιση της στοχευμένης συμπεριφοράς που πρέπει 

να ελέγξει. Όπως σε όλες τις περιστάσεις, η αξιοπιστία της διάκρισης εξαρτάται, εν 

μέρει, από τη σημαντικότητα και τη συνοχή του υπό παρακολούθηση ερεθίσματος, 

καθώς και από την εμπειρία κάποιου στο να κάνει τη διάκριση, αφού για να μπορέσει 

ένας μαθητής να καταγράψει τη συμπεριφορά του, θα πρέπει να είναι σε θέση να την 

αντιληφθεί. Δευτερευόντως, το άτομο καταγράφει (αυτό-καταγραφή) κάποια 

διάσταση της στοχευμένης συμπεριφοράς (π.χ. τη συχνότητα, τη διάρκεια, τη μη 

εμφάνιση) (Mace et al., 2001).  

Η αυτοπαρακολούθηση επιτρέπει στους μαθητές να διακρίνουν τη 

στοχευμένη συμπεριφορά και τους υπενθυμίζει τις παρούσες και μελλοντικές αλλαγές 

που μπορεί να προκύψουν στο περιβάλλον. Προσφέρει ένα δυνητικά αποτελεσματικό 

τρόπο να μεγιστοποιηθεί η συμμετοχή των μαθητών με σοβαρές αναπηρίες στη 

γενική εκπαίδευση και να ενισχυθεί η μάθησή τους (Stahmer & Shreibman, 1992).  

Η έρευνα έχει δείξει ότι η αυτοπαρακολούθηση είναι αποτελεσματική και στη 

διδασκαλία διαφόρων άλλων δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 

δεξιοτήτων, της συμπεριφοράς σε συγκεκριμένα καθήκοντα (on-task behavior) και 

της παρακολούθησης οδηγιών. Η αποτελεσματικότητα αυτή αφορά μαθητές σε όλες 

τις βαθμίδες εκπαίδευσης και τις κατηγορίες αναπηριών (Boswell et al., 2013). 

Ωστόσο, η επικέντρωση σε μια δραστηριότητα (on-task) και ο αυξημένος χρόνος που 

αφιερώνεται σε αυτή δεν είναι απαραίτητο ότι θα αυξήσει την ακαδημαϊκή επίδοση. 

Αρκετές έρευνες στο παρελθόν επικεντρώθηκαν στην επίδραση της 

αυτοπαρακολούθησης σε συγκεκριμένες δραστηριότητες (on-task behaviors) και την 

ακαδημαϊκή επίδοση, χωρίς τελικά να εντοπίζονται σημαντικές διαφορές της μίας 

έναντι της άλλης. Αντίθετα, τα ευρήματα δείχνουν ότι η αυτοπαρακολούθηση σε 

συγκεκριμένες δραστηριότητες επιδρά θετικά στην αύξηση της ακαδημαϊκής 

επίδοσης και της ακρίβειας (Maag, Rutherford & DiGangi, 1992).  
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Μια άλλη διαμάχη που υπάρχει σχετικά με την αυτοπαρακολούθηση, 

σχετίζεται με την ανωτερότητα της αυτοπαρακολούθησης της προσοχής (self-

monitoring of attention), έναντι της αυτοπαρακολούθησης της ακαδημαϊκής επίδοσης 

(self-monitoring of performance). Στην πρώτη, οι μαθητές εκτιμούν, αξιολογούν και 

καταγράφουν τις συμπεριφορές που σχετίζονται με την προσοχή  τους, προκειμένου 

να συγκεντρωθούν στην αύξηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Στη δεύτερη οι 

μαθητές ενθαρρύνονται να εκτιμούν, να αξιολογούν και να καταγράφουν τα 

ακαδημαϊκά τους επιτεύγματα (π.χ. αριθμός σωστών λύσεων, χρόνος που χρειάστηκε 

για το σχεδιασμό), και έτσι επικεντρώνονται στα ακαδημαϊκά τους επιτεύγματα 

(Harris et al., 2005). Παρ’ όλο που και οι δύο προσεγγίσεις περιλαμβάνουν την 

αυτοαξιολόγηση, υπάρχει μια διαφορά στην εστίαση, με την αυτοπαρακολούθηση της 

επίδοσης να υποθέτει ότι βελτίωση της ακαδημαϊκής επίδοσης θα βελτιώσει και την 

επίδοση σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και την αυτοπαρακολούθηση της 

προσοχής να υποστηρίζει το αντίστροφο (Hallahan, Lloyd, Kneedler,& Marshall, 

1982, όπως αναφέρεται σε Harris et al., 2005). 

Παρά το γεγονός ότι κάποιες δεξιότητες αυτορρύθμισης, όπως η 

αυτοπαρακολούθηση, συχνά αναμένονται να διδαχθούν στους μαθητές, η 

βιβλιογραφία δείχνει ότι οι δεξιότητες αυτές δεν διδάσκονται αποτελεσματικά στο 

σχολείο (Boswell et al., 2013). Ωστόσο, τα οφέλη της αυτοπαρακολούθησης είναι 

σημαντικά. Ο Moxley (1998) αναφέρει τα εξής οφέλη: 

1. Η αυτοπαρακολούθηση προσφέρει μια ξεκάθαρη εικόνα της βελτιωμένης 

συμπεριφοράς στους μαθητές, κάτι που κινητοποιεί και ευχαριστεί εξ’ ίσου 

μαθητές και δασκάλους. 

2. Παρέχει μια πιο άμεση ανατροφοδότηση στους μαθητές σε σχέση με το 

δάσκαλο. 

3. Οι μαθητές συνήθως βρίσκουν ευχάριστη την εμπλοκή τους στην 

αυτοπαρακολούθηση και όταν επιλέγουν οι ίδιοι σε συνεργασία με το 

δάσκαλο τις συμπεριφορές που πρέπει να παρακολουθήσουν, θεωρούν ακόμα 

πιο σημαντική τη βελτίωσή τους. 

4. Η αυτοπαρακολούθηση διευκολύνει την επικοινωνία με τους γονείς. Όταν οι 

μαθητές συλλέγουν οι ίδιοι τα δεδομένα της συμπεριφοράς τους, μπορούν να 

εξηγήσουν το περιεχόμενο της συσκευής τους με ευκολία στους γονείς τους. 
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5. Επειδή η αυτοπαρακολούθηση αναφέρεται σε έναν μαθητή και δεν αφορά 

άλλους, διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών, έναντι του 

ανταγωνισμού. 

Στα παραπάνω πλεονεκτήματα, θα μπορούσαν να προστεθούν και η ευκολία 

χρήσης της στρατηγικής και η εύκολη προσαρμογή των στόχων της στις ιδιαίτερες 

ανάγκες των μαθητών, ενώ μέσω της αυτοπαρακολούθησης, αναπτύσσονται και 

δεξιότητες αριθμητικής, ταξινόμησης και ανάγνωσης.  

2.3.1.1 Τεχνικές αυτοπαρακολούθησης 

Για την επιτυχημένη αυτοπαρακολούθηση οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε 

θέση να εντοπίζουν και να παρατηρούν τη στοχευμένη συμπεριφορά και στη 

συνέχεια να την καταγράφουν, ώστε να μπορέσουν να την προσαρμόσουν για να 

επιτύχουν τους στόχους τους.  

Η βιβλιογραφία έχει να επιδείξει πολλές συσκευές αυτοκαταγραφής που 

χρησιμοποιήθηκαν σε διάφορες έρευνες για να καταγράφονται οι συμπεριφορές από 

τους μαθητές που συμμετείχαν σε αυτές. Οι περισσότερες από αυτές τις συσκευές 

περιείχαν γραπτές λεκτικές πληροφορίες και η βαθμολόγηση γινόταν σε κλίμακα 

τύπου Likert. Όμως, επειδή δεν είναι όλοι οι μαθητές ικανοί να διαβάσουν, 

αναπτύχθηκαν συσκευές αυτοκαταγραφής που παρείχαν τις πληροφορίες 

οπτικοποιημένες. Οι περισσότερες από τις συσκευές που προτείνονται είναι εύκολες 

στην κατασκευή τους και εντελώς ανέξοδες, ενώ τα τελευταία χρόνια 

χρησιμοποιούνται και οι νέες τεχνολογίες, σαν επικουρικό μέσο. 

 

MotivAider  

Πρόκειται για μια επικουρική ηλεκτρονική συσκευή αυτοπαρακολούθησης 

που μοιάζει με βομβητή και μπορεί να εφαρμοσθεί στη ζώνη ή στα ρούχα του χρήστη 

δρώντας σαν τακτική προτροπή. Η συσκευή δονείται και υπενθυμίζει στους μαθητές 

να καταγράψουν τη συμπεριφορά τους, δρώντας ουσιαστικά σαν ένα χρονόμετρο που 

δονείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να υπενθυμίζει στο χρήστη τη 

στοχευμένη συμπεριφορά και τη καταγραφή της. Ο εκπαιδευτικός ενημερώνει το 

μαθητή για τη χρήση της συσκευής και τη στοχευμένη συμπεριφορά και ο μαθητής 

την καταγράφει σε κάποια φόρμα που του έχει δοθεί, κάθε φορά που η συσκευή 

δονείται (Legge et al., 2010). 
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Φόρμα αυτοπαρακολούθησης 

Μία αρκετά διαδεδομένη, εύκολη στη κατασκευή και τη χρήση της συσκευή 

είναι η φόρμα αυτοπαρακολούθησης. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα φύλλο χαρτιού, 

όπου βρίσκονται καταγεγραμμένοι οι ακαδημαϊκοί ή συμπεριφορικοί στόχοι του κάθε 

μαθητή, ο οποίος ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, έπειτα από μια 

προσυμφωνημένη νύξη, τη συμπληρώνει τσεκάροντας την παρουσία ή την απουσία 

της εν’ λόγω συμπεριφοράς. Σύμφωνα με τον Wilkinson (2008), κατά την ανάπτυξη 

της φόρμας αυτής, πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν η γνωστική και η αναγνωστική 

ικανότητα του κάθε μαθητή. Για τους μαθητές με περιορισμένη αναγνωστική 

ικανότητα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν εικόνες με αναπαραστάσεις των 

στοχευμένων συμπεριφορών. 

 

Εικόνα 1 

Παράδειγμα φόρμας αυτοπαρακολούθησης (Πηγή: Wilkinson, 2008) 
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Φόρμα Αυτοκαταγραφής Countoon 

Η φόρμα αυτοκαταγραφής Countoon είναι μία εκδοχή φόρμας καταγραφής, 

όπου χρησιμοποιούνται εικόνες και ο μαθητής βαθμολογεί τη συμπεριφορά του σε 

μία κλίμακα τύπου Likert. Αναπτύχθηκε αρχικά ως συσκευή αυτοκαταγραφής για τα 

παιδιά με αναπηρία που παρακολουθούν ειδικά σχολεία ή είναι ενταγμένα σε 

κανονικά σχολεία (Daly & Ranalli, 2003). Αποτελούν μια ιδανική εναλλακτική για 

παιδιά μικρής ηλικία με φτωχή αναγνωστική ικανότητα, καθώς αποτελείται από 

απλές εικονικές αναπαραστάσεις της αποδεκτής και μη αποδεκτής συμπεριφοράς του 

μαθητή, οι οποίες κινητοποιούν τον μαθητή για την εκπλήρωση των κριτηρίων και 

την μέτρηση πλαισίων για την καταγραφή των δεδομένων τους. Επίσης, η χρήση 

σκίτσων δίνει στη διδασκαλία μια πιο παιγνιώδη διάσταση, κινητοποιώντας τους 

μαθητές να εμπλακούν σε μια ευχάριστη δραστηριότητα. 

Στην αρχική εκδοχή των Kunzelmann, Cohen, Hulten, Martin και 

Mingo(1970, όπως αναφέρεται σε Daly & Ranalli, 2003), η φόρμα αποτελείται από 

πέντε πλαίσια (Εικόνα 1). Στο πρώτο και τρίτο πλαίσιο παρουσιάζεται η επιθυμητή 

συμπεριφορά και στο δεύτερο η αρνητική- ανεπιθύμητη συμπεριφορά. Στο τέταρτο 

πλαίσιο ο μαθητής καταγράφει τη συχνότητα εκδήλωσης της αρνητικής 

συμπεριφοράς και στο πέμπτο πλαίσιο παρουσιάζεται η επιβράβευση που θα λάβει αν 

κρατήσει την ανεπιθύμητη συμπεριφορά σε χαμηλό επίπεδο. 

 

Εικόνα 2 

Φόρμα αυτοκαταγραφής Countoon με πέντε πλαίσια (Πηγή: Daly και Ranalli, 2003) 

 

 

 

Στην εκδοχή τους, οι Daly και Ranalli (2003), πρόσθεσαν ένα έκτο πλαίσιο το οποίο 

χρησίμευσε για την καταγραφή της συχνότητας της θετικής συμπεριφοράς, 
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προσφέροντας στον μαθητή και μια εναλλακτική θετική συμπεριφορά έναντι της 

αρνητικής της οποίας η μείωση είναι ο στόχος της παρέμβασης (Εικόνα 2). 

 

Εικόνα 3 

Φόρμα αυτοκαταγραφής Countoon με έξι πλαίσια (Πηγή: Daly και Ranalli, 2003) 

 

2.3.2 Αυτοκαθοδήγηση 

Μια άλλη στρατηγική αυτορρύθμισης είναι η αυτοκαθοδήγηση, η οποία 

περιλαμβάνει την εκπαίδευση ενός ατόμου σε συγκεκριμένες προφορικές οδηγίες, 

έτσι ώστε να μπορεί να κατευθύνει τη συμπεριφορά του (Harchik, Sherman & 

Sheldon, 1992). Οι Browder και Shapiro (1985, όπως αναφέρεται στο Smith,  

Shepley, Alexander, Ayres, 2015α) ορίζουν την αυτοκαθοδήγηση ως τη χρήση 

εσωτερικού διαλόγου, τυπωμένων οδηγιών ή άλλων υλικών που χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά από το άτομο, χωρίς να του δίνονται από τους εκπαιδευτικούς. Αυτές οι 

οδηγίες αποτελούν το διακριτικό ερέθισμα για τη στοχευμένη συμπεριφορά. 

Στην εκπαίδευση της αυτοκαθοδήγησης, τα άτομα διδάσκονται να 

απαγγέλουν φανερά, μαθημένες εκφράσεις που εστιάζουν στον καθορισμό του 

προβλήματος, στην αλληλουχία των βημάτων επίλυσης, την κατεύθυνση της 

προσοχής, την επιβράδυνση και την αξιολόγηση των αποκρίσεων, την αντιμετώπιση 

των λαθών και της απογοήτευσης και των συνακόλουθων απαντήσεων (Ferreti et al., 

1993). 
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Η αυτοκαθοδήγηση αποτελεί κεντρική δεξιότητα, επειδή από τη στιγμή που 

θα κατακτηθεί, το άτομο καθίσταται ικανό να μάθει μια ποικιλία άλλων δεξιοτήτων, 

ανεξάρτητα από την καθοδήγηση του φροντιστή του ή του εκπαιδευτικού, αν και 

απαιτεί περισσότερο χρόνο διδασκαλίας από μια μεμονωμένη δεξιότητα (Smith, 

Shepley, Alexander, Davis & Ayres, 2015β). Η έμφαση της αυτοκαθοδήγησης στην 

διαδικασία λεκτικής έκφρασης στρατηγικών πληροφοριών, την καθιστά μοναδική 

εκπαιδευτική και κλινική παρέμβαση (Spence & Whitman, 1990), ενώ η 

εσωτερίκευση των προφορικών οδηγιών θεωρείται σημαντικό στοιχείο στην 

ανάπτυξη του ελέγχου της συμπεριφοράς (Harchik et al., 1992).  

Ο Smith και οι συνεργάτες του (2015β) θέλησαν να αξιολογήσουν με την 

χρήση μιας κινητής συσκευής αυτοκαθοδήγησης μέσω βίντεο, μια λειτουργικής 

δεξιότητα. Πριν ξεκινήσει η εκπαίδευση, οι ερευνητές δίδαξαν στους συμμετέχοντες 

πώς να έχουν πρόσβαση σε μοντέλα μέσω βίντεο σε μια φορητή συσκευή, 

προκειμένου να ολοκληρώσουν ανεξάρτητα τρεις εργασίες. Στη συνέχεια, κατά την 

έναρξη της μελέτης, οι ερευνητές ζήτησαν από τους συμμετέχοντες να ολοκληρώνουν 

μια νέα δεξιότητα  και συνέλεξαν στοιχεία σχετικά με τις επιδόσεις τους. Η 

παρέμβαση περιελάμβανε  την πρόσβαση σε μια κινητή συσκευή. Τα στοιχεία που 

συλλέχθηκαν, αφορούσαν την ικανότητα των συμμετεχόντων να σηκώνουν και να 

περιηγούνται στη συσκευή, καθώς και την ικανότητά τους να ολοκληρώσουν τη νέα 

δεξιότητα μέσω αυτοκαθοδήγησης (δηλαδή, αντικαθιστώντας τη μνήμη του 

υπολογιστή). Οι δυο συμμετέχοντες ξεκίνησαν τη χρήση της κινητής συσκευής 

ανεξάρτητα για να αυτοκαθοδηγηθούν, ενώ ο ένας συμμετέχων χρειάστηκε 

προφορική παρότρυνση για να ξεκινήσει τη χρήση της συσκευής. Τελικώς, όλοι οι 

συμμετέχοντες κατέκτησαν τη δεξιότητα, αντικαθιστώντας τη μνήμη του υπολογιστή 

με αυτοκαθοδήγηση.  

2.3.3 Αυτοαξιολόγηση 

Η αυτοαξιολόγηση (Self- evaluation), είναι μια ακόμα τεχνική 

αυτορρύθμισης, η οποία περιλαμβάνει τη σύγκριση της επίδοσης κάποιου με 

προκαθορισμένα πρότυπα μια στοχευμένης συμπεριφοράς, ώστε να είναι συγκρίσιμες 

οι αποκλείσεις ανάμεσα στους στόχους και τα αποτελέσματα (Ferreti et al., 1993). Ως 

διαδικασία, σπάνια εφαρμόζεται μόνη της και συνήθως αποτελεί συστατικό ενός 

ευρύτερου πακέτου αυτοελέγχου (Lam & Lim, 1999).  
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Συγκεκριμένα, οι μαθητές μαθαίνουν να αξιολογούν τις συμπεριφορές τους 

μέσα στην τάξη και να συγκρίνουν με συγκεκριμένα κριτήρια τη δική τους 

αξιολόγηση, με αυτές άλλων αξιολογητών (Lam & Lim, 1999). Η διάσταση που θα 

αξιολογηθεί μπορεί να έχει τη μορφή ακρίβειας της αυτοπαρακολούθησης, βελτίωσης 

της επίδοσης σε βάθος χρόνου  και τη συνολική επίδοση σε μια συγκεκριμένη 

δραστηριότητα (Mace et al., 2001).  

 Για τους μαθητές με αναπηρία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη μορφή 

αντιστοίχησης, όπου οι μαθητές διδάσκονται να αξιολογούν τη συμπεριφορά τους 

στην τάξη με την ίδια κλίμακα αξιολόγησης που χρησιμοποιούν οι δάσκαλοι τους, 

αλλά προτείνεται η σταδιακή ανεξαρτητοποίηση των μαθητών ως προς την κλίμακα 

αξιολόγησης (Rhode, Morgan & Young, 1983). 

Η εφαρμογή και η σωστή χρήση των στρατηγικών αξιολόγησης, δείχνει ότι οι 

μαθητές που μαθαίνουν να τις χρησιμοποιούν σημειώνουν θετική πρόοδο στη μείωση 

της διαταρακτικής συμπεριφοράς και την αύξηση της θετικής (Smith et al., 1988∙ 

Rhode et al., 1983∙ Martin, Mithaug, Cox, Peterson, VanDycke & Cash, 2003). Τέλος, 

η έρευνα του Martin και των συνεργατών του, έδειξε ότι η αυτοαξιολόγηση σε 

συγκεκριμένες συμπεριφορές, μπορεί να αυξήσει και την ακαδημαϊκή επίδοση.  

2.3.4 Αυτοενίσχυση 

Η αυτοενίσχυση αποτελεί μια σημαντική διαδικασία αυτορρύθμισης, η οποία 

ορίζεται ως η διαχείριση των συνθηκών ενίσχυσης από το ίδιο το άτομο στο βαθμό 

που η επίδοση της συμπεριφοράς-στόχου διαφέρει από την επιθυμητή απόδοση (Lam 

& Lim, 1999∙ Shapiro, McConigle & Ollendick, 1980). Είναι συνδυασμένη με τις 

διαδικασίες αυτοελέγχου, όπως η αυτοπαρακολούθηση και η αυτοαξιολόγηση 

(Shapiro et al., 1980). Σύμφωνα με τις λειτουργικές θεωρίες, περιγράφει μια 

διαδικασία κατά την οποία το άτομο, αφού έχει ικανοποιήσει τα κριτήρια ή τα 

πρότυπα επίδοσης, έρχεται σε επαφή με ένα ερέθισμα, το οποίο ακολουθεί την 

εμφάνιση μιας απόκρισης, η οποία με τη σειρά της έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση 

της πιθανότητας εμφάνισης μια ανταπόκρισης σε συμφωνία με τα πρότυπα επίδοσης 

(Mace et al., 2001). 

Πρόκειται ουσιαστικά για τη διαδικασία κατά την οποία ο μαθητής μόνος του 

παρέχει στον εαυτό του τις συνέπειες για τη συμπεριφορά του εφόσον την  

αξιολογήσει. Οι έρευνες που συνέκριναν την εξωτερική ενίσχυση με την 
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αυτοενίσχυση, δείχνουν ότι αν και τα οφέλη της αυτοενίσχυσης είναι συγκριτικά 

μικρότερα, τα οφέλη αυτά παραμένουν και μετά το πέρας της παρέμβασης (Lam & 

Lim, 1999). 

Η μελέτη των Shapiro, McConigle και Ollendick (1980), εξέτασε τα οφέλη 

της εκπαίδευσης σε στρατηγικές αυτοαξιολόγησης και αυτοενίσχυσης στον 

αυτοέλεγχο μιας συμβολικής οικονομίας (token economy) με πέντε παιδιά με ελαφριά 

προς μέτρια Νοητική Αναπηρία. Εξετάστηκαν τα επιμέρους οφέλη της 

αυτοαξιολόγησης και της αυτοενίσχυσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όλοι οι 

μαθητές επέδειξαν σημαντικά βελτιωμένα επίπεδα συμπεριφοράς και διατήρησαν τα 

επίπεδα αυτά καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος εκπαίδευσης. Τέσσερα στα 

πέντε παιδιά, σημείωσαν υψηλή ακρίβεια στην αυτοαξιολόγηση. Βρέθηκε επίσης, ότι 

η εκπαίδευση και στις δύο στρατηγικές της αυτορρύθμισης, στην αυτοαξιολόγηση και 

την αυτοενίσχυση, θα μπορούσε να μην είναι απαραίτητη στην διατήρηση του 

αυτοελέγχου σε παιδιά με Νοητική Αναπηρία, συνεπώς θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί μία από τις δύο στρατηγικές. 

 

2.4 Στρατηγικές αυτορρύθμισης και άτομα με αναπηρία 

Τα κοινωνικά στερεότυπα που υπάρχουν ακόμη και στις μέρες μας σε σχέση 

με τις σοβαρές και βαριές αναπηρίες, προβάλουν την ανικανότητα των ατόμων αυτών 

να διαχειριστούν τη συμπεριφορά τους με αποτέλεσμα να εξαρτώνται από άλλους 

προκειμένου να κατευθύνουν τη συμπεριφορά τους. Επίσης, επειδή η εμπειρία των 

ατόμων με αναπηρία στην παρακολούθηση της είναι χαμηλή, ζητούν πληροφορίες 

από άλλους για ο,τι αφορά τη συμπεριφορά τους, μεγαλώνοντας την εξάρτηση από το 

περιβάλλον τους  (Agran et al., 2005). 

Οι έρευνες που έγιναν στο παρελθόν για τα άτομα με ήπιες και μέτριες 

αναπτυξιακές αναπηρίες δεν καθιστούσαν σαφές ποιες δεξιότητες προαπαιτούνταν 

για την αποτελεσματική διδασκαλία των στρατηγικών αυτορρύθμισης, ενώ η 

αξιολόγηση των προγραμμάτων αυτών γινόταν σε προστατευμένες τοποθεσίες και για 

μικρές χρονικές περιόδους (Harchic et al., 1992).  

Ωστόσο, ειδικά στην περίπτωση των παιδιών με Νοητική Αναπηρία, 

εντοπίζονται συγκεκριμένα ελλείμματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων αυτορρύθμισης, σε σύγκριση πάντα με τους τυπικά αναπτυσσόμενους 
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συνομηλίκους τους, αν και η αναπτυξιακή ακολουθία ομοιάζει αρκετά και στις δύο 

περιπτώσεις (Nader-Grosbois & Lefèvre, 2011). Τα παιδιά με Νοητική Αναπηρία δεν 

εμπλέκονται αρκετά στο σχεδιασμό για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, δρουν 

πιο παρορμητικά ή δυσκολεύονται με την καθυστερημένη ικανοποίηση (Cuskelly, 

Zhang & Gilmore, 1998∙ Gilmore, Cuskelly & Hayes, 2003). Πολλές φορές, έχουν 

αδύναμη προσοχή και χαμηλά κίνητρα, δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν όταν 

χρειάζεται να μοιράσουν την προσοχή τους και διαχειρίζονται τα αιτήματά τους με 

δυσκολία  

Κάποια από αυτά τα ελλείμματα στις στρατηγικές αυτορρύθμισης εξηγούνται 

από τα μεταβλητά ελλείμματα σε εκτελεστικές λειτουργίες (που συνήθως συνδέονται 

με τη νοητική ηλικία), όπως η αναστολή, η μνήμη εργασίας, η νοητική ευελιξία, η 

αλλαγή πλαισίου, και ο προγραμματισμός σε παιδιά και εφήβους με Νοητική 

Αναπηρία. (Akutina, 1997∙ Hartman, Houwen, Scherder & Visscher, 2010∙ Nader-

Grosbois & Vieillevoye, 2012). Σύμφωνα με τον Hartman και τους συνεργάτες του 

(2010), η χαμηλή εκτελεστική λειτουργία από άποψη ικανότητας σχεδιασμού,  λήψης 

στρατηγικών αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων συνδέεται με το χαμηλό 

επίπεδο κινητικών δεξιοτήτων (δυσκολία στον έλεγχο των αντικειμένων, μεγάλοι 

χρόνοι εκτέλεσης) σε παιδιά με Νοητική Αναπηρία. 

H Nader-Grosbois (2014), αναφέρει πως η αυτορρύθμιση εξαρτάται από τη 

νοητική ηλικία και την προφορική κατανόηση, ενώ συγκριτικά με εφήβους τυπικής 

ανάπτυξης, οι έφηβοι με Νοητική Αναπηρία εμφανίζουν χαμηλότερα επίπεδα 

αυτορρύθμισης. 

Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι γονείς των ατόμων με 

αναπηρία τείνουν να είναι υπερπροστατευτικοί, παρέχοντας λίγες ευκαιρίες για 

αυτόνομη δράση αποφεύγοντας, χωρίς να το συνειδητοποιούν, την ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων και στρατηγικών αυτορρύθμισης στο οικογενειακό περιβάλλον. Για τους 

λόγους αυτούς, γίνεται επιτακτική η ανάγκη ανάπτυξης και χρήσης στρατηγικών 

αυτορρύθμισης, ώστε τα άτομα με αναπηρία να επιτύχουν όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερη αυτονομία και να εκπαιδευτούν στην ανεξάρτητη διαβίωση.  

Γίνεται άμεσα αντιληπτό, πως η ευθύνη της ανάπτυξης των δεξιοτήτων αυτών 

βαραίνει τους εκπαιδευτικούς και τους ειδικούς που ασχολούνται με την εκπαίδευση 

των ατόμων αυτών.  Ένα υποστηρικτικό σχολικό πλαίσιο, αποσκοπεί στην όσο το 
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δυνατό μεγαλύτερη γνωστική αυτορρύθμιση, στον αυτοπροσδιορισμό και την 

αυτονομία στη μάθηση. Η διδασκαλία που προωθεί τα παραπάνω, βασίζεται στη 

λεκτική καθοδήγηση και προσφέρει ακριβώς την αναγκαία βοήθεια και τις 

εξωτερικές αμοιβές ώστε να μην παραιτηθεί ο μαθητής από το έργο και να μην χάσει 

το ενδιαφέρον του. Ανάλογα με την πρόοδο, καθορίζεται το είδος και το μέγεθος της 

βοήθειας που χρειάζεται ο μαθητής, ώστε να καταφέρει να εμπλέκεται σε 

ανεξάρτητες δράσεις (Κωσταρίδου- Ευκλείδη, 2005). 

Όταν το επίπεδο ανεξάρτητης λειτουργικότητας των μαθητών είναι χαμηλό, 

όπως στην περίπτωση της Νοητικής Αναπηρίας και άλλων μειονεξιών, απαιτείται πιο 

άμεση και καθοδηγητική εξωτερική ρύθμιση, όπως υποδειγματική παρουσίαση και 

χρήση συγκεκριμένων σημάτων, ενώ συνήθως απαιτείται και η επιλογή 

δραστηριοτήτων ανάλογα με τις δυνατότητες των παιδιών και οι δραστηριότητες 

διαβαθμισμένης δυσκολίας. Όταν οι δεξιότητες κατακτηθούν, αποσύρεται σταδιακά 

το υποστηρικτικό υλικό προκειμένου να μεταφερθεί η ευθύνη κατευθείαν στον 

μαθητή (Κωσταρίδου- Ευκλείδη, 2005). Οι Lam και Lim (1999), αναλύουν τα 

βήματα της διδασκαλίας των δεξιοτήτων αυτορρύθμισης ως εξής: 

1. Ορισμός της συμπεριφοράς στόχου: στο στάδιο αυτό, ορίζεται επακριβώς η 

συμπεριφορά που θα παρατηρηθεί. Αυτό περιλαμβάνει τον ορισμό του 

στόχο με τρόπο σαφή και ξεκάθαρο, ενώ οι στόχοι μπορεί να είναι είτε 

ατομικοί ή ομαδικοί.  

2. Αναγνώριση των ενισχυτών: Οι ενισχυτές αναφέρονται στην επιβράβευση 

ή τα ανταλλάγματα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν ώστε να αυξηθεί η 

εμφάνιση των επιθυμητών συμπεριφορών ή να μειωθεί η εμφάνιση των 

ανεπιθύμητων. Οι ελκυστικοί ενισχυτές, αυξάνουν τα κίνητρα για 

εμφάνιση κατάλληλων συμπεριφορών.  

3. Ορισμός της κατάλληλης συσκευής αυτοελέγχου και της παρέμβασης: Η 

επιλογή αυτή αναφέρεται στο πώς θα επιλέξει ο δάσκαλος να καταγράψει 

τη στοχευμένη συμπεριφορά. Ανάλογα με την ικανότητα των μαθητών, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία ή συνδυασμός των επιμέρους στρατηγικών 

της αυτορρύθμισης, προκειμένου να καταγράφουν οι μαθητές την 

διάρκεια των στοχευμένων συμπεριφορών. 
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4. Εκπαίδευση των μαθητών στη χρήση της συσκευής αυτοελέγχου: Στο στάδιο 

αυτό, ο δάσκαλος εξηγεί επακριβώς στον μαθητή πώς θα αναγνωρίσει και 

θα παρακολουθήσει τη στοχευμένη συμπεριφορά και τον προτρέπει να 

αυτοαξιολογεί και να καταγράφει την αξιολόγησή του, ενισχύοντάς τις 

επιθυμητές συμπεριφορές με τα ανταλλάγματα που έχουν συμφωνηθεί. 

5. Διδασκαλία της ανεξαρτησίας της αυτορρύθμισης: Η ανεξάρτητη 

αυτορρύθμιση αναφέρεται στη χρήση των δεξιοτήτων αυτορρύθμισης 

χωρίς προτροπές ή εξωτερικές συνέπειες. Για να επιτευχθεί αυτό, οι 

στρατηγικές της αυτορρύθμισης που χρησιμοποιήθηκαν αποσύρονται 

σταδιακά. Με τον τρόπο αυτό ο έλεγχος μεταφέρεται στον μαθητή, ο 

οποίος περνάει περισσότερο χρόνο αυτορρυθμιζόμενος. Ο δάσκαλος, 

μπορεί να ζητήσει περισσότερη ανταπόκριση στις συμπεριφορές που 

αυτορρυθμίζει ο μαθητής ώστε να δοθούν οι ενισχυτές, ή να επιμηκύνει 

την περίοδο παρακολούθησης και καταγραφής. 

Η δόμηση των δεξιοτήτων αυτορρύθμισης για τα άτομα με αναπηρία δεν είναι 

εύκολη, ωστόσο τα οφέλη είναι σταθερά και μακροπρόθεσμα. Ο Harchik και οι 

συνεργάτες του (1992), ομαδοποίησαν τα οφέλη της αυτορρύθμισης ως εξής: α) 

προσφέρουν την πιθανότητα ελέγχου της συμπεριφοράς όταν το περιβάλλον είναι 

απρόβλεπτο, β) οι μαθημένες συμπεριφορές είναι πιο πιθανό να γενικευθούν και να 

διατηρηθούν σε ένα περιβάλλον χωρίς επίβλεψη ή σε άγνωστες συνθήκες, γ) η δράση 

των ατόμων χωρίς άμεση και συνεχή επίβλεψη από άλλους εκτιμάται από την 

κοινωνία  και μπορεί να κάνει το άτομο να εκτιμάται πιο θετικά και δ) τα άτομα 

τείνουν να εμπλέκονται σε καταστάσεις στις οποίες μπορούν να ασκήσουν κάποιο 

έλεγχο, ενώ οι ευκαιρίες για έλεγχο μπορούν να αυξήσουν τη συμμετοχή, να 

ελαττώσουν τις προβληματικές συμπεριφορές και μεγεθύνουν την ικανοποίηση χωρίς 

να ζημιώσουν την επίδοση. 

Η επιτυχής εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών, απαιτεί από τους μαθητές να 

κινητοποιούνται  και να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες αυτορρύθμισης. 

Από τη μεριά τους, οι δάσκαλοι που αποφασίζουν να εφαρμόσουν μια παρέμβαση 

αυτορρύθμισης θα πρέπει  να επενδύσουν τον απαιτούμενο χρόνο, ώστε να 

αναγνωρίσουν τις συμπεριφορικές ανάγκες των μαθητών τους, να θέσουν τους 

στόχους, να αποφασίσουν τους ενισχυτές και να διδάξουν στους μαθητές τους πώς να 
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αναγνωρίσουν, να καταγράψουν και να κατακτήσουν τους συμπεριφορικούς στόχους. 

Τέλος, για να είναι επιτυχής η παρέμβαση, οι παραπάνω διαδικασίες θα πρέπει να 

είναι αποδεκτές από όλα τα μέρη και να εφαρμόζονται με συνέπεια (Wilkinson, 2008) 

O χρόνος που απαιτείται για να διδαχθούν οι μαθητές με Νοητική Αναπηρία 

και άλλες αναπηρίες συγκεκριμένες δεξιότητες είναι μεγάλος, με αποτέλεσμα οι 

δάσκαλοι ή οι ειδικοί που ασχολούνται με την εκπαίδευσή τους να αδυνατούν να 

δώσουν στους μαθητές αυτούς όλα τα απαραίτητα εφόδια και τις δεξιότητες που θα 

χρειαστούν σε όλα τα διαφορετικά περιβάλλοντα που θα βρεθούν στο μέλλον (Smith 

et al., 2015α). Από την άλλη πλευρά, οι διαδικασίες αυτοελέγχου προορίζονται για  

να συμπληρώσουν, όχι για να αντικαταστήσουν τις στρατηγικές θετικής ενίσχυσης 

που ήδη υπάρχουν στη τάξη (Wilkinson, 2008).  

Οι μαθητές με μέτρια και ελαφρά νοητική καθυστέρηση συνήθως δεν 

παίρνουν πρωτοβουλίες και δεν αυτορυθμίζονται σε σχέση με το περιβάλλον. 

Χρειάζονται συχνή παρότρυνση κι επιβράβευση στις προσπάθειές τους. Για το λόγο 

αυτό η διδακτική μεθοδολογία πρέπει να συμβάλει στην αυτόνομη, αυτορυθμιζόμενη 

συμπεριφορά τους.  

Οι στρατηγικές αυτορρύθμισης της συμπεριφοράς, αναφέρονται και στα 

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για τους μαθητές με Μέτρια και Ελαφρά Νοητική 

Αναπηρία, απουσιάζουν όμως από τα προγράμματα για τους μαθητές με Βαριά 

Νοητική Αναπηρία. Ωστόσο, γίνεται αναφορά στον έλεγχο του θυμού και των νεύρων 

στην ενότητα των κοινωνικών δεξιοτήτων που συνδέονται με τη συναισθηματική 

οργάνωση των μαθητών με Βαριά Νοητική Αναπηρία, ενώ ο αυτοέλεγχος αποτελεί 

επιδίωξη των δραστηριοτήτων φυσικής αγωγής (ΥΠΕΠΘ, 2004β). Συγκεκριμένα, οι 

δεξιότητες που βρίσκονται στους τομείς προτεραιοτήτων για τους μαθητές με 

Ελαφριά και Μέτρια Νοητική Αναπηρία, περιλαμβάνουν την ικανότητα αυτοελέγχου 

και ελέγχου της συμπεριφοράς για την ανάπτυξη της κοινωνικότητας, ενώ στον τομέα 

της συναισθηματικής οργάνωσης προτείνονται οι εξής δεξιότητες που σχετίζονται με 

την αυτορρύθμιση: 

 Αναγνώριση συναισθημάτων σε καταστάσεις στην καθημερινή ζωή και 

εξάσκηση σε τρόπους διαχείρισης και μείωσης ανεπιθύμητων συμπεριφορών. 

 Εξάσκηση σε τεχνικές ελέγχου επιθετικής ή αυτοκαταστροφικής 

συμπεριφοράς. 
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 Αποφυγή συμπεριφορών που θεωρούνται μη αποδεκτές. 

 Ανάπτυξη τρόπων εκτίμησης του εαυτού του σε σχέση με τις δραστηριότητές 

του. 

(ΥΠΕΠΘ, 2004α) 

Τέλος, η διδασκαλία στρατηγικών αυτορρύθμισης επιτρέπει στο μαθητή να τις 

χρησιμοποιήσει για να μάθει μόνος του χωρίς την άμεση βοήθεια των ενηλίκων. Με 

τον τρόπο αυτό οι δάσκαλοι δεν χρειάζεται να προβλέπουν τις δεξιότητες που θα 

διδάξουν ανάλογα με το τι πιθανώς θα αντιμετωπίσουν οι μαθητές τους στο μέλλον 

(Smith et al., 2015α).  

 

2.5 Διεθνείς έρευνες για την αυτορρύθμιση και τη Νοητική Αναπηρία 

Αν και στον ελλαδικό χώρο η έρευνα σε στρατηγικές αυτορρύθμισης για 

μαθητές με Νοητική Αναπηρία είναι περιορισμένη, η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

δείχνει πως στο εξωτερικό γίνονται αξιόλογες προσπάθειες για την εφαρμογή και 

χρήση των στρατηγικών αυτών. 

Οι Hughes, Korinek και Gorman (1991), εξέτασαν την επίδραση της 

αυτοπαρακολούθησης σε επιλεγμένες κοινωνικές και ακαδημαϊκές συμπεριφορές σε 

μαθητές λυκείου με Νοητική Αναπηρία, οι οποίοι εντάσσονται σε γενικές τάξεις. Οι 

στοχευμένες συμπεριφορές και οι στρατηγικές αυτορρύθμισης προσαρμόστηκαν στον 

κάθε μαθητή, με βάση τις παρατηρήσεις των ίδιων των μαθητών, των δασκάλων και 

των γονέων τους, τα εξατομικευμένα τους προγράμματα και την άμεση παρατήρηση 

των μαθητών στις δομές της γενικής αγωγής. Η αυτοπαρακολούθηση συσχετίστηκε 

με τη βελτίωση των στοχευμένων συμπεριφορών του κάθε μαθητή, ενώ οι δάσκαλοι 

και οι συμμαθητές των μαθητών ανέφεραν βελτίωση ως προς τις στοχευμένες 

συμπεριφορές, όταν οι μαθητές χρησιμοποιούσαν τις στρατηγικές 

αυτοπαρακολούθησης. 

Η Embregts (2000) εξέτασε την αποτελεσματικότητα της ανατροφοδότησης 

μέσω βίντεο και ενός πακέτου αυτοελέγχου σε σχέση με διάφορες ακατάλληλες 

συμπεριφορές έξι νέων με Μέτρια Νοητική Αναπηρία. Η διαδικασία αποτελούνταν 

από τη βιντεοσκόπηση των ακατάλληλων συμπεριφορών των συμμετεχόντων, την 

αυτοπαρακολούθηση και καταγραφή της συμπεριφοράς τους, την προτροπή να 
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αξιολογήσουν τη συμπεριφορά τους έναντι κάποιου κριτηρίου και την ευκαιρία να 

ενισχύσουν τους εαυτούς τους για εμφάνιση κατάλληλων συμπεριφορών. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν σημαντική μείωση του ποσοστού των ακατάλληλων 

συμπεριφορών κατά τη διάρκεια της παρέμβασης, ενώ φάνηκε πως η 

ανατροφοδότηση μέσω βίντεο και ο αυτοέλεγχος συντέλεσαν στη γενίκευση σε όλα 

τα πλαίσια. 

Ο Gumbel (2007), χρησιμοποίησε ένα σχέδιο ΑΒΑΓ προκειμένου να εξετάσει 

την επίδραση μιας παρέμβασης αυτορρύθμισης μη εξαρτημένη (Β) και εξαρτημένη 

(Γ) ενίσχυση σε τρείς έφηβους μαθητές με διαφορετικούς βαθμούς Νοητικής 

Αναπηρίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι δύο μαθητές ανταποκρίθηκαν θετικά 

στην εκπαίδευση της αυτοπαρακολούθησης και έδειξαν βελτίωση στις προκοινωνικές 

δεξιότητες παιχνιδιού (prosocial play skills) κατά την αυτοαξιολόγηση, ενώ ο τρίτος 

μαθητής δεν έδειξε κάποια βελτίωση. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως δεν υπήρχε 

επίδραση της ανεξάρτητης ενίσχυσης σε κανένα μαθητή, ενώ η εκπαίδευση με τη 

χρήση εξαρτημένης ενίσχυσης επηρέασε τη συμπεριφορά των δύο μαθητών. Ωστόσο, 

τα στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους οι ερευνητές δεν ήταν αρκετά για να 

αιτιολογήσουν την αποτυχία της παρέμβασης στον έναν μαθητή. 

Σε προηγούμενη μελέτη, ο Gumbel με την Golan (2000), εξέτασαν ένα 

εναλλακτικό μοντέλο εκπαίδευσης σε κοινωνικές δεξιότητες και κοινωνική επάρκεια. 

Στην έρευνά τους συμμετείχαν πέντε μαθητές ηλικίας 8-10 ετών. Συνέκριναν τη 

χρήση δύο συστημάτων παρακολούθησης συμπεριφοράς, την αυτοπαρακολούθηση 

και την ομαδική παρακολούθηση των κοινωνικών δεξιοτήτων, όσο οι συμμετέχοντες 

έπαιζαν επιτραπέζια παιχνίδια. Τα στοιχεία έδειξαν σημαντική αύξηση των 

προκοινωνικών συμπεριφορών μαζί με ταυτόχρονη μείωση των αντικοινωνικών 

συμπεριφορών, ως αποτέλεσμα των δύο διαδικασιών αυτοπαρακολούθησης. Επίσης, 

τα δεδομένα δείχνουν γενίκευση σε συνθήκες παιχνιδιού και διατήρηση σε βάθος 

χρόνου. Ωστόσο, δεν καθίσταται σαφής ο αποκλειστικός ρόλος της αυτορρύθμισης 

στις κοινωνικές δεξιότητες.  

Οι Nader-Grosbois και Vieillevoye (2012) εξέτασαν κατά πόσο διέφεραν οι 

στρατηγικές αυτορρύθμισης σε 40 παιδιά με Νοητική Αναπηρία και 40 παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης σε συνθήκες παιχνιδιού ρόλων. Και οι δύο ομάδες επέδειξαν 

παρόμοια επίπεδα στο δυαδικό παιχνίδι ρόλων, αλλά τα παιδιά με Νοητική Αναπηρία 
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είχαν μικρότερη συμμετοχή. Επίσης, τα παιδιά με Νοητική Αναπηρία επέδειξαν 

συγκεκριμένα δυνατά και αδύναμα σημεία σε στρατηγικές αυτορρύθμισης. 

Συγκεκριμένα, επέδειξαν ελλείμματα στον προσδιορισμό του στόχου, στην 

αυτορρυθμιζόμενη κοινή προσοχή (self-regulated joint attention) και στη 

αυτορρυθμιζόμενη αίτηση (self-regulated requesting). Ωστόσο, δεν εντοπίστηκαν 

ελλείμματα σε σχέση με την προσοχή (self-attention), την αυτενέργεια (self-

motivation) και τον σχεδιασμό (planning). 

Οι Agran, Fodor-Davis, Moore και Martella (1992), χρησιμοποίησαν ένα 

αρκετά ενδιαφέρον μοντέλο παρέμβασης. Εκπαίδευσαν δύο μαθητές με ελαφριά 

Νοητική Αναπηρία, ώστε να διδάξουν τρείς συμμαθητές τους με μέτρια προς σοβαρή 

Νοητική Αναπηρία δύο συγκεκριμένες θεματικές αυτοκαθοδήγησης και μία 

διαδραστική δήλωση/έκφραση για τους πελάτες όσο ετοίμαζαν συσκευασμένα 

γεύματα. Τα αποτελέσματα έδειξαν οι δύο από τους τρείς μαθητές έμαθαν να 

ετοιμάζουν τα γεύματα με τη σωστή σειρά και γενίκευσαν τις αποκρίσεις τους και σε 

νέους πελάτες. Για τον τρίτο συμμετέχοντα, οι παραπάνω δεξιότητες κατακτήθηκαν 

με τη χρήση εικόνων για την υπενθύμιση της αυτοκαθοδήγησης και τη διδασκαλία 

από τον εκπαιδευτικό.  

Οι παραπάνω έρευνες, δείχνουν πως η αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς 

μπορεί να έχει πολύ θετικά αποτελέσματα στη βελτίωση της συμπεριφορά και των 

κοινωνικών δεξιοτήτων τον ατόμων με Νοητική Αναπηρία και θα μπορούσαν να 

αποτελέσουν πολύτιμο οδηγό για ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων 

αυτορρύθμισης.  

 

 

2.6 Σκοπός της έρευνας-διερευνητικά ερωτήματα 

Μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που πραγματοποιήθηκε για την 

παρούσα έρευνα, συμπεραίνεται πως οι παρεμβάσεις ανάπτυξης και χρήσης 

στρατηγικών αυτορρύθμισης αποτελούν ένα σημαντικό μέσο βελτίωσης για την 

ανάπτυξη κοινωνικών και ακαδημαϊκών δεξιοτήτων για τους μαθητές με Νοητική 

Αναπηρία. Η αποτελεσματική διδασκαλία τους, καθιστά τους μαθητές ικανούς να 

γενικεύσουν τη συμπεριφορά τους και σε άλλα πλαίσια, καθώς επίσης και να 
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βελτιώσουν τη συμπεριφορά τους χωρίς την ανάγκη συστηματικής εξωτερικής 

ενίσχυσης. 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να περιγραφεί και να μελετηθεί η 

διδασκαλία και η εφαρμογή στρατηγικών αυτορρύθμισης, που στοχεύουν σε ποικίλες 

δεξιότητες, καθώς και τα αποτελέσματά τους σε δύο μαθητές με Νοητική Αναπηρία 

στα πλαίσια της φοίτησής τους σε ένα ειδικό δημοτικό σχολείο. Επίσης, σημαντικός 

κρίνεται ο έλεγχος της κοινωνικής εγκυρότητας με ερωτήσεις προς το προσωπικό του 

σχολικού πλαισίου φοίτησης προκειμένου να αξιολογηθεί η σκοπιμότητα της 

παρέμβασης, η ικανοποίησή τους και η πρακτική χρήση του προγράμματος. 

Τα διερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν από το σκοπό της έρευνας είναι: 

1. Ποια στοιχεία διαμορφώνουν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 

προγραμμάτων αυτορρύθμισης; 

2. Ποιοι είναι οι εξωγενείς παράγοντες που συμβάλλουν στη μείωση των 

αρνητικών- διαταρακτικών συμπεριφορών; 

3. Ποιες στρατηγικές αυτορρύθμισης ενισχύουν τη συνολική εικόνα των 

μαθητών; 

4. Ποιες διαφορές εντοπίστηκαν στην υλοποίηση και αποτίμηση του 

προγράμματος ανάμεσα στα δύο παιδιά; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

Η μεθοδολογία που επιλέχθηκε για την συγκεκριμένη έρευνα είναι αυτή της 

μελέτης περίπτωσης με συμμετοχική παρατήρηση. Η «μελέτη περίπτωσης» είναι 

γνωστός όρος στον τομέα της εκπαίδευσης και είναι κατά βάση μια έρευνα σε βάθος 

και όχι σε εύρος. Στόχος είναι η εντατική ανάλυση και η εξελικτική περιγραφή ενός 

ατόμου, ενώ είναι μια μέθοδος που προσπαθεί να κατανοήσει το άτομο σε σχέση με 

το περιβάλλον του. Για να έχει αξία μια μελέτη περίπτωσης, πρέπει να περιλαμβάνει 

τη συλλογή εκτεταμένων δεδομένων από το άτομο ή την ομάδα που εξετάζεται 

(Παπασταμάτης, 2004). Μία από τις πιο κοινές μορφές μελέτης περίπτωσης είναι η 

παρατήρηση με ή χωρίς συμμετοχή. Στην παρατήρηση χωρίς συμμετοχή ο ερευνητής 

παρατηρεί και καταγράφει δραστηριότητες, αλλά δεν παίρνει μέρος σε αυτές. Στη 

συμμετοχική παρατήρηση, ο ερευνητής έχει ενεργό ρόλο στην διαδικασία και 

καταγράφει τις παρατηρήσεις του.  

Στην παρούσα έρευνα, εφαρμόστηκε ένα πρόγραμμα παρέμβασης για την 

αυτορρύθμιση ενός παιδιού με μέτρια και ενός με βαριά Νοητική Αναπηρία, τα οποία 

φοιτούν σε Ειδικό Σχολείο. Η εφαρμογή έγινε από την ερευνήτρια, η οποία ήταν και 

η εκπαιδευτικός του τμήματος των δύο μαθητών. Η χρήση της μελέτης περίπτωσης 

δικαιολογείται, καθώς βασική επιδίωξη της εφαρμογής του προγράμματος ήταν η 

μελέτη του τρόπου με τον οποίο η διδασκαλία και εφαρμογή στρατηγικών 

αυτορρύθμισης μπορεί να έχει θετική επίδραση στα προβλήματα συμπεριφοράς των 

συγκεκριμένων μαθητών, ενώ η έρευνα βασίστηκε στην αλληλεπίδραση μαθητή- 

δασκάλου μέσα στο σχολικό πλαίσιο κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας.  

Για την εκπόνηση της έρευνας, ενημερώθηκε αρχικά ο σύλλογος διδασκόντων 

του σχολείου, ο οποίος ενέκρινε το αίτημα της ερευνήτριας. Στη συνέχεια, υπήρξε 

επικοινωνία με τους  γονείς των δύο μαθητών που θα συμμετείχαν στην έρευνα και 

αφού ενημερώθηκαν για το σκοπό και τη διαδικασία της έρευνας, έδωσαν τη 

συγκατάθεσή τους για την εφαρμογή. Τέλος, επειδή η παρατήρηση θα γινόταν με 

βιντεοσκόπηση, ενημερώθηκαν σχετικά και οι γονείς των υπολοίπων μαθητών, οι 

οποίοι με τη σειρά τους συμφώνησαν με τη παρουσία των παιδιών τους στη 
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συγκεκριμένη διαδικασία, αν και λόγω της θέσης τους στην τάξη, θα φαινόταν μόνο 

το πρόσωπο ενός εκ των τριών που δεν συμμετείχαν. 

 

3.1. Συμμετέχοντες 

Στην έρευνα συμμετείχαν δύο εκ των πέντε μαθητών ενός τμήματος Ειδικού 

Σχολείου της Κεντρικής Μακεδονίας 

Μαθητής Α: Ο Σταμάτης είναι 11 ετών και υποστηρίζεται εκπαιδευτικά σε 

Ειδικό Σχολείο της Κεντρικής Μακεδονίας από την ηλικία των 7 ετών. Έχει 

διαγνωστεί με Μέτρια Νοητική Αναπηρία. Παρακολουθεί καθημερινά τον πρωινό και 

ολοήμερο κύκλο μαθημάτων του σχολείου, ενώ δύο φορές την εβδομάδα δέχεται 

παρέμβαση από Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό σε δημόσιο φορέα της περιοχής. 

Προέρχεται από δυσμενές οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο παρακολουθείται από 

Κοινωνικό Λειτουργό και παρόλο που δόθηκε η άδεια για τη συμμετοχή του στην 

έρευνα, η συνεργασία με την οικογένεια δεν κατέστη δυνατή. 

Για τον Σταμάτη έχει σχεδιαστεί Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης, 

βασισμένο στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης για 

μαθητές με Mέτρια και Eλαφριά Νοητική Αναπηρία. Ωστόσο, η εφαρμογή του ήταν 

ιδιαίτερα δύσκολη λόγω των προβλημάτων συμπεριφοράς του τα οποία επηρέαζαν 

και την εφαρμογή των προγραμμάτων των υπολοίπων μαθητών του τμήματος. Ο 

Σταμάτης παρουσίαζε έντονη υπερκινητικότητα και διάσπαση προσοχής, ενώ συχνά 

γινόταν επιθετικός προς τους συμμαθητές του διεκδικώντας την προσοχή της 

εκπαιδευτικού. Αρνούνταν να ασχοληθεί με τις δραστηριότητες της τάξης και τις 

ατομικές του εργασίες και χτυπούσε ή προκαλούσε λεκτικά τους άλλους μαθητές. 

Συχνά εκτόξευε και διάφορα αντικείμενα της τάξης, όπως ξύλινα πάζλ, φακέλους και 

κουτιά. Επιπλέον, λόγω της υπερκινητικότητας που τον χαρακτηρίζει ήταν αδύνατο 

να καθίσει στην καρέκλα του για παραπάνω από 10 λεπτά με αποτέλεσμα να 

αδυνατεί να ολοκληρώσει οποιαδήποτε δραστηριότητα.  

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και με στόχο την ανάπτυξη κινήτρων, 

χρησιμοποιήθηκε σύστημα ανταλλάξιμων αμοιβών, το οποίο αποτέλεσε τη βάση για 

την εισαγωγή στο πρόγραμμα της αυτορρύθμισης.  
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Μαθητής 2: Ο Μανώλης, είναι 11 ετών έχει σύνδρομο Down και έχει 

διαγνωστεί με Σοβαρή Νοητική Αναπηρία και σοβαρά προβλήματα λόγου και 

ομιλίας. Παρακολουθεί και αυτός καθημερινά τον πρωινό και ολοήμερο κύκλο 

μαθημάτων του σχολείου, ενώ όπως ο Σ. δύο φορές την εβδομάδα δέχεται παρέμβαση 

από Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό σε δημόσιο φορέα της περιοχής. Είναι το 

πρώτο από τα δύο παιδιά της οικογένειας, ενώ οι γονείς του είναι οικονομικοί 

μετανάστες και μεγαλώνουν τα παιδιά σε ένα δίγλωσσο περιβάλλον, πράγμα που 

δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την επικοινωνία και επιδεινώνει τα προβλήματα 

λόγου που αντιμετωπίζει.  

Για τον Μανώλη σχεδιάστηκε Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 

βασισμένο στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης για 

μαθητές με Σοβαρή Νοητική Αναπηρία. Ωστόσο, το περιβάλλον της τάξης δεν ήταν 

ευνοϊκό για τον συγκεκριμένο μαθητή, καθώς η συμπεριφορά του ήταν έντονα 

μιμητική και στην τάξη συνυπήρχε με τον Σταμάτη, με έναν μαθητή με Αυτισμό και 

Βαριά Νοητική Αναπηρία και με δύο μαθητές με Βαριές Πολλαπλές Αναπηρίες. 

Αυτό είχε ως συνέπεια να μιμείται συνεχώς τους συμμαθητές του και περισσότερο 

τον Σταμάτη με αποτέλεσμα να συμμετέχει σε δραστηριότητες μόνο όταν απουσίαζε 

ο Σταμάτης και να εργάζεται περιστασιακά, όταν δεν τον ενοχλούσε. Στις εκρήξεις 

του Σταμάτη, ο Μανώλης αντιδρούσε πολύ έντονα χτυπώντας τον εαυτό του, 

τραβώντας τα μαλλιά του και χτυπώντας με δύναμη το σώμα του στο πάτωμα. 

Ανάλογες ήταν και οι αντιδράσεις του στις επιπλήξεις από το προσωπικό του 

σχολείου. Επιπλέον, ο Μανώλης αντιμετώπιζε μεγάλη δυσκολία στην απεμπλοκή του 

από διάφορα πλαίσια. Θύμωνε όταν ερχόταν στο σχολείο γιατί ήθελε να μείνει στο 

σπίτι και αντίστροφα, ενώ ανάλογη ήταν η αντίδρασή του όταν έφευγε από το κέντρο 

που παρακολουθούσε τις θεραπείες.  

Κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, γινόταν χρήση των ίδιων υλικών με τον 

Σταμάτη, αλλά με διαβαθμισμένο επίπεδο δυσκολίας προς διευκόλυνση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Οι έντονες εκρήξεις θυμού και η μιμητική του συμπεριφορά, ήταν και οι λόγοι 

για τους οποίους αποφασίστηκε να συμμετέχει στην έρευνα, αφού η αυτορρύθμιση 

της συμπεριφοράς του θα τον βοηθούσε να ελέγξει τις αντιδράσεις του και τη 
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συμπεριφορά του, ενώ αναμενόταν πως θα διευκόλυνε σημαντικά την εκπαιδευτική 

διαδικασία.  

 

3.2. Διαδικασία 

Η έρευνα είχε συνολική διάρκεια 11 εβδομάδες και πραγματοποιήθηκε σε 

τρεις φάσεις: 

Α) Αρχική αξιολόγηση- διάρκεια 3 εβδομάδες: πραγματοποιήθηκε στο 

σχολικό περιβάλλον από την εκπαιδευτικό- ερευνήτρια και τον ψυχολόγο του 

σχολείου. Την πρώτη εβδομάδα συμπληρώθηκε η Κλίμακα Εκτίμησης Σχολικής 

Λειτουργικότητας και έγινε παρατήρηση των παιδιών στο περιβάλλον του σχολείου 

για να εντοπιστούν οι πλέον διαταρακτικές συμπεριφορές. Αφού εντοπίστηκε η 

συμπεριφορά στόχος, πραγματοποιήθηκε άμεση παρατήρηση για δύο εβδομάδες 

προκειμένου να καταγραφεί η συχνότητα της συμπεριφοράς- στόχου. 

Β) Διαμορφωτική Αξιολόγηση- διάρκεια 6 εβδομάδες: Ο στόχος της 

Διαμορφωτικής Αξιολόγησης ήταν η διδασκαλία και εφαρμογή δραστηριοτήτων και 

στρατηγικών αυτορρύθμισης έτσι ώστε οι μαθητές να αυτορυθμίζονται στη σχολική 

τάξη για τις επιθυμητές και ανεπιθύμητες συμπεριφορές τους.  

Γ) Τελική Αξιολόγηση- διάρκεια 2 εβδομάδες: Συμπληρώθηκε εκ νέου η 

Κλίμακα Εκτίμησης Σχολικής Λειτουργικότητας προκειμένου να διερευνηθεί αν και 

κατά πόσο υπήρξε βελτίωση στους τομείς οι οποίοι ήταν σχετικοί με την παρέμβαση. 

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε άμεση παρατήρηση με βιντεοσκόπηση στο ίδιο χρονικό 

διάστημα για να διερευνηθεί η συντήρηση της επιθυμητής συμπεριφοράς και να 

υπάρξει σύγκριση για τη διαταρακτική συμπεριφορά στόχο.  

 

3.3. Εργαλεία 

Κλίμακα Σχολικής Λειτουργικής Αξιολόγησης 

Για την αρχική και την τελική αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκε η Κλίμακα 

Σχολικής Λειτουργικής Αξιολόγησης (School Function Assessment) των Coster, 

Deeney, Haltiwanger και Haley (1998). Η Κλίμακα Σχολικής Λειτουργικής 

Αξιολόγησης, σχεδιάστηκε με στόχο την μέτρηση της επίδοσης των μαθητών ως προς 

την διεκπεραίωση των λειτουργιών που σχετίζονται με τη σχολική δραστηριότητα. 

Παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ικανότητα των μαθητών να 
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συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ενώ βοηθά τους εκπαιδευτικούς στη 

σχεδίαση ενός προγράμματος που θα απαντά στις λειτουργικές ανάγκες των μαθητών. 

Αξιολογεί τους μαθητές μέσα στο σχολικό πλαίσιο σε τομείς όπως η 

συμμετοχή σε συγκεκριμένες δραστηριότητες, η κατάλληλη υποστήριξη από το 

προσωπικό του σχολείου και οι προσαρμογές σε σχέση με τα υλικά που 

χρησιμοποιούνται, καθώς και η τήρηση των σχολικών κανόνων και η κατάλληλη 

επικοινωνία. Είναι γραμμένο σε απλή γλώσσα και σχεδιάστηκε ώστε το άτομο που θα 

τη συμπληρώσει να μην χρειάζεται ειδική εκπαίδευση . 

Στην παρούσα έρευνα, η κλίμακα συμπληρώθηκε από την ερευνήτρια και τον 

ψυχολόγο του σχολείου. Χρησιμοποιήθηκε μόνο το μέρος της κλίμακας που 

αξιολογεί τις γνωστικές και συμπεριφορικές δραστηριότητες. Οι απαντήσεις στις 

ερωτήσεις δίνονταν σε κλίμακα Likert με βαθμό από 1-4, ενώ για τη βαθμολόγηση 

χρησιμοποιήθηκε ο Οδηγός κλίμακας βαθμολόγησης του εργαλείου (Coster, et al., 

1998).  

Οι τομείς που αξιολογήθηκαν ήταν: Λειτουργική επικοινωνία, Μνήμη και 

κατανόηση, Αποδοχή κοινωνικών συμβάσεων, Συμμόρφωση σε υποδείξεις των 

ενηλίκων και σχολικούς κανόνες, Αντιμετώπιση και ολοκλήρωση εργασιών, Θετική 

αλληλεπίδραση, Ρύθμιση συμπεριφοράς, Ασφάλεια και Επίγνωση ατομικής υγιεινής. 

Για τη συμπλήρωση χρησιμοποιήθηκε η συνεργατική μέθοδος. Οι δύο αξιολογητές 

συμπλήρωσαν την κλίμακα σε μία συνεδρίαση διάρκειας περίπου δύο ωρών. Για κάθε 

τομέα βαθμολογούνταν επιμέρους ερωτήσεις και προέκυπτε ένα συνολικό σκορ. 

 

Φόρμα Αυτοκαταγραφής Countoons 

Τα Countoons, είναι μια μορφή φόρμας αυτοκαταγραφής, η οποία με τη 

χρήση καρτούν απεικονίσεων, βοηθά τους μαθητές να μετρούν και να καταγράφουν 

τις συμπεριφορές τους. Αποτελείται από μία απλή και κατανοητή αναπαράσταση σε 

εικόνα καρτούν της επιθυμητής συμπεριφοράς που αναμένεται να εκδηλώσει ο 

μαθητής και της ανεπιθύμητης που πρέπει να αποφύγει. Επίσης, εμπεριέχει την 

ανταμοιβή του παιδιού και πλαίσια καταμέτρησης της κάθε συμπεριφοράς του. 

Παρακάτω παρουσιάζεται το παράδειγμα των Daly και Ranalli (2003), στο οποίο 

βασίστηκε ο σχεδιασμός των Countoon για τους συγκεκριμένους μαθητές.  
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Εικόνα 3 

Παράδειγμα Countoon (Daly& Ranalli, 2003) 

 

Στην παρούσα εργασία, αντί για αριθμούς στα πλαίσια βαθμολογίας, έγινε 

χρήση σκίτσων με χαρούμενα και λυπημένα προσωπάκια, επειδή, αφενός, οι μαθητές 

ανταποκρίνονταν καλύτερα σε αστικοποιημένες παραστάσεις και αφετέρου, δεν ήταν 

αρκετά εξοικειωμένοι με την αριθμητική βαθμολόγηση. 

 

Άμεση παρατήρηση 

Η άμεση παρατήρηση πραγματοποιήθηκε σε 2 διαφορετικά στάδια της 

παρέμβασης.  

 Άμεση παρατήρηση κατά την αρχική αξιολόγηση (διάρκεια 3 εβδομάδες) 

Με την ολοκλήρωση της αρχικής αξιολόγησης με τη Κλίμακα Σχολικής 

Λειτουργικής Αξιολόγησης επιλέχθηκαν οι τομείς στους οποίους θα στόχευε η 

παρέμβαση. Για μία εβδομάδα, η ερευνήτρια κατέγραφε τις συμπεριφορές που 

εκδηλώνονταν μέσα στην τάξη και αποτελούσαν σημαντικά διασπαστικά στοιχεία, 

καθώς και τις επιθυμητές συμπεριφορές που καθιστούσαν τους μαθητές πιο 

λειτουργικούς κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Με την ολοκλήρωση της αρχικής παρατήρησης επιλέχθηκε μία ακατάλληλη 

συμπεριφορά του Σταμάτη η οποία αποτέλεσε και τη βάση του προγράμματος 

παρέμβασης. Για 2 εβδομάδες, γινόταν συστηματική παρατήρηση μέσω 

βιντεοσκόπησης με σκοπό τον εντοπισμό και την καταγραφή της συχνότητας 

εμφάνισης της διασπαστικής συμπεριφοράς. Η βιντεοσκόπηση γινόταν από τις 8:40 

έως τις 9:00, διάστημα εντός της πρώτης διδακτικής ώρας, οπότε θα γινόταν 
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μετέπειτα και η παρέμβαση. Για την άμεση παρατήρηση μέσω βιντεοσκόπησης 

χρησιμοποιήθηκαν φύλλα παρατήρησης, στα οποία οι δύο παρατηρητές σημείωναν το 

συνολικό χρονικό διάστημα εμφάνισης της αρνητικής συμπεριφοράς. Η άμεση 

παρατήρηση μέσω βιντεοσκόπησης, για μεθοδολογικούς λόγους, αφορούσε μόνο τον 

Σταμάτη, αφού για τον Μανώλη δεν ήταν δυνατό να εντοπιστεί μία συμπεριφορά που 

να έχει σταθερή εμφάνιση.  

 Άμεση παρατήρηση κατά τη τελική αξιολόγηση (διάρκεια 2 εβδομάδες) 

Η άμεση παρατήρηση που διενεργήθηκε κατά την τελική αξιολόγηση 

διήρκησε 2 εβδομάδες. Στο διάστημα αυτό έγινε επανάληψη της παρατήρησης μέσω 

βιντεοσκόπησης, για τον Σταμάτη,  κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, για να 

καταγραφεί εκ νέου η συχνότητα εμφάνισης της συμπεριφοράς- στόχου. Τα 

αποτελέσματα χρησίμευσαν στη διαπίστωση του αν και κατά πόσο μειώθηκε η 

συχνότητα εμφάνισης της αρνητικής συμπεριφοράς μετά την ολοκλήρωση της 

παρέμβασης.  

 

Συμφωνία μεταξύ παρατηρητών (Interobserver agreement) 

Στις περιπτώσεις που η έρευνα παρατήρησης είναι αρκετά δομημένη και 

αποδίδει ποσοτικά δεδομένα, εφαρμόζονται οι συμβάσεις αξιοπιστίας διαφορετικών 

αξιολογητών. Μία τέτοια σύμβαση είναι η συμφωνία μεταξύ παρατηρητών ή αλλιώς 

αξιοπιστία μεταξύ παρατηρητών και αποτελεί ένα μέσο προσδιορισμού της 

αξιοπιστίας της έρευνας (Cohen, Manion & Morrison, 2008). Για να υπολογιστεί η 

συμφωνία μεταξύ παρατηρητών, διαιρείται ο αριθμός των συμφωνιών με το σύνολο 

των διαφωνιών και των συμφωνιών, και το αποτέλεσμα πολλαπλασιάζεται με το 100 

(Scattone, Wilczynski, Edwards & Rabian, 2002). Στη συγκεκριμένη έρευνα, η 

συμφωνία μεταξύ παρατηρητών χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο των αποτελεσμάτων 

της βιντεοσκόπησης, ενώ σαν διαφωνία ορίστηκε η διαφορά ανάμεσα στα 

αποτελέσματα της χρονομέτρησης των δύο παρατηρητών.  

 

 

Κοινωνική εγκυρότητα 

Ο έλεγχος της κοινωνικής εγκυρότητας, είναι μία μορφή ποιοτικής 

αξιολόγησης του προγράμματος παρέμβασης. Κρίνεται σημαντικός για την 



49 

 

συγκεκριμένη έρευνα, καθώς στο πλαίσιο του ειδικού σχολείου η αλληλεπίδραση του 

προσωπικού είναι μεγάλη και η βελτίωση της συμπεριφοράς των μαθητών αποτελεί 

κοινό στόχο. Σκοπός του ελέγχου της κοινωνικής εγκυρότητας είναι η αξιολόγηση 

της σκοπιμότητας της παρέμβασης, η ικανοποίηση τους από τα αποτελέσματα και η 

πρακτική χρήση του προγράμματος (Schwartz & Baer, 1991). Στην παρούσα έρευνα, 

η κοινωνική εγκυρότητα εξετάσθηκε με ερωτήσεις που υποβλήθηκαν στην 

εκπαιδευτικό της τάξης, τον ψυχολόγο και το βοηθητικό προσωπικό του σχολείου. 

Συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις που υποβλήθηκαν είναι οι εξής:  

1. Σκοπιμότητα: «Πιστεύετε ότι το πρόγραμμα που εφαρμόστηκε βοήθησε 

τους μαθητές να ελέγξουν τη συμπεριφορά τους;» 

2. Ικανοποίηση: «Είστε ευχαριστημένοι από τη τελική συμπεριφορά των 

μαθητών; Επηρεάστηκαν θετικά ή αρνητικά οι υπόλοιποι μαθητές της 

τάξης;» 

3. Πρακτική χρήση: «Πιστεύετε ότι ήταν δύσκολες ή πολλές οι διαδικασίες 

που επιλέχθηκαν; Θα εφαρμόζατε το πρόγραμμα στο μέλλον/ θα 

προτείνατε τη χρήση του σε άλλους εκπαιδευτικούς;» 

 

3.4. Πρόγραμμα παρέμβασης της αυτορρύθμισης 

Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε από την ερευνήτρια- εκπαιδευτικό του τμήματος 

στο οποίο φοιτούσαν οι δύο μαθητές. Οι στρατηγικές που χρησιμοποιήθηκαν για την 

εκμάθηση της αυτοκαταγραφής και αυτοπαρατήρησης των μαθητών ήταν η άμεση 

διδασκαλία, η διορθωτική ανατροφοδότηση, η καθοδηγούμενη πρακτική και η 

παροχή κινήτρων. Οι στρατηγικές αυτές ανταποκρίνονται στη φιλοσοφία και τον 

προσανατολισμό των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών για τους μαθητές με 

Νοητική Αναπηρία. 

Η άμεση διδασκαλία στόχευε στην παρουσίαση της φόρμας και την επίδειξη 

του τρόπου συμπλήρωσης, ενώ η διορθωτική ανατροφοδότηση παρείχε στους 

μαθητές τις απαραίτητες πληροφορίες για την επανάληψη των επιθυμητών 

συμπεριφορών και την αποβολή των ανεπιθύμητων. Η καθοδηγούμενη πρακτική 

αφορούσε την εξάσκηση των μαθητών στη συμπλήρωση της φόρμας 

αυτοκαταγραφής, ενώ η παροχή κινήτρων αναμενόταν ότι θα βοηθούσε τους μαθητές 

να υιοθετήσουν τις επιθυμητές συμπεριφορές.  
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Η στοχευμένη συμπεριφορά για τον κάθε μαθητή επιλέχθηκε με βάση τους 

εκπαιδευτικούς στόχους που προέκυψαν από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης με 

την Κλίμακα Σχολικής Λειτουργικής Αξιολόγησης και την άμεση παρατήρηση του 

μαθητή κατά την αρχική αξιολόγηση.  

Οι ανταμοιβές που θα δίνονταν στους μαθητές για τις επιτυχημένες τους 

προσπάθειες καθορίστηκαν σε συνεργασία μαζί τους αφού τους παρουσιάστηκε ένα 

εύρος επιλογών, βασισμένο στα ενδιαφέροντά τους και το σύστημα ανταλλάξιμων 

αμοιβών που εφαρμοζόταν ήδη στην τάξη.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

4.1. Αποτελέσματα για τον  μαθητή Α (Σταμάτης) 

4.1.1. Αρχική αξιολόγηση 

Η αρχική αξιολόγηση είχε ως στόχο την αξιολόγηση της επίδοσης του 

Σταμάτη σε συγκεκριμένες συμπεριφορές μέσα στην τάξη πριν την εφαρμογή της 

παρέμβασης και τον εντοπισμό της συμπεριφοράς που κρίθηκε ότι πρέπει να 

αλλαχθεί. Χρησιμοποιήθηκε η Κλίμακα Σχολικής Λειτουργικής Αξιολόγησης και 

συγκεκριμένα το τμήμα που αφορά τις Γνωστικές και Συμπεριφορικές 

δραστηριότητες. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου συμπληρώθηκε από την 

ερευνήτρια- εκπαιδευτικό και τον ψυχολόγο του σχολείου με τη συνεργατική μέθοδο 

και ολοκληρώθηκε σε μία συνεδρία όπου συζητήθηκε η βαθμολόγηση του μαθητή με 

βάση τη συνολική του εικόνα στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Υπολογίστηκε η απόδοση 

του μαθητή στις συγκεκριμένες δραστηριότητες. Στη συνέχεια υπολογίστηκε το 

ποσοστό επιτυχίας απόδοσης του μαθητή για τον κάθε τομέα δεξιοτήτων ξεχωριστά. 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 1, ο Σταμάτης σημειώνει τα χαμηλότερα σκορ 

στην αποδοχή κοινωνικών συμβάσεων (39,5%) και την αντιμετώπιση και 

ολοκλήρωση εργασιών (36,8%), ενώ χαμηλό είναι και το σκορ του στην θετική 

αλληλεπίδραση (45%), τη συμμόρφωση σε υποδείξεις (53,3%) και τη ρύθμιση 

συμπεριφοράς (54,1%). Οι τομείς στους οποίους η βαθμολογία του είναι 

ικανοποιητική  είναι η λειτουργική επικοινωνία (86,5%), η μνήμη- κατανόηση 

(82,5%), η επίγνωση ατομικής υγιεινής (82,5%) και η ασφάλεια (80%). 

Από τα παραπάνω αποτελέσματα της Κλίμακας Σχολικής Λειτουργικής 

Αξιολόγησης, φαίνεται πως ο Σταμάτης αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στον τομέα 

της συμπεριφοράς, αφού οι τομείς με τις χαμηλότερες βαθμολογίες καταδεικνύουν 

προβλήματα συμπεριφοράς. Συνεπώς, κρίθηκε πως μία παρέμβαση που θα στόχευε 

στην αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς του μαθητή θα συνέβαλλε σημαντικά στην 

αντιμετώπιση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει στους αντίστοιχους τομείς. Οι 

επιδόσεις του στους τομείς της λειτουργικής επικοινωνίας και της μνήμης- 

κατανόησης, ερμηνεύονται θετικά, καθώς υποδεικνύουν πως ο μαθητής διαθέτει τις 
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απαραίτητες βάσεις για να δεχθεί μία παρέμβαση που απαιτεί τη διδασκαλία ενός 

σύνθετου αντικειμένου όπως είναι τα Countoons, αρκεί αυτό να γίνει σε βήματα.  

 

Πίνακας 2 

Αποτελέσματα Κλίμακας Εκτίμησης Σχολικής Λειτουργικότητας για τον Σταμάτη 

Κατηγορίες δεξιοτήτων 

Ατομικό σκορ του 

μαθητή /συνολικό σκορ 

της δεξιότητας 

Ποσοστό απόδοσης στις 

συγκεκριμένες 

δεξιότητες 

Λειτουργική Επικοινωνία 45/52 86,5% 

Μνήμη- κατανόηση 33/40 82,5% 

Αποδοχή κοινωνικών 

συμβάσεων  
19/48 39,5% 

Συμμόρφωση σε 

υποδείξεις 
32/60 53,3% 

Αντιμετώπιση και 

ολοκλήρωση εργασιών 
28/76 36,8% 

Θετική αλληλεπίδραση 36/80 45% 

Ρύθμιση συμπεριφοράς 26/48 54,1% 

Ασφάλεια 32/40 80% 

Επίγνωση ατομικής 

υγιεινής 
33/40 82,5% 

 

Ως καταλληλότεροι τομείς για την εφαρμογή της παρέμβασης της 

αυτορρύθμισης, επιλέχτηκαν οι συμπεριφορές που περιλαμβάνονται στην 

αντιμετώπιση και ολοκλήρωση εργασιών, καθώς ήταν ευκολότερο να 

αναπαρασταθούν στα Countoons, ενώ αναμενόταν πως θα βελτιωθούν και οι τομείς 

της ρύθμισης συμπεριφοράς και συμμόρφωσης σε υποδείξεις.  

Ακολούθησε μία εβδομάδα στην οποία η ερευνήτρια παρακολουθούσε τη 

συμπεριφορά του μαθητή μέσα στην τάξη, προκειμένου να αποφασίσει, σε 

συνδυασμό με την Κλίμακα Λειτουργικής Αξιολόγησης, ποια θα είναι η στοχευμένη 

συμπεριφορά. Από την αξιολόγηση του τομέα της Αντιμετώπισης και ολοκλήρωσης 

εργασιών, εντοπίστηκε η αδυναμία του να ακούει και να προσέχει επί τουλάχιστον 20 

λεπτά, η δυσκολία του να παραμένει στον καθορισμένο χώρο εργασίας για 

συγκεκριμένο χρόνο, όπως και να παραμείνει συγκεντρωμένος σε ακουστικές οδηγίες 

για τουλάχιστον 20 λεπτά.  
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 Βασικό κριτήριο για την επιλογή της στοχευμένης συμπεριφοράς αποτέλεσε 

η δυνατότητα σαφούς ορισμού της και η σταθερότητα της ώστε να είναι δυνατή η 

μέτρησή της και κατά την τελική αξιολόγηση. Από την αρχική παρατήρηση και από 

ένα εύρος αρνητικών συμπεριφορών, επιλέχθηκε η συνεχής κίνηση του Σ. μέσα στην 

τάξη, που είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία του να καθίσει στην καρέκλα και να 

ολοκληρώσει τις δραστηριότητές του.  

Στη συνέχεια, και για έξι μέρες γινόταν συστηματική καταγραφή μέσω 

βιντεοσκόπησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας για 20 λεπτά καθημερινά και 

συγκεκριμένα από τις 8:40 έως τις 9:00. Σκοπός της βιντεοσκόπησης ήταν να 

καταγραφεί το συνολικό διάστημα στο οποίο ήταν όρθιος ο Σταμάτης, ώστε να είναι 

δυνατή η σύγκριση των αποτελεσμάτων πριν και μετά την παρέμβαση. Για την 

εγκυρότητα των μετρήσεων χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της συμφωνίας μεταξύ 

παρατηρητών (interobserver agreement).  

 

Πίνακας 3 

Αποτελέσματα βιντεοσκόπησης κατά την αρχική αξιολόγηση 

Ημέρα 
Παρατηρητής 

Α 

Παρατηρητής 

Β 
Μέσος όρος 

Συμφωνία 

παρατηρητών 

1 235 236 236 99,5% 

2 121 125 123 96,8% 

3 100 106 103 94,3% 

4 234 238 236 98,3% 

5 20 21 21 95,2% 

6 358 383 371 93,4% 

Μέσος όρος 178 184 181 96,3% 

 

Από τα αποτελέσματα της βιντεοσκόπησης κατά την αρχική αξιολόγηση, 

προκύπτει πως ο μέσος όρος του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο ήταν όρθιος ο 

Σ., ήταν 181 δευτερόλεπτα (περίπου 3 λεπτά) σε κάθε διάστημα παρατήρησης, ενώ η 

συμφωνία μεταξύ παρατηρητών ήταν κατά μέσο όρο 96,3%. Η μέγιστη τιμή ήταν 

max=358 δευτερόλεπτα και η ελάχιστη min=20, ενώ η διάμεσος Μ=178.  Η ελάχιστη 

τιμή (20 δευτερόλεπτα) παρουσιάστηκε την ημέρα που ο Σταμάτης και η ομάδα του 
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είχαν δραστηριότητες με τον ψυχολόγο, ο οποίος έθετε σαν όρο την ολοκλήρωση των 

εργασιών στην τάξη προκειμένου να συμμετέχουν. Είχε συμφωνηθεί πως ο Σταμάτης 

θα πήγαινε στον ψυχολόγο μόνον όταν ολοκλήρωνε τις εργασίες του, αλλιώς θα 

καθυστερούσε. 

Τα παραπάνω αποτελέσματα, δείχνουν την αδυναμία του Σταμάτη να 

ανταποκριθεί στις δραστηριότητές του, αφού του ήταν αδύνατο να ολοκληρώσει τις 

εργασίες του, ενώ δείχνουν πως με τα κατάλληλα κίνητρα είναι ικανός να ελέγχει τη 

συμπεριφορά του 

 

4.1.2. Επιλογή συμπεριφοράς- στόχου 

Για να καθοριστεί η συμπεριφορά- στόχος στην οποία θα στόχευε άμεσα η 

παρέμβαση της αυτορρύθμισης, χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από 

την αρχική αξιολόγηση και την άμεση παρατήρηση μέσα στην τάξη. Επίσης, 

σημαντική ήταν και η δυνατότητα σύνδεσης της στοχευμένης, επιθυμητής 

συμπεριφοράς με αντίστοιχη αρνητική, ενώ θα έπρεπε να είναι δυνατή και η εικονική 

αναπαράστασή της στα πλαίσια Countoon.  

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους προηγούμενους παράγοντες επιλέχθηκαν από ένα 

εύρος συμπεριφορών η αδυναμία του Σταμάτη να ολοκληρώσει περισσότερες από 5 

εργασίες κατά τη διάρκεια της πρώτης διδακτικής ώρας και να μένει συγκεντρωμένος 

στις εργασίες του για περισσότερα από 15 λεπτά. Οι συμπεριφορές αυτές ήταν άμεσα 

σχετιζόμενες μεταξύ τους, όπως και με την αντίστοιχη αρνητική συμπεριφορά που 

ήταν η αδυναμία του να καθίσει στην καρέκλα του μέχρι να ολοκληρώσει τις 

εργασίες του.  

Παρακάτω παρουσιάζονται οι δύο αντίθετες μορφές εκδήλωσης της 

συμπεριφοράς, στις οποίες βασίστηκε και ο σχεδιασμός των Countoon. Στη μία 

στήλη παρουσιάζεται η θετική και στην άλλη η αντίστοιχη αρνητική, την οποία 

πρέπει να αποφύγει ο μαθητής για να εκδηλωθεί η θετική.  

Για το σχεδιασμό της φόρμας αυτοκαταγραφής Countoon, χρησιμοποιήθηκαν 

οι δύο αντίθετες εκδηλώσεις της κάθε συμπεριφοράς (βλέπε εικόνα 4). 
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Πίνακας 4 

Επιθυμητές και ανεπιθύμητες συμπεριφορές του Σταμάτη 

Επιθυμητή Συμπεριφορά Ανεπιθύμητη Συμπεριφορά 

Ολοκληρώνω δέκα δραστηριότητες χωρίς 

να τις διακόψω 

Τρέχω μέσα στην τάξη και ενοχλώ τους 

συμμαθητές μου 

Ασχολούμαι με τις δραστηριότητες μου 

για δεκαπέντε λεπτά 

Τρέχω μέσα στην τάξη και ενοχλώ τους 

συμμαθητές μου 

 

 

 Εικόνα 4 

Παράδειγμα φόρμας αυτοκαταγραφής Countoon 

 

 

4.1.3. Διαμορφωτική Αξιολόγηση- Παρέμβαση 

Στο στάδιο αυτό εφαρμόστηκε η διδασκαλία και η χρήση των στρατηγικών 

αυτορρύθμισης. Λόγω της ιδιαιτερότητας του πλαισίου και επειδή ο μαθητής 

παρουσίαζε τεράστια άρνηση στη χρήση έντυπου υλικού, η εισαγωγή του στη χρήση 

των Countoon έγινε σταδιακά.  

Α στάδιο: Αρχικά, τυπώθηκαν κάρτες με τις απεικονίσεις που θα 

χρησιμοποιούνταν στα Countoons. Σε πράσινο πλαίσιο τοποθετήθηκε η εικόνα της 
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επιθυμητής συμπεριφοράς και σε κόκκινο αυτή της ανεπιθύμητης. Οι κάρτες 

τοποθετήθηκαν στο χώρο εργασίας του μαθητή και η ερευνήτρια εξήγησε στον 

Σταμάτη τι απεικόνιζε η κάθε κάρτα και πως κάθε φορά που εκδήλωνε τη 

συγκεκριμένη συμπεριφορά θα έπαιρνε ένα πράσινο- χαρούμενο ή κόκκινο- 

λυπημένο προσωπάκι αντίστοιχα.  

Η χρήση των καρτών διήρκησε πέντε μέρες. Την πρώτη μέρα, τα προσωπάκια 

τα τοποθετούσε η δασκάλα και τις υπόλοιπες ο Σταμάτης. Η ερευνήτρια υπενθύμιζε 

συνεχώς στον μαθητή τι πρέπει να κάνει, ενώ σαν κίνητρο του εξηγούσε πως αν 

έπαιρνε περισσότερα από οκτώ προσωπάκια (ένα για κάθε ολοκληρωμένη 

δραστηριότητα), θα κέρδιζε μία σφραγίδα στον πίνακα των ανταλλάξιμων αμοιβών. 

Επιπλέον, κάθε φορά που ολοκλήρωνε μία δραστηριότητα υπήρχε και λεκτική 

επιβράβευση. Αντίστοιχα, όταν σηκωνόταν από την καρέκλα του ή ενοχλούσε τους 

συμμαθητές του, έπαιρνε λυπημένο προσωπάκι και του εξηγούσε πως όταν 

σηκώνεται σταματάει την εργασία του και δεν μπορεί να πάρει χαρούμενο 

προσωπάκι.  

Τις τέσσερις μέρες που τοποθετούσε τα προσωπάκια μόνος του, έδειχνε 

μεγάλη προθυμία να τοποθετήσει τα χαρούμενα, αλλά στα λυπημένα ζητούσε από 

την ερευνήτρια να τα τοποθετήσει.  

Β στάδιο: Στο επόμενο στάδιο, έγινε η εισαγωγή της φόρμας αυτοκαταγραφής. 

Για πέντε ημέρες συνέχισαν να χρησιμοποιούνται οι κάρτες με την εκπαιδευτικό να 

βάζει τα προσωπάκια και τον Σταμάτη να συμπληρώνει τη φόρμα χρωματίζοντας τα 

αντίστοιχα προσωπάκια. Πολλές φορές η ερευνήτρια παρίστανε πως ξεχνούσε να 

βάλει τα προσωπάκια, αλλά ο Σταμάτης τα έβαζε μόνος του και συμπλήρωνε τη 

φόρμα κάνοντας παρατήρηση στην ερευνήτρια για την απροσεξία της.  

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως σε αυτό το στάδιο, ήδη μόνος του 

αναγνώριζε τη συμπεριφορά και ρωτούσε: «Δηλαδή τώρα που σηκώθηκα, πρέπει να 

πάρω λυπημένο» ή δήλωνε: «Δεν θα τον ξαναπειράξω». Επίσης, χαρακτηριστικό 

είναι πως στο διάστημα αυτό ρωτούσε και μέχρι πόσα λυπημένα μπορεί να πάρει, αν 

και του είχε ξεκαθαριστεί πως δεν θα υπάρξει καμία ποινή.  

Πέντε μέρες μετά την ταυτόχρονη εφαρμογή των καρτών και της φόρμας, 

αφαιρέθηκαν οι κάρτες και ζητήθηκε από τον Σταμάτη να συμπληρώνει μόνος του τις 

φόρμες. Για δέκα μέρες συμπλήρωνε μόνος του τις φόρμες με ποσοστό 100% για τη 
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θετική και 70% για την αρνητική, ενώ είχε ήδη αρχίσει να προσέχει πολύ τη 

συμπεριφορά του. Πολλές φορές μάλιστα ζητούσε να του δοθούν αντικείμενα που 

δεν ήταν κοντά του για να μην χρειαστεί να σηκωθεί από την καρέκλα του και πάρει 

λυπημένο, ενώ παρότρυνε και τους συμμαθητές του να καθίσουν και να κάνουν τις 

εργασίες τους, αντί να τους ενοχλεί όπως συνήθιζε.  

Στη συνέχεια έγινε εισαγωγή της δεύτερης φόρμας αυτοκαταγραφής, στην 

οποία η επιθυμητή συμπεριφορά ήταν να συγκεντρώνεται στην εργασία του για 15 

λεπτά, ενώ η αρνητική παρέμενε ίδια. Για τη χρήση αυτής της φόρμας, 

χρησιμοποιήθηκε αναλογικό ρολόι με το οποίο είχε έρθει ξανά σε επαφή. Η 

ερευνήτρια του εξήγησε για ποιο διάστημα θα έπρεπε να παραμείνει συγκεντρωμένος 

και για ένα τέταρτο της ώρας συμπλήρωσε και η ίδια μια φόρμα για τον εαυτό της, 

χρησιμοποιώντας τη στρατηγική της μίμησης προτύπου.  

Επειδή η συμπεριφορά δεν ήταν άμεσα μετρήσιμη, ο Σταμάτης δυσκολεύτηκε 

αρκετά στη βαθμολόγηση. Χρησιμοποιήθηκαν και πάλι λυπημένα και χαρούμενα 

προσωπάκια και του εξηγήθηκε πως όσο πιο ήσυχος ήταν τόσο πιο πολλά χαρούμενα 

προσωπάκια θα έπαιρνε, ενώ αν σηκωνόταν θα έπαιρνε λυπημένα. Το θετικό ήταν, 

πως ήδη είχε καταφέρει να συνδέει την ποσότητα με αριθμούς.  

Παράλληλα με την ικανοποιητική χρήση των Countoons και την ανάπτυξη 

των δεξιοτήτων αυτοπαρακολούθησης, ανέπτυξε και δεξιότητες αυτοκαθοδήγησης, 

αφού μόνος του παρότρυνε και επιβράβευε τον εαυτό του, ενώ αναγνώριζε την 

αρνητική συμπεριφορά και έλεγε «Ωχ, δεν έπρεπε να σηκωθώ τώρα, θα τελειώσω και 

μετά». Η ανάπτυξη αυτής της δεξιότητας δεν ήταν συνειδητή και δεν διδάχθηκε από 

την ερευνήτρια, ωστόσο ενδέχεται να αποτελούσε μίμηση προτύπου, αφού στην αρχή 

υπήρχε λεκτική καθοδήγηση από την εκπαιδευτικό- ερευνήτρια, η οποία σταδιακά 

αποσύρθηκε. Ο Σταμάτης, αφού ήδη είχε καταστεί ικανός να αυτορρυθμίζει τη 

συμπεριφορά του δεν ζητούσε τόσο έντονα την προσοχή της εκπαιδευτικού- 

ερευνήτριας. Συνεπώς, για να υποκαταστήσει την ανάγκη του για επιβράβευση 

χρησιμοποίησε αυτή τη τεχνική.  

Η δεύτερη φόρμα αυτοκαταγραφής, η οποία ανταποκρίνεται περισσότερο στη 

φιλοσοφία των Countoons, χρησιμοποιήθηκε για τέσσερις εβδομάδες, στις οποίες ο 

Σταμάτης φάνηκε να αυτορρυθμίζεται με επιτυχία, ειδικά στην αρνητική 

συμπεριφορά. Με την απομάκρυνση και της δεύτερης φόρμας, ξεκίνησε η τελική 
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αξιολόγηση του προγράμματος προκειμένου να ελεγχθεί η συντήρηση των 

συμπεριφορών- στόχων.  

 

4.1.4. Τελική Αξιολόγηση 

Η τελική αξιολόγηση διήρκησε δύο εβδομάδες μετά το πέρας της 

παρέμβασης. Χρησιμοποιήθηκε και πάλι η Κλίμακα Σχολικής Λειτουργικής 

Αξιολόγησης για να αξιολογηθεί η διαφορά στη βαθμολόγηση των τομέων που 

εξετάσθηκαν στην αρχική αξιολόγηση. Η τελική αξιολόγηση με το συγκεκριμένο 

εργαλείο, έγινε και πάλι με τη συνεργατική μέθοδο από τον ψυχολόγο και την 

ερευνήτρια και ολοκληρώθηκε σε μία συνεδρία. Τα αποτελέσματα της τελικής 

αξιολόγησης παρουσιάζονται στον πίνακα 5. 

 

Πίνακας 5 

Τελική αξιολόγηση με την Κλίμακα Εκτίμησης Σχολικής Λειτουργικότητας 

ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ ΣΤΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Κατηγορίες δεξιοτήτων 

Ατομικό σκορ του μαθητή 

/συνολικό σκορ της 

δεξιότητας 

Ποσοστό απόδοσης στις 

συγκεκριμένες δεξιότητες 

Λειτουργική Επικοινωνία 48/52 92,3% 

Μνήμη- κατανόηση 40/40 100% 

Αποδοχή κοινωνικών 

συμβάσεων  
41/48 85,4% 

Συμμόρφωση σε 

υποδείξεις 
52/60 86,6% 

Αντιμετώπιση και 

ολοκλήρωση εργασιών 
66/76 86,8% 

Θετική αλληλεπίδραση 64/80 80% 

Ρύθμιση συμπεριφοράς 43/48 89,5% 

Ασφάλεια 39/40 97,5% 

Επίγνωση ατομικής 

υγιεινής 
38/40 95% 

  

Για να είναι ευκολότερη η σύγκριση της τελικής και αρχικής αξιολόγησης, 

δημιουργήθηκε το διάγραμμα 1, όπου φαίνεται ποσοστικοποιημένα η βαθμολόγηση. 
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Από την παρατήρηση του διαγράμματος 1, εξάγεται το συμπέρασμα ότι η 

απόδοση του Σταμάτη αυξήθηκε πάρα πολύ σε όλους τους τομείς της κλίμακας. Πολύ 

μεγάλη είναι η βελτίωση στους τομείς όπου στόχευε η παρέμβαση, δηλαδή την 

αντιμετώπιση και ολοκλήρωση εργασιών, την αποδοχή κοινωνικών συμβάσεων και 

τη ρύθμιση συμπεριφοράς, όπου η διαφορά ήταν 50, 45.9 και 35.4 ποσοστιαίες 

μονάδες αντιστοίχως. Ο μέσος όρος της διαφοράς της τελικής από την αρχική 

αξιολόγηση ήταν 30 ποσοστιαίες μονάδες με ελάχιστη τιμή, min=5.8 και μέγιστη, 

max=50.  

 

Διάγραμμα 1 

Διάγραμμα Κλίμακας Σχολικής Λειτουργικής Αξιολόγησης 

 

Παράλληλα, με το πέρας της παρέμβασης, πραγματοποιήθηκε και η 

επανάληψη της άμεσης παρατήρησης μέσω βιντεοσκόπησης για άλλες έξι ημέρες, 

προκειμένου να ελεγχθεί με μετρήσιμα μέσα το κατά πόσο συντηρήθηκε ή μειώθηκε 

η διασπαστική συμπεριφορά- στόχος. Τα αποτελέσματα των καταγραφών όπως 

αξιολογήθηκαν από τους δύο παρατηρητές φαίνονται στον πίνακα 3.  

Η μεγάλη μείωση της διασπαστικής συμπεριφοράς φαίνεται και από την 

τελική αξιολόγηση. Ο μέσος όρος των διαστημάτων εμφάνισης της διασπαστικής 

συμπεριφοράς ήταν 22 δευτερόλεπτα με ελάχιστη τιμή min=0 και μέγιστη max=113. 

Ενώ ο μέσος όρος της συμφωνίας μεταξύ παρατηρητών ήταν 94,3%.  
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Πίνακας 6 

Αποτελέσματα βιντεοσκόπησης κατά την τελική αξιολόγηση 

Ημέρα 
Παρατηρητής 

Α 

Παρατηρητής 

Β 
Μέσος όρος 

Συμφωνία 

παρατηρητών 

1 13 19 16 68,4% 

2 0 0 0 100% 

3 112 115 113 97,3% 

4 0 0 0 100% 

5 0 0 0 100% 

6 3 3 3 100% 

Μέσος όρος 21 23 22  94,3% 

 

Τα συγκριτικά αποτελέσματα της βιντεοσκόπησης κατά την αρχική και τελική 

αξιολόγηση, φαίνονται στο διάγραμμα 2.  

Όπως φαίνεται και από το συγκριτικό διάγραμμα, υπήρχε σταθερή μείωση της 

συμπεριφοράς και διατήρηση αυτής, με εξαίρεση την τρίτη ημέρα, οπότε 

επισκέφθηκε το σχολείο η μητέρα του, γεγονός που τον αναστάτωσε αρκετά. Αξίζει 

να σημειωθεί και η γενικότερη καλή εικόνα του μαθητή μέσα στην τάξη και η 

βελτιωμένη σχέση του με την ομάδα, αν και τα δεδομένα αυτά ήταν δύσκολο να 

καταγραφούν.  

 

Διάγραμμα 2 

Αποτελέσματα βιντεοσκόπησης αρχικής και τελικής αξιολόγησης. 
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4.2. Αποτελέσματα για τον μαθητή Β (Μανώλης) 

4.2.1. Αρχική αξιολόγηση 

Η αρχική αξιολόγηση είχε ως στόχο την αξιολόγηση της επίδοσης του 

Μανώλη σε συγκεκριμένες συμπεριφορές μέσα στην τάξη πριν την εφαρμογή της 

παρέμβασης και τον εντοπισμό της συμπεριφοράς που κρίθηκε ότι πρέπει να 

αλλαχθεί. Χρησιμοποιήθηκε η Κλίμακα Σχολικής Λειτουργικής Αξιολόγησης και 

συγκεκριμένα το τμήμα που αφορά τις Γνωστικές και Συμπεριφορικές 

δραστηριότητες. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου συμπληρώθηκε από την 

ερευνήτρια- εκπαιδευτικό και τον ψυχολόγο του σχολείου με τη συνεργατική μέθοδο 

και ολοκληρώθηκε σε μία συνεδρία όπου συζητήθηκε η βαθμολόγηση του μαθητή με 

βάση τη συνολική του εικόνα στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Υπολογίστηκε η απόδοση 

του μαθητή στις συγκεκριμένες δραστηριότητες. Στη συνέχεια υπολογίστηκε το 

ποσοστό επιτυχίας απόδοσης του μαθητή για τον κάθε τομέα δεξιοτήτων ξεχωριστά.  

Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα της Κλίμακας Σχολικής Λειτουργικής 

Αξιολόγησης, ο τομέας στον οποίο υστερεί περισσότερο ο Μανώλης, είναι αυτός της 

Ρύθμιση συμπεριφοράς (54,1%) , ενώ χαμηλά είναι και τα ποσοστά επίδοσής του στη 

Λειτουργική Επικοινωνία (53,8%) και τη Θετική αλληλεπίδραση (55%). Τα ποσοστά 

επίδοσής του στους υπόλοιπους τομείς κυμαίνονται από 60% έως 77,5%.   

Από τα παραπάνω αποτελέσματα, φαίνεται πως ο Μανώλης αντιμετωπίζει 

σοβαρότερες δυσκολίες στους τομείς της συμπεριφοράς και της επικοινωνίας, οι 

οποίοι είναι αλληλένδετοι. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στη λειτουργική 

επικοινωνία, οδηγούν σε επιθετικότητα και επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη 

συμπεριφορά του Μανώλη, αφού επιλέγει ακατάλληλες μορφές επικοινωνίας.  

Η επίδοσή του στον τομέα της μνήμης- κατανόησης, αλλά και στην αποδοχή 

κοινωνικών συμβάσεων  και τη συμμόρφωση σε υποδείξεις, προβλημάτισε αρκετά 

την ερευνήτρια ως προς την ικανότητα του μαθητή να ανταπεξέλθει με επιτυχία σε 

ένα πρόγραμμα αυτορρύθμισης. Ωστόσο, επειδή το πρόγραμμα θα εφαρμοζόταν στην 

τάξη για τον μαθητή Α (Σταμάτη), αποφάσισε να εκμεταλλευτεί την μιμητική του 

συμπεριφορά για να διαπιστωθεί αν θα επηρεαζόταν και ο ίδιος θετικά. Η υπόθεση 

ήταν πως ο Μανώλης, βλέποντας τον Σταμάτη να αυτοπαρακολουθείται με τα 

Countoons θα χρησιμοποιούσε τις φόρμες, έχοντας φυσικά την κατάλληλη 

καθοδήγηση από την εκπαιδευτικό- ερευνήτρια. 
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Πίνακας 7 

Αποτελέσματα αρχικής αξιολόγησης με την Κλίμακα Εκτίμησης Σχολικής 

Λειτουργικότητας για τον Μανώλη 

Κατηγορίες δεξιοτήτων 

Ατομικό σκορ του 

μαθητή/συνολικό σκορ 

της δεξιότητας 

Ποσοστό απόδοσης στις 

συγκεκριμένες 

δεξιότητες 

Λειτουργική Επικοινωνία 28/52 53,8% 

Μνήμη- κατανόηση 24/40 60% 

Αποδοχή κοινωνικών 

συμβάσεων  
32/48 66,6% 

Συμμόρφωση σε 

υποδείξεις 
40/60 66,6% 

Αντιμετώπιση και 

ολοκλήρωση εργασιών 
47/76 61,8% 

Θετική αλληλεπίδραση 44/80 55% 

Ρύθμιση συμπεριφοράς 26/48 54,1% 

Ασφάλεια 31/40 77,5% 

Επίγνωση ατομικής 

υγιεινής 
27/40 67,5% 

 

Επειδή οι αρνητικές συμπεριφορές του Μανώλη δεν ήταν σταθερές, 

αποφασίστηκε να μην χρησιμοποιηθεί το εργαλείο της βιντεοσκόπησης, μιας και δεν 

θα ήταν δυνατή η σύγκριση με τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης. Ωστόσο, 

έγινε άμεση παρατήρηση με άτυπα μέσα για τρεις εβδομάδες προκειμένου να 

εντοπιστεί η στοχευμένη συμπεριφορά.  

 

 

4.2.2. Επιλογή Συμπεριφοράς- Στόχου 

Για να καθοριστεί η συμπεριφορά- στόχος στην οποία θα στόχευε άμεσα η 

παρέμβαση, χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία που συλλέχτηκαν από την αρχική 

αξιολόγηση με την Κλίμακα Εκτίμησης Σχολικής Λειτουργικότητας και την άμεση 

παρατήρηση μέσα στην τάξη. Επιπλέον, σημαντική ήταν η δυνατότητα σύνδεσης της 

στοχευμένης επιθυμητής συμπεριφοράς με την αντίστοιχη αρνητική, ενώ θα έπρεπε 

να είναι δυνατή και η εικονική αναπαράστασή της στα πλαίσια Countoon.  

Επίσης, όπως προαναφέρθηκε, οι επιλεγμένες συμπεριφορές θα έπρεπε να 

βρίσκονται στην ίδια φιλοσοφία με τις συμπεριφορές του Σταμάτη. Για το λόγο αυτό, 
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αποφασίστηκε πως η θετική επιδιωκόμενη συμπεριφορά θα ήταν η ολοκλήρωση 

πέντε εργασιών, ενώ η αρνητική, η περιπαικτική μίμηση των συμμαθητών του 

(κοροϊδία). 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι δύο αντίθετες μορφές εκδήλωσης της 

συμπεριφοράς στις όποιες βασίστηκε και ο σχεδιασμός των Countoons. Στη μία 

στήλη παρουσιάζεται η θετική και στην άλλη η αντίστοιχη αρνητική, την οποία 

πρέπει να αποφύγει ο μαθητής για να εκδηλωθεί η θετική.  

 

Πίνακας 8 

Επιθυμητή και ανεπιθύμητη συμπεριφορά του Μανώλη 

Επιθυμητή Συμπεριφορά Ανεπιθύμητη Συμπεριφορά 

Ολοκληρώνω 8 δραστηριότητες Κοροϊδεύω τους συμμαθητές μου 

 

4.2.3. Διαμορφωτική Αξιολόγηση- Παρέμβαση 

Στο στάδιο αυτό εφαρμόστηκε η διδασκαλία και χρήση στρατηγικών 

αυτορρύθμισης ταυτόχρονα με τον Σταμάτη. Λόγω των χαμηλών του νοητικών 

ικανοτήτων και επειδή δεν ήταν συνηθισμένος στη χρήση έντυπου υλικού, η 

εισαγωγή στα Countoons έγινε και για αυτόν τον μαθητή σταδιακά. 

Α στάδιο: Αρχικά, τυπώθηκαν κάρτες με τις απεικονίσεις που θα 

χρησιμοποιούνταν στα Countoons. Σε πράσινο πλαίσιο τοποθετήθηκε η εικόνα της 

επιθυμητής συμπεριφοράς και σε κόκκινο αυτή της ανεπιθύμητης. Οι κάρτες 

τοποθετήθηκαν στο χώρο εργασίας του μαθητή και η ερευνήτρια εξήγησε στον 

Μανώλη τι απεικόνιζε η κάθε κάρτα και πως κάθε φορά που εκδήλωνε τη 

συγκεκριμένη συμπεριφορά θα έπαιρνε ένα πράσινο-χαρούμενο ή κόκκινο- λυπημένο 

προσωπάκι αντίστοιχα.  

 Η ερευνήτρια αφού εξήγησε τη χρήση τους, ξεκίνησε να τοποθετεί η ίδια τα 

προσωπάκια δίπλα στις κάρτες. Υπενθύμιζε συνεχώς στον μαθητή τι πρέπει να κάνει, 

ενώ σαν κίνητρο του εξηγούσε πως αν έπαιρνε περισσότερα από πέντε προσωπάκια 

(ένα για κάθε ολοκληρωμένη δραστηριότητα), θα κέρδιζε μία σφραγίδα στον πίνακα 

των ανταλλάξιμων αμοιβών. Επιπλέον, κάθε φορά που ολοκλήρωνε μία 

δραστηριότητα υπήρχε λεκτική και αισθητηριακή επιβράβευση. Ο Μανώλης 



64 

 

αντέδρασε ικανοποιητικά στην επιδιωκόμενη θετική συμπεριφορά και μιμούμενος 

τον Σταμάτη ολοκλήρωνε την εργασία του και περίμενε την επιβράβευση. Αντίθετα, 

η αντίδρασή του στην αρνητική συμπεριφορά δεν ήταν η επιδιωκόμενη. Βλέποντας 

την κόκκινη κάρτα που απεικόνιζε ένα παιδάκι να κοροϊδεύει, την έδειχνε και τη 

μιμούνταν, η κάρτα δηλαδή είχε το αντίθετο αποτέλεσμα από αναμενόμενο.   

Η ίδια αντίδραση συνεχίστηκε για ακόμη δύο ημέρες, οπότε και αφαιρέθηκε η 

κόκκινη κάρτα και έμεινε η πράσινη με τη θετική συμπεριφορά. Ο Μανώλης, 

τοποθετούσε τα προσωπάκια δίπλα στην κάρτα, αλλά μόνον όταν του τα έδινε η 

ερευνήτρια, ενώ πολλές φορές έδειχνε την κάρτα του Σταμάτη και τη δική του που 

έμοιαζαν. Αυτό, έδειχνε πως ο Μανώλης δεν ανταποκρινόταν στην παρέμβαση, αλλά 

απλά μιμούνταν τον Σταμάτη για την εμφάνιση της θετικής συμπεριφοράς. Η χρήση 

των καρτών διήρκησε πέντε μέρες. 

Β στάδιο: Στο επόμενο στάδιο, έγινε η εισαγωγή της φόρμας αυτοκαταγραφής. 

Για πέντε ημέρες συνέχισαν να χρησιμοποιούνται οι κάρτες με την εκπαιδευτικό να 

βάζει τα προσωπάκια και τον Μανώλη να συμπληρώνει τη φόρμα χρωματίζοντας τα 

αντίστοιχα προσωπάκια. Στην αρχική φόρμα, υπήρχε και η αρνητική συμπεριφορά 

την οποία συνέχισε να  μιμείται, αλλά όταν έπρεπε να χρωματίσει με κόκκινο τα 

λυπημένα προσωπάκια θύμωνε και αυτοτραυματιζόταν. Παρ’ όλα αυτά, είχε 

καταλάβει πως μόνον ολοκληρώνοντας μια δραστηριότητα μπορούσε να χρωματίσει 

το χαμογελαστό προσωπάκι. Συνεπώς, αφαιρέθηκε από τη φόρμα η αρνητική 

συμπεριφορά και έμεινε μόνο η αναμενόμενη θετική. Και πάλι όμως, ο Μανώλης δεν 

έδειχνε να χρησιμοποιεί τη φόρμα, ούτε έδειχνε διάθεση να τη συμπληρώσει, αλλά 

μιμούταν τον Σταμάτη.  

Για να συμπληρώσει την φόρμα, χρειαζόταν υπενθύμιση από την 

εκπαιδευτικό. Για να διαπιστωθεί αν η παρέμβαση είχε νόημα για τον Μανώλη, 

αφαιρέθηκε η φόρμα για πέντε μέρες. Ο μαθητής δεν ζήτησε την φόρμα, ενώ δεν 

άλλαξε τίποτα στην ολοκλήρωση των εργασιών του. Όσο ο Σταμάτης εργαζόταν και 

δεν παρουσίαζε ακραίες αρνητικές συμπεριφορές, ο Μανώλης ολοκλήρωνε τις 

εργασίες του χωρίς να ενοχλεί τους συμμαθητές του. Συνεπώς, η συγκεκριμένη 

παρέμβαση δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα για τον δεύτερο μαθητή με τη 

Σοβαρή νοητική αναπηρία. 
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Η παρουσία της φόρμας αυτοπαρακολούθησης συνεχίστηκε για όλη τη 

διάρκεια της παρέμβασης του Σταμάτη, αλλά μόνον επειδή ο Σταμάτης. το ζητούσε 

για να έχουν και οι δυο τις φόρμες, ενώ αν η εκπαιδευτικός δεν του υπενθύμιζε πως 

πρέπει να τη συμπληρώσει, ολοκλήρωνε τις δραστηριότητες του χωρίς να τη 

χρησιμοποιήσει καθόλου. 

Αφ’ ενός για τους παραπάνω λόγους και αφ’ ετέρου επειδή το νοητικό 

δυναμικό του δεν επέτρεπε πιο σύνθετες στρατηγικές, δεν πραγματοποιήθηκαν τα 

υπόλοιπα στάδια της παρέμβασης που έγινε για τον πρώτο μαθητή,  

4.2.4. Τελική Αξιολόγηση 

Κατά την τελική αξιολόγηση, χρησιμοποιήθηκε και πάλι η Κλίμακα 

Εκτίμησης Σχολικής Λειτουργικότητας, προκειμένου να αξιολογηθεί η διαφορά στη 

βαθμολόγηση των τομέων που εξετάσθηκαν στην αρχική αξιολόγηση. Και η τελική 

αξιολόγηση έγινε με τη συνεργατική μέθοδο και ολοκληρώθηκε σε μια συνεδρία.  

 

Πίνακας 9 

Αποτελέσματα τελικής αξιολόγησης με την Κλίμακα Εκτίμησης Σχολικής 

Λειτουργικότητας για τον Μανώλη 

Κατηγορίες δεξιοτήτων 

Ατομικό σκορ του 

μαθητή/συνολικό σκορ 

της δεξιότητας 

Ποσοστό απόδοσης στις 

συγκεκριμένες 

δεξιότητες 

Λειτουργική Επικοινωνία 32/52 61,5% 

Μνήμη- κατανόηση 30/40 75% 

Αποδοχή κοινωνικών 

συμβάσεων  
36/48 75% 

Συμμόρφωση σε 

υποδείξεις 
41/60 68,3% 

Αντιμετώπιση και 

ολοκλήρωση εργασιών 
49/76 64,8% 

Θετική αλληλεπίδραση 54/80 67,5% 

Ρύθμιση συμπεριφοράς 32/48 66,6% 

Ασφάλεια 33/40 82,5% 

Επίγνωση ατομικής 

υγιεινής 
30/40 75% 
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Στο διάγραμμα 3, φαίνεται ποσοτικοποιημένα η βαθμολόγηση, ώστε να είναι 

ευκολότερη η σύγκριση με τα αποτελέσματα της αρχικής αξιολόγησης.  

Από την παρατήρηση του διαγράμματος, εξάγεται το συμπέρασμα ότι η 

επίδοση του Μανώλη είναι βελτιωμένη σε όλους τους τομείς, αλλά σε πολύ 

μικρότερο ποσοστό από του Σταμάτη. Η βελτίωση στους τομείς όπου υστερούσε 

περισσότερο ήταν η μεγαλύτερη, με 7.7% στη λειτουργική επικοινωνία και 12.5 στη 

θετική αλληλεπίδραση και τη ρύθμιση συμπεριφοράς. Ο μέσος όρος της διαφοράς της 

τελικής από την αρχική αξιολόγηση ήταν 8.1 ποσοστιαίες μονάδες με ελάχιστη τιμή, 

min=1.7 και μέγιστη, max=15.  

 

Διάγραμμα 3 

Διάγραμμα Κλίμακας Εκτίμησης Σχολικής Λειτουργικότητας 

 

 

 

4.3. Συγκριτικά αποτελέσματα των δύο μαθητών 

Όπως φάνηκε στα προηγούμενα κεφάλαια, υπήρξαν διαφοροποιήσεις στο 

σχεδιασμό, την υλοποίηση και τα αποτελέσματα της παρέμβασης για τους δύο 

μαθητές. Τα συγκριτικά αποτελέσματα παρουσιάζονται παρακάτω. 

4.3.1. Αρχική Αξιολόγηση 

Η αρχική αξιολόγηση των δύο μαθητών δεν κατέστη δυνατό να γίνει με τον 

ίδιο τρόπο και για τους δύο. Ενώ ο Σταμάτης αξιολογήθηκε με την κλίμακα Σχολικής 
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Λειτουργικής Αξιολόγησης και με βιντεοσκόπηση της συχνότητας της διαταρακτικής 

του συμπεριφοράς, ο Μανώλης αξιολογήθηκε μόνο με την κλίμακα Σχολικής 

Λειτουργικής Αξιολόγησης. Όπως προαναφέρθηκε, οι διαταρακτικές του 

συμπεριφορές δεν ήταν σταθερές, αποτελούσαν προϊόν μίμησης άλλων συμμαθητών 

του και συνεπώς δεν μπορούσαν να καταγραφούν και να συγκριθούν στην τελική 

αξιολόγηση του προγράμματος, γιατί πιθανότατα θα άλλαζαν. Ωστόσο, από την 

σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο μαθητών στην Κλίμακα Σχολική Λειτουργική 

Αξιολόγηση, θα μπορούσαν να προκύψουν πολύτιμα αποτελέσματα.  

 

Πίνακας 10 

Αρχικές επιδόσεις τω δύο μαθητών στην Κλίμακα Σχολικής Λειτουργικής 

Αξιολόγησης 

Κατηγορίες δεξιοτήτων 
Ποσοστό απόδοσης του 

Σταμάτη 

Ποσοστό απόδοσης του 

Μανώλη 

Λειτουργική Επικοινωνία 86,5% 53,8% 

Μνήμη- κατανόηση 82,5% 60% 

Αποδοχή κοινωνικών 

συμβάσεων  
39,5% 66,6% 

Συμμόρφωση σε 

υποδείξεις 
53,3% 66,6% 

Αντιμετώπιση και 

ολοκλήρωση εργασιών 
36,8% 61,8% 

Θετική αλληλεπίδραση 45% 55% 

Ρύθμιση συμπεριφοράς 54,1% 54,1% 

Ασφάλεια 80% 77,5% 

Επίγνωση ατομικής 

υγιεινής 
82,5% 67,5% 

 

 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 10, ενώ τα αποτελέσματα του Μανώλη είχαν ένα 

σταθερό ποσοστό απόδοσης, στις δεξιότητες που ελέγχθηκαν, της τάξεως του 53,8% 

με 77,5%, ο Σταμάτης εμφάνισε μεγάλη απόκλιση στα αποτελέσματά του, τα οποία 

κυμαίνονται από 36,8% έως 86,5%. Αυτό δείχνει ότι ο Μανώλης αντιμετώπιζε 

προβλήματα σε περισσότερες περιοχές, αν και τα σημαντικότερα ελλείμματα 

εντοπίστηκαν στη Ρύθμιση Συμπεριφοράς και τη Λειτουργική Επικοινωνία. Η 

συνολική του απόδοση έδειξε ότι δεν είχε τις ίδιες βάσεις με τον Σταμάτη για την 
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επιτυχή ολοκλήρωση μιας παρέμβασης αυτορρύθμισης. Ωστόσο, αναπτύχθηκε η 

υπόθεση πως η μιμητική του συμπεριφορά απέναντι στον Σταμάτη, θα μπορούσε να 

έχει και γι’ αυτόν θετικά αποτελέσματα. Τα παραπάνω αποτελέσματα αποτυπώνονται 

στο διάγραμμα 4. 

Από την άλλη, ο Σταμάτης είχε μεγάλες αποκλίσεις στη βαθμολόγηση των 

δεξιοτήτων που εξετάστηκαν, αλλά η υψηλές του βαθμολογίες στις κατηγορίες της 

Λειτουργικής Επικοινωνίας και της Μνήμης-Κατανόησης, έδειξαν ότι είχε το 

κατάλληλο επίπεδο ετοιμότητας για να ανταποκριθεί στην παρέμβαση.  

 

Διάγραμμα 4 

Συγκριτικά αποτελέσματα αρχικής αξιολόγησης με την Κλίμακα Λειτουργικής 

Αξιολόγησης  

 

4.3.2. Επιλογή Συμπεριφοράς-Στόχου 

Η επιλογή των στοχευμένων συμπεριφορών, έγινε κατά προτεραιότητα για 

τον Σταμάτη, αφού αναμενόταν πως μπορούσε να αναπτύξει τις δεξιότητες 

αυτορρύθμισης σε μεγαλύτερο βαθμό. Για τον Μανώλη, η επιλογή της συμπεριφοράς 

βασίστηκε στην συμπεριφορά του Σταμάτη, αφού αφ’ ενός αναμενόταν πως θα τον 

μιμείται και αφετέρου ο Σταμάτης αποτελούσε πρότυπο συμπεριφοράς που η 

ερευνήτρια θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί για να κατανοήσει ο Μανώλης τη 

χρησιμότητα και τον τρόπο συμπλήρωσης των φορμών αυτοκαταγραφής Countoon. 

Αποφασίστηκαν, λοιπόν, για τους δύο μαθητές οι συμπεριφορές που παρουσιάζονται 

στον πίνακα 11.  
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Πίνακας 11 

Στοχευμένες συμπεριφορές των δύο μαθητών 

 Επιθυμητή Συμπεριφορά Ανεπιθύμητη Συμπεριφορά 

Σταμάτης 

Ολοκληρώνω δέκα 

δραστηριότητες χωρίς να τις 

διακόψω 

Τρέχω μέσα στην τάξη και 

ενοχλώ τους συμμαθητές 

μου 

Ασχολούμαι με τις 

δραστηριότητες μου για 

δεκαπέντε λεπτά 

Τρέχω μέσα στην τάξη και 

ενοχλώ τους συμμαθητές 

μου 

Μανώλης 
Ολοκληρώνω 8 

δραστηριότητες 

Κοροϊδεύω τους συμμαθητές 

μου 

 

4.3.3. Διαμορφωτική Αξιολόγηση 

Μετά την επιλογή των στοχευμένων συμπεριφορών αποφασίστηκε η 

παρέμβαση. Ο Σταμάτης, εισήχθη σταδιακά στην χρήση των Countoon και 

ανταποκρίθηκε με επιτυχία. Από την άλλη, ο Μανώλης και σε αυτό το στάδιο 

υλοποίησης του προγράμματος, έδειχνε να μην καταλαβαίνει τη χρησιμότητα της 

φόρμας αυτοκαταγραφής. Όσο εμφανιζόταν η αρνητική-διασπαστική συμπεριφορά 

στις κάρτες προετοιμασίας και στη φόρμα Countoon, ο Μανώλης τη μιμούταν και η 

βαθμολόγησή της τον αναστάτωνε.  

Σε σχέση με την εναλλακτική, επιθυμητή συμπεριφορά, ο Μανώλης 

ασχολούταν με τις εργασίες του μόνον όταν το έκανε και ο Σταμάτης. Ενώ είχε 

καταλάβει πως ολοκληρώνοντας την εργασία του θα έπαιρνε χαμογελαστό 

προσωπάκι στις κάρτες προετοιμασίες ή θα το χρωμάτιζε στα Countoons, δεν έδειχνε 

να καταλαβαίνει ποιο όφελος θα είχε ο ίδιος από αυτό.  

Η δομή του Ειδικού Σχολείου, δεν είναι ένα κλειστό κύκλωμα και η σχέση 

των μαθητών με το προσωπικό δεν περιορίζεται στον εκπαιδευτικό. Τα άλλα μέλη 

του προσωπικού, βλέποντας τον Μανώλη να πιέζεται με τη βαθμολόγηση της 

αρνητικής συμπεριφοράς, του έδιναν ανταλλάγματα χωρίς να ακολουθούν το 

πρόγραμμά του. Ο Μανώλης το αντιλαμβανόταν και πολλές φορές επιδείκνυε χωρίς 

σοβαρό λόγο αυτό-τραυματικές συμπεριφορές για να λάβει ανταλλάγματα. Για τον 

Σταμάτη, επειδή η συμπεριφορά του βελτιώθηκε από την αρχή, μπορεί να έπαιρνε 
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ανταλλάγματα, αλλά ήταν ξεκάθαρη επιβράβευση της καλής δουλειάς που έκανε και 

όχι για να σταματήσει τη την επίδειξη κάποιας αρνητικής συμπεριφοράς.  

Εικάζεται ότι η διαφορά στο χειρισμό των ανταλλαγμάτων για τα δύο παιδιά 

έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στην εξέλιξη της παρέμβασης. Ο Σταμάτης συνέχιζε να 

δουλεύει γιατί λάμβανε και ο ίδιος ικανοποίηση από την πρόοδό του, ενώ ο Μανώλης 

λάμβανε τα ανταλλάγματά που ήθελε χωρίς να χρειαστεί να εργαστεί γι’ αυτά. Ήταν 

λοιπόν ξεκάθαρο πως δεν μπορούσε να λάβει ικανοποίηση από την μετατόπιση του 

ελέγχου από το εκπαιδευτικό προσωπικό στον εαυτό του, γιατί δεν καταλάβαινε γιατί 

έπρεπε να το κάνει. Για τους λόγους αυτούς, αποφασίστηκε να μην προχωρήσει 

παραπάνω η παρέμβαση για τον Μανώλη. 

  

4.3.4.Τελική Αξιολόγηση  

 Παρ’ όλο που η παρέμβαση δεν ολοκληρώθηκε και για τους δύο μαθητές, 

ήταν σημαντική η σύγκριση της τελικής αξιολόγησης και για τους δύο, προκειμένου 

να διαπιστωθεί κατά πόσο ωφελήθηκε ο Σταμάτης από παρέμβαση και αν παράλληλα 

με αυτόν υπήρξε βελτίωση για τον Μανώλη.  

Στον πίνακα 12 και στα διαγράμματα 5 και 6, παρουσιάζονται συγκριτικά τα 

αποτελέσματα της αρχικής και τελικής αξιολόγησης με την Κλίμακα Σχολικής 

Λειτουργικής Αξιολόγησης, ενώ η βελτίωση της συνολικής εικόνας των δύο 

μαθητών, φαίνεται στο διάγραμμα 5. Η απόδοση του Σταμάτη, βελτιώθηκε σε πολύ 

μεγάλο βαθμό, με ποσοστά που έφταναν το 50%. Σημαντική ήταν και η βελτίωση του 

Μανώλη, αν και δεν ολοκλήρωσε το πρόγραμμα. Όπως ήταν αναμενόμενο, η 

διαφορά στη συνολική εικόνα του Μανώλη ήταν πολύ μικρότερη από του Σταμάτη, 

συνέχισε όμως να υπάρχει σχετική ομοιογένεια στη βαθμολόγησή του, όπως και στην 

αρχική αξιολόγηση, που σημαίνει ότι η βελτίωσή του δεν ήταν μεγάλη, ήταν όμως 

συνολική, αφορούσε δηλαδή όλες τις συμπεριφορές που αξιολογήθηκαν και όχι μόνο 

τις στοχευμένες.  

Και για τον Σταμάτη τα αποτελέσματα της τελικής Αξιολόγησης έδειξαν ομοιογένεια 

στην επίδοσή του, με την τελική του βαθμολογία να  κυμαίνεται από 80% έως 100% 

(διαφορά 20 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με την αρχική αξιολόγηση). 
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Εξάγεται λοιπόν το συμπέρασμα, ότι τα ατομικά χαρακτηριστικά των μαθητών 

έπαιξαν μεγάλο ρόλο στην υλοποίηση του προγράμματος. Οι διαφορές που 

εντοπίζονται από την αποτίμηση, επιχειρείται να εξηγηθούν στο επόμενο κεφάλαιο 

της συζήτησης και των συμπερασμάτων, μέσα από την ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας. 

 

Πίνακας 12 

Διαφορές των δύο μαθητών στην αξιολόγηση με την Κλίμακα Σχολικής Λειτουργικής 

Αξιολόγησης 

Κατηγορίες 

δεξιοτήτων 

Ποσοστό απόδοσης του 

Σταμάτη 

Ποσοστό απόδοσης του 

Μανώλη 

 Αρχική Τελική Διαφορά Αρχική Τελική Διαφορά 

Λειτουργική 

Επικοινωνία 
86,5% 92,3% 5,8% 53,8% 61,5% 7,7% 

Μνήμη- 

κατανόηση 
82,5% 100% 17,5% 60% 75% 15% 

Αποδοχή 

κοινωνικών 

συμβάσεων 

39,5% 85,4% 45,9% 66,6% 75% 8,4% 

Συμμόρφωση σε 

υποδείξεις 
53,3% 86,6% 33,3% 66,6% 68,3% 1,7% 

Αντιμετώπιση 

και 

ολοκλήρωση 

εργασιών 

36,8% 86,8% 50% 61,8% 64,8% 3% 

Θετική 

αλληλεπίδραση 
45% 80% 35% 55% 67,5% 12,5% 

Ρύθμιση 

συμπεριφοράς 
54,1% 89,5% 35,4% 54,1% 66,6% 12,5% 

Ασφάλεια 80% 97,5% 17,5% 77,5% 82,5% 5% 

Επίγνωση 

ατομικής 

υγιεινής 

82,5% 95% 12,5% 67,5% 75% 7,5% 
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Διάγραμμα 5 

Σύγκριση αρχικών και τελικών ποσοστών των δύο μαθητών στην Κλίμακα Σχολικής 

Λειτουργικής Αξιολόγησης 

 

 

Διάγραμμα 6 

Διαφορά ποσοστών επίδοσης κατά την αρχική και τελική αξιολόγηση με την 

Κλίμακα Σχολικής Λειτουργικής Αξιολόγησης 
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4.4. Έλεγχος Κοινωνικής Εγκυρότητας 

Από τον έλεγχο της κοινωνικής εγκυρότητας, προκύπτει ότι το προσωπικό του 

σχολείου έμεινε ευχαριστημένο από την εφαρμογή του προγράμματος. Θεώρησαν ότι 

το πρόγραμμα βοήθησε τους μαθητές να ελέγξουν τη συμπεριφορά τους, αλλά τα 

αποτελέσματα ήταν εμφανέστερα στον Σταμάτη. Έμειναν ευχαριστημένοι από τη 

τελική συμπεριφορά των μαθητών, ενώ το κλίμα ήταν πιο ήρεμο και η εκπαιδευτικός 

μπορούσε να αφιερώσει περισσότερο χρόνο σε ομαδικές δραστηριότητες. Οι 

διαδικασίες δεν ήταν δύσκολες για τον μαθητή Α (Σταμάτη), αλλά δεν θα τις 

συνιστούσαν για μαθητές στο επίπεδο του Μανώλη. Ο βαθμός της Νοητικής 

Αναπηρίας φάνηκε να επηρεάζει το βαθμό δυσκολίας. Ο ψυχολόγος και η 

εκπαιδευτικός θα εφάρμοζαν τη χρήση του προγράμματος και σε άλλους μαθητές 

μελλοντικά, ενώ το σύνολο των ερωτηθέντων θα πρότεινε τη χρήση του σε άλλους 

εκπαιδευτικούς.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

5.1 Συμπεράσματα της έρευνας και σχολιασμός της σχετικής 

βιβλιογραφίας 

Η συγκεκριμένη ποιοτική έρευνα, αποτελεί μια προσπάθεια καταγραφής 

συγκεκριμένων συμπεριφορών που αφορούν τη σχολική και τη συναισθηματική 

οργάνωση, τη διδασκαλίας συγκεκριμένων στρατηγικών αυτορρύθμισης και του 

ελέγχου της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών αυτών για δύο μαθητές 

διαφορετικού βαθμού Νοητικής Αναπηρίας. Πέρα από τους αντικειμενικούς σκοπούς 

της, σημαντική κρίνεται και η παρουσίαση της εκπαιδευτικής διαδικασίας που 

ακολουθήθηκε προκειμένου οι μαθητές να εκπαιδευτούν στις στρατηγικές 

αυτορρύθμισης και τις διατηρήσουν μετά το πέρας της παρέμβασης, ενώ η ποιοτική 

αξιολόγηση του προγράμματος με έλεγχο της κοινωνικής εγκυρότητας με ερωτήσεις 

προς το προσωπικό του σχολείου προκειμένου να αξιολογηθεί η σκοπιμότητα της 

παρέμβασης, η ικανοποίησή τους και η πρακτική χρήση του προγράμματος, θα δώσει 

σημαντικές πληροφορίες.  

Η εκπαίδευση στην αυτορρύθμιση είναι σημαντικό μέσο εκπαίδευσης των 

μαθητών προκειμένου να εκπαιδευτούν στον περιορισμό των ακατάλληλων 

συμπεριφορών και τη γενίκευση των θετικών- κατάλληλων. Ωστόσο, δεν υπάρχουν 

αρκετές έρευνες που να περιγράφουν αναλυτικά τη διαδικασία εκπαίδευσης, ώστε να 

είναι δυνατή η πρακτική χρήση τους στις σχολικές τάξεις.  

Στόχος του πρώτου διερευνητικού ερωτήματος ήταν ο εντοπισμός των 

στοιχείων που επηρεάζουν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων 

αυτορρύθμισης. Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, δεν καθίσταται σαφές ποιες 

δεξιότητες προαπαιτούνται για την αποτελεσματική διδασκαλία των στρατηγικών 

αυτορρύθμισης, σημειώνεται ωστόσο, πως εντοπίζονται συγκεκριμένα ελλείμματα 

που σχετίζονται με την ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτορρύθμισης στα άτομα με Νοητική 

Αναπηρία.  

Αδυναμίες στις στρατηγικές αυτορρύθμισης μπορεί να οφείλονται σε μια 

ποικιλία αδυναμιών στις εκτελεστικές λειτουργίες που σχετίζονται συνήθως με τη 

νοητική ηλικία (Nader-Grosbois & Lefevre, 2011). Τέτοιες αδυναμίες σε τομείς όπως 
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η ικανότητα σχεδιασμού, η στρατηγική λήψη αποφάσεων και η επίλυση 

προβλημάτων σχετίζονται με τις χαμηλές κινητικές δεξιότητες των παιδιών με 

Νοητική Αναπηρία, όπως ο περιορισμός στον έλεγχο των αντικειμένων και οι 

μεγάλοι χρόνοι εκτέλεσης (Hartman, 2010). Επίσης, η ελλιπής γλωσσική ανάπτυξη 

μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη διαδικασία αυτορρύθμισης, ενώ και ο βαθμός 

εξάρτησης των μαθητών μπορεί να δρα ανασταλτικά στις στρατηγικές 

αυτορρύθμισης (Nader-Grosbois, 2014). 

Πέρα από τα ατομικά χαρακτηριστικά, η οικογένεια και το σχολικό πλαίσιο 

μπορεί να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά το σχεδιασμό και την υλοποίηση 

προγραμμάτων αυτορρύθμισης. Οι γονείς των ατόμων με αναπηρία, τείνουν να είναι 

υπερπροστατευτικοί παρέχοντας λίγες ευκαιρίες για αυτόνομη δράση, περιορίζοντας 

πολλές φορές την ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτορρύθμισης στο σχολικό πλαίσιο 

(Κωσταρίδου- Ευκλέιδη, 2005). Από την άλλη, η ανάγκη για δόμηση της αίθουσας 

ειδικής αγωγής, προκειμένου να καλυφθούν εκπαιδευτικές, συμπεριφορικές και 

διοικητικές απαιτήσεις, οδηγεί σε ένα περιβάλλον που προωθεί την εξάρτηση και τις 

περιορισμένες ευκαιρίες για εφαρμογή και λήψη αποφάσεων (Wehmeyer, 1992).  

Τα παραπάνω, επιβεβαιώνονται και από την παρούσα έρευνα. Ο σχεδιασμός 

του προγράμματος, επηρεάστηκε από την γλωσσική ανάπτυξη των μαθητών και τα 

ελλείμματα σε εκτελεστικές λειτουργίες, καθώς περιορίστηκαν σημαντικά οι 

στρατηγικές που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Επιπλέον, η δόμηση της σχολικής 

τάξης των δύο μαθητών και η ανομοιογένεια των εκπαιδευτικών αναγκών του 

συνόλου της τάξης, δεν επέτρεπαν τη διδασκαλία πλήθους στρατηγικών, καθώς 

περιοριζόταν σημαντικά ο χρόνος που μπορούσε να διατεθεί για εξατομικευμένη 

διδασκαλία. Χρησιμοποιήθηκε μόνο η στρατηγική της αυτοπαρακολούθησης, καθώς 

ανταποκρινόταν στο επίπεδο και των δύο μαθητών. Η χρήση εικόνων στις φόρμες 

αυτοκαταγραφής Countoon, καθιστά το υλικό πιο προσβάσιμο από τους μαθητές, 

καθώς αναπαριστά εικονικά τις επιθυμητές και ανεπιθύμητες συμπεριφορές, ενώ οι 

γλωσσικές απαιτήσεις συμπλήρωσής τους δεν είναι μεγάλες.  

Ένας άλλος στοιχείο που επηρέασε τον σχεδιασμό του προγράμματος, ήταν η 

ετοιμότητα των μαθητών. Η εφαρμογή ενός συστήματος ανταλλάξιμων αμοιβών είχε 

προηγηθεί της παρέμβασης, εισάγοντας τους μαθητές στη παρακολούθηση της 
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συνολικής συμπεριφοράς τους στην τάξη και θέτοντας τη βάση για τη χρήση των 

Countoon.  

Η υλοποίηση, ωστόσο, του προγράμματος, φάνηκε να επηρεάζεται τόσο από 

τα ατομικά χαρακτηριστικά των μαθητών, όσο και από τη μεταξύ τους 

αλληλεπίδραση. Επίσης, στην υλοποίηση του προγράμματος, έπαιξε ρόλο και η 

συνολική στάση του προσωπικού του σχολείου απέναντι στους δύο μαθητές. Η 

σταθερότητα στη συμπεριφορά του προσωπικού απέναντι στους μαθητές και η 

συνέπεια στην εφαρμογή των διαδικασιών είναι πολύ σημαντικά στοιχεία για την 

επιτυχία κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος  που υλοποιείται σε ένα ειδικό σχολείο, 

δυστυχώς όμως το στοιχείο αυτό απουσίασε από τη συγκεκριμένη έρευνα σε ό,τι 

αφορούσε τον Μανώλη. 

Το δεύτερο διερευνητικό ερώτημα αφορούσε τους εξωγενείς παράγοντες που 

συμβάλλουν στη μείωση των αρνητικών-διαταρακτικών συμπεριφορών. Η 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας δείχνει ότι η χρήση στρατηγικών αυτορρύθμισης 

επιδρά θετικά στον έλεγχο των αρνητικών συμπεριφορών. Η αυτοαξιολόγηση και η 

αυτοενίσχυση βελτίωσε τα επίπεδα συμπεριφοράς στην έρευνα του Shapiro και των 

συνεργατών του (1980), ενώ τα αποτελέσματα των Gumbel και Golan (2000) έδειξαν 

μείωση των αντικοινωνικών συμπεριφορών των μαθητών που συμμετείχαν στην 

έρευνα, μέσω της αυτοπαρακολούθησης. Η Embregts (2000), συμπέρανε πως μετά το 

πρόγραμμα αυτοπαρακολούθησης μέσω βίντεο, της αυτοκαταγραφής και της 

αυτοαξιολόγησης, υπήρξε σημαντική μείωση των ακατάλληλων συμπεριφορών των 

συμμετεχόντων, καθώς οι συμμετέχοντες επηρεάστηκαν θετικά από την 

παρακολούθηση της βιντεοσκόπησης των συμπεριφορών τους. 

Η στρατηγική της αυτοπαρακολούθησης σε σχέση με τις αποδεκτές 

συμπεριφορές των συμμετεχόντων μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική, αφού 

από τη στιγμή που μαθαίνουν να το χρησιμοποιούν, αποκτούν μεταγνωστικές 

δεξιότητες που τους επιτρέπουν να διατηρούν και να γενικεύουν τις συμπεριφορές 

τους. Παράλληλα, η χρήση του εργαλείου των Countoons, παρείχε στους μαθητές μια 

εναλλακτική επιθυμητή συμπεριφορά έναντι της ανεπιθύμητης, δίνοντας στους 

μαθητές την ευκαιρία να μειώσουν την συχνότητα εμφάνισης των διαταρακτικών 

συμπεριφορών, αντικαθιστώντας με τις αντίστοιχες θετικές.  
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Παράλληλα και ομοίως με την έρευνα της Embregts (2000), η διαθεσιμότητα 

των φορμών λειτουργούσε ως άμεση υπενθύμιση της συμπεριφοράς των δύο 

μαθητών της παρούσας έρευνας. Όπως έδειξε και η έρευνα των Gumbel και Golan 

(2000), η συλλογή δεδομένων σε σχέση με τις συμπεριφορές των συμμετεχόντων 

μπορεί να έχει σημαντική επιρροή στην εκτέλεση αυτών. Τέλος, η αμοιβή (σφραγίδα 

στο σύστημα ανταλλάξιμων αμοιβών) που περίμεναν οι μαθητές με τη παρουσία της 

επιθυμητής συμπεριφοράς, αποτελούσε κίνητρο επίδοσης για την αποδεκτή 

συμπεριφορά, η οποία δεν ήταν δυνατό να εμφανίζεται ταυτόχρονα με την 

διαταρακτική.  

Συγκεκριμένα για τον Σταμάτη, για τον οποίο ήταν δυνατή η συλλογή 

ποσοτικών δεδομένων, η σύγκριση της αρχικής άμεσης παρατήρησης με την τελική, 

δείχνει ξεκάθαρη μείωση της εμφάνισης της διαταρακτικής συμπεριφοράς (το να 

σηκώνεται δηλαδή από την καρέκλα του πριν ολοκληρώσει την εργασία του). Η 

εμφάνιση της συμπεριφοράς σχεδόν εκμηδενίστηκε, με εξαίρεση την τρίτη ημέρα της 

τελικής αξιολόγησης, οπότε και επισκέφθηκε το σχολείο η μητέρα του, γεγονός που 

πάντα τον αναστάτωνε αρκετά. Ο χρόνος εμφάνισης της διαταρακτικής 

συμπεριφοράς τις υπόλοιπες μέρες μειώθηκε δραστικά, με τον μέσο όρο των 

δευτερολέπτων εμφάνισης της συμπεριφοράς να μειώνεται στα 22 από τα 181 της 

αρχικής αξιολόγησης.  

Το τρίτο διερευνητικό ερώτημα, αφορούσε τις στρατηγικές αυτορρύθμισης 

που ενισχύουν τη συνολική εικόνα των μαθητών. Η έρευνα έχει δείξει ότι η 

αυτοπαρακολούθηση είναι αποτελεσματική και στη διδασκαλία διαφόρων άλλων 

δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών δεξιοτήτων, της συμπεριφοράς 

σε συγκεκριμένα καθήκοντα (on-task behavior) και της παρακολούθησης οδηγιών 

(Boswell et al., 2013∙ Ferretti et al., 1993∙ Koegell et al., 1999).  

Ο Burgio και οι συνεργάτες του (1980), αναφέρουν πως μετά την παρέμβαση 

αυτοκαθοδήγησης που εφάρμοσαν σε δύο παιδιά με Νοητική Αναπηρία, τα παιδιά 

αυτά ήταν ικανά να αυτοκαθοδηγούνται και σε άλλες συνθήκες σχετικά με την 

διαταρακτική τους συμπεριφορά. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη μελέτη δεν 

παρατηρήθηκαν αλλαγές στην ακαδημαϊκή επίδοση. Σε μια άλλη έρευνα 

αυτοπαρακολούθησης, του Agran και των συνεργατών του (2005), παρατηρήθηκαν 
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δραματικές αλλαγές στα επίπεδα επίδοσης των μαθητών μετά από μία παρέμβαση 

σχετική με την παρακολούθηση οδηγιών.  

Σε συμφωνία με τις έρευνες που υποστηρίζουν τη συνολική βελτίωση της 

εικόνας των μαθητών είναι και τα στοιχεία που προκύπτουν στην παρούσα έρευνα. Η 

στρατηγική της αυτοπαρακολούθησης της συμπεριφοράς, σε συνδυασμό με τις 

δεξιότητες αυτοκαθοδήγησης που ανέπτυξε ο ένας εκ των δύο μαθητών δείχνουν 

ξεκάθαρη βελτίωση της συνολικής τους εικόνας, μετά την τελική αξιολόγηση με την 

Κλίμακα Σχολικής Λειτουργικής Αξιολόγησης.  

Για τον Σταμάτη, υπήρξε πολύ μεγάλη βελτίωση στους τομείς στους οποίους 

στόχευε η παρέμβαση (αντιμετώπιση και ολοκλήρωση εργασιών, αποδοχή 

κοινωνικών συμβάσεων και ρύθμιση συμπεριφοράς) με τη διαφορά να κυμαίνεται 

από 35 έως 50 ποσοστιαίες μονάδες. Παράλληλα, βελτιώθηκε η επίδοσή του και 

στους υπόλοιπους τομείς που αξιολογήθηκαν με την Κλίμακα Σχολικής Λειτουργικής 

Αξιολόγησης επιβεβαιώνοντας τα ευρήματα άλλων ερευνών.  

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τα οφέλη δεν περιορίστηκαν μόνο στον 

Σταμάτη, για τον οποίο ολοκληρώθηκε τελικά η παρέμβαση. Βελτίωση υπήρξε για 

τον Μανώλη, αν και η παρέμβαση για αυτόν διακόπηκε. Από τη σύγκριση των 

αρχικών και των τελικών αποτελεσμάτων της Κλίμακας Λειτουργικής Αξιολόγησης, 

φαίνεται πως υπήρξε βελτίωση της τάξεως του 8% κατά μέσο όρο. Η βελτίωση αυτή 

θα μπορούσε να εξηγηθεί σε δύο σκέλη.  

Από τη μία, όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία, η μείωση των διαταρακτικών 

συμπεριφορών στην τάξη επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να αφιερώσει περισσότερο 

χρόνο στον σχεδιασμό και εφαρμογή της διδασκαλίας (Smith et al.,  2015α∙ 

Wilkinson, 2008), με αποτέλεσμα τη συνολική βελτίωση των δεξιοτήτων των 

μαθητών. Από την άλλη, ο Μανώλης, είχε τον Σταμάτη σαν πρότυπο για τη 

συμπεριφορά του, συνεπώς η βελτίωση του ενός μαθητή μέσω των στρατηγικών 

αυτορρύθμισης, βοήθησε και τον άλλον να αναπτύξει περαιτέρω τις δεξιότητες του, 

μιας και η παροχή προσεκτικά μελετημένων προτύπων μίμησης αποτελεί μια 

συστηματική στρατηγική διδασκαλίας σύνθετων κοινωνικών συμπεριφορών 

(ΥΠΕΠΘ, 2004β). Όπως δείχνει και η έρευνα των Agran, Fodor- Davis, Moore και 

Martella (1992), είναι δυνατή και θεμιτή η διδασκαλία ενός μαθητή χαμηλών 
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δυνατοτήτων από έναν υψηλότερων (peer tutoring) έχει ήδη διδαχθεί τις στρατηγικές 

αυτές.  

Στόχος του τελευταίου διερευνητικού ερωτήματος ήταν ο εντοπισμός των 

διαφορών στην υλοποίηση και αποτίμηση του προγράμματος ανάμεσα στα δύο 

παιδιά. Η έρευνα έχει δείξει ότι οι παρεμβάσεις αυτορρύθμισης δεν είναι κατάλληλες 

για όλα τα παιδιά, ενώ δεν αντιδρούν όλοι οι μαθητές το ίδιο σε μια τέτοια 

παρέμβαση (Wilkinson, 2008). Επιπλέον, δεν πρέπει να αγνοείται το γεγονός ότι 

μπορεί να υπάρχουν γνωστικοί και λειτουργικοί περιορισμοί οι οποίοι μπορούν να 

επηρεάσουν τη χρήση των στρατηγικών αυτορρύθμισης (Meichenbaum, 1990 όπως 

αναφέρεται στο Ferretti et al., 1993).  

Ειδικότερα τα παιδιά με σύνδρομο Down μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευάλωτα 

στην ανάπτυξη αυτορρυθμιζόμενης συμπεριφοράς, αφού η γλώσσα είναι απαραίτητη 

για την αυτορρύθμιση και για τα παιδιά με σύνδρομο Down αποτελεί σημείο 

αδυναμίας (Cuskelly et al., 1998). 

Για τον Μανώλη, ένας συνδυασμός των παραπάνω στάθηκε εμπόδιο στην 

αποτελεσματική διδασκαλία των στρατηγικών αυτορρύθμισης με αποτέλεσμα την 

διακοπή της παρέμβασης πριν την ολοκλήρωσή της. Η αδυναμία του στη γλωσσική 

έκφραση τον ωθούσε στην μη λεκτική επικοινωνία και τη μίμηση των εκφράσεων και 

συμπεριφορών των γύρω του και κυρίως αυτών που ήταν πιο κοντά του ηλικιακά. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα και τη μίμηση της εικόνας στην κάρτα της αρνητικής 

συμπεριφοράς, η οποία και αφαιρέθηκε. Ακόμα όμως και όταν αφαιρέθηκε η εικόνα 

της αρνητικής συμπεριφοράς, ο Μανώλης δεν ήταν πρόθυμος να συμπληρώσει τη 

φόρμα.  

Ο Μανώλης, φάνηκε ιδιαίτερα ευαίσθητος στη βαθμολόγηση της αρνητικής 

συμπεριφοράς με αποτέλεσμα να βρεθεί σε άσχημη συναισθηματική κατάσταση, κάτι 

το οποίο έδειξε πως δεν ήταν σε θέση να ξεχωρίσει την επιθυμητή από την 

ανεπιθύμητη συμπεριφορά, συνεπώς δεν ήταν ικανός να τις ρυθμίσει. Επιπλέον, η 

αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών επηρέασε αρνητικά την υλοποίηση του 

προγράμματος για τον Μανώλη, ενώ η στάση του προσωπικού και η ασυνέπεια στην 

εφαρμογή των κανόνων και των διαδικασιών, δεν τον βοήθησε να αναπτύξει τις 

δεξιότητες στις οποίες στόχευε το πρόγραμμα. Επίσης, σημαντικός ήταν και ο βαθμός 
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εξάρτησης του Μανώλη από τα οικεία πρόσωπα του σχολείου και της οικογένειας, με 

αποτέλεσμα να μην υπάρχει σταθερότητα στην καθυστέρηση των ανταλλαγμάτων.  

Εικάζεται ότι το επίπεδο νοητικής του λειτουργίας δεν τον βοηθούσε να 

αντιληφθεί τις οδηγίες και τα οφέλη των στρατηγικών αυτών, συνεπώς δεν έβρισκε 

λόγο να τις αναπτύξει. Αν και η αυτοπαρακολούθηση είναι στρατηγική που 

χρησιμοποιείται για τα άτομα με Βαριά Νοητική Αναπηρία (Ferretti et al.,1993), δεν 

ήταν κατάλληλη για τον Μανώλη. Η παρέμβαση για τον εν λόγω μαθητή δεν 

συνεχίστηκε γιατί ο στόχος ήταν να μεταφερθεί το σημείο ελέγχου από την 

εκπαιδευτικό στο μαθητή, κάτι που δεν κατέστη τελικά δυνατό.  

Από την άλλη, ο Σταμάτης ανταποκρίθηκε με μεγαλύτερη επιτυχία στην 

παρέμβαση, αφού μεγάλωνε σε ένα περιβάλλον που δεν προωθούσε την εξάρτηση και 

πρόσφερε ελάχιστη γνώση για αυτορρύθμιση. Συνεπώς, η δυνατότητα που του 

δόθηκε να ελέγξει τη συμπεριφορά του και ήταν ευπρόσδεκτη και τον βοήθησε να 

ελέγξει τα συναισθήματά του. Τέλος, ο λόγος του ήταν επαρκής για να αναπτύξει 

μόνος του στρατηγικές αυτοκαθοδήγησης, κάτι που έκανε την παρέμβαση ακόμα πιο 

αποτελεσματική. 

Ένας από τους αντικειμενικούς σκοπούς αυτής της έρευνας ήταν και η 

ποιοτική αξιολόγηση του προγράμματος παρέμβασης μέσω του ελέγχου της 

κοινωνικής εγκυρότητας. Τα δεδομένα της κοινωνικής εγκυρότητας που 

συγκεντρώθηκαν από το προσωπικό του σχολείου που ασχολήθηκε με τους μαθητές 

δείχνουν ότι παρατηρήθηκαν σημαντικές θετικές αλλαγές στην συμπεριφορά του 

Σταμάτη. Για τον Μανώλη οι αλλαγές υπήρξαν, αλλά ήταν σαφώς λιγότερες, καθώς 

δεν ήταν δεκτικός στην παρέμβαση, λόγω νοητικής λειτουργικότητας. Τέλος, 

σημειώθηκε πως θα χρησιμοποιούσαν τις στρατηγικές και θα τις πρότειναν και σε 

άλλους εκπαιδευτικούς.  

Τα παραπάνω, έρχονται σε συμφωνία και με τη βιβλιογραφία, αφού σε όσες 

έρευνες εντοπίσθηκαν και είχε γίνει έλεγχος της κοινωνικής εγκυρότητας (Agran et 

al., 2005∙ Koegel et al., 1999∙ Maag et al., 1992∙ Burgio et al., 1980), τα 

αποτελέσματα ήταν κατά βάση θετικά.  

Επίσης, σημαντικό είναι να αναφερθούνε και τα εμπειρικά στοιχεία που 

προκύπτουν από την παρούσα έρευνα. Η βιβλιογραφία αναφέρει πως η διδασκαλία 

στρατηγικών αυτορρύθμισης επιφέρει θετικές αλλαγές και στη γενικότερη 
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διδασκαλία εντός του σχολικού πλαισίου. Σε μια τάξη λοιπόν, που απασχολούσε 

πέντε μαθητές διαφορετικών εκπαιδευτικών αναγκών, η εμφάνιση σοβαρά 

διαταρακτικών συμπεριφορών από δύο εξ’ αυτούς, δεν επέτρεπε την αποτελεσματική 

διδασκαλία κανενός εκ των πέντε. Με την παρέμβαση όμως στον έναν μαθητή και τη 

συνακόλουθη βελτίωση της συμπεριφοράς του δεύτερου, αποδεσμεύτηκε χρόνος, τον 

οποίο η εκπαιδευτικός μπόρεσε να μοιράσει και στους υπόλοιπους μαθητές. 

 

5.2 Περιορισμοί έρευνας- μελλοντικές προτάσεις  

Η συγκεκριμένη έρευνα, αν και κάλυψε σε έναν βαθμό τις απαιτήσεις των 

αντικειμενικών σκοπών της, είχε και περιορισμούς σε σχέση με την εφαρμογή και την 

αποτελεσματικότητά της. Η ταυτόχρονη διδασκαλία και εφαρμογή του προγράμματος 

σε δύο μαθητές δεν κατέστη δυνατή. Πέρα από τις ατομικές διαφορές μεταξύ τους, 

σημαντικό ρόλο μπορεί να έπαιξε και ο περιορισμένος χρόνος που είχε στη διάθεση 

της η ερευνήτρια για να αναπτύξει και να εφαρμόσει στο σύνολό της το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα. Σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή ενός προγράμματος 

αυτορρύθμισης, παίζει και ο βαθμός στον οποίο ο μαθητής εξαρτάται από το 

περιβάλλον του και το κατά πόσο υπάρχουν ήδη ανεπτυγμένες στρατηγικές 

αυτορρύθμισης.  

Για τον Σταμάτη, υπήρχαν ήδη ανεπτυγμένες δεξιότητες, απλά χρειαζόταν να 

διδαχθεί πώς να τις χρησιμοποιεί. Για τον Μανώλη, οι δεξιότητες αυτές ήταν σε πολύ 

μικρότερο βαθμό ανεπτυγμένες, συνεπώς χρειαζόταν και περισσότερο χρόνο 

διδασκαλίας. Η ταυτόχρονη εφαρμογή όμως του προγράμματος, ο ανταγωνισμός των 

μαθητών και οι εξαιρετικά περιορισμένες ώρες που είχε στη διάθεσή της η 

ερευνήτρια για να δουλέψει με τον Μανώλη ατομικά χωρίς την παρουσία του 

Σταμάτη, στάθηκαν εμπόδιο στην εφαρμογή του προγράμματος για τον έναν μαθητή. 

Η διδασκαλία εναλλακτικών τεχνικών αυτοπαρακολούθησης θα μπορούσε να 

βοηθήσει περισσότερο τον Μανώλη, ωστόσο η δυνατότητα αυτή δεν υπήρχε, καθώς 

θα απαιτούνταν διαφορετικός σχεδιασμός, για τον οποίο δεν υπήρχε χρόνος. Η 

εναλλακτική τεχνική που θα βοηθούσε τον Μανώλη ήταν η μάθηση μέσω προτύπου 

συνομιλήκου (peer tutoring) και συγκεκριμένα μέσω του Σταμάτη. Ωστόσο, για να 

καταστεί δυνατό κάτι τέτοιο, θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί η διδασκαλία των 
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τεχνικών από τον Σταμάτη, να ελεγχθεί η διατήρηση και η αποτελεσματικότητά τους 

και στη συνέχεια να τις διδάξει στον Μανώλη. Θα απαιτούνταν, δηλαδή, ο διπλάσιος 

σχεδόν χρόνος από αυτόν που υπήρχε στη διάθεση της ερευνήτριας.  

Σημαντικό περιορισμό αποτέλεσε και η ταυτόχρονη συνύπαρξη σε μια τάξη, 

μαθητών με διαφορετικές ανάγκες και δυνατότητες. Για να καλυφθούν διοικητικές 

απαιτήσεις του σχολείου, υπήρχε μεγάλη ανομοιογένεια στις ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες των μαθητών του τμήματος, με αποτέλεσμα να είναι σχεδόν αδύνατη η 

ταυτόχρονη απασχόληση όλων των μαθητών. 

Ένα σημαντικό μειονέκτημα της έρευνας ήταν η αδυναμία βιντεοσκόπησης 

και καταγραφής της επιθυμητής συμπεριφοράς του Σταμάτη. Θα ήταν χρήσιμο να 

παρουσιαστεί και ο αριθμός των εργασιών που ολοκλήρωνε πριν και μετά την 

παρέμβαση, ώστε να εκτιμηθεί στο σύνολό της η αποτελεσματικότητα της 

παρέμβασης. Ωστόσο, οι εργασίες του μαθητή άλλαζαν ανάλογα με τους 

ακαδημαϊκούς στόχους και δεν ήταν ίδιες σε διάρκεια για να είναι δυνατή μια τέτοια 

εκτίμηση.  

Τέλος, για να θεωρηθεί η έρευνα ολοκληρωμένη, θα έπρεπε να ελεγχθεί η 

διατήρηση των στοχευμένων συμπεριφορών για διάστημα μεγαλύτερο των επτά 

ημερών από το πέρας της παρέμβασης, κάτι που δεν κατέστη δυνατό λόγω λήξης του 

διδακτικού έτους. Επίσης, χρήσιμη θα ήταν και μια ενδιάμεση αξιολόγηση κατά την 

εφαρμογή της παρέμβασης για να διαπιστωθεί η διαφορά εμφάνισης των 

ακατάλληλων συμπεριφορών με τη χρήση και μη της φόρμας αυτοπαρακολούθησης.  

Τέλος, δεν πρέπει να αγνοείται το γεγονός πως οι έρευνες αυτορρύθμισης 

έχουν ως βασικό στοιχείο την αξιολόγηση της γενίκευσης των συμπεριφορών σε 

άλλα περιβάλλοντα. Η εμπειρική άποψη του προσωπικού του σχολείου, δείχνει ότι ο 

Σταμάτης βελτίωσε τη συμπεριφορά του και σε άλλες δραστηριότητες, ωστόσο για να 

τεκμηριωθεί η άποψη αυτή, θα έπρεπε να γίνει καταγραφή της συμπεριφοράς του και 

σε άλλα περιβάλλοντα.  

Παρά τις παραπάνω αδυναμίες, η παρούσα έρευνα έδειξε ξεκάθαρα στοιχεία 

αποτελεσματικότητας των στρατηγικών αυτορρύθμισης για τον μαθητή που 

ολοκλήρωσε την παρέμβαση και των συμμαθητών του στον έλεγχο της συμπεριφοράς 

και στις κοινωνικές και ακαδημαϊκές δεξιότητες. Ωστόσο, οι μελλοντικές έρευνες θα 
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πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στη γενίκευση και τη διατήρηση των 

αποτελεσμάτων. 

Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να γίνουν έρευνες που θα εξετάζουν τη 

διατήρηση των συμπεριφορών για μεγαλύτερο διάστημα μετά το πέρας της 

παρέμβασης. Επιπλέον, χρήσιμη θα ήταν και η αξιολόγηση του μαθητή σε 

περισσότερα από ένα περιβάλλοντα (σχολική τάξη, τμήμα ένταξης-αν δεν πρόκειται 

για ειδικό σχολείο, γυμναστήριο, διάλειμμα κλπ.) για να φανεί αν υπάρχει γενίκευση, 

ή ακόμα και η συνεργασία των εκπαιδευτικών του σχολείου για να θέσουν μαζί με το 

παιδί τους συμπεριφορικούς στόχους του κάθε πλαισίου. 

Τέλος, μια ενδιαφέρουσα πρόταση που προκύπτει από την έρευνα των Agran, 

Fodor-Davis, Moore και Martella, (1992) και τα συμπεράσματα της παρούσας, θα 

μπορούσε να είναι και η διδασκαλία ενός μαθητή χαμηλών δυνατοτήτων, από έναν 

υψηλότερων, που θα έχει διδαχθεί ήδη τις στρατηγικές αυτές. 

Σε κάθε περίπτωση, η διδασκαλία και εφαρμογή στρατηγικών αυτορρύθμισης 

αποτελεί ένα πολλά υποσχόμενο πεδίο με πολλαπλά οφέλη για τους μαθητές και το 

περιβάλλον τους που δεν πρέπει να αγνοείται. Η αξιολόγηση της χρήσης τους για την 

κάλυψη συμπεριφορικών και ακαδημαϊκών στόχων και κυρίως η εφαρμογή τους από 

εκπαιδευτικούς και γονείς είναι ένα πεδίο που θα πρέπει να απασχολήσει έντονα την 

επιστημονική, αλλά κυρίως την εκπαιδευτική κοινότητα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΑΡΑΤΗΜΑ Α 

…………., 19/03/2015 

Αγαπητοί γονείς, 

Θα ήθελα να σας ενημερώσω πως στα πλαίσια της διπλωματικής μου 

εργασίας που εκπονώ με εποπτεύουσα την κ. Καρτασίδου για το Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (κατεύθυνση: Ειδική Αγωγή), προτίθεμαι να 

εφαρμόσω στην τάξη ένα πρόγραμμα αυτορρύθμισης συμπεριφοράς. Πρόκειται για 

ένα πρόγραμμα, που σκοπό έχει την διδασκαλία και εφαρμογή διάφορων 

στρατηγικών αυτοελέγχου, αυτοπαρατήρησης και αυτοκαθοδήγησης και την εξέταση 

της αποτελεσματικότητάς τους. Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν δύο μαθητές της 

τάξης, ο Σ. και ο Μ., ωστόσο αναμένεται πως τα οφέλη θα είναι πολλαπλά για όλους 

τους μαθητές της τάξης μας. 

Αρχικά, η αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς αυτών των δύο μαθητών, 

ελαττώσει τις διαταρακτικές συμπεριφορές που προκύπτουν στην τάξη και 

αναστατώνουν τα υπόλοιπα παιδιά. Επίσης, θα βοηθήσει στον έλεγχο της 

παρορμητικότητάς τους, που πολλές φορές ενοχλεί τα παιδιά μέσα στην τάξη αλλά 

και στα διαλείμματα. Τέλος, θα εξοικονομηθεί χρόνος που θα μπορούμε να 

αφιερώνουμε σε δημιουργικές δραστηριότητες μέσα στην τάξη. 

Για την αξιολόγηση του προγράμματος, θα χρειαστεί να μετρήσω κάποιες 

συγκεκριμένες συμπεριφορές που προκύπτουν στην τάξη την ώρα της ατομικής 

εργασίας. Για να επιτευχθεί αυτό, θα βιντεοσκοπούνται  τα παιδιά για μισή ώρα κάθε 

μέρα για δύο εβδομάδες στην αρχή, μία στο ενδιάμεσο και δύο στο τέλος του 

προγράμματος. Στη συνέχεια, το υλικό θα αποκωδικοποιείται από εμένα και μία 

συνάδελφο εκπαιδευτικό από το πανεπιστήμιο, ώστε να μετράται με αξιοπιστία η 

συχνότητα. Το υλικό αυτό δεν πρόκειται να δημοσιευτεί πουθενά, ούτε να 

χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό πέραν του αναφερόμενου. 

Σας ζητώ λοιπόν να μου χορηγήσετε την άδεια να πραγματοποιήσω τη 

βιντεοσκόπηση, συμπληρώνοντας την υπεύθυνη δήλωση που σας επισυνάπτω. 

Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε σχετική απορία, αλλά και οτιδήποτε 

αφορά τα παιδιά. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο σχολείο (τηλ. ……..) ή 

στο κινητό μου (697…………) 

Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία! 

 

Με εκτίμηση, 

η δασκάλα των παιδιών σας, 

Ελένη Τρίκου 
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Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 

(3)
, που προβλέπονται από τις 

διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Επιτρέπω την βιντεοσκόπηση του παιδιού μου κατά τη διάρκεια του μαθήματος από την 
εκπαιδευτικό Τρίκου Ελένη, για τους σκοπούς την εκπόνησης της διπλωματικής της 
εργασίας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Εκπαιδευτικής και 
Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (κατεύθυνση: Ειδική Αγωγή). Το υλικό 
δεν θα δημοσιοποιηθεί ούτε θα χρησιμοποιηθεί για άλλους λόγους πέραν του 
προαναφερόμενου. 

 
Ημερομηνία:      ……….20…… 

 
Ο – Η Δηλ. 

 
 
 

(Υπογραφή) 

 
 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που 
απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών 
των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας 
τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον 
δηλούντα ή την δηλούσα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

 
              

             

             

             

  

Τι θα κερδίσω; 

Ολοκληρώνω 10 
δραστηριότητες χωρίς 
να τις διακόψω 

 

Ενοχλώ τους συμμαθητές 
μου και τρέχω μέσα στη 

τάξη 

 

Ολοκληρώνω 10 
δραστηριότητες χωρίς 
να τις διακόψω 

 

Η κυρία θα μου βάλει 
σφραγίδα στην 
καρτέλα μου 

 

Τι κάνω μόλις έρχομαι στο σχολείο; 

         

         

         

 

 

  
 
  

 

1
η
 Φόρμα Αυτοκαταγραφής Countoons για Σταμάτη 
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Τι θα κερδίσω; 

Ασχολούμαι με τις 
δραστηριότητες μου για 
15 λεπτά

 

Ενοχλώ τους συμμαθητές 
μου και τρέχω μέσα στη 

τάξη 

 

Ασχολούμαι με τις 
δραστηριότητες μου για 
15 λεπτά 

 

Η κυρία θα μου βάλει 
σφραγίδα στην 
καρτέλα μου 

 

Τι κάνω μόλις έρχομαι στο σχολείο; 

         

         

         

 

 

  
 
  

 

 

2
η
 Φόρμα Αυτοκαταγραφής Countoons για Σταμάτη 
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Τι θα κερδίσω;  

Ολοκληρώνω 10 
δραστηριότητες  

 

Κοροϊδεύω τους 
συμμαθητές μου 

 

Ολοκληρώνω 10 
δραστηριότητες. 

 

Θα παίξω στον 
υπολογιστή για 20 λεπτά 

 
 

Τι κάνω μόλις έρχομαι στο σχολείο; 
         

         

         

 

 

  
 
  

 

1
η
 Φόρμα Αυτοκαταγραφής Countoons για Μανώλη 
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Τι θα κερδίσω;  

Τι κάνω όταν 
έρχομαι στο 

σχολείο 

Ολοκληρώνω 10 
δραστηριότητες. 

 

Θα παίξω στον 
υπολογιστή για 20 λεπτά 

 
 

 

         

         

         

 

 

 

2
η
 Φόρμα Αυτοκαταγραφής Countoons για Μανώλη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

 

 

Κάρτες Προετοιμασίας Σταμάτη 

 

 

Κάρτες Προετοιμασίας Μανώλη 


