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Περίληψη 

Τις τελευταίες δεκαετίες γίνεται προσπάθεια για την ανάπτυξη της ανεξαρτησίας των 

ατόμων με αναπηρίες. Όλο και περισσότερες μελέτες πραγματοποιούνται με στόχο 

την εκπαίδευση των ατόμων, ούτως ώστε να αποκτήσουν νέες δεξιότητες 

ανεξαρτησίας. Η ανεξαρτησία για τα άτομα με αναπηρία είναι μια περίπλοκη έννοια 

η οποία συνδέεται με το περιβάλλον που ζούνε, με την κοινωνική ευθύνη και με την 

υποστήριξη που τους παρέχεται. Για να μπορέσουν τα άτομα να αποκτήσουν 

δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης θα πρέπει να εκπαιδευτούν ανάλογα με τις 

δυνατότητες που έχει ο καθένας ξεχωριστά, με τις επιθυμίες του, με τις ήδη 

κατεκτημένες γνώσεις και δεξιότητες και την κατάλληλη εκπαιδευτική μέθοδο. Η 

μέθοδος διδασκαλίας που επιλέχθηκε για την παρούσα εργασία είναι η 

μοντελοποίηση. Πολλές έρευνες έχουν αναδείξει τη συγκεκριμένη μέθοδο ως πιο 

αποτελεσματική για τα άτομα με νοητική ή / και πολλαπλές αναπηρίες (Marcus & 

Wilder, 2009 · Conklin, 2015 · Gwilliam, 2011 · Phillips, 2014 · Corbett & Abdullah, 

2005 · Acar & Diken, 2012 · Berk, 2009). Πιο συγκεκριμένα αναφέρονται τρείς 

στρατηγικές αυτής της μεθόδου, η μοντελοποίηση μέσω βίντεο (video modeling), η 

αυτό-βιντεοσκόπηση (self video modeling) και η μοντελοποίηση με ζωντανό μοντέλο 

(in vivo). Από τις στρατηγικές αυτές αναφέρεται ότι τα άτομα που ανήκουν στο 

φάσμα του αυτισμού προτιμάνε τις στρατηγικές με τη χρήση του βίντεο.  

Η παρούσα έρευνα στοχεύει να εκτιμήσει ποια στρατηγική εκπαίδευσης  η 

μοντελοποίηση μέσω βίντεο (video modeling) ή η αυτό-βιντεοσκόπηση (self video 

modeling) είναι πιο αποδοτική για την εκμάθηση δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης 

στα άτομα με πολλαπλές αναπηρίες. Οι στρατηγικές αυτές αξιολογήθηκαν σε 

πρόγραμμα ανεξάρτητης διαβίωσης που εφαρμόστηκε στην Εταιρεία Σπαστικών 

Βορείου Ελλάδας (ΕΣΒΕ). Το δείγμα της έρευνας ήτανε δυο άτομα που κατοικούσαν 

στο  οικοτροφείο της. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν την ανάγκη για νέες έρευνες που θα 

έχουν μεγαλύτερο δείγμα ατόμων που θα εκπαιδεύονται σε ποικίλες δεξιότητες και 

θα έχουν ως απώτερο σκοπό την εκμάθηση δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης 

ανάλογα με τη στρατηγική που θα εμφανίζει την μεγαλύτερη απόδοση.  

 



 

2 
 

Λέξεις κλειδιά : μοντελοποίηση, ανεξάρτητη διαβίωση, μοντελοποίηση μέσω βίντεο, 

αυτό- βιντεοσκόπηση 

 

Abstract 

In recent decades there is an effort to develop the independence of persons with 

disabilities. More and more studies are conducted to educate people in order to gain 

new independence skills. The independence of people with disabilities is a complex 

concept that is associated with the living environment, social responsibility and 

support for them. To enable people to acquire independent living skills should be 

trained according to social networks, choice and control, environment and right 

support, knowledge skills and the appropriate educational method. The teaching 

method which selected for this work is modeling. Many studies have shown that this 

method is more effective for people with multiple disabilities. Specifically mentioned 

three strategies of this method, video modeling, self - video modeling and in vivo. 

From these strategies indicated that people who belong to the spectrum of autism 

prefer strategies with the use of video. 

This research aims to assess which training strategy video modeling or self-video 

modeling is more effective to learn independent living skills to people with multiple 

disabilities. These strategies were evaluated according to the independent living 

program. The participants were two people with multiple disabilities. 

The survey results highlight the need for new research that will contain more 

participants and are aimed to learn independent living skills depending on the strategy 

that will show the greatest result. 

Key words: modeling, independence living, video modeling, self-video modeling 

 



 

3 
 

Πρόλογος 

Η παρακάτω ερευνητική εργασία αναφέρεται στην εκπαιδευτική μέθοδο της 

μοντελοποίησης για την εκπαίδευση ενήλικων ατόμων με νοητική αναπηρία σε 

δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης. Η παρούσα ερευνητική εργασία μελετάει τις δύο 

στρατηγικές εκπαίδευσης της μοντελοποίησης, την μοντελοποίηση μέσω βίντεο 

(video modeling) και την αυτό- βιντεοσκόπηση (self-video modeling) ως προς 

απόδοσή τους στα άτομα με βαριά νοητική αναπηρία 

Η μέθοδος της μοντελοποίησης ενδείκνυται για την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

ανεξάρτητης διαβίωσης όπως παρατηρήθηκε από την βιβλιογραφία (Acar & Diken, 

2012). Επιπλέον επιλέχθηκε η συγκεκριμένη μέθοδος καθώς είναι μια εναλλακτική 

μορφή διδασκαλίας που είναι ευχάριστη για τους εκπαιδευόμενους και οδηγεί στην 

ταχύτερη γενίκευση των δεξιοτήτων (Marcus & Wilder, 2009 · Maione & Mirenda, 

2006).  

Το ερευνητικό πρόγραμμα βασίστηκε στην εκπαίδευση των ατόμων με 

νοητική αναπηρία σε δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης. Η ανεξάρτητη διαβίωση 

είναι ένας τομέας που απασχολεί την ειδική αγωγή καθώς στοχεύει         στον 

περιορισμό της εξάρτησης των ατόμων από τρίτους (Καραμπατζάκη, 2010). Μέσα 

από την ανεξαρτητοποίηση μπορούν να πετύχουν κοινωνική αποδοχή (ΑΠΣ-ΔΕΠΣΣ, 

2003
α
), βελτίωση της ποιότητας ζωής και ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της 

ψυχικής τους υγείας (Aldrige, 2010). 

Με την ολοκλήρωση της εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα όσους 

εργάζονται στην Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδας (ΕΣΒΕ) που ήταν πάντα 

πρόθυμοι να με στηρίξουν όποτε ζητούσα την βοήθειά τους. Επιπλέον θα ήθελα να 

ευχαριστήσω τους οικότροφους που συμμετείχαν στην υλοποίηση του προγράμματος. 

Χάρη στην πολύτιμη βοήθεια τους, στην εμπιστοσύνη που μου έδειξαν και στον 

χρόνο που διέθεσαν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί η παρούσα ερευνητική εργασία. 

Επιπλέον θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές του μεταπτυχιακού 

προγράμματος καθώς όλοι συνέβαλαν για να φτάσω στην ολοκλήρωση που 

προγράμματος και της διπλωματικής εργασίας. 

Ειδικότερα θα ήθελα να ευχαριστήσω την επιβλέπουσα της εργασίας 

Λευκοθέα Καρτασίδου για την καθοδήγησή της, τις υποδείξεις , τις συμβουλές της, 

για όλα όσα έμαθα από την ίδια κατά την διάρκεια της διπλωματικής εργασίας. 
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Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φίλους και ειδικότερα τον Διογένη 

Μπαμπουκάρδο και την Λίνα Γίδαρη για την ψυχολογική υποστήριξή και τις γνώσεις 

τους που δέχτηκαν να μοιραστούν μαζί μου, τους συγγενείς μου για την ψυχολογική 

υποστήριξη και για την προσφορά τους σε υλικά αγαθά όποτε τα χρειάστηκα κατά 

την διάρκεια της ερευνητικής αυτής εργασίας. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα τελευταία 20 χρόνια έχει σημειωθεί μεγάλη άνοδος των ποσοστών των 

παιδιών που έχουν διαγνωσθεί με κινητική ή /και νοητική αναπηρία (Bucalos, 2013). 

Πιο συγκεκριμένα έρευνες αναφέρουν πως στις Η.Π.Α. 1 στα 110 παιδιά που 

γεννιούνται ανήκει στο φάσμα του αυτισμού (Gwilliam, 2011).  

Τα άτομα με αναπηρία συχνά δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν μόνα τους στις 

καθημερινές δραστηριότητες και έτσι απαιτείται να έχουν υποστήριξη από τρίτους 

(Taleporos, Craig, Brown, McNamara & Forbes, 2013). Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι 

θα πρέπει να τους στερηθεί το δικαίωμα να είναι ανεξάρτητοι σε άλλους τομείς, 

ανάλογα με τις δυνατότητες και τις επιθυμίες τους (Wolf & Ioannou, 2013 · Sowers 

& Powers, 1995).  

Η διδακτική μέθοδος της μοντελοποίησης (modeling) διευκολύνει τα άτομα 

με αναπηρία στην εκπαίδευση μιας νέας δεξιότητας (Walton & Ingersoll, 2013 · 

McNiff, 2015 · Nikopoulos & Keenan, 2003 · Marcus & Wilder, 2009 · Maione & 

Mirenda, 2006 · Acar & Diken, 2012). Η εν λόγω μέθοδος χρησιμοποιήθηκε για 

πρώτη φορά πριν από 40 χρόνια (Bellini & Akoullian, 2007 · Berk, 2009). Επιπλέον η 

συγκεκριμένη μέθοδος διδασκαλίας επιφέρει θετικά αποτελέσματα ως προς την 

εκμάθηση δεξιοτήτων στα άτομα με αναπηρίες, στα άτομα που ανήκουν στο φάσμα 

του αυτισμού, σε αυτά που αρνούνται από προσωπική τους επιλογή να μιλήσουν 

(Phillips, 2014), σε αυτά με περιορισμένη ικανότητα κατανόησης λεκτικών 

περιγραφών καθώς και για άτομα  με μειωμένες ακουστικές ικανότητες (Maione & 

Mirenda, 2006).  

Οι στρατηγικές μοντελοποίησης που υπάρχουνε είναι τρείς (Acar & Abdullah, 

2005): 

1. Η μοντελοποίηση μέσω βίντεο (video modeling) 

2. Η μοντελοποίηση της αυτό – βιντεοσκόπησης (self video modeling)  

3. Η μοντελοποίηση με ζωντανό μοντέλο (in vivo).  

Η μοντελοποίηση με τη χρήση του βίντεο σύμφωνα με τον Buggey (2011) 

οδηγεί στην ταχύτερη γενίκευση της ζητούμενης συμπεριφοράς- δεξιότητας από ότι 

όταν ο εκπαιδευόμενος παρακολουθεί άλλους ανθρώπους να παίζουν ζωντανά ρόλους 

(Ware, 2012).  

Σύμφωνα με έρευνες η διδασκαλία με τη μοντελοποίηση μέσω βίντεο (video 

modeling) οδηγεί στην ανάπτυξη και στη γενίκευση πολλών δεξιοτήτων. Οι 
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δεξιότητες αυτές είναι μαθηματικές (Burton, Anderson, Prater & Dyshes, 2013), 

κοινωνικές (Plavnick, Kaid & MacFarland, 2015), δεξιότητες στην χρήση τουαλέτας 

(Ardic & Cavkaytar, 2014), παιχνιδιού (Nikopoulos & Keenan, 2003), αθλητικές 

δεξιότητες (Buck, Hutchinson, Winter & Thompson, 2016), γλώσσας και 

επικοινωνίας όπως και λειτουργικές δεξιότητες που σχετίζονται με τις δεξιότητες 

ανεξάρτητης διαβίωσης και φροντίδας του εαυτού του (Acar & Diken, 2012).  

Η στρατηγική της μοντελοποίησης μέσω βίντεο (video modeling) και της 

αυτό- βιντεοσκόπησης (self video modeling) είναι πιο αποδοτικές καθώς δίνουν τη 

δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να παρακολουθούν το βίντεο όποια στιγμή 

θέλουν (Marcus & Wilder, 2009 ·Walton & Ingersoll, 2012 · (Nikopoulos & Keenan, 

2003 · Maione & Mirenda, 2006 · Acar & Diken, 2012). Επιπλέον ο εκπαιδευόμενος 

παρακολουθεί σταθερά και με τον ίδιο τρόπο κάθε φορά την επίτευξη της δεξιότητας- 

συμπεριφοράς (LeBlanc, Coates, Daneshvar, Charlop- Christy, Morris & Lancaster, 

2003). Τέλος έχει ισχυρή επίδραση στον συναισθηματικό και νοητικό τομέα καθώς 

κατά την παρακολούθηση ενός βίντεο δημιουργούνται ποικίλα συναισθήματα όπως 

χαράς, λύπης, θυμού, κούρασης, αγάπης, ενθουσιασμού και ηρεμίας (Berk, 2009).  

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι ο έλεγχος της απόδοσης της 

μοντελοποίησης. Η εργασία αποσκοπεί στον εντοπισμό της στρατηγικής διδασκαλίας 

της μοντελοποίησης που είναι πιο αποδοτική για την εκμάθηση δεξιοτήτων 

ανεξάρτητης διαβίωσης. Η έρευνα θα εστιάσει ανάμεσα στις δύο στρατηγικές με την 

χρήση της προβολής βίντεο. Την προβολή του βίντεο (video modeling) που θα 

πρωταγωνιστεί κάποιος τρίτος και την προβολή του βίντεο που θα πρωταγωνιστεί ο 

ίδιος ο εκπαιδευόμενος (self video modeling). 

Η εργασία που ακολουθεί περιλαμβάνει πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο 

γίνεται λόγος στους όρους που χρησιμοποιούνται για την ανεξάρτητη διαβίωση, στη 

λειτουργικότητά, στους παράγοντες που δυσχεραίνουν την ανάπτυξή της  και στον 

τρόπο επίτευξής της. Το δεύτερο κεφάλαιο εστιάζει στη διδασκαλία των δεξιοτήτων 

ανεξάρτητης διαβίωσης. Μελετάει τις μεθόδους διδασκαλίας και καταλήγει στην 

μέθοδο και στις στρατηγικές που θα ακολουθήσουν για την διεκπεραίωση της 

έρευνας. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται η μεθοδολογία της έρευνας και τα στάδιά 

της αναλυτικά. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρατίθενται αναλυτικά τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν από την έρευνα και δίνονται και οι αντίστοιχες στατιστικές αναλύσεις. 

Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την 

έρευνα σχετικά με τα ερευνητικά ερωτήματα και τον σκοπό της, γίνεται  ένας 
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απολογισμός της έρευνας και τέλος υπάρχουν προτάσεις για μελλοντική ερευνητική 

μελέτη. Τέλος υπάρχουν οι βιβλιογραφικές αναφορές και τα παραρτήματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 

ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 

 

1.1  Η έννοια της ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με πολλαπλές 

αναπηρίες 

Το περιβάλλον μέσα στο οποίο τα άτομα αναπτύσσονται παίζει τον πιο σημαντικό 

ρόλο για την πορεία της ζωής τους (Wehmeyer & Bolding, 1999 · Luckasson, 

Borthwick-Duffy, Buntinx, Coulter, Craig, Reeve, Schalock, Snell, Spitalnik, Spreat, 

Tasse, 2002). Το περιβάλλον θα πρέπει να είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να 

αποβλέπει στην κοινωνική ένταξη των ατόμων, την ενίσχυση της επιλογής, να 

ενθαρρύνει τα άτομα να γίνουν πιο παραγωγικά, να ενισχύει τον σεβασμό, την 

συμμετοχή των ατόμων στα κοινά και να αυξάνει και την ανεξαρτησία τους 

(Wehmeyer & Bolding, 1999). Τα άτομα με αναπηρία έρχονται καθημερινά 

αντιμέτωπα με δύσκολες καταστάσεις τις οποίες δεν αντιλαμβάνονται τα υγιή άτομα. 

Ειδικότερα τα ενήλικα άτομα με αναπηρίες είναι τα πιο ευάλωτα. Σύμφωνα με την 

Πολυχρονοπούλου (2003) τα άτομα με αναπηρία είναι αποκλεισμένα από την 

κοινωνία. Σε ακόμα πιο βεβαρημένη θέση είναι οι ενήλικες με αναπηρία καθώς 

αντιμετωπίζουν τους περισσότερους περιορισμούς στην αυτονομία τους. Κατά τον 

Αldridge (2010) η ανεξαρτησία των ατόμων ενισχύει την αυτοπεποίθηση τους και την 

ψυχική τους υγεία.  

Σύμφωνα με τους Tablot και Connolly (2010) η ανεξαρτησία του καθενός αφορά 

την προσωπική του δύναμη και τον αυτό-έλεγχο της ζωής του και όχι να δρα χωρίς 

καμία εξωτερική βοήθεια.   

Με τον όρο ανεξάρτητο ορίζουμε αυτόν που λειτουργεί χωρίς να επηρεάζεται από 

εξωτερικούς παράγοντες - παρεμβάσεις (Γαβριηλίδου, Αλεξοπούλου & Αγγελάκος, 

2007). 

Η λέξη ανεξαρτησία προέρχεται από το στερητικό αν και από την εξάρτηση, 

δηλαδή ορίζει την απουσία των εξαρτήσεων 

(https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BE%CE%B1%

CF%81%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1). 

Το σπίτι ως χώρος, η συνοικία, η κοινωνία, ο τόπος, η χώρα που μένουν τα άτομα 

με αναπηρίες , το γενικότερο σύνολο τους περιβάλλει παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο για 

https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
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την ανάπτυξη των δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης (Aldridge, 2010). Στόχος της 

ενίσχυσης της αυτονομίας των ατόμων και της ανεξάρτητης διαβίωσης είναι η 

βελτίωση της ποιότητας ζωής για την επίτευξη της ανεξαρτησίας τους. Επιπλέον 

στόχος της ανεξάρτητης διαβίωσης είναι να δώσει την ευκαιρία στα άτομα να 

πετύχουν εξατομικευμένα τα καλύτερα αποτελέσματα που θα τους οδηγήσουν σε 

συνθήκες όπου θα ορίζουν και θα κατευθύνουν μόνοι τους τις ζωές τους. Για να 

πετύχουν αυτό θα πρέπει να τους προσφερθεί η κατάλληλη υποστήριξη (Tablot & 

Connolly, 2010 · Chirkov, Ryan, Kim & Kaplan, 2003).   

Οι τομείς που μπορούν να αναπτύξουν ανεξαρτησία τα άτομα είναι οι εξής 

(Aldridge, 2010 · Petry, Maes & Vlaskamp, 2005) : 

 Στέγαση 

 Εργασία 

 Επικοινωνία 

 Χρήση μεταφορικών μέσων 

 Πρόσβαση σε πληροφορίες 

 Κοινωνικές σχέσεις και αλληλεπίδραση 

 φροντίδα του εαυτού τους– υγιεινή 

 Διαχείριση χρημάτων 

Για να επέλθει η ανάπτυξη της ανεξαρτησίας των ατόμων θα πρέπει αναπτυχθούν οι 

κατάλληλες δεξιότητες (Aldridge, 2010 · Wehmeyer & Bolding, 1999).  

 

1.2 Δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης 

Η μάθηση δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης συμβάλει στην ποιότητα ζωής και 

στην αυτονομία των ατόμων (Καραμπατζάκη, 2010). Ανάλογα με τις επιδόσεις τους 

σε αυτές κρίνεται το μέλλον τους για την αποδοχή και ένταξη στο κοινωνικό σύνολο 

ή την περιθωριοποίηση τους (Πολυχρονοπούλου, 2001).   

Προτεραιότητα στη μάθηση και στην εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρίες είναι 

η ανεξαρτητοποίησή τους στις δεξιότητες φροντίδας του εαυτού του και οικιακής 

ζωής. Οι δύο αυτές δεξιότητες οδηγούν στην κατάλληλη κοινωνική συμπεριφορά και 

κατά συνέπεια στην αποδοχή του ατόμου στην κοινωνία (ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ, 2003 
α
). 

Επιπλέον με την ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων επιτυγχάνουμε την αύξηση της 

αυτοπεποίθησης του ατόμου, την συμμετοχή του στα κοινά και την ανάπτυξη της 

προσωπικής υπευθυνότητας (Ozkan & Cavkaytar, 2009).  
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Για να μπορέσει ένα άτομο να αποκτήσει δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης θα 

πρέπει πρώτα να έχει κατακτήσει δεξιότητες λειτουργικές, γνωστικές, κινητικές, 

φροντίδας του εαυτού του και να είναι σε θέση να γνωρίζει πότε και με ποιον τρόπο 

θα υποστηρίξει τον εαυτό του (Wagner, Marder, Blackorby, Cameto, Newman, 

Levine& Davies-Mercier, 2003). Επιπλέον η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή 

επιδρά θετικά στην ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων (Davie, Stock & Wehmeyer, 

2001). 

Οι δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες. Στις 

δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης, στις κοινωνικές, στις επαγγελματικές και στις 

δεξιότητες που σχετίζονται με την κοινότητα (Σούλης, Φωτιάδου & Χριστοδούλου, 

2014).   

Πιο συγκεκριμένα για να μπορέσει να είναι ανεξάρτητο ένα άτομο θα πρέπει να 

έχει κατακτήσει τις εξής δεξιότητες (Aldridge,2010): 

 Σίτισης (να είναι σε θέση να επιλέξει το φαγητό του και να πιεί αυτό 

που θέλει, μαγειρική, να τρώει από εστιατόρια) 

 Προσωπικής υγιεινής και χρήσης τουαλέτας 

 Μετακίνησης με τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή μόνος του 

 Διαχείρισης ελεύθερου χρόνου και ξεκούρασης 

 Επικοινωνίας (να διαβάζει, να γράφει, να μιλήσει, να γνωρίζει 

εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας, να έχει αντίληψη- κατανόηση, να 

χρησιμοποιεί το τηλέφωνο ή/και υπολογιστή,) 

 Έκφρασης (να λέει πως νοιώθει και τι θέλει) 

 Κοινωνικές (να έχει καλές σχέσεις με τους άλλους, γείτονες, 

συναδέλφους, φίλους, συγγενής, να γίνει γονιός) 

 Διαχείρισης χρημάτων, πληρωμές λογαριασμών, πραγματοποίησης 

αγορών  

 Χρήσης ΑΤΜ 

 Διαχείρισης σπιτιού (σκούπισμα, σφουγγάρισμα, χρήση πλυντηρίων, 

οργάνωση) 

 Συμμετοχής στα κοινά, εγγραφή σε ομάδες πολιτιστικές ή 

θρησκευτικές 

 Εργασίας (να γνωρίζει ένα αντικείμενο εργασίας, να θέλει να 

αποκτήσει νέες γνώσεις) 

Επίσης όπως αναφέρουν οι Hunter & Hunar (1981) άλλες δεξιότητες είναι:  
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 Επίτευξης καλής υγείας 

 Κατανόησης ατομικών δικαιωμάτων 

 Γνώσης των συνθηκών του κίνδυνου, επιπτώσεις χρήσης αλκοόλ, 

ναρκωτικών, βίας  

 Κατανόησης σεξουαλικότητας 

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι τα άτομα με αναπηρίες δυσκολεύονται να 

κατακτήσουν όλες αυτές τις δεξιότητες και συχνά ζητάνε υποστήριξη από τρίτους. Το 

γεγονός αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούνε ανεξαρτητοποιηθούν σε κάποιους τομείς 

(Wolf & Ioannou, 2013). 

 

1.3  Περιορισμοί της ανεξάρτητης διαβίωσης και τρόποι αντιμετώπισης τους  

Τα τελευταία χρόνια η προοπτική ότι τα άτομα με αναπηρίες πρέπει να ζούνε 

ανεξάρτητα υιοθετείται από όλο και περισσότερους (Wagner et al., 2003). Παρόλα 

αυτά στην Ελλάδα η ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρίες είναι σε αρχικό 

στάδιο. Οι προσπάθειες που γίνονται για να ενταχθούν τα άτομα με αναπηρίες στην 

κοινωνία είναι μεμονωμένες. Για παράδειγμα υπάρχουν στέγες υποστηριζόμενης 

διαβίωσης όπως η Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδας (ΕΣΒΕ), το Κέντρο 

Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης και Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με 

αναπηρίες «ο  Σωτήρ» κλπ όπου εκεί μπορούν να φιλοξενηθούν τα άτομα με 

αναπηρίες σε δικά τους διαμερίσματα (ANED, 2009
a
 · ANED, 2009 

b
). 

Πολλοί από αυτούς τους χώρους έχουν δημιουργηθεί από πρωτοβουλίες γονέων. 

Υπάρχουν όμως και γονείς που είναι αντίθετοι σε αυτές τις κινήσεις. Κάποιοι γονείς 

νοιώθουν ότι αν αφήσουν τα παιδιά τους να μείνουν μακριά από το σπίτι τους είναι 

σαν να τα εγκαταλείπουνε και αυτό τους δημιουργεί ενοχές (Takamine, 2003).  

Ένας επιπλέον λόγος είναι ότι τα άτομα με αναπηρίες θεωρούνται από την 

κοινωνία ως άτομα εξαρτημένα και χρειάζονται βοήθεια. Συνεπώς δεν έχουν καμιά 

προσδοκία από αυτούς (Aldridge 2010).  

Τέλος επειδή η κοινωνία δεν είναι ικανή να δώσει έναν χρήσιμο ρόλο στα άτομα 

με αναπηρίες, δεν τους δίνει ευκαιρίες για να μπορέσουν να υπάρξουν ανεξάρτητοι σε 

αυτή. Έτσι αυτό που επιδιώκει η κοινωνία είναι να αναπτύξουν κάποια από τα άτομα 

αυτά μερικές δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης (Aldridge, 2010). 

Για να μπορέσουν τα άτομα με αναπηρίες να μειώσουν τους περιορισμούς που 

αντιμετωπίζουν θα πρέπει να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής τους (Stancliffe, 1999). 

Η ποιότητα ζωής είναι αλληλένδετη με τον αυτοπροσδιορισμό του ατόμου (Argan & 
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Wehmeyer, 2000). Έχει παρατηρηθεί ότι ο αυτοπροσδιορισμός μπορεί να επιτευχθεί 

μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα. Για την επιτυχία των προγραμμάτων αυτών 

παίζουν σημαντικό ρόλο οι μέθοδοι διδασκαλίας που θα ακολουθήσει ο 

εκπαιδευτικός, οι στρατηγικές διδασκαλίας και η  επιπλέον κατάρτιση  που έχει 

αποκτήσει ο εκπαιδευτικός για το συγκεκριμένο θέμα (Καρτασίδου, 2007). Για να 

μπορέσουν τα άτομα με αναπηρίες να κατακτήσουν δεξιότητες ανεξάρτητης 

διαβίωσης θα πρέπει τα προγράμματα εκπαίδευσης να έχουν πετύχει μια ομαλή 

μετάβαση στην ενήλικη ζωή και ένα καλό επίπεδο ζωής (Καρτασίδου, 2007). Εκτός 

από τον αυτοπροσδιορισμό υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που είναι συνδεδεμένοι 

με την ποιότητα ζωής. Οι παράγοντες αυτοί είναι οι εξής (Fitzgerald, 2010): 

1. Η κοινωνική ένταξη 

2. Η προσωπική ανάπτυξη 

3. Οι διαπροσωπικές σχέσεις 

4. Τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 

5. Η συναισθηματική ευεξία 

6. Η υλική ευημερία 

7. Η φυσική ευεξία 

Επιπλέον για να είναι λειτουργικά τα άτομα με αναπηρίες μέσα στην κοινωνία θα 

πρέπει να διαμορφωθεί το περιβάλλον που αναπτύσσονται κατάλληλα και ανάλογα 

με τις δυνατότητές τους (Schalock, Luckasson, Shogren, Borthwick – Duffy, Bradley, 

Buntinx, Coulter, Craig, Gomez, Lachepelle, Reeve, Snell, Spreat, Tasse, Thompson, 

Verdugo· Wehmeyer & Yeager, 2007). Το περιβάλλον θα πρέπει να ενισχύει την 

ανεξαρτησία του ατόμου και την παραγωγικότητά του, να το εντάσσει στην κοινωνία 

ως ενεργό μέλλος και να ενισχύσει τις επιλογές του (Wehmyer & Bolding, 1999).  

Τα άτομα με αναπηρίες χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη για να 

εκπαιδευτούν σε δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης. Το βασικό είναι να υπάρχουν 

ρεαλιστικές προσδοκίες και ρεαλιστικοί στόχοι 

https://www.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/17359/intellectual-disability-

promoting-daily-skills-adults.pdf . 

 Η εκπαίδευση των ατόμων σε δεξιότητες αυτό- εξυπηρέτησης οδηγούνε στην 

ανεξαρτησία τους (Davies, Stock, Holloway & Wehmeyer, 2010). Η εκπαίδευση των 

ατόμων θα πρέπει να γίνεται σταδιακά, με συγκεκριμένα βήματα που θα ακολουθούν 

για την επίτευξη της δεξιότητας-στόχου. Επιπλέον για την επίτευξη του 

https://www.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/17359/intellectual-disability-promoting-daily-skills-adults.pdf
https://www.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/17359/intellectual-disability-promoting-daily-skills-adults.pdf
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εκπαιδευτικού στόχου είναι απαραίτητη η ανατροφοδότηση σχετικά με την πρόοδο 

του ατόμου και η συνεχής εκπαίδευσή του (Copeland & Hughes, 2002). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 

 

2.1 Μέθοδοι και στρατηγικές εκπαίδευσης των ατόμων με πολλαπλές αναπηρίες 

 Όπως προαναφέρθηκε το περιβάλλον που θα πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση 

του ατόμου παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και θα πρέπει να είναι ανάλογο με τις 

ανάγκες, τις ικανότητες και τον στόχο του εκάστοτε μαθητή (Best, Heller & Bigge, 

2009). Εξίσου σημαντικό ρόλο παίζει και η μέθοδος που θα ακολουθήσει ο 

εκπαιδευτικός. Συνεπώς το κύριο ερώτημα που προκύπτει για κάθε εκπαιδευτικό δεν 

είναι «τι θα διδάξω», αλλά «πώς θα το διδάξω» (Whitlock, Fineburg, Freeman & 

Smith, 2005). 

 Σύμφωνα με τον Ford (2013) η μέθοδος της θετικής ενίσχυσης ενθαρρύνει τον 

εκπαιδευόμενο για να πετύχει τον στόχο του και εξασφαλίζει καλή συνεργασία 

μεταξύ του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευομένου. Επιπλέον η διαφοροποιημένη 

διδασκαλία δίνει κίνητρα στον εκπαιδευόμενο να πετύχει τον στόχο του μέσα από την 

ενεργό συμμετοχή του, την σύνδεσή με την καθημερινότητα, την σχέση μεταξύ του 

εκπαιδευτικού και του εκπαιδευομένου, την εμπειρία του εκπαιδευτικού και τις 

επαναλήψεις (Ford, 2013).  

 Μια άλλη μέθοδος διδασκαλίας είναι η επιβράβευση της συμπεριφοράς 

(Copeland & Hyghes, 2002). Η μέθοδος αυτή δίνει βαρύτητα στην θετική 

συμπεριφορά του παιδιού. Στοχεύει στην εκπαίδευση του ατόμου μέσα από την 

θετική ενίσχυση. Για την επιτυχία αυτής της μεθόδου θα πρέπει να γίνει άμεσα η 

επιβράβευση του ατόμου και να είναι επαναλαμβανόμενη. Επιπροσθέτως θα πρέπει 

να γίνεται κατανοητό στον μαθητή  γιατί λαμβάνει την επιβράβευση, για ποια 

συμπεριφορά του και επιπλέον  η επιβράβευσή του οφείλει να είναι συγκεκριμένη 

(Copeland & Hyghes, 2002). 

 Η ομαδοσυνεργατική μάθηση είναι μια μέθοδος που ενθαρρύνει τους μαθητές 

για να συνεργαστούν με κάποιο άλλο άτομο έτσι ώστε να επιτύχουν την επίλυση του 

επίλυση του προβλήματος (Ματσαγκούρας, 2000). Η συνεργασία μπορεί να είναι και 

ανάμεσα στον μαθητή και στον εκπαιδευτικό που είναι πιο έμπειρος και μπορεί να 

καθοδηγήσει τον μαθητή (Vygotsky, 1997).  
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 Η ανάλυση έργου και η άμεση διδασκαλία είναι μια ακόμη μέθοδος 

διδασκαλίας (Παντελιάδου & Πατσιοδήμου, 2007). Με αυτήν ο εκπαιδευτικός 

καθορίζει το αντικείμενο της μάθησης και το διαιρεί σε επιμέρους τμήματα. 

Βάζοντάς τα σε μια σειρά εκτέλεσης το καθένα και με την κατάλληλη στρατηγική 

εκπαίδευσης, ο εκπαιδευτικός είναι σε θέση να προσδιορίζει με ακρίβεια τι πρέπει να 

κάνει ο μαθητής για να πετύχει την συμπεριφορά-στόχο (Τριλιανός, 2003).  

 Μια άλλη μέθοδος είναι αυτή της μοντελοποίησης (Davis, Florian, Ainscow, 

Dyson, Farrell, Hick, Humphrey, Jenkins, Kaplan, Palmer, Parkinson, Polat, Reason, 

Byers, Dee, Kershner, Rouse, 2004). Η μέθοδος αυτή είναι κατάλληλη για άτομα με 

πολλαπλές αναπηρίες και αυτισμό καθώς τα παροτρύνει να μιμηθούν συμπεριφορές 

(Wilson, 2013). Με την μέθοδο της μοντελοποίησης το άτομο καλείται να 

παρακολουθήσει και να επαναλάβει μια συμπεριφορά – δραστηριότητα (Kimball, 

Kinney, Taylor & Stromer, 2004). Η μέθοδος αυτή συνδέεται με την χρήση της 

τεχνολογίας καθώς οι δυο από τις τρείς στρατηγικές της στηρίζονται στην 

παρακολούθηση βίντεο (Walton & Ingersoll, 2012). 

 Η χρήση της τεχνολογίας μπορεί να επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην 

εκπαίδευση. Παρόλο που υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη στην τεχνολογία για οικιακή 

χρήση, δεν είναι σύνηθες να χρησιμοποιείται και για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

Υπάρχουν πολλά ηλεκτρονικά εργαλεία, όπως οι φορητοί υπολογιστές, tablets, i 

Pads, τηλεόραση κλπ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση των 

ατόμων με αναπηρίες και να τους οδηγήσουν στην γενίκευση της γνώσης (Ganz, 

Boles, Goodwyn & Flores, 2014 · Burton, et al., 2013). 

 Χάρη στην χρήση της τεχνολογίας έχουμε και τις διαλέξεις μέσω βίντεο 

(video lectures). Στην μέθοδο αυτή ο εκπαιδευτικός βιντεοσκοπεί τις διαλέξεις την 

ώρα που βρίσκεται στην αίθουσα και μετά το τέλος τους, δίνει στους μαθητές το 

μαγνητοσκοπημένο υλικό. Με την μέθοδο αυτή δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές 

να επαναλάβουν το μάθημα όσες φορές χρειαστεί για να το κατανοήσουν (Brecht & 

Ogilby, 2008).  

 Όπως αναφέρεται από τον Σούλη και συν. (2014) στις σύγχρονες μεθόδους 

διδασκαλίας συμπεριλαμβάνονται και τα παιχνίδια ρόλων και θεατρικό παιχνίδι 

(Κανίδης, 2005). Το θεατρικό παιχνίδι είναι ένα μέσο που οδηγεί στην γενίκευση 

δεξιοτήτων μέσα από μια ευχάριστη διαδικασία. Θεωρείται μια από τις πιο 

διαδεδομένες εκπαιδευτικές μεθόδους. Είναι ένας τρόπος εκπαίδευσης μέσα από το 

θέατρο χωρίς όμως να αποβλέπει στην παρουσίαση κάποιου θεατρικού έργου. 
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Συμβάλει στην κοινωνική ένταξη των μαθητών με αναπηρίες και στην βελτίωση της 

επικοινωνίας (Σούλης και συν., 2014).  

Οι  εκπαιδευτικές επισκέψεις και συνεντεύξεις με ειδικούς επιστήμονες 

ανήκουν και αυτές στην κατηγορία των εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας (Illich, 

1971). Μέσα από αυτές δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές για ενεργητική μάθηση 

και άμεση επικοινωνία με εξειδικευμένα άτομα ανάλογα με το θέμα της επίσκεψης.   

  Η μίμηση προτύπου είναι μια εκπαιδευτική μέθοδος που στηρίζεται στην 

παρατήρηση. Οι εκπαιδευόμενοι παρατηρούνε και καλούνται να επαναλάβουν την 

δραστηριότητα που είδανε. Ως πρότυπα παρατήρησης μπορούν να είναι συνομήλικοι 

τους, δάσκαλοι, γονείς κλπ (Καλαντζή- Αζίζη & Ζαφειροπούλου, 2005 · Sansosti & 

Powell- Smith, 2008). 

Τέλος οι κοινωνικές ιστορίες (social stories) είναι μια μέθοδος όπου μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με γραπτή έκφραση ή με προφορική. Αυτή η μέθοδος μπορεί να 

αναφέρεται σε ποικίλες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, δεξιότητες, συμπεριφορές, 

καταστάσεις, συναισθήματα, σκέψεις ή και έννοιες (Sansosti & Powell - Smith, 

2008). 

 Στην παρούσα εργασία η μέθοδος που επιλέχθηκε για την υλοποίηση της 

έρευνας είναι η μέθοδος της μοντελοποίησης με τη χρήση του βίντεο (video 

modeling). Επιπλέον για την αντιμετώπιση λάθους επιλέχθηκε η τεχνική 

αντιμετώπισης λάθους που προτείνει ο Corbett (2003). Σύμφωνα με αυτήν όταν το 

εκπαιδευόμενο άτομο δίνει μια λάθος απάντηση τότε συζητάμε μαζί του για το λάθος 

του και το προτρέπουμε για να το εντοπίσει μόνο του. Αν το εντοπίσει τότε του 

δίνεται θετική ενίσχυση και συνεχίζουμε, αν δεν μπορέσει να το εντοπίσει τότε το 

συμβουλεύουμε για μπορέσει να αντιληφθεί το λάθος του (Corbett, 2003). 

 

2.2 Μέθοδος μοντελοποίησης (modeling) 

 Η μάθηση σύμφωνα με τον Bandura μπορεί να προκύψει μέσα από την 

παρατήρηση και την μίμηση κάποιου πρότυπου. Το άτομο δηλαδή μπορεί να μάθει 

είτε με την άμεση παρατήρηση και την μίμηση κάποιου πρότυπου είτε από την 

έμμεση εμπειρία που μπορεί να αποκτήσει κάποιος παρατηρώντας ένα τηλεοπτικό 

πρότυπο και τις συνέπειές που ακολουθούν (Τριλιανός, 2003). 

 Η μέθοδος της μοντελοποίησης (modeling) στηρίζεται στην παρατήρηση και 

την μίμηση του προτύπου που οδηγεί στην εκμάθηση δεξιοτήτων (Corbett, 2003 · 

Bandura 1971 · LeBlanc et al., 2003 · Corbett  & Abdullah, 2005). Οι δεξιότητες 
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αυτές μπορούν να είναι δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης (Wilson, 2012), 

κοινωνικές (Walton & Ingersoll, 2012), γλωσσικές, παιχνιδιού, ακαδημαϊκές, 

συναισθηματικές, συμπεριφοράς, συζήτησης, επικοινωνίας, αγοράς προϊόντων, 

φροντίδας του εαυτού τους, καθημερινής ζωής (Corbett & Abdullah, 2005 · LeBlanc 

et al., 2003 · Acar & Diken, 2012), χρήσης τουαλέτας, υγιεινής (LeBlanc et al., 2003 · 

Ardic & Cavkayatar, 2014), γυμναστικής (Boyer, 2008 · Buck, 2016), μαθηματικές 

δεξιότητες (Burton et al., 2013). Ο εκπαιδευόμενος παρακολουθεί ένα μοντέλο- 

πρότυπο και στην συνέχεια καλείται να μιμηθεί την συμπεριφορά (Gwilliam, 2011).  

 Για να μπορέσει να πετύχει τον στόχο του θα πρέπει να δοθεί μεγάλη 

βαρύτητα στους παράγοντες που τον οδηγούν στην μάθηση δεξιοτήτων. Οι 

παράγοντες αυτοί είναι οι εξής (Diorio, 2015): 

 Η προσοχή 

 Η απομνημόνευση 

 Η επανάληψη συμπεριφοράς από τον εκπαιδευόμενο 

 Η Ενίσχυση- κίνητρο 

Η εν λόγω μέθοδος διδασκαλίας θεωρείται αποτελεσματική για τα άτομα με 

διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού καθώς δεν τους επιβάλλεται να έρθουν σε 

επαφή με άλλους ανθρώπους (Bellini & Akullian, 2007). Επιπλέον επιφέρει θετικά 

αποτελέσματα και στα άτομα που αρνούνται από προσωπική τους επιλογή να 

μιλήσουν (Phillips, 2014). Ένα ακόμα πλεονέκτημα της είναι ότι η γενίκευση των 

δεξιοτήτων επιτυγχάνεται σύντομο χρονικό διάστημα (Marcus & Wilder, 2009). 

Τέλος θα πρέπει να τονιστεί ότι ενδείκνυται για περιπτώσεις εξατομικευμένης 

εκπαίδευσης (Wilson, 2012). 

 

2.3 Στρατηγικές της μεθόδου μοντελοποίησης 

Οι στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για την μέθοδο αυτή είναι τρείς (Conklin, 

2015 · Marcus & Wilder, 2009): 

 Μοντελοποίηση μέσω βίντεο (video modeling) 

 Μοντελοποίηση με αυτό- βιντεοσκόπηση (self- video modeling) 

 Μοντελοποίηση με ζωντανό μοντέλο (in vivo) 

Στην πρώτη περίπτωση, στην μοντελοποίηση μέσω βίντεο (video modeling) ο 

εκπαιδευόμενος καλείται να παρακολουθήσει ένα βίντεο και εν συνεχεία του ζητείται 

να πραγματοποιήσει όμοιες συμπεριφορές (Plavnick et al., 2015). Το βίντεο που 

παρακολουθεί ο εκπαιδευόμενος δεν θα πρέπει να είναι μεγάλης διάρκειας ειδικά 
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όταν το προβάλουμε σε άτομα με νοητική αναπηρία. Η στρατηγική αυτή πέρα από το 

χαμηλό κόστος που έχει και που μπορεί να θεωρηθεί μεγάλο προτέρημά της, μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Επιπλέον ο 

εκπαιδευόμενος μπορεί να παρακολουθεί την δεξιότητα στο βίντεο όσες φορές θέλει 

και όσο συχνά επιθυμεί ο ίδιος. Ένα ακόμη θετικό στοιχείο της είναι ότι είναι ένας 

σταθερός τρόπος εκμάθησης στον οποίο βλέπουνε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα 

να εκτελείτε με συγκεκριμένο τρόπο (Marcus & Wilder, 2009). Στο σημείο αυτό θα 

πρέπει να επισημανθεί ότι το άτομο προς μίμηση που πρωταγωνιστεί στο βίντεο θα 

πρέπει να είναι όμοιο με το άτομο που θα παρακολουθήσει το βίντεο (Plavnick et al., 

2015 · Marcus & Wilder, 2009 · Corbett & Abdullah, 2005 · Bellini & Akullian, 

2007). Επιπλέον θα πρέπει το βίντεο να είναι ανάλογο με τις προτιμήσεις και τις 

ικανότητες του ατόμου που θα το δει (Wilson, 2012). 

  Η στρατηγική αυτή  χρησιμοποιείται για την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων ή για 

την βελτίωση λειτουργίας δεξιοτήτων που κατέχουν ήδη οι εκπαιδευόμενοι 

(Nikopoulos & Keenan, 2003). Οι τεχνικές που μπορεί να υλοποιηθεί είναι δυο. Η 

πρώτη είναι αυτή της θετικής συμπεριφοράς (positive examples). Το εκπαιδευόμενο 

άτομο παρακολουθεί ένα βίντεο όπου προβάλλεται η συμπεριφορά και ο τρόπος με 

τον οποίον πρέπει να την επαναλάβει. Η δεύτερη τεχνική της είναι αυτή όπου ζητάει 

τη γνώμη του εκπαιδευόμενου (point of view). Το εκπαιδευόμενο άτομο 

παρακολουθεί μια συμπεριφορά – στόχο να εξελίσσεται στην οθόνη του υπολογιστή 

ή της τηλεοράσεως και στην συνέχεια του θέτονται ερωτήσεις σχετικά με αυτό που 

είδε αν ήταν σωστός ο τρόπος που πραγματοποιήθηκε η συμπεριφορά- στόχος 

(Wilson, 2012). Η τεχνική αυτή αποσκοπεί στο να εντοπίσει ο εκπαιδευόμενος την 

κατάλληλη συμπεριφορά (Conklin, 2015).  

 Η δεύτερη στρατηγική αυτή της αυτό- βιντεοσκόπησης (self- video modeling) 

θέτει ως πρωταγωνιστή στο βίντεο το ίδιο το άτομο που εκπαιδεύεται στην 

συγκεκριμένη συμπεριφορά (Conklin, 2015 · Marcus & Wilder, 2009). Θεωρείται η 

πιο επιτυχημένη στρατηγική καθώς το ίδιο το εκπαιδευόμενο άτομο είναι το μοντέλο 

προς μίμηση και αυτό τον παροτρύνει για να προσπαθήσει και να αποδώσει τα 

καλύτερα αποτελέσματα. Επιπλέον το άτομο παρακολουθεί με μεγαλύτερη προσοχή 

και περισσότερο ενδιαφέρον το βίντεο καθώς είναι ο ίδιος πρωταγωνιστής (Diorio, 

2015 · Conklin, 2015 · Burton et al., 2015 · Marcus & Wilder, 2009). Η στρατηγική 

αυτή έχει δύο τεχνικές. Στην πρώτη το άτομο παρακολουθεί τον εαυτό του να 

πρωταγωνιστεί σ’ ένα βίντεο και να πραγματοποιεί μια δεξιότητα- συμπεριφορά που 
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έχει κατακτήσει. Παρακολουθεί σε επανάληψη τον στόχο που έχει ήδη επιτύχει, ο 

στόχος των συχνών επαναλήψεων είναι να μην ξεχάσει το άτομο την δεξιότητα που 

έχει επιτύχει (positive self-review). Η δεύτερη χρησιμοποιείται για να κατακτήσει το 

εκπαιδευόμενο άτομο μια νέα δεξιότητα- συμπεριφορά. Η νέα δεξιότητα-

συμπεριφορά είναι ένα επίπεδο πιο ψηλά από αυτήν που έχει ήδη κατακτήσει. 

Πρωταγωνιστής στο βίντεο είναι πάλι το ίδιο το άτομο που εκπαιδεύεται. 

Παρακολουθεί το βίντεο όπου προσπαθεί να πετύχει τον στόχο του και καλείται κάθε 

φορά να διορθώσει τον εαυτό του (self- management) (Wilson, 2012 · Bucalos, 

2013). 

Η τρίτη στρατηγική διαφέρει από τις προηγούμενες, καθώς ο εκπαιδευόμενος 

παρακολουθεί ζωντανά μπροστά του να διαδραματίζεται μια ιστορία με την 

ζητούμενη δεξιότητα-συμπεριφορά (in vivo) (Conklin, 2015). 

Οι δυο πρώτες στρατηγικές έχουν ισχυρή επιρροή στο μυαλό του ατόμου και 

δημιουργούν ποικίλα συναισθήματα. Αυτά μπορεί να είναι χαράς, ενθουσιασμού, 

κούρασης, χαλάρωσης, αγάπης, απορίας και επιθυμίας. Επιπλέον το βίντεο στην 

εκπαίδευση σύμφωνα με τους Bellini και  Akullian (2007) έχει τις εξής θετικές 

ιδιότητες: 

 Αυξάνει και επικεντρώνει την προσοχή του ατόμου 

 Δημιουργεί ενδιαφέρον 

 Δημιουργεί αίσθημα προσμονής 

 Ενθαρρύνει την φαντασία 

 Αυξάνει τη μνήμη, την κατανόηση και τη δημιουργικότητα 

 Είναι ευχάριστη και ξεκούραστη διαδικασία 

 Μειώνει το άγχος 

 Κάνει την απομνημόνευση πιο γρήγορη εξαιτίας των εικόνων 

 Επιδράει και στα δυο εγκεφαλικά ημισφαίρια 

 Αυξάνει τα συναισθήματα εξαιτίας του ήχου 

 Επιδράει στους βασικούς τύπους ευφυΐας (λεκτική/γλωσσική, οπτική/ χωρική, 

μουσική/ ρυθμική, συναισθηματική). 

 

 

2.4 Προβληματική 

 Από τα παραπάνω δεδομένα προκύπτει ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει 

πολλές προσπάθειες για την ανάπτυξη της ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με 



 

20 
 

πολλαπλές αναπηρίες. Στην Ελλάδα όμως είναι σε πρώιμο στάδιο η ανάπτυξή της 

(Πολυχρονοπούλου, 2003). 

 Σημαντικό ρόλο για την ανεξαρτησία των ατόμων παίζει και το περιβάλλον 

που ζουν. Στην χώρα μας υπάρχουν φορείς που εξασφαλίζουν ημι-ανεξάρτητη 

διαβίωση όπως η Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδας, Σωτήρ κλπ (ANED, 2009). 

Δεν υπάρχουν όμως  κατάλληλες υποδομές στέγασης και  διαμορφωμένες έτσι ώστε 

να μπορεί το άτομο να ζήσει μόνο του.  

Είναι φανερό πως τις τελευταίες δεκαετίες γίνονται προσπάθειες για την 

εκπαίδευση των ατόμων με πολλαπλές αναπηρίες. Η εκπαίδευση πρέπει να συνδέεται 

με την κοινωνική ευθύνη και ο πιο αποτελεσματικός τρόπος μάθησης είναι ο 

ενεργητικός τρόπος ο οποίος συνδέεται με την εμπειρία (Illich, 1971). Στόχος της 

εκπαίδευσης είναι να εξασφαλίσει μια ολοκληρωμένη και ισορροπημένη ανάπτυξη 

του ατόμου (ΑΠΣ - ΔΕΠΠΣ 2004). Για αυτό τον λόγω δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα 

στην εκπαίδευση των δεξιοτήτων που αφορούν δραστηριότητες οι οποίες έχουν 

αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή (ΑΠΣ - ΔΕΠΠΣ 2004).  

Σημαντικό ρόλο παίζει  η μέθοδος και οι στρατηγικές και οι τεχνικές 

διδασκαλίας που θα ακολουθήσει ο εκπαιδευτικός. Για τον λόγο αυτό η εργασία 

εστιάζει στην μέθοδο της μοντελοποίησης και εξετάζει τις δυο στρατηγικές που 

στηρίζονται στην βιντεοσκόπηση. Η μια στρατηγική που μελετάτε είναι η αυτή της 

μοντελοποίησης μέσω βίντεο (video modeling) και η δεύτερη είναι η αυτή της 

μοντελοποίησης με αυτό- βιντεοσκόπηση (self-video modeling).  

  

  

2.5 Σκοπός έρευνας- ερευνητικά ερωτήματα 

Σκοπός της συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας είναι να ελέγξει την 

απόδοση της μοντελοποίησης. Επιπλέον αποσκοπεί στον εντοπισμό εκείνης της 

στρατηγικής διδασκαλίας που είναι η πιο αποδοτική για την εκμάθηση των 

δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης. Η έρευνα αποτελεί μια συγκριτική μελέτη των 

δύο κορυφαίων τεχνικών μοντελοποίησης, τη διδασκαλία με μοντελοποίηση μέσω 

βίντεο (video modeling) και την αυτό-βιντεοσκόπηση (self-video modeling). 

Οι συγκεκριμένες τεχνικές αξιολογήθηκαν μέσω ερωτηματολογίων και  

προσωπικής παρακολούθησης ως προς πολλές συνιστώσες. Όχι μόνο ως προς την 

αποτελεσματικότητά τους, αλλά και ως προς την ευκολία εφαρμογής, την πρόκληση 

ενδιαφέροντος στους εκπαιδευόμενους, την ευκολία στη μάθηση, τη σταθερότητα και 



 

21 
 

τη γενίκευση της νέας γνώσης, την ποιότητα και τη μονιμότητα της αλλαγής 

συμπεριφοράς. 

 Με βάση τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής διερευνητικά ερωτήματα: 

1. Η μέθοδος της μοντελοποίησης είναι κατάλληλη για την εκμάθηση νέων 

δεξιοτήτων και συγκεκριμένα ανεξάρτητης διαβίωσης στα άτομα με βαριά νοητική 

αναπηρία; 

2. Η στρατηγική της μοντελοποίησης μέσω βίντεο (video modeling) είναι κατάλληλη 

για την εκπαίδευση των ατόμων με βαριά νοητική αναπηρία; 

4. Η στρατηγική της αυτό-βιντεοσκόπησης (self-video modeling) μπορεί να 

λειτουργήσει θετικά στην εκμάθηση νέων δεξιοτήτων στα άτομα με βαριά νοητική 

αναπηρία; 

5. Ποια από τις δύο στρατηγικές διδασκαλίας είναι καταλληλότερη για τα άτομα με 

βαριά νοητική αναπηρία για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης; Η 

μοντελοποίηση μέσω βίντεο (video modeling) ή η αυτό-βιντεοσκόπηση (self video 

modeling);  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

3.1 Δείγμα 

Για την διεξαγωγή της έρευνας και την υλοποίηση του προγράμματος 

απευθυνθήκαμε στην Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδας (ΕΣΒΕ) που εδρεύει 

στην Θεσσαλονίκη.  

Για την επιλογή των συμμετεχόντων στο ερευνητικό πρόγραμμα συνέβαλλαν 

η ερευνήτρια, οι δύο κοινωνικές λειτουργοί και τέσσερεις από τους φροντιστές του 

οικοτροφείου.  

Οι συμμετέχοντες που επιλέχθηκαν ήταν 2 γυναίκες, που είχανε βαριά 

νοητική αναπηρία και η μία είχε και σύνδρομο Down. Η μία γυναίκα είναι 43 ετών 

και η άλλη 47 ετών. Οι δύο γυναίκες φιλοξενούνται για την διαμονή τους στο 

οικοτροφείο της Εταιρείας Σπαστικών Βορείου Ελλάδας. Οι δύο γυναίκες ως προς τις 

κινητικές δεξιότητες σύμφωνα με την παρατήρηση που πραγματοποιήθηκε αρχικά 

από την ερευνήτρια και στην συνέχεια και από τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου 

των κοινωνικών λειτουργών και των φροντιστών είχανε όμοιες κινητικές δεξιότητες. 

Οι κινήσεις των άνω και κάτω άκρων τους γινόταν με πολύ αργό ρυθμό.  

 

3.2 Εργαλεία συλλογής δεδομένων  

3.2.1. Εργαλείο αξιολόγησης 

 Για την συλλογή του τελικού δείγματος χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο 

που ήταν σύμφωνα με το διαγνωστικό κριτήριο MEMPHIS και είχε γίνει η 

προσαρμογή του στα ελληνικά από τη Πολυχρονοπούλου (1993·2010). Το 

συγκεκριμένο εργαλείο περιλαμβάνει ενότητες. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται 

ερωτήσεις σχετικά με την αυτομέριμνα του ατόμου, η δεύτερη ενότητα αποτελείται 

από ερωτήσεις που αφορούν τις γενικές κινητικές δεξιότητες, η τρίτη ενότητα 

αναφέρεται σε λεπτές κινητικές δεξιότητες και οπτικοκινητικό συντονισμό, η τέταρτη 

ενότητα περιλαμβάνει ερωτήσεις που σχετίζονται με τις δεξιότητες γλωσσικής 

ανάπτυξης, η πέμπτη ενότητα αναφέρεται στις γνωστικές – αντιληπτικές δεξιότητες 

και η τελευταία ενότητα, η έκτη αναφέρεται στις κοινωνικές δεξιότητες.    

Οι ενότητες που αφορούσες τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας ήταν 

αυτές που σχετιζόταν με την λεπτή κινητικότητα και τον οπτικοκινητικό συντονισμό 
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καθώς οι συμμετέχοντες καλούνταν να παρακολουθήσουν ένα βίντεο, να κρατήσουν 

αντικείμενα και να επαναλάβουν κινήσεις ανάλογες με αυτές που είδανε. Επιπλέον 

για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτό θα έπρεπε να είναι γνωστές στην 

ερευνήτρια οι γνωστικές και αντιληπτικές τους δεξιότητες. Σύμφωνα με τα παραπάνω 

επιλέχθηκαν οι επτά ερωτήσεις που αφορούσαν τη λεπτή κινητικότητα – 

οπτικοκινητικό συντονισμό και οι δώδεκα ερωτήσεις που αφορούσαν τις γνωστικές – 

αντιληπτικές δεξιότητες. Οι απαντήσεις είναι τύπου «επιτυγχάνει», «αποτυγχάνει» 

και αυτό διευκόλυνε στον εντοπισμό ατόμων με αντίστοιχες δεξιότητες.   

 

3.2.2. Εργαλεία ερευνητικού προγράμματος 

 Το πρόγραμμα στηρίχτηκε στις δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης και πιο 

συγκεκριμένα στις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης. Γνωρίζοντας ότι τα άτομα που 

συμμετέχουν στο ερευνητικό πρόγραμμά φιλοξενούνται στην Εταιρεία Σπαστικών 

Βορείου Ελλάδος και κατά συνέπεια έχουν το προσωπικό της που φροντίζει να τους 

παρέχονται οι κατάλληλες υπηρεσίες για την καθημερινή τους διαβίωση. Για 

παράδειγμα το προσωπικό είναι υπεύθυνο για την προετοιμασία των γευμάτων και τις 

αγορές των προϊόντων. Συνεπώς η ενασχόληση της έρευνας με αυτές τις 

δραστηριότητες δεν θα μπορούσε να επιφέρει σους συμμετέχοντες ενίσχυση της 

ανεξαρτησίας τους. Για να μπορέσουν οι συμμετέχοντες να αποκομίσουν γνώσεις που 

θα τους είναι χρήσιμες στην μετέπειτα πορεία της ζωής τους και θα συμβάλουν στην 

ενίσχυση της ανεξαρτησίας τους επιλέχθηκαν δύο δραστηριότητες που θα μπορούσαν 

να τις πραγματοποιήσουν στον χώρο διαμονής τους. Σύμφωνα με το ΑΠΣ –ΔΕΠΠΣ 

(2004) στις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης ανήκουν οι δραστηριότητες του 

πλυσίματος των πιάτων και της προετοιμασίας ροφήματος. Οι δραστηριότητες αυτές 

αποβλέπουν στην βελτίωση της καθημερινής ζωής των ατόμων και είναι εφικτό να 

διεξαχθούν στον χώρο των συμμετεχόντων τόσο κατά την διάρκεια του ερευνητικού 

προγράμματος όσο και μετά την ολοκλήρωσή του. Κατά συνέπεια αυτές οι 

δραστηριότητες επιλέχθηκαν για την πραγματοποίηση της έρευνας.  

 

3.3 Διαδικασία  

 Για την πραγματοποίηση της έρευνας έγινε πρώτα τηλεφωνική επικοινωνία με 

την υπεύθυνη της Εταιρείας Σπαστικών Βορείου Ελλάδας και στην συνέχεια ορίσαμε 

ημερομηνία συνάντησης, για προφορική και γραπτή επεξήγηση της διαδικασίας της 

έρευνας, του προγράμματος και του σκοπού της. Μετά την έγκριση του διοικητικού 
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συμβουλίου για την διεξαγωγή της έρευνας και του προγράμματος έγινε παρατήρηση 

των οικότροφων και επιλέχτηκαν 6 άτομα που ήταν πρόθυμα τόσο οι ίδιοι όσο και οι 

οικογένειές τους και ήταν σε θέση να διαθέσουν τον απαιτούμενο  χρόνο για να 

συμμετέχουν στην έρευνα. Στη συνέχεια δόθηκαν ερωτηματολόγια με το όνομα του 

καθενός από τους 6 πιθανούς συμμετέχοντες  σε τέσσερεις φροντιστές και σε δύο 

κοινωνικές λειτουργούς για την επιλογή ενός μικρότερου δείγματος. Από τα 6 άτομα 

που επιλέχθηκαν αρχικά έπρεπε να κληθούν για συμμετοχή τα 2 καταλληλότερα που 

θα συνέβαλλαν  στην διεξαγωγή του ερευνητικού προγράμματος. Για την 

συμπλήρωση των ερωτηματολογίων κρίθηκαν πιο κατάλληλοι οι κοινωνικοί 

λειτουργοί και  φροντιστές καθώς είναι σε καθημερινή βάση σε επαφή με όλους 

όσους διαμένουν στο οικοτροφείο. Μετά την τελική επιλογή των συμμετεχόντων 

ζητήθηκε η έγκριση από τους γονείς τους και όταν αυτή δόθηκε ξεκίνησε η 

διαδικασία του ερευνητικού προγράμματος.  

 Η διάρκεια του προγράμματος ήτανε 9 βδομάδες. Τα άτομα εκπαιδευόταν στις 

δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης 3 φορές την εβδομάδα. Το πρόγραμμα 

εκπαίδευσης στηρίχτηκε στην εξατομικευμένη εκπαίδευση. Το ένα άτομο 

εκπαιδευόταν με την στρατηγική της αυτό- βιντεοσκόπησης (self-video modeling) και 

το δεύτερο με την στρατηγική της μοντελοποίησης μέσω βίντεο (video modeling).  

 Οι δύο δραστηριότητες έλαβαν χώρο στην τραπεζαρία- κουζίνα της Εταιρείας 

Σπαστικών Βορείου Ελλάδας. Συνεπώς τα εργαλεία που χρειάστηκαν για την πρώτη 

δραστηριότητα ήταν ένα πιάτο και ένα ποτήρι, τα οποία ήταν πλαστικά για την 

αποφυγή τραυματισμού σε περίπτωση πτώσης τους, ένα σφουγγάρι για το πλύσιμο 

των πιάτων, σαπούνι για το πλύσιμο  των πιάτων, χαρτί κουζίνας και πλαστική βάση 

για να τοποθετούνε τα πλυμένα σκεύη.  

Για την δεύτερη δραστηριότητα χρειάστηκε ένα πλαστικό δοχείο με φυσικό 

τσάι, πλαστικά  μπουκάλια με νερό, ένα σουρωτήρι, ένας βραστήρα, μια πλαστική 

κούπα και χαρτί κουζίνας. 

 Τέλος χρειάστηκε και τεχνολογική υποστήριξη, ένας φορητός υπολογιστής 

για να παρακολουθούνε το βίντεο με την δραστηριότητα που θα πραγματοποιούσαν. 

Στην αρχή κάθε συνεδρίας παρακολουθούσανε το μαγνητοσκοπημένο βίντεο, που 

πρωταγωνιστούσε είτε κάποιος άλλος συγκάτοικός τους από το οικοτροφείο, είτε η 

ίδια, ανάλογα την στρατηγική διδασκαλίας που ακολουθούσε η κάθε μία. Επίσης  

χρειάστηκε ένα κινητό τηλέφωνο με κάμερα που βιντεοσκοπούσε το άτομο που 

εκπαιδευόταν με την στρατηγική της αυτό-βιντεοσκόπησης (self- video modeling). 
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Στο πρώτο στάδιο του ερευνητικού προγράμματος ο στόχος των 

συμμετεχόντων ήταν να πλύνουν ένα πιάτο και ένα ποτήρι και να τα τοποθετήσουν 

δίπλα από τον νεροχύτη σε μια πλαστική θήκη. Η διαδικασία αυτή διήρκησε 4 

εβδομάδες.  

Στο δεύτερο στάδιο, τις επόμενες βδομάδες, τα άτομα με εξατομικευμένη 

εκπαίδευση και ακολουθώντας την ίδια στρατηγική διδασκαλίας που είχανε και στην 

προηγούμενη δραστηριότητα καλούνταν να ετοιμάσουν ένα ζεστό τσάι και να το 

σερβίρουν σε μια κούπα. 

Στο πρώτο στάδιο του προγράμματος το άτομο που  εκπαιδευόταν 

στηριζόμενος την στρατηγική της μοντελοποίησης μέσω βίντεο (video modeling) 

παρακολουθούσε στον φορητό υπολογιστή ένα βίντεο στο οποίο πρωταγωνιστής ήταν 

ένας συγκάτοικός του ο οποίος έπλενε ένα ποτήρι και ένα πιάτο και τα τοποθετούσε 

μετά στην πλαστική θήκη για να στεγνώσουν. Γνωρίζοντας ότι τα καλύτερα πρότυπα 

προς μίμηση των ατόμων είναι κάποιος όμοιός τους ως μοντέλο προς μίμηση 

επιλέχθηκε ένας συγκάτοικός τους και όχι μια εκπαιδευτικός ή ερευνήτρια ή κάποιος 

άλλος από το προσωπικό της Εταιρείας Σπαστικών Βορείου Ελλάδας. Ο 

εκπαιδευόμενος παρακολουθούσε όλη την διαδικασία και στην συνέχεια καλούνταν 

να την εκτελέσει. Η διαδικασία που ακολουθούσε για να επιτύχει τον στόχο του ήταν 

να βάλει αρχικά σαπούνι στο σφουγγάρι, μετά να σαπουνίσει το πιάτο και από τις δυο 

πλευρές του και να το αφήσει στον πάγκο δίπλα του. Στην συνέχεια σαπούνιζε και το 

ποτήρι από την μέσα και από την έξω πλευρά και άνοιγε την βρύση και ξέπλενε και 

τα δυο σκεύη και τα τοποθετούσε στην θήκη για να στεγνώσουν.  

Το δεύτερο άτομο εκπαιδευόταν με την στρατηγική της αυτό-βιντεοσκόπησης 

(self-video modeling). Παρακολουθούσε στον φορητό υπολογιστή ένα βίντεο όπου 

πρωταγωνιστής ήταν ο εαυτός του και καλούνταν να επαναλάβει την δραστηριότητα 

που είδε. Την ώρα της παρακολούθησης σταματούσε το βίντεο όπου γινόταν κάποιο 

λάθος και γινόταν συζήτηση με την συμμετέχουσα για το αν ήταν σωστή η κίνηση 

αυτή που έκανε και αν θα μπορούσε να το χειριστεί διαφορετικά. Αν απαντούσε 

σωστά της δινόταν θετική ενίσχυση διαφορετικά της  δίνονταν συμβουλές για το πώς 

θα μπορούσε να βελτιώσει κάποιες ενέργειές της. Έπειτα καλούνταν να επαναλάβει 

την διαδικασία που είδε δίνοντας βαρύτητα στις διορθώσεις που κάναμε. Όταν η 

συμμετέχουσα εκτελούσε την δραστηριότητα η ερευνήτρια μαγνητοσκοπούσε την 

διαδικασία για να της την προβάλει στην επόμενη συνάντηση μέσω του φορητού 

υπολογιστή. 
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Στο δεύτερο στάδιο του προγράμματος ο στόχος των συμμετεχόντων ήταν να 

ετοιμάσουν μόνοι τους ζεστό τσάι και να το σερβίρουν σε ένα φλιτζάνι. Στους δυο 

συμμετέχοντες ακολουθήθηκαν οι ίδιες τεχνικές εκπαίδευσης με αυτές της 

προηγούμενης δραστηριότητας. Οι συμμετέχοντες σε αυτή την δραστηριότητα για να 

επιτύχουν τον στόχο άδειαζαν ένα μπουκάλι με νερό μέσα στον βραστήρα, έβαζαν 

τον βραστήρα σε λειτουργία πιέζοντας τον διακόπτη, τοποθετούσαν ένα σουρωτήρι 

στο χείλος του φλιτζανιού, μέσα στο σουρωτήρι έβαζαν το τσάι και τέλος άδειαζαν το 

νερό του βραστήρα μέσα στο φλιτζάνι. 

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι τόσο στο πρώτο στάδιο του προγράμματος 

όσο και στο δεύτερο στάδιο οι κύριοι στόχοι της εκάστοτε συνεδρίας αποτελούνταν 

από επιμέρους στόχους που έπρεπε να ολοκληρωθούν για να μπορέσουν να επιτύχουν 

τον κύριο στόχο τους. Κάθε φορά που κάποια συμμετέχουσα αδυνατούσε να θυμηθεί 

κάποια ενέργεια ή έκανε κάποια λανθασμένη ενέργεια γινόταν συζήτηση μαζί της για 

να μπορέσει να αντιληφθεί μόνη της το σφάλμα της ή να θυμηθεί την επόμενη 

ενέργεια. Αν η συμμετέχουσα μετά από τρείς προσπάθειες εξακολουθούσε να μην 

θυμάται ποια είναι η κατάλληλη ενέργεια τότε η ερευνήτρια της υπενθύμιζε την 

ενέργεια που έπρεπε να πραγματοποιήσει.  

 

3.4 Ανάλυση δεδομένων 

 Για την διεξαγωγή των αποτελεσμάτων της στρατηγικής της μοντελοποίησης 

μέσω βίντεο ακολουθήθηκε η παρακάτω τακτική. Ο κύριος στόχος μοιράστηκε σε 

πέντε επιμέρους στόχους. Κάθε επιμέρους στόχος κατά την διάρκεια του 

προγράμματος βαθμολογούνταν ως επιτυχημένος ή εσφαλμένος (LeBlanc et al., 

2003). Σε κάθε συνεδρία σημειωνόταν στο ημερολόγιο ποιους επιμέρους στόχους είχε 

επιτύχει η συμμετέχουσα και σε ποιους έσφαλε. Συνεπώς ως σταθερή μεταβλητή 

ορίστηκε ο εκάστοτε επιμέρους στόχος. Για να διεξαχθούν τα αποτελέσματα της κάθε 

συνεδρίας διαιρούνταν τα επιτυχημένα αποτελέσματα με το σύνολο των επιμέρους 

στόχων και το αποτέλεσμα πολλαπλασιαζόταν με το 100% (Marcus & Wilder, 2009). 

Ως σφάλμα θεωρούνται και οι επιμέρους στόχοι που αδυνατούσε να θυμηθεί και 

μετέβαινε στον επόμενο στόχο. Για παράδειγμα ένας επιμέρους στόχος ήταν να βάλει 

σαπούνι στο σφουγγάρι. Αν η συμμετέχουσα δεν έβαζε σαπούνι στο σφουγγάρι, τότε 

ο στόχος θεωρούνταν εσφαλμένος. Όταν θεωρούνταν εσφαλμένος σημειωνόταν από 

την ερευνήτρια και δινόταν βοήθεια στην συμμετέχουσα για να θυμηθεί το σωστό, αν 
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δεν τα κατάφερνε μετά από τρεις προσπάθειες τότε της το υπενθύμιζε η ερευνήτρια 

(Marcus& Wilder, 2009). 

 Τέλος για το συνολικό αποτέλεσμα της απόδοσής της ως προς τον κύριο 

στόχο χρησιμοποιήθηκε η ίδια μέθοδος. Προστέθηκαν όλα τα επιτυχημένα 

αποτελέσματα της συμμετέχουσας από κάθε συνεδρία που πραγματοποιήθηκε και 

διαιρέθηκαν με το σύνολο των επιμέρους στόχων που έπρεπε να επιτύχει και το 

αποτέλεσμα που βρέθηκε πολλαπλασιάστηκε με το 100%. 

Στο δεύτερο στάδιο του προγράμματος ο κύριος στόχος των συμμετεχόντων 

ήταν να ετοιμάσουν μια κούπα με ζεστό τσάι. Για την ολοκλήρωση του σταδίου 

χρειάστηκαν πέντε εβδομάδες. Ο τρόπος διεξαγωγής των αποτελεσμάτων ήταν ο ίδιος 

με τον τρόπο που χρησιμοποιήθηκε και στο πρώτο στάδιο του προγράμματος.  

Ο κύριος στόχος χωρίστηκε σε πέντε επιμέρους στόχους. Σε κάθε συνεδρία 

σημειωνόταν οι επιτυχημένες προσπάθειες της συμμετέχουσας. Σε περίπτωση 

λανθασμένης ενέργειας δίνονταν στην συμμετέχουσα βοήθεια για να διορθώσει το 

λάθος της ή να θυμηθεί κάποια ενέργεια που ξέχασε. Για παράδειγμα η συγκεκριμένη 

συμμετέχουσα συχνά δεν θυμόταν να χρησιμοποιήσει το σουρωτήρι. Αυτή η ενέργεια 

σημειωνόταν ως εσφαλμένη και της δινόταν τρεις ευκαιρίες για να το θυμηθεί και να 

το προσαρμόσει πάνω στο στόμιο της κούπας. Όταν ολοκλήρωνε με επιτυχία την 

ενέργεια είτε με βοήθεια, είτε χωρίς βοήθεια συνέχιζε την διαδικασία της ετοιμασίας 

του τσαγιού.  

Για την διεξαγωγή των αποτελεσμάτων ως ανεξάρτητη μεταβλητή ορίστηκαν 

οι επιμέρους στόχοι. Με την ολοκλήρωση της κάθε συνεδρίας σημειωνόταν το 

ποσοστό των επιτυχημένων αποτελεσμάτων της συμμετέχουσας. Για κάθε επιμέρους 

στόχο σημειωνόταν αν ήταν επιτυχημένος ή εσφαλμένος, στην συνέχεια γινόταν 

καταμέτρηση των επιτυχημένων στόχων και αυτοί διαιρούνταν με το σύνολο των 

στόχων της κάθε συνεδρίας. Στην συνέχεια το αποτέλεσμά που προέκυπτε 

πολλαπλασιαζόταν με το 100% και αυτό μας έδινε το ποσοστό των επιτυχημένων 

προσπαθειών της εκάστοτε συνεδρίας. 

 Για το τελικό αποτέλεσμα του δεύτερου σταδίου της έρευνας ακολουθήθηκε η 

ίδια τακτική με το πρώτο στάδιο, όπως αναφέρεται από τους Marcus και Wilder 

(2009). Προστέθηκαν όλες όλοι οι επιτυχημένοι επιμέρους στόχοι από κάθε συνεδρία 

και διαιρέθηκαν με το σύνολο των επιμέρους στόχων. Το αποτέλεσμά τους 

πολλαπλασιάστηκε με το 100% και μας ανέδειξε το τελικό αποτέλεσμα του κύριου 

στόχου. 
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 Για την μελέτη της στρατηγικής της αυτό-βιντεοσκόπησης (self- video 

modeling) ακολουθήθηκε όμοια διαδικασία. Στο πρώτο στάδιο η συμμετέχουσα είχε 

ως κύριο στόχο να πλύνει ένα ποτήρι και ένα πιάτο και στην συνέχεια όταν τα 

ξεπλύνει να τα τοποθετήσει στην πλαστική θήκη που ήτανε δίπλα από τον νεροχύτη. 

Για την επίτευξη του στόχου χρησιμοποιήθηκαν πέντε επιμέρους στόχοι οι οποίοι 

βαθμολογούνταν ξεχωριστά ο καθένας ως επιτυχημένος ή εσφαλμένος ανάλογα με τις 

ενέργειες της συμμετέχουσας.  Όπως και στην προηγούμενη στρατηγική εκπαίδευσης 

έτσι και σε αυτή την περίπτωση ως ανεξάρτητες μεταβλητές θεωρούνται οι επιμέρους 

στόχοι. Σε κάθε εσφαλμένη ενέργεια της σημειώνονταν ως εσφαλμένη και της 

επισημαίνονταν ότι κάτι ξέχασε και γινόταν συζήτηση μαζί της για να το θυμηθεί. 

Της δίνονταν τρεις ευκαιρίες για να θυμηθεί από μόνη της την σωστή ενέργεια, όταν 

δεν τα κατάφερνε της θύμιζε την κατάλληλη ενέργεια η ερευνήτρια για να μπορέσει 

να ολοκληρώσει με επιτυχία τον κύριο στόχο. Για παράδειγμα αν ξεχνούσε να πλύνει 

από την μια πλευρά το πιάτο και άνοιγε την βρύση για να το ξεπλύνει γινόταν 

διακοπή της διαδικασίας και συζήτηση μαζί της σχετικά με την λανθασμένη κίνησή 

της. Με την ολοκλήρωση της κάθε συνεδρίας σημειωνόταν το ποσοστό των 

επιτυχημένων αποτελεσμάτων της ημέρας.  

Για την διεξαγωγή του αποτελέσματος της κάθε συνεδρίας γινόταν 

καταμέτρηση των επιτυχημένων επιμέρους στόχων και διαιρούνταν με το άθροισμα 

όλων των επιμέρους στόχων. Στην συνέχεια το αποτέλεσμα αυτό πολλαπλασιάζονταν 

με το 100% για να σημειωθεί το συνολικό ποσοστό των επιτυχιών για την 

ολοκλήρωση του κύριου στόχου.  

Η διάρκεια του πρώτου σταδίου του προγράμματος όπως αναφέρθηκε και πιο 

πάνω ήταν τέσσερεις εβδομάδες. Στο τέλος του προγράμματος, για να προβούμε στο 

τελικό αποτέλεσμα του κύριου στόχου προστέθηκαν όλοι οι επιτυχημένοι επιμέρους 

στόχοι κατά την διάρκεια των τεσσάρων αυτών εβδομάδων και διαιρέθηκαν με όλους 

τους επιμέρους στόχους κατά τη διάρκεια αυτή. Τέλος για την εύρεση του τελικού 

ποσοστού των επιτυχιών το αποτέλεσμα της διαίρεσης πολλαπλασιάστηκε με το 

100%. Με αντίστοιχο τρόπο πραγματοποιήθηκε και η διεξαγωγή των αποτελεσμάτων 

για το δεύτερο στάδιο της έρευνας. Στο δεύτερο στάδιο της έρευνας η συμμετέχουσα 

καλούνταν να ετοιμάσει μια κούπα με ζεστό τσάι. Ο κύριος στόχος του 

προγράμματος ήταν η ετοιμασία του τσαγιού. Ο στόχος αυτός μοιράστηκε σε 

επιμέρους στόχους. Ο κάθε ένας βαθμολογούνταν ως επιτυχημένος ή αποτυχημένος 

ανάλογα με την ενέργεια της συμμετέχουσας σε κάθε συνεδρία. Όπως αναφέρεται και 
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πιο πάνω οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι οι επιμέρους στόχοι. Στο τέλος της 

συνεδρίας ανάλογα με τους επιτυχημένους επιμέρους στόχους γινόταν η διεξαγωγή 

του τελικού αποτελέσματος της συνεδρίας. Για να βρεθεί το τελικό αποτέλεσμα 

προστέθηκαν οι επιτυχημένοι επιμέρους στόχοι και διαιρέθηκαν με το πλήθος των 

επιμέρους στόχων, που ήταν πέντε. Έπειτα το αποτέλεσμά πολλαπλασιάστηκε με το 

100% για να βρεθεί το τελικό αποτέλεσμα. 

Τέλος με την ολοκλήρωση του δεύτερου σταδίου του προγράμματος 

προστέθηκαν όλοι οι επιτυχημένοι επιμέρους  στόχοι της συμμετέχουσας κατά την 

διάρκεια των πέντε εβδομάδων, που ήταν η διάρκεια του προγράμματος, και 

διαιρέθηκαν με το άθροισμα όλων των επιμέρους στόχων από κάθε συνεδρία. Το 

αποτέλεσμα αυτό πολλαπλασιάστηκε με το 100% και με τον τρόπο αυτό 

πραγματοποιήθηκε η διεξαγωγή του τελικού αποτελέσματος του κύριου στόχου.  

Στην συνέχεια για να γίνει η συγκριτική μελέτη μεταξύ των δύο στρατηγικών 

και να διεξαχθούν τα τελικά αποτελέσματα έπρεπε να μελετηθούν οι μέσοι όροι τους. 

Για την εύρεση των μέσων όρων των δυο στρατηγικών και για να διαπιστωθεί αν 

υπάρχει σημαντική στατιστική διαφορά μεταξύ των δύο στρατηγικών 

πραγματοποιήθηκε t-test για ζεύγη.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

4.1 Αποτελέσματα της στρατηγικής της μοντελοποίησης μέσω βίντεο (video 

modeling)  

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της 

ερευνητικής εργασίας. Αρχικά παρουσιάζονται τα ευρήματα που προέρχονται από 

την εκπαιδευτική μέθοδο της μοντελοποίησης χρησιμοποιώντας την στρατηγική της 

μοντελοποίησης μέσω βίντεο (video modeling). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τόσο η 

στρατηγική της μοντελοποίησης μέσω βίντεο (video modeling) όσο και η στρατηγική 

της αυτό-βιντεοσκόπησης (self-video modeling) εμφάνισαν αποτελέσματα βελτίωσης 

και σταδιακής ανόδου του ποσοστού των επιτυχημένων επιμέρους στόχων. 

Στο πρώτο στάδιο του προγράμματος ο κύριος στόχος ήταν να πλύνουν οι 

συμμετέχοντες ένα ποτήρι και ένα πιάτο και να τα τοποθετήσουν στην πλαστική θήκη 

δίπλα από τον νεροχύτη. Η συμμετέχουσα που για την εκπαίδευσή της 

χρησιμοποιήθηκε η στρατηγική της μοντελοποίησης μέσω βίντεο (video modeling) 

στο στάδιο αυτό σημείωσε συνολικό αποτέλεσμα επιτυχιών 82,8%. 

Στο παρακάτω γράφημα εμφανίζονται τα τελικά αποτελέσματα της κάθε 

συνεδρίας της συμμετέχουσας από το στάδιο αυτό. 
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Γράφημα 1: Ποσοστό % των επιτυχημένων στόχων ανά συνεδρία 
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Από το παραπάνω γράφημα παρατηρείται ότι κατά την πρώτη συνεδρία η 

συμμετέχουσα σημείωσε σύνολο επιτυχημένων στόχων που έφτανε το 80%. Στην 

συνέχεια, στην δεύτερη συνεδρία σημειώθηκε πτώση του ποσοστού κατά 20 μονάδες, 

συνεπώς το ποσοστό των επιτυχημένων στόχων ήτανε 60%. Στις επόμενες τρείς 

συνεδρίες, στην τρίτη, την τέταρτη και την πέμπτη συνεδρία η συμμετέχουσα είχε 

συνολικό ποσοστό επιτυχιών για κάθε συνεδρία που έφτανε το 80%. Τέλος στις δύο 

τελευταίες συνεδρίες, στην έκτη και την έβδομη, παρατηρείται άνοδος του ποσοστού 

των επιτυχημένων στόχων κατά 20 μονάδες. Κατά συνέπεια το ποσοστό επιτυχιών 

των δύο τελευταίων συνεδριών είναι 100%. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι στις δύο 

τελευταίες συνεδρίες ο κύριος στόχος επιτεύχθηκε χωρίς καμία εξωτερική 

παρέμβαση. 

Όπως προαναφέραμε στο συγκεκριμένο στάδιο που διήρκησε 4 βδομάδες το 

σύνολο των επιτυχημένων αποτελεσμάτων της συμμετέχουσας ήταν 82,8% για την 

στρατηγική της μοντελοποίησης μέσω βίντεο (video modeling).  

Στο δεύτερο στάδιο της έρευνας η συμμετέχουσα καλούνταν να ετοιμάσει μια 

κούπα με ζεστό τσάι ακολουθώντας την ίδια στρατηγική εκπαίδευσης. Η διάρκεια 

αυτού του σταδίου ήτανε πέντε εβδομάδες. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας 

καταγράφονταν οι επιτυχημένες προσπάθειες της συμμετέχουσες σε κάθε επιμέρους 

στόχο. Κάθε ποσοστό που προέκυπτε από την ημερήσια επιτυχία της 

πολλαπλασιαζόταν με το 100%. Με τον τρόπο αυτό συγκεντρώθηκαν όλες οι 

επιτυχημένες προσπάθειες της συμμετέχουσας σε ποσοστό επί τοις 100 για κάθε 

ημέρα και για όλη την διάρκεια του δεύτερου σταδίου. 

Το παρακάτω γράφημα φανερώνει την επίδοση της συμμετέχουσας για κάθε 

συνεδρία στο δεύτερο στάδιο της έρευνας σε ποσοστό επί τοις 100. 



 

32 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5 6 7 8

 

Γράφημα 2: Ποσοστό επί τοις 100 επιτυχημένων στόχων ανά συνεδρία στο 2ο 

στάδιο 

 

 

Στο παραπάνω γράφημα είναι εμφανές  ότι κατά την πρώτη συνεδρία του 

δεύτερου σταδίου η συμμετέχουσα σημείωσε ποσοστό 40% επιτυχημένων στόχων. 

Στην επόμενη συνεδρία, στην δεύτερη, η συμμετέχουσα αύξηση τον αριθμό των 

επιτυχημένων στόχων κατά 20 μονάδες και έφτασε το 80%. Στις επόμενες τρείς 

συνεδρίες, την τρίτη, την τέταρτη και την πέμπτη, η συμμετέχουσα σε κάθε μια από 

αυτές σημείωσε χαμηλότερο ποσοστό κατά 20% και έτσι το τελικό αποτέλεσμα για 

κάθε συνεδρία ήτανε 60%. Στην έκτη συνεδρία η συμμετέχουσα βελτίωση το 

συνολικό αποτέλεσμα των επιτυχημένων στόχων και συγκεκριμένα το αύξησε κατά 

20%. Συνεπώς το ποσοστό της για την έκτη συνεδρία ήταν 80%. Τέλος για τις δύο 

τελευταίες συνεδρίες, η συμμετέχουσα σημείωσε αύξηση των επιτυχημένων στόχων 

κατά 20 μονάδες και έτσι το συνολικό ποσοστό για την έβδομη και την όγδοη 

συνεδρία έφτασε το 100%. Στην συγκεκριμένη περίπτωση που εξετάζουμε το 

συνολικό αποτέλεσμα των επιτυχιών του κύριου στόχου ήταν 72,5%. 

Για να εξεταστεί συνολικά η απόδοση της στρατηγικής της μοντελοποίησης 

μέσω βίντεο (video modeling) εξετάστηκε ο μέσος όρος που προκύπτει από το 

σύνολο των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν στα δύο στάδια της 

ερευνητικής εργασίας.  
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Πίνακας 1 : Αποτελέσματα απόδοσης της μοντελοποίησης μέσω βίντεο (video 

modeling) 

Μεταβλητές Δραστηριότητες Μ.Ο. Τυπική 

απόκλιση 

Ελάχιστη 

τιμή  

Μέγιστη 

τιμή 

Μοντελοποίηση 

μέσω βίντεο (video 

modeling) 

 

10 .773333

3 

.1830951 .6719387 .874728 

    

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι το ποσοστό της χαμηλότερης τιμής 

επιτυχημένων στόχων μελετώντας και τα δύο στάδια της έρευνας που αφορούν την 

συμμετέχουσα που ακολουθούσε την στρατηγική της βιντεοσκόπησης μέσω βίντεο 

(video modeling) είναι 67%. Το υψηλότερο ποσοστό που σημείωσε σε επιτυχημένους 

στόχους μελετώντας τα δύο στάδια μαζί αγγίζει το 87%. Επιπλέον αντιλαμβανόμαστε 

με βάση τον πίνακα ότι ο μέσος όρος της στρατηγικής αυτής είναι 77% για το σύνολο 

των δραστηριοτήτων των δύο σταδίων. 

 

 

4.2 Αποτελεσματικότητα της στρατηγικής της αυτό- βιντεοσκόπησης (self video 

modeling) 

Για την μελέτη της αποτελεσματικότητας της στρατηγικής εκπαίδευσης της 

αυτό-βιντεοσκόπησης (self-video modeling) χρησιμοποιήθηκε η ίδια τεχνική με την 

στρατηγική της μοντελοποίησης μέσω βίντεο.  

Στο πρώτο στάδιο του προγράμματος η συμμετέχουσα είχε ως κύριο στόχο να 

πλύνει ένα ποτήρι και ένα πιάτο και να τα τοποθετήσει στην θήκη δίπλα από τον 

νεροχύτη. Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο για να βρεθεί το 

ποσοστό των επιτυχημένων στόχων σημειώνονταν σε καθημερινή βάση, μετά από 

κάθε συνεδρία η επιτυχία ή η αποτυχία των επιμέρους στόχων. Στη συνέχεια γινόταν 

καταμέτρηση των επιτυχημένων στόχων, πολλαπλασιάζονταν με το 100% και 

προέκυπτε το αποτέλεσμα της εκάστοτε συνεδρίας. Στο παρακάτω γράφημα 

αναφέρονται τα ποσοστά επί τοις 100 των επιτυχημένων στόχων ανά συνεδρία. 
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Γράφημα 3: Ποσοστό επί τοις 100 των επιτυχημένων στόχων ανά συνεδρία για το 

1ο στάδιο 

 

Παρατηρώντας το γράφημα γίνεται αντιληπτό ότι καθώς αυξάνονται οι 

συνεδρίες αυξάνονται και τα ποσοστά των επιτυχημένων στόχων της συμμετέχουσας 

που εκπαιδεύεται με βάση την στρατηγική εκπαίδευσης της αυτό-βιντεοσκόπησης 

(self-video modeling). Επιπλέον είναι φανερό ότι το ποσοστό των επιτυχημένων 

στόχων σε όλη τη διάρκεια του πρώτου σταδίου είναι αρκετά υψηλό. Αναλύοντας τον 

παραπάνω πίνακα διαπιστώνεται ότι κατά την πρώτη και την δεύτερη συνεδρία τα 

ποσοστά των επιτυχημένων στόχων της συμμετέχουσας είναι για κάθε συνεδρία 80%. 

Στην συνέχεια για τις υπόλοιπες πέντε συνεδρίες, την τρίτη, την τέταρτη, την πέμπτη, 

την έκτη και την έβδομη, σημειώνεται αύξηση του ποσοστού αυτού. Συνεπώς  

προκύπτει ότι το ποσοστό των επιτυχημένων στόχων για κάθε μία από τις συνεδρίες 

αυτές ανέρχεται στο 100%.  

Μελετώντας το σύνολο των αποτελεσμάτων όλων των συνεδριών και από τις 

τέσσερεις εβδομάδες που διήρκησε το πρόγραμμα αυτό ήταν 88,5% για την 

στρατηγική της αυτό-βιντεοσκόπησης (self-video modeling).  

Στο δεύτερο στάδιο της έρευνας η συμμετέχουσα ακολουθώντας την ίδια 

στρατηγική εκπαίδευσης με το προηγούμενο στάδιο της έρευνας καλούνταν να 

ετοιμάσει μια κούπα με ζεστό τσάι. Η τεχνική που ακολουθήθηκε για την διεξαγωγή 

των αποτελεσμάτων ήταν όμοια με την προηγούμενη. Κατά την διάρκεια της 

συνεδρίας σημειώνονταν οι επιτυχημένοι στόχοι και οι λανθασμένες επιλογές και στο 
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τέλος της κάθε συνεδρίας σημειώνονταν η απόδοση της συμμετέχουσας. Στη 

συνέχεια το αποτέλεσμα πολλαπλασιάζονταν με το 100% για τη διεξαγωγή του 

συνολικού αποτελέσματος σε ποσοστό % της εκάστοτε συνεδρίας.  

Στο παρακάτω γράφημα φανερώνονται οι τιμές σε ποσοστό % για κάθε μια 

συνεδρία ξεχωριστά.   
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Γράφημα 4: Ποσοστό % για κάθε συνεδρία του 2ου σταδίου 

 

 Από το παραπάνω γράφημα προκύπτει ότι η στρατηγική της αυτό-

βιντεοσκόπησης (self-video modeling) κατά τη διάρκεια του δεύτερου σταδίου 

σημείωσε ποσοστά επιτυχιών που ξεπερνούσαν όλα το 50%. Πιο συγκεκριμένα στην 

πρώτη συνεδρία η συμμετέχουσα σημείωσε συνολικό ποσοστό επιτυχιών 60%. Το 

ποσοστό αυτό στην επόμενη συνεδρία, τη δεύτερη, αυξήθηκε και έφτασε το 80%, 

στην επόμενη συνεδρία, την τρίτη σημειώθηκε το ίδιο ποσοστό, 80%. Στην τέταρτη 

συνεδρία το ποσοστό των επιτυχιών παρουσίασε μείωση και το συνολικό αποτέλεσμα 

ήταν 60%. Στην πέμπτη συνεδρία το ποσοστό αυξήθηκε πάλι κατά 20 μονάδες και 

έτσι το συνολικό αποτέλεσμα ήταν 80%. Από την έκτη συνεδρία και μέχρι την 

ολοκλήρωση του δεύτερου σταδίου, δηλαδή, στην έκτη, την έβδομη και την όγδοη 

συνεδρία τα ποσοστά των επιτυχημένων στόχων έφταναν το 100% για κάθε συνεδρία. 

Στην συγκεκριμένη περίπτωση ο κύριος στόχος σημείωσε συνολικό ποσοστό 

επιτυχίας 82,5%.  

Για την μελέτη της απόδοση της στρατηγικής της αυτό-βιντεοσκόπησης (self-

video modeling) εξετάστηκαν τα αποτελέσματα στο σύνολό τους και των δύο 
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σταδίων της ερευνητικής εργασίας. Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται τα 

συνολικά αποτελέσματα και ο μέσος όρος των επιτυχιών της στρατηγικής αυτής. 

 

Πίνακας 2 : Αποτελέσματα απόδοσης της μοντελοποίησης μέσω βίντεο (self- 

video modeling) 

Μεταβλητές Δραστηριότητες Μ.Ο. Τυπική 

απόκλιση 

Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη τιμή 

 

Αυτό-βιντεοσκόπηση 

(self-video modeling) 

10 .8933333 .1486447 .8110167 .97565 

 

Από τον παραπάνω πίνακα γίνεται αντιληπτό ότι η χαμηλότερη τιμή των 

επιτυχημένων στόχων της στρατηγικής της αυτό-βιντεοσκόπησης (self-video 

modeling) εξετάζοντας και τα δύο στάδια της ερευνητικής διαδικασίας είναι 81%. Η 

πιο υψηλή τιμή που σημειώθηκε συνολικά και από τα δύο στάδια ακολουθώντας τη 

συγκεκριμένη στρατηγική είναι 97%. Τέλος παρατηρείται ότι ο μέσος όρος των 

συνολικών επιτυχημένων στόχων και για τα δύο στάδια που σημειώθηκε είναι 89%.  

 

4.3 Συσχέτιση μεταξύ των αποτελεσμάτων της μοντελοποίησης μέσω 

βίντεο (video modeling) με τα αποτελέσματα της αυτό- βιντεοσκόπηση (self video 

modeling) 

Μελετώντας τα παραπάνω αποτελέσματα προκύπτει ότι για το πρώτο στάδιο 

της έρευνας η στρατηγική της μοντελοποίησης μέσω βίντεο (video modeling) 

σημείωσε ποσοστό επιτυχιών όλων των συνεδριών 82,8%. Στο ίδιο στάδιο της 

έρευνας, η στρατηγική της αυτό-βιντεοσκόπησης (self viodeo modeling) σημείωσε 

συνολικό ποσοστό επιτυχιών 88,5%. Συνεπώς προκύπτει ότι η στρατηγική της αυτό- 

βιντεοσκόπησης (self video modeling) για το συγκεκριμένο στάδιο παρουσίασε 

μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχημένων στόχων από ότι η στρατηγική της 

μοντελοποίησης μέσω βίντεο (video modeling). 

Εξετάζοντας τα ποσοστά των συνολικών επιτυχημένων στόχων του δεύτερου 

σταδίου του ερευνητικού προγράμματος προκύπτει ότι το συνολικό ποσοστό των 

επιτυχιών της στρατηγικής της βιντεοσκόπησης μέσω βίντεο (video modeling) είναι 

72,5%. Συγκρίνοντάς το με το συνολικό ποσοστό των επιτυχιών μέσω της 

στρατηγικής της αυτό- βιντεοσκόπησης (self video modeling) που είναι 82,5% 
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προκύπτει ότι η στρατηγική της αυτό-βιντεοσκόπησης (self video modeling) 

σημείωσε πιο υψηλό ποσοστό επιτυχιών από την στρατηγική της μοντελοποίησης 

μέσω βίντεο (video modeling) στο συγκεκριμένο στάδιο της έρευνας. Συγκρίνοντας 

τα δύο στάδια της έρευνας ως προς το συνολικό τους αποτέλεσμα έχουμε το 

παρακάτω γράφημα. 
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Γράφημα 5: Ποσοστά % για το πρώτο και το δεύτερο στάδιο συνολικά των δύο 

στρατηγικών εκπαίδευσης 

 

Το παραπάνω γράφημα φανερώνει ότι κατά την διάρκεια του πρώτου σταδίου 

της έρευνας, η στρατηγική της αυτό-βιντεοσκόπησης (self-video modeling,SVM) 

σημειώνει πιο υψηλά ποσοστά από ότι η στρατηγική της μοντελοποίησης μέσω 

βίντεο (video modeling, VM). Πιο συγκεκριμένα η στρατηγική της αυτό-

βιντεοσκόπησης (self-video modeling) παρουσιάζει αύξηση κατά 5,7%. Με βάση τα 

αποτελέσματα που προκύπτουν από το γράφημα για το δεύτερο στάδιο της 

ερευνητικής διαδικασίας παρατηρείται ότι το ποσοστό των επιτυχημένων στόχων της 

εκπαίδευσης με την στρατηγική της αυτό-βιντεοσκόπησης (self-video modeling) είναι 

πιο υψηλά από το ποσοστό των επιτυχημένων στόχων που σημειώθηκαν από την 

εκπαίδευση της συμμετέχουσας με την στρατηγική της μοντελοποίησης μέσω βίντεο 

(video modeling). Πιο συγκεκριμένα είναι φανερό ότι στο δεύτερο στάδιο η 

στρατηγική της μοντελοποίησης μέσω βίντεο (video modeling) παρουσιάζει ποσοστό 

επιτυχημένων στόχων 72,5 %, ενώ η στρατηγική της αυτό-βιντεοσκόπησης (self-

video modeling) παρουσιάζει ποσοστό επιτυχημένων στόχων 82,5%. Συνεπώς 
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σύμφωνα με τα στοιχεία του γραφήματος η στρατηγική της αυτό-βιντεοσκόπησης 

παρουσιάζει πιο αυξημένα ποσοστά κατά 10 μονάδες.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα που διεξήχθησαν από την 

συγκεκριμένη έρευνα, με το δείγμα των δύο ατόμων με βαριά νοητική αναπηρία και 

με κινητικές δυσλειτουργίες, και ο κύριος στόχος στην μια δραστηριότητα να 

πλύνουν ένα πιάτο και ένα ποτήρι και να το τοποθετήσουν στην πλαστική θήκη και 

στην δεύτερη δραστηριότητα με κύριο στόχο να ετοιμάσουν μια κούπα με ζεστό τσάι,  

προκύπτει ότι η στρατηγική της αυτό-βιντεοσκόπησης (self-video modeling) αποδίδει 

πιο υψηλά ποσοστά επιτυχημένων στόχων από ότι η στρατηγική της μοντελοποίησης 

μέσω βίντεο (video modeling). 

Για πιο ακριβή αποτελέσματα και για να εξεταστούν στο σύνολό τους 

αμφότερες και οι δυο στρατηγικές μοντελοποίησης, χρησιμοποιήθηκαν οι μέσοι όροι 

που προέκυψαν από τα σύνολα των δραστηριοτήτων που πραγματοποίησαν οι δύο 

συμμετέχουσες ανάλογα με την εκπαιδευτική στρατηγική που ακολουθούσε η κάθε 

μία τους. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα αποτελέσματα του t-test. 

 

Πίνακας 3: Αποτελέσματα t-test  

Μεταβλητές Δραστηριότητες Μ.Ο. Τυπική 

απόκλιση 

Ελάχιστη τιμή Μέγιστη 

τιμή 

Αυτό-

βιντεοσκόπηση 

(self-video 

modeling) 

10 .8933333 .1486447 .8110167 .97565 

Μοντελοποίηση 

μέσω βίντεο 

(video modeling) 

10 .7733333 .1830951 .6719387 .874728 

 

 Συνολικά λαμβάνοντας υπόψη και τα δύο στάδια της έρευνας για κάθε 

εκπαιδευτική στρατηγική και μελετώντας όλους τους επιμέρους στόχους τους 

διαπιστώνεται ότι τα ποσοστά επιτυχιών της μοντελοποίησης μέσω βίντεο (video 

modeling) είναι 77%. Επιπλέον όπως είναι εμφανές από τον παραπάνω πίνακα το πιο 

υψηλό ποσοστό που συγκέντρωσε η στρατηγική της μοντελοποίησης μέσω βίντεο 

(video modeling) είναι στο σύνολό της 87%, ενώ το πιο χαμηλό ποσοστό επιτυχιών 

της είναι 67%. Ενώ τα ποσοστά της αυτό-βιντεοσκόπησης (self- video modeling) 

είναι 89%. Συγκεκριμένα το πιο υψηλό σε σύνολο ποσοστό της είναι το 97%, ενώ το 

πιο χαμηλό ποσοστό που συγκέντρωσε είναι 81%.  Επιπλέον από τα αποτελέσματα 
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προέκυψε ότι η τιμή της μεταβλητή t ισούται με 2.3577 (t=2.3577) και οι βαθμοί 

ελευθερίας (df=14). Συνοψίζοντας τα παραπάνω αποτελέσματα έχουμε (t= 2.3577, 

df=14, p< .05). 

Με βάση τα αποτελέσματα του t-test προκύπτει ότι η διαφορά μεταξύ των δύο 

μεθόδων είναι στατιστικά σημαντική. Κατ’ επέκταση η στρατηγική της αυτό-

βιντεοσκόπησης (self-video modeling) αποδεικνύεται πιο αποτελεσματική 

στρατηγική για τα άτομα με αναπηρία από ότι η στρατηγική της μοντελοποίησης 

μέσω βίντεο (video modeling).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Η εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρίες και η εκμάθηση νέων δεξιοτήτων σε 

ενήλικα άτομα με αναπηρίες αποτελούν ζητήματα που μέχρι και στις μέρες μας 

απασχολούνε όσους εμπλέκονται με τα θέματα της ειδικής αγωγής. Υπάρχουν όμως 

πολλοί περιορισμοί που παρεμποδίζουν τον εντοπισμό της κατάλληλης εκπαιδευτικής 

μεθόδου για τα άτομα με αναπηρίες. 

 Επιπλέον ένα άλλο θέμα που απασχολεί την συγκεκριμένη έρευνα είναι οι 

δεξιότητες τις ανεξάρτητης διαβίωσης και οι στρατηγικές εκπαίδευσής τους. 

Σύμφωνα με την Πολυχρονοπούλου (2003) η ανεξάρτητη διαβίωση στην χώρα μας 

είναι σε αρχικό στάδιο. Συνεπώς προκύπτει ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη 

βαρύτητα στην ανεξάρτητη διαβίωση και στις μεθόδους εκπαίδευσης των ατόμων με 

αναπηρίες πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. 

 Η παρούσα ερευνητική εργασία εστιάζει την προσοχή της στην εκπαιδευτική 

μέθοδο της μοντελοποίησης για την εκμάθηση δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης. Η 

εν λόγω εκπαιδευτική μέθοδος βασίζεται στην μίμηση προτύπου και ως πρότυπο 

μπορεί να είναι ένα συνομήλικο άτομο, δάσκαλοι ή/ και γονείς (Καλαντζή – Αζίζη & 

Ζαφειροπούλου, 2005 · Sansosti & Powell – Smith, 2008). Πιο συγκεκριμένα όμως 

αναφέρεται ότι το άτομο προς μίμηση δεν αρκεί να είναι μόνο συνομήλικο με το 

άτομο που παρακολουθεί το βίντεο αλλά θα πρέπει να είναι όμοιό του (Plavnick et 

al., 2015 · Marcus & Wilder, 2009 · Corbett & Abdullah, 2005 · Bellini & Akullian, 

2007). Σύμφωνα με αυτά τα ευρήματα της βιβλιογραφίας στην παραπάνω ερευνητική 

εργασία μελετήθηκε η μοντελοποίηση μέσω βίντεο έχοντας ως πρότυπο μίμησης ένα 

συνομήλικο άτομο με νοητική αναπηρία που φιλοξενούνταν στον χώρο της Εταιρείας 

Σπαστικών Βορείου Ελλάδας.  

Όσον αναφορά το πρώτο διερευνητικό ερώτημα που αναφέρεται στην 

μοντελοποίηση ως μέσο διδασκαλίας και στην απόδοσή της στα άτομα με βαριά 

νοητική αναπηρία η παρούσα ερευνητική εργασία απέδειξε ότι η μέθοδος αυτή 

μπορεί να επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην κατάκτηση νέων δεξιοτήτων που 

σχετίζονται με την ανεξάρτητη διαβίωση. Η μέθοδος της μοντελοποίησης αποτελεί 

μια από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρίες 

(Bellini & Akullian, 2007 · Davis et al., 2004 · Wilson, 2013 · Walton & Ingersoll, 

2012 · Ganz et al., 2014 · Burton et al., 2013). Στη συγκεκριμένη ερευνητική εργασία 
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μελετάται το ενδεχόμενο να είναι εξίσου αποτελεσματική η μέθοδος αυτή και στα 

ενήλικα άτομα με αναπηρίες. Σύμφωνα με την βιβλιογραφία η μέθοδος αυτή είναι 

αρκετά διαδεδομένη σε ανήλικα άτομα με αναπηρίες. Επιπλέον εξετάζεται και στο 

ποια από τις δύο στρατηγικές της μεθόδου αυτής, η στρατηγική της μοντελοποίησης 

μέσω βίντεο (video modeling) ή η στρατηγική της αυτό-βιντεοσκόπησης (self video 

modeling) επιφέρουν θετικά αποτελέσματα στην εκμάθηση δεξιοτήτων ανεξάρτητης 

διαβίωση σε ενήλικα άτομα με αναπηρίες. 

Με βάση την βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για την παρούσα 

ερευνητική εργασία, η εκπαιδευτική μέθοδος της μοντελοποίησης είναι μία από τις 

πιο αποτελεσματικές μεθόδους εκπαίδευσης των ατόμων που ανήκουν στο φάσμα του 

αυτισμού (Nikopoulos & Keenan, 2003 · Marcus & Wilder, 2009 · Maione & 

Mirenda, 2006 · Acar & Diken, 2012 · Buck et al., 2016 · Daneshvar et al., 2003 · 

Bellini & Akullian, 2007 · Sansosti & Powell – Smith, 2008) και των ατόμων με 

νοητική αναπηρία (Schilling, 2015 · Ware, 2012 · Corbett & Abdullah, 2005 · Burton 

et al., 2013 · Kimball et al., 2003 · Ford, 2013 · Ganz et al., 2013 · Σούλης και συν., 

2014). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την παρούσα ερευνητική 

εργασία τα άτομα με βάριά νοητική αναπηρία είναι εφικτό να κατακτήσουνε νέες 

δεξιότητες που αφορούνε την ανεξάρτητη διαβίωση μέσα από την μέθοδο 

εκπαίδευσης της μοντελοποίησης. Συγκεκριμένα ακολουθώντας τις δύο στρατηγικές 

της, την μοντελοποίηση μέσω βίντεο (video modeling) και την αυτό-βιντεοσκόπηση 

(self-video modeling). Επιπλέον σύμφωνα με τους Acar και Diken (2012) η μέθοδος 

της μοντελοποίησης μέσω βίντεο οδηγεί στην γενίκευση δεξιοτήτων ανεξάρτητης 

διαβίωσης.  

Από την παρούσα ερευνητική εργασία γίνεται αντιληπτό ότι οι δύο 

στρατηγικές της μεθόδου που μελετήθηκαν, η στρατηγική της μοντελοποίησης μέσω 

βίντεο (video modeling) και η στρατηγική της αυτό- βιντεοσκόπησης (self-video 

modeling), στα άτομα με βαριά νοητική αναπηρία που συμμετείχαν στο ερευνητικό  

πρόγραμμα απέδωσε υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Συνεπώς από τα παραπάνω 

προκύπτει ότι στο δεύτερο και στο τρίτο διερευνητικό ερώτημα που αναφέρονται 

στην μοντελοποίηση μέσω βίντεο (video modeling) και την αυτό- βιντεοσκόπηση 

(self-video modeling) ως προς την εκπαίδευση των ατόμων με βαριά νοητική 

αναπηρία για την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων στη συγκεκριμένη ερευνητική εργασία 

η απάντηση είναι καταφατική. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι τόσο η 

συμμετέχουσα που ακολουθούσε την στρατηγική της μοντελοποίησης μέσω βίντεο 
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(video modeling), όσο και η συμμετέχουσα που ακολουθούσε την στρατηγική της 

αυτό-βιντεοσκόπησης (self-video modeling) παρουσίαζαν άνοδο των ποσοστών των 

επιτυχημένων επιμέρους στόχων όσο αυξάνονταν και οι συνεδρίες.  

Ως προς το τελευταίο διερευνητικό ερώτημα που αναφέρεται στην σύγκριση 

των δύο στρατηγικών και στην εύρεση της καταλληλότερης στρατηγικής για την 

εκμάθηση νέων δεξιοτήτων στα άτομα με βαριά νοητική αναπηρία βρέθηκε μέσα από 

την συγκεκριμένη ερευνητική εργασία ότι η στρατηγική της αυτό- βιντεοσκόπησης 

(self-video modeling) είναι καταλληλότερη. Συγκρίνοντας τις δύο αυτές στρατηγικές 

διαπιστώνεται ότι η στρατηγική της αυτό-βιντεοσκόπησης (self-video modeling) είναι 

αυτή που επιφέρει περισσότερα θετικά αποτελέσματα στην εκπαίδευση των ατόμων  

με αναπηρίες. Πιο συγκεκριμένα από την βιβλιογραφία αναφέρεται ότι η 

εκπαιδευτική στρατηγική της αυτό-βιντεοσκόπησης (self-video modeling) επιδράει 

πιο αποτελεσματικά στην εκμάθηση νέων δεξιοτήτων (Marcus & Wilder, 2009). Από 

την παρούσα ερευνητική εργασία προκύπτει ότι η στρατηγική της αυτό-

βιντεοσκόπησης (self-video modeling) είναι πιο αποδοτική από την στρατηγική της 

μοντελοποίησης μέσω βίντεο (video modeling). Στο σημείο αυτό θα πρέπει να 

επισημανθεί ότι η συμμετέχουσα στο πρόγραμμα που εκπαιδευόταν με την 

στρατηγική της αυτό – βιντεοσκόπησης (self-video modeling) παρόλο που έχει 

διαγνωσθεί με σύνδρομο Down και συχνά οι κινήσεις των χεριών της γίνονταν με 

εξαιρετικά αργό ρυθμό και αρκετές φορές επαναλάμβανε κινήσεις που δεν 

χρειαζόταν να κάνει πάνω από μια φορά, κατάφερε με την στρατηγική της αυτό – 

βιντεοσκόπησης (self-video modeling) να επιτύχει υψηλά ποσοστά επιτυχημένων 

στόχων. Η συμμετέχουσα που εκπαιδευόταν στο ερευνητικό πρόγραμμα με τη 

στρατηγική της μοντελοποίησης μέσω βίντεο (video modeling) παρουσίαζε 

μεγαλύτερη ευχέρεια κινήσεων και εκτελούσε τις δραστηριότητες σε πιο σύντομο 

χρονικό διάστημα, παρόλα αυτά δεν ήταν εφικτό να επιτύχει τόσο υψηλά 

αποτελέσματα επιτυχημένων στόχων όσο η προηγούμενη συμμετέχουσα. Συνεπώς με 

βάση τα δεδομένα του συγκεκριμένου  ερευνητικού προγράμματος προκύπτει πως το 

σύνδρομο Down δεν ήταν ανασταλτικός παράγοντας για την εκπαίδευση μέσω της 

μεθόδου της μοντελοποίησης και συγκεκριμένος της στρατηγικής της αυτό – 

βιντεοσκόπησης (self-video modeling).  

 Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας της στρατηγικής της αυτό – βιντεοσκόπησης 

(self-video modeling) μπορούν να οφείλονται και στο γεγονός ότι η στρατηγική αυτή 

ενδείκνυται για την εκμάθηση δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης (Bucalos, 2013).  
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Οι δύο δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης που αφορούσαν την οικιακή ζωή της 

συμμετέχουσας στο ερευνητικό πρόγραμμα απέδειξαν πως για το συγκεκριμένο 

άτομο που συμμετείχε στο πρόγραμμα αυτό και για τις συγκεκριμένες δεξιότητες η 

στρατηγική της αυτό – βιντεοσκόπησης (self-video modeling) πέτυχε πιο υψηλά 

ποσοστά επιτυχημένων στόχων και σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα από αυτό που 

χρειάστηκε το άτομο που εκπαιδεύονταν με τη στρατηγική της μοντελοποίησης μέσω 

βίντεο (video modeling). 

 Οι Bellini και Akullian (2007) ισχυρίζονται ότι η μέθοδος της 

μοντελοποίησης προκαλεί ποικίλα συναισθήματα, όπου μέσα σε αυτά είναι ο 

ενθουσιασμός και η μείωση του άγχους. Σε αυτά τα συναισθήματα βασίζεται και η 

επιτυχία της μεθόδου αυτής. Μέσα από το ερευνητικό πρόγραμμα παρατηρήθηκε ότι 

αυτή η μέθοδος διδασκαλίας επιδρούσε θετικά στην ψυχική υγεία των 

συμμετεχόντων. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η συμμετέχουσα με τη 

στρατηγική της αυτό-βιντεοσκόπησης (self-video modeling) την ώρα της προβολής 

του βίντεο ήταν προσηλωμένη σε αυτό και έδειχνε πάντα τον ενθουσιασμό της 

κουνώντας τα χέρια της και χαμογελώντας κατά τη διάρκεια της προβολής του 

βίντεο. Πιο συγκεκριμένα μια φορά είχε αναφέρει καθώς έβλεπε το βίντεο με τον 

εαυτό της την ώρα που ξέπλενε τα πιάτα «Αυτό εδώ το θαύμα όλο εγώ το έκανα;». 

Αυτό αποδεικνύει ότι στην συγκεκριμένη συμμετέχουσα υπήρχε ισχυρή επίδραση 

στην ψυχική της υγεία. Το γεγονός ότι θα δει τον εαυτό της να πρωταγωνιστεί σε 

βίντεο συχνά ήτανε κίνητρο για να συμμετέχει στο πρόγραμμα. Για παράδειγμα 

αρκετές φορές αρνιόταν να έρθει στον χώρο που εκτελούσαμε τις δραστηριότητες του 

ερευνητικού προγράμματος. Όταν όμως την ρωτούσαμε αν θέλει να έρθει για να δει 

το βίντεο με τον εαυτό της που είχαμε μαγνητοσκοπήσει την προηγούμενη φορά, τότε 

απαντούσε θετικά και σηκωνόταν από την καρέκλα της και πηγαίναμε στον χώρο της 

τραπεζαρίας που πραγματοποιούσαμε το ερευνητικό πρόγραμμα.   

 Τα ως άνω αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι οι συμμετέχουσες επωφελήθηκαν 

από την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, όχι μόνο για την εκμάθηση δύο νέων 

δεξιοτήτων αλλά και γιατί υπήρχε επίδραση και  στην αυτό-εκτίμηση τους 

διαπιστώνοντας ότι σε κάθε συνεδρία ο κύριος στόχος τους ήταν επιτυχής. 

Εν κατακλείδι ο σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας επιτεύχθηκε 

καθώς διαπιστώθηκε ότι η μέθοδος της μοντελοποίησης επιφέρει θετικά 

αποτελέσματα στην εκπαίδευση των ενήλικων ατόμων με αναπηρίες. Επιπλέον η 
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στρατηγική της αυτό-βιντεοσκόπησης (self-video modeling) αναδείχθηκε ως 

καταλληλότερη στρατηγική εκπαίδευσης για τα ενήλικα άτομα με αναπηρίες. 

 

 

Περιορισμοί της έρευνας 

 Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την παρούσα ερευνητική εργασία 

υπόκεινται σε τρεις βασικούς περιορισμούς. Το μικρό δείγμα της έρευνας που 

συμμετείχε αδυνατεί να συμβάλει σε συμπεράσματα γενίκευσης για τα άτομα με 

αναπηρίες. Τα δείγμα ήταν δυο μόνο άτομα και συνεπώς το δείγμα αυτό δεν είναι 

επαρκές για να προβούμε μέσα από την συγκεκριμένη έρευνα σε γενίκευση 

αποτελεσμάτων. Επιπροσθέτως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το δείγμα για κάθε 

στρατηγική ήταν μόνο ένα άτομο γεγονός που επιβαρύνει την γενίκευση των 

συμπερασμάτων. Παρόλα αυτά σύμφωνα με τον Hobson (2002) για να μπορέσουμε 

να καταλάβουμε τους ανθρώπους ο ιδανικός τρόπος είναι να τους παρατηρούμε πάρα 

πολύ προσεκτικά εξατομικευμένα.  

 Ο περιορισμένος αριθμών των συνεδριών που πραγματοποιήθηκαν αποτελεί 

ακόμη μια δυσκολία στην γενίκευση των ευρημάτων. Οι δύο συμμετέχουσες στο 

τελικό στάδιο του κάθε σταδίου της έρευνας κατάφερναν να επιτύχουν τον στόχο 

τους και να σημειώνουν επιτυχία 100% στους επιμέρους στόχους. Ωστόσο αν δεν 

πραγματοποιηθεί μια επανάληψη για να γίνει επαλήθευση της κατεκτημένης γνώσης 

μετά από ένα χρονικό διάστημα δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι είναι σε θέση να 

εφαρμόσουν τις δεξιότητες αυτές στις οποίες εκπαιδευόταν. Επιπλέον αν δεν δοθεί η 

δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις δεξιότητες που για το συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα της έρευνας είχαν κατακτήσει, σε διαφορετικά περιβάλλοντα, όπως στο 

σπίτι τους ή σε κάποιο επαγγελματικό χώρο, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε πως 

επιτεύχθηκε μέσα από τις συγκεκριμένες στρατηγικές διδασκαλίας η γενίκευση της 

γνώσης. Σύμφωνα με τον Αγαλιώτη (2000) η γενίκευση τις γνώσεις είναι ο στόχος 

της εκπαίδευσης.  

 Τέλος μαζί με τα παραπάνω έρχεται να προστεθεί και ο περιορισμένος χρόνος 

της έρευνας. Το χρονικό διάστημα που υπήρχε για την διεξαγωγή της ήταν ένας 

ακόμη περιοριστικός παράγοντας. Πραγματοποιήθηκε μικρός αριθμός συνεδριών και 

έτσι περιορίστηκαν και οι δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης σε δύο. Αν το χρονικό 

πλαίσιο ήταν πιο αυξημένο θα μπορούσαν να μελετηθούν περισσότερες δεξιότητες 

ανεξάρτητης διαβίωσης, όπως για παράδειγμα να εκπαιδευόταν οι συμμετέχουσες 
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στην διαδικασία προετοιμασίας του πρωινό γεύματος. Αυτό όμως θα ήταν πιο 

χρονοβόρο και για κατακτήσουν πλήρως τον κύριο στόχο και όλους τους επιμέρους 

θα χρειαζόταν περισσότερος χρόνος. Ειδικά αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι μόνο 

για την προετοιμασία του τσαγιού χρειάστηκαν πέντε εβδομάδες. Επιπλέον θα υπήρχε 

και δυνατότητα για διαπιστωθεί αν μετά από ένα χρονικό διάστημα ήταν σε θέση οι 

συμμετέχουσες να επαναλάβουν μια δεξιότητα που είχαν κατακτήσει πριν από 

αρκετές εβδομάδες.  

  

 

Μελλοντικές προτάσεις 

 Η παρούσα ερευνητική εργασία κατέδειξε την σημαντική συμβολή της αυτό-

βιντεοσκόπησης (self-video modeling) στην εκπαιδευτική διαδικασία και ειδικότερα 

στην εκμάθηση νέων δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης. Οι περιορισμοί που 

αναφέρονται παραπάνω ότι πρόεκυψαν δίνουν το έναυσμα για νέες διατυπώσεις 

προτάσεων ώστε να συνεχιστεί περαιτέρω η έρευνα.  

 Για να ενισχυθούν τα αποτελέσματα της έρευνας θα ήταν σκόπιμο να 

πραγματοποιηθεί επαναξιολόγηση στις συμμετέχουσες της έρευνας για να 

διαπιστωθεί αν η γνώση που απέκτησαν διατηρείται σε βάθος χρόνου. Επιπλέον θα 

είχε ενδιαφέρον να μελετηθεί και αν οι γνώσεις που απέκτησαν συντελούν στην 

βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους και συμβάλλουν στην ανεξαρτητοποίησή τους. 

Στο σημείο αυτό θα μπορούσαν να παίξουν σημαντικό ρόλο και οι γονείς των ατόμων 

παρατηρώντας αν είναι σε θέση τα άτομα να πραγματοποιήσουν και στον χώρο του 

σπιτιού τους την δεξιότητα που διδάχθηκαν.  

 Ένα ακόμη ενδιαφέρον ερευνητικό ζήτημα που εξάγεται είναι μια συγκριτική 

μια συγκριτική μελέτη μεταξύ των τριών στρατηγικών της μεθόδου της 

μοντελοποίησης. Έχοντας ως δεδομένο ότι η μέθοδος αυτή είναι μια από τις πιο 

αποτελεσματικές μεθόδους για τα άτομα με αναπηρία, θα ήταν χρήσιμο να εξεταστεί 

αν το ζωντανό μοντέλο προς μίμηση (in vivo) είναι εξίσου μια επιτυχημένη 

στρατηγική διδασκαλίας για τα άτομα με αναπηρίες.  

 Προτείνεται ακόμη η εκτέλεση ενός πιο σύνθετου προγράμματος με 

περισσότερες δραστηριότητες ανεξάρτητης διαβίωσης που θα συμβάλουν στην 

ανεξαρτητοποίηση των ατόμων. Θα μπορούσε επίσης να εξεταστεί αν θα μπορούσε η 

μέθοδος της μοντελοποίησης να επιδράσει θετικά στην εκμάθηση άλλων δεξιοτήτων, 

όπως για παράδειγμα σε κοινωνικές δεξιότητες.  



 

46 
 

 Μια μελλοντική μελέτη θα μπορούσε να υλοποιηθεί με δείγμα ατόμων 

τυπικής ανάπτυξης. Γνωρίζοντας ότι για την απόκτηση νέας γνώσης - δεξιότητας τα 

άτομα τείνουν να μιμούνται ένα πρότυπο (Bandura, 1971) είναι πιθανό η μέθοδος της 

μοντελοποίησης να συνέβαλλε στην ταχύτερη γενίκευση της γνώσης - δεξιότητας. 

 Τέλος θα είχε ενδιαφέρον να εξεταστεί αν η μέθοδος της μοντελοποίησης θα 

ήταν εξίσου αποδοτική σε άτομα μικρότερης ηλικίας. Στα παιδιά σχολικής ή/ και 

προσχολικής ηλικίας, μια νέα μελέτη θα μπορούσε να στοχεύσει και σε ποια ηλικία 

είναι πιο αποτελεσματική η συγκεκριμένη μέθοδο διδασκαλίας.    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ 

ΝΟΗΤΙΚΗ 

ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

MEMPHIS 

 

Προσαρμογή: Στ. Πολυχρονοπούλου 

 

Ε* : Επιτυγχάνει Α* : Αποτυγχάνει 

 

ΛΕΠΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΟΠΤΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 

Ε Α Πιάνει με ευκολία πολύ μικρά αντικείμενα. 

Ε Α Δημιουργεί μικρές κατασκευές κτίζοντας ή ενώνοντας 

αντικείμενα. 

Ε Α Χρησιμοποιεί ψαλίδι για να κόψει χαρτί. 

Ε Α Πιάνει μπάλα που κυλάει. 

Ε Α Ζωγραφίζει άνθρωπο με τρία τουλάχιστον μέρη ευδιάκριτα 

(κεφάλι, κορμό, πόδια). 

Ε Α Βάζει 10 από τις 20 μικρές χάντρες σε μπουκάλι. 

E A Κόβει με ψαλίδι ακολουθώντας μια καθορισμένη 

γραμμή. 

 

ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ – ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Ε Α Μετράει τρία αντικείμενα. 

E A Διαχωρίζει κουμπιά δύο διαφορετικών χρωμάτων. 

E A Έχει συνειδητοποιήσει τι κάνουμε όταν διψάμε. 

Ε Α Ομαδοποιεί εικόνες σύμφωνα με το σχήμα τους. 

E A Κατανοεί τις έννοιες «μεγαλύτερο», «μακρύτερο». 

E A Γνωρίζει τα ονόματα των περισσότερων συνηθισμένων 

αντικειμένων. 

Ε Α Ζωγραφίζει άνθρωπο με δύο μέρη π.χ. κεφάλι, σώμα. 

Ξέρει σε τι χρησιμεύουν τα σπίτια και τα βιβλία. 
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Ε Α Γνωρίζει την έννοια του αριθμού τρία. 

E A Γνωρίζει τη διαφορά μεταξύ ημέρας και νύκτας.  

Ε Α Εκτελεί εντολή με τρεις οδηγίες με τη σωστή σειρά. 

E A Γνωρίζει τι κάνουμε με τα μάτια και τα αυτιά. 

Ε Α Ονομάζει μια μπάλα ή ένα αυτοκινητάκι είτε με βάση το 

σχήμα είτε με βάση τη χρήση του. 

 

 

 

 


