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Περίληψη 

Σκοπός αυτής της ερευνητικής εργασίας είναι η διερεύνηση των στρατηγικών 

αυτορρύθμισης όπως αυτές εφαρμόζονται σε ένα πρόγραμμα παρέμβασης, με στόχο την 

ανάπτυξη του λεξιλογίου σε μαθητές με μέτρια νοητική αναπηρία. 

Οι μαθητές με νοητική αναπηρία αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στο γλωσσικό 

τομέα. Η επικοινωνία τους μέσω του προφορικού λόγου παρουσιάζει ιδιαίτερα 

προβλήματα και έχει επιπτώσεις στην κατανόηση και την χρήση της γλώσσας. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται ταυτόχρονα η ανάπτυξη του γνωστικού  και  

κοινωνικού τομέα (Πολυχρονοπούλου, 2010). Η ανάπτυξη του λεξιλογίου θα βοηθούσε 

την βελτίωση του προφορικού λόγου και της επικοινωνίας στο σύνολό της. Η βελτίωση 

του λεξιλογίου τονίζεται και στο αναλυτικό πρόγραμμα όπου τίθονται υψηλοί 

λεξιλογικοί στόχοι για  τους μαθητές με αναπηρία (ΥΠΕΠΘ, 2004). 

Η συγκεκριμένη έρευνα επιχείρησε να αναπτύξει το λεξιλόγιο των μαθητών με νοητική 

αναπηρία χρησιμοποιώντας στρατηγικές αυτορρύθμισης του μαθητή. Ο 

αυτορρυθμιζόμενος μαθητής έχει την ικανότητα να ελέγχει και να ρυθμίζει την 

συμπεριφορά του σύμφωνα με το περιβάλλον και τις επιθυμίες του. Η ικανότητα 

αυτορρύθμισης καθιστά το μαθητή αυτόνομο και ανεξάρτητο. Η έννοια της 

αυτορρύθμισης περιλαμβάνει τρεις στρατηγικές, την αυτοπαρακολούθηση, την 

αυτοαξιολόγηση και την αυτοενίσχυση. 

Η ικανότητα αυτορρύθμισης και οι στρατηγικές της είναι σημαντικό και αναπόσπαστο 

κομμάτι της έννοιας του αυτοπροσδιορισμού. Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρούμε 

ένα αυξανόμενο ερευνητικό ενδιαφέρον, για την  έννοια αυτή. Το αυτοπροσδιοριζόμενο 

άτομο λειτουργεί ως πρωταρχικός προκαλών παράγοντας στη ζωή του.  
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Στα πλαίσια της έρευνας αυτής, σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε ένα πρόγραμμα 

παρέμβασης με σκοπό την αναπτυξη του λεξιλογίου.  Πριν και μετά την εφαρμογή του 

προγράμματος έγινε αξιολόγηση με το εργαλείο γλωσσικής επάρκειας Λ-α-Τ-ω. Κύριο 

εργαλείο της παρέμβασης ήταν οι στρατηγικές αυτορρύθμισης. Δημιουργήθηκαν δύο 

ομάδες μαθητών με νοητική αναπηρία (η ομάδα παρέμβασης με χρήση των 

στρατηγικών αυτορρύθμισης και η ομάδα ελέγχου). Τα αποτελέσματα της σύγκρισής 

τους είναι ενθαρρυντικά για την εφαρμογή στρατηγικών αυτορρύθμισης.  

Λέξεις Κλειδιά: Μέτρια Νοητική Αναπηρία, Ανάπτυξη λεξιλογίου, Στρατηγικές 

αυτορρύθμισης, Αυτοπροσδιορισμός.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Abstract 

The purpose of this study is to research self-regulation strategies as they apply to an 

intervention program aimed at developing vocabulary to students with moderate 

intellectual disability. 

Students with intellectual disabilities face particular difficulties in language. 

Communication through speaking presents particular problems and affects the 

comprehension and use of language. As a result cognitive and social sectors are 

negatively affected (Polychronopoulou, 2010). The development of vocabulary will 

help the improvement of speaking and communication as a whole. Improving 

vocabulary has been emphasized in the curriculum as well, where high lexical goals are 

recommended for students with intellectual disabilities (Ministry of Education, 2004). 

This study attempts to enhance the vocabulary of students with intellectual disabilities 

using the student's self-regulatory strategies. The self-regulated student has the ability to 

control and regulate his behavior according to the environment and his own desires. The 

self-regulation makes the student autonomous and independent. The concept of self-

regulation includes three strategies, self-monitoring, self-evaluation and self-

reinforcement.  

The ability of self-regulation and the self-regulation strategies are important and integral 

part of the concept of self-determination. In recent decades we observe a growing 

research interest for this concept. The self-determined person acts as the casual agent in 

his life.  

As part of this research, an intervention program was designed and implemented in 

order to improve vocabulary. Before and after the implementation of the program, an 

evaluation was conducted using a language proficiency tool, L-a-T-w. Main tool of 

intervention were self-regulation strategies. Two groups were created, with students 
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with intellectual disabilities (the intervention group using self-regulation strategies and 

the control group). The results encourage the implementation of self-regulation 

strategies. 

 

Keywords: Moderate Intellectual Disabilities, Vocabulary development, Self-regulation 

strategies, Self-determination. 
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Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια η θεωρία του Αυτοπροσδιορισμού (Self - determination) 

μονοπωλεί το ενδιαφέρον των ερευνητών ως ένα σημαντικό κομμάτι των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των υπηρεσιών που προσφέρονται στα άτομα με 

αναπηρία (Field & Hoffman, 2002). Ο όρος είναι αρκετά σύνθετος και αναφέρεται στην 

ικανότητα του ανθρώπου με αναπηρία να δρα σαν τον πρωταρχικό παράγοντα στη ζωή 

του,  κάνοντας επιλογές και λαμβάνοντας αποφάσεις χωρίς παρεμβάσεις  (Wehmeyer & 

Schwartz, 1998). 

Βιβλιογραφικά αναφέρεται πως «ο αυτοπροσδιορισμός είναι μία έννοια που 

αντανακλά την πεποίθηση ότι όλοι οι άνθρωποι με και χωρίς ειδικές ανάγκες έχουν το 

δικαίωμα των προσωπικών επιλογών, της αυτονομίας και της αυτοπραγμάτωσης για τη 

διασφάλιση μιας καλύτερης ποιότητας ζωής» (Καρτασίδου, 2007:1243).  

Ο Wehmeyer (2005) υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει άτομο που να μην 

αυτοπροσδιορίζεται έστω και σε κάποιο βαθμό. Όπως λοιπόν τα τυπικώς 

αναπτυσσόμενα άτομα  αναλαμβάνουν τον έλεγχο της ζωής του, έτσι και τα άτομα με 

αναπηρία έχουν δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό και την αυτορρύθμιση τους. Το 

«σκαλοπάτι» για την κατάκτηση αυτή είναι η διδασκαλία των κατάλληλων δεξιοτήτων 

με τις κατάλληλες στρατηγικές.  

Οι Agran, Blanchard και  Wehmeyer (2000), προσδιόρισαν   τα  στοιχεία που 

χαρακτηρίζουν ένα αυτοπροσδιοριζόμενο άτομο και αυτά είναι:  να κάνει επιλογές,  να 

παίρνει αποφάσεις, να λύνει προβλήματα, να θέτει στόχους, να αυτορρυθμίζεται, να 

έχει αυτοαποτελεσματικότητα και υψηλές προσδοκίες, αυτοαντίληψη και αυτογνωσία.   

Σημαντικό δομικό χαρακτηριστικό του αυτοπροσδιορισμού είναι η 

αυτορρύθμιση (self - regulation) και οι στρατηγικές της (self regulation strategies).  Η 
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αυτορρύθμιση συσχετίζεται με τη δυνατότητα του ατόμου να σταθμίζει τις επιλογές και 

τις πράξεις του με αποτελεσματικό τρόπο (Wehmeyer & Bolding, 2001). Η ικανότητα 

να αυτορρυθμίζομαι σημαίνει ότι έχω την ικανότητα να ελέγχω και να ρυθμίζω την 

συμπεριφορά μου ανάλογα με το περιβάλλον και τις ανάγκες μου.  

Η αυτορρύθμιση περιλαμβάνει την αυτοπαρακολούθηση (Self - monitoring),    

την αυτοαξιολόγηση (self - evaluation) και την αυτοενίσχυση (self - reinforcement). Οι 

στρατηγικές αυτές, μαζί αλλά και μεμονομένα, έχουν χρησιμοποιηθεί από διάφορες 

ομάδες μαθητών με αναπηρία σε διαφορετικές θεματικές περιοχές της γλώσσας,  με 

θετικά αποτελέσματα (Trammel, Schloss  & Alper, 1994· Shimabukuro, Prater, Jenkins 

& Edelen-Smith, 1999 · Crabtree, Alber-Morgan  & Konrad, 2010).  

Επίσης, οι στρατηγικές αυτορρύθμισης έχουν  εφαρμοστεί σε ερευνητικά 

προγράμματα με σκοπό την βελτίωση γλωσσικών δεξιοτήτων  σε μαθητές με νοητική 

αναπηρία παρουσιάζοντας θετικά αποτελέσματα (Chiron & Gerken, 1983· McCarl, 

Svobodny & Beare, 1991). Έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στην αύξηση της 

προσοχής, στην παραγωγικότητα και ακρίβεια σε σχολικές εργασίες όπως και στην 

αναγνωστική κατανόηση, μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και συμπεριφορικές 

δυσκολίες (Clees, 1994· Maag, Reid, & DiGangi, 1993· Reid, 1996) και  μαθητών με 

νοητική αναπηρία (Agran Sinclair, Alper,  Cavin, Wehmeyer  & Hughes,  2005).  

Οι  στρατηγικές  αυτορρύθμισης  ενδυναμώνουν τα προγράμματα παρέμβασης 

και συχνά χρησιμοποιούνται σε μαθητές με νοητική αναπηρία. Τα άτομα με νοητική 

αναπηρία παρουσιάζουν ελλείματα όπως δυσκολίες στις μεταγνωστικές δεξιότητες, με 

αποτέλεσμα να έχουν χαμηλά επίπεδα αυτοπροσδιορισμού (Wehmeyer & Metzler, 

1995· Wehmeyer, Kelchner & Richards, 1996). Για αυτό και η ανάγκη να διδαχθούν 

στρατηγικές αυτορρύθμισης είναι μεγάλη. Αρχίζοντας από γνωστικά αντικείμενα όπως 
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η γλώσσα, οι μαθητές θα μάθουν να ρυθμίζουν την συμπεριφρά τους και να 

αποφασίζουν για το πως μπορούν να μάθουν και αργότερα για το πώς θέλουν να 

ζήσουν. 

Πώς λειτουργούν όμως οι στρατηγικές αυτορρύθμισης στη πράξη; Είναι τόσο 

αποτελεσματικές όσο φαίνεται; Θα επιχειρήσουμε να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα 

παρέμβασης στο γνωστικό αντικείμενο της  γλώσσας και συγκεκριμένα στη διδασκαλία 

του λεξιλογίου με κύριο εργαλείο μας τις στρατηγικές αυτορρύθμισης. 

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να το ανακαλύψει και να προσθέσει 

έτσι κάποια γνώση που θα βοηθήσει τα άτομα με νοητική αναπηρία να ρυθμίσουν την 

συμπεριφορά τους και να αποκτήσουν ένα πιο ενεργό ρόλο στη διαδικασία μάθησης. 

Η συγκεκριμένη εργασία αποτελείται από δύο μέρη, το θεωρητικό και το 

ερευνητικό. Το θεωρητικό μέρος αποτελεί την θεωρητική και βιβλιογραφική θεμελίωση 

του ερευνητικού. Συγκεκριμένα, θα συζητηθούν η νοητική αναπηρία και η 

αυτορρύθμιση. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει το ερευνητικό κομμάτι, όπου θα γίνει 

αναφορά στη μεθοδολογία της έρευνας, στα αποτελέσματά της και θα πραγματοποιηθεί 

συζήτηση γύρω από αυτά. Φυσικά, η εργασία ολοκληρώνεται με την παρέθεση όλων 

των βιβλιογραφικών αναφορών και το παράρτημα, όπου μπορεί κανείς να δει το υλικό 

που χρησιμοποιήθηκε ή παράχθηκε. 
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Κεφάλαιο 1
ο
 : ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗ 

 

1.1 Νοητική Αναπηρία: Όροι, ορισμοί και εκπαιδευτική πραγματικότητα 

Από τις αρχές του 20
ου

 αιώνα, γίνεται προσπάθεια να μελετηθεί συστηματικά 

και να οριοθετηθεί η Νοητική Αναπηρία (Intellectual Disability). Εκείνη την περίοδο 

παρουσιάστηκαν και οι πρώτες απόπειρες ορισμού (Τζουριάδου, 2007), ένα εγχείρημα 

αρκετά απαιτητικό, μιας και επρόκειτο για ένα μεταβαλλόμενο πεδίο.  

Αν ανατρέξουμε σε παλαιότερες αναφορές διαπιστώνουμε την δυσκολία 

ορισμού μέσα από τις πολλές και διαφορετικές ονομασίες που έχουν δοθεί στα άτομα 

με νοητική αναπηρία. Οι όροι που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς, αντανακλούν 

τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα με νοητική αναπηρία γινόντουσαν αντιληπτά από την 

κοινωνία (Bray, 2003 όπως αναφέρεται στην Lindblad, 2013).  

Μερικοί από τους όρους ήταν  Νοητική καθυστέρηση (mental retardation), 

ιδιωτεία (idiot), κρετινισμός (cretin), εκπαιδεύσιμος (educable), ασκήσιμος (trainable), 

νοητική ανεπάρκεια (mental deficiency), νοητική μειονεξία (mental disadvantage) αλλά 

και άλλοι (Bray, 2003 όπως αναφέρεται στην Lindblad, 2013).   

Καθώς η κοινωνία εξελίχθηκε, έγινε σαφές ότι οι παραπάνω όροι ήταν 

υποτιμητικοί για τα άτομα με αναπηρία, άρα και μη αποδεκτοί. Η τέταρτη έκδοση του 

διαγνωστικού και στατιστικού εγχειριδίου ψυχικών διαταραχών από την Αμερικανική 

ψυχιατρική εταιρεία (2000), πρότεινε τον όρο νοητικά καθυστερημένος (mental 

retarded)(APA, 2000). Αργότερα, η πέμπτη έκδοση του ίδιου εγχειριδίου από την 

Αμερικανική ψυχιατρική εταιρεία (2013), όρισε ως μοναδικός όρος τη  Νοητική 

Αναπηρία (Intellectual Disability)(APA, 2013). Πρόκειται για έναν όρος που 

χρησιμοποιούνταν ήδη από το 2006, από την Αμερικανική Ένωση για Νοητικές και 



15 

 

Αναπτυξιακές Αναπηρίες - ΑΕΝΑΑ (American Association on Intellectual and 

Developmental Disabilities - AAIDD) (Schalock, Borthwick-Duffy, Bradley, Buntinx, 

Coulter, Craig, Gomez, Lachapelle, Luckasson, & Reeve, 2010).  Παράλληλα, ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας  (World Health Organization - WHO) στο ICD – 11 

χρησιμοποιεί τον όρο Νοητική Αναπτυξιακή Διαταραχή, ένας όρος που αναφέρεται και 

στο DSM-5 (APA, 2013).  

Η Αμερικανική Ένωση για Νοητικές και Αναπτυξιακές Αναπηρίες (2002) έδωσε  

έναν ορισμό που είναι ευρέως αποδεκτός και αναφέρει ότι  «Ο όρος νοητική 

καθυστέρηση, αναφέρεται στη γενική νοητική λειτουργία που χαρακτηρίζεται από 

σημαντικούς περιορισμούς και στη νοητική λειτουργία και στην προσαρμοστική 

συμπεριφορά, όπως εκφράζεται μέσα από τις γνωστικές, κοινωνικές και πρακτικές, 

προσαρμοστικές δεξιότητες.  Η αναπηρία πρέπει να εμφανίζεται πριν την ηλικία των 18 

ετών».  Βασικές προϋποθέσεις για να ισχύει ο παραπάνω ορισμός είναι οι εξής πέντε 

αρχές (AAMR, 2002): 

1. «Οι περιορισμοί της παρούσας λειτουργικότητας πρέπει να αξιολογούνται  μέσα 

στα πλαίσια του κοινωνικού περιβάλλοντος, το οποίο είναι τυπικό για τους 

συνομηλίκους και την κουλτούρα του ατόμου.  

2. Η έγκυρη αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη τις γλωσσικές και κοινωνικές διαφορές, 

καθώς επίσης και την επικοινωνία, τους αισθητηριακούς, κινητικούς και 

συμπεριφορικούς παράγοντες.  

3. Σε κάθε άτομο οι περιορισμοί, συχνά, συνυπάρχουν με δυνατότητες.  

4. Ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο περιγράφονται οι περιορισμοί είναι για να 

αναπτυχθεί ένα προφίλ για τις επιπρόσθετες υπηρεσίες που είναι απαραίτητες.  
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5. Με τις κατάλληλες ατομικές υποστηρικτικές υπηρεσίες για μια συγκεκριμένη 

περίοδο, η λειτουργικότητα του ατόμου με νοητική καθυστέρηση, γενικά, θα 

βελτιωθεί».  

Το πλέον γνωστό σύστημα ταξινόμησης της νοητικής αναπηρίας, την χωρίζει σε 

τέσσερις ομάδες με βάση το δείκτη νοημοσύνης του ατόμου όπως προέκυψε μετά από 

την εφαρμογή των ανάλογων τεστ. Το συγκεκριμένο σύστημα προτείνεται και από την 

η AAMR (Πολυχρονοπούλου, 2010): 

 

• Ελαφρά νοητική καθυστέρηση  (Mild mental retardation): 50-55 μέχρι 70  

• Μέτρια νοητική καθυστέρηση (Moderate mental retardation): 35-40 μέχρι 50-55  

• Σοβαρή νοητική καθυστέρηση (Severe mental retardation): 20-25 μέχρι 35-40  

• Βαριά νοητική καθυστέρηση (Profound mental retardation): κάτω από 20-25 

Ωστόσο, η ταξινόμηση με βάση την νοημοσύνη δέχεται κριτική καθώς ενέχει 

τον κίνδυνο παρανοήσεων, αφού παραβλέπονται οι συνθήκες του περιβάλλοντος 

(Παπάνης, Γιαβρίμης & Βίκη, 2009). Πλέον σημαντικό κομμάτι είναι η προσαρμοστική 

ικανότητα του μαθητή αλλά και το περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσεται.   

Αυτή η αλλαγή αντίληψης αποτυπώνεται στο  DSM – V, όπου ο διαχωρισμός σε 

επίπεδα έχει ως βάση την προσαρμοστική λειτουργία του ατόμου και όχι το σκορ του, 

σε ένα τεστ νοημοσύνης και αυτό γιατί η προσαρμοστική λειτουργία είναι αυτή που 

καθορίζει το επίπεδο της υποστήριξης που πρέπει να δοθεί από το περιβάλλον (APA, 

2013).  

Έτσι ορίζονται στο εγχειρίδιο τρία κριτήρια τα οποία πρέπει να ισχύουν έτσι 

ώστε να δοθεί η διάγνωση της νοητικής αναπηρίας (APA, 2013). 
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Α. Ελλείμματα στις διανοητικές λειτουργίες, όπως ο συλλογισμός, η επίλυση 

προβλήματος, ο προγραμματισμός, η αφηρημένη σκέψη, η κρίση, η ακαδημαϊκή και η 

εμπειρική μάθηση, έτσι όπως αυτά επιβεβαιώνονται μέσα από την κλινική αξιολόγηση, 

αλλά και από τις εξατομικευμένες και τυποποιημένες δοκιμασίες νοημοσύνης. 

Β. Ελλείμματα στη προσαρμοστική λειτουργία που έχουν ως αποτέλεσμα την αδυναμία 

ανταπόκρισης σε αναπτυξιακά και κοινωνικοπολιτισμικά πρότυπα με στόχο 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. 

Γ.  Η έναρξη των διανοητικών και προσαρμοστικών ελλειμμάτων πρέπει να συμβεί 

κατά την διάρκεια της αναπτυξιακής περιόδου. 

Μία  ομάδα μαθητών με νοητική αναπηρία είναι αυτή των μαθητών με μέτρια 

νοητική αναπηρία (moderate intellectual disability). Καθώς η εργασία αφορά τους 

συγκεκριμένους μαθητές, στο σημείο αυτό θα γίνει αναφορά, στην εκπαιδευτική 

πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν. 

Στην Ελλάδα, από τους 13.595 μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που 

δεχόντουσαν δημόσιες εκπαιδευτικές υπηρεσίες τα έτη 1999-2000, οι 2.469 (18.16%) 

είναι άτομα με νοητική αναπηρία. Η πλειονότητα αυτών των παιδιών εκπαιδεύεται σε 

ειδικά δημοτικά σχολεία. Ωστόσο υπάρχουν πολλά  παιδιά τα οποία δεν έχουν 

καταγραφεί και πιθανόν να φοιτούν σε γενικό σχολείο (ΥΠΕΠΘ, 2004).  

Σύμφωνα λοιπόν, με το Αναλυτικό Πρόγραμμα για μαθητές με νοητική 

αναπηρία (ΥΠΕΠΘ, 2004), οι μαθητές με μέτρια νοητική αναπηρία  διδάσκονται σε 
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ειδικά σχολεία. Κοινός τόπος για τους ειδικούς παιδαγωγούς και τους ερευνητές του 

χώρου είναι η ανάγκη για ενεργή μάθηση, η προσφορά επιλογών και ερεθισμάτων 

(Algozzine & Ysseldyke, 2006· Ware, 1996). Το ειδικό σχολείο μπορεί να παρέχει τα 

παραπάνω και να προσφέρει επιπλέον  ένα οργανωμένο συστηματικά πλαίσιο, όπου ο 

μαθητής με μέτρια νοητική αναπηρία θα αλληλεπιδρά και θα νιώθει ασφάλεια. 

Βασικός στόχος του ειδικού σχολείου είναι η ατομική εκπαιδευτική πρόοδος και 

η μέγιστη δυνατή ένταξη του μαθητή με μέτρια νοητική αναπηρία  στη γενικότερη 

λειτουργία του σχολείου. Οι τομείς που έχουν προτεραιότητα για τους μαθητές αυτούς 

αφορούν την κοινωνική ολοκλήρωση, την συνεργασία, τη συναισθηματική οργάνωση 

και φυσικά τις ακαδημαϊκες δεξιότητες (ΥΠΕΠΘ, 2004). Παρακάτω θα 

επικεντρωθούμε στις ακαδημαϊκές δεξιότητες και συγκεκριμένα στην ανάπτυξη του 

λεξιλογίου των μαθητών με μέτρια νοητική αναπηρία. 

Παραδοσιακά, οι ακαδημαϊκές δεξιότητες δεν είναι στο επίκεντρο του 

διδακτικού προγράμματος πολλών μαθητών με μέτρια νοητική αναπηρία καθώς οι 

ειδικοί παιδαγωγοί θεωρούν λανθασμένα ότι οι μαθητές αυτοί δεν θα μάθουν να 

διαβάζουν λειτουργικά (Allor, Mathes, Roberts, Jones, & Champlin,  2010).  Περίπου 

το 80% των μαθητών με ελαφριά και μέτρια νοητική αναπηρία δεν έχουν δεξιότητες 

γραμματισμού (literacy skills) (Katims, 2001).  

Η γνώση λεξιλογίου βοηθάει σημαντικά την επικοινωνία του μαθητή αλλά και 

συγκεκριμένα την αναγνωστική κατανόηση (National Reading Panel, 2000). Οι 

μαθητές με μέτρια νοητική αναπηρία συνήθως βιώνουν ανεπαρκή έκθεση σε βασικό 

λεξιλόγιο και σε συνδυασμό με την αναποτελεσματική μνήμη εργασίας δυσκολεύονται 

να επεξεργαστούν το νόημα των λέξεων (Browder & Xin, 1998).  



19 

 

Το ελληνικό αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (2004), τονίζει την σημασία της 

ανάπτυξης του λεξιλογίου και θέτει ως στόχους για τους μαθητές με ελαφριά και μέτρια 

νοητική αναπηρία να μπορούν να αναγνωρίσουν τη σημασία μιας γνωστής λέξης. Να 

είναι σε θέση να αναγνωρίζουν μία άγνωστη λέξη, να κατηγοριοποιούν τις λέξεις σε 

οικογένειες λέξεων αλλά και να εμπλουτίζουν λειτουργικά το λεξιλόγιό τους κάνοντας 

χρήση της  «τράπεζας λέξεων» (ΥΠΕΠΘ, 2004).  

Κύριο μέσο για την επίτευξη των στόχων αυτών είναι η εικόνα. Καθώς η 

αναγνωστική τους ικανότητα βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο, είναι δύσκολο να 

χρησιμοποιήσουμε την γραπτή περιγραφή. Έτσι, η εικόνα είναι το καλύτερο μέσο για 

την επίτευξη στόχων που αφορούν το λεξιλόγιο. Επίσης, προτείνονται  διαφορετικών 

ειδών παιχνίδια, μέσα από τα οποία έρχονται σε επαφή με καινούριο λεξιλόγιο 

(ΥΠΕΠΘ, 2004).    

Καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως οι μαθητές με μέτρια νοητική αναπηρία 

υπολείπονται στο τομέα του λεξιλογίου. Ένας τομέας εξαιρετικά σημαντικός για δύο 

λόγους. Πρώτον, το επίπεδο του λεξιλογίου επηρεάζει τον προφορικό λόγο και κατ’ 

επέκταση την επικοινωνία του μαθητή. Η ενίσχυσή του λεξιλογίου θα βοηθούσε το 

άτομο στην παραγωγή του δικού του προφορικού λόγου, αλλά και στην κατανόηση του 

λόγου των υπολοίπων. Κάτι τέτοιο ίσως βελτίωνε σε κάποιο βαθμό τις κοινωνικές 

σχέσεις του μαθητή. Δεύτερον, το λεξιλόγιο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την  

ανάγνωση και την κατανόηση. Συχνά οι παιδαγωγοί αναφερόμενοι στην ανάγνωση, 

επιδιώκουν την απλή αποκωδικοποίηση φθόγγων. Ωστόσο η ανάγνωση είναι τόσο η 

αποκωδικοποίηση όσο και η κατανόηση των όσων διαβάζει ο μαθητής.  Επομένως, η 

ενίσχυση του λεξιλογίου θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη κατανόηση φράσεων ή κειμένων.  

Η ανάγκη ανάπτυξης του λεξιλογίου λοιπόν, στους μαθητές με μέτρια νοητική 

αναπηρία είναι εξίσου απαιτητική με τους άλλους γλωσσικούς τομείς. 
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1.2 Αυτοπροσδιορισμός και εκπαίδευση μαθητών με νοητική αναπηρία 

Με το πέρασμα των χρόνων, η κοινωνία μας μελέτησε και κατανόησε την φύση 

της νοητικής αναπηρίας. Ωστόσο, παρά την νομοθετική κατοχύρωση των δικαιωμάτων 

των ανθρώπων με αναπηρία, η κοινωνία μας κάνει αργά βήματα ως προς την ίση και 

δίκαιη αντιμετώπισή τους.  

Έστω και αργά, τα βήματα αυτά αντικατοπτρίζονται μέσα από την εκπαίδευση. 

Στη χώρα μας, σκοπός  της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία είναι η ακαδημαϊκή 

μόρφωσή τους, η συμμετοχή τους σε κοινωνικές διαδικασίες, η ανεξάρτητη δράση 

τους,  αλλά και η αυτονομία τους στην ενήλικη ζωή.  

Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, είναι η 

δημιουργία ταυτότητας για το άτομο με αναπηρία. Ο προσδιορισμός του εαυτού του, 

των επιθυμιών του και των αναγκών του. Με άλλα λόγια, η ανάπτυξη του 

αυτοπροσδιορισμού των ατόμων με αναπηρία και η αυτορρύθμισή τους, είναι κομβικό 

σημείο για την διεκδίκηση από μεριάς τους, μίας ισότιμης θέσης στην κοινωνία μας. 

1.2.1 Αυτοπροσδιορισμός: όροι και ορισμοί 

Ο Aυτοπροσδιορισμός (Self - determination), απασχολεί έντονα τα τελευταία 

χρόνια την ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα. Θεωρείται ένα καινοτόμο στοιχείο  

των προγραμμάτων παρέμβασης.  Από την δεκαετία του ’90 έχουν προταθεί διάφοροι 

ορισμοί  της έννοιας αυτής (Wehmeyer, 1992·  Abery, 1994· Field, 1996· Martin & 

Marshall, 1995), ακολουθεί ένας ορισμός που γίνεται αποδεκτός από πολλούς ειδικούς 

του  χώρου (Field, Martin, Miller, Ward & Wehmeyer, 1998:2). 

«Ο Αυτοπροσδιορισμός είναι ένας συνδυασμός δεξιοτήτων, γνώσης και πεποιθήσεων τα 

οποία επιτρέπουν σε ένα άτομο να παρουσιάσει στοχο-κατευθυνόμενη, αυτορρυθμιζόμενη  

και αυτόνομη συμπεριφορά. Η κατανόηση της δύναμης αλλά και των περιορισμών του, 
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από το ίδιο το άτομο, μαζί με την πεποίθηση  ότι είναι ικανό και αποτελεσματικό άτομο, 

είναι θεμελειώδη στοιχεία για τον αυτοπροσδιορισμό. Όταν το άτομο δρα με βάση αυτές 

τις δεξιότητες και τις στάσεις, έχει μεγαλύτερη ικανότητα να αναλάβει τον έλεγχο στη ζωή 

του και να υιοθετήσει το ρόλο  ενός επιτυχημένου ενήλικα».  

Αναμφίβολα, πρόκειται για μία πολυδιάστατη έννοια η οποία εσωκλείει 

διαφορετικές δεξιότητες  που  βοηθούν το άτομο να χειριστεί το περιβάλλον του και τις 

συνθήκες που αναπτύσσονται σε αυτό. Σύμφωνα με τον Wehmeyer, τον κατεξοχήν 

ερευνητή και μελετητή της έννοιας αυτής, ο αυτοπροσδιορισμός κάνει λόγο για τις  

αντιλήψεις, τις στάσεις, τις ικανότητες και δεξιότητες ενός ατόμου μέσω των οποίων ο 

άνθρωπος λειτουργεί ως βασικός αιτιακός παράγοντας στη ζωή του, κάνοντας 

συγκεκριμένες επιλογές και λαμβάνοντας αποφάσεις για αυτή  (Καρτασίδου, 2007).  

Ως αιτιακός παράγοντας ή παράγοντας πρωταρχικώς προκαλών (causal agent) 

ορίζεται το άτομο που κάνει ή προκαλεί την αλληλουχία και την πραγματοποίηση των 

γεγονότων στη ζωή του (Wehmeyer, Shogre, Zager, Smith & Simpson, 2010). O όρος 

αιτιακός παράγοντας, φαίνεται να αναφέρεται σε έναν πρόσφατο ορισμό.  

Ο αυτοπροσδιορισμός είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο εκδηλώνεται όταν το 

άτομο ενεργεί ως αιτιακός παράγοντας στη ζωή του. Τα αυτοπροσδιοριζόμενα άτομα 

(casual agents) προσπαθούν να επιτύχουν ελεύθερα επιλεγμένους στόχους. Οι 

αυτοπροσδιοριζόμενες πράξεις καθιστούν το άτομο ικανό να είναι ο αιτιακός 

πράγοντας της ζωής του (Shogren, Wehmeyer, Palmer, Forber-Pratt, Little & Lopez, 

2015). 

Πρόκειται για το αναφαίρετο δικαίωμα του ατόμου να αποφασίζει για τον εαυτό 

του και τη ζωή του και είναι ένας όρος στενά συνδεδεμένος με την ποιότητα ζωής 

(Καρτασίδου, 2007). Ηδη από το 1996, ο Schalock αναφέρει ότι συστατικό στοιχείο της 
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ποιότητας της ζωής ενός ατόμου, είναι ο αυτοπροσδιορισμός  (Wehmeyer & Schwartz, 

1998).   

Μετά από διαφορετικούς ορισμούς και τοποθετήσεις, διαμορφώθηκε μία εικόνα 

για τον αυτοπροσδιορισμό. Μεγάλη ήταν η συμβολή κάποιων ερευνητών αναφορικά με 

τον τρόπο που εκλαμβάνουμε σήμερα τον αυτοπροσδιορισμό.  

Ο Mithaug (1993), αναφέρει ότι ο αυτοπροσδιορισμός είναι μια μορφή 

αυτορρύθμισης, η οποία είναι απελευθερωμένη από εξωτερικές επιρροές. Τονίζει 

επίσης, ότι τα άτομα που διατηρούν υψηλά επίπεδα αυτοπροσδιορισμού, ρυθμίζουν τις 

επιλογές  και τις πράξεις τους με μεγαλύτερη ευκολία. Παράλληλα, κάνει λόγο για την 

δυνατότητα στοχοθεσίας από την  μεριά του ατόμου, με σκοπό την αλλαγή της 

παρούσας κατάστασης προς το καλύτερο. Ο αυτοπροσδιορισμός λοιπόν, θα μπορούσε 

να λειτουργήσει σαν ένα δυνατό μέσο για την καταπολέμηση της μαθημένης 

παραλυσίας/αβοηθησίας (learning helplessness) και μακροπρόθεσμα για την αύξηση 

των θετικών προσδοκιών που έχει το άτομο από τον εαυτό του. 

Ο  δεύτερος ερευνητής είναι Wehmeyer, ο οποίος το 1997, μίλησε για το 

λειτουργικό μοντέλο του αυτοπροσδιορισμού.  Πρόκειται για τη δραστηριοποίηση του 

ατόμου σαν να είναι ο μοναδικός παράγοντας στη ζωή του και η πραγματοποίηση 

επιλογών και αποφάσεων ανάλογα με την ποιότητα ζωής του ατόμου, 

απελευθερωμένου από υπερβολικές εξωτερικές επιρροές ή επιδράσεις. 

Η θεωρία αυτή αναφέρει τα δομικά χαρακτηριστικά του αυτοπροσδιορισμού,  

αλλά και τα συστατικά του στοιχεία. Σε επόμενο κεφάλαιο, θα αναφερθούν αναλυτικά.  

Ολοκληρώνοντας τα ζητήματα ορισμού,  θα πρέπει να αναφέρουμε το εξής. 

Κάποια χρόνια μετά τις πρώτες αναφορές του στο αυτοπροσδιορισμο, ο Wehmeyer 

αναφέρει ότι κάποιες φορές ο όρος αντιμετωπίστηκε απλοϊκά καθώς εξέλαβαν τον 
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αυτοπροσδιορισμό σαν ένα σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών που το 

άτομο πρέπει να έχει και να επιδεικνύει (Wehmeyer, 2005). 

Ωστόσο ο αυτοπροσδιορισμός δεν είναι απλά η ύπαρξη ικανοτήτων ή η 

αξιοποίηση των ευκαιριών που εμφανίζονται κάθε φορά, ούτε οι ενέργειες ή η δράση 

του εκάστοτε ατόμου. Το πλήρες νόημα της έννοιας δεν βρίκεται μόνο στο άτομο, αλλά 

και στην αλληλεπίδρασή  του με το περιβάλλον του. Ο Wehmeyer με διευκρίνιση που 

έδωσε αργότερα, τονίζει ότι ο αυτοπροσδιορισμός δεν είναι προνόμιο που δίνεται ούτε 

και παρουσιάζεται σε κάθε ενέργεια του ανθρώπου. Ωστόσο, όταν τον ερμηνεύουμε 

σαν σύνολο ικανοτήτων και συμπεριφορών, παρατηρείται ο «εγκλεισμός» του όρου στα 

στενά πλαίσια ενός στόχου που πρέπει να επιτευχθεί, παραβλέποντας δράσεις που 

προάγουν τον αυτοπροσδιορισμό του ατόμου (Wehmeyer, 2005).  

1.2.2 Δομικά Χαρακτηριστικά Αυτοπροσδιορισμού 

             Ο Wehmeyer (1997), όρισε τα δομικά χαρακτηριστικά του αυτοπροσδιορισμού. 

Όπως αναφέρθηκε, πρόκειται για μία πολυδιάστατη έννοια, εύλογα οι μελετητές 

θεώρησαν ότι θα επιμερίζεται σε  παραμέτρους. Τα  δομικά αυτά χαρακτηριστικα αυτά 

είναι  η αυτονομία,  η αυτορρύθμιση,  η ψυχολογική ενδυνάμωση και η αυτοπραγμάτωση 

(Wehmeyer, 1997).  

          Αυτόνομο είναι ένα άτομο, αν δρα σύμφωνα με τις δικές του επιθυμίες, τα δικά 

του ενδιαφέροντα και τις δικές του ικανότητες και ανεξάρτητα, απελευθερωμένος από 

εξωτερικές παρεμβάσεις. Αυτονομία δεν σημαίνει απόλυτη ανεξαρτησία του ατόμου, 

αλλά μια κατάσταση αλληλεξάρτησης κατά την οποία το άτομο δεν είναι απομονωμένο 

ενώ παράλληλα παρουσιάζει αλληλεπίδραση με τον περίγυρό του και γίνεται απολύτως 

σεβαστό ως προς τις ανάγκες και την προσωπικότητά του (Wehmeyer, 1997). 
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           Σε άτομα με νοητική αναπηρία, η αυτονομία θα σήμαινε σημαντική πρόοδος στη 

αυτοεξυπηρέτηση, στη διαχείρηση των οικονομικών τους και του ελεύθερου χρόνου 

τους, αλλά και στην επαγγελματική ανάπτυξη τους. Εάν δεν καταφέρουν να πετύχουν 

ικανοποιητικά επίπεδα στους παραπάνω τομείς, δεν αυτοπροσδιορίζονται και δεν 

κατακτούν την αυτονομία τους (Wehmeyer, Kelchner & Richards, 1996). 

          Η αυτορρύθμιση σχετίζεται με τη ικανότητα  του ατόμου να σταθμίζει τις 

επιλογές και τις πράξεις του με αποτελεσματικό τρόπο, ακόμα κι αν υπάρχει αποτυχία 

(Wehmeyer & Bolding, 2001). Η αυτό-ρυθμιζόμενη συμπεριφορά, παρουσιάζεται όταν 

το άτομο είναι σε θέση να πάρει αποφάσεις σχετικά με τις  δεξιότητες που θα 

χρησιμοποιήσει σε κάθε περίσταση, να εξετάσει την δραστηριότητα καθώς, και το 

φάσμα των επιλογών που έχει στη διάθεση του, και να οργανώσει και να εφαρμόσει ένα 

κατάλληλο σχέδιο δράσης (Wehmeyer, 1997).  Το αυτορρυθμιζόμενο άτομο σταθμίζει 

τις συνέπειες της δράσης ή των αποφάσεών του κατά το παρελθόν και αναλόγως δρα 

στο παρόν ή σχεδιάζει τις μελλοντικές του δράσεις.  Η αυτορρύθμιση αποτελείται και 

βασίζεται στην αυτοπαρατήρηση, την αυτοαξιολόγηση και την αυτοενίσχυση 

(Καρτασίδου, 2007).  

           Η ψυχολογική ενδυνάμωση εμφανίζεται όταν το άτομο δρα βασιζόμενο στην 

πίστη  ότι κατέχει τις δεξιότητες που απαιτούνται, κάθε φορά με σκοπό να επιφέρει 

κάποια αλλαγή στο περιβάλλον του και εφόσον δρα έτσι, θα επέλθει το επιθυμητό 

αποτέλεσμα (Wehmeyer & Schwartz, 1997).  Το άτομο που παρουσιάζει ψυχολογική 

ενδυνάμωση, αξιοποιεί το δυναμικό του είτε αυτό είναι γνωστικό, είτε ψυχικό είτε 

ακόμη και κοινωνικό. Συχνά, διακρίνονται στα άτομα αυτά υψηλά κίνητρα, αλλά και η 

πεποίθηση ότι έχουν τον έλεγχο της κατάστασης για να πετύχουν το επιθυμητό 

αποτέλεσμα (Bandura 1991). Έχοντας αυτή την πεποίθηση, αξοιοποιούν καλύτερα τις 



25 

 

γνωστικές και μεταγνωστικές τους δυνατότητες, με αποτέλεσμα μεγαλύτερες επιδόσεις 

σε ακαδημαϊκά και κοινωνικά έργα  (Bandura , 1997).  

           Η αυτοπραγμάτωση εμφανίζεται όταν το άτομο δρα γνωρίζοντας τη γνώση του 

εαυτού του, τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του, και χρησιμοποιεί αυτή τη 

γνώση του με έναν ωφέλιμο τρόπο. Έχει βαθιά γνώση του εαυτού του και γνωρίζει τα 

όρια του (Wehmeyer & Schwartz, 1998· Wehmeyer, Kelchner & Richards, 1996). Το 

αυτοπροσδιοριζόμενο άτομο που έχει συνείδηση των ορίων του διαθέτει το λεγόμενο 

«εσωτερικό σημείο ελέγχου», δηλαδή μπορεί να αναγνωρίσει εάν το αποτέλασμα της 

πράξης οφείλεται στον ίδιο και όχι σε κάποιος εξωγενή παράγοντα (Καρτασίδου, 2007).  

            Ουσιαστικά, δεν αυτοϋποτιμάται και χρεώνεται την επιτυχία της κάθε πράξης 

του. Ωστόσο, θα πρέπει να κατανοεί ότι το περιβάλλον επηρεάζει σε κάποιο βαθμό την 

εξέλιξη των γεγονότων, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι η προσωπική εμπλοκή του 

ατόμου και η προσπάθειά του να πετύχει τους στόχους του δεν έχει νόημα. Το άτομο 

δεν είναι σε καμία περίπτωση έρμαιο των καταστάσεων και του περιβάλλοντος όπου ζει  

(Wehmeyer, Kelchner & Richards, 1996). 

1.2.3 Συστατικά Στοιχεία  Αυτοπροσδιορισμού 

            Πέρα από τα δομικά χαρακτηριστικά που παρουσιάζει η έννοια του 

αυτοπροσδιορισμού, οι μελετητές έχουν καταγράψει και τα συστατικά στοιχεία του. 

Πρόκειται για αναπόσπαστα κομμάτια της συμπεριφοράς ενός αυτοπροσδιοριζόμενου 

ατόμου και είναι οι  εξής δεξιότητες, ικανότητες και μηχανισμοί (Wehmeyer, 1997· 

Καρτασίδου & Αγαλιώτης, 2009): 

- Δεξιότητες Επιλογής (choice making skills) 

- Δεξιότητες Λήψης  Απόφασης (decision making skills) 

- Δεξιότητες Επίλυσης Προβλήματος (problem solving skills) 
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- Δεξιότητες Στοχοθέτησης και Απόδοσης στην επίτευξη του στόχου (goal setting 

and attainment skills) 

- Ικανότητα Αυτοπαρατήρησης (self- observation) 

- Ικανότητα Αυτοαξιολόγησης (self - evaluation) 

- Ικανότητα Αυτοενίσχυσης (self - reinforcement) 

- Ικανότητα  Αυτοδιδασκαλίας  (self - instruction) 

- Ικανότητα Αυτοπροάσπισης (self - advocacy) 

- Μηχανισμός Εσωτερικoύ σημείο ελέγχου (internal locus of control) 

- Θετικές πεποιθήσεις για την αυτοαποτελεσματικότητα και την αναμενόμενη 

έκβαση (positive attributions of efficacy and outcome expectancy) 

- Συνειδητοποίηση του εαυτού (Self- awareness) 

- Αυτογνωσία (self - knowledge) 

             Τα παραπάνω συστατικά στοιχεία είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό, 

χρησιμοποιούνται σε πολλά προγράμματα παρέμβασης. Δομούν την έννοια του 

αυτοπροσδιορισμού και τους δίνεται μεγάλη έμφαση σε όλα τα προγράμματα 

ανάπτυξης του. Συνοπτικά θα παραθέσουμε λίγα λόγια για το κάθε ένα. 

 Δεξιότητες Επιλογής  - choice making skills  

             Η δεξιότητα επιλογής είναι κάτι δεδομένο στους τυπικά αναπτυσσόμενους 

ανθρώπους, ενώ για τα άτομα με αναπηρία όχι. Η ικανότητα να κάνεις επιλογές είναι 

σημαντικό κομμάτι στη διαδικασία να προσδιορίσεις το ποιος είσαι και πως θέλεις να 

ζεις. Σε μεγάλο βαθμό σχετίζεται με τη λήψη αποφάσεων, κυρίως όταν υπάρχει 

πληθώρα επιλογών και το άτομο πρέπει να αποφασίσει ποια επιλογή είναι η κατάλληλη. 

Συγκεκριμένα, τα άτομα με νοητική αναπηρία, συχνά  δεν διδάσκονται πώς να κάνουν 

επιλογές, αλλά ούτε και τους δίνεται η ευκαιρία στη καθημερινότητά τους, να κάνουν 
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επιλογές. Έτσι, είναι απαραίτητο στα προγράμματα παρέμβασης να προτρέπονται να 

εκφράζουν τις προτιμήσεις τους και να προχωρούν σε επιλογές αυτόνομα (Wehmeyer 

& Metzler, 1995). Παράλληλα, είναι εξίσου σημαντικό, να γνωρίσουν οι μαθητές τις 

συνέπειες της κάθε επιλογής τους, εμπειρικά. Άλλωστε, δεν προάγουμε τις άσκοπες 

επιλογές, αλλά μία διαδικασία όπου ο μαθητής θα κρίνει ποια είναι η κατάλληλη και 

ωφέλιμη επιλογή για τον ίδιο (Agran & Hughes, 2005). 

Δεξιότητες Λήψης  Απόφασης - decision making skills  

              Όπως αναφέρθηκε,  η δεξιότητα επιλογής σχετίζεται άμεσα με την λήψη μίας 

απόφασης. Για να αποφασίσει και να επιλέξει κάτι το άτομο, ακολουθούνται συνήθως 

συγκεκριμένα βήματα. Στους μαθητές με νοητική αναπηρία τα βήματα αυτά πρέπει να 

διδαχθούν. Υπάρχουν διάφορα μοντέλα λήψης αποφάσεων τα οποία αναφέρουν τους 

κανόνες που ακολουθεί ένα άτομο που καλείται να λάβει μία απόφαση. Οι Beyth-

Marom, Fischhoff, Quadrel και Furby (1991) αναφέρουν 5 βήματα:  

- να υπάρχει μια λίστα των σχετικών εναλλακτικών δράσεων 

- να διαπιστώνονται οι πιθανές συνέπειες αυτών των δράσεων 

- να γίνεται εκτίμηση των συνεπειών που υπήρξαν (αν η δράση εφαρμόστηκε) 

- να γίνεται συσχέτιση της σημαντικότητας της κάθε συνέπειας και  

- να υπάρχει αποτίμηση των αξιών και των πιθανοτήτων, ώστε να εντοπίζεται η 

καταλληλότερη λύση. 

Δεξιότητες Επίλυσης Προβλήματος - problem solving skills  

           Για ένα αυτοπροσδιοριζόμενο άτομο είναι απαραίτητο να μπορεί να διαχειριστεί 

δυσμενείς καταστάσεις και να επιλύσει ζητήματα. Τα ζητήματα αυτά είναι είτε 

προσωπικής φύσεως είτε διαπροσωπικής φύσεως. Οι μαθητές με νοητική αναπηρία δεν 

έχουν την ικανότητα να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα αυτά και θα πρέπει να διδαχθούν 
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δεξιότητες επίλυσης τέτοιων προβλημάτων. Τα βήματα που συνήθως ακολουθούνται 

είναι τρία (Agran & Wehmeyer, 1999). 

- Αναγνώριση Προβλήματος 

- Ανάλυση Προβλήματος 

- Επίλυση Προβλήματος 

Δεξιότητες Στοχοθέτησης και Απόδοσης στην επίτευξη του στόχου - goal setting and 

attainment skills 

          Αποτελεί μία διαδικασία όπου ο μαθητής  επιλέγει μόνος του κάποιον στόχο προς 

επίτευξη, πράγμα που βοηθάει το μαθητή να δομήσει την προσπάθειά του, να συλλέξει  

πληροφορίες για την πρόοδό του και να αποκτίσει  κίνητρο (Schunk, 2001). Τα οφέλη 

από το καθορισμό στόχων είναι σημαντικά. Είναι καλό να τους βοηθούμε να βαζουν 

στόχους εφικτούς και μετρήσιμους. Οι μαθητές με νοητική αναπηρία μπορούν να 

θέσουν και να πετύχουν εκπαιδευτικούς στόχους (Wehmeyer, 2007). Σίγουρα θα 

προκύψουν προβλήματα, αλλά με το σωστό σχεδιασμό από την μεριά του 

εκπαιδευτικού μπορούν να επιλυθούν. 

Θετικές πεποιθήσεις για την αυτοαποτελεσματικότητα και την αναμενόμενη έκβαση 

(positive attributions of efficacy and outcome expectancy) 

          Η αυτοαποτελεσματικότητα αναφέρεται στη συνειδητοποίηση των δεξιοτήτων 

ενός ατόμου με σκοπό την επίτευξη των στόχων του, ενώ παράλληλα κάνει μέγιστη 

χρήση  των ικανοτήτων του. Η πίστη ότι ο στόχος θα επιτευχθεί κάνει το άτομο επίμονο 

και αποφασιστικό (Bandura, 1997). Μία τέτοια σταση ζωής είναι εφικτή και στα άτομα 

με νοητική αναπηρία. 
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Ικανότητα Αυτοπροάσπισης  -  self  advocacy 

            Αρχικά, δεν είχε δοθεί μεγάλη έμφαση στην αυτοπροάσπιση ή αυτοσυνηγορία. 

Τη δεκαετία του ’70 της δόθηκε μεγαλύτερη προσοχή, κυρίως για να τονιστεί το 

δικαίωμα των αναπήρων και των μειονεκτούντων να υπερασπίζονται τις ανάγκες και τις 

αρχές τους (Algozzine, Browder, Karvonen, Test & Wood, 2001). 

Ικανότητα  Αυτοδιδασκαλίας 

            Πρόκειται για μία διαδικασία, κατά την οποία ο μαθητής έχει διδαχθεί να 

χρησιμοποιεί λεκτικές οδηγίες για να κατευθύνει την συμπεριφορά του (Graham, Harris 

& Reid, 1992). Έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

(Graham & Harris, 1989)  και σε μαθητές με συμπεριφορικά και συναισθηματικά 

προβλήματα (Glob & West, 1990). 

Μηχανισμός Εσωτερικoύ σημείο ελέγχου - internal locus of control  

             Αφορά την αντίληψη του ατόμου, πως ότι δημιουργικό και παραγωγικό γίνεται 

από το άτομο, είναι αποτέλεσμα αποφάσεων που έχει πάρει ο ίδιος, δικών του σκέψεων 

και δράσεων. Έρευνες δείχνουν πως τα τυπικώς αναπτυσσόμενα άτομα πιστεύουν ότι οι 

επιτυχίες που βιώνουν οφείλονται περισσότερο στις δικές τους πράξεις και αυτό 

ονομάστηκε  «εσωτερικό σημείο ελέγχου» (Mercer & Snell, 1977).  Υπάρχουν ωστόσο 

και άτομα που θεωρούν ότι πέτυχαν γιατί τους βοήθησαν άλλοι ή υπερβατικές δυνάμεις 

(Θεός), ή ακόμα θεωρούν την επιτυχία τυχαία. Αυτό το ονομάστηκε «εξωτερικό σημείο 

ελέγχου». Δεν μας σοκάρει το γεγονός ότι οι μαθητές με νοητική αναπηρία 

παρουσιάζουν εξωτερικό σημείο ελέγχου, με αποτέλεσμα χαμηλά κίνητρα σε αντίθεση 

με μαθητές με εσωτερικό σημείο ελέγχου (Ezell & Klein, 2003). Για ένα 

αυτοπροσδιοριζόμενο άτομο είναι σημαντικό να πιστεύει ότι καθορίζει τα 

αποτελέσματα στη ζωή του.   
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Συνειδητοποίηση του εαυτού  – Self awareness και Αυτογνωσία -  self  knowledge 

            Η συνειδητοποίηση του εαυτού αφορά στην αντίληψη του ατόμου για τον εαυτό 

του. Την εικόνα που έχει για τις αδυναμίες και τις δυνατότητές του, αλλά και την γνώση 

των περιορισμών που βιώνει ειδικά εάν πρόκειται για άτομο με αναπηρία (Καρτασίδου, 

2007). Για την ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού είναι απαραίτητο να υπάρχει μια 

σωστή εικόνα για τον εαυτό του ατόμου, για το τι είναι ικανό να κάνει και τι όχι. 

Εξίσου σημαντικό, είναι να γνωρίζει πως να διαχειριστεί τα γνωρίσματά του έτσι ώστε 

να επιτευχθούν οι στόχοι του.  Η αυτογνωσία σχετιζεται με την εξέλιξη του εαυτού και 

είναι μία διαρκής προσπάθεια αξιοποίησης των ικανοτήτων και σωστής διαχείρησης 

των δυσκολιών έτσι ώστε να αποφευχθούν δυσμενείς καταστάσεις (Καρτασίδου, 2007). 

         Τέλος, ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του αυτοπροσδιορισμού είναι η 

αυτορρύθμιση του ατόμου. Η αυτορρύθμιση έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλά 

προγράμματα παρέμβασης είτε αυτά είχαν ακαδημαϊκούς στόχους είτε κοινωνικούς. 

Μέσα στην έννοια της αυτορρύθμισης περιλαμβάνονται τρεις συγκεκριμένες 

ικανότητες, η Αυτοπαρατήρηση, η Αυτοαξιολόγηση και η Αυτοενίσχυση (Wehmeyer & 

Schalock, 2001). Παρακάτω θα αναλυθούν δεξιοδικά, καθώς αποτελούν το κύριο μέρος 

της ερευνητικής εργασίας. 

1.3 Αυτορρύθμιση 

            Ένα από τα δομικά χαρακτηριστικά του αυτοπροσδιορισμού είναι η 

αυτορρύθμιση (Self- regulation) του ατόμου κατά την διάρκεια της μάθηση. Η 

αυτορρύθμιση αφορά στην καλύτερη διαχείριση του περιβάλλοντος από το ίδιο το 

άτομο.   

             Βασίζεται  στη κατευθυνόμενη από τον μαθητή μάθηση (student-directed 

learning), η οποία τα τελευταία χρόνια, έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον. Στα πλαίσια της 
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κατευθυνόμενης από το μαθητή μάθησης, χρησιμοποιούνται αυτοκατευθυνόμενες 

στρατηγικές οι οποίες μας οδηγούν στη μετάβαση από τις δασκαλοκεντρικές μεθόδους 

διδασκαλίας σε πιο μαθητοκεντρικές.  Έτσι οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να 

κατευθύνουν και ρυθμίσουν την μάθησή τους  (Agran, Sinclair, Apler, Cavin, 

Wehmeyer & Hughes, 2005). 

H αυτορρύθμιση αναφέρεται σε μία επαναληπτική διαδικασία αυτό-διεύθυνσης, 

η οποία εμπεριέχει πολλαπλά συστατικά με στόχο πάντα την διαχείριση του γνωστικού 

τομέα, των συναισθημάτων και των δράσεων του ατόμου, αλλά και του περιβάλλοντος 

έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι δικοί του στόχοι (Boekaerts, Maes & Karoly, 2005). 

              Σε μία προσπάθεια ορισμού, ο Pintrich (Pintrich, 2000:453) περιέγραψε την 

αυτό-ρυθμιζόμενη μάθηση ως «μια ενεργή και εποικοδομητική διαδικασία με την οποία 

οι μαθητές θέτουν στόχους για τη μάθησή τους και στη συνέχεια προσπαθούν να 

παρακολουθούν, να ρυθμίζουν και να ελέγχουν τη γνωστική λειτουργία τους, τα κίνητρά 

τους και τη συμπεριφορά τους, κατευθυνόμενοι από τους στόχους και το περιβάλλον 

τους». 

1.3.1 Αυτορρύθμιση και Νοητική Αναπηρία 

Οι δεξιότητες αυτορρύθμισης για πολλούς ειδικούς παιδαγωγούς είναι ακόμα 

και σήμερα ασυμβίβαστες με την νοητική αναπηρία. Αυτό, συντηρείται κυρίως μέσα 

από την λανθασμένη θεώρηση του ορισμού του αυτοπροσδιορισμού και της 

αυτορρύθμισης, η οποία, όπως είδαμε και παραπάνω, θεωρεί τον αυτοπροσδιορισμό 

ένα ατομικό χαρακτηριστικό άρρηκτα συνυφασμένο με τις γνωστικές λειτουργίες του 

εκάστοτε ατόμου και ταυτίζεται με την αυτονομία (Wehmeyer & Garner, 2003).  Η 

θεώρηση αυτή όμως ωστόσο περιλαμβάνει την δράση του περιβάλλοντος (Wehmeyer 

& Bolding, 2001), δηλαδή  την διδασκαλία της αυτορρύθμισης και την  παροχή 

κατάλληλων ευκαιριών για να μπορέσει να την εφαρμόσει. 
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Φυσικά, δεν πρόκειται για ένα εύκολο εγχείρημα. Τα άτομα με νοητική 

αναπηρία παρουσιάζουν ελλείματα όπως δυσκολίες στις μεταγνωστικές δεξιότητες, με 

αποτέλεσμα να έχουν χαμηλά επίπεδα αυτοπροσδιορισμού (Wehmeyer & Metzler, 

1995· Wehmeyer, Kelchner & Richards, 1996). Παράλληλα, παρουσιάζουν εξωτερικό 

σημείο ελέγχου, χαμηλή αυτοεκτίμηση, φτωχές ικανότητες στοχοθέτησης και 

σχεδιασμού, δυσκολίες στη συλλογή πληροφοριών καθώς και στην επίγνωση των 

δυνατοτήτων και των περιορισμών τους (Field et al., 1998).  Αυτό ωστόσο, σε καμία 

των περιπτώσεων, δε σημαίνει ότι δεν θα καταφέρουν να αυτορρυθμίσουν την 

συμπεριφορά τους. Αντίθετα, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα πως το περιβάλλον και οι 

συνθήκες είναι αυτά που καθορίζουν εάν θα δοθεί στους μαθητές με νοητική αναπηρία 

η ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν στρατηγικές αυτορρύθμισης.  

Τέλος, όταν ο Wehmeyer (1998), ρωτήθηκε σχετικά με την δυνατότητα των 

ατόμων με αναπηρία  να διδάσκονται  τον αυτοπροσδιορισμό και συνεπώς τις 

δεξιότητές του (δεξιότητες αυτορρύθμισης),  απάντησε ότι η ερευνητική βιβλιογραφία 

έχει ήδη δώσει ξεκάθαρα στοιχεία, τα οποία υποδεικνύουν την ικανότητα των ατόμων 

με αναπηρία να αυτορρυθμίζονται και να διαχειρίζονται την συμπεριφορά τους.  

Οι ερευνητές συμφωνούν ότι οι μαθητές που αυτορυθμίζονται συμμετέχουν 

ενεργά και επικοδομητικά στην διαδιακασία παραγωγής νοήματος και προσαρμόζουν 

τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις δράσεις τους για να αποκτήσουν κίνητρο και να 

προοδεύσουν ακαδημαϊκά  (Boekaerts & Corno, 2005). Συμπεραίνουμε λοιπόν, ότι η 

εφαρμογή στρατηγικών αυτορρύθμισης θα μπορούσε να βελτιώσει την σχολική και 

αργότερα ενήλικη ζωή των ατόμων με νοητική αναπηρία.  
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1.3.2 Στρατηγικές Αυτορρύθμισης 

Σύμφωνα με τον ορισμό, η αυτορρύθμιση περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία: 

αυτοπαρακολούθηση, αυτοαξιολόγηση και αυτοενίσχυση (Dalton, Martella, & 

Marchand-Martella, 1999).  

Οι στρατηγικές αυτορρύθμισης μαζί με άλλα συστατικά στοιχεία του 

αυτοπροσδιορισμού έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως για να βελτιώσουν τη μάθηση και τη 

συμπεριφορά σε συγκεκριμένα καθήκοντα (on task behavior) σε διάφορα γνωστικά 

πεδία (ανάγνωση, γραφή, ορθογραφία, επίλυση μαθηματικών προβλημάτων κ.α.) αλλά 

και για να αυξήσουν την κατάλληλη συμπεριφορά στη γενική τάξη (Deshler, Ellis, & 

Lenz, 1996·  Johnson, Graham, & Harris, 1997· King-Sears & Bonfils, 1999· Maccini 

& Hughes, 2000· Sexton, Harris, & Graham, 1998· Shimabukuro, Prater, Jenkins, & 

Edelen-Smith, 1999).  

Η αυτοπαρακολούθηση, η αυτοαξιολόγηση και η αυτοενίσχυση είναι 

στρατηγικές που βοηθούν τους μαθητές να αναλάβουν όλο και περισσότερο την άμεση 

διαχείριση των ακαδημαϊκών τους επιτεύξεων αλλά και της συμπεριφοράς τους στη 

σχολική κοινότητα (Stevenson & Fantuzzo, 1984).  

Αυτοπαρακολούθηση – Self monitoring  

Η αυτοπαρακολούθηση, αποτελεί τη δημοφιλέστερη τεχνική στις παρεμβάσεις 

που αφορούν τον αυτοπροσδιορισμό (Mooney, Ryan, Uhing, Reid & Epstein, 2005). 

Όπως και οι άλλες στρατηγικές αυτορρύθμισης, βοηθά τον μαθητή να χειρίζεται μόνος 

του την συμπεριφορά του χωρίς να κατευθύνεται ή να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 

τον εκπαιδευτικό (Hughes, Agran, Copeland, Wehmeyer, Rodi & Presley, 2002). 

 Αποτελείται από δύο στοιχεία, την αυτοπαρακολούθηση (self - observation) και 

την αυτοκαταγραφή (self-recording). Tο πρώτο στοιχείο αφορά την αυτοπαρατήρηση 

του μαθητή με σκοπό την εξαγωγή συμπεράσματος σχετικά με τη με την επίτευξη του 
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στόχου. Το δεύτερο σχετίζεται με την καταγραφή της κεκτημένης γνώσης ή 

συμπεριφοράς, από το ίδιο το μαθητή ( Harris, 1986· Maag, Rutherford & DiGangi, 

1992· Mace, Belfiore & Hutchinson, 2001). 

Η αυτοπαρακολούθηση λοιπόν,  πραγματοποιείται όταν ο μαθητής αξιολογεί 

την συμπεριφορά του για να καθορίσει εάν η επιθυμητή συμπεριφορά 

πραγματοποιήθηκε και στη συνέχεια καταγράφει την πραγματοποίηση ή όχι της 

συμπεριφοράς (Hume,  Loftin & Lantz, 2009·  Lee, Simpson, & Shogren, 2007·  

Lienemann & Reid, 2006) 

Αξίζει να αναφέρουμε, ότι υπάρχει ένας διαχωρισμός, ανάμεσα στην 

αυτοπαρακολούθηση της προσοχής του  μαθητή (self monitoring of attention) με την 

αυτοπαρακολούθηση της ακαδημαϊκής επίδοσης του μαθητή (self monitoring of 

performance).  Στη πρώτη περίπτωση, στόχος είναι να παρακολουθούν οι μαθητές τη 

συμπεριφορά τους σχετικά με την προσοχή που δίνουν στην δραστηριότητα ενώ στη 

δεύτερη περίπτωση πρέπει να παρακολουθούν την ακαδημαϊκή τους πρόοδο (πχ 

αριθμός σωστών λύσεων) (Reid & Harris, 1993· Harris Danoff,  Saddler,  Frizzelle & 

Graham, 2005). Η ερευνητική βιβλιογραφία υποδεικνύει, ότι οι αυτοπαρακολούθηση 

της επίδοσης είναι ανώτερη  σε κάποιες περιπτώσεις, αν και συνολικά τα ευρύματα 

υποστηρίζουν και τα δύο είδη (Reid, 1996).  

Όποιο είδος αυτοπαρακολούθησης και να επιλέξει ο ειδικός παιδαγωγός να 

εφαρμόσει, πρόκειται για μία τεχνική που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μαθητές με 

σοβαρές αναπηρίες, εφόσον προκειται για συμπεριφορές και στόχους που μπορούν να 

περιγραφούν και να καταγραφούν (DiGangi, Maag & Rutherford, 1991). 

Ένα σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας λοιπόν, είναι η επιλογή της κατάλληλης 

φόρμας αυτοπαρακολούθησης για το μαθητή. Η φόρμα θα πρέπει να είναι κατανοήτη 
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στον μαθητή, επομένως πρέπει να έχει σχεδιαστεί για τον ίδιο με βάση τις δυσκολίες 

που αντιμετωπίζει, αλλά και τις προτιμήσεις του.  

Οι περισσότερες φόρμες περιγράφουν την επιθυμητή συμπεριφορά και ο μαθητής 

καλείται να καταγράψει εάν η συμπεριφορά πραγματοποιήθηκε ή όχι. Ωστόσο, κάτι 

τέτοιο είναι αδύνατο όταν ο μαθητή αντιμετωπίζει δυσκολίες με την ανάγνωση της 

φόρμας. Σε αυτές τις περιπτώσεις επιλέγεται η εικονογράφηση της συμπεριφοράς. 

Ακολουθούν ορισμένες μορφές φόρμας αυτοπαρακολούθησης. 

 

My Self – Monitoring form 

Η δημοφιλέστερη φόρμα αυτοκαταγραφής είναι μία λίστα, όπου ο μαθητής 

συμπληρώνει τα πλαίσια ναι ή όχι, ανάλογα με τις δραστηριότητες και τις 

συμπεριφορές που έχει επιδείξει (Wilkinson, 2008).  Στη φόρμα, μπορεί να είναι 

χρονολογικά δομημένες οι συμπεριφορές του μαθητή, οι δραστηριότητες που πρέπει να 

κάνει ή η νέα γνώση που καλείται να μάθει. Η φόρμα τροποποιείται ανάλογα με το 

στόχο της παρέμβασης. Ο συγκεκριμένος τρόπος αυτοπαρακολούθησης και 

αυτοκαταγραφής είναι καταλληλότερος για ακαδημαϊκούς στόχους καθώς οι στόχοι 

αυτοί δύσκολα εικονογραφούνται.  
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Εικόνα 1.Φορμα αυτοκαταγραφής: My self-monitoring form (Wilkinson, 2008)  

 

 

 

 

 

 

 

Φορμα αυτοπαρακολούθησης Countoon 

Η συγκεκριμένη φόρμα αυτοκαταγραφής δημιουργήθηκε από τους Kynzelmann, 

Cohen, Hulten, Martin και Mingo (Daly & Ranalli, 2003). Αποτελεί μία ιδιαίτερη 

φόρμα καθώς περιέχει εικόνες καρτούν, οι οποίες απεικονίζουν την συμπεριφορά – 

στόχο (πρώτη και τρίτη εικόνα), την ανεπιθύμητη συμπεριφορά (δεύτερη εικόνα), την 

ανταμοιβή του μαθητή (τέταρτη εικόνα) και πλαίσια όπου ο μαθητής καλείται να 

μετρήσει και να καταγράψει την κατάλληλη συμπεριφορά του.  

Εικόνα 2. Φόρμα αυτοκαταγραφής Countoon (Daly & Ranalli, 2003) 
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Αρχικά η φόρμα, δεν είχε πλαίσιο καταγραφής της συχνότητας της θετικής 

συμπεριφοράς. Οι Daly και Ranalli (2003), τροποποίησαν τη φόρμα και προσθεσαν 

ακόμη ένα πλαίσιο, με σκοπό όχι μόνο να μάθει ο μαθητής να αποφεύγει την 

ακαταλληλη συμπεριφορά, αλλά και να υιοθετεί την κατάλληλη. 

Αυτοαξιολόγηση – Self evaluation 

Αν και η στρατηγική της αυτοπαρακολούθησης  μπορεί να εφαρμοστεί 

μεμονωμένα, σε πολλές ερευνητικές εφαρμογές συνοδεύεται από την αυτοαξιολόγηση 

του μαθητή. Η αυτοαξιολόγηση (self - evaluation), απαιτεί από το μαθητή να 

καταγράψει και να συγκρίνει την βαθμολογία που έχει βάλει στον εαυτό του, με κάποιο 

κριτήριο που έχει ήδη οριστεί  (Cole & Bambara, 1992·  Shapiro & Cole, 1994·  

Wehmeyer, Hughes, Agran, Garner & Yeager,  2003). Το κριτήριο μπορεί να οριστεί 

από το δάσκαλο, το μαθητή ή και από τους δύο.  

Αυτοενίσχυση – Self reinforcement 

Η αυτοαξιολόγηση είναι στενά συνδεδεμένη με την αυτοενίσχυση (self 

reinforcement). Μετά την καταγραφή κα την αξιολόγηση της προόδου του μαθητή 

σειρά έχει  η ενίσχυσή του σε περίπτωση επιτυχίας ή η έλλειψη ενίσχυσης σε 

περίπτωση αποτυχίας (Mace et al., 2001).  

Η αυτοενίσχυση, αφορά την ικανότητα του μαθητή να διαχειρίζεται τις 

συνέπειες των πράξεών του. Με την αυτοενίσχυση, ο μαθητής παρέχει στον εαυτό του 

άμεσους και προσιτούς ενισχυτές (Wehmeyer et al., 2003). Η ενίσχυση μπορεί να 

αφορά λεκτική επιβράβευση (τα πήγα πολύ καλά στην άσκηση),  ένα μικρό διάλειμμα ή 

γραπτό βραβείο (Menzies, Lane & Lee, 2009). Η επιλογή του κατάλληλου ενισχυτή 

παίζει καθοριστικό ρόλο αναφορικά με τα κίνητρα που αναπτύσσει ο μαθητής. Επίσης, 

αξίζει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν διαφορετικοί τύποι αυτοαξιολόγησης.  Στη πρώτη, 
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η ενίσχυση έρχεται μέσω του δασκάλου, ενώ στη δεύτερη μέσω των συνομιλήκων. Και 

οι δύο τύποι έχουν αποδειχθεί αρκετά αποτελεσματικοί (DuPaul, McGoey & Yugar, 

1997). 

Σημαντικό επίσης είναι, ότι οι στρατηγικές αυτοενίσχυσης έχουν αποδειχθεί πιο 

αποτελεσματικές από τις στρατηγικές εξωτερικής ενίσχυσης, δηλαδή από τρίτους 

(Stevenson & Fantuzzo, 1984).  

1.4 Στρατηγικές Αυτορρύθμισης και Ερευνητικά Δεδομένα 

Οι στρατηγικές αυτορρύθμισης έχουν χρησιμοποιηθεί ερευνητικά και έχουν 

κριθεί αποτελεσματικές για τους μαθητές με αναπηρίες. Ακολουθούν κάποιες από τις 

έρευνες που το επιβεβαιώνουν. 

Η στρατηγική της αυτοπαρακολούθησης έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές έρευνες 

με διαφορετικό στόχο κάθε φορά και έχει πλεονεκτήματα τόσο για τους μαθητές όσο 

και για τους εκπαιδευτικούς. Επιφέρει την κατάλληλη συμπεριφορά (DiGangi et al., 

1991), δίνει κίνητρο στους μαθητές (Graham, Harris & Reid, 1992), καθιστά τους 

μαθητές περισσότερο ανεξάρτητους (Paris & Newman,1990) και βοηθά στη διαχείριση 

της τάξης (Cooper,  Heron  & Heward, 1987). 

Πολλές από τις έρευνες που εξετάζουν την αποτελεσματικότητα της 

αυτοπαρακολούθησης εστιάζουν στην αύξηση της κατάλληλης συμπεριφοράς σε 

συγκεκριμένα καθήκοντα (Reid, 1996· Snider, 1987). Οι έρευνες αυτές υποστηρίζουν 

ότι, οι μαθητές που κατέγραφαν την ύπαρξη ή μη της ζητούμενης συμπεριφοράς 

αύξησαν τη συμμετοχή και την εμπλοκή τους στα ακαδημαϊκά τους καθήκοντα.  

Επίσης, πολλές είναι και οι έρευνες που υποστηρίζουν ότι η 

αυτοπαρακολούθηση αυξάνει την ακαδημαϊκή εμπλοκή, μειώνει την αναστάτωση  και 
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ενισχύει τις ακαδημαϊκές δεξιότητες του μαθητή, όπως η παραγωγικότητα και η 

ακρίβεια (Carr & Punzo, 1993· DiGangi, Maag & Rutherford, 1991).  

Λιγότερες είναι οι έρευνες που διεξάχθηκαν και εξέταζαν την βελτίωση 

ακαδημαϊκων δεξιοτήτων του μαθητή  (Harris, 1986·  Lloyd,  Bateman, Landrum & 

Hallahan, 1989· Rooney, Polloway, & Hallahan, 1985) και αφορούν κυρίως τα 

μαθηματικά (Brown & Frank, 1990· Levendoski & Cartledge, 2000), την ανάγνωση 

(Mastropieri & Scruggs, 1997) και την ορθογραφία  (Harris, Graham, Reid,  McElroy & 

Hamby, 1994). Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της αυτοπαρακολούθησης στους 

παραπάνω τομείς είναι ενθαρρυντικά.   

Βελτίωση σε αναγνωστικές ικανότητες παρατηρήθηκαν και σε άλλες έρευνες. 

Οι Bray, Kehle, Spackman & Hintze (1998), ερεύνησαν την αποτελεσματικότητα της 

αυτοπαρακολούθησης στη προφορική αναγνωστική εφράδεια και παρουσίασαν  θετικά 

αποτελέσματα, το ίδιο έκανε και  η Kozleski (1989) ωστόσο το δείγμα στη πρώτη 

έρευνα  αφορούσε  πέντε μαθητές τυπικής ανάπτυξης ενώ στη δεύτερη μαθητές με 

αναγνωστικά προβλήματα. 

Μία έρευνα που αφορά μαθητές με νοητική αναπηρία είναι αυτή των  Chiron 

και Gerken (1983) οι οποίοι συνεργάστηκαν με 91 μαθητές με νοητική αναπηρία. 

Διαπίστωσαν ότι οι μαθητές που  εφάρμοσαν την τεχνική της αυτοπαρακολούθησης σε 

αναγνωστικές δραστηριότητες, παρουσίασαν μεγάλη πρόοδο στην ανάγνωση.  

Τέλος, ελάχιστες είναι οι έρευνες που αφορούν την διδασκαλία λεξιλογίου σε 

μαθητές με ειδικές ανάγκες, κάνοντας χρήση της αυτοπαρακολούθησης. Οι Lalli και 

Shapiro (1990), πραγματοποίησαν μία τέτοια έρευνα. Συνέκριναν την 

αυτοπαρακολούθηση με ένα συνδυασμό αυτοπαρακολούθησης και εξωτερικών 

ενδεχόμενων ανταμοιβών.  Εφάρμοσαν τα προγράμματα παρέμβασης σε μαθητές με 



40 

 

μαθησιακή δυσκολία και τα αποτελέσματα ήταν θετικά και για τις δύο ομάδες, αν και ο 

συνδυασμός της αυτοπαρακολούθησης με τις αμοιβές δεν ήταν πιο αποτελεσματικός 

από την αυτοπαρακολούθηση μόνη της.  

Εκτός από την αυτοπαρακολούθηση, ερευνητικά έχει εξεταστεί και η 

αυτοαξιολόγηση. Οι έρευνες που χρησιμοποιούν την στρατηγική της αυτοαξιολόγησης 

παρουσιάζουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Ο Schunk (1981) έδειξε ότι οι μαθητές που 

χρησιμοποιούσαν γνωστικές στρατηγικές που συνδέονται με την αξιολόγηση της 

δουλειάς τους παρουσίασαν πρόοδο στα μαθηματικά. Αργότερα, η Brownell και οι 

συνεργάτες της (1997), διαπίστωσαν ότι μαθητές που καθόριζαν τα κριτήρια της 

επίδοσης τους, παρουσίαζαν αύξηση στο χρόνο που αφιέρωναν σε συγκεκριμένες 

δραστηριότητες σε σύγκριση με μαθητές που δεν αυτοαξιολογούνταν. 

Τέλος, η στρατηγική της αυτοενίσχυσης έχει εφαρμοστεί ερευνητικά και τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν είναι επίσης θετικά. Η αυτοενίσχυση διευκολύνει σε 

μεγάλο βαθμό τη αλλαγή στη συμπεριφορά. Οι Lagomarcino και Rusch (1989) 

εφάρμοσαν ένα συνδυασμό αυτοενίσχυσης και αυτοπαρακολούθησης με σκοπό την 

βελτίωση της επίδοσης στην εργασία ενός μαθητή με νοητική αναπηρία με θετικά 

αποτελέσματα. Την ίδια χρονιά, ο  Moore και οι συνεργάτες του (1989) 

χρησιμοποίησαν ένα συνδυασμό από στρατηγικές αυτορρύθμισης (αυτοενίσχυση, 

αυτοδιδασκαλία, στοχοθεσία από τους μαθητές) και δραστηριότητες  κατευθυνόμενες 

από τους ίδιους τους μαθητές με σκοπό την αύξηση του βαθμού παραγωγικότητας 

εργατών με νοητική αναπηρία. Συνδυασμός αυτοπαρακολούθησης και αυτοενίσχυσης 

έχει χρησιμοποιηθεί και για την πρόοδο ατόμων με νοητική αναπηρία στον κοινωνικό 

τομέα (Frea & Hughes, 1997· Martella, Leonard, Marchand - Martella & Agran, 1993).   
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 Είναι φανερό ότι οι στρατηγικές αυτορρύθμισης έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον 

της εκπαιδευτικής έρευνας. Ερευνητές και εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν τις στρατηγικές 

αυτές σε διάφορους τομείς. Ωστόσο, η ανάγκη για περισσότερες ερευνητικές εφαρμογές 

είναι σημαντική. Ιδιαίτερα σε τομείς όπως το λεξιλόγιο τα ερευνητικά δεδομένα δεν 

επαρκούν. Η συνέχιση της ερευνητικής προσπάθειας θα επιτρέψει στην ερευνητική 

κοινότητα την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.  
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Σκοπός Έρευνας-Διερευνητικά Ερωτήματα 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι οι παρεμβάσεις σχετικά με τις στρατηγικές 

αυτορρύθμισης αποτελούν ένα σημαντικό μέσο βελτίωσης όχι μόνο για τον ίδιο τον 

αυτοπροσδιορισμό αλλά και για κοινωνικές και ακαδημαϊκές δεξιότητες. Η ερευνήτρια 

επέλεξε να εστιάσει στις ακαδημαϊκές δεξιότητες και συγκεκριμένα στην διδασκαλία 

λεξιλογίου.  

Σκοπός  λοιπόν, της ερευνητικής εργασίας είναι να συγκριθεί  μία παρέμβαση 

όπου  χρησιμοποιούνται  στρατηγικές αυτορρύθμισης των μαθητών, με μία παρέμβαση 

όπου δεν χρησιμοποιούνται στρατηγικές αυτορρύθμισης. Στόχος και των δύο 

παρεμβάσεων θα είναι η  βελτίωση του λεξιλογίου, σε μαθητές με μέτρια νοητική 

αναπηρία.  

Ο σκοπός αυτός  αναλύεται στα εξής διερευνητικά ερωτήματα.  

- Τι είδους επίδραση έχει η αποκλειστική χρησιμοποίηση διδασκαλίας ανάπτυξης 

λεξιλογίου σε αντιδιαστολή με το συνδυασμό διδασκαλίας λεξιλογίου και 

στρατηγικών αυτορρύθμισης σε μαθητές με μέτρια νοητική αναπηρία; 

- Ποιοι είναι οι παράγοντες στους οποίους πιθανώς οφείλεται η διαφορετική 

επίδραση της κάθε παρέμβασης; 

- Τι είδους επίδραση έχει στη διατήρηση της προόδου των μαθητών η 

αποκλειστική χρησιμοποίηση διδασκαλίας ανάπτυξης λεξιλογίου σε 

αντιδιαστολή με το συνδυασμό διδασκαλίας ανάπτυξης λεξιλογίου και 

στρατηγικών αυτορρύθμισης σε μαθητές με μέτρια νοητική αναπηρία;    
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Κεφάλαιο  2
ο 
 : ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

2.1 Ερευνητική στρατηγική 

Ο σκοπός και τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας απαιτούν μία 

ποιοτική προσέγγιση του θέματος. Η ποιοτική μέθοδος  επιτρέπει στην ερευνήτρια να 

έχει έναν ενεργό και συμμετοχικό ρόλο στην έρευνα. Άλλωστε, σύμφωνα με τον 

Ιωσιφίδη (2003), στην ποιοτική προσέγγιση σημασία έχει η υποκειμενική εμπειρία, το 

νόημα που προσδίδει το άτομο στο γεγονός και όχι το γεγονός καθεαυτό.  

Στόχος είναι η περιγραφή της διαδικασίας, του φαινομένου, ή εδώ συγκεκριμένα 

της εφαρμογής των στρατηγικών αυτορρύθμισης σε μαθητές με νοητική αναπηρία. Η 

ποιοτική προσέγγιση παρέχει την δυνατότητα εφαρμογής ενός ευέλικτου σχεδίου  κατά 

το οποίο, σύμφωνα με την Robson (2002), ο ερευνητής μπορεί να συλλέξει τα δεδομένα  

με πολλαπλές τεχνικές, έχοντας ωστόσο την ευθύνη να αποδείξει με ακρίβεια την 

αναφορά του.  

Με βάση λοιπόν την ποιοτική προσέγγιση επιλέχθηκε ένας συγκεκριμένος τύπος 

έρευνας, η μελέτη περίπτωσης. Οι ανάγκες της έρευνας απαιτούσαν μία μέθοδο 

εμπειρικής διερεύνησης που θα επέτρεπε στην ερευνήτρια την εις βάθος μελέτη του 

φαινομένου που εξετάζεται. Ο Yin (όπως αναφέρει η Σαραφίδου, 2011:79) τόνισε ότι 

«Η μελέτη περίπτωσης (case study), είναι μία εμπειρική έρευνα που μελετά ένα σύγχρονο 

φαινόμενο στο πραγματικό πλαίσιο ανάπτυξής του, όταν τα όρια μεταξύ φαινομένου και 

πλαισίου δεν μπορούν εύκολα να διαχωριστούν». 

«Περίπτωση» θα μπορούσε να αποτελέσει ένα άτομο, ένας οργανισμός, μία 

κοινότητα ή όπως στην παρούσα εργασία μία συγκεκριμένη ομάδα μαθητών 

(Βάμβουκας, 1991). Στο επίκεντρο της μελέτης περίπτωσης είναι η λεπτομερής και σε 
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βάθος περιγραφή και κατανόηση της περίπτωσης, με στόχο την αποκάλυψη του 

νοήματος που έχει το φαινόμενο στα υποκείμενα της έρευνας (Σαραφίδου, 2011).  

Επίσης πρέπει να αναφέρουμε, ότι το ερευνητικό σχέδιο που επιλέχθηκε είχε 4 

στάδια. Διαγνωστική αξιολόγηση, παρέμβαση-διαμορφωτική αξιολόγηση, τελική 

αξιολόγηση και επαναξιολόγηση. 

2.2 Συμμετέχοντες 

Η ερευνήτρια αναζήτησε τους συμμετέχοντες της έρευνας, στο Ειδικό Δημοτικό 

Σχολείο Σερρών. Όπως σε αρκετές ποιοτικές έρευνες, έτσι και σε αυτή, επιλέχθηκε 

στοχοθετημένη επιλογή (purposive) των συμμετεχόντων. Η στοχοθετημένη επιλογή 

περιπτώσεων μπορεί να αφορά άτομα, πεδία ή προγράμματα και  βοηθάει τον ερευνητή 

να σχηματίσει το κατάλληλο δείγμα για την έρευνά του (Σαραφίδου, 2011). 

Η ερευνήτρια, έχοντας εντοπίσει τα χαρακτηριστικά εκείνα που εξυπηρετούν 

καλύτερα τους σκοπούς της έρευνας προσέγγισε μαθητές και μαθήτριες με μέτρια 

νοητική αναπηρία, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κοινές δυσκολίες στη γλώσσα. Σκοπός 

ήταν να επιλεγούν όσο το δυνατό πιο όμοιες περιπτώσεις μαθητών ως προς τα 

ελλείμματα που παρουσιάζουν στη γλώσσα.  

Μέσα από την διαγνωστική αξιολόγηση και τις ερευνητικές διαδικασίες που θα 

αναλυθούν παρακάτω, η ερευνήτρια κατέληξε στην επιλογή τεσσάρων μαθητών (3 

αγόρια και 1 κορίτσι). Παρακάτω θα παρουσιάσουμε εν συντομία το προφίλ τους. 

Η πρώτη συμμετέχουσα ήταν η Στέλλα (ψευδώνυμο). Πρόκειται για μία 

μαθήτρια δέκα ετών με διάγνωση μέτριας νοητικής αναπηρίας, της οποίας η  νοητική 

ηλικία  υπολογίζεται  οκτώ ετών. Φοιτά σε ειδικό δημοτικό εδώ και 3 χρόνια. Η Στέλλα 

μιλάει ελληνικά και  προέρχεται από μία μέση οικογένεια. Αναφορικά με το 
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αναπτυξιακό ιστορικό της, αξίζει να αναφέρουμε ότι κατά την διάρκεια της 

εγκυμοσύνης παρουσιάστηκαν προβλήματα στη κύηση. Το παιδί άργησε να περπατήσει 

και να μιλήσει. Ωστόσο δεν υπάρχουν προβλήματα κίνησης ή λόγου, ούτε και 

αισθητηριακά. Πρόκειται για ένα πρόσχαρο παιδί που σέβεται τους κοινωνικούς 

κανόνες, αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στην ομάδα και συνεργάζεται άψογα με τους 

εκπαιδευτικούς.  

Ο δεύτερος συμμετέχοντας είναι ο Ευάγγελος (Ψευδώνυμο). Ο Ευάγγελος φοιτά 

στο ειδικό δημοτικό 3 χρόνια και έχει διάγνωση μέτριας νοητικής αναπηρίας. Είναι 

δέκα ετών ενώ η νοητική του ηλικία είναι γύρω στα οκτώ. Προέρχεται από μία μέση 

ελληνική οικογένεια που αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες οικονομικής φύσεως. 

Αναπτυξιακά γνωρίζουμε ότι άργησε να περπατήσει και να μιλήσει. Προσαρμόζεται 

μέσα στην ομάδα, ωστόσο συχνά θυμώνει και ενεργεί πονηρά. Η συνεργασία του με 

τους εκπαιδευτικούς είναι ομαλή.    

Τρίτος συμμετέχοντας επιλέχθηκε ο Μάνος (ψευδώνυμο). Ο Μάνος 

διαγνώστηκε με μέτρια νοητική αναπηρία και  φοιτά στο ειδικό δημοτικό 2 χρόνια. 

Είναι εννέα ετών και η νοητική ηλικία του είναι γύρω στα 7. Προέρχεται από μία μέση 

ελληνική οικογένεια της επαρχίας. Άργησε να φτάσει τα αναπτυξιακά ορόσημα και για 

κάποιο διάστημα αντιμετώπισε ένα πρόβλημα υγείας. Πρόκειται για έναν μαθητή που 

δείχνει να έχει δυνατότητες. Η συμπεριφορά του όμως απέναντι σε κάποιους μαθητές 

είναι δυσάρεστη. Υπακούει τους δασκάλους του και ακολουθεί το πρόγραμμα του 

σχολείου.  

Τέταρτος συμμετέχοντας ορίστηκε ο Σωτήρης (ψευδώνυμο). Ο μαθητής αυτός 

έχει διάγνωση μέτριας νοητικής αναπηρίας, είναι 9 ετών ενώ η νοητική του ηλικία 

υπολογίζεται στα 7. Ο Σωτήρης προέρχεται από μία οικογένεια που αντιμετωπίζει 
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αρκετές δυσκολίες. Αναπτυξιακά καθυστέρησε να μιλήσει και να περπατήσει. Δεν 

αντιμετωπίζει κινητικά και αισθητηριακά προβλήματα. Έχει σημαντική κοινωνική θέση 

μέσα στην ομάδα του και συνεργάζεται πολύ καλά με τους εκπαιδευτικούς.  

Πίνακας 1.   

Συμμετέχοντες έρευνας 

Συμμετέχοντες Διάγνωση Χρονολογική 

Ηλικία 

Νοητική 

Ηλικία 

Στέλλα Μέτρια  Νοητική Αναπηρία 10 8 

Ευάγγελος Μέτρια  Νοητική Αναπηρία 10 8 

Μάνος Μέτρια  Νοητική Αναπηρία 9 7 

Σωτήρης Μέτρια  Νοητική Αναπηρία 9 7 

2.3 Ερευνητική Διαδικασία 

Πριν από την έναρξη του της ερευνητικής διαδικασίας πραγματοποιήθηκε 

συζήτησης με το διευθυντή της σχολικής μονάδας, όπου συζητήθηκε το περιεχόμενο 

της έρευνας. Στη συνέχεια, η ερευνήτρια ζήτησε την άδεια του συλλόγου διδασκόντων.  

Στο σύνολο της η ερευνητική διαδικασία διήρκησε 12 εβδομάδες (3 μήνες). 

Όπως ορίζει το ερευνητικό σχέδιο, η διαδικασία χωρίστηκε σε  τέσσερις φάσεις. 

Διαγνωστική αξιολόγηση, παρέμβαση συνοδευόμενη από διαμορφωτική αξιολόγηση, 

τελική αξιολόγηση και επαναξιολόγηση. 

- Διαγνωστική Αξιολόγηση 

Αρχικά, πραγματοποιήθηκε διαγνωστική αξιολόγηση ανάμεσα σε 5 μαθητές με 

σκοπό να επιλεγούν 4 μαθητές οι οποίοι θα χωρίζονταν σε 2 ομάδες. Σκοπός της 

ερευνήτριας ήταν να επιλεχθούν μαθητές που βρίσκονται στο ίδιο γλωσσικό επίπεδο, 

έτσι ώστε οι ομάδες που θα δημιουργηθούν να είναι ομοιογενείς. Η διαγνωστική 
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αξιολόγηση των 5 μαθητών έγινε με άμεση ευκαιριακή παρατήρηση τους από την 

ερευνήτρια (25 διδακτικές ώρες), με μη δομημένες συνεντεύξεις με 3 ειδικούς 

παιδαγωγούς και την ψυχολόγο του σχολείου και με την εφαρμογή του εργαλείου    Λ-

α-Τ-ω. Η διάρκεια της διαγνωστικής αξιολόγησης ήταν 6 ημέρες (25/1/2017 – 

1/2/2017).  

Ακολούθησε ένα διάστημα δύο εβδομάδων (2/2/2017 – 12/2/2017) όπου  

σχεδιάστηκε ένα πρόγραμμα παρέμβασης βασισμένο στα αποτελέσματα που 

προέκυψαν από την διαγνωστική αξιολόγηση των τεσσάρων μαθητών. 

- Παρέμβαση-Διαμορφωτική Αξιολόγηση 

Στη συνέχεια, η ερευνήτρια προχώρησε στην υλοποίηση του προγράμματος 

παρέμβασης. Αποφασίστηκε ότι η διδασκαλία θα είναι συστηματική και θα 

πραγματοποιείται μία συνεδρία των 20 λεπτών κάθε μέρα. Έτσι το πρόγραμμα είχε 

διάρκεια 7 εβδομάδων (32 διδακτικών ωρών)(13/2/2017 – 31/3/2017). Το πρόγραμμα 

αποτελούνταν από 4  ενότητες διδασκαλίας (8 διδακτικές ώρες η κάθε μία).  

Η ερευνήτρια παράλληλα με την εφαρμογή της παρέμβασης πραγματοποιούσε 

διαμορφωτική αξιολόγηση των μαθητών. Υπήρχε μία τελική αξιολόγηση στο τέλος 

κάθε διδασκαλίας και μία αξιολόγηση στο τέλος κάθε ενότητας. Για την διαμορφωτική 

αξιολόγηση χρησιμοποιούνταν μικρά τεστ 10 ερωτήσεων για να εξεταστεί εάν 

κατακτήθηκε η νέα γνώση ή όχι.  

Επίσης, η ερευνήτρια σε όλη την διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος 

παρέμβασης κρατούσε ημερολόγιο, όπου κατέγραφε την πορεία του μαθήματος, τις 

αντιδράσεις των μαθητών και τα συμπεράσματα της μετά από κάθε διδακτική ώρα.  
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- Τελική Αξιολόγηση Παρέμβασης 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος παρέμβασης, πραγματοποιήθηκε τελική 

αξιολόγηση των μαθητών (3/4/2017 – 5/4/2017). Χρησιμοποιήθηκαν τα ίδια εργαλεία 

με την διαγνωστική αξιολόγηση. Αρχικά η ερευνήτρια χρησιμοποίησε το εργαλείο Λ-α-

Τ-ω. Παράλληλα, συζήτησε και με τις παιδαγωγούς που διδάσκουν τους 

συγκεκριμένους μαθητές.  

- Επαναξιολόγηση 

Τέλος, υπήρξε επαναξιολόγηση των μαθητών με το πέρας ενός μήνα από το 

τέλος της παρέμβασης (28/4/2017). Και πάλι χρησιμοποιήθηκε το Λ-α-Τ-ω. Σκοπός της 

επαναξιολόγησης ήταν να διαπιστώσουμε κατά πόσο οι μαθητές διατήρησαν την γνώση 

που κατέκτησαν.   

2.4 Εργαλεία συλλογής δεδομένων 

Όπως έχει αναφερθεί, σε όλη την διάρκεια του προγράμματος επιλέχθηκαν και 

χρησιμοποιήθηκαν συγκεκριμένα εργαλεία με σκοπό την συλλογή δεδομένων. Θα 

παραθέσουμε στο σημείο αυτό, τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν, αλλά και τον 

σκοπό και τον τρόπο  που χρησιμοποιήθηκαν.  

Στη διαγνωστική αξιολόγηση, αρχικά πραγματοποιήθηκε άμεση ευκαιριακή 

παρατήρηση. Στα πλαίσια αυτής της συγκεκριμένης έρευνας η παρατήρηση διήρκησε 25 

διδακτικές ώρες. Ωστόσο, είχαν προηγηθεί 13 εβδομάδες κατά την διάρκεια των οποίων 

η ερευνήτρια είχε δουλέψει με αυτά τα παιδιά στα πλαίσια της πρακτικής της άσκησης.  

Σε όλο αυτό το διάστημα πραγματοποιήθηκαν και οι δύο τύποι παρατήρησης, 

μη - συμμετοχική και συμμετοχική παρατήρηση. Και στις δύο περιπτώσεις επιτρέπεται η 

άμεση καταγραφή της αυθόρμητης συμπεριφοράς. Στην μεν  μη - συμμετοχική, από την 
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οποία ξεκίνησε η ερευνήτρια, δίνεται η ευκαιρία να μελετήσει κανείς την κατάσταση 

αποστασιοποιημένα και στο σύνολο της. Παρέχει την ευκαιρία να συλλεχθεί γνήσιο και 

αντιπροσωπευτικό υλικό λόγω του φυσικού και αβίαστου χαρακτήρα της (Αγαλιώτης, 

2012). Από την άλλη η συμμετοχική παρατήρηση εξασφαλίζει την πρόσβαση μέσα στην 

ομάδα και την παρατήρηση της ως μέλος της με κάποιον συγκεκριμένο ρόλο 

(Σαραφίδου, 2011). Η επαφή με τον κάθε συμμετέχοντα επιτρέπει στην ερευνήτρια να 

μελετήσει την αιτιολογία πίσω από κάποιες συμπεριφορές του και μέσα από την 

γνωριμία τους να μπορέσει να βρει τον κατάλληλο τρόπο να παρέμβει εκπαιδευτικά 

στις δυσκολίες του. 

Εκτός από την παρατήρηση, στα πλαίσια της αρχικής αξιολόγησης 

πραγματοποιήθηκαν 4 μη δομημένες συνεντεύξεις. Σκοπός ήταν η συλλογή 

πληροφοριών για κάθε έναν από τους μαθητές. Μία συνέντευξη με την ψυχολόγο του 

σχολείου και μία συνέντευξη με κάθε μία από τις 3 παιδαγωγούς που δίδασκαν τους 

μαθητές. 

Η μη δομημένη ή ελεύθερη συνέντευξη  είναι ανοιχτή, ο ερευνητής παρεμβαίνει 

όσο το δυνατόν λιγότερο. Η σειρά και η διατύπωση των ερωτημάτων δεν είναι 

προκαθορισμένα. Η συνέντευξη παίρνει την μορφή μίας συζήτησης. Η ιδιαιτερότητα 

της συγκεκριμένης τεχνικής συνίσταται στο εξής, ο ερευνητής θέτει το πλαίσιο 

διαλόγου και το θέμα προς συζήτηση ενώ το υποκείμενο αφήνεται να μιλήσει. Στη 

διάρκεια της συνέντευξης, ο ερευνητής κατευθύνει ελάχιστα τον συνεντευξιαζόμενο για 

να διερευνήσει ολοένα και περισσότερο το θέμα συζήτησης (Βάμβουκας, 1991). Αυτή 

η μορφή ταίριαζε στις ανάγκες της ερευνήτριας, καθώς είχε επιλέξει το γλωσσικό 

τομέα, αλλά επιχειρούσε να εστιάσει σε μία συγκεκριμένη παράμετρο.  Ορίζοντας το 

πλαίσιο της συζήτησης (πρόγραμμα παρέμβασης) και το θέμα (γλωσσικός τομέας), οι 
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ειδικοί παιδαγωγοί και η ψυχολόγος εξέφρασαν ελεύθερα τις απόψεις τους αναφορικά 

με τα ελλείμματα των μαθητών και δεν περιορίστηκαν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις.  

Τέλος, στην διαγνωστική αξιολόγηση, όπως και αργότερα στη τελική 

αξιολόγηση, η ερευνήτρια χρησιμοποίησε το εργαλείο Λ-α-Τ-ω, το οποίο αποτελεί ένα 

ψυχομετρικό κριτήριο της γλωσσικής ικανότητας-επάρκειας για παιδιά και εφήβους με 

μαθησιακές δυσκολίες, ηλικίας από 4 έως 16 ετών (Τζουριάδου, Συγκολλίτου, 

Αναγνωστοπούλου & Βακόλα, 2008). Αποτελείται από 10 υποδοκιμασίες σε 

γλωσσικούς τομείς. 

Ωστόσο, το εργαλείο αυτό, χρησιμοποιείται  σε μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες. Έχει σταθμιστεί σε αυτό το πληθυσμό και τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν  συγκρίνουν τον εξεταζόμενο  με μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Για 

να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο αυτό, αποφασίσαμε να μην 

χρησιμοποιήσουμε το στατιστικό μέρος του εργαλείου (συνθέσεις, αρχικοί και τυπικοί 

βαθμοί, προφίλ παιδιού), αλλά μεμονωμένα τις γλωσσικές υποδοκιμασίες και να 

εξετάσουμε πόσες σωστές απαντήσεις είναι σε θέση να δώσει ο εξεταζόμενος. Το 

συγκεκριμένο εργαλείο, χρησιμοποιεί την εικόνα σε μεγάλο βαθμό, για να εξετάσει την 

γλωσσική επάρκεια του μαθητή. Έτσι οι μαθητές με νοητική αναπηρία ήταν σε θέση να 

εξεταστούν. 

Επίσης, το Λ-α-Τ-ω έχει δύο κριτήρια, το ένα απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 4 

ετών έως 7 ετών και 11 μηνών, ενώ το δεύτερο απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 8 ετών 

έως 15 ετών και 11 μηνών. Οι συμμετέχοντες της έρευνας αυτής είναι 9 και 10 ετών, 

όμως  η νοητική τους ηλικία είναι περίπου 7 με 8. Μετά από εξέταση των δύο 

κριτηρίων καταλήξαμε ότι καταλληλότερο ήταν το πρώτο, καθώς οι συμμετέχοντες 
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έχουν μέτρια νοητική αναπηρία και δεν θα μπορούσαν σε καμία περίπτωση να 

συμπληρώσουν το δεύτερο.  

Τέλος, στην διάρκεια της παρέμβασης, η ερευνήτρια κρατούσε ημερολόγιο όπου 

κατέγραφε την πορεία της έρευνας και τα συμπεράσματά της. Το υλικό που θα 

προκύψει θα αναλυθεί ποιοτικά αφού οργανωθεί και κωδικοποιηθεί.  

2.5 Πρόγραμμα Παρέμβασης  

Με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την διαγνωστική αξιολόγηση, 

τέθηκε ο διδακτικός μακροπρόθεσμος στόχος του προγράμματος. Μέσα από τις 

υποδοκιμασίες του Λ-α-Τ-ω, την παρατήρηση και τις μη δομημένες συνεντεύξεις, έγινε 

σαφές ότι και οι 4 συμμετέχοντες παρουσιάζουν ελλείμματα στο λεξιλόγιό τους, αν και 

η άποψη των ειδικών παιδαγωγών και της ψυχολόγου ήταν ότι πρόκειται για μαθητές 

που θα μπορούσαν να αναπτύξουν και άλλο το τομέα του προφορικού λόγου, της 

κατανόησης και της επικοινωνίας.  

Έτσι αποφασίστηκε η παρέμβαση να αφορά τον τομέα του λεξιλογίου. Άλλωστε 

όπως αναφέρθηκε και στο θεωρητικό κομμάτι της εργασίας είναι ένας τομέας 

σημαντικός, η σημασία του οποίου φαίνεται και στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. 

Ορίστηκε αρχικά ένας μακροπρόθεσμος στόχος:  

Να είναι σε θέση οι συμμετέχοντες να κατονομάζουν ένα ζώο/αντικείμενο/επάγγελμα και 

να μπορούν να το επεκτείνουν την έννοια αυτή, χρησιμοποιώντας 3 με 4 λέξεις/φράσεις 

χωρίς την βοήθεια της ερευνήτριας. 

 Στη συνέχεια, ορίστηκαν οι θεματικές του λεξιλογίου που θα εστιάζαμε. Οι 

συγκεκριμένες θεματικές επιλέχθηκαν με κάποια κριτήρια. Πρώτον, έπρεπε να είναι 

λέξεις που θα είναι χρήσιμες στο παιδί σε καθημερινή βάση. Επίσης, θα έπρεπε να 
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βασίζονται στο ήδη κατεκτημένο λεξιλόγιο των μαθητών και να το επεκτείνουν. Τέλος, 

θα έπρεπε να μπορούν να εξεταστούν από το εργαλείο Λ-α- Τ-ω. Μιας και το 

συγκεκριμένο εργαλείο εξετάζει πολλές ομάδες λέξεων, αυτό δεν ήταν μεγάλο 

πρόβλημα. 

Έτσι οι 4 θεματικές ομάδες λέξεων που επιλέχθηκαν ήταν Ζώα, Επαγγέλματα, 

Μέσα Μεταφοράς και Χρηστικά Αντικείμενα στο σπίτι. Είναι 4 κατηγορίες όπου οι 

συμμετέχοντες έχουν κάποιες γνώσεις, αλλά όπως φάνηκε από την αρχική αξιολόγηση 

είναι περιορισμένες.  

Οι συμμετέχοντες της έρευνας, χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η ομάδα Α΄ 

αποτελούσε την ομάδα στην οποία η ερευνήτρια εφάρμοζε τις στρατηγικές 

αυτορρύθμισης. Η ομάδα Β΄ ήταν η ομάδα ελέγχου. Και στις δύο ομάδες 

πραγματοποιήθηκε το ίδιο πρόγραμμα παρέμβασης με στόχο την βελτίωση και 

επέκταση του λεξιλογίου. Οι συνεδρίες είχαν την ίδια διάρκεια ενώ χρησιμοποιήθηκαν 

τα ίδια υλικά. Η ειδοποιός διαφορά ήταν ότι στην ομάδα Α΄ εφαρμόστηκαν οι 

στρατηγικές της αυτό-παρακολούθησης, της αυτό-αξιολόγησης και της αυτοενίσχυσης.    

Σε κάθε κατηγορία λεξιλογίου αφιερώναμε 8 διδακτικές ώρες. Η πρώτη 

κατηγορία ήταν τα Ζώα. Η ερευνήτρια την χώρισε σε Ζώα της φάρμας, Ζώα του 

δάσους και  Ζώα της ζούγκλας. Η δεύτερη ήταν τα επαγγέλματα. Συνολικά 

παρουσιάστηκαν 10 επαγγέλματα. Ακολούθησαν τα μέσα μεταφοράς, τα οποία 

χωρίστηκαν σε μέσα μεταφοράς στη γη, μέσα μεταφοράς στον αέρα και μέσα 

μεταφοράς στη θάλασσα. Τελευταία, ήταν η ενότητα με τα χρηστικά αντικείμενα του 

σπιτιού, τα οποία παρουσιάστηκαν με βάση τα δωμάτια του σπιτιού.  

Συγκεκριμένα, πριν την εφαρμογή της παρέμβασης στην ομάδα Α΄, αφιερώθηκε 

μία διδακτική ώρα για να εκπαιδευτούν οι μαθητές στις στρατηγικές αυτορρύθμισης. Η 
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ερευνήτρια τους εξήγησε τι θα κάνουν και με ποιον τρόπο. Συμφώνησαν σχετικά με τις 

λέξεις που θα μάθαιναν, συζήτησαν πως θα παρακολουθούν την πρόοδό τους, αλλά και 

πως θα την καταγράφουν. Ορίστηκαν οι κανόνες που θα ακολουθούνται αναφορικά με  

τον τρόπο αξιολόγησης και τον  τρόπο ενίσχυσης. Παραδείγματος χάρη, αποφασίσανε 

ότι όταν μάθαιναν καινούριες λέξεις, θα επιβράβευαν τον εαυτό τους με αυτοκόλλητα 

που θα τους παρείχε η ερευνήτρια. Επίσης, συμφωνήσαμε ότι θα έπαιρναν 

αυτοκόλλητα μόνο στην περίπτωση που διαπίστωναν ότι είχαν μάθει πολλά καινούρια 

πράγματα. Αποφασίστηκε ότι ήταν απαραίτητος ένας σταθερός κανόνας. Έτσι, 

συμφωνήθηκε να παίρνουν θετική ενίσχυση τις μέρες που συμπλήρωναν τουλάχιστον 3 

ΝΑΙ στη φόρμα καταγραφής. Στη συνέχεια, η ερευνήτρια τους παρουσίασε μία φόρμα 

αυτοκαταγραφής και τους εξήγησε με ποιόν τρόπο θα την συμπληρώνουνε.  

Σκοπός της φόρμας, δεν ήταν να καταγράψει πόσες νέες λέξεις έμαθαν. Αυτό το 

έκανε η ερευνήτρια μέσα από την καθημερινή αξιολόγηση και το ημερολόγιο. Σκοπός 

της φόρμας, ήταν να βοηθήσει τον μαθητή να παρακολουθήσει πόσα καινούρια 

πράγματα έμαθε, έτσι ώστε να αναπτυχθεί το κίνητρο του απέναντι στη μαθησιακή 

διαδικασία. Επομένως, οι διατυπώσεις στις φόρμες ήταν κάπως γενικές. 

Τέλος, αναφορικά με την δίκαιη αυτοαξιολόγηση του μαθητή αποφασίστηκε ότι 

η συμπλήρωση της φόρμας θα γινόταν μετά από την τελική αξιολόγηση του μαθήματος 

και με βάση αυτή θα καταγράφαμε την πρόοδο. Έτσι, μπορούσαμε να πούμε αν όντως 

έμαθαν ή όχι αυτά που έπρεπε. Ακολουθεί μία φόρμα αυτό-παρακολούθησης.  
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Εικόνα 1. Παράδειγμα Φόρμας αυτοπαρακολούθησης (Ζώα Φάρμας)  

 

Όνομα:                                                        Τι έμαθα σήμερα;                             Ημερομηνία: 

 

                  

 

 

 

 

 

Πόσα ΝΑΙ έχω;                                                                   Θα πάρω αυτοκόλλητο; 

 

 

 

Πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι επιδίωξη της ερευνήτριας ήταν να 

επεκτείνουν οι μαθητές το λεξιλόγιό τους σε λέξεις και φράσεις που  τους ήταν όσο το 

δυνατό πιο κατανοητές. Η ερευνήτρια επέλεξε να μην παρουσιάζει η ίδια τις καινούριες 

λέξεις/φράσεις, αλλά να παρέχει στους μαθητές ένα κατάλληλο πλαίσιο έτσι ώστε να 

επεκταθούν αυτοί στο λεξιλόγιο που είχε κάποιο νόημα για τους ίδιους. Φυσικά η 

ερευνήτρια κατεύθυνε σε κάποιο βαθμό τους μαθητές, χωρίς ωστόσο να τους περιορίζει 

ως προς το εύρος του λεξιλογίου. Αυτό, όπως θα δούμε και στα αποτελέσματα, είχε 

πολλές εκπλήξεις και για την ίδια.  

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Έμαθα για τα ζώα της φάρμας;   

Έμαθα για την αγελάδα;   

Έμαθα για το πρόβατο;   

Έμαθα για την κατσίκα;   

Περίγραψα τα ζώα;   
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Με το παραπάνω σκεπτικό επιλέχθηκαν τα υλικά του προγράμματος. Η εικόνα 

είναι το πιο δυνατό και σίγουρο εργαλείο στην διδασκαλία του λεξιλογίου. Καθώς 

όμως, η ερευνήτρια δεν ήθελε οι  καινούριες λέξεις  να παρουσιάζονται από την ίδια, 

αλλά να ανακαλύπτονται από τους μαθητές, οι εικόνες δεν επαρκούσαν. Στο σύνολο 

της παρέμβασης χρησιμοποιήθηκαν, βιβλία με εικόνες, μικρές ιστορίες, επιτραπέζια 

παιχνίδια και κάρτες.  

Αρχικά λοιπόν, η ερευνήτρια έθετε την θεματική του λεξιλογίου και έκαναν μία 

συζήτηση. Στη συνέχεια, παρουσίαζε το υλικό της κάθε ενότητας και οι μαθητές το 

επεξεργάζονταν προς όποια κατεύθυνση ήθελαν. Η ερευνήτρια ενίσχυε το λεξιλόγιο και 

τις προτάσεις τους και συχνά τις επαναλάμβαναν σε άλλες εικόνες ή άλλα υλικά για να 

γενικευτούν και για να μπορέσουν οι μαθητές να τις απομνημονεύσουν. 

 Στο τέλος της συνεδρίας υπήρχε μικρή τελική αξιολόγηση. Οι μαθητές έπρεπε 

να περιγράψουν στο συμμαθητή τους τις καινούριες λέξεις χωρίς την βοήθεια της 

ερευνήτριας. Παραδείγματος χάρη, διάλεγαν μία κάρτα από τα επαγγέλματα, π.χ. την 

κάρτα που απεικονίζει τον γιατρό και έπρεπε να εξηγήσουν στο συμμαθητή τους τι 

επάγγελμα διάλεξαν. Στη περίπτωση που έλεγαν λέξεις ή φράσεις όπως «Δουλεύει στο 

νοσοκομείο και γιατρεύει τους αρρώστους» ή «Έχει ακουστικά για να ακούει την 

καρδιά μου», θεωρούνταν ότι κατέκτησαν την λέξη και το σχετικό λεξιλόγιο. Στη 

περίπτωση ωστόσο που έλεγαν φράσεις όπως «φοράει άσπργ ρόμπα» η ερευνήτρια 

θεωρούσε ότι δεν την κατέκτησαν γιατί άσπρη ρόμπα μπορεί να φοράει και η νοσοκόμα 

ή ο σεφ. 

Όταν ολοκληρώθηκαν 8 συνεδρίες, η ομάδα Α΄ πραγματοποιούσε μία ώρα, την 

οποία η ερευνήτρια ονόμασε ώρα της Αυτορρυθμισης. Εκεί, οι μαθητές 

παρακολουθούσαν όλες τις φόρμες καταγραφής της ενότητας και σχολιάζαμε την 
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πρόοδο και τα λάθη που είχαν κάνει. Αξιολογούσαν την πορεία τους και αποφασίζαμε 

αν θα πρέπει να αυτοενισχθούν και με ποιόν τρόπο.  

Ακολουθεί ένας πίνακας που παρουσιάζει συνοπτικά τις διδασκαλίες που 

πραγματοποιήθηκαν σε μία από τις 4 ενότητες της παρέμβασης. Περιλαμβάνει την 

στοχοθεσία κάθε συνεδρίας, το υλικό, αλλά και το λεξιλόγιο που κατακτήθηκε στο 

τέλος του κάθε μαθήματος.  
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Πίνακας 2. Διδασκαλίες Ενότητας Ζώα 

Ενότητα 

Διδασκαλία 

Βραχυπρόθεσμοι Στόχοι Λεξιλόγιο που διδάχθηκε Υλικό 

1η  

Ζώα της 

Φάρμα 

Να μπορούν οι μαθητές: 

- να αναφέρουν την αγελάδα, 

το πρόβατο και τη κατσίκα 

ως ζώα που ζουν στη 

φάρμα. 

- να πουν δύο 

χαρακτηριστικά για κάθε 

ένα από τα παραπάνω  ζώα. 

Η Αγελάδα είναι ζώο/Η Α. έχει 4 πόδια/Η Α. έχει ουρά/ Η Α. έχει 

χρώμα ασπρο-μάυρο ή άσπρο- καφέ/ Η Α. ζει στη φάρμα. 

Το Πρόβατο είναι ζώο/ Το Π. έχει 4 πόδια/ Το Π. είναι άσπρο/ Το 

Π. μας δίνει το μαλλί του/ Το Π. ζει στη φάρμα. 

Η Κατσίκα είναι ζώο/ Η Κ.έχει 4 πόδια/ Η Κ. έχει ουρά και 

κέρατα/ Η Κ. είναι άσπρη ή μαύρη ή καφέ/ Η Κ.ζει στη φάρμα. 

Εικόνες 

Ζωγραφική  

Κολάζ 

2η  

Ζώα της 

Φάρμα 

 

Να μπορούν οι μαθητές: 

- να πουν τι δουλειά κάνει ο 

κτηνοτρόφος και ο 

κτηνίατρος. 

-  να χρησιμοποιούν σωστά 

την λέξη αρμέγω 

 

Αρμέγω την Αγελάδα και παίρνω γάλα. 

Αρμέγω το προβατο και παίρνω γάλα. 

Αρμέγω τη κατσίκα και παίρνω γάλα.  

Ο κτηνοτρόφος ταίζει και προσέχει τα ζώα. 

Ο κτηνίατρος είναι ο γιατρός των ζώων.  

 

Εικόνες 

Ζωγραφική  

Κολάζ 

3η  

Ζώα του 

Δάσος 

Να μπορούν οι μαθητές: 

- να περιγράψουν το δάσος.  

- να αναφέρουν 4 ζώα που 

ζουν στο δάσος. 

- να πουν  για κάθε ένα  από 

τα 4 ζώα μία πιθανή 

ενέργεια του  

Το Δάσος είναι ένα μέρος που υπάρχουν πολλά δεντρα και ζουν 

πολλά ζώα. 

Ο Λαγός είναι ζώο/ Ο Λ. είναι μικρό ζώο/Ο Λ. είναι άσπρος ή 

γκρι/ Ο Λ. τρώει χορτάρι/ Ο Λ. ζει στο δάσος. 

Η Χελώνα είναι ζώο/ Η Χ. είναι μικρό ζώο/ Η Χ. είναι πράσινη/ 

Η Χ. τρώει χορτάρι/ Η Χ. ζει στο δάσος.  

Η Αλεπού είναι ζώο/ Η Α. είναι μικρό ζώο/ Η Α. είναι καφέ ή 

πορτοκαλί/ Η Α. τρώει κρέας/ Η Α. ζει στο δάσος. 

Το Κοράκι είναι πουλί/ Το Κ. είναι μικρό πουλί/ Το Κ. είναι 

μάυρο/ Το κοράκι τρώει κρέας/ Το Κ. ζει στο Δάσος. 

Εικόνες  

Ζωγραφική  

Κολάζ 

4η  

Ζώα του 

Δάσος 

Να μπορούν οι μαθητές: 

- να προσδώσουν ένα 

χαρακτηριστικό σε κάθε ένα 

από τα 4 ζώα. 

Ο Λαγός είναι γρήγορο ζώο. 

Η Χελώνα είναι αργό ζώο. 

Η Αλεπού είναι γρήγορο ζώο. 

Το κοράκι έχει φτερά και πετάει.  

Βιβλίο: 

«Ο λαγός και 

η χελώνα» 

«Η αλεπού 

και το 

κοράκι» 

5η  

Ζώα της 

Ζούγκλα 

Να είναι σε θέση  οι μαθητές: 

- να κατανοήσουν τι είναι 

ζούγκλα. 

- να  πουν  ότι το λιοντάρι, ο 

ελέφαντας και η μαϊμου 

είναι ζώα της ζούγκλας. 

- να πουν ένα χαρακτηριστικό 

για κάθε ζώο.   

Η Ζούγκλα είναι ένα μέρος με πολλά δέντρα και με επικίνδυνα 

ζώα.  

Το Λιοντάρι είναι ζώο/ Το Λ. είναι μεγάλο ζώο/ Το Λ. έχει χαίτη/ 

Το Λ έχει 4 πόδια και ουρά/ Το Λ. τρώει κρέας/ Το Λ. ζει στη 

ζούγκλα. 

Ο Ελέφαντας είναι ζώο/ Ο Ε. είναι μεγάλο ζώο/ Ο Ε. έχει 4 πόδια 

και ουρά/ Ο Ε. έχει προβοσκίδα/Ο Ε. τρώει χόρτα/ Ο Ε. ζει στη 

ζούγκλα.  

 

Η Μαϊμού είναι ζώο/ Η Μ. είναι μικρό ζώο/ Η Μ. έχει 2 πόδια, 2 

χέρια και ουρά/  Η Μ. ζει στη ζούγκλα. 

Εικόνες 

Ζωγραφική  

Κολάζ 
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Στο παράρτημα υπάρχει αντίστοιχος πίνακας και για τις 4 ενότητες της 

παρέμβασης. Το πρόγραμμα παρέμβασης ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου, έτσι όπως 

είχε σχεδιαστεί. 

 

 

 

 

 

 

 

6η  

Ζώα της 

Ζούγκλα 

  

Να είναι σε θέση  οι μαθητές: 

- να αναφέρουν 3 ζώα που 

ζουν στη ζούγκλα. 

- να πουν ένα χαρακτηριστικό 

για το κάθε ζώο. 

 

Το λιοντάρι, ο ελέφαντας και η μαϊμού είναι άγρια ζώα. 

Το λιοντάρι τρέχει γρήγορα. 

Ο ελέφαντας είναι μεγάλο ζώο. 

Η μαϊμού κρέμεται από τα δέντρα.  

 

 

Βιβλίο: 

«Η φύση» 

7η   

Επανάληψη 

Να είναι σε θέση  οι μαθητές: 

- να επιλέξουν τρια ζώα ζουν 

στη φάρμα και να πουν ένα 

χαρακτηριστικό για το κάθε 

ένα. 

- να επιλέξουν   τρία ζώα που 

ζουν στο δάσος και να πουν 

ένα χαρακτηριστικό για το 

κάθε ένα. 

- να επιλέξουν  τρία ζώα που 

ζουν στη ζούγκλα και να 

πουν ένα χαρακτηριστικό για 

το κάθε ένα. 

Καλούνται οι μαθητές να ενώσουν τα κολάζ που έχουν 

δημιουργήσει τις προηγούμενες ώρες.  

Παρουσιάζεται στους μαθητές ένα φυλλάδιο με πολλά και 

διαφορετικά ζώα. Οι μαθητές θα πρέπει να εντοπίζουν κάθε φορά 

ένα ζώο με βάση την περιγραφή μου.  

Εικόνες 

Κολαζ 

Φυλλάδιο 

8η  

Ώρα 

Αυτορρύθμι-

σης 

Να είναι σε θέση  οι μαθητές: 

- να  αυτοκαταγράψουν την 

πρόοδο τους 

- να αυτοαξιολογήσουν την 

πρόοδο τους. 

 

Συζήτηση για την πρόοδο τους και αυτοαξιολόγηση 
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Κεφάλαιο 3
ο
  : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Στην παρούσα έρευνα, αποτελέσματα προέκυψαν σε 4 φάσεις. Αρχικά, 

υπάρχουν αποτελέσματα από την διαγνωστική αξιολόγηση. Στη συνέχεια, υπάρχουν 

αποτελέσματα από την διαμορφωτική αξιολόγηση κατά την διάρκεια της παρέμβασης. 

Ακολουθούν τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης και τέλος τα αποτελέσματα της 

επαναξιολόγησης.  

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα από όλες τις φάσεις. 

Αρχικά, η ερευνήτρια θα παραθέσει τα αποτελέσματα για την Ομάδα Α΄(ομάδα που 

εφάρμοσε στρατηγικές αυτορρύθμισης) και στη συνέχεια για την Ομάδα Β΄(ομάδα 

ελέγχου). Στο τέλος του κεφαλαίου η ερευνήτρια θα επιχειρήσει μία σύγκριση των 

αποτελεσμάτων των δύο ομάδων με σκοπό την δημιουργία μία συνολικής εικόνας των 

αποτελεσμάτων. 

3.1 Ομάδα Α΄ 

Η ομάδα Α΄ παρακολούθησε το πρόγραμμα παρέμβασης εφαρμόζοντας 

παράλληλα στρατηγικές αυτορρύθμισης. Αποτελούνταν από δύο μαθητές με μέτρια 

νοητική αναπηρία τη Στέλλα και τον Ευάγγελο.  

3.1.1 Αρχική Αξιολόγηση 

 Η συλλογή δεδομένων στην αρχική αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με 3 

τρόπους. Πραγματοποιήθηκαν μη δομημένες συνεντεύξεις με τους ειδικούς 

παιδαγωγούς και την ψυχολόγο του σχολείου. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε 

ευκαιριακή παρατήρηση και τέλος έγινε χρήση του εργαλείου Λ-α-Τ-ω. Από τις 

συνεντεύξεις και την παρατήρηση προέκυψαν αποτελέσματα σε γραπτή μορφή και για 

αυτό θα αναλυθούν ποιοτικά, ενώ από το εργαλείο προέκυψαν κάποια σκορ τα οποία 

θα καταγραφούν.  
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 Αρχικά, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα από το Λ-α-Τ-ω. Στην αρχική 

αξιολόγηση οι μαθητές εξετάστηκαν σε όλες τις υποκλίμακες με σκοπό να επιλέξει η 

ερευνήτρια τον κατάλληλο τομέα παρέμβασης. Παρακάτω, καταγράφονται τα σκορ των 

μαθητών στο τομέα του λεξιλογίου όπου και πραγματοποιήθηκε αργότερα παρέμβαση. 

Πίνακας 3.  

Αποτελέσματα Διαγνωστικής Αξιολόγησης (Λ-α-Τ-ω), υποκλίμακες λεξιλογίου  

Μαθητές Εικονο-

λεξιλόγιο 

Λεξιλόγιο 

Συσχετισμού 

Προσληπτικό 

Λεξιλόγιο 

Προφορικό 

Λεξιλόγιο 

Στέλλα 35/46 19/30 6/12 9/29 

Ευάγγελος 34/46 21/30 8/12 10/29 

 

Παρατηρούμε ότι και οι δύο συμμετέχοντες βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Σε 

καμία υποδοκιμασία δεν έχουν ακριβώς ίδιο σκορ, ωστόσο η ελάχιστη απόκλισή τους 

είναι 1 σωστή ερώτηση, ενώ η μεγαλύτερη απόκλιση που σημειώθηκε ήταν 2 σωστές  

ερωτήσεις.  

Συγκεκριμένα, στις υποδοκιμασίες του εικονο-λεξιλογίου, του λεξιλογίου 

συσχετισμού και του προσληπτικού λεξιλογίου παρουσίασαν θετικά σκορ, σε αντίθεση 

με την τελευταία υποδοκιμασία, το προφορικό λεξιλόγιο, όπου απάντησαν σωστά σε 

λιγότερες από τις μισές απαντήσεις. 

 Τα αποτελέσματα από τις συνεντεύξεις και την παρατήρηση αποφασίστηκε να 

αναλυθούν ποιοτικά. «Στην ποιοτική ανάλυση ο ερευνητής καλείται να ερμηνεύσει το 

περιεχόμενο του συμβολικού υλικού που έχει καταγράψει, επιχειρώντας να αφηγηθεί με 

πειστικό τρόπο το βαθύτερο νόημά του και τις πολλαπλές σημασίες του» (Σαραφίδου, 

2011:66).  Για να πετύχει τα παραπάνω είναι σημαντικό να εργάζεται συστηματικά, 

ακολουθώντας λογικά βήματα όπως αυτά που πρότειναν οι Ritchie και Spencer (1994):  
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- Εξοικείωση με τα δεδομένα 

- Προσδιορισμός του θεματικού πλαισίου 

- Κωδικοποίηση 

- Διαγραμματική Απεικόνιση 

Έτσι η ερευνήτρια αφού μελέτησε πολλές φορές το υλικό και κατανόησε μέχρι που 

εκτείνετε με βάση το περιεχόμενό του, προχώρησε σε στην κωδικοποίηση και θεματική 

ανάλυση του γραπτού υλικού που είχε συλλέξει.  

Το υλικό της αρχικής αξιολόγησης είχε μία μόνο θεματική κατηγορία, η οποία έχει 

2 υποκατηγορίες. Έτσι το σχήμα διαμορφώθηκε ως εξής. 

Πίνακας 4. 

Θεματικές κατηγορίες και υποκατηγορίες από την ανάλυση περιεχομένου   

Θεματικές Κατηγορίες Υποκατηγορίες 

ΘΚ1: Μάθηση ΥΠΚ1.1: Γλωσσικές δεξιότητες 

 ΥΠΚ1.2: Μαθησιακή Ετοιμότητα  

 

 Η θεματική κατηγορία Μάθηση, αφορά τις γνωστικές δεξιότητες του μαθητή, 

την ετοιμότητα, τα κίνητρα και τη διάθεσή του απέναντι στο μάθημα. Χωρίζεται σε δύο 

υποκατηγορίες. Οι γλωσσικές δεξιότητες είναι η πρώτη και αφορά την ανάγνωση, τη 

γραφή, την κατανόηση και το προφορικό λόγο του μαθητή. Η δεύτερη είναι η 

Μαθησιακή Ετοιμότητα του μαθητή, δηλαδή η θέληση και διάθεσή του να κάνει 

μάθημα, το ενδιαφέρον που δείχνει και τα κίνητρα που έχει αναπτύξει σχετικά με την 

μαθησιακή διαδικασία, αλλά και η συμπεριφορά του. Παρακάτω θα γίνει ξεχωριστή 

αναφορά για το κάθε μαθητή της ομάδας Α΄. 
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Γλωσσικές δεξιότητες 

Εστιάζοντας στο γλωσσικό προφίλ της Στέλλας, εντοπίζονται πολλά 

ελλείμματα. Στο τομέα της ανάγνωσης η μαθήτρια αντιμετωπίζει προβλήματα 

αναγνώρισης κάποιων γραμμάτων. Υπολογίζεται ότι αναγνωρίζει σωστά χωρίς 

βοήθεια, το 60% των γραμμάτων. Επίσης, η περαιτέρω εξάσκησή της στο κομμάτι της 

φωνολογικής επίγνωσης είναι απαραίτητη.  

Ειδική Παιδαγωγός: 

 «Η Στέλλα έχει διδαχθεί τα προηγούμενα χρόνια όλα τα γράμματα της αλφαβήτα. 

Φέτος είναι η τρίτη χρονιά. Ακόμη, δεν έχει κατακτήσει αρκετά γράμματα όπως βλέπεις».  

Στο τομέα της γραφής, η Στέλλα τηρεί σωστή στάση σώματος και χεριού. Έχει 

εξασκηθεί σε προγραφικές δραστηριότητες και μπορεί να κρατήσει το μαρκαδόρο ή το 

μολύβι σταθερό και σε μεγάλο βαθμό δεν ξεφεύγει από τα περιθώρια όταν ζωγραφίζει. 

Είναι σε θέση να γράψει μόνης χωρίς καμία βοήθεια το 40% των γραμμάτων και το 

όνομά της. Αναφορικά με την ικανότητα κατανόησης, μπορούμε να κάνουμε λόγο μόνο 

για την κατανόηση του προφορικού λόγου. Στο προφορικό λόγο λοιπόν, είναι σε θέση 

να κατανοήσει καθημερινές ερωτήσεις και  να απαντήσει σε αυτές. Κατανοεί τις 

συζητήσεις μέσα στη τάξη και συμμετέχει ενεργά. Ακολουθεί απλές προφορικές 

οδηγίες. Ωστόσο, υπάρχουν και αδυναμίες στη κατανόηση της μαθήτριας. Οι δυσκολίες 

που παρατηρούνται αφορούν την κατανόηση μικρών ιστοριών. Η μαθήτρια, δεν είναι 

πάντα σε θέση να απαντά σε ερωτήσεις κατανόησης έστω και της απλής δομής (Υ – Ρ – 

Α).   
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Απόσπασμα από ημερολόγιο ερευνήτριας: 

«Η ειδική παιδαγωγός αφού διάβασε μία σύντομη ιστορία ρωτάει ποιο ζωάκι 

έφαγε το τυρί, η μαθήτρια απαντάει λανθασμένα αν και η παιδαγωγός τους δείχνει και την 

αντίστοιχη εικόνα στο βιβλίο».  

Ο προφορικός λόγος της μαθήτριας είναι σε μεγάλο βαθμό καταληπτός. Η 

άρθρωσή της είναι πολύ καλή, αν και έχει αρκετά σαλάκια. Ωστόσο η έλλειψη γενικών 

γνώσεων, η οποία πιστεύεται, ότι προέρχεται κυρίως από το φτωχό σε ερεθίσματα 

οικογενειακό περιβάλλον και όχι τόσο από τις αδυναμίες της ίδιας, οδήγησε σε ένα 

φτωχό και περιορισμένο λεξιλόγιο. Ακόμα και το λεξιλογίου που αφορά σε 

καθημερινές καταστάσεις είναι περιορισμένο. Οι απαντήσεις της είναι συνήθως 

μονολεκτικές ή επαναλαμβάνουν κομμάτι της ερώτησης. Χρησιμοποιεί συγκεκριμένες 

λέξεις και συχνά κάνει λάθη στη γραμματική, στο συντακτικό αλλά και στη λειτουργία 

της κάθε λέξης. 

Ψυχολόγος: 

«Στο σπίτι δεν την βοηθάνε καθόλου. Δεν είναι σε θέση να το κάνουν. Το 

λεξιλόγιο της είναι φανερά επηρεασμένο από το οικογενειακό περιβάλλον. Η Στέλλα θα 

ήταν σε πολύ καλύτερη θέση αν λάμβανε περισσότερα ερεθίσματα, γιατί είναι μια 

μαθήτρια με δυνατότητες». 

Απόσπασμα από το ημερολόγιο της ερευνήτριας: 

Η μαθήτρια συχνά χρησιμοποιεί λέξεις που συνήθως ακούμε από μεγαλύτερης 

ηλικίας ανθρώπους ή της προφέρει με λάθος τρόπο ή δεν τις χρησιμοποιεί λειτουργικά. 

Παραδείγματος χάρη : Εγώ κοιμάμαι στην κάμαρα (γιατί όχι κρεβατοκάμαρα;), χτες 
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έβλεπαμε τηλιόραση (γιατί όχι τηλεόραση;),η μαμά κάνει φαγητό (γιατί όχι η μαμά 

μαγειρέυει;). 

Ο δεύτερος συμμετέχοντας είναι ο Ευάγγελος. Στο γνωστικό αντικείμενο της 

γλώσσας  οι δυσκολίες του είναι φαναρές. Στη ανάγνωση είναι σε θέση να αναγωρίζει 

τα μισά γράμματα και να διαβάζει δισύλλαβες λέξεις με αυτά, όπως παπί, δώρο, νερό. 

Το όνομά του το διαβάζει ολιστικά. Είναι βέβαια ένα δύσκολο όνομα καθώς περιέχει  -

Ευ- . Στη γραφή μπορεί να γράψει μόνος του το 50% των γραμμάτων και σε πολλά 

γράμματα δεν αποδίδεται σωστά η μορφή τους, παραδείγματος χάρη στο -γ-.  

Ειδική Παιδαγωγός: 

«Ο Ευάγγελος έχει διδαχθεί στο παρελθόν να διαβάζει και να γράφει τα 

γράμματα. Δεν έχει μπορέσει ακόμα ούτε να διαβάζει όλα τα γράμματα ούτε και να τα 

γράφει. Και το όνομα του οπτικά το αναγνωρίζει, αν τον δεις να το γράφει, γράφει μόνο 

το Ε, το λ, το ο και το ς όταν του το θυμίσω». 

Στο τομέα της κατανόησης, είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται απλές οδηγίες και 

να συμμετέχει σε διάλογο. Φυσικά, σε πιο σύνθετα νοήματα όπως σε μία ιστορία 

υπάρχουν πολλά ελλείμματα  όπως και στην κατανόηση της εκφώνησης μίας άσκησης.  

Απόσπασμα από ημερολόγιο ερευνήτριας: 

«Ο μαθητής καλείται να κάνει μία άσκηση, από ότι φαίνεται έχουν ξανακάνει 

παρόμοια άσκηση, η δασκάλα διαβάζει την εκφώνηση σε κανονικό ρυθμό. Ο μαθητής την 

κοιτάει χωρίς να κάνει ή να λέει κάτι. Η δασκάλα τον ρωτάει αν κατάλαβε και αυτός λέει 

όχι. Η εκφώνηση δεν ήταν πολύ δύσκολη: Κοίτα την εικόνα, πες τι δείχνει και γράψε το 

γράμμα με το οποίο αρχίζει η λέξη». 
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Ο προφορικός του λόγος είναι καταληπτός. Ωστόσο, συχνά επαναλαμβάνει μία 

λέξη μέχρι να εντοπίσει την επόμενη κατάλληλη λέξη.  Επίσης, παρουσιάζει φτωχό 

λεξιλόγιο, αλλά ακόμα και στις λέξεις που κατέχει είναι σε θέση μονο να τις 

κατονομάζει και δεν μπορεί να τις  αναπτύξει σημασιολογικά. Είναι ένας μαθητής που 

θα μπορούσε να βρίσκεται σε καλύτερο επίπεδο σε σχέση με το λεξιλόγιο. Το 

περιβάλλον στο σπίτι δεν του παρέχει πλούσιες γλωσσικές εμπειρίες. 

Ειδική Παιδαγωγός: 

«Ο Ευάγγελος καλά μιλάει, δηλαδή όσες λέξεις ξέρει τις χρησιμοποιεί σωστά. 

Πολλές φορές όμως ψάχνει κάποια ώρα και επαναλαμβάνει ότι έχει πει μέχρι να βρει την 

κατάλληλη λέξη. Και η αλήθεια είναι ότι χρησιμοποιεί συγκεκριμένες λέξεις». 

Μαθησιακή Ετοιμότητα 

Η Στέλλα, αγαπά το σχολείο. Είναι υπάκουη και της αρέσει να εμπλέκεται νε 

την μαθησιακή διαδικασία. Συμμετέχει στο μάθημα, αν και υπάρχουν φορές που 

αφαιρείται ή βαριέται. Η Στέλλα δείχνει ενδιαφέρον για τα μαθήματα της και έχει 

αναπτύξει κάποια κίνητρα. 

Ειδική Παιδαγωγός: 

«Δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα με τη Στέλλα, πάντα με ακούει, κάνει τις ασκήσεις 

της, εντάξει μέσα στην μέρα θα χρειαστεί 3-4 φορές να την επαναφέρω στην τάξη, αλλά 

νομίζω είναι φυσιολογικό».  

Αποσπάσματα από ημερολόγιο ερευνήτριας: 

«Η Στέλλα βαρέθηκε μάλλον, έχει ξαπλώσει πάνω στο θρανίο, παίζει με το μολύβι 

της, η παιδαγωγός την επαναφέρει». 
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Ο Ευάγγελος είναι λίγο δύσκολος χαρακτήρας συχνά δείχνει ζήλεια, πονηριά 

και αντιδρά σε κάποιες υποχρεώσεις του. Δεν συμμετέχει από μόνος του στο μάθημα, 

παρά μόνο αν το πιέσει λίγο η δασκάλα του. Συχνά μπορεί να θυμώσει και να 

παραμείνει μουτρωμένος για αρκετή ώρα. Ωστόσο, κάνει τις ασκήσεις του, δείχνει 

ενδιαφέρον ανάλογα με την διάθεσή του και το μόνο κίνητρο που έχει είναι η 

επιβράβευση που θα δεχτεί, η οποία είναι κυρίως υλική.  

Ψυχολόγος: 

«Ο Ευάγγελος είναι πιο δύσκολος χαρακτήρας. Είναι λίγο εγωιστής και πρέπει να 

τον κερδίσεις για να συνεργαστεί. Αναζητάει την επιβράβευση και δεν του αρέσει όταν 

χάνει ή κάνει λάθος». 

 

3.1.2.Διαμορφωτική Αξιολόγηση 

 

Κατά την διάρκεια της παρέμβασης η ερευνήτρια αξιολογούσε την πρόοδο των 

μαθητών στο λεξιλόγιο μέσα από τα καθημερινά τεστ και τα επαναληπτικά τεστ. 

Επίσης, κρατούσε ημερολόγιο το οποίο θα αναλυθεί όπως και πριν. Αρχικά θα 

παρουσιαστούν οι επιδόσεις τους στα τεστ. 
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Διάγραμμα 1.   

Βαθμολογία στα τεστ λεξιλογίου της παρέμβασης  

 

Στο διάγραμμα 1, απεικονίζονται οι βαθμολογίες των μαθητών κατά την 

διάρκεια της παρέμβασης. Αρχικά και οι δύο μαθητές συγκέντρωναν 6 – 7 πόντους, με 

το πέρας της πρώτης εβδομάδας σταθεροποιήθηκαν γύρω στο 8, με τον Ευάγγελο να 

δυσκολεύεται λίγο περισσότερο να το φτάσει. Στις δύο τελευταίες εβδομάδες 

παρατηρείται σταδιακή τους άνοδο και σταθεροποίηση στους βαθμούς 9 και 10. 

Συνολικά, από την αρχή της παρέμβασης μέχρι το τέλος ανέβηκαν 3 με 4 μονάδες στη 

κλίμακα του 10.  

Τις παραπάνω βαθμολογίες, θα συμπληρώσουν και θα επεξηγήσουν τα 

ευρύματα που προέκυψαν από την ποιοτική ανάλυση του ημερολόγιου της ερευνήτριας. 
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Από το υλικό προέκυψε η ίδια θεματική κατηγορία με τις υποκατηγορίες της, όπως 

στην διαγνωστική αξιολόγηση.  

Η θεματική κατηγορία Μάθηση, χωρίζεται στις υποκατηγορίες γλωσσικές 

δεξιότητες και μαθησιακή ετοιμότητα (Πίνακας 4). 

Γλωσσικές Δεξιότητες  

Από τις γλωσσικές δεξιότητες των μαθητών, σε αυτή την αξιολόγηση εξετάζεται 

μόνο το λεξιλόγιο, μιας και είναι ο στόχος της παρέμβασης. Η παρακολούθηση της 

ανάπτυξης του λεξιλογίου έγινε κυρίως μέσα από τα τεστ, όπου και φάνηκε η πρόοδος 

που έκαναν οι μαθητές. Ωστόσο υπάρχουν και ποιοτικά στοιχεία τα οποία η ερευνήτρια 

θα παραθέσει. 

Αρχικά, πρέπει να αναφερθεί ότι στην αρχή της παρέμβασης, οι μαθητές δεν 

έκαναν μεγάλη προσπάθεια και συχνά έμεναν στις λέξεις που γνώριζαν. Στη συνέχεια 

ωστόσο, έδειξαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον με αποτέλεσμα  να αναπτύσσουν το λεξιλόγιο 

τους με έναν καλό ρυθμό. Παρακολουθούσαν το υλικό, επαναλάμβαναν λέξεις, τις 

εξηγούσαμε και τις ενσωματώναμε σε προτάσεις. Καθώς η ερευνήτρια είχε αφήσει το 

περιθώριο στους μαθητές να κινηθούν ελεύθερα σε σχέση με το λεξιλόγιο που θα 

μάθαιναν προέκυψαν και λέξεις οι οποίες ξάφνιασαν της ερευνήτρια καθώς δεν 

περίμενε να τις χρησιμοποιήσουν.  

Αποσπάσματα από ημερολόγιο ερευνήτριας: 

«Συζητούσαμε για το επάγγελμα του μάγειρα, η ερευνήτρια ανέφερε ότι ο μάγειρας 

χρησιμοποιεί τηγάνι και κατσαρόλα. Ο Ευάγγελος την διακόπτει και λέει ότι την 

προηγούμενη φορά είπαμε ότι είναι λέγεται και σεφ». 
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«Σήμερα πραγματοποιήθηκε επαναληπτική εξέταση. Ο Ευάγγελος έπρεπε να 

περιγράψει τον πιλότο χωρίς να πει την λέξη πιλότος. Αναφέρει: Αυτός που πιλοτάρει, 

που οδηγεί αεροπλάνο». 

«Η Στέλλα περιγράφει το αυτοκίνητο λέει δύο βασικά χαρακτηριστικά και η 

ερευνήτρια την ρωτάει για πρόσθετα, τότε θυμήθηκε που είχαμε πει για την ζώνη 

ασφαλείας, ωστόσο δεν λέει απλά ότι όταν μπαίνουμε στο αυτοκίνητο πρέπει να φοράμε 

ζώνη ασφαλείας, αλλά λέει ότι πρέπει να φοράμε ζώνη ασφαλείας, γιατί αν μας δει ο 

αστυνομικός θα μας βάλει τιμωρία να του δώσουμε λεφτά».   

Οι μαθητές είχαν κατανοήσει ίσως και από προηγούμενες εμπειρίες το νόημα 

κάποιων λέξεων, αλλά το οικογενειακό περιβάλλον δεν  είχε καταφέρει να δώσει 

«ονόματα» στα νοήματα που είχαν κατακτήσει οι μαθητές. Μέσα από την παρέμβαση η 

ερευνήτρια άφησε τα παιδιά να κινηθούν προς το λεξιλόγιο που μπορούσαν να 

κατανοήσουν και στη συνέχεια το προσδιόρισαν και το ονόμασαν.  

Μαθησιακή Ετοιμότητα 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το ημερολόγιο και αφορούν στην 

κατηγορία της μαθησιακής ετοιμότητας είναι περισσότερα και πιο ενδιαφέροντα.  

Οι μαθητές καθ’ όλη την διάρκεια της παρέμβασης ανέπτυξαν μεγάλο κίνητρο 

και ενδιαφέρον απέναντι στην παρέμβαση και τις στρατηγικές αυτορρύθμισης. Αν και 

στη πρώτη ενότητα, δεν ήθελαν να ακολουθήσουν τους κανόνες που ορίσαμε, σταδιακά 

αυτό ξεπεράστηκε. Μιας και οι μαθητές δεν είχαν ξαναδοκιμάσει να καταγράψουν την 

επίδοση τους και να την αξιολογήσουν με δίκαιο τρόπο, δυσκολεύτηκαν. Μεγαλύτερη 

δυσκολία αντιμετώπισε ο Ευάγγελος που είναι και πιο δύσκολος χαρακτήρας. Και οι 

δύο θεώρησαν ότι θα ανταμειφθούν όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα. Έτσι, στην αρχή, 

όταν δεν κατέγραφαν σωστά ή δεν αξιολογούσαν σωστά η ερευνήτρια τους το 
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υπενθύμιζε και με βάση τους κανόνες δεν υπήρχε αυτοενίσχυση. Παρά το γεγονός ότι 

αυτά είχαν συζητηθεί πριν από την παρέμβαση, οι μαθητές  θύμωναν ή  γκρίνιαζαν 

όταν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Σταδιακά, ακολούθησαν τους κανόνες και κατάφερναν να 

πετυχαίνουν τους στόχους. 

Αποσπάσματα από το ημερολόγιο της ερευνήτριας:  

«…όταν ήρθε η ώρα της αυτοαξιολόγησης και ο Ευάγγελος κατάλαβε ότι δεν είχε 

3 Ναι, άρα δεν θα έπαιρνε αυτοκόλλητο θύμωσε. Είπε ότι έπρεπε να του βάλω και ας μην 

πήρε πολλά Ναι. Έτσι αφιερώσαμε χρόνο να ξαναθυμήσουμε τους κανόνες ». 

«Ο Ευάγγελος είναι θυμωμένος από χτες που δεν ανταμοίφθηκε». 

«Ο Ευάγγελος ήθελε να βάλει τικ σε όλες τις μέρες. Είχε καταλάβει ότι δεν πρέπει 

αλλά δεν ήθελε να παραδεχτεί ότι δύο μέρες δεν τα πήγε καλά» 

Με το πέρας των πρώτων ημερών οι μαθητές προσαρμόστηκαν στα δεδομένα 

και ακολουθούσαν τους κανόνες. Άρχισαν να προσπαθούν να λένε την αλήθεια και να 

αυτοαξιολογούνται δίκαια. Αυτό στην αρχή, φάνηκε μέσα από την ανησυχία τους 

σχετικά με το πόσα πράγματα θα κατέγραφαν ότι έμαθαν την κάθε μέρα. Και οι δύο 

επεδίωκαν να μάθουν και να καταγράψουν στη φόρμα ότι έμαθαν πολλά πράγματα. 

Επίσης, άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι θα πρέπει να προσέξουν και να μάθουν 

καινούριες λέξεις και φράσεις. Έτσι μόνο θα καταγράψουν ότι έμαθαν πολλά πράγματα 

και θα είναι σε θέση  να αυτοαξιολογηθούν θετικά. Ήταν αρκετά ήσυχοι κατά την 

διάρκεια του μαθήματος, πράγμα που δεν συνέβαινε εξ αρχής και έδειχναν μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον για τα βιβλία και τα επιτραπέζια με τα οπoία ασχολούμασταν. 
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Αποσπάσματα από το ημερολόγιο της ερευνήτριας:  

«Υπήρξαν δυσκολίες με τις λέξεις προβοσκίδα και χαίτη, ανησύχησαν μήπως δεν 

πάρουν αυτοκόλλητο, η Στέλλα ανέφερε ότι την προβοσκίδα την ξέχασα αλλά είπα για τη 

ζούγκλα, την μαϊμού που κρέμεται από το δέντρο κ.α.» 

«Δυσκολεύονται να πουν ότι δεν κατάφερα να το μάθω, να το θυμηθώ. Δεν τους 

αρέσει να καταγράφουν ότι δεν το έμαθα. Αλλά πλέον έμαθαν να καταγράφουν  δίκαια 

την πρόοδο τους». 

«Σήμερα η βαθμολογία τους ήταν ακριβώς στη μέση (3 ναι, 3 όχι). Ρώτησαν αν 

ήταν καλοί. Η ερευνήτρια απάντησε ότι αυτοί πρέπει να αποφασίσουν αν ήταν καλοί και 

αν αξίζουν αυτοκόλλητο. Η Στέλλα είπε ότι έχουν 3 Ναι, αυτό λέει ο κανόνας, άρα 

αξίζουν αυτοκόλλητο». 

Από την δεύτερη κιόλας εβδομάδα είχαν μάθει πολύ καλά τα βήματα της 

διαδικασία που ακολουθούμε. Η Στέλλα έφερνε τους μαρκαδόρους που θα 

χρειαζόμασταν και ο Ευάγγελος έλεγε με την  σειρά τι πρέπει να κάνουμε. Από ένα 

σημείο και μετά η ερευνήτρια δεν χρειαζόταν να παρεμβαίνει παρά μόνο για να 

διαβάζει την φόρμα. Το ενδιαφέρον τους έγινε ακόμη πιο έντονο. 

Αποσπάσματα από το ημερολόγιο της ερευνήτριας: 

«.. πλέον γνωρίζουν την διαδικασία και ακολουθούν μόνοι τους τα βήματα». 

«Και σήμερα δεν χρειάστηκε να παρέμβω στην διαδικασίες αυτοκαταγραφής και 

αυτοαξιολόγησης. Καταγράφουν σωστά τι έμαθαν, μετρούν μόνοι τους πόσα έμαθαν και 

λένε αν αξίζουν ενίσχυση ή όχι βάσει των κανόνων». 
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«Όταν φτάνω, τους βρίσκω να περιμένουν στη γωνία που κάνουμε μάθημα, η 

Στέλλα έχει φέρει ήδη τους μαρκαδόρους για την φόρμα». 

«Ο Ευάγγελος με προλαβαίνει και λέει ότι τώρα θα γράψουμε τι μάθαμε σήμερα».  

Σταδιακά, παρατηρήθηκε και μία ανταγωνιστική διάθεση από την πλευρά του 

Ευάγγελου. Η Στέλλα σαν πιο υπάκουη μαθήτρια εφόσον ακολουθούσε τις οδηγίες της 

ερευνήτριας άρχισε να δείχνει βελτίωση νωρίτερα από τον Ευάγγελο. Ο Ευάγγελος, 

επειδή στην αρχή θύμωνε ή γκρίνιαζε καθυστέρησε λίγο και στην πορεία 

συνειδητοποίησε ότι η Στέλλα σημειώνει πιο πολλά Ναι στη φόρμα της και έπαιρνει 

αυτοκόλλητα πιο συχνά. Εφόσον, συνειδητοποίησαν την διαδικασία, ήθελαν να 

πετυχαίνουν μεγαλύτερη πρόοδο. Ο Ευάγγελος προσπαθούσε να καθημερινα να 

καταγράφει μεγαλύτερη πρόοδο από την συμμαθητρια του και χαιρόταν όταν στην 

αυτοενίσχυση έκανε θετικά σχόλια για τον εαυτό του ή απολάμβανε την επιβράβευσή 

του. 

Αποσπάσματα από το ημερολόγιο της ερευνήτριας: 

«Η Στέλλα τα πήγε μία χαρά σήμερα, ο Ευάγγελος όχι τόσο. Είναι ακόμη 

θυμωμένος από χτες που δεν αυτοαξιολογήθηκε θετικά και δεν αυτοενισχύθηκε. Σαν να 

μην θέλει να συμμετέχει πολύ». 

«Ο Ευάγγελος παρατηρεί την φόρμα της Στέλλας και μετά την δική του. Ρωτάει αν 

η Στέλλα τα έμαθε πιο πολλά». 

«..δεν του αρέσει ειδικά τις μέρες που η Στέλλα πηγαίνει καλύτερα από αυτόν». 

Σταδιακά, απέκτησαν μεγάλο κίνητρο απέναντι στη διαδικασία. Οι βαθμοί τους 

ανέβηκαν και αυτό επηρέασε και την αυτοπεποίθησή τους. Φαίνεται να έχουν 

μεγαλύτερη όρεξη για το μάθημα και δεν αποσπάται η προσοχή τους. Ειδικά ο 
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Ευάγγελος κατάφερε να φτάσει τους βαθμούς της Στέλλας, να τους διατηρήσει και να 

αυτοκαταγράφεται, να αυτοαξιολογείται και να αυτοενισχύεται δίκαια. Ήταν φανερό 

ότι ο Ευάγγελος ένιωθε πολύ καλύτερα για τον εαυτό του και για τα όσα κατάφερνε να 

πετύχει. 

Αποσπάσματα από το ημερολόγιο της ερευνήτριας: 

«Η Στέλλα ήταν χαρούμενη, έλεγε έμαθα πολλά πράγματα και πήρα και 

αυτοκκόλητα». 

«Στέλλα: Σήμερα δεν το βρήκα αυτόν τον νιπτήρα και δεν θα βάλω Ναι». 

«Η Στέλλα ετα πηγαίνει πολύ καλά. Οι διαδικασίες αυτοπαρακολούθησης 

φαίνεται να την βοηθούν και να την κινητοποιούν. Είναι πολύ χαρούμενη όταν ρωτάει 

κάθε φορά αν έμαθαν κάτι και λέει ναι. Συχνά συμπληρώνει τι άλλο έμαθε χωρίς να την 

ρωτάω». 

«Ο Ευάγγελος τα πήγε εξαιρετικά, λόγω χαρακτήρα θεωρώ ότι έχει πεισμώσει και 

κάνει μεγάλη προσπάθεια». 

«Ο Ευάγγελος φαίνεται να έχει επηρεαστεί από την διαδιακασία περισσότερο. 

Θέλει να λέει μόνος του τι έμαθε, παρατηρεί πόσα Ναι σημείωσε, μου τα δείχνει και έχει 

περισσότερη σιγουριά για την αυτοαξιολόγηση». 

«Στέλλα: Κατερίνα σήμερα που μάθαμε για τα αυτοκίνητα δεν ήμουν πολύ καλή;».  

«Ο Ευάγγελος ήξερε για το κράνος πριν το πω. Με ρώτησε αν μετράει που το 

ήξερε μόνους του. Είπε ότι θα το βάλει και αυτό στα πράγματα που ξέρει.» 

Πέρα από το κίνητρο που έχουν αναπτύξει, πολύ συχνά θελουν να επιδεικνύουν 

την επιτυχία τους και σε άλλους. Αυτό ξεκίνησε με την ανάγκη τους να λαμβάνουν 
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επιβράβευση από την ερευνήτρια και επεκτάθηκε και σε άλλους. Δείχνουν τη φόρμα 

όπου έχουν σημειώσει ένα τικ στα πράγματα που κατάφεραν να μάθουν τόσο στη 

παιδαγωγό της τάξης όσο και στους συμμαθητές τους. Οι παραπάνω ενέργειες είναι 

ίσως αποτέλεσμα της τόνωσης της αυτοπεποίθησης τους. Παλαιότερα υπήρχαν φορές 

που δεν ήθελαν η ερευνήτρια να βλέπει τι γράφουν στις ασκήσεις τους γιατί τους 

διόρθωνε και ειδικά ο Ευάγγελος δεν ήθελε να παραδεχτεί τα λάθη του. Πλέον, όχι 

μόνο δεν κρύβουν το φυλλάδιό τους, αλλά το επιδεικνύουν σε όλη την τάξη. 

Αποσπάσματα από το ημερολόγιο της ερευνήτριας: 

«Σήμερα και οι δύο για πρώτη φορά πέτυχαν 10/10, είναι χαρούμενοι και πήγαν 

να το δείξουν στη δασκάλα τους». 

«Κοίτα κ. Βούλα και εγώ έμαθα όλα αυτά σήμερα, είχα πολλά Ναι και πήρα 

μακουίν». 

«Ο Ευάγγελος φαίνεται ικανοποιημένος με τον εαυτό του πάει να δείξει την 

φόρμα καταγραφής στο  φίλο του το Λάζαρο». 

«Ο Ευάγγελος με ρωτάει αν τα πήγε καλα, συμπληρώνει ότι τα βρήκε όλα και ότι 

πρέπει να γράψω και μπράβο στη φόρμα του». 

Τέλος, μέσα από το ημερολόγιο φάνηκε, ότι οι μαθητές ήθελαν να συμμετέχουν 

όλο και πιο πολύ στο μάθημα με διάφορους τρόπους. Αρχικά, έγιναν πιο συνεργάσιμοι, 

δεν χρειαζόνταν η ερευνήτρια να επιμείνει ή να τους παρακαλέσει για να κάνουν κάτι. 

Άρχισαν να απολάμβαναν περισσότερο την διαδικασία, σταμάτησε η γκρίνια και 

ερχόντουσαν στις συνεδρίες με όρεξη και χωρίς παρακίνηση από την δασκάλα τους. 

Σταδιακά ενεπλάκησαν και στη δημιουργία της φόρμας καταγραφής, ζήτησαν να 

διαλέγουν το χρώμα του φυλλαδίου, να ζωφραφίζουν οι ίδιοι τους τον πίνακα και να 
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επιλέγουν τα χρώματα που θα χρησιμοποιούν. Στο τέλος, σχετικά με τη φόρμα η 

ερευνήτρια περιορίστηκε στο να γράφει τις ερωτήσεις καθώς οι μαθητές δεν 

μπορούσαν.  

Αποσπάσματα από το ημερολόγιο της ερευνήτριας: 

«Σήμερα με περίμεναν και ανυπομονούσαν, συμμετείχαν στο μάθημα χωρίς 

προβλήματα, μούτρα και γκρίνια». 

«Η Στέλλα κάθε πρωί με ρωτάει τι έφερα σήμερα να μάθουν και πότε θα πάω». 

«Σήμερα ένα αγόρι έσκισε τις φόρμες καταγραφής των μαθητών, αναγκάστηκα να 

κάνω 2 φόρμες εκείνη την ώρα στο με το χέρι. Διάλεξα χαρτόνι με χρώμα και βάψαμε την 

φόρμα. Άρεσε πολύ στους μαθητές. Είπαν ότι αυτοί ήθελαν να την κάνουν κάθε φορά. 

Εγώ θα γράφω και αυτοί θα τραβάνε τις γραμμές». 

«Ήθελαν και σήμερα να ετοιμάσουν οι ιδοι τις φόρμες τους, η ερευνήτρια τους 

βοηθάει ελαφρά να κατευθύνουν το μαρκαδόρο στη σωστή κατεύθυνση». 

«Τους απασχόλησε και η δημιουργία της φόρμας, τι χρώματα θα διαλέξουν». 

«.. μετά ρώτησαν τι άλλο θα μάθουμε και τι παιχνίδι θα παίξουμε την επόμενη 

μέρα».  

3.1.3 Τελική Αξιολόγηση 

Με την ολοκλήρωση της παρέμβασης, πραγματοποιήθηκε τελική αξιολόγηση 

των μαθητών. Όπως και στη διαγνωστική αξιολόγηση, η ερευνήτρια χρησιμοποίησε το 

εργαλείο Λ-α-Τ-ω και στη συνέχεια πραγματοποίησε μη δομημένη συνεντέυξη με την 

ειδική παιδαγωγό. 
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Ακολουθεί ο πίνακας με τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης με τη χρήση 

του Λ-α-Τ-ω. 

Πίνακας 5. 

 Αποτελέσματα τελικής Αξιολόγησης (Λ-α-Τ-ω), υποδοκιμασίες λεξιλογίου 

Μαθητές Εικονο-λεξιλόγιο Λεξιλόγιο 

Συσχετισμού 

Προσληπτικό 

Λεξιλόγιο 

Προφορικό 

Λεξιλόγιο 

Στέλλα 44/46 27/30 11/12 17/29 

Ευάγγελος 45/46 28/30 12/12  18/29 

 

Όπως φαίνεται και οι δύο συμμετέχοντες αύξησαν τις σωστές απαντήσεις που 

έδωσαν. Σε ενότητες όπως το εικονο-λεξιλόγιο και το προσληπτικό λεξιλόγιο έκαναν 

ελάχιστα λάθη. Αυτό ήταν αναμενόμενο καθώς οι δύο αυτές κατηγορίες ήταν στο 

επίκεντρο της παρέμβασης. Επίσης βελτιώθηκε πολύ και το λεξιλόγιο συσχετισμού  

καθώς όλες οι καινούριες λέξεις κατά την διάρκεια της παρέμβασης αναπτύσσονταν 

μέσα στο πλαίσιο όπου εντάσσονται. Η τελευταία υποκατηγορία του Λ-α-Τ-ω, το 

προφορικό λεξιλόγιο μπορεί ακόμη να βελτιωθεί, αλλά θα πρέπει να επισημανθεί η 

διαφορά με τα αποτελέσματα της διαγνωστικής αξιολόγησης. Η Στέλλα από το 9/29 

έφτασε στο 17/29 ενώ ο Ευάγγελος βρισκόταν στο 10/29 και έφτασε στο 18/29.  

 Από το υλικό που προέκυψε μετά την συνέντευξη με την ειδική παιδαγωγό ένα 

είναι το σημείο όπου αξίζει να σταθούμε. Η παιδαγωγός δεν ήταν σε θέση να πει αν 

παρατήρησε βελτίωση του λεξιλογίου, αλλά αυτό που της έκανε εντύπωση ήταν η 

κινητοποίηση του Ευάγγελου. Ο συγκεκριμένος μαθητής, όντας και πιο δύσκολος 

χαρακτήρας δεν είχε την διάθεση να πραγματοποιήσει πολλές εργασίες, όπως οι 

συμμαθητές του. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα έδειχνε ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον 

απέναντι στις μαθησιακές του δραστηριότητες μέσα στη τάξη. 
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Ειδική Παιδαγωγός: 

«Ο Ευάγγελος με το ζόρι τελείωνε ένα φυλλάδιο με ασκήσεις και τώρα κάνει τρία 

φυλλάδια σε 25 λεπτά».  

3.1.4 Επαναξιολόγηση 

Ένα μηνα αργότερα πραγματοποιήθηκε επαναξιολόγηση των μαθητών με το Λ-α-Τ-ω. 

Ακολουθεί ο πίνακας με τα αποτελέσματα. 

 

Πίνακας 6. 

 Αποτελέσματα  Επαναξιολόγησης (Λ-α-Τ-ω), υποδοκιμασίες λεξιλογίου 

Μαθητές Εικονο-λεξιλόγιο Λεξιλόγιο 

Συσχετισμού 

Προσληπτικό 

Λεξιλόγιο 

Προφορικό 

Λεξιλόγιο 

Στέλλα 44/46 26/30 10/12 17/29 

Ευάγγελος 45/46 27/30 9/12  17/29 

 

Τα αποτελέσματα της επαναξιολόγησης δείχνουν, ότι μετά από ένα μήνα οι 

μαθητές κατάφεραν να διατηρήσουν σε μεγάλο βαθμό τις γνώσεις που κατέκτησαν 

κατά την διάρκεια της παρέμβασης. Ειδικά στην πρώτη υποδοκιμασία, το εικονο-

λεξιλόγιο, οι συμμετέχοντες πέτυχαν το ίδιο σκορ. Πρόκειται ωστόσο για την 

ευκολότερη υποδοκιμασία καθώς αφορά μόνο την αντιστοιχία εικόνας με λέξη.  

Στις υπόλοιπες υποδοκιμασίες όπου ο συμμετέχοντας καλείται να συσχετίσει, να 

ονομάσει κάτι με βάση τον ορισμό του, αλλά και να δώσει ο ίδιος έναν ορισμό, η 

επίδοσή τους είναι εξαιρετική, αλλά εντοπίστηκαν από 1 έως και 3 λάθη περισσότερα 

από την τελική αξιολόγηση. 
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3.2 Ομάδα Β΄ 

Η Ομάδα Β΄ αποτελεί την ομάδα ελέγχου. Η ομάδα αυτή παρακολούθησε το 

πρόγραμμα παρέμβασης χωρίς να εφαρμόζει κάποια στρατηγική αυτορρύθμισης. 

Αποτελείται από δύο μαθητές με μέτρια νοητική αναπηρία, τον Σωτήρη και τον Μάνο. 

3.2.1. Διαγνωστική Αξιολόγηση 

Τα αποτελέσματα που θα παρουσιαστούν προέκυψαν από την χρήση του 

εργαλείου Λ-α-Τ-ω, από μη – δομημένη συνέντευξη και από το ημερολόγιο της 

ερευνήτριας. Αρχικά θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα από  τις υποδοκιμασίες του 

λεξιλογίου. 

Πίνακας 7.  

 Αποτελέσματα Διαγνωστικής Αξιολόγησης (Λ-α-Τ-ω), υποδοκιμασίες λεξιλογίου 

 

 Παρατηρούμε, την ομοιογένεια της ομάδας, καθώς τα σκορ τους δεν 

παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές. Η ελάχιστη απόκλιση τους είναι 1 ερώτηση  και η 

μεγαλύτερη 5 ερωτήσεις σε μόνο μία υποδοκιμασία (εικονο-λεξιλογιο).  

 Επίσης, αναφορικά με τα σκορ, βλέπουμε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης 

των δύο μαθητών. Στις 3 πρώτες υποδοκιμασίες φαίνεται να έχουν απαντήσει σε 

αρκετές ερωτήσεις, όμως στην τελευταία (προφορικό λεξιλόγιο) είναι αρκετά χαμηλά. 

Τα αποτελέσματα από το ημερολόγιο θα παρουσιαστούν με βάση τις δύο 

υποκατηγορίες, γλωσσικές δεξιότητες και μαθησιακή ετοιμότητα.  

Μαθητές Εικονο-λεξιλόγιο Λεξιλόγιο 

Συσχετισμού 

Προσληπτικό 

Λεξιλόγιο 

Προφορικό 

Λεξιλόγιο 

Σωτήρης 30/46 20/30 6/12 7/29 

Μάνος 35/46 23/30 5/12 9/29 
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Γλωσσικές Δεξιότητες 

Ο πρώτος συμμετέχοντας ο Μάνος, έχει προοδεύσει τους τελευταίους μήνες 

στην ανάγνωση. Αναγνωρίζει το 60% των γραμμάτων και μπορεί να φτιάξει συλλαβές. 

Διαβάζει το όνομά του και η φωνολογική του ενημερότητα είναι σε καλό επίπεδο. Σε 

παρόμοια κατάσταση είναι και στη γραφή. Είναι σε θέση να σχηματίσει αρκετά 

γράμματα και να γράψει το όνομα του. Εκτελεί πολύ καλά προγραφικές 

δραστηριότητες, κρατάει το μολύβι του σταθερά και δεν ξεφεύγει από τα περιθώρια.  

Ειδική Παιδαγωγός: 

«Με το Μάνο φέτος δουλέψαμε πολύ ανάγνωση και γραφή, έχει βελτιωθεί, αλλά 

έχουν πολύ δρόμο ακόμα. Πρόσφατα έμαθε να γράφει και το όνομά του». 

Η κατανόηση του προφορικού λόγου είναι σχετικά καλή.  Οι αδυναμίες του 

αφορούν στην κατανόηση σύνθετων καταστάσεων και αιτιολογικών παραγόντων. 

Ακολουθεί απλές οδηγίες και μπορεί να συμμετέχει σε συζήτηση. Η κατανόηση 

εικόνων είναι ικανοποιητική. Ο προφορικός λόγος έχει κάποιες αδυναμίες κυρίως στην 

άρθρωση. Σε μεγάλο βαθμό είναι καταληπτός. Από άποψη περιεχομένου, προφέρει 

αρκετές λέξεις και αναγνωρίζει πολλά αντικείμενα αλλά δεν μπορεί να επεκταθεί πάνω 

σε αυτά. Αναγνωρίζει παραδείγματος χάρη ένα πλυντήριο, αλλά δυσκολεύεται να 

μιλήσει για την λειτουργία ή τη χρήση του. Το λεξιλόγιο του είναι περιορισμένο και 

συχνά δεν το χρησιμοποιεί λειτουργικά.  

Ειδική Παιδαγωγός:  

«Στο σπίτι η κατάσταση πρέπει να είναι δύσκολη. Είναι και πολλά αδέρφια. Δεν 

του δίνεται η προσοχή που πρέπει και δεν υπάρχει το υπόβαθρο να αναπτύξει το λόγο του. 

Αυτό τον περιορίζει και στο λεξιλόγιο». 
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Ο τελευταίος συμμετέχοντας είναι ο Σωτήρης. Γλωσσικά, ο Σωτήρης είναι στο 

ίδιο επίπεδο με τους προηγούμενους συμμετέχοντες. Στο τομέα της ανάγνωσης 

αναγνωρίζει χωρίς βοήθεια περίπου τα μισά γράμματα και μπορεί να συνδυάσει 

γράμματα για να αναγνώσει βασικές συλλαβές. Σταδιακά αυξάνονται οι λέξεις που 

μπορεί να διαβάσει, ενώ και αυτός διαβάζει το όνομά του ολιστικά. Ανάλογη η 

κατάσταση και στο τομέα της γραφής. Υπάρχει δυσκολία στη γραφή γραμμάτων, όπως 

ψ – ξ – γ – μ και άλλα. Ωστόσο μπορεί να γράψει αρκετά γράμματα. Η εικόνα του 

γραπτού του δεν είναι ικανοποιητική, χρειάζεται εξάσκηση στις προγραφικές 

δραστηριότητες. Αναφορικά με την κατανόηση, είναι σε θέση να συννενοηθεί με τους 

εκπαιδευτικούς σχετικά με την καθημερινότητά του, αλλά και τις υποχρεώσεις του. 

Ακολουθεί τις οδηγίες και κατανοεί έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα μικρό 

διάλογο. Τέλος, ο προφορικός λόγος, χρειάζεται ενδυνάμωση. Παρά τα λίγα 

προβλήματα άρθρωσης είναι πολύ κατανοητός. Το περιεχόμενο όμως του λόγου του 

είναι φτωχό. Σε μεγάλο βαθμό αυτό προέκυψε από το περιορισμένο σε γλωσσικά 

ερεθίσματα οικογενειακό περιβάλλον του. Όπως και άλλοι συμμετέχοντες μπορεί να 

είναι σε θέση να αναγνωρίσει  αντικείμενα και καταστάσεις, δεν μπόρει όμως να τα 

επεκτείνει και να χρησιμοποιεί ένα ευρύτερο λεξιλόγιο γύρω από την λέξη αυτή. Συχνά 

δυσκολεύεται να βρει την σωστή λέξη και σκέφτεται για μερικά δευτερόλεπτα πριν πει 

κάποιες λέξεις. 

Ειδική Παιδαγωγός: 

«Ανάγκη για βελτίωση σίγουρα υπάρχει σε όλους τους τομείς. Ο λόγος του είναι 

περιορισμένο από άποψη περιεχομένου, αφορά τα ενδιαφέροντά του και την 

καθημερινότητα. Πάντως έχει δυνατότητες να αναπτύξει το λεξιλόγιο του». 
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Μαθησιακή Ετοιμότητα 

Ο Μάνος είναι θετικά διακείμενος προς το σχολείο, τους συμμαθητές και την 

δασκάλα του. Έρχεται με καλή διάθεση για μάθημα. Υπάρχουν φορές που 

παραπονιέται και δεν θέλει να κάνει τις ασκήσεις του. Τα κίνητρα του είναι κυρίως η 

επιβράβευση από την παιδαγωγό που είναι μόνο λεκτική και φυσικά ο φόβος για 

τιμωρία. 

Ο Σωτήρης χαίρεται να έρχεται στο σχολείο. Περνάει όμορφα στη τάξη του και 

συμπαθεί την δασκάλα του. Συνήθως εμπλέκεται με την μαθησιακή διαδικασία, πολλές 

φορές ωστόσο χρειάζεται παρακίνηση. Δεν θέλει να μπαίνει τιμωρία και αναζητά 

οποιαδήποτε μορφή επιβράβευσης από όλους τους ενήλικες. 

   

3.2.2 Διαμορφωτική Αξιολόγηση 

Κατά την διάρκεια της παρέμβασης η ερευνήτρια αξιολογούσε την πορεία των 

μαθητών μέσα από καθημερινά και επαναληπτικά τεστ. Τα αποτελέσματα τα τους θα 

παρουσιαστούν παρακάτω. Θα ακολουθήσουν τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το 

ημερολόγιο. 

Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνονται οι βαθμολογίες των μαθητών κατά την 

διάρκεια της παρέμβασης. 
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Διάγραμμα 2.  

Αποτελέσματα από τα τεστ λεξιλογίου της παρέμβασης 

 

Από το διάγραμμα διαπιστώνεται μία σταθερή πορεία. Υπάρχει μία βελτίωση, 

καθώς οι μαθητές ξεκίνησαν από βαθμολογίες όπως 6 και 7 και σταδιακά έφτασαν στο 

8. Σε όλη την διάρκεια της παρέμβασης, οι συμμετέχοντες δεν είχαν μεγάλες 

διαφοροποιήσεις στις βαθμολογίες τους και κατά μέρο όρο βρίσκονταν στο 7. Μέχρι 

και το τέλος, οι συμμετέχοντες βελτιώθηκαν 1 με 2 μονάδες στη κλίμακα του 10. 

Στο σημείο αυτό θα καταγραφούν τα αποτελέσματα από το ημερολόγιο. Και 

πάλι θα παρουσιαστούν οι δύο υποκατηγορίες, γλωσσικές δεξιότητες και μαθησιακή 

ετοιμότητα.  
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Γλωσσικές Δεξιότητες 

Στην υποκατηγορία αυτή τα δεδομένα δεν είναι πολλά. Οι συμμετέχοντες 

φαίνεται να βελτιώθηκαν στο λεξιλόγιο σε μικρό όμως βαθμό. Σίγουρα μάθανε αρκετές 

λέξεις από αυτές της παρέμβασης, αλλά δεν τις επέκτειναν αρκετά. Έμεναν στο βασικό 

λεξιλόγιο και ενώ αναφέραμε στο μάθημα  σχετικές λέξεις και φράσεις στο τέλος δεν 

τις συγκρατούσαν. 

Απόσπασμα από το ημερολόγιο της ερευνήτριας: 

«Είμαστε στο τρίτο μάθημα για το σπίτι, έχουμε πει πολλές φορές για παντζούρια 

και οι συμμετέχοντες μπορούν να πουν μόνο ότι υπάρχουν, στην άλλη ομάδα έχουν 

επεκταθεί. Λένε ότι τα ανοίγουμε το πρωί και τα κλείνουμε το βράδυ, λένε ότι γιατί το 

κάνουμε- να μπει φως το πρωί/να μην μπουν κλέφτες το βράδυ-». 

«Σήμερα θα επεκτείναμε το λεξιλόγιο των ήδη γνωστών λέξεων, περίμενα να τα 

πάνε καλύτερα» 

Μαθησιακή Ετοιμότητα 

Πέρα από το λεξιλόγιο, η γενικότερη συμπεριφορά τους στο μάθημα, τα κίνητρα 

που έχουν απέναντι στη μαθησιακή διαδικασία και το ενδιαφέρον που δείχνουν δεν 

φαίνεται να άλλαξε. Μετά τον ενθουσιασμό των πρώτων ημερών, οι συμμετέχοντες δεν 

ανέπτυξαν κίνητρα για να συμμετέχουν και να αναπτύξουν το λεξιλόγιο. Η 

συμπεριφορά τους ήταν παρόμοια με αυτή σε όλα τα υπόλοιπα μαθήματα. Δεν έδειχνα 

ενθουσιασμό, δεν συμμετείχαν από μόνοι τους, δεν τους ένοιαζε αν έκαναν λάθη. Αυτό 

είναι ίσως που τους οδήγησε στο να μάθουν μόνο το βασικό λεξιλόγιο. Δεν είχαν 

μεγάλη όρεξη να συμμετέχουν στη διαδικασία και να συγκρατήσουν περισσότερα 

πράγματα. Η συμπεριφορά τους δεν άλλαξε. 
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Αποσπάσματα από το ημερολόγιο της ερευνήτριας: 

«Μερικές φορές παραπονιούνται και δείχνουν να βαριούνται. Σήμερα με ρώτησαν 

3 φορές πότε θα βγούμε διάλειμμα». 

«Ποτέ δεν έρχονται μόνοι τους στη θέση που κάνουμε μάθημα, παρά το γεγονός 

ότι έχουμε καλές σχέσεις. Πρέπει λίγο να τους πιέσω». 

«Οι συμμετέχοντες εδώ δεν κάνουν το ένα βήμα παραπάνω, την υπέρβαση, 

αρκούνται στα βασικά». 

Αντιμετωπίζουν τα λάθη τους με αδιαφορία, ενώ συμβαίνει και το αντίθετο, τις 

φορές που τα πήγαν καλά δεν έδειξαν να το καταλαβαίνουν και να το χαίρονται. 

Αποσπάσματα από το ημερολόγιο της ερευνήτριας: 

«Συχνά όταν κάνουν λάθος, λένε δεν πειράζει». 

«Σήμερα τα πήγαν πολύ καλά, τους το είπα, αλλά δεν έδειξαν κάποιο ιδιαίτερο 

ενθουσιασμό». 

Οι μόνες φορές που τα πήγαν καλά στο μάθημα και στην αξιολόγηση είναι τις 

μέρες που τους  κέντρισε το ενδιαφέρον το υλικό. Όταν δεν είχαν ξανα δει κάποιο 

βιβλίο ή κάποιο παιχνίδι. Τότε  προσέχουν και συμμετέχουν λίγο παραπάνω. 

Διφορετικά δεν έχουν διάθεση να συμμετέχουν στο μάθημα και χρειάζεται παρακίνηση 

από την μεριά του εκπαιδευτικού. 

 Αποσπάσματα από το ημερολόγιο της ερευνήτριας: 

«Ο Μάνος σήμερα συμμετέχει περισσότερο, λέει ότι του αρέσει το επιτραπέζιο». 
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«Σήμερα έδειξαν ενδιαφέρον με το βιβλίο αυτό, είναι διαδραστικό και τους 

κέντρισε την προσοχή, δεν χάζευαν γύρω γύρω. Βέβαια  αυτό δεν αντικοτοπτρίστηκε και 

στην αξιολόγηση. Το υλικό μάλλον τους αποσυντόνισε παρά τους βοήθησε». 

3.2.3. Τελική Αξιολόγηση 

 Στη τρίτη φάση της έρευνας πραγματοποιήθηκε τελική αξιολόγηση με το 

εργαλείο Λ-α-Τ-ω και συνέντευξη με την ειδική παιδαγωγό. Ακολουθούν τα 

αποτελέσματα. 

Πίνακας 8. 

 Αποτελέσματα τελικής αξιολόγησης ( Λ-α-Τ-ω), υποδοκιμασίες λεξιλογίου 

 

Οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν θετικά αποτελέσματα καθώς υπάρχει βελτίωση 

σε σχέση με τη διαγνωστική αξιολόγηση. Η μεγαλύτερη πρόοδος καταγράφεται στο 

προφορικό λεξιλόγιο αφού υπάρχουν 6 περισσότερες σωστές απαντήσεις. Πρόοδος 

πραγματοποιήθηκε και στις άλλες υποδοκιμασίες όπου σημειώθηκαν από 2 μέχρι και 6 

περισσότερες σωστές απαντήσεις.  

Από την συνέντευξη με την ειδική παιδαγωγό του τμήματος δεν προέκυψαν 

σημαντικές πληροφορίες. Η παιδαγωγός ανέφερε ότι η πορεία του μαθητή είναι 

σταθερή, χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές. Το ίδιο και η συμπεριφορά του ή οποία παραμένη 

σταθερή αναφορικά με τη μαθησιακή διαδικασία. 

 

Μαθητές Εικονο-λεξιλόγιο Λεξιλόγιο 

Συσχετισμού 

Προσληπτικό 

Λεξιλόγιο 

Προφορικό 

Λεξιλόγιο 

Σωτήρης 38/46 24/30 9/12 13/29 

Μάνος 43/46 25/30 10/12 15/29 
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Ειδική παιδαγωγός: 

«Κοίτα προχτές που κάναμε για τα ζώα ήξερε παραπάνω πραγματα από τους 

άλλους, που νομίζω τα κάνατε μαζί, γενικότερα όμως δεν έχω παρατηρήσει αλλαγές στο 

λόγο τους ή στο λεξιλόγιο.» 

«Και η συμπεριφορά τους ίδια είναι θα έλεγα. Δεν είναι κάποια αλλαγή». 

 3.2.4. Επαναξιολόγηση 

Μετά από ένα μήνα πραγματοποιήθηκε επαναξιολόγηση των μαθητών της 

Ομάδας Β΄. Προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα.  

Πίνακας 9. 

Αποτελέσματα Επαναξιολόγησης (Λ-α-Τ-ω), υποδοκιμασίες λεξιλογίου 

Μαθητές Εικονο-λεξιλόγιο Λεξιλόγιο 

Συσχετισμού 

Προσληπτικό 

Λεξιλόγιο 

Προφορικό 

Λεξιλόγιο 

Σωτήρης 36/46 23/30 6/12 10/29 

Μάνος 37/46 23/30 7/12  13/29 

 

Τα αποτελέσματα της επαναξιολόγησης δείχνουν ότι οι συμμετέχοντες της 

ομάδας ελέγχου κατάφεραν να διατηρήσουν σε κάποιο βαθμό την κατεκτημένη γνώση. 

Ωστόσο, σε καμία από τις κατηγορίες δεν μπόρεσαν να διατηρήσουν το ίδιο σκορ με 

την τελική αξιολόγηση. Παρατηρείται μία πτώση μου κυμαίνεται από 1 έως και 6 

μονάδες. 
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3.3 Σύγκριση Αποτελεσμάτων 

 Είναι φανερό ότι και οι δύο ομάδες συμμετεχόντων παρουσίασαν πρόοδο μετά 

την παρέμβαση. Τόσο στο Λ-α-Τ-ω, όσο και στα τεστ καθημερινής αξιολόγησης 

βελτίωσαν τα σκορ τους σε σχέση με το αρχικό τους επίπεδο. 

 Αρχικά, όλοι οι συμμετέχοντες εξετάστηκαν με το εργαλείο Λ-αΤ-ω. Στα 

αποτελέσματα που προέκυψαν παρατηρήθηκε ότι η ομάδα Α΄ κατέγραψε μεγαλύτερη 

πρόοδο σε σχέση με την ομάδα Β΄ . Οι διαφορές τους σε κάποιες υποδοκιμασίες είναι 

μικρές ενώ σε άλλες μεγαλύτερες. 

 Το ίδιο ισχύσει και στα αποτελέσματα που προέκυψαν από τα καθημερινά τεστ. 

Ακολουθεί ένα διάγραμμα που παρουσιάζει συγκριτικά τις βαθμολογίες τους.   

Διάγραμμα 3.  

Συγκριτική παρουσίαση αποτελεσμάτων στα τεστ της παρέμβασης 
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Από το διάγραμμα φαίνεται ότι την πρώτη εβδομάδα της παρέμβασης οι 

συμμετέχοντες βαθμολογούνταν κατά μέσο όρο με 6 και 7. Σταδιακά και οι δύο ομάδες 

αρχίζουν να βελτιώνονται και να βαθμολογούνται υψηλότερα. Ωστόσο,  η ομάδα Α΄ 

από την δεύτερη εβδομάδα έχει αρχίσει να σταθεροποιείται στο 8 και να πετυχαίνει και 

9, σε αντίθεση με την ομάδα Β΄ η οποία σταθεροποιήθηκε στο 7 και μόλις την τρίτη 

εβδομάδα φτάνει το 8. Στο τέλος της παρέμβασης η ομάδα Α΄ είναι σταθερά στο 9 ενώ 

πετυχαίνει και αρκετά 10, ενώ η ομάδα Β΄ πετυχαίνει πολλά 8 και μόλις δύο 9. Και οι 

δύο ομάδες προόδευσαν. Η ομάδα της αυτορρύθμισης βελτιώθηκε κατά 3 με 4 βαθμούς 

ενώ η ομάδα ελέγχου κατά 2.  

Οι διαφορές τους τόσο στα τεστ, όσο και στο Λ-α-Τ-ω δεν είναι τεράστιες. Η 

μεγαλύτερη πρόοδος της ομάδα Α΄ δικαιολογείται και στηρίζεται όμως από τα ποιοτικά 

δεδομένα της έρευνας.  

Οι διαφορές των συμμετεχόντων στα ποιοτικά δεδομένα είναι μεγαλύτερες και 

σημαντικότερες. Παρατηρήθηκε ότι η ομάδα της αυτορρύθμισης ανέπτυξε μεγαλύτερο 

κίνητρο ως προς τη μαθησιακή διαδικασία. Είχε μεγαλύτερη όρεξη να συμμετέχει στο 

μάθημα, έδειχνε μεγαλύτερο ενδιαφέρον αλλά και θέληση να εμπλακεί στις 

διαδικασίες. Η αλλαγή στη εμπλοκή τους στη διαδικασία, στο κίνητρο και την 

συμμετοχή τους στο μάθημα είναι κομμάτι μίας μεγάλης αλλαγής που παρουσίασαν οι 

συμμετέχοντες στη συμπεριφορά τους. Πλέον, αντιμετώπιζαν διαφορετικά το μάθημα. 

Είδαν μία άλλη εικόνα του εαυτού τους και τονώθηκε η αυτοπεποίθησή τους. Έτσι 

μπήκαν σε ένα ευχάριστο φαύλο κύκλο, όπου καθημερινά πετύχαιναν όλο και 

περισσότερα ακαδημαϊκα επιτεύγματα και αυτό τους ωθούσε να προσπαθήσουν 

περισσότερο την επόμενη ημέρα. 
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Αντιθέτως, η ομάδα Β΄ αν και παρουσίασε κάποια σημάδια βελτίωσης δεν 

έδειξε κάποια αλλαγή στη στάση της στο μάθημα και στη συμπεριφορά της. Είχε μία 

σταθερή αντιμετώπιση την οποία την χαρακτηρίζει μέτρια συμμετοχή, μέτρια εμπλοκή 

και μέτρια κινητοποίηση. Από τα ποιοτικά δεδομένα που προκύπτουν φαίνεται ότι η 

παρέμβαση είχε μεγαλύτερη επίδραση στην ομάδα Α΄  και λιγότερη στην ομάδα Β΄ .  
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Κεφάλαιο 4
ο
 : ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

4.1 Συμπεράσματα έρευνας και σύγκριση με την βιβλιογραφία 

Σκοπός της ποιοτικής αυτής έρευνας είναι η μελέτη των στρατηγικών 

αυτορρύθμισης όταν αυτές στοχεύουν στην βελτίωση του λεξιλογίου μαθητών με 

μέτρια νοητική αναπηρία. Η εκπαίδευση στην αυτορρύθμιση είναι ένα σημαντικό 

εγχείρημα που θα δόσει στους μαθητές την δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν 

περισσότερο και να αποκτήσουν κάποιον έλεγχο σε σχέση με την μαθησιακή 

διαδικασία που ακολουθούν.   

Προκειται λοιπόν, για ένα εγχείρημα σημαντικό, αλλά και δύσκολο. Είναι 

γνωστό μέσα από τη βιβλιογραφία ότι οι μαθητές με μέτρια νοητική αναπηρία 

δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν στρατηγικές αυτορρύθμισης λόγω των αδυναμιών 

που παρουσιάζουν.  

Μία τέτοια αδυναμία είναι η δυσκολία απόκτησης μεταγνωστικών δεξιοτήτων, 

γεγονός που επηρεάζει άμεσα τον αυτοπροσδιορισμό και την αυτορρύθμισης του 

μαθητή (Wehmeyer & Metzler, 1995· Wehmeyer, Kelchner & Richards, 1996). 

Παράλληλα, η αδυναμία αναφορικά με την εφαρμογή στρατηγικών αυτορρύθμισης 

μπορεί να οφείλεται και στην δυσκολία στις εκτελεστικές λειτουργίες του μαθητή 

(Nader-Grosbois & Lefevre, 2011).  Ωστόσο, η ερευνητική κοινότητα  γνωρίζει επίσης, 

ότι οι αδυναμίες αυτές δεν πρέπει να αποθαρρύνουν την προσπάθεια ανάπτυξης 

δεξιοτήτων αυτορρύθμισης. Οι μαθητές με νοητική αναπηρία είναι σε θέση να 

εφαρμόσουν επιτυχημένα στρατηγικές αυτορρύθμισης (Wehmeyer, 1998).  

Η παρούσα έρευνα συμφωνεί με τα παραπάνω δεδομένα, καθώς οι 

συμμετέχοντες της έρευνας κατάφεραν να εφαρμόσουνν σωστά τις στρατηγικές 

αυτορρύθμισης. Ήταν σε θέση να κατανοήσουν πως πρέπει να παρακολουθούν και να 
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καταγράφουν την  πρόοδό τους, να θέσουν με την βοήθεια της ερευνήτριας κανόνες για 

την αυτοαξιολόγηση και να τους ακολουθήσουν και τέλος να αυτοενισχυθούν δίκαια 

και όπως συμφωνήθηκε. Πέρα από την σωστή εφαρμογή των στρατηγικών 

αυτορρύθμισης, η έρευνα εξετάζει και την επίδραση που είχαν πάνω στην ανάπτυξη του 

λεξιλογίου. Αυτό, αποτελεί και το πρώτο διερευνητικό ερώτημα της έρευνας. Τι είδους 

επίδραση είχε τελικά η χρησιμοποίηση στρατηγικών αυτορρύθμισης στην μία ομάδα 

και αν εν τέλει υπήρξε κάποια διαφοροποίηση με την επίδραση της παρέμβασης που 

δεν χρησιμοποιούνταν οι παραπάνω στρατηγικές.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η ομάδα Α΄ (ομάδα αυτορρύθμισης), 

τα πήγε καλύτερα τόσο στο εργαλείο Λ-α-Τ-ω όσο και στα καθημερινά τεστ. 

Παρατηρείται ότι η ομάδα Α΄ κατάφερε στις 3 από τις 4 υποδοκιμασίες του εργαλείου 

Λ-α-Τ-ω, να πετύχει σχεδόν τέλειο σκορ ενώ τα περιθώρια βελτίωσης της ομάδας Β΄ 

από την άλλη είναι μεγαλύτερα, καθώς παρουσίασαν πρόοδο, αλλά έδωσαν και αρκετές 

λανθασμένες ερωτήσεις. 

Όπως είδαμε και στα αποτελέσματα, και οι δύο ομάδες κατάφεραν να 

αναπτύξουν το λεξιλόγιο τους στις θεματικές ενότητες που όρισε η ερευνήτρια. Αυτό 

ήταν αναμενόμενο καθώς και οι δύο ομάδες παρακολουθούσαν πρόγραμμα 

παρέμβασης. Ωστόσο, η ομάδα Α΄ κατάφερε να προοδεύσει σε μεγαλύτερο βαθμό και 

με γρηγορότερους ρυθμούς. Παρά το γεγονός ότι και οι 4 συμμετέχοντες ξεκίνησαν από 

το ίδιο επίπεδο, οι συμμετέχοντες της ομάδας αυτορρύθμισης άρχισαν να παρουσιάζουν 

βελτίωση από την δεύτερη κιόλας εβδομάδα ενώ η ομάδα ελέγχου, από την τέταρτη. 

Μπορούμε να υποθέσουμε λοιπόν, ότι η επίδραση των στρατηγικών 

αυτορρύθμισης στους μαθητές ήταν θετική. Η θετική επιρροή που είχαν στους μαθητές 

ίσως είναι και ο λόγος που κατάφεραν να παρουσιάσουν λίγο καλύτερα αποτελέσματα. 
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Η θετική αυή επίδραση, γίνεται φανερή όχι τόσο από τα ποσοτικά στοιχεία της έρευνας, 

αλλά κυρίως από τα ποιοτικά τα οποία θα συζητήθούν στη συνέχεια, απαντώντας στο 

δεύτερο διερευνητικό ερώτημα. 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενα κεφάλαια, δεν υπάρχουν αρκετές 

έρευνες που να αφορούν την χρήση στρατηγικών αυτοπαρακολούθησης, 

αυτοαξιολόγησης και αυτοενίσχυσης στο κομμάτι του λεξιλογίου. Φυσικά, οι 

παραπάνω στρατηγικές έχουν χρησιμοποιηθεί σε άλλα γλωσσικά πεδία όπως η 

ανάγνωση και η ορθογραφία. Στις έρευνες αυτές, οι στρατηγικές αυτορρύθμισης 

χρησιμοποιήθηκαν αρκετά επιτυχημένα και οι μαθητές κατάφεραν να μειώσουν τα 

ορθογραφικά λάθη, να βελτιώσουν την ανάγνωση και την εφράδειά τους (Mastropieri 

& Scruggs, 1997· Harris et al., 1994· Chiron και Gerken, 1983). Η παρούσα έρευνα 

συμφωνεί αναφορικά με την θετική επίδραση και συμβολή των στρατηγικών 

αυτορρύθμισης στη βελτίωση των μαθητών με μέτρια νοητική αναπηρία, αν και αφορά 

ένα άλλο γλωσσικό πεδίο, το λεξιλόγιο.  

Μία μόνο έρευνα εντοπίστηκε, η οποία αφορά την ανάπτυξη του λεξιλογίου και 

αυτή εφαρμόστηκε σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Οι Lalli και Shapiro (1990), 

έκαναν μία σύγκριση της αυτοπαρακολούθησης με ένα συνδυασμό 

αυτοπαρακολούθησης και εξωτερικών ενδεχόμενων ανταμοιβών. Τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν ήταν ενθαρρυντικά για την αυτοπαρακολούθηση, καθώς φάνηκε ότι ο 

συνδυασμός της με τις αμοιβές δεν ήταν περισσότερο αποτελεσματικός. Τα 

αποτελέσματα της παρούσας έρευνας συμφωνούν με αυτά των Lalli και Shapiro 

αναφορικά με τη θετική επιρροή που μπορεί να έχει η χρήση των στρατηγικών αυτών. 

Εκτός από την επίδραση που έχουν οι στρατηγικές αυτές, η συγκεκριμένη 

έρευνα ασχολήθηκε και με τους λόγους για τους οποίους η ομάδα Α΄ κατάφερε να 
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βελτιωθεί περισσότερο. Το δεύτερο διερευνητικό ερώτημα λοιπόν, αφορά τον 

εντοπισμό των παραγόντων εκείνων που πιθανώς βοήθησαν τους συμμετέχοντες της 

ομάδας Α΄ να αναπτύξουν περισσότερο και γρηγορότερα το λεξιλόγιό τους.  

Το ερώτημα αυτό απαντήθηκε κυρίως μέσα από τα δεδομένα του ημερολόγιου 

και των συνεντεύξεων. Η καθημερινή παρατήρηση της ερευνήτριας την οδήγησε στο 

συμπέρασμα, πως η εφαρμογή των στρατηγικών αυτορρύθμισης πιθανόν να είναι ο 

κύριως λόγος που πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι 

συμμετέχοντες αντιμετώπιζαν τη μαθησιακή διαδικασία. Το γεγονός αυτό είχε άμεσο 

αντίκτυπο την επίτευξη του ακαδημαϊκού στόχο, δηλαδή την αύξηση του λεξιλογίου. 

Η ομάδα αυτορρύθμισης, ανέπτυξε μεγαλύτερα κίνητρα και συμμετείχε ενεργά 

στη διαδικασία με δική της πρωτοβουλία και απέκτησε έντονο ενδιαφέρον για την 

εξέλιξη της βαθμολογίας τους και την αυτοενίσχυση που θα παρείχαν στον εαυτό τους. 

Η Στέλλα αρχικά, χρειάστηκε κάποιες μέρες μέχρι να προσαρμοστεί στα 

δεδομένα της παρέμβασης και τους κανόνες της αυτορρύθμισης, στη συνέχεια όμως 

έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετείχε ενεργά. Περίμενε πάντα με ενθουσιασμό, 

ενδιαφερόταν για την επίδοση και την ενίσχυση που θα λάμβανε. Από ένα σημείο και 

μετά, ακολουθούσε μόνη της τα βήματα που είχαμε ορίσει, αξιολογούσε δίκαια τον 

εαυτό της και επιδείκνυε μεγάλη προσοχή στο μάθημα. Η συμπεριφορά αυτή της 

Στέλλας είναι θετική και δείχνει την αλλαγή στη συμπεριφορά της. Ωστόσο, για την 

ερευνήτρια που έρχεται σε καθημερινή επαφή με την μαθήτρια αυτή, τους τελευταίους 

έξι μήνες, δεν αποτελεί μεγάλη έκπληξη. Πρόκειται για μία υπάκουη μαθήτρια που δεν 

δημιουργεί εντάσεις και ακολουθεί τις οδηγίες που τις δίνονται.  

Ο Ευάγγελος από την άλλη, αποτέλεσε την μεγάλη έκπληξη της παρέμβασης. 

Όντας ένας χαρακτήρας αρκετά αντιδραστικός πολλές φορές δεν θέλει να συμμετέχει, 
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γκρινιάζει και δεν ολοκληρώνει τις εργασίες του. Η εφαρμογή των στρατηγικών 

αυτορρύθμισης πιθανώς τον βοήθησε να αλλάξει αυτή του τη στάση απέναντι στη 

μαθησιακή διαδικασία. Αν και σε πρώτη φάση δεν έδειχνε να αποδέχεται τους κανόνες 

της αυτορρύθμισης κατάφερε από το τέλος της δεύτερης εβδομάδας να αυξήσει τα 

κίνητρα του και να κάνει διπλάσια προσπάθεια για να κατακτήσει το λεξιλόγιο. 

Συνειδητοποίησε πόσα πράγματα μαθαίνει και αυτό τόνωσε την αυτοπεποίθησή του. 

Ήθελε να επιδεικνύει την επιτυχία του στην ερευνήτρια, στη δασκάλα του και στους 

συμμαθητές του. Σταδιακά έγινε ανταγωνιστικός προς την άλλη συμμετέχουσα της 

ομάδας του, ενώ τόνιζε συνεχώς πόσα καινούρια πράγματα έχει μάθει. Τις τελευταίες 

εβδομάδες ήθελε να συμμετέχει στη κατασκευή της φόρμας καταγραφής, υπενθύμιζε 

τους κανόνες για την αυτοενίσχυσή του και ακολουθούσε μόνος του τα βήματα της 

παρέμβασης. Η αλλαγή στη συμπεριφορά του Ευάγγελου έγινε αισθήτη και από την 

ειδική παιδαγωγό, η οποία παρατήρησε ότι ολοκληρώνει περισσότερες εργασίες από 

παλιότερα και συχνά δείχνει την διάθεσή του να κάνει εργασίες στη τάξη. 

Οι δύο βασικοί παράγοντες, που κατά πάσα πιθανότητα, οδήγησαν τους μαθητές 

στην ανάπτυξη του λεξιλογίου, είναι η αύξηση των κινήτρων και του ενδιαφέροντος και 

η ανάπτυξη αυτοπεποίθησης σε σχέση με ακαδημαϊκές απαιτήσεις. Και οι δύο 

παράγοντες προέκυψαν μέσα από την παρατήρηση και την καταγραφή της προόδου των 

μαθητών, αλλά και μέσα από την αυτοαξιολόγηση και την επιβράβευση που παρείχαν 

στον εαυτό τους. 

Τόσο ο Ευάγγελος όσο και η Στέλλα από την μέση της παρέμβασης  ως και το 

τέλος έδειχναν μεγάλο ενδιαφέρον για την πρόοδο τους, συμμετείχαν ενεργά στις 

διαδιακασίες και αυτό τους οδήγησε στη βελτίωση των βαθμών τους άρα και στην 

ανάπτυξη του λεξιλογίου τους. Σταδιακά απέκτησαν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση με 

αποτέλεσμα να διατηρούν τους καλούς βαθμούς τους και να τους αυξάνουν. Έχει 
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παρατηρηθεί σε άλλες έρευνες  ότι οι στρατηγικές αυτορρύθμισης παρέχουν κίνητρο 

στους μαθητές (Graham, Harris & Reid, 1992) και τους καθιστούν περισσότερο 

ανεξάρτητους (Paris & Newman,1990). Επίσης, στη παρούσα έρευνα παρατηρήθηκε 

θέληση για μεγαλύτερη εμπλοκή και ενίσχυση των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων των 

συμμετεχόντων πράγμα που επιβεβαιώνει προηγούμενα ερευνητικά ευρήματα (Carr & 

Punzo, 1993· DiGangi, Maag & Rutherford, 1991). Μπορούμε να υποθέσουμε, ότι η 

χρήση στρατηγικών αυτορρύθμισης βοήθησε τους μαθητές να έχουν μία ολοκληρωμένη 

εικόνα του τι μαθαίνουν, ενώ ταυτόχρονα τους παρείχε τη δύναμη να επεμβαίνουν στη 

διαδικασία μάθησης μέσα από την αξιολόγηση και την ενίσχυση. Η διαδικασία αυτή 

επέφερε αλλαγές στη συμπεριφορά τους με αποτελέσμα να αντιμετωπίζουν 

διαφορετικά τους μαθησιακούς στόχους που τέθηκαν και να τους πετύχουν με 

μεγαλύτερη ευκολία. 

Τα παραπάνω ευρήματα γίνονται ακόμη πιο έντονα όταν συγκρίνονται με τη 

πρόοδο που κατέγραψε η ομάδα ελέγχου. Συγκεκριμένα, η ομάδα ελέγχου, δεν 

παρουσίασε αλλαγές στη συμπεριφορά της και στη συμμετοχή της στο μάθημα. Οι 

συμμετέχοντες αντιμετώπιζαν τη μαθησιακή διαδικασία όπως κάθε άλλο μάθημα. Το 

ενδιαφέρον τους, η εμπλοκή τους και τα κίνητρα τους ήταν παρόμοια με αυτά που 

επιδεικνύουν στο τμήμα τους με την δασκάλα τους. Δεν έμαθαν να παρακολουθούν τι 

μαθαίνουν, με αποτελέσμα συχνά να αδιαφορούν για το αποτέλεσμα του μαθήματος, 

ακόμα και τις μέρες που τα πήγαιναν καλύτερα. Ήταν φανερό ότι δεν είχαν εικόνα της 

προσπάθεια που κάνουν και του αποτελέσματος που προκύπτει, ακόμη και τις μέρες 

που σημείωναν πρόοδο τους ήταν αδιάφορο. Σε αντίθεση με την ομάδα αυτορρύθμισης 

που προς το τέλος της παρέμβασης, οι συμμετέχοντες στεναχωριούνταν όταν έπρεπε να 

σημειώσουν ότι κάτι δεν κατάφεραν να το μάθουν. Η εφαρμογή των στρατηγικών 

αυτορρύθμισης ήταν μάλλον αυτό που τους βοήθησε να κάνουν ένα βήμα παραπάνω 
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διαφοροποιώντας την στάση τους και την συμπεριφορά τους με αποτέλεσμα να 

πετυχαίνουν σε μεγαλύτερο βαθμό τον στόχο της παρέμβασης. 

Η ερευνήτρια καταλήγει στην υπόθεση ότι οι στρατηγικές αυτορρύθμισης δεν 

βοηθούν άμεσα τον μαθητή να κατακτήσει ή να επεκτείνει το λεξιλόγιό του, αλλά με 

έναν έμμεσο τρόπο τον κινητοποιεί και αναδομεί την συμπεριφορά του απέναντι στο 

μαθησιακό στόχο. πρώτον δίνοντας του έλεγχο επάνω στη διαδικασία και δεύτερον 

δημιουργώντας μία εικόνα της προσπάθειας που κάνει. 

Τέλος, το τρίτο ερευνητικό ερώτημα σχετίζεται με την διατήρηση της νέας 

γνώσης αφού έχει περάσει το χρονικό διάστημα ενός μήνα. Η επαναξιολόγηση των 

συμμετεχόντων έδειξε ότι όλοι οι συμμετέχοντας διατήρησαν σε κάποιο βαθμό την νέα 

γνώση. Ωστόσο, η ομάδα αυτορρύθμισης πέτυχε καλύτερα αποτελέσματα στο Λ-α-Τ-ω, 

σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, η οποία παρουσίασε περισσότερα λάθη.  

Με την εφαρμογή των στρατηγικών αυτορρύθμισης, οι συμμετέχοντες την 

ομάδας Α΄ κατάφεραν να αναπτύξουν το ενδιαφέρον και τα κίνητρά τους με 

αποτέλεσμα ίσως να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στην κατεκτημένη γνώση. Φυσικά, 

και αυτοί παρουσίασαν κάποια λάθη στην επαναξιολόγηση, μιας και είχε περάσει ένας 

μήνας από την τελευταία φορά που ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο λεξιλόγιο. Αν η 

εφαρμοφή των στρατηγικών συνεχιζόταν μπορεί τα λάθη αυτά να ήταν λιγότερα.  

 

4.2 Περιορισμοί έρευνας και μελλοντικές προτάσεις 

 Η παρούσα έρευνα κατάφερε σε έναν ικανοποιητικό βαθμό να δώσει 

απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα που έθεσε. Ωστόσο, όπως κάθε ερευνητικό 

εγχείρημα παρουσιαζει περιορισμούς στην εφαρμογή του. 
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 Αρχικά, πρέπει να τονίσουμε ότι η ερευνήτρια σχεδίασε και εφάρμοσε μία 

μελέτη περίπτωσης. Έτσι, από το σχεδιασμό κιόλας, είναι γνωστό ότι όποια γνώση 

προκύψει δεν μπορεί να γενικευτεί. Επίσης, αν και έγινε προσπάθεια να δημιουργηθούν 

ομοιογενείς ομάδες, πάντα θα υπάρχουν οι ατομικές διαφορές των συμμετεχόντων. 

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες ήταν στο σύνολό τους 4, ένας αριθμός σχετικά μικρός. 

Ως περιορισμός πρέπει να καταγραφεί και η έλλειψη κοινωνικής εγκυρότητας καθώς 

δεν εφαρμοστηκε κάποιος τρόπος εξέτασής της. 

 Ακόμη ένας περιορισμός της συγκεκριμένης έρευνας, είναι ότι δεν βρέθηκαν 

έρευνες που να εξετάζουν την ανάπτυξη του λεξιλογίου με τις στρατηγικές 

αυτορρύθμισης, παρά μόνο μία. Αυτό σίγουρα επηρέασε τον σχεδιασμό καθώς η 

ερευνήτρια θα προτιμούσε να έχει μελετήσει παρόμοιες ερευνητικές προσπάθειες πριν 

σχεδιάσει την δική της. Το ίδιο συμβαίνει και με την κατασκευή της φόρμας 

αυτοκαταγραφής των συμμετεχόντων. Δεν βρέθηκαν πολλές διαφορετικές φόρμες και 

έτσι η ερευνήτρια βασίστηκε σε φόρμες που μελέτησε σε δύο άλλες έρευνες, 

προσαρμόζοντάς τες βέβαια στα δεδομένα των συγκεκριμένων συμμετεχόντων. 

Επομένως, καταγράφεται ελλειπής γνώση αναφορικά με την τεχνοτροποία της φόρμας, 

πράγμα που θα μπορούσε να παίξει κάποιο ρόλο. 

  Τέλος, σε άλλες έρευνες αναφορικά με την αυτορρύθμιση παρατηρήθηκε ότι 

σημαντικό κομμάτι αποτελούσε η εξέταση της γενίκευσης της νέας γνώσης πράγμα που 

στην συγκεκριμένη έρευνα δεν εξετάστηκε. Έγινε φανερό στην ερευνήτρια ότι ο ένας 

συμμετέχοντας μετέφερε την συμπεριφορά που ανέπτυξε στα πλαίσια της παρέμβασης 

στην τάξη που παρακολουθεί. Ωστόσο, δεν έγινε συστηματική παρατήρηση σχετικά με 

την γενίκευση της νέας γνώσης σε άλλα πλαίσια.  
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 Εύλογα, οι προτάσεις που θα γίνουν για μελλοντικές ερευνητικές προσπάθειες 

θα ξεκινούν από τους περιορισμούς της συγκεκριμένης. Είναι πολύ σημαντικό, να 

μελετηθεί συστηματικά η γενίκευση της κατεκτημένης γνώσης σε άλλους χώρους. Κάτι 

τέτοιο θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με διαφοροποιήσεις στη παρέμβαση, στα 

υλικά αλλά και στην αξιολόγηση, η οποία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε 

διαφορετικά περιβάλλοντα.  

 Επίσης, στη παρούσα έρευνα οι συμμετέχοντες επαναξιολογήθηκαν μετά από 

ένα μήνα. Η διατήρηση της κατακτημένης γνώσης είναι από τα βασικότερα 

προβλήματα των μαθητών με μέτρια νοητική αναπηρία. Θα ήταν σημαντικό οι 

μελλοντικές έρευνες να εστιάσουν σε αυτό και να επανεξετάσουν και άλλες φορές και 

σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα τους συμμετέχοντες. 

 Τέλος, αναφορικά με τις στρατηγικές αυτορρύθμισης συχνά βλέπουμε να 

χρησιμοποιούνται σε κοινωνικές δεξιότητες και λιγότερο σε ακαδημαϊκές. Βλέποντας 

ότι η παρούσα έρευνα παρουσιάζει θετικά αποτελέσματα, όπως και έρευνες στην 

ανάγνωση, την ορθογραφία και τα μαθηματικά, είναι εύλογο να στραφεί η προσοχή μας 

και προς ακαδημαϊκούς στόχους. 

 Τέλος, τέτοιες ερευνητικές προσπάθειες θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη χρονική 

διάρκεια για να προλαβαίνουν οι συμμετέχοντες να προσαρμόζονται στις προδιαγραφές 

της παρέμβασης και να εξάγουμε ασφαλέστερα συμπεράσματα αναφορικά με την 

πρόοδο που σημειώνουν. Επίσης, είναι σημαντικό  να συμμετέχουν περισσότεροι 

συμμετέχοντες  με σκοπό να μην επηρεάζονται τα αποτελέσματα από ατομικές 

διαφορές που μπορεί να παρουσιάζουν. 

 Πέρα από τις προτάσεις βελτίωσης που αφορούν στο ερευνητικό κομμάτι της 

εργασίας, προτάσεις μπορούν να υπάρξουν και στην παρέμβαση. Αρχικά, η ερευνήτρια 
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θεωρεί ότι απαιτούνται περισσότερες ώρες διδασκαλίας για την κάθε ενότητα και 

υποενότητα. Παράλληλα, η προσέγγιση του λεξιλογίου θα πρέπει να γίνεται πιο 

βιωματικά και όχι μόνο μέσα από βιβλία, παιχνίδια και γραπτό υλικό. Επίσης, οι 

μαθητές φάνηκε να απολαμβάνουν και να εμπλέκονται με τις διαδιακασίες 

αυτορρύθμισης και θα έπρεπε ίσως να βρούμε τρόπους να συμμετέχουν ακόμη πιο 

ενεργά στο σχεδιασμό του προγράμματος, στο τρόπο αυτοκαταγραφής και στους 

κανόνες που τίθονται.   
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1. Λεξιλόγιο Παρέμβασης 

Διδακτική 

Ώρα/Ενότητα 

Στόχος Λεξιλόγιο που διδάχθηκε Υλικά 

1
η
  - 13/2/2017 

Ζώα της Φάρμα 

Να μπορούν οι μαθητές: 

- να αναφέρουν την 

αγελάδα, το πρόβατο και 

τη κατσίκα ως ζώα που 

ζουν στη φάρμα. 

- να πουν δύο 

χαρακτηριστικά για κάθε 

ένα από τα παραπάνω  

ζώα. 

Η αγελάδα είναι ζώο/Η Α. έχει 4 πόδια/Η Α. έχει ουρά/ Η Α. έχει 

χρώμα ασπρο-μάυρο ή άσπρο- καφέ/ Η Α. ζει στη φάρμα. 

Το πρόβατο είναι ζώο/ Το Π. έχει 4 πόδια/ Το Π. είναι άσπρο/ Το Π. 

μας δίνει το μαλλί του/ Το Π. ζει στη φάρμα. 

Η κατσίκα είναι ζώο/ Η Κ.έχει 4 πόδια/ Η Κ. έχει ουρά και κέρατα/ 

Η Κ. είναι άσπρη ή μαύρη ή καφέ/ Η Κ.ζει στη φάρμα. 

Εικόνες 

Ζωγραφική  

Κολάζ 

2
η
 – 14/2/2017 

Ζώα της Φάρμα 

Να μπορούν οι μαθητές: 

- να πουν τι δουλειά κάνει ο 

κτηνοτρόφος και ο 

κτηνίατρος. 

- να να χρησιμοποιούν 

σωστά την λέξη αρμέγω 

Αρμέγω την Αγελάδα και παίρνω γάλα. 

Αρμέγω το προβατο και παίρνω γάλα. 

Αρμέγω τη κατσίκα και παίρνω γάλα.  

Ο κτηνοτρόφος ταίζει και προσέχει τα ζώα. 

Ο κτηνίατρος είναι ο γιατρός των ζώων.  

Εικόνες 

Ζωγραφική  

Κολάζ 

3
η
 – 15/2/2017 

Ζώα του Δάσος 

Να μπορούν οι μαθητές: 

- να περιγράψουν το δάσος.  

- να αναφέρουν 4 ζώα που 

ζουν στο δάσος. 

- να πουν  για κάθε ένα  από 

τα 4 ζώα μία πιθανή 

ενέργεια του  

Το Δάσος είναι ένα μέρος που υπάρχουν πολλά δεντρα και ζουν 

πολλά ζώα. 

Ο Λαγός είναι ζώο/ Ο Λ. είναι μικρό ζώο/Ο Λ. είναι άσπρος ή γκρι/ 

Ο Λ. τρώει χορτάρι/ Ο Λ. ζει στο δάσος. 

Η Χελώνα είναι ζώο/ Η Χ. είναι μικρό ζώο/ Η Χ. είναι πράσινη/ Η Χ. 

τρώει χορτάρι/ Η Χ. ζει στο δάσος.  

Η Αλεπού είναι ζώο/ Η Α. είναι μικρό ζώο/ Η Α. είναι καφέ ή 

πορτοκαλί/ Η Α. τρώει κρέας/ Η Α. ζει στο δάσος. 

Το Κοράκι είναι πουλί/ Το Κ. είναι μικρό πουλί/ Το Κ. είναι μάυρο/ 

Το κοράκι τρώει κρέας/ Το Κ. ζει στο Δάσος. 

Εικόνες  

Ζωγραφική  

Κολάζ 

4
η 

– 16/2/2017 

Ζώα του Δάσος 

Να μπορούν οι μαθητές: 

- να προσδώσουν ένα 

χαρακτηριστικό σε κάθε 

ένα από τα 4 ζώα. 

Ο Λαγός είναι γρήγορο ζώο. 

Η Χελώνα είναι αργό ζώο. 

Η Αλεπού είναι γρήγορο ζώο. 

Το κοράκι έχει φτερά και πετάει.  

Βιβλίο: 

«Ο λαγός και 

η χελώνα» 

«Η αλεπού 

και το 

κοράκι» 

5
η 

– 17/2/2017 

Ζώα της 

Ζούγκλα 

Να είναι σε θέση  οι μαθητές: 

- να κατανοήσουν τι είναι 

ζούγκλα. 

- να  πουν  ότι το λιοντάρι, ο 

ελέφαντας και η μαϊμου 

είναι ζώα της ζούγκλας. 

Η Ζούγκλα είναι ένα μέρος με πολλά δέντρα και με επικίνδυνα ζώα.  

Το λιοντάρι είναι ζώο/ Το Λ. είναι μεγάλο ζώο/ Το Λ. έχει χαίτη/ Το 

Λ έχει 4 πόδια και ουρά/ Το Λ. τρώει κρέας/ Το Λ. ζει στη ζούγκλα. 

Ο ελέφαντας είναι ζώο/ Ο Ε. είναι μεγάλο ζώο/ Ο Ε. έχει 4 πόδια και 

Εικόνες 

Ζωγραφική  
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- να πουν ένα 

χαρακτηριστικό για κάθε 

ζώο.   

ουρά/ Ο Ε. έχει προβοσκίδα/Ο Ε. τρώει χόρτα/ Ο Ε. ζει στη ζούγκλα.  

Η μαϊμού είναι ζώο/ Η Μ. είναι μικρό ζώο/ Η Μ. έχει 2 πόδια, 2 

χέρια και ουρά/  Η Μ. ζει στη ζούγκλα. 

Κολάζ 

 

6
η 

– 20/2/2017 

Ζώα της 

Ζούγκλα 

  

Να είναι σε θέση  οι μαθητές: 

- να αναφέρουν 3 ζώα που 

ζουν στη ζούγκλα. 

- να πουν ένα 

χαρακτηριστικό για το 

κάθε ζώο. 

 

Το λιοντάρι, ο ελέφαντας και η μαϊμού είναι άγρια ζώα. 

Το λιοντάρι τρέχει γρήγορα. 

Ο ελέφαντας είναι μεγάλο ζώο. 

Η μαϊμού κρέμεται από τα δέντρα.  

 

 

Βιβλίο: 

«Η φύση» 

7
η  

-21/2/2017 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Να είναι σε θέση  οι μαθητές: 

- να επιλέξουν τρια ζώα ζουν 

στη φάρμα και να πουν ένα 

χαρακτηριστικό για το κάθε 

ένα. 

- να επιλέξουν   τρία ζώα που 

ζουν στο δάσος και να πουν 

ένα χαρακτηριστικό για το 

κάθε ένα. 

- να επιλέξουν  τρία ζώα που 

ζουν στη ζούγκλα και να 

πουν ένα χαρακτηριστικό 

για το κάθε ένα. 

Καλούνται οι μαθητές να ενώσουν τα κολάζ που έχουν δημιουργήσει 

τις προηγούμενες ώρες.  

Παρουσιάζεται στους μαθητές ένα φυλλάδιο με πολλά και 

διαφορετικά ζώα. Οι μαθητές θα πρέπει να εντοπίζουν κάθε φορά 

ένα ζώο με βάση την περιγραφή μου.  

Εικόνες 

Κολαζ 

Φυλλάδιο 

8
η 

– 22/2/2017 

ΑΥΤΟΡΡΥΘΜ

ΙΣΗ 

Να είναι σε θέση  οι μαθητές: 

- να  αυτοκαταγράψουν την 

πρόοδο τους 

- να αυτοαξιολογήσουν την 

πρόοδο τους. 

 

Συζήτηση για την πρόοδο τους και αυτοαξιολόγηση 

 

    

9
η 

– 23/2/2017 

Επαγγέλματα 

Να μπορούν οι μαθητές 

- να περιγράψουν τον πιλότο. 

- να αναφέρουν 2 

αντικείμενα που 

χρησιμοποιεί  

- να περιγράψουν τον 

καπετάνιο 

- να αναφέρουν δύο 

αντικείμενα που 

χρησιμοποιεί 

Ο πιλότος οδηγεί το αεροπλάνο. 

Ο πιλότος πιλοτάρει/ φοράει στολή/έχει ακουστικά/μιλάει με τον 

πύργο. 

Οι επιβάτες ταξιδεύουν/ έχουν βαλίτσες. 

Το φορτηγό κουβάλει τις βαλίτσες στο αεροπλάνο. 

Το φορτηγό βάζει βενζίνη στο αεροπλάνο. 

Το να είσαι πιλότος, είναι δύσκολο επάγγελμα. 

Ο καπετάνιος οδηγεί πλοίο. 

Το πλοίο έχει παράθυρα.  

Οι επιβάτες ταξιδεύουν/ εχουν βαλίτσα. 

Ο καπετάνιος έχει στολή/ μιλάει με τον ασύρματο/ βλέπει με τα 

κιάλια στη θάλασσα/έχει πυξίδα/ διαβάζει χάρτη. 

Βιβλίο: 

«Θέλω να 

γίνω 

πιλότος» 

«Θέλω να 

γίνω 

καπετάνιος» 

10
η
 – 24/2/2017 

Επαγγέλματα 

Να είναι σε θέση οι μαθητές: 

- να περιγράψουν τον γιατρό. 

- να αναφέρουν 2 

Ο Γιατρός μας θεραπεύει/ μας κάνει καλά. 

Ο γιατρός φοράει άσπρη ρόμπα/έχει ακουστικά για να ακούει την 

καρδιά μας/ θερμόμετρο για να βλέπει αν έχουμε πυρετό/ τυλίγει την 

Επιτραπέζιο 
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αντικείμενα που 

χρησιμοποιεί. 

- να περιγράψουν τον 

αστυνομικό. 

- να αναφέρουν δύο 

αντικείμενα που 

χρησιμοποιεί. 

- να περιγράψουν τον 

τροχονόμο. 

- να αναφέρουν δύο 

αντικείμενα που 

χρησιμοποιεί. 

πληγή μας με γάζα/ βάζει τον γύψο. 

Ο γιατρός δουλεύει στο νοσοκομείο.  

Η δουλειά του γιατρού είναι κουραστική. 

Ο αστυνομικός μας προστατεύει/ πιάνει τους κλέφτες. 

Ο αστυνομικός έχει όπλο/ φοράει μπλε στολή/ οδηγεί περιπολικό. 

Ο τροχονόμος λέει στα αυτοκίνητα που να πάνε.  

Ο τροχονόμος έχει στολή/ έχει σφυρίχτρα/δείχνει με τα χέρια του 

που να πάνε τα αυτοκίνητα/ οδηγει μηχανάκι.  

Παιχνίδι: 

«παίζουμε 

με 

τα…επαγγέλ

ματα;» 

11
η 

 - 28/2/2017 

Επαγγέλματα 

Να μπορούν οι μαθητές: 

- να περιγράψουν τη δουλειά 

του αστυνομικού 

- να περιγράψουν ένα 

ασθενοφόρο 

Ο αστυνομικός μας προστατεύει από τους κακούς ανθρώπους. Τους 

πίανει και τους πηγαίνει φυλακή/ Δουλεύει έξω στην πόλη ή στο 

αστυνομικό τμήμα. Η δουλειά του είναι επικίνδυνη. 

Το ασθενοφόρο μας πηγαίνει στο νοσοκομείο/ έχει μεσα νοσοκόμες 

και γιατρούς/ έχει μέσα φορείο/ έχει σειρήνα/ τρέχει γρήγορα και για 

αυτό όλοι κάνουμε στην άκρη να περάσει.  

Βιβλία:  

«Θέλω να 

γίνω 

αστυνομικός

» 

«Είμαι ένα 

ασθενοφόρο

» 

12
η 

– 1/3/2017 

Επαγγέλματα 

Να είναι σε θέση οι μαθητές: 

- να περιγράψουν τον 

μάγειρα. 

- να αναφέρουν δύο 

ενέργειές του.  

- να περιγράψουν τον 

μανάβη. 

- να αναφέρουν δύο 

ενέργειές του. 

- να περιγράψουν τον 

κρεοπώλη. 

- να αναφέρουν δύο 

ενέργειές του. 

 

Ο μανάβης έχει μαγαζί, το μανάβικο. 

Ο μανάβης πουλάει φρούτα και λαχανικά/ τα βάζει στο πάγκο/ 

φοράει ποδιά. 

Ο κρεοπώλης, έχει μαγαζί, το κρεοπωλείο. 

Ο κρεοπώλης πουλάει κρέας/ το κρέας το έχει σε μεγάλα ψυγεία/ το 

κόβει σε μικρά κομμάτια/ φοράει ποδιά. 

Ο μάγειρας, μαγειρεύει φαγητό.  

Ο μάγειρας λέγεται και σεφ/χρησιμοποιεί κουτάλα, κατσαρόλα, 

μαχαιρια, πιρούνια, πιάτα, τηγάνι/ ο μάγειρας ψήνει και τηγανίζει/ 

φοράει ποδιά και καπέλο. 

Επιτραπέζιο 

Παιχνίδι: 

«παίζουμε 

με 

τα…επαγγέλ

ματα;» 

13
η
 – 2/3/2017 

Επαγγέλματα 

Να μπορούν οι μαθητές: 

- να περιγραψουν το 

πυροσβέστη. 

- να αναφέρουν δύο 

αντικείμενα που 

χρησιμοποιεί. 

- να περιγραψουν τον 

ταχυδρόμο. 

- να αναφέρουν δύο 

αντικείμενα που 

χρησιμοποιεί. 

Ο πυροσβέστης σβήνει τις φωτιές σε σπίτια/δρόμους/δάση. 

Ο πυροσβέστης φοράει κόκκινη στολή/ έχει κράνος. 

Η δουλειά του πυροσβέστη είναι επικίνδυνη.  

Ο ταχυδρόμος μας φέρνει γράμματα.  

Ο ταχυδρόμος δουλεύει στο ταχυδρομείο/μεταφέρει γράμματα και 

δέματα/ τα αφήνει σε ένα ειδικό κουτί έξω από το σπίτι μας/ οδηγεί 

μηχανάκι. 

Επιτραπέζιο 

Παιχνίδι: 

«παίζουμε 

με 

τα…επαγγέλ
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ματα;» 

14
η 

– 3/3/2017 

Επαγγέλματα 

Να είνι σε θέση οι μαθητές: 

- να περιγράφουν ένα 

πυροσβεστικό όχημα 

Οι πυροσβέστες οδηγούν πυροσβεστικό όχημα.  

Το πυροσβεστικό όχημα τρέχει πολύ γρήγορα/ είανι μεγάλο και 

κόκκινο/ έχει σειρήνα/ κουβαλάει σωλήνες με νερό. 

Βιβλίο: 

«Είμαι ένα 

πυροσβεστικ

ό» 

15
η 

– 6/3/2017 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Να μπορούν οι μαθητές: 

- να περιγράψουν σε ένα 

συμμαθητή τους ποιο 

επάγγελμα κάνουν χωρίς να 

που του όνομα.  

Ο μαθητής τραβάει μία κάρτα. Επάνω εικονίζεται ένας 

επαγγελματίας. Ο μαθητής θα πρέπει να πει ποιος επαγγελματίας 

είναι χωρίς να πει την ονομασία, παρά μόνο ενέργειες του 

επαγγελματία/ χώρο εργασίας/ αντικείμενα που χρησιμοποιεί.  

Στο τέλος, όταν ο συμμαθητής του βρίσκει το επάγγελμα 

συμπληρώνει ότι άλλο γνωρίζει για αυτό. 

Κάρτες 

 

16
η
 
 
- 7/3/2017 

ΑΥΤΟΡΡΥΘΜ

ΙΣΗ 

Να είναι σε θέση  οι μαθητές: 

- να  αυτοκαταγράψουν την 

πρόοδο τους 

- να αυτοαξιολογήσουν την 

πρόοδο τους. 

Συζήτηση για την πρόοδο τους και αυτοαξιολόγηση.  

 

17
η
 – 8/3/2017 

Μέσα 

Μεταφοράς στη 

στεριά 

 

Να μπορεί ο μαθητής: 

- να κατανοήσει την λέξη 

ταξιδεύω 

- να αναφέρει μέρικά μέσα 

μεταφοράς 

 

Ταξιδεύω όταν πηγαίνω από το ένα μέρος στο άλλο.  

Ταξιδεύω με αυτοκίνητο/λεωφορείο/τρένο/αεροπλάνο/πλοίο. 

 

Παιχνίδι με 

κάρτες: 

«Τα 

μεταφορικά 

μέσα» 

18
η 

– 9/3/2017 

Μέσα 

Μεταφοράς 

στη στεριά 

Να είναι σε θέση ο μαθητής: 

- να περιγράψει τέσσερα 

μέσα μεταφοράς 

Το αυτοκίνητο είναι μεγάλο/έχει 4 

ρόδες/τιμόνι/καθίσματα/φρένο/γκαζι/πορτμπαγκαζ/παράθυρα/μηχανή

/διάφορα χρώματ/φώτα. 

Η μηχανή τρέχει γρήγορα/ έχει 2 ρόδες και τιμόνι/φώτα. 

Το λεωφορείο είναι μεγάλο, έχει 4 ρόδες, πολλά παράθυρα και πολλά 

καθίσματα/φώτα. 

Το τρένο είναι πολύ μεγάλο/ έχει μηχανή/ έχει βαγόνια/ πολλά 

παράθυρα/φώτα. 

Βιβλίο: 

«Καλό 

δρόμο μικρό 

αυτοκινητάκ

ι» 

19
η 

– 10/3/2017 

Μέσα 

Μεταφοράς 

στη στεριά 

Να είναι σε θέση ο μαθητής: 

- να περιγραφει τι πρέπει να 

κάνει για να ταξιδέψει με 

τρένο. 

Σταθμός τρένων/ Τι ώρα φεύγει το τρένο;/περιμένω τη σειρά 

μου/κόβω εισιτήριο/ανεβαίνω στο τρένο/ κάθομαι στο 

κάθισμα/κοιτάω από το παράθυρο/ταξιδεύω/ δίνω το εισιτήριο μου 

στον ελεγκτή/ φτάνω στο μέρος που θέλω να πάω/κατεβαίνω από το 

τρένο.  

Βιβλίο: 

«Πώς είναι 

ένας 

σιδηρόδρομ
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ος;» 

20
η
 – 13/3/2017 

Μέσα 

Μεταφοράς 

στη στεριά 

Να είναι σε θέση ο μαθητής: 

- να αναγνωρίσει και να 

περιγράψει μέσα 

μεταφοράς της στεριάς. 

Στεριά=γη. Ποια αυτοκίνητα περπατάνε στη γη/στο δρόμο; 

Αυτοκίνητο: τρέχει γρήγορα στο δρόμο/πρέπει να φοράω ζώνη/με 

σταματάει η αστυνομία/περνάει από γέφυρα/υπάρχουν πινακίδες στο 

δρόμο/Φτάνω γρήγορα 

Μηχανή: τρέχει γρήγορα στο δρόμο/πρέπει να φοράω κράνος και 

ζεστα ρούχα/ταξιδεύω γρήγορα. 

Λεωφορείο: πηγαίνω σχολείο/πληρώνω εισητήριο/κάθομαι στη θέση 

μου/το λεωφορέιο τρέχει στο δρόμο. 

Τρένο: περπατάει σε ράγιες/κατεβαίνει η ράμπα για να σταματάν τα 

αυτοκίνητα/περνάει από τούνελ. 

Φορτηγό: Νταλίκα/ μεγάλο αυτοκίνητο/ κουβαλάει πράγματα/έχει 

φώτα. 

Ποδήλατο: Όταν θέλω να ταξιδεψω κάπου κοντά/ φοράω κράνος/ 

είναι κουραστικό/γυμνάζομαι/έχω μαζί μου νερό/ ξεφουσκώνει το 

λάστιχο/τρόμπα.  

Βιβλίο: «Τα 

μέσα 

μεταφοράς 

στη ξηρά» 

21
η
 – 14/3/2017 

Μέσα 

Μεταφοράς 

στον αέρα 

Να μπορεί ο μαθητής: 

- να αναγνωρίσει και να 

περιγράψει μέσα 

μεταφοράς στον αέρα. 

Ουρανός/πετάω/ταξιδεύω 

Αεροπλάνο: το αεροπλάνο πετάει/ έχει φτερά/έχει παράθυρα/χωράει 

πολλούς ανθρώπους/μας πάει πολύ μακριά. 

Ελικόπτερο: το ελικόπτερο πετάει/ έχει έλικες/χωράει μόνο 4 άτομα. 

Βιβλία: «Τα 

μέσα 

μεταφοράς  

στον αέρα» 

«Το 

αεροπλάνο» 

22
η
 – 15/3/2017 

Μέσα 

Μεταφοράς στη 

θάλασσα 

Να μπορεί ο μαθητής: 

- να αναγνωρίσει και να 

περιγράψει μέσα 

μεταφοράς στη θάλασσα.  

Ταξιδεύω μέσα στη θάλασσα. 

Βάρκα: Η βάρκα είναι μικρή/ έχει κουπιά/τραβάω κουπί/πάω σε 

κοντικά μέρη 

Πλόιο: Το πλοίο είναι μεγάλο/ έχει μηχανή/ ταξιδεύει 

μακριά/ανεβαίνουν πολλοί επιβάτες/κόβω εισιτήριο. 

Βιβλίο: «Τα 

μέσα 

μεταφοράς 

στη 

θάλασσα» 

Παζλ 

23
η
 – 16/3/2017 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Να μπορεί ο μαθητής: 

- να αναφέρει μέσα 

μεταφοράς στη στεριά, 

στον αέρα και στη θάλασσα 

και να τα περιγράψει. 

Ο μαθητής τραβάει μία κάρτα με ένα μέσο μεταφοράς. Ο μαθητής θα 

πρέπει να πει ποιο μέσο μεταφοράς  είναι χωρίς να πει την ονομασία, 

παρά μόνο χαρακτηριστικά του οχήματος και ενέργειες του επιβάτη.  

Στο τέλος, όταν ο συμμαθητής του βρίσκει το μέσο μεταφοράς και 

συμπληρώνει ότι άλλο γνωρίζει για αυτό. 

Κάρτες 
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24
η
 – 17/3/2017 

ΑΥΤΟΡΡΥΘΜ

ΙΣΗ 

Να είναι σε θέση  οι μαθητές: 

- να  αυτοκαταγράψουν την 

πρόοδο τους 

- να αυτοαξιολογήσουν την 

πρόοδο τους. 

Συζήτηση για την πρόοδο τους και αυτοαξιολόγηση.  

25
η
 – 20/3/2017 

Χρηστικά 

Αντικείμενα 

Να μπορούν οι μαθητές: 

- να αναφέρουν τα δωμάτια 

ενός σπιτιού. 

- να αναφέρουν και να 

περιγράψουν 5 αντικείμενα 

της κουζίνας. 

 

Κουζίνα: Δωμάτιο όπου η οικογένεια μαγειρέυει και τρώει.  

Ψυγείο: Είναι μεγάλο/Βγάζει κρύο/Κρατάει τα τρόφιμα κρύα. 

Ηλεκτρική κουζίνα: Έχει 1 φούρνο και 4 μάτια/ 

μαγειρευρω/ψήνω/τηγανίζω. 

Κάθομαι στην καρέκλα, τρώω στο τραπέζι. 

Πλένω τα πιάτα στο νεροχύτη. 

Συμμαζευω μετά το φαγητό/Πετάω τα σκουπίδια στο κάδο. 

Πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπήρουνα, κατσαρόλα, τηγάνι (αναφορά και 

περιγραφή) 

Βιβλίο: «Οι 

πρώτες μου 

λέξεις» 

26
η
 – 21/3/2017 

Χρηστικά 

Αντικείμενα 

Να είναι σε θέση οι μαθητές: 

- να αναφέρουν τι κάνουν 

στο καθιστικό/σαλόνι. 

- να αναφέρουν και να 

περιγράψουν 3 αντικείμενα 

από αυτό το δωμάτιο. 

 

Στο καθιστικό μαζεύεται η οικογένεια και συζητάει. 

Καναπές: Κάθομαι στο καναπέ/Χωράνε 2 ή 3 άτομα/ είναι μαλακός 

και ξεκουράζομαι. 

Πολυθρόνα: Κάθεται μόνο ένα άτομο. 

Τηλεόραση: Στο καθιστικό υπάρχει τηλεόραση/ βλέπουμε όλοι μαζί 

τηλεόραση ή μόνο ο μπαμπάς και η μαμά/με το τηλεκοντρόλ βάζω 

όποιο κανάλι θέλω. 

Κλιματιστικό: Μπορεί να υπάρχει κλιματιστικό στο 

καθιστικό/Βγάζει κρύο αέρα και μας δροσίζει το καλοκαίρι/ είναι 

ψηλά στο τοίχο. 

Φωτιστικά: Μπορεί να υπάρχουν λάμπες ή φωτιστικά στο 

καθιστικό/τα ανάβω την νύχτα. 

 

Βιβλίο: «Οι 

πρώτες μου 

λέξεις» 

27
η
 – 22/3/2017 

Χρηστικά 

Αντικείμενα 

Να μπορούν οι μαθητές: 

- να αναφέρουν τι κάνουν 

στο μπάνιο. 

- να αναφέρουν και να 

περιγράψουν 5 αντικείμενα 

από το μπάνιο. 

Στο μπάνιο πηγαίνουν για τσίσα ή κακά ή για να κάνουμε μπάνιο. 

Μπανιέρα: κάνω μπάνιο ξαπλωμένος. Ντουζιέρα: κάνω μπάνιο 

όρθιος. 

Νιπτήρας/Σαπούνι/Πετσέτες/Μπουρνούζι/Σαμπουάν/οδοντόκρεμα/οδ

οντοβουρτσα/χτενα/καθρέφτης/χαρτί υγείας (αναφορά και 

περιγραφή) 

Ο μπαμπάς ξυρίζεται στο μπάνιο/ξυραφάκι/αφρός. 

Πλυντήριο: Βάζω μέσα τα ρούχα/ το πλυντήριο πλένει τα ρούχα/ 

βάζω σαπούνι/ τα άπλυτα ρούχα είναι στο κάδο με τα άπλυτα/ το 

πλυντήριο κάνει θόρυβο.  

Βιβλίο: «Οι 

πρώτες μου 

λέξεις» 

28
η
 – 23/3/2017 

Χρηστικά 

Αντικείμενα 

Να μπορούν οι μαθητες: 

- να πουν τι κάνουν στη 

κρεβατοκάμαρα 

- να αναφέρουν και να 

περιγράψουν 3 αντικείμενα 

Η κρεβατοκάμαρα είναι το δικό μου δωμάτιο και εκεί 

ξεκουράζομαι/διαβάζω/παίζω. 

Κρεβάτι: ξαπλώνω/ξεκουράζομαι/κοιμάμαι/έχει στώμα/χωράει 1 ή 2 

άτομα 

Βιβλίο: «Οι 

πρώτες μου 
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της κρεβατοκάμαρας Κομοδίνο: έπιπλο/συρτάρια/βάζω πράγματα μέσα/ είναι μικρό. 

Ντουλάπα: Μεγάλη/ 2 ή 4 πόρτες/βάζω μέσα ρούχα ή κουβέρτες. 

Σεντόνια/κουβέρτες/πάπλωμα/μαξιλάρια/καθρέφτης (αναφορά και 

περιγραφή) 

λέξεις» 

29
η
 – 27/3/2017 

Χρηστικά 

Αντικείμενα 

Να είναι σε θέση οι μαθητές: 

- να περιγράφουν 

αντικείμενα και από τα 4 

δωμάτια. 

(Επανάληψη το ίδιο λεξιλόγιο με άλλο βιβλίο με στόχο την 

γενίκευση) 

Βιβλίο: «Το 

σπίτι μου» 

30
η 

– 28/3/2017 

Χρηστικά 

Αντικείμενα 

Να μπορούν οι μαθητές: 

- να περιγράψουν 

αντικείμενα του κήπου. 

Ο κήπος γύρω γύρω έχει φράχτη. Ο κήπος έχει μία πόρτα. 

Καρέκλα/τραπέζι του κήπου (αναφορά και περιγραφή) 

Ο μπαμπάς κουρεύει το γκαζόν με την μηχανή του γκαζόν. 

Σκάβω με φτυάρι και φυτεύω λουλούδια.  

Η μαμά ποτίζει τα λουλούδια με το λάστιχο. 

Βιβλίο: «Το 

σπίτι μου» 

31
η
- 29/3/2017 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Να είναι σε θέση οι μαθητές: 

- να αναφέρουν και να 

περιγράψουν τα δωμάτια 

του σπιτιού. 

- να αναφέρουν και να 

περιγράψουν 4 αντικείμενα 

για κάθε δωμάτιο. 

Ο μαθητής τραβάει μία κάρτα με ένα αντικείμενο του σπιτιού. Ο 

μαθητής θα πρέπει να πει ποιο αντικείμενο είναι χωρίς να πει την 

ονομασία, παρά μόνο χαρακτηριστικά του αντικειμένου και 

ενέργειες του χρήστη.  

Στο τέλος, όταν ο συμμαθητής του βρίσκει το αντικείμενο και 

συμπληρώνει ότι άλλο γνωρίζει για αυτό. 

Κάρτες 

32
η
 – 30/3/2017 

ΑΥΤΟΡΡΥΘΜ

ΙΣΗ 

Να είναι σε θέση  οι μαθητές: 

- να  αυτοκαταγράψουν την 

πρόοδο τους 

- να αυτοαξιολογήσουν την 

πρόοδο τους. 

Συζήτηση για την πρόοδο τους και αυτοαξιολόγηση.  
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1. Παρδείγματα βιβλίων Παρέμβασης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Παραδείγματα φόρμας καταγραφής 
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3. Φωτογραφίες από την παρέμβαση 

                                        

 

 


