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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Τα τελευταία χρόνια η έννοια του αυτοπροσδιορισμού έχει παρακινήσει το ενδιαφέρον 

των ερευνητών στον χώρο της Ειδικής Αγωγής τόσο σε ερευνητικό όσο και σε 

εκπαιδευτικό επίπεδο, καθώς τα ελλείμματα που παρατηρούνται κατά τη μετάβαση των 

ατόμων με αναπηρία στην ενήλικη ζωή είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν με τον 

αυτοπροσδιορισμό. Ο αυτοπροσδιορισμός έγκειται στην ικανότητα του ατόμου ως προς 

τον έλεγχο των αποφάσεων και των επιλογών σχετικά με τη ζωή του. Ο Wehmeyer 

(1999) εξηγεί ότι το άτομο με αυτοπροσδιορισμό που αποτελεί τον αιτιακό μεσάζοντα 

είναι το άτομο που δημιουργεί τις ευκαιρίες στη ζωή του ή προκαλεί καταστάσεις, με 

σκοπό να διαμορφώσει το μέλλον του και να επιτύχει ποιότητα καθόλη τη διάρκεια της 

ζωής του. 

Ένα από τα τέσσερα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της αυτοπροσδιοριζόμενης 

συμπεριφοράς είναι η αυτορρύθμιση. Βάσει της αυτορρύθμισης το άτοµο λαμβάνει 

αποφάσεις σε σχέση µε τη δεξιότητα που θα χρησιμοποιήσει, εξετάζει το έργο που έχει 

και τις επιλογές που διαθέτει, εφαρμόζει τα σχέδιό του, το αξιολογεί και το 

προσαρμόζει αναλόγως. Στις στρατηγικές αυτορρύθμισης εμπεριέχονται η 

αυτοπαρακολούθηση, η αυτοδιδασκαλία, η αυτοαξιολόγηση και η αυτοενίσχυση.  

Η συγκεκριμένη ερευνητική εργασία αποτελεί μια μελέτη περίπτωσης που σκοπό είχε 

τη σχεδίαση και εφαρμογή ενός προγράμματος αυτορρύθμισης των δεξιοτήτων 

συνομιλίας για ένα παιδί με μέτρια νοητική αναπηρία. Για να πραγματοποιηθεί το 

πρόγραμμα παρέμβασης, έγινε χρήση των στρατηγικών αυτοπαρακολούθησης και 

αυτοκαταγραφής που στόχευαν στην εκδήλωση συγκεκριμένων επιθυμητών 

συμπεριφορών και τη μείωση των ανεπιθύμητων. Παρουσιάζεται διεξοδική περιγραφή 
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όλων των σταδίων της έρευνας και καταγράφεται όλη η διαδικασία εφαρμογής της 

παρέμβασης παρέχοντας τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να αποκτήσει την 

απαραίτητη γνώση για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ανάλογων εκπαιδευτικών 

παρεμβάσεων σε παιδιά με αναπηρίες και συγκεκριμένα σε παιδιά με νοητική αναπηρία. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, διαφάνηκε ότι υπήρξε αύξηση των κατάλληλων 

εκδηλώσεων συμπεριφοράς και μείωση των ακατάλληλων και παρατηρήθηκε συμφωνία 

με τα αποτελέσματα προγενέστερων ερευνών αναφορικά με τη διδασκαλία δεξιοτήτων 

αυτορρύθμισης σε παιδιά με νοητική αναπηρία. Επίσης, αξιολογήθηκε η κοινωνική 

εγκυρότητα του προγράμματος αυτορρύθμισης σχετικά με την ικανοποίηση των μελών 

στα δεδομένα της έρευνας ως προς την επίτευξη των στόχων της έρευνας, την 

αποτελεσματικότητα και τη χρησιμότητα του προγράμματος παρέμβασης. 

 

 

Λέξεις κλειδιά: μέτρια νοητική αναπηρία, αυτοπροσδιορισμός, στρατηγικές 

αυτορρύθμισης, αυτοπαρακολούθηση 
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ABSTRACT 

 

 

Over the last few years the concept of self-determination has stimulated the interest of 

researchers in the field of Special Education both at the research and at the educational 

level, as the deficits observed during the transition of the disabled to adulthood can be 

addressed by self-determination. Self-determination lies in a person's ability to control 

decisions and choices about his life. Wehmeyer (1999) explains that the self-determined 

person who is the causal agent is the person who creates the opportunities in his life or 

causes situations in order to shape his future and achieve quality throughout his life. 

One of the four fundamental features of self-determined behavior is self-regulation. 

Based on self-regulation, the person makes decisions about the skill they will use, looks 

at the work they have and their available choices, implements its design, evaluates it and 

adapts it accordingly. Self-regulation strategies include self-monitoring, self-instruction, 

self-evaluation and self-reinforcement . 

This particular research is a case study aimed at developing and implementing a self-

regulation program of conversational skills for a child with moderate intellectual 

disability. For the implementation of the intervention program, self-monitoring and self-

writing strategies were used to target particular desirable behaviors and reduce unwanted 

effects. 

An in-depth description of all stages of the research is presented and the entire 

implementation process of the intervention is recorded, enabling all interested persons to 

acquire the necessary knowledge for the design and implementation of similar 
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educational interventions for children with disabilities, particularly for children with 

intellectual disability. 

 According to the results, it was revealed that there was an increase in appropriate 

behavioral manifestation and a reduction in inappropriate behavior, and agreement was 

reached with the results of previous surveys on teaching self-regulation skills in children 

with intellectual disability. Also, the social validity of the self-regulation program on the  

satisfaction of members in research data with respect to the achievement of the research 

objectives, the effectiveness and usefulness of the intervention program was evaluated. 

 

 

Key words: moderate intellectual disability, self-determination, self-regulation 

strategies, self-monitoring 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 Η ολοκλήρωση της διπλωματικής μου εργασίας πραγματοποιήθηκε με την 

υποστήριξη ορισμένων ανθρώπων στους οποίους οφείλω να απευθύνω τις ευχαριστίες 

μου. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Λευκοθέα Καρτασίδου, 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας και επιβλέπουσα της διπλωματικής μου εργασίας, καθώς 

υπήρξε σύμβουλος και καθοδηγήτριά μου σε όλη την πορεία της παρούσας εργασίας. Η 

συνεργασία, η έμπρακτη υποστήριξη, η κατανόηση και η εμπιστοσύνη της στο πρόσωπό 

μου συνέβαλαν ουσιαστικά σε όλα τα στάδια της έρευνας και συγγραφής της εργασίας. 

Η βοήθειά της υπήρξε καταλυτική, καθώς μέσω των παρατηρήσεων και των συμβουλών 

της διαμορφώθηκε η συγκεκριμένη εργασία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

 Τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μου οφείλω να απευθύνω στους γονείς της Μιχαέλας 

για τη συγκατάθεσή τους να συνεργαστώ με την υπέροχη κόρη τους, την εμπιστοσύνη 

που μου έδειξαν, τη στήριξή τους όποτε τη χρειάστηκα και την παρότρυνσή τους 

καθόλη τη διάρκεια τη ερευνητικής εργασίας. Στη συνέχεια τις εγκάρδιες ευχαριστίες 

μου εκφράζω στη γλυκιά μου Μιχαέλα που χωρίς την άψογη συνεργασία της, την 

υπομονή και το ακόρεστο ενδιαφέρον που επέδειξε δε θα ήταν εφικτή η ολοκλήρωση 

της παρούσας εργασίας. 

 Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ ανήκει στους αγαπημένους μου φίλους και τον 

πνευματικό μου πατέρα για τη συνεχή συμπαράσταση, την ηθική υποστήριξη και την 

ενθάρρυνσή τους. Κάποιοι από αυτούς υπήρξαν η αφορμή για να ξεκινήσω τις 

μεταπτυχιακές μου σπουδές εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή, κάποιοι βοήθησαν 

έμπρακτα για να παρακολουθώ τις παραδόσεις και να ολοκληρώσω τη συγγραφή της 

εργασίας μου και κάποιοι άλλοι μοιράστηκαν τη χαρά, τον ενθουσιασμό αλλά και την 
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αγωνία που επεφύλασσε η διαδικασία της φοίτησης και της εκπόνησης της 

διπλωματικής μου εργασίας. Όλοι μαζί όμως υπήρξαν αρωγοί και κοινωνοί ενός 

ονείρου μου, να ολοκληρώσω τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο αντικείμενο που 

αγαπώ. 

 

 …στον πατέρα μου, 

«…ένας θησαυρός ανείπωτος, ο θησαυρός του παραδείγματός του ως ανθρώπου και ως 

πατέρα..» Γ. Ρότζερς  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Η αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς αναφέρεται στην ικανότητα των ατόμων να 

επιδεικνύουν αυτονομία στη λήψη αποφάσεων, ανεξαρτησία και να μπορούν να 

παρακολουθούν και να ελέγχουν οι ίδιοι τη συμπεριφορά τους χωρίς εξωτερική 

παρότρυνση. Η ικανότητα διαχείρισης και άσκησης ελέγχου στο περιβάλλον τούς βοηθά 

στη συνεργασία με άλλους και στην επίλυση προβλημάτων χωρίς επίβλεψη (Wilkinson, 

2008. De la Riva & Ryan, 2015). Ωστόσο, τα άτομα με νοητική αναπηρία εμφανίζουν 

ελλείψεις στην αυτορρύθμιση, με αποτέλεσμα να υπολείπονται των επικοινωνιακών και 

γνωστικών δεξιοτήτων και να εμποδίζεται η κοινωνική αλληλεπίδραση και οι 

διαπροσωπικές σχέσεις με τους συνομηλίκους αλλά και τους ενήλικες (Βaurain & 

Nader-Grosbois, 2012·Εisenhower, Baker & Blacher, 2006).  

 Η καλλιέργειά της στα άτομα με νοητική αναπηρία κατά την παιδική τους ηλικία 

θα τα καταστήσει ικανά στο μέλλον ως προς τον αυτοκαθορισμό των στόχων τους, τη 

χρησιμοποίηση των απαραίτητων στρατηγικών για την πραγματοποίησή τους και τον 

έλεγχο της συμπεριφοράς τους, με αποτέλεσμα την ενίσχυση του αυτοπροσδιορισμού 

τους (Νader-Grosbois, 2007). Η αυτορρύθμιση συνδράμει καθοριστικά στην 

ακαδημαϊκή εξέλιξη, καθώς επίσης και στη μετάβαση στην ενήλικη ζωή. Όταν το άτομο 

με νοητική αναπηρία συμμετέχει στον σχεδιασμό των μεταβατικών κυρίως σταδίων της 

ζωής του, όπως οι αποφάσεις για το μέλλον του, την επαγγελματική του σταδιοδρομία, 

είναι περισσότερο αυτοπροσδιοριζόμενο και επιδεικνύει μια πιο επιτυχημένη ενήλικη 

ζωή. 

 Η συγκεκριμένη ερευνητική εργασία αποσκοπεί στον σχεδιασμό και την 

εφαρμογή ενός προγράμματος παρέμβασης αυτορρύθμισης των δεξιοτήτων συνομιλίας 

σε άτομο με μέτρια νοητική αναπηρία χρησιμοποιώντας τη στρατηγική της 
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αυτοπαρακολούθησης. Η μέθοδος που θα ακολουθηθεί είναι η μελέτη περίπτωσης με 

συμμετοχική παρατήρηση. Επιλέχθηκε η μελέτη περίπτωσης, καθώς εφαρμόζεται σε 

έρευνες που αξιολογούν προγράμματα παρέμβασης για μαθητές με αναπηρίες 

(Αβραμίδης & Καλύβα, 2006) και το δείγμα θα αποτελέσει ένα κορίτσι, ηλικίας 18 

ετών, που έχει διαγνωστεί με μέτρια νοητική αναπηρία. Τέλος, κατά την αρχική και 

τελική αξιολόγηση θα χρησιμοποιηθεί η Κλίμακα Σχολικής Λειτουργικής Αξιολόγησης. 

 Η δομή της παρούσας εργασίας έχει ως εξής: Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται 

το θεωρητικό και ερευνητικό πλαίσιο για την έννοια της νοητικής αναπηρίας, του 

αυτοπροσδιορισμού, της αυτορρύθμισης, καθώς και των κοινωνικών δεξιοτήτων για τα 

άτομα με νοητική αναπηρία. Στο επόμενο κεφάλαιο που αφορά στη μεθοδολογία της 

έρευνας περιγράφονται διεξοδικά όλα τα στάδια της έρευνας, καθώς και η ποιοτική 

αξιολόγηση του προγράμματος αυτορρύθμισης μέσω του ελέγχου της κοινωνικής 

εγκυρότητας για την ικανοποίηση των μελών στα δεδομένα της έρευνας, των γονέων 

και του ειδικού παιδαγωγού, ως προς την επίτευξη των στόχων της έρευνας, την 

αποτελεσματικότητα και τη χρησιμότητα του προγράμματος παρέμβασης. Στο τρίτο 

κεφάλαιο παρουσιάζονται τα ερευνητικά αποτελέσματα της αρχικής και τελικής 

αξιολόγησης, ο τρόπος σχεδιασμού των φορμών αυτοκαταγραφής και η εξέλιξη της 

παρέμβασης και στο τέλος παρατίθενται τα συμπεράσματα και οι περιορισμοί της 

έρευνας. Η εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση της βιβλιογραφίας και το 

παράρτημα που περιέχει τα ερευνητικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή 

της έρευνας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗ 

 

 

1.1. Νοητική Αναπηρία: γενικά στοιχεία 

Σύμφωνα με τα διαγνωστικά κριτήρια της Αμερικάνικης Ένωσης Ψυχιάτρων, 

όπως αυτά προσδιορίζονται στην τέταρτη έκδοση του Διαγνωστικού και Στατιστικού 

Εγχειριδίου για τις Ψυχικές διαταραχές (DSM- IV), το άτομο με νοητική αναπηρία 

παρουσιάζει «πνευματική ικανότητα σημαντικά κατώτερη από τον μέσο όρο», δηλαδή 

δείκτη νοημοσύνης ίσο περίπου με 70 ή λιγότερο, και συγχρόνως «ελλείμματα ή 

έκπτωση της προσαρμοστικής ικανότητας (δηλαδή της αποτελεσματικότητας του 

ατόμου να ανταποκριθεί στις σταθερές που αναμένονται για την ηλικία του από την 

πολιτισμική του ομάδα) σε τουλάχιστον δύο από τις ακόλουθες περιοχές: επικοινωνία, 

αυτοεξυπηρέτηση, διαβίωση στο σπίτι, κοινωνικές/ διαπροσωπικές δεξιότητες, χρήση 

των κοινοτικών πηγών, αυτονομία, λειτουργικές σχολικές δεξιότητες, εργασία, 

ελεύθερος χρόνος, υγεία και ασφάλεια», με ηλικία έναρξης πριν από τα 18 έτη 

(American Psychiatric Association, 2004:52).  

Ο ορισμός που έχει γίνει ευρύτερα αποδεκτός τα τελευταία χρόνια είναι αυτός που 

διατυπώθηκε από την Αμερικανική Ένωση για τη Νοητική Καθυστέρηση (American 

Association on Mental Retardation) βάσει του οποίου η νοητική αναπηρία αναφέρεται 

ως μια σημαντικά κάτω του μέσου όρου γενική νοητική λειτουργία που συνυπάρχει με 

ανεπάρκειες στην προσαρμοστική συμπεριφορά σε δύο από δέκα προτεινόμενους 

τομείς, όπως αυτή εκδηλώνεται κατά την περίοδο της ανάπτυξης έως την ηλικία των 18 

ετών (Αλευριάδου & Γκιαούρη, 2009). Ωστόσο, το 1992 έγινε προσπάθεια 
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αναθεώρησης του παραπάνω ορισμού δίνοντας βαρύτητα στην αξιολόγηση των 

δυνατοτήτων του ατόμου και της λειτουργικότητας που επιτυγχάνει μες στο περιβάλλον 

στο οποίο ζει, γεγονός που συμβάλλει στην πιο ομαλή κοινωνική ένταξη και 

προσαρμογή του (Luckasson, Coulter, Polloway, Reiss, Schalock, Snell, Spitalnick & 

Stark, 1992). Η έμφαση δίνεται κυρίως στο επίπεδο της λειτουργικότητας και 

προσαρμοστικής ικανότητας του ατόμου στο περιβάλλον του και όχι στον δείκτη 

νοημοσύνης και η νοητική αναπηρία πλέον υποδιαιρείται σε ελαφρές, μέτριες και 

σοβαρές μειονεξίες (Αλευριάδου & Γκιαούρη, 2009).  

Όπως αναφέρει η Πολυχρονοπούλου (2010), έχουν προταθεί περισσότερα από 

είκοσι τρία (23) συστήματα ταξινόμησης για τον σχηματισμό κατηγοριών νοητικής 

αναπηρίας με ομοιογενή χαρακτηριστικά που σκοπεύουν στη διευκόλυνση του 

κοινωνικού προγραμματισμού, της έρευνας και της διδασκαλίας, προσεγγίζοντας το 

πρόβλημα κυρίως από την πλευρά της σοβαρότητας της μειονεξίας, της αιτιολογίας και 

της εικόνας των συμπτωμάτων ή του συνδρόμου. Οι ταξινομήσεις που επικρατούν 

βασίζονται σε βιολογικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά κριτήρια. Κάτω από τον όρο 

νοητική αναπηρία περιλαμβάνεται ένα πλήθος περιπτώσεων που χαρακτηρίζονται από 

ανομοιογένεια και ποικιλότητα. Η νοητική αναπηρία δεν αποτελεί μια συγκεκριμένη 

διαταραχή αλλά περισσότερο εμφανίζεται ως σύμπτωμα πολλών διαφορετικών 

διαταραχών ή συνδρόμων, απόρροια παραγόντων που σχετίζονται με το περιβάλλον, 

τον τρόπο ζωής και το κοινωνικο-μορφωτικό επίπεδο του ατόμου. Επομένως, η αιτία 

της νοητικής αναπηρίας έχει άμεση σχέση με τα προβλήματα που τη συνοδεύουν, τη 

σοβαρότητά τους και τις επιδράσεις που ασκούν στο άτομο, καθώς και την πρόγνωση 

για την εξέλιξή της (Αλευριάδου & Γκιαούρη, 2009∙Thomas & Woods, 2008). 



 
 

11 

 

 Πολλοί είναι οι παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν νοητική αναπηρία και 

διακρίνονται σε γενετικοί και περιβαλλοντικοί. Σε αρκετές περιπτώσεις γίνεται λόγος 

για αίτια προγεννητικά (π.χ. κληρονομικοί παράγοντες, χρωμοσωμικές ανωμαλίες), 

περιγεννητικά (π.χ. πρόωρος τοκετός) ή μεταγεννητικά (μολυσματικές ασθένειες, 

τραυματισμοί), ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες η ακριβής αιτία δε δύναται 

να εξακριβωθεί (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006∙Αλευριάδου & Γκιαούρη, 

2009∙Πολυχρονοπούλου, 2010). 

Το μεγαλύτερο ποσοστό (85%) των ατόμων αυτών εντάσσεται στην κατηγορία 

της ήπιας νοητικής αναπηρίας. Η διάγνωσή της σπάνια γίνεται στην προσχολική ηλικία 

και, παρόλο που ήδη διαφαίνονται κάποιες δυσκολίες, αυτές αναγνωρίζονται με την 

είσοδό τους στο σχολείο. Σε γενικές γραμμές έχουν καλύτερη κοινωνική και 

επαγγελματική προσαρμογή, αναπτύσσουν σε ικανοποιητικό βαθμό τους βασικούς 

τομείς μάθησης και συμπεριφοράς και μπορούν να ζήσουν πλήρως αυτόνομα ή 

ημιαυτόνομα. Συνήθως προέρχονται από χαμηλά κοινωνικοικονομικά και πολιτισμικά 

περιβάλλοντα (Πολυχρονοπούλου, 2010). 

 Η μέτρια νοητική αναπηρία εμφανίζεται στο 10% των ατόμων της κατηγορίας 

αυτής. Τα άτομα αυτά παρουσιάζουν περισσότερα και σοβαρότερα προβλήματα στην 

ακοή, την όραση, τον λόγο και την ομιλία (προβλήματα άρθρωσης, φτωχό λεξιλόγιο, 

τηλεγραφικός λόγος, χαμηλό επίπεδο κατανόησης εννοιών, φτωχή ακουστική διάκριση, 

προβλήματα στη γραμματικο-συντακτική δομή κα.). Επίσης, παρουσιάζουν δυσκολίες 

στην επιλεκτική προσοχή, τη διατήρηση της προσοχής στα σημαντικά, τη μακρόχρονη 

προσήλωση σε ένα έργο και τη διατήρηση πληροφοριών στη βραχύχρονη μνήμη (Bray, 

Fletcher & Turner, 1997). Ωστόσο, καταφέρνουν να αναπτύξουν ικανότητες 

επικοινωνίας, να διδαχθούν βασικές σχολικές δεξιότητες, όπως ανάγνωση, γραφή ή 
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απλές αριθμητικές πράξεις, ενώ στον κοινωνικό τομέα μπορούν να επιτύχουν κάποιο 

βαθμό κοινωνικής υπευθυνότητας, να αποκτήσουν δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης, να 

εργαστούν κάτω από επίβλεψη σε προστατευμένα περιβάλλοντα.  

Τα άτομα με βαριά νοητική αναπηρία αποτελούν το 3-5% του αντίστοιχου 

πληθυσμού. Έχουν εμφανή εξωτερικά χαρακτηριστικά και συνήθως παρουσιάζουν 

σοβαρά προβλήματα, όπως εγκεφαλική παράλυση, απώλεια ακοής ή όρασης, 

συναισθηματικές διαταραχές. Κατά την προσχολική ηλικία, ο λόγος τους αναπτύσσεται 

στοιχειωδώς και κατ' επέκταση χαρακτηρίζεται από επικοινωνιακά ελλείμματα. 

Παρουσιάζουν δυσκολίες σε θέματα κοινωνικής επάρκειας και αυτοεξυπηρέτησης, 

έχουν ανάγκη ενός ελεγχόμενου περιβάλλοντος και η εκπαίδευσή τους παρέχεται σε 

ειδικές εκπαιδευτικές μονάδες (Πολυχρονοπούλου, 2010). 

 

 

1.2. Νοητική Αναπηρία και κοινωνικές δεξιότητες 

Οι κοινωνικές δεξιότητες είναι κοινωνικά αποδεκτές συμπεριφορές που 

κατακτώνται μέσω της μάθησης και συμβάλλουν στην αλληλεπίδραση με τους άλλους 

και την αποφυγή μη αποδεκτών κοινωνικά προκλήσεων (Elliot & Gresham, 1989). 

Παρατηρείται, βέβαια, μια δυσκολία από πλευράς των ερευνητών να ορίσουν με 

σαφήνεια τις κοινωνικές δεξιότητες. Ο ορισμός φαίνεται να διαφοροποιείται 

επηρεασμένος από το θεωρητικό πλαίσιο και τον ερευνητή. Με τον όρο «κοινωνικές 

δεξιότητες» αναφερόμαστε σε ένα σύνολο από λεκτικές και μη λεκτικές ικανότητες τις 

οποίες το άτομο χρησιμοποιεί για να επικοινωνήσει και να αλληλεπιδράσει με τους 

γύρω του. Άλλοι ερευνητές αναφέρουν ότι πρόκειται για ικανότητες που διδάσκονται 

και φέρουν ένα συγκεκριμένο κοινωνικό περιεχόμενο. Τονίζουν πως η ακρίβεια στην 

κοινωνική αντίληψη του ατόμου είναι σημαντικός παράγοντας στην προσαρμογή, το 
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περιβάλλον και την επιτυχημένη κοινωνική συμπεριφορά του. Μέσω της ανάπτυξης των 

κοινωνικών δεξιοτήτων το παιδί διδάσκεται να συμμετέχει σε συζητήσεις, να συνάπτει 

φιλίες, να συνεργάζεται με τους συνομηλίκους τους κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού ή 

για την ολοκλήρωση ενός έργου και να επιλύει θέματα μέσω της διαπραγμάτευσης και 

του συμβιβασμού, για να αποφεύγεται η εχθρότητα (Berk, 2005).  

Συνήθως, οριοθετούμε τις δεξιότητες αυτές μιλώντας για θετικές και αρνητικές 

κοινωνικά συμπεριφορές, καθώς ο όρος κοινωνικές δεξιότητες αποτελεί έναν όρο στον 

οποίο εμπεριέχεται μία ποικιλία συμπεριφορών και δεξιοτήτων που εντάσσονται σε 

αυτόν και σχετίζονται με την κοινωνική συμπεριφορά. Όποια συμπεριφορά, λεκτική και 

μη, υποδηλώνει κοινωνικό ενδιαφέρον ή οδηγεί το παιδί στην επικοινωνία, θεωρείται 

θετική κοινωνική συμπεριφορά. Μπορούμε, λοιπόν, να κάνουμε λόγο για 

διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες. Τέτοιες μπορεί να είναι το χαμόγελο, η 

βλεμματική επαφή, η εγγύτητα σε άλλους, η λήψη αποφάσεων, η διαχείριση 

συγκρούσεων, η χρήση κατάλληλου λεξιλογίου σε μία συζήτηση, η έναρξη μίας 

συζήτησης, η ορθή συνέχισή της και οι κατάλληλες απαντήσεις. Παράλληλα, μπορούμε 

να αναφέρουμε τις δεξιότητες συνεργασίας και παιχνιδιού, όπως είναι η συμμετοχή σε 

παιχνίδι, το να απευθύνεται με κατάλληλο τρόπο στην ομάδα εργασίας, τη λειτουργική 

μίμηση, την αυτοδιαχείριση και γενικά την ικανότητα να ακολουθεί τους κανόνες του 

πλαισίου μες στο οποίο βρίσκεται. Αρκετοί, στο πλαίσιο των κοινωνικών δεξιοτήτων, 

εντάσσουν και όσες είναι αρνητικές και χρήζουν διόρθωσης. Μία αρνητική κοινωνικά 

συμπεριφορά που μπορεί να είναι λεκτική ή μη χαρακτηρίζεται διασπαστική και οδηγεί 

στην απομόνωση του ατόμου. Παραδείγματα τέτοιων συμπεριφορών είναι η επανάληψη 

και η στερεοτυπία, οι φωνές, οι κραυγές, η ηχολαλία, ο αυτοτραυματισμός και η 

επιθετικότητα. Παράλληλα, αρνητική θεωρείται και η προσπάθεια αποφυγής 
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επικοινωνίας, να μην ακολουθεί απλές οδηγίες και να διακόπτει τις δραστηριότητες των 

άλλων. Η ανικανότητα επίλυσης ενός προβλήματος, να μην εκφράζει τα συναισθήματά 

του και αρκετές ακόμη συμπεριφορές είναι δυνατό να ενταχθούν στην κατηγορία αυτή.  

Ο βαθμός της προσαρμοστικής συμπεριφοράς των ατόμων με νοητική αναπηρία 

καθορίζεται από τις κοινωνικές δεξιότητες (Gumpel, 1994). Βάσει του νοητικού 

επίπεδου των ατόμων ορίζεται η αδυναμία τους στην ανάπτυξη διαπροσωπικών 

ικανοτήτων, κοινωνικότητας και συμμετοχής σε δραστηριότητες (Trask-Tyler, 2006). Η 

αποδεκτή κοινωνικά συμπεριφορά είναι αναπόσπαστο κομμάτι μίας επιτυχημένης 

ενήλικης ζωής για το άτομο με ειδικές ανάγκες, ενώ οι αρνητικές κοινωνικές δεξιότητες 

αποτελούν μονόδρομο προς την απομόνωσή του.  

Οι δυσκολίες που εμφανίζει ένα άτομο ως προς την ανάπτυξη των κοινωνικών 

δεξιοτήτων µπορεί να οφείλονται είτε σε ελλιπή καθοδήγηση και περιορισμένο αριθμό 

προτύπων µίµησης είτε στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που µπορεί να αντιμετωπίζει 

το άτοµο. Είναι σαφές ότι η διδασκαλία τους είναι ιδιαίτερα σημαντικό σημείο στο 

οποίο πρέπει να σταθούν τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι ερευνητές. Για μία σωστή 

παρέμβαση είναι κρίσιμο να επιτευχθεί αρχικά μία σωστή αξιολόγηση η οποία θα 

λειτουργήσει ως βάση του προγράμματος παρέμβασης. Ένα παρεμβατικό πρόγραμμα 

για την ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες θα πρέπει να εφαρμόζεται σε ένα περιβάλλον μη περιοριστικό όπου τα παιδιά 

διδάσκονται να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. Το περιβάλλον εννοείται με όλα εκείνα 

τα στοιχεία που ευνοούν την κινητοποίηση του ατόμου, αφού πολλές φορές αυτό που 

παρατηρείται να λείπει δεν είναι η ικανότητα του ατόμου να ανταποκριθεί σε ό,τι του 

ζητείται, αλλά το κίνητρο για να την εφαρμόσει (Frea, 1995).  
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 Τα ελλείμματα των ατόμων με μέτρια νοητική αναπηρία ως προς την κοινωνική 

τους προσαρμογή εντοπίζονται στις διαπροσωπικές δεξιότητες, την επίλυση κοινωνικών 

προβλημάτων, την υπακοή σε κανόνες, την κατανόηση των άλλων και τη διαχείριση 

φιλίας ή άλλων διαπροσωπικών σχέσεων ερωτικού υπόβαθρου (Luckasson et al., 2002). 

Τέλος, οι περιορισμοί που παρουσιάζουν στην επικοινωνία τόσο τη λεκτική όσο και την 

παραγωγή συγκροτημένου λόγου δυσχεραίνουν την κοινωνική προσαρμοστική 

συμπεριφορά τους. Τα άτοµα µε νοητική αναπηρία είναι αναγκαίο να εκπαιδεύονται σε 

κοινωνικές δεξιότητες και κυρίως σε δεξιότητες που σχετίζονται με την αυτόνομη 

διαβίωση, την αυτοεξυπηρέτηση, την επικοινωνία µε τους άλλους και τον έλεγχο των 

συναισθημάτων (Wilkinson & Canter, 1991∙Πολυχρονοπούλου, 2001β). 

 Η επικοινωνία αποτελείται από τρία βασικά επίπεδα α) τη µορφή (φωνολογία: 

αφορά στη λειτουργία, τη θέση και την οργάνωση των ήχων σε ένα γλωσσικό σύστημα, 

μορφολογία: σχετίζεται με τη μελέτη της ανάλυσης και του σχηματισμού των λέξεων, 

σύνταξη: αφορά στους τρόπους με τους οποίους οι λέξεις μπορούν να συνδυαστούν, με 

σκοπό να σχηματίσουν φράσεις και προτάσεις), β) το περιεχόμενο (σημασιολογία: 

σχετίζεται με το νόημα κάθε λέξης κα το νόημα των προτάσεων που παράγονται μετά 

τη σύνδεση των λέξεων) και γ) τη χρήση της (πραγματολογία: αφορά στις διαφορετικές 

λειτουργίες της επικοινωνίας, τους κανόνες αλληλεπίδρασης και τις δεξιότητες 

συζήτησης) (Landa, 2005).    

 Οι παράγοντες που καθορίζουν τη χρήση της επικοινωνίας είναι οι εξής: 1) Η 

επικοινωνιακή πρόθεση, ο λόγος για τον οποίο είναι αναγκαία η επικοινωνία. 2) Οι 

προϋποθέσεις για επικοινωνία, όπως η κατάλληλη χρήση της γλώσσας µε σωστή χρήση 

του λεξιλογίου και της γραµµατικής, την προϋπάρχουσα γνώση του ατόµου για το θέµα 

συζήτησης και η κοινωνική θέση των συνδιαλεγοµένων. 3) Οι δεξιότητες συνομιλίας 
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που είναι απαραίτητες για να είναι επιτυχημένη η επικοινωνία, όπως είναι η ικανότητα 

του ατόµου να ξεκινά μία συνομιλία, να τη διατηρεί, να την τελειώνει, να παραμένει 

στο θέμα συζήτησης, να κατανοεί εναλλαγή της σειράς μεταξύ του πομπού και του 

δέκτη και να περιμένει τη σειρά του να μιλήσει, να µη διακόπτει τους συνοµιλητές του, 

να εισάγει σε ένα νέο θέμα, να οργανώνει τις απόψεις το με συνοχή, να συμμορφώνεται 

με τις ανάγκες του συνομιλητή του κ.ά. (Αρσενοπούλου & Μεράβογλου, 2004). 

 

 

1.3. Αυτοπροσδιορισμός και Αυτορρύθμιση 

 Για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες ο αυτοπροσδιορισμός είναι απαραίτητος 

για την επιτυχή μετάβαση στην ενήλική ζωή (Wehmeyer & Palmer, 2003∙Wehmeyer & 

Schwartz, 1997), αφού οι μαθητές που αποφοιτούν με πιο υψηλό αυτοπροσδιορισμό 

καταφέρνουν σε υψηλότερο επίπεδο θετικά αποτελέσματα ενηλικίωσης στην κοινωνική 

συμμετοχή, πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την επαγγελματική απασχόληση, 

τις συνθήκες κατοικίας και την αυτόνομη διαβίωση (Wehmeyer & Schwartz, 1997). «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 αυτοπροσδιορισμός, λοιπόν, συνίσταται στην ικανότητα του ατόμου να 

ελέγχει τις αποφάσεις και τις επιλογές του που σχετίζονται με τη ζωή του. Αυτό που 

ορίζει τον αυτοπροσδιορισμό δεν είναι ο εν λόγω έλεγχος αλλά η ευκαιρία του ατόμου 

να δρα ως αιτιακού μεσάζοντα στην υλοποίηση των αποφάσεων και των επιλογών του. 

Βάσει του ορισμού από τον Wehmeyer και τους συνεργάτες του, το άτομο με 

αυτοπροσδιορισμό αποτελεί τον αιτιακό μεσάζοντα (causal agent) στη ζωή του το οποίο 
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λαμβάνει αποφάσεις και επιλέγει ελεύθερα, χωρίς εξωτερικές επιρροές και 

παρεμβάσεις, για να βελτιώσει τη ζωή του (Wehmeyer, Kelchner & Richards, 

1996·Wehmeyer, 1998·Wehmeyer, 1999). Ο Wehmeyer (1999) διασαφηνίζει ότι 

αιτιακός μεσάζων είναι αυτό το άτομο που δημιουργεί τις ευκαιρίες στη ζωή του ή 

προκαλεί καταστάσεις, με στόχο της διαμόρφωσης του μέλλοντός του και την επίτευξη 

ποιότητας στη ζωή του.  

 Το Λειτουργικό Μοντέλο Αυτοπροσδιορισμού από τον Wehmeyer (1999) 

αναπτύχθηκε σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό. Ο αιτιακός παράγοντας είναι μια 

έννοια που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της θεωρίας του Wehmeyer για τον 

αυτοπροσδιορισμό, διότι παρέχει σε αυτόν χαρακτηριστικά γνωρίσματα που είναι 

δυνατό να διδαχθούν και να ενδυναμωθούν στο άτομο. Αυτό που ανέφερε ο Wehmeyer 

(2005) ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν είναι σε κάποιο βαθμό αυτοπροσδιοριζόμενος 

φανερώνει ότι ο αυτοπροσδιορισμός είναι προσωπικό χαρακτηριστικό του κάθε 

ανθρώπου, ο βαθμός, όμως, στον οποίο αναπτύσσεται και παρουσιάζεται είναι 

συνδεδεμένος με συμπεριφορές.  

 Στο λειτουργικό μοντέλο που ανέπτυξε ο Wehmeyer (1999) εμπεριέχονται οι 

βασικοί παράγοντες που διαμορφώνουν τον αυτοπροσδιορισμό και συγκεκριμένα για τα 

άτομα με νοητική αναπηρία που η ικανότητα και η ευκαιρία είναι αλληλεξαρτώμενες 

(Wehmeyer, Bersani & Gagne, 2000). Σύμφωνα με Wehmeyer και Garner (2003), ο 

δείκτης νοημοσύνης δεν προβλέπει σημαντικά το επίπεδο του αυτοπροσδιορισμού, 

αφού ο αυτοπροσδιορισμός συνίσταται σε λειτουργίες που κινητοποιούν το άτομο ως 

αιτιακό παράγοντα να προκαλέσει αλλαγές στη ζωή του (Wehmeyer & Garner, 2003). 

Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, το υποστηρικτικό περιβάλλον διαδραματίζουν 

καθοριστικό ρόλο στην παροχή ευκαιριών αλλά δε λειτουργούν αποτελεσματικά, όταν 



 
 

18 

 

αφενός παρέχονται οι ευκαιρίες αλλά αφετέρου το άτομο δεν τις αξιοποιεί, επειδή 

υπολείπεται των ικανοτήτων (Wehmeyer, Bersani & Gagne, 2000). Επομένως, φαίνεται 

η αναγκαιότητα της μάθησης στην ανάπτυξη και κατάκτηση των ικανοτήτων, με στόχο 

τον αυτοπροσδιορισμό των ατόμων με νοητική αναπηρία (Wehmeyer et al., 2000). 

 O Wehmeyer στη Θεωρία της Αυτοπροσδιοριζόμενης Μάθησης, εξετάζοντας 

τον αυτοπροσδιορισμό ως εκπαιδευτικό αποτέλεσμα, ισχυρίστηκε ότι το άτομο μαθαίνει  

μέσω της προσαρμογής και προσαρμόζεται για να μάθει (Martin et al., 2003, όπως 

αναφέρεται στην Καρτασίδου, 2015). Η αυτοπροσδιοριζόμενη, λοιπόν, συμπεριφορά, 

είναι απόρροια των παραπάνω και συνίσταται σε στοιχεία που χρειάζονται για την 

ανάπτυξη της μάθησης.   

 Η αυτοπροσδιοριζόμενη συμπεριφορά αναφέρεται σε δράσεις που τις 

διακρίνουν τα εξής τέσσερα θεμελιώδη χαρακτηριστικά που περιγράφουν τη λειτουργία 

της συμπεριφοράς: 1) η αυτονομία, 2) η αυτορρύθμιση, 3) η ψυχολογική ενδυνάμωση 

και 4) η αυτοπραγμάτωση.  

Πιο συγκεκριμένα: 

1) Η αυτονομία αναφέρεται στην αυτόνομη δράση του ατόμου βάσει των προσωπικών 

προτιμήσεων, των ενδιαφερόντων και/ ή των ικανοτήτων του ατόμου χωρίς εξωτερικές 

επιρροές ή παρεμβάσεις (Wehmeyer, 1999). Το άτομο με αυτόνομη συμπεριφορά έχει 

τη δυνατότητα να αυτοεξυπηρετείται, να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 

περιβάλλοντος του, να διαχειρίζεται τον ελεύθερο χρόνο του με βάση τα ενδιαφέροντα 

και τις προτιμήσεις του και μπορεί να αυτοδιαχειρίζεται κοινωνικά και επαγγελματικά 

πράττοντας σύμφωνα με τις επιθυμίες και τις επιλογές του (Wehmeyer, 1999).  

2) Η αυτορρύθμιση  αφορά στην ικανότητα του ατόμου να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με 

τη δεξιότητα που θα χρησιμοποιήσει σε μια κατάσταση, να εξετάζει τις καινούριες 
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προκλήσεις του περιβάλλοντός του και τις διαθέσιμες επιλογές, να διατυπώνει, να 

πραγματοποιεί και να αξιολογεί το σχέδιο δράσης με αναγκαίες αναθεωρήσεις 

(Wehmeyer & Schwartz, 1997). Επομένως, στρατηγικές αυτοδιαχείρισης, επίλυσης 

προβλημάτων, συμπεριφορές επίτευξης στόχων και στοχοθεσίας εμπλέκονται στην 

αυτορρύθμιση (Wehmeyer & Shalock, 2001).   

3) Η ψυχολογική ενδυνάμωση αναφέρεται στο αν το άτομο λειτουργεί πιστεύοντας πως 

διαθέτει την ικανότητα να εκδηλώσει τις απαραίτητες συμπεριφορές, με σκοπό να 

επιδράσει στην κατάσταση του περιβάλλοντός του και, εάν εκδηλωθούν αυτές οι 

συμπεριφορές, θα επέλθει η επιθυμητή έκβαση (Wehmeyer & Schwartz, 1997). 

4) Η αυτοπραγμάτωση αναφέρεται στη δράση του ατόμου με έναν τρόπο που έχει 

συνειδητοποιήσει μόνο του (αυτοπραγμάτωση). Συγκεκριμένα, για αυτοπραγμάτωση 

γίνεται λόγος, όταν το άτομο δρα γνωρίζοντας τον εαυτό του, τις δυνατότητες και τους 

περιορισμούς του και χρησιμοποιεί αυτή τη γνώση του με χρήσιμο τρόπο (Wehmeyer & 

Schwartz, 1997).  

   Τα ανωτέρω θεμελιώδη χαρακτηριστικά προκύπτουν από την ανάπτυξη και 

κατάκτηση των συστατικών στοιχείων του αυτοπροσδιορισμού που σύμφωνα με τον 

Wehmeyer (1999) αφορούν σε δεξιότητες ως προς την πραγματοποίηση επιλογών, τη 

λήψη αποφάσεων, την επίλυση προβλημάτων, τους στόχους που θέτουν και την 

επίτευξή τους, καθώς επίσης και στις δεξιότητες αυτοπαρατήρησης, αυτοαξιολόγησης, 

αυτοενίσχυσης, αυτοδιδασκαλίας, αυτοεκπαίδευσης, αυτοσυνηγορίας και τις ικανότητες 

ανάληψης πρωτοβουλιών (Wehmeyer, 1999). Επίσης, το εσωτερικό σημείο ελέγχου, τις 

θετικές προσδοκίες και αποδόσεις αποτελεσματικότητας, την αυτοεπίγνωση και την 

αυτογνωσία (Weymeyer, 1999·Καρτασίδου & Αγαλιώτης, 2009). 
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 Τα παραπάνω στοιχεία του αυτοπροσδιορισμού συμβάλλουν σημαντικά στην 

αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς των ατόμων με νοητική αναπηρία, διότι σε αυτά τα 

στοιχεία συνυπάρχει η παρακολούθηση, η αξιολόγηση και η ενίσχυση που είναι ζωτικής 

σημασίας για τη μετάβαση των ατόμων με νοητική αναπηρία στην κοινωνία. Η 

αυτορρύθμιση αφορά στην ικανότητα του ατόμου να «παρακολουθεί και να τροποποιεί 

/ ελέγχει τη συμπεριφορά, το γιγνώσκειν και το θυμικό του, καθώς και το περιβάλλον, 

αν χρειάζεται, προκειμένου να πετύχει έναν στόχο» (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2005: 248). 

 Για να αυτορρυθμιστεί το άτομο, όπως αναφέρουν οι Vieillevoye και Nader-

Grosbois (2008), πρέπει να επιτύχει έναν καθορισμένο στόχο για τον οποίο το ίδιο το 

άτομο σχεδιάζει, διερευνά τα διαθέσιμα μέσα, διατηρεί την προσοχή και το ενδιαφέρον 

του για την επίλυση προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν, αξιολογεί και 

προσαρμόζει τις πράξεις του, όταν αυτό είναι αναγκαίο, και επιδιώκει την υποστήριξη 

του κοινωνικού περιβάλλοντος, με σκοπό την παροχή προσοχής, βοήθειας, και 

έγκρισης.  

Στα άτομα, όμως, με νοητική αναπηρία παρατηρείται περιορισμένη ικανότητα 

αυτορρύθμισης (Whitman, 1990). Η αδυναμία εφαρμογής στρατηγικών αυτορρύθμισης 

στα άτομα με αναπηρία εντοπίζεται στη νοητική ηλικία, αφού παρατηρούνται σοβαρές 

αποκλίσεις μεταξύ συνομηλίκων με διαφορετικές νοητικές ικανότητες (Βronson, 2001), 

τον χαμηλό βαθμό προσδοκιών του κοινωνικού περιβάλλοντος, τα ελλιπή ενδογενή 

κίνητρα, διότι εξαρτώνται άμεσα από εξωτερικές πηγές ελέγχου και αποζητούν την 

εξωτερική βοήθεια λόγω της αδυναμίας τους να διαχειριστούν τα αρνητικά 

αποτελέσματα  μιας τυχόν αποτυχίας και τα γλωσσικά ελλείμματα (Whitman, 1990). 
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1.4. Η σημασία των στρατηγικών αυτορρύθμισης 

 Η αυτορρύθμιση αναφέρεται στους τρόπους με τους οποίους τα άτομα με 

νοητική αναπηρία διαχειρίζονται, παρατηρούν και καταγράφουν τη συμπεριφορά και τη 

μάθησή τους (Kaser, n.d.). Η καλλιέργειά της κατά την παιδική ηλικία διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στη μελλοντική ικανότητά τους ως προς τον αυτοκαθορισμό των 

στόχων τους, τη χρησιμοποίηση των απαραίτητων στρατηγικών για την υλοποίησή τους 

και τον έλεγχο της συμπεριφοράς τους, με αποτέλεσμα να ενισχύεται ο βαθμός του 

αυτοπροσδιορισμού τους (Νader-Grosbois, 2007).  

 Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί ασκούν έντονη ελεγκτική συμπεριφορά στους 

μαθητές με νοητική αναπηρία, γεγονός που ελαχιστοποιεί την αυτόνομη και ανεξάρτητη 

δραστηριότητά τους (Kim & Hupp, 2007∙Bigby, Κnox, Beadle-Brown, Clement & 

Mansell, 2012). Διακρίνονται τέσσερις τύποι γονεϊκότητας αναφορικά με τις 

στρατηγικές αυτορρύθμισης: 1) οι ανταποκριτικοί γονείς που ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες των παιδιών τους και συμβάλλουν στην αυτορρύθμισή τους, 2) οι απορριπτικοί 

ή αδιάφοροι γονείς που παρέχουν ελάχιστα ως προς την αυτορρύθμιση στα παιδιά τους, 

3) οι υπερβολικά επιτρεπτικοί/επιεικείς γονείς που δεν περιορίζουν τις παρορμήσεις των 

παιδιών του και 4) οι υπερπροστατευτικοί γονείς που περιορίζουν την αυτορρύθμιση 

των παιδιών τους (Ηiggins & Silberman, 1998, όπως αναφέρεται σε Ευκλείδη-

Κωσταρίδου, 2005, σελ. 288). Στην τελευταία κατηγορία κυρίως ανήκουν οι γονείς 

παιδιών με αναπηρία οι οποίοι ελέγχουν τη συμπεριφορά των παιδιών τους και δεν τα 

επιτρέπουν να λειτουργήσουν αυτόνομα. Επίσης, το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί 

καθοδηγούν τα παιδιά και η αναγκαιότητα ύπαρξης ενός δομημένου σχολικού 
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περιβάλλοντος συμβάλλει στην εξάρτηση από την παρουσία του εκπαιδευτικού και 

περιορίζει την επιλογή και τη λήψη αποφάσεων (Wehmeyer, 1992). Αντιθέτως, αν οι 

μαθητές εκπαιδεύονται σε στρατηγικές αυτορρύθμισης, μαθαίνουν μόνοι τους στον 

εαυτό τους τις αναγκαίες οδηγίες, όταν βρίσκονται σε κάποιο περιβάλλον που δεν είναι 

υπό επιτήρηση (Stahmer & Schreibman, 1992).  

 Oι στρατηγικές μάθησης που κατευθύνονται από τον μαθητή (student-directed 

learning strategies) ενισχύουν την αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς του (Wehmeyer, 

Hughes, Agran, Garner &Yeager, 2003) και η διδασκαλία δεν κατευθύνεται από τον 

δάσκαλο αλλά από τον ίδιο μαθητή που εμπλέκεται ενεργά στη διαδικασία μάθησης 

ρυθμίζοντας και κατευθύνοντάς την (Αgran, Sinclair, Alpair, Cavin, Wehmeyer & 

Hughes, 2005). Οι μαθητές, επομένως, μέσω της αυτορρύθμισης στην απλούστερη 

μορφή της εκπαιδεύονται ως προς την παρατήρηση ορισμένων στοιχείων της 

συμπεριφοράς τους και στην αντικειμενική καταγραφή της εμφάνισης ή μη της 

συμπεριφοράς που έχει παρατηρηθεί (Wilkinson, 2008). Μάλιστα, σύμφωνα με τους 

Daly και Ranalli (2003), οι μαθητές πρέπει να εκπαιδευτούν ως προς τη διαχείριση της 

συμπεριφοράς τους και συγκεκριμένα ως προς τη διαχείριση της συμπεριφοράς που 

σχετίζεται με τη διαδικασία μάθησης.  

 Κάθε φορά που ο μαθητής αποκτά την κυριότητα στη δική του διαδικασία 

μάθησης εφαρμόζεται έμπρακτα η Θεωρία της Αυτοπροσδιοριζόμενης Μάθησης 

(Μartin et al., 2003, όπως αναφέρεται στην Καρτασίδου, 2015). Το Μοντέλο 

Διδασκαλίας Αυτοπροσδιοριζόμενης Μάθησης μέσω των ευκαιριών αυτορρύθμισης 

στοχεύει στον αυτοπροσδιορισμό του μαθητή, με αποτέλεσμα να αποκτήσει μια 

ποιοτικότερη ζωή κατά τη σχολική φοίτηση αλλά και μετά την αποφοίτησή του. 

 Η διδασκαλία των μαθητών με νοητική αναπηρία για την απόκτηση και 
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διατήρηση των στρατηγικών αυτορρύθμισης συμβάλλει στην προαγωγή του βαθμού 

παρακίνησης και ελέγχου της συμπεριφοράς τους από τους ίδιους περιορίζοντας την 

εξάρτηση από το υποστηρικτικό περιβάλλον (Merighi, Edison & Zigler, 1990∙Κοegel, 

Harrower & Koegel, 1999). Τα άτομα με μέτρια νοητική αναπηρία, αν εκπαιδευτούν σε 

τεχνικές αυτοπαρακίνησης, αυτοπαρακολούθησης και αυτοαξιολόγησης, είναι δυνατό 

να αναπτυχθούν κοινωνικά, λειτουργικά και γνωστικά, διότι, και στην περίπτωση που 

μπορεί να έχουν τις απαραίτητες ικανότητες, δεν αποδίδουν καλύτερα λόγω της 

εξάρτησής τους από εξωτερικά και όχι εσωτερικά κίνητρα (Ferretti, Cavalier, Murphy & 

Murphy, 1993).  

 Στα εκπαιδευτικά προγράμματα παρέμβασης για την προώθηση της 

αυτορρύθμισης σε άτομα με μέτρια νοητική αναπηρία ενδείκνυται να γίνεται χρήση του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθώς ο βαθμός αυτορρύθμισης που παρατηρήθηκε στα 

άτομα που εκπαιδεύτηκαν μέσω κατάλληλου λογισμικού ήταν μεγαλύτερος έναντι 

αυτών που κατά την εκπαίδευση χρησιμοποίησαν έντυπο υλικό (Moreno & Saldana, 

2005∙Νader-Grosbois & Lefevre, 2011∙Alcade, Νavarro, Marchena & Ruiz, 1998). 

 

 

1.5.Τα επιμέρους στάδια της αυτορρύθμισης 

 Οι πιο πολλές από τις πρακτικές που αναφέρονται στην εκπαίδευση των 

μαθητών με νοητική αναπηρία επικεντρώνονται σε μαθητοκατευθυνόμενες και 

μαθητοκεντρικές στραγηγικές (Wehmeyer et al., 2003). Οι μαθητοκατευθυνόμενες 

στραγηγικές (student-directed learning strategies) αφορούν στη διδασκαλία του μαθητή 

στη διαχείριση, προσαρμογή και ρύθμιση της συμπεριφοράς του, με στόχο τη μειωμένη 

εξάρτησή του από τους άλλους (ό.π.). Η αυτορρυθμιζόμενη συμπεριφορά συνίσταται σε 
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στρατηγικές αυτοπαρακολούθησης, αυτοαξιολόγησης, αυτοδιδασκαλίας και 

αυτοενίσχυσης. 

 

 

 

Αυτοπαρακολούθηση (Self-monitoring) 

 Οι μαθητές μέσω των στρατηγικών αυτοπαρακολούθησης παρατηρούν μια 

συγκεκριμένη συμπεριφορά τους και καταγράφουν την εμφάνισή της. Με την 

αυτοπαρατήρηση και την αυτοκαταγραφή η συμπεριφορά των μαθητών δύναται να 

μεταβληθεί προς την κατάλληλη συμπεριφορά, οι μαθητές κατακτούν δεξιότητες 

αυτοελέγχου και ελαττώνεται ο χρόνος διαχείρισης μιας συμπεριφοράς σύμφωνα με 

τους Daly και Ranally (2003).  

 Τα στάδια που ακολουθούνται κατά την αυτοπαρακολούθηση είναι τα εξής: 1) 

εντοπισμός της συμπεριφοράς-στόχου, 2) ακριβής ορισμός της
 
συμπεριφοράς-στόχου, 

3) συλλογή δεδομένων πριν την έναρξη της παρέμβασης, 4) προγραμματισμός 

συνάντησης με τον μαθητή, 5) επιλογής της φόρμας αυτοπαρακολούθησης, 6) 

εκπαίδευση του μαθητή στη διαδικασία αυτοπαρακολούθησης, 7) εφαρμογής της 

στρατηγικής της αυτοπαρακολούθησης, 8) διαχείριση της εξέλιξης του μαθητή, 9) 

παρακολούθηση (McConnell, 2011). 

 Στην αυτοπαρακολούθηση είναι αναγκαίο οι μαθητές να ξεχωρίζουν τη 

στοχευμένη συμπεριφορά, καθώς επίσης και να καταγράφουν οι ίδιοι τη συμπεριφορά-

στόχο ως προς την εμφάνιση ή μη, τη διάρκεια ή τη συχνότητα (Mace, Belfiore & 

Hutchinson, 2001), και μέσω αυτής τούς παρέχεται υπενθύμιση των μεταβολών που 
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ενδέχεται να συμβούν στο παρόν αλλά και στο μέλλον στο περιβάλλον τους.  

 Η εκπαίδευση στις στρατηγικές της αυτοπαρακολούθησης δείχνει στους μαθητές 

μια σαφή εικόνα για τη μεταβολή της συμπεριφοράς τους, γεγονός που τους 

δραστηριοποιεί περισσότερο, ανατροφοδοτούνται πιο άμεσα συγκριτικά με την 

ανατροφοδότηση που αναμένεται από τον δάσκαλο, προωθείται η ανεξαρτησία τους, 

διότι οι ίδιοι α) σε συνεννόηση με τον δάσκαλο προχωρούν στην επιλογή της 

συμπεριφοράς-στόχου και β) επεξηγούν στους γονείς τους τα δεδομένα της 

συμπεριφοράς τους τα οποία μόνοι τους συνέλεξαν (Moxley, 1998). 

 Η στρατηγική της αυτοπαρακολούθησης, επίσης, ίσως λειτουργεί 

αποτελεσματικά στη μεγιστοποίηση της συμμετοχής των μαθητών με σοβαρές 

αναπηρίες στη γενική εκπαίδευση και την προαγωγή της μάθησής τους (Stahmer & 

Shreibman, 1992).  Πρόκειται για μια εύκολη διαδικασία ως προς την προσαρμογή των 

στόχων της και την εφαρμογή στην οποία οι μαθητές εμπλέκονται με ευχαρίστηση. 

 Ερευνητικά έχει αποδειχθεί ότι με την κατάλληλη εκπαίδευση και χρήση της 

αυτοπαρακολούθησης ενισχύεται η απόδοση των μαθητών σε ακαδημαϊκές δεξιότητες, 

όπως η ανάγνωση, η γραφή, τα μαθηματικά, καθώς επίσης και σε κοινωνικές-

συμπεριφορικές, όπως η μειωμένη εμφάνιση επιθετικής συμπεριφοράς (Gumpel & 

Shlomit, 2000). Παρόλο που τα παραπάνω αποτελέσματα της αυτοπαρακολούθησης 

είναι εμφανή σε μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και αναπηριών, βάσει της 

βιβλιογραφίας δεν παρατηρείται αποτελεσματική διδασκαλία των δεξιοτήτων 

αυτορρύθμισης στο σχολείο (Boswell, Κnight & Spriggs, 2013).  
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Τεχνικές αυτοπαρακολούθησης  

 Οι μαθητές, για να επιτευχθεί η αυτοπαρακολούθηση, εκπαιδεύονται ως προς 

την παρατήρηση και καταγραφή της συμπεριφοράς-στόχου. Μέσα από την ανασκόπηση 

της βιβλιογραφίας παρατηρήθηκε η ύπαρξη συσκευών αυτοκαταγραφής τις οποίες 

χρησιμοποιούν οι μαθητές με σκοπό την καταγραφή της συμπεριφοράς τους. 

 Πλήθος συσκευών αυτοκαταγραφής συνίστανται σε απλές γραπτές δηλώσεις και 

ο μαθητής αυτοαξιολογείται σε κλίμακα τύπου Likert. Ωστόσο, αυτός ο τρόπος 

αυτοκαταγραφής δε συνιστάται σε μαθητές που δεν έχουν την ικανότητα ανάγνωσης και 

για αυτό τον λόγο προωθήθηκαν συσκευές αυτοκαταγραφής που προσέφεραν τις 

πληροφορίες  με οπτικά μέσα. 

 

 

Φόρμα Αυτοκαταγραφής Countoon 

  Η φόρμα αυτοκαταγραφής Countoon αποτελεί μία εκδοχή φόρμας καταγραφής 

που αναπτύχθηκε ως συσκευή αυτοκαταγραφής για τα παιδιά με αναπηρία που 

παρακολουθούν ειδικά σχολεία ή είναι ενταγμένα σε κανονικά σχολεία (Daly & Ranalli, 

2003). Πρόκειται για μια απλή απεικόνιση της επιθυμητής και ανεπιθύμητης 

συμπεριφοράς του μαθητή και είναι προσιτή και στους μαθητές που αντιμετωπίζουν 

πρόβλημα με την ανάγνωση, καθώς είναι ιδιαίτερα οπτική με σχέδια, φωτογραφίες, 

σύμβολα, πρόσωπα και αριθμούς. 

 Κατά την πρωτότυπη εκδοχή των Kunzelmann, Cohen, Hulten, Martin και 

Mingo (1970, όπως αναφέρεται σε Daly & Ranalli, 2003) η φόρμα διαθέτει πέντε 
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πλαίσια με σκίτσα (Εικόνα 1) όπου στο πρώτο και τρίτο πλαίσιο αποδίδεται η 

επιθυμητή συμπεριφορά, ενώ στο δεύτερο η ανεπιθύμητη συμπεριφορά. Τη συχνότητα 

εκδήλωσης της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς τη μετρά ο μαθητής στο τέταρτο πλαίσιο 

και στο τελευταίο απεικονίζεται το είδος της επιβράβευσής του, με την προϋπόθεση της 

διατήρησης της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς του σε χαμηλό επίπεδο με βάση ό,τι 

προκαθορίστηκε από τον εκπαιδευτικό σε συμφωνία μαζί του.  

 

 

Εικόνα 1  

Φόρμα αυτοκαταγραφής Countoon (Πηγή: Daly και Ranalli, 2003:32) 

 

 

 

 

Οι Daly και Ranalli (2003) πρόσθεσαν κι ένα επιπλέον πλαίσιο στο πρωτότυπο 

μοντέλο, με σκοπό να καταγραφεί η συχνότητα της επιθυμητής συμπεριφοράς (Εικόνα 

2). Παρέχεται, λοιπόν, από τον εκπαιδευτικό στον μαθητή και μια εναλλακτική 

επιθυμητή συμπεριφορά, για να αποφευχθεί η ανεπιθύμητη συμπεριφορά. 
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Εικόνα 2 

Φόρμα αυτοκαταγραφής Countoon με επιπρόσθετα πλαίσια (Πηγή: Daly και Ranalli, 

2003:32) 

 

 

 

 

 

 

 

Φόρμα αυτοπαρακολούθησης  (My Self-Monitoring Form) 

 Η φόρμα αυτοπαρακολούθησης είναι μια ευρέως γνωστή και προσιτή μέθοδος 

καταγραφής της αυτορρύθμισης (Wilkinson, 2008). Ο μαθητής σημειώνει σε κατάλληλη 

χρονική στιγμή ναι ή όχι πάνω σε ένα έντυπο όπου έχει δημιουργηθεί μια λίστα με τις 

συμπεριφορές-στόχους ανάλογα με την εμφάνιση ή μη της συμπεριφοράς (Εικόνα 3). 
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Εικόνα 3 

Λίστα αυτοκαταγραφής (Πηγή: Wilkinson, 2008:153) 

 

 

 

 

Αυτοδιδασκαλία (self-instruction) 

 Η ανεπάρκεια στη διαδικασία της κατανόησης, της παραγωγής και της 

διαμεσολάβησης επιφέρει το πρόβλημα συμπεριφοράς στον μαθητή (Lam & Lim, 

1999). Η αυτοδιδασκαλία είναι μια στρατηγική κατά την οποία ο μαθητής αναπαράγει ο 

ίδιος λεκτικές οδηγίες προς τον εαυτό του, με σκοπό να παρακινήσει, να κατευθύνει ή 

να διατηρήσει μια συμπεριφορά του. Ο μαθητής μέσω της κατάλληλης διδασκαλίας 

προσφέρει στον εαυτό του λεκτική προτροπή πριν την εκδήλωση μιας συμπεριφοράς ή 
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ανταπόκρισης σε κάποιο ερέθισμα (Wehmeyer, 1997∙Wehmeyer & Schalock, 2001∙
 

Wehmeyer, Sands, Doll & Palmer, 1997).  

 Την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής της αυτοδιδασκαλίας υποστήριξαν οι 

Meichenbaum και Goodman (1971) μέσα από έρευνά τους κατά την οποία εκπαίδευσαν 

παιδιά με υπερκινητικότητα. Στην αρχή ένας ενήλικας παρουσίασε τον τρόπο 

αυτοδιδασκαλίας και τα παιδιά έπειτα χρησιμοποίησαν εκφράσεις φανερές αλλά και 

κρυφές για να ελέγξουν τη συμπεριφορά τους. Kατά την αυτοδιδασκαλία η ευθύνη 

παροχής οδηγιών και προτροπών μετατίθεται από τον δάσκαλο στον μαθητή και ο 

μαθητής εκπαιδεύεται στην αναγνώριση του προβλήματος, τις στρατηγικές 

αντιμετώπισης των σφαλμάτων, τις δηλώσεις ενίσχυσης και την εστίαση της προσοχής 

(Meichenbaum και Goodman, 1971∙Ferretti et al., 1993). Τέλος, η αυτοδιδασκαλία 

χρησιμοποιήθηκε σε έρευνες και ενίσχυσε επιτυχώς τη δεξιότητα συνομιλίας σε άτομα 

με μέτρια νοητική αναπηρία (Hughes, Harmer, Killian, & Niarhos, 1995∙Hughes, 

Killian, & Fischer, 1996). 

 

Αυτοαξιολόγηση (Self- evaluation)  

  Ο μαθητής αυτοαξιολογείται μετά την ολοκλήρωση της αυτοκαταγραφής της 

στοχευμένης συμπεριφοράς. Η αυτοαξιολόγηση συνίσταται στην αξιολόγηση της 

προόδου του συγκριτικά με τα κριτήρια ενός στόχου που έχουν προκαθοριστεί μαζί με 

τον εκπαιδευτικό (Wehmeyer, 1997·Wehmeyer et al., 1997) και χρησιμοποιείται  

κυρίως ως ένα στοιχείο της αυτορρύθμισης και όχι ανεξάρτητα (Lam & Lim, 1999). Σε 

περίπτωση ύπαρξης αναπηρίας ο μαθητής στην αρχή έχει τη δυνατότητα να την 
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χρησιμοποιήσει με την τεχνική της αντιστοίχισης κατά την οποία εκπαιδεύεται στην 

αξιολόγηση της συμπεριφοράς του μες στην τάξη με την ίδια κλίμακα που εφαρμόζει ο 

εκπαιδευτικός και έπεται η βαθμιαία αυτονομία του μαθητή σε σχέση με την κλίμακα 

αξιολόγησης (Rhode, Morgan & Young, 1983, όπως αναφέρεται στη Χαλαστάνη, 

2013). 

  Οι έρευνες έχουν αποδείξει ότι η χρήση της εν λόγω στρατηγικής είναι δυνατό 

να βελτιώσει την ακαδημαϊκή απόδοση (Schunk, 1981), καθώς και τη γενίκευση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων. Τα ενήλικα άτομα με ήπια και μέτρια νοητική αναπηρία στα 

οποία εφαρμόστηκαν οι στρατηγικές της αυτοπαρατήρησης και της αυτοαξιολόγησης 

κατάφεραν να μεταβάλουν προς το καλύτερο την ποιότητα της συνομιλίας τους 

πραγματοποιώντας οι ίδιοι τις διορθώσεις κατά την εξέλιξή της (Δημητριάδου, 2008). 

 

Αυτοενίσχυση  (Self -reinforcement) 

 Η αυτοενίσχυση συνδυάζεται με τις στρατηγικές της αυτοπαρακολούθησης και 

αυτοαξιολόγησης (Shapiro, McGonigle & Ollendick, 1980∙Lam & Lim, 1999) και 

αναφέρεται στη διαχείριση των συνθηκών ενίσχυσης από τον ίδιο τον μαθητή στο 

βαθμό που η απόδοση της στοχευμένης συμπεριφοράς ποικίλλει από τα 

προδιαγεγραμμένα κριτήρια της επίδοσης (Lam & Lim 1999). Ο μαθητής εκπαιδεύεται 

ως προς την επιλογή και παροχή των ενισχυτών στον εαυτό του, με αποτέλεσμα τη 

μεταβολή της συμπεριφοράς του και διατήρησή της και αφότου ολοκληρωθεί η 

παρέμβαση σε αντίθεση με την εξωτερική ενίσχυση (Lam & Lim 1999). Τέλος, 

παρατηρήθηκε ότι, όταν χρησιμοποιήθηκε συνδυασμένη με την αυτοπαρακολούθηση σε 
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δύο μαθητές με μέτρια προς σοβαρή νοητική αναπηρία, συνέβαλε στην προώθηση 

χρήσης κατάλληλων επικοινωνιακών δεξιοτήτων (Frea & Hughes, 1997). 

 

 

1.6. Kοινωνικές δεξιότητες και χρήση στρατηγικών αυτορρύθμισης σε άτομα με 

νοητική αναπηρία 

Η σύνδεση των κοινωνικών δεξιοτήτων και της αυτορρύθμισης με την 

κοινωνικοποίηση αποτελεί ένα θέμα της ειδικής αγωγής στο οποίο παρέχεται όλο και 

περισσότερη σημασία. Τα άτομα με νοητική αναπηρία εμφανίζουν ελλείψεις στο πεδίο 

της αυτορρύθμισης και για τον λόγο αυτό τα ελλείμματα στις επικοινωνιακές και 

γνωστικές δεξιότητες λειτουργούν ανασταλτικά στην κοινωνική αλληλεπίδραση και τις 

διαπροσωπικές σχέσεις με τους συνομηλίκους αλλά και τους ενήλικες (Βaurain & 

Nader-Grosbois, 2012·Εisenhower et al., 2006).  

 Τα στάδια που ακολουθούνται, λοιπόν, για τη διδασκαλία των στρατηγικών 

αυτορρύθμισης παρουσιάζονται παρακάτω (Lam & Lim, 1999): 

1) Ορισμός της στοχευμένης συμπεριφοράς: 

Στο πρώτο στάδιο γίνεται ακριβής καθορισμός της συμπεριφοράς που πρόκειται να 

παρατηρηθεί.  

2) Καθορισμός των ενισχυτών: 

 Οι ενισχυτές αφορούν στην επιβράβευση που είναι δυνατό να εφαρμοστεί, για να 

εμφανίσει ο μαθητής σε μεγαλύτερο βαθμό τις κατάλληλες συμπεριφορές και να 

ελαττώσει την παρουσία των ακατάλληλων.  

3) Καθορισμός της κατάλληλης συσκευής αυτοκαταγραφής και παρέμβασης:  
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Η επιλογή της κατάλληλης συσκευής σχετίζεται με τον τρόπο που θα επιλέξει ο 

εκπαιδευτικός για την καταγραφή της συμπεριφοράς-στόχου και η ικανότητα του 

μαθητή καθορίζει αν θα εφαρμοστεί μία ή περισσότερες στρατηγικές αυτορρύθμισης 

από κοινού. 

4) Διδασκαλία του μαθητή για τη χρήση της συσκευής αυτοκαταγραφής:  

Σε αυτό το βήμα ο εκπαιδευτικός διδάσκει στον μαθητή τον τρόπο αναγνώρισης και 

παρακολούθησης της στοχευμένης συμπεριφοράς, τον παρακινεί στην αυτοαξιολόγηση 

της συμπεριφοράς και την αυτοκαταγραφή της και τον ενισχύει με την επιβράβευση που 

έχει προσυμφωνηθεί μεταξύ τους, όταν εμφανίζει τις κατάλληλες συμπεριφορές. 

5) Διδασκαλία της ανεξάρτητης αυτορρύθμισης:  

Η ανεξάρτητη αυτορρύθμιση επιτυγχάνεται με τη χρήση στρατηγικών αυτορρύθμισης 

χωρίς όμως προτροπή ή εξωτερική διαχείριση και για αυτό τον λόγο απομακρύνονται 

σιγά σιγά οι στρατηγικές της αυτορρύθμισης που χρησιμοποιήθηκαν. Ο εκπαιδευτικός 

αποσύρεται, αφού ολοκληρώσει τη διδασκαλία των επιμέρους βημάτων της 

αυτορρύθμισης, και ο μαθητής προχωρά στην εφαρμογή των σταδίων της 

αυτορρύθμισης ανεξάρτητος και καταναλώνοντας πιο πολύ χρόνο αυτορρυθμιζόμενος. 

Μάλιστα, όταν ο μαθητής έχει αναπτύξει σημαντικά τις δεξιότητες αυτορρύθμισης, 

μπορεί να επιλέξει μια πιο μεγάλη επιβράβευση που θα τον ωφελήσει και περισσότερο, 

ακόμη και αν αυτή καθυστερήσει. 

Προϋπόθεση για την αποτελεσματική επίτευξη μιας παρέμβασης με στρατηγικές 

αυτορρύθμισης είναι η αποδοχή της διαδικασίας από όλα τα μέρη (Wilkinson, 2008). 

Απαιτείται η ενεργή συμμετοχή του μαθητή και η επένδυση κατάλληλου χρόνου από 
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πλευράς του εκπαιδευτικού για τον καθορισμό της συμπεριφοράς, τη θέσπιση στόχων, 

τον καθορισμό των ενισχυτών και τη διδασκαλία του μαθητή στην αναγνώριση, 

καταγραφή και επίτευξη των συμπεριφορικών στόχων. 

Οι κοινωνικές δεξιότητες ενισχύουν τα άτομα ως προς την ανάπτυξη και 

διατήρηση ενός συνόλου συμπεριφορών που με τη σειρά τους στοχεύουν στην 

ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού. Συσχέτιση των κοινωνικών δεξιοτήτων και του 

αυτοπροσδιορισμού παρατηρείται σε πλήθος ερευνών στις οποίες δεξιότητες, όπως η 

αυτορρύθμιση, η αυτοδιαχείριση, η αυτοαξιολόγηση, η αυτοπαρακολούθηση, η 

αυτοδιδασκαλία, συστατικά στοιχεία του αυτοπροσδιορισμού, εφαρμόζονται και ως 

στρατηγικές παρέμβασης σε εκπαιδευτικά προγράμματα για την ανάπτυξη των 

κοινωνικών δεξιοτήτων. Η σύνδεση των κοινωνικών δεξιοτήτων και του 

αυτοπροσδιορισμού ενισχύθηκε σύμφωνα με τους Morrison, Kamps, Garcia και Parker 

(2001) οι οποίοι εφάρμοσαν στην έρευνά τους στρατηγικές αυτοδιδασκαλίας και 

αυτοπαρακολούθησης, με στόχο την ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων συνομιλίας και 

ελάττωση των ανεπιθύμητων δηλώσεων από τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες προς τους συνομηλίκους τους τυπικής ανάπτυξης στη μέση εκπαίδευση. 
 

 Επίσης, οι Kolb και Hanley-Maxwell (2003) υποστήριξαν ότι οι κοινωνικές 

δεξιότητες, όπως η ανάληψη πρωτοβουλίας για συνομιλία και διατήρησή της αλλά και 

οι επικοινωνιακές δεξιότητες στο σύνολό τους, αποτελούν δεξιότητες που συμπίπτουν 

με αυτές του αυτοπροσδιορισμού. Οι Gumpel και David (2000) αναφέρουν ότι η 

αυτοαξιολόγηση παρακινούσε τους μαθητές να χρησιμοποιούν τις κοινωνικές 

δεξιότητες, γεγονός που τους οδηγούσε και στην αυτορρύθμιση. Σε έρευνά της η 

Embergts (2000), με βιντεοσκόπηση των ανεπιθύμητων συμπεριφορών ατόμων με 

μέτρια νοητική αναπηρία και εφαρμόζοντας τις στρατηγικές αυτορρύθμισης, όπως 
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αυτοπαρακολούθηση, αυτοαξιολόγηση και αυτοενίσχυση, παρατήρησε πως 

ελαττώθηκαν οι ανεπιθύμητες συμπεριφορές. Τέλος, σύμφωνα με τους  Ferretti et al.,  

(1993), η επίδραση της διδασκαλίας δεξιοτήτων αυτορρύθμισης σε άτομα με νοητική 

αναπηρία σχετικά με την απόκτηση, διατήρηση και γενίκευσή τους συμβάλλουν στη 

μεταβολή μιας συμπεριφοράς προς μια κατάλληλη, αν και το πόσο επηρεάζεται 

εξαρτάται από το γλωσσικό και γνωστικό επίπεδο του μαθητή. 

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής ορίζει την καλλιέργεια των 

κοινωνικών δεξιοτήτων ως βασικό στόχο των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής. 

Ωστόσο, τα προγράμματα ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης επικεντρώνονται κυρίως 

στην εκμάθηση των τεχνικών επαγγελματικών δεξιοτήτων και εστιάζουν λίγο ή 

καθόλου στην εκπαίδευση των κοινωνικών δεξιοτήτων η οποία θα ενισχύσει την 

κοινωνική ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες (Πολυχρονοπούλου, 2004). 

Πιο συγκεκριμένα, τα ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής 

δεν παρέχουν ευκαιρίες στα άτομα με αναπηρία σχετικά με την ανάπτυξη του 

αυτοπροσδιορισμού. Στο ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. τονίζεται η αυτονομία, ενώ τα 

άλλα τρία δομικά στοιχεία του αυτοπροσδιορισμού, η αυτορρύθμιση, η ψυχολογική 

ενδυνάμωση και η αυτοπραγμάτωση δεν προάγονται (Καρτασίδου, 2015). Επίσης, στο 

Α.Π.Σ. για τα άτομα με μέτρια και ελαφριά νοητική αναπηρία δεν περιλαμβάνονται 

διδακτικοί στόχοι που να επικεντρώνονται συγκεκριμένα στην ανάπτυξη και ενίσχυση 

των δεξιοτήτων της αυτοπαρατήρησης, της αυτοαξιολόγησης και της αυτοενίσχυσης, με 

σκοπό την προαγωγή της αυτορρύθμισης αλλά απλώς υπάρχουν κάποιες αναφορές 

σχετικά με την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση, την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της 

αυτοαντίληψης. 

Συμπερασματικά, τα άτομα με αναπηρία είναι πιο πιθανό να επιτύχουν στην 
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κοινωνική αλληλεπίδραση κατά την ενήλικη ζωή τους, εφόσον είναι 

αυτοπροσδιοριζόμενα (Wehmeyer & Schwartz, 1997), αφού «Την ημέρα που οι μαθητές 

θα αφήσουν το σχολείο θα πρέπει να είναι ικανοί να θέτουν στόχους και να κάνουν 

επιλογές συνεπείς με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους, διότι τέτοιες ενέργειες θα 

δομήσουν και την ικανότητά τους να είναι αυτοπροσδιοριζόμενοι, όταν θα είναι μόνοι 

τους» (Mithaug, 2002:22, όπως αναφέρεται στην Καρτασίδου, 2015:7). 

 

 

1.7. Σκοπός της έρευνας-διερευνητικά ερωτήματα 

 Μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που πραγματοποιήθηκε στο 

κεφάλαιο της θεωρητικής θεμελίωσης της παρούσας έρευνας διαπιστώνεται ότι η 

ανάπτυξη και εφαρμογή παρεμβάσεων με στρατηγικές αυτορρύθμισης σε άτομα με 

νοητική αναπηρία συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη και βελτίωση των κοινωνικών, 

συμπεριφορικών και ακαδημαϊκών δεξιοτήτων (Bronson, 2001). Για τον λόγο αυτό, 

επειδή στη χώρα μας δεν έχει δοθεί η δέουσα σημασία στην αυτορρύθμιση, κρίνεται 

αναγκαία η ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των γονέων για την αποτελεσματικότητα 

των στρατηγικών αυτορρύθμισης, καθώς και η υποστήριξη παρεμβάσεων 

αυτορρύθμισης και η εκπαίδευση των μαθητών στις στρατηγικές της. 

 Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι, μέσα από τη μελέτη μιας περίπτωσης 

παιδιού με μέτρια νοητική αναπηρία, να περιγραφεί η διαδικασία που ακολουθείται 

κατά την εφαρμογή ενός προγράμματος παρέμβασης με στρατηγικές αυτορρύθμισης 

που έχει ως στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων συνομιλίας και να ελεγχθεί η 

αποτελεσματικότητα των στρατηγικών αυτών. Επιπλέον, θα αξιολογηθεί η κοινωνική 

εγκυρότητα του προγράμματος παρέμβασης, μέσω ελέγχου των μελών στα δεδομένα 

της έρευνας (Αβραμίδης & Καλύβα, 2006) σχετικά με την ικανοποίησή τους ως προς 
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την επίτευξη των στόχων της έρευνας, την αποτελεσματικότητα και χρησιμότητα του 

προγράμματος παρέμβασης. 

 Επιμέρους ερωτήματα που τίθενται προς διερεύνηση στη συγκεκριμένη έρευνα, 

είναι τα εξής: 

1. Η διδασκαλία στρατηγικών αυτορρύθμισης συσχετίζεται με την απόκτηση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων και συγκεκριμένα των δεξιοτήτων συνομιλίας και, αν ναι, θα 

υπάρξει βελτίωση στην εκδήλωση των κατάλληλων δεξιοτήτων συνομιλίας με τη χρήση 

στρατηγικών αυτορρύθμισης;  

2. Θα υπάρξει ενίσχυση της συνολικής εικόνας της Μιχαέλας μέσω της υλοποίησης του 

προγράμματος αυτορρύθμισης που έχει ως στόχο συγκεκριμένες συμπεριφορές; 

3. Ποιοι στοιχεία συνδράμουν στη μείωση εκδήλωσης των ακατάλληλων 

συμπεριφορών; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

  

2.1. Ερευνητική στρατηγική 

 Η μέθοδος που επιλέχθηκε στην παρούσα έρευνα είναι η μελέτη περίπτωσης 

(case study) με συμμετοχική παρατήρηση. Η μελέτη περίπτωσης χρησιμοποιείται για τη 

λεπτομερή και σε βάθος έρευνα ενός ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων και συμβάλλει στη 

γνώση κάποιου φαινομένου μέσω της παρατήρησης και της διεξοδικής εξέτασής του 

(Adelman & Walker, 1975). Τα ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται, όπως το «γιατί» 

και το «πώς», συμβάλλουν σημαντικά στην επιλογή της εν λόγω μεθόδου, αφού έχουν 

επεξηγηματική λειτουργία και είναι δυνατό να αποδώσουν τη µοναδικότητα μιας 

συγκεκριµένης περίπτωσης (Yin, 1989). Η μελέτη περίπτωσης ξεκινά µε την 

παρατήρηση πριν από την εφαρµογή της παρέμβασης, µε στόχο την καταγραφή των 

συμπεριφορών των συμμετεχόντων στην έρευνα, και, μετά την ολοκλήρωση της 

παρέμβασης, έπεται η αξιολόγηση, για να σημειωθεί κατά πόσο και σε ποιο βαθμό 

υπήρξε αποτελεσματική η παρέμβαση και αν συνέβαλε στη μεταβολή της 

συμπεριφοράς (Nock, Michel & Photos, 2007). 

 Η μορφή παρατήρησης που προτείνεται βάσει βιβλιογραφίας για την 

αξιολόγηση των κοινωνικών δεξιοτήτων είναι η άμεση παρατήρηση η οποία είναι 

εφικτό να πραγματοποιηθεί σε εκπαιδευτικά, µη δομημένα περιβάλλοντα, εφόσον οι 

συμμετέχοντες είναι σχολικής ηλικίας, αλλά και σε διαφορετικά περιβάλλοντα (Merrell, 

2001). Στη συγκεκριμένη έρευνα, η παρατήρηση της συμμετέχουσας πραγματοποιήθηκε 

στο οικογενειακό της περιβάλλον και ο στόχος της ήταν η αξιολόγηση της 
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συμπεριφοράς της συμμετέχουσας πριν και µετά την εφαρµογή του εκπαιδευτικού 

προγράµµατος ως προς την αυτορρύθμιση των δεξιοτήτων συνομιλίας.  Η μορφή 

παρατήρησης που ακολούθησε η ερευνήτρια ήταν η συµµετοχική παρατήρηση, καθώς η 

ερευνήτρια-παρατηρητής εµπλεκόταν σε όλες τις δραστηριότητες. Τέλος, η 

δειγματοληψία συμπεριφορών (event sampling) αποτέλεσε την τεχνική για την 

παρατήρηση που ακολούθησε η ερευνήτρια κατά την οποία αντικείμενο της 

παρατήρησης υπήρξαν οι συμπεριφορές που συμπεριλαμβάνονταν στο φύλλο 

παρατήρησης και σύμφωνα με αυτή την τεχνική καταγράφεται η συχνότητα των 

συμπεριφορών που παρουσιάζονται κατά το χρονικό διάστημα της παρατήρησης 

(Παπαδοπούλου, 1999). 

 Στη συγκεκριμένη έρευνα εφαρμόστηκε από την ερευνήτρια ένα πρόγραμμα 

παρέμβασης για την αυτορρύθμιση ενός παιδιού με μέτρια νοητική αναπηρία το οποίο 

φοιτά σε ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Β΄ Βαθμίδας. Χρησιμοποιήθηκε η μελέτη περίπτωσης, 

διότι στόχος της υλοποίησης του παρεμβατικού προγράμματος ήταν να μελετηθεί ο 

τρόπος με τον οποίο η διδασκαλία και η εφαρμογή των στρατηγικών αυτορρύθμισης 

προάγει τις δεξιότητες συνομιλίας της συγκεκριμένης μαθήτριας. 

 Για την πραγματοποίηση της έρευνας, υπήρξε επικοινωνία και συνάντηση με 

τους γονείς κατά την οποία ενημερώθηκαν για τον σκοπό και τη διαδικασία της έρευνας 

και έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης. 

  

 

2.2. Συμμετέχοντες  

 Η Μιχαέλα είναι 18 ετών, έχει διαγνωστεί με μέτρια νοητική αναπηρία και φοιτά 

σε ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Β΄ Βαθμίδας της Κεντρικής Μακεδονίας. Ως προς τον 

προφορικό της λόγο, αρχικά εμφανίζει κάποια συστολή αλλά, αφού εξοικειωθεί με τον 
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συνομιλητή, συμμετέχει πιο άνετα στη συνομιλία. Διαθέτει ένα σχετικά αναπτυγμένο 

λεξιλόγιο, είναι ευγενική και πρόθυμη να μιλήσει και να γνωρίσει νέα άτομα. Απαντά 

σε ό,τι της ζητηθεί απλώς η συμμετοχή στη συνομιλία δεν έχει μεγάλη διάρκεια και 

μπορεί να ξεφύγει από το θέμα της συζήτησης. Τέλος, δέχεται σε καθημερινή βάση κατ’ 

οίκον υποστήριξη από ειδικό παιδαγωγό. 

 Η Μιχαέλα προέρχεται από μια πενταμελή οικογένεια, είναι το πρωτότοκο παιδί 

και έχει μια αδερφή και έναν αδερφό. Η σχέση που διατηρεί με τους γονείς και τα 

αδέρφια της είναι πολύ καλή. Όλα τα μέλη της οικογένειάς της ενισχύουν την 

προτίμησή της για τις ταινίες και τον κινηματογράφο και παρακολουθούν ταινίες στον 

κινηματογράφο ή μέσω DVD στο σπίτι. Κατά τον ελεύθερό της χρόνο ζωγραφίζει με 

τους μαρκαδόρους και τις ξυλομπογιές της, γεγονός που την ευχαριστεί πολύ, πηγαίνει 

βόλτα με τα αδέρφια ή τις φίλες της και ασχολείται με ποικίλες δραστηριότητες, όπως ο 

στίβος, η κεραμική και η ρομποτική.  

 Σχετικά με την αυτορρύθμισή της παρατηρείται ότι μερικές φορές καθοδηγεί τον 

ίδιο της τον εαυτό με ό,τι την έχουν συμβουλεύσει, όταν αντιλαμβάνεται ότι η 

συμπεριφορά της δεν είναι η σωστή. Επομένως, αφού προτίθεται να αυτορρυθμίζεται, 

προτάθηκε στους γονείς της να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα παρέμβασης σύμφωνα με 

τις στρατηγικές αυτορρύθμισης, με στόχο η Μιχαέλα να αναπτύξει το σύνολο των 

δεξιοτήτων συνομιλίας για την ενίσχυση της επικοινωνίας της με τα μέλη της 

οικογένειάς της αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος. Παραδείγματος 

χάρη, αν και γνωρίζει ότι, όταν συνομιλούμε, κοιτούμε στα μάτια τον συνομιλητή, 

στρέφει εκουσίως το βλέμμα της στο πάτωμα, όταν επιθυμεί να δείξει ότι βαριέται ή 

είναι κουρασμένη. 
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2.3. Διαδικασία  

 Η έρευνα είχε συνολική διάρκεια εννέα εβδομάδες και πραγματοποιήθηκε σε 

τρεις φάσεις:  

Α) Αρχική αξιολόγηση- διάρκεια δύο εβδομάδες: Η αρχική αξιολόγηση 

πραγματοποιήθηκε στο οικογενειακό περιβάλλον της συμμετέχουσας από την 

ερευνήτρια. Την πρώτη εβδομάδα συμπληρώθηκε η Κλίμακα Σχολικής Λειτουργικής 

Αξιολόγησης και έγινε παρατήρηση της συμμετέχουσας στο περιβάλλον της οικίας της, 

με στόχο να αναδειχθούν οι συμπεριφορές-στόχοι. Αφότου ολοκληρώθηκε ο εντοπισμός 

των συμπεριφορών- στόχων, πραγματοποιήθηκε άμεση παρατήρηση τη δεύτερη 

εβδομάδα, με στόχο την καταγραφή της συχνότητας των συμπεριφορών- στόχων.  

Β) Διαμορφωτική Αξιολόγηση: Η διαμορφωτική αξιολόγηση, διάρκειας έξι εβδομάδων, 

είχε ως στόχο την εκπαίδευση και εφαρμογή στρατηγικών αυτορρύθμισης, για να 

αυτορρυθμίζεται η συμμετέχουσα σχετικά με τις επιθυμητές και ανεπιθύμητες 

συμπεριφορές της.   

Γ) Τελική Αξιολόγηση: Κατά την τελική αξιολόγηση που είχε διάρκεια μία εβδομάδα 

συμπληρώθηκε το ίδιο μέσο συλλογής δεδομένων με την αρχική αξιολόγηση, η 

Κλίμακα Σχολικής Λειτουργικής Αξιολόγησης, για να διερευνηθεί αν ενισχύθηκαν και 

σε ποιο βαθμό οι σχετικοί με το πρόγραμμα παρέμβασης τομείς. Παράλληλα, 

υλοποιήθηκε και άμεση παρατήρηση. 

 

 

2.4. Εργαλεία συλλογής δεδομένων  

Κλίμακα Σχολικής Λειτουργικής Αξιολόγησης  

 Η Κλίμακα Σχολικής Λειτουργικής Αξιολόγησης (School Function Assessment) 

των Coster, Deeney, Haltiwanger και Haley (1998) χρησιμοποιήθηκε κατά την αρχική 
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και τελική αξιολόγηση, καθώς και ο οδηγός κλίμακας βαθμολόγησης του εργαλείου. Η 

Κλίμακα Σχολικής Λειτουργικής Αξιολόγησης στοχεύει στην αξιολόγηση της απόδοσης 

των μαθητών με αναπηρίες σε λειτουργικές δραστηριότητες που ενισχύουν και 

επιτρέπουν τη συμμετοχή του σε ακαδημαϊκά και κοινωνικά θέματα ενός εκπαιδευτικού 

προγράμματος. Παράλληλα, βάσει των δεδομένων που συλλέγονται για τους μαθητές, 

λειτουργεί ως αρωγός και οδηγός για τους εκπαιδευτικούς και ερευνητές, με σκοπό τον 

σχεδιασμό προγραμμάτων που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών. 

 Η αξιολόγηση που πραγματοποιείται με βάση την Κλίμακα Σχολικής 

Λειτουργικής Αξιολόγησης αναφέρεται στους εξής τομείς: συμμετοχή σε συγκεκριμένες 

δραστηριότητες, απαραίτητη υποστήριξη από το προσωπικό του σχολείου, τα υλικά που 

χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν για το παιδί, η τήρηση των κανόνων του σχολείου και η 

επικοινωνία με τον απαιτούμενο τρόπο. Η γλώσσα του είναι απλή και κατανοητή, για να 

μπορεί να συμπληρωθεί χωρίς να χρειάζεται ο ερωτώμενος περαιτέρω εκπαίδευση. 

 Στη συγκεκριμένη έρευνα η κλίμακα συμπληρώθηκε από την ερευνήτρια και 

χρησιμοποιήθηκαν μόνο οι τομείς της κλίμακας που αξιολογούν τις γνωστικές και 

συμπεριφορικές δραστηριότητες και ειδικότερα η Λειτουργική Επικοινωνία, η Μνήμη 

και Κατανόηση, η Αποδοχή Κοινωνικών Συμβάσεων και η Θετική Αλληλεπίδραση. Ο 

ερωτώμενος συμπληρώνει τις απαντήσεις στις ερωτήσεις τύπου Likert με βαθμό από 1-

4 από τις οποίες εξάγεται μια συνολική βαθμολογία μεμονωμένα για τον κάθε τομέα και 

σύμφωνα με αυτά τα αποτελέσματα καθορίζονται οι στόχοι και σχεδιάζεται το 

πρόγραμμα παρέμβασης. 
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Φόρμα Αυτοκαταγραφής Countoons 

 Είναι μια φόρμα αυτοκαταγραφής που αποτελείται από πλαίσια με σκίτσα. Στο 

πρώτο απεικονίζεται η κατάλληλη συµπεριφορά, στο δεύτερο η ακατάλληλη, και στο 

τρίτο ξανά η κατάλληλη. Το τέταρτο δείχνει την ανταμοιβή του παιδιού, αν εκδηλώσει 

την κατάλληλη συµπεριφορά και αν δεν έχει εκδηλώσει την ακατάλληλη στο βαθμό που 

έχει συμφωνηθεί από κοινού με τον εκπαιδευτικό. Επίσης, για τη μέτρηση και 

καταγραφή των συμπεριφορών από πλευράς του παιδιού υπάρχουν δύο πλαίσια, το ένα 

πάνω από το δεύτερο και το άλλο κάτω από το τρίτο σκίτσο. Το παιδί κυκλώνει στα 

συγκεκριμένα πλαίσια βαθμολογίας ένα προσωπάκι χαρούμενο ή λυπημένο ανάλογα με 

τη συμπεριφορά που εκδηλώνει. Παρακάτω παρουσιάζεται ένα παράδειγμα (Εικόνα 4): 

Η στοχευμένη συμπεριφορά είναι να ακούει η Μιχαέλα προσεκτικά, όταν μιλά η 

καθηγήτρια. Η ακατάλληλη συµπεριφορά είναι ότι ζωγραφίζει και η κατάλληλη να 

ακούει προσεκτικά, όταν μιλά η καθηγήτρια. Η ανταμοιβή της Μιχαέλας είναι να 

χρωματίσει με τους μαρκαδόρους της την αγαπημένη της γάτα.  
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Εικόνα 4 

Φόρμα Αυτοκαταγραφής Countoons 

 

 

 

   

Στη συγκεκριμένη εργασία χρησιμοποιήθηκαν σκίτσα με γελαστά και λυπημένα 

προσωπάκια, διότι μέσω εικόνων τη βοηθά περισσότερο να κατανοήσει μια δεξιότητα 

και τη χαροποιεί ιδιαίτερα η συγκεκριμένη οπτικοποίηση από ό,τι η αριθμητική 

βαθμολογία. 

 

 

 Οι βαθμοί μου 

 

  

 Τι κάνω  

Ακούω προσεκτικά, όταν 

μιλά η καθηγήτρια. 

 

 

Όταν μιλά η καθηγήτρια, 

ζωγραφίζω. 

 
 

 

Ακούω προσεκτικά, 

όταν μιλά η 

καθηγήτρια. 

 

Μπορώ να χρωματίσω 

με τους μαρκαδόρους 

την αγαπημένη μου 

γάτα. 

 

 
Τι κάνω, όταν συνομιλώ με την κ. Νικολέττα; Oι βαθμοί που μάζεψα Τι θα κερδίσω; 

  Οι βαθμοί μου 
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Φόρμα αυτοπαρακολούθησης: My Self-Monitoring Form  

Η χρήση της φόρμας αυτοπαρακολούθησης My Self-Monitoring Form αναφέρεται 

διεξοδικά στο θεωρητικό μέρος της έρευνας και βρίσκεται στο παράρτημα Γ . 

 

 

Άμεση παρατήρηση  

 Η άμεση παρατήρηση εφαρμόστηκε κατά την αρχική και τελική αξιολόγηση της 

παρέμβασης. 

 

 Άμεση παρατήρηση κατά την αρχική αξιολόγηση (διάρκεια 1 εβδομάδα)  

 Η άμεση παρατήρηση διενεργήθηκε, αφότου ολοκληρώθηκε η αρχική 

αξιολόγηση. Τα αποτελέσματα της αρχικής αξιολόγησης ανέδειξαν τους τομείς στους 

οποίους θα στόχευε η παρέμβαση και στη συνέχεια η άμεση παρατήρηση ανέδειξε τις 

συμπεριφορές που σχετίζονται με αυτούς τους τομείς. Η ερευνήτρια παρατηρούσε τη 

Μιχαέλα μες στο οικογενειακό της περιβάλλον και κατέγραφε τις συμπεριφορές που 

σχετίζονταν με τους επιλεχθέντες για την παρέμβαση τομείς και έπρεπε στο πλαίσιο της 

συνομιλίας να τις εκδηλώνει η Μιχαέλα. 

 Το εργαλείο Σχολικής Λειτουργικής Αξιολόγησης καθοδηγούσε την ερευνήτρια 

κατά τη διάρκεια της άμεσης παρατήρησης και έγινε προσθήκη ορισμένων 

συμπεριφορών που δεν περιλαμβανόταν στους τομείς δεξιοτήτων. Η ερευνήτρια 

παρατηρούσε τη συχνότητα εκδήλωσης της θετικής συμπεριφοράς που έπρεπε να 

επιδείξει η συμμετέχουσα μες στο χρονικό διάστημα της παρέμβασης, αλλά παράλληλα 

και την εναλλακτική αρνητική εκδήλωση συμπεριφοράς, καθώς και τη συχνότητα που 

έπρεπε να εκδηλώσει την αρνητική. Τα στοιχεία της παραπάνω παρατήρησης ήταν 

απαραίτητα για να σχεδιαστεί η φόρμα Countoon στην οποία η συμμετέχουσα θα πρέπει 
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να γνωρίζει τη συχνότητα εκδήλωσης της επιθυμητής συμπεριφοράς για να 

επιβραβεύσει τον εαυτό της. 

 

 

 Άμεση παρατήρηση κατά την τελική αξιολόγηση (διάρκεια 1 εβδομάδα)  

 Η άμεση παρατήρηση κατά την τελική αξιολόγηση είχε διάρκεια 1 εβδομάδα και 

η ερευνήτρια παρατηρούσε τη Μιχαέλα και κατέγραφε τη συχνότητα εμφάνισης των 

επιθυμητών συμπεριφορών-στόχων της παρέμβασης. Τα αποτελέσματα της άμεσης 

παρατήρησης κατά την τελική αξιολόγηση συνέβαλαν στο να διαπιστωθεί αν 

σημειώθηκε και σε ποιο βαθμό αύξηση της εμφάνισης της επιθυμητής συμπεριφοράς, 

αφότου ολοκληρώθηκε η παρέμβαση. 

 

 

2.5. Κοινωνική εγκυρότητα  

 H ποιοτική αξιολόγηση του προγράμματος αυτορρύθμισης πραγματοποιείται 

μέσω του ελέγχου της κοινωνικής εγκυρότητας. Η κοινωνική εγκυρότητα 

επικεντρώνεται στην ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι στόχοι, οι διαδικασίες, καθώς 

και τα αποτελέσματα ενός προγράμματος παρέμβασης, στοχεύουν στα άτομα και την 

επίτευξη των στόχων του προγράμματος, όπως την αξιολόγηση των προσδοκιών, τις 

αλλαγές στη συμπεριφορά, τις ευκαιρίες αλλά και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και 

στρατηγικών (Acle Tomasini, Martínez Basurto, Lozada García & Ordaz Villegas, 

2015). 

 Ο έλεγχος κοινωνικής εγκυρότητας πραγματοποιείται μέσω ερωτηματολογίων 

που δίνονται στους δασκάλους και τους µαθητές και εμπεριέχουν ερωτήσεις που 

αφορούν στην ικανοποίηση από το αποτέλεσμα, τις διαδικασίες, τη πιθανή μελλοντική 
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χρήση και τη σύσταση σε άλλους γονείς ή εκπαιδευτικούς (Cho Blair, Umbreit, Dunlap 

& Jung 2008· McIntosh, Borgmeier, Anderson, Horner, Rodriguez & Tobin, 2008). Στη 

συγκεκριμένη ερευνητική εργασία η κοινωνική εγκυρότητα ελέγχθηκε με ερωτήσεις οι 

οποίες τέθηκαν στους γονείς της Μιχαέλας και τον ειδικό παιδαγωγό της, διότι η 

αλληλεπίδραση μαζί τους είναι καθημερινή και η προαγωγή κατάλληλης επικοινωνίας 

κοινή επιδίωξη.   

 Oι ερωτήσεις που τέθηκαν είναι οι παρακάτω: 

1) Αποτελεσματικότητα: «Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος αυτορρύθμισης 

παρατηρήσατε βελτίωση στην επικοινωνία με τη Μιχαέλα;»  

2) Ικανοποίηση: «Σας ικανοποιούν οι αλλαγές που παρατηρείται στη συνολική εικόνα 

της Μιχαέλας;» 

3) Χρησιμότητα: «Η διαδικασία του προγράμματος αυτορρύθμισης σάς καθοδήγησε, 

ώστε να βελτιώσετε την επικοινωνία με τη Μιχαέλα; Συστήνετε την εφαρμογή του 

προγράμματος αυτορρύθμισης και σε άλλους γονείς/εκπαιδευτικούς και σε άλλα 

πλαίσια;»  

 

 

2.6. Πρόγραμμα παρέμβασης της αυτορρύθμισης   

 Το πρόγραμμα παρέμβασης αυτορρύθμισης εφαρμόστηκε από την ερευνήτρια 

και οι στρατηγικές που χρησιμοποιήθηκαν για την εκμάθηση της αυτοκαταγραφής και 

αυτοπαρακολούθησης ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών με νοητική 

αναπηρία. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της άμεσης διδασκαλίας κατά την οποία 

παρουσιάζονται διαδοχικά τα βήματα και οι μαθητές µε τις ευκαιρίες που τους 

παρέχονται εξασκούνται, για να αποκτήσουν τις δεξιότητες που παρουσιάστηκαν, η 

τεχνική της καθοδηγούμενης πρακτικής και της διορθωτικής ανατροφοδότησης κατά τις 
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οποίες ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί τους μαθητές και τους εμψυχώνει τονίζοντας τα 

θετικά σημεία της συμπεριφοράς τους, με αποτέλεσμα την ενεργή συμμετοχή των 

μαθητών στη διαδικασία. Επίσης, έγινε χρήση της μίμησης προτύπου που αφορά στην 

παρουσίαση μιας επιθυμητής αντίδρασης από ένα πρότυπο που στην παρούσα εργασία 

ήταν ένας ενήλικας, η ερευνήτρια, καθώς επίσης και χρήση του παιχνιδιού ρόλων που 

βοηθά στην προσαρμογή της συμπεριφοράς των παιδιών με νοητική αναπηρία σε 

ποικίλες καταστάσεις (Ganz, 2008·Rafferty, 2010) και τέλος έγινε χρήση της 

στρατηγικής παροχής κινήτρων. 

 Η επιλογή των στοχευμένων συμπεριφορών έγινε σύμφωνα με τους 

εκπαιδευτικούς στόχους που προέκυψαν από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης με την 

Κλίμακα Σχολικής Λειτουργικής Αξιολόγησης και την άμεση παρατήρηση του παιδιού 

κατά την αρχική αξιολόγηση. Οι ανταμοιβές που θα λάμβανε η Μιχαέλα για τις 

επιτυχημένες προσπάθειές της προσδιορίστηκαν σε συνεργασία μαζί της, αφού της 

δόθηκε ένας αριθμός επιλογών με βάση τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις της.  

 Παρακάτω ακολουθεί ένας πίνακας όπου περιγράφεται το πρόγραμμα 

αυτορρύθμισης των δεξιοτήτων συνομιλίας (πίνακας 1). 
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Πίνακας 1 

Πρόγραμμα αυτορρύθμισης δεξιοτήτων συνομιλίας 

 

Μάθημα Στόχος Στρατηγικές Δραστηριότητες 

 

1ο 

 

 

Να κοιτά στα μάτια 

την καθηγήτρια, όταν 

συνομιλεί μαζί της. 

 

 

Άμεση διδασκαλία, 

μίμηση προτύπου, 

καθοδηγούμενη 

πρακτική, διορθωτική 

ανατροφοδότηση 

 

Η καθηγήτρια 

υποδεικνύει τον τρόπο 

συμπλήρωσης της 

φόρμας 

αυτοκαταγραφής και τη 

βλεμματική επαφή. 

 

 

2ο 

 

3ο 

 

 

Να ξεκινά σωστά τη 

συζήτηση. 

 

 

 

Άμεση διδασκαλία., 

μίμηση προτύπου, 

παροχή κινήτρων 

Η καθηγήτρια 

υποδεικνύει τον σωστό 

τρόπο έναρξης της 

συζήτησης με χρήση 

φωτογραφιών και το παιδί 

ξεκινά σωστά τη 

συζήτηση μιμούμενο την 

καθηγήτρια. 

4ο 

5ο 

 

 

 

6ο 

 

 

Να ακούει 

προσεκτικά την 

καθηγήτρια. 

 

 

Άμεση διδασκαλία, 

μίμηση προτύπου 

Παρακολουθεί βίντεο για 

τις δεξιότητες ακρόασης 

και έπειτα ακούει 

προσεκτικά την 

καθηγήτρια μιμούμενη τη 

συμπεριφορά που 

παρακολούθησε αλλά και 

επέδειξε και η 

καθηγήτρια. 

 

7ο 

 

 

8ο 

 

Να συζητά για 5 

λεπτά. 

 

Άμεση διδασκαλία, 

παροχή κινήτρων 

 

Εξάσκηση με 

συζήτηση σε θέματα 

ενδιαφέροντός της. 

9ο 

10ο 

 

 

11ο 

 

 

Να προτείνει 

ενδιαφέροντα θέματα. 

 

 

Άμεση διδασκαλία, 

παιχνίδι ρόλων 

Βλέπει φωτογραφίες που 

δείχνουν ανθρώπους στο 

θέατρο, το σινεμά, να 

περπατούν στην παραλία 

και έπειτα παίρνει τον 

ρόλο της καθηγήτριας. 

12ο 

13ο 

14ο 
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15ο 

 

 

Να μιλά ήρεμα και 

χαμηλόφωνα, όταν 

διαφωνεί με την 

καθηγήτρια. 

 

 

Άμεση διδασκαλία, 

καθοδηγούμενη 

πρακτική, διορθωτική 

ανατροφοδότηση 

Παρακολούθηση 

βίντεο που δείχνει 

ανθρώπους που 

συνομιλούν και 

προσαρμόζουν ή όχι 

την ένταση της φωνής 

τους, όταν διαφωνούν, 

και αξιολογεί τις 

συμπεριφορές. 

 

16ο 

 

 

 

17ο 

 

 

Να τελειώνει σωστά 

τη συζήτηση. 

 

 

Άμεση διδασκαλία., 

μίμηση προτύπου, 

παροχή κινήτρων 

Η καθηγήτρια 

υποδεικνύει τον σωστό 

τρόπο έναρξης της 

συζήτησης με χρήση 

φωτογραφιών και το 

παιδί ξεκινά σωστά τη 

συζήτηση μιμούμενο 

την καθηγήτρια. 

18ο 

 

 

 Το πρόγραμμα αυτορρύθμισης των δεξιοτήτων συνομιλίας είχε συνολική 

διάρκεια έξι εβδομάδων και αποτελείται από δύο στάδια. Κατά τις τέσσερις πρώτες 

εβδομάδες και συνολικά σε οκτώ μαθήματα ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της 

παρέμβασης στο οποίο χρησιμοποιήθηκαν οι επτά φόρμες αυτοκαταγραφής Countoon 

που σχεδιάστηκαν για να απεικονίζουν τις επτά επιθυμητές και μη συμπεριφορές. 

Έπειτα, στο δεύτερο στάδιο που διήρκησε δύο εβδομάδες εισήχθη η λίστα 

αυτοπαρακολούθησης η οποία συμπεριελάμβανε όλες τις επιθυμητές συμπεριφορές στο 

σύνολό τους και ο τρόπος χρήσης και συμπλήρωσής της περιγράφεται αναλυτικά στο 

επόμενο κεφάλαιο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 

3.1. Αρχική αξιολόγηση   

 Η αρχική αξιολόγηση είχε στόχο την αξιολόγηση της επίδοσης της Μιχαέλας, σε 

συγκεκριμένες συμπεριφορές, προτού εφαρμοστεί η παρέμβαση και εντοπιστούν οι 

συμπεριφορές-στόχοι. Η Κλίμακα Σχολικής Λειτουργικής Αξιολόγησης (SFA) και 

ειδικότερα το τμήμα της που αναφέρεται στις Γνωστικές και Συμπεριφορικές 

Δραστηριότητες συμπεριλαμβανομένων των τομέων της Μνήμης και Κατανόησης, της 

Λειτουργικής Επικοινωνίας, της Αποδοχής Κοινωνικών Συμβάσεων και της Θετικής 

Αλληλεπίδρασης χρησιμοποιήθηκε κατά την αρχική αξιολόγηση. Το ερωτηματολόγιο 

συμπληρώθηκε από την ερευνήτρια, τον ειδικό παιδαγωγό της μαθήτριας που τη βοηθά  

καθημερινά στις σχολικές της εργασίες και από τη μητέρα της. Για τον κάθε τομέα 

δεξιοτήτων υπολογίστηκε ο Μ.Ο. απαντήσεων των τριών αξιολογητών. Υπολογίστηκε η 

απόδοση της μαθήτριας στις συγκεκριμένες δραστηριότητες και έπειτα υπολογίστηκε το 

ποσοστό επιτυχίας απόδοσης της μαθήτριας για την κάθε κατηγορία δεξιοτήτων 

ξεχωριστά (Πίνακας 2).  
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Πίνακας 2 

Αρχική αξιολόγηση Σχολικής Λειτουργικής Αξιολόγησης 

 

 

Κατηγορίες δεξιοτήτων 

Ατομικό σκορ της μαθήτριας 

/ συνολικό σκορ της 

δεξιότητας 

Ποσοστό απόδοσης στις 

συγκεκριμένες δεξιότητες 

Λειτουργική Επικοινωνία 22/24 91,6% 

Μνήμη και Κατανόηση 37/40 92,5% 

Αποδοχή Κοινωνικών 

Συμβάσεων 

31/36 86,1% 

Θετική Αλληλεπίδραση 45/68 66,2% 

 

 

 

 Σύμφωνα με την Κλίμακα Σχολικής Λειτουργικής Αξιολόγησης και τον πίνακα 

1, το χαμηλότερο σκορ σημειώνεται στη θετική αλληλεπίδραση (66,2%). Η θετική 

αλληλεπίδραση αφορά σε δεξιότητες που σχετίζονται με την ικανότητα του ατόμου να 

μπορεί να αλληλεπιδρά με κατάλληλο τρόπο με τους ενήλικες αλλά και συνομηλίκους 

του, να είναι ικανό να περιμένει τη σειρά του σε ένα παιχνίδι ή εργασία ή συζήτηση, να 

προσέχει τους συνομιλητές του όταν μιλούν, να ξεκινά σωστά τη συζήτηση και να τη 

διατηρεί για αρκετή ώρα, να προτείνει ενδιαφέροντα θέματα και να συμμετέχει με τις 

απόψεις του. Στους υπόλοιπους τομείς, όπως η λειτουργική επικοινωνία (91,6%) και η 

αποδοχή κοινωνικών συμβάσεων (86,1%), η Μιχαέλα συγκέντρωσε ικανοποιητική 

βαθμολογία.  

 Αξιοσημείωτη είναι η βαθμολογία της στον τομέα της μνήμης και της 

κατανόησης όπου η Μιχαέλα σημείωσε υψηλό ποσοστό 92,5%, κάτι που μπορεί να 

αξιοποιηθεί στη διενέργεια της έρευνας. Το υψηλό σκορ της Μιχαέλας στις δεξιότητες 

της μνήμης και κατανόησης συμβάλλει στην καλύτερη και ευκολότερη κατανόηση και 
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συμπλήρωση της σύνθετης φόρμας Countoon, καθώς οι δεξιότητες μνήμης και 

κατανόησης σχετίζονται με την κατανόηση οδηγιών, να θυμάται τη χρήση και τη θέση 

των υλικών, τις διαδικασίες, τους κανόνες παιχνιδιών και να προσανατολίζεται σε 

ποικίλους χώρους.  

 Με βάση τα αποτελέσματα της Κλίμακας Σχολικής Λειτουργικής Αξιολόγησης 

η Μιχαέλα αντιμετωπίζει δυσκολίες κυρίως στον τομέα της θετικής αλληλεπίδρασης. 

Επομένως, θεωρήθηκε πως ένα πρόγραμμα παρέμβασης που στόχο του θα έχει την 

αυτορρύθμιση των δεξιοτήτων συνομιλίας της συμμετέχουσας θα βοηθούσε στην 

αντιμετώπιση των δυσκολιών σε αυτόν τον τομέα.  

 Αφού ορίστηκε ο τομέας στον οποίο θα εστίαζε η παρέμβαση της 

αυτορρύθμισης, ακολούθησε μία εβδομάδα κατά την οποία η ερευνήτρια με οδηγό την 

Κλίμακα Σχολικής Λειτουργικής Αξιολόγησης παρακολουθούσε τη Μιχαέλα για να 

εντοπίσει με ακρίβεια σε ποιες συμπεριφορές του τομέα της θετικής αλληλεπίδρασης 

ήταν απαραίτητο να εφαρμοστούν οι στρατηγικές αυτορρύθμισης. Ωστόσο, η Κλίμακα 

Σχολικής Λειτουργικής Αξιολόγησης δεν περιελάμβανε κάποιες από τις συμπεριφορές. 

Η ερευνήτρια παρακολουθούσε και κατέγραφε τις ανεπιθύμητες συμπεριφορές που 

εκδήλωνε η συμμετέχουσα αντί της επιθυμητής συμπεριφοράς, με σκοπό την ακριβή 

σχεδίαση της φόρμας Countoon όπου αναπαρίσταται η επιθυμητή και ανεπιθύμητη 

εκδήλωση της ίδιας συμπεριφοράς (Διάγραμμα 1).   
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Διάγραμμα 1  

Άμεση παρατήρηση κατά την αρχική αξιολόγηση 

 

 

 

  

 Η ερευνήτρια εντόπισε τη συχνότητα που ήταν αναγκαία από τη Μιχαέλα να 

παρουσιάσει την καθεμιά συμπεριφορά στο πλαίσιο της συνομιλίας και σύμφωνα με 

αυτή σχεδίασε τις καρτέλες Countoons. Η Μιχαέλα, γνωρίζοντας τον αριθμό των 

θετικών συμπεριφορών που ήταν απαραίτητο να εκδηλώσει, καθώς και το μέγιστο 

αριθμό αρνητικών συμπεριφορών, μπορούσε να επιβραβεύει η ίδια τον εαυτό της 

ανταποκρινόμενη στον απαραίτητο αριθμό των επιθυμητών και των ανεπιθύμητων 

συμπεριφορών. 
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3.2. Επιλογή συμπεριφορών – στόχων 

 Για τον καθορισμό των στοχευμένων συμπεριφορών στις οποίες θα στόχευε 

άμεσα το πρόγραμμα παρέμβασης της αυτορρύθμισης χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία 

που συγκεντρώθηκαν από την αρχική αξιολόγηση και την άμεση παρατήρηση. 

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο για να επιλεγούν οι στοχευμένες συμπεριφορές 

διαδραμάτισε η δυνατότητα σύνδεσης των στοχευμένων επιθυμητών συμπεριφορών με 

τις αντίστοιχές τους μη επιθυμητές και απαιτούνταν να είναι εφικτή η εικονική 

απεικόνισή τους με απλό και εύληπτο τρόπο στα πλαίσια Countoon.    

 Έχοντας λάβει υπόψη τις προηγούμενες προϋποθέσεις, συλλέχθηκαν οι 

συμπεριφορές που ήταν επιθυμητές για τη συνομιλία και καθιστούσαν δυνατή την 

απεικόνισή τους στη φόρμα αυτοκαταγραφής Countoon. Παρουσιάζονται, λοιπόν, 

παρακάτω οι συμπεριφορές που επιλέχθηκαν από την ερευνήτρια, με σκοπό την 

ανάπτυξη και προαγωγή τους από τη Μιχαέλα: 

 

 

 

1) Να κοιτά στα μάτια την καθηγήτρια, όταν συνομιλεί μαζί της. 

2) Να ξεκινά σωστά τη συζήτηση. 

3) Να ακούει προσεκτικά, όταν μιλά η καθηγήτρια. 

4) Να συζητά για 5 λεπτά. 

5) Να προτείνει ενδιαφέροντα θέματα. 

6) Να μιλά ήρεμα και χαμηλόφωνα, όταν διαφωνεί με την καθηγήτρια. 

7) Να τελειώνει σωστά τη συζήτηση. 
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  Παρακάτω παρατίθενται οι δύο διαφορετικές μορφές εκδήλωσης της καθεμιάς 

συμπεριφοράς σύμφωνα με τις οποίες σχεδιάστηκαν οι φόρμες αυτοκαταγραφής 

Countoon. Στην πρώτη στήλη αναπαριστάνεται η θετική μορφή της εκδήλωσης και στη 

δεύτερη η αντίστοιχη αρνητική της την οποία η Μιχαέλα πρέπει να προσπαθήσει να 

αποφεύγει, με σκοπό να εμφανίσει τη θετική (Πίνακας 3).   

 

 

 

Πίνακας 3 

 Ορισμός επιθυμητής και ανεπιθύμητης εκδήλωσης της συμπεριφοράς 

 

 

Επιθυμητή εκδήλωση  

συμπεριφοράς 

Ανεπιθύμητη εκδήλωση 

συμπεριφοράς 

Ξεκινώ σωστά τη συζήτηση. Ξεκινώ τη συζήτηση δίνοντας μια 

ζωγραφιά μου. 

Κοιτώ στα μάτια την καθηγήτρια, όταν 

συνομιλώ μαζί της. 

Στρέφω το βλέμμα μου προς τα κάτω, 

όταν συνομιλώ με την καθηγήτρια. 

Ακούω προσεκτικά, όταν μιλά η 

καθηγήτρια. 

Όταν μιλά η καθηγήτρια, ζωγραφίζω. 

Συζητώ για 5 λεπτά. Συζητώ για 2 λεπτά. 

Προτείνω ενδιαφέροντα θέματα. Μιλώ για την οικογένειά μου. 

Μιλώ ήρεμα και χαμηλόφωνα, όταν 

διαφωνώ με την καθηγήτρια. 

Μιλώ δυνατά, όταν διαφωνώ στη 

συνομιλία με την καθηγήτρια. 

Τελειώνω σωστά τη συζήτηση. Λέω μόνο ‘’γεια’’. 
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 Οι δύο αντίθετες εκδηλώσεις της καθεμιάς συμπεριφοράς που αναπαριστάνονται 

στον πίνακα 2 χρησίμευσαν για να σχεδιαστούν οι φόρμες αυτοκαταγραφής Countoon, 

όπου στο πρώτο και τρίτο πλαίσιο παρουσιάζεται η επιθυμητή συμπεριφορά, ενώ στο 

δεύτερο η ανεπιθύμητη. Παρακάτω παρατίθεται ένα παράδειγμα της φόρμας 

αυτοκαταγραφής Countoon (Εικόνα 5). 

 Τέλος, η ερευνήτρια, αφού ολοκλήρωσε τον καθορισμό των στοχευμένων 

συμπεριφορών και τη διασαφήνιση των επιθυμητών εκδηλώσεών τους και μη, μετέβη 

στο στάδιο της διαμορφωτικής αξιολόγησης που είχε διάρκεια έξι εβδομάδες. 
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Εικόνα 5 

Παράδειγμα φόρμας αυτοκαταγραφής Countoon που στοχεύει στη δεξιότητα  

«Συζητώ για 5 λεπτά με την καθηγήτρια». 

 

 Οι βαθμοί μου 

 

  

 Τι κάνω  

Συζητώ για 5 

λεπτά με την 

καθηγήτρια. 

 

 

Συζητώ για 2 

λεπτά με την 

καθηγήτρια. 

 

 

Συζητώ για 5 λεπτά 

με την καθηγήτρια. 

 

 

Μπορώ να χρωματίσω 

με τους μαρκαδόρους 

την αγαπημένη μου 

γάτα. 

 

 
Τι κάνω, όταν συνομιλώ με την κ. 

Νικολέττα; 
Oι βαθμοί που 

μάζεψα 
Τι θα κερδίσω; 

 
 
 
 
 

 Οι βαθμοί μου 
 

 
 

 

 

 

 

18:00- 

18:05 

18:00- 

18:05 

18:00- 

18:02 
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3.3. Διαμορφωτική αξιολόγηση - παρέμβαση  

 Στο στάδιο της διαμορφωτικής αξιολόγησης εφαρμόστηκε το πρόγραμμα 

παρέμβασης των στρατηγικών αυτορρύθμισης. Στο πρώτο μέρος, διάρκειας τεσσάρων 

εβδομάδων, εφαρμόστηκε η φόρμα αυτοκαταγραφής Countoon, αφότου η Μιχαέλα είχε 

εκπαιδευτεί ως προς τη χρήση της.  Έπειτα, στο δεύτερο μέρος, διάρκειας δύο 

εβδομάδων, η Μιχαέλα διδάχθηκε τη συμπλήρωση της λίστας αυτοκαταγραφής που 

διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις προτιμήσεις της. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος 

παρέμβασης η ερευνήτρια παρακολουθούσε την επίδοση της Μιχαέλας και κατέγραφε 

την εξέλιξη της παρέμβασης.   

  

Α΄ Στάδιο – Εφαρμογή της φόρμας αυτοκαταγραφής Countoon: 

 Αρχικά, η ερευνήτρια παρουσίασε τη φόρμα αυτοκαταγραφής Countoon και 

διευκρίνισε στη Μιχαέλα πώς να τη χρησιμοποιεί. Μετά την κατάκτηση των επιμέρους 

δεξιοτήτων στις οποίες στόχευαν οι φόρμες αυτοκαταγραφής Countoon,  η ερευνήτρια 

στο δεύτερο στάδιο της διαμορφωτικής αξιολόγησης εισήγαγε τη λίστα 

αυτοπαρακολούθησης όπου προστέθηκαν όλες οι δεξιότητες στο σύνολό τους και η 

Μιχαέλα θα κύκλωνε το Ν (Ναι) ή το Ο (Όχι). 

 Ξεκινώντας τη διαδικασία η ερευνήτρια παρουσίαζε στη Μιχαέλα τη φόρμα 

αυτοκαταγραφής Countoon και της διευκρίνιζε τι απεικόνιζε το κάθε ένα πλαίσιο 

ξεχωριστά και τη χρονική στιγμή συμπλήρωσης του πλαισίου. Έπειτα καθοριζόταν από 

την ερευνήτρια η συμπεριφορά-στόχος και δίδασκε στη Μιχαέλα μέσω της άμεσης 

διδασκαλίας, της μίμησης προτύπου, του παιχνιδιού ρόλων, της διορθωτικής 

ανατροφοδότησης, της καθοδηγούμενης πρακτικής και της παροχής κινήτρων, ώστε να 

μπορεί να διακρίνει την επιθυμητή συμπεριφορά από την ανεπιθύμητη.  
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 Αφότου η Μιχαέλα εκπαιδεύτηκε ως προς την ορθή δραστηριότητα και τη 

συμπλήρωση της φόρμας αυτοκαταγραφής Countoon, ξεκίνησε μόνη της τη 

συμπλήρωση της καθεμιάς φόρμας. Η ερευνήτρια της υπενθύμιζε τι πρέπει να κάνει 

αλλά και τα κίνητρα, για να μπορέσει να ολοκληρώσει τη δραστηριότητα. Όταν η 

Μιχαέλα έφερνε εις πέρας τη δραστηριότητα, η ερευνήτρια την επιβράβευε και λεκτικά, 

ενώ όταν έκανε κάποιο λάθος, η ερευνήτρια προχωρούσε σε διορθωτική 

ανατροφοδότηση κάνοντας θετικά σχόλια και βάσει της καθοδηγούμενης πρακτικής 

συμπλήρωνε η ερευνήτρια τη φόρμα και εξηγούσε στη Μιχαέλα με κατανοητό τρόπο τις 

ενέργειές της.  Η ερευνήτρια, για να επιβεβαιωθεί ότι η Μιχαέλα έχει κατανοήσει να 

ξεχωρίζει την επιθυμητή από τη μη επιθυμητή συμπεριφορά, όρισε ως κριτήριο τη 

δυνατότητα επιτυχούς διάκρισης για 3 συνεχόμενες φορές της συμπεριφοράς που 

εμφανιζόταν. 

 Έπειτα, εισήχθη η φόρμα αυτοκαταγραφής Countoon την οποία στην αρχή 

συμπλήρωνε η ερευνήτρια, όπως προτείνουν οι Daly και Ranalli (2003), ανάλογα με τη 

συμπεριφορά που εμφάνιζε η Μιχαέλα και ύστερα σταδιακά την προέτρεπε λεκτικά να 

τη συμπληρώσει. Έχοντας εντοπίσει μέσω της άμεσης παρατήρησης τη μέση συχνότητα 

εμφάνισης της κατάλληλης συμπεριφοράς και την επιτρεπτή συχνότητα εμφάνισης της 

ακατάλληλης, προστέθηκε στο κάτω πλαίσιο της φόρμας αυτοκαταγραφής Countoon ο 

αριθμός των επιθυμητών συμπεριφορών που ήταν απαραίτητο τουλάχιστον να 

εκδηλώσει η Μιχαέλα αλλά και ο μεγαλύτερος αριθμός ανεπιθύμητων συμπεριφορών 

για να είναι δυνατό να προχωρήσει στην αυτοενίσχυσή της (Πίνακας 4).  

 Η Μιχαέλα, μόλις ανταποκρίθηκε στον απαιτούμενο αριθμό επιθυμητών 

συμπεριφορών, χρωμάτιζε με τους μαρκαδόρους της, κάτι το οποίο της άρεσε πολύ. Αν 

και η Μιχαέλα έτεινε συχνά προς την εμφάνιση της ακατάλληλης συμπεριφοράς, μόλις 
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παρατηρούσε τις φόρμες αυτοκαταγραφής, θυμόταν την κατάλληλη συμπεριφορά και 

αυτορρυθμιζόταν με επιτυχία. Αξιοσημείωτο είναι ότι με το πέρας του χρόνου 

παρατηρήθηκε αύξηση των επιθυμητών εκδηλώσεων συμπεριφοράς και μείωση των 

ανεπιθύμητων. 

 

Πίνακας 4   

Αριθμός εκδήλωσης επιθυμητής και ανεπιθύμητης συμπεριφοράς στην αρχή 

 
 

Συμπεριφορά 

 

 

 

Κοιτά στα 

μάτια την 

καθηγήτρια, 

όταν 

συνομιλεί 

μαζί της. 

Ξεκινά 

σωστά τη 

συζήτηση. 

Ακούει 

προσεκτικά, 

όταν μιλά η 

καθηγήτρια. 

Κάνει 

συζήτηση 

για 5 λεπτά 

με την 

καθηγήτρια. 

Προτείνει 

ενδιαφέροντα 

θέματα. 

Μιλά ήρεμα 

και 

χαμηλόφωνα, 

όταν 

διαφωνεί με 

την 

καθηγήτρια. 

Τελειώνει 

σωστά τη 

συζήτηση. 

Εκδήλωση 

συμπεριφοράς 

Επιθυμητή 8 2 4 2 2 4 2 

Ανεπιθύμητη 4 1 2 1 1 2 1 

Σύνολο 

εκδήλωσης 

της 

συμπεριφοράς 

12 3 6 3 3 6 3 

   

 Η παρέμβαση της αυτορρύθμισης ξεκίνησε με τη στοχευμένη συμπεριφορά που 

αναφέρεται στο να κοιτά στα μάτια η Μιχαέλα την καθηγήτρια, όταν συνομιλεί μαζί 

της, και για την κατάκτησή της απαιτήθηκαν δύο ημέρες. Η ερευνήτρια, καθώς 

εξηγούσε στη Μιχαέλα, συμπλήρωσε και η ίδια μια φόρμα αυτοκαταγραφής 

ακολουθώντας τη στρατηγική μίμησης προτύπου. Ενώ, όμως, η Μιχαέλα συμπλήρωνε 

τη φόρμα αυτοκαταγραφής Countoon, η ερευνήτρια παρατήρησε ότι το παιδί επέλεξε να 

κυκλώσει το χαρούμενο προσωπάκι, αν και δεν είχε εμφανίσει την κατάλληλη 

συμπεριφορά, καθώς μάλλον ανυπομονούσε να χρωματίσει με τους μαρκαδόρους της.  

 Έπειτα, σχετικά με την κατάκτηση των άλλων δύο συμπεριφορών που 

ακολουθούν «να ξεκινώ σωστά τη συζήτηση» και «να ακούω προσεκτικά, όταν μιλά η 

καθηγήτρια» χρειάστηκαν τρεις και δύο ημέρες αντίστοιχα. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι 
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αναγνώριζε η ίδια τη συμπεριφορά της κυρίως ως προς το ότι ζωγράφιζε αντί να ακούει 

προσεκτικά και δήλωνε στην ερευνήτρια ότι δε θα κυκλώσει το χαρούμενο προσωπάκι.  

 Στη συνέχεια η επόμενη συμπεριφορά που αναφέρεται στη συζήτηση για πέντε 

λεπτά χρειάστηκε τρεις ημέρες για να κατακτηθεί. Για την εν λόγω φόρμα 

αυτοκαταγραφής χρησιμοποιήθηκε το ψηφιακό επιτραπέζιο ρολόι που ήταν 

τοποθετημένο πάνω στο γραφείο της και της διευκρίνισε η ερευνήτρια το χρονικό 

διάστημα που απαιτούνταν για τη μεταξύ τους συζήτηση.  

 Για την κατάκτηση της επόμενης στοχευμένης συμπεριφοράς που αφορούσε στο 

να προτείνει η Μιχαέλα ενδιαφέροντα θέματα κατά τη συνομιλία  απαιτήθηκαν 

τέσσερις ημέρες και αποτελούσε τον μεγαλύτερο αριθμό ημερών συγκριτικά με τις 

υπόλοιπες συμπεριφορές. Εδώ χρησιμοποιήθηκε η στρατηγική του παιχνιδιού ρόλων 

μέσω του οποίου η Μιχαέλα έλαβε τον ρόλο της καθηγήτριας και η ερευνήτρια της 

μαθήτριας. Αυτή η εναλλαγή ρόλων βοήθησε πολύ τη Μιχαέλα να κατανοήσει καλά τι 

οφείλει να κάνει αλλά και ταυτόχρονα την ευχαρίστησε ιδιαίτερα. Μάλιστα, αν η 

ερευνήτρια όντας στον ρόλο της μαθήτριας ξεχνούσε να προτείνει κάποιο από τα 

ενδιαφέροντα θέματα, της έκανε παρατήρηση η Μιχαέλα που είχε αναλάβει τον ρόλο 

της καθηγήτριας ή, αν ξεχνούσε να προτείνει κάποιο από τα ενδιαφέροντα θέματα, 

μόλις κοιτούσε τη φόρμα το θυμόταν, ζητούσε συγγνώμη και ήθελε να το αναφέρει 

συμπληρωματικά. 

 Οι τελευταίες δύο δεξιότητες που αναφέρονται στο να μιλά ήρεμα και 

χαμηλόφωνα η Μιχαέλα, όταν διαφωνεί, και να τελειώνει σωστά τη συζήτηση 

χρειάστηκαν από δύο ημέρες για να κατακτηθούν. Παρατηρήθηκε ότι η Μιχαέλα 

αυτορρυθμιζόταν επιτυχώς και πιο συγκεκριμένα στην ανεπιθύμητη συμπεριφορά 

«μιλώ δυνατά, όταν διαφωνώ με την καθηγήτρια». Τέλος, όντας ευχαριστημένη που 
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αυτορρυθμιζόταν με επιτυχία ως προς το ότι τελείωνε σωστά τη συζήτηση, επιβράβευε 

τον εαυτό της λεκτικά και χαιρόταν να μεταφέρει στην ερευνήτρια ότι πλέον και τη 

συζήτηση με τους συμμαθητές της στο σχολικό λεωφορείο την τελείωνε ως εξής 

«πρέπει να φύγω τώρα, θα τα πούμε αύριο». 

 Οι φόρμες αυτοκαταγραφής Countoon άρχισαν να αποσύρονται, αφού 

ολοκληρώθηκαν οι τέσσερις εβδομάδες της παρέμβασης της αυτορρύθμισης, και η 

ερευνήτρια έκρινε αναγκαίο να προχωρήσει στην εισαγωγή μιας λίστας όπου 

εντάσσονταν όλες οι στοχευμένες συμπεριφορές του προγράμματος παρέμβασης 

σχετικά με την εκδήλωση μόνο της θετικής συμπεριφοράς. 

  

Β΄ Στάδιο -  Εφαρμογή της λίστας αυτοκαταγραφής: 

 Οι φόρμες αυτοκαταγραφής Countoon αποσύρθηκαν, λοιπόν, και η ερευνήτρια 

εισήγαγε τη λίστα αυτοκαταγραφής. Στη λίστα αυτοκαταγραφής συμπεριλαμβάνονταν 

όλες ανεξαιρέτως οι δεξιότητες στις οποίες είχε διδαχθεί νωρίτερα η Μιχαέλα να 

αυτορρυθμίζεται υπό τη μορφή ερώτησης «Ξεκίνησα σωστά τη συζήτηση;» και 

αναφορικά με την εμφάνιση μόνο της κατάλληλης συμπεριφοράς (Εικόνα 6). Η 

Μιχαέλα όφειλε, λοιπόν, να κυκλώσει το Ν (ΝΑΙ) ή το Ο (ΟΧΙ) ανάλογα με την 

εκδήλωση ή μη της κατάλληλης συμπεριφοράς το τελευταίο δεκάλεπτο της συνεδρίας, 

για να μπορέσει έπειτα να ευχαριστηθεί το βραβείο της, να χρωματίσει δηλαδή με τους 

μαρκαδόρους της στο βιβλίο ζωγραφικής τα έτοιμα σχέδια με την αγαπημένη της γάτα. 

 Η ερευνήτρια εξήγησε στη Μιχαέλα πώς να χρησιμοποιεί τη λίστα 

αυτοκαταγραφής, καθώς και τον τρόπο συμπλήρωσής της στην αρχή της πρώτης 

εβδομάδας ακολουθώντας τις στρατηγικές που χρησιμοποίησε και για την εκπαίδευσή 

της ως τη χρήση της φόρμας αυτοκαταγραφής Countoon. Στο τέλος της πρώτης 

εβδομάδας η Μιχαέλα όφειλε να εμφανίσει πέντε από τις συνολικά επτά επιθυμητές 
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συμπεριφορές, ενώ τη δεύτερη εβδομάδα έπρεπε να εκδηλώσει έξι φορές την επιθυμητή 

συμπεριφορά. Η ερευνήτρια της είχε γνωστοποιήσει ότι, σε περίπτωση που την 

τελευταία εβδομάδα εμφάνιζε και τις επτά επιθυμητές συμπεριφορές, θα λάμβανε και 

ένα νέο βραβείο που ήταν ένα νέο βιβλίο ζωγραφικής αλλά με πεταλούδες αυτή τη 

φορά, διότι αγαπούσε πολύ τις πεταλούδες.  

 

Εικόνα 6 

Η λίστα αυτοκαταγραφής της Μιχαέλας 

 

 

Σήμερα κατά 

τη συνομιλία 

μας 
Κοίταξα στα μάτια την καθηγήτρια, όταν 

συνομιλούσα μαζί της;  Ν               Ο 
 

 
  

 

 
 

   
 

  
  

 

 
Ξεκίνησα σωστά τη συζήτηση;                    Ν                Ο 

 

    
 

 

Άκουσα προσεκτικά, όταν μιλούσε η 
καθηγήτρια;  Ν                 Ο 

 

   
 

    
 

 

Έκανα συζήτηση για 5 λεπτά με την 

καθηγήτρια; Ν                Ο 
 

    
 

 Πρότεινα ενδιαφέροντα θέματα; Ν                Ο 
 

    
 

 

Μίλησα ήρεμα και χαμηλόφωνα, όταν 
διαφώνησα με την καθηγήτρια;  Ν                 Ο 

 

   
 

 

  
 

Τελείωσα σωστά τη συζήτηση;                       Ν                Ο 

 

 

 

 

  Κερδίζω το βραβείο μου; 
 

Συνολικός αριθμός από ΝΑΙ =………… 
       Ν                  Ο 

 

Αριθμός των ΝΑΙ που πρέπει να κυκλώσω 

=………….  
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 Αφότου ολοκληρώθηκε η εφαρμογή της παρέμβασης αυτορρύθμισης που 

διήρκησε έξι εβδομάδες,  το πρόγραμμα παρέμβασης αποσύρθηκε, για να γίνει έλεγχος 

διατήρησης των στοχευμένων συμπεριφορών μετά το πέρας της παρέμβασης.  

 

3.4. Τελική αξιολόγηση   

 Η τελική αξιολόγηση που διήρκησε μία εβδομάδα διενεργήθηκε, αφού 

ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα παρέμβασης. Ως μέσο συλλογής δεδομένων 

χρησιμοποιήθηκε, όπως και κατά την αρχική αξιολόγηση, η Κλίμακα Σχολικής 

Λειτουργικής Αξιολόγησης και στόχος ήταν η αξιολόγηση διαφοροποίησης στη 

βαθμολόγηση και των άλλων τομέων που ελέγχθηκαν κατά την αρχική αξιολόγηση. Τα 

αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης καταγράφονται παρακάτω (πίνακας 5).  

 

Πίνακας 5 

 Τελική αξιολόγηση Σχολικής Λειτουργικής Αξιολόγησης 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Κατηγορίες δεξιοτήτων Ατομικό σκορ της μαθήτριας 

/ συνολικό σκορ της 

δεξιότητας 

Ποσοστό απόδοσης στις 

συγκεκριμένες δεξιότητες 

Λειτουργική Επικοινωνία 23/24 95,8% 

Μνήμη και Κατανόηση 38/40 95% 

Αποδοχή Κοινωνικών 

Συμβάσεων 

33/36 91,7% 

Θετική Αλληλεπίδραση 59/68 86,8% 

 

 Για να καταστεί δυνατή η σύγκριση των αποτελεσμάτων της τελικής και της 

αρχικής αξιολόγησης, διαμορφώθηκε ένα διάγραμμα όπου αναπαριστώνται τα 

αποτελέσματα των αξιολογήσεων (Διάγραμμα 2). Σύμφωνα με το διάγραμμα 2 
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συμπεραίνουμε ότι η επίδοση της Μιχαέλας βελτιώθηκε σε όλους τους τομείς, τη 

λειτουργική επικοινωνία,  τη μνήμη και κατανόηση, την αποδοχή κοινωνικών 

συμβάσεων και τη θετική αλληλεπίδραση. Το ποσοστό βελτίωσης για την αποδοχή 

κοινωνικών συμβάσεων είναι αρκετά καλό αλλά κυρίως στη θετική αλληλεπίδραση  

που στόχευε η παρέμβαση είναι πολύ σημαντικό (από 66,2 % στο 86,8%). Επίσης, δεν 

παρατηρήθηκε να μειώθηκε η επίδοση της Μιχαέλας στους τομείς που αξιολογήθηκαν 

και ο μέσος όρος που διαφοροποιεί την τελική από την αρχική αξιολόγηση αγγίζει τις 

οχτώ μονάδες. 

 

Διάγραμμα 1 

Σύγκριση αποτελεσμάτων αρχικής και τελικής αξιολόγησης με την Κλίμακα Σχολικής 

Λειτουργικής Αξιολόγησης 
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Στη συνέχεια, η τελική αξιολόγηση στόχευε στον έλεγχο διατήρησης των 

συμπεριφορών στόχων του προγράμματος αυτορρύθμισης μετά την απόσυρση των 

καρτελών αυτοκαταγραφής. Τη μία εβδομάδα που διήρκησε η τελική αξιολόγηση (6 

ημέρες) η ερευνήτρια παρατηρούσε τη Μιχαέλα και κατέγραφε τον αριθμό των 

επιθυμητών αλλά και ανεπιθύμητων συμπεριφορών που εμφάνιζε (Διάγραμμα 2). 

 

Διάγραμμα 2 

Άμεση παρατήρηση κατά την τελική αξιολόγηση 

 

 

 

 Τα συγκριτικά αποτελέσματα της άμεσης παρατήρησης κατά την αρχική και 

τελική αξιολόγηση ως προς την επιθυμητή συμπεριφορά παρουσιάζονται στο 

διάγραμμα 3. Σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα, υπάρχει σημαντική βελτίωση της 

επιθυμητής συμπεριφοράς στο σύνολό της. 
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Διάγραμμα 3 

Σύγκριση αποτελεσμάτων άμεσης παρατήρησης κατά την αρχική και τελική 

αξιολόγηση  ως προς την επιθυμητή συμπεριφορά. 

 

 

 

 

 

 Τα αποτελέσματα εφαρμογής του συγκεκριμένου προγράμματος αυτορρύθμισης 

κατέδειξαν αύξηση του αριθμού των επιθυμητών συμπεριφορών και επιβεβαιώνουν τα 

αποτελέσματα προγενέστερων ερευνών. 

 

 

3.5. Έλεγχος Κοινωνικής Εγκυρότητας 

 Με βάση την αξιολόγηση της κοινωνικής εγκυρότητας συμπεραίνεται ότι οι 

γονείς και ο ειδικός παιδαγωγός της Μιχαέλας έμειναν ιδιαίτερα ευχαριστημένοι από 

την υλοποίηση του προγράμματος αυτορρύθμισης. Τα αποτελέσματα της παρέμβασης 

είναι επιτυχημένα και ενθαρρυντικά, αφού η Μιχαέλα παρουσίασε μεγάλη βελτίωση 
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στη συμπεριφορά της. Θετική υπήρξε η ανατροφοδότηση που λήφθηκε από τους γονείς 

και τον ειδικό παιδαγωγό του παιδιού κατόπιν των ερωτήσεων που τους υποβλήθηκαν 

από την ερευνήτρια. Αναφέρουν, λοιπόν, ότι τα αποτελέσματα της παρέμβασης ήταν 

ορατά στη Μιχαέλα, καθώς το πρόγραμμα αυτορρύθμισης συνέβαλε στον έλεγχο της 

συμπεριφοράς της κατά τη διάρκεια της συνομιλίας. Επίσης, είναι ικανοποιημένοι από 

τη συνολική εικόνα και τη βελτίωση που παρουσιάζει σε καθημερινή βάση η 

επικοινωνία τους με τη Μιχαέλα. Αξίζει να σημειωθεί πως οι γονείς της θα επιθυμούσαν 

να παρατηρήσουν τη διατήρηση στον χρόνο και τη γενίκευση των συμπεριφορών και σε 

άλλα ποικίλα πλαίσια. Επίσης, το σύνολο των ερωτηθέντων επιθυμούν να συνεχιστεί το 

πρόγραμμα αυτορρύθμισης και θα το πρότειναν ανεπιφύλακτα και σε άλλους γονείς και 

εκπαιδευτικούς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 

4.1. Σχολιασμός αποτελεσμάτων της έρευνας και σύγκρισή τους με αποτελέσματα 

παρόμοιων ερευνών 

 Στην παρούσα ποιοτική έρευνα σκοπός είναι να περιγραφεί η διαδικασία που 

ακολουθείται κατά την εφαρμογή ενός προγράμματος παρέμβασης όπου η ερευνήτρια 

χρησιμοποιεί στρατηγικές αυτορρύθμισης που στοχεύουν στη βελτίωση των δεξιοτήτων 

συνομιλίας ενός παιδιού με μέτρια νοητική αναπηρία. Οι επιμέρους σκοποί της έρευνας 

ήταν να διαπιστωθεί αν όντως η διδασκαλία στρατηγικών αυτορρύθμισης συσχετίζεται 

με την απόκτηση των κοινωνικών δεξιοτήτων και συγκεκριμένα των δεξιοτήτων 

συνομιλίας και αν θα αυξηθεί ο αριθμός εκδήλωσης των επιθυμητών δεξιοτήτων 

συνομιλίας με τη χρήση στρατηγικών αυτορρύθμισης, αν ενισχυθεί η συνολική εικόνα 

της Μιχαέλας μέσω της υλοποίησης του προγράμματος αυτορρύθμισης που έχει ως 

στόχο συγκεκριμένες συμπεριφορές και τα στοιχεία που συνδράμουν στη μείωση 

εκδήλωσης των ανεπιθύμητων συμπεριφορών. Επίσης, για την ποιοτική αξιολόγηση του 

προγράμματος αυτορρύθμισης πραγματοποιείται έλεγχος κοινωνικής εγκυρότητας με 

ερωτήσεις που τίθενται στους γονείς και τον ειδικό παιδαγωγό της Μιχαέλας, ώστε να 

αξιολογηθεί η επίτευξη των στόχων της έρευνας, η αποτελεσματικότητα και η 

χρησιμότητα του προγράμματος αυτορρύθμισης. 

 Οι μαθητές μέσα από τη διαδικασία της αυτορρύθμισης κινητοποιούνται και 

διατηρούν συναισθήματα, συμπεριφορές, γνώσεις και κατευθύνονται στην επίτευξη των 

στόχων τους (Ζimmerman, 2002). Σε αντίθεση με την αποτελεσματικότητα που 

καταδεικνύουν οι στρατηγικές αυτορρύθμισης, δε συναντάται στη βιβλιογραφία μεγάλο 

πλήθος ερευνών που να εστιάζουν στη διεξοδική περιγραφή των σταδίων διδασκαλίας 
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των στρατηγικών αυτορρύθμισης, ώστε να καταστεί εφικτή η έμπρακτη εφαρμογή τους 

από άλλους ερευνητές ή εκπαιδευτικούς.  

 Η συγκεκριμένη ερευνητική εργασία παρουσίασε διεξοδικά την υλοποίηση ενός 

προγράμματος αυτορρύθμισης και συγκεκριμένα με στρατηγικές αυτοπαρακολούθησης. 

Περιγράφονται συνολικά τα στάδια του προγράμματος συμπεριλαμβανομένης της 

αρχικής αξιολόγησης της Μιχαέλας, της εφαρμογής της παρέμβασης και της τελικής 

αξιολόγησης. Κατά την αρχική αξιολόγηση με την Κλίμακα Σχολικής Λειτουργικής 

Αξιολόγησης διερευνώνται οι τομείς στους οποίους θα επικεντρωθεί η παρέμβαση και 

μέσω της άμεσης παρατήρησης εντοπίζονται οι συμπεριφορές στις οποίες στοχεύει το 

πρόγραμμα αυτορρύθμισης. Έπειτα, αναφέρεται με πληρότητα ο σχεδιασμός των 

καρτελών αυτοκαταγραφής, με σκοπό τον μελλοντικό σχεδιασμό τους από άλλους 

ερευνητές και εκπαιδευτικούς, και καταγράφεται όλη η εξέλιξη της έρευνας, καθώς και 

των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που παρουσίασε η Μιχαέλα κατά την εφαρμογή της 

παρέμβασης. Τέλος, περιγράφεται η εφαρμογή της τελικής αξιολόγησης με το εργαλείο 

της Σχολικής Λειτουργικής Αξιολόγησης και της άμεσης παρατήρησης στις δεξιότητες 

συνομιλίας της Μιχαέλας.  

 Στόχος του πρώτου ερωτήματος προς διερεύνηση στην παρούσα έρευνα ήταν να 

εντοπιστεί αν η διδασκαλία των στρατηγικών αυτορρύθμισης βοηθά στην ενίσχυση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων και αν διαπιστώνεται αύξηση του βαθμού εκδήλωσης των 

κατάλληλων συμπεριφορών τις οποίες είχε ως στόχο η παρέμβαση αυτορρύθμισης. Οι 

κοινωνικές δεξιότητες συμβάλλουν στην ανάπτυξη και διατήρηση ενός πλήθους 

συμπεριφορών, όπως η έναρξη, η διατήρηση και λήξη μιας συνομιλίας, που οδηγούν 

στην ενίσχυση του αυτοπροσδιορισμού, γεγονός που αποδεικνύεται και σε έρευνα που 

στόχευε στην ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων συνομιλίας και μείωση των 
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ακατάλληλων εκδηλώσεων από τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προς 

τους συνομηλίκους τους τυπικής ανάπτυξης στη μέση εκπαίδευση εφαρμόζοντας 

παράλληλα στρατηγικές αυτοπαρακολούθησης και αυτοδιδασκαλίας (Morrison et. al., 

2001). Επίσης, κοινωνικές δεξιότητες, όπως η ανάληψη πρωτοβουλίας για συνομιλία 

και διατήρησή της αλλά και συνολικά οι επικοινωνιακές δεξιότητες, αποτελούν 

δεξιότητες που συμπίπτουν με αυτές του αυτοπροσδιορισμού (Kolb & Hanley-Maxwell, 

2003). Επιπρόσθετα, η χρήση της στρατηγικής της αυτοδιδασκαλίας σε άτομα με μέτρια 

νοητική αναπηρία ενίσχυσε τη δεξιότητα συνομιλίας (Hughes, Harmer, Killian, & 

Niarhos, 1995∙Hughes, Killian, & Fischer, 1996). 

  Όπως αναφέρουν οι Frea και Hughes (1997), η αυτοενίσχυση συνδυαστικά με 

την αυτοπαρακολούθηση προώθησε τη χρήση κατάλληλων επικοινωνιακών δεξιοτήτων 

σε δύο μαθητές με μέτρια προς σοβαρή νοητική αναπηρία. Πρόγραμμα αυτορρύθμισης 

που αναπτύχθηκε για μαθητές με νοητική αναπηρία κατά τη διάρκεια του οποίου οι 

μαθητές αυτοπαρακολουθούνταν ως προς στις στοχευμένες συμπεριφορές μέσα από 

κάρτες με εικόνες και λίστες ελέγχου κατέδειξε αύξηση των δεξιοτήτων ακρόασης. 

Tέλος, υποστηρίζεται ερευνητικά η αποτελεσματικότητα της αυτοενίσχυσης στη 

διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων (Wehmeyer & Sands, 1998) και ότι η 

αυτοαξιολόγηση συμβάλλει και στη γενίκευση των κοινωνικών δεξιοτήτων (Misra, 

1992). Οι ανωτέρω έρευνες συμφωνούν με την έκβαση της τελικής αξιολόγησης της 

Μιχαέλας μέσω της Κλίμακας Σχολικής Λειτουργικής Αξιολόγησης, καθώς 

παρατηρήθηκε ότι η διδασκαλία στρατηγικών αυτορρύθμισης συνέβαλε στην προώθηση 

των κοινωνικών δεξιοτήτων και συγκεκριμένα των δεξιοτήτων συνομιλίας. 

 Στη συνέχεια, βάσει των αποτελεσμάτων της τελικής αξιολόγησης, 

διαπιστώθηκε αύξηση της εκδήλωσης των κατάλληλων στοχευμένων συμπεριφορών. 
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Με τα αποτελέσματα αυτά είναι σύμφωνες και έρευνες που διενεργήθηκαν σχετικά την 

αποτελεσματικότητα των στρατηγικών αυτορρύθμισης σε άτομα με νοητική αναπηρία. 

Σύμφωνα με τους Gumpel και Shlomit (2000), αν οι μαθητές εκπαιδευτούν με τον 

κατάλληλο τρόπο ως προς την αυτοπαρακολούθηση, είναι δυνατό να επιδείξουν 

βελτίωση στις κοινωνικές-συμπεριφορικές δεξιότητες. Χαρακτηριστική είναι η 

βελτίωση της προσοχής της Μιχαέλας, όταν συνομιλούσε με την ερευνήτρια, γεγονός 

που υποστηρίζεται και ερευνητικά (McDougall, 1998). Η αύξηση του χρονικού 

διαστήματος της συνομιλίας που παρατηρήθηκε με τη χρήση στρατηγικών 

αυτοκαταγραφής επιβεβαιώνεται και από την έρευνα των Brownell, Colletti, Ersner-

Hershfield, Hershfield & Wilson (1977). 

 Επίσης, η εφαρμογή στρατηγικών αυτοπαρατήρησης και της αυτοαξιολόγησης 

σε άτομα με ήπια και μέτρια νοητική αναπηρία συνέβαλε στην καλύτερη ποιότητα της 

συνομιλίας τους, καθώς προέβαιναν οι ίδιοι σε διορθώσεις κατά την εξέλιξή της 

(Δημητριάδου, 2008). Αξίζει να αναφερθεί ότι η φόρμα αυτοκαταγραφής Countoon 

βοήθησε πολύ τη Μιχαέλα και λειτουργούσε ως υπενθύμιση της κατάλληλης 

συμπεριφοράς της, κάθε φορά που ξεκινούσε να εμφανίζει την ακατάλληλη 

συμπεριφορά.  

 Το δεύτερο διερευνητικό ερώτημα αναφέρεται στις στρατηγικές αυτορρύθμισης 

που βελτιώνουν την εικόνα της Μιχαέλας στο σύνολό της. Σύμφωνα με τις έρευνες, τα 

άτομα με μέτρια νοητική αναπηρία μέσω της εκπαίδευσής τους σε τεχνικές 

αυτοπαρακίνησης, αυτοπαρακολούθησης και αυτοαξιολόγησης είναι δυνατό να 

αναπτυχθούν κοινωνικά, λειτουργικά και γνωστικά, διότι, και στην περίπτωση που 

μπορεί να έχουν τις απαραίτητες ικανότητες, δεν αποδίδουν καλύτερα, επειδή 

εξαρτώνται από εξωτερικά και όχι εσωτερικά κίνητρα (Ferretti et al., 1993). Επιπλέον, 
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υποστηρίζεται ότι μέσω της αυτοπαρακολούθησης ενισχύεται η απόδοση των μαθητών 

σε ακαδημαϊκές δεξιότητες, όπως η ανάγνωση, η κατανόηση, τα μαθηματικά  (Schunk, 

1981·McDougall, 1998), καθώς επίσης και στη γραφή (Moxley, Lutz, Ahlborn, Boley, 

& Armstrong, 1995). Bέβαια, στην παρούσα έρευνα δεν εντοπίστηκε μεταβολή στον 

ακαδημαϊκό τομέα. 

 H γενικότερη, όμως, βελτίωση της εικόνας του παιδιού που παρουσιάζεται στη 

συγκεκριμένη έρευνα επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα προγενέστερων ερευνών. Μόλις 

ολοκληρώθηκε η τελική αξιολόγηση με το εργαλείο της Σχολικής Λειτουργικής 

Αξιολόγησης, διαφάνηκε η συνολική προαγωγή της εικόνας της Μιχαέλας μέσω της 

στρατηγικής της αυτοπαρακολούθησης, γεγονός που αποτελεί σπουδαίο εύρημα στην 

παρούσα εργασία. Η Μιχαέλα βελτιώθηκε όχι μόνο στον τομέα που είχε ως στόχο το 

πρόγραμμα αυτορρύθμισης, τη θετική αλληλεπίδραση, με σημαντικό ποσοστό 

βελτίωσης, από 66,2 % σε 86,8 %, αλλά ταυτόχρονα και στους άλλους τρεις τομείς που 

πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση, γεγονός που αποδεικνύει πως με την εφαρμογή ενός 

προγράμματος αυτορρύθμισης που έχει ως στόχο συγκεκριμένες συμπεριφορές μπορεί 

να επέλθει βελτίωση της συνολικής εικόνας του εκπαιδευόμενου.  

 Πιο συγκεκριμένα, στον τομέα της αποδοχής κοινωνικών συμβάσεων 

βελτιώθηκε επίσης αρκετά κατά 5,6% (από 86,10% σε 91,7%), στον τομέα της 

λειτουργικής επικοινωνίας κατά 4,2% (από 91,6% σε 95,8%) και στον τομέα της 

μνήμης ενισχύθηκε κατά 2,5% (από 92,5% σε 95%). Η ενίσχυση της Μιχαέλας στο 

σύνολο των τομέων της αξιολόγησης υπογραμμίζει τη σημασία εφαρμογής των 

στρατηγικών αυτορρύθμισης σε άτομα με νοητική αναπηρία. Η εκπαίδευσή της σε μια 

αυτοκατευθυνόμενη συμπεριφορά τη βοηθά αφενός στη μαθησιακή διαδικασία 

λαμβάνοντας έναν πιο ενεργό ρόλο και αφετέρου στη διαχείριση της καθημερινότητάς 



 
 

75 

 

της βελτιώνοντας την ποιότητα της επικοινωνίας και αλληλεπίδρασής της με τους γύρω 

της. Άλλωστε, για να γίνει ένας μαθητής αυτοπροσδιοριζόμενος ενήλικας, θα πρέπει 

κατά τη σχολική φοίτηση να μάθει να ελέγχει τη συμπεριφορά και τις επιλογές του 

(Martin & Marshall, 1996). Επίσης, σύμφωνα και με τα ερευνητικά αποτελέσματα, η 

εκπαίδευση των ατόμων με μέτρια νοητική αναπηρία σε αυτοπροσδιοριζόμενες 

συμπεριφορές ενισχύει θετικά τη μετάβαση και ενηλικίωσή τους, καθώς παρατηρείται 

εξέλιξη σε ποικίλους τομείς, όπως στις μεταλυκειακές σπουδές, την κοινωνική 

συμμετοχή, την επαγγελματική απασχόληση και τις συνθήκες διαβίωσης (Wehmeyer & 

Schwartz, 1997· Wehmeyer & Schalock, 2001· Mason, Field & Sawilowsky, 2004). 

Τέλος, σε άλλη έρευνα παρατηρήθηκε ότι μέσω των στρατηγικών 

αυτοπαρακολούθησης, αυτοδιδασκαλίας και αυτοενίσχυσης δύο άτομα με νοητική 

αναπηρία παρουσίασαν αύξηση στο επίπεδο της παραγωγικότητάς τους (Christian & 

Poling, 1997). 

 Το τρίτο και τελευταίο ερώτημα αναφέρεται στα στοιχεία που συνδράμουν στη 

μειωμένη εκδήλωση των ακατάλληλων συμπεριφορών. Οι στρατηγικές αυτορρύθμισης 

συμβάλλουν στη µείωση των προκλητικών συμπεριφορών και οι µαθητές μέσω του 

έλεγχου των συμπεριφορών και της ζωής τους οδηγούνται στην ανεξαρτησία, την 

επάρκεια και την αποδοχή από τους άλλους (Agran, Blanchard, Wehmeyer & Hughes, 

2001). Βάσει των ερευνών έχει διαπιστωθεί πως μειώνεται η εμφάνιση της επιθετικής 

συμπεριφοράς με τη χρήσης της στρατηγικής της αυτοπαρακολούθησης (Gumpel & 

Shlomit, 2000). Παράλληλα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε, βιντεοσκοπώντας τις 

ανεπιθύμητες συμπεριφορές ατόμων με μέτρια νοητική αναπηρία και εφαρμόζοντας τις 

στρατηγικές αυτορρύθμισης, όπως αυτοπαρακολούθηση, αυτοαξιολόγηση και 

αυτοενίσχυση, σημειώθηκε ελάττωση των ανεπιθύμητων συμπεριφορών Embergts 
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(2000). Σε άλλη έρευνα που εφαρμόστηκαν οι στρατηγικές αυτορρύθμισης 

παρατηρήθηκε μείωση των αρνητικών εκδηλώσεων ενός δωδεκάχρονου μαθητή με 

νοητική αναπηρία ως προς την έκφραση υποτιμητικών εκφράσεων προς τον ίδιο ή τους 

άλλους (Martella, Leonard, Marchard-Martella & Agran 1993). Τέλος, σε έρευνα κατά 

την οποία εφαρμόστηκε ένα πρόγραμμα αυτορρύθμισης με στρατηγικές 

αυτοπαρακολούθησης διαπιστώθηκε μείωση των αντικοινωνικών συμπεριφορών σε 

μαθητές με νοητική αναπηρία (Gumbel & Shlomit, 2000). 

  Όσον αφορά στη Μιχαέλα, μέσω της άμεσης παρατήρησης που 

πραγματοποιήθηκε κατά την αρχική και τελική αξιολόγηση, διαπιστώνεται ότι 

μειώθηκαν οι εκδηλώσεις ανεπιθύμητης συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια της 

συνομιλίας. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν σημαντικά αφενός οι καρτέλες 

αυτοκαταγραφής οι οποίες τη βοήθησαν να καταγράψει τη συμπεριφορά της και να τη 

βελτιώσει μέσω της κατάλληλης συμπεριφοράς που απεικονίζονταν στην καρτέλα 

Countoon έναντι της ακατάλληλης και αφετέρου το βραβείο που ανυπομονούσε να 

κερδίσει. Η αμοιβή που θα λάμβανε την κινητοποιούσε να εμφανίσει τη θετική 

συμπεριφορά, αφού γνώριζε ότι μόνο σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε να 

χρωματίσει με τους μαρκαδόρους της.  

 Εν κατακλείδι, τα παραπάνω ερευνητικά ερωτήματα επιβεβαιώνονται και από 

αντίστοιχες έρευνες που αφορούν στην αυτορρύθμιση των ατόμων με νοητική αναπηρία 

και λόγω των θετικών αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τη χρήση των στρατηγικών 

αυτορρύθμισης σε κοινωνικό, γνωστικό και λειτουργικό επίπεδο ενισχύεται η 

διαμόρφωση και εφαρμογή σχετικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων για άτομα με 

νοητική αναπηρία. Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στο θεωρητικό πλαίσιο της 

συγκεκριμένης έρευνας κατέδειξε τη σημασία της διδασκαλίας και χρήσης των 
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στρατηγικών αυτορρύθμισης από άτομα με νοητική αναπηρία, καθώς η ικανότητα να 

αυτορρυθμίζονται τα επιτρέπει να εμπλέκονται ενεργά στην καθημερινή τους ζωή και 

να είναι περισσότερο αυτόνομα και λειτουργικά.  

 

4.2. Περιορισμοί έρευνας – μελλοντικές προτάσεις  

 Η παρούσα έρευνα υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς σχετικά με την 

εφαρμογή και την αποτελεσματικότητά της. Καταρχάς, βασικό περιορισμό αναφορικά 

με την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης αποτέλεσε η χρονική διάρκεια, καθώς 

ήταν περιορισμένος ο χρόνος που είχε στη διάθεσή της η ερευνήτρια, με σκοπό την 

ανάπτυξη και υλοποίηση του προγράμματος αυτορρύθμισης. 

 Άλλο ένα σημαντικό μειονέκτημα είναι η έλλειψη ελέγχου αξιοπιστίας των 

αποτελεσμάτων που συγκεντρώθηκαν μέσω της άμεσης παρατήρησης λόγω ύπαρξης 

ενός μόνο συμμετοχικού παρατηρητή. Προτείνεται η ύπαρξη δύο παρατηρητών, διότι ο 

ίδιος παρατηρητής, όταν επαναλαμβάνει την παρατήρηση υπό τα ίδια δεδομένα, είναι 

δυνατό να συναντήσει τα ίδια σφάλματα (Παπαδοπούλου, 2009). 

 Η εφαρμογή ενός προγράμματος αυτορρύθμισης εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό 

από το επίπεδο εξάρτησης του παιδιού από το περιβάλλον του, καθώς και από τον 

βαθμό ανάπτυξης των στρατηγικών αυτορρύθμισης. Σχετικά με τη Μιχαέλα, αν και έχει 

αναπτύξει εν μέρει τις συγκεκριμένες στρατηγικές, ήταν απαραίτητο να εκπαιδευτεί ως 

προς τη χρήση τους. 

 Ένας επιπρόσθετος περιορισμός στη συγκεκριμένη έρευνα είναι η έλλειψη 

ελέγχου γενίκευσης των κατακτηθεισών δεξιοτήτων και σε άλλα περιβάλλοντα της 

Μιχαέλας, όπως στη γειτονιά, τη σχολική τάξη, το διάλειμμα, το κατηχητικό, τον στίβο. 

Βέβαια αξιοσημείωτο είναι ότι οι γονείς και ο ειδικός παιδαγωγός αναφέρουν ότι 
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υπήρξε προαγωγή των δεξιοτήτων συνομιλίας της Μιχαέλας. Ωστόσο, η άποψη αυτή 

πρέπει να αξιολογηθεί και σε περιβάλλοντα περισσότερα του ενός. 

 Τέλος, σοβαρός περιορισμός υπήρξε το μικρό χρονικό περιθώριο μετά την 

ολοκλήρωση της παρέμβασης. Η προετοιμασία και η έναρξη των ενδοσχολικών 

εξετάσεων λειτούργησε ανασταλτικά στην αξιολόγηση διατήρησης των διδαχθεισών 

δεξιοτήτων για περισσότερο από μία εβδομάδα. 

 Στη συγκεκριμένη έρευνα, παρά τους προαναφερθέντες περιορισμούς, 

διαφαίνεται η αποτελεσματικότητα των στρατηγικών αυτορρύθμισης σε παιδί με μέτρια 

νοητική αναπηρία. Παρατηρείται η διαφοροποίηση στη συμπεριφορά της Μιχαέλας, 

αφού κατάφερε να αφομοιώσει τις στρατηγικές αυτορρύθμισης, να φέρει εις πέρας το 

πρόγραμμα και να παρουσιάσει βελτίωση στις δεξιότητες συνομιλίας. Εντούτοις, τα 

αποτελέσματα δεν είναι γενικεύσιμα, καθώς αφενός πρόκειται για μελέτη περίπτωσης 

που αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση και αφετέρου δεν είναι δυνατή η γνώση 

διατήρησης των δεξιοτήτων, αφού δεν αξιολογήθηκε μετά από ορισμένο χρονικό 

διάστημα.  

 Οι μεταγενέστερες έρευνες θα πρέπει να επικεντρωθούν στη γενίκευση αλλά και 

διατήρηση της αποτελεσματικότητά τους, διότι είναι ωφέλιμο να ελεγχθεί η γενίκευση 

των δεξιοτήτων σε ποικίλα περιβάλλοντα. Επίσης, θα πρέπει να αξιολογηθούν οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα σχετικά με τη συντήρηση των δεξιοτήτων για περισσότερο 

χρονικό διάστημα, αφού ολοκληρωθεί η εφαρμογή της παρέμβασης αυτορρύθμισης. 

Παράλληλα, είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη και όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά 

που είναι δυνατό να συμβάλλουν στην προαγωγή της επίδοσης και της 

αποτελεσματικότητας. 
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 Η εκπαίδευση των παιδιών με νοητική αναπηρία σε στρατηγικές αυτορρύθμισης 

και η εφαρμογή ανάλογων προγραμμάτων μπορεί να επιφέρει ακόμη πιο θετικά 

αποτελέσματα και η παρούσα ερευνητική προσπάθεια μπορεί να λειτουργήσει ως 

αφετηρία για περαιτέρω διερεύνηση. Κρίνεται, λοιπόν, αναγκαία η διεξαγωγή ερευνών 

με εφαρμογή στρατηγικών αυτορρύθμισης σε παιδιά με νοητική αναπηρία που θα 

στοχεύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνομιλίας, καθώς οι μαθητές 

με νοητική αναπηρία εμφανίζουν σημαντικά ελλείμματα στους συγκεκριμένους τομείς, 

με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η κοινωνική τους ενσωμάτωση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

 

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
(SCHOOL FUNCTION ASSESSMET) 

 
 
 
 

ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ/ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
 

 

Λειτουργική επικοινωνία  
Αξιολογήστε οποιονδήποτε αποδεκτό τρόπο επικοινωνίας (π.χ. λεκτική, νοηματική, με υπολογιστή, 

στον πίνακα, με πίνακα επικοινωνίας). Η βαθμολόγηση πρέπει να γίνει με γνώμονα την δυνατότητα 

ερμηνείας από τους άλλους, εφόσον αυτοί είναι γνώστες του μέσου επικοινωνίας. 
 

1. Δίνει στον άλλο να καταλάβει το ναι /όχι, την αποδοχή /άρνηση ή την επιλογή ανάμεσα 1 2 3 4 

σε 2 ή περισσότερα αντικείμενα.     
      

2. Μπορεί να κάνει γνωστό στους άλλους το όνομα και το επίθετό του. 1 2 3 4 
     

3. Μπορεί να δώσει σύντομα κατανοητά μηνύματα. 1 2 3 4 
      

4. Διατυπώνει με κατανοητό τρόπο τις απορίες ή τις ερωτήσεις του. 1 2 3 4 
     

5. Μεταφέρει με κατανοητό τρόπο μηνύματα από ένα πρόσωπο σε ένα άλλο (π.χ. από τον 
δάσκαλο στον διευθυντή). 1 2 3 4 
6. Καθιστά κατανοητές σύνθετες οδηγίες (που αποτελούνται από 3 βήματα). 1 2 3 4 

 

 Αρχικά  Λειτουργική επικοινωνία  
 

 

ερωτώμενου 
   

 

  Μερικό σύνολο βαθμολογίας  
 

     
 

 
 
 

 

Υπόμνημα βαθμολογίας για απόδοση σε δραστηριότητες: 

 

1: Δεν αποδίδει 2: Μερική απόδοση 3: Ασταθής απόδοση 4: Σταθερή απόδοση 
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Υπόμνημα βαθμολογίας για απόδοση σε δραστηριότητες: 

 

1: Δεν αποδίδει 2: Μερική απόδοση 3: Ασταθής απόδοση 4: Σταθερή απόδοση 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μνήμη και Κατανόηση 

Δείχνει να:  

1. Κατανοεί βασικές οδηγίες 1 βήματος (π.χ. έλα εδώ, σταμάτα, συνέχισε, φέρε το βιβλίο). 1  2  3  4 

2. Θυμάται τη χρήση εργαλείων και υλικών που διδάχτηκε (π.χ. εργαλεία της τάξης, 
εξειδικευμένα αντικείμενα, προσαρμοσμένο εξοπλισμό.) 

1  2  3  4 

3.  Θυμάται ρουτίνες/ διαδικασίες και δομές από μέρα σε μέρα. 1  2  3  4 

4. Θυμάται πού είναι η σωστή θέση υλικών. 1  2  3  4 

5. Θυμάται πώς να κατευθυνθεί σε διάφορους χώρους μέσα και γύρω από το σχολείο (π.χ. δεν 
χάνεται). 

1  2  3  4 

6.  Καταλαβαίνει οδηγίες χρήσης και κατεύθυνσης που περιλαμβάνουν εμπρόθετους 
προσδιορισμούς και χωρικές έννοιες (πχ. μέσα στο κουτί, κάτω από την καρέκλα). 

1  2  3  4 

7. Κατανοεί οδηγίες 2 βημάτων. 1  2  3  4 

8. Θυμάται κανόνες παιχνιδιών/ δραστηριοτήτων (πχ. επιτραπέζιων παιχνιδιών). 1  2  3  4 

9. Καταλαβαίνει (και ακολουθεί) οδηγίες που δηλώνουν προϋπόθεση (αν/τότε), χρονική 
ακολουθία (μετά, αργότερα) ή προτεραιότητα (πρώτα/ ύστερα). 
 

1  2  3  4 

1  2  3  4 

10. Έχει την ικανότητα να ακολουθήσει μια σειρά από δύο ή περισσότερες οδηγίες (π.χ. μάζεψε 
τα πράγματα, πάρε το παλτό σου και μπες στη γραμμή). 

1  2  3  4 

 

 Αρχικά 

ερωτώμενου 
Θετική αλληλεπίδραση  

Μερικό σύνολο βαθμολογίας 
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Υπόμνημα βαθμολογίας για απόδοση σε δραστηριότητες: 

 

1: Δεν αποδίδει 2: Μερική απόδοση 3: Ασταθής απόδοση 4: Σταθερή απόδοση 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδοχή κοινωνικών συμβάσεων 

1. Χαμογελά, κουνά το κεφάλι ή λέει «Παρακαλώ», όταν του λένε «Ευχαριστώ». 1  2   3  4 

2. Σέβεται τα όρια κοινωνικής συμπεριφοράς: δεν απλώνει το χέρι χωρίς λόγο, κάθεται ή 
στέκεται στην  κατάλληλη απόσταση. 

1  2  3  4 

3.   Έχει καλούς τρόπους, όπως το να λέει «Παρακαλώ», «Ευχαριστώ», «Συγνώμη», όταν 
πρέπει. 

1  2  3  4 

4.   Ζητά με κατάλληλο τρόπο αντικείμενα που δεν μπορεί να φτάσει (π.χ. ζητά να του τα 
δώσουν ή τα δείχνει αντί να τεντώνεται να τα φτάσει). 

1  2  3  4 

5.  Τηρεί τις κοινωνικές συμβάσεις όσον αφορά στα κατάλληλα θέματα συζήτησης και τη 
σωστή γλώσσα (π.χ. αποφεύγει να μιλάει για θέματα που δεν επιτρέπονται την ώρα του 
φαγητού). 

1  2  3  4 

6.  Ζητά άδεια σε περιπτώσεις που απαιτείται (π.χ. όταν φεύγει από την αίθουσα, ή για να 
χρησιμοποιήσει τα πράγματα κάποιου άλλου). 

1  2  3  4 

7.  Σέβεται τον προσωπικό χώρο του άλλου. 1  2  3  4 

8. Ζητά συγνώμη για ακούσια λάθη του (π.χ. αν συγκρουστεί κατά λάθος με κάποιον). 1  2  3  4 

9. Τηρεί τις κοινωνικές συμβάσεις όσον αφορά σε ερωτήσεις ή δηλώσεις που μπορεί να 
πληγώσουν ή να ντροπιάσουν άλλους. 

1  2  3  4 

 

 Αρχικά 

ερωτώμενου 
Θετική αλληλεπίδραση  

Μερικό σύνολο βαθμολογίας 
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Θετική αλληλεπίδραση 

1. Αντιδρά κατάλληλα στην κοινωνική αλληλεπίδραση με τους ενήλικες. 1  2  3  4 

2. Αντιδρά κατάλληλα στην κοινωνική αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους/ συμμαθητές του. 1  2  3  4 

3. Περιμένει τη σειρά του στις ομαδικές εργασίες. 1  2  3  4 

4. Εργάζεται/ παίζει σε ομάδα χωρίς να διακόπτει το παιχνίδι ή την εργασία των άλλων. 1  2  3  4 

5. Παρουσιάζει αυτονομία στην κοινωνική συμμετοχή του (πχ. δεν προσκολλάται στους άλλους).  1  2  3  4 

6.  Ακούει /προσέχει όταν τα άλλα μέλη της ομάδας μιλούν. 1  2  3  4 

7. Ζητά άδεια για να χρησιμοποιήσει αντικείμενα ή υλικά που χρησιμοποιεί κάποιος άλλος. 1  2  3  4 

8. Περιμένει τη σειρά του για να μιλήσει. 1  2  3  4 

9. Μπορεί να ξεκινήσει σωστά μια συζήτηση. 1  2  3  4 

10. Μπορεί να κάνει διάλογο για αρκετή ώρα. 1  2  3  4 

11. Προσαρμόζει την ένταση και τον τόνο της φωνής του ανάλογα με το περιβάλλον. 1  2  3  4 

12. Κάνει θετικά σχόλια στους συμμαθητές του (πχ. για την καλή τους απόδοση). 1  2  3  4 

13. Φέρνει συζητήσεις σε πέρας. 1  2  3  4 

14. Διαπραγματεύεται τη συμμετοχή του σε ομάδα κατά τη διάρκεια μιας δραστηριότητας ή ενός 
παιχνιδιού εν εξελίξει. 

1  2  3  4 

15. Προτείνει ενδιαφέροντα θέματα  στους άλλους. 1  2  3  4 

16. Ακούει τους άλλους και συμμετέχει με τις δικές του απόψεις. 1  2  3  4 

17. Διαπραγματεύεται απλά σχέδια, αποφάσεις, συμβιβασμούς με άλλους. 1  2  3  4 

 Αρχικά 

ερωτώμενου 
Θετική αλληλεπίδραση  

Μερικό σύνολο βαθμολογίας 

 

 

 

Υπόμνημα βαθμολογίας για απόδοση σε δραστηριότητες: 

 

1: Δεν αποδίδει 2: Μερική απόδοση 3: Ασταθής απόδοση 4: Σταθερή απόδοση 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

ΦΟΡΜΕΣ ΑΥΤΟΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ COUNTOON 

 

1) Κοιτώ στα μάτια την καθηγήτρια, όταν συνομιλώ μαζί της. 

 

 Οι βαθμοί μου 

 

  

 Τι κάνω  

Κοιτώ στα μάτια 

την καθηγήτρια, 

όταν συνομιλώ 

μαζί της. 
 
 

 

Στρέφω το 

βλέμμα μου προς 

τα κάτω. 

 

 

Κοιτώ στα μάτια 

την καθηγήτρια, 

όταν συνομιλώ μαζί 

της. 

 

 

Μπορώ να χρωματίσω 

με τους μαρκαδόρους 

την αγαπημένη μου 

γάτα. 

 

 
Τι κάνω, όταν συνομιλώ με την κ. 

Νικολέττα; 
Oι βαθμοί που 

μάζεψα 
Τι θα κερδίσω; 

 

=8 
 
 

=4 

 Οι βαθμοί μου 
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2) Ξεκινώ σωστά τη συζήτηση. 

 

 Οι βαθμοί 

μου 

 

  

 Τι κάνω  

Ξεκινώ σωστά τη 

συζήτηση. 

 

 

Δίνω μια 

ζωγραφιά. 

 

 

Ξεκινώ σωστά τη 

συζήτηση. 

 

 

Μπορώ να χρωματίσω 

με τους μαρκαδόρους 

την αγαπημένη μου 

γάτα. 

 

 
Τι κάνω, όταν συνομιλώ με την κ. 

Νικολέττα; 
Oι βαθμοί που μάζεψα Τι θα κερδίσω; 

 

=2 

 Οι βαθμοί μου 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

=1
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3) Ακούω προσεκτικά, όταν μιλά η καθηγήτρια. 

 

 

 Οι βαθμοί μου 

 

  

 Τι κάνω  

Ακούω 

προσεκτικά, 

όταν μιλά η 

καθηγήτρια. 

 

 

Όταν μιλά η 

καθηγήτρια, 

ζωγραφίζω. 
 
 

 

Ακούω προσεκτικά, 

όταν μιλά η 

καθηγήτρια. 

 

 

Μπορώ να χρωματίσω 

με τους μαρκαδόρους 

την αγαπημένη μου 

γάτα. 

 

 
Τι κάνω, όταν συνομιλώ με την κ. 

Νικολέττα; 
Oι βαθμοί που 

μάζεψα 
Τι θα κερδίσω; 

 
 
 

=4 
 

=2 

 Οι βαθμοί μου 
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4) Συζητώ για 5 λεπτά με την καθηγήτρια. 

 

 Οι βαθμοί μου 

 

  

 Τι κάνω  

Συζητώ για 5 λεπτά 

με την καθηγήτρια. 

 

 

Συζητώ για 2 λεπτά 

με την καθηγήτρια. 

 

 

Συζητώ για 5 λεπτά 

με την καθηγήτρια. 

 

 

Μπορώ να χρωματίσω με 

τους μαρκαδόρους την 

αγαπημένη μου γάτα. 

 

 
Τι κάνω, όταν συνομιλώ με την κ. Νικολέττα; Oι βαθμοί που 

μάζεψα 
Τι θα κερδίσω; 

 

=2 

 Οι βαθμοί μου 
 

 
 

 

=1 

 

 

 

 

18:00- 

18:05 

18:00- 

18:05 

18:00- 

18:02 



 

 
 

5) Προτείνω ενδιαφέροντα θέματα. 

 

 Οι βαθμοί μου 

 

  

 Τι κάνω  

Προτείνω 

ενδιαφέροντα 

θέματα. 

 

Μιλώ για την 

οικογένειά μου. 

 

 

Προτείνω 

ενδιαφέροντα 

θέματα. 

 

Μπορώ να χρωματίσω 

με τους μαρκαδόρους 

την αγαπημένη μου 

γάτα. 

 

 

Τι κάνω, όταν συνομιλώ με την κ. Νικολέττα; Oι βαθμοί που 
μάζεψα 

Τι θα κερδίσω; 

 

=2 

 Οι βαθμοί μου 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

=1 
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Θέα

τρο 

Σινε

μά 

Βόλτα 

στην 

παραλί

α 

Σινε

μά 

Θέα 

τρο 

Βόλτα 

στην 

παραλί

α 



 

 
 

6) Μιλώ ήρεμα και χαμηλόφωνα, όταν διαφωνώ με την καθηγήτρια. 

 

 Οι βαθμοί μου 

 

  

 Τι κάνω  

Μιλώ ήρεμα και 

χαμηλόφωνα, όταν 

διαφωνώ με την 

καθηγήτρια. 

 

 
 

Μιλώ δυνατά, όταν 

διαφωνώ στη 

συνομιλία με την 

καθηγήτρια. 
 
 

 
 
 
 

 

Μιλώ ήρεμα και 

χαμηλόφωνα, όταν 

διαφωνώ με την 

καθηγήτρια. 

  

 

Μπορώ να χρωματίσω με 

τους μαρκαδόρους την 

αγαπημένη μου γάτα. 

 

 

Τι κάνω, όταν συνομιλώ με την κ. Νικολέττα; Oι βαθμοί που μάζεψα Τι θα κερδίσω; 

 

=4 

=2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι βαθμοί μου 
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7) Τελειώνω σωστά τη συζήτηση. 

 

 

 Οι βαθμοί μου 

 

  

 Τι κάνω  

Τελειώνω σωστά 

τη συζήτηση.  

 

 
-Πρέπει να φύγω. 
-Θα τα πούμε 
αργότερα / αύριο. 

Λέω μόνο ‘’γεια’’. 

 

 

Τελειώνω σωστά τη 

συζήτηση. 

 
 

-
Πρέπει να φύγω. 
-Θα τα πούμε 
αργότερα / αύριο. 

Μπορώ να χρωματίσω 

με τους μαρκαδόρους 

την αγαπημένη μου 

γάτα. 

 

 
Τι κάνω, όταν συνομιλώ με την κ. Νικολέττα; Oι βαθμοί που 

μάζεψα 
Τι θα κερδίσω; 

 

=2 

=1 

 Οι βαθμοί μου 
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γεια 



 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

 

ΛΙΣΤΑ ΑΥΤΟΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 
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Σήμερα κατά 

τη συνομιλία 

μας 
Κοίταξα στα μάτια την καθηγήτρια, όταν 

συνομιλούσα μαζί της;  Ν               Ο 
 

 
  

 

 
 

   
 

  
  

 

 
Ξεκίνησα σωστά τη συζήτηση;                    Ν                Ο 

 

    
 

 

Άκουσα προσεκτικά, όταν μιλούσε η 
καθηγήτρια;  Ν                 Ο 

 

   
 

    
 

 

Έκανα συζήτηση για 5 λεπτά με την 

καθηγήτρια; Ν                Ο 
 

    
 

 Πρότεινα ενδιαφέροντα θέματα; Ν                Ο 
 

    
 

 

Μίλησα ήρεμα και χαμηλόφωνα, όταν 
διαφώνησα με την καθηγήτρια;  Ν                 Ο 

 

   
 

 

  
 

Τελείωσα σωστά τη συζήτηση;                       Ν                Ο 

 

 

 

 

  Κερδίζω το βραβείο μου; 
 

Συνολικός αριθμός από ΝΑΙ =………… 
       Ν                  Ο 

 

Αριθμός των ΝΑΙ που πρέπει να κυκλώσω 

=………….  

    
 

   
 

    
 


	Ελληνόγλωσση Ξενόγλωσση Πηγές διαδικτύου
	ΠΕΡΙΛΗΨΗ
	Τα τελευταία χρόνια η έννοια του αυτοπροσδιορισμού έχει παρακινήσει το ενδιαφέρον των ερευνητών στον χώρο της Ειδικής Αγωγής τόσο σε ερευνητικό όσο και σε εκπαιδευτικό επίπεδο, καθώς τα ελλείμματα που παρατηρούνται κατά τη μετάβαση των ατόμων με αναπη...
	Ένα από τα τέσσερα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της αυτοπροσδιοριζόμενης συμπεριφοράς είναι η αυτορρύθμιση. Βάσει της αυτορρύθμισης το άτοµο λαμβάνει αποφάσεις σε σχέση µε τη δεξιότητα που θα χρησιμοποιήσει, εξετάζει το έργο που έχει και τις επιλογές που ...
	Η συγκεκριμένη ερευνητική εργασία αποτελεί μια μελέτη περίπτωσης που σκοπό είχε τη σχεδίαση και εφαρμογή ενός προγράμματος αυτορρύθμισης των δεξιοτήτων συνομιλίας για ένα παιδί με μέτρια νοητική αναπηρία. Για να πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα παρέμβασης...
	Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, διαφάνηκε ότι υπήρξε αύξηση των κατάλληλων εκδηλώσεων συμπεριφοράς και μείωση των ακατάλληλων και παρατηρήθηκε συμφωνία με τα αποτελέσματα προγενέστερων ερευνών αναφορικά με τη διδασκαλία δεξιοτήτων αυτορρύθμισης σε παιδιά ...
	Λέξεις κλειδιά: μέτρια νοητική αναπηρία, αυτοπροσδιορισμός, στρατηγικές αυτορρύθμισης, αυτοπαρακολούθηση

	ABSTRACT
	ΠΡΟΛΟΓΟΣ
	ΕΙΣΑΓΩΓΗ
	Η αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς αναφέρεται στην ικανότητα των ατόμων να επιδεικνύουν αυτονομία στη λήψη αποφάσεων, ανεξαρτησία και να μπορούν να παρακολουθούν και να ελέγχουν οι ίδιοι τη συμπεριφορά τους χωρίς εξωτερική παρότρυνση. Η ικανότητα διαχεί...
	Η καλλιέργειά της στα άτομα με νοητική αναπηρία κατά την παιδική τους ηλικία θα τα καταστήσει ικανά στο μέλλον ως προς τον αυτοκαθορισμό των στόχων τους, τη χρησιμοποίηση των απαραίτητων στρατηγικών για την πραγματοποίησή τους και τον έλεγχο της συμπ...

	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
	ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗ
	1.1.  Νοητική Αναπηρία: γενικά στοιχεία
	1.2.  Νοητική Αναπηρία και κοινωνικές δεξιότητες
	1.3. Αυτοπροσδιορισμός και Αυτορρύθμιση
	1.4.  Η σημασία των στρατηγικών αυτορρύθμισης

	Η αυτορρύθμιση αναφέρεται στους τρόπους με τους οποίους τα άτομα με νοητική αναπηρία διαχειρίζονται, παρατηρούν και καταγράφουν τη συμπεριφορά και τη μάθησή τους (Kaser, n.d.). Η καλλιέργειά της κατά την παιδική ηλικία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στ...
	Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί ασκούν έντονη ελεγκτική συμπεριφορά στους μαθητές με νοητική αναπηρία, γεγονός που ελαχιστοποιεί την αυτόνομη και ανεξάρτητη δραστηριότητά τους (Kim & Hupp, 2007∙Bigby, Κnox, Beadle-Brown, Clement & Mansell, 2012). Διακ...
	Oι στρατηγικές μάθησης που κατευθύνονται από τον μαθητή (student-directed learning strategies) ενισχύουν την αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς του (Wehmeyer, Hughes, Agran, Garner &Yeager, 2003) και η διδασκαλία δεν κατευθύνεται από τον δάσκαλο αλλά από ...
	Κάθε φορά που ο μαθητής αποκτά την κυριότητα στη δική του διαδικασία μάθησης εφαρμόζεται έμπρακτα η Θεωρία της Αυτοπροσδιοριζόμενης Μάθησης (Μartin et al., 2003, όπως αναφέρεται στην Καρτασίδου, 2015). Το Μοντέλο Διδασκαλίας Αυτοπροσδιοριζόμενης Μάθη...
	Η διδασκαλία των μαθητών με νοητική αναπηρία για την απόκτηση και διατήρηση των στρατηγικών αυτορρύθμισης συμβάλλει στην προαγωγή του βαθμού παρακίνησης και ελέγχου της συμπεριφοράς τους από τους ίδιους περιορίζοντας την εξάρτηση από το υποστηρικτικό...
	Στα εκπαιδευτικά προγράμματα παρέμβασης για την προώθηση της αυτορρύθμισης σε άτομα με μέτρια νοητική αναπηρία ενδείκνυται να γίνεται χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθώς ο βαθμός αυτορρύθμισης που παρατηρήθηκε στα άτομα που εκπαιδεύτηκαν μέσω κα...
	1.5.Τα επιμέρους στάδια της αυτορρύθμισης
	Οι πιο πολλές από τις πρακτικές που αναφέρονται στην εκπαίδευση των μαθητών με νοητική αναπηρία επικεντρώνονται σε μαθητοκατευθυνόμενες και μαθητοκεντρικές στραγηγικές (Wehmeyer et al., 2003). Οι μαθητοκατευθυνόμενες στραγηγικές (student-directed lea...
	Αυτοπαρακολούθηση (Self-monitoring)
	Οι μαθητές μέσω των στρατηγικών αυτοπαρακολούθησης παρατηρούν μια συγκεκριμένη συμπεριφορά τους και καταγράφουν την εμφάνισή της. Με την αυτοπαρατήρηση και την αυτοκαταγραφή η συμπεριφορά των μαθητών δύναται να μεταβληθεί προς την κατάλληλη συμπεριφο...
	Στην αυτοπαρακολούθηση είναι αναγκαίο οι μαθητές να ξεχωρίζουν τη στοχευμένη συμπεριφορά, καθώς επίσης και να καταγράφουν οι ίδιοι τη συμπεριφορά-στόχο ως προς την εμφάνιση ή μη, τη διάρκεια ή τη συχνότητα (Mace, Belfiore & Hutchinson, 2001), και μέσ...
	Η εκπαίδευση στις στρατηγικές της αυτοπαρακολούθησης δείχνει στους μαθητές μια σαφή εικόνα για τη μεταβολή της συμπεριφοράς τους, γεγονός που τους δραστηριοποιεί περισσότερο, ανατροφοδοτούνται πιο άμεσα συγκριτικά με την ανατροφοδότηση που αναμένεται...
	Η στρατηγική της αυτοπαρακολούθησης, επίσης, ίσως λειτουργεί αποτελεσματικά στη μεγιστοποίηση της συμμετοχής των μαθητών με σοβαρές αναπηρίες στη γενική εκπαίδευση και την προαγωγή της μάθησής τους (Stahmer & Shreibman, 1992).  Πρόκειται για μια εύκο...
	Ερευνητικά έχει αποδειχθεί ότι με την κατάλληλη εκπαίδευση και χρήση της αυτοπαρακολούθησης ενισχύεται η απόδοση των μαθητών σε ακαδημαϊκές δεξιότητες, όπως η ανάγνωση, η γραφή, τα μαθηματικά, καθώς επίσης και σε κοινωνικές-συμπεριφορικές, όπως η μει...
	Τεχνικές αυτοπαρακολούθησης
	Οι μαθητές, για να επιτευχθεί η αυτοπαρακολούθηση, εκπαιδεύονται ως προς την παρατήρηση και καταγραφή της συμπεριφοράς-στόχου. Μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας παρατηρήθηκε η ύπαρξη συσκευών αυτοκαταγραφής τις οποίες χρησιμοποιούν οι μαθητές...
	Πλήθος συσκευών αυτοκαταγραφής συνίστανται σε απλές γραπτές δηλώσεις και ο μαθητής αυτοαξιολογείται σε κλίμακα τύπου Likert. Ωστόσο, αυτός ο τρόπος αυτοκαταγραφής δε συνιστάται σε μαθητές που δεν έχουν την ικανότητα ανάγνωσης και για αυτό τον λόγο πρ...
	Φόρμα αυτοκαταγραφής Countoon (Πηγή: Daly και Ranalli, 2003:32)
	Φόρμα αυτοπαρακολούθησης  (My Self-Monitoring Form)
	Η φόρμα αυτοπαρακολούθησης είναι μια ευρέως γνωστή και προσιτή μέθοδος καταγραφής της αυτορρύθμισης (Wilkinson, 2008). Ο μαθητής σημειώνει σε κατάλληλη χρονική στιγμή ναι ή όχι πάνω σε ένα έντυπο όπου έχει δημιουργηθεί μια λίστα με τις συμπεριφορές-σ...
	Λίστα αυτοκαταγραφής (Πηγή: Wilkinson, 2008:153)
	Αυτοδιδασκαλία (self-instruction)
	Η ανεπάρκεια στη διαδικασία της κατανόησης, της παραγωγής και της διαμεσολάβησης επιφέρει το πρόβλημα συμπεριφοράς στον μαθητή (Lam & Lim, 1999). Η αυτοδιδασκαλία είναι μια στρατηγική κατά την οποία ο μαθητής αναπαράγει ο ίδιος λεκτικές οδηγίες προς ...
	Την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής της αυτοδιδασκαλίας υποστήριξαν οι Meichenbaum και Goodman (1971) μέσα από έρευνά τους κατά την οποία εκπαίδευσαν παιδιά με υπερκινητικότητα. Στην αρχή ένας ενήλικας παρουσίασε τον τρόπο αυτοδιδασκαλίας και τα π...
	Αυτοαξιολόγηση (Self- evaluation)
	Ο μαθητής αυτοαξιολογείται μετά την ολοκλήρωση της αυτοκαταγραφής της στοχευμένης συμπεριφοράς. Η αυτοαξιολόγηση συνίσταται στην αξιολόγηση της προόδου του συγκριτικά με τα κριτήρια ενός στόχου που έχουν προκαθοριστεί μαζί με τον εκπαιδευτικό (Wehme...
	Οι έρευνες έχουν αποδείξει ότι η χρήση της εν λόγω στρατηγικής είναι δυνατό να βελτιώσει την ακαδημαϊκή απόδοση (Schunk, 1981), καθώς και τη γενίκευση των κοινωνικών δεξιοτήτων. Τα ενήλικα άτομα με ήπια και μέτρια νοητική αναπηρία στα οποία εφαρμόστ...
	Αυτοενίσχυση  (Self -reinforcement)
	Η αυτοενίσχυση συνδυάζεται με τις στρατηγικές της αυτοπαρακολούθησης και αυτοαξιολόγησης (Shapiro, McGonigle & Ollendick, 1980∙Lam & Lim, 1999) και αναφέρεται στη διαχείριση των συνθηκών ενίσχυσης από τον ίδιο τον μαθητή στο βαθμό που η απόδοση της σ...
	1.6. Kοινωνικές δεξιότητες και χρήση στρατηγικών αυτορρύθμισης σε άτομα με νοητική αναπηρία
	Η σύνδεση των κοινωνικών δεξιοτήτων και της αυτορρύθμισης με την κοινωνικοποίηση αποτελεί ένα θέμα της ειδικής αγωγής στο οποίο παρέχεται όλο και περισσότερη σημασία. Τα άτομα με νοητική αναπηρία εμφανίζουν ελλείψεις στο πεδίο της αυτορρύθμισης και γι...
	Τα στάδια που ακολουθούνται, λοιπόν, για τη διδασκαλία των στρατηγικών αυτορρύθμισης παρουσιάζονται παρακάτω (Lam & Lim, 1999):
	1) Ορισμός της στοχευμένης συμπεριφοράς:
	Στο πρώτο στάδιο γίνεται ακριβής καθορισμός της συμπεριφοράς που πρόκειται να παρατηρηθεί.
	2) Καθορισμός των ενισχυτών:
	Οι ενισχυτές αφορούν στην επιβράβευση που είναι δυνατό να εφαρμοστεί, για να εμφανίσει ο μαθητής σε μεγαλύτερο βαθμό τις κατάλληλες συμπεριφορές και να ελαττώσει την παρουσία των ακατάλληλων.
	3) Καθορισμός της κατάλληλης συσκευής αυτοκαταγραφής και παρέμβασης:
	Η επιλογή της κατάλληλης συσκευής σχετίζεται με τον τρόπο που θα επιλέξει ο εκπαιδευτικός για την καταγραφή της συμπεριφοράς-στόχου και η ικανότητα του μαθητή καθορίζει αν θα εφαρμοστεί μία ή περισσότερες στρατηγικές αυτορρύθμισης από κοινού.
	4) Διδασκαλία του μαθητή για τη χρήση της συσκευής αυτοκαταγραφής:
	Σε αυτό το βήμα ο εκπαιδευτικός διδάσκει στον μαθητή τον τρόπο αναγνώρισης και παρακολούθησης της στοχευμένης συμπεριφοράς, τον παρακινεί στην αυτοαξιολόγηση της συμπεριφοράς και την αυτοκαταγραφή της και τον ενισχύει με την επιβράβευση που έχει προσυ...
	5) Διδασκαλία της ανεξάρτητης αυτορρύθμισης:
	Η ανεξάρτητη αυτορρύθμιση επιτυγχάνεται με τη χρήση στρατηγικών αυτορρύθμισης χωρίς όμως προτροπή ή εξωτερική διαχείριση και για αυτό τον λόγο απομακρύνονται σιγά σιγά οι στρατηγικές της αυτορρύθμισης που χρησιμοποιήθηκαν. Ο εκπαιδευτικός αποσύρεται, ...
	Προϋπόθεση για την αποτελεσματική επίτευξη μιας παρέμβασης με στρατηγικές αυτορρύθμισης είναι η αποδοχή της διαδικασίας από όλα τα μέρη (Wilkinson, 2008). Απαιτείται η ενεργή συμμετοχή του μαθητή και η επένδυση κατάλληλου χρόνου από πλευράς του εκπαιδ...
	Οι κοινωνικές δεξιότητες ενισχύουν τα άτομα ως προς την ανάπτυξη και διατήρηση ενός συνόλου συμπεριφορών που με τη σειρά τους στοχεύουν στην ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού. Συσχέτιση των κοινωνικών δεξιοτήτων και του αυτοπροσδιορισμού παρατηρείται σε ...
	Επίσης, οι Kolb και Hanley-Maxwell (2003) υποστήριξαν ότι οι κοινωνικές δεξιότητες, όπως η ανάληψη πρωτοβουλίας για συνομιλία και διατήρησή της αλλά και οι επικοινωνιακές δεξιότητες στο σύνολό τους, αποτελούν δεξιότητες που συμπίπτουν με αυτές του αυ...
	Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής ορίζει την καλλιέργεια των κοινωνικών δεξιοτήτων ως βασικό στόχο των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής. Ωστόσο, τα προγράμματα ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης επικεντρώνονται κυρίως στην εκμάθηση των τεχνικών επα...
	Πιο συγκεκριμένα, τα ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής δεν παρέχουν ευκαιρίες στα άτομα με αναπηρία σχετικά με την ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού. Στο ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. τονίζεται η αυτονομία, ενώ τα άλλα τρία δομικά στοιχεία το...
	Συμπερασματικά, τα άτομα με αναπηρία είναι πιο πιθανό να επιτύχουν στην κοινωνική αλληλεπίδραση κατά την ενήλικη ζωή τους, εφόσον είναι αυτοπροσδιοριζόμενα (Wehmeyer & Schwartz, 1997), αφού «Την ημέρα που οι μαθητές θα αφήσουν το σχολείο θα πρέπει να ...
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