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Περίληψη 

Όλοι οι μαθητές με αναπηρία χρειάζονται τις κοινωνικές δεξιότητες, για να αναπτύξουν 

φιλίες με τους συνομηλίκους τους και να επιτύχουν στο σχολείο, στην εργασία και στην 

κοινωνία. Η παρούσα εργασία διερεύνησε τις κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών με ήπιες 

εκπαιδευτικές ανάγκες στα αναλυτικά προγράμματα γενικής και ειδικής αγωγής της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Αυστραλίας και του Ηνωμένου 

Βασιλείου. Ως ερευνητική στρατηγική αξιοποιήθηκε η μέθοδος ανάλυσης περιεχομένου. 

Ορισμένα αποτελέσματα έδειξαν πρώτον ότι μεταξύ των αναλυτικών προγραμμάτων της 

Αυστραλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου υπάρχουν ορισμένες διαφορές, όμως, μεταξύ 

των αναλυτικών προγραμμάτων των περιοχών του Ηνωμένου Βασιλείου υπάρχουν 

περισσότερες ομοιότητες. Δεύτερον τα αναλυτικά προγράμματα τόσο γενικής όσο και 

ειδικής αγωγής της Αυστραλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου περιλαμβάνουν εκπαίδευση 

κοινωνικών δεξιοτήτων. Τρίτον η εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων πραγματοποιείται 

τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Αυστραλία, τη 

Βόρεια Ιρλανδία, την Ουαλία και τη Σκωτία, ενώ στην Αγγλία πραγματοποιείται μόνο στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τέταρτον μεγαλύτερη έμφαση για εκπαίδευση των μαθητών 

με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες στις κοινωνικές δεξιότητες δίνουν η Βόρεια Ιρλανδία και 

η Ουαλία, συγκριτικά με την Αυστραλία, την Αγγλία και τη Σκωτία. Πέμπτον στα 

αναλυτικά προγράμματα του Ηνωμένου Βασιλείου περιλαμβάνονται κατάλληλες 

μεθοδολογικές προτάσεις και επιλογές διδασκαλίας για τους μαθητές με ήπιες 

εκπαιδευτικές ανάγκες, όμως, στην Αυστραλία παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία στις 

μεθόδους και επιλογές διδασκαλίας για τους μαθητές αυτούς. Έκτον η συμπερίληψη των 

μαθητών με προβλήματα κοινωνικών δεξιοτήτων προάγεται σε μεγαλύτερο βαθμό στη 

στην Αυστραλία, στην Ουαλία και στη Βόρεια Ιρλανδία. Γενικά, τα αποτελέσματα 

συζητιούνται, ενώ παράλληλα παρέχονται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, καθώς 
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και αξιολογήσεις των προγραμμάτων, εκπαιδευτικές επιπτώσεις, ορισμένες πιθανές 

ερμηνείες για γεγονότα και καταστάσεις και μερικές προτάσεις για το μέλλον.  

 

Λέξεις-κλειδιά: κοινωνικές δεξιότητες, ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες, αναλυτικά 

προγράμματα, γενική/ειδική αγωγή, πρωτοβάθμια/δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
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Abstract 

All students with disabilities need social skills, to develop friendships with their peers and 

to succeed in school, work and society. This study investigated the social skills of students 

with mild disabilities in curricula of general and special education in primary and 

secondary education in Australia and the UΚ. As a research strategy was used the content 

analysis method. According to some results, firstly, there are some differences between 

Australian and UK curricula, but there are more similarities between UK curricula. 

Secondly, both the curricula of general and special education in Australia and UK include 

social skills education. Thirdly, social skills education takes place both in primary and 

secondary education in Australia, Northern Ireland, Wales and Scotland, while in England 

takes place only in secondary education. Fourth, more emphasis on social skills education 

for students with mild disabilities is given to Northern Ireland and Wales compared to 

Australia, England and Scotland. Fifth, on the one hand the UK curricula include 

appropriate methodological proposals and teaching options for students with mild 

disabilities, but on the other hand Australia offers greater flexibility in teaching methods 

and options for these students. Sixth, the inclusion of pupils with social skills problems is 

promoted to a greater extent in Australia, Wales and Northern Ireland. In general, the 

results are discussed, while at the same time are provided the advantages and 

disadvantages, as well as curricula evaluations, educational impacts, some possible 

interpretations of events and situations and some suggestions for the future. 

 

Key-words: social skills, mild disabilities, curricula, general/special education, 

primary/secondary education. 
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Πρόλογος 

 Η επιλογή του θέματος που πραγματεύεται η παρούσα εργασία προέκυψε, λόγω 

προσωπικού ενδιαφέροντος για τις κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών με ήπιες 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι περισσότερες από τις μέχρι τώρα ερευνητικές εργασίες φαίνεται 

ότι ασχολούνται κυρίως με την ακαδημαϊκή διάσταση των προβλημάτων των μαθητών 

αυτών, αγνοώντας πλήρως την κοινωνική. Σαφέστατα, τα κοινωνικά προβλήματα είναι 

εξίσου σημαντικά με τα ακαδημαϊκά προβλήματα και ως εκ τούτου είναι απαραίτητο το 

ερευνητικό ενδιαφέρον να κατανεμηθεί ισόποσα και στα δύο είδη προβλημάτων.  

 Αναζητώντας, λοιπόν, ένα θέμα, το οποίο θα θέτει στο επίκεντρο τις κοινωνικές 

δεξιότητες των μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες, σταδιακά ανακάλυψα ότι είναι 

σημαντικότερο να προσεγγίσω το ζήτημα αυτό συγκριτικά, παρατηρώντας διαφορετικά 

εκπαιδευτικά συστήματα και κερδίζοντας πολύτιμη εμπειρία μέσω των πρακτικών και των 

προσεγγίσεων που ακολουθούν, για να καταστήσουν τους μαθητές τους κοινωνικά 

επιδέξιους και υγιείς. Η εμπειρία αυτή σαφέστατα επιτρέπει την προσωπική εμβάθυνση 

και απόκτηση γνώσεων ως προς την εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων, αλλά 

ταυτόχρονα εγείρει προβληματισμούς και οδηγεί σε αναθεώρηση ζητημάτων σχετικών με 

τις κοινωνικές δεξιότητες και την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα. 

 Στο σημείο αυτό δε θα μπορούσα σε καμία περίπτωση να παραλείψω να αναφέρω 

τις θερμότατες ευχαριστίες μου στον επόπτη της εργασίας αυτής, καθηγητή κύριο 

Αγαλιώτη Ιωάννη, ο οποίος υπομονετικά με βοήθησε ως προς τον ορισμό του θέματος και 

από την αρχή ως το τέλος της εργασίας ήταν κάθε στιγμή διαθέσιμος για να επιλύσει τις 

απορίες μου, αλλά και για να μου παρέχει ηθική συμπαράσταση. Τον ευχαριστώ, διότι 

κοντά του έμαθα πολλά. 

 Επίσης, θα ήθελα φυσικά να ευχαριστήσω τον καθηγητή κύριο Παπαδόπουλο 

Κωνσταντίνο και την αναπληρώτρια καθηγήτρια κυρία Καρτασίδου Λευκοθέα για τις 
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καίριες και ουσιαστικές επισημάνσεις τους, οι οποίες συνέβαλαν αποφασιστικά στην 

ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας.  

 Σαφέστατα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους διδάσκοντες του μεταπτυχιακού 

προγράμματος σπουδών που φοίτησα τόσο για την υψηλού επίπεδου διδασκαλία όσο και 

γενικότερη καθοδήγηση που μας παρείχαν. Ευχαριστώ, επίσης, τη γραμματεία του 

μεταπτυχιακού προγράμματος, καθώς οποιαδήποτε ώρα τους χρειάστηκα ήταν εκεί για να 

με βοηθήσουν για οποιοδήποτε ζήτημα. 

 Τέλος, ευχαριστώ εκ βάθους ψυχής την οικογένεια μου, η οποία με στηρίζει 

πάντοτε αποφασιστικά με όλους τους τρόπους σε όλα τα βήματα της ζωής μου, αλλά 

ευχαριστώ πολύ και όσους άλλους στέκονται ουσιαστικά και πραγματικά δίπλα μου.  
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Εισαγωγή 

 Στη σύγχρονη κοινωνία η μέριμνα για εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία τείνει 

να αλλάζει ολοένα και περισσότερο, γεγονός που σηματοδοτεί τη σταδιακή βελτίωση της 

ποιότητας ζωής τους. Διαρκώς προκύπτουν νέα ερευνητικά δεδομένα, τα οποία 

αναδεικνύουν τον «θεραπευτικό» ρόλο της εκπαίδευσης και τη συμβολή της στα άτομα με 

αναπηρία. Αναμφίβολα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, διακρίνεται η ευγενής προσπάθεια της 

εκπαιδευτικής και επιστημονικής κοινότητας, ιδιαίτερα στο διεθνή χώρο, για παροχή 

διδασκαλίας υψηλού επιπέδου στα άτομα με αναπηρία.  

 Εντούτοις, η εκπαίδευση αυτή συχνά επικεντρώνεται κυρίως στην αντιμετώπιση 

των ακαδημαϊκών ελλειμμάτων, παραμελώντας οποιεσδήποτε άλλες ανάγκες των 

μαθητών, οι οποίες ξεφεύγουν από το πλαίσιο της ακαδημαϊκής γνώσης. Μάλιστα, όπως 

υποστηρίζουν οι Kolb και Hanley-Maxwell (2003), όταν καθημερινά αφιερώνεται 

περισσότερος χρόνος στην ακαδημαϊκή γνώση, είναι λογικό τελικά να μην υπάρχει χρόνος 

για την κάλυψη των υπόλοιπων αναγκών των μαθητών. 

 Κρίνεται απαραίτητο, όμως, οι μαθητές να εκπαιδευτούν σε δεξιότητες που θα  

τους καταστήσουν ικανούς να διαμορφώνουν σχέσεις και να αλληλεπιδρούν με τους 

άλλους. Οι δεξιότητες αυτές ονομάζονται κοινωνικές και μεγάλη ευθύνη για την 

προαγωγή τους φέρει ο εκπαιδευτικός (Morris, 2002). Κατέχοντας μια δεξιότητα 

ουσιαστικά έχει κανείς την ικανότητα να συμμετέχει σε δραστηριότητες και να μετατρέπει 

τη θεωρία σε πράξη σε διάφορες περιστάσεις. Μια δεξιότητα σχετίζεται με στάσεις, 

συμπεριφορές και ατομικά χαρακτηριστικά που επιτρέπουν στο άτομο να αντεπεξέρχεται 

επιτυχώς σε ζητήματα σχετικά με την εκπαίδευση, την εργασία και το κοινωνικό 

περιβάλλον (The Scottish Government, 2009). 

 Η απόκτηση των κοινωνικών δεξιοτήτων είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται 

οργανωμένα ήδη από το σχολείο και η προαγωγή τους να συνεχίζεται από βαθμίδα σε 
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βαθμίδα εκπαίδευσης, μέσα στην κοινότητα και τα εργασιακά περιβάλλοντα (Bremer & 

Smith, 2004). Προάγοντας τις κοινωνικές δεξιότητες, οι εκπαιδευτικοί ουσιαστικά 

προδιαγράφουν σε μεγάλο βαθμό τη θετική πορεία των μαθητών τους στο μέλλον (Lynch 

& Simpson, 2010). Οι κοινωνικές δεξιότητες εκτός από τα άμεσα οφέλη στον τομέα των 

σχέσεων και των αλληλεπιδράσεων με τους συνομηλίκους, μπορούν να οδηγήσουν 

μακροπρόθεσμα τα άτομα με αναπηρία σε επιτυχία μέσα στο ακαδημαϊκό περιβάλλον, 

στην ανάπτυξη ισχυρών μελλοντικών σχέσεων με τον περίγυρο τους, στην εκμάθηση των 

κοινωνικών τους ρόλων (π.χ. εκμάθηση του ρόλου του εργαζόμενου, του συναδέλφου 

κ.τ.λ.) και στην εξέλιξη τους σε υγιείς ενήλικες (Bremer & Smith, 2004). 

 Έχει παρατηρηθεί ότι τα άτομα με αναπηρία τείνουν να παρουσιάζουν μειωμένη 

δημοτικότητα ανάμεσα στις παρέες των συνομηλίκων τους, μειωμένο αριθμό φίλων και 

μειωμένη συμμετοχή στις διάφορες ομάδες των συνομηλίκων. Διαπιστώνεται λοιπόν ότι 

τα ελλείμματα κοινωνικών δεξιοτήτων των ατόμων με αναπηρία σταδιακά οδηγούν σε 

συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού. Βέβαια, διακρίνεται μια αμφίδρομη σχέση. Από τη 

μια τα άτομα με αναπηρία που έχουν ελλείμματα στον τομέα των κοινωνικών δεξιοτήτων 

θα έχουν προβλήματα στις σχέσεις τους με τους άλλους, αλλά από την άλλη η κατάσταση 

αυτή δε θα τους επιτρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω κοινωνικά (Frostad & Pijl, 2007). 

 Φυσικά, εκτός από τα άτομα με διαγνωσμένες αναπηρίες, εντοπίζονται μέσα στη 

σχολική τάξη αρκετά άλλα παιδιά, τα οποία αν και δεν έχουν κάποια αναπηρία, εντούτοις 

παρουσιάζουν ελλείμματα στις κοινωνικές δεξιότητες ή ποικίλα προβλήματα 

συμπεριφοράς (Lynch & Simpson, 2010). Αυτό σημαίνει ότι η εκπαίδευση κοινωνικών 

δεξιοτήτων δε θα πρέπει να προορίζεται μονάχα για τους μαθητές με αναπηρία, αλλά θα 

πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους μαθητές, όσο αυτό καθίσταται εφικτό. 

 Η συγκεκριμένη εργασία επικεντρώνεται στα άτομα με ήπιες εκπαιδευτικές 

ανάγκες και στην προαγωγή των κοινωνικών τους δεξιοτήτων μέσω των αναλυτικών 
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προγραμμάτων γενικής και ειδικής αγωγής της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης χωρών όπως η Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.  

 Αρχικά, στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας πραγματοποιείται περιγραφή 

της φύσης των κοινωνικών δεξιοτήτων, αναλύονται οι παράγοντες δυσκολιών ανάπτυξης 

των κοινωνικών δεξιοτήτων, μελετώνται οι κοινωνικές δεξιότητες των ατόμων με ήπιες 

εκπαιδευτικές ανάγκες και παρουσιάζονται οι εκπαιδευτικές προσεγγίσεις των 

προβλημάτων των κοινωνικών δεξιοτήτων για τα άτομα με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Επίσης, στο κεφάλαιο αυτό αναζητείται η φύση, καθώς και η σημασία των αναλυτικών 

προγραμμάτων στην ειδική αγωγή και αναλύονται ζητήματα κοινωνικών δεξιοτήτων τόσο 

στα αναλυτικά προγράμματα γενικής όσο και ειδικής αγωγής, ενώ στη συνέχεια ο 

αναγνώστης έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τη μελέτη των κοινωνικών δεξιοτήτων 

των ατόμων με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες στην Ελλάδα και τα ερωτήματα της παρούσας 

έρευνας. 

 Έπειτα, στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας ακολουθεί η επισκόπηση της 

μεθοδολογίας της έρευνας, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες για την ερευνητική 

στρατηγική, το δείγμα, τα κριτήρια για την επιλογή των αναλυτικών προγραμμάτων, τις 

διαδικασίες της έρευνας, τη μονάδα καταγραφής και την κατηγοριοποίηση, καθώς και 

τους άξονες ανάλυσης.  

 Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 

έρευνας, ενώ στο τέταρτο κεφάλαιο εξάγονται ορισμένα συμπεράσματα και συζητιούνται 

τα αποτελέσματα, παρατίθενται οι εκπαιδευτικές επιπτώσεις και οι περιορισμοί της 

έρευνας, καθώς και ορισμένες προτάσεις. Με την ολοκλήρωση της εργασίας συναντώνται 

οι βιβλιογραφικές αναφορές που χρησιμοποιήθηκαν σε όλο το σώμα της παρούσας 

εργασίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 

Θεωρητική θεμελίωση της έρευνας-ανασκόπηση βιβλιογραφίας 

 

1.1 Η φύση των κοινωνικών δεξιοτήτων 

 Κατά τις δεκαετίες 1980 και 1990 εκδηλώθηκε έντονο ενδιαφέρον για την περιοχή 

των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών και των εφήβων μέσω ποικίλων ερευνών και 

κλινικών εφαρμογών. Ο εντοπισμός αρκετών και σημαντικών πτυχών των κοινωνικών 

δεξιοτήτων, αλλά και η κατανόηση της συμβολή της κοινωνικό-συναισθηματικής 

ανάπτυξης στα άτομα και την κοινωνία, γενικότερα, αποτέλεσαν μερικούς από τους 

λόγους για την επικέντρωση του ενδιαφέροντος στον τομέα των κοινωνικών δεξιοτήτων 

(Merrel & Gimpel, 2014). 

 Οι κοινωνικές δεξιότητες (social skills) και η κοινωνική επάρκεια (social 

competence) συχνά συγχέονται μεταξύ τους, αφού οι δύο αυτές έννοιες σχετίζονται 

αρκετά. Παρά τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα τους, εντούτοις αρκετοί ερευνητές 

υπογραμμίζουν ότι διαφέρουν η μια από την άλλη (Gresham, 1983˙ Gresham, 1986˙ 

Merrel & Gimpel, 2014). Η κοινωνική επάρκεια αποτελεί ουσιαστικά τη βάση για τις 

κοινωνικές δεξιότητες και είναι ένας όρος περισσότερο ευρύς (Bremer & Smith, 2004˙ 

Merrel & Gimpel, 2014). Συγκεκριμένες συμπεριφορές ενός ατόμου σχετίζονται με τις 

κοινωνικές δεξιότητες, ενώ η κρίση ή η αξιολόγηση των συμπεριφορών αυτών σχετίζεται 

με την κοινωνική επάρκεια (Gresham, Sugai & Horner, 2001). Αδιαμφισβήτητα, η 

κοινωνική επάρκεια είναι σημαντική για τα παιδιά, καθώς η ικανότητα εντοπισμού 

συμπεριφορών των άλλων καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τις σχέσεις που θα διαμορφώσουν 

με τους συνομηλίκους τους (Warnes, Sheridan, Geske & Warnas, 2005). 

 Ποιος είναι, όμως, ορισμός των κοινωνικών δεξιοτήτων; Κατά καιρούς έχουν 

παρατεθεί αρκετοί ορισμοί για τις κοινωνικές δεξιότητες, χωρίς, όμως, κάποιος από 
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αυτούς να έχει γίνει ευρύτερα αποδεκτός από το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας. Η 

δυσκολία ως προς την ύπαρξη ενός συγκεκριμένου ορισμού αρχικά πηγάζει από το 

γεγονός ότι οι κοινωνικές δεξιότητες ως έννοια είναι σύνθετη και σχετίζεται και με άλλες 

έννοιες, όπως είναι η έννοια της προσωπικότητας, της γλώσσας, της συμπεριφοράς, της 

νοημοσύνης, της εκτίμησης κ.α. Έπειτα, δυσκολία προκύπτει από το γεγονός ότι διάφοροι 

επαγγελματίες, οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικές επιστημονικά περιοχές, 

προσεγγίζουν το ίδιο ζήτημα, δηλαδή τις κοινωνικές δεξιότητες, καθιστώντας τελικώς έτσι 

αδύνατη την εύρεση ενός κοινού ορισμού λόγω της ιδιαιτερότητας της προσέγγισης του 

κάθε επιστημονικού κλάδου (Merrel & Gimpel, 2014). Τέλος, δυσκολία προκαλείται και 

από την πληθώρα των συμπεριφορών, οι οποίες συναπαρτίζουν τις ίδιες τις κοινωνικές 

δεξιότητες (Kavale & Forness, 1996).  

 Συνολικά έχουν προταθεί τριών ειδών ορισμοί για τις κοινωνικές δεξιότητες, οι 

οποίοι αφορούν γενικότερα στην αποδοχή από τους συνομηλίκους, στη συμπεριφορά και 

στην κοινωνική εγκυρότητα (Gresham, 1986). Εμβαθύνοντας περαιτέρω στη φιλοσοφία 

των παραπάνω ειδών ορισμών, ο Esser (2012) δίνει επιπροσθέτως ενδιαφέρουσες 

επεξηγήσεις. Συγκεκριμένα, αναφέρει στους ορισμούς που σχετίζονται με την αποδοχή 

από τους συνομηλίκους ότι ένα παιδί θεωρείται κοινωνικά επιδέξιο, όταν αλληλεπιδρά με 

άλλα παιδιά της ηλικίας του και πραγματοποιεί φιλίες. Στους ορισμούς που σχετίζονται με 

τη συμπεριφορά, το επίκεντρο μετατοπίζεται στην αύξηση θετικών συμπεριφορών και στη 

μείωση αρνητικών συμπεριφορών. Τέλος, στους ορισμούς που σχετίζονται με την 

κοινωνική εγκυρότητα, οι κοινωνικές δεξιότητες αποτελούν συμπεριφορές που ένα άτομο 

επιδεικνύει με σκοπό να εκτελέσει αποτελεσματικά ένα κοινωνικό έργο. Σύμφωνα με τον  

Gresham (1986), χρησιμότεροι και εγκυρότεροι θεωρούνται περισσότερο οι ορισμοί που 

σχετίζονται με την κοινωνική εγκυρότητα, καθώς σε αυτούς ενυπάρχουν και 

χαρακτηριστικά των άλλων δύο ειδών ορισμών.  
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 Γενικά, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 16 θεωρίες κοινωνικών δεξιοτήτων. Παρά 

την μοναδική συμβολή της κάθε θεωρίας, μεταξύ τους όλες παρουσιάζουν αρκετές 

ομοιότητες (Merrel & Gimpel, 2014). Παρακολουθώντας, λοιπόν, τις διάφορες απόψεις 

στη συζήτηση για τον ορισμό των κοινωνικών δεξιοτήτων, θα μπορούσε τελικά να οριστεί 

ότι οι κοινωνικές δεξιότητες συγκροτούν «συνιστώσες της συμπεριφοράς που βοηθούν ένα 

άτομο να κατανοήσει και να προσαρμοστεί σε μια σειρά από κοινωνικά περιβάλλοντα» 

(Steedly, Schwartz, Levin & Luke, 2008, σελ. 2). Οι δεξιότητες αυτές συνδέονται άρρηκτα 

με τη διδασκαλία και τη μάθηση (Gresham et al. 2001˙ Konnold, Jamison, Stanton-

Chapman & Rimm-Kaufman, 2010), ενώ περιλαμβάνουν συμπεριφορές που μπορεί 

κάποιος να τις παρατηρήσει από στιγμή που βασίζονται στη λεκτική και μη λεκτική 

επικοινωνία (Matson & Wilkins, 2007).  

 Αξιοπρόσεκτο είναι ότι υπάρχουν διάφοροι τύποι κοινωνικών δεξιοτήτων. Ένας 

εξ’ αυτών είναι οι διαπροσωπικές συμπεριφορές, οι οποίες έχουν να κάνουν με τον τρόπο 

που συστήνει κανείς τον εαυτό του στους άλλους, με τον τρόπο που ζητάει ή προσφέρει 

οτιδήποτε, αλλά και με τον τρόπο που δημιουργεί φιλίες κ.τ.λ.. Ένας άλλος τύπος είναι 

αυτός των κοινωνικών δεξιοτήτων σε σχέση με τους συνομηλίκους. Στις δεξιότητες αυτού 

του είδους μεγάλο ρόλο διαδραματίζουν οι συνομήλικοι και περιλαμβάνονται στοιχεία 

όπως η συνεργατικότητα. Συνεχίζοντας, ένας άλλος τύπος είναι αυτός των κοινωνικών 

δεξιοτήτων σε σχέση με τους δασκάλους. Ειδικότερα, οι περισσότεροι δάσκαλοι 

αναμένουν κάποιες συμπεριφορές από τον κάθε μαθητή, ως εκ τούτου στον συγκεκριμένο 

τύπο περιλαμβάνονται δεξιότητες, οι οποίες ικανοποιούν τους δασκάλους. Ένας ακόμη 

τύπος κοινωνικών δεξιοτήτων είναι οι σχετικές με τον εαυτό συμπεριφορές όπως η 

αξιολόγηση μιας κοινωνικής κατάστασης και η επιλογή ανάλογης δεξιότητας, αλλά και η 

διαχείριση των συναισθημάτων. Άλλοι τύποι κοινωνικών δεξιοτήτων είναι επίσης οι 

δεξιότητες αυτοπεποίθησης, οι οποίες αφορούν σε συμπεριφορές κατάλληλης έκφρασης 
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των αναγκών ενός ατόμου, αλλά και οι δεξιότητες επικοινωνίας, οι οποίες σχετίζονται με 

επιμέρους στοιχεία της καθημερινής επικοινωνίας, δηλαδή την ανατροφοδότηση σε μια 

συζήτηση, την προσοχή και την ανταπόκριση σε αυτήν (Elksnin & Elksnin, 1998). 

 Ένα άτομο συχνά μαθαίνει και αποκτά νέες κοινωνικές δεξιότητες ή επιδεικνύει 

κοινωνικές δεξιότητες, τις οποίες είχε αποκτήσει σε προγενέστερη φάση (Merrel & 

Gimpel, 2014). Ελλείμματα επομένως ως προς τις κοινωνικές δεξιότητες εμφανίζονται 

γενικά είτε στη μάθηση και απόκτηση δεξιοτήτων είτε στην ορθή εκτέλεση δεξιοτήτων 

(Gresham, Elliott & Kettler, 2010˙ Walrath, 2011). Στο πλαίσιο των ελλειμμάτων 

εκτέλεσης δεξιοτήτων υπάγονται και τα ελλείμματα εκτέλεσης αυτοελέγχου, σύμφωνα με 

τα οποία ένα άτομο, παρόλο που έχει γνώση της δεξιότητας που θα εφαρμόσει, καταλήγει 

στην επίδειξη ακατάλληλης συμπεριφοράς στην προσπάθεια του να επικοινωνήσει με τους 

άλλους (Esser, 2012). Σε γενικές γραμμές, η ένταξη των ελλειμμάτων των κοινωνικών 

δεξιοτήτων σε κατηγορίες είναι απαραίτητη, καθώς οι παρεμβάσεις που απαιτούνται για 

κάθε έλλειμμα είναι διαφορετικές (Gresham et al. 2010˙ Gresham, Robichaux, York & 

O’Leary, 2012). 

 Από τη μια, τα ελλείμματα στην απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων προκύπτουν 

έπειτα από βλάβες στις γνωστικές – κοινωνικές λειτουργίες και περιλαμβάνουν 

προβλήματα στην απόκτηση συγκεκριμένων συμπεριφορών ή στη διάκριση διαφόρων 

κοινωνικών περιστάσεων. Ακόμη και αν παρασχεθούν κίνητρα μάθησης, το άτομο 

δυσκολεύεται στην απόκτηση δεξιοτήτων, ενώ από διδακτικής άποψης τα ελλείμματα 

αυτά απαιτούν άμεση διδασκαλία για να μετριασθούν. Από την άλλη, τα ελλείμματα στην 

εκτέλεση έχουν ως αποτέλεσμα το άτομο να μην μπορεί να επιδείξει ικανοποιητικά μια 

συμπεριφορά, ακόμη κι αν γνωρίζει τη διαδικασία επίδειξης. Τα ελλείμματα αυτά από 

διδακτικής άποψης αντιμετωπίζονται μέσω διαχείρισης της συμπεριφοράς του ατόμου σε 

ένα νατουραλιστικό πλαίσιο (Gresham et al. 2012). Ως προς τα ελλείμματα αυτά 
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απαιτείται προσοχή, καθώς ένα άτομο μπορεί σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον μια 

δεξιότητα να μπορεί να την εκτελέσει, ενώ σε ένα άλλο περιβάλλον να μην μπορεί, από τη 

στιγμή που η δεξιότητα δεν έχει γενικευτεί ανάμεσα στα διάφορα περιβάλλοντα (Esser, 

2012). 

 Γενικά, τα προβλήματα στην απόκτηση και εκτέλεση κοινωνικών δεξιοτήτων δεν 

προέρχονται μόνο από την άγνοια των παιδιών για το πώς να συμπεριφέρονται με έναν 

κοινωνικά επιδέξιο τρόπο, αλλά δημιουργούνται και από τις παρεμβατικές συμπεριφορές, 

την έλλειψη ευκαιριών για χρήση των κοινωνικών δεξιοτήτων, την έλλειψη 

ανατροφοδότησης από τους δασκάλους, τους γονείς και τους συνομηλίκους αφότου το 

παιδί έχει εκτελέσει μια δεξιότητα, την έλλειψη ευαισθησίας σε ερεθίσματα του 

περιβάλλοντος και την έλλειψη ενίσχυσης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των κοινωνικών 

δεξιοτήτων (Elksnin & Elksnin,1998). 

 Σε κάθε περίπτωση η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων στα παιδιά, ήδη από τα 

πρώτα χρόνια της ζωής, είναι αναγκαία και θα πρέπει οπωσδήποτε να επιδιώκεται (Lynch 

& Simpson, 2010). Παιδιά που έχουν αναπτύξει λίγες ή καθόλου κοινωνικές δεξιότητες 

είναι πολύ πιθανό να μην ολοκληρώσουν το σχολείο, να αντιμετωπίζουν προβλήματα στον 

τομέα της εργασίας, να οδηγηθούν στην παραβατικότητα και να αντιμετωπίζουν 

προβλήματα προσαρμογής (Elksnin & Elksnin, 1998). Ανάλογα με τα ελλείμματα είναι 

δυνατόν να αποκτήσουν ποικίλα ψυχολογικά προβλήματα, όπως μειωμένη αυτοεκτίμηση 

και κοινωνική απομόνωση. Όλα αυτά επιδρούν και καθορίζουν με τη σειρά τους την 

ποιότητα ζωής του εκάστοτε ατόμου (Anderson & Beauchamp, 2012). Στην επόμενη 

ενότητα εξετάζονται οι παράγοντες που οδηγούν σε δυσκολίες στην ανάπτυξη των 

κοινωνικών δεξιοτήτων.  
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1.2 Παράγοντες δυσκολιών ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων 

 Η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων συντελείται σταδιακά, καθώς ξεκινάει 

από την παιδική ηλικία και συνεχίζει κατά την εφηβική ηλικία (Anderson & Beauchamp, 

2012). Οι κοινωνικές δεξιότητες αποτελούν πολιτισμικά καθορισμένες συμπεριφορές, οι 

οποίες μπορούν να κατακτηθούν με την πάροδο του χρόνου και συναρτώνται με την 

ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε ομάδας, τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, 

την κοινωνική θέση, τα ατομικά χαρακτηριστικά και την ενίσχυση τους στο άτομο από 

τους άλλους (Walrath, 2011). Καθημερινά όλοι οι άνθρωποι έρχονται αντιμέτωποι με 

κοινωνικές καταστάσεις, κατά τις οποίες χρειάζονται οι κοινωνικές δεξιότητες. Για 

παράδειγμα ορισμένες καταστάσεις απαιτούν δεξιότητες διαπροσωπικής επίλυσης ενός 

προβλήματος. Ένα άτομο, όμως, μπορεί να μην είναι σε θέση να συμπεριφερθεί 

κατάλληλα κοινωνικά, όταν διάφοροι γνωστικοί, συναισθηματικοί και περιβαλλοντικοί 

παράγοντες επιδρούν στην κοινωνική του συμπεριφορά (Spence, 2003). 

 Πολλές φορές υπάρχει δυσκολία τόσο στην ανάπτυξή των κοινωνικών δεξιοτήτων, 

όσο και στην κοινωνική ανάπτυξη γενικότερα, λόγω της επενέργειας καθοριστικών 

παρεμποδιστικών παραγόντων, μερικοί από τους οποίους είναι η πρόωρη γέννηση ενός 

παιδιού ή το χαμηλό βάρος του κατά τη γέννηση, τα διάφορα προβλήματα υγείας που 

ενδεχομένως αντιμετωπίζει, η έλλειψη ενός περιβάλλοντος φροντίδας, θαλπωρής και 

αγάπης προς το πρόσωπό του, η κακοποίηση του με οποιονδήποτε τρόπο, η χρήση 

ναρκωτικών ή άλλων ουσιών από τους γονείς, οι κακές συνθήκες στέγασης και η φτώχεια, 

οι κοινωνικές, φυλετικές, πολιτισμικές ή άλλες διακρίσεις που μπορεί να βιώνει και οι 

κακές του σχέσεις με όσους εμπλέκονται στην εκπαίδευση του ή την παροχή διάφορων 

άλλων υπηρεσιών προς το πρόσωπό του (Department for Children, Schools and Families, 

2008). 
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  Επικεντρώνοντας την προσοχή στην υγεία και στην αναπτυξιακή πορεία ενός 

παιδιού, είναι αναγκαίο να αναφερθεί ότι πολλές αναπηρίες και διαταραχές μπορούν 

επίσης να καθορίσουν την κοινωνική ανάπτυξη και συμπεριφορά του εν γένει. Μερικές 

από αυτές είναι η νοητική αναπηρία, οι μαθησιακές δυσκολίες, η διαταραχή ελλειμματικής 

προσοχής και/ή υπερκινητικότητα, οι σωματικές αναπηρίες και διάφορες άλλες 

αναπτυξιακές διαταραχές (Wallander & Hubert, 1987). Επιμέρους ζητήματα των 

κοινωνικών δεξιοτήτων των ατόμων με αναπηρία και πιο συγκεκριμένα των ατόμων με 

ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες, τα οποία ενδιαφέρουν την παρούσα εργασία, αναπτύσσονται 

στην επόμενη ενότητα.    

  

1.3 Κοινωνικές δεξιότητες και άτομα με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες 

 Η ύπαρξη των κοινωνικών δεξιοτήτων θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση, 

προκειμένου το άτομο να μπορεί να αλληλεπιδρά θετικά με τους άλλους, να δημιουργεί 

σχέσεις μαζί τους και να πραγματοποιεί βήματα μέσα στην κοινότητα, την οποία ζει 

(Anderson & Beauchamp, 2012). Τα άτομα με κοινωνικές δεξιότητες αντιλαμβάνονται και 

αποκωδικοποιούν καλύτερα τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος και είναι σε θέση να 

επιλέξουν ανάλογες στρατηγικές και συμπεριφορές, ώστε να αντιμετωπίσουν μια 

κατάσταση (Warnes et al. 2005). 

 Σε παγκόσμιο επίπεδο δεν έχει υπολογιστεί μέχρι στιγμής το μέγεθος κυριαρχίας 

των κοινωνικών προβλημάτων σε παιδιά και εφήβους. Εκείνο που είναι σίγουρο, όμως, 

είναι ότι επιδημιολογικές μελέτες δείχνουν πως τα διάφορα προβλήματα στις κοινωνικές 

δεξιότητες δεν υπάρχουν μόνα τους, αλλά μπορούν να αποτελούν και συμπτώματα ή 

δευτερογενείς συνέπειες πολλών καταστάσεων (Anderson & Beauchamp, 2012). Μια από 

αυτές τις καταστάσεις θα μπορούσε να θεωρηθεί και η κατάσταση της αναπηρίας. 

  Ελλείμματα κοινωνικών δεξιοτήτων αντιμετωπίζουν αρκετά άτομα που έχουν ή 

μπορεί να έχουν κοινωνικού, συναισθηματικού και συμπεριφορικού τύπου αναπηρίες 
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(Gresham et al. 2012). Ανάμεσα σε αυτά τα άτομα ανήκουν και τα άτομα με ήπιες 

εκπαιδευτικές ανάγκες, τα οποία έρχονται αντιμέτωπα με ποικίλες δυσκολίες και 

προβλήματα σχετικά με τις κοινωνικές δεξιότητες. Αναφέροντας τον όρο «άτομα με ήπιες 

εκπαιδευτικές ανάγκες», ο οποίος συναντάται στη διεθνή βιβλιογραφία κυρίως ως «mild 

disabilities», εννοούνται τα άτομα εκείνα που έχουν μαθησιακές δυσκολίες, ήπια νοητική 

αναπηρία, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και/ή υπερκινητικότητα και 

προβλήματα/διαταραχές συμπεριφοράς (Gresham & MacMillan, 1997). Συνεπώς, κάθε 

φορά που θα αναφέρεται στη συγκεκριμένη εργασία ο όρος «άτομα με ήπιες εκπαιδευτικές 

ανάγκες», τότε αυτομάτως θα εννοούνται όλα τα άτομα που εμπίπτουν σε κάποια από τις 

προαναφερθείσες ομάδες αναπηριών. Σύμφωνα με τους Wiley και Siperstein (2015), οι 

ομάδες των ήπιων εκπαιδευτικών αναγκών αναφέρονται ως αναπηρίες υψηλής 

συχνότητας, επειδή συναντώνται περισσότερο συγκριτικά με άλλες ομάδες αναπηριών 

(π.χ. πολλαπλές αναπηρίες). 

 Τα παιδιά που ανήκουν σε κάποια από τις ομάδες των ήπιων εκπαιδευτικών 

αναγκών παρουσιάζουν ένα πλέγμα δυσκολιών σε γνωστικό, ακαδημαϊκό, κοινωνικό και 

προσωπικό επίπεδο. Εστιάζοντας στον κοινωνικό τομέα, τα παιδιά αυτά εκδηλώνουν 

ποικίλα προβλήματα κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως προβλήματα στην κοινωνική τους 

αλληλεπίδραση και τη σύναψη σχέσεων με τους συνομηλίκους τους. Φαίνεται ότι οι 

συνομήλικοι απορρίπτουν ευκολότερα τα άτομα με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες και τα 

αποδέχονται δυσκολότερα. Επίσης, συχνά προβλήματα υπάρχουν και στη σχέση με τους 

δασκάλους και στην προσαρμογή στο σχολείο, ενώ αισθητή είναι η παρουσία μιας σειράς 

ποικιλόμορφων προβλημάτων συμπεριφοράς, δηλαδή αυτών που εσωτερικεύονται 

(internalizing) και αυτών που εξωτερικεύονται (externalizing). Οι συμπεριφορές αυτές 

δυσχεραίνουν την ακαδημαϊκή επίδοση και προκαλούν προβλήματα στο σχολικό 
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περιβάλλον. Δυσκολίες παρατηρούνται, επίσης, σε δεξιότητες όπως η διαπραγμάτευση και 

η συνεργατικότητα (Elliott & Gresham, 1993˙ Gresham & MacMillan, 1997).  

 Στην παρούσα φάση θα ήταν ενδιαφέρον να εξεταστεί η κάθε ομάδα των ήπιων 

εκπαιδευτικών αναγκών, ώστε να υπάρξει μια επισκόπηση των ορισμών και των 

χαρακτηριστικών της καθεμιάς, εμβαθύνοντας όμως στην καταγραφή γύρω από τις 

κοινωνικές δεξιότητες. 

 Ξεκινώντας, οι μαθησιακές δυσκολίες απαρτίζονται από μια ομάδα ανόμοιων 

διαταραχών, οι οποίες οφείλονται σε νευροαναπτυξιακή δυσλειτουργία. Γενικότερα, 

επηρεάζονται οι ακαδημαϊκές δεξιότητες, όπως η ανάγνωση, η κατανόηση της ανάγνωσης, 

η γραφή, η ορθογραφία και τα μαθηματικά. Οι δυσκολίες, για να θεωρηθούν ως 

μαθησιακές, πρέπει να επιμένουν πάνω από 6 μήνες, να μην σημειώνεται καμία πρόοδος 

κατά τις σχεδιασμένες παρεμβάσεις και η επίδοση του ατόμου στις ακαδημαϊκές 

δεξιότητες να βρίσκεται ποιοτικά και ποσοτικά κάτω από το αναμενόμενο σε σχέση με την 

ηλικία του. Οι μαθησιακές δυσκολίες κάνουν την εμφάνισή τους κατά τη σχολική ηλικία 

και εκδηλώνονται πλήρως όταν οι απαιτήσεις στις ακαδημαϊκές δεξιότητες υπερβαίνουν 

τις περιορισμένες ικανότητες του ατόμου. Οι μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να 

συνυπάρχουν με κάποιες άλλες αναπηρίες ή καταστάσεις (π.χ. διαταραχή του φάσματος 

του αυτισμού), αλλά δεν αποδίδονται σε νοητική αναπηρία, αισθητηριακά προβλήματα, 

άλλες ψυχικές ή νευρολογικές διαταραχές, περιβαλλοντικές και κοινωνικό-οικονομικές 

αντιξοότητες, έλλειψη επάρκειας της γλώσσας της ακαδημαϊκής διδασκαλίας ή ανεπαρκή 

διδασκαλία (American Psychiatric Association, 2013). 

 Πέρα από τα προβλήματα στις ακαδημαϊκές τους δεξιότητες, οι μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζονται να έχουν προβλήματα και ως προς την κοινωνική 

τους λειτουργία σύμφωνα με μια μετανάλυση που πραγματοποιήθηκε με ένα αρκετά 

μεγάλο δείγμα ατόμων. Περίπου το 75% του δείγματος παρουσίαζε ελλείμματα 
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κοινωνικών δεξιοτήτων (Kavale & Forness, 1996). Τα ελλείμματα αυτά αφορούν τόσο σε 

μικρότερους όσο και σε μεγαλύτερους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (Baum, 

Duffelmeyer & Geelan, 1988).  

 Γενικά, ανάμεσα στα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, τα οποία εκδηλώνουν 

ελλείμματα κοινωνικών δεξιοτήτων, υπάρχει μια υποομάδα ατόμων, τα οποία έχουν μη 

λεκτικές μαθησιακές δυσκολίες. Τα άτομα αυτά εκδηλώνουν δυσκολίες στα μαθηματικά, 

δυσκολίες στην επίλυση προβλήματος, αντιληπτικά-γνωστικά ελλείμματα και ελλείμματα 

κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων (Elksnin & Elksnin, 2004). Εκτιμάται σε 

γενικές γραμμές ότι περίπου το 1/3 των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες έχουν μη 

λεκτική ή κοινωνική αναπηρία (Morris, 2002). 

 Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζουν προβλήματα και ελλείψεις 

στη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία (Kavale & Forness, 1996), στις διαπροσωπικές 

δεξιότητες (Bender & Wall, 1994), σε συγκεκριμένα βήματα της επίλυσης των 

διαπροσωπικών συγκρούσεων (Agaliotis & Goudiras, 2004˙ Kalyva & Agaliotis, 2009a), 

στην αποδοχή από τους συνομηλίκους (Kavale & Forness, 1996˙ Gresham & Elliott, 

1987), στην αυτοαντίληψη της κοινωνικής αποδοχής (Nowicki, 2003), στην κοινωνική 

θέση μέσα στη σχολική τάξη (Estell et al. 2008), στην προσαρμοστικότητα (Bender & 

Wall, 1994˙ Kavale & Forness, 1996), στην ενσυναίσθηση (Kavale & Forness, 1996) και 

στη συμπεριφορά (Vaughn, Zaragoza, Hogan & Walker, 1993). Μολονότι είναι γνωστό ότι 

αντιμετωπίζουν ελλείμματα στον τομέα των κοινωνικών δεξιοτήτων, ωστόσο δεν έχουν 

καταγραφεί με σιγουριά οι λόγοι ύπαρξής τους (Elksnin & Elksnin, 2004). 

 Γενικά, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες φαίνεται ότι έχουν πολλά κοινά 

χαρακτηριστικά με μαθητές που έχουν απλώς χαμηλή επίδοση και όχι μαθησιακές 

δυσκολίες. Τα χαρακτηριστικά αυτά αφορούν τόσο ως προς τον κοινωνικό τομέα όσο και 

στον τομέα της συμπεριφοράς. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε υποστηρίχθηκε ότι η 
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χαμηλή επίδοση ενός ατόμου ίσως να συνδέεται με τις κοινωνικές δυσκολίες του, 

ανεξάρτητα από το αν το άτομο αυτό έχει ή όχι μαθησιακές δυσκολίες. Επιπλέον, στην 

ίδια έρευνα φάνηκε ότι η κοινωνική συμπεριφορά μαθητών με μεσαία ή υψηλή επίδοση 

είναι ένας από τους παράγοντες που επιδρά στην ακαδημαϊκή πορεία στο σχολικό 

περιβάλλον, αλλά και στη διαμόρφωση μιας καλής εικόνας στα μάτια του εκπαιδευτικού 

(Vaughn et al. 1993)    

 Συνεχίζοντας, η νοητική αναπηρία είναι μια διαταραχή, για τη διάγνωση της οποίας 

απαιτούνται 3 κριτήρια. Το πρώτο κριτήριο αφορά στα ελλείμματα στις γενικές νοητικές 

λειτουργίες, όπως είναι ο συλλογισμός, η επίλυση προβλήματος, η κρίση, η μάθηση από 

τη διδασκαλία και την εμπειρία κ.α.. Το δεύτερο κριτήριο αφορά στην προσαρμοστική 

λειτουργία, η οποία βασίζεται στα κοινωνικά πρότυπα για το πώς κάποιος είναι προσωπικά 

ανεξάρτητος και κοινωνικά υπεύθυνος συγκριτικά με την ηλικία που βρίσκεται και το 

υπάρχον κοινωνικό-πολιτισμικό πλαίσιο. Το κριτήριο αυτό αποτελείται από τρία 

επιμέρους επίπεδα, δηλαδή το εννοιολογικό, το κοινωνικό και το πρακτικό. Κάθε επίπεδο 

από αυτά περιλαμβάνει με τη σειρά του αρκετά στοιχεία. Η νοητική ικανότητα, η 

εκπαίδευση, τα κίνητρα, η κοινωνικοποίηση, τα ατομικά χαρακτηριστικά, η ευκαιρία για 

επαγγελματική απασχόληση, οι πολιτισμικές εμπειρίες και συνυπάρχουσες διαταραχές ή 

ιατρικές καταστάσεις επηρεάζουν την προσαρμοστική λειτουργία. Τέλος, το τρίτο 

κριτήριο αφορά στην έναρξη των νοητικών ελλειμμάτων ή των ελλειμμάτων προσαρμογής 

κατά την περίοδο ανάπτυξης (American Psychiatric Association, 2013). 

 Η νοητική αναπηρία συχνά μπορεί να συνυπάρχει με κάποια άλλη διαταραχή ή 

ιατρική κατάσταση και πολλοί παράγοντες ευθύνονται για την πρόκλησή της. Η διάγνωση 

της νοητικής αναπηρίας στηρίζεται σε ένα συνδυασμό μεθόδων κλινικής αξιολόγησης και 

σταθμισμένων τεστ των νοητικών και προσαρμοστικών λειτουργιών, ενώ η διάκρισή της 
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γίνεται σε τέσσερα επίπεδα βάσει της σοβαρότητά της, δηλαδή ήπια, μέτρια, σοβαρή και 

βαριά (American Psychiatric Association, 2013). 

 Τα άτομα με νοητική αναπηρία πράγματι εμφανίζουν ποικίλα προβλήματα στον 

κοινωνικό τομέα (Vlachou & Stavroussi, 2016). Ειδικότερα, τα άτομα με ήπια νοητική 

αναπηρία, τα οποία ανήκουν στις ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες, παρουσιάζονται να έχουν 

ελλείμματα στις κοινωνικές δεξιότητες και να εκδηλώνουν ποικίλα προβλήματα 

συμπεριφοράς (Bramlett, Smith & Edmonds, 1994). Έχει καταγραφεί ότι το επίπεδο της 

αναπηρίας παίζει καθοριστικό ρόλο για τη λειτουργικότητα των κοινωνικών δεξιοτήτων, 

αλλά όχι το φύλο, ούτε το είδος του σχολείου και τα χρόνια της σχολικής εκπαίδευσης του 

ατόμου με νοητική αναπηρία. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε τα άτομα με ήπια νοητική 

αναπηρία φάνηκε ότι ήταν πιο λειτουργικά ως προς τις κοινωνικές τους δεξιότητες από τα 

άτομα με μέτρια και σοβαρή νοητική αναπηρία. Οι έλεγχοι ανέφεραν σημαντικά 

στατιστική διαφορά ως προς τη λειτουργικότητα των κοινωνικών δεξιοτήτων είτε μεταξύ 

των ατόμων με ήπια και μέτρια νοητική αναπηρία είτε μεταξύ των ατόμων με ήπια και 

σοβαρή νοητική αναπηρία, αλλά μη σημαντικά στατιστική διαφορά μεταξύ των ατόμων με 

μέτρια και σοβαρή νοητική αναπηρία. Συνολικά, το 48% όλου του δείγματος φάνηκε ότι 

είχε λειτουργικές κοινωνικές δεξιότητες (Umadevi & Sukumaran, 2012). 

  Θεωρείται ότι το κοινωνικό επίπεδο των ατόμων με ήπια νοητική αναπηρία 

χαρακτηρίζεται από μια γενικότερη ανωριμότητα, η οποία επεκτείνεται στις κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις, τις συζητήσεις, τη γλώσσα και την επικοινωνία. Η κατανόηση των 

κοινωνικών ερεθισμάτων που αποστέλλουν οι συνομήλικοι συχνά καθίσταται δύσκολη, 

ενώ δύσκολη είναι και η ρύθμιση συναισθημάτων και συμπεριφοράς. Τα άτομα με ήπια 

νοητική αναπηρία αγνοούν τον κίνδυνο στις κοινωνικές περιστάσεις και είναι πιθανό, 

λόγω της δυσλειτουργίας της κοινωνικής κρίσης, να πέσουν θύματα χειραγώγησης από 

κάποιον (American Psychiatric Association, 2013).  
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 Προχωρώντας, η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και/ή η υπερκινητικότητα 

είναι μια διαταραχή που μπορεί να περιλαμβάνει προβλήματα προσοχής και/ή 

υπερκινητικότητα. Από τη μια, τα προβλήματα προσοχής εκδηλώνονται μέσω της 

συμπεριφοράς και σχετίζονται με την έλλειψη επιμονής, συγκέντρωσης και οργάνωσης 

κατά τα μαθησιακά έργα ή άλλες δραστηριότητες και περιστάσεις. Από την άλλη, η 

υπερκινητικότητα σχετίζεται με υπερβολική κίνηση, υπερβολική νευρικότητα και 

ακατάπαυστη ομιλία, ενώ η παρορμητικότητα, που συνοδεύει την υπερκινητικότητα, 

οδηγεί το άτομο στο να δρα απερίσκεπτα, βιαστικά και ενοχλητικά, χωρίς προηγουμένως 

να σκεφτεί τις συνέπειες (American Psychiatric Association, 2013).             

 Έξι ή περισσότερα συμπτώματα πρέπει να υφίστανται σε κάθε μια από τις 

παραπάνω 2 κατηγορίες, ώστε να αποδοθεί στο άτομο διαταραχή ελλειμματικής προσοχής 

και/ή υπερκινητικότητα. Αρκετά από αυτά τα συμπτώματα πρέπει να ήταν παρόντα πριν 

την ηλικία των 12 ετών και να έχουν εκδηλωθεί σε δύο ή περισσότερα περιβάλλοντα. Τα 

συμπτώματα αυτά επιδρούν στην κοινωνική, ακαδημαϊκή και επαγγελματική λειτουργία 

και ανάπτυξη του ατόμου και δεν εμφανίζονται αποκλειστικά κατά τη διάρκεια κάποιας 

ψυχωτικής διαταραχής ούτε εξηγούνται καλύτερα από κάποια ψυχική διαταραχή 

(American Psychiatric Association, 2013).             

 Συγκριτικά με τους τυπικά αναπτυσσόμενους συνομηλίκους τους, τα παιδιά με 

διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και/ή υπερκινητικότητα παρουσιάζουν περισσότερα 

προβλήματα κοινωνικών δεξιοτήτων και συμπεριφοράς, τα οποία κάνουν την εμφάνισή 

τους σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (DuPaul, McGoey, Eckert & VanBrakle, 2001) 

εφήβους και ενήλικες (Nijmeijer et al. 2008). Αγόρια και κορίτσια δυσλειτουργούν 

κοινωνικά σχεδόν στον ίδιο βαθμό, καθώς παρουσιάζουν δυσκολίες σε αρκετές κοινωνικές 

καταστάσεις. Μόνο στο περιβάλλον του σχολείου φαίνεται ότι τα αγόρια παρουσιάζουν σε 

μεγαλύτερο βαθμό κοινωνικά προβλήματα σε σχέση με τα κορίτσια (Greene et al. 2001).    
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 Σύμφωνα με έρευνα των Wheeler Maedgen και Carlson (2000), η οποία 

πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στους υπότυπους της διαταραχής, κοινωνικά προβλήματα 

βιώνουν τόσο τα παιδιά που έχουν διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και 

υπερκινητικότητας ταυτόχρονα όσο και τα παιδιά που έχουν μόνο διαταραχή 

ελλειμματικής προσοχής. Παρόλο που τα παιδιά και των δύο υποτύπων έχουν κοινωνικά 

προβλήματα, ωστόσο υπήρχε ποιοτική απόκλιση των προβλημάτων, αφού παιδιά που 

είχαν τον πρώτο υπότυπο παρουσίαζαν περισσότερη επιθετική συμπεριφορά και 

συναισθηματική απορύθμιση, ενώ παιδιά που είχαν τον δεύτερο τύπο εμφανίζονταν ως 

περισσότερο κοινωνικά παθητικά και με ελλείμματα στην κοινωνική γνώση.   

 Τα παιδιά με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και/ή υπερκινητικότητα 

χαρακτηρίζονται από ελλείμματα στις διαπροσωπικές δεξιότητες (Greene et al. 2001), 

στην κοινωνική σκέψη, δηλαδή στην αντίληψη συναισθηματικών εκφράσεων του 

προσώπου και της προσωδίας (Uekermann et al. 2010), μειωμένη ενσυναίσθηση 

(Wehmeier, Schacht & Barkley, 2010), διάφορα προβλήματα συμπεριφοράς (Hinshaw, 

2002), όπως επίσης και χαμηλή δημοτικότητα ανάμεσα στους συνομηλίκους ή απόρριψη 

από αυτούς (Hinshaw, 2002˙ Hoza, 2007˙ Nijmeijer et al. 2008).  

 Ιδιαίτερα οι σχέσεις με τους συνομηλίκους διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο για τα 

παιδιά με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και/ή υπερκινητικότητα, αφού οδηγούν σε 

θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα. Αν ένα παιδί απορριφθεί αρχικά, είναι αρκετά δύσκολο 

στη συνέχεια ένα τέτοιο γεγονός να ξεπεραστεί. Τα προβλήματα σχέσεων με τους 

συνομηλίκους υπάρχουν ανεξάρτητα από το περιβάλλον (Hoza, 2007) και τείνουν να 

επηρεάζουν με τη σειρά τους τις σχέσεις των παιδιών με διαταραχή ελλειμματικής 

προσοχής και/ή υπερκινητικότητα με τους γονείς, τα αδέρφια και τους δασκάλους τους 

(Nixon, 2001).    
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 Διάφορες υποθέσεις έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς για το τι επηρεάζει την 

κοινωνική λειτουργία των παιδιών με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και/ή 

υπερκινητικότητα. Η ιδιαίτερη ψυχοπαθολογία, καθώς και οι διασπαστικές, παρορμητικές 

και επιθετικές εκδηλώσεις του ατόμου με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και/ή 

υπερκινητικότητα τείνουν να διαμορφώνουν αρνητικό κλίμα και ως εκ τούτου 

δημιουργούνται αρκετά προβλήματα στις διάφορες αλληλεπιδράσεις και σχέσεις με τους 

συνομηλίκους (Greene et al. 2001˙ Nijmeijer et al. 2008˙ DuPaul & Stoner, 2014). Επίσης, 

η δυσλειτουργία σημείων του εγκεφάλου μπορεί να προκαλέσει ελλείμματα στην 

κοινωνική σκέψη (Uekermann, 2010). Σε κάθε περίπτωση, η κοινωνική δυσλειτουργία των 

παιδιών προκαλείται τόσο από την ίδια τη διαταραχή όσο και από συνυπάρχουσες 

ψυχιατρικές ή άλλες διαταραχές και από δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες (Nijmeijer 

et al. 2008).  

 Φτάνοντας προς το τέλος, δηλαδή στα άτομα με προβλήματα συμπεριφοράς, τα 

οποία συχνά παρατηρείται ότι αναφέρονται και ως άτομα με συναισθηματικές και 

συμπεριφορικές διαταραχές, είναι αναγκαίο να διατυπωθεί εξαρχής ότι πρόκειται για μια 

κατηγορία ατόμων, η οποία είναι αρκετά ευρεία και περιλαμβάνει πολλά και σύνθετα 

προβλήματα. Στη συγκεκριμένη εργασία, εφόσον γίνεται λόγος για άτομα με ήπιες 

εκπαιδευτικές ανάγκες, στο επίκεντρο τίθενται περισσότερο τα άτομα με ήπια προβλήματα 

συμπεριφοράς και όχι σοβαρότερες περιπτώσεις. 

 Ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό των ατόμων με προβλήματα συμπεριφοράς είναι 

η απουσία αυτοελέγχου συμπεριφοράς και συναισθημάτων. Παρόλο που άτομα με άλλες 

διαταραχές επίσης παρουσιάζουν προβλήματα στους τομείς αυτούς, εντούτοις τα άτομα με 

προβλήματα συμπεριφοράς αποτελούν μοναδική κατηγορία. Η διαφορετικότητα αυτής της 

κατηγορίας έγκειται στο γεγονός ότι τα άτομα με προβλήματα συμπεριφοράς δρουν 

παραβιάζοντας τα δικαιώματα των άλλων (π.χ. εκδήλωση επιθετικότητας ή καταστροφή 
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περιουσίας) και/ή έρχονται αντιμέτωπα με νόρμες τις κοινωνίας και τις αρχές (π.χ. ποινική 

δικαιοσύνη). Οι αιτίες για τη δυσκολία αυτοελέγχου της συμπεριφοράς και των 

συναισθημάτων ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο προβλήματος συμπεριφοράς και το ίδιο 

το άτομο (American Psychiatric Association, 2013).  

 Κάνοντας λόγο για προβλήματα συμπεριφοράς, σημαντικός είναι ο διαχωρισμός 

των προβλημάτων συμπεριφοράς που εσωτερικεύονται (internalizing) από τα προβλήματα 

συμπεριφοράς που εξωτερικεύονται (externalizing). Τα προβλήματα συμπεριφοράς που 

εσωτερικεύονται είναι προσανατολισμένα προς το ίδιο το άτομο και σχετίζονται με το 

άγχος, τον φόβο και την κατάθλιψη, ενώ τα προβλήματα συμπεριφοράς που 

εξωτερικεύονται απευθύνονται στους άλλους και σχετίζονται με αποδιοργανωτικές 

συμπεριφορές, μη συμμόρφωση, πρόκληση διαπληκτισμών, χτυπήματα, εκδήλωση 

νεύρων, υπερβολική ομιλία, πρόκληση δυνατών θορύβων, υπερδραστηριότητα και 

παρορμητικές κινήσεις. Ουσιαστικά, οι συμπεριφορές που εξωτερικεύονται είναι εμφανείς 

και μπορεί κάποιος να τις παρατηρήσει, σε αντίθεση με τις συμπεριφορές που 

εσωτερικεύονται, οι οποίες δεν είναι άμεσα παρατηρήσιμες (Bowen, Jenson & Clark, 

2004). 

 Κατά την παιδική ηλικία τα αγόρια είναι περισσότερο πιθανό να εκδηλώσουν 

διάφορα προβλήματα συμπεριφοράς, όπως επιθετικές διασπαστικές ή υπερκινητικές 

συμπεριφορές, συγκριτικά με τα κορίτσια, ενώ μετά την εφηβεία, το ποσοστό μεταξύ 

αγοριών και κοριτσιών στην εκδήλωση τέτοιων συμπεριφορών ισοσταθμίζεται. Τα 

προβλήματα συμπεριφοράς υπάρχουν ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής, τα πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά και το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και αρκετοί παράγοντες σχετικοί με 

το ίδιο το παιδί και το άμεσο και έμμεσο περιβάλλον του μπορούν να συμβάλλουν στη 

δημιουργία και τη διατήρησή τους. Βέβαια, υψηλή ομάδα κινδύνου για την ανάπτυξη και 

τη διατήρηση τέτοιων συμπεριφορών θεωρούνται τα άτομα που βιώνουν πλήθος δυσμενών 
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ψυχοκοινωνικών και περιβαλλοντικών γεγονότων. Οπότε προκειμένου κανείς να 

κατανοήσει το ίδιο το άτομο και τα προβλήματα που εκδηλώνει, είναι αναγκαίο να 

επικεντρωθεί σε αυτά τα γεγονότα και να τα αναλύσει (Bowen et al. 2004). 

 Τα άτομα με προβλήματα συμπεριφοράς παρουσιάζουν ελλείμματα στις 

κοινωνικές τους δεξιότητες, όπως οι υπόλοιπες ομάδες των ήπιων εκπαιδευτικών αναγκών 

(Gresham, 2000). Όμως, σε σύγκριση με τις άλλες ομάδες, τα άτομα με προβλήματα 

συμπεριφοράς παρουσιάζονται να έχουν σε μεγαλύτερο βαθμό ελλείμματα κοινωνικών 

δεξιοτήτων. Μάλιστα, τα κοινωνικά ελλείμματα θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά, αφού 

μαζί με τα προβλήματα συμπεριφοράς μπορούν να αποτελέσουν διαγνωστικά κριτήρια για 

τον εντοπισμό του ατόμου που έχει τέτοιου είδους διαταραχή (Gresham & MacMillan, 

1997). Είναι απαραίτητο να διατυπωθεί ότι γενικά μεταξύ των ατόμων με προβλήματα 

συμπεριφοράς παρατηρούνται αρκετά κοινά χαρακτηριστικά, παρόλο το εύρος 

χαρακτηριστικών που παρουσιάζει η κατηγορία αυτή (Boyle & Scanlon, 2009).  

 Όπως φαίνεται, οι διαπροσωπικές σχέσεις με τους συνομηλίκους και τους 

σημαντικούς άλλους συχνά τείνουν να επηρεάζονται από ελλείμματα στις κοινωνικές 

δεξιότητες. Τα άτομα με προβλήματα συμπεριφοράς πολλές φορές δεν είναι σε θέση να 

«χτίσουν» ή να επιδείξουν κατάλληλες κοινωνικές δεξιότητες, ενώ επιδεικνύουν 

παράλληλα ακατάλληλες και αρνητικές συμπεριφορές. Αξιοσημείωτο είναι γενικά ότι τα 

ελλείμματα κοινωνικών δεξιοτήτων είναι δυνατόν να συμβάλλουν με τη σειρά τους στη 

δημιουργία ή τη διαιώνιση συμπεριφορών που εσωτερικεύονται ή εξωτερικεύονται 

(Gresham, 2000), δείχνοντας έτσι ότι δυσκολίες σε έναν τομέα τροφοδοτούν την ανάπτυξη 

δυσκολιών σε έναν άλλον.  

 Πιστεύεται ότι τα συμπεριφορικά και συναισθηματικά προβλήματα πλήττουν την 

αυτοπραγμάτωση του ίδιου του ατόμου και προκαλούν δυσκολίες στη σύναψη αξιόλογων 

σχέσεων του με τους άλλους (Kauffman, Bantz & McCullough, 2002). Στο σημείο αυτό 
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ενδιαφέρουσα θα ήταν η παρουσίαση έρευνας, η οποία συμπεριλάμβανε μαθητές με ήπια 

και σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς, καθώς και μαθητές χωρίς προβλήματα 

συμπεριφοράς. Τα ευρήματά της έδειξαν ότι μαθητές με ήπια προβλήματα συμπεριφοράς 

δεν παρουσίαζαν ιδιαίτερες δυσκολίες στον τομέα της κοινωνικής επάρκειας, ενώ μαθητές 

με σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς, τα οποία αφορούσαν σε συμπεριφορές που 

εξωτερικεύονται, έτειναν να παρουσιάζουν περισσότερες δυσκολίες στην κοινωνική 

επάρκεια. Οι δυσκολίες αυτές επεκτείνονταν στις κοινωνικές δεξιότητες και στις σχέσεις 

με τους συνομηλίκους, οι οποίοι φάνηκε ότι δεν τους αποδέχονταν εύκολα. Συνολικά, οι 

μαθητές με ήπια προβλήματα συμπεριφοράς δεν είχαν τόσες δυσκολίες στις σχέσεις τους 

με τους συνομηλίκους τους συγκριτικά με τα άτομα με σοβαρά προβλήματα 

συμπεριφοράς (Vaughn, Hogan, Lancelotta, Shapiro & Walker, 1992). 

 Η παραπάνω έρευνα θεωρείται σπουδαία, γιατί οδήγησε στη διαπίστωση ότι τα 

άτομα με ήπια προβλήματα συμπεριφοράς δεν αντιμετωπίζουν τόσες δυσκολίες στις 

κοινωνικές δεξιότητες και δυσκολίες στις σχέσεις με τους συνομηλίκους τους, όσο τα 

άτομα με σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς. Επίσης, παραθέτει ενδείξεις ότι οι 

συμπεριφορές που εξωτερικεύονται από τα άτομα με σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς, 

είναι πιθανό να επηρεάσουν τις διάφορες αλληλεπιδράσεις με τους συνομηλίκους (Vaughn 

et al. 1992). Στον αντίποδα, οι συμπεριφορές που εσωτερικεύονται μπορούν να 

προκαλέσουν μεταξύ άλλων και κοινωνική απόσυρση (Bowen et al. 2004) δείχνοντας το 

πώς αυτές καθαυτές μπορούν να συμβάλλουν με το δικό τους τρόπο στη γενικότερη 

κοινωνική λειτουργία του ατόμου με προβλήματα συμπεριφοράς.  

 Προσεγγίζοντας ολιστικά το ζήτημα κοινωνικών δεξιοτήτων των ατόμων με 

προβλήματα συμπεριφοράς, φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες προσαρμογής σε 

χώρους όπως το σχολείο και έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες για σχολική αποτυχία (Baker, 

Clark, Crowl & Carlson, 2009). Όλα τα παραπάνω οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι 
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μαθητές με τέτοια προβλήματα χρήζουν ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, προκειμένου να 

ικανοποιηθούν οι ιδιαίτερες ανάγκες τους (Kauffman et al. 2002). 

 Συνοψίζοντας, υποστηρίζεται ότι όλες οι ομάδες ήπιων εκπαιδευτικών αναγκών 

έχουν ελλείμματα κοινωνικών δεξιοτήτων, αλλά δεν καθίσταται πάντοτε σαφές αν τα 

ελλείμματα αυτά έχουν προκληθεί λόγω της εκάστοτε αναπηρίας ή απλώς αποτελούν ένα 

από τα συμπτώματά της (Gresham & MacMillan, 1997). Πάντως, ανεξάρτητα από το τι 

πραγματικά ισχύει, η συστηματική εκπαίδευση των ατόμων με ήπια αναπηρία στις 

κοινωνικές δεξιότητες κρίνεται σημαντική, ώστε να μπορέσουν να ξεπεράσουν 

καθημερινές κοινωνικές, αλλά και άλλες δυσκολίες. Στην επόμενη ενότητα, λοιπόν, 

παρατίθενται αναλυτικά ορισμένες κατάλληλες γι’ αυτά τα άτομα διδακτικές προσεγγίσεις. 

 

1.4 Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις των προβλημάτων των κοινωνικών δεξιοτήτων για 

τα άτομα με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες 

 Η διδασκαλία των κοινωνικών δεξιοτήτων δεν ήταν ποτέ δεδομένη για τους 

μαθητές που την είχαν ανάγκη. Η τάση του σχολείου να δίνει βαρύτητα μόνο στις 

ακαδημαϊκές δεξιότητες, αγνοώντας ή απαξιώνοντας άλλου είδους σημαντικές δεξιότητες, 

όπως οι κοινωνικές, είναι γνωστή. Άλλωστε, οι εκπαιδευτικοί θεωρούσαν ότι τα παιδιά 

έρχονται στο σχολείο έχοντας ήδη «αποκτήσει» τις κοινωνικές δεξιότητες από τις 

οικογένειες τους και ως εκ τούτου μια τέτοια διδασκαλία θα ήταν περιττή. Με την πάροδο 

του χρόνου, όμως, οι εκπαιδευτικοί, αξιολογώντας εκ νέου την κατάσταση, 

συνειδητοποίησαν ότι δεν αποκτούν όλα τα παιδιά από το σπίτι τους τις κοινωνικές 

δεξιότητες που χρειάζονται. Ουσιαστικά συνειδητοποίησαν πόσο σημαντικό είναι όλα τα 

παιδιά πλέον να διδάσκονται στο σχολείο τις κοινωνικές δεξιότητες (Elksnin, & Elksnin 

1998).  

 Ισχύει, βέβαια, το γεγονός ότι πολλά παιδιά και έφηβοι αποκτούν κοινωνικές 

δεξιότητες, αλληλεπιδρώντας με το περιβάλλον τους. Όμως, υπάρχουν και αρκετές 
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περιπτώσεις παιδιών και εφήβων, στις οποίες η εκμάθηση των κοινωνικών δεξιοτήτων 

είναι απαραίτητο να γίνει με τη χρήση συγκεκριμένου αναλυτικού προγράμματος και 

κατάλληλης μεθοδολογίας. Τέτοιες περιπτώσεις θα μπορούσαν να αφορούν σε άτομα με 

αναπηρία (Seevers & Jones-Blank, 2008). Όπως έχει αποδεχθεί, παρεμβάσεις ποικίλου 

περιεχομένου έχουν οδηγήσει τα άτομα με αναπηρία σε βελτίωση ως προς τον τομέα των 

κοινωνικών δεξιοτήτων (Vaughn et al. 2003). 

 Σαφέστατα, είναι σε θέση και τα άτομα με αναπηρία να γίνουν κοινωνικά επιδέξια, 

αλληλεπιδρώντας με το περιβάλλον τους, αλλά σίγουρα χρειάζεται άμεση ή έμμεση 

διδασκαλία και υποστήριξη από τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, ώστε να υπάρξει ένα 

περισσότερο θετικό αποτέλεσμα (Seevers & Jones-Blank, 2008). Σύμφωνα με τον 

Gresham (1981), το να παρατηρούν τα άτομα με αναπηρία τους υπόλοιπους δεν επαρκεί 

για την απόκτηση των κοινωνικών δεξιοτήτων, αλλά αντίθετα χρειάζεται η ανάλογη 

εκπαίδευση και ενίσχυση.  

 Φυσικά, η συμβολή του παιδαγωγικού ρόλου του σχολείου στην κοινωνική και 

συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών είναι μεγάλη. Όμως, οι εκπαιδευτικοί συχνά 

έχουν πρόσβαση σε ελάχιστες πηγές και πιέζονται για πρόοδο στην ακαδημαϊκή επίδοση 

των μαθητών. Ο ελάχιστος χρόνος και οι πολλές υποχρεώσεις που καλείται να 

ανταποκριθεί ένας εκπαιδευτικός επιτάσσουν, λοιπόν, την κάλυψη πάγιων αναγκών των 

μαθητών και την αναζήτηση προσεγγίσεων, οι οποίες αξιολογούνται ως αποτελεσματικές 

γι’ αυτούς (Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor & Schellinger, 2011). 

 Τις τελευταίες δεκαετίες διάφορες σχετικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις για τη 

διδασκαλία των κοινωνικών δεξιοτήτων έκαναν σταδιακά την εμφάνισή τους. Οι 

προσεγγίσεις αυτές μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ακόμη και για την εκπαίδευση των 

ατόμων με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες. Η Κοινωνική και Συναισθηματική Μάθηση 

(SEL) και η Εκπαίδευση των Κοινωνικών Δεξιοτήτων (SST) αποτελούν γενικότερα δύο 
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κυρίαρχες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. Αν και υπάρχουν ορισμένες διαφορές και 

ομοιότητες μεταξύ των προσεγγίσεων αυτών, εντούτοις δεν είναι πάντοτε εύκολο να 

εντοπιστούν με ακρίβεια. Ανεξάρτητα, όμως, από τα χαρακτηριστικά τους, πιστεύεται ότι 

τα προγράμματα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Μάθησης παρέχουν τη δυνατότητα για 

μια συνεργασία ανάμεσα στις δύο προσεγγίσεις (Wiley & Siperstein, 2015). Σε κάθε 

περίπτωση, προκειμένου να υπάρξει γενικά κατανόηση και αποσαφήνιση των δύο 

προσεγγίσεων, απαραίτητη είναι μια κριτική ματιά στα ερευνητικά δεδομένα.    

 Μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διαρκούς αναζήτησης, η οποία σκόπευε να δώσει 

λύσεις απέναντι στα διάφορα προβλήματα μεγάλης μερίδας του παιδικού και εφηβικού 

πληθυσμού, διαμορφώθηκε η προσέγγιση της κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης. 

Σύμφωνα με τον επικρατέστερο ορισμό, η Κοινωνική και Συναισθηματική Μάθηση (SEL) 

οδηγεί ένα άτομο στην απόκτηση και την εφαρμογή γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων, οι 

οποίες το βοηθούν να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του και να αντιδρά κατάλληλα από 

συναισθηματικής άποψης, να επιδιώκει θετικές αλληλεπιδράσεις με άλλα άτομα και να 

μπορεί να τις συνεχίζει, να διατυπώνει τους στόχους του, να επιδιώκει την εκπλήρωσή 

τους και να αποφασίζει υπεύθυνα (CASEL Guide, 2015).  

 Μάλιστα, έχοντας ως σκοπό την προαγωγή της Κοινωνικής και Συναισθηματικής 

Μάθησης, ιδρύθηκε το 1994 ένας παγκόσμιος οργανισμός με την ονομασία CASEL 

(Collaborative for the Advancement of Social and Emotional Learning). Μέσω του 

CASEL επαγγελματίες της εκπαίδευσης, ερευνητές και απλοί πολίτες ανταλλάσσουν ιδέες 

και γνώσεις για αποτελεσματικές εφαρμογές σε σχέση με τους τομείς της κοινωνικής, 

συναισθηματικής και συμπεριφορικής ανάπτυξης. Ο οργανισμός αυτός στοχεύει στο να 

γνωστοποιήσει την ανάγκη για προαγωγή της Κοινωνικής και Συναισθηματικής Μάθησης, 

καθώς και τα οφέλη της σε όσους σχετίζονται με παιδιά και εφήβους. Επίσης, επιδιώκει τη 

διευκόλυνση των αξιολογήσεων και των αναλύσεων των προγραμμάτων προαγωγής της 
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κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης, τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν από την 

προσχολική ηλικία μέχρι και το λύκειο. Ο CASEL θεωρεί ότι καλύτερη προαγωγή της 

κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης υφίσταται μόνο μέσα από μια γόνιμη 

συνεργασία σχολείου-οικογένειας, εφόσον εκπαιδευτικοί και γονείς επιλέγουν, 

σχεδιάζουν, εφαρμόζουν, αποτιμούν και βελτιώνουν από κοινού προγράμματα 

εκπαίδευσης (Elias et al. 1997). 

 Τα κοινωνικό-συναισθηματικά προγράμματα έχουν συνεκτική δομή. Αυξάνουν 

τους προστατευτικούς παράγοντες και μειώνουν τους παράγοντες κινδύνου των 

ακαδημαϊκών και κοινωνικών προβλημάτων. Μερικά από τα ζητήματα που θίγονται 

σχετίζονται με τις δεξιότητες φιλίας, τις κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες, τις 

δεξιότητες επίλυσης ενός προβλήματος, τις δεξιότητες αντιμετώπισης θυμού, την πρόληψη 

της βίας και της κατάχρησης ουσιών κ.α. (Joseph & Strain, 2003). 

 Ανάλογα με το εκάστοτε πρόγραμμα ακολουθούνται διάφορες επιμέρους 

προσεγγίσεις. Αρχικά, η Κοινωνική και Συναισθηματική Μάθηση θα μπορούσε να 

ενσωματωθεί μέσα στη διδασκαλία, έχοντας ως στόχο ένα υποστηρικτικό περιβάλλον. 

Έπειτα, κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες θα μπορούσαν να συνδυαστούν με 

διάφορες περιοχές αναλυτικών προγραμμάτων ακαδημαϊκών δεξιοτήτων. Ακολούθως, η 

κοινωνική και συναισθηματική μάθηση των μαθητών θα μπορούσε να προαχθεί από 

συμπεριφορές και τακτικές του ίδιου του εκπαιδευτικού, οι οποίες μπορεί να σχετίζονται 

με τη δημιουργία πολιτικών και οργανωτικών δομών. Τέλος, κοινωνικές και 

συναισθηματικές δεξιότητες θα μπορούσαν να διδαχθούν υπό το πρίσμα της άμεσης 

διδασκαλίας. Ορισμένα προγράμματα χρησιμοποιούν παραπάνω από μια προσέγγιση, 

απλώς υπάρχει πιθανότητα κάποια να επικεντρώνονται περισσότερο σε μια συγκεκριμένη 

(CASEL Guide, 2013). 
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 Σύμφωνα με μετανάλυση των Durlak et al. (2011), τα προγράμματα φαίνεται ότι 

επιδρούν θετικά στον ίδιο τον εαυτό και τους άλλους και οδηγούν στην αύξηση των 

κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων, στη βελτίωση της συμπεριφοράς και στη 

βελτίωση της ακαδημαϊκής επίδοσης. Οι Joseph και Strain (2003) υποστηρίζουν ότι τα 

προγράμματα αυτά θα μπορούσαν να ωφελήσουν εκτός από τον γενικό πληθυσμό και 

διάφορες ομάδες παιδιών και εφήβων της ειδικής αγωγής (π.χ. μαθησιακές δυσκολίες, 

διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και/ή υπερκινητικότητα, νοητική αναπηρία, αυτισμό).  

 Σε αυτή την περίπτωση πρέπει, όμως, να υπάρξει ιδιαίτερη προσοχή, αφού λόγω 

συγκεκριμένων χαρακτηριστικών αρκετών μαθητών με αναπηρία (π.χ. προβλήματα στη 

γλώσσα, τη σκέψη κ.τ.λ.), είναι πιθανό ένα πρόγραμμα κοινωνικής και συναισθηματικής 

μάθησης να μην είναι πολύ αποτελεσματικό, εφόσον έχει δημιουργηθεί κανονικά για να 

υποστηρίξει μαθητές χωρίς αναπηρίες. Συνεπώς, πολλές φορές, οι μαθητές με αναπηρία 

χρειάζονται προγράμματα που να είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους (Wiley & 

Siperstein, 2015). 

 Σε αντίθεση με την Κοινωνική και Συναισθηματική Μάθηση, η Εκπαίδευση 

Κοινωνικών Δεξιοτήτων (SST), ως μια άλλη προσέγγιση, θέτει στο επίκεντρό της κυρίως 

μαθητές με αναπηρία ή αυτούς που μπορεί να έχουν αναπηρία. Μεγάλο μέρος της 

στηρίζεται στις αρχές του συμπεριφορισμού, αλλά παρατηρούνται επίσης στοιχεία των 

θεωριών της κοινωνικής μάθησης, της γνωστικής-συμπεριφοριστικής θεωρίας και της 

επεξεργασίας κοινωνικών πληροφοριών (Wiley & Siperstein, 2015). Η προσέγγιση αυτή 

στοχεύει κατά κύριο λόγο στη διδασκαλία των κοινωνικών δεξιοτήτων που απαιτούνται 

(Elksnin & Elksnin, 2004).  

 Πιστεύεται ότι οι στρατηγικές της Εκπαίδευσης Κοινωνικών Δεξιοτήτων, οι οποίες 

έχουν περισσότερα οφέλη για τους μαθητές, πηγάζουν από την ανάλυση της 

εφαρμοσμένης συμπεριφοράς (AΒΑ). Ορισμένες στρατηγικές από αυτές είναι η 
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μοντελοποίηση, η καθοδήγηση και η πρόβα συμπεριφορών. Αντίθετα, λιγότερα οφέλη 

φαίνεται να έχουν γνωστικές-συμπεριφορικές προσεγγίσεις, όπως η κοινωνική επίλυση 

προβλήματος και η αυτοδιδασκαλία. Ως το πιο αδύναμο σημείο της εκπαίδευσης των 

κοινωνικών δεξιοτήτων θεωρείται η απουσία εκπαίδευσης και αποτελεσμάτων σε 

προκοινωνικές συμπεριφορές ανάμεσα στις διάφορες περιστάσεις και περιβάλλοντα 

(Gresham et al. 2012). 

 Κατά τους Wiley και Siperstein (2015), η Εκπαίδευση Κοινωνικών Δεξιοτήτων 

διαθέτει εννοιολογικά μοντέλα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ώστε να υπάρξει 

προσανατολισμός ως προς τις παρεμβάσεις. Το πρώτο μοντέλο αφορά στη διαφοροποίηση 

μεταξύ των ελλειμμάτων απόκτησης και των ελλειμμάτων εκτέλεσης των κοινωνικών 

δεξιοτήτων, ενώ το δεύτερο μοντέλο αφορά στα προβλήματα συμπεριφοράς και στην 

εκπαίδευση αντικατάστασης της συμπεριφοράς.  

 Η Εκπαίδευση Κοινωνικών Δεξιοτήτων είναι δυνατό να μην είναι πάντοτε 

αποτελεσματική εξαιτίας συγκεκριμένων προβλημάτων σε διάφορους τομείς. Αρχικά, ένα 

πρόγραμμα κοινωνικών δεξιοτήτων μπορεί να μην επικεντρώνεται στα ελλείμματα ή οι 

δραστηριότητες που περιλαμβάνει να μην εμπίπτουν στα ενδιαφέροντα ενός μαθητή. 

Προφανώς, ένα τέτοιο πρόγραμμα δε θα καταφέρει να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες 

και να κεντρίσει την προσοχή οποιουδήποτε μαθητή, ενώ θα σπαταλήσει αρκετό χρόνο 

διδασκαλίας και πόρους δίχως σημαντικό όφελος. Έπειτα, πολλά από αυτά τα αναλυτικά 

προγράμματα, τα οποία κυκλοφορούν επίσημα, δε διαθέτουν ανάλογα εργαλεία 

αξιολόγησης και εντοπισμού των ελλειμμάτων των κοινωνικών δεξιοτήτων. Αυτή η 

παράλειψη δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην επιλογή των δεξιοτήτων που τελικά 

θα διδαχθούν (Sabey & Ross, 2012). Ακόμη, όμως, κι αν υπάρχουν τέτοια εργαλεία έχει 

παρατηρηθεί το φαινόμενο να αξιολογούνται δεξιότητες που δεν έχουν καν διδαχθεί 

(Cartledge, 2005). Τέλος, είναι γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν προβλέπεται 
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παρακολούθηση της επίδρασης ενός προγράμματος είτε κατά τη διάρκεια της παρέμβασης 

είτε μετά, ώστε να διαπιστωθεί αν το άτομο έχει προοδεύσει ή όχι (Merrel & Gimpel, 

2014).  

 Ένα σοβαρό σφάλμα της Εκπαίδευσης των Κοινωνικών Δεξιοτήτων είναι ότι δεν 

καταφέρνει να οδηγήσει πάντοτε το άτομο στη γενίκευση και διατήρηση των δεξιοτήτων 

που του έχουν διδαχθεί. Μια πιθανή ερμηνεία αυτού του γεγονότος, ανάμεσα στις πολλές, 

είναι ότι ενδέχεται να υπάρχει παλαιότερη συμπεριφορά, η οποία έχει εδραιωθεί στο άτομο 

και υπερκαλύπτει τη συμπεριφορά που μόλις διδάχθηκε (Gresham et al. 2001). Επίσης, μια 

άλλη πιθανή ερμηνεία είναι ότι προβλήματα στη γενίκευση μιας δεξιότητας δημιουργεί ο 

αριθμός των κοινωνικών ερεθισμάτων που παρέχονται κατά την εκπαίδευση κοινωνικών 

δεξιοτήτων. Αν αυτός είναι μειωμένος, τότε το άτομο θα επιδεικνύει τη δεξιότητα που 

διδάχθηκε μόνο σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα και καταστάσεις (Elliott & Gresham, 

1993). 

 Διατυπώνοντας ένα συμπέρασμα για την εκπαίδευση των κοινωνικών δεξιοτήτων, 

πλήθος θεωρητικών και μεταναλυτικών μελετών προτείνουν ότι η προσέγγιση αυτή έχει 

μέτριες επιδράσεις ως παρέμβαση στα παιδιά και τους εφήβους με κοινωνικά και 

συμπεριφορικά προβλήματα (Gresham et al. 2012). Στα άτομα με ήπιες εκπαιδευτικές 

ανάγκες γενικά η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης κοινωνικών δεξιοτήτων 

επηρεάζεται σε κάποιο βαθμό από τα ατομικά χαρακτηριστικά (Wiley & Siperstein, 2015). 

Υπογραμμίζεται ότι οι περισσότερες έρευνες που περιλαμβάνονται στις θεωρητικές 

αναλύσεις και τις μεταναλύσεις αφορούν σε ατομικές παρεμβάσεις ή παρεμβάσεις που 

πραγματοποιούνται σε μικρές ομάδες ατόμων επιπέδου «Tier 2» και όχι σε καθολικές 

παρεμβάσεις, δηλαδή παρεμβάσεις σε επίπεδο τάξης, επιπέδου «Tier 1» ή εντατικές 

παρεμβάσεις επιπέδου «Tier 3»1 (Gresham et al. 2012). 

                                                           
1Πρόκειται για επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των παρεμβάσεων. Οι Wiley και Siperstein (2015), 

παρουσιάζουν τις παρεμβάσεις επιπέδου «Tier 1» να σχετίζονται με την Κοινωνική και Συναισθηματική 
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 Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι κάποιοι μαθητές έχουν περισσότερο 

ανάγκη από παρεμβάσεις επιπέδων «Tier 2» και «Tier 3». Οι παρεμβάσεις επιπέδου «Tier 

2» έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές για τα άτομα με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά 

όχι πάντοτε. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει έλλειψη ερευνητικών δεδομένων για τις 

παρεμβάσεις αυτού του επιπέδου, ειδικότερα σε σχέση με τα άτομα με μαθησιακές 

δυσκολίες και τα άτομα με ήπια νοητική αναπηρία (Wiley & Siperstein, 2015). 

 Αναφέρεται ενδεικτικά ότι οι μαθητές με συναισθηματικά και συμπεριφορικά 

προβλήματα έχουν ανάγκη από συγκεκριμένες παρεμβάσεις Εκπαίδευσης Κοινωνικών 

Δεξιοτήτων επιπέδου «Tier 2», αλλά και από εξατομικευμένες παρεμβάσεις επιπέδου 

«Tier 3» ανάλογα με την περίσταση. Εφόσον, οι μαθητές αυτοί βρίσκονται εκ των 

πραγμάτων περισσότερο μέσα στη γενική τάξη, τότε ίσως θα πρέπει να δεχθούν και 

παρεμβάσεις επιπέδου «Τier 1», δηλαδή παρεμβάσεις προγραμμάτων Κοινωνικής και 

Συναισθηματικής Μάθησης. Αντίστοιχα, οι μαθητές με ήπια νοητική αναπηρία πρέπει να 

δεχθούν παρεμβάσεις επιπέδου «Tier 2», οι οποίες θα αποκαθιστούν κοινωνικά-γνωστικά 

ελλείμματα. Όσοι από αυτούς βρίσκονται στη γενική τάξη και πρόκειται να δεχθούν 

διδασκαλία μέσω παρεμβάσεων επιπέδου «Tier 1», τότε είναι αναγκαίο τα προγράμματα 

εκπαίδευσης να δεχθούν προσαρμογές σύμφωνα με το προφίλ του κάθε μαθητή. Όλες 

αυτές οι πολυεπίπεδες παρεμβάσεις παρέχουν σαφέστατα ευκαιρίες για κοινωνική 

συμπερίληψη των μαθητών αυτών (Wiley & Siperstein, 2015).  

 Προκειμένου ένα πρόγραμμα παρέμβασης να είναι ωφέλιμο για τους μαθητές είναι 

απαραίτητο να υπάρξει σωστός και υπεύθυνος σχεδιασμός, να διαμορφωθούν κατάλληλα 

οι ομάδες των παιδιών που θα λάβουν μέρος στη διδασκαλία, να επιλεγούν με 

συγκεκριμένα κριτήρια οι συμμετέχοντες, να καθοριστεί εξαρχής η συχνότητα και η 

                                                                                                                                                                                
μάθηση, ενώ τις παρεμβάσεις επιπέδων «Tier 2» και «Tier 3» να σχετίζονται με την Εκπαίδευση Κοινωνικών 

Δεξιοτήτων. Επίσης, οι παρεμβάσεις επιπέδου «Tier 2» φαίνεται να αφορούν σε προγράμματα ή αναλυτικά 

προγράμματα, σε αντίθεση με τις παρεμβάσεις επιπέδου «Tier 3», οι οποίες φαίνεται να αφορούν σε 

εξατομικευμένες παρεμβάσεις. 
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διάρκεια των συνεδριών διδασκαλίας και να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι δεξιότητες 

προς διδασκαλία. Η συμβολή της προσωπικότητας του θεραπευτή-εκπαιδευτικού 

σαφέστατα είναι τεράστια μέσα στη διαδικασία εκπαίδευσης, καθώς μέσω των 

διαπροσωπικών και άλλων σχετικών δεξιοτήτων του, των γνώσεών του για τον σχεδιασμό 

της διδασκαλίας και της κλινικής εμπειρίας του η επιτυχία ενός προγράμματος καθίσταται 

περισσότερο σίγουρη (Merrel & Gimpel, 2014). 

 Η επιλογή ενός κατάλληλου αναλυτικού προγράμματος αποτελεί επίσης σημαντική 

παράμετρο μιας επιτυχημένης διδασκαλίας. Οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση σήμερα να 

επιλέξουν ανάμεσα σε διάφορα αναλυτικά προγράμματα προαγωγής κοινωνικών 

δεξιοτήτων, εκείνο που αρμόζει στη δική τους περίπτωση. Ίσως, για κάποια προγράμματα 

να χρειαστούν από απλές ως σύνθετες προσαρμογές, προκειμένου αυτά να γίνουν 

καταλληλότερα για συγκεκριμένους μαθητές. Τα προγράμματα που βασίζονται στην 

έρευνα αν και είναι πιθανό να είναι αποτελεσματικότερα, ωστόσο δεν καθιστούν σίγουρο 

ότι ένας μαθητής θα χρησιμοποιήσει με μεγαλύτερη επιτυχία μια δεξιότητα (Mclntosh & 

MacKay, 2008).  

 Η διδασκαλία μέσω ενός αναλυτικού προγράμματος γενικά δε θα πρέπει σε καμιά 

περίπτωση να έχει διεκπεραιωτικό χαρακτήρα, αλλά είναι καλύτερο να αποβλέπει στη 

βελτίωση των δεξιοτήτων του μαθητή. Είναι καλό να σχεδιαστεί ευέλικτα και να ταιριάζει 

με τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες των μαθητών. Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας, η 

οποία θα ανταποκρίνεται με έναν ξεχωριστό τρόπο στα άτομα με προβλήματα απόκτησης 

ή εκτέλεσης κοινωνικών δεξιοτήτων, είναι σημαντική, ώστε να υπάρξει επιτυχία στη 

μάθηση. Μια νοηματοδοτημένη διδασκαλία είναι σε θέση να ενεργοποιήσει τους μαθητές 

και να τους οδηγήσει ευκολότερα στην απόκτηση των κοινωνικών δεξιοτήτων (Cartledge, 

2005).  



38 
 

 Κατά τη διδασκαλία χρειάζεται διαρκής πρακτική άσκηση, η οποία οδηγεί στη 

βελτίωση της επίδειξης των κοινωνικών δεξιοτήτων, ενώ από την πλευρά της η παροχή 

αρκετών κοινωνικών ερεθισμάτων ανάμεσα σε διάφορα περιβάλλοντα και διαφορετικές 

καταστάσεις οδηγεί στην γενίκευση των κοινωνικών δεξιοτήτων. Υπόψη πρέπει να ληφθεί 

και η ενίσχυση, καθώς δίχως αυτήν είναι δύσκολο να εκδηλωθούν κατάλληλες κοινωνικές 

συμπεριφορές, ενώ σημαντική είναι η διάκριση του είδους των προβλημάτων 

συμπεριφοράς του ατόμου, ώστε να υιοθετηθεί ανάλογη στρατηγική αντιμετώπισης. Τα 

προβλήματα συμπεριφοράς προκαλούν ανησυχία, καθώς συχνά «αναμειγνύονται» με τη 

διαδικασία εκπαίδευσης και εμποδίζουν την απόκτηση ή επίδειξη κοινωνικών δεξιοτήτων 

(Elliott & Gresham,1993). Κατά τη διάρκεια όλης τη διδασκαλίας χρειάζεται να αναφερθεί 

ότι για την εκμάθηση των κοινωνικών δεξιοτήτων, εκτός των άλλων, απαιτείται κυρίως η 

διαμόρφωση ενός θετικού κλίματος, το οποίο προάγει τον αλληλοσεβασμό και την 

αλληλοεκτίμηση ανάμεσα στους μαθητές (Bremer & Smith, 2004). 

 Αδιαμφισβήτητα, ένα από τα σπουδαιότερα ζητήματα σε ένα πρόγραμμα 

προαγωγής κοινωνικών δεξιοτήτων είναι οι στόχοι που έχουν τεθεί. Είναι κρίσιμο να 

καθοριστεί η κοινωνική βαρύτητα μιας δεξιότητας, πριν αυτή διδαχθεί. Στο επίκεντρο 

τίθενται δεξιότητες, οι οποίες θεωρούνται σημαντικές για το περιβάλλον και έχουν κάποια 

χρηστικότητα. Επιλέγοντας δεξιότητες που δεν έχουν κοινωνικά κανένα νόημα για το 

άτομο, οδηγείται η διδασκαλία σε αποτυχία, αφού τελικά οι δεξιότητες που διδάχθηκαν 

σταδιακά θα εξαφανιστούν. Κατά τη διαγνωστική φάση υπάρχει η δυνατότητα να 

διαπιστωθεί μέσω της αξιολόγησης, ποιες δεξιότητες θεωρούνται κοινωνικά σημαντικές. 

Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής ταξινομούνται τα είδη των κοινωνικών προβλημάτων 

και επιλέγονται οι δεξιότητες για διδασκαλία (Gresham, 1986). 
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 Κατά τους Elksnin και Elksnin (1998), τους Gresham και Elliott (1987) και τους 

Warnes et al. (2005), η αξιολόγηση των κοινωνικών δεξιοτήτων μπορεί να γίνει με 

αρκετούς τρόπους: 

1) Με κλίμακες: Στην περίπτωση των κλιμάκων, οι οποίες συχνά είναι σταθμισμένες 

και έχουν διάφορους βαθμολογητές, παρέχονται πληροφορίες για τις δεξιότητες 

ενός μαθητή ή περισσότερων μαθητών, δυνατότητες σύγκρισης ενός επιλεγμένου 

μαθητή με άλλα παιδιά της ηλικίας του και πληροφορίες για συμπεριφορές που 

«αναμειγνύονται» με την απόκτηση ή την εκτέλεση κοινωνικών δεξιοτήτων. Όμως, 

χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση κλιμάκων, καθώς αυτές δεν περιγράφουν 

την αιτία ενός προβλήματος, ενώ μπορεί οι βαθμολογητές τους να είναι 

προκατειλημμένοι. Συνεπώς, η χρήση όσο το δυνατό περισσότερων βαθμολογητών 

στις κλίμακες είναι απαραίτητη, ούτως ώστε τα δεδομένα που θα εξαχθούν να είναι 

αξιόλογα. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι πολλά από τα δεδομένα που εξάγονται από 

τις κλίμακες μπορεί να έρχονται σε σύγκρουση με δεδομένα που προέρχονται από 

την τεχνική της παρατήρησης.   

2) Με συνεντεύξεις: Στην περίπτωση των συνεντεύξεων με γονείς, εκπαιδευτικούς 

και συνομηλίκους μπορούν να εντοπιστούν οι δεξιότητες που είναι σημαντικές σε 

σχέση με το περιβάλλον. Επίσης, στην περίπτωση των συνεντεύξεων, οι οποίες 

πραγματοποιούνται με τους ίδιους τους μαθητές, ελέγχονται οι αντιλήψεις για την 

κοινωνική επάρκεια, τα κίνητρα για μάθηση, οι σκέψεις, οι απόψεις, το επίπεδο 

των κοινωνικών δεξιοτήτων και οι σχέσεις με τους άλλους. Συχνά, ως τεχνική, η 

συνέντευξη πάσχει από άποψη εγκυρότητας και χρειάζεται αρκετό χρόνο για την 

πραγματοποίησή της. Η δομημένη συνέντευξη ίσως είναι η πιο κατάλληλη για τη 

συλλογή αξιόλογων δεδομένων, όμως, προτείνεται γενικά ο συνδυασμός της 

συνέντευξης με κάποια άλλη τεχνική. 
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3) Με παρατήρηση της συμπεριφοράς: Στην περίπτωση της παρατήρησης μέσω ενός 

κωδικοποιημένου συστήματος είναι δυνατόν να συγκεντρωθούν στοιχεία για τη 

συμπεριφορά ενός μαθητή εντός μιας χρονικής περιόδου, ακόμη και μέσα στο 

φυσικό του περιβάλλον. Μέσω της τεχνικής αυτής μπορεί να προσδιοριστεί αν 

ένας μαθητής έχει ανάγκη τη διδασκαλία των κοινωνικών δεξιοτήτων, να 

πραγματοποιηθούν συγκρίσεις μεταξύ των δεξιοτήτων των μαθητών, να δοθούν 

πληροφορίες για την αποδοτικότητα ενός προγράμματος διδασκαλίας κ.α.. Όπως η 

συνέντευξη, έτσι και η παρατήρηση της συμπεριφοράς ως τεχνική απαιτεί αρκετό 

χρόνο για τη συγκέντρωση πληροφοριών. 

4) Με παιχνίδια ρόλων: Στην περίπτωση των παιχνιδιών ρόλων παρέχονται άμεσα 

πληροφορίες για τις δεξιότητες ενός μαθητή. Ένα πλεονέκτημα της τεχνικής αυτής 

είναι ότι επικεντρώνεται στην αξιολόγηση της συμπεριφοράς του ίδιου του μαθητή 

και δε στηρίζεται στις απόψεις άλλων. 

5) Με κοινωνιομετρικές τεχνικές: Οι τεχνικές αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν, 

προκειμένου να διαπιστωθεί η δημοτικότητα των παιδιών ανάμεσα στους 

συνομηλίκους τους.  

 Ποιες κοινωνικές δεξιότητες, όμως, είναι αναγκαίες για τα άτομα με ήπιες 

εκπαιδευτικές ανάγκες σύμφωνα με τους γονείς; Οι καλές σχέσεις με το περιβάλλον και 

ιδιαίτερα με τους συνομηλίκους, η ικανότητα εντοπισμού των κινήτρων των άλλων, οι 

δεξιότητες επικοινωνίας, η ενσυναίσθηση, οι δεξιότητες επεξήγησης ερεθισμάτων 

προερχόμενων από κοινωνικές καταστάσεις και η επίδειξη στοιχείων του χαρακτήρα (π.χ. 

σεβασμός, υπευθυνότητα κ.τ.λ.) είναι μερικές από τις δεξιότητες που όρισαν οι γονείς ως 

σημαντικές για τα παιδιά τους (Kolb & Hanley-Maxwell, 2003). 

 Οι γονείς στην ίδια έρευνα υπογράμμισαν τη σημασία του ρόλου τους στην 

εκπαίδευση των παιδιών τους, την ανάγκη για προσαρμογές στα αναλυτικά προγράμματα, 
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καθώς και την ανάγκη για ουσιαστικότερη επικοινωνία με τα ίδια τα παιδιά. Πιστεύουν ότι 

τα παιδιά χρήζουν ειδικών παρεμβάσεων, οι οποίες θα επικεντρώνονται κυρίως στις 

δεξιότητες φιλίας με τους συνομηλίκους. Η πλειοψηφία των γονέων τόνισε ότι οι σχέσεις 

με τους άλλους είναι ένας αξιοσημείωτος παράγοντας προαγωγής κοινωνικών και 

συναισθηματικών δεξιοτήτων (Kolb & Hanley-Maxwell, 2003).  

 Σίγουρα, οι υγιείς σχέσεις με τους γονείς, τους δασκάλους και τους συνομηλίκους 

καθορίζουν τόσο τη γενικότερη ανάπτυξη όσο και την προσαρμογή των ατόμων με ήπιες 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Επομένως, απαραίτητη είναι η αναζήτηση στρατηγικών που θα 

αποβλέπουν στη βελτίωση των αλληλεπιδράσεών και τη διαμόρφωση σχέσεων των 

παιδιών και των εφήβων με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες με τους συνομηλίκους και τους 

ενηλίκους. Αυτές οι στρατηγικές είναι καλό να συνδυάζονται με παρεμβάσεις στις 

ακαδημαϊκές και γνωστικές δεξιότητες, οι οποίες επηρεάζουν με διάφορους τρόπους από 

την πλευρά τους την προσαρμογή ενός ατόμου (Murray & Greenberg, 2006). 

 Τα άτομα με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες είναι επιτακτικό να εκπαιδεύονται 

συχνότερα και περισσότερο στις κοινωνικές δεξιότητες. Για την προαγωγή των 

κοινωνικών δεξιοτήτων τους είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη τα υπάρχοντα 

ελλείμματα τους και να υπάρξει παρέμβαση βάσει αυτών. Για παράδειγμα, αν πρόκειται 

ένα παιδί με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες να βελτιώσει κοινωνικές δεξιότητες που έχει ήδη 

αποκτήσει, θα μπορούσε να συμμετέχει σε πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο θα 

πραγματοποιούνταν στον φυσικό χώρο, τη σχολική τάξη ή τους χώρους παιχνιδιού του 

(Gresham et al. 2001). Βέβαια, πέρα από την τάξη, προγράμματα παρέμβασης στις 

κοινωνικές δεξιότητες θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν και στο σπίτι του εκάστοτε 

μαθητή, εξοικονομώντας χρόνο και αφήνοντας περιθώρια για γενίκευση των δεξιοτήτων 

(Elliott & Gresham, 1993). 
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 Oι κοινωνικές δεξιότητες, όμως, γενικά είναι καλό να διδάσκονται για ευνόητους 

λόγους περισσότερο από τον εκπαιδευτικό της τάξης και μέσα σε αυτήν (Cartledge, 2005), 

εφόσον η καθημερινότητα της παρέχει αρκετές ευκαιρίες για διδασκαλία. Μάλιστα, ο 

εκπαιδευτικός μπορεί να αφορμηθεί από τα προβλήματα συμπεριφοράς και να τα 

χρησιμοποιήσει, ώστε να φέρει σε επαφή τους μαθητές με τα συναισθήματά τους, 

κατορθώνοντας έτσι την προαγωγή των κοινωνικών δεξιοτήτων. Ο εκπαιδευτικός είναι 

καλό να υπενθυμίζει στα παιδιά τι έχουν μάθει και να τους ενθαρρύνει να χρησιμοποιούν 

τις γνώσεις τους. Για τα μικρότερα παιδιά είναι σημαντικό μια κοινωνική δεξιότητα να 

κατακερματίζεται σε επιμέρους συμπεριφορές, ούτως ώστε να είναι ευκολότερο να τη 

μάθουν (Lynch & Simpson, 2010). 

 Όλοι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τις κοινωνικές 

δεξιότητες και να οργανωθούν γύρω από μια τέτοια διδασκαλία. Ακόμη και οι πιο απλές 

παρεμβάσεις μπορούν να είναι ωφέλιμες. Φυσικά, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να γνωρίζουν 

ότι παρεμβάσεις στις κοινωνικές δεξιότητες ίσως χρειαστεί να συνοδεύονται και από 

άλλου είδους παρεμβάσεις, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου υπάρχει συννοσηρότητα με 

κάποια άλλη διαταραχή (Cartledge, 2005). 

 Συνοψίζοντας, η απόκτηση των κοινωνικών δεξιοτήτων σηματοδοτεί μείωση των 

επιπτώσεων που έχει μια αναπηρία στην ακαδημαϊκή πρόοδο του ατόμου (Bremer & 

Smith, 2004). Γι’ αυτό είναι απαραίτητο όλοι οι μαθητές και ιδιαίτερα τα άτομα με ήπιες 

εκπαιδευτικές ανάγκες να δεχθούν συστηματική διδασκαλία μέσω των διαφόρων 

αναλυτικών προγραμμάτων. Στην επόμενη ενότητα της παρούσας εργασίας μελετάται η 

φύση και η σημασία των αναλυτικών προγραμμάτων στην ειδική αγωγή. Λεπτομερέστερα 

εξετάζεται ο όρος «αναλυτικό πρόγραμμα», η χρήση του αναλυτικού προγράμματος στην 

ειδική αγωγή και ο ρόλος του αναλυτικού προγράμματος κατά την εποχή της 

συμπερίληψης. 
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1.5 Η φύση και σημασία των αναλυτικών προγραμμάτων στην ειδική αγωγή 

 Η έκφραση «αναλυτικό πρόγραμμα» χρησιμοποιείται αρκετά συχνά από πολλούς, 

δίχως να είναι πάντοτε σαφές τι ακριβώς σημαίνει. Επανειλημμένα έχει τονιστεί η 

παιδευτική σημασία του σκοπού του αναλυτικού προγράμματος ή του curriculum, εφόσον 

περιλαμβάνεται η προαγωγή της μάθησης ως διαδικασία. Το αναλυτικό πρόγραμμα δεν 

σχετίζεται με το ωρολόγιο πρόγραμμα, αλλά αναφέρεται σε εκπαιδευτικές εμπειρίες, οι 

οποίες επιτυγχάνονται μέσω ορισμένων δραστηριοτήτων. Κατά τη διάρκεια των εμπειριών 

αυτών επιδιώκεται η διαπαιδαγώγηση των μαθητών (Χατζηγεωργίου, 2004).   

 Ένα αναλυτικό πρόγραμμα εμπεριέχει διάφορες εκπαιδευτικές ιδέες και τους 

τρόπους για να μετουσιωθούν σε πράξη. Ως πομπός πρέπει να επικοινωνεί με τους δέκτες 

του, δηλαδή όσους σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη δυναμική διαδικασία της 

εκπαίδευσης και ως ανθρώπινο δημιούργημα να επιδέχεται κριτική. Οι κατευθυντήριες 

γραμμές του είναι απαραίτητο να συμβαδίζουν με το σύστημα αξιών της κοινωνίας και να 

ικανοποιούν τις επιθυμίες της εκπαίδευσης για πρόοδο (Prideaux, 2003).  

 Γενικά, όταν γίνεται λόγος για αναλυτικό πρόγραμμα, είναι αναγκαίο να είναι 

γνωστά τα διάφορα επίπεδά του. Τα επίπεδα αυτά βρίσκονται σε άμεση σχέση με την 

πολιτική, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την αξιολόγηση και την εφαρμογή ενός αναλυτικού 

προγράμματος. Αυτά είναι: 

 «1) επίπεδο συστήματος/κοινωνίας/έθνους/κράτους ή μάκρο επίπεδο 

   2) επίπεδο σχολείου/ιδρύματος ή μέσο επίπεδο 

              3) επίπεδο τάξης ή μίκρο επίπεδο  

              4) επίπεδο ατομικό/προσωπικό ή νάνο επίπεδο.» (Van den Akker, 2004, σελ. 2). 

 Είναι γεγονός ότι υπάρχει μια σειρά ειδών ή κατηγοριών αναλυτικών 

προγραμμάτων. Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που έχει ένα αναλυτικό πρόγραμμα θα 

μπορούσε να περιγραφεί ως υποχρεωτικό ή επιλογής, ως προοδευτικό (παιδοκεντρικό) ή 
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συντηρητικό, ως ετήσιο ή εξαμηνιαίο ή ως παραδοσιακό αναλυτικό πρόγραμμα ή νέου 

τύπου αναλυτικό πρόγραμμα, δηλαδή curriculum. Επίσης, άλλες διακρίσεις θα αφορούσαν 

στο ανοικτό ή κλειστό αναλυτικό πρόγραμμα, στο αναλυτικό πρόγραμμα γραμμικής ή 

σπειροειδούς μορφής ή στο επίσημο ή κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα (Χατζηγεωργίου, 

2004).   

 Σήμερα, βέβαια, κάνοντας λόγο για αναλυτικό πρόγραμμα, ουσιαστικά το βλέμμα 

στρέφεται στο νέου τύπου αναλυτικό πρόγραμμα, δηλαδή το curriculum. Διάφοροι στόχοι, 

ποικίλα περιεχόμενα και μια σειρά διδακτικών προσεγγίσεων και στρατηγικών 

αξιολόγησης συναπαρτίζουν ένα τέτοιου τύπου αναλυτικό πρόγραμμα (Χατζηγεωργίου, 

2004). Αξίζει να αναφερθεί ότι μέσα σε κάθε πρόγραμμα διακρίνονται, επίσης, τρία 

επίπεδα, δηλαδή το αντικείμενο σχεδιασμού για τους μαθητές, το αντικείμενο παράδοσης 

στους μαθητές και τα βιώματα των μαθητών (Prideaux, 2003). 

 Η εκπόνηση ενός αναλυτικού προγράμματος θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη 

υπόθεση, αφού απαιτείται να καλυφθούν ταυτόχρονα πολλές ανάγκες πολλών 

διαφορετικών ομάδων ατόμων. Οι άξονες σχεδιασμού ενός αναλυτικού προγράμματος 

αναπτύσσονται βάσει ενός προσανατολισμού που θα υπάρξει και όχι απλώς ενός γενικού 

σκοπού. Ο προσανατολισμός μπορεί να στρέφεται κάθε φορά στη γνώση, στο μαθητή ή 

στην κοινωνία, δηλαδή να είναι γνωστικός, ατομικός ή κοινωνικός αντίστοιχα 

(Χατζηγεωργίου, 2004).  

 Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί ότι οι αποφάσεις και επιλογές σχετικά με τα 

αναλυτικά προγράμματα επηρεάζονται σε αρκετές περιπτώσεις από τις υπάρχουσες 

ιδεολογίες και προσωπικές αξίες του σχεδιαστή, τη δημόσια πολιτική που ασκείται και τα 

ποικίλα συμφέροντα που επικρατούν ευρύτερα εντός και εκτός του χώρου της 

εκπαίδευσης. Οι παραπάνω παράμετροι συχνά οδηγούν τους εκπαιδευτικούς σε σύγχυση, 
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οι οποίοι πιστεύουν ότι η εκπαιδευτική πολιτική είναι αναγκαίο να ασκείται με άλλα 

κριτήρια (Connelly, He & Phillion, 2007).  

 Η οργάνωση του σχεδιασμού ενός αναλυτικού προγράμματος βασίζεται σε δύο 

μοντέλα, τα καθοδηγητικά και τα περιγραφικά. Τα καθοδηγητικά μοντέλα σχετίζονται με 

τις πράξεις που πρέπει να κάνουν οι σχεδιαστές κατά την εκπόνηση ενός αναλυτικού 

προγράμματος, ενώ τα περιγραφικά μοντέλα σχετίζονται με το τι πραγματικά κάνουν οι 

σχεδιαστές (Prideaux, 2003). Βέβαια, όπως φαίνεται, την ανάπτυξη ενός αναλυτικού 

προγράμματος μπορεί να την εκλάβει κανείς ως μια διαδικασία, κατά την οποία 

σχεδιάζεται απλώς ένα προϊόν, αλλά μπορεί να την εκλάβει κανείς και ως μια διαδικασία, 

που η συνεκτικότητα και η συνεχής βελτίωση θα πρωταγωνιστούν (Van den Akker, 2004). 

 Αναμφίβολα, εκείνο που ενδιαφέρει κυρίως το σχεδιαστή ενός αναλυτικού 

προγράμματος σπουδών είναι το διδακτικό προϊόν που τελικά θα παραλάβει ο μαθητής. 

Με άλλα λόγια, τον απασχολεί το τι θα πρέπει να μάθει ένας μαθητής. Παραδοσιακά, 

αναφέροντας το αναλυτικό πρόγραμμα, καθένας φέρνει στο νου του μόνο το περιεχόμενο, 

παραβλέποντας τους σκοπούς. Σαφέστατα, το περιεχόμενο κρίνεται σημαντικό, καθώς 

κανένας σκοπός δε θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς την παροχή ενός συγκεκριμένου 

πλαισίου δραστηριοτήτων και κινήσεων. Ωστόσο σημαντικοί είναι και οι σκοποί, καθώς 

σε αυτούς στηρίζεται το περιεχόμενο. Σε κάθε περίπτωση, η κατανόηση του περιεχομένου 

ενός προγράμματος απαιτεί πρώτα την κατανόηση του προσανατολισμού του. Ένα 

αναλυτικό πρόγραμμα που επικεντρώνεται στη γνώση στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στα 

διάφορα γνωστικά αντικείμενα, ενώ ένα άλλο που επικεντρώνεται στους μαθητές 

λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Τέλος, ένα πρόγραμμα με 

κοινωνικό προσανατολισμό επιδιώκει την απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων που 

οδηγούν στη βελτίωση και συνοχή της κοινωνίας (Χατζηγεωργίου, 2004). 
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 Ένα αναλυτικό πρόγραμμα, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να καλύπτει τις ατομικές 

ανάγκες του κάθε μαθητή. Οφείλει να κατευθύνει τους μαθητές να κατακτήσουν έννοιες, 

δεξιότητες και γνώσεις, να τους διευκολύνει στην αντιμετώπιση διαφόρων καταστάσεων, 

να τους καθιστά ειδήμονες γύρω από ορισμένα ζητήματα, να τους παρέχει δυνατότητες 

ουσιαστικής άσκησης στο πλαίσιο των διαφόρων μαθημάτων, να τους βοηθά στη 

διαχείριση της μάθησής τους, να τους προετοιμάζει για τον έξω κόσμο, να τους κάνει να 

συνειδητοποιούν τις ικανότητές τους, αλλά και να είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να 

ωθούνται διαρκώς οι μαθητές στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους (Tomlinson, 2002).   

 Τη σημερινή εποχή, τα αναλυτικά προγράμματα διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο, 

κυρίως για τον κλάδο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Όπως υποστηρίζεται από τον 

Σούλη (2009), μέσω ενός αναλυτικού προγράμματος σπουδών, οι μαθητές με αναπηρία 

αποκτούν ενιαίες δεξιότητες, γνώσεις, αξίες, στάσεις, και πεποιθήσεις. Λαμβάνοντας 

εκπαίδευση που είναι ανάλογη των χαρακτηριστικών της αναπηρίας τους, επιτρέπεται στα 

άτομα αυτά να συμβαδίσουν μελλοντικά με τις απαιτήσεις τις ζωής. Αδιαμφισβήτητα, 

μεγάλη ευθύνη για την οργάνωση μιας τέτοιας εκπαίδευσης φέρει η εκάστοτε Πολιτεία. 

 Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί ένα μεγάλο κενό της βιβλιογραφίας αναφορικά με την 

πολιτική αναλυτικών προγραμμάτων στην ειδική αγωγή. Επίσης, έχει παρατηρηθεί 

έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τα αναλυτικά προγράμματα στην ειδική αγωγή (Millar 

& Morton, 2007). Παρόλη αυτή την κατάσταση, τονίζεται ότι η ύπαρξη αναλυτικού 

προγράμματος σπουδών για την ειδική αγωγή είναι απαραίτητη, προκειμένου οι μαθητές 

με αναπηρία να λαμβάνουν μια υπεύθυνη, οργανωμένη και συστηματική εκπαίδευση, 

βασισμένη σε κοινούς στόχους και όχι στην «ιδιοσυγκρασία» και τις προτιμήσεις του 

εκάστοτε εκπαιδευτικού. Μάλιστα, η ύπαρξη κοινού αναλυτικού προγράμματος για τους 

μαθητές με αναπηρία διασφαλίζει την πρόσβασή όλων στην εκπαίδευση, ικανοποιώντας 

το αίτημα για ισοτιμία (Σούλης, 2009). 
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 Φυσικά, ένα υποχρεωτικό αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών υποβοηθά τον ειδικό 

παιδαγωγό, αφού μέσα σε αυτό περιέχονται στόχοι, διδακτικές μέθοδοι, δραστηριότητες 

και υλικά. Έτσι, εκείνος από τη μια γνωρίζει πως θα διδάξει τους μαθητές με αναπηρία και 

από την άλλη λαμβάνει ανατροφοδότηση. Με αυτόν τον τρόπο, η Πολιτεία δείχνει ότι δε 

λησμονεί τα άτομα με αναπηρία, ενώ παράλληλα προωθείται η ειδική αγωγή ως επιστήμη, 

εφόσον η διδασκαλία που προκύπτει βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα. Γενικά, 

προστατεύονται τα δικαιώματα του μαθητή με αναπηρία και εξασφαλίζεται η πρόσβασή 

του σε όλους τους τομείς της σύγχρονης ζωής. Επίσης, παρέχονται δυνατότητες όχι μόνο 

για αποτελεσματικότερη εκπαίδευση, αλλά και για δια βίου μάθηση. Αυτά και άλλα πολλά 

είναι τα πλεονεκτήματα που προσφέρει ένα υποχρεωτικό αναλυτικό πρόγραμμα στην 

ειδική αγωγή (Σούλης, 2009). 

 Βέβαια, ένα υποχρεωτικό αναλυτικό πρόγραμμα στην ειδική αγωγή έχει ορισμένα 

μειονεκτήματα. Αρχικά, αφήνει περιθώρια για κατηγοριοποίηση των μαθητών με 

αναπηρία, αγνοώντας το γεγονός ότι καθένας είναι διαφορετικός. Έπειτα, παρέχει μια 

τυποποιημένη εκπαίδευση σε μαθητές, των οποίων οι ανάγκες ταχύτητα αλλάζουν, ενώ 

δεν επιτρέπει ελευθερία κινήσεων στον εκπαιδευτικό, μετατρέποντάς τον σε 

γραφειοκράτη. Επιπλέον, προωθεί περισσότερο τις ακαδημαϊκές δεξιότητες, αγνοώντας τις 

κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες. Τέλος, επικεντρώνεται περισσότερο στην 

επίτευξη των διδακτικών στόχων, δίνοντας λιγότερη βαρύτητα στη διδακτική διαδικασία 

(Σούλης, 2009). 

 Παρατηρώντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, ως καλύτερη λύση 

θεωρείται τελικώς η θέσπιση κοινού αναλυτικού προγράμματος για όλους τους μαθητές με 

αναπηρία, δίνοντας παράλληλα στον εκπαιδευτικό ελευθερία κινήσεων για την ανάπτυξη 

εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Σούλης, 2009). Ωστόσο, το γεγονός ότι 

δεν έχουν ερευνηθεί αρκετά οι ανάγκες των μαθητών με αναπηρία σε σχέση με τα 
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αναλυτικά προγράμματα, σημαίνει πως υπάρχουν προβλήματα αναφορικά με τη 

συμπερίληψη των μαθητών αυτών (Millar & Morton, 2007). 

 Κατά τη συμπερίληψη όλοι οι μαθητές δικαιούνται να έχουν τη δυνατότητα να 

καλύψουν προσωπικές τους ανάγκες μέσα στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Ως απαραίτητη 

προϋπόθεση ορίζεται η ενεργός εμπλοκή όλων των μαθητών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Για να έχουν πρόσβαση σε όλες τις δραστηριότητες του σχολείου όλοι οι 

μαθητές, αλλά και για να καλυφθούν οι ανάγκες τους, το ίδιο το σχολείο οφείλει να 

αναλάβει δράση, πραγματοποιώντας εύλογες προσαρμογές. Διαπιστώνεται ότι για την 

υλοποίηση της συμπερίληψης αναγκαία είναι η ύπαρξη ενός συμπεριληπτικού αναλυτικού 

προγράμματος και η ενεργοποίηση του ίδιου του προσωπικού του σχολείου για επιμέρους 

ζητήματα που αφορούν στη συμπεριληπτική εκπαίδευση (Welsh Government, 2016). 

 Γενικά, η συμπερίληψη δε σχετίζεται απλώς με την τοποθέτηση ενός μαθητή σε 

ένα γενικό ή ειδικό σχολείο, αλλά είναι εμποτισμένη από μια βαθύτερη φιλοσοφία (Welsh 

Government, 2016). Πάντως, ανεξάρτητα από την παραπάνω διατύπωση, πιστεύεται ότι 

ως ένα από τα βασικότερα στοιχεία της συμπερίληψης θεωρείται η παρουσία των μαθητών 

με αναπηρία μέσα στη γενική τάξη. Η εκπαίδευση τους θα πρέπει να λαμβάνει χώρα μαζί 

με τους τυπικώς φυσιολογικά αναπτυσσόμενους συμμαθητές τους μέσα στην ίδια αίθουσα 

και όχι εκτός αυτής, με περιστασιακή συμμετοχή απλώς σε κοινές δραστηριότητες (Odom, 

2000).  

 Θεωρείται ότι έμφαση πρέπει να δοθεί στην κοινωνική συμπερίληψη για τους 

μαθητές με αναπηρία μέσα στη γενική τάξη. Η κοινωνική συμπερίληψη συνιστά μια από 

τις ύψιστες αρχές της συμπερίληψης (Vlachou & Stavroussi, 2016), ενώ γενικά έχει 

αναδειχθεί σε έναν από τους υψηλότερους σκοπούς που πρέπει να πετύχει η εκπαίδευση 

σήμερα (Denham, Hatfield, Smethurst, Tan & Tribe, 2006). Αδιαμφισβήτητα, προκειμένου 

να γίνει πραγματικότητα η συμπερίληψη ενός μαθητή που αντιμετωπίζει δυσκολίες, 
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απαιτείται πρωτίστως η εφαρμογή της κοινωνικής συμπερίληψης (Kalyva & Agaliotis, 

2009b). 

 Οι Fisher και Frey (2001) τονίζουν με το δικό τους τρόπο τη μεγάλη σημασία της 

υποστήριξης των μαθητών με αναπηρία μέσα στη γενική τάξη. Επίσης, η έρευνα τους 

καταδεικνύει ότι η υιοθέτηση προσαρμογών στο αναλυτικό πρόγραμμα, καθορίζει την 

πρόσβαση των μαθητών με αναπηρία σε αυτό ενώ παράλληλα παρουσιάζει ως αναγκαία 

την ανάληψη ενεργειών από τους εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, για να 

καταστεί εφικτός ο εν λόγω σχεδιασμός. Σε γενικές γραμμές, την εποχή της συμπερίληψης 

η συμπεριληπτική εκπαίδευση απαιτεί ανάλογη στήριξη από τους εκπαιδευτικούς προς 

τους μαθητές, καθώς και προετοιμασία των πρώτων, προκειμένου αυτοί να είναι 

αποτελεσματικοί. 

 

1.6 Οι κοινωνικές δεξιότητες στα αναλυτικά προγράμματα γενικής και ειδικής 

αγωγής 

  Σε γενικές γραμμές, οι κοινωνικές δεξιότητες φαίνεται ότι μπορούν να διδαχθούν, 

καθώς αφορούν σε συμπεριφορές που μαθαίνονται (Konnold et al. 2010). Όμως, όπως 

φαίνεται, συχνά πολλές κοινωνικές δεξιότητες δε διδάσκονται τακτικά άμεσα μέσα στο 

σχολικό πλαίσιο (Meier, DiPerna & Oster, 2006).  

 Από πολλούς ερευνητές υποστηρίζεται ότι οι κοινωνικές δεξιότητες είναι 

απαραίτητο να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των επίσημων αναλυτικών προγραμμάτων 

(Cartledge, 2005˙ Elksnin & Elksnin, 1998˙ Williams & Reisberg, 2003). Ειδικά οι 

Williams και Reisberg (2003) πιστεύουν ότι η προαγωγή των κοινωνικών δεξιοτήτων είναι 

αναγκαίο να γίνει κομμάτι της καθημερινής διδασκαλίας, όπως συμβαίνει και με τα άλλα 

διδακτικά αντικείμενα της γενικής αγωγής π.χ. τη Γλώσσα ή τα Μαθηματικά. 

Επιπρόσθετα,  διατείνονται ότι οι κοινωνικές δεξιότητες είναι καλό να ενσωματώνονται 

μέσα σε κάθε σχολικό μάθημα. Παρόμοια θέση φαίνεται ότι έχουν οι Elksnin και Elksnin 



50 
 

(1998), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι κοινωνικές δεξιότητες διδάσκονται καλύτερα μέσω 

του καθημερινού αναλυτικού προγράμματος.  

 Βέβαια, ο Cartledge (2005), ισχυρίζεται ότι είναι σημαντικό οι κοινωνικές 

δεξιότητες να διδάσκονται μέσω διακριτών μαθημάτων σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. 

Επίσης, υποστηρίζει σε σχέση με τα προγράμματα παρέμβασης κοινωνικών δεξιοτήτων 

ότι οι μαθητές συχνά διδάσκονται αυτές τις δεξιότητες μέσω αναλυτικών προγραμμάτων, 

τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις ατομικές τους ανάγκες. 

 Σύμφωνα με τους Williams και Reisberg (2003) πολλές φορές οι επιπρόσθετες 

ανάγκες ορισμένων μαθητών είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν στο περιβάλλον της 

γενικής τάξης, η οποία συχνά είναι ανομοιογενής και περιλαμβάνει μόνο ακαδημαϊκού 

τύπου εκπαίδευση. Η ομαδοποίησή των μαθητών αυτών και η αντιμετώπιση των αναγκών 

τους σε ένα πλαίσιο περισσότερο ειδικό, διευκολύνουν την υιοθέτηση στόχων που 

αντιστοιχούν στις πραγματικές προσωπικές ανάγκες του καθενός. Τότε οι μαθητές αυτοί 

έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν ακόμη και στις κοινωνικές δεξιότητες, οι οποίες 

συχνά δεν αποτελούν βασική περιοχή του αναλυτικού προγράμματος. Αδιαμφισβήτητα, 

εκτός από το ακαδημαϊκό αναλυτικό πρόγραμμα, το οποίο διδάσκονται στη γενική τάξη, 

φαίνεται ότι αρκετοί μαθητές ειδικής αγωγής χρειάζονται διδασκαλία δεξιοτήτων, η οποία 

πραγματοποιείται σε ένα πλαίσιο περισσότερο ειδικό. Σύμφωνα με την UNESCO (2005) 

αυτό είναι ουσιαστικά ένα από τα νοήματα της συμπερίληψης, καθώς οι ανάγκες 

ορισμένων μαθητών με αναπηρία μπορεί να ικανοποιούνται στη γενική τάξη, όμως, για 

άλλους ίσως απαιτούνται υπηρεσίες ειδικής αγωγής. 

 Όμως, συγκεκριμένα για τα υποχρεωτικά αναλυτικά προγράμματα ειδικής αγωγής 

ο Σούλης (2009) υποστηρίζει ότι ένα από τα βασικά μειονεκτήματα θα μπορούσε να είναι 

η επικέντρωση στις ακαδημαϊκές δεξιότητες και όχι στις κοινωνικές και συναισθηματικές 

δεξιότητες των μαθητών. Η εξήγηση που δίνεται για το γεγονός αυτό σχετίζεται με την 
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επιρροή των σχεδιαστών του αναλυτικού προγράμματος από τη γενική αγωγή και την 

ευχέρεια που παρέχει η αξιολόγηση των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων έναντι των άλλων 

δεξιοτήτων. 

 Το γεγονός αυτό παραπέμπει σε μια προβληματική κατάσταση. Από τη μια, οι 

μαθητές που χρειάζονται εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων διαπιστώνεται ότι δεν την 

λαμβάνουν μέσα στο περιβάλλον της γενικής τάξης, εφόσον αυτό είναι αυστηρά 

ακαδημαϊκά προσανατολισμένο. Από την άλλη, όμως, φαίνεται ότι δεν την λαμβάνουν 

πολλές φορές ούτε σε ένα πλαίσιο ειδικής αγωγής, αφού υποχρεωτικά αναλυτικά 

προγράμματα ειδικής αγωγής είναι εξίσου ακαδημαϊκά προσανατολισμένα με τα 

αναλυτικά προγράμματα γενικής αγωγής. Σύμφωνα με τον King-Sears (2001), πολλές 

φορές τα σημερινά αναλυτικά προγράμματα δημιουργούν προβλήματα στους 

εκπαιδευτικούς, αφού παραλείπουν να αναφερθούν σε ορισμένα ζητήματα σχετικά με την 

εκπαίδευση των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί από πλευράς τους είναι βασικό να γνωρίζουν 

πάντοτε πώς να αντιμετωπίσουν το γεγονός αυτό.  

 Πάντως, στην εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων όλων των μαθητών ίσως θα 

μπορούσε να βοηθήσει σε γενικές γραμμές ένα αναλυτικό πρόγραμμα που θα 

αλληλοεπικαλύπτεται. Σύμφωνα με τον King-Sears (2001) ένα τέτοιο αναλυτικό 

πρόγραμμα επιτρέπει σε μαθητές μεν να παρακολουθήσουν το αναλυτικό πρόγραμμα 

γενικής αγωγής, αλλά παράλληλα να ακολουθήσουν εκπαίδευση που σχετίζεται με άλλους 

στόχους ως προς το περιεχόμενο ή το αναλυτικό πρόγραμμα. Αρκετά από αυτά τα 

αναλυτικά προγράμματα είναι σε μεγάλο βαθμό εξειδικευμένα και ίσως να απαιτούν ο 

ειδικός παιδαγωγός να διδάξει εκ των προτέρων άμεσα τις όποιες δεξιότητες, προτού ο 

μαθητής εξασκηθεί μέσα στο πλαίσιο της γενικής τάξης με τους συνομηλίκους του. 

Επίσης, ένα τέτοιο αναλυτικό πρόγραμμα ίσως περιλαμβάνει εκπαίδευση μέσω 
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συνεργατικών δραστηριοτήτων ή παρεμβάσεις σε σχέση με τους συνομηλίκους στο 

πλαίσιο της γενικής αγωγής. 

 Διακρίνεται ότι η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής 

αγωγής είναι απαραίτητη για την εύρεση και την ανάπτυξη αναλυτικών προγραμμάτων, τα 

οποία απαιτούν τροποποιήσεις. Φυσικά τέτοιες ενέργειες θα βοηθήσουν όλους τους 

μαθητές και όχι μόνο όσους έχουν κάποια αναπηρία (King-Sears, 2001). Γενικά, οι Boyle 

και Scanlon (2009) υποστηρίζουν ότι αρκετοί εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής αν και 

χρησιμοποιούν ακόμη και εκ διαμέτρου αντίθετες, σε ορισμένες περιπτώσεις, μεθόδους σε 

σχέση με τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής όσον αφορά στη διδασκαλία δεξιοτήτων, 

όμως, το πλαίσιο εκπαίδευσης στις δεξιότητες είναι το ίδιο. Αυτό σημαίνει ότι αν 

χρειαστεί τόσο οι εκπαιδευτικοί γενικής όσο και οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής θα 

διδάξουν απλώς με διαφορετικό τρόπο τις ίδιες δεξιότητες. 

 Αδιαμφισβήτητα, κάθε περιβάλλον είτε είναι γενικής είτε ειδικής αγωγής 

προσφέρει μια σειρά δυνατοτήτων για μάθηση και διδασκαλία. Βέβαια, αν πρόκειται ο 

μαθητής να μάθει κατάλληλους τρόπους αλληλεπίδρασης με τους συμμαθητές τους, αυτό 

πρέπει να γίνει στο πλαίσιο της γενικής τάξης (Zigmond, 2003). Παρόλα αυτά, 

υποστηρίζεται ότι είναι σημαντικό οι κοινωνικές δεξιότητες να περιλαμβάνονται τόσο στα 

αναλυτικά προγράμματα γενικής όσο και στα αναλυτικά προγράμματα ειδικής αγωγής, 

ώστε να λαμβάνουν εκπαίδευση σε αυτές όλοι οι μαθητές, ανεξάρτητα από το περιβάλλον 

που βρίσκονται. Στην επόμενη ενότητα, ο αναγνώστης θα έχει την ευκαιρία να 

παρακολουθήσει τη μελέτη των κοινωνικών δεξιοτήτων των ατόμων με ήπιες 

εκπαιδευτικές ανάγκες στην Ελλάδα, καθώς και τα ερωτήματα της παρούσας έρευνας. 
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1.7 Η μελέτη των κοινωνικών δεξιοτήτων ατόμων με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες 

στην Ελλάδα και τα ερωτήματα της παρούσας έρευνας 

 Η μέριμνα για εκπαίδευση στις κοινωνικές δεξιότητες των ατόμων με ήπιες 

εκπαιδευτικές ανάγκες στην Ελλάδα είναι διαφορετική συγκριτικά με άλλες χώρες. 

Μάλιστα, στον ελλαδικό χώρο, η δόμηση ενός πλαισίου εκπαίδευσης για τις κοινωνικές 

δεξιότητες αξίζει να αναφερθεί ότι πραγματοποιήθηκε σχετικά πρόσφατα. Άλλωστε, 

σύμφωνα με τους Tzouriadou, Vouyoukas, Anagnostopoulou και Michalopoulou, (2016), 

μέχρι το 1996 απουσίαζαν τα αναλυτικά προγράμματα ειδικής αγωγής σε όλες τις 

βαθμίδες εκπαίδευσης. Έκτοτε και έπειτα, απέκτησε η ειδική αγωγή επίσημα αναλυτικό 

πρόγραμμα, το οποίο προοριζόταν για την πρωτοβάθμια, ενώ μπορούσε στην 

πραγματικότητα να αξιοποιηθεί και στους κόλπους της προσχολικής εκπαίδευσης, 

ιδιαίτερα αναφορικά με τις κοινωνικές δεξιότητες και τις δεξιότητες προσαρμογής.   

 Ερευνώντας τα υπάρχοντα αναλυτικά προγράμματα σπουδών για μαθητές με ήπιες 

εκπαιδευτικές ανάγκες, διαπιστώνεται ότι μόνο στο ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ (Διαθεματικό Ενιαίο 

Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών - Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών) υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης για μαθητές με μέτρια και ελαφριά νοητική αναπηρία (ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι., 

2004), οι κοινωνικές δεξιότητες απαρτίζουν σημαντικό μέρος του, καθώς αποτελούν μια 

από τις βασικές προτεραιότητες του. Υπό την αιγίδα ενός ανοικτού, ευέλικτού και 

ευπροσάρμοστου αναλυτικού προγράμματος προάγονται οι κοινωνικές δεξιότητες, οι 

οποίες θεωρούνται ως ένα γνωστικό αντικείμενο. Οι δεξιότητες αυτές αποτελούνται από 

τις εξής ενότητες: 

1) «Διαπροσωπικές σχέσεις 

2) Επικοινωνία 

3) Υπευθυνότητα 

4) Αυτοαντίληψη/αυτοεκτίμηση» (ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι., 2004, σελ. 12-13).  
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 Στο ΔΕΠΣ-ΑΠΣ για μαθητές με μέτρια και ελαφριά νοητική αναπηρία 

επισημαίνεται ότι η εκπαίδευση του παιδιού από νωρίς στις κοινωνικές δεξιότητες θα έχει 

θετικά αποτελέσματα για τη μετέπειτα πορεία της ζωής του. Σε κάθε περίπτωση, η 

εκπαίδευση μπορεί να πραγματοποιείται είτε ομαδικά είτε ατομικά και μπορεί να 

βασίζεται σε προσεγγίσεις που ενεργοποιούν τον μαθητή ή σε διαθεματικές ή 

συνεργατικές προσεγγίσεις. Για να στεφθεί με επιτυχία, πιστεύεται ότι είναι απαραίτητη η 

ύπαρξη επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών, των γονέων και άλλων μελών της 

κοινότητας (ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι., 2004).   

 Εστιάζοντας στο περιεχόμενο του παρόντος προγράμματος, αυτό περιλαμβάνει τις 

γενικές ενότητες, δηλαδή όσες προαναφέρθηκαν, τους διδακτικούς στόχους (π.χ. το παιδί 

διακρίνει και περιγράφει συναισθήματα) και ορισμένες ενδεικτικές δραστηριότητες. 

Επίσης, περιλαμβάνει προτάσεις για τη χρήση εποπτικού υλικού, το οποίο μπορεί να 

αφορά σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, βιβλία, πάζλ, εικόνες, διάφορα αντικείμενα, παιχνίδια, 

πλαστελίνη κ.α. Να υπογραμμιστεί ότι οι δραστηριότητες και το υλικό που αναφέρονται δε 

δεσμεύουν τον εκπαιδευτικό. Αντίθετα, λαμβάνοντας υπόψη ορισμένους παράγοντες, οι 

οποίοι σχετίζονται τόσο με τη διδασκαλία όσο και με τον ίδιο τον μαθητή, ο εκπαιδευτικός 

μπορεί εν τέλει να επιλέξει οτιδήποτε θεωρεί καταλληλότερο. Ο ίδιος αναπροσαρμόζει 

τους στόχους ανάλογα με τον μαθητή που έχει και θέτει κριτήρια αξιολόγησης, για να 

γνωρίζει κατά πόσο ένα στόχος κατακτήθηκε ή όχι (ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι., 2004).   

 Φυσικά, στο πρόγραμμα αυτό, η εκπαίδευση για κοινωνικές δεξιότητες συνδέεται 

και με την εκπαίδευση για τις προεπαγγελματικές δεξιότητες. Άλλωστε, για να εξελιχθεί 

ένας μαθητής σε έναν επιτυχημένο εργαζόμενο ενήλικα, είναι αναγκαίο να κατέχει μια 

σειρά κοινωνικών δεξιοτήτων (π.χ. διαπροσωπικές δεξιότητες). Η εκπαίδευση στις 

προεπαγγελματικές δεξιότητες ακολουθεί κατά κάποιον τρόπο τη φιλοσοφία της 
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εκπαίδευσης στις κοινωνικές δεξιότητες, αφού δεν παρουσιάζονται σημαντικές διαφορές 

μεταξύ τους (ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι., 2004).  

 Επιχειρώντας γενικά μια περαιτέρω διερεύνηση για την εύρεση μελετών, οι οποίες 

έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα γύρω από τα άτομα με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες 

και τις κοινωνικές τους δεξιότητες, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν μερικές. Έρευνα των 

Agaliotis και Goudiras (2004), η οποία εξέταζε το πώς παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες 

επιλύουν διαπροσωπικές συγκρούσεις, έδειξε ότι τα παιδιά αυτά συγκριτικά με τους 

τυπικώς φυσιολογικά αναπτυσσόμενους συνομηλίκους τους δυσκολεύονται στην ερμηνεία 

ερεθισμάτων που απορρέουν από το περιβάλλον της διαπροσωπικής συγκρουσιακής 

κατάστασης και στην εύρεση εναλλακτικών λύσεων, οι οποίες θα στοχεύουν στην επίλυση 

της σύγκρουσης. Επιπλέον, δυσκολεύονται στην αξιολόγηση των συνεπειών που είναι 

δυνατόν να έχουν οι ενδεχόμενες λύσεις. 

 Κατά την προαναφερθείσα έρευνα εντοπίζονται ομοιότητες και διαφορές μεταξύ 

των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες με τα παιδιά χωρίς μαθησιακές δυσκολίες ως προς 

την υιοθέτηση στρατηγικών για την επίλυση μιας διαπροσωπικής σύγκρουσης, δίχως όμως 

τα πρώτα να παρουσιάζουν αξιοσημείωτες διαφορές με τα δεύτερα. Όπως φαίνεται τα 

παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες δεν ακολουθούν ένα συγκεκριμένο μοτίβο συμπεριφοράς 

στην επίλυση ενός κοινωνικού προβλήματος, αλλά έχουν την τάση να διαφοροποιούνται 

στις διάφορες περιστάσεις. Η συλλογή όλων αυτών των δεδομένων πραγματοποιήθηκε 

μέσω συνέντευξης με το δείγμα, η οποία επικεντρωνόταν σε τρία προβλήματα 

διαπροσωπικής σύγκρουσης (Agaliotis & Goudiras, 2004). 

 Συνεχίζοντας, άλλη έρευνα, η οποία υλοποιήθηκε από τους Agaliotis και Kalyva 

(2008) με δείγμα παιδιών με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες, εξέταζε πιθανές ηλικιακές 

διαφορές σε σχέση με τα ελλείμματα κοινωνικών δεξιοτήτων, αλλά και τις μη λεκτικές 

δεξιότητες κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Για τη συλλογή δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η 
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παρατήρηση κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. Τα αποτελέσματα από τη μια έδειξαν ότι 

παιδιά όλων των ηλικιών δε διέφεραν στατιστικά σημαντικά ως προς τις μη λεκτικές τους 

απαντήσεις, τις οποίες επεδείκνυαν, όταν κάποιο παιδί τους παρακινούσε λεκτικά να 

αρχίσουν αλληλεπίδραση. Βέβαια, αν και δεν υπήρχαν σημαντικά στατιστικές διαφορές, 

τα μικρότερα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες επεδείκνυαν λιγότερες τέτοιες μη λεκτικές 

απαντήσεις συγκριτικά με τα μικρότερα παιδιά χωρίς μαθησιακές δυσκολίες, ενώ τα 

μεγαλύτερα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες επεδείκνυαν περισσότερες τέτοιες μη 

λεκτικές απαντήσεις συγκριτικά με τα μεγαλύτερα παιδιά χωρίς μαθησιακές δυσκολίες. 

 Από την άλλη φάνηκε ότι τα μεγαλύτερα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες δε 

διέφεραν στατιστικά σημαντικά με τα μεγαλύτερα παιδιά χωρίς μαθησιακές δυσκολίες ως 

προς τις μη λεκτικές προσπάθειες που έχουν σκοπό την έναρξη μιας αλληλεπίδρασης με 

κάποιον συνομήλικο, παρόλο που τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες επεδείκνυαν 

περισσότερες μη λεκτικές προσπάθειες. Όμως, τα μικρότερα παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες διέφεραν στατιστικά σημαντικά με τα μικρότερα παιδιά χωρίς μαθησιακές 

δυσκολίες ως προς τις μη λεκτικές προσπάθειες, καθώς επεδείκνυαν σημαντικά λιγότερες 

(Agaliotis & Kalyva, 2008). 

 Μεταβαίνοντας σε άλλη μελέτη, οι Διδασκάλου, Ανδρέου και Βλάχου (2011) 

διερεύνησαν την κοινωνική συμπερίληψη των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, με 

αναπτυξιακές διαταραχές και με μαθησιακές δυσκολίες σε συνδυασμό με κοινωνικό-

συναισθηματικά προβλήματα και προβλήματα συμπεριφοράς, οι οποίοι φοιτούσαν σε 

τμήματα ένταξης. Πιο συγκεκριμένα, η διερεύνηση αυτή πραγματοποιήθηκε μέσω της 

καταγραφής των διαπροσωπικών αλληλεπιδράσεων, της κοινωνικής δυσαρέσκειας και της 

μοναξιάς των μαθητών. Για τη συλλογή δεδομένων χρησιμοποίησαν μια κλίμακα που 

μετρούσε τις θετικές αλληλεπιδράσεις, αλλά και ένα ερωτηματολόγιο που αξιολογούσε 
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την κοινωνική δυσαρέσκεια και μοναξιά που αισθανόντουσαν οι μαθητές μέσα στο 

σχολικό περιβάλλον.  

 Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι αρκετοί μαθητές με αναπηρία δεν 

αλληλεπιδρούν θετικά με τους συνομηλίκους τους και συχνά νιώθουν ότι τίθενται στο 

περιθώριο ή απορρίπτονται από αυτούς. Βέβαια, τα αγόρια με αναπηρία φάνηκε ότι 

αλληλεπιδρούν θετικά περισσότερο συγκριτικά με τα κορίτσια με αναπηρία. Επίσης, οι 

μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες εμφάνιζαν περισσότερες θετικές αλληλεπιδράσεις 

συγκριτικά με τις άλλες ομάδες αναπηριών. Όμως, στο ερωτηματολόγιο κοινωνικής 

δυσαρέσκειας και μοναξιάς οι μαθητές με αναπτυξιακές διαταραχές και με μαθησιακές 

δυσκολίες σε συνδυασμό με κοινωνικό-συναισθηματικά προβλήματα και προβλήματα 

συμπεριφοράς εμφάνιζαν υψηλότερη βαθμολογία συγκριτικά με τους μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες. Σε γενικές γραμμές, η συγκεκριμένη μελέτη υπογράμμισε ότι 

περισσότερες θετικές αλληλεπιδράσεις γι’ αυτούς τους μαθητές σηματοδοτούν λιγότερη 

κοινωνική δυσαρέσκεια και μοναξιά (Διδασκάλου κ.ά. 2011). 

 Με τα συναισθηματικά και συμπεριφορικά προβλήματα των μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες ασχολήθηκαν και οι Παύλου, Μορφίδη και Σούλης (2011). Η 

έρευνα τους μελετούσε πιθανές σχέσεις μεταξύ διαφόρων μεταβλητών που είναι σχετικές 

με τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και/ή την υπερκινητικότητα, τα συναισθηματικά 

προβλήματα, τα προβλήματα με τους συνομηλίκους κ.α. Επίσης, επιχειρούσε να 

ανιχνεύσει πιθανές διαφορές μεταξύ των μαθητών με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες, 

καθώς και πιθανές συσχετίσεις μεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών με και χωρίς 

μαθησιακές δυσκολίες ως προς τις παραπάνω μεταβλητές. Δείγμα αποτέλεσαν μαθητές με 

και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες, ενώ η συλλογή δεδομένων έγινε μέσω ενός 

ερωτηματολογίου που μετράει τις επιδόσεις των μαθητών στις συγκεκριμένες μεταβλητές. 

Το ερωτηματολόγιο αυτό συμπλήρωσαν οι εκπαιδευτικοί του τμήματος ένταξης για τους 
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μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και οι εκπαιδευτικοί της γενικής τάξης για τους μαθητές 

χωρίς μαθησιακές δυσκολίες.    

 Όπως έδειξαν τα αποτελέσματα, υπάρχει μεγαλύτερη σχέση μεταξύ των 

συναισθηματικών και συμπεριφορικών προβλημάτων στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες 

συγκριτικά με τα παιδιά χωρίς μαθησιακές δυσκολίες. Γενικά, η διαταραχή ελλειμματικής 

προσοχής και/ή η υπερκινητικότητα συνδεόταν με τη διαταραχή διαγωγής, τα προβλήματα 

με τους συνομηλίκους και τη θετική κοινωνική συμπεριφορά (με αρνητικό τρόπο) και στις 

δύο ομάδες μαθητών. Επίσης, παρουσιάστηκε σχέση της κατάθλιψης με τα 

συναισθηματικά προβλήματα, καθώς και σχέση της θετικής κοινωνικής συμπεριφοράς (με 

αρνητικό τρόπο) με τα προβλήματα με τους συνομηλίκους. Επιπλέον, φάνηκε ότι η 

διαταραχή της διαγωγής σχετίζεται τόσο με τη θετική κοινωνική συμπεριφορά (με 

αρνητικό τρόπο) όσο και με τα προβλήματα με τους συνομηλίκους. Βέβαια, μόνο στην 

ομάδα των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάστηκε αφενός σχέση της 

κατάθλιψης με τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και την υπερκινητικότητα και 

αφετέρου με τα προβλήματα που σχετίζονται με τους συνομηλίκους (Παύλου κ.ά. 2011). 

 Πάντως, τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες είχαν περισσότερα συναισθηματικά 

και συμπεριφορικά προβλήματα συγκριτικά με τα παιδιά χωρίς μαθησιακές δυσκολίες. Ως 

προς τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και/ή την υπερκινητικότητα, τα 

συναισθηματικά προβλήματα, τη διαταραχή διαγωγής, τα προβλήματα με τους 

συνομηλίκους, τη θετική συμπεριφορά και την κατάθλιψη εντοπίστηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των μαθητών με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες, όμως δεν 

βρέθηκαν αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μεταβλητών και του φύλου των μαθητών αυτών. 

Συνοψίζοντας, τα αγόρια εμφάνιζαν περισσότερο διαταραχή ελλειμματικής προσοχής 

και/ή υπερκινητικότητα, ενώ τα κορίτσια εμφάνιζαν περισσότερα συναισθηματικά 

προβλήματα (Παύλου κ.ά. 2011). 
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  Προχωρώντας, οι Didaskalou, Stavroussi και Vlachou (2015) πραγματοποίησαν 

έρευνα, η οποία έλεγχε απόψεις εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής γύρω από τον ορισμό, την 

αναγνώριση και την αξιολόγηση των δυσκολιών στις κοινωνικές δεξιότητες μαθητών με 

αναπηρίες. Ανάμεσα στους μαθητές των εκπαιδευτικών περιλαμβάνονταν όλες οι 

κατηγορίες των ήπιων εκπαιδευτικών αναγκών (μαθησιακές δυσκολίες, διαταραχή 

ελλειμματικής προσοχής και/ή υπερκινητικότητα, νοητική αναπηρία, κοινωνικές και 

συναισθηματικές δυσκολίες), διάφορες άλλες κατηγορίες αναπηριών (διαταραχές 

αυτιστικού φάσματος, επικοινωνιακές διαταραχές, νευρολογικά προβλήματα και 

προβλήματα υγείας, κινητικά προβλήματα, προβλήματα ακοής και πολλαπλές αναπηρίες), 

αλλά και μαθητές που αντιμετώπιζαν απλώς δυσκολίες μαθησιακού ή κοινωνικού τύπου 

και επισκέπτονταν για τους λόγους αυτούς το τμήμα ένταξης. Η  συλλογή όλων των 

δεδομένων έγινε μέσω ερωτηματολογίων και συνέντευξης.  

  Σύμφωνα με τα ευρήματα της εν λόγω έρευνας, οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι 

συγκεκριμένες δυσκολίες στον τομέα των διαπροσωπικών δεξιοτήτων δημιουργούν 

προβλήματα στις σχέσεις με τους άλλους και οδηγούν σε κοινωνική απομόνωση του 

παιδιού. Οι δυσκολίες αυτές εντοπίζονται στις δεξιότητες επικοινωνίας, στις δεξιότητες 

ρύθμισης συναισθήματος ή συμπεριφοράς και σε άλλες κοινωνικό-γνωστικές δεξιότητες. 

Οι εκπαιδευτικοί φάνηκε να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση περισσότερο σε συμπεριφορές 

που σχετίζονται με την αλληλεπίδραση και λιγότερο σε ακαδημαϊκές συμπεριφορές. 

Γενικότερα, αντλούν πληροφορίες για τις δυσκολίες των μαθητών τους στις κοινωνικές 

δεξιότητες αρχικά από την άμεση παρατήρηση, έπειτα από τις ατομικές συνεδρίες με τον 

μαθητή, στη συνέχεια περισσότερο από τις συζητήσεις με τους συναδέλφους και λιγότερο 

από τις συζητήσεις με τους γονείς και τέλος από τις αναφορές διάγνωσης (Didaskalou et 

al. 2015). 
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   Οι ίδιες ερευνήτριες πραγματοποίησαν παρόμοια μελέτη με ίδιο δείγμα 

εκπαιδευτικών μαθητών με τις ίδιες αναπηρίες. Στόχευαν στην απόκτηση πληροφοριών 

γύρω από τους τύπους των δυσκολιών των κοινωνικών ελλειμμάτων των μαθητών με 

αναπηρία και τις στρατηγικές και τις προσεγγίσεις που επιλέγουν και θεωρούν 

αποτελεσματικές οι εκπαιδευτικοί για την αντιμετώπιση των κοινωνικών δυσκολιών των 

μαθητών. Ως μέσο συλλογής δεδομένων ορίστηκε η ημιδομημένη συνέντευξη (Vlachou, 

Stavroussi & Didaskalou, 2016).  

 Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί πίστευαν ότι οι δυσκολίες στις κοινωνικές 

δεξιότητες των μαθητών με αναπηρία σχετίζονται με την έλλειψη σχέσεων με τους 

συνομηλίκους, την έλλειψη αυτοπεποίθησης, καθώς και με την εκδήλωση συμπεριφορών 

που εσωτερικεύονται. Έπειτα, ακολουθούσαν με τη σειρά οι δυσκολίες στην 

αυτοδιαχείριση, στη συμμόρφωση και στις ακαδημαϊκές δεξιότητες. Ως προς τις 

στρατηγικές και τις μεθόδους που χρησιμοποιούν για την αντιμετώπιση των δυσκολιών 

αυτών, οι εκπαιδευτικοί από τη μια επιλέγουν αρχικά νατουραλιστικές στρατηγικές (π.χ. 

συνεργατικές στρατηγικές, ομαδικές συζητήσεις για κοινωνικά ζητήματα κ.α.), έπειτα 

περιβαλλοντικές ρυθμίσεις (π.χ. ρύθμιση του κοινωνικού κλίματος της τάξης, οργάνωση 

μη  συστηματικών ρουτινών/δραστηριοτήτων στην τάξη για όλους κ.α.), στη συνέχεια μη 

συστηματικές ατομικές δραστηριότητες (συζήτηση) και τέλος καμιά στρατηγική (Vlachou 

et al. 2016).   

 Από την άλλη, θεωρούν ως αποτελεσματικές στρατηγικές παρέμβασης πρώτον 

αυτές που συνδέονται με τη συνεκτικότητα της τάξης και είναι βασισμένες σε ολόκληρο 

το σχολείο (π.χ. συμπεριφοριστικές στρατηγικές μέσα στην τάξη, ομάδες παιχνιδιού στην 

αυλή κ.α.), δεύτερον αυτές που συνδέονται με τη γενική τάξη και είναι βασισμένες σε όλο 

το σχολείο (π.χ. υποστήριξη μέσα στην τάξη, εμπλοκή γονέων/συνεργασία με αυτούς, 

υποστήριξη/παρεμβάσεις από διάφορους ειδικούς κ.α.), τρίτον αυτές που συνδέονται με 
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συνεκτικές εκτός σχολείου προσεγγίσεις (π.χ. επίσκεψη σε ένα σούπερ μάρκετ κ.α.) και 

τέταρτον αυτές που συνδέονται με γενικές εκτός σχολείου προσεγγίσεις (π.χ. 

υπευθυνότητα της οικογένειας, παρεμβάσεις τόσο για την οικογένεια όσο και για τα παιδιά 

από ειδικούς κ.α.) (Vlachou et al. 2016).   

 Πέρα, όμως, από τις προαναφερθείσες έρευνες, εντοπίστηκαν μερικές ακόμη, οι 

οποίες είναι σχετικές με προγράμματα παρέμβασης κοινωνικών δεξιοτήτων. Μάλιστα, σε 

μια από αυτές, οι Tzouriadou et al. (2016) εφάρμοσαν ένα πρόγραμμα πρώιμης 

παρέμβασης, το οποίο απευθυνόταν σε παιδιά προσχολικής ηλικίας που είχαν αναπηρίες. 

Το δείγμα περιλάμβανε παιδιά με σοβαρές αναπηρίες, δίγλωσσα και με ήπιες 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Το πρόγραμμα παρέμβασης ξεκίνησε το 1996 και εφαρμόστηκε σε 

συμπεριληπτικούς παιδικούς σταθμούς, βασισμένο σε ένα προσαρμοσμένο αναλυτικό 

πρόγραμμα νηπιαγωγείου. Περιλάμβανε εκπαίδευση στο γνωστικό και κοινωνικό τομέα 

για τα παιδιά. Προκειμένου να διαπιστωθεί ποια από αυτά δεν ανταποκρινόντουσαν στο 

βασικό αναλυτικό πρόγραμμα, χρησιμοποιήθηκε η «Ανταπόκριση στην Παρέμβαση» 

(Response to Intervention). 

 Αρχικά, τα παιδιά αξιολογήθηκαν γνωστικά και κοινωνικά μέσω συστηματικής 

παρατήρησης και εργαλείων. Η αξιολόγηση έγινε σε όσα παιδιά λειτουργούσαν σε 

φυσιολογικά για την αναπτυξιακή φάση που βρίσκονταν επίπεδα, σε όσα βρισκόντουσαν 

σε κίνδυνο εκδήλωσης δυσκολιών (αν δε λάμβαναν την κατάλληλη υποστήριξη) και σε 

όσα έχουν ήδη αναπηρίες. Έπειτα, όσα παιδιά δεν ανταποκρίθηκαν στους στόχους της 

αξιολόγησης, χρησιμοποιήθηκε γι’ αυτά η δυναμική αξιολόγηση με τη μορφή  

«μεσολαβούσας μάθησης» (mediated learning), ενώ παράλληλα παραπέμφθηκαν στο 

Κ.Δ.Α.Υ. Μαζί με την αξιολόγηση τους σε ακαδημαϊκές δεξιότητες, αξιολογήθηκαν 

επίσης οι σχέσεις τους με τους συνομηλίκους μέσω δραστηριοτήτων παιχνιδιού. Αφού 
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αξιολογήθηκαν, τα παιδιά αυτά εκπαιδεύτηκαν σε γνωστικές δεξιότητες (Tzouriadou et al. 

2016).   

 Σε ένα επόμενο στάδιο, λήφθηκαν αποφάσεις βασισμένες σε ερευνητικές 

πρακτικές. Κατά τις αποφάσεις αυτές λαμβανόταν παράλληλα υπόψη η ανταπόκριση του 

παιδιού στο αναλυτικό πρόγραμμα. Η εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκε βασιζόταν σε 

θεματικές ενότητες και επικεντρωνόταν στον αναδυόμενο γραμματισμό, την ετοιμότητα 

του σχολείου και την κοινωνικοποίηση των παιδιών. Μια μεγάλη ομαδική δραστηριότητα 

αφορούσε σε όλα τα παιδιά, μια μικρή ομαδική ειδικά σχεδιασμένη δραστηριότητα 

αφορούσε στους μαθητές που δεν ανταποκρίθηκαν κατά την αξιολόγηση και μια 

εξατομικευμένη δραστηριότητα αφορούσε στους μαθητές με αναπηρία. Τα προγράμματα 

των παιδιών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες επικεντρώνονταν περισσότερο στον 

προφορικό και το γραπτό λόγο και στις σχετικές με αυτόν δεξιότητες, ενώ αυτά των 

παιδιών με σοβαρές αναπηρίες επικεντρώνονταν στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και 

στην αυτορρύθμιση. Σε ένα ειδικό πρόγραμμα μπορεί να συμπεριλαμβάνονταν ακόμη και 

δύο ομάδες παιδιών, όπως για παράδειγμα παιδιά με σοβαρές αναπηρίες μαζί με παιδιά με 

συμπεριφορικά προβλήματα. Όσα παιδιά με σοβαρές αναπηρίες δεν μπορούσαν να 

ανταποκριθούν σε ορισμένες δραστηριότητες, τότε βοηθιούνταν από τους συμμαθητές 

τους (Tzouriadou et al. 2016).   

 Κατά τη διάρκεια όλης της εκπαίδευσης διοργανώνονταν αρκετές δραστηριότητες 

παιχνιδιού, ούτως ώστε να αλληλεπιδράσουν τα παιδιά με και χωρίς αναπηρία και να 

προαχθεί η κοινωνική συμπερίληψη. Γενικά, πραγματοποιούνταν ορισμένες αλλαγές στα 

εξειδικευμένα και ατομικά προγράμματα, όπου χρειαζόταν. Με την λήξη του 

προγράμματος παρέμβασης όλα τα παιδιά αξιολογήθηκαν εκ νέου, προκειμένου να 

διαπιστωθούν οι επιδράσεις του. Αν και οι εκπαιδευτικοί βεβαιώσαν πως το πρόγραμμα 

ωφέλησε θετικά τα παιδιά, δεν εξήχθησαν συμπεράσματα που να βασίζονται σε 
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ερευνητικά δεδομένα. Το πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται μέχρι σήμερα σε 25 παιδικούς 

σταθμούς υπό την ευθύνη του Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Tzouriadou et al. 2016).   

 Αναφορικά με την πρώιμη παρέμβαση διεξάχθηκε άλλη έρευνα, η οποία επιδίωκε 

να καθορίσει αν παιδιά προσχολικής ηλικίας, τα οποία βρίσκονταν σε κίνδυνο για την 

εκδήλωση προβλημάτων, αποτελούσαν μια ομάδα με ομοιογενή ή ανομοιογενή 

χαρακτηριστικά. Επίσης, αν τα παιδιά αυτά είχαν ανομοιογενή χαρακτηριστικά, 

επιδιωκόταν να εντοπιστούν τα χαρακτηριστικά εκείνα ως προς τη γλώσσα και την 

κοινωνική επάρκεια, τα οποία οδηγούν στην ανάγκη για μια διαφορετική πρώιμη 

παρέμβαση. Για το σκοπό της έρευνας συγκεντρώθηκαν παιδιά με ήπια νοητική αναπηρία 

και συγκεκριμένες γλωσσικές διαταραχές, τα οποία εντοπίστηκαν μέσω ψυχομετρικού 

τεστ και του μοντέλου «Ανταπόκριση στην Παρέμβαση». Ως ομάδα ελέγχου επιλέχθηκαν 

κάποια τυπικώς φυσιολογικά αναπτυσσόμενα παιδιά. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν 

για τις μετρήσεις στη γλώσσα και την κοινωνική επάρκεια ήταν ένα ψυχομετρικό τεστ και 

μια λίστα που αξιολογούσε τις σχέσεις με τους συνομηλίκους (Tzouriadou, Barbas, 

Vouyoukas & Anagnostopoulou, 2013). 

 Τα αποτελέσματα της έρευνας συνηγορούν ως προς το γεγονός ότι τα παιδιά αυτών 

των ομάδων διαθέτουν ανομοιογενή χαρακτηριστικά τόσο στη γλώσσα όσο και στην 

κοινωνική επάρκεια και ως εκ τούτου απαιτούνται διαφοροποιημένες παρεμβάσεις, ούτως 

ώστε να μετριασθούν οι δυσκολίες τους. Παρατηρώντας περισσότερο τα ευρήματα, 

ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι η γλώσσα φάνηκε να συσχετίζεται με την κοινωνική 

επάρκεια των παιδιών, χωρίς βέβαια αυτή η σχέση να επιβεβαιώνεται πανηγυρικά 

(Tzouriadou et al. 2013). 

 Άλλη παρέμβαση, η οποία υλοποιήθηκε από τις Vlachou και Stavroussi (2016), 

σχετιζόταν με την προαγωγή δεξιοτήτων επίλυσης κοινωνικού προβλήματος σε μαθητές 
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πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με ήπια νοητική αναπηρία στο πλαίσιο του τμήματος ένταξης 

και είχε ως σκοπό την κοινωνική συμπερίληψη στη γενική τάξη. Η διάρκειά της ήταν 2 

χρόνια και αποτελούνταν βασικά από 4 φάσεις. Κατά την πρώτη φάση, αξιολογήθηκαν οι 

δεξιότητες των μαθητών σχετικά με την επίλυση προβλήματος. Γι’ αυτή τη διαδικασία 

χρησιμοποιήθηκε αντίστοιχο ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις του τύπου «τι είναι 

πρόβλημα;» «μπορείς να σκεφτείς ένα πρόβλημα που είχες τον τελευταίο καιρό;» κ.α. 

Επίσης, χρησιμοποιήθηκε ένα ακόμη εργαλείο 5 σύντομων ιστοριών που συνδέονταν με 

καταστάσεις αλληλεπίδρασης με τους συνομηλίκους. Βέβαια, μόνο 3 ήταν προβληματικές, 

ούτως ώστε να αξιολογηθεί η ικανότητα των μαθητών ως προς τον εντοπισμό κοινωνικών 

προβλημάτων. Μαζί με την κάθε ιστορία παρουσιαζόταν και μια εικόνα, η οποία 

αναπαρίστανε τις αλληλεπιδράσεις, αλλά και 6 ερωτήσεις σχετικά με την αναγνώριση του 

προβλήματος, τον ορισμό και τη διατύπωση του προβλήματος, την εύρεση μιας λύσης, την 

εύρεση εναλλακτικών λύσεων, την επιλογή και την αιτιολόγηση της απόφασης. Για την 

περαιτέρω αξιολόγησή των μαθητών χρησιμοποιήθηκε μια κλίμακα τύπου «Likert». 

 Κατά τη δεύτερη φάση, οι μαθητές εξοικειώθηκαν με τη διαδικασία επίλυσης 

κοινωνικού προβλήματος που συνδεόταν με τους συνομηλίκους, αφού ασχολούνταν με 

την αναγνώριση του προβλήματος, τον ορισμό και τη διατύπωση του προβλήματος, την 

εύρεση μιας λύσης και την εύρεση εναλλακτικών λύσεων. Πάλι τους παρουσιάστηκαν 3 

ιστορίες και 3 φωτογραφίες για την κάθε μια. Ένας πίνακας χρησιμοποιήθηκε γι’ αυτήν 

την αξιολόγησή τους (Vlachou & Stavroussi, 2016).   

 Κατά την τρίτη φάση, οι μαθητές εκπαιδεύτηκαν στα βήματα της επίλυσης ενός 

κοινωνικού προβλήματος. Αρχικά, επιδιωκόταν ο κάθε μαθητής να μάθει από έξω τα 

βήματα. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την εκπαίδευσή του ήταν η άμεση 

διδασκαλία. Περιλάμβανε την απόκτηση, τη βραχυπρόθεσμη διατήρηση και τη 

μακροπρόθεσμη διατήρηση με επιμέρους στάδια. Έπειτα, επιδιωκόταν ο κάθε μαθητής να 
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εφαρμόσει πρακτικά τα βήματα ως προς ένα συγκεκριμένο κοινωνικό πρόβλημα που του 

παρουσιάστηκε. Για την υλοποίηση αυτού του στόχου, ο εκάστοτε μαθητής έπρεπε να 

περάσει από την απόκτηση, τη διατήρηση και τη γενίκευσή, όπως επίσης και από 

ενδιάμεσα επιμέρους στάδια (Vlachou & Stavroussi, 2016).    

 Κατά την τέταρτη φάση, οι μαθητές διευκολύνονταν να επιλέξουν μια λύση 

ανάμεσα σε άλλες για ένα κοινωνικό πρόβλημα. Στην προκειμένη περίπτωση επιδιωκόταν 

οι μαθητές να καταλήξουν σε μια από τρεις εναλλακτικές λύσεις για ένα κοινωνικό 

πρόβλημα, να αιτιολογήσουν γιατί επέλεξαν τη συγκεκριμένη λύση και να εκφράσουν 

ορισμένες από τις συνέπειες που πιστεύουν ότι μπορεί να έχει η επιλογή αυτή. Σε γενικές 

γραμμές, αυτό το πρόγραμμα παρέμβασης χαρακτηρίστηκε ως επιτυχημένο (Vlachou & 

Stavroussi, 2016).  

 Στη συνέχεια, ένα ακόμη πρόγραμμα παρέμβασης οργάνωσαν και υλοποίησαν οι 

Kalyva και Agaliotis (2009a), το οποίο είχε σχέση με τις κοινωνικές ιστορίες, τους 

μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και τις στρατηγικές επίλυσης των διαπροσωπικών 

συγκρούσεων. Η παρέμβαση είχε ως στόχο μέσω της κοινωνικής ιστορίας να υποβοηθήσει 

τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ως προς την επιλογή στρατηγικών για την επίλυση 

διαπροσωπικών διαφορών. Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ήρθαν σε επαφή με την 

κοινωνική ιστορία, η οποία ήταν καταγεγραμμένη, ούτως ώστε να προσληφθεί από όλους 

με τον ίδιο τρόπο. Παράλληλα, υπήρχε μια ομάδα ελέγχου μαθητών με μαθησιακές 

δυσκολίες, στους οποίους δεν έγινε παρέμβαση, για να διαπιστωθούν οι επιδράσεις της 

παρέμβασης στην πειραματική ομάδα και τυχόν διαφορές με την ομάδα ελέγχου.   

 Μέσω της κοινωνικής ιστορίας προαγόταν ο συμβιβασμός για την επίλυση της 

διαπροσωπικής σύγκρουσης. Η συνέντευξη χρησιμοποιήθηκε για να διαπιστωθεί το κατά 

πόσο η παρέμβαση επέδρασε στους μαθητές, ενώ παράλληλα οι εκπαιδευτικοί των 

μαθητών συμπλήρωσαν ένα εργαλείο αξιολόγησης κοινωνικών δεξιοτήτων. Σχετικά με τη 
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συνέντευξη να αναφερθεί ότι περιλάμβανε αρχικά την ανάγνωση μιας ιστορίας και έπειτα 

τις απαντήσεις των μαθητών σε ανάλογες ερωτήσεις. Γενικά, οι ίδιες διαδικασίες 

αξιολόγησης εφαρμόστηκαν πριν την παρέμβαση, κατά τη διάρκειά της και μετά από 

αυτήν. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι στρατηγικές που επέλεγαν τα παιδιά πριν την 

παρέμβαση σχετίζονταν με εχθρικές ή αποφευκτικές στρατηγικές. Όμως, μετά την 

παρέμβαση τα παιδιά της πειραματικής ομάδας σημείωσαν πρόοδο, καθώς συγκριτικά με 

τα παιδιά της ομάδας ελέγχου επέλεγαν στρατηγικές περισσότερο θετικές. Όπως φαίνεται, 

σύμφωνα με τη συγκεκριμένη παρέμβαση, οι κοινωνικές ιστορίες θεωρούνται μια 

κατάλληλη και αξιόλογη μέθοδος για τη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων των 

μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες (Kalyva & Agaliotis, 2009a), 

 Ολοκληρώνοντας την περιγραφή της ερευνητικής δραστηριότητας στον ελλαδικό 

χώρο για τις κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες είναι 

απαραίτητο να γίνουν ορισμένες επισημάνσεις. Αρχικά, οι περισσότερες έρευνες που 

έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα φαίνεται ότι έχουν ως στόχο να ορίσουν, να 

εντοπίσουν, να περιγράψουν ή να συσχετίσουν τα προβλήματα ή τις ελλείψεις στις 

κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες. Έπειτα, λιγότερες 

είναι οι έρευνες που αποβλέπουν σε παρεμβάσεις, οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών αυτών. Μάλιστα, ελάχιστες είναι οι έρευνες που 

σχετίζονται με την πρώιμη παρέμβαση. Ως επί το πλείστον, τα προγράμματα παρέμβασης 

φάνηκε να επικεντρώνονται στις διαπροσωπικές δεξιότητες.  

 Η παραγωγή λίγων σχετικά ερευνών, καθώς και η ανυπαρξία οργανωμένων 

αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών, τα οποία θα περιλαμβάνουν υποχρεωτική 

εκπαίδευση στις κοινωνικές δεξιότητες, εύλογα οδηγούν στη διαπίστωση ότι η 

συμπερίληψη συγκεκριμένα των Ελλήνων μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες, ίσως 

αντιμετωπίζει ορισμένα προβλήματα. Άλλωστε, σύμφωνα με την Διδασκάλου και 
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συνεργάτες (2011) βεβαιώνεται το γεγονός αυτό και επιπλέον τίθεται ζήτημα 

αναθεώρησης της κοινωνικής συμπερίληψης μαθητών με αναπηρία στο ελληνικό γενικό 

σχολείο. 

 Επομένως, υπό το πρίσμα των παραπάνω δεδομένων και διαπιστώσεων, αδήριτη 

καθίσταται πλέον η ανάγκη για ανασκόπηση των υποχρεωτικών αναλυτικών 

προγραμμάτων σπουδών της Αυστραλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, ούτως ώστε όχι 

μόνο καταγραφεί απλώς η τάση των χωρών αυτών ως προς την εκπαίδευση στις 

κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών της γενικής και της ειδικής αγωγής στην πρωτοβάθμια 

και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και για να αντληθούν πολύτιμες πληροφορίες, οι 

οποίες σχετίζονται γενικότερα με την οργάνωση των προγραμμάτων σπουδών και 

ειδικότερα με τις μεθοδολογικές υποδείξεις για την προαγωγή των κοινωνικών δεξιοτήτων 

των μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες. Η εμβάθυνση σε αναλυτικά προγράμματα 

άλλων χωρών ίσως βοηθήσει στην αναδιοργάνωση των ελληνικών προγραμμάτων 

σπουδών, τα οποία θα δίνουν περισσότερη σημασία στις κοινωνικές δεξιότητες των 

μαθητών, ενώ παράλληλα ίσως πυροδοτήσει το ενδιαφέρον για παραγωγή περισσότερου 

σχετικού ερευνητικού υλικού στον ελλαδικό χώρο.  

 Η παρούσα εργασία, λοιπόν, έχει ως σκοπό να διερευνήσει ζητήματα των 

κοινωνικών δεξιοτήτων μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες στα αναλυτικά 

προγράμματα σπουδών γενικής και ειδικής αγωγής της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης της Αυστραλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Πιο συγκεκριμένα, τίθενται τα 

παρακάτω διερευνητικά ερωτήματα: 

 Οι κοινωνικές δεξιότητες των ατόμων με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες προάγονται 

μέσω ενός διακριτού μαθήματος ή μέσω τμημάτων μαθημάτων των αναλυτικών 

προγραμμάτων; 
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 Σε ποια βαθμίδα και ποια τάξη εμφανίζεται συστηματική εκπαίδευση για μαθητές 

με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες που παρουσιάζουν προβλήματα κοινωνικών 

δεξιοτήτων, σε καθένα από τα εξεταζόμενα αναλυτικά προγράμματα;  

 Τα αναλυτικά προγράμματα απευθύνονται περισσότερο σε κάποια συγκεκριμένη 

ομάδα μαθητών ως προς την εκπαίδευση των κοινωνικών δεξιοτήτων; 

 Υπάρχουν συγκεκριμένες μεθοδολογικές προτάσεις και άλλες επιλογές 

διδασκαλίας μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες που παρουσιάζουν 

προβλήματα κοινωνικών δεξιοτήτων σε καθένα από τα αναλυτικά προγράμματα;  

 Σε ποιο βαθμό και με ποιο τρόπο τα εξεταζόμενα προγράμματα προάγουν τη 

συμπερίληψη των μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες που παρουσιάζουν 

προβλήματα κοινωνικών δεξιοτήτων; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. 

Μεθοδολογία της έρευνας 

 

2.1 Ερευνητική στρατηγική 

 Η στρατηγική που θα ακολουθηθεί στην παρούσα έρευνα αφορά στην ανάλυση 

περιεχομένου. «Μια κοινή προσέγγιση στην ανάλυση τεκμηρίων είναι η ανάλυση 

περιεχομένου, η ποσοτική ανάλυση των περιεχομένων του τεκμηρίου» (Robson, 2010, 

σελ. 413). Η ανάλυση περιεχομένου είναι κατάλληλη για την ανάλυση εκπαιδευτικών 

αρχείων (Cohen & Manion, 1997), όπως είναι τα γραπτά αναλυτικά προγράμματα 

(Robson, 2010), τα οποία τίθενται στο επίκεντρο της εν λόγω έρευνας. 

 Λεπτομερέστερα, σύμφωνα με τον Robson (2010), η ανάλυση περιεχομένου 

σχετίζεται με την ποσοτική επεξεργασία των περιεχομένων ενός τεκμηρίου, το οποίο στην 

προκειμένη περίπτωση βρίσκεται σε γραπτή μορφή. Αποτελεί μια έμμεση τεχνική και ένα 

διακριτικό μέτρο μη αντιδραστικό, όταν το τεκμήριο που τίθεται υπό έρευνα δεν δέχεται 

κάποια επιρροή. Όμως, υπάρχει η πιθανότητα η ανάλυση περιεχόμενου να μην αφορά σε 

διακριτική τεχνική, όταν τίθεται ζήτημα αντιδραστικής επίδρασης. Εν ολίγοις, η ανάλυση 

περιεχομένου βασίζεται στην κοινή λογική, η οποία έχει κωδικοποιηθεί, προκειμένου να 

υπάρξει περιγραφή και ερμηνεία διαφόρων πτυχών των αναλυτικών προγραμμάτων. 

 

2.2 Δείγμα 

 Δείγμα της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν τα αναλυτικά προγράμματα γενικής και 

ειδικής αγωγής της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Αυστραλίας και 

του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι χώρες αυτές επιλέχθηκαν, καθώς πάντοτε αποτελούσαν 

σημείο ενδιαφέροντος για έρευνα, επειδή είναι μεγάλες σε έκταση, οικονομικά ισχυρές και 

τεχνολογικά, πολιτισμικά και κοινωνικά εξελιγμένες, ενώ συχνά φημολογείται ότι τα 

εκπαιδευτικά τους συστήματα είναι καινοτόμα σε μεγάλο βαθμό. Επομένως, επιλέχθηκαν 
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τα δικά τους αναλυτικά προγράμματα γενικής και ειδικής αγωγής, για να ερευνηθεί το 

πολύπτυχο ζήτημα των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές 

ανάγκες. 

 Από τη μια, επιλέχθηκαν να εξεταστούν τα αναλυτικά προγράμματα γενικής 

αγωγής, καθώς οι περισσότεροι μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες λαμβάνουν 

υποστήριξη μέσα στη γενική τάξη (Lerner & Johns, 2011) και κατά συνέπεια συμμετέχουν 

στο αναλυτικό πρόγραμμα γενικής αγωγής (Boyle & Scanlon, 2009). Από την άλλη, τα 

αναλυτικά προγράμματα ειδικής αγωγής επιλέχθηκαν για εξέταση, καθώς αρκετοί μαθητές 

από αυτούς λαμβάνουν εκπαίδευση σε ένα πλαίσιο περισσότερο ειδικό. Επίσης, η επιλογή  

τόσο των προγραμμάτων πρωτοβάθμιας και όσο και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έγινε με 

στόχο να αξιολογηθούν όλες οι βαθμίδες εκπαίδευσης των μαθητών.  

 Γενικά, το δείγμα θα συμπεριλάμβανε τόσο πρωτογενείς όσο και δευτερογενείς 

πηγές. Σύμφωνα με τους Cohen και Manion (1997) οι πρωτογενείς πηγές διακρίνονται από 

πρωτοτυπία, ενώ οι δευτερογενείς πηγές δεν έχουν άμεση υλική σχέση με το γεγονός που 

μελετάται.  

 

2.3 Κριτήρια για την επιλογή αναλυτικών προγραμμάτων 

 Στην παρούσα εργασία ήταν ιδιαίτερα σημαντικό να οριστούν εξαρχής μερικά 

κριτήρια, τα οποία θα εξάλειφαν τυχόν ασάφειες και προβλήματα που θα μπορούσαν να 

δημιουργηθούν σε σχέση με το ποια αναλυτικά προγράμματα θα συμπεριληφθούν. Η 

υιοθέτηση συγκεκριμένων κριτηρίων έρευνας για την επιλογή των κατάλληλων για την εν 

λόγω έρευνα αναλυτικών προγραμμάτων προστατεύει και προωθεί το σκοπό της εργασίας 

και υποβοηθάει στην απρόσκοπτη απάντηση των διερευνητικών ερωτημάτων που έχουν 

τεθεί. Επομένως, τα αναλυτικά προγράμματα πρέπει: 
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 Να αφορούν σε «curriculum» και όχι σε παρέμβαση, η οποία αναφέρεται ως 

«intervention» στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία. Όπως φαίνεται από τους Wiley και 

Siperstein (2015), αλλά και τον Cartledge (2005) είναι διαφορετική η έννοια της 

παρέμβασης από τα αναλυτικά προγράμματα.  

 Να έχουν ως στόχο την εκπαίδευση στις κοινωνικές δεξιότητες, ασχέτως αν αυτές 

παρουσιάζονται από κοινού με άλλες δεξιότητες ή μόνες τους. Όπως υποστηρίζουν 

οι Murray και Greenberg (2006), συχνά η εκπαίδευση στις κοινωνικές δεξιότητες 

είναι αναγκαίο να συνδυάζεται με την εκπαίδευση σε ακαδημαϊκές και γνωστικές 

δεξιότητες. Επομένως δεν αποκλείεται να παρατηρηθεί η συνύπαρξη των 

κοινωνικών δεξιοτήτων με άλλες δεξιότητες. 

 Να απευθύνονται σε/ή και σε άτομα με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες. Το κριτήριο 

αυτό είναι σημαντικό να συμπεριληφθεί για την επιλογή των αναλυτικών 

προγραμμάτων, διότι δε θα ήταν πάντοτε εφικτό να βρεθούν αναλυτικά 

προγράμματα, τα οποία να αναφέρονται αποκλειστικά σε άτομα με ήπιες 

εκπαιδευτικές ανάγκες.  

 Να αφορούν τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ο 

Cartledge (2005) τονίζει τη σημασία διδασκαλίας των κοινωνικών δεξιοτήτων τόσο 

στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια, επομένως είναι σημαντικό να 

συμπεριληφθούν και να τεθούν υπό έρευνα και οι δύο βαθμίδες εκπαίδευσης. 

 Να αναφέρονται στην υποχρεωτική εκπαίδευση της κάθε χώρας/του κάθε τόπου. 

Κατά τον Cartledge (2005), τους Elksnin και Elksnin (1998) και τους Williams και 

Reisberg (2003) οι κοινωνικές δεξιότητες είναι απαραίτητο να αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος των επίσημων αναλυτικών προγραμμάτων. Επομένως, είναι 

σημαντικό να ερευνηθεί κατά πόσο τα επίσημα αναλυτικά προγράμματα που 
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ανήκουν στην υποχρεωτική εκπαίδευση περιλαμβάνουν διδασκαλία κοινωνικών 

δεξιοτήτων σε μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες. 

 Να αφορούν στη γενική και ειδική αγωγή. Ο κύριος λόγος που το κριτήριο αυτό 

συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα εργασία έχει τεκμηριωθεί στην περιγραφή του 

δείγματος. Αλλά, υπάρχει ένας ακόμη λόγος. Σύμφωνα με τον Zigmond (2003) 

κάθε περιβάλλον είτε είναι γενικής είτε ειδικής αγωγής προσφέρει μια σειρά 

δυνατοτήτων για μάθηση και διδασκαλία. Επομένως, στην παρούσα εργασία είναι 

αναγκαίο να καθοριστούν οι δυνατότητες μάθησης και διδασκαλίας των μαθητών 

με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες στις κοινωνικές δεξιότητες τόσο μέσα στο πλαίσιο 

γενικής όσο και μέσα στο πλαίσιο της ειδικής αγωγής.  

 Να ισχύουν κατά το διάστημα που λαμβάνει χώρα η παρούσα έρευνα. Το κριτήριο 

αυτό διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που θα αποκτηθούν θα ισχύουν τουλάχιστον 

για το διάστημα διεξαγωγής της παρούσας έρευνας.  

 Να αφορούν μόνο σε χώρες όπως η Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι λόγοι 

που το κριτήριο αυτό συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα εργασία έχουν 

τεκμηριωθεί στην περιγραφή του δείγματος. 

 Να προέρχονται από επίσημες/έγκυρες διαδικτυακές σελίδες. Το κριτήριο αυτό 

διασφαλίζει την αξιοπιστία των πηγών, αρχείων και πληροφοριών που θα ληφθούν 

υπόψη στην παρούσα έρευνα.  

 

2.4 Διαδικασίες της έρευνας 

 Η έρευνα πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, ώστε να υπάρξει πρόσβαση στα 

αναλυτικά προγράμματα των χωρών που τέθηκαν στο επίκεντρο. Αναζητήθηκαν πηγές, 

πληροφορίες και αρχεία στις επίσημες σελίδες των Υπουργείων Παιδείας και άλλων 

κρατικών οργανισμών της Αυστραλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίες 
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σχετίζονται με την εκπαίδευση ή την παροχή υπηρεσιών σε παιδιά γενικής και ειδικής 

αγωγής. Αρχικά, αναζητούνταν οι σελίδες αυτές μέσω του «Google» και στη συνέχεια 

πραγματοποιούταν αναζήτηση πηγών, πληροφοριών και αρχείων γύρω από τα αναλυτικά 

προγράμματα της εκάστοτε χώρας μέσα στις ίδιες τις σελίδες. Σε κάποιες περιπτώσεις, 

πραγματοποιούνταν εκτενέστερη αναζήτηση μέσω του «Google» για συγκεκριμένα 

αναλυτικά προγράμματα, ούτως ώστε να γίνει μια διασταύρωση πληροφοριών, αρχείων 

και πηγών. 

 Όροι και φράσεις που χρησιμοποιήθηκαν γενικά για την αναζήτηση είναι: 

«curriculum», «curricula», «curriculum for general/special education», 

«primary/secondary education curriculum», «official curriculum», «social skills», «social 

skills education», «curriculum for social skills», «social skills curriculum for disabled 

students», «social skills curriculum for students with mild educational 

needs/disabilities/handicaps» «inclusion», «inclusion of disabled students», «teaching 

social skills», «methods for teaching social skills» κ.α. Διάφοροι συνδυασμοί 

επιχειρήθηκαν ως προς τους παραπάνω όρους, ενώ ορισμένες φορές, επειδή κάποια 

αναλυτικά προγράμματα είχαν ειδικές ονομασίες, αναζήτηση πραγματοποιούταν ακόμη 

και με αυτές. Ενδεικτικά αναφέρεται το παράδειγμα της Σκωτίας, της οποίας το αναλυτικό 

πρόγραμμα ονομάζεται «Αναλυτικό Πρόγραμμα για Υπεροχή» (CfE). 

 

2.5 Μονάδα καταγραφής και κατηγοριοποίηση 

 Κατά τον Robson (2010) εφόσον χρησιμοποιείται η ανάλυση περιεχομένου, 

απαραίτητη είναι η υιοθέτηση μονάδας καταγραφής. Ο Robson υποστηρίζει συγκεκριμένα 

ότι «η μονάδα που χρησιμοποιείται συχνότερα είναι πιθανώς μια μεμονωμένη λέξη. Στην 

πιο απλή εκδοχή της όλες τις εμφανίσεις μιας συγκεκριμένης λέξης τις μεταχειριζόμαστε 

ως ίσες, απαριθμούνται και συγκρίνονται» (σελ. 419). Όμως, δε σταματάει στη λέξη. Ο 
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Robson συνεχίζει λέγοντας ότι για την ανάλυση του περιεχομένου ενός τεκμηρίου 

μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν θέματα, χαρακτήρες ή παράγραφοι.  

 Για την κατηγοριοποίηση της μονάδας υποστηρίζεται ότι παρέχεται η δυνατότητα 

της αξιολόγησης τόσο της ίδιας της μονάδας, όσο και του ευρύτερου πλαισίου, μέσα στο 

οποίο βρίσκεται η εν λόγω μονάδα. Έπειτα, σε σχέση με τις κατηγορίες τονίζεται η 

αναγκαιότητα διασφάλισης ότι αυτές είναι καθολικές και αμοιβαία αποκλειόμενες. Η 

έννοια «καθολικές» αναφέρεται σε οτιδήποτε μπορεί να κατηγοριοποιηθεί, ενώ η φράση 

«αμοιβαία αποκλειόμενες» αναφέρεται σε οτιδήποτε κατηγοριοποιείται, αλλά με έναν 

συγκεκριμένο τρόπο (Robson, 2010). 

 Στην παρούσα εργασία, λοιπόν, η ανάλυση περιεχομένου θα γίνει βάσει 

καταγραφής μονάδων σχετικές με τους όρους «κοινωνικές δεξιότητες», «γενική αγωγή», 

«ειδική αγωγή», «μέθοδος», «βαθμίδα εκπαίδευσης», «τάξη», «συμπερίληψη». Η 

κατηγοριοποίηση των μονάδων θα γίνει τόσο με βάση την αξιολόγηση των ίδιων, όσο και 

του ευρύτερου πλαισίου, στο οποίο είναι ενταγμένες. 

 Ως κατηγορίες για την ένταξη των πληροφοριών που προέρχονται από τα 

αναλυτικά προγράμματα ορίζονται: 

- Η προαγωγή κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω διακριτών μαθημάτων ή τμημάτων 

μαθημάτων. 

- Η εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων σε σχέση με τη βαθμίδα και την τάξη. 

- Η εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων ως προς τους μαθητές γενικής και ειδικής 

αγωγής. 

- Οι μεθοδολογικές προτάσεις και οι άλλες επιλογές διδασκαλίας για την προαγωγή 

των κοινωνικών δεξιοτήτων.2 

                                                           
2Ειδικά για την κατηγορία αυτή είναι αναγκαίο να υπάρξει μια αποσαφήνιση. Στα αποτελέσματα θα 

παρατεθούν τόσο οι μεθοδολογικές προτάσεις όσο και οι άλλες επιλογές διδασκαλίας για την προαγωγή 

κοινωνικών δεξιοτήτων. Όμως, κατά την ένταξη των αποτελεσμάτων σε πίνακες θα επιχειρηθεί διαχωρισμός 

των μεθόδων και των άλλων επιλογών διδασκαλίας, προκειμένου να υπάρξει μια συνολική εικόνα, κυρίως 
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- Ο βαθμός ύπαρξης και οι τρόποι υλοποίησης συμπερίληψης των μαθητών που 

παρουσιάζουν προβλήματα κοινωνικών δεξιοτήτων.  

 Είναι αναγκαίο να αναφερθεί ότι οι κατηγορίες αυτές είναι καθολικές και αμοιβαία 

αποκλειόμενες μεταξύ τους.  

 

2.6 Άξονες ανάλυσης 

 Για να καταστεί εφικτή η ανάλυση και η σύγκριση των δεδομένων που προέκυψαν 

από την έρευνα αναγκαία ήταν, επίσης, η εκ των προτέρων οργάνωση αξόνων ανάλυσης. 

Σύμφωνα με αυτούς τους άξονες: 

 Αναζητείται η καταλληλότητα των αναλυτικών προγραμμάτων ως προς την 

παροχή εκπαίδευσης κοινωνικών δεξιοτήτων στους μαθητές με ήπιες 

εκπαιδευτικές ανάγκες. 

 Επιχειρείται η διαφοροποίηση των αναλυτικών προγραμμάτων σε αυτά που 

εκπαιδεύουν συστηματικά και σε αυτά που δεν εκπαιδεύουν συστηματικά 

τους μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες στις κοινωνικές δεξιότητες. 

 Επιδιώκεται ο εντοπισμός των προγραμμάτων εκείνων που δίνουν 

προτεραιότητα/έμφαση στην εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων μαθητών 

με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες. 

 Αναζητείται η καταλληλότητα των μεθόδων και των άλλων επιλογών 

διδασκαλίας αναφορικά με την εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων 

μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες. 

                                                                                                                                                                                
για τις μεθόδους που προτείνονται. Αυτό συμβαίνει καθαρά για λόγους παρουσίασης, αλλά και για 

λειτουργικούς λόγους. Να αναφερθεί ότι στην υποκατηγορία «άλλες επιλογές διδασκαλίας» θα εντάσσεται 

οτιδήποτε δε θα μπορούσε αρχικά να χαρακτηριστεί ως μέθοδος ή τεχνική, αλλά ως ένας τρόπος ή ένα μέσο 

διδασκαλίας. Επίσης, να σημειωθεί ότι η κατηγοριοποίηση των στοιχείων στη μια ή στην άλλη 

υποκατηγορία σε καμιά περίπτωση δε γίνεται με απόλυτη αυστηρότητα. 
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 Αναζητείται η σύνδεση της εκπαιδευτικής συμπερίληψης με τη διδασκαλία 

των κοινωνικών δεξιοτήτων για τους μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές 

ανάγκες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. 

Αποτελέσματα 

 Τα αποτελέσματα που προέκυψαν προέρχονται στην πλειοψηφία τους από 

πρωτογενείς πηγές. Παρουσιάζονται πρώτα τα προγράμματα γενικής αγωγής και έπειτα τα 

προγράμματα ειδικής αγωγής. Έπειτα, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που σχετίζονται 

με τη συμπερίληψη των μαθητών, ενώ στο τέλος παρέχεται μια ποσοτική απεικόνιση των 

αποτελεσμάτων σύμφωνα με τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου: 

 

3.1 Αναλυτικά προγράμματα γενικής αγωγής  

3.1.1 Η προαγωγή κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω διακριτών μαθημάτων ή τμημάτων 

μαθημάτων των αναλυτικών προγραμμάτων γενικής αγωγής της Αυστραλίας και του 

Ηνωμένου Βασιλείου 

 Αρχικά, στην Αυστραλία υπάρχει ένα αναλυτικό πρόγραμμα, το οποίο απευθύνεται 

σε όλους τους μαθητές (ACARA, 2012). Τα πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει εκπαίδευση σε 

7 γενικές ικανότητες, ανάμεσα στις οποίες εντοπίζεται η Προσωπική και Κοινωνική 

Ικανότητα. Σε αυτήν ενυπάρχουν οι κοινωνικές δεξιότητες, οι οποίες διδάσκονται είτε 

μέσω του αυστραλιανού αναλυτικού προγράμματος είτε μέσω άλλων προγραμμάτων 

(ACARA, 2013b). Άρα, οι κοινωνικές δεξιότητες στα αναλυτικά προγράμματα γενικής 

αγωγής της Αυστραλίας προάγονται μέσω τμημάτων μαθημάτων είτε στο πλαίσιο των 

διαφόρων μαθημάτων μέσω κάποιου άλλου προγράμματος είτε με βάση την ύλη των ίδιων 

των μαθημάτων.   

 Συνεχίζοντας, στην Αγγλία οι κοινωνικές δεξιότητες προάγονται μέσω της 

Σεξουαλικής Αγωγής και της Αγωγής Σχέσεων. Η εκπαίδευση αυτή περιλαμβάνει τους 

μαθητές γενικής αγωγής (DfEE, 2000). Επομένως, η προαγωγή των κοινωνικών 

δεξιοτήτων στα αναλυτικά προγράμματα γενικής αγωγής της Αγγλίας πραγματοποιείται 

μέσω ενός διακριτού μαθήματος. 
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 Έπειτα, στη Βόρεια Ιρλανδία οι κοινωνικές δεξιότητες στο αναλυτικό πρόγραμμα 

γενικής αγωγής προάγονται μέσω της περιοχής της Προσωπικής Ανάπτυξης και της 

Αμοιβαίας Κατανόησης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (CCEA, 2007a), αλλά και μέσω 

της περιοχής της Μάθησης για τη Ζωή και την Εργασία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

(CCEA, 2007d). Δεξιότητες, όμως, όπως η Επικοινωνία, η Επίλυση Προβλήματος, αλλά 

και δεξιότητες Σκέψης και Προσωπικές Ικανότητες προάγονται μέσω ευκαιριών που 

παρέχονται σε όλες τις περιοχές του αναλυτικού προγράμματος (CCEA, 2007a). Σε καμιά 

περίπτωση δε νοείται οι δεξιότητες αυτές να διδαχθούν εκτός του πλαισίου του 

αναλυτικού προγράμματος (CCEA, 2007b). Συνεπώς, οι κοινωνικές δεξιότητες στο 

αναλυτικό πρόγραμμα γενικής αγωγής της Βόρειας Ιρλανδίας προάγονται τόσο μέσω 

διακριτών μαθημάτων όσο και μέσω τμημάτων μαθημάτων του αναλυτικού 

προγράμματος. 

 Στη συνέχεια, στην Ουαλία οι κοινωνικές δεξιότητες στο αναλυτικό πρόγραμμα 

γενικής αγωγής προάγονται μέσω της περιοχής της Προσωπικής και Κοινωνικής 

Ανάπτυξης, της Ευημερίας και της Πολιτισμικής Ποικιλότητας (Welsh Government, 

2015). Βέβαια, υπάρχει και η Προσωπική και Κοινωνική Εκπαίδευση που είναι υπεύθυνη 

για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, αλλά στην περίπτωση αυτή η εκπαίδευση 

πραγματοποιείται στο πλαίσιο του εθνικού αναλυτικού προγράμματος και όλων των 

μαθησιακών περιοχών (Welsh Government, 2008). Γενικά, διακρίνεται ότι δεξιότητες 

όπως η Επικοινωνία, προάγονται στο πλαίσιο δεξιοτήτων ανάγνωσης, γραφής και 

αριθμητικής μέσω όλων, πάλι, των μαθησιακών περιοχών (Welsh Government, 2013). Ως 

εκ τούτου, οι κοινωνικές δεξιότητες στο αναλυτικό πρόγραμμα γενικής αγωγής της 

Ουαλίας προάγονται τόσο μέσω διακριτού μαθήματος όσο και μέσω τμημάτων 

μαθημάτων. 
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 Τέλος, στη Σκωτία το αναλυτικό πρόγραμμα γενικής αγωγής περιλαμβάνει 

εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω της Υγείας και της Ευημερίας. Η εκπαίδευση 

αυτή πραγματοποιείται τόσο στο πλαίσιο της ίδιας της περιοχής όσο και μέσω διαφόρων 

προγραμμάτων προσωπικής και κοινωνικής εκπαίδευσης (Scottish Government, n. d.). 

Επίσης, εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων πραγματοποιείται μέσω όλου του αναλυτικού 

προγράμματος, εφόσον στοιχεία των κοινωνικών δεξιοτήτων ενυπάρχουν μέσα στις 4 

γενικές ικανότητες, καθώς και μέσα στις δεξιότητες για τη μάθηση, τη ζωή και την 

εργασία (Scottish Government, 2010˙ The Scottish Government, 2008). Άρα, οι 

κοινωνικές δεξιότητες στο αναλυτικό πρόγραμμα γενικής αγωγής της Σκωτίας προάγονται 

τόσο μέσω ενός διακριτού μαθήματος όσο και μέσω τμημάτων μαθημάτων.  

 Συνοψίζοντας, φαίνεται ότι στο αναλυτικό πρόγραμμα γενικής αγωγής της 

Αυστραλίας οι κοινωνικές δεξιότητες προάγονται μέσω τμημάτων μαθημάτων, ενώ στο 

αναλυτικό πρόγραμμα γενικής αγωγής της Αγγλίας οι κοινωνικές δεξιότητες προάγονται 

μέσω διακριτού μαθήματος. Στα αναλυτικά προγράμματα γενικής αγωγής της Βόρειας 

Ιρλανδίας, της Ουαλίας και της Σκωτίας οι κοινωνικές δεξιότητες προάγονται τόσο μέσω 

διακριτών μαθημάτων όσο και μέσω τμημάτων μαθημάτων (βλ. πίνακα 1).  

 

Πίνακας 1: Η προαγωγή κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω διακριτών μαθημάτων ή τμημάτων 

μαθημάτων των αναλυτικών προγραμμάτων γενικής αγωγής της Αυστραλίας και του 

Ηνωμένου Βασιλείου 

Κοινωνικές δεξιότητες    Αυστραλία      Αγγλία        Βόρεια Ιρλανδία          Ουαλία                Σκωτία 

Ως διακριτό μάθημα               όχι                  ναι                   ναι                              ναι                       ναι 

Ως τμήμα μαθημάτων             ναι                  όχι                   ναι                              ναι                       ναι 

 

 

3.1.2 Η εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων σε σχέση με τη βαθμίδα και την τάξη στα 

αναλυτικά προγράμματα γενικής αγωγής της Αυστραλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου 

 Αρχικά, στην Αυστραλία υπάρχει ένα αναλυτικό πρόγραμμα, το οποίο απευθύνεται 

σε όλους τους μαθητές (ACARA, 2012). Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει εκπαίδευση 
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στην Προσωπική και Κοινωνική Ικανότητα, η οποία σχετίζεται με τις κοινωνικές 

δεξιότητες. Η Προσωπική και Κοινωνική Ικανότητα θεωρείται απαραίτητη για τους 

μαθητές, χαρακτηρίζεται ως συνεχές και απαρτίζεται από την αυτοεπίγνωση, την 

αυτοδιαχείριση, την κοινωνική επίγνωση και την κοινωνική διαχείριση. Τα στοιχεία αυτά 

εμπεριέχουν με τη σειρά τους αρκετές επιμέρους δεξιότητες. Σε κάθε δεξιότητα 

εκπαιδεύονται οι μαθητές σε 6 επίπεδα περίπου3 από τα 5 ως τα 16 έτη (Foundation-year 

10) (ACARA, 2013b). Άρα, στο αναλυτικό πρόγραμμα γενικής αγωγής, η εκπαίδευση 

κοινωνικών δεξιοτήτων περιλαμβάνεται για όλες τις τάξεις από την πρωτοβάθμια μέχρι 

και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

 Έπειτα, στην Αγγλία η εκπαίδευση στις κοινωνικές δεξιότητες προβλέπεται για 

τους μαθητές γενικής αγωγής μέσω της Σεξουαλικής Αγωγής και της Αγωγής Σχέσεων 

(DfEE, 2000), η οποία είναι υποχρεωτική μόνο για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή 

για τις ηλικίες 11 ως 16 ετών (key stage 3-key stage 4) (DfE, 2013a). Συνεπώς, η 

εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων στα αναλυτικά προγράμματα γενικής αγωγής της 

Αγγλίας ξεκινάει από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και αφορά σε όλες τις τάξεις της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

 Συνεχίζοντας, στο αναλυτικό πρόγραμμα γενικής αγωγής της Βόρειας Ιρλανδίας, οι 

μαθητές λαμβάνουν εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω της Προσωπικής 

Ανάπτυξης και της Αμοιβαίας Κατανόησης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία 

αφορά στις ηλικίες 4 ως 11 ετών (Foundation-key stage 2), αλλά και μέσω της Μάθησης 

για τη Ζωή και την Εργασία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η οποία αφορά στις ηλικίες 

11-16 (key stage 3-key stage 4) (CCEA, 2007d). Επίσης, λαμβάνουν εκπαίδευση πολλών 

άλλων δεξιοτήτων μέσω όλου του αναλυτικού προγράμματος. Στις δεξιότητες αυτές 

φαίνεται ότι υπάγονται οι κοινωνικές δεξιότητες (CCEA, 2007a). Ως εκ τούτου, το 

                                                           
3Χρησιμοποιείται η λέξη «περίπου», καθώς στην Αυστραλία ανάλογα με την Πολιτεία που διαμένει κανείς 

διαφοροποιείται η ηλικία έναρξης της υποχρεωτικής φοίτησης (βλ. https://www.dss.gov.au/our-

responsibilities/settlement-services/education#1). 

https://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/education#1
https://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/education#1
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αναλυτικό πρόγραμμα γενικής αγωγής της Βόρειας Ιρλανδίας περιλαμβάνει εκπαίδευση 

κοινωνικών δεξιοτήτων για όλες τις τάξεις, από την πρωτοβάθμια μέχρι και τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

 Στη συνέχεια, στο αναλυτικό πρόγραμμα γενικής αγωγής της Ουαλίας, οι μαθητές 

εκπαιδεύονται στις κοινωνικές δεξιότητες μέσω της περιοχής της Προσωπικής και 

Κοινωνικής Ανάπτυξης, της Ευημερίας και της Πολιτισμικής Ποικιλότητας. Η εκπαίδευση 

αυτή αρχίζει από το στάδιο «Foundation», το οποίο περιλαμβάνει μαθητές ηλικίας 3 ως 7 

ετών (Welsh Government, 2015). Βέβαια, υπάρχει και η Προσωπική και Κοινωνική 

Εκπαίδευση που είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, αλλά στην 

περίπτωση αυτή η εκπαίδευση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του εθνικού αναλυτικού 

προγράμματος και όλων των μαθησιακών περιοχών. Η εκπαίδευση αυτή αφορά στους 

μαθητές ηλικίας 7 ως 19 ετών (Welsh Government, 2008). Επίσης, αξιοσημείωτο είναι ότι 

δεξιότητες όπως η Επικοινωνία προάγονται στο πλαίσιο δεξιοτήτων ανάγνωσης, γραφής 

και αριθμητικής μέσω όλων, πάλι, των μαθησιακών περιοχών. Το προαναφερθέν πλαίσιο 

έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα και αναφέρεται σε όλους τους μαθητές ηλικίας 3 ως 14 ετών 

(Welsh Government, 2013). Ως εκ τούτου, το αναλυτικό πρόγραμμα γενικής αγωγής της 

Ουαλίας περιλαμβάνει εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων για όλες τις τάξεις, από την 

πρωτοβάθμια μέχρι τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

 Τέλος, το αναλυτικό πρόγραμμα γενικής αγωγής της Σκωτίας περιλαμβάνει 

εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων από το πρωταρχικό επίπεδο (early level) μέχρι και το 

τέταρτο επίπεδο (fourth level) μέσω της Υγείας και της Ευημερίας (Scottish Government, 

n. d.). Το πρωταρχικό επίπεδο ξεκινά στην ηλικία των 3 ετών και το τέταρτο επίπεδο 

τελειώνει στην ηλικία των 14 ετών (Scottish Government, 2015, όπ. ανάφ. OECD, 2015, 

σελ. 35). Γενικά, κοινωνικές δεξιότητες διακρίνεται ότι αναπτύσσουν οι μαθητές μέσω 

όλου του αναλυτικού προγράμματος, αφού αυτές περιλαμβάνονται μέσα σε 4 γενικές 
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ικανότητες, καθώς και μέσα στις δεξιότητες για τη μάθηση, τη ζωή και την εργασία. Η 

εκπαίδευση στις 4 γενικές ικανότητες όσο και στις άλλες δεξιότητες είναι διαρκής και 

αφορά στις ηλικίες 3 ως 18 ετών (Scottish Government, 2010˙ The Scottish Government, 

2008). Άρα, στα αναλυτικά προγράμματα γενικής αγωγής της Σκωτίας εκπαίδευση 

κοινωνικών δεξιοτήτων προβλέπεται για όλες τις τάξεις από την πρωτοβάθμια μέχρι και τη 

δευτεροβάθμια. 

 Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα διαπιστώνεται ότι τα αναλυτικά προγράμματα 

γενικής αγωγής της Αυστραλίας, της Βόρειας Ιρλανδίας, της Ουαλίας και της Σκωτίας 

περιλαμβάνουν εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων για όλες τις τάξεις τόσο στην 

πρωτοβάθμια, όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στο αναλυτικό πρόγραμμα γενικής 

αγωγής της Αγγλίας, όμως, η εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων προβλέπεται μόνο για 

τις τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (βλ. πίνακα 2). 

 

Πίνακας 2: Η εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων σε σχέση με τη βαθμίδα στα αναλυτικά 

προγράμματα γενικής αγωγής της  Αυστραλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου 

Βαθμίδα                Αυστραλία              Αγγλία             Βόρεια Ιρλανδία            Ουαλία                Σκωτία 

Πρωτοβάθμια                 ναι                      όχι                           ναι                              ναι                       ναι  

Δευτεροβάθμια               ναι                      ναι                           ναι                              ναι                       ναι 

 

3.1.3 Η εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων ως προς τους μαθητές γενικής αγωγής της 

Αυστραλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου 

 Στον πίνακα 3 φαίνεται ότι η εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων απευθύνεται 

αδιακρίτως τόσο στους μαθητές γενικής αγωγής της Αυστραλίας (ACARA, 2013b), όσο 

και στους μαθητές γενικής αγωγής όλων των μερών του Ηνωμένου Βασιλείου (CCEA, 

2007a˙ CCEA, 2007d˙ DfEE, 2000˙ Scottish Government, n. d.˙ Scottish Government, 

2010˙ The Scottish Government, 2008˙ Welsh Government, 2008˙ Welsh Government, 

2015˙ Welsh Government, 2013). 
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Πίνακας 3: Η εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων ως προς τους μαθητές γενικής αγωγής 

της Αυστραλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου 

Εκπαίδευση κοινωνι-      Αυστραλία        Αγγλία        Βόρεια Ιρλανδία       Ουαλία            Σκωτία 

κών δεξιοτήτων 

Απευθύνεται στους                    ναι                 ναι                      ναι                       ναι                    ναι 

μαθητές γενικής αγωγής 

 

 

3.1.4 Οι μεθοδολογικές προτάσεις και οι άλλες επιλογές διδασκαλίας για την προαγωγή 

κοινωνικών δεξιοτήτων στα αναλυτικά προγράμματα γενικής αγωγής της Αυστραλίας και του 

Ηνωμένου Βασιλείου  

 Αρχικά, διαπιστώνεται ότι στην Προσωπική και Κοινωνική Ικανότητα παρέχεται 

ως μεθοδολογική πρόταση η διαθεματική προσέγγιση, καθώς προβλέπονται διαθεματικές 

συνδέσεις των κοινωνικών δεξιοτήτων με περιοχές του αναλυτικού προγράμματος 

(ACARA, 2013a), αλλά γενικά δεν υπάρχουν άλλες επιλογές διδασκαλίας. Επομένως, στο 

αναλυτικό πρόγραμμα γενικής αγωγής της Αυστραλίας δεν υπάρχουν άλλες επιλογές 

διδασκαλίας, παρά μόνο περιλαμβάνεται η διαθεματικότητα για την προαγωγή των 

κοινωνικών δεξιοτήτων (βλ. πίνακα 4). 

 

Πίνακας 4: Μεθοδολογικές προτάσεις και άλλες επιλογές διδασκαλίας για την προαγωγή 

κοινωνικών δεξιοτήτων στο αναλυτικό πρόγραμμα γενικής αγωγής της Αυστραλίας 

                   Μεθοδολογικές προτάσεις                                   Άλλες επιλογές διδασκαλίας  

                      Διαθεματική προσέγγιση                                    Καμιά συγκεκριμένη επιλογή   

 

 Έπειτα, στο αναλυτικό πρόγραμμα της Αγγλίας διαπιστώνεται ότι υπάρχουν 

μεθοδολογικές προτάσεις ή άλλες επιλογές προαγωγής κοινωνικών δεξιοτήτων για τους 

μαθητές γενικής αγωγής (βλ. πίνακα 5). Αυτές μπορούν να αντληθούν από δύο 

διαφορετικές κατευθύνσεις. Από τη μια είναι εμφανές ότι η Σεξουαλική Αγωγή και η 

Αγωγή Σχέσεων λαμβάνει χώρα υπό το πρίσμα της προσωπικής, κοινωνικής και 
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οικονομικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης σε θέματα υγείας (DfEE, 2000), αλλά αυτό 

το είδος εκπαίδευσης δεν εντάσσεται στο υποχρεωτικό αναλυτικό πρόγραμμα (DfE, 

2013b). Παρόλα αυτά, θα μπορούσαν να αντληθούν μέθοδοι ή άλλες επιλογές διδασκαλίας 

από το πλαίσιο αυτό και να αξιοποιηθούν στη Σεξουαλική Αγωγή και την Αγωγή 

Σχέσεων. Μερικές από αυτές είναι η οργάνωση δραστηριοτήτων σε επίπεδο σχολείου, τα 

διαθεματικά projects, η ατομική υποστήριξη ή η υποστήριξη σε μικρές ομάδες και η 

μάθηση μέσω της συμμετοχής στην καθημερινότητα του σχολείου ή της κοινότητας 

(https://www.pshe-association.org.uk/curriculum-and-resources/curriculum). 

 Από την άλλη, ένας εκπαιδευτικός θα μπορούσε να επιλέξει στρατηγικές που 

προτείνονται συγκεκριμένα για τη Σεξουαλική Αγωγή και την Αγωγή Σχέσεων. Σε αυτές 

εντάσσεται η τεχνική της απομάκρυνσης, η οποία σχετίζεται με την τεχνική της 

αποπροσωποποίησης, όταν συζητιέται κάτι προσωπικό. Επιπλέον υποστηρίζεται ότι τα 

παιχνίδια ρόλων μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με αυτήν την τεχνική. Άλλες 

στρατηγικές θα μπορούσαν να είναι η δημιουργία κανόνων με τους μαθητές, η διδακτική 

αξιοποίηση της συζήτησης και η ενθάρρυνση της αντανάκλασης (DfEE, 2000). 

    

Πίνακας 5: Μεθοδολογικές προτάσεις και άλλες επιλογές διδασκαλίας για την προαγωγή 

κοινωνικών δεξιοτήτων στο αναλυτικό πρόγραμμα γενικής αγωγής της Αγγλίας 

               Μεθοδολογικές προτάσεις                                         Άλλες επιλογές διδασκαλίας  

                Διαθεματικά projects                                           Δραστηριότητες σε επίπεδο σχολείου 

             Τεχνική της απομάκρυνσης                                                  Ατομική υποστήριξη  

             Τεχνική της αντανάκλασης                                             Υποστήριξη σε μικρές ομάδες 

                 Παιχνίδια ρόλων                                                           Μάθηση μέσω συμμετοχής 

                                                                                                στην καθημερινότητα του σχολείου 

                                                                                                            και της κοινότητας 

                                                                                                         Δημιουργία κανόνων 

                                                                                               Διδακτική αξιοποίηση της συζήτησης                   

  

 Συνεχίζοντας, στο αναλυτικό πρόγραμμα γενικής αγωγής της Βόρειας Ιρλανδίας 

υπάρχουν μεθοδολογικές προτάσεις και άλλες επιλογές διδασκαλίας για την προαγωγή 

των κοινωνικών δεξιοτήτων (βλ. πίνακα 6). Γενικότερα, ένα εκπαιδευτικός μπορεί να 

https://www.pshe-association.org.uk/curriculum-and-resources/curriculum
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υιοθετήσει την ακολουθία βημάτων «Σχεδίασε, Κάνε, Κρίνε» (Plan, Do, Review), μέσω 

των οποίων μπορούν να προαχθούν αρκετές δεξιότητες και ικανότητες των μαθητών. Στη 

φάση του σχεδιασμού ένας μαθητής χρειάζεται να αποσαφηνίσει τα καθήκοντά του, να 

σκεφτεί ιδέες και τον τρόπο προσέγγισης διαφόρων ζητημάτων ή προβλημάτων. Στη φάση 

της εκτέλεσης του σχεδίου, ο μαθητής απαιτείται να επικοινωνήσει με τους άλλους, 

έχοντας ως στόχο την εύρεση ή την ανάλυση πληροφοριών, την εξαγωγή συμπερασμάτων, 

την παρουσίαση ιδεών, απόψεων ή αποτελεσμάτων κ.α. Τέλος, στη φάση της κρίσης, ο 

μαθητής αξιολογείται για την εργασία και τη μάθησή του από τον εκπαιδευτικό, ο οποίος 

αποτιμά και διορθώνει, εγείρει προβληματισμούς και επεκτείνει τη διαδικασία της 

μάθησης (CCEA, 2007a). 

 Άλλες μέθοδοι και επιλογές διδασκαλίας που παρατίθενται βασίζονται στην ενεργό 

και συμμετοχική μάθηση, στηρίζονται σε ευρείες θεματολογίες και επιδιώκουν να 

εξερευνήσουν τις στάσεις και τις απόψεις των μαθητών και της κοινωνίας. Ανατρέχοντας 

στους οδηγούς σχετικά με τις μεθόδους που προάγουν την ενεργό μάθηση διαπιστώθηκε 

ότι περιλαμβάνονται 62 ειδικές μέθοδοι και τεχνικές. Στις πιο γνωστές συγκαταλέγονται η 

μέθοδος Jigsaw και οι τεχνικές δραματοποίησης (CCEA, 2007e˙ CCEA, 2007f). Άλλες 

μέθοδοι και επιλογές διδασκαλίας για την προαγωγή κοινωνικών δεξιοτήτων είναι ο 

καταιγισμός ιδεών, τα παιχνίδια ρόλων, η «Τεχνική του Επισκέπτη» (Visitor Technique), 

το συνεργατικό παιχνίδι, η χρήση τηλεοπτικών διαφημίσεων ως ερέθισμα, οι δηλώσεις 

ανοιχτού τύπου, η «ώρα του κύκλου» (circle time), το «από Δύο ως Τέσσερεις» (Twos to 

Fours), η αφήγηση ιστοριών, τα κολάζ και το «συμφωνώ ή διαφωνώ» (agree or disagree). 

Φυσικά στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος παρέχεται η δυνατότητα ακόμη και για 

διαθεματικές συνδέσεις (CCEA, 2007c).  
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Πίνακας 6: Μεθοδολογικές προτάσεις και άλλες επιλογές διδασκαλίας για την προαγωγή 

κοινωνικών δεξιοτήτων στο αναλυτικό πρόγραμμα γενικής αγωγής της Βόρειας Ιρλανδίας 

                     Μεθοδολογικές προτάσεις                               Άλλες επιλογές διδασκαλίας 

             62 Μέθοδοι που προάγουν την ενεργό μάθηση                   Αφήγηση ιστοριών 

                         «Σχεδίασε, Κάνε, Κρίνε»                                     «Συμφωνώ ή διαφωνώ» 

                         «Τεχνική του Επισκέπτη»                                          Χρήση κολάζ 

                         Διαθεματική προσέγγιση                                       Συνεργατικό παιχνίδι  

                          «Ώρα του Κύκλου»                             Χρήση τηλεοπτικών διαφημίσεων ως ερέθισμα     

                       «Από Δύο ως Τέσσερεις»                                   Δηλώσεις ανοιχτού τύπου 

                          Καταιγισμός ιδεών                                               

                           Παιχνίδια ρόλων  

 

 Ακόμη, στην Ουαλία φαίνεται ότι υπάρχουν μεθοδολογικές προτάσεις και άλλες 

επιλογές διδασκαλίας στο αναλυτικό πρόγραμμα γενικής αγωγής για την προαγωγή των 

κοινωνικών δεξιοτήτων (βλ. πίνακα 7).  

 Όπως υποστηρίζεται, πρόκειται για δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εντός και 

εκτός τάξης (Welsh Government, 2015). Προτείνεται η μέθοδος project για την προαγωγή 

της κοινωνικής ανάπτυξης (Department for Children, Education, Lifelong Learning and 

Skills, 2008), ενώ παράλληλα συνιστάται γενικά η διαθεματικότητα και η αξιοποίηση των 

διαφόρων ειδών παιχνιδιού (Welsh Government, 2015). Όπως φαίνεται, επιδιώκεται η 

ολιστική προσέγγιση και προτείνεται η χρήση αλληλεπιδραστικών και βιωματικών 

μεθόδων (Welsh Government, 2008). Βέβαια, ιδιαίτερα για τη Σεξουαλική Αγωγή και την 

Αγωγή Σχέσεων, η οποία περιλαμβάνεται στο πλαίσιο της Προσωπικής και Κοινωνικής 

Εκπαίδευσης, προτείνονται ορισμένες στρατηγικές, οι οποίες σχετίζονται με την 

υιοθέτηση κανόνων, τα παιχνίδια ρόλων, τα χρήση υλικού ως ερέθισμα (π.χ. dvd, άρθρα, 

φωτογραφίες), την επαφή με θεατρικές ομάδες, την τεχνική της απομάκρυνσης, τις 

συζητήσεις (π.χ. κατά την «Ώρα του Κύκλου»), την τεχνική της αντανάκλασης, καθώς και 

την εκπαίδευση από τους συνομηλίκους. Να σημειωθεί πως η τελευταία αυτή μέθοδος 

συστήνεται ιδιαίτερα για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας (Welsh Assembly 

Government, 2010). 
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Πίνακας 7: Μεθοδολογικές προτάσεις και άλλες επιλογές διδασκαλίας για την προαγωγή 

κοινωνικών δεξιοτήτων στο αναλυτικό πρόγραμμα γενικής αγωγής της Ουαλίας 

                        Μεθοδολογικές προτάσεις                               Άλλες επιλογές διδασκαλίας 

                              Μέθοδος Project                                   Υιοθέτηση κανόνων 

                          Ολιστική προσέγγιση                                  Διδακτική αξιοποίηση της συζήτησης 

                        Αλλεπιδραστικές μέθοδοι                  Αξιοποίηση των διαφόρων ειδών παιχνιδιού                              

                            Βιωματικές μέθοδοι           Χρήση υλικού ως ερέθισμα π.χ. dvd, άρθρα και    

                      Τεχνική της απομάκρυνσης                                            φωτογραφίες 

                            «Ώρα του Κύκλου»                  Επαφή με θεατρικές ομάδες 

                      Τεχνική της αντανάκλασης 

                    Εκπαίδευση από συνομηλίκους 

          Διαθεμάτικη προσέγγιση 

               Παιχνίδια ρόλων 

 

 Τέλος, στη Σκωτία για τους μαθητές γενικής αγωγής διακρίνεται ότι υπάρχουν 

ορισμένες μεθοδολογικές προτάσεις για την προαγωγή των κοινωνικών δεξιοτήτων, αλλά 

όχι γενικότερες επιλογές, οι οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της 

διδασκαλίας (βλ. πίνακας 8). 

  Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται η χρήση ενεργούς και συνεργατικής μάθησης, 

καθώς και η μάθηση μέσω των συνομηλίκων, ενώ διαπιστώνεται η απαίτηση για ολιστική 

προσέγγιση για την προαγωγή όλων των δεξιοτήτων στη Σκωτία (Scottish Government, n. 

d.). 

 

Πίνακας 8: Μεθοδολογικές προτάσεις και άλλες επιλογές διδασκαλίας για την προαγωγή 

κοινωνικών δεξιοτήτων στο αναλυτικό πρόγραμμα γενικής αγωγής της Σκωτίας 

                                       Μεθοδολογικές προτάσεις                       Άλλες επιλογές διδασκαλίας 

                                                 Ενεργός μάθηση                                Δεν προτείνονται άλλες επιλογές 

                                              Συνεργατική μάθηση 

                                        Μάθηση μέσω συνομηλίκων 

                                             Ολιστική προσέγγιση 

 

 Συνοψίζοντας, στο αναλυτικό πρόγραμμα γενικής αγωγής της Αυστραλίας 

προτείνεται μόνο η διαθεματική προσέγγιση για την προαγωγή των κοινωνικών 

δεξιοτήτων και καμία άλλη επιλογή διδασκαλίας, ενώ στα αναλυτικά προγράμματα 
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γενικής αγωγής της Αγγλίας, της Βόρειας Ιρλανδίας και της Ουαλίας υπάρχουν τόσο 

μεθοδολογικές προτάσεις όσο και διάφορες άλλες επιλογές διδασκαλίας. Ωστόσο, στο 

αναλυτικό πρόγραμμα γενικής αγωγής της Σκωτίας υπάρχουν μόνο μεθοδολογικές 

προτάσεις και όχι άλλες επιλογές διδασκαλίας (βλ. πίνακα 9). 

 

Πίνακας 9: Μεθοδολογικές προτάσεις και άλλες επιλογές διδασκαλίας για την προαγωγή 

κοινωνικών δεξιοτήτων στα αναλυτικά προγράμματα γενικής αγωγής της Αυστραλίας και του 

Ηνωμένου Βασιλείου 

                                                 Αυστραλία         Αγγλία         Βόρεια Ιρλανδία        Ουαλία       Σκωτία 

Μεθοδολογικές προτάσεις          όχι                    ναι                        ναι                        ναι               ναι             

Άλλες επιλογές διδασκαλίας       ναι                    ναι                        ναι                        ναι               όχι 

 

 

3.2 Αναλυτικά προγράμματα ειδικής αγωγής 

3.2.1 Η προαγωγή κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω διακριτών μαθημάτων ή τμημάτων 

μαθημάτων των αναλυτικών προγραμμάτων ειδικής αγωγής της Αυστραλίας και του 

Ηνωμένου Βασιλείου 

 Αρχικά, στην Αυστραλία υπάρχει ένα αναλυτικό πρόγραμμα, το οποίο απευθύνεται 

σε όλους τους μαθητές (ACARA, 2012). Γενικά, υποστηρίζεται ότι οι μαθητές με 

αναπηρία πρέπει να έχουν ίσο δικαίωμα στην εκπαίδευση με τους μαθητές χωρίς 

αναπηρία. Γι’ αυτό εκπαίδευση στις 7 γενικές ικανότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν την 

Προσωπική και Κοινωνική Ικανότητα, προβλέπεται ακόμη και για τους μαθητές με 

αναπηρία. Να αναφερθεί για άλλη μια φορά ότι η Προσωπική και Κοινωνική Ικανότητα 

σχετίζεται με τις κοινωνικές δεξιότητες. Όπως φαίνεται και στην προκείμενη περίπτωση, 

οι γενικές ικανότητες δε θεωρούνται ως ένα εναλλακτικό αναλυτικό πρόγραμμα των 

μαθησιακών περιοχών, αλλά προάγονται μέσω των αυτών (ACARA, 2013c). Άρα, η 

εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων στο αναλυτικό πρόγραμμα ειδικής αγωγής της 

Αυστραλίας πραγματοποιείται μέσω τμημάτων μαθημάτων. 
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 Έπειτα, στους μαθητές ειδικής αγωγής της Αγγλίας οι κοινωνικές δεξιότητες 

προάγονται μέσω της Σεξουαλικής Αγωγής και της Αγωγής Σχέσεων (DfEE, 2000). 

Επομένως, η εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων στο αναλυτικό πρόγραμμα ειδικής 

αγωγής της Αγγλίας πραγματοποιείται μέσω ενός διακριτού μαθήματος. 

 Στη συνέχεια, στη Βόρεια Ιρλανδία, οι μαθητές ειδικής αγωγής λαμβάνουν 

εκπαίδευση Δεξιοτήτων Σκέψης και Προσωπικών Ικανοτήτων, όπως οι μαθητές γενικής 

αγωγής. Άλλωστε, γι’ αυτόν τον σκοπό έχουν αναπτυχθεί 14 θεματικοί χάρτες, οι οποίοι 

σχετίζονται με τις κοινωνικές δεξιότητες. Γενικά, οι Δεξιότητες Σκέψης και οι 

Προσωπικές Ικανότητες υποστηρίζεται ότι συνδέονται με την Προσωπική Ανάπτυξη και 

την Αμοιβαία Κατανόηση, καθώς και με τη Μάθηση για τη Ζωή και την Εργασία, αλλά 

φαίνεται ότι προάγονται και μέσω των άλλων μαθησιακών περιοχών (CCEA, 2013). 

Συνεπώς, στο αναλυτικό πρόγραμμα ειδικής αγωγής της Βόρειας Ιρλανδίας η εκπαίδευση 

κοινωνικών δεξιοτήτων πραγματοποιείται τόσο μέσω διακριτών μαθημάτων όσο και μέσω 

τμημάτων μαθημάτων. 

 Ακόμη, η εκπαίδευση των μαθητών στην Ουαλία είναι ισότιμη, καθώς η νομοθεσία 

ενθαρρύνει η συμμετοχή όλων των μαθητών σε όλες τις μαθησιακές περιοχές. Οι 

κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών ειδικής αγωγής διαπιστώνεται ότι προάγονται μέσω 

της περιοχής της Προσωπικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης, της Ευημερίας και της 

Πολιτισμικής Ποικιλότητας (Welsh Government, 2015). Βέβαια, υπάρχει και η 

Προσωπική και Κοινωνική Εκπαίδευση που είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη κοινωνικών 

δεξιοτήτων, αλλά στην περίπτωση αυτή η εκπαίδευση αυτού του είδους πραγματοποιείται 

στο πλαίσιο του εθνικού αναλυτικού προγράμματος και όλων των μαθησιακών περιοχών 

(Welsh Government, 2008). Επίσης, φαίνεται ότι δεξιότητες όπως η Επικοινωνία, 

προάγονται στο πλαίσιο των δεξιοτήτων ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικής μέσω όλων, 

πάλι, των μαθησιακών περιοχών (Welsh Government, 2013). Ως εκ τούτου, στο αναλυτικό 
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πρόγραμμα ειδικής αγωγής της Ουαλίας η εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων λαμβάνει 

χώρα τόσο μέσω διακριτού μαθήματος όσο και μέσω τμημάτων μαθημάτων. 

 Τέλος, το πλαίσιο εκπαίδευσης κοινωνικών δεξιοτήτων για τους μαθητές ειδικής 

αγωγής στη Σκωτία είναι κοινό με αυτό των μαθητών γενικής αγωγής, εφόσον το 

«Αναλυτικό Πρόγραμμα για Υπεροχή» (CfE) προορίζεται για όλους τους μαθητές (The 

Scottish Government, 2008). Άρα, στο αναλυτικό πρόγραμμα ειδικής αγωγής της Σκωτίας 

η εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων πραγματοποιείται τόσο μέσω ενός διακριτού 

μαθήματος όσο και μέσω τμημάτων μαθημάτων. 

 Συνοψίζοντας, λοιπόν, φαίνεται πρώτον ότι στο αναλυτικό πρόγραμμα ειδικής 

αγωγής της Αυστραλίας οι κοινωνικές δεξιότητες προάγονται μέσω τμημάτων μαθημάτων, 

δεύτερον ότι στο αναλυτικό πρόγραμμα ειδικής αγωγής της Αγγλίας οι κοινωνικές 

δεξιότητες προάγονται μέσω διακριτού μαθήματος και τρίτον ότι στα αναλυτικά 

προγράμματα της Βόρειας Ιρλανδίας, της Ουαλίας και της Σκωτίας οι κοινωνικές 

δεξιότητες προάγονται τόσο μέσω διακριτών μαθημάτων όσο και μέσω τμημάτων 

μαθημάτων (βλ. πίνακα 10).    

 

Πίνακας 10: Η προαγωγή κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω διακριτών μαθημάτων ή τμημάτων 

μαθημάτων των αναλυτικών προγραμμάτων ειδικής αγωγής της Αυστραλίας και του 

Ηνωμένου Βασιλείου 

Κοινωνικές δεξιότητες          Αυστραλία        Αγγλία        Βόρεια Ιρλανδία        Ουαλία        Σκωτία 

Ως διακριτό μάθημα                      όχι                   ναι                     ναι                          ναι                ναι 

Ως τμήμα μαθημάτων                    ναι                  όχι                      ναι                          ναι                ναι 

 

 

3.2.2 Η εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων σε σχέση με τη βαθμίδα και την τάξη στα 

αναλυτικά προγράμματα ειδικής αγωγής της Αυστραλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου 

 Αρχικά, στην Αυστραλία φαίνεται ότι το συνεχές της Προσωπικής και Κοινωνικής 

Ικανότητας εφαρμόζεται και στους μαθητές με αναπηρία ηλικίας περίπου 5 ως 16 ετών 
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(Foundation-year 10), αφού αυτοί πρέπει να έχουν ίσο δικαίωμα στην εκπαίδευση με τους 

μαθητές χωρίς αναπηρία. Μάλιστα, αναφέρεται ότι η εκπαίδευσή τους γίνεται «στην ίδια 

βάση» (on the same basis) (ACARA, 2013c). Συνεπώς, στο αναλυτικό πρόγραμμα ειδικής 

αγωγής της Αυστραλίας εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων προβλέπεται για τους 

μαθητές από την πρωτοβάθμια ως και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε όλες τις τάξεις. 

 Στη συνέχεια, στην Αγγλία η εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω της 

Σεξουαλικής Αγωγής και της Αγωγής Σχέσεων απευθύνεται στους μαθητές ειδικής αγωγής 

στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση των μαθητών 

γενικής αγωγής (DfEE, 2000). Επομένως, στο αναλυτικό πρόγραμμα ειδικής αγωγής 

εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων περιλαμβάνεται μόνο για τη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση. 

 Έπειτα, στη Βόρεια Ιρλανδία εκπαίδευση στις κοινωνικές δεξιότητες προβλέπεται 

και για τους μαθητές ειδικής αγωγής, εφόσον υπάρχει και γι’ αυτούς εκπαίδευση σε 

Δεξιότητες Σκέψης και Προσωπικές Ικανότητες. Στο αναλυτικό πρόγραμμα ειδικής 

αγωγής οι δεξιότητες αυτές εμφανίζονται να συνδέονται με την Προσωπική Ανάπτυξη και 

την Αμοιβαία Κατανόηση, καθώς και τη Μάθηση για τη Ζωή και την Εργασία και τα 

στάδια-κλειδιά 1, 2 και 3 (CCEA, 2013).  

 Να σημειωθεί πως τα στάδια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στη Βόρεια Ιρλανδία 

περιλαμβάνουν το στάδιο «Foundation», το οποίο αφορά στις ηλικίες 4 ως 6 ετών, το 

στάδιο-κλειδί 1, το οποίο αφορά στις ηλικίες 6 ως 8 ετών, το στάδιο-κλειδί 2, το οποίο 

αφορά στις ηλικίες 8 ως 11 ετών, το στάδιο-κλειδί 3, το οποίο αφορά στις ηλικίες 11 ως 14 

ετών, αλλά και το στάδιο-κλειδί 4, το οποίο αφορά στις ηλικίες 14 ως 16 ετών. 

Πρωτοβάθμια θεωρείται η εκπαίδευση από το στάδιο «Foundation» μέχρι το στάδιο-κλειδί 

2 και δευτεροβάθμια θεωρείται η εκπαίδευση από το στάδιο-κλειδί 3 ως το στάδιο-κλειδί 4 

(Shewbridge, Hulshof, Nusche & Staehr, 2014). Επομένως, στο αναλυτικό πρόγραμμα 
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ειδικής αγωγής της Βόρειας Ιρλανδίας, οι κοινωνικές δεξιότητες προάγονται από την 

πρωτοβάθμια μέχρι και τη δευτεροβάθμια. Φαίνεται όμως ότι η εκπαίδευση αυτή ξεκινάει 

από το στάδιο-κλειδί 1 και τελειώνει στο στάδιο-κλειδί 3. Δηλαδή, σύμφωνα με τους 

Shewbridge et al. (2014), ξεκινάει από την τάξη «Primary 3» (6 ετών) και τελειώνει στην 

τάξη «Year 10» (14 ετών).  

 Συνεχίζοντας, στην Ουαλία η εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων αφορά ακόμη 

και στους μαθητές ειδικής αγωγής, καθώς η νομοθεσία ενθαρρύνει η συμμετοχή όλων σε 

όλες τις μαθησιακές περιοχές. Είναι γεγονός ότι οι κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών 

ειδικής αγωγής προάγονται αρχικά μέσω της περιοχής της Προσωπικής και Κοινωνικής 

Ανάπτυξης, της Ευημερίας και της Πολιτισμικής Ποικιλότητας. Η εκπαίδευση στην 

περιοχή αυτή ξεκινάει από το στάδιο «Foundation», το οποίο περιλαμβάνει μαθητές 

ηλικίας 3 ως 7 ετών (Welsh Government, 2015). Στο συγκεκριμένο σημείο αξίζει βέβαια 

να αναφερθεί ότι η υποχρεωτική εκπαίδευση στην Ουαλία αρχίζει στα 5 έτη (OECD, 

2017).  

  Εκτός από την περιοχή αυτή, οι μαθητές ειδικής αγωγής αναπτύσσουν κοινωνικές 

δεξιότητες ακόμη και μέσω της Προσωπικής και Κοινωνικής Εκπαίδευσης. Η περιοχή 

αυτή απευθύνεται σε όλους τους μαθητές ηλικίας 7 ως 19 ετών (Welsh Government, 

2008). Επίσης, φαίνεται ότι δεξιότητες όπως η Επικοινωνία, προάγονται στο πλαίσιο 

δεξιοτήτων ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικής. Το πλαίσιο αυτό αναφέρεται σε όλους 

τους μαθητές, επομένως αναφέρεται και στα άτομα με αναπηρία ηλικίας 3 ως 14 ετών 

(Welsh Government, 2013). Ως εκ τούτου, στο αναλυτικό πρόγραμμα ειδικής αγωγής της 

Ουαλίας εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων προβλέπεται από την πρωτοβάθμια μέχρι και 

τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, για όλες τις τάξεις. 

 Τέλος, εφόσον στη Σκωτία το «Αναλυτικό Πρόγραμμα για Υπεροχή» αφορά σε 

όλους τους μαθητές (The Scottish Government, 2008), άρα το πλαίσιο του αφορά και 
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στους μαθητές με αναπηρία, οι οποίοι εκπαιδεύονται στις κοινωνικές δεξιότητες από το 

πρωταρχικό επίπεδο (early level) μέχρι και το τέταρτο επίπεδο (fourth level) μέσω της 

Υγείας και της Ευημερίας (Scottish Government, n. d.). Το πρωταρχικό επίπεδο ξεκινά 

στην ηλικία των 3 ετών και το τέταρτο επίπεδο τελειώνει στην ηλικία των 14 ετών 

(Scottish Government, 2015, όπ. ανάφ. OECD, 2015, σελ. 35). Επίσης, κοινωνικές 

δεξιότητες φαίνεται ότι αναπτύσσουν οι μαθητές αυτοί μέσω όλου του αναλυτικού 

προγράμματος, εφόσον στοιχεία των κοινωνικών δεξιοτήτων ενυπάρχουν μέσα στις 4 

γενικές ικανότητες, καθώς και μέσα στις δεξιότητες για τη μάθηση, τη ζωή και την 

εργασία. Τόσο η διαρκής εκπαίδευση στις 4 γενικές ικανότητες όσο και στις άλλες 

δεξιότητες αφορά στις ηλικίες 3 ως 18 ετών (Scottish Government, 2010˙ The Scottish 

Government, 2008). Άρα, η εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων στο αναλυτικό 

πρόγραμμα ειδικής αγωγής της Σκωτίας ξεκινάει από την πρωτοβάθμια και συνεχίζεται 

στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε όλες τις τάξεις. 

 Συνοψίζοντας, από τη μια διαπιστώνεται ότι στα αναλυτικά προγράμματα ειδικής 

αγωγής της Αυστραλίας, της Ουαλίας και της Σκωτίας οι μαθητές εκπαιδεύονται στις 

κοινωνικές δεξιότητες σε όλες τις τάξεις τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Από την άλλη παρατηρείται ότι στο αναλυτικό πρόγραμμα 

ειδικής αγωγής της Βόρειας Ιρλανδίας οι μαθητές εκπαιδεύονται στις κοινωνικές 

δεξιότητες τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια, όμως, η εκπαίδευσή τους 

αυτή ξεκινάει από την τάξη «Primary 3» (6 ετών) και τελειώνει στην τάξη «Year 10» (14 

ετών), ενώ στο αναλυτικό πρόγραμμα ειδικής αγωγής της Αγγλίας οι μαθητές 

εκπαιδεύονται στις κοινωνικές δεξιότητες μόνο στις τάξεις της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (βλ. πίνακα 11). 
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Πίνακας 11: Η εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων σε σχέση με τη βαθμίδα στα αναλυτικά 

προγράμματα ειδικής αγωγής της Αυστραλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου 

Βαθμίδα                       Αυστραλία         Αγγλία          Βόρεια Ιρλανδία          Ουαλία           Σκωτία 

Πρωτοβάθμια                     ναι                    όχι                         ναι                          ναι                   ναι  

Δευτεροβάθμια                   ναι                    ναι                         ναι                         ναι                    ναι 

 

   

 

3.2.3 Η εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων ως προς τους μαθητές ειδικής αγωγής της 

Αυστραλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου 

 Αρχικά, διαπιστώνεται ότι η εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων στην Αυστραλία 

απευθύνεται το ίδιο σε όλους τους μαθητές με αναπηρία (ACARA, 2013c). Το ίδιο 

φαίνεται να ισχύει για την Αγγλία (DfΕ, 2014˙ DfEE, 2000) και τη Σκωτία (The Scottish 

Government, 2008). Επίσης, δεν παρουσιάζονται διαφορές μεταξύ των μαθητών ειδικής 

και γενικής αγωγής στην Αυστραλία, την Αγγλία και τη Σκωτία ως προς την έμφαση που 

δίνεται για εκπαίδευση στις κοινωνικές δεξιότητες. 

 Όμως, στην Ουαλία παρόλο που η εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων 

απευθύνεται σε όλους τους μαθητές (Welsh Government, 2008˙ Welsh Government, 2013˙ 

Welsh Government, 2015), φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική κυρίως για όσους 

βρίσκονται στον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού. Πρόκειται για μαθητές, οι οποίοι 

έχουν ορισμένες επιπρόσθετες ανάγκες και ως εκ τούτου χρειάζονται περισσότερη 

υποστήριξη. Όπως υποστηρίζεται, οι μαθητές αυτοί συχνά κινδυνεύουν να πέσουν θύματα 

σχολικού εκφοβισμού (Welsh Government, 2016), γι’ αυτό η άμεση ανάληψη δράσης 

θεωρείται αρκετά σημαντική.  

 Επίσης, στη Βόρεια Ιρλανδία δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην εκπαίδευση 

κοινωνικών δεξιοτήτων μαθητών με επιπρόσθετες ανάγκες συγκριτικά με τους μαθητές 

γενικής αγωγής. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο αναγνώρισης των ατόμων με κοινωνικές, 

συναισθηματικές ή συμπεριφορικές διαταραχές εντοπίζονται 4 επίπεδα, τα οποία 

διαφοροποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών αυτών. Οι ανάγκες μπορεί να 
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είναι ήπιες ως και σοβαρές. Το πρώτο επίπεδο αφορά στον γενικό πληθυσμό, το δεύτερο 

επίπεδο αφορά στα άτομα με επιπρόσθετες ανάγκες, το τρίτο επίπεδο αφορά στα άτομα 

που βρίσκονται ήδη σε ανάγκη και το τέταρτο επίπεδο περιλαμβάνει παιδιά με σύνθετες ή 

βαριές ανάγκες. Οι μαθητές με επιπρόσθετες ανάγκες παρουσιάζονται ως περισσότερο 

ευάλωτοι από τους μαθητές του γενικού πληθυσμού και ως εκ τούτου χρειάζονται 

περισσότερη υποστήριξη για την προαγωγή της κοινωνικής τους συμπερίληψης (CCEA, 

2014). Οι διαφορές που εντοπίστηκαν παρουσιάζονται συνολικά στον πίνακα 12. 

 

Πίνακας 12: Η εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων ως προς τους μαθητές ειδικής αγωγής 

της Αυστραλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου 

                                                         Η εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων απευθύ- 

                                                                 νεται στους μαθητές ειδικής αγωγής    

Αυστραλία                                                                         ναι                                      

Αγγλία                                                                                ναι 

Βόρεια Ιρλανδία                             απευθύνεται περισσότερο στους μαθητές με επιπρόσθετες ανάγκες            

                                                                       παρά στους μαθητές γενικής αγωγής 

Ουαλία                                             απευθύνεται περισσότερο σε όσους αντιμετωπίζουν κίνδυνο 

                                                                             κοινωνικού αποκλεισμού 

Σκωτία                                                                                ναι 

 

3.2.4 Οι μεθοδολογικές προτάσεις και οι άλλες επιλογές διδασκαλίας για την προαγωγή 

κοινωνικών δεξιοτήτων στα αναλυτικά προγράμματα ειδικής αγωγής της Αυστραλίας και του 

Ηνωμένου Βασιλείου 

 Ξεκινώντας με το αναλυτικό πρόγραμμα της Αυστραλίας, φαίνεται ότι μέσα στο 

συνεχές της Προσωπικής και Κοινωνικής Ικανότητας δεν περιγράφεται επακριβώς το 

πλαίσιο της μάθησης για μαθητές ειδικής αγωγής. Όμως, υπάρχουν διάφορα 

προγράμματα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διδασκαλία και μάθηση και 

εμπεριέχουν υλικό σχετικό με τις μαθησιακές περιοχές και την εκάστοτε ηλικία (ACARA, 

2013c). Σε γενικές γραμμές, εφόσον οι οδηγίες για την Προσωπική και Κοινωνική 

Ικανότητα είναι σχετικές και για τους μαθητές με αναπηρία, διαπιστώνεται ότι παρέχεται 

μόνο η δυνατότητα της διαθεματικότητας (ACARA, 2013a). Επομένως, στο αναλυτικό 
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πρόγραμμα ειδικής αγωγής της Αυστραλίας παρατηρείται ότι δεν περιλαμβάνονται 

συγκεκριμένες επιλογές διδασκαλίας για την προαγωγή κοινωνικών δεξιοτήτων, παρά 

μόνο προτείνεται η διαθεματική προσέγγιση ως μέθοδος (βλ. πίνακα 13). 

 

Πίνακας 13: Μεθοδολογικές προτάσεις και άλλες επιλογές διδασκαλίας για την προαγωγή 

κοινωνικών δεξιοτήτων στο αναλυτικό πρόγραμμα ειδικής αγωγής της Αυστραλίας 

                    Μεθοδολογικές προτάσεις                                Άλλες επιλογές διδασκαλίας  

                      Διαθεματική προσέγγιση                                   Καμιά συγκεκριμένη επιλογή                    

 

 Συνεχίζοντας, στην Αγγλία διαπιστώνεται ότι υπάρχουν μεθοδολογικές προτάσεις 

και διάφορες επιλογές διδασκαλίας των κοινωνικών δεξιοτήτων στο αναλυτικό πρόγραμμα 

ειδικής αγωγής (βλ. πίνακα 14). Όπως συμβαίνει στην περίπτωση του αναλυτικού 

προγράμματος γενικής αγωγής, έτσι και στην προκείμενη περίπτωση οι μέθοδοι και οι 

επιλογές αυτές μπορούν να αντληθούν από δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Από τη μια 

είναι εμφανές ότι η Σεξουαλική Αγωγή και η Αγωγή Σχέσεων λαμβάνει χώρα υπό το 

πρίσμα της προσωπικής, κοινωνικής και οικονομικής εκπαίδευσης, καθώς και της 

εκπαίδευσης σε θέματα υγείας (DfEE, 2000), αλλά αυτό το είδος εκπαίδευσης δεν 

εντάσσεται στο υποχρεωτικό αναλυτικό πρόγραμμα (DfE, 2013b).  

 Πάντως, κάποιος εκπαιδευτικός θα μπορούσε να αντλήσει μεθόδους και να κάνει 

επιλογές από το πλαίσιο αυτό, για να τις χρησιμοποιήσει στη Σεξουαλική Αγωγή και την 

Αγωγή Σχέσεων. Σύμφωνα με την επίσημη σελίδα της προσωπικής, κοινωνικής και 

οικονομικής εκπαίδευσης, καθώς και της εκπαίδευσης σε θέματα υγείας φαίνεται ότι η 

οργάνωση δραστηριοτήτων σε επίπεδο σχολείου με ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, τα 

διαθεματικά projects, η ατομική υποστήριξη ή η υποστήριξη σε μικρές ομάδες και η 

μάθηση μέσω της συμμετοχής στην καθημερινότητα του σχολείου ή της κοινότητας 



97 
 

αποτελούν μερικά από τα διδακτικά μοντέλα που προτείνονται (https://www.pshe-

association.org.uk/curriculum-and-resources/curriculum). 

 Από την άλλη, ένας εκπαιδευτικός θα μπορούσε να επιλέξει συγκεκριμένες 

στρατηγικές που προτείνονται για τη Σεξουαλική Αγωγή και την Αγωγή Σχέσεων. Σε 

αυτές εντάσσεται η τεχνική της απομάκρυνσης, ενώ τα παιχνίδια ρόλων μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με αυτήν την τεχνική. Επίσης, εντάσσονται η δημιουργία 

κανόνων με τους μαθητές, η διδακτική αξιοποίηση της συζήτησης και η ενθάρρυνση της 

αντανάκλασης (DfEE, 2000).    

 

Πίνακας 14: Μεθοδολογικές προτάσεις και άλλες επιλογές διδασκαλίας για την προαγωγή 

κοινωνικών δεξιοτήτων στο αναλυτικό πρόγραμμα ειδικής αγωγής της Αγγλίας 

                           Μεθοδολογικές προτάσεις                        Άλλες επιλογές διδασκαλίας 

                               Διαθεματικά projects                          Δραστηριότητες σε επίπεδο σχολείου 

                          Τεχνική της απομάκρυνσης                                Ατομική Υποστήριξη 

                          Τεχνική της αντανάκλασης                          Υποστήριξη σε μικρές ομάδες 

                                 Παιχνίδια ρόλων                                        Μάθηση μέσω συμμετοχής                                                                                                                                  

                                                                                            στην καθημερινότητα του σχολείου 

                                                                                                        και της κοινότητας 

                                                                                                     Δημιουργία κανόνων 

                                                                                             Διδακτική αξιοποίηση της συζήτησης                                                                                              

 

 Ακόμη, στη Βόρεια Ιρλανδία προτείνεται στο αναλυτικό πρόγραμμα ειδικής 

αγωγής γενικά η χρήση ενεργών μαθησιακών και διδακτικών μεθόδων για την προαγωγή 

Δεξιοτήτων Σκέψης και Προσωπικών Δεξιοτήτων, ανάμεσα στις οποίες εντοπίζονται οι 

κοινωνικές δεξιότητες (CCEA, 2013). Ανατρέχοντας στους οδηγούς που παρατίθενται 

μέσα στο αναλυτικό πρόγραμμα σχετικά με τις μεθόδους αυτές διαπιστώθηκε ότι 

περιλαμβάνονται 62 ειδικές μέθοδοι και τεχνικές. Στις πιο γνωστές συγκαταλέγονται η 

μέθοδος Jigsaw και οι τεχνικές δραματοποίησης (CCEA, 2007e˙ CCEA, 2007f). 

Γενικότερα, εκτός από τις παραπάνω, παρατίθενται 14 θεματικοί χάρτες με παραδείγματα 

δραστηριοτήτων, τις οποίες ο εκπαιδευτικός μπορεί να εμπλουτίσει, για να επιτρέψει 

στους μαθητές του να αναπτύξουν δεξιότητες, αλλά παρέχεται και η δυνατότητα 

https://www.pshe-association.org.uk/curriculum-and-resources/curriculum
https://www.pshe-association.org.uk/curriculum-and-resources/curriculum
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διαθεματικών συνδέσεων (CCEA, 2013). Εν τέλει, λοιπόν, υπάρχουν μεθοδολογικές 

προτάσεις και άλλες επιλογές διδασκαλίας στα αναλυτικά προγράμματα ειδικής αγωγής 

της Βόρειας Ιρλανδίας (βλ. πίνακα 15). 

 

Πίνακας 15: Μεθοδολογικές προτάσεις και άλλες επιλογές διδασκαλίας για την προαγωγή 

κοινωνικών δεξιοτήτων στο αναλυτικό πρόγραμμα ειδικής αγωγής της Βόρειας Ιρλανδίας 

                     Μεθοδολογικές προτάσεις                           Άλλες επιλογές διδασκαλίας 

                   62  Μέθοδοι που προάγουν την                     14 θεματικοί χάρτες με παραδείγματα 

                             ενεργό μάθηση                                                    δραστηριοτήτων 

                      Διαθεματική προσέγγιση 

 

 Στη συνέχεια, στο αναλυτικό πρόγραμμα ειδικής αγωγής της Ουαλίας υπάρχουν 

μεθοδολογικές προτάσεις και άλλες επιλογές διδασκαλίας για την προαγωγή των 

κοινωνικών δεξιοτήτων (βλ. πίνακα 16). Πρόκειται για δραστηριότητες που λαμβάνουν 

χώρα εντός και εκτός τάξης (Welsh Government, 2015). Μια από αυτές είναι η μέθοδος 

project, η οποία προάγει την κοινωνική ανάπτυξη (Department for Children, Education, 

Lifelong Learning and Skills, 2008), ενώ παράλληλα συνιστάται η διαθεματικότητα και η 

αξιοποίηση των διαφόρων ειδών παιχνιδιού (Welsh Government, 2015). Γενικά, 

επιδιώκεται μια ολιστική προσέγγιση και προτείνεται η χρήση αλληλεπιδραστικών και 

βιωματικών μεθόδων (Welsh Government, 2008). Βέβαια, ιδιαίτερα για τη Σεξουαλική 

Αγωγή και την Αγωγή Σχέσεων, η οποία περιλαμβάνεται στο πλαίσιο της Προσωπικής και 

Κοινωνικής Εκπαίδευσης, προτείνονται στρατηγικές, οι οποίες σχετίζονται με την 

υιοθέτηση κανόνων, τα παιχνίδια ρόλων, τη χρήση υλικού (π.χ. dvd, άρθρα, φωτογραφίες), 

την επαφή με θεατρικές ομάδες, την τεχνική της απομάκρυνσης, τις συζητήσεις (π.χ. κατά 

την «Ώρα του Κύκλου»), την τεχνική της αντανάκλασης, καθώς και την εκπαίδευση από 

τους συνομηλίκους. Να σημειωθεί πως η τελευταία αυτή μέθοδος συστήνεται ιδιαίτερα για 

τους μαθητές της δευτεροβάθμιας (Welsh Assembly Government, 2010). 
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Πίνακας 16: Μεθοδολογικές προτάσεις και άλλες επιλογές διδασκαλίας για την προαγωγή 

κοινωνικών δεξιοτήτων στο αναλυτικό πρόγραμμα ειδικής αγωγής της Ουαλίας 

                            Μεθοδολογικές προτάσεις                             Άλλες επιλογές διδασκαλίας 

                                      Μέθοδος Project              Αξιοποίηση διαφόρων ειδών παιχνιδιού 

                                  Ολιστική προσέγγιση                                       Υιοθέτηση κανόνων 

                                Αλλεπιδραστικές μέθοδοι               Διδακτική αξιοποίηση της συζήτησης 

                                    Βιωματικές μέθοδοι                                  Χρήση υλικού ως ερέθισμα π.χ. 

                                Τεχνική της απομάκρυνσης                            dvd, άρθρα, φωτογραφίες 

                                   «Ώρα του Κύκλου»                                      Επαφή με θεατρικές ομάδες 

                               Τεχνική της αντανάκλασης 

                            Εκπαίδευση από συνομηλίκους 

   Διαθεματική Προσέγγιση 

          Παιχνίδια ρόλων 

 

 Τέλος, στο αναλυτικό πρόγραμμα ειδικής αγωγής της Σκωτίας διακρίνεται ότι 

παρατίθενται μέθοδοι και άλλες επιλογές διδασκαλίας για την προαγωγή των κοινωνικών 

δεξιοτήτων (βλ. πίνακα 17). Λεπτομερέστερα, προτείνεται η χρήση ενεργούς και 

συνεργατικής μάθησης, καθώς και η μάθηση μέσω των συνομηλίκων. Γενικότερα, 

υποστηρίζεται ότι απαιτείται μια ολιστική προσέγγιση, για την προαγωγή όλων των 

δεξιοτήτων (Scottish Government, n. d.). 

 

Πίνακας 17: Μεθοδολογικές προτάσεις και άλλες επιλογές διδασκαλίας για την προαγωγή 

κοινωνικών δεξιοτήτων στο αναλυτικό πρόγραμμα ειδικής αγωγής της Σκωτίας 

                          Μεθοδολογικές προτάσεις                         Άλλες επιλογές διδασκαλίας 

                                  Ενεργός μάθηση                         Δεν προτείνονται άλλες επιλογές 

                              Συνεργατική μάθηση 

                            Μάθηση μέσω συνομηλίκων 

                               Ολιστική προσέγγιση 

 

 Συνοψίζοντας, στο αναλυτικό πρόγραμμα ειδικής αγωγής της Αυστραλίας και της 

Σκωτίας παρατίθενται μόνο μεθοδολογικές προτάσεις, ενώ στα αναλυτικά προγράμματα 

ειδικής αγωγής της Αγγλίας, της Βόρειας Ιρλανδίας και της Ουαλίας παρατίθενται τόσο 

μεθοδολογικές προτάσεις όσο και άλλες επιλογές διδασκαλίας (βλ. πίνακα 18). 
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Πίνακας 18: Μεθοδολογικές προτάσεις και άλλες επιλογές διδασκαλίας για την προαγωγή 

κοινωνικών δεξιοτήτων στα αναλυτικά προγράμματα ειδικής αγωγής της Αυστραλίας και του 

Ηνωμένου Βασιλείου 

                                                 Αυστραλία         Αγγλία         Βόρεια Ιρλανδία        Ουαλία       Σκωτία 

Μεθοδολογικές προτάσεις          ναι                    ναι                        ναι                        ναι               ναι             

Άλλες επιλογές διδασκαλίας       όχι                    ναι                        ναι                        ναι               όχι 

 
 

3.3 Ο βαθμός ύπαρξης και οι τρόποι υλοποίησης συμπερίληψης των μαθητών που 

παρουσιάζουν προβλήματα κοινωνικών δεξιοτήτων στα αναλυτικά προγράμματα της 

Αυστραλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου 

 Αρχικά, στην Αυστραλία φαίνεται ότι το αναλυτικό πρόγραμμα απευθύνεται 

ισότιμα σε όλους τους μαθητές. Όλοι δικαιούνται ένα αναλυτικό πρόγραμμα, το οποίο 

είναι δομημένο έτσι, ώστε να ανταποκρίνεται σε ατομικές τους ανάγκες, όπως οι 

κοινωνικές (ACARA, 2013c). 

 Το αναλυτικό πρόγραμμα της Αυστραλίας αποτελείται από μαθησιακές περιοχές, 

γενικές ικανότητες και κάποιες προτεραιότητες. Η δομή αυτού του τρίπτυχου επιτρέπει 

την ευελιξία ως προς την παροχή διδασκαλίας κατάλληλης για όλους τους μαθητές, ενώ 

παράλληλα αφήνει περιθώρια για εξατομίκευση της μάθησης. Ανάλογα με τις ανάγκες του 

κάθε μαθητή, ο εκπαιδευτικός μπορεί να επικεντρώνεται κάθε φορά σε διαφορετικές 

πλευρές της διδασκαλίας. Αν ο εκπαιδευτικός επιθυμεί να επικεντρωθεί στις κοινωνικές 

δεξιότητες, μπορεί να το πράξει, εφόσον έχει τη δυνατότητα να τις διδάξει σε όλους τους 

μαθητές, όποτε χρειάζεται, μέσω όλων των περιοχών μάθησης (ACARA, 2013c). 

 Προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσβαση όλων των μαθητών στο αυστραλιανό 

αναλυτικό πρόγραμμα, οι εκπαιδευτικοί εξατομικεύουν μέσω διαφόρων προσαρμογών, οι 

οποίες πραγματοποιούνται στο ίδιο το πρόγραμμα, τη διδασκαλία ή/και το περιβάλλον. Οι 

προσαρμογές αυτές χρειάζεται να αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να 
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πραγματοποιούνται αλλαγές, όπου χρειάζεται (ACARA, 2013c). Όλες οι προσαρμογές 

αυτές παρατηρείται ότι περιγράφονται λεπτομερώς και με ευκρίνεια. 

 Οι προσαρμογές στο αναλυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση του 

περιεχομένου του κάθε μαθήματος σε διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας και την 

επικέντρωση σε συγκεκριμένες γενικές ικανότητες, σε συγκεκριμένες προτεραιότητες και 

σε συγκεκριμένους ατομικούς στόχους στο πλαίσιο ενός μαθήματος. Οι προσαρμογές στη 

διδασκαλία περιλαμβάνουν τη διαφοροποίηση ως προς την παρουσίαση υλικού, τη 

διαφοροποίηση ως προς τον ρυθμό μάθησης και τον τρόπο εργασίας, την παροχή 

κινήτρων, τη μοντελοποίηση και επίδειξη δεξιοτήτων, τη ρητή και συστηματική 

διδασκαλία, τη μοντελοποίηση της επίλυσης ενός προβλήματος, τη δυνατότητα 

εξωτερίκευσης σκέψεων, την τεχνική της σκαλωσιάς, την παροχή ανατροφοδότησης, την 

προαγωγή της γενίκευσης μέσω κατάλληλης διαμόρφωσης και σύνδεσης των στοιχείων 

μάθησης, την προαγωγή διατήρησης δεξιοτήτων, την εκμετάλλευση τυχαίων καθημερινών 

ευκαιριών για ατομική μάθηση, την παροχή εναλλακτικών δυνατοτήτων στους μαθητές 

για πρόσληψη της γνώσης και την τακτική επαναξιολόγηση. Οι προσαρμογές στο 

περιβάλλον σχετίζονται με τις κτιριακές υποδομές, τις νέες τεχνολογίες και τα τεχνολογικά 

βοηθήματα, τα έπιπλα, την παροχή ποικίλων υπηρεσιών από το υπόλοιπο προσωπικό του 

σχολείου, τον προγραμματισμό ρουτινών και την εμπλοκή των συνομηλίκων μέσω των 

«συστημάτων φίλων» (buddy systems), την υποβοηθούμενη από αυτούς διδασκαλία ή τη 

διδασκαλία που διεξάγουν οι ίδιοι οι συνομήλικοι (ACARA, 2013c).  

 Επίσης, πέρα από τους παραπάνω τρόπους συμπερίληψης είναι αναγκαίο να 

αναφερθεί ότι υπάρχουν γενικά αρκετές πηγές και προγράμματα που μπορούν να 

προάγουν τη συμπερίληψη των μαθητών με αναπηρία (ACARA, 2013c). Λαμβάνοντας 

υπόψη, λοιπόν, τα προαναφερθέντα πιστεύεται ότι το αναλυτικό πρόγραμμα της 

Αυστραλίας είναι συμπεριληπτικό για τους μαθητές που αντιμετωπίζουν προβλήματα 
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κοινωνικών δεξιοτήτων, ενώ παράλληλα φαίνεται να προτείνονται αρκετοί τρόποι για την 

επίτευξη της συμπερίληψης. 

 Συνεχίζοντας, στην Αγγλία οι μαθητές εκπαιδεύονται μέσω ενός εθνικού 

αναλυτικού προγράμματος, το οποίο βάσει νόμου ακολουθούν όλα τα σχολεία 

συμπεριλαμβανομένου και των ειδικών. Παρόλο που το εθνικό αναλυτικό πρόγραμμα 

παρέχει το πλαίσιο εκπαίδευσης, όμως, υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης πέρα από αυτό, η 

οποία μπορεί να λάβει χώρα οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Οι 

εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι να διαμορφώσουν τα μαθήματα έτσι ώστε ο κάθε μαθητής 

να μπορεί να παρακολουθήσει κάθε μαθησιακή περιοχή του εθνικού αναλυτικού 

προγράμματος (DfE, 2013a).  

 Διαπιστώνεται ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν 

προσαρμογές ως προς τις διαδικασίες, τα κριτήρια και τις πρακτικές διδασκαλίας, ούτως 

ώστε να υπάρξει πρόσβαση όλων των μαθητών στο αναλυτικό πρόγραμμα. Αρκετοί 

μαθητές για να μπορέσουν να προχωρήσουν μέσα στο σχολείο ίσως χρειάζονται 

βοηθητική τεχνολογία, αλλά και περισσότερο εξειδικευμένες υπηρεσίες ποικίλου 

περιεχομένου. Είναι γεγονός ότι ανάμεσα στα καθήκοντα του σχολείου, εντοπίζεται γενικά 

μεταξύ άλλων η υποχρέωση για προαγωγή των καλών σχέσεων. Ειδικά για τα σχολεία ή 

τα ιδρύματα που προσφέρουν υπηρεσίες ειδικής αγωγής, προτείνεται ότι μέσω αμοιβαίας 

συνεργασίας με τη γενική εκπαίδευση μπορούν να αναπτύξουν και να μοιραστούν 

απόψεις, αλλά και προτάσεις για εκπαίδευση (DfΕ, 2014). Διακρίνεται επομένως ότι το 

αγγλικό αναλυτικό πρόγραμμα προάγει σε μικρό βαθμό τη συμπερίληψη ατόμων με 

προβλήματα κοινωνικών δεξιοτήτων, καθώς προτείνει ορισμένους τρόπους συμπερίληψης, 

αλλά όχι λεπτομερώς. 

 Έπειτα, στη Βόρεια Ιρλανδία  το αναλυτικό πρόγραμμα παρέχει πρόσβαση και 

ευκαιρίες σε όλους και αποτελεί τη βάση για τον σχεδιασμό του σχολικού προγράμματος, 
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έχοντας ως στόχο την ικανοποίηση των αναγκών του κάθε μαθητή. Οι προσεγγίσεις που 

χρησιμοποιούνται για διδασκαλία θα πρέπει να παρέχουν ευκαιρίες σε όλους και να 

ωφελούν όλους. Διαπιστώνεται ότι η διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων και του υλικού, 

η υιοθέτηση της ομαδικής ή ατομικής εργασίας ανάλογα με τις ανάγκες του μαθητή, η 

υιοθέτηση μεθόδων που ταιριάζουν στα διάφορα στυλ μάθησης, η παροχή αρκετού χρόνου 

στον μαθητή για την ολοκλήρωση δραστηριοτήτων, η χρήση υλικού κατάλληλου για την 

ηλικία και το επίπεδο μάθησης ενός μαθητή, η οργάνωση εργασίας βασισμένης στα 

ενδιαφέροντα και την πολιτισμική ποικιλότητα, η οργάνωση του ρυθμού εργασίας στα 

μαθησιακά έργα, η χρήση των νέων τεχνολογιών και τεχνολογικών βοηθημάτων και η 

συμμετοχή όλων των μαθητών σε δραστηριότητες σωματικής άσκησης ή άλλες 

δραστηριότητες γενικά, συνιστώνται ως πρακτικές, ούτως ώστε να καλυφθούν οι ατομικές 

ανάγκες όλων. Επίσης, έχοντας ως σκοπό τη συμπερίληψη, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

διδάξουν ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών τους τις διάφορες Δεξιότητες Σκέψης και 

Προσωπικές Ικανότητες (CCEA, 2007a).  

 Βέβαια, αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός ότι το αναλυτικό πρόγραμμα της Βόρειας 

Ιρλανδίας προτείνει συγκεκριμένες στρατηγικές συμπερίληψης ανάλογα με τον τύπο, τα 

χαρακτηριστικά και τις δυσκολίες της κάθε αναπηρίας. Σύμφωνα με το Council for the 

Curriculum, Examinations and Assessment (2016), ειδικά για τους μαθητές που έχουν 

προβλήματα κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως είναι τα άτομα με κοινωνικές, 

συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές, προτείνονται για τη συμπερίληψή τους 

ο πρώιμος εντοπισμός τους, η προαγωγή προστατευτικών παραγόντων για την ενίσχυση 

της ανθεκτικότητας, η άρση συναισθηματικών δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίζουν 

και η προαγωγή ενός θετικού μαθησιακού κλίματος. 

 Ευθύνη του εκπαιδευτικού είναι η δημιουργία συναισθήματος του «ανήκειν» στους 

μαθητές αυτούς, χρησιμοποιώντας καθημερινά φράσεις όπως «το σχολείο μας, η τάξη μας, 
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οι συμμαθητές μας». Οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν σε ποιον ενήλικα μπορούν να 

απευθυνθούν, σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα ή θέλουν να 

συζητήσουν κάτι. Γενικά, υποστηρίζεται ότι συστήματα ανταμοιβών θα μπορούσαν να 

βοηθήσουν, αλλά αυτά πρέπει να έχουν κάποιο νόημα. Φαίνεται όμως ότι ιδιαίτερα η 

παροχή «πιστοποιητικών», όταν για παράδειγμα το παιδί μοιράζεται κάτι με τον 

συμμαθητή του ή είναι ευγενικό, είναι μια αρκετά αποτελεσματική συμπεριληπτική 

πρακτική (CCEA, 2016).  

 Επομένως, φαίνεται ότι το αναλυτικό πρόγραμμα της Βόρειας Ιρλανδίας προάγει 

τη συμπερίληψη των ατόμων με προβλήματα κοινωνικών δεξιοτήτων. Επίσης, παραθέτει 

αρκετούς τρόπους για την επίτευξή της. Οι τρόποι αυτοί εξειδικεύονται ανάλογα με τον 

τύπο, τα χαρακτηριστικά και τις δυσκολίες της κάθε αναπηρίας. 

 Στη συνέχεια, στην Ουαλία διαπιστώνεται ότι το αναλυτικό πρόγραμμα 

απευθύνεται σε όλους τους μαθητές. Όλοι έχουν ευκαιρίες ανάπτυξης δεξιοτήτων όπως οι 

κοινωνικές. Εξαλείφοντας περιβαλλοντικά και κοινωνικά εμπόδια, επιτυγχάνεται η 

συμπερίληψη και παρέχονται ισότιμα δυνατότητες σε όλους. Απαραίτητο είναι να 

υπάρξουν προσαρμογές, κατάλληλος εξοπλισμός και πηγές, ώστε να λαμβάνουν 

υποστήριξη όλοι μέσα στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Γενικά, οι μαθητές θα πρέπει να 

συμμετέχουν σε δραστηριότητες με τους συνομηλίκους τους, όπου αυτό είναι εφικτό, ενώ 

διάφορα προγράμματα πρέπει να διδαχθούν με έναν τρόπο κατάλληλο για τις ικανότητες 

και την ωριμότητα του κάθε μαθητή. Για να ωφεληθούν περισσότερο όλοι, θα πρέπει να 

εκτεθούν σε διαφορετικές εμπειρίες από μαθησιακή και διδακτική άποψη. Το υλικό που 

χρησιμοποιείται στη διδασκαλία πρέπει να αντιστοιχεί με την ηλικία, την εμπειρία, την 

κατανόηση και την επίδοση του εκάστοτε μαθητή, ενώ είναι πολύ σημαντικό να είναι 

ενδιαφέρον και μέσω αυτού να παρέχονται διαρκώς κίνητρα μάθησης (Welsh 

Government, 2015). 
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 Οι μαθητές χρειάζονται διαφοροποίηση της μάθησης όχι μόνο ως προς υλικό, αλλά 

και ως προς την ομαδοποίηση, την οργάνωση του ρυθμού μάθησης και την ίδια την 

υποστήριξη. Στο πλαίσιο της διδασκαλίας, ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει 

πολυαισθητηριακές μεθόδους, τεχνικές διαχείρισης τάξης και τις νέες τεχνολογίες. Βασική 

του προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η κάλυψη των συναισθηματικών αναγκών των 

μαθητών. Επίσης, είναι καλό να διδάσκει για τη διαφορετικότητα και την ισότητα 

ευκαιριών και να παρέχει δυνατότητες αυτοαξιολόγησης και ανατροφοδότησης. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι για την επίτευξη της συμπερίληψης βασική είναι η ανίχνευση των 

δυσκολιών και η πρώιμη παρέμβαση, ενώ εξίσου σημαντικές θεωρούνται οι προσεγγίσεις 

που λαμβάνουν χώρα σε επίπεδο ολόκληρου του σχολείου (Welsh Government, 2016).  

 Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των μαθητών, απαιτείται άριστη 

συνεργασία μεταξύ σχολείου, οικογένειας και μαθητή. Σε κάθε περίπτωση, η εμπλοκή των 

γονέων θεωρείται απαραίτητη μέσα στη διαδικασία εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, τα ειδικά 

σχολεία πρέπει να επιδιώκουν συνεργασία με τη γενική εκπαίδευση και την κοινότητα, 

ώστε η συμπερίληψη να είναι αποτελεσματική και γι’ αυτούς τους μαθητές. Είναι 

σημαντικό να αναφερθεί στο συγκεκριμένο σημείο πως ακόμη και αν ένας μαθητής 

λαμβάνει βοήθεια είτε στο πλαίσιο ενός τμήματος ένταξης είτε γενικά εκτός τάξης, αυτό 

θα συμβαίνει υπό το φως ενός συμπεριληπτικού αναλυτικού προγράμματος (Welsh 

Government, 2016). 

 Για όσους βρίσκονται συγκεκριμένα σε κίνδυνο αποκλεισμού, χρειάζονται 

προγράμματα μικρών μαθημάτων συγκεκριμένων κοινωνικών, συναισθηματικών και 

συμπεριφορικών δεξιοτήτων. Επίσης, προτείνονται η συμβουλευτική, οι συνεδρίες με την 

οικογένεια και η «ώρα του κύκλου» (circle time) ως άλλες συμπεριληπτικές πρακτικές. Αν 

ο μαθητής βρίσκεται διαρκώς σε κίνδυνο αποκλεισμού, τότε είναι δυνατόν να αποφασιστεί 

μετακίνησή του σε κάποιο άλλο σχολείο (Welsh Government, 2016). Επομένως, 
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διαπιστώνεται ότι το αναλυτικό πρόγραμμα της Ουαλίας είναι συμπεριληπτικό και 

προτείνει αρκετούς τρόπους για να πραγματοποιηθεί η συμπερίληψη ατόμων που 

αντιμετωπίζουν προβλήματα κοινωνικών δεξιοτήτων. 

 Τέλος, το αναλυτικό πρόγραμμα της Σκωτίας είναι αρκετά ευέλικτο, αφού 

συμπεριλαμβάνει όλους τους μαθητές, καλύπτοντας τις ανάγκες τους. Επιτρέπει ακόμη και 

σε εκείνους που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες να το παρακολουθήσουν, έχοντας τον δικό τους 

ρυθμό. Το αναλυτικό πρόγραμμα παρέχει οδηγίες, ώστε όλοι οι μαθητές να αποκτήσουν 

δεξιότητες για τη μάθηση, τη ζωή και την εργασία. Ανάμεσα στις βασικές αρχές για το 

σχεδιασμό του αναλυτικού προγράμματος βρίσκεται η εξατομικευμένη μάθηση, η οποία 

πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις του μαθητή. Για όλο το 

αναλυτικό πρόγραμμα υπάρχουν εμπειρίες και αποτελέσματα, που μπορούν να 

παραδοθούν στους μαθητές με διαφορετικούς τρόπους σχετικούς κάθε φορά με τις 

ανάγκες του εκάστοτε μαθητή (The Scottish Government, 2008). 

 Η προσωπική υποστήριξη του μαθητή περιλαμβάνει αναθεώρηση της μάθησης και 

οργάνωση των επόμενων βημάτων, πρόσβαση σε δραστηριότητες που θα καλύψουν 

συγκεκριμένες ανάγκες, σχεδιασμό δυνατοτήτων για προσωπική επιτυχία, προετοιμασία 

για επιλογές και αλλαγές και υποστήριξη μέσω αλλαγών και επιλογών. Προκειμένου όλοι 

οι μαθητές να έχουν πρόσβαση στο αναλυτικό πρόγραμμα, χρειάζεται αυτό να ερμηνευτεί, 

έτσι ώστε να μπορούν να φτάσουν στο ανώτερο επίπεδο λειτουργίας τους. Προτιμότερο 

είναι να εμπλουτίζεται η μάθηση παρά να πιέζονται οι μαθητές να λειτουργήσουν 

γνωστικά σε ένα επίπεδο ανώτερο από αυτό που μπορούν μια δεδομένη χρονική στιγμή 

(The Scottish Government, 2008). 

 Για να έχουν, λοιπόν, όλοι οι μαθητές πρόσβαση στο αναλυτικό πρόγραμμα 

χρειάζεται μια συνεκτική προσέγγιση ως προς τη μάθηση, τη διδασκαλία και την 

αξιολόγηση. Σημαντική, επίσης, είναι η παροχή κινήτρων σε αυτούς για συμμετοχή στην 
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εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και η υιοθέτηση διαθεματικών προσεγγίσεων, μέσω των 

οποίων επιτρέπεται πρόσβαση σε συγκεκριμένες περιοχές κάθε φορά του αναλυτικού 

προγράμματος (The Scottish Government, 2008). Συνεπώς, το αναλυτικό πρόγραμμα της 

Σκωτίας προάγει τη συμπερίληψη και προτείνει τρόπους για την επίτευξή της, αλλά η 

διατύπωση που επιλέγεται για την περιγραφή των τρόπων αυτών είναι, σε ορισμένες 

περιπτώσεις, ασαφής. 

 Συνοψίζοντας, αρχικά στην Αυστραλία, στην Ουαλία και στη Βόρεια Ιρλανδία 

διαπιστώνεται ότι υπάρχει μεγάλη μέριμνα για τη συμπερίληψη των ατόμων με 

προβλήματα κοινωνικών δεξιοτήτων. Το γεγονός αυτό ισχύει, καθώς στα αναλυτικά τους 

προγράμματα παρατίθενται λεπτομερώς αρκετοί τρόποι για την επίτευξη της 

συμπερίληψης. Έπειτα, στη Σκωτία από τη μια φαίνεται ότι υπάρχει μέριμνα για την 

προαγωγή της συμπερίληψης σε όσους μαθητές παρουσιάζουν προβλήματα κοινωνικών 

δεξιοτήτων, καθώς παρατίθενται ορισμένοι τρόποι για την επίτευξή της. Όμως, από την 

άλλη διακρίνεται ότι οι τρόποι αυτοί περιγράφονται, σε ορισμένες περιπτώσεις, ασαφώς, 

δημιουργώντας εύλογα αμφιβολίες για το αν η συμπερίληψη προάγεται πάντοτε σε μεγάλο 

βαθμό. Τέλος, στην Αγγλία φαίνεται ότι η συμπερίληψη των ατόμων με προβλήματα 

κοινωνικών δεξιοτήτων δεν προάγεται αρκετά, καθώς δεν περιγράφονται λεπτομερώς 

συμπεριληπτικές τακτικές (βλ. πίνακες 19 και 20). 

 

Πίνακας 19: Ο βαθμός ύπαρξης συμπερίληψης των μαθητών που παρουσιάζουν 

προβλήματα κοινωνικών δεξιοτήτων στα αναλυτικά προγράμματα της Αυστραλίας και του 

Ηνωμένου Βασιλείου 

                                Αυστραλία           Αγγλία           Βόρεια Ιρλανδία           Ουαλία            Σκωτία 

Ύπαρξη                     σε μεγάλο           σε μικρό                σε μεγάλο                σε μεγάλο        σε μέτριο  

συμπερίληψης             βαθμό                 βαθμό                    βαθμό                       βαθμό              βαθμό 
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Πίνακας 20: Τρόποι υλοποίησης συμπερίληψης των μαθητών που παρουσιάζουν 

προβλήματα κοινωνικών δεξιοτήτων στα αναλυτικά προγράμματα της Αυστραλίας και του 

Ηνωμένου Βασιλείου 

                                       Αυστραλία             Αγγλία          Βόρεια Ιρλανδία       Ουαλία           Σκωτία 

Τρόποι υλοποίησης     περιγράφονται  δεν περιγράφονται    περιγράφονται    περιγράφονται  περιγράφονται        

συμπερίληψης                 λεπτομερώς        λεπτομερώς          λεπτομερώς          λεπτομερώς          ασαφώς 

 

3.4 Συνοπτικοί πίνακες ποσοτικής απεικόνισης αποτελεσμάτων 

 Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται ποσοτικά τα αποτελέσματα της έρευνας, 

σύμφωνα με τη στρατηγική της ανάλυσης περιεχομένου: 

 

Πίνακας 21: Η προαγωγή κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω διακριτών μαθημάτων ή τμημάτων 

μαθημάτων των αναλυτικών προγραμμάτων γενικής και ειδικής αγωγής της Αυστραλίας και 

του Ηνωμένου Βασιλείου 

                                             Αυστραλία         Αγγλία           Βόρεια Ιρλανδία      Ουαλία            Σκωτία 

Προαγωγή κοινωνικών       1 τρόπο             1 τρόπο               2 τρόπους            2 τρόπους         2 τρόπους 

δεξιοτήτων με: 

 

Πίνακας 22: Η εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων σε σχέση με τη βαθμίδα στα αναλυτικά 

προγράμματα γενικής και ειδικής αγωγής της  Αυστραλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου 

                                          Αυστραλία        Αγγλία           Βόρεια Ιρλανδία      Ουαλία          Σκωτία 

Εκπαίδευση κοινωνικών        2 βαθμίδες             1                       2 βαθμίδες               2                      2 

δεξιοτήτων σε:                                                  βαθμίδα                                            βαθμίδες         βαθμίδες 

 

Πίνακας 23: Μεθοδολογικές προτάσεις και άλλες επιλογές διδασκαλίας για την προαγωγή 

κοινωνικών δεξιοτήτων στα αναλυτικά προγράμματα γενικής αγωγής της Αυστραλίας και του 

Ηνωμένου Βασιλείου 

                                                                    Αυστραλία    Αγγλία    Βόρεια Ιρλανδία      Ουαλία    Σκωτία 

Αριθμός μεθοδολογικών προτάσεων               1                  4                     69                      10             4 

Αριθμός άλλων επιλογών διδασκαλίας           0                  7                      6                        5              0 
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Πίνακας 24: Μεθοδολογικές προτάσεις και άλλες επιλογές διδασκαλίας για την προαγωγή 

κοινωνικών δεξιοτήτων στα αναλυτικά προγράμματα ειδικής αγωγής της Αυστραλίας και του 

Ηνωμένου Βασιλείου 

                                                                    Αυστραλία    Αγγλία    Βόρεια Ιρλανδία      Ουαλία    Σκωτία 

Αριθμός μεθοδολογικών προτάσεων               1                  4                     63                      10             4 

Αριθμός άλλων επιλογών διδασκαλίας           0                  7                     14                       5              0 

 

 

Πίνακας 25: Τρόποι υλοποίησης συμπερίληψης των μαθητών που παρουσιάζουν 

προβλήματα κοινωνικών δεξιοτήτων στα αναλυτικά προγράμματα της Αυστραλίας και του 

Ηνωμένου Βασιλείου 

                                                                    Αυστραλία    Αγγλία    Βόρεια Ιρλανδία      Ουαλία    Σκωτία 

Αριθμός τρόπων συμπερίληψης                      33               7                     21                        31            16 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. 

Συζήτηση-Συμπεράσματα-Προτάσεις 

 

4.1 Συζήτηση-Συμπεράσματα 

 Στην παρούσα έρευνα επιδιωκόταν η διερεύνηση ζητημάτων των κοινωνικών 

δεξιοτήτων μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες στα αναλυτικά προγράμματα 

σπουδών γενικής και ειδικής αγωγής της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης της Αυστραλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.  

 Τα αποτελέσματα έδειξαν σε γενικές γραμμές ότι υπάρχουν περισσότερες 

ομοιότητες και λιγότερες διαφορές ανάμεσα στα αναλυτικά προγράμματα γενικής και 

ειδικής αγωγής. Επίσης, ανάμεσα στις δύο χώρες, την Αυστραλία και το Ηνωμένο 

Βασίλειο, εντοπίστηκαν ορισμένες διαφορές, όμως, ανάμεσα στις περιοχές του Ηνωμένου 

Βασιλείου παρουσιάστηκαν περισσότερες ομοιότητες, κυρίως λόγω του ότι τα 

εκπαιδευτικά συστήματα αλληλοεπηρεάζονται, εφόσον όλα ανήκουν στην ίδια χώρα.   

 Όλα τα προγράμματα διαπιστώθηκε ότι προβλέπουν εκπαίδευση κοινωνικών 

δεξιοτήτων τόσο για τους μαθητές γενικής όσο και για τους μαθητές ειδικής αγωγής, 

εφόσον αυτές ήταν τμήμα αναλυτικών προγραμμάτων γενικής και ειδικής αγωγής. Το 

γεγονός αυτό φανερώνει σε αδρές γραμμές ότι η εκπαιδευτική πολιτική της Αυστραλίας 

και του Ηνωμένου Βασιλείου έχει στραμμένο το βλέμμα της στην προαγωγή των 

κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών. Είναι λογικό βέβαια από χώρα σε χώρα και από 

περιοχή σε περιοχή -όπως συμβαίνει στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου- να 

υπάρχει διαφοροποίηση ως προς την έμφαση που δίνεται για τις κοινωνικές δεξιότητες.  

 Η συστηματικότητα της εκπαίδευσης στις κοινωνικές δεξιότητες σχεδόν σε όλα τα 

αναλυτικά προγράμματα δείχνει την ύπαρξη ενός συνεχούς, δηλαδή μιας διαδικασίας που 

έχει αρχή, μέση και τέλος, καθώς οι μαθητές ξεκινούν την εκπαίδευση αυτή από μικρή 

ηλικία και τη συνεχίζουν μέχρι και το τέλος της εφηβείας τους. Εκτός από τα αναλυτικά 
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προγράμματα της Αγγλίας, προβληματισμούς εγείρει το αναλυτικό πρόγραμμα ειδικής 

αγωγής της Βόρειας Ιρλανδίας ως προς τη συστηματικότητα της εκπαίδευσης στις 

κοινωνικές δεξιότητες. Σε αυτό το πρόγραμμα, τέτοιου είδους υποχρεωτική εκπαίδευση 

περιλαμβάνεται μόνο για τις ηλικίες 6 ως 14 ετών και όχι για μικρότερες ή μεγαλύτερες 

ηλικίες. Αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι είναι ίσως το μοναδικό μειονέκτημα του 

αναλυτικού προγράμματος ειδικής αγωγής της Βόρειας Ιρλανδίας. 

 Επιχειρώντας μια περαιτέρω αξιολόγηση των προγραμμάτων σε σχέση με τα άτομα 

με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες, πιστεύεται αρχικά ότι τα αναλυτικά προγράμματα γενικής 

και ειδικής αγωγής της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας ακολουθούν σε μεγαλύτερο 

βαθμό συγκριτικά με τα άλλα υπό εξέταση αναλυτικά προγράμματα τις σύγχρονες αρχές 

εκπαίδευσης και συμπερίληψης των μαθητών αυτών. Αναμφισβήτητα, τα προγράμματα 

της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας επικεντρώνονται αρκετά στην κάλυψη των 

κοινωνικών αναγκών των μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες και αξιολογούνται 

γενικά θετικά.  

 Έπειτα, τα αναλυτικά προγράμματα γενικής και ειδικής αγωγής της Αυστραλίας, 

αν και ενστερνίζονται ορισμένες από τις σύγχρονες αρχές εκπαίδευσης και συμπερίληψης 

των μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες, εντούτοις δεν περιλαμβάνουν κάποιο 

διακριτό μάθημα, για να ικανοποιούν περισσότερο τις ιδιαίτερες ανάγκες ορισμένων 

μαθητών. Επομένως, τα προγράμματα αυτά αξιολογούνται θετικά, αλλά με ορισμένους 

ενδοιασμούς.  

 Στη συνέχεια, τα αναλυτικά προγράμματα γενικής και ειδικής αγωγής της Σκωτίας 

φαίνεται ότι ακολουθούν ορισμένες από τις σύγχρονες αρχές εκπαίδευσης των μαθητών με 

ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά ίσως δεν επιτυγχάνουν πάντοτε σε μεγάλο βαθμό τη 

συμπερίληψή τους καθώς οι πρακτικές, οι οποίες προτείνονται, δεν περιγράφονται πάντοτε 

με σαφήνεια. Επομένως, τα προγράμματα αυτά αξιολογούνται θετικά σε σχέση με την 
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προαγωγή κοινωνικών δεξιοτήτων, όμως, όχι ιδιαίτερα θετικά σε σχέση με την προαγωγή 

της συμπερίληψης.  

 Τέλος, τα αναλυτικά προγράμματα γενικής και ειδικής αγωγής της Αγγλίας 

διαθέτουν τα περισσότερα μειονεκτήματα σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα αναλυτικά 

προγράμματα. Επομένως, το πλαίσιο εκπαίδευσης και συμπερίληψης των μαθητών 

αξιολογείται αρνητικά στην Αγγλία. Όμως, ίσως αυτή η αρνητική αξιολόγηση να εξάγεται 

λόγω της παλαιότητας του αναλυτικού προγράμματος, μέσω του οποίου προάγονται οι 

κοινωνικές δεξιότητες. Ενώ το εθνικό αναλυτικό πρόγραμμα της Αγγλίας αναθεωρήθηκε 

σχετικά πρόσφατα (σε σχέση με την ημερομηνία εκπόνησης της παρούσας εργασίας), ο 

οδηγός Σεξουαλικής Αγωγής και Αγωγής Σχέσεων (βλ. DfEE, 2000) φαίνεται ότι έχει 

μείνει ίδιος από το 2000. Έτσι, είναι λογικό να μην ακολουθούνται σύγχρονες 

παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές σε σχέση με τις κοινωνικές δεξιότητες και τη 

συμπερίληψη των μαθητών τυπικής ανάπτυξης και με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες, από τη 

στιγμή που ένας τόσο σημαντικός οδηγός έχει μείνει ίδιος εδώ και 17 έτη περίπου. 

 Με αφορμή, λοιπόν, τις αξιολογήσεις των αναλυτικών προγραμμάτων στο σημείο 

αυτό απαραίτητη θεωρείται πλέον η συζήτηση των ευρημάτων, προκειμένου να 

σταχυολογηθούν οι λόγοι, οι οποίοι οδήγησαν στη θετική ή αρνητική κρίση των 

προγραμμάτων. 

 Αρχικά, οι κοινωνικές δεξιότητες τόσο στα αναλυτικά προγράμματα γενικής όσο 

και στα αναλυτικά προγράμματα ειδικής αγωγής φάνηκε να αποτελούν για την Αυστραλία 

τμήμα μαθημάτων, για την Αγγλία διακριτό μάθημα και για τη Βόρεια Ιρλανδία, την 

Ουαλία και τη Σκωτία διακριτό μάθημα και τμήμα μαθημάτων. Όπως βεβαιώνουν οι 

Williams και Reisberg (2003), η ενσωμάτωση των κοινωνικών δεξιοτήτων σε κάθε 

σχολικό μάθημα αποτελεί καλύτερη εκπαιδευτική προσέγγιση από τη διδασκαλία 

κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω ενός διακριτού μαθήματος, καθώς επιτρέπει στους μαθητές 
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εύκολα και αποτελεσματικά να αποκτήσουν κοινωνικές και μεταγνωστικές δεξιότητες. Η 

μεμονωμένη παρουσίαση κοινωνικών δεξιοτήτων, η οποία πραγματοποιείται 

διακεκομμένα, μέσα σε ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα και σε ένα πλαίσιο χωρίς 

ιδιαίτερο νόημα και περιεχόμενο, δεν αξιολογείται θετικά από διδακτικής άποψης και δεν 

επιτρέπει στους μαθητές να γενικεύσουν τις δεξιότητες που έμαθαν. Γι’ αυτό είναι 

σημαντικό ο εκπαιδευτικός να ενσωματώσει τις κοινωνικές δεξιότητες στο περιβάλλον της 

τάξης και να επιδιώκει οι μαθητές του να τις επιδεικνύουν σε κάθε ευκαιρία. 

Ενσωματώνοντας τις κοινωνικές δεξιότητες στα διάφορα μαθήματα με έναν λογικό τρόπο, 

διδάσκοντας διαφορετικές δεξιότητες σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα κατά τη 

διάρκεια της σχολικής ημέρας και παρέχοντας ανάλογη ενίσχυση, οι μαθητές έχουν 

περισσότερες πιθανότητες να ωφεληθούν από μια τέτοια διαδικασία.  

 Σε γενικές γραμμές, τα παραπάνω συγκλίνουν με τη διατύπωση των Elksnin και 

Elksnin (1998), αλλά αποκλίνουν από τον Cartledge (2005), ο οποίος θεωρεί περισσότερο 

σημαντικό να προβλέπεται για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης διδασκαλία διακριτών 

μαθημάτων των κοινωνικών δεξιοτήτων που θα συμβαδίζουν με τη γενικότερη ανάπτυξη 

των παιδιών και των εφήβων. 

 Πιο συμβατά προγράμματα με την πλειοψηφία των επιστημονικών θέσεων 

διαπιστώνεται ότι είναι της Αυστραλίας, της Βόρειας Ιρλανδίας, της Ουαλίας και της 

Σκωτίας, καθώς οι κοινωνικές δεξιότητες προάγονται μέσω τμημάτων μαθημάτων. Τα 

προγράμματα της Αγγλίας δεν είναι συμβατά με την πλειοψηφία των επιστημονικών 

θέσεων, καθώς εκπαίδευση στις κοινωνικές δεξιότητες πραγματοποιείται μέσω ενός 

διακριτού μαθήματος και μόνο.  

 Θα ήταν, όμως, συνετό να αναφερθεί ότι τόσο η ενσωμάτωση των κοινωνικών 

δεξιοτήτων σε τμήματα μαθημάτων όσο και η διδασκαλία των δεξιοτήτων αυτών μέσω 

διακριτών μαθημάτων έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα για τους μαθητές τυπικής 
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ανάπτυξης και με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες. Φαίνεται ότι η ενσωμάτωση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων σε τμήματα μαθημάτων θα μπορούσε να ωφελήσει και να 

συμπεριλάβει και τις δύο κατηγορίες μαθητών, αφού η εκπαίδευση σε αυτού του είδους τις 

δεξιότητες είναι τακτική, διεξάγεται με ένα φυσικό τρόπο και στο φυσικό χώρο των 

μαθητών και απευθύνεται αδιακρίτως σε όλους. Έτσι, όλοι οι μαθητές διδάσκονται και 

γενικεύουν παράλληλα κοινωνικές δεξιότητες, ενώ ειδικότερα για τους μαθητές με ήπιες 

εκπαιδευτικές ανάγκες επιτρέπεται η εφαρμογή συμπεριληπτικών πρακτικών, καθώς και η 

ακαδημαϊκή πρόοδος, η οποία σύμφωνα με τους Meadan και Monda-Amaya (2008) είναι 

εξίσου σημαντική με την κοινωνική πρόοδο.  

 Όμως, η ενσωμάτωση κοινωνικών δεξιοτήτων σε καθημερινά μαθήματα μπορεί να 

μην επιτρέπει πάντοτε την αντιμετώπιση ειδικότερων και περισσότερο σύνθετων αναγκών 

ορισμένων μαθητών, οι οποίοι είτε είναι τυπικής ανάπτυξης είτε ανήκουν στις ήπιες 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Κατά τους Meadan και Monda-Amaya (2008) ακόμη και αν 

ενταχθούν οι κοινωνικές δεξιότητες μέσα στο αναλυτικό πρόγραμμα κάποιοι μαθητές 

χρειάζονται εντατικές παρεμβάσεις που θα επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα άτομα ή 

ομάδες ατόμων. Άλλωστε, όπως είναι ευρέως γνωστό, μια συγκεκριμένη παρέμβαση δε θα 

μπορούσε να είναι αποτελεσματική για όλους τους μαθητές.  

 Η δυσκολία στην κάλυψη των αναγκών των μαθητών αυτών ισχύει από τη στιγμή 

που οι μαθητές, ιδιαίτερα σε μια τυπική γενική τάξη, είναι πολλοί, οι ανάγκες τους 

ποικίλλουν και ο χρόνος γενικά για την αντιμετώπισή τους είναι περιορισμένος (Williams 

& Reisberg, 2003). Επίσης, συχνά ο εκπαιδευτικός δε γνωρίζει πώς να σχεδιάσει μια 

διδασκαλία που να απευθύνεται σε έναν τόσο ανομοιογενή πληθυσμό ή δεν είναι σε θέση 

να πραγματοποιήσει τη διδασκαλία που θα επιθυμούσε λόγω πρακτικών δυσκολιών, 

έλλειψης πόρων ή πηγών κ.α. Τέλος, πολλές φορές σύμφωνα με τους Wiley και Siperstein 

(2015) προγράμματα διδασκαλίας κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης, τα οποία 
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απευθύνονται περισσότερο σε μαθητές χωρίς αναπηρία, ίσως δεν είναι κατάλληλα για 

μαθητές που έχουν αναπηρίες.  

 Φυσικά, η διδασκαλία των κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω διακριτών μαθημάτων 

μπορεί να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση των αναγκών 

συγκεκριμένων μαθητών, ίσως μέσω ειδικών προγραμμάτων, μεθόδων και τεχνικών. 

Όμως, την ίδια στιγμή, η προσέγγιση αυτή δυσχεραίνει τις προσπάθειες για συμπερίληψη 

των μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες, εφόσον πολλές φορές η εκπαίδευση, η 

οποία παρέχεται μέσω αυτών των προγραμμάτων, των μεθόδων και τεχνικών, απευθύνεται 

σε συγκεκριμένες ομάδες μαθητών και όχι στο σύνολο. Έτσι, ίσως απομονώνονται 

κοινωνικά οι μαθητές αυτοί, ενόσω εκπαιδεύονται στις κοινωνικές δεξιότητες, αφού δεν 

εκπαιδεύονται από κοινού με άλλους μαθητές.  

 Σταθμίζοντας τα διάφορα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που παρουσιάστηκαν 

αφενός για την ενσωμάτωση κοινωνικών δεξιοτήτων σε διάφορα μαθήματα και αφετέρου 

για τη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω διακριτού μαθήματος και επιδιώκοντας 

μια ισορροπία μεταξύ αυτών των προσεγγίσεων, διακρίνεται ως καταλληλότερη για τα 

άτομα με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες η εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων στη Βόρεια 

Ιρλανδία, την Ουαλία και τη Σκωτία. Το γεγονός αυτό ισχύει από τη στιγμή που οι εν 

λόγω περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου ακολουθούν και τα δύο είδη προσεγγίσεων 

εκπαίδευσης κοινωνικών δεξιοτήτων. Γενικά, οι περιπτώσεις αυτών των αναλυτικών 

προγραμμάτων καταρρίπτουν την άποψη των Meadan και Monda-Amaya (2008) ότι συχνά 

φαίνεται να απουσιάζουν οι κοινωνικοί στόχοι από τα προγράμματα διδασκαλίας μαθητών 

με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες.  

 Στην Αυστραλία η εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων ίσως δεν είναι ιδιαίτερα 

κατάλληλη για μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς δεν προβλέπεται 

παράλληλα κάποιο διακριτό μάθημα που να αντιμετωπίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, ενώ 
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στην Αγγλία, αν και η εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων μπορεί να καλύπτει σε ένα 

πρώτο επίπεδο τις ανάγκες τους, όμως, δυσχεραίνει τις προσπάθειες συμπερίληψής τους, 

εφόσον η εκπαίδευση μέσω διακριτού μαθήματος φαίνεται ότι συμβαδίζει με τη 

διδασκαλία ειδικών προγραμμάτων, τα οποία δεν περιλαμβάνουν πάντοτε όλους τους 

μαθητές αλλά μόνο ένα μέρος εξ’ αυτών. Βέβαια, η συμπερίληψη των μαθητών εξαρτάται 

και από την επιλογή του εκάστοτε προγράμματος, καθώς σύμφωνα με τον Cartledge 

(2005), υιοθετώντας τα κατάλληλα προγράμματα παρέμβασης, οι μαθητές δεν 

περιορίζονται ως προς τα περιβάλλοντα δράσης τους. Αλλά, σε κάθε περίπτωση, η επιλογή 

αυτή επαφίεται στην κρίση του εκάστοτε εκπαιδευτικού. 

 Συνεχίζοντας, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι σύμφωνα με τα αναλυτικά 

προγράμματα γενικής αγωγής, η εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων λαμβάνει χώρα τόσο 

στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε όλες τις τάξεις στην 

Αυστραλία, τη Βόρεια Ιρλανδία, την Ουαλία και τη Σκωτία. Σύμφωνα με τα αναλυτικά 

προγράμματα ειδικής αγωγής, η εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων στην Αυστραλία, τη 

Βόρεια Ιρλανδία, την Ουαλία και τη Σκωτία λαμβάνει χώρα τόσο στην πρωτοβάθμια όσο 

και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με τη μόνη διαφορά ότι στη Βόρεια Ιρλανδία οι 

μαθητές λαμβάνουν εκπαίδευση σε αυτές τις δεξιότητες από την «Primary 3» ως την 

«Year 10». Οι τάξεις αυτές σύμφωνα με τους Shewbridge et al. (2014) αντιστοιχούν στις 

ηλικίες 6 ως 14 ετών. Γενικά, σύμφωνα με τα προγράμματα γενικής και ειδικής αγωγής 

της Αγγλίας, εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων προβλέπεται μόνο για τη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση.  

 Κατά συνέπεια, φαίνεται ότι οι μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες λαμβάνουν 

συστηματική εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων στην Αυστραλία, στην Ουαλία και στη 

Σκωτία σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα γενικής και ειδικής αγωγής. Στη Βόρεια 

Ιρλανδία η εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων είναι συστηματική όσον αφορά στο 
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αναλυτικό πρόγραμμα γενικής αγωγής, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα συστηματική όσον αφορά 

στο αναλυτικό πρόγραμμα ειδικής αγωγής, αφού εκεί υπάρχει μια διαφοροποίηση και οι 

μαθητές εκπαιδεύονται σε λιγότερες τάξεις στις κοινωνικές δεξιότητες. Αυτό θα μπορούσε 

να έχει ως αποτέλεσμα, όσοι μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες παρακολουθούν ένα 

πλαίσιο περισσότερο ειδικό (π.χ. ειδικό σχολείο), να μην έχουν τη δυνατότητα να 

εκπαιδευτούν συστηματικά από τη μικρή παιδική ηλικία μέχρι και το τέλος της εφηβείας 

τους στις κοινωνικές δεξιότητες.  

 Στην περίπτωση της Αγγλίας παρατηρείται αδυναμία του εκπαιδευτικού 

συστήματος να παρέχει τόσο μέσω του γενικού όσο και μέσω του ειδικού αναλυτικού 

προγράμματος συστηματική έκθεση σε εκπαιδευτικές εμπειρίες από τη μικρή παιδική 

ηλικία για την απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων. Ο Cartledge (2005) υποστήριξε ότι η 

παροχή διδασκαλίας κοινωνικών δεξιοτήτων ήδη από το νηπιαγωγείο και το δημοτικό 

είναι πολύ σημαντική, καθώς τότε το παιδί διαπλάθει προσωπικότητα. Ουσιαστικά, ο 

Cartledge υπογράμμισε την πρόληψη που απαιτείται, όχι μόνο ως προς την εκπαίδευση 

κοινωνικών δεξιοτήτων αλλά και ως προς την παρουσίαση προβλημάτων συμπεριφοράς. 

Εφόσον η πλειοψηφία των αναλυτικών προγραμμάτων του δείγματος παρέχει στους 

μαθητές από μικρή παιδική ηλικία συστηματική εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων, το 

γεγονός αυτό έχει ίσως θα έχει ως αποτέλεσμα οι μαθητές αυτοί να παρουσιάζουν 

μελλοντικά λιγότερα ελλείμματα κοινωνικών δεξιοτήτων και λιγότερα προβλήματα 

συμπεριφοράς. Αυτό δε φαίνεται να ισχύει για την περίπτωση της Αγγλίας, όπου μάλλον 

οι μαθητές θα επιδεικνύουν μεγαλώνοντας περισσότερα κοινωνικά ελλείμματα και 

συμπεριφορικά προβλήματα. 

  Συνεχίζοντας τη συζήτηση των ευρημάτων της παρούσας έρευνας, φαίνεται ότι η 

εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων απευθύνεται το ίδιο σε όλους τους μαθητές γενικής 

αγωγής της Αυστραλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Επίσης, διαπιστώνεται ότι 
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απευθύνεται το ίδιο σε όλους τους μαθητές ειδικής αγωγής της Αυστραλίας, της Αγγλίας 

και της Σκωτίας, αλλά δεν απευθύνεται το ίδιο σε όλους τους μαθητές της Ουαλίας, αφού 

προτεραιότητα έχουν όσοι αντιμετωπίζουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Στη Βόρεια 

Ιρλανδία προτεραιότητα για εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων έχουν περισσότερο οι 

μαθητές με επιπρόσθετες ανάγκες σε σχέση με τους μαθητές γενικής αγωγής. 

 Πράγματι, οι μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες θα μπορούσαν να 

χαρακτηριστούν και ως άτομα που αντιμετωπίζουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και 

έχουν επιπρόσθετες ανάγκες σε σχέση με τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης. Άρα, στη 

Βόρεια Ιρλανδία και στην Ουαλία οι μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες τυγχάνουν 

μεγαλύτερης μέριμνας για εκπαίδευση στις κοινωνικές τους δεξιότητες σε σχέση με τις 

υπόλοιπες περιπτώσεις, δηλαδή την Αυστραλία, την Αγγλία και τη Σκωτία, όπου όλοι οι 

μαθητές έχουν την ίδια προτεραιότητα για εκπαίδευση στις κοινωνικές δεξιότητες.  

 Στη συνέχεια, είναι αναγκαίο να υπογραμμιστεί ότι στα περισσότερα αναλυτικά 

προγράμματα γενικής και ειδικής αγωγής υπάρχουν διάφορες μεθοδολογικές προτάσεις 

και άλλες επιλογές για τη διδασκαλία ατόμων που παρουσιάζουν προβλήματα κοινωνικών 

δεξιοτήτων. Τα προγράμματα της Βόρειας Ιρλανδίας περιλαμβάνουν τις περισσότερες 

μεθοδολογικές προτάσεις και επιλογές διδασκαλίας συγκριτικά με τα υπόλοιπα 

προγράμματα. Έπειτα, ακολουθούν με τη σειρά η Ουαλία, η Αγγλία, η Σκωτία και τέλος η 

Αυστραλία.  

 Φυσικά, πολλές από αυτές τις μεθοδολογικές προτάσεις και τις επιλογές 

διδασκαλίας θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν, για να διδαχθούν οι κοινωνικές δεξιότητες 

σε μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, κατάλληλες γι’ 

αυτούς τους μαθητές φαίνεται ότι είναι συγκεκριμένα τεχνικές όπως η μοντελοποίηση, η 

καθοδήγηση ή η διδασκαλία αυτοελέγχου (Gresham, 1981). Επίσης, κατάλληλη είναι η 

διδασκαλία από τους συνομηλίκους, η διδασκαλία των στρατηγικών έναρξης της 
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διαδικασίας αλληλεπίδρασης από τους συνομηλίκους και η διδασκαλία που 

πραγματοποιείται σε τυχαία χρονικά διαστήματα (Gresham et al. 2001). Επιπλέον, η 

συνεργατική μάθηση θα μπορούσε να ωφελήσει όλους τους μαθητές και ιδιαίτερα τα 

άτομα με αναπηρία (Elksnin & Elksnin, 1998). Το ίδιο ισχύει και για το παιχνίδι, ιδιαίτερα 

για τις μικρότερες ηλικίες, αφού θα μπορούσε να είναι ωφέλιμο στην προαγωγή των 

κοινωνικών δεξιοτήτων και των αλληλεπιδράσεων και στην παροχή κατάλληλων 

προτύπων συμπεριφοράς, τα οποία προέρχονται από τους συνομηλίκους. Ανάλογα με τον 

τύπο παιχνιδιού, τα παιδιά καλλιεργούν ποικίλες κοινωνικές δεξιότητες, αφού συζητούν, 

δραστηριοποιούνται σωματικά, επιστρέφουν και μοιράζονται αντικείμενα κ.α. 

Επιπρόσθετα, για την εκμάθηση δεξιοτήτων θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν τα παιχνίδια 

ρόλων (Bremer & Smith, 2004), ενώ ωφέλιμες για όλους τους μαθητές είναι οι κοινωνικές 

ιστορίες, τις οποίες μπορεί να αφηγηθεί ο εκπαιδευτικός, αφού τους έχει βάλει να 

σχηματίσουν έναν κύκλο γύρω από αυτόν. Τέλος, θετική επίδραση στους μαθητές ασκούν 

τα βιβλία μέσω ιστοριών τους (Lynch & Simpson, 2010), αλλά και η μουσική, η οποία 

διευκολύνει τις κοινωνικές επαφές του ατόμου με τους συμμαθητές του (Darrow, 2014).  

 Επομένως, διακρίνεται ότι όλα τα αναλυτικά προγράμματα γενικής και ειδικής 

αγωγής του δείγματος περιέχουν μεθόδους και επιλογές διδασκαλίας κατάλληλες για τα 

άτομα με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες, εκτός των αναλυτικών προγραμμάτων της 

Αυστραλίας, το οποίο δεν περιέχει γενικά κάποια άλλη μέθοδο ή επιλογή διδασκαλίας 

πέρα από τη διαθεματική προσέγγιση. Βέβαια, είναι απαραίτητο να τονιστεί ότι παρόλο 

που κάποια αναλυτικά προγράμματα γενικής και ειδικής αγωγής παραθέτουν ορισμένες 

μεθοδολογικές προτάσεις και επιλογές διδασκαλίας κατάλληλες για τους μαθητές με ήπιες 

εκπαιδευτικές ανάγκες, εντούτοις το γεγονός αυτό δε σηματοδοτεί αυτόματα και δεν 

εγγυάται πάντοτε την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας. 
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 Φυσικά, οι μέθοδοι και επιλογές διδασκαλίας είναι ένα από τα βασικότερα 

συστατικά στοιχεία ενός αναλυτικού προγράμματος. Κρίνεται πάντοτε σημαντικό ένας 

εκπαιδευτικός να μπορεί να χειριστεί μια συγκριμένη μέθοδο, αλλά είναι πιο σημαντικό η 

μέθοδος να βρίσκεται σε συνάφεια με τους στόχους της διδασκαλίας. Φυσικά, εντός ενός 

αναλυτικού προγράμματος, είναι αναγκαίο να περιλαμβάνεται μια σειρά μεθόδων και 

επιλογών διδασκαλίας, οι οποίες όμως θα αντιστοιχούν στις ανάγκες των μαθητών 

(Tomlinson, 2002). Βέβαια, είναι σίγουρα δύσκολο ένα αναλυτικό πρόγραμμα να έχει 

σχεδιαστεί τέλεια εκ των προτέρων, προβλέποντας πάντοτε τις ανάγκες όλων των 

μαθητών.  

 Γενικά, παραθέτοντας συγκεκριμένες μεθόδους και επιλογές διδασκαλίας, μπορεί 

από τη μια να διευκολύνεται ο εκπαιδευτικός, καθώς εξοικονομείται χρόνος για την 

οργάνωση της διδασκαλίας, αλλά από την άλλη μειώνεται η πιθανότητα να αναζητήσει 

μόνος του κι άλλες μεθόδους και επιλογές διδασκαλίας, οι οποίες ίσως να ταιριάζουν 

καλύτερα στις ανάγκες συγκεκριμένων μαθητών ή να είναι περισσότερο ενδιαφέρουσες 

για κάποιους μαθητές. Έτσι, απαγορεύεται η ευελιξία στη διδασκαλία, ενώ παράλληλα 

υιοθετείται η φράση «όλα ταιριάζουν σε όλους». Υπό το φως αυτής της προοπτικής, 

λοιπόν, ως περισσότερο ευέλικτα από άποψη προτεινόμενης μεθοδολογίας και άλλων 

επιλογών διδασκαλίας για τις κοινωνικές δεξιότητες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν 

κυρίως τα αναλυτικά προγράμματα της Αυστραλίας συγκριτικά με τα υπόλοιπα 

προγράμματα. Εξάλλου, στην περίπτωση αυτή, ο εκπαιδευτικός εκ των πραγμάτων θα 

«αναγκαστεί» να αναζητήσει κάποια μέθοδο κατάλληλη για τη διδασκαλία των μαθητών 

του, εφόσον δεν παρέχεται κάποιο συγκεκριμένο πλαίσιο μεθοδολογικών ή άλλων 

διδακτικών επιλογών στο αναλυτικό πρόγραμμα.   

 Φθάνοντας προς το τέλος της συζήτησης των αποτελεσμάτων, θα μπορούσε να 

διατυπωθεί ότι η συμπερίληψη των μαθητών που αντιμετωπίζουν προβλήματα κοινωνικών 
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δεξιοτήτων συντελείται σε μεγάλο βαθμό στην Αυστραλία, στη Βόρεια Ιρλανδία και στην 

Ουαλία, ενώ στη Σκωτία συντελείται σε μέτριο βαθμό και στην Αγγλία σε μικρό βαθμό. 

Οι τρόποι υλοποίησης της συμπερίληψης των μαθητών αυτών περιγράφονται λεπτομερώς 

στην Αυστραλία, στη Βόρεια Ιρλανδία και στην Ουαλία, αλλά περιγράφονται ασαφώς στη 

Σκωτία. Στην Αγγλία δεν περιγράφονται λεπτομερώς τρόποι υλοποίησης συμπερίληψης. 

Στην Αυστραλία, στην Ουαλία και στη Βόρεια Ιρλανδία προτείνονται περισσότεροι τρόποι 

συμπερίληψης συγκριτικά με τη Σκωτία και έπειτα την Αγγλία. 

  Ο λόγος, για τον οποίο παραλείπεται μέσα σε ένα αναλυτικό πρόγραμμα η 

λεπτομερής αναφορά σε συμπεριληπτικές πρακτικές, ενέχει αρκετές ερμηνείες. Μια 

πιθανή ερμηνεία θα μπορούσε να είναι ότι οι σχεδιαστές του αναλυτικού προγράμματος 

αγνοούν την έννοια και τα οφέλη της συμπερίληψης και ως εκ τούτου δε δίνουν ιδιαίτερη 

βαρύτητα στην προαγωγή της. Μια άλλη πιθανή ερμηνεία θα μπορούσε να είναι ότι οι 

σχεδιαστές αυτοί επιθυμούν τελικά το αναλυτικό πρόγραμμα που εκπονούν να έχει 

διαφορετικούς προσανατολισμούς (π.χ. προς τη γνώση και όχι προς τον μαθητή ή την 

κοινωνία4). Τέλος, μια ακόμη πιθανή ερμηνεία θα μπορούσε να είναι ότι αφήνονται οι 

εκπαιδευτικοί ελεύθεροι να επιλέξουν τις πρακτικές εκείνες που θεωρούν ότι ταιριάζουν 

καλύτερα στο περιβάλλον του σχολείου και τους μαθητές τους.  

 Ίσως στην περίπτωση της Αγγλίας να ταιριάζει η τρίτη ερμηνεία, διότι αν και δεν 

παρουσιάζονται λεπτομερώς οι συμπεριληπτικές πρακτικές, εντούτοις παρέχονται 

ορισμένες. Το γεγονός αυτό δείχνει τουλάχιστον ότι δεν υπάρχει άγνοια ή αδιαφορία για 

τη συμπερίληψη. Πάντως, η μη λεπτομερής αναφορά σε συμπεριληπτικές πρακτικές ίσως 

έχει επιπτώσεις για τους μαθητές με προβλήματα κοινωνικών δεξιοτήτων. Εφόσον δεν 

παρέχεται ένα ακριβές πλαίσιο δράσεων, είναι πιθανό οι προσπάθειες για συμπερίληψη να 

ναυαγήσουν εξαιτίας της επιλογής λαθεμένων συμπεριληπτικών πρακτικών ή ατυχούς 

                                                           
4 Τους προσανατολισμούς αυτούς τους προτείνει ο Χατζηγεωργίου (2004). Εκτενέστερη αναφορά σε αυτούς 

συναντάται στη θεωρητική θεμελίωση της παρούσας εργασίας και πιο συγκεκριμένα στην ενότητα «1.5. Η 

φύση και σημασία των αναλυτικών προγραμμάτων στην ειδική αγωγή».  
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σχεδιασμού της συμπεριληπτικής διδασκαλίας. Επιπλέον, είναι πιθανό ο εκπαιδευτικός να 

παραλείψει για διάφορους λόγους να ενσωματώσει τη συμπερίληψη στη διδασκαλία του, 

από τη στιγμή που το συμπεριληπτικό πλαίσιο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως και 

ελαστικό.  

 Γενικά, η ύπαρξη ειδικού πλαισίου στη Βόρεια Ιρλανδία και την Ουαλία για την 

προαγωγή της συμπερίληψης μαθητών με κοινωνικές, συναισθηματικές και 

συμπεριφορικές διαταραχές ή μαθητών που κινδυνεύουν να αποκλειστούν κοινωνικά 

δηλώνει εμφανώς ότι οι περιοχές αυτές του Ηνωμένου Βασιλείου λαμβάνουν περισσότερο 

στα σοβαρά υπόψη τους τη συμπερίληψη όλων όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα 

κοινωνικών δεξιοτήτων και κατ’ επέκταση όλων όσοι έχουν ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Αυτή η συσχέτιση της συμπερίληψης και των μαθητών που παρουσιάζουν προβλήματα 

κοινωνικών δεξιοτήτων φανερώνει ουσιαστικά, σε έναν μεγάλο βαθμό, τη σχέση της 

προαγωγής κοινωνικών δεξιοτήτων με την προαγωγή της συμπερίληψης.   

 Επίσης, εκτός από τις περιοχές αυτές του Ηνωμένου Βασιλείου, φαίνεται ότι σχέση 

μεταξύ της προαγωγής κοινωνικών δεξιοτήτων και της προαγωγής της συμπερίληψης 

παρουσιάζεται και στην Αυστραλία, εφόσον στο πλαίσιο των διδακτικών προσαρμογών 

για την επίτευξη της συμπερίληψης περιλαμβάνεται π.χ. η μοντελοποίηση δεξιοτήτων, η 

οργάνωση και η σύνδεση δεξιοτήτων, η παροχή δυνατοτήτων για γενίκευση και διατήρηση 

δεξιοτήτων κ.α.  

 Βέβαια, δεν είναι πάντοτε σίγουρο αν η συμπερίληψη θα ωφελεί κοινωνικά τους 

μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες. Από τη μια, έχει φανεί ότι οι μαθητές αυτοί 

βελτιώνουν τις φιλίες τους με τους συμμαθητές τους, παρουσιάζουν φυσιολογικές 

μετρήσεις στην αυτοαντίληψη τους και στη στάση τους απέναντι στο σχολείο και δεν 

επιδεικνύουν προβλήματα συμπεριφοράς, όταν λαμβάνουν εκπαίδευση σε συμπεριληπτικό 

πλαίσιο. Από την άλλη, όμως, υποστηρίζεται ότι συνεχίζουν να απορρίπτονται από τους 
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συνομηλίκους τους και να διαθέτουν χαμηλή αυτοαντίληψη (Salend & Garrick Duhaney, 

1999). Ωστόσο, αισιόδοξο είναι το γεγονός ότι οι ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες αποτελούν 

γενικά μια από τις ομάδες μαθητών, για την οποία οι εκπαιδευτικοί εμφανίζονται 

περισσότερο θετικοί ως προς την εφαρμογή της συμπερίληψης (Avramidis & Norwich, 

2002). 

 

4.2 Εκπαιδευτικές επιπτώσεις 

 Μελετώντας τα προγράμματα σπουδών της Αυστραλίας και του Ηνωμένου 

Βασιλείου, αναπόφευκτα συνειδητοποιούνται ορισμένες εκπαιδευτικές επιπτώσεις που θα 

μπορούσαν να έχουν τα ευρήματα αυτής της έρευνας τόσο στους μαθητές της Αυστραλίας 

και του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και στους μαθητές της Ελλάδας. 

 Σε γενικές γραμμές, η έκδηλη αδυναμία των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών 

της Αγγλίας για κάλυψη των κοινωνικών αναγκών των μαθητών, αδιαμφισβήτητα, 

υποδεικνύει μια ολική αναδιάρθρωση της δομής των ίδιων των προγραμμάτων. Οι 

διορθωτικές κινήσεις κρίνονται απαραίτητες, καθώς η έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων 

είναι πολύ πιθανό να έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη και έκφραση παραβατικών και 

γενικότερα βίαιων συμπεριφορών, οι οποίες βλάπτουν πολυεπίπεδα από τη μια τα ίδια τα 

άτομα και από την άλλη την κοινωνία ως σύνολο. Μέσα στο αγγλικό σχολείο, ίσως, να 

παρουσιάζονται τακτικά και έντονα περιστατικά συγκρούσεων, τα οποία τείνουν να 

διαταράσσουν την εκπαιδευτική διαδικασία και να επηρεάζουν αρνητικά το οικοσύστημα 

της τάξης. Όλα αυτά ίσως επιφέρουν πτώση της επίδοσης και ψυχοσυναισθηματική 

ανισορροπία στους μαθητές, ενώ ανεπηρέαστο δε θα μπορούσε φυσικά να μείνει και το 

εκπαιδευτικό προσωπικό από ψυχοσυναισθηματικής άποψης, εξαιτίας των καθημερινών 

συγκρουσιακών καταστάσεων. 
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 Όμως, στις υπόλοιπες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου και στην Αυστραλία, αν 

και τα αναλυτικά προγράμματα εμφανίζουν ορισμένες αδυναμίες, είναι ίσως περισσότερο 

συνυφασμένα με τη σύγχρονη εκπαιδευτική και κοινωνική πραγματικότητα, αφού έχουν 

σχεδιαστεί για να προσφέρουν στο μαθητή δεξιότητες που θα του επιτρέψουν να εξελιχθεί 

στη ζωή του και να καταξιωθεί όχι απλώς κοινωνικά, αλλά και επαγγελματικά και 

οικονομικά μέσα στο παγκόσμιο στερέωμα. Έτσι, τα σχολεία αυτά θα μπορούσαν να 

χαρακτηριστούν και ως «σχολεία για τη ζωή», αφού παρέχοντας δεξιότητες, εφοδιάζουν 

τους μαθητές τους, ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν σε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη 

και ανταγωνιστική κοινωνία. Τα σχολεία αυτά, μάλλον, αντιμετωπίζουν περισσότερο το 

κάθε παιδί, πρωτίστως ως άνθρωπο με ανάγκες, δυνατότητες, αδυναμίες, ενδιαφέροντα και 

κλίσεις και δευτερευόντως απλώς ως έναν πειθήνιο μαθητή που έχει μόνο υποχρεώσεις και 

όχι δικαιώματα.  

 Φυσικά, η εμπειρία που η παρούσα εργασία προσφέρει, οπωσδήποτε θα μπορούσε 

να αξιοποιηθεί, αν αποφασιζόταν αναθεώρηση των ελληνικών αναλυτικών προγραμμάτων 

σπουδών. Ίσως, όμως, τα ελληνόπουλα να χρειάζονται εκπαίδευση σε διαφορετικά 

επίπεδα κοινωνικών δεξιοτήτων, καθώς κάθε κοινωνία είναι διαφορετική και επομένως 

θέτει άλλες απαιτήσεις για τα μέλη της. Θα μπορούσε να διατυπωθεί ότι στην Ελλάδα η 

παροχή εκπαίδευσης στις κοινωνικές δεξιότητες επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό μάλλον 

από την ευρύτερη αντίληψη της κοινωνίας τόσο για την εκπαίδευση των μαθητών τυπικής 

ανάπτυξης, όσο και των μαθητών με αναπηρίες. Προφανώς, μια κοινωνία που επιδιώκει 

διακαώς μόνο την ακαδημαϊκή επιτυχία, κάνοντας μάλιστα τα πάντα γι’ αυτήν, έχει προ 

πολλού απολέσει κάθε αίσθημα προοδευτισμού και έχει παραμερίσει κάθε δυνατότητα 

υγιούς ανάπτυξης των παιδιών της, ενώ παράλληλα προάγει τον άκρατο ανταγωνισμό και 

τον ατομικισμό. Σε κάθε περίπτωση, όμως, ανεξάρτητα από το αν ισχύουν ή όχι, οι 
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παραπάνω υποθέσεις αποτελούν αντικείμενο κάποιας άλλης εργασίας και όχι της 

παρούσας.  

 

4.3 Περιορισμοί 

 Αδιαμφισβήτητα, είναι αναγκαίο να αναφερθεί ότι η παρούσα έρευνα, όπως κάθε 

έρευνα, διαθέτει ορισμένους περιορισμούς που ίσως δε θα επέτρεπαν τη γενίκευση των 

ευρημάτων της. Από τη μια, το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της απαιτούταν διαχείριση 

και ανάλυση όγκου πληροφοριών αποτέλεσε έναν περιοριστικό παράγοντα, καθώς ίσως 

είχε ως αποτέλεσμα κάποιες άλλες σημαντικές πληροφορίες να διαφύγουν της προσοχής 

του ερευνητή και ως εκ τούτου να παραλειφθούν και να εξαιρεθούν από το σώμα της 

εργασίας. Από την άλλη, η υποκειμενικότητα της ανάλυσης περιεχομένου ως ερευνητικής 

στρατηγικής δημιούργησε ως έναν βαθμό ανάλογες δυσκολίες. Πάντως, πιστεύεται ότι 

παρά τους περιορισμούς, τα ευρήματα της έρευνας έχουν κάποια αξία και μπορούν, αν 

προσεγγιστούν κριτικά και συνολικά, να δώσουν μια πλήρη εικόνα για την εκπαιδευτική 

πολιτική της Αυστραλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου ως προς τις κοινωνικές δεξιότητες 

και τα άτομα με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες. 

 

4.4 Προτάσεις 

 Η έρευνα για τις κοινωνικές δεξιότητες των ατόμων με ήπιες εκπαιδευτικές 

ανάγκες είναι απαραίτητο να επεκταθεί πέρα από αυτήν την ερευνητική εργασία, 

προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα εκπαίδευσής και να επιτευχθεί η συμπερίληψή των 

ατόμων αυτών. Φαίνεται ότι ενδιαφέρον θα είχε η μελέτη, η ανάλυση και η σύγκριση των 

αναλυτικών προγραμμάτων γενικής και ειδικής αγωγής άλλων χωρών, ώστε να 

διαπιστωθεί η μέριμνά τους ως προς την εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων στους 

μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες. Επίσης, ενδιαφέρον θα είχε να διερευνηθεί αν 
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και κατά πόσο επιτυγχάνονται τελικά οι σκοποί που περιλαμβάνονται στα αναλυτικά 

προγράμματα τόσο σε σχέση με την εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων όσο και με τη 

συμπερίληψη των μαθητών αυτών. Τέλος, εξίσου ενδιαφέρον θα είχε η διερεύνηση της 

ιδιαίτερης σχέσης της εκπαίδευσης κοινωνικών δεξιοτήτων με τη συμπερίληψη. 
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