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Πξόινγνο 

Ζ παξνύζα εξγαζία εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθώλ 

ζπνπδώλ ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, κε εηδίθεπζε ζηελ θαηεύζπλζε πιεξνθνξηθή θαη λέεο 

ηερλνινγίεο ζηελ εθπαίδεπζε. ηόρνο ηεο είλαη λα θαηαδείμεη ηα νθέιε ηεο ζύγρξνλεο 

ηερλνινγίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο Ρνκπνηηθήο Κνηλσληθήο Αξσγήο (ΡΚΑ) ζηε 

δηδαζθαιία ησλ καζεηώλ κε απηηζκό. Με βάζε ηηο γλώζεηο πνπ έρνπλ απνθηεζεί γηα ηηο 

κεησκέλεο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο ησλ καζεηώλ απηώλ, ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε 

απνπεηξάηαη λα ειέγμεη ηε βειηίσζή ηνπο θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ παηδηνύ κε 

απηηζκό, ηόζν κε ην ξνκπνηηθό ζπλεξγάηε, όζν θαη κε ηνλ αλζξώπηλν, θαηαδεηθλύνληαο 

δηαθνξέο ζηηο αληηδξάζεηο ησλ παηδηώλ ζηηο δύν απηέο παξεκβάζεηο. 

Ζ θηγνύξα ηνπ θαζεγεηή θαη θαζνδεγεηή ζε όιν απηό ην εγρείξεκα ήηαλ εθείλε 

πνπ ελέπλεπζε ηελ ελαζρόιεζή κνπ κε ην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Οη γλώζεηο πνπ θαηείρε 

θαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ηηο κεηαιακπάδεπε ζηνπο καζεηέο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

καζεκάησλ πνπ παξαθνινπζνύζακε ζην πιαίζην ηνπ κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδώλ κε έζηξεςαλ ζηε κειέηε θαη γλσξηκία κε ην ελδηαθέξνλ απηό παξαθιάδη ηεο 

ξνκπνηηθήο. Ζ ηδέα ηεο πινπνίεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο δελ ήηαλ δύζθνιν λα 

πξνθύςεη, δηόηη ν ζπγθεθξηκέλνο πιεζπζκόο, δειαδή ηα παηδηά κε απηηζκό, ελδηέθεξε 

ηόζν ηνλ θαζεγεηή, όζν θη εκέλα.  

Ζ παξνύζα κειέηε έξρεηαη, ινηπόλ, λα θαηαδείμεη ηα νθέιε ηεο ρξήζεο ηνπ 

ξνκπνηηθνύ κέζνπ ζηε δηδαζθαιία ησλ παηδηώλ κε απηηζκό, επηβεβαηώλνληαο ηα 

επξήκαηα πξνεγνύκελσλ εξεπλώλ θαη απνβιέπνληαο ζηελ αλάπηπμε ζπλζεηόηεξσλ 

ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ, θαζώο θαη ηελ ππνζηήξημε θαη ελίζρπζε ηεο κάζεζεο ησλ 

παηδηώλ κε απηηζκό. Ζ δνκεκέλε δηδαζθαιία ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ παηγληώδε ηξόπν κε 

ηνλ νπνίν είλαη ελδεδπκέλε ζηνρεύεη αξρηθά ζηε δηδαζθαιία θαη ελίζρπζε ησλ 

θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηώλ κε απηηζκό κε απώηεξν ζθνπό ηελ θαιύηεξε 

θνηλσληθή ελζσκάησζή ηνπο. 
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Δπραξηζηίεο 

 

ην ζεκείν απηό ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαη αξσγό κνπ 

θαζόιε ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο θ. Νηθόιαν Φαραληίδε, ρσξίο ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ νπνίνπ ην ζπγθεθξηκέλν εγρείξεκα ζα ήηαλ αδύλαηνλ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί.  

Δπηπιένλ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ θ. Υξηζηίλα πξηνπνύινπ-Γειιή γηα 

ηηο πνιύηηκεο γλώζεηο, ζπκβνπιέο θαη γεληθόηεξα ηε βνήζεηα πνπ παξείρε σο πξνο ηελ 

ηειεηνπνίεζε ηεο εξγαζίαο θαζώο θαη ηνλ θ. Βαζίιεην Γαγδηιέιε γηα ην ππνζηεξηθηηθό 

θιίκα ζε όιν ην δηάζηεκα εθπόλεζεο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο θαη ηηο λνπζεζίεο ηνπ. 

Παξάιιεια, ζα ήζεια λα δηαηππώζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ απέλαληη ζηνπο 

εηδηθνύο θαη ηηο θαηόρνπο ηνπ θέληξνπ εηδηθήο αγσγήο ζην νπνίν εθηπιίρζεθε ε 

παξνύζα έξεπλα θαη ηνπο γνλείο ησλ παηδηώλ νη νπνίνη έδεημαλ εκπηζηνζύλε ζην 

πξόζσπό καο θαη ζπλέδξακαλ κε απηόλ ηνλ ηξόπν ζηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο. 

Σέινο, ληώζσ ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ ηόζν ηελ νηθνγέλεηά κνπ, όζν θαη ηα 

αγαπεκέλα θηιηθά κνπ πξόζσπα γηα ηελ θαηαλόεζε θαη ηε ζηήξημε θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ κεηαπηπρηαθώλ κνπ ζπνπδώλ.  Ζ παξνπζία ηνπο ζηε δσή κνπ, κνπ δίλεη θνπξάγην 

θαη δύλακε λα ζπλερίδσ, λα αγσλίδνκαη θαη λα θάλσ πξάμε ηα όλεηξά κνπ. 
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Δθπαηδεπηηθή ρξήζε ηεο ξνκπνηηθήο νληνηεηαο θαη αλάπηπμε 

θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ: Μειέηε πεξίπησζε ζε παηδηά ζρνιηθήο 

ειηθίαο κε απηηζκό. 

Πεξίιεςε 

Ζ παξνύζα έξεπλα ζρεδηάζηεθε κε ζθνπό λα εμεηάζεη ηε ζπκβνιή ηεο 

Ρνκπνηηθήο Κνηλσληθήο Αξσγήο (ΡΚΑ) σο θαηλνηόκν δηδαθηηθό εξγαιείν, ζηελ 

αλάπηπμε ησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηώλ κε απηηζκό θαηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζε δνκεκέλεο θαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλεο δξαζηεξηόηεηεο, νη νπνίεο ζηελ παξνύζα 

κειέηε δηελεξγήζεθαλ ηόζν από έλα θνηλσληθό ξνκπόη, ηε Μαξγαξίηα, όζν θαη από 

έλαλ αλζξώπηλν ζπλεξγάηε γηα λα ζπγθξηζνύλ κεηέπεηηα ηα απνηειέζκαηα αλάκεζα 

ζηηο δύν δηαθνξεηηθέο παξεκβάζεηο. πκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα απνηέιεζαλ ηέζζεξα 

παηδηά κε απηηζκό ηα νπνία θνηηνύλ ζην γεληθό ζρνιείν κε ηελ επηπξόζζεηε αξσγή ηεο 

δαζθάιαο παξάιιειεο ζηήξημεο. Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζην θέληξν εηδηθήο αγσγήο ην 

νπνίν παξαθνινπζνύζαλ εθηόο ηνπ ζρνιηθνύ πιαηζίνπ θαη ζπλνιηθά δηελεξγήζεθαλ 

νθηώ ζπλεδξίεο κε ηνλ θάζε καζεηή θαη ηέζζεξηο δξαζηεξηόηεηεο κε ηνλ θαζέλα από 

απηνύο. Ζ κέζνδνο πνπ επηιέρζεθε γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο ήηαλ 

απηή ηεο κειέηεο πεξίπησζεο κε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε.  

Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ από ηελ παξαθνινύζεζε ησλ παηδηώλ 

θαηέδεημαλ ζεηηθά νθέιε θαηά ηε ζπλδηαιιαγή κε ην ξνκπόη. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

θάλεθε πσο ηα επίπεδα ηεο βιεκκαηηθήο επαθήο, ηεο εγγύηεηαο θαη ηεο ιεθηηθήο 

αιιειεπίδξαζεο ήηαλ πην έληνλα ζηηο ζπλεδξίεο κε ην ξνκπόη. Δπηπιένλ ζπκπεξηθνξέο 

όπσο ε πξνζνρή, ε απζόξκεηε έγεξζε ηνπ καζεηή ζε ζεκείν πνπ λα παξαθσιύεη ηελ 

δηεμαγσγή ηεο δξαζηεξηόηεηαο θαη ε αθνινπζία νδεγηώλ παξνπζηάζηεθαλ ζε θαιύηεξα 

επίπεδα θαηά ηε ζπλαλαζηξνθή κε ην ξνκπόη. Παξόια απηά, νη γλσζηηθνί ζηόρνη ηεο 

θάζε δξαζηεξηόηεηαο θάλεθε λα επηηπγράλνληαη ζην ηέινο αλεμάξηεηα ηνπ 

ππνθεηκέλνπ πνπ δηελεξγνύζε ηελ έξεπλα. Απηό δείρλεη όηη ε ρξήζε ηνπ ξνκπόη κπνξεί 

λα είλαη πην απνηειεζκαηηθή ζηελ ελίζρπζε ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ 

ρσξίο όκσο λα ακθηζβεηείηαη ε αλζξώπηλε ζπλεηζθνξά ζηε ζεξαπεία ηνπ παηδηνύ κε 

απηηζκό, ε νπνία κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε άιισλ αδύλακσλ πηπρώλ. 

Λέμεηο Κιεηδηά: Ρνκπνηηθή Κνηλσληθήο Αξσγήο (ΡΚΑ), Κνηλσληθά ξνκπόη, 

Παηδηά κε απηηζκό, Κνηλσληθέο δεμηόηεηεο, Αιιειεπίδξαζε, Ρνκπνηηθά 

ππνβνεζνύκελε ζεξαπεία. 
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Educational use of a robotic agent and social skills development. Case 

study in elementary school student with autism. 

Abstract 

The current study was carried out to examine the role of the Socially Assistive 

Robotics (SAR) as an innovative educational tool in the development of the social skills 

of children with autism as they participated in structured and suitably prepared 

activities, which in the present study was conducted by a social robot, Daisy, as well as 

a human partner in order subsequently to compare the results of the two different 

interventions. Participants in the study comprised four children with autism who are 

pupils at elementary school and are simultaneously assisted by a special support teacher. 

The study was carried out in a special education center and sessions were held outside 

of the regular school timetable. In total, 8 sessions each comprising four activities, were 

held with each of the pupils. The method chosen for the implementation of the current 

study was that of case study with participant observation.  

The results obtained from observation of the children indicated positive benefits 

during the interaction with the robot. More specifically, it appeared that levels of eye 

contact, proximity and verbal interaction were improved during sessions with the robot. 

Additional behaviors such as attention, the inability to sit to the extent that it disrupts an 

activity and the capacity to follow instructions showed marked improvement during 

interaction with the robot. Despite that, the intimate cognitive goals of each activity 

seemed to succeed, regardless of which of the two partners conducted the session. This 

indicates that the use of robot may be the most effective way to enforce certain social 

skills without, however, questioning the validity of human contribution in therapy with 

children with autism, which can reinforce other weak areas. 

 

Keywords: Socially Assistive Robotics (SAR), Social robots, Children with ASD, 

Social skills, Interaction, Robot assisted therapy. 
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1 

Δηζαγσγή 

 

Ζ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε είλαη κία δεμηόηεηα ε νπνία ιακβάλεη ζαθή ξόιν 

ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αηόκσλ. Δίλαη θύζεη δνζκέλε ηθαλόηεηα ζηνπο 

πεξηζζόηεξνπο αλζξώπνπο θαη αλαπηύζζεηαη θπζηθά θαηά ηε ζπλδηαιιαγή ησλ αηόκσλ 

αξρήο γελνκέλεο ήδε από ηελ παηδηθή ειηθία, γη’ απηό δε ρξεηάδεηαη ζθόπηκε δηδαρή. 

Τπάξρνπλ, όκσο θαη κέιε απηήο ηεο θνηλσλίαο ζηα νπνία ε ηθαλόηεηα απηή δελ 

απνηειεί θάηη δεδνκέλν. Σα παηδηά κε απηηζκό αληηκεησπίδνπλ κία δηα βίνπ δπζθνιία 

κε ηε δεμηόηεηα απηή ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεη κία πιεζώξα άιισλ ειιεηκκάησλ, 

όπσο ε δπζθνιία λα αλαγλσξίδνπλ ηε γιώζζα ηνπ ζώκαηνο, λα επηδεηθλύνπλ 

βιεκκαηηθή επαθή κε ηα άηνκα ηα νπνία ζπλνκηινύλ (Jones & Klin, 2013), λα 

θαηαλννύλ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ αηόκσλ, αιιά θαη λα εθθξάδνπλ ηα δηθά ηνπο 

(Baron-Cohen, Lombardo, Tager-Flusberg & Cohen, 2013). Απηή ε δηαηαξαρή 

επεξεάδεη 1 ζηα 68 παηδηά ζηηο ΖΠΑ (Christensen, 2016) θαη 1 ζηα 100 άηνκα ζε 

παγθόζκην επίπεδν (Center for Disease Control and Prevention-CDC, 2016). 

 Γλσξίδνληαο όηη ηα άηνκα κε απηηζκό δηαθέξνπλ κεηαμύ ηνπο όζνλ αθνξά ηε 

ζνβαξόηεηα, θαζώο νη δηαηαξαρέο πνπ εκθαλίδνληαη είλαη είηε πνιύ ζνβαξέο είηε πην 

ήπηεο, ε παξνρή ελόο εληαίνπ ζεξαπεπηηθνύ κνληέινπ θαζίζηαηαη ηδηαηηέξσο δύζθνιε. 

Γεδνκέλνπ όηη δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε ζεξαπεία γηα ηηο δπζθνιίεο ησλ καζεηώλ 

απηώλ ε πξόσξε θαη εμαηνκηθεπκέλε παξέκβαζε κπνξεί λα βνεζήζεη ην παηδί κε 

απηηζκό, ώζηε λα βειηηώζεη ηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ηνπ (Scassellati, Admoni & Mataric, 

2012). 

Έλαο ηνκέαο ν νπνίνο έρεη δηεμάγεη έλα εύξνο κειεηώλ πνπ αθνξνύλ, ηόζν ηε 

δηάγλσζε, όζν θαη ηελ ηε ζεξαπεία ησλ αηόκσλ κε απηηζκό είλαη ε ξνκπνηηθή. 

Δληνύηνηο, αθόκα πην πξόζθαηνο είλαη ν θιάδνο ν νπνίνο έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα 

παξέρεη βνήζεηα δηακέζνπ ηεο θνηλσληθήο παξά ηεο θπζηθήο αιιειεπίδξαζεο. Απηόο ν 

ζπλερώο δηεπξπλόκελνο θιάδνο νλνκάδεηαη Ρνκπνηηθή Κνηλσληθήο Αξσγήο (Social 

Assistive Robotics-SAR) θαη ζην επίθεληξν ηνπ ζηέθεη ε ζεξαπεία ησλ παηδηώλ κε 

απηηζκό. Γλσξίδνληαο όηη δελ ππάξρεη θάπνηα ζεξαπεπηηθή κέζνδνο πνπ λα ζεσξείηαη 

παλάθεηα γηα ηε δηδαζθαιία ελόο καζεηή, δεδνκέλνπ όηη ηα παηδηά κε απηηζκό 

δηαθέξνπλ πνιύ ην έλα κε ην άιιν θαη κηα ζεξαπεπηηθή κέζνδνο κπνξεί λα είλαη 

επηβνεζεηηθή γηα έλα παηδί αιιά όρη γηα θάπνην άιιν, επηιέρζεθε ε ζπγθεθξηκέλε 

κειέηε λα αθνινπζήζεη ηα ίρλε ηνπ ηνκέα απηνύ. Δπηδηώθεηαη, δειαδή, ε επαιήζεπζε 

ησλ επξεκάησλ πξνεγνύκελσλ εξεπλώλ αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε θνηλσληθώλ ξνκπόη 

ζηε δηδαζθαιία ησλ παηδηώλ κε απηηζκό κε ζθνπό ηελ πξναγσγή ηνπ ζπλερώο 
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δηεπξπλόκελνπ απηνύ θιάδνπ θαη ηελ παξνρή ελαιιαθηηθνύ ηξόπνπ πξνζέγγηζεο θαη 

ζεξαπείαο ησλ πεξηνρώλ ζηηο νπνίεο πζηεξνύλ ηα παηδηά κε απηηζκό. 

ηε βηβιηνγξαθία ππάξρεη πιεζώξα αλαθνξώλ ζε δηάθνξεο ζεξαπεπηηθέο 

κεζόδνπο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βειηηώζνπλ ηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ησλ 

αηόκσλ κε απηηζκό, θαζηζηώληαο ηνπο όζν ην δπλαηόλ πην αλεμάξηεηνπο. Μία από 

απηέο ηηο κεζόδνπο είλαη ε PECS (Picture Exchange Communication System) ε νπνία 

αλαπηύρζεθε απνζθνπώληαο ζηελ επίζπεπζε ηεο απζόξκεηεο θαη ηαπηόρξνλα 

ιεηηνπξγηθήο επηθνηλσλίαο ησλ παηδηώλ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνύ. Σν πιηθό ηεο 

κεζόδνπ απνηειείηαη από εηθόλεο-ζύκβνια θαη ζηα πξώηα ηνπιάρηζηνλ ζηάδηα ην παηδί 

εθπαηδεύεηαη λα αληαιιάζζεη κηα θάξηα γηα ην επηζπκεηό αληηθείκελν κε ζθνπό ηελ 

απόθηεζε νινέλα ζπλζεηόηεξσλ γισζζηθώλ ελλνηώλ θαη ζπκπεξηθνξώλ (πξηνπνύινπ 

& Καζίκνο, 2013). Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο TEACH (Treatment and 

Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children) ε νπνία 

ζηνρεύεη ζηε δηδαζθαιία αιιεινπρηώλ γεγνλόησλ ζηαδηαθά κέζα από ηε ρξήζε 

νπηηθώλ βνεζεκάησλ κε ζθνπό ηελ όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξε απηνλνκία ζε όια ηα 

επίπεδα ιεηηνπξγηθόηεηαο ησλ παηδηώλ. Δλ ζπλερεία, ην πξόγξακκα SPEL ην νπνίν 

πξνέξρεηαη από ηα αξρηθά ησλ ιέμεσλ Structure, Positive Attitudes, Empathy, Low 

Arousal, Links αθνινπζεί κηα νιηζηηθή πνξεία πνπ απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία ελόο 

πξνβιέςηκνπ θαη δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο ην νπνίν ζα κεηώλεη ην άγρνο, ζα απμάλεη 

ηελ απηνπεπνίζεζε θαη θαη’ επέθηαζε ηελ απηνλνκία ησλ παηδώλ θαη ζα ελδπλακώλεη 

ηελ επηθνηλσλία, κεξηκλώληαο ηαπηόρξνλα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ζπλνρήο. 

(πξηνπνύινπ & Καζίκνο, 2013).  

Δπηπιένλ, έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θη άιιεο πξνζεγγίζεηο όπσο εθείλε κε ηνλ κε 

αλζξώπηλν ζπλεξγάηε πνπ ιεηηνπξγεί σο κεζνιαβεηήο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ηνπ παηδηνύ κε απηηζκό κε έλαλ άιιν άλζξσπν. Αθόκε, έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί ε εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα θαη ε ζεξαπεία ησλ παηδηώλ κε απηηζκό 

κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή (Scassellati, Admoni & Matarić, 2012). Ζ παξνύζα 

έξεπλα ζηνρεύεη ζηε δηεξεύλεζε ηεο ελίζρπζεο ησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ ησλ 

παηδηώλ κε απηηζκό θαηά ηελ ελαζρόιεζή ηνπο κε δνκεκέλεο δξαζηεξηόηεηεο. Σν 

ελδηαθέξνλ ηεο κειέηεο είλαη όηη ην κέζν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηεμαγσγή ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πέξα από ηνλ αλζξώπηλν ρξήζηε είλαη θαη ν ξνκπνηηθόο ζπλεξγάηεο. 

Πξόθεηηαη γηα έλα ινύηξηλν ξνκπόη ζε ζρήκα καξγαξίηαο ην νπνίν ζπζζσκαηώλεη 

ραξαθηεξηζηηθά ιόγνπ θαη έθθξαζεο. Σν ζπγθεθξηκέλν ξνκπόη καδί κε ηελ 

εθπαηδεπηηθό δηελεξγνύλ ελαιιάμ δξαζηεξηόηεηεο κε ην θάζε παηδί πνπ ζπκκεηέρεη 

ζηελ έξεπλα, ώζηε ζην ηέινο λα ζπιιερζνύλ ηα απνηειέζκαηα θαη λα θαηαδεηρζεί ε 
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πξνζθνξά ηνπ ξνκπόη ζηε δηδαζθαιία ησλ παηδηώλ κε απηηζκό θαη δε ζηε δηδαζθαιία 

ησλ θνηλσληθώλ ηνπο δεμηνηήησλ.  

Σα θνηλσληθά ξνκπόη έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα πξνθαινύλ θαη λα εληζρύνπλ ηελ 

θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ησλ αηόκσλ κε ηα νπνία αιιειεπηδξνύλ (Kim, Berkovits, 

Bernier, Leyzberg, Shic, Paul & Scassellati, 2013). Πξνεγνύκελεο έξεπλεο έρνπλ 

θαηαδείμεη όηη κπνξεί λα εκπιέμνπλ ην καζεηή ζηε δξαζηεξηόηεηα απνηειώληαο έλα 

θίλεηξν γη’ απηόλ θαη σζώληαο ηνλ λα ζπκκεηάζρεη ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε 

(Kozima, Michalowski & Nakagawa, 2008; Scassellati, Admoni, Mataric, 2012). Με 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ δεκηνπξγήζεθαλ δηάθνξα ξνκπόη ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

θαζέλα από απηά γηα ηε ελίζρπζε ησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηώλ κε απηηζκό. 

Τπάξρνπλ ζηνηρεία ηα νπνία απνδεηθλύνπλ όηη ε ρξήζε αλζξσπόκνξθσλ ξνκπόη, 

δειαδή ξνκπόη πνπ κνηάδνπλ κε ηνλ άλζξσπν νδεγεί ζηε βειηίσζε ησλ θνηλσληθώλ 

δεμηνηήησλ ησλ παηδηώλ κε απηηζκό (Lord & Bishop, 2010). 

 Δπίζεο, έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ξνκπόη πνπ κνηάδνπλ κε δώα ηα νπνία 

ζρεδηάζηεθαλ γηα λα πξνζειθύνπλ ηελ πξνζνρή ησλ παηδηώλ. Δπξήκαηα έδεημαλ όηη ηα 

παηδηά κε απηηζκό είλαη πην πηζαλό ηα αιιειεπηδξάζνπλ κε έλα ξνκπόη παξά κε έλαλ 

άλζξσπν. ε κία έξεπλα ησλ Dautenhahn θαη Werry (2004) θάλεθε όηη ηα παηδηά κε 

απηηζκό επέδεημαλ πεξηζζόηεξε βιεκκαηηθή επαθή όηαλ αιιειεπηδξνύζαλ κε ην 

ξνκπόη πνπ έκνηαδε κε ζθύινο παξά κε έλα ινύηξηλν πνπ είρε ηελ ίδηα κνξθή. Δπίζεο, 

ππάξρνπλ ξνκπόη πνπ ζρεδηάζηεθαλ ώζηε λα θέξνπλ κία απαιιαγκέλε από θάζε 

αλζξώπηλν ραξαθηεξηζηηθό κνξθή, κε κία απιή θαη παηγληώδε εκθάληζε κε ζθνπό λα 

ππξνδνηήζνπλ πην πεγαίεο θαη θαζόινπ πνιύπινθεο ζπκπεξηθνξέο ζηα παηδηά κε 

απηηζκό. Αμηνζεκείσην παξάδεηγκα απνηειεί ε έξεπλα ησλ Kozima, Nakagawa θαη 

Yasuda (2007), νη νπνίνη ρξεζηκνπνίεζαλ ην κε βηνκηκεηηθό ξνκπόη Keepon, 

θαηαδεηθλύνληαο όηη ζηαδηαθά ηα παηδηά θαηαθέξλνπλ λα πιεζηάζνπλ ην ξνκπόη θαη λα 

θαζηεξώζνπλ κία ζρέζε επηθνηλσλίαο καδί ηνπ. Οη Σapus, Peca, Aly, Pop, Jisa, Pintea, 

Rusu θαη David (2012) βξήθαλ όηη παηδηά κε απηηζκό κηθξήο ειηθίαο επέδεημαλ 

πεξηζζόηεξε βιεκκαηηθή επαθή θαη ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο, όπσο ρακόγεια, θαηά 

ηελ αιιειεπίδξαζε κε έλα κε αλζξσπόκνξθν ξνκπόη πην ζπρλά ζε ζύγθξηζε κε ηνλ 

αλζξσπηλό ζπλεξγάηε.  

Σα ξνκπόη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο έξεπλεο κε παηδηά κε απηηζκό ζπλήζσο 

ζηνρεύνπλ λα πεηύρνπλ ηελ εκπινθή ηνπ καζεηή θαη ηελ ελαζρόιεζή ηνπ κε κία 

δξαζηεξηόηεηα, ηελ αύμεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο πξνζνρήο θαη ηεο θνηλσληθήο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ, δειαδή δεμηόηεηεο όπσο ε βιεκκαηηθή επαθή, ε 

πξνζέγγηζε θαη απζόξκεηε κίκεζε θαηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δνκεκέλεο 
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δξαζηεξηόηεηεο κε έλα ξνκπόη (Scassellati et al., 2012). ηελ παξνύζα κειέηε 

Αλακέλεηαη λα βξεζεί δηαθνξά αλάκεζα ζηελ παξέκβαζε πνπ δηελεξγείηαη από ηελ 

εθπαηδεπηηθό θαη εθείλεο πνπ κεζνδεύεηαη κέζσ ηνπ ξνκπνηηθνύ ζπλεξγάηε σο πξνο 

ηελ πνηόηεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο. (βιεκκαηηθή επαθή, εγγύηεηα, ιεθηηθή 

αιιειεπίδξαζε) αιιά θαη σο πξνο ηελ αθνζίσζε ησλ καζεηώλ ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία. Καηά πόζν, δειαδή, πξνζέρνπλ όηαλ ηνπο κηιάλε, αθνινπζνύλ ηηο νδεγίεο 

πνπ ηνπο δίλνληαη θαη ζεθώλνληαη απζαίξεηα από ηε ζέζε ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Σέινο, αλακέλεηαη από ηα παηδηά κε απηηζκό λα έρνπλ ηελ 

ίδηα επίδνζε σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ γλσζηηθώλ ζηόρσλ κεηά ην πέξαο ηεο εθάζηνηε 

ζπλεδξίαο ηόζν από ηελ εθπαηδεπηηθό, όζν θαη από ην ξνκπνηηθό ζπλεξγάηε. 

Έλα από ηα πην θνηλά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά κε απηηζκό 

είλαη ε αδπλακία λα θηιηξάξνπλ ηηο άρξεζηεο θαη άζρεηεο πιεξνθνξίεο. Ζ ζπλδηαιιαγή 

ηνπ παηδηνύ κε έλα ξνκπόη θαη ε πξνζήισζε ηνπ ζηελ νζόλε κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ 

απνθπγή απηνύ ηνπ πξνβιήκαηνο, δηόηη δίλεη έκθαζε κόλν ζηηο ζεκαληηθέο θαη 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (Yun, Kim, Choi & Park, 2016). Έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη ην 

επίπεδν ηεο βιεκκαηηθήο επαθήο ησλ παηδηώλ είλαη πην απμεκέλν όηαλ ζπκκεηέρνπλ ζε 

δξαζηεξηόηεηεο εθηεινύκελεο από ην ξνκπόη (Σapus, Peca, Aly, Pop, Jisa, Pintea, Rusu 

& David, 2012; Simut, Vanderfaeillie, Peca, Perre & Vanderborght, 2015), ελώ δε 

δηζηάδνπλ λα θηάζνπλ ζε κηθξόηεξε απόζηαζε αθόκα θαη λα ην αγγίμνπλ, 

ζπκπεξηθνξέο νη νπνίεο δελ παξνπζηάδνληαη ηόζν εύθνια κε ηνλ αλζξώπηλν ρξήζηε. 

Σέινο, έξεπλεο έδεημαλ όηη ηα παηδηά κε απηηζκό παξήγαγαλ ιόγν ζε κεγαιύηεξν βαζκό 

θαηά ηε ζπλδηαιιαγή κε ην ξνκπόη πξάγκα ην νπνίν δελ ήηαλ ηόζν έληνλν κε ηνλ 

άλζξσπν (Stanton, Kahn, Severson, Ruckert & Gill, 2008· Kim et al., 2013). Γεληθά 

απνδεηθλύεηαη όηη ηα ξνκπόη θαηαθέξνπλ λα εκπιέμνπλ ηα παηδηά κε απηηζκό ζε 

κεγαιύηεξό βαζκό ζηε δξαζηεξηόηεηα. 

ην ζεκείν απηό θξίλεηαη ζθόπηκν λα γίλεη κία ζύληνκε αλαθνξά ζηε 

δηάξζξσζε ηεο παξνύζαο εξγαζίαο κε ζθνπό λα εηζάγεη ηνλ αλαγλώζηε ζην 

πεξηερόκελν ησλ θεθαιαίσλ πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. Σν πξώην θεθάιαην, ινηπόλ, 

μεθηλά κε κία ζύληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ απηηζκνύ, θσηίδνληαο κεηέπεηηα θάπνηεο 

πηπρέο ηνπ, εζηηάδνληαο θπξίσο ζηα ειιείκκαηα ησλ παηδηώλ απηώλ ζην θνκκάηη ηεο 

θνηλσληθόηεηαο, ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο δεκηνπξγηθήο θαληαζίαο. Δπίζεο, ζην 

θεθάιαην απηό γίλεηαη αλαθνξά ζε επηπξόζζεηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηώλ κε 

απηηζκό ηα νπνία επεξεάδνπλ ηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο θαη ε παξάζεζε ησλ 

ππνθείκελσλ ειιεηκκάησλ ησλ αηόκσλ απηώλ. Με ηνλ ηξόπν απηό επηηπγράλεηαη ε 

θαηαλόεζε ηεο δηαηαξαρήο θαη κε βάζε ηηο γλώζεηο πνπ έρνπλ ζπιιερζεί γηα ηνλ ηξόπν 
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κε ηνλ νπνίν ζπκπεξηθέξνληαη θαη αληηιακβάλνληαη ηνλ θόζκν ηα παηδηά κε απηηζκό λα 

πξνζθεξζεί ε θαηάιιειε ζεξαπεία, ε νπνία ζα ζηνρεύεη ζηελ ελίζρπζε ησλ 

ειιεηκκαηηθώλ πεξηνρώλ ησλ αηόκσλ απηώλ. 

ην δεύηεξν θεθάιαην γίλεηαη ιόγνο γηα ηε Ρνκπνηηθήο Κνηλσληθήο Αξσγήο 

(Social Assistive Robotics-SAR) δηαζαθελίδνληαο ηνλ νξηζκό ηεο θαη ηε ρξήζε ηεο. 

Έπεηηα αλαπηύζζεηαη ην ζέκα ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ηεο εκθάληζεο ησλ ξνκπόη 

όπσο απηά έρνπλ πξνθύςεη από ηελ αλαζθόπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο. ηε 

ζπλέρεηα αθνινπζεί ε αλαθνξά ζηε ζεξαπεπηηθή ρξήζε ησλ ξνκπόη θαη ηνπο ηνκείο 

πνπ απηή ζα πξέπεη λα εζηηάδεη θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ παηδηώλ κε απηηζκό. Από ην 

θεθάιαην δε ζα κπνξνύζε λα ιείπεη κία δηεμνδηθή αλαθνξά ζε πξνεγνύκελεο έξεπλεο 

κε θνηλσληθά ξνκπόη ηα νπνία αλάινγα κε ην ζηόρν ηεο έξεπλαο γηα ηελ νπνία έρνπλ 

ζρεδηαζηεί έρνπλ επηθέξεη δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα. Σέινο, ην θεθάιαην θιείλεη κε 

ην ζθνπό θαη ηηο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο θαη κία ζύληνκε 

αλαθνξά ζηε κέζνδν πνπ ζα αθνινπζεζεί.  

ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη αλαιπηηθή αλαθνξά ζηε κέζνδν δηεμαγσγήο ηεο 

έξεπλαο. Πην ζπγθεθξηκέλα γίλεηαη ιόγνο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ έιαβαλ κέξνο 

ζηελ έξεπλα, ην εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηηο ζπλεδξίεο θαη ε αλαιπηηθή 

πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο, δειαδή ν πεηξακαηηθόο ζρεδηαζκόο θαη ε κεζόδεπζε ηεο 

παξέκβαζεο. Σν πξώην αθνξά ηελ νξγάλσζε θαη εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ην 

δεύηεξν ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεδηάζηεθαλ γηα ηνλ θάζε 

καζεηή. Σν θεθάιαην θιείλεη κε ηελ πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

γηα ηνλ κεηέπεηηα έιεγρν ησλ ππνζέζεσλ. ην ηέηαξην θεθάιαην παξαηίζεληαη νη 

αλαιπηηθέο παξαηεξήζεηο πνπ ζπιιέρηεθαλ θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θαζώο θαη 

ε κεηέπεηηα αλάιπζε απηώλ ησλ δεδνκέλσλ. ην πέκπην θεθάιαην ζρνιηάδνληαη ηα 

αλσηέξσ επξήκαηα, θαζώο ζπλδένληαη κε ην ζεσξεηηθό θνκκάηη παξέρνληαο κία 

ζθαηξηθή θαηαλόεζε ηνπ κειεηώκελνπ ζέκαηνο. Σέινο, παξαηίζεηαη ε πξαθηηθή αμία 

ησλ απνηειεζκάησλ θαη νη κειινληηθέο πξνεθηάζεηο ηνπ παξόληνο ζέκαηνο, ρσξίο λα 

παξαιείπνληαη νη πεξηνξηζκνί ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο.  
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Α. ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΑΤΣΙΜΟ 

1.1. Οξηζκόο θαη Ιζηνξηθή αλαδξνκή 

Ζ απηηζηηθή δηαηαξαρή είλαη κία από ηηο κείδνλεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο θαη 

ε πην γλσζηή από όιν ην θάζκα ηνπ απηηζκνύ. Πξόθεηηαη γηα κία ρξόληα 

λεπξναλαπηπμηαθή δηαηαξαρή ε νπνία ζπλνδεύεηαη επί ην πιείζηνλ κε ειιείκκαηα ζηηο 

θνηλσληθέο θαη επηθνηλσληαθέο δεμηόηεηεο ησλ αηόκσλ θαη ηηο επαλαιακβαλόκελεο 

δξαζηεξηόηεηεο ζε ζπλδπαζκό κε ηα πεξηνξηζκέλα ελδηαθέξνληα (Σεξδή, 2011). 

Γεδνκέλνπ όηη ν απηηζκόο ραξαθηεξίδεηαη από αλνκνηνγέλεηα, ζπκπεξηιακβάλνληαο 

ηόζν επηόηεξεο κνξθέο κε ιηγόηεξα απηηζηηθά ζηνηρεία θαη θπζηνινγηθή λνεκνζύλε, 

όζν πην βαξηέο κνξθέο κε πνιιαπιά ζηνηρεία θαη βαξηά λνεηηθή πζηέξεζε, απνηειεί 

κηα πνιύπινθε δηαηαξαρή πνπ είλαη παξνύζα ήδε από ηε γέλλεζε (Καιύβα, 2005). 

Δπηδεκηνινγηθέο έξεπλεο έδεημαλ όηη ν απηηζκόο εκθαλίδεηαη ζε ζπρλόηεηα 1 ζηηο 68 

γελλήζεηο ζηηο ΖΠΑ κε ην πνζνζηό απηό λα απμάλεηαη θαηά 6 κε 15 πνζνζηά από ην 

2002 έσο ην 2010 (Christensen, 2016), ελώ άιιεο έξεπλεο ζηελ Αζία, ζηελ Δπξώπε θαη 

ζηε Νόηηα Ακεξηθή έθαλαλ θαλεξή ηελ ύπαξμε απηηζκνύ ζε πνζνζηό 1 κε 2 ηηο εθαηό 

ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ, δειαδή αλαινγία 1 ζηα 100 άηνκα (Center for Disease 

Control and Prevention-CDC, 2016). ηελ Διιάδα ε ζπρλόηεηα αλέξρεηαη ζε 1 πξνο 

166 άηνκα (Διιεληθή Δηαηξεία Πξνζηαζίαο Απηηζηηθώλ Αηόκσλ-Δ.Δ.Π.Α.Α., 2005). 

Δπηπιένλ, ν απηηζκόο είλαη 5 θνξέο πην ζπλεζηζκέλνο ζηα αγόξηα απ’ όηη ζηα θνξίηζηα 

θαη εκθαλίδεηαη αλεμάξηεηα από ην θπιεηηθό, θνηλσληθννηθνλνκηθό θαη πνιηηηζκηθό 

ππόβαζξν (Autism Science Foundation, 2016). 

Ο όξνο απηηζκόο πξνέξρεηαη από ηελ ειιεληθή ιέμε «εαπηόο» θαη ζπλεπάγεηαη 

ηελ απνκόλσζε ελόο αηόκνπ ζηνλ εαπηό ηνπ. ηελ αξρή, ν όξνο απηόο 

ρξεζηκνπνηήζεθε από ηνλ Διβεηό ςπρίαηξν Eugen Bleuler ην 1911, γηα λα δηαθξίλεη 

νξηζκέλα άηνκα κε ζρηδνθξέλεηα πνπ είραλ ράζεη ηελ επαθή κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα. 

(Κάθνπξνο & Μαληαδάθε, 2002). Μεηέπεηηα, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940, δύν 

άιινη ηαηξνί, ν Leo Kanner θαη ν Hans Asperger, αγλνώληαο ν έλαο ην ζπγγξαθηθό 

έξγν ηνπ άιινπ, δεκνζίεπζαλ ηηο εξγαζίεο ηνπο αλαθνξηθά κε ην θαηλόκελν, δίλνληάο 

ηνπ θαη νη δύν ηνλ όξν απηηζκό. Σν γεγνλόο απηό θαηαδεηθλύεη ηελ πεπνίζεζε θαη ησλ 

δύν αλαθνξηθά κε ηα ειιείκκαηα ζηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηώλ απηώλ 

(Happe, 1998). 



7 

Ο όξνο απηηζκόο θαηά ηνλ Leo Kanner ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα πεξηγξάςεη 

πεξηπηώζεηο παηδηώλ πνπ παξνπζίαδαλ ειιείκκαηα ζηελ θνηλσληθή αλάπηπμε, 

ηδηόκνξθε γισζζηθή αλάπηπμε θαη επηζπκία δηαηήξεζεο ηεο νκνηνκνξθίαο. Μέρξη ηόηε 

ν παηδηθόο απηηζκόο ζπλδεόηαλ αξθεηά κε ηελ παηδηθή ζρηδνθξέλεηα, αιιά 

κεηαγελέζηεξεο κειέηεο πνπ ζπλέθξηλαλ ην ρξόλν έλαξμεο ησλ δύν δηαηαξαρώλ 

θαλέξσζαλ ηε δηαθνξεηηθόηεηά ηνπο, δεδνκέλνπ όηη ν παηδηθόο απηηζκόο είλαη κηα εθ 

γελεηήο θαη ηζόβηα δηαηαξαρή πνπ παξνπζηάδεηαη γύξσ ζηα δπόκηζη ρξόληα δσήο ηνπ 

παηδηνύ, ελώ ε ζρηδνθξέλεηα κεηά ηα δέθα (Καξαληάλνο, 1984). 

1.2. Πξσηαξρηθά ραξαθηεξηζηηθά-ζπκπηώκαηα ηνπ απηηζκνύ - Η ηξηάδα ησλ 

αλεπαξθεηώλ ηεο Wing 

Οη ραξαθηεξηζηηθέο δπζθνιίεο ηνπ απηηζκνύ κπνξνύλ λα πεξηγξαθνύλ θαη λα 

θαηαλνεζνύλ κε βάζε ηελ ηξηάδα ησλ δηαηαξαρώλ ηεο Wing (1996) ε νπνία θάλεη ιόγν 

ηόζν γηα δηαηαξαρή ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ 

αηόκσλ όζν θαη δηαηαξαρή ζηελ θνηλσληθή θαληαζία, δειαδή άθακπηε ζθέςε θαη 

αδπλακία ρξήζεο πξνζπνηεηνύ-ζπκβνιηθνύ παηρληδηνύ. Σελ πςειόηεξε ζέζε ζηα 

απηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά όζνλ αθνξά ηε ζπρλόηεηα αιιά θαη ηε ζνβαξόηεηα 

θαηαιακβάλεη ε κεησκέλε ηθαλόηεηα θνηλσληθήο ζπλαιιαγήο, πνπ πεξηθιείεη ηελ 

αδπλακία αληαπόθξηζεο ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ, πξνζαξκνζηηθόηεηαο ζηελ 

θνηλσλία θαη ηνπο θαλόλεο ηεο θαη ακνηβαίαο θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθήο ζρέζεο 

(Κακπνύξνγινπ & Παπαλησλίνπ, 2003). 

            1.2.1. Διιηπείο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο 

Σα παηδηά κε απηηζκό αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο σο πξνο ηελ 

θνηλσληθή θαηαλόεζε. Απηέο νη δπζθνιίεο εθδειώλνληαη κε δηαθνξεηηθό ηξόπν ζε 

θαζέλα από απηά θαη ζπλνςίδνληαη ζε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο ησλ νπνίσλ ηα 

όξηα παξακέλνπλ ξεπζηά. 

α) Η νκάδα ησλ απνηξαβεγκέλσλ: Σα παηδηά ζηελ νκάδα απηή δίλνπλ ηελ 

εηθόλα ελόο παηδηνύ ζε «γπάιηλν θινπβί» θαζώο παξνπζηάδνληαη άθξσο 

απνζηαζηνπνηεκέλα (Γθνλέια, 2006). ύκθσλα κε ηε Wing (1996) ηα παηδηά ζε απηήλ 

ηελ νκάδα ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ λα είλαη κόλα ηνπο αθόκα θαη κε ηελ παξνπζία άιισλ 

αηόκσλ ζην ρώξν. ηαλ ηνπο απεπζύλνπλ ην ιόγν ζπλήζσο δελ πιεζηάδνπλ θαη 

παξακέλνπλ απνηξαβεγκέλα. Σα πξόζσπα ηνπο είλαη αλέθθξαζηα εθηόο από ηελ 

πεξίπησζε πνπ βηώλνπλ ππεξβνιηθό ζπκό, ιύπε ή ραξά, νπόηε θαη θνηηνύλ ζαλ λα κελ 

ππάξρεη θάπνην άηνκν δίπια ηνπο ή ξίρλνληαο κηα πιάγηα «θελή» καηηά. πλήζσο δελ 
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αληαπνδίδνπλ ζην άγγηγκα, ελώ είλαη ζύλεζεο λα απνηξαβηνύληαη όηαλ θάπνηνο 

επηρεηξήζεη λα ηα αγγίμεη. ε πεξίπησζε πνπ ζέινπλ λα πηάζνπλ θάηη αιιά δελ κπνξνύλ 

λα ην θηάζνπλ αξπάδνπλ ην άηνκν πνπ βξίζθεηαη δίπια ηνπο από ην πίζσ κέξνο ηνπ 

ρεξηνύ ή από ην κπξάηζν θαη δε βάδνπλ ην ρέξη ηνπο κέζα ζηελ παιάκε ηνπ. Μπνξεί λα 

επηδείμνπλ βιεκκαηηθή επαθή ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ άιιν σο ππνθαηάζηαην γηα λα 

εθπιεξώζνπλ ηηο επηζπκίεο ηνπο, αιιά κόιηο απηέο ηθαλνπνηεζνύλ ηνλ αγλννύλ θαη 

πάιη. Γε δείρλνπλ ελδηαθέξνλ εάλ πνλάεη ή είλαη δπζαξεζηεκέλνο θάπνηνο. Οη 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ ηνπο θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο απνξξνθνύλ ηόζν πνιύ ώζηε 

δίλνπλ ηελ αίζζεζε ηεο απνκόλσζεο από ηνλ ππόινηπν θόζκν. Παξόια απηά πνιιά 

από ηα παηδηά αληαπνθξίλνληαη ζην έληνλν θηλεηηθό παηρλίδη, δείρλνληαο λα ην 

απνιακβάλνπλ. Μόιηο όκσο ζηακαηήζεη ην παηρλίδη απνζύξνληαη θαη πάιη. Σα παηδηά 

ηεο νκάδαο απηήο δελ επηδεηθλύνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο θαη ε 

παξνπζία ηνπο, ηνπο θέξλεη ηαξαρή. ε πεξίπησζε πνπ απνδερηνύλ ηα αδέξθηα ηνπο δε 

ζα πξάμνπλ ην ίδην κε άιια παηδηά πέξαλ ηνπ νηθνγελεηαθνύ ηνπο πεξηβάιινληνο, 

κεηνλεμία ε νπνία δηαηεξείηαη θαη θαηά ηελ ελήιηθε δσή (Wing, 2000).  

β) Η παζεηηθή νκάδα: Απηόο ν ηύπνο κεηνλεμίαο είλαη ν ιηγόηεξν 

ζπλεζηζκέλνο. Σα παηδηά δελ είλαη νιόηεια απνθνκκέλα από ηνπο γύξσ ηνπο. Γέρνληαη 

ζπκπεξηθνξέο πξνζέγγηζεο ρσξίο λα απνηξαβηνύληαη ή λα απνζύξνληαη αιιά δελ είλαη 

ζε ζέζε λα μεθηλήζνπλ κηα αιιειεπηδξαζηηθή δηαδηθαζία. Μπνξεί λα έρνπλ θησρή 

βιεκκαηηθή επαθή αιιά εάλ θάπνηνο ηνπο ην ππελζπκίζεη κπνξεί λα ηνλ θνηηάμνπλ ζηα 

κάηηα. Παξνπζηάδνληαη δεθηηθά θαη πξόζπκα ζε απηά πνπ ηνπο ιέλε νη άιινη θη έηζη 

πξνζεγγίδνληαη από ηα άιια παηδηά επθνιόηεξα. Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηώλ ηεο 

νκάδαο απηήο είλαη πηζαλό λα αλαηξαπεί ειαθξώο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο, αιιά 

ζην ζύλνιό ηνπο ηα άηνκα απηνύ ηνπ ηύπνπ έρνπλ ηα ιηγόηεξα πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο ζπγθξηλόκελα κε ηα ππόινηπα άηνκα κε απηηζηηθή δηαηαξαρή (Wing, 

2000). 

γ) Η ελεξγά ηδηόξξπζκε θνηλσληθή νκάδα: Ο ηύπνο απηόο γίλεηαη 

πεξηζζόηεξν αληηιεπηόο ζην ηππηθό ζρνιείν θαη πεξηιακβάλεη άηνκα ηα νπνία δελ 

ελνρινύληαη από ηελ παξέα ησλ άιισλ αλζξώπσλ, επηδηώθνπλ ην άγγηγκα θαη ηνπο 

απεπζύλνπλ εξσηήζεηο, ζπρλά όκσο κε έλαλ παξάμελν ηξόπν πνπ ηα θαζηζηά νξηζκέλεο 

θνξέο ελνριεηηθά (Γθνλέια, 2006). Πην ζπγθεθξηκέλα ηα παηδηά απηά δελ απνθεύγνπλ 

κελ ηελ πξνζέγγηζε, αιιά απηή ιακβάλεη ρώξα κε ηδηόξξπζκν, κνλόπιεπξν ηξόπν. 

πλήζσο πιεζηάδνπλ ή επηηξέπνπλ λα ηνπο πξνζεγγίζνπλ ελήιηθεο, αιιά απηό γίλεηαη 

κε ζθνπό λα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληά ηνπο. πλήζσο ε 

έθθξαζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ησλ άιισλ ηα αθήλεη αδηάθνξα. Μεξηθά 
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έρνπλ θησρή βιεκκαηηθή επαθή, ελώ άιια θνηηνύλ γηα αξθεηή ώξα απηνύο πνπ κηιάλε. 

Ζ πξνζέγγηζε ησλ άιισλ αηόκσλ από ηα παηδηά κε απηηζκό εκπεξηέρεη ζπκπεξηθνξέο 

όπσο ην αγθάιηαζκα ή ηε ζσκαηηθή επαθή. Αλ ληώζνπλ καηαίσζε θαη δε ιάβνπλ ηελ 

επηδεηνύκελε πξνζνρή ηόηε κπνξεί λα γίλνπλ δύζθνια θαη επηζεηηθά (Wing, 2000). 

δ) Η νκάδα κε ηελ πνιύ ηππηθή θαη εμεδεηεκέλε ζπκπεξηθνξά: Απηή ε 

ζπκπεξηθνξά γίλεηαη έθδειε ζηελ εθεβεία ή ζηηο αξρέο ηεο ελήιηθεο δσήο σο επί ην 

πιείζην ζε άηνκα πνπ έρνπλ θαιό γισζζηθό επίπεδν. Σν ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκά ησλ 

αηόκσλ απηώλ είλαη ε επγέλεηά ηνπο θαη ε αθακςία ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. 

Πξνζπαζνύλ πνιύ λα ζπκπεξηθεξζνύλ επγεληθά αθνινπζώληαο πηζηά ηνπο θνηλσληθνύο 

θαλόλεο. Δμαηηίαο ηεο δπζθνιίαο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηε δηάθξηζε ησλ ιεπηώλ 

απνρξώζεσλ κηαο ζπκπεξηθνξάο ζε δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο ζπλήζσο 

εθπίπηνπλ ζε ιάζε θαη δπζθνιεύνληαη ζηελ αληαπόθξηζε ζε κία θαηάζηαζε ε νπνία 

έρεη αιιάμεη νκαιά κε ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ. Παξά ηελ πξνζπάζεηα θαη επηζπκία ησλ 

παηδηώλ απηώλ λα είλαη επγεληθά θαη ηππηθά, αδπλαηνύλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο ζθέςεηο 

θαη ηα αηζζήκαηα ησλ άιισλ αλζξώπσλ (Wing, 2000). 

Ζ νκαδνπνίεζε απηή δελ είλαη άθακπηε θαη δελ απνηειεί παλάθεηα γηα ηελ 

έληαμε ηνπ παηδηνύ απζηεξά ζε κία θαηεγνξία, θαζώο κε ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ 

νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά κπνξεί λα εμαζζελήζνπλ ή λα αιιάμνπλ δίλνληαο πιένλ ηελ 

αίζζεζε πσο ην άηνκν πξνζνκνηάδεη πεξηζζόηεξν ζε κία από ηηο άιιεο νκάδεο. Παξά 

ηελ έληαμε ησλ παηδηώλ ζε δηάθνξεο νκάδεο κε βάζε ην ζύλνιν ησλ ζπκπεξηθνξώλ θαη 

ειιεηκκάησλ πνπ εθδειώλνπλ ππάξρνπλ νξηζκέλα βαζηθά ζηνηρεία ηα νπνία είλαη 

θνηλά ζε όια ηα παηδηά κε απηηζκό. Αξρηθά, αδπλαηνύλ λα θξαηήζνπλ ζπγθεληξσκέλε 

ηελ πξνζνρή ηνπο, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε βιεκκαηηθή επαθή θαη ηε ζηάζε ηνπ 

ζώκαηνο γηα λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ηνπο γύξσ ηνπο, γεγνλόο πνπ έρεη σο απνηέιεζκα 

ηελ ειιεηκκαηηθή θνηλσληθή ζπλδηαιιαγή (Mesibov, Adams & Klinger, 1997). Έπεηηα, 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιία ζηε κίκεζε θηλήζεσλ θαη ζπκπεξηθνξώλ, ε νπνία απνηειεί 

ηε βάζε γηα ηελ πηνζέηεζε επηπξόζζεησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ. Σέινο, αδπλαηνύλ λα 

θαηαλνήζνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπο θαη λα εθδειώζνπλ 

απζόξκεηε ζπκπεξηθνξά κνηξάζκαηνο (Wing, 1998). 

            1.2.2. Γπζθνιία ζηελ επηθνηλσλία 

Σα πξνβιήκαηα ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε εκθαλίδνληαη κε ηαπηόρξνλεο 

δπζθνιίεο ζηελ θνηλσληθή επηθνηλσλία (ιεθηηθή θαη κε-ιεθηηθή). Αλεμάξηεηα από ην 

επίπεδν ιεηηνπξγηθόηεηαο, όια ηα παηδηά θαη νη ελήιηθεο κε απηηζηηθέο δηαηαξαρέο 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ επηθνηλσλία. Ζ γιώζζα ηνπο (δειαδή ε γξακκαηηθή, ην 
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ιεμηιόγην, ε ζεκαζηνινγία) δελ είλαη απαξαίηεηα ειιεηκκαηηθά. Σν βαζηθό πξόβιεκα, 

βξίζθεηαη ζηνλ ηξόπν πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηελ γιώζζα πνπ δηαζέηνπλ (πξαγκαηνινγία) 

(Φξαλζίο, 2007). 

      Πξνβιήκαηα ζηε Υξήζε ηνπ ιόγνπ είλαη:  

 Τπάξρεη ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ ιόγνπ ζηα παηδηά ηνπ 

απηηζηηθνύ θάζκαηνο κε 1 ζηα 4 ή 5 παηδηά λα κελ θαηαθέξλνπλ λα κηιήζνπλ πνηέ. 

 ε ζρέζε κε άιιεο δηαηαξαρέο όπσο γηα παξάδεηγκα ε θώθσζε όπνπ γίλεηαη 

αληηζηάζκηζε ηεο αδπλακίαο ρξήζεο ηεο γιώζζαο θαζώο εθκεηαιιεύνληαη άιια 

κέζα πνπ δηαζέηνπλ όπσο ρεηξνλνκίεο ή κίκεζε, ηα παηδηά κε απηηζκό πζηεξνύλ θαη 

ζε απηέο ηηο δεμηόηεηεο. 

 πλήζσο ρξεζηκνπνηνύλ ιέμεηο πνπ εθθξάδνπλ άιινη, επαλαιακβάλνληάο ηεο ρσξίο 

λα ηηο έρνπλ θαηαλνήζεη ζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο δίρσο λόεκα (άκεζε ερνιαιία). 

Δπηπιένλ, είλαη πηζαλό λα επαλαιάβνπλ ιέμεηο ή θξάζεηο πνπ αθνύζηεθαλ ζην 

παξειζόλ (θαζπζηεξεκέλε/ έκκεζε ερνιαιία). 

 Δίλαη επίζεο δπλαηό λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θξάζεηο ζηε ζσζηή πεξίζηαζε, όκσο κε 

αθαηάιιειν ηξόπν. Γηα παξάδεηγκα έλα παηδί κπνξεί λα αληηζηξέςεη αλησλπκίεο, 

ιέγνληαο «Θέιεηο λα πηεηο;» σο αίηεζε, γηα λα δεηήζεη λα πηεη ην ίδην. Σν ίδην 

κπνξεί λα ζπκβεί θαη κε ηηο ιέμεηο. Δπί παξαδείγκαηη είλαη πηζαλό λα ζπγρέεη ιέμεηο 

όπσο κακά/ κπακπάο, αλνηρηό/ θιεηζηό θ.α. 

 Μπνξεί λα παξαηεξεζεί έλα παηδί ζην θάζκα ηνπ απηηζκνύ λα κηιάεη πνιύ θαη 

επαλαιακβάλεη εξσηήζεηο θαη ν ιόγνο ηνπ λα αθνύγεηαη επίζεκνο θαη ζρνιαζηηθόο, 

ζαλ λα κηιάεη ελήιηθαο. 

 Γε δύλαηαη λα αξρίζεη ή λα δηαηεξήζεη κηα ζπδήηεζε, αλ ν ζπλνκηιεηήο δε 

κεξηκλήζεη γη απηό. 

 Δίλαη άμην πξνζνρήο ην γεγνλόο όηη δελ θάλεη «ζπδήηεζε» θαη ν ιόγνο ηνπ είλαη 

κνλόπιεπξνο, κηιώληαο κόλν γηα ηα ελδηαθέξνληά ηνπ. Δλδέρεηαη λα αιιάμεη 

απόηνκα ζέκα ή λα πεη άζρεηα πξάγκαηα, ρσξίο λα επηδηώθεη λα δηαζθαιίζεη ηελ 

θαηαλόεζε ηνπ ζπλνκηιεηή. 

 Δπηδηώθεη λα αθνύζεη ή λα πεη ζπγθεθξηκέλεο θξάζεηο (ιεθηηθέο ηειεηνπξγίεο). 

Φηηάρλεη δηθέο ηνπ ιέμεηο (λενινγηζκνί) ή ρξεζηκνπνηεί ην ιόγν κε ηδηαίηεξν ηξόπν 

(ηδηνζπγθξαζηαθόο ιόγνο). 

Αληίζηνηρα πξνβιήκαηα παξαηεξνύληαη θαη ζηελ Καηαλόεζε ηνπ ιόγνπ: 

 Αδπλαηεί λα θαηαλνήζεη ην ιόγν θαη δελ απνθξίλεηαη όηαλ ηνπ απεπζύλεηαη. 

 Γύλαηαη λα θαηαλνήζεη νλόκαηα γλσζηώλ αληηθεηκέλσλ ή απιώλ νδεγηώλ όηαλ 

απηέο ιακβάλνπλ ρώξα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην. 
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 πρλά ε θαηαλόεζε είλαη θπξηνιεθηηθή, ρσξίο λα γίλνληαη αληηιεπηά ην θξπκκέλν 

λόεκα, ε κεηαθνξά, ε παξνκνίσζε, ε εηξσλεία. Γηα παξάδεηγκα. ζηελ παξάθιεζε 

«κπνξείο λα αλνίμεηο ηελ πόξηα;» απαληνύλ «Ναη» ρσξίο λα θάλνπλ πξνζπάζεηα λα 

θηλεζνύλ πξνο ηελ πόξηα. 

      Σέινο, ππάξρνπλ δπζθνιίεο ζηε Με-ιεθηηθή επηθνηλσλία: 

 Ζ πξνζσδία ελδέρεηαη λα είλαη κνλόηνλε, κεραληθή (ζαλ ξνκπόη) ή αθαηάιιειε.  

 Ζ έληαζε ηεο θσλήο θπκαίλεηαη από πνιύ δπλαηή ζε πνιύ αζζελή. 

 Δλώ κπνξεί κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ λα αλαπηύμεη απιέο ρεηξνλνκίεο, ι.ρ. 

θνύλεκα θεθαιηνύ γηα ζεηηθή ή αξλεηηθή έλδεημε, ε θαηαλόεζε θαη ε ρξήζε 

πεξηζζόηεξν πεξίπινθσλ ρεηξνλνκηώλ (πεξηγξαθηθώλ, εκθαηηθώλ 

ζπλαηζζεκαηηθώλ) είλαη κεησκέλε. 

 Ζ πνηθηιία εθθξάζεσλ ηνπ πξνζώπνπ (θαη αληίζηνηρα ε αλαγλώξηζε ζηνπο άιινπο) 

είλαη πεξηνξηζκέλε. πρλά νη εθθξάζεηο απηέο, όηαλ ππάξρνπλ, δελ απεπζύλνληαη 

πξνο ηνλ άιινλ (Φξαλζίο, 2007, ζ.8). 

πλνςίδνληαο, ηα πξνβιήκαηα ζηελ επηθνηλσλία, δειαδή ζηελ έθθξαζε θαη 

θαηαλόεζε ηνπ ιόγνπ, είλαη απηά πνπ πξνκελύνπλ ηε δηαηαξαρή θαη ππνςηάδνπλ ηνπο 

γνλείο, νδεγώληαο ηνπο ζηε γλώκε ησλ εηδηθώλ (Howlin, 1998). Πνιιά παηδηά κε 

απηηζκό κπνξεί λα κελ θαηαθέξνπλ λα κηιήζνπλ πνηέ ζηε δσή ηνπο, ελώ εθείλα πνπ 

επηηπγράλνπλ έζησ θαη κεηαγελέζηεξα, πηνζεηνύλ έλα ηδηόξξπζκν ηξόπν επηθνηλσλίαο 

(Γθνλέια, 2006). Ζ ερνιαιία είλαη ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ιόγνπ ηνπο θαζώο ζπλεζίδνπλ 

λα επαλαιακβάλνπλ ιέμεηο ή θξάζεηο πνπ αθνύλ είηε εθείλε ηε ζηηγκή, είηε είραλ 

αθνύζεη ζηα παξειζόλ, ρσξίο λα θαηαλννύλ ην πιήξεο λόεκα απηνύ πνπ εθθέξνπλ 

(Κακπνπξνπνύινπ & Παπαλησλίνπ, 2003). Σν ζεκαληηθόηεξν ζεκείν ζην νπνίν 

πζηεξνύλ είλαη ε επίδεημε ελδηαθέξνληνο γηα λα ιεγόκελα ηνπ ζπλνκηιεηή θαη ε 

αδπλακία θαηαλόεζεο θαη απνδνρήο ηεο πξνζέγγηζεο ησλ άιισλ.  

Ζ αληθαλόηεηα λα θαηαλνήζνπλ ηηο κεηαθνξέο ηνπ ιόγνπ θαη ηηο ιεπηέο 

απνρξώζεηο δηαθνξεηηθώλ πεξηζηάζεσλ απνηεινύλ ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ 

παηδηώλ απηώλ. Ζ έιιεηςε απηή κε ηελ επηπξόζζεηε κεησκέλε ηνπο ηθαλόηεηα λα 

θαηαλννύλ ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζώπνπ θαη ηηο ρεηξνλνκίεο, νη νπνίεο αλ ζπλδπαζηνύλ 

κε ηα ιεγόκελα δηεπθνιύλνπλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ εθθεξόκελνπ κελύκαηνο, 

δπζρεξαίλεη πεξηζζόηεξν ηελ επηθνηλσλία κε ηνλ πεξίγπξν (Γθνλέια, 2006). Σα παηδηά 

κε απηηζκό ζρεδόλ πνηέ δελ ζπληαηξηάδνπλ απηά πνπ ιέλε κε ηηο θηλήζεηο ηνπο θαη ε 

θσλή ηνπο δελ αληηθαηνπηξίδεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε θαζώο ν ιόγνο ηνπο 

είλαη κνλόηνλνο θαη ε θσλή ηνπο ηζηξηρηή (Κακπνπξνπνύινπ & Παπαλησλίνπ, 2003). 

Σέινο, δελ επηδηώθνπλ λα μεθηλήζνπλ ή λα δηαηεξήζνπλ κία ζπδήηεζε θαζώο ζπλήζσο 
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κνλνινγνύλ γηα πξάγκαηα πνπ ηα ελδηαθέξνπλ. ηαλ ηειεηώζνπλ απηό πνπ έρνπλ λα 

πνπλ δε θξνληίδνπλ λα θάλνπλ κία εξώηεζε ζην ζπλνκηιεηή ηνπο θαη είλαη πηζαλό λα 

παξεκβάινπλ άζρεηα πξάγκαηα ζηελ θνπβέληα ή λα απνκαθξπλζνύλ κελ επηζπκώληαο 

λα ζπλερίζνπλ ηε δηαδηθαζία (Βνγηλδξνύθαο, 2005). 

            1.2.3. Φαληαζία θαη Πεξηνξηζκέλα, Δπαλαιεπηηθά Δλδηαθέξνληα θαη  

Γξαζηεξηόηεηεο. 

ηα ειιείκκαηα ζηε Φαληαζία θαη ην Παηρλίδη πεξηιακβάλνληαη ε έιιεηςε 

πνηθηιόκνξθνπ, απζόξκεηνπ ππνθξηηηθνύ παηρληδηνύ κε παίμηκν ξόισλ ή θνηλσληθή 

κίκεζε, αλάινγα κε ην αλαπηπμηαθό επίπεδν ηνπ παηδηνύ (Φξαλζίο, 2007). Σν παηρλίδη 

θαηέρεη εμέρνληα ξόιν ζηελ πξναγσγή ηεο επηθνηλσλίαο θαζώο απνηειεί αθξνγσληαίν 

ιίζν ζηνλ νπνίν ζηεξίδεηαη αξρηθά γηα ηελ αλάπηπμε όιν θαη πην πεξίπινθσλ 

δεμηνηήησλ. Σα παηδηά κε απηηζηηθέο δηαηαξαρέο δελ αλαπηύζζνπλ ζπκβνιηθό παηρλίδη 

θαη δξαζηεξηόηεηεο κε θαληαζηηθό ζηνηρείν κε ηνλ ίδην ηξόπν όπσο ηα άιια: 

 Υξεζηκνπνηνύλ ηα παηρλίδηα θαη άιια αληηθείκελα κόλν θαη κόλν γηα λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ζσκαηηθέο αηζζήζεηο ή ηα παηρλίδηα-κηληαηνύξεο γηα ηνπο πξνθαλείο 

ηνπο ζθνπνύο. Γηα παξάδεηγκα, λα ηζνπιήζεη ην ηξαηλάθη θαηά κήθνο ησλ ξαγώλ ή 

λα ζθνππίζεη κε παηδηθή ζθνύπα. 

 Δπαλαιακβάλνπλ ηελ ίδηα δξαζηεξηόηεηα (ή ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ) μαλά θαη μαλά 

κ’ έλα παηρλίδη. 

 Τπνδύνληαη έλα ραξαθηήξα (ι.ρ. από ηελ ηειεόξαζε ή ην video ή ηα άιια επνπηηθά 

κέζα) κε πεξηνξηζκέλν, επαλαιακβαλόκελν ηξόπν. Πξνηηκνύλ όπσο έρεη ηνληζηεί 

«λα ην δνπλ», παξά «λα ην ππνδύνληαη». 

 Απνιακβάλνπλ ηα θηλνύκελα ζρέδηα ή ηηο εθπνκπέο κε εξσηήζεηο. 

 Σνπο αξέζεη λα αθνύλ ηελ ίδηα ηζηνξία (ή λα βιέπνπλ ην ίδην video) μαλά θαη μαλά. 

 Καη πξνηηκνύλ λα παίδνπλ κόλα ηνπο (Frith, 1996 ). 

Οη ζπκπεξηθνξέο απηέο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηα παηδηά κε απηηζκό λα 

εκθαλίδνπλ έλαλ άθακπην ηξόπν ζθέςεο θαη λα παξνπζηάδνπλ πεξηνξηζκέλα, 

επαλαιεπηηθά ελδηαθέξνληα θαη δξαζηεξηόηεηεο. Ξεθηλώληαο κε ηηο απιέο 

επαλαιακβαλόκελεο δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο παξαηεξνύληαη ζε παηδηά κηθξόηεξεο 

ειηθίαο αιιά κπνξνύλ λα δηαξθέζνπλ θαζόιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ησλ αηόκσλ 

πεξηιακβάλνληαη επαλαιακβαλόκελα αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα (Militerni, Bravaccio, 

Falco, Fico & Palermo, 2002). Σα παηδηά κε απηηζκό ζπλήζσο ζπλαξπάδνληαη από 

ιακπεξά αληηθείκελα, ηα νπνία θαζειώλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο. Πεξηεξγάδνληαη ην ίδην 

αληηθείκελν από δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο, ελώ απνιακβάλνπλ λα αλαβνζβήλνπλ ην 
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θσο αξθεηέο θνξέο θαη λα πεξηζηξέθνληαη γύξσ από ηνλ εαπηό ηνπο. πλαξπάδνληαη 

από ηηο γξήγνξεο θηλήζεηο θακσκέλεο κε ηα ρέξηα ηνπο ή ηελ ηνπνζέηεζε αληηθεηκέλσλ 

θνληά ζην πξόζσπν, πξάμεηο ηηο νπνίεο κπνξεί λα επαλαιακβάλνπλ μαλά θαη μαλά 

ρσξίο ζηακαηεκό (Wing. 2000). 

πλερίδνληαο κε ηηο πεξίπινθεο ξνπηίλεο αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη ζηα άηνκα κε 

απηηζκό αξέζεη λα ηεξνύλ ζπγθεθξηκέλεο αθνινπζίεο πξάμεσλ ζαλ ηειεηνπξγία ζε 

δηάθνξεο πεξηζηάζεηο (Carcani-Rathwell, Rabe-Hasketh & Santosh, 2006). Σέηνηεο 

ξνπηίλεο κπνξεί λα δεκηνπξγεζνύλ από ηα ίδηα ή λα απνηππώζνπλ ηε ζεηξά εθηέιεζεο 

κηαο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο ε νπνία μεθίλεζε ζην παξειζόλ από ηνπο γνλείο θη 

κεηέπεηηα λα ηελ αθνινπζνύλ απαξέγθιηηα. Μάιηζηα αλ ε αθνινπζία απηή αιιάμεη 

θάπνηα ζηηγκή ηνπο πξνθαιεί ηέηνηα έληαζε θαη έθξεμε ζπκνύ πνπ δε ζηακαηά παξά 

κόλν αλ απνθαηαζηαζεί ε ηάμε (Wing, 2000). Ζ πξνζθόιιεζε ζε ζπγθεθξηκέλα 

αληηθείκελα είλαη ζύλεζεο θαηλόκελν ζηα παηδηά απηά θαη είλαη ηόζν έληνλε πνπ 

αξλνύληαη λα ηα απνρσξηζηνύλ. Αλαπηύζζνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα 

ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ην νπνίν δελ είλαη κελ θαθό αιιά όηαλ ε έληαζή ηνπο απμεζεί 

θάλνληάο ηα λα αζρνινύληαη θαη λα ελδηαθέξνληαη κόλν γη απηνύο, θαζίζηαηαη 

παζνινγηθό, δηόηη δελ επηηξέπεη ηελ ελαζρόιεζε κε άιινπο εμίζνπ ζεκαληηθνύο ηνκείο. 

Ζ παζνινγηθόηεηα κπνξεί λα παξαηεξεζεί σο πξνο ηελ εζηία ηνπ ελδηαθέξνληνο, 

δειαδή, ελδέρεηαη λα αλαπηύμνπλ ππεξβνιηθό δήιν γηα έλα αληηθείκελν θαη λα 

αζρνινύληαη ζπλέρεηα κε απηό παξαηεξώληαο ην θαη ζπιιέγνληαο πιήζνο ζρεηηθώλ 

πιεξνθνξηώλ (Φξαλζίο, 2007). 

Σέινο, σο πξνο ηηο επαλαιακβαλόκελεο ή παζνινγηθέο θηλήζεηο αλαθέξεηαη όηη 

νη πιένλ ραξαθηεξηζηηθέο είλαη νη αιιεπάιιειεο εμαθνινπζεηηθέο ζηεξεόηππεο 

θηλήζεηο ησλ άθξσλ, όπσο νη πηεξπγηζκνί (flapping), νη νπνίεο κπνξεί λα 

αθνινπζνύληαη από παξάιιειε θίλεζε θαη άιισλ κεξώλ ηνπ ζώκαηνο όπσο ηνπ 

θεθαιηνύ. Μπνξεί δειαδή λα ζηέθεηαη ζην έλα πόδη, λα ρνξνπεδάεη κηα ζην έλα θαη κηα 

ζην άιιν πόδη, λα θηλεί αιιεπάιιεια κέξε ηνπ ζώκαηνο ή λα εθδειώλεη ζπλδπαζκό 

ζπκπεξηθνξώλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη νη αλσηέξσ ζπκπεξηθνξέο γίλνληαη 

πεξηζζόηεξν θαλεξέο όηαλ αιιάδεη ε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε, δειαδή είλαη 

ελζνπζηαζκέλα, ηαξαγκέλα ή ζπκσκέλα ή θνηηνύλ θάηη πνπ ηνπο έρεη απνξξνθήζεη ηελ 

πξνζνρή (Wing, 2000). Οξηζκέλα άηνκα επηδεηθλύνπλ ηδηνξξπζκίεο ζην βάδηζκα θαη 

ζηε ζηάζε ηνπ ζώκαηνο. Σν πην ζπλεζηζκέλν ραξαθηεξηζηηθό είλαη ην πεξπάηεκα ζηηο 

κύηεο ησλ δαρηύισλ (tip toeing- δαρηπινβαζία). πλεζίδνπλ αθόκε λα ηξέρνπλ κε έλα 

ηδηόκνξθν ηξόπν, ξίρλνληαο ην βάξνο ηνπ ζώκαηνο πξνο ηα κπξνζηά ή εθηείλνληαο ηα 

ρέξηα θαη ηα δάρηπια ηα νπνία κπνξεί λα ιάβνπλ πεξίεξγεο ζέζεηο. Γπζθνιεύνληαη λα 
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κηκεζνύλ ηηο θηλήζεηο ησλ άιισλ θη αθόκα θαη αλ ηα θαηαθέξνπλ απηό ζπκβαίλεη κε 

ηνλ ηαπηόρξνλν απνθιεηζκό ηεο θαηαλόεζεο ηεο ζεκαζίαο ησλ κηκνύκελσλ ελεξγεηώλ 

(ερνπξαμία). Οξηζκέλα άηνκα εκθαλίδνπλ κνξθέο απηνηξαπκαηηζκνύ όηαλ βηώλνπλ 

καηαίσζε, άγρνο ή ζπκό. Ζ ζπκπεξηθνξέο απηέο κπνξνύλ λα πάξνπλ δηάθνξεο κνξθέο 

όπσο γξαηζνύληζκα, δάγθσκα αθόκα θαη ρηύπεκα ηνπ θεθαιηνύ. ε ηέηνηεο 

θαηαζηάζεηο δελ είλαη ζπάληα ε ιεθηηθή ή ζσκαηηθή επηζεηηθόηεηα πξνο ηνπο γύξσ 

ηνπο νη νπνίνη κπνξεί λα κελ έρνπλ θαηαλνήζεη όηη έλα δεδνκέλν ζπκβάλ είλαη δπλαηόλ 

λα ηνπο πξνθάιεζε ηέηνηα ζπλαηζζήκαηα (Φξαλζίο. 2007). 

Δλ θαηαθιείδη, νη επαλαιακβαλόκελεο δξαζηεξηόηεηεο απνηεινύλ κία δηέμνδν 

γηα ην παηδί κε απηηζκό ην νπνίν δε δύλαηαη λα επραξηζηεζεί δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

απαηηνύλ δεκηνπξγηθή ζθέςε, αιιειεπίδξαζε κε άιινπο αλζξώπνπο θαη άιιεο 

πεξίπινθεο γηα εθείλνλ δηεξγαζίεο νη νπνίεο ηνλ αγρώλνπλ. Με ηνλ ηξόπν απηό 

απνκνλώλεηαη ζε έλα αζθαιέο θαη πξνβιέςηκν γη’ απηό πεξηβάιινλ (Φξαλζίο, 2007). 

1.3. Δπηπξόζζεηα ραξαθηεξηζηηθά-ζπκπηώκαηα ηνπ απηηζκνύ 

            1.3.1. Νεζίδεο δεμηνηήησλ 

Πέξα από απηά ηα βαζηθά γλσξίζκαηα ηα παηδηά κε απηηζκό εκθαλίδνπλ ζε 

κεγαιύηεξν ή κηθξόηεξν βαζκό νκνηόηεηα σο πξνο δεπηεξεύνληα θαη όρη πάληα 

θαζνιηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλδξόκνπ. Έλα από απηά είλαη ε ηάζε ηνπο λα 

πξνπνξεύνληαη από ην γεληθό δείθηε λνεκνζύλεο ζηε κνπζηθή θαη ηε δσγξαθηθή 

(Happe, 1998). Μπνξεί λα επηδεηθλύνπλ εμέρνπζα επίδνζε ζηνπο παξαπάλσ ηνκείο 

ρσξίο λα έρνπλ απαξαίηεηα δερηεί δηδαρή. Δπηπιένλ, κπνξεί λα δηαζέηνπλ αλεπηπγκέλεο 

ηθαλόηεηεο ζε ηνκείο όπσο νη ππνινγηζκνί, ε απνκλεκόλεπζε πιεξνθνξηώλ, ε 

ζπλαξκνιόγεζε θαηαζθεπώλ θαη ε ρξήζε ππνινγηζηώλ. Οη ηνκείο απηνί ιακβάλνπλ 

ζαθή ζέζε ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή απνηειώληαο αγαπεκέλεο ξνπηίλεο ησλ παηδηώλ.  

            1.3.2. Αηζζεηεξηαθέο ηδηαηηεξόηεηεο 

Ζ αηζζεηεξηαθέο ηδηαηηεξόηεηεο απνηεινύλ έλα ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ηνπ 

απηηζκνύ. Σα άηνκα απηά ζπλήζσο ππεξ-αληηδξνύλ ή ππν-αληηδξνύλ ζε αηζζεηεξηαθά 

εξεζίζκαηα, δειαδή αληηιακβάλνληαη ηηο ζπλήζεηο αηζζεηεξηαθέο εκπεηξίεο ή αξθεηά 

έληνλα ή πην ππνηνληθά (Φξαλζίο, 2007). Οη απξόζκελνη ήρνη όπσο ή ζπλερείο όπσο ε 

ειεθηξηθή ζθνύπα ή ην ζεζνπάξ κπνξεί λα ηνπο πξνθαιέζνπλ ππεξβνιηθή έληαζε. Σν 

ίδην κπνξεί λα ζπκβεί θαηά ηελ παξνπζία ηνπ παηδηνύ ζε πνιπζύρλαζηνπο ρώξνπο όπνπ 

ππάξρνπλ πνιιαπιέο πεγέο ήρνπ πνπ ηνπ πξνθαινύλ ηδηαίηεξε ζύγρπζε. ε ηέηνηεο 

θαηαζηάζεηο απηό πνπ παξαηεξείηαη είλαη ην παηδί λα «θιίλεηαη ζηνλ εαπηό ηνπ» 
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βάδνληαο ηα ρέξηα ηνπ ζηα απηηά ηνπ, κνπξκνπξίδνληαο ή ζηγνηξαγνπδώληαο. Με ην 

πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ ε ππεξεπαηζζεζία ζηνπο ήρνπο ηείλεη λα κεηώλεηαη. 

Πέξα από ηνπο ήρνπο ππεξεπαηζζεζία εκθαλίδεηαη θαη ζε απηηθά εξεζίζκαηα 

αλάινγα δειαδή κε ηελ αίζζεζε θαη ηελ πνηόηεηα ηεο αθήο ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ 

ζώκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα κελ αλέρνληαη όια ηα ξνύρα εμαηηίαο ηεο έληαζεο 

πνπ ηνπο πξνθαιεί ε πθή ηνπο ζην ζώκα ηνπο. Οη αηζζήζεηο ησλ παηδηώλ 

ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηζζόηεξν γηα ηελ εμεξεύλεζε ηνπ θόζκνπ γη’ απηό νξηζκέλεο 

θνξέο εθδειώλνληαη ζπκπεξηθνξέο όπσο ην μύζηκό ησλ επηθαλεηώλ, ην δάγθσκα, ην 

άγγηγκα θαη ην γιείςηκν αλζξώπσλ θαη αληηθεηκέλσλ. Τπεξεπαηζζεζία παξνπζηάδεηαη 

θαη ζηελ πθή ηνπ θαγεηνύ γη απηό θαη δείρλνπλ ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζε ζπγθεθξηκέλα 

θαγεηά θαη απνθεύγνπλ λα αλαθαηεύνπλ δηάθνξεο ηξνθέο κεηαμύ ηνπο (Φξαλζίο, 2007; 

Wing, 2000).  

Καη ε όξαζε όπσο όιεο νη αηζζήζεηο ησλ αηόκσλ απηώλ παξνπζηάδεη 

επαηζζεζία. Σν παηδί κε απηηζκό είλαη δπλαηό λα παξαηεξεί γπαιηζηεξά πξάγκαηα θαη 

λα ηα επεμεξγάδεηαη ππό δηαθνξεηηθέο γσλίεο, λα πεξλάεη ώξεο θνηηώληαο πξάγκαηα 

πνπ ζηξηθνγπξίδνπλ, ζηξηθνγπξίδνληαο θη εθείλν καδί. Παξάιιεια, κπνξεί 

ελζνπζηάδεηαη από νπηηθά εξεζίζκαηα όπσο ην θσο κέζα από ηα ζηόξηα ή λα θηλεί 

αληηθείκελα γξήγνξα ζην ύςνο ησλ καηηώλ ηνπ. Δπηπξόζζεηα, νξηζκέλεο νζκέο 

κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ππεξδηεγεξηηθά γηα ηα παηδηά απηά. Σέινο, είλαη πηζαλό λα 

παξνπζηάδνπλ αδηαθνξία ζηε δέζηε, ζην θξύν ή ζηνλ πόλν. Δπίπεδα πόλνπ πνπ γηα 

άιινπο είλαη αθόξεηα γηα ηα παηδηά απηά κπνξεί λα είλαη ππνθεξηά δπζρεξαίλνληαο ην 

έξγν ηεο δηδαρήο ηεο απνθπγήο επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ. Δλ θαηαθιείδη, αμίδεη λα 

αλαθεξζεί ε πηζαλόηεηα εκθάληζεο πεξηνδηθώλ ή ρξόλησλ θνβηώλ γηα αθίλδπλα 

πξάγκαηα, αληηθείκελα, έλλνηεο αθόκα θαη ρξώκαηα (Φξαλζίο, 2007). 

            1.3.3. Γλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά  

Σα γλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηόκσλ κε απηηζκό πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ζνβαξά ππόςε, δηόηη θαηαδεηθλύνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν καζαίλνπλ θαη ηηο πεξηνρέο 

ζηηο νπνίεο πζηεξνύλ. Πάλσ ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη γηα ηελ 

αληίιεςε, ηελ πξνζνρή, ηε κλήκε, ηε ζθέςε θαη ηα θίλεηξα ησλ αηόκσλ κε απηηζκό 

πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη ε δηδαζθαιία ησλ παηδηώλ κε ζηόρν όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξα 

νθέιε. Γεδνκέλνπ όηη ζην θάζκα ηνπ απηηζκνύ ππάξρεη κεγάιε αλνκνηνγέλεηα ζηηο 

γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο, παξνπζηάδεηαη πνηθηινκνξθία ζηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ θάζε παηδηνύ (Jordan & Powell, 2000). 
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Ζ νπηηθή αληίιεςε ησλ παηδηώλ κε απηηζκό είλαη ζε πςειά επίπεδα παξόιν πνπ 

απνθεύγνπλ ηε βιεκκαηηθή επαθή. Απνηππώλνπλ θσηνγξαθηθά ηελ εηθόλα, 

επηδεηώληαο ηε δηαηήξεζε ηεο ζπλνρήο ηνπ πεξηβάιινληόο ηνπο. Δμαηηίαο ηεο 

ηθαλόηεηαο δηάθξηζεο πνπ δηαζέηνπλ είλαη ζε ζέζε λα ηαμηλνκνύλ αληηθείκελα κε 

ηδηαίηεξε επθνιία κε βάζε θάπνην θνηλό ραξαθηεξηζηηθό (Boucher, 2009). Παξόηη 

ζπλήζσο αδπλαηνύλ λα θξαηήζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε κία δξαζηεξηόηεηα γηα αξθεηή 

ώξα, επηθεληξώλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε θάηη πνπ ηα ελδηαθέξεη. πρλά παξαηεξείηαη 

λα εζηηάδνπλ ζηηο ιεπηνκέξεηεο θαη λα ράλνπλ ηελ νπζία εμαηηίαο ηεο επηιεθηηθήο 

πξνζνρήο κε βάζε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο (Boucher, 2009). Σαπηόρξνλα, αδπλαηνύλ λα 

παξαθνινπζήζνπλ κελύκαηα πξνεξρόκελα από δύν νδνύο γεγνλόο πνπ δελ ηνπο 

επηηξέπεη λα ζπληαηξηάμνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ εμαγσγή πην νινθιεξσκέλνπ 

κελύκαηνο, ελώ εκθαλίδνπλ αδπλακία λα πξνζέμνπλ θνηλσληθά εξεζίζκαηα 

εζηηάδνληαο ζε πξόζσπα ή νκηιίεο (Autism Speaks Inc., 2012). 

Ζ δηαδηθαζηηθή κλήκε ζρεηίδεηαη κε ηελ εθκάζεζε λέσλ αιιά θαη κε ηελ 

επεμεξγαζία ησλ ππαξρνπζώλ αληηιεπηηθν-θηλεηηθώλ θαη λνεηηθώλ δεμηνηήησλ. 

Δπίζεο, αθνξά θη άιιεο δηαδηθαζίεο πνπ γίλνληαη αζπλαίζζεηα θαη πνπ πεξηέρνπλ 

θάπνηα κνξθή αιιεινπρηώλ θαη ζπλέρεηαο (Walenski, Tager-Flusberg & Ullman, 2006). 

ηα παηδηά κε απηηζκό νη θηλεηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ βαζίδνληαη ζηε δηαδηθαζηηθή κλήκε 

θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά ειιείκκαηα, ηδηαίηεξα ζε δεμηόηεηεο πνπ 

απαηηνύλ αιιεινπρία πξάμεσλ όπσο ε κίκεζε. Σα ειιείκκαηα ζηελ αλάθιεζε ιέμεσλ 

θαη πιεξνθνξηώλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά κε απηηζκό έρνπλ ηε βάζε ηνπο ζε 

βιάβεο ζηε δηαδηθαζηηθή κλήκε. Ζ δεισηηθή κλήκε ε νπνία αθνξά ηε κάζεζε σο 

καθξνπξόζεζκε δηαδηθαζία, ηηο αλαπαξαζηάζεηο, ηε γλώζε γεγνλόησλ θαη ηηο 

πξνζσπηθέο εκπεηξίεο (δειαδή ζηνηρεία ζεκαζηνινγηθήο θαη επεηζνδηαθήο κλήκεο) δελ 

παξνπζηάδεη πξόβιεκα ζηα παηδηά κε απηηζκό θαη έξρεηαη λα ηζνξξνπήζεη ην έιιεηκκα 

από ηε δηαηαξαγκέλε δηαδηθαζηηθή κλήκε, εμεγώληαο ηηο πςειέο επηδώζεηο ζηνπο 

ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηήλ (Walenski et al., 2006 & 2008).  

Ζ ζθέςε ηνπο ραξαθηεξίδεηαη από αθακςία κε απνηέιεζκα λα ρξεζηκνπνηνύλ 

επίκνλα κία ζηξαηεγηθή γηα λα επηιύζνπλ πξνβιήκαηα, αδπλαηώληαο λα εθαξκόζνπλ 

απηά πνπ δηδάρηεθαλ ζε έλα δηαθνξεηηθό πιαίζην ή λα αλαθαιέζνπλ ηελ επηδησθόκελε 

ζηξαηεγηθή (Γθνλέια, 2006). Δλ θαηαθιείδη, ηα ελδηαθέξνληά ηνπο είλαη κνλόηνλα θαη 

επαλαιακβαλόκελα, ελώ εκθαλίδνπλ δπζθνιία ζηελ θαηαλόεζε ελλνηώλ πνπ απαηηνύλ 

ζπκβνιηθή ζθέςε. Απηόο είλαη θαη ν ιόγνο πνπ παξνπζηάδνπλ ηθαλόηεηεο ζηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε αληηθεηκέλσλ κε βάζε ζπγθεθξηκέλα θαη όρη αθεξεκέλα 
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ραξαθηεξηζηηθά θαη δπζθνιία ζηε γελίθεπζε ησλ καζεκέλσλ δεμηνηήησλ (Ropar & 

Peebles, 2007).  

1.4. Τπνθείκελα ειιείκκαηα 

1) «Θεσξία ηνπ Ννπ» 

Ζ Θεσξία ηνπ Ννπ (Theory of Mind) είλαη ε ηθαλόηεηα ελόο αηόκνπ λα απνδίδεη 

πλεπκαηηθέο θαηαζηάζεηο - πεπνηζήζεηο, πξνζέζεηο, επηζπκίεο ζηνλ εαπηό ηνπ θαη ζηνπο 

άιινπο θαη λα θαηαλνεί όηη νη άιινη έρνπλ πεπνηζήζεηο, πξνζέζεηο θαη επηζπκίεο πνπ 

δηαθέξνπλ από ηε δηθή ηνπ (Astington, Harris & Olson, 1988; Flavell, 2004). Σα 

θπζηνινγηθώο αλαπηπζζόκελα παηδηά κέρξη ηα έμη ηνπο ρξόληα έρνπλ αλαπηύμεη απηό 

πνπ νλνκάδεηαη «Θεσξία ηνπ Ννπ», ε νπνία ηνπο δίλεη ηελ ηθαλόηεηα όρη κόλν λα 

θαηαλνήζνπλ ηα θνηλσληθά γεγνλόηα, αιιά θαη λα δηαθξίλνπλ αλάκεζα ζηε λνεηηθή 

θαηάζηαζε δύν ή πεξηζζόηεξσλ αηόκσλ. Δλ αληηζέζεη, ηα παηδηά κε απηηζκό θαίλεηαη 

πσο δελ θαηέρνπλ ηε ζεσξία ηνπ λνπ. Σν γεγνλόο απηό ηνπο θαζηζηά αλίθαλνπο λα 

ζθέθηνληαη γηα ηδέεο ηόζν δηθέο ηνπο όζν θαη ησλ άιισλ, κε απνηέιεζκα λα πζηεξνύλ 

ζε νξηζκέλεο δεμηόηεηεο όπσο ε θνηλσληθόηεηα, ε επηθνηλσλία θαη ε δεκηνπξγηθή 

θαληαζία (Γθνλέια, 2006). Χζηόζν, ε Θεσξία ηνπ Ννπ αλαπηύζζεηαη ζηα παηδηά κε 

απηηζκό, ρσξίο όκσο λα ιακβάλεη ρώξα ζηελ θξίζηκε πεξίνδν ηεο ηππηθήο αλάπηπμεο, 

εμεγώληαο πνιιέο από ηηο δπζθνιίεο ησλ παηδηώλ κε απηηζκό (Happe, 1994).  

2) Η Αζζεληθή Κεληξηθή πλνρή 

Οη Shah θαη Frith (1983, όπσο αλαθέξεηαη ζην Boucher, 2009) επέδεημαλ όηη ηα παηδηά 

κε απηηζκό θαηέρνπλ ζε πςειό βαζκό ηελ ηθαλόηεηα λα δηαθξίλνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

ιεπηνκέξεηεο κηαο εηθόλαο, νη νπνίεο απνηεινύλ κέξε ελόο επξύηεξνπ ζπλόινπ πνπ 

αλαπαξηζηά έλα αληηθείκελν ή κία ζθελή. Ζ ηθαλόηεηα απηή ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 

αδπλακία ηνπο λα επεμεξγαζηνύλ ηελ εηθόλα νιηζηηθά, αληηθαηνπηξίδεη κία «Αζζεληθή 

Κεληξηθή πλνρή» (weak central coherence). Ζ έλλνηα ηεο ζπλνρήο πξνέξρεηαη από ηελ 

ςπρνινγία θαη θαηαδεηθλύεη ηελ ηθαλόηεηα ησλ αηόκσλ λα αλαδεηνύλ ζεκαζίεο ζηηο 

αηζζεηεξηαθέο εκπεηξίεο. ηα παηδηά κε απηηζκό ε αλώηεξε ηθαλόηεηά ηνπο λα 

επεμεξγάδνληαη ηηο ιεπηνκέξεηεο πεγάδεη από ηελ αδπλακία ηνπο λα ζπλδπάζνπλ ηα 

επηκέξνπο ζπζηαηηθά γηα λα δνπλ ην όιν. Παξά ην γεγνλόο όηη ε ηθαλόηεηα απηή ηα 

θαζηζηά επηδέμηα ζε επηκέξνπο δξαζηεξηόηεηεο όπσο ε αλαγλώξηζε παξόκνησλ 

εηθόλσλ, ε νινθιήξσζε ησλ πάδι, ε απνκλεκόλεπζε ηειεθώλσλ, νξηζκέλεο θνξέο 

απηή ε επηθέληξσζε κπνξεί λα ηα νδεγήζεη θαη ζε αηζζεηεξηαθή ππεξθόξησζε 

(Βoucher, 2009). 
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3) Δθηειεζηηθέο Λεηηνπξγίεο 

Ο όξνο «Δθηειεζηηθέο Λεηηνπξγίεο» πεξηιακβάλεη έλα ζύλνιν γλσζηηθώλ δηεξγαζηώλ 

νη νπνίεο εκπιέθνληαη ζηελ νξγάλσζε θαη ζηνλ έιεγρν ηεο λνεηηθήο θαη θπζηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο (Boucher, 2009). Πεξηιακβάλνπλ ζηξαηεγηθέο δηεξγαζίεο όπσο ε 

δηαηήξεζε, αιιά θαη ε επέιηθηε κεηαβνιή ηεο εζηίαο ηεο πξνζνρήο, ε αλαπαξάζηαζε 

ζηόρσλ, ε αλαζηνιή αθαηάιιεισλ απαληήζεσλ, ε παξάιιειε παξαθνινύζεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο, ε απξόζθνπηε παξακνλή ζε κία δεδνκέλε δξαζηεξηόηεηα θαη ν 

ζρεδηαζκόο αιιεινπρίαο πξάμεσλ (Φξαλζίο, 2007). Οη αλεπάξθεηεο ζηηο Δθηειεζηηθέο 

Λεηηνπξγίεο, παξόιν πνπ δελ αθνξνύλ απνθιεηζηηθά ηε ζπγθεθξηκέλε δηαηαξαρή, 

ζπκβάινπλ ηδηαηηέξσο ζηε δηακόξθσζε ηεο θιηληθήο εηθόλαο. Οη επαλαιακβαλόκελεο 

ζπκπεξηθνξέο θαη ζθέςεηο, απιέο ή ζύλζεηεο, θαζίζηαληαη θαλεξέο ζε όια ηα παηδηά κε 

απηηζκό αιιά ή έξεπλα βξίζθεηαη αθόκε ζε πξνθαηαξθηηθό ζηάδην θαζώο δελ έρεη 

επηθέξεη κέρξη ζηηγκήο αδηάςεπζηα απνηειέζκαηα επί ηνπ ζέκαηνο. 

4) Η ζπγθεθξηκέλε ζθέςε 

Σα άηνκα κε απηηζκό εκθαλίδνπλ, αλεμάξηεηα από ην γλσζηηθό ηνπο επίπεδν, 

ζπγθεθξηκέλε ζθέςε. Απηό ζεκαίλεη όηη αληηκεησπίδνπλ κεγαιύηεξε δπζθνιία λα 

αληηιεθζνύλ ζπκβνιηθέο ή αθεξεκέλεο γισζζηθέο ηδέεο. Μπνξνύλ λα θαηαλνήζνπλ 

ζπγθεθξηκέλα γεγνλόηα θαη πεξηγξαθέο αιιά δελ κπνξνύλ λα ηα ζπζρεηίζνπλ κε άιιεο 

ζπλαθείο πιεξνθνξίεο. Οη ιέμεηο γηα απηνύο ζεκαίλνπλ κόλν έλα πξάγκα, ρσξίο 

επηπξόζζεηα λνήκαηα θαη ππνλννύκελα (Φξαλζίο, 2007). Οη κεηαθνξέο ηνπ ιόγνπ θαη 

ηα ινγνπαίγληα είλαη δπλαηόλ λα ηνπο πξνθαινύλ ζύγρπζε θαη απνξία θαζώο ζηελ 

πξώηε πεξίπησζε δελ κπνξνύλ λα αληηιεθζνύλ ηε ζπκβνιηθή ζεκαζία θαη ζηε δεύηεξε 

ηνπο ιεπηνύο ζπζρεηηζκνύο.  

5) Γπζθνιία γελίθεπζεο 

Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα ειιείκκαηα ησλ παηδηώλ κε απηηζκό ζρεηίδεηαη κε ηε 

δπζθνιία γελίθεπζεο. Σα παηδηά κε απηηζκό δύλαληαη λα κάζνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

ζπκπεξηθνξέο ζε έλα νξηζκέλν πεξηβάιινλ αιιά δηαζέηνπλ κεησκέλε ηθαλόηεηά λα 

εθαξκόδνπλ απηά πνπ καζαίλνπλ ζε κία πεξίζηαζε ζε θάπνηα άιιε ειαθξώο 

δηαθνξνπνηεκέλε (Φξαλζίο, 2007). Δλώ κπνξεί λα κάζνπλ λα εθαξκόδνπλ έλαλ θαλόλα 

ζην πιαίζην ηνπ ζπηηηνύ δελ είλαη βέβαην όηη ζα κπνξέζνπλ λα εθαξκόζνπλ ηνλ ίδην 

θαλόλα ζε έλα άιιν πιαίζην όπσο ην ζρνιηθό.  
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6) Η δηαηήξεζε ηεο νκνηόηεηαο 

Έλα από ηα πιένλ ζεκαληηθόηεξα γλσξίζκαηα ζηνλ απηηζκό είλαη ε εκκνλή γηα 

δηαηήξεζε ηεο νκνηόηεηαο ε νπνία κπνξεί λα πάξεη δηάθνξεο κνξθέο από ηελ έλδπζε 

κε ηα ίδηα ξνύρα θαζεκεξηλά έσο θαη ηελ πηζηή δηαηήξεζε ηεο ζεηξάο εθηέιεζεο 

δηάθνξσλ γεγνλόησλ (Happe, 1998). Γεδνκέλνπ όηη ηόζν ε αληίιεςε όζν θαη ε 

θαηαλόεζε απνηειεί κηα πεξίπινθε δηαδηθαζία γηα ηα παηδηά κε απηηζκό, γίλεηαη 

θαηαλνεηό όηη πξνζπαζνύλ λα δηαηεξήζνπλ κία ζεηξά ζην πεξηβάιινλ ηνπο. Με απηόλ 

ηνλ ηξόπν δεκηνπξγνύλ έλα πξνβιέςηκν πεξηβάιινλ ζην νπνίν αηζζάλνληαη αζθάιεηα, 

αληηζηαζκίδνληαο ηελ έληαζε από έλα ζπλερώο κεηαβαιιόκελν θόζκν πνπ δε δύλαληαη 

λα θαηαλνήζνπλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΡΟΜΠΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΡΩΓΗ 

2.1. Ρνκπνηηθή Κνηλσληθήο Αξσγήο 

            2.1.1. Οξηζκόο 

Ζ εθαξκνγή ηεο Κνηλσληθήο Ρνκπνηηθήο (AR- Assistive Robotics) έρεη ηε 

βάζε ηεο ζηε ρξήζε ξνκπόη, ηα νπνία βνεζνύλ ηνπο αλζξώπνπο κε ζσκαηηθέο 

αλαπεξίεο δηακέζνπ ηεο ζσκαηηθήο αιιειεπίδξαζεο (Feil-Seifer & Matarić, 2005). 

ηνλ ηνκέα απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη ξνκπόη πνπ βνεζνύλ ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ 

αζζελώλ, ξνκπόη γηα ηελ ελίζρπζε αηόκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε αλαπεξηθό ακαμίδην, 

ξνκπόη ζπλνδνί, ρεηξνθίλεηνη βξαρίνλεο γηα άηνκα κε αλαπεξία ζηα άθξα, 

εθπαηδεπηηθά ξνκπόη θαη γεληθά όια εθείλα ηα ξνκπόη ηα νπνία παξέρνπλ βνήζεηα ζε 

αλζξώπνπο πνπ ην έρνπλ αλάγθε. Ζ Τπνζηεξηθηηθή Ρνκπνηηθή (SIR- Socially 

Interactive Robotics) εκπεξηέρεη ξνκπόη ηα νπνία παξέρνπλ θάπνηνπ είδνπο 

αιιειεπίδξαζε κε ην ρξήζηε θαη θαηεγνξηνπνηνύληαη αλάινγα κε ην είδνο ηεο ζε 

ξνκπόη ηα νπνία αιιειεπηδξνύλ κε ηνπο αλζξώπνπο δηακέζνπ ησλ ρεηξνλνκηώλ, ησλ 

εθθξάζεσλ, ηνπ ιόγνπ θαη άιισλ κέζσλ.  

Ζ Κνηλσληθά Τπνζηεξηθηηθή Ρνκπνηηθή (SAR- Socially Assistive Robotics) 

είλαη ν ζπλδπαζκόο ηεο Κνηλσληθήο (AR) θαη ηεο Τπνζηεξηθηηθήο Ρνκπνηηθήο (SIR). 

Σν θνηλό ζηνηρείν κε ηελ πξώηε είλαη ε παξνρή βνήζεηαο ζε ρξήζηεο πνπ ηελ έρνπλ 

αλάγθε αιιά δηαθνξνπνηείηαη ζην όηη ε βνήζεηα παξέρεηαη κέζσ ηεο θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο. Ο θνηλόο πξνζαλαηνιηζκόο κε ηε δεύηεξε είλαη ε έκθαζε ζηελ 

αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζην ξνκπόη θαη ζην ρξήζηε. Ζ δηαθνξνπνίεζε έγθεηηαη ζηε 

ρξήζε ξνκπόη ηα νπνία κέζσ ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο ρξήζηεο 

ζηνρεύνπλ λα ηνπο βνεζήζνπλ ώζηε ν θαζέλαο λα εκθαλίζεη πξόνδν ζηνλ ηνκέα πνπ 

πζηεξεί (Feil-Seifer & Matarić, 2005). 

Ζ Κνηλσληθά Τπνζηεξηθηηθή Ρνκπνηηθή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από κία 

επξεία πιεζπζκηαθή νκάδα. Ξεθηλώληαο από ηνπο ειηθησκέλνπο ζηνπο νπνίνπο 

παξέρεηαη βνήζεηα είηε ζην λνζνθνκείν είηε ζην ζπίηη θαη ν βαζηθόο ζηόρνο ησλ ξνκπόη 

είλαη λα πξνζθέξεη κία θαιύηεξε πνηόηεηα δσήο είηε απηό ζπλεπάγεηαη ηε ρξήζε ελόο 

ξνκπόη πνπ ηνπο θξαηάεη ζπληξνθηά (Tapus, Matarić & Scasselati, 2007), είηε έλα 

ξνκπόη πνπ ηνπο θξνληίδεη θαη ηνπο ζπκίδεη λα πάξνπλ ηα θάξκαθά ηνπο. πλερίδνληαο 

κε ηα άηνκα κε θάπνηνπ είδνπο αλαπεξία, ηα ξνκπόη δηεπθνιύλνπλ ηε δσή ηνπο θαζώο 

επηηξέπνπλ ζε αλζξώπνπο πνπ βξίζθνληαη ζε αλαπεξηθό ακαμίδην λα 
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απηνεμππεξεηνύληαη θαη ζε άηνκα κε δπζιεηηνπξγία ησλ άθξσλ, κεησκέλε 

θηλεηηθόηεηα θαη ηύθισζε λα ρξεζηκνπνηνύλ εξγαιεία πνπ ηνπο δηεπθνιύλνπλ ζηηο 

θαζεκεξηλόηεηά ηνπο. 

Μία αθόκε πιεζπζκηαθή νκάδα είλαη ηα άηνκα ηα νπνία αλαξξώλνπλ από 

θάπνηα αζζέλεηα ή αηύρεκα θαη ρξεηάδνληαη θξνληίδα θαη απνθαηάζηαζε. Άλζξσπνη 

ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηώλ ελδέρεηαη λα πεξλνύλ πνιιέο εβδνκάδεο ζε έλα λνζνθνκείν 

ή λα ρξεηάδνληαη κεηέπεηηα θξνληίδα ζην ζπίηη, θαηάζηαζε ζηελ νπνία κπνξνύλ λα 

ζπλεηζθέξνπλ ηα ξνκπόη θνηλσληθήο αξσγήο παξέρνληαο ζηήξημε θαη βνήζεηα, 

θάλνληάο ηνπο λα πξνζπαζνύλ θαη λα εμαζθνύληαη πεξηζζόηεξν. Ζ ξνκπνηηθή 

θνηλσληθήο αξσγήο κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηε δηδαζθαιία όισλ ησλ καζεηώλ 

ιεηηνπξγώληαο σο κεζνιαβεηήο πνπ ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο αιιειεπίδξαζεο 

κεηαμύ ηνπο. Δπηπξόζζεηα, είλαη ηδηαίηεξα επηβνεζεηηθή ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεηώλ 

κε γλσζηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δπζιεηηνπξγίεο, όπσο ηα παηδηά ζην θάζκα ηνπ 

απηηζκνύ. Σν ζεκείν απηό είλαη ζεκαληηθό λα ηνληζηεί δηόηη αθνξά ηελ παξνύζα 

έξεπλα.  

            2.1.2. Δκθάληζε θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ ξνκπόη 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ελόο ξνκπόη θαη ε εκθάληζή ηνπ δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθό 

ξόιν ζηελ εθπιήξσζε ηνπ ζηόρνπ ηεο πξνζέγγηζεο από ην παηδί κε απηηζκό. Τπάξρεη 

κηα πνηθηινκνξθία σο πξνο ηελ εμσηεξηθή εκθάληζε ησλ ξνκπόη ηα νπνία κπνξνύλ λα 

θαηεγνξηνπνηεζνύλ ζε κία θιίκαθα ζην έλα άθξν ηεο νπνίαο είλαη ηα αλζξσπόκνξθα 

ξνκπόη θαη ζην άιιν απηά πνπ δε κνηάδνπλ κε θαλέλα αλζξώπηλν είδνο. Ζ δηεξεύλεζε 

ηνπ θαηά πόζν ην ξνκπόη ζα πξέπεη λα κνηάδεη πεξηζζόηεξν κε ηνλ άλζξσπν ή όρη 

απαζρνιεί ηνπο εξεπλεηέο θαη έρεη πξνθαιέζεη δηαθνξεηηθά είδε απνηειεζκάησλ.  

Ξεθηλώληαο από ηε κία άθξε ηνπ λήκαηνο ηα αλζξσπόκνξθα, ηα νπνία είλαη 

ξνκπόη πνπ κνηάδνπλ θαηά πνιύ κε ηνλ άλζξσπν, έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα παξάγνπλ 

έλα επξύ θάζκα ζπκπεξηθνξώλ. Έρνληαο ηελ ηθαλόηεηα λα εθθξάδνπλ ζπλαηζζήκαηα, 

είλαη πηζαλό λα επηηξέςνπλ ζην παηδί κε απηηζκό λα θαηαλνήζεη ηελ επηζπκεηή 

θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ή λα κεηαθέξεη ηηο ηθαλόηεηεο πνπ έρνπλ καζεπηεί ζηε κεηαμύ 

ηνπο αιιειεπίδξαζε ζηε ζπλδηαιιαγή κε έλαλ άιιν άλζξσπν. Γεδνκέλνπ όηη ηα παηδηά 

κε απηηζκό αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηε γελίθεπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο πέξα από ην 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν απηή καζαίλεηαη (Lord & Bishop, 2010) ηα αλζξσπόκνξθα 

ξνκπόη κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε. Παξόια απηά ελδέρεηαη λα 

εκπιέμνπλ ηα παηδηά ζε κηθξόηεξν βαζκό ζηελ αιιειεπηδξαζηηθή δηαδηθαζία. Απηό 

ζπκβαίλεη δηόηη ην ξνκπόη κεηαθέξεη κία πιεζώξα κελπκάησλ ηα νπνία πξνθαινύλ 
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αηζζεηεξηαθή ππεξδηέγεξζε ζηα παηδηά, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνύλ λα 

επεμεξγαζηνύλ ηα δηαηηζέκελα θνηλσληθά κελύκαηα. ε κία έξεπλα ησλ Robins, 

Dautenhahn θαη Dubowski (2006) δεηήζεθε από ηα παηδηά λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ηε 

Robota, έλα κηθξό ξνκπόη θηηαγκέλν ζε αλζξώπηλν ζώκα. Σα απνηειέζκαηα έθαλαλ 

θαλεξό όηη ηα παηδηά έδεημαλ πξνηίκεζε ζε ιηγόηεξν αλζξσπόκνξθα ραξαθηεξηζηηθά, 

ζπκπεξαίλνληαο πσο ηα ξνκπόη ζα πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλα από ηελ 

πνιππινθόηεηα ησλ αλζξώπηλσλ ραξαθηεξηζηηθώλ αθόκε θη αλ θξαηνύλ κνξθή πνπ 

νκνηάδεη κε ηνλ άλζξσπν (Ricks & Colton, 2010). 

Σα ξνκπόη κε κεραληθή όςε θαη απιό εθθξαζηηθό πξόζσπν εκθαληδόκελν ζηελ 

νζόλε ρξεζηκνπνηνύληαη επίζεο γηα ηελ παξνρή εξεζηζκάησλ ζε παηδηά κε απηηζκό. 

Παξά ην ζρήκα ηνπο πνπ παξαπέκπεη ζε αλζξώπηλε κνξθή, ε θαηαζθεπή ηνπο κε όια 

απηά ηα κεραληθά κέξε θάλεη ηα παηδηά κε απηηζκό λα εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε 

απηά εηο βάξνο ηεο αιιειεπίδξαζεο (Ricks & Colton, 2010). Αληηπξνζσπεπηηθό 

παξάδεηγκα απνηειεί ην αλζξσπόκνξθν ξνκπόη Infanoid, ζην κέζν ύςνο ελόο παηδηνύ 

ηεζζάξσλ εηώλ. Γηαζέηεη 29 θηλεηήξεο θαη έλαλ αξηζκό αηζζεηήξσλ πνπ ηνπ 

επηηξέπνπλ λα δείρλεη πξνζνρή γπξλώληαο ην πξόζσπν θαη ην βιέκκα ζην ζπλνκηιεηή, 

λα παίξλεη εθθξάζεηο ηνπ πξνζώπνπ θνπλώληαο ηα θξύδηα θαη ηα ρείιε θαζώο θαη 

άιιεο εθθξάζεηο θνπλώληαο ηα ρέξηα αιιά θαη όιν ην ζώκα, νη νπνίεο 

πξνγξακκαηίδνληαη από έλα ππνινγηζηηθό πξόγξακκα.  

Οη θάκεξεο πνπ είλαη ελζσκαησκέλεο ζην ξνκπόη ηνπ επηηξέπνπλ λα 

αλαγλσξίζεη ηελ παξνπζία αηόκσλ θαη λα ζηξέθεη ην βιέκκα πξνο απηνύο, λα 

ππνινγίζεη ηε βιεκκαηηθή επαθή θαη ηελ θαηεύζπλζε ηεο πξνζνρήο ηνπ 

ζπλαιιαζζόκελνπ. Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλώλ έδεημαλ όηη ηα παηδηά εκθάληδαλ 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε κε ην ξνκπόη πξνζπαζώληαο λα αλαγλσξίζνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ην βιέκκα ηνπ. Παξαηεξήζεθε όκσο όηη κεηαθέξεη ππεξθνξησκέλεο 

πιεξνθνξίεο ζηα παηδηά, εηδηθά ζε απηά θάησ ησλ ηξηώλ ηα νπνία έδεηρλαλ έληνλν 

άγρνο θαη ακεραλία ζηελ πξώηε ζπλάληεζε καδί ηνπ. Απηό πηζαλόηαηα ζπκβαίλεη 

εμαηηίαο ηεο αλζξώπηλεο κνξθήο ηνπ ξνκπόη θαη ηεο κεηαιιηθήο εκθάληζήο ηνπ. 

Μπνξεί λα πξνζειθύνληαλ θπξίσο από ηα θηλεηά κέξε ηνπ αιιά απαηηνύληαλ 

κεγαιύηεξε πξνζπάζεηα γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ μερσξηζηώλ ζεκαζηώλ (Kozima, 

Nakagawa & Yasuda, 2007). 

Με βάζε ηηο παξαπάλσ αδπλακίεο ησλ ξνκπόη κε έληνλε κεραληθή όςε, ε 

εμσηεξηθή εκθάληζε ηνπο εζηηάζηεθε κεηέπεηηα ζε πην απιέο κνξθέο, νη νπνίεο 

δηαηεξνύλ αλζξώπηλα ραξαθηεξηζηηθά κε πην παηγληώδε εκθάληζε. Έλα ηέηνην ξνκπόη 

ήηαλ ν Keepon. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλώλ παξαηεξήζεθε όηη ηα παηδηά 
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κε απηηζκό θαηάθεξαλ λα πιεζηάζνπλ ην ξνκπόη θαη ζηαδηαθά λα θαζηεξώζνπλ κία 

ζρέζε επηθνηλσλίαο καδί ηνπ, θαηαδεηθλύνληαο όηη όηαλ ην ξνκπόη παξνπζηάδεη 

ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο κε έλαλ απιό ηξόπν απηέο γίλνληαη αληηιεπηέο από ηα 

παηδηά ρσξίο λα ππεξθνξηώλνληαη από ηελ έθθξαζή ηνπο. (Kozima, Nakagawa & 

Yasuda, 2007). Παξά ηηο ζεηηθέο επηδξάζεηο πνπ θάλεθε λα έρνπλ απηά ηα ξνκπόη ζηελ 

ελίζρπζε ησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ θάλεθε λα πζηεξνύλ ζε δεμηόηεηεο όπσο ε 

κίκεζε θαη εκπέδσζε ζπκπεξηθνξώλ (Ricks & Colton, 2010). 

πλερίδνληαο κε ηα ξνκπόη ηα νπνία κνηάδνπλ κε δώα, αλαθέξεηαη όηη έρνπλ 

ζρεδηαζηεί ώζηε λα είλαη αθελόο θνηλσληθά θαη αθεηέξνπ ιηγόηεξν ηξνκαθηηθά. Απηά 

κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθά ζηε δεκηνπξγία αιιειεπηδξαζηηθήο ζρέζεο 

κε ηνπο καζεηέο, αιιά πζηεξνύλ ζηελ κίκεζε ησλ αλζξώπηλσλ ζπκπεξηθνξώλ. Σέινο, 

ππάξρνπλ θαη ξνκπόη ηα νπνία δελ έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά νύηε αλζξώπνπ νύηε δώνπ 

θαη έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κε βάζε ηηο δεμηόηεηεο πνπ ζέινπλ λα δηδάμνπλ. Σα κε 

βηνκηκεηηθά ξνκπόη είλαη εύθνια ζην ρεηξηζκό θαη κνηάδνπλ κε παηρλίδη θαη ζπλήζσο 

ρξεζηκνπνηνύληαη σο δηακεζνιαβεηέο γηα λα εκπιέμνπλ ην παηδί κε απηηζκό ζε 

αιιειεπίδξαζε κε έλα άιιν πξόζσπν. Γηα παξάδεηγκα ην κε βηνκηκεηηθό ξνκπόη 

Labo-1 ην νπνίν ζρεδηάζηεθε ώζηε λα παίδεη έλα παηρλίδη κε θάξηεο κε ηα παηδηά κε 

απηηζκό (Colton, Ricks, Goodrich, Darious, Fujimura & Fukiki, 2009) θάλεθε λα 

πξνζειθύεη ηελ πξνζνρή ηνπο εκπιέθνληάο ηα ζηε δξαζηεξηόηεηα, παξέρνληαο 

παξάιιεια έλα πξνζηηό θαη πξνβιέςηκν πεξηβάιινλ. κσο θαη απηά απνηπγράλνπλ 

ζηε κίκεζε ηεο αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξάο.  

Δλ θαηαθιείδη, κε βάζε ηηο γλώζεηο από ηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, 

γηα ηε δεκηνπξγία ελόο ξνκπόη γηα ηελ αιιειεπίδξαζε κε παηδηά κε απηηζκό έγηλε 

θαλεξό όηη πξνηηκώληαη γλσξίζκαηα όπσο εθθξαζηηθό πξόζσπν κε κεγάια 

ραξαθηεξηζηηθά θαη παηγληώδε εκθάληζε (Scassellati, Admoni & Matarić, 2012). 

Παξόια απηά αλάινγα κε ην ζθνπό ηεο έξεπλαο πνπ δηεμάγεηαη κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ ξνκπόη πνπ λα εμππεξεηνύλ ηνπο επηδησθόκελνπο ζηόρνπο. Γηα 

παξάδεηγκα ζε κία έξεπλα πνπ ζηνρεύεη ζηελ δηδαρή δεμηνηήησλ κίκεζεο είλαη πην 

πηζαλό λα επηιεγεί έλα αλζξσπόκνξθν ξνκπόη, ελώ ζηελ επίηεπμε ηεο εκπινθήο ηνπ 

καζεηή ζε απιή αιιειεπηδξαζηηθή ζρέζε ελδερνκέλσο λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα κε 

αλζξσπόκνξθν ξνκπόη. Αληίζηνηρα, πξνηηκάηαη έλα ξεαιηζηηθό ξνκπόη όηαλ 

επηδηώθεηαη ε γελίθεπζε ζπκπεξηθνξώλ πνπ δηδάζθνληαη, δεδνκέλνπ όηη ε νκνηόηεηά 

ηνπ κε ηνλ άλζξσπν δηεπθνιύλεη πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε, αιιά επηιέγνληαη πην 

απιέο κνξθέο δηόηη πξνζειθύνπλ πεξηζζόηεξν ηελ πξνζνρή ησλ παηδηώλ κε απηηζκό. 

Σέινο, δελ απνθιείεηαη κία ζπλεδξία λα αξρίζεη κε ηε ρξήζε ελόο απινύ ξνκπόη 
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επηηπγράλνληαο ηελ εκπινθή ηνπ καζεηή ζηε δξαζηεξηόηεηα θαη κε ην πέξαο ησλ 

ζπλεδξηώλ λα αληηθαηαζηαζεί από έλα πην ξεαιηζηηθό ξνκπόη γηα ηε δηδαζθαιία πην 

πνιύπινθσλ ζπκπεξηθνξώλ, επηηπγράλνληαο έηζη πνιιαπινύο ζηόρνπο (Ricks & 

Colton, 2010). 

Γεδνκέλνπ όηη όζν νη θηλήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί ην ξνκπόη πξνζνκνηάδνπλ 

πξνο ηελ πξαγκαηηθή θίλεζε, ηόζν πεξηζζόηεξε αίζζεζε ξεαιηζκνύ δίλνπλ (Robins, 

Otero, Ferrari & Dautenhahn, 2007), νη ζρεδηαζηέο επηιέγνπλ κε βάζε ηνπο ζθνπνύο 

ηεο έξεπλαο ηελ έληαζε ηεο θίλεζεο ηελ νπνία ζα πξαγκαηνπνηεί ην ξνκπόη. Βέβαηα, 

δεδνκέλνπ όηη έλα ηέηνην ζύζηεκα έρεη πςειό θόζηνο θαη κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα 

ιάζνπο εμαηηίαο ηνπ πνιππξάγκνλνο ρεηξηζκνύ πνπ απαηηεί, ζηηο έξεπλεο κε παηδηά κε 

απηηζκό επηιέγεηαη έλα πην απιό ζύζηεκα. Έλα ηέηνην ζύζηεκα κπνξεί λα έρεη 

πεξηνξίζεη ηηο θηλήζεηο ηνπ ξνκπόη θαη λα αξθείηαη ζηε δηδαρή απιώλ ζπκπεξηθνξώλ, 

αιιά κεηώλεη ηελ πηζαλόηεηα ιάζνπο θαηά ηνλ ρεηξηζκό θαη ιόγσ ηεο απιόηεηαο ηνπ 

πξνζειθύεη θαιύηεξα ηελ πξνζνρή ησλ παηδηώλ επηηπγράλνληαο ηειηθά ηνπο 

επηδησθόκελνπο θνηλσληθνύο ζηόρνπο. Σέινο, παξόιν πνπ ε θηλεηηθόηεηα δηεπθνιύλεη 

ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμύ αλζξώπνπ ξνκπόη έρεη απνδεηρζεί όηη ηα ζηαηηθά ξνκπόη 

είλαη πην απνηειεζκαηηθά. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί ζηα πξώηα ε πξνζνρή ησλ παηδηώλ 

εζηηάδεηαη ζηελ θίλεζε εηο βάξνο άιισλ επηδησθόκελσλ ζπκπεξηθνξώλ (Scassellati, 

Admoni & Matarić, 2012).  

2.2. ΡΚΑ θαη δηδαζθαιία παηδηώλ κε απηηζκό 

            2.2.1. Θεξαπεπηηθή ρξήζε ησλ ξνκπόη 

Ζ Ρνκπνηηθή Κνηλσληθήο Αξσγήο (ΡΚΑ), εζηηάδεηαη ζηελ παξνρή βνήζεηαο ζε 

αλζξώπηλνπο ρξήζηεο δηακέζνπ ηεο θνηλσληθόηεηαο παξά ηεο θπζηθήο αιιειεπίδξαζεο 

(Tampus, Mataric & Scasselati, 2007). ε αληίζεζε κε ηα αιιειεπηδξαζηηθά ξνκπόη, ηα 

νπνία βνεζνύλ λα δηαζθεδάζνπλ ή λα δεκηνπξγήζνπλ απιέο ζρέζεηο κε αλζξώπηλνπο 

ρξήζηεο, ηα αιιειεπηδξαζηηθά επηθεληξώλνληαη ζηελ παξνρή βνήζεηαο ζε αλζξώπηλνπο 

ρξήζηεο κε εηδηθέο αλάγθεο ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο δξαζηεξηόηεηεο. 

Έλαο από ηνπο ζηόρνπο ηεο ΡΚΑ είλαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα θνηλσληθά ξνκπόη 

είηε αηνκηθά είηε καδί κε ην θξνληηζηή κε ζθνπό λα πξνάγεη ηηο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο 

ησλ παηδηώλ κε θνηλσληθά ειιείκκαηα (Feil-Sheifer & Matarić, 2005). Γεδνκέλεο ηεο 

αδπλακίαο ησλ καζεηώλ κε απηηζκό λα δηαηεξνύλ επαθή κε ην ζπλνκηιεηή, λα 

θαηαλννύλ ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζώπνπ θαη άιιεο θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ 

δηεπθνιύλνπλ ηελ εκπινθή ηνπ καζεηή ζηε δξαζηεξηόηεηα έρεη δνζεί έκθαζε ζηελ 

εκθάληζε ησλ ξνκπόη ηα νπνία κέζσ ησλ θηλήζεσλ ηνπ ζώκαηνο, ηνπ πξνζώπνπ θαη 
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ησλ ήρσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ θαηαθέξνπλ λα πξνζειθύζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ καζεηή 

θαη λα ηνλ εκπιέμνπλ ζηε δξαζηεξηόηεηα εληζρύνληαο παξάιιεια ζπγθεθξηκέλεο 

δεμηόηεηεο ζηηο νπνίεο πζηεξνύλ. 

Ο ξόινο πνπ θαηέρνπλ ηα ξνκπόη θαηά ηελ ρξήζε ηνπο κε ηνπο καζεηέο κε 

απηηζκό πνηθίινπλ αλάινγα κε ηνπο επηδησθόκελνπο ζηόρνπο ηεο εθάζηνηε 

παξέκβαζεο. Μπνξεί λα ιεηηνπξγήζνπλ σο πξόηππν ην νπνίν επηδεηθλύεη ηελ 

θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη θαζνδεγεί ηελ αιιειεπίδξαζε, σο παηρλίδη ην νπνίν 

ρξεζηκεύεη σο γεθπξνπνηόο εληζρύνληαο θαη ελζαξξύλνληαο ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ 

παηδηνύ κε έλα ηξίην πξόζσπν, αθόκε θη σο κεζνιαβεηέο πνπ επηηξέπνπλ ζηα παηδηά λα 

εθθξάζνπλ ζπλαηζζήκαηα θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ δε ζα επηδείθλπαλ εύθνια θαηά ηε 

ζπλδηαιιαγή κε έλα αλζξώπηλν ζπλεξγάηε (Scassellati, Admoni & Matarić, 2012). 

Πξόζθαηεο έξεπλεο έδεημαλ όηη ηα παηδηά κε απηηζκό εκθαλίδνπλ βειηίσζε ζηηο 

θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο όηαλ αιιειεπηδξνύλ κε ξνκπόη παξά κε αλζξώπηλνπο 

ζπλεξγάηεο (Fong, Nourbakhsh & Dautenhahn, 2003; Tang, Diehl, Villano, Wier, 

Thomas, Shea, Schmitt, DuBois, Millea, Uhland & Crowell, 2011). Οη θνηλσληθέο 

ζπκπεξηθνξέο ζηηο νπνίεο παξνπζηάδνπλ βειηίσζε είλαη ε βιεκκαηηθή επαθή, ε 

έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ θαη ε κίκεζε θηλήζεσλ. Παξόιν πνπ νη ζπκπεξηθνξέο απηέο 

επηδεηθλύνληαη ζπάληα θαη όρη απηόκαηα ζηα παηδηά κε απηηζκό θαίλεηαη όηη ηα ξνκπόη 

έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα εθκαηεύζνπλ ηέηνηνπ είδνπο ζπκπεξηθνξέο. Τπάξρνπλ, ινηπόλ, 

δηαθνξεηηθέο εξεπλεηηθέο νκάδεο νη νπνίεο δηεξεπλνύλ ηηο απνθξίζεηο ησλ καζεηώλ κε 

απηηζκό ηόζν κε ηε ρξήζε αλζξσπόκνξθσλ αιιά θαη κε αλζξσπόκνξθσλ ξνκπόη κε 

ζθνπό λα θσηίδνπλ δεηήκαηα όπσο ε επηθνηλσλία θαη ε θνηλσληθόηεηα, νη νπνίεο είλαη 

ειιεηκκαηηθέο ζηα παηδηά κε απηηζκό θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ 

θαη ζπλζήθεο ώζηε λα δηεπθνιπλζεί ε θαηαλόεζε θαη εθκάζεζή ηνπο. (Robins, 

Dautenhahn & Dubowski, 2006; Cabibihan, Javed, Ang & Anjunied, 2013).  

             2.2.2. Σνκείο πνπ πξέπεη λα ζηνρεύνπλ νη ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο ζε 

παηδηά κε απηηζκό. 

Έλα ζεκαληηθό κεηνλέθηεκα ησλ παηδηώλ κε απηηζκό είλαη ε αδπλακία ηνπο λα 

εκπιαθνύλ θαη λα μεθηλήζνπλ κία αιιειεπηδξαζηηθή δηαδηθαζία. Γελ είλαη ιίγεο νη 

θνξέο πνπ ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ κε απηηζκό έρεη σο ζηόρν ηελ εθκάζεζε ηνπ 

ζσζηνύ ηξόπνπ έλαξμεο κηαο δξαζηεξηόηεηαο αληηθαζηζηώληαο ηνπο ιαλζαζκέλνπο 

όπσο ην μέζπαζκα. Γηα ην ιόγν απηό ζρεδηάζηεθαλ έξεπλεο κε ξνκπόη ηα νπνία 

ζηόρεπαλ ζηελ ελίζρπζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ηελ νπνία θαη επηηύγραλαλ (Ricks & 

Colton, 2010). Άιινη εξεπλεηέο εζηίαζαλ ζηελ ηθαλόηεηα αλάιεςεο ζεηξάο 
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ζρεδηάδνληαο θαηάιιειεο δξαζηεξηόηεηεο εθηεινύκελεο κε ηε βνήζεηα ηνπ ξνκπνηηθνύ 

ζπλεξγάηε. Παξά ηελ αδπλακία εκθάληζεο ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ απζόξκεηα ηα 

παηδηά, θαηάθεξαλ λα επηδείμνπλ ζπκπεξηθνξέο ελδεηθηηθέο ηεο θαηνρήο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δεμηόηεηαο, όπσο λα πεξηκέλνπλ ηε ζεηξά ηνπο γηα λα κηιήζνπλ 

(Dautenhahn, Nehaniv, Walters, Robins, Kose-Bagci, Mirza & Blow, 2009). 

Άιιε ηερληθή ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο θιηληθέο ζπλεδξίεο είλαη ε ρξήζε 

ηεο κίκεζεο γηα ηελ εθκάζεζε ζπκπεξηθνξώλ νη νπνίεο δελ είλαη θύζεη δνζκέλεο ζηα 

άηνκα κε απηηζκό. Σα παηδηά κε απηηζκό δπζθνιεύνληαη λα αλαγλσξίζνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ αλζξώπσλ γύξσ ηνπο θαη λα ηνπο ρξεζηκνπνηήζνπλ σο θνηλσληθνύο 

κεζνιαβεηέο γηα ηελ ελίζρπζή ηνπο (Williams, Whiten & Singh, 2004). Γεδνκέλνπ όηη 

ε κίκεζε είλαη ην πξώην βήκα γηα ηελ επηθνηλσλία, ηα παηδηά κε απηηζκό πξέπεη λα 

εθπαηδεπηνύλ ζηε ρξήζε δηαθνξεηηθώλ κεξώλ ηνπ ζώκαηνο, βειηηώλνληαο ηνλ 

ζπληνληζκό ηνπο θαη ζπλδένληαο ηηο θηλήζεηο κε ην λόεκα πνπ παξέρνπλ ζηελ 

επηθνηλσλία. Με ηνλ ηξόπν απηό βειηηώλεηαη ε ηθαλόηεηα ακνηβαίαο ζπλδηαιιαγήο κε 

ηνπο άιινπο. Έρεη θαηαζηεί θαλεξό όηη νη ξνκπνηηθνί ζπλεξγάηεο πξνζθέξνπλ ηα 

δένληα πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε θαλεξώλνληαο όηη απηνί εληζρύνπλ ηηο δεμηόηεηεο 

κίκεζεο, παξέρνληαο ηαπηόρξνλα έλα πην εληζρπηηθό πεξηβάιινλ (Robins, Dautenhahn, 

Te Boekhorst, & Billard, 2005; Duquette, Michaud & Mercier, 2008). 

Ζ δπζθνιία ζηελ ηθαλόηεηα ησλ παηδηώλ κε απηηζκό λα αλαγλσξίζνπλ ηηο 

εθθξάζεηο ηνπ πξνζώπνπ ηνπ ζπλνκηιεηή, νδήγεζε ηνπο εξεπλεηέο ζην ζρεδηαζκό 

ξνκπόη ηα νπνία ζηνρεύνπλ ζηελ ελίζρπζε απηήο ηεο δεμηόηεηαο (Atwood, 2006 ζην 

Ricks & Colton, 2010). Γεδνκέλνπ όηη νη πιεξνθνξίεο πνπ πξνζθέξνληαη από ηνπο 

αλζξώπνπο είλαη πνιύπινθεο θαη δεκηνπξγνύλ ζύγρπζε ζηα παηδηά νδεγώληαο ηα ζηελ 

αδπλακία επεμεξγαζίαο ηνπο, ζρεδηάζηεθαλ ξνκπόη ηα νπνία ήηαλ απαιιαγκέλα από 

απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ζπγθαιπκκέλα ππό ην καλδύα ηεο απιόηεηαο δηδάζθνληαο πην 

απνηειεζκαηηθά απηέο ηηο δεμηόηεηεο ζε παηδηά κε απηηζκό.  

Σέινο, κία ζεκαληηθή αδπλακία ησλ παηδηώλ κε απηηζκό είλαη ε δπζθνιία ηνπο 

λα εζηηάζνπλ ζπλεηδεηά ζην ίδην αληηθείκελν κε ην ζπλνκηιεηή ηνπο (Johnson & 

Myers, 2007). Ζ θνηλή εζηίαζε κπνξεί λα πάξεη έλα εύξνο ζπκπεξηθνξώλ θαη είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή δηόηη βνεζάεη ηα παηδηά λα απνθηήζνπλ επίγλσζε ησλ άιισλ πξνο 

όθεινο ησλ θνηλσληθώλ ηνπο ζπλαλαζηξνθώλ. Πνιινί εξεπλεηηθνί ζρεδηαζκνί 

εζηίαζαλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ ξνκπόη λα βειηηώζνπλ ηηο 

ειιεηκκαηηθέο απηέο δεμηόηεηεο ησλ παηδηώλ (Scassellati, Admoni & Matarić, 2012). 

ηηο έξεπλεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην επόκελν ζθέινο γίλεηαη αλαθνξά ζε δηαθνξεηηθά 

είδε ξνκπόη ησλ νπνίσλ ε ρξήζε ζε παηδηά κε απηηζκό, αθελόο ζηνρεύεη ζηελ ελίζρπζε 
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κίαο ή πεξηζζόηεξσλ εθ ησλ άλσ δεμηνηήησλ θαη αθεηέξνπ θαηαδεηθλύεη ηνπο ηνκείο 

ζηνπο νπνίνπο είλαη απνηειεζκαηηθό θαζέλα από ηα αλαθεξόκελα ξνκπόη. 

2.3. Έξεπλεο Ρνκπνηηθήο Κνηλσληθήο Αξσγήο 

Οη ίδηνη εξεπλεηέο πνπ θαηαζθεύαζαλ ην ξνκπόη Infanoid, έρνληαο γλώζε ησλ 

κεηνλεθηεκάησλ ελόο αλζξσπόκνξθνπ ξνκπόη απνθάζηζαλ λα θαηαζθεπάζνπλ έλα 

άιιν κε αλζξσπόκνξθν, κηθξό ξνκπόη, ηνλ Keepon, πνπ κνηάδεη κε έλα θίηξηλν 

ρηνλάλζξσπν, κε απιό κεραληζκό, πξνγξακκαηηζκέλν λα αληαιιάζεη νπηηθή επαθή θαη 

ζπλαηζζήκαηα κε ηνπο αλζξώπνπο. Σα κάηηα ηνπ είλαη θάκεξεο πνπ κπνξνύλ λα 

αληρλεύζνπλ ηελ θίλεζε θαη ε κύηε ηνπ κηθξόθσλν. Οη θηλήζεηο ηνπ θεθαιηνύ ηνπ, 

δεμηά-αξηζηεξά θαη πάλσ-θάησ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε βιεκκαηηθή επαθή θαη νη 

θηλήζεηο ηνπ ζώκαηνο πάλσ-θάησ θαη δεμηά-αξηζηεξά γηα ηελ έθθξαζε επραξίζηεζεο 

θαη έθπιεμεο αληίζηνηρα.  

ηε έξεπλα ησλ Kozima, Nakagawa θαη Yasuda (2007), παξαηεξήζεθαλ 25 

παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο ελόο κε δύν εηώλ ηα νπνία αλάινγα κε ηελ ειηθηαθή ηνπο 

νκάδα επηδείθλπαλ ζπγθεθξηκέλα είδε ζπκπεξηθνξάο, όπσο ην άγγηγκα, ε βιεκκαηηθή 

επαθή, ε παξαηήξεζε θαη κίκεζε ηεο ζπκπεξηθνξά. Δπηπιένλ, παξαηεξήζεθαλ πάλσ 

από 30 παηδηά ζην θάζκα ηνπ απηηζκνύ ηα νπνία ζπλαιιάζζνληαλ κε ην ξνκπόη γηα λα 

θαλεί θαηά πόζν έλα απιό ξνκπόη ζαλ απηό είλαη πην ηθαλό λα εληζρύζεη ηελ 

βιεκκαηηθή επαθή θαη ηελ αλαγλώξηζε ζπλαηζζεκάησλ ηνπο. 

Από ηηο ηξεηο κειέηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν, ην πξώην θνξίηζη 3 εηώλ 

επέδεημε από ηελ αξρή θηόιαο ελδηαθέξνλ γηα ηνλ Keepon θαη ζηαδηαθά ε απόζηαζε 

από ην ξνκπόη κεηώζεθε θαηαθέξλνληαο λα ην αγγίμεη. Μεηά από απηό άξρηζε λα ηνλ 

θνηηάδεη ζηα κάηηα, λα ηνλ πηάλεη θαη λα αθνύεη ηνπο ήρνπο ηνπ. Σν επόκελν ηξίρξνλν 

θνξίηζη θνίηαδε ην ξνκπόη γηα πνιιή ώξα θαη κηκήζεθε ηε ζπκπεξηθνξά ελόο άιινπ 

παηδηνύ ρσξίο όκσο λα δείρλεη ελδηαθέξνλ. ε επόκελεο ζπλεδξίεο δελ θνίηαδε πνιιή 

ώξα ην ξνκπόη αιιά ε πξνζνρή ηνπ εζηηαδόηαλ ζε απηό όηαλ έβγαδε θάπνηνπο ήρνπο. 

ε κία ζπλεδξία άγγημε ην θεθάιη ηνπ Keepon κε ην δάρηπιό ηεο. Μεηά από αξθεηέο 

ζπλεδξίεο εδξαηώζεθε κία ηξηαδηθή ζρέζε αλάκεζα ζην ξνκπόη, ην παηδί θαη ην ζπλνδό 

ε νπνία ζπλνδεπόηαλ από ην γέιην, ην θνίηαγκα θαη ηε βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο 

επαθήο αλάκεζα ζην παηδί θαη ζην ξνκπόη αιιά θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο ζρέζεο κε ην 

ζπλνδό. Ζ ηξίηε πεξίπησζε, έλα αγόξη κε Asperger, ζηελ πξώηε ζπλεδξία ρηππνύζε 

βίαηα ην ξνκπόη θαη αθόηνπ ηνπ έδεημαλ ηελ νξζή ζπκπεξηθνξά έγηλε πην πξάνο 

απέλαληί ηνπ. ηε ζπλέρεηα έδεηρλε ζπλαηζζήκαηα γηα ηνλ Keepon πξνζηαηεύνληάο ηνλ 

από άιινπο πνπ ζεσξνύζε όηη ζα ηνλ βιάςνπλ (Kozima, Nakagawa & Yasuda, 2007). 
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Γεληθά παξαηεξήζεθε όηη ηα παηδηά κε απηηζκό ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ 

δπζθνιίεο ζηε δηαπξνζσπηθή αιιειεπίδξαζε θαηαθέξλνπλ λα πιεζηάζνπλ ην ξνκπόη 

θαη ζηαδηαθά λα θαζηεξώζνπλ κία ζρέζε επηθνηλσλίαο καδί ηνπ. ηαλ ην ξνκπόη 

παξνπζηάδεη ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο κε έλαλ απιό ηξόπν γίλνληαη αληηιεπηέο από 

απηά ρσξίο λα βαξηνύληαη ή λα ππεξθνξηώλνληαη από ηελ έθθξαζή ηνπο.  

 

 

 

Δηθόλα 1: Σν κε αλζξσπόκνξθν ξνκπόη Keepon 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ησλ Duquette, Michaud θαη Mercier (2007) έρεη σο 

ζηόρν λα κειεηήζεη αλ έλα ξνκπόη κπνξεί λα πξνζειθύζεη ηελ πξνζνρή ηνπ παηδηνύ κε 

απηηζκό ρακειήο ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη λα ην εκπιέμεη ζε ακνηβαία αιιειεπίδξαζε. Σα 

ππνθείκελα ηεο έξεπλαο ήηαλ ηέζζεξα παηδηά κε απηηζκό ρακειήο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηα 

νπνία ζηηο ζπλεδξίεο αιιειεπηδξνύζαλ είηε κε έλαλ άλζξσπν είηε κε έλα ξνκπόη, ηα 

νπνία επηδείθλπαλ ηηο ίδηεο ζπκπεξηθνξέο. Γειαδή, ηηο ίδηεο εθθξάζεηο πξνζώπνπ, 

θηλήζεηο ηνπ ζώκαηνο, ζπλεζηζκέλεο πξάμεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, είηε κε 

αληηθείκελα όπσο λα ρηππνύλ ηελ πόξηα, είηε ρσξίο αληηθείκελα, όπσο λα ραηξεηάλε.  

Σν ξνκπόη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε είλαη ην ξνκπόη 

Tito. Έρεη 28 ίληζεο ύςνο θαη ην ρξώκα ηνπ είλαη θόθθηλν, θίηξηλν θαη κπιε. Σα ξνύρα 

ηνπ είλαη θηηαγκέλα από απαιό πιηθό, ελώ έρεη ξόδεο ώζηε λα κπνξεί λα θηλείηαη. Έρεη 

πόδηα θαη ρέξηα πνπ δίλνπλ ηελ εληύπσζε ηεο αλζξώπηλεο κνξθήο, ηα νπνία κπνξνύλ 

λα θηλεζνύλ κε δηάθνξνπο ηξόπνπο. Σν πξόζσπό ηνπ έρεη ηε δπλαηόηεηα λα πάξεη 

δηάθνξεο εθθξάζεηο θαη κπνξεί λα αθνινπζεί ηνπο καζεηέο κε ην βιέκκα ηνπ. Γηαζέηεη 

έλα κηθξό ιεμηιόγην πνπ ηνπ επηηξέπεη λα αιιειεπηδξά θαη ιεθηηθά κε ηνπο καζεηέο. 

ιεο απηέο νη ζπκπεξηθνξέο θαη ν ζπλδπαζκόο ηνπο εθηεινύληαη από ην ξνκπόη κέζσ 

ησλ εληνιώλ πνπ ιακβάλεη από ηνλ ρεηξηζηή ν νπνίνο ην ζπληνλίδεη απνκαθξπζκέλα 

(Duquette, Michaud & Mercier, 2007). 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη ηα παηδηά ηεο έξεπλαο, ηα νπνία αληηκεηώπηδαλ 

δπζθνιίεο ζηε κίκεζε, ζηελ έθθξαζε θαη ζηελ επηθνηλσλία, εζηίαδαλ πεξηζζόηεξν ην 

βιέκκα ηνπο ζην ξνκπόη θαη ην πιεζίαδαλ πεξηζζόηεξν απ’ όηη ηνλ άλζξσπν θαη 

αληαπνθξίλνληαλ ζηηο εθθξάζεηο ηνπ πεξηζζόηεξν. Βέβαηα, πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη 

βξέζεθε πσο ε κίκεζε θηλήζεσλ ηνπ ζώκαηνο θαη ε εθηέιεζε ζπλεζηζκέλσλ πξάμεσλ 
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ηεο θαζεκεξηλήο δσήο παξαηεξήζεθαλ ζε πςειόηεξν βαζκό θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε 

κε ηνλ άλζξσπν.  

 

 

 

Δηθόλα 2: To αλζξσπόκνξθν ξνκπόη Tito 

 

ηελ έξεπλα ησλ Stanton, Kahn, Severson, Ruckert θαη Gill (2008) γίλεηαη 

ιόγνο γηα ην κε αλζξσπόκνξθν ξνκπόη AIBO. Σν ξνκπόη έρεη ηε κνξθή ζθύινπ θαη ηα 

κέξε ηνπ ζώκαηόο ηνπ έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα θηλνύληαη. Οη αηζζεηήξεο ζην ζώκα ηνπ 

αληρλεύνπλ ηελ απόζηαζε ησλ άιισλ από εθείλν, ηελ εθθνξά ηνπ ιόγνπ θαη ην 

άγγηγκα. Σν ξνκπόη έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα θηλείηαη θαη λα αληαπνθξίλεηαη κε άκεζν 

ηξόπν ζηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ παηδηνύ εληζρύνληαο ηε κεηαμύ ηνπο αιιειεπίδξαζε. Ο 

εξεπλεηηθόο ζρεδηαζκόο ήηαλ λα αιιειεπηδξάζνπλ παηδηά ζρνιηθήο θαη πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο κε απηηζκό, αθελόο κε ην ξνκπόη AIBO θαη αθεηέξνπ κε έλα απιό παηρλίδη ην 

νπνίν έκνηαδε ζηελ κνξθή θαη ζην ζρήκα κε ηνλ AIBO. Παξόιν πνπ ν Κasha είρε ηελ 

ηθαλόηεηα λα θηλείηαη θαη λα βγάδεη ήρνπο, δελ παξείρε ηε δπλαηόηεηα 

αλαηξνθνδόηεζεο. Αθόηνπ ηα παηδηά ζπκκεηείραλ ζηηο ζπλεδξίεο εθηεινύκελεο θαη από 

ηα δύν δηαθνξεηηθά ηερλεηά αληηθείκελα κεηξήζεθαλ νη ζπκπεξηθνξέο ηνπο γηα λα 

θαλεί θαηά πόζν έρνπλ βειηησζεί νη θνηλσληθέο ηνπο ηθαλόηεηεο.  

Οη ηνκείο ησλ δεμηνηήησλ πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ ήηαλ α) ε αιιειεπίδξαζε κε 

θαζέλα από ηα δύν αληηθείκελα ε νπνία κεηξήζεθε κε πξάμεηο όπσο ην άγγηγκα, ε 

νκηιία, νη εθθξάζεηο ηνπ πξνζώπνπ, β) ε ιεθηηθή επηθνηλσλία ε νπνία κεηξήζεθε κε 

ηνλ αξηζκό ησλ νινθιεξσκέλσλ ιέμεσλ πνπ θαηάθεξλε λα αξζξώζεη ην παηδί θαη γ) νη 

ζπκπεξηθνξηθέο αιιειεπηδξάζεηο πνπ πεξηειάκβαλαλ κηα ζεηξά επηκέξνπο θαηεγνξηώλ 

θαηά ηελ ακνηβαία ζπλαιιαγή είηε κε ην ξνκπόη είηε κε ην παηρλίδη. Σα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο έδεημαλ όηη ηα παηδηά αιιειεπηδξνύζαλ πεξηζζόηεξε ώξα κε ηνλ AIBO 

παξά κε ηνλ Kasha θαη ηνπ απεύζπλαλ πεξηζζόηεξεο ιέμεηο. Δπίζεο, παξαηεξήζεθε 

ηζρπξόηεξε ακνηβαία θαη απζεληηθή αιιειεπίδξαζε κε ην ξνκπόη παξά κε ην παηρλίδη 

εκθαλίδνληαο ιηγόηεξεο ζηεξεόηππεο ζπκπεξηθνξέο θαη κέλνληαο πεξηζζόηεξν 

πξνζεισκέλα. Σα επξήκαηα απηά ζπλεγνξνύλ ζηελ αξρηθή ππόζεζε πσο έλα ξνκπόη 

κπνξεί λα βνεζήζεη ηα παηδηά κε απηηζκό λα αλαπηύμνπλ ηηο θνηλσληθέο ηνπο 
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δεμηόηεηεο ιεηηνπξγώληαο σο θνηλσληθόο κεζνιαβεηήο (Stanton, Kahn, Severson, 

Ruckert & Gill, 2008). 

 

 

 

Δηθόλα 3: Σν κε αλζξσπόκνξθν ξνκπόη AIBO 

 

ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν ησλ Ferrari, Robins θαη Dautenhahn (2009) γίλεηαη 

ιόγνο γηα ηε ζπνπδαηόηεηα ηνπ παηρληδηνύ ζηελ αλάπηπμε ησλ παηδηώλ θαη ηνπο 

ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί απηή λα εληζρπζεί ζηα παηδηά κε απηηζκό ζηα νπνία 

είλαη αθελόο κελ εγγελώο πεξηνξηζκέλε, αθεηέξνπ δε κεγαιεηώδνπο ζεκαζίαο. Ζ 

έξεπλα ζηεξίρζεθε πάλσ ζην ξνκπνηηθό παηρλίδη IROMEC, ην νπνίν είλαη εηδηθά 

ζρεδηαζκέλν γηα ηηο αλάγθεο ησλ παηδηώλ. Γηαζέηεη νζόλε, ε νπνία απεηθνλίδεη ην 

πξόζσπν ηνπ ξνκπόη, ηειερεηξηζηήξην θαη δηάθνξεο άιιεο ξπζκίζεηο. Σν 

ραξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν ηνπ είλαη όηη κπνξεί πηνζεηήζεη δηαθνξεηηθά ζελάξηα 

παηρληδηνύ θαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο ησλ παηδηώλ. Γηαζέηεη 

επηπιένλ δύν ξπζκίζεηο, κία νξηδόληηα θαη κία θάζεηε. ηελ πξώηε, ε κνλάδα 

αιιειεπίδξαζεο είλαη πξνζθνιιεκέλε ζηε θηλεηό ζύζηεκα γηα ηελ απξόζθνπηε 

δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ απαηηνύλ δπλακηθή θίλεζε. ηε δεύηεξε, ε κνλάδα 

αιιειεπίδξαζεο είλαη ζπλδεδεκέλε ζε κηα εηδηθή εγθνπή γηα λα παξέρεη ζηαζεξόηεηα. 

Οη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο εζηίαζαλ ηα δηάθνξα ζελάξηα ήηαλ πέληε. Ζ πξώηε 

αθνξά ηελ αλάπηπμε ησλ αηζζεηήξσλ. Να γίλνπλ, δειαδή, πην επαίζζεηα ζηελ παξνρή 

εξεζηζκάησλ, βειηηώλνληαο ηελ νπηηθή θαη απηηθή αληίιεςε θαη απνθηώληαο θαιύηεξε 

ρσξηθή θαη ζσκαηηθή επίγλσζε. Ζ δεύηεξε πεξηνρή, ε επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε 

ζεσξήζεθε θεθαιαηώδνπο ζεκαζίαο δεδνκέλνπ όηη εκπεξηέρεη ηθαλόηεηεο ρξήζηκεο γηα 

ηα παηδηά κε απηηζκό αιιά όρη θύζεη θεθηεκέλεο, όπσο ε ιεθηηθή εθθνξά ηνπ ιόγνπ θαη 

ε επίδεημε βιεκκαηηθήο επαθήο. 

Ζ ηξίηε πεξηνρή, αθνξά ηε γλσζηηθή αλάπηπμε ε νπνία δηεπθνιύλεη ηα παηδηά 

ζηελ θαηαλόεζε ηνπ πεξηβάιινληνο, θάλνληάο ην ιηγόηεξν απεηιεηηθό θαη πεξηζζόηεξν 

θαηαλνεηό θαη πξνβιέςηκν. Γηα παξάδεηγκα εληζρύεη ηελ θαηαλόεζε ηεο αηηίαο θαη ηνπ 

απνηειέζκαηνο, ελδπλακώλεη ηελ πξνζνρή θαη ηε ξύζκηζε ηεο καηαίσζεο. Σν παηρλίδη 

κίκεζεο είλαη ηδηαίηεξα επηβνεζεηηθό πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε θαη θαζηζηά ηα 
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παηδηά ηθαλά γηα ζπληνληζκέλε πξνζνρή, πξνο όθεινο ηεο αιιειεπηδξαζηηθήο 

επηθνηλσλίαο. Ζ ηέηαξηε πεξηνρή ζηνρεύεη ζηελ θηλεηηθή αλάπηπμε, δειαδή, βνεζάεη ηα 

παηδηά λα κάζνπλ λα ειέγρνπλ ην ζώκα ηνπο, ηδηαίηεξα ηα άθξα θαη λα πεξηνξίζνπλ ηηο 

απηόκαηεο θηλήζεηο. Σέινο, ε ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε απαζρόιεζε 

επίζεο δεδνκέλνπ όηη δηδάζθνληαλ δεμηόηεηεο κε ηηο νπνίεο ην παηδί κπνξεί λα 

θαηαλνήζεη ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη λα εκπιαθεί ζε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. Σα 

παηδηά καζαίλνπλ λα κνηξάδνληαη, λα αθνινπζνύλ θαλόλεο θαη λα επηθνηλσλνύλ κε ηνπο 

άιινπο (Ferrari, Robins & Dautenhahn, 2009). 

 

 

 

 

Δηθόλα 4: Σν αλζξσπόκνξθν (θάζεηε ξύζκηζε) θαη κε βηνκηκεηηθό (νξηδόληηα ξύζκηζε) 

ξνκπόη IROMEC 

 

Οη Σapus, Peca, Aly, Pop, Jisa, Pintea, Rusu θαη David (2012) δηεμήγαγαλ κία 

έξεπλα κε ζηόρν λα εμεηάζνπλ θαηά πόζν νη καζεηέο κε απηηζκό επλννύληαη σο πξνο 

ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθώλ ηνπο δεμηνηήησλ θαηά ηελ ακνηβαία ζπλδηαιιαγή κε έλα 

ξνκπνηηθό ζπλεξγάηε. Γηα ην ιόγν απηό ζπγθξίζεθαλ νη ζπκπεξηθνξέο ηνπο θαηά ηελ 

εθαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ κίκεζεο, αθελόο κε έλα ξνκπόη θαη αθεηέξνπ κε έλαλ 

αλζξώπηλν ζπλεξγάηε. Σν ξνκπόη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα 

είλαη ην αλζξσπόκνξθν ξνκπόη Nao, ην νπνίν έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα θηλεί όια κέξε ηνπ 

ζώκαηόο ηνπ θαη κε δηάθνξνπο αηζζεηήξεο λα αληρλεύεη ηηο αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ 

ηνπ αληαπνθξηλόκελν θαηάιιεια ζε απηέο. πκκεηέρνληεο ήηαλ ηέζζεξα παηδηά κε 

απηηζκό, ειηθίαο 2 έσο 6 εηώλ θαη νη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο εζηηάζηεθε ε παξέκβαζε 

ήηαλ ε επίδεημε βιεκκαηηθήο επαθήο, ε κεηαθίλεζε ηνπ βιέκκαηνο αλάκεζα ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, ε απξόζθνπηε θαη ε θαζνδεγνύκελε επίδεημε θηλεηηθώλ πξάμεσλ θαη ε 

έθθξαζε ραξάο ζην πξόζσπν ησλ παηδηώλ. Σα απνηειέζκαηα κεηά ην πέξαο ησλ 

ζπλεδξηώλ επέδεημαλ πσο δύν από ηα ηέζζεξα παηδηά δελ επεξεάζηεθαλ σο πξνο ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην ξνκπόη πεξηζζόηεξν από ηνλ 

άλζξσπν. Γηα ηα άιια δύν παηδηά όκσο ηα πξάγκαηα ήηαλ δηαθνξεηηθά, δηόηη 

εκθάληζαλ κεγαιύηεξε βιεκκαηηθή επαθή κε ην ξνκπόη θαη πεξηζζόηεξν ελδηαθέξνλ 

εκπιεθόκελα επθνιόηεξα ζην παηρλίδη κίκεζεο. Σέινο, γηα ηα ίδηα παηδηά ε απόζπαζε 



32 

εθθξάζεσλ ραξάο ήηαλ παξνύζα πεξηζζόηεξεο θνξέο ζηηο ζπλεδξίεο κε ην Nao απ’ όηη 

κε ηνλ αλζξώπηλν ζπλεξγάηε. 

 

 

 

Δηθόλα 5: Σν αλζξσπόκνξθν ξνκπόη NAO 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ησλ Kim, Berkovits, Bernier, Leyzberg, Shic, Paul 

θαη Scassellati (2013) εμεηάδεη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά παηδηώλ κε απηηζκό 

ειηθίαο ηεζζάξσλ κε δώδεθα ρξνλώλ, θαηά ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο ζε ηξηαδηθή ζρέζε 

όπνπ ηα δύν πξόζσπα, ην παηδί κε απηηζκό θαη ν ζπλεξγάηεο είλαη πάληα ζηαζεξά θαη 

ην ηξίην ελαιιάζζεηαη. Ζ ηξίηε θηγνύξα είλαη είηε έλαο άιινο ελήιηθαο, είηε έλαο 

ππνινγηζηήο κε νζόλε αθήο, ή ην ξνκπόη Pleo. θνπόο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα ειεγρζεί 

θαηά πόζν ε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνύ εκθάληδε δηαθνξνπνηήζεηο ελ ηε παξνπζία 

θαζελόο από ηνπο παξαπάλσ θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ ζπλεδξηώλ. 

Σν θνηλσληθό ξνκπόη Pleo είλαη έλα κηθξό ξνκπόη ην νπνίν έρεη 6 ίληζεο 

πιάηνο, 8 ίληζεο ύςνο θαη είλαη ζρεδηαζκέλν ώζηε λα εθθξάδεη ζπλαηζζήκαηα θαη 

πξνζνρή ρξεζηκνπνηώληαο ηηο θηλήζεηο ηνπ πξνζώπνπ θαη ηελ εθθνξά ηνπ ιόγνπ πνπ 

γίλεηαη εύθνια αλαγλσξίζηκε από ηνπο αλζξώπνπο. ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη θηλήζεηο ηνπ ξνκπόη κε ηελ εθθνξά θξάζεσλ γηα λα πεξηγξάςνπλ 

επραξίζηεζε, επηπρία, απνγνήηεπζε, ζπκθσλία θαη αζπκθσλία. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπλεδξηώλ ην ξνκπόη ειεγρόηαλ από έλα ηειερεηξηζηήξην γηα ηελ εθηέιεζε 

ζπκπεξηθνξώλ νη νπνίεο είραλ εθ ησλ πξνηέξσλ πξνγξακκαηηζηεί ζύκθσλα κε ηηο 

αλάγθεο θαη ην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο.  

Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ όηη ηα παηδηά κηινύζαλ πεξηζζόηεξν ζην 

ζπλεξγάηε όηαλ ήηαλ παξόλ ην ξνκπόη απ’ όηη νη άιινη δύν αιιειεπηδξώληεο 

ζπλεξγάηεο, ν ελήιηθαο θαη ην ειεθηξνληθό παηρλίδη. Απηό δειαδή πνπ ήηαλ ην πην 

αμηνζεκείσην ζηελ έξεπλα ήηαλ όηη ην ξνκπόη παξήγαγε γεληθά πεξηζζόηεξε ιεθηηθή 

αιιειεπίδξαζε από ηνλ άλζξσπν. Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ξνκπόη έγθεηηαη ζην όηη 

παξήγαγε πεξηζζόηεξε απζόξκεηε εθθνξά ζπλαηζζεκάησλ ελζνπζηαζκνύ θαη 

ελδηαθέξνληνο ζηα παηδηά από εθείλε πνπ παξήγαγε ν ελήιηθαο ζηηο ζπλεδξίεο (Kim, 

Berkovits, Bernier, Leyzberg, Shic, Paul & Scassellati, 2013). 
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Δηθόλα 6: Σν κε αλζξσπόκνξθν ξνκπόη Pleo 

 

ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Roboskin δηελεξγήζεθε έλα εξεπλεηηθό ζρέδην 

κε ζηόρν ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ησλ ξνκπόη βαζηζκέλσλ ζηελ απηηθή 

αλαηξνθνδόηεζε, κε ζθνπό λα παξέρεη γλσζηηθνύο κεραληζκνύο γηα λα βειηηώζεη ηελ 

ηε ζρέζε αλάκεζα ζην ξνκπόη θαη ζηνλ άλζξσπν ζπγθεθξηκέλα ην παηδί κε απηηζκό 

(Robins & Dautenhahn, 2014). Γηα ην ζθνπό ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

αλζξσπόκνξθν ξνκπόη Κaspar, ην νπνίν έρεη κηθξό κέγεζνο θαη κνηάδεη κε παηδί. Έρεη 

ηε δπλαηόηεηα λα θηλεί ηα κέξε ηνπ ζώκαηόο ηνπ θαη λα παίξλεη δηαθνξεηηθέο 

εθθξάζεηο πξνζώπνπ όηαλ αιιειεπηδξά κε ηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπ. Σν πξόζσπό ηνπ 

είλαη επελδπκέλν κε θανπηζνύθ γεγνλόο πνπ ηνπ δίλεη ειαζηηθόηεηα. Έρεη ηελ 

ηθαλόηεηα λα απαληάεη απηόλνκα όηαλ ηνλ αγγίδνπλ ιόγσ ησλ αηζζεηήξσλ πνπ ηνλ 

πιεξνθνξνύλ γηα ηελ απηηθή αιιειεπίδξαζε. Δπίζεο, δηαζέηεη ηειερεηξηζηήξην από ην 

νπνίν κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί ε ζπκπεξηθνξά ηνπ από έλαλ εξεπλεηή ν νπνίνο ηνλ 

θαηεπζύλεη απνκαθξπζκέλα.  

Σα ζπγθεθξηκέλα ζελάξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ έξεπλα ζηόρεπαλ ζηελ 

απηηθή αιιειεπίδξαζε ηνπ παηδηνύ κε απηηζκό κε ην ξνκπόη. ην πξώην ζελάξην, ην 

παηδί εκπιέθεηαη ζε απηηθή αιιειεπίδξαζε κε ην ξνκπόη ελζαξξπλόκελν λα 

εμεξεπλήζεη ηηο αληηδξάζεηο ηνπ. Ο ξόινο ηνπ ελήιηθα είλαη λα ρεηξίδεηαη ην ξνκπόη 

θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε, όηαλ δελ ελεξγνπνηείηαη θάπνηνο από ηνπο αηζζεηήξεο. Σν 

παηδί δηδάζθεηαη πσο λα ρεηξίδεηαη ην ξνκπόη θαζώο ην άγγηγκα ζε δηαθνξεηηθά κέξε, 

πξνθαιεί δηαθνξεηηθέο αληηδξάζεηο. Σν ξνκπόη θσδηθνπνηεί ην άγγηγκα θαη αλάινγα κε 

ηα αλ είλαη επγεληθό ή βίαην αληηδξά κε αλάινγεο ιεθηηθέο θαη ζσκαηηθέο θηλήζεηο θαη 

εθθξάζεηο. ην δεύηεξν ζελάξην ην παηδί ζπκκεηέρεη ζε παηρλίδη απηηθήο 

αιιειεπίδξαζεο κε ην ξνκπόη θαη ν ελήιηθαο ην ελζαξξύλεη λα εθαξκόζεη ζην ξνκπόη 

ηηο θηλήζεηο ζηα ζεκεία πνπ είδε πξηλ. Ζ δηαδηθαζία θιηκαθώλεηαη ζηαδηαθά 

ρξεζηκνπνηώληαο 2, 3 θαη 4 κέξε. Σν ξνκπόη δίλεη αλαηξνθνδόηεζε ζην παηδί γηα ην 

ζσζηό ή ιάζνο άγγηγκα, κε ηε δηαδηθαζία λα ζηακαηά κεηά ηελ επηηπρεκέλε 

νινθιήξσζε θαη ησλ ηξηώλ ζηαδίσλ. 
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Γηα ηα παηδηά κηθξήο ειηθίαο θάπνηεο αληηδξάζεηο ηνπ ξνκπόη ήηαλ ηδηαίηεξα 

δύζθνιεο θαη ηηο άιιαμαλ κε άιιεο πην εύθνιεο θαη ηειηθά θαηάθεξαλ λα αλαγλσξίδνπλ 

απιέο εθθξάζεηο όπσο ιύπε όηαλ ηνλ πνλνύζαλ, λα εμεξεπλνύλ ην ξνκπόη θαη λα 

αλαπηύζζνπλ επίγλσζε ηεο αηηίαο θαη ηνπ απνηειέζκαηνο. Δπηπιένλ, έδσζε ώζεζε ζε 

παηδηά κε κεησκέλν ιεμηιόγην λα ην αλαπηύμνπλ, δεδνκέλνπ όηη ζπλόδεπε ηηο νδεγίεο κε 

εθθξάζεηο ηνπ πξνζώπνπ πνπ γίλνληαλ θαιύηεξα θαηαλνεηέο από ηα παηδηά. Αθόκε θαη 

εθείλα πνπ ζηελ αξρή επηδείθλπαλ βίαηε ζηάζε απέλαληη ζην ξνκπόη, κε δπλαηά 

ρηππήκαηα, κε ην πέξαο ησλ ζπλεδξηώλ εμνκαιύλζεθαλ. Σέινο, παηδηά ρακειήο 

ιεηηνπξγηθόηεηαο επλνήζεθαλ από ηε ρξήζε ηνπ Kaspar καζαίλνληαο λα είλαη επγεληθά 

θαηά ηελ απηηθή αιιειεπίδξαζε κε ην ξνκπόη, κηκνύκελα θηλήζεηο θαη θαηαλνώληαο 

ηελ αλαηξνθνδόηεζε. Γεληθά, ην πιαίζην ηεο αηηίαο θαη ηνπ απνηειέζκαηνο, κπνξεί λα 

βνεζήζεη ηα παηδηά κα απηηζκό λα ζπλδέζνπλ ηηο πξάμεηο ηνπο κε ηηο απνθξίζεηο ηνπ 

ξνκπόη θαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν λα εληζρύζνπλ ηηο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο κέζσ ηεο 

ελζώκαηεο κάζεζεο (Robins & Dautenhahn, 2014). 

 

 

 

Δηθόλα 7: Σν αλζξσπόκνξθν ξνκπόη Kaspar 

 

ηελ έξεπλα ησλ Simut, Vanderfaeillie, Peca, Perre θαη Vanderborght 

(2016) γίλεηαη ιόγνο γηα έλα θνηλσληθό ξνκπόη ηνλ Rrobo. Σν ξνκπόη απηό 

ζρεδηάζηεθε ώζηε λα ζπκπεξηθέξεηαη σο θνηλσληθόο δηακεζνιαβεηήο πηνζεηώληαο 

θνηλσληθά ζήκαηα θαη επηθνηλσληαθέο ηθαλόηεηεο. Οη θηλεηήξεο ζην εζσηεξηθό ηνπ 

θεθαιηνύ ηνπ, ηνπ δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα λα θηλεί ην θεθάιη θαη ηα κάηηα ηνπ, λα 

εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, λα παίξλεη δηάθνξεο εθθξάζεηο κε ην πξόζσπό ηνπ θαη 

λα αιιειεπηδξά ιεθηηθά κε ην καζεηή. Σν ζηόκα είλαη ζπγρξνληζκέλν λα αλνηγνθιείλεη 

ηαπηόρξνλα κε ην άθνπζκα ηνπ ήρνπ γηα ηελ πην νινθιεξσκέλε αίζζεζε ηεο νκηιίαο. 

Έλαο άλζξσπνο ρεηξίδεηαη ρσξίο λα γίλεηαη αληηιεπηόο από ην καζεηή ην ξνκπόη 

ειέγρνληαο όια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ δίλνπλ ζην ξνκπόη ηελ αίζζεζε ηεο 

απηελέξγεηαο.  

Σξηάληα παηδηά κε απηηζκό ζπκκεηείραλ ζε απηήλ ηελ έξεπλα όπνπ 

δηεξεπλήζεθε αλ αιιειεπηδξνύλ δηαθνξεηηθά κε έλαλ άλζξσπν θαη κε έλα θνηλσληθό 
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ξνκπόη θαηά ηε δηάξθεηα ελαζρόιεζεο κε δηάθνξα έξγα. Δπίζεο εμεηάζηεθε αλ νη δύν 

θαηαζηάζεηο δηαθέξνπλ ζηελ ηθαλόηεηά ηνπο λα εθκαηεύνπλ αιιειεπίδξαζε κε έλαλ 

άλζξσπν πνπ ζπλνδεύεη ην παηδί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ έξγσλ. Οη ζπλεδξίεο κε ην 

ξνκπόη ήηαλ 15 ιεπηώλ θαη ην πξσηόθνιιν ήηαλ αθξηβώο ην ίδην θαη γηα ην ξνκπνηηθό 

θαη ηνλ αλζξώπηλν ζπλεξγάηε θαη πεξηειάκβαλε ηελ εηνηκαζία θξνπηνζαιάηαο. ηελ 

αξρή ν ζπλνδόο ηνπ παηδηνύ ην θαισζόξηδε θαη ην εηζήγαγε ζηε δηαδηθαζία πάληα κε 

ζπγθεθξηκέλν ιεμηιόγην. Έπεηηα μεθηλνύζε ε επίδεημε ε νπνία ρσξηδόηαλ ζε δύν ζθέιε, 

έλα πνπ επηδεηθλπόηαλ ε ζπκπεξηθνξά από ηνλ εξεπλεηή θαη έλα πνπ έπξεπε λα 

εθηειεζηεί από ην παηδί. Ζ δηαδηθαζία νινθιεξσλόηαλ όηαλ ην παηδί θαηάθεξλε λα 

βάιεη ζην κπνι θαη ηα ελλέα θξνύηα. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ όηη ε 

βιεκκαηηθή επαθή δηέθεξε αλάκεζα ζηνλ εξεπλεηή θαη ην ξνκπόη ζεκεηώλνληαο 

ζεκαληηθή αύμεζε ζηε δεύηεξε πεξίπησζε. κσο δελ παξαηεξήζεθαλ άιιεο 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο δύν δηαθνξεηηθνύο δηελεξγνύληεο ησλ ζπλεδξηώλ 

(Simut, Vanderfaeillie, Peca, Perre & Vanderborght, 2016). 

 

 

 

 

Δηθόλα 8: Σν κε αλζξσπόκνξθν ξνκπόη Probo 

 

Ζ έξεπλα ησλ Tennyson, Kuester, Casteel θαη Nikolopoulos (2016) 

αλαθέξεηαη ζε δύν παηδηά, ζην Louie έλα αγόξη δώδεθα ρξνλώλ θαη ζηε Dorothy, έλα 

θνξίηζη πνπ πεγαίλεη ζην γπκλάζην, ηα νπνία βξίζθνληαη ζην θάζκα ηνπ απηηζκνύ. Σα 

παηδηά απηά ήξζαλ ζε επαθή κε Ρνκπόη Κνηλσληθήο Αξσγήο LEGO NXT Platform θαη 

ηα απνηειέζκαηα ηεο αιιειεπίδξαζεο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ήηαλ εκθαλή. Σα ξνκπόη 

βνήζεζαλ ηνλ πξώην καζεηή λα κάζεη ζέκαηα θνηλσληθνύ ελδηαθέξνληνο, όπσο ν 

πξνζσπηθόο ρώξνο, ηα νπνία νη ζεξαπεπηέο ηνπ δελ είραλ θαηαθέξεη λα ηνπ κάζνπλ 

πξνεγνπκέλσο θαη λα δηαηππώλεη εξσηήζεηο ζην ξνκπόη πνπ κπνξεί λα θαληάδνπλ 

απιντθέο, αιιά δελ παξνπζηάδνληαλ έμσ από ηηο ζπλεδξίεο. Ζ δεύηεξε καζήηξηα ε 

νπνία παξνπζίαδε ζηεξενηππίεο ζηηο θηλήζεηο, δηαδηθαζία ηελ νπνία ηελ 

πξαγκαηνπνηνύζε ζε άγλσζηεο θαηαζηάζεηο γηα λα θαηεπλάζεη ηελ έληαζή ηεο θαη 

βίαηα μεζπάζκαηα, κεηξίαζε απηέο ηηο ζπκπεξηθνξέο ζηηο ζπλεδξίεο κε ηα ξνκπόη. 
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Παξά ηηο αιιαγέο ζην πξόγξακκά ηεο ζηηο ζπλεδξίεο κε ηα ξνκπόη, θάζε θνξά πνπ 

αιιειεπηδξνύζε κε απηά δελ εκθάληδε βίαηα μεζπάζκαηα αιιά ρακνγεινύζε θαη 

ραηξόηαλ όηαλ ηεο κηινύζαλ. 

Γεδνκέλνπ όηη ε ρξήζε ησλ ξνκπόη έρεη επλντθά απνηειέζκαηα ζηα παηδηά κε 

απηηζκό ηα ξνκπόη απηά εμειίρζεθαλ γηα λα γίλνπλ όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν 

αιιειεπηδξαζηηθά γηα λα κπνξέζνπλ νη ζεξαπεπηέο δηακέζνπ απηώλ λα κεηαδώζνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ επηζπκνύλ ζηα παηδηά. Ζ πξώηε γεληά, ηα ξνκπόη Rex θαη «Alphena», 

ήηαλ αλζξσπνεηδή ηα νπνία έιεγαλ απιέο θξάζεηο όπσο «Γεηα» «Αληίν» «Καιεκέξα», 

πνπ ηαίξηαδαλ εύθνια ζε έλα θνηλσληθό ζελάξην. Σν ξνκπόη «Robbie» ήηαλ αθόκε πην 

εμειηγκέλν θαζώο απαηηνύζε αθξίβεηα θαη ζπληνληζκό ζηηο θηλήζεηο θαη ζην ιόγν ησλ 

ξνκπόη. Έλα δεπγάξη ξόδεο αληηθαηέζηεζαλ ηα πόδηα ώζηε λα επηηξέςνπλ ζην ξνκπόη 

λα θηλείηαη πην γξήγνξα θαη εύθνια, όκσο εμαθνινπζνύζαλ λα κεηνλεθηνύλ σο πξνο 

ηελ ηθαλόηεηα νκηιίαο θαη ζπγρξνληζκνύ. ηελ ηξίηε γεληά ζηα ξνκπόη «Johnny θαη 

Julie» πξνζηέζεθαλ θνκκάηηα κε ζηόρν λα βειηησζεί ε θίλεζε θαη κεηώζεθε ν ήρνο ηεο 

κεραλήο ν νπνίνο ήηαλ πηζαλό λα απνζπληνλίζεη ηα παηδηά. Δπίζεο, πξνζηέζεθαλ 

νδεγίεο ειέγρνπ θαη αξρεία ήρνπ ηα νπνία ζηέιλνληαλ από ηνλ θνξεηό ππνινγηζηή ζην 

ξνκπόη. Με ηνλ ηξόπν απηό όρη κόλν βειηηώζεθε ν έιεγρνο θαη παξνρή ησλ 

απαξαίηεησλ πιεξνθνξηώλ αιιά κέζα από ην πξόγξακκα ηνπ ππνινγηζηή κπνξνύζαλ 

λα ειέγρνληαη ηαπηόρξνλα πεξηζζόηεξα από έλα ξνκπόη (Tennyson, Kuester, Casteel & 

Nikolopoulos, 2016). 

 

 

 

Δηθόλα 9: Σα αλζξσπόκνξθα ξνκπόη Lego Mindstorm NTX Johnny θαη Julie 

 

Οη Yun, Kim, Choi θαη Park (2016) ζηελ έξεπλά ηνπο ρξεζηκνπνίεζαλ δύν 

θνηλσληθά ξνκπόη. Σν πξώην, ν Caro, αλαπηύρζεθε από ην Center for Robotics 

Research θαη απνηειείηαη από δύν βαζηθέο ξόδεο θαη δύν επηπιένλ ξνδάθηα, κία νζόλε 

αθήο πγξώλ θξπζηάιισλ θαη δηάθνξνπο ηύπνπο αηζζεηήξσλ όπσο θάκεξα, κηθξόθσλν, 

βάζνο ήρνπ. Έρεη ύςνο 0,93 κέηξα θαη δπγίδεη 15 θηιά. ρεδηάζηεθε γηα λα παξνπζηάζεη 

ζπλαηζζεκαηηθή αιιειεπίδξαζε πνπ ζηνρεύεη ζηηο εθθξάζεηο ησλ καηηώλ γηα παηδηά κε 

απηηζκό. Σν δεύηεξν, ην iRobiQ, είλαη έλα αλζξσπόκνξθν ξνκπόη πνπ ζρεδηάζηεθε 

από ηελ Yujin Robotics Co σο εκπνξηθή έθδνζε θαη έρεη ύςνο 0,45 κέηξα θαη δπγίδεη 7 
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θηιά. Γηαζέηεη δύν ρέξηα, δύν δηαθνξεηηθέο ξόδεο κία νζόλε αθήο θαη δηαθνξεηηθνύο 

ηύπνπο αηζζεηήξσλ. Μπνξεί λα πάξεη δηάθνξεο εθθξάζεηο πξνζώπνπ θαη ηα θάλεη 

ρξήζε παηδηθώλ ηξαγνπδηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ρνξεπηηθώλ αθνινπζηώλ θαη 

βίληεν ηα νπνία κπνξνύλ λα πξνζαξκνζηνύλ γηα λα ηαηξηάδνπλ κε ηηο αλάγθεο ησλ 

παηδηώλ. ρεδηάζηεθε γηα λα εμεηάζεη αθελόο πόζν ζπρλά ηα παηδηά επηδεηθλύνπλ 

βιεκκαηηθή επαθή κε ην ξνκπόη θαη αθεηέξνπ ηελ ηθαλόηεηά ηνπο λα δηαβάδνπλ 

ζπλαηζζήκαηα αληιώληαο πιεξνθνξίεο από ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζώπνπ ησλ ξνκπόη 

(Yun, Kim, Choi & Park, 2016). ηηο ζπλεδξίεο ηα ξνκπόη ηνπνζεηήζεθαλ ελαιιάμ ζην 

θέληξν ηνπ ρώξνπ θαη ην παηδί θαη ν εξεπλεηήο ζηηο θαξέθιεο δεμηά θαη αξηζηεξά από 

ην ξνκπόη. Κάζε ζπλεδξία πνπ βαζηδόηαλ ζε θνηλσληθά ζελάξηα θξαηνύζε 30-40 ιεπηά. 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη ε επίδεημε ιεθηηθήο θαη βιεκκαηηθήο επαθήο απμήζεθε 

θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηα ξνκπόη, γεγνλόο πνπ ζπλεγνξεί ππέξ ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο κηαο ηέηνηαο παξέκβαζεο ζε παηδηά κε απηηζκό. 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 10: Σα αλζξσπόκνξθα ξνκπόη iRobiQ θαη Caro 

 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ησλ Bharatharaj, Huang, Mohan, Al-Jumaily θαη 

Krägeloh (2017) ρξεζηκνπνηήζεθε ην ξνκπόη KiliRo έλα θνηλσληθό ξνκπόη πνπ έρεη 

ηε κνξθή παπαγάινπ γηα ηε βειηίσζε ησλ θνηλσληθώλ θαη καζεζηαθώλ ηθαλνηήησλ 

ησλ καζεηώλ κε απηηζκό. Ο παπαγάινο είλαη θύζεη ηθαλόο λα κηκείηαη ηνλ αλζξώπηλν 

ιόγν θαη λα εκπιέθεη ην ζπλνκηιεηή ζηε δπαδηθή αιιειεπίδξαζε θαη απηόο είλαη ν 

ιόγνο πνπ επηιέρζεθε ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε. Ζ νκνηόηεηα ηνπ ξνκπόη κε ην δών 

θαη ε ζύλδεζε ηνπ πξώηνπ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δεύηεξνπ ζεσξήζεθε όηη ζα θαλεί 

ηδηαίηεξα επηβνεζεηηθή ζηε βειηίσζε ησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηώλ κε 

απηηζκό.  

Σν ξνκπόη απνηεινύληαλ από έλα θεθάιη, δύν κάηηα, πόδηα, θηεξά θαη νπξά. 

Δίρε ηε δπλαηόηεηα λα θηλείηαη είηε δεμηά-αξηζηεξά, είηε πάλσ-θάησ. Έλαο ρεηξηζηήο 

είρε ηνλ έιεγρν ηνπ ξνκπόη ρσξίο λα γίλεηαη αληηιεπηόο από ην παηδί . Ζ νπξά είρε 

ηθαλόηεηα πινήγεζεο γηα ηελ θίλεζε δεμηά θαη αξηζηεξά. Γύν αζύξκαηεο θάκεξεο 
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αλαγλώξηδαλ ηε κνξθή θαη επέηξεπαλ ζην ρεηξηζηή λα μεθηλήζεη ηελ αιιειεπίδξαζε, 

ελώ ην κηθξόθσλν θαη ην ερείν πνπ ήηαλ ελζσκαησκέλα παξείραλ ζην ξνκπόη ηελ 

ηθαλόηεηα λα κηκείηαη απηά πνπ αθνύεη. Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο AMRM 

(Adapted Model-Rival Method) γηα ηε δηδαζθαιία ησλ παηδηώλ κε απηηζκό. Ζ βάζε ηεο 

κεζόδνπ είλαη όηη νη ηθαλόηεηεο ηνπ KiliRo ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο νκηιίαο, ηεο 

κίκεζεο θαη ηεο κάζεζεο λέσλ θαηαζηάζεσλ ζα σζήζνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ εθκάζεζε 

θαηλνύξησλ πξαγκάησλ (Bharatharaj et al., 2017). 

Ζ κειέηε ρσξίζηεθε ζε 15 ζπλεδξίεο ησλ 15 ιεπηώλ, γηα κηα πεξίνδν πέληε 

εκεξώλ ζε θάζε κία από ηηο νπνίεο ιάκβαλαλ ρώξα ηξεηο ζπλεδξίεο. Σν ξνκπόη έπξεπε 

λα εθπιεξώζεη ηέζζεξα έξγα ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. ην πξώην ν ρεηξηζηήο 

πξνγξακκάηηδε ην ξνκπόη λα θηλείηαη ζηελ αίζνπζα θαη λα ζπλνκηιεί κε ηνπο εξεπλεηέο 

πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα κε ζθνπό ηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ κε ην ξνκπόη. 

ην δεύηεξν, ν εξεπλεηήο δίδαζθε γξάκκαηα ηεο αιθαβήηαο ζην ξνκπόη, ζην ηξίην 

δίδαζθε αξηζκνύο θαη έπεηηα ην ξνκπόη ήιεγρε ηελ ηθαλόηεηά ηνπ λα ηα κάζεη 

αλαγλσξίδνληαο εθηππσκέλνπο αξηζκνύο ζε θάξηεο θαη ηέινο λα αλαγλσξίδεη άηνκα 

κέζα από εξσηήζεηο πνπ ηνπο θάλεη.  

Με βάζε ηα επξύκαηα ησλ εξεπλεηώλ ηα νπνία εζηηάδνληαλ ζηελ αλάιπζε ησλ 

εθθξάζεσλ ηνπ πξνζώπνπ ησλ παηδηώλ όηαλ αιιειεπηδξνύλ κε ην ξνκπόη, θάλεθε όηη 

απηό ελίζρπζε ηηο θνηλσληθέο δεμηόηεηέο ηνπο. Χο πξνο ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο 

ηνπο θάλεθε λα δείρλνπλ επραξίζηεζε ε νπνία απμαλόηαλ κέξα κε ηε κέξα ζηηο 

ζπλεδξίεο κε ην ξνκπόη, ιύπε θαη έθπιεμε. Δπηπιένλ, θάλεθε όηη ηα παηδηά εζηίαδαλ 

ηελ πξνζνρή ηνπο ζηηο θηλήζεηο ηνπ ξνκπόη παξά ζηηο ηθαλόηεηεο κάζεζεο πνπ 

επηδείθλπε θαη πσο ε ηθαλόηεηα νκηιίαο πξνζέιθπε ηα παηδηά λα παίμνπλ καδί ηνπ 

γεγνλόο πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά ζηελ ελίζρπζε ησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ 

ηνπο (Bharatharaj et al., 2017). 

 

 

 

 

Δηθόλα 11: Σν κε αλζξσπόκνξθν ξνκπόη KiliRo 
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2.4. θνπόο – Δξεπλεηηθέο ππνζέζεηο  

Βάζεη ηα όζα έρνπλ αλαιπζεί ζην ζεσξεηηθό θνκκάηη, ε αλάπηπμε ησλ 

θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε απηηζκό κπνξεί λα επηηεπρζεί ζε αξθεηά 

ηθαλνπνηεηηθό βαζκό κέζα από ηελ πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ ξνκπνηηθήο 

αλεμάξηεηα από ηελ ειηθία θαη ην θύιν πνπ έρνπλ νη καζεηέο. ηεξηδόκελνη ινηπόλ ζηα 

αλσηέξσ, ζηελ παξνύζα εξγαζία, εμεηάδεηαη θαηά πόζν ε ρξήζε ηνπ ξνκπόη- 

Μαξγαξίηα ζηε δηδαζθαιία ηνπ παηδηνύ κε απηηζκό, επλνεί ηελ αλάπηπμε ησλ 

θνηλσληθώλ ηνπ δεμηνηήησλ. Γηα ην ιόγν απηό θξίζεθε ζθόπηκν ε εξγαζία απηή λα 

δηεξεπλήζεη: 

 Σα ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ έρεη ε ρξήζε ηνπ ξνκπόη- Μαξγαξίηα ζηνπο καζεηέο 

κε απηηζκό θαηά ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ηε 

ζπκβνιή ηεο ΡΚΑ σο θαηλνηόκν δηδαθηηθό εξγαιείν, ζηελ αλάπηπμε ησλ 

θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηώλ κε απηηζκό θαηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

δνκεκέλεο θαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλεο δξαζηεξηόηεηεο. 

 

Δξεπλεηηθέο ππνζέζεηο κειέηεο: 

 

1) Αλακέλεηαη λα βξεζεί δηαθνξά αλάκεζα ζηελ παξέκβαζε πνπ δηελεξγείηαη από ηελ 

εθπαηδεπηηθό θαη εθείλεο πνπ κεζνδεύεηαη κέζσ ηνπ ξνκπνηηθνύ ζπλεξγάηε σο 

πξνο ηελ πνηόηεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο (βιεκκαηηθή επαθή, εγγύηεηα, ιεθηηθή 

αιιειεπίδξαζε). 

2) Αλακέλεηαη λα βξεζεί δηαθνξά αλάκεζα ζηελ παξέκβαζε πνπ δηελεξγείηαη από ηελ 

εθπαηδεπηηθό θαη εθείλεο πνπ κεζνδεύεηαη κέζσ ηνπ ξνκπνηηθνύ ζπλεξγάηε σο 

πξνο ηελ αθνζίσζε ησλ καζεηώλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (θαηά πόζν πξνζέρνπλ 

όηαλ ηνπο κηιάλε, αθνινπζνύλ ηηο νδεγίεο πνπ ηνπο δίλνληαη θαη ζεθώλνληαη 

απζαίξεηα από ηε ζέζε ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο). 

3) Αλακέλεηαη από ηα παηδηά κε απηηζκό λα έρνπλ ηελ ίδηα επίδνζε σο πξνο ηελ 

επίηεπμε ησλ γλσζηηθώλ ζηόρσλ κεηά ην πέξαο ηεο εθάζηνηε ζπλεδξίαο ηόζν από 

ηελ εθπαηδεπηηθό, όζν θαη από ην ξνκπνηηθό ζπλεξγάηε. 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ ηέζζεξηο καζεηέο κε απηηζκό πςειήο 

ιεηηνπξγηθόηεηαο νη νπνίνη θνηηνύλ ζην γεληθό ζρνιείν θαη δέρνληαη επηπξόζζεηε 

βνήζεηα εθηόο ηνπ ζρνιηθνύ πιαηζίνπ. Ζ κέζνδνο πνπ επηιέρζεθε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο 

παξνύζαο εξγαζίαο είλαη απηή ηεο κειέηεο πεξίπησζεο κε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε 

εθαξκόδνληαο έλα πξόγξακκα παξέκβαζεο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ θνηλσληθώλ 

δεμηνηήησλ ησλ παηδηώλ κε απηηζκό πςειήο ιεηηνπξγηθόηεηαο. Σν κέζν πνπ 
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ρξεζηκνπνηήζεθε ζηηο αηνκηθέο ζπλεδξίεο ήηαλ έλα ινύηξηλν κε αλζξσπόκνξθν 

ξνκπόη, ην νπνίν νλνκάδεηαη Μαξγαξίηα θαη ζπζζσκαηώλεη ραξαθηεξηζηηθά ιόγνπ θαη 

έθθξαζεο. 

 Ζ παξέκβαζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην θέληξν εηδηθήο αγσγήο ην νπνίν 

παξαθνινπζνύζαλ νη καζεηέο κεηά ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη θαζέλαο 

από απηνύο παξαθνινύζεζε νθηώ ζπλεδξίεο θαη ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

εθηεινύκελεο δηαδνρηθά από ηελ εθπαηδεπηηθό θαη ην ξνκπνηηθό ζπλεξγάηε νύησο ώζηε 

λα κπνξέζνπλ λα ζπγθξηζνύλ κεηέπεηηα ηα απνηειέζκαηα θαη λα βξεζνύλ νη δηαθνξέο 

κεηαμύ ησλ δύν παξεκβάζεσλ, εθείλεο από ηελ εθπαηδεπηηθό θαη εθείλεο από ην 

ξνκπόη-Μαξγαξίηα. Γηα ηνλ έιεγρν ησλ ππνζέζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην θύιιν 

θαηαγξαθήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ καζεηή, ώζηε λα θαηαδεηρζεί θαηά πόζν έρνπλ 

επηηεπρζεί ή όρη νη ζπκπεξηθνξέο-ζηόρνη πνπ νξίζηεθαλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ εθάζηνηε 

γλσζηηθώλ ζηόρσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ην θύιιν θαηαγξαθήο ηεο ζπρλόηεηαο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο (Πξνζαξκνγή από Zirpoli, 2005, ζην Κνιηάδεο, 2010), έηζη ώζηε λα 

κεηξεζεί ε ζπρλόηεηα εκθάληζεο κηαο δεδνκέλεο ζπκπεξηθνξάο αλά πεξίνδν 

παξαηήξεζεο.  
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Β. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΜΔΘΟΓΟ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

3.0. Μειέηε Πεξίπησζεο  

Ζ κέζνδνο πνπ επηιέρζεθε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη απηή 

ηεο κειέηεο πεξίπησζεο κε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε. Δθαξκόζηεθε έλα πξόγξακκα 

παξέκβαζεο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηώλ κε απηηζκό 

ζρνιηθήο ειηθίαο πνπ θνηηνύλ ζην γεληθό ζρνιείν. Ζ κειέηε πεξίπησζεο ζπλεηζθέξεη 

ζηε βαζύηεξε εμέηαζε ηνπ ππό κειέηε θαηλνκέλνπ, αλαδεηθλύνληαο ηα δπλαηά θαη 

αδύλακα ζεκεία ηνπ. Ζ παξνύζα κειέηε, ινηπόλ, εζηηάδεη ζε κία ζπγθεθξηκέλε νκάδα, 

δειαδή ηα παηδηά κε απηηζκό θαη ην εξεπλεηηθό ελδηαθέξνλ αλαδύεηαη από ηελ αλάγθε 

ηνπ εξεπλεηή λα κάζεη όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. 

θνπόο ηνπ είλαη ε απόθηεζε βαζύηεξεο θαηαλόεζεο κίαο ή πεξηζζνηέξσλ πηπρώλ πνπ 

ζπλζέηνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε (Hancock & Algozzine, 2014, ζην 

Μαγγόπνπινο, 2014). 

3.1. πκκεηέρνληεο    

ηελ παξνύζα έξεπλα εθαξκόζηεθε έλα πξόγξακκα παξέκβαζεο ζε ηέζζεξα 

παηδηά κε απηηζκό. Καη ηα ηέζζεξα παηδηά είλαη θύινπ αξζεληθνύ θαη δηακέλνπλ ζηε 

Βόξεηα Διιάδα. Πεγαίλνπλ ζην γεληθό ζρνιείν, ελώ παξάιιεια δέρνληαη ηε ζηήξημε 

εθηόο ηνπ ζρνιηθνύ πιαηζίνπ. Σα θξηηήξηα κε ηα νπνία επηιέρζεθαλ γηα λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα ήηαλ ηα εμήο. Έπξεπε λα έρνπλ ρξνλνινγηθή ειηθία από 7-

12 ρξνλώλ, λα έρνπλ δηάγλσζε απηηζκνύ από πηζηνπνηεκέλν νξγαληζκό (Κέληξα 

Γηαθνξνδηάγλσζεο Γηάγλσζεο θαη Τπνζηήξημεο-Κ.Δ.Γ.Γ.Τ. ή Ηαηξνπαηδαγσγηθά 

Κέληξα) θαη ηέινο λα έρνπλ ιόγν (δειαδή λα ζρεκαηίδνπλ πξόηαζε πνπ απαξηίδεηαη 

από πεξηζζόηεξεο ησλ ηξηώλ ιέμεσλ). 

Ο πξώηνο καζεηήο (Μαζεηήο 1) είλαη 7 εηώλ θαη θνηηά ζηελ Α΄ ηάμε ηνπ 

Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ. Καζεκεξηλά παξαθνινπζεί ηα καζήκαηα ζηε γεληθή ηάμε κε ηελ 

επηπξόζζεηε βνήζεηα ηεο δαζθάιαο παξάιιειεο ζηήξημεο. Δθηόο ηνπ ζρνιηθνύ 

πιαηζίνπ παξαθνινπζεί καζήκαηα ινγνζεξαπείαο δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη 

καζήκαηα εξγνζεξαπείαο ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα. Σν γλσζηηθό ηνπ επίπεδν 

θπκαίλεηαη ζηα θπζηνινγηθά επίπεδα πξάγκα ην νπνίν δε ζπκβαίλεη θαη κε ηηο 

θνηλσληθέο θαη επηθνηλσληαθέο ηνπ δεμηόηεηεο. Έρεη αξθεηά θαιό ιεμηιόγην γηα ηελ 
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ειηθία ηνπ θαη ηα θαηαθέξλεη αξθεηά θαιά κε δξαζηεξηόηεηεο θαηεγνξηνπνίεζεο θαη 

ζεηξνζέηεζεο. Έξρεηαη αληηκέησπνο κε έληνλεο ελαιιαγέο γέιηνπ- θιάκαηνο θαη πνιύ 

ζπρλά μεζπά ζηα γέιηα κόλνο ηνπ ρσξίο θάπνην θαλεξό ιόγν. Γε δίλεη πξνζνρή ζηηο 

νδεγίεο πνπ ηνπ δίλνληαη θαη αλ θαηαθέξεη λα ηηο πξνζέμεη εύθνια απνδηνξγαλώλεηαη 

θαη ράλεη ην ζηόρν ηνπ.  

Ζ βιεκκαηηθή ηνπ επαθή είλαη ζε ρακειά επίπεδα θαζώο απνθεύγεη λα 

αιιειεπηδξάζεη νπηηθά, είηε κε ηνλ εθπαηδεπηηθό, είηε κε ηνπο άιινπο ζπλνκειίθνπο 

ηνπ. Τπάξρεη έληνλε δπζθνιία ζηελ θαηαλόεζε ησλ ζεκάησλ ηνπ πξνζώπνπ πνπ 

ζηέιλεη ν ζπλνκηιεηήο κε απνηέιεζκα λα δπζρεξαίλεηαη ε επηθνηλσλία, ε νπνία 

δπζθνιεύεη ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο γνλείο θαη ηνλ πεξίγπξν αθόκα πεξηζζόηεξν 

εμαηηίαο ηεο δπζθνιίαο ηνπ λα αθνινπζήζεη ηηο νδεγίεο πνπ ηνπ δίλνληαη. Δπηπιένλ, 

αδπλαηεί λα θξαηήζεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζπγθεληξσκέλε ζε κία δξαζηεξηόηεηα γεγνλόο 

πνπ επεξεάδεη δηάθνξνπο ηνκείο. Παίδεη πνιύ κνλόηνλα παηρλίδηα θαη ε πξνζνρή ηνπ 

απνζπάηαη πνιύ εύθνια θαη δύζθνια μαλαζπγθεληξώλεηαη ζηε δξαζηεξηόηεηα. Σέινο, 

ν ιόγνο ηνπ θπξηεύεηαη ζπρλά από κεραληθή επαλάιεςε θξάζεσλ ή πξνηάζεσλ πνπ 

έρεη αθνύζεη είηε ζην ζπίηη, ζην ζρνιείν θαη ζηνλ πεξίγπξν, είηε ζηηο δηαθεκίζεηο θαη 

ζηα παηδηθά θαη δελ κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη νπζηαζηηθά κε ηνπο γύξσ ηνπ. 

Ο δεύηεξνο καζεηήο (Μαζεηήο 2) είλαη 10 ρξνλώλ θαη είλαη έλα πςειά 

ιεηηνπξγηθό παηδί κε απηηζκό. Πεγαίλεη ζηελ Γ΄ ηάμε ηνπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ θαη 

δέρεηαη ηε βνήζεηα ηεο δαζθάιαο παξάιιειεο ζηήξημεο. Δθηόο ηνπ ζρνιηθνύ πιαηζίνπ 

βιέπεη ηνλ εξγνζεξαπεπηή δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη άιιε κία ηελ ςπρνιόγν θαη ηε 

ινγνζεξαπεύηξηα. Ζ πιεηνλόηεηα ησλ δπζθνιηώλ ηνπ καζεηή πεξηνξίδνληαη ζην 

θνηλσληθό θαη επηθνηλσληαθό θνκκάηη θαζώο νη γισζζηθέο ηνπ δεμηόηεηεο είλαη ζε θαιό 

επίπεδν. Ο γξαθνθηλεηηθόο ηνπ ζρεδηαζκόο είλαη θαιόο θαη έρεη επαξθέο ιεμηιόγην. 

Θέιεη πάληα λα δηαιέγεη ηα παηρλίδηα πνπ ζα παίμεη θαη πάληα λα θεξδίδεη. Γελ κπνξεί 

λα δηαρεηξηζηεί ηελ ήηηα θαη ζηηο νκαδηθέο δξαζηεξηόηεηεο, παξαθσιύεη ην παηρλίδη 

ζέινληαο λα πξνηάζζεηαη πάληα ν ίδηνο ρσξίο λα θαηαλνεί ηε δπζαξέζθεηα ησλ άιισλ 

παηδηώλ. Γελ έρεη ελζπλαίζζεζε, δειαδή δελ κπνξεί λα κπεη ζηε ζέζε ηνπ άιινπ θαη λα 

θαηαλνήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ. Γεληθά δελ θαηαλνεί νύηε ηελ πξαθηηθή νύηε ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή επίπησζε ησλ πξάμεώλ ηνπ θαη ρξεηάδεηαη όξηα ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ.  

Ο ηξίηνο καζεηήο (Μαζεηήο 3) είλαη 7 εηώλ θαη θνηηά ζηελ Α΄ ηάμε ηνπ 

Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ. Καζεκεξηλά παξαθνινπζεί ηα καζήκαηα ζηε γεληθή ηάμε κε ηελ 

επηπξόζζεηε βνήζεηα ηεο δαζθάιαο παξάιιειεο ζηήξημεο. Δπηπιένλ, παξαθνινπζεί 

καζήκαηα ινγνζεξαπείαο δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη καζήκαηα κε ηελ εηδηθή 

παηδαγσγό άιιεο ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα. Ζ βιεκκαηηθή ηνπ επαθή είλαη ζε κέηξηα 
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επίπεδα θαη ε θνηλσληθή ηνπ ζπκπεξηθνξά ηδηαίηεξα ζηεξενηππηθή. Γελ επηδηώθεη 

θαλελόο είδνπο ζπλεξγαζία ηνπλαληίνλ ηελ απνθεύγεη θαη νη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ είλαη 

κνλόηνλεο. Ξεζπά έληνλα ζηελ αιιαγή ηεο ξνπηίλαο ηνπ θαη πξνηηκά ην κνλαρηθό 

παηρλίδη. Αδπλαηεί λα θαζίζεη ζην ίδην ζεκείν γηα πνιιή ώξα γη’ απηό ρξεηάδεηαη 

ζπλερώο θίλεηξν πνπ ζα ηνλ θξαηάεη ζπγθεληξσκέλν. Έρεη έληνλεο ζηεξενηππίεο θαζώο 

θνπλάεη ηα ρέξηα ηνπ θαη ηνπο θαξπνύο ηνπ, ζηέθεηαη ζην έλα πόδη ή θαη ηα δύν καδί. 

Σέινο, έρεη κεησκέλν ιεμηιόγην θαη ιεπηή θηλεηηθόηεηα. Γπζθνιεύεηαη ζηε ρξήζε ηνπ 

κνιπβηνύ αθόκε θαη ηνπ πνληηθηνύ. 

Σέινο, ν ηέηαξηνο καζεηήο (Μαζεηήο 4) είλαη 12 ρξνλώλ θαη πεγαίλεη ζηελ Δ΄ 

ηάμε ηνπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ κε ηελ αξσγή ηεο δαζθάιαο παξάιιειεο ζηήξημεο. 

Δθηόο ηνπ ζρνιηθνύ πιαηζίνπ παξαθνινπζεί καζήκαηα ινγνζεξαπείαο δύν θνξέο ηελ 

εβδνκάδα θαη από κία ώξα εβδνκαδηαίσο ζπκκεηέρεη ζε νκαδηθή ζπλεδξία, βιέπεη ηελ 

εηδηθή παηδαγσγό θαη ηελ ςπρνιόγν. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε γιώζζα ηνπ γηα λα 

επηθνηλσλήζεη αιιά ν ιόγνο ηνπ είλαη θνθηόο θαη ηππηθόο. Ζ πξνζνρή ηνπ απνζπάηαη 

εύθνια θαη είλαη δύζθνιν λα θξαηεζεί ζπγθεληξσκέλνο γηα πνιύ ώξα ζε κηα 

δξαζηεξηόηεηα. Οη θνηλσληθέο ζπκβάζεηο δελ είλαη θάηη δεδνκέλν γηα ην παηδί απηό θαη 

πνιιέο θνξέο δελ κπνξεί λα απνθσδηθνπνηήζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πεξίγπξνπ. 

Αληηιακβάλεηαη ηα λνήκαηα πάληα θπξηνιεθηηθά θαη δπζθνιεύεηαη ζηελ αλαγλώξηζε 

αζηείσλ θαη κεηαθνξώλ. Γπζθνιεύεηαη λα εξκελεύζεη ηα ιόγηα θαη ηηο πξάμεηο ησλ 

άιισλ όπσο θαη λα θάλεη κία ζπδήηεζε κε έλα άιιν άηνκν, γεγνλόο πνπ δπζρεξαίλεη 

ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ηνπο γύξσ ηνπ.  

3.2. Δξγαιείν παξέκβαζεο – καζεζηαθό πεξηβάιινλ  

Σν εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηηο αηνκηθέο ζπλεδξίεο είλαη έλα ινύηξηλν 

κε αλζξσπόκνξθν ξνκπόη, ην νπνίν νλνκάδεηαη Μαξγαξίηα θαη ζπζζσκαηώλεη 

ραξαθηεξηζηηθά ιόγνπ θαη έθθξαζεο. Έρεη ζρήκα ινπινπδηνύ θαη ζηα πέηαια ηνπ 

βξίζθνληαη θξπκκέλα δύν ερεία ηα νπνία εληζρύνπλ ηνλ ήρν. ην θέληξν ηνπ είλαη 

ελζσκαησκέλν έλα tablet ην νπνίν πξνζδίδεη έλα εθθξαζηηθό πξόζσπν ζην ξνκπόη. 

Γύν κεγάια κάηηα ηα νπνία έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα εζηηάδνπλ ζην θέληξν αιιά θαη λα 

θνηηάδνπλ δεμηά-αξηζηεξά ώζηε λα δηαηεξνύλ επαθή κε ην παηδί δίλνληαο άιιε αίζζεζε 

ζηελ επηθνηλσλία. Σν πξόζσπν ζπκπιεξώλεηαη κε ηα θξύδηα θαη κε έλα επίζεο έληνλν 

θαη κεγάιν ζηόκα ην νπνίν αλνηγνθιείλεη θαηά ηελ νκηιία. Έλα δεύηεξν tablet 

ζπλδέεηαη αζύξκαηα κε ην πξώην θη έηζη ν εξεπλεηήο κπνξεί λα ην ρεηξηζηεί, δίλνληαο 

εληνιή ζηε καξγαξίηα λα εθθέξεη ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο, πξνηάζεηο αιιά θαη εθθξάζεηο 

ώζηε λα θαηεπζύλεη ην παηρλίδη εμππεξεηώληαο ηηο εθάζηνηε αλάγθεο. Σν πιενλέθηεκα 
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ηεο όιεο δηαδηθαζίαο είλαη όηη ην ξνκπόη δελ έρεη εθ ησλ πξνηέξσλ πξνγξακκαηηζκέλεο 

ιεηηνπξγίεο αιιά ν εθπαηδεπηηθόο αλάινγα κε ηηο ειιείςεηο θαη ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ 

παηδηνύ ζρεδηάδεη ηηο θαηάιιειεο δξαζηεξηόηεηεο. 

3.3. Γηαδηθαζία  

            3.3.1. Πεηξακαηηθόο ζρεδηαζκόο – Οξγάλσζε δνθηκώλ 

Ζ παξέκβαζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Κέληξν εηδηθήο αγσγήο ην νπνίν 

παξαθνινπζνύζαλ νη καζεηέο κεηά ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη ζην 

ζύλνιό ηεο δηήξθεζε πέληε κήλεο από ην Ννέκβξην ηνπ 2016 έσο ηνλ Απξίιην ηνπ 

2017. Πην ζπγθεθξηκέλα νη ζπλεδξίεο κε ηνλ πξώην καζεηή μεθίλεζαλ ζηηο 29 

Ννεκβξίνπ 2016 θαη νινθιεξώζεθαλ ζηηο 31 Ηαλνπαξίνπ 2017 θαη κε ηνλ δεύηεξν 

μεθίλεζαλ 2 Γεθεκβξίνπ 2016 θαη νινθιεξώζεθαλ 3 Φεβξνπαξίνπ 2017. Έπεηηα 

μεθίλεζαλ νη ζπλεδξίεο κε ηνπο άιινπο δύν καζεηέο. Γηα ηνλ ηξίην καζεηή νη ζπλεδξίεο 

έιαβαλ ρώξα από ηηο 27 Ηαλνπαξίνπ έσο ηηο 24 Απξηιίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο θαη γηα ηνλ 

ηέηαξην από ηηο 25 Ηαλνπαξίνπ 2017 έσο ηηο 22 Απξηιίνπ 2017. 

πλνιηθά δηελεξγήζεθαλ νθηώ ζπλεδξίεο κε ηνλ θάζε καζεηή θαη ηέζζεξηο 

δξαζηεξηόηεηεο κε ηνλ θαζέλα από απηνύο. Ο αξρηθόο ζρεδηαζκό ήηαλ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε ίδηα δξαζηεξηόηεηα θαη από ηελ εθπαηδεπηηθό θαη από ην ξνκπνηηθό 

ζπλεξγάηε νύησο ώζηε λα κπνξέζνπλ λα ζπγθξηζνύλ κεηέπεηηα ηα απνηειέζκαηα θαη 

λα βξεζνύλ νη δηαθνξέο ησλ δύν παξεκβάζεσλ, εθείλεο από ηελ εθπαηδεπηηθό θαη 

εθείλεο από ην ξνκπόη- Μαξγαξίηα.  

Γηα λα πξνβιεθζνύλ πηζαλά κεζνδνινγηθά ζθάικαηα θαη παξεξκελείεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ε δηαδηθαζία ρσξίζηεθε σο εμήο. Γηα ηνλ ίδην καζεηή εθηεινύληαλ ε 

δξαζηεξηόηεηα ηε κία εβδνκάδα από ηελ εθπαηδεπηηθό θαη ηελ επόκελε εθηεινύληαλ ε 

ίδηα δξαζηεξηόηεηα από ηε Μαξγαξίηα (1
ε
 δξαζηεξηόηεηα). Έπεηηα αθνινπζνύζε ε 

επόκελε δξαζηεξηόηεηα εθηεινύκελε θαη πάιη πξώηα από ηελ εθπαηδεπηηθό θαη κεηά ην 

πέξαο κηαο εβδνκάδαο από ην ξνκπόη (2
ε
 δξαζηεξηόηεηα). ηε ζπλέρεηα ε ζεηξά 

άιιαδε. Πξώηα εθηεινύζε ηε δξαζηεξηόηεηα ην ξνκπόη θαη κεηά από κία εβδνκάδα ε 

εθπαηδεπηηθόο (3
ε
 δξαζηεξηόηεηα) θη έηζη έθηαλαλ ζην ηέινο ηνπο νη ζπλεδξίεο κε ηνλ 

έλα καζεηή εθηειώληαο θαη πάιη ηε δξαζηεξηόηεηα ην ξνκπόη θαη κεηέπεηηα ε 

εθπαηδεπηηθόο (4
ε
 δξαζηεξηόηεηα). Απηόο ν δηακνηξαζκόο αθνινπζνύληαλ θαη ζηνλ 

επόκελν καζεηή. ε όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ε δηαθνξά από ηελ κία παξέκβαζε ζηελ 

άιιε ήηαλ κία εβδνκάδα κε ζηόρν λα ππάξμεη αξθεηόο ρξόλνο από ηελ εθηέιεζε ηεο 

ίδηαο δξαζηεξηόηεηαο θαη νη παξαηεξήζεηο λα κελ επεξεαζηνύλ άξδελ από ηελ 

εμνηθείσζε κε ην έξγν. 
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ηνπο άιινπο δύν ε πνξεία ήηαλ ε αληίζηξνθε. Ξεθηλνύζαλ, δειαδή, ηελ πξώηε 

δξαζηεξηόηεηα εθηεινύκελε αθελόο από ην ξνκπόη θαη αθεηέξνπ από ηελ 

εθπαηδεπηηθό. Σν ίδην αθνινπζνύζε θαη ζηε δεύηεξε δξαζηεξηόηεηα, ελώ ζηελ ηξίηε 

θαη ζηελ ηέηαξηε ε ζεηξά άιιαδε πάιη γηα λα πξνηάμεη ηελ εθπαηδεπηηθό θαη λα ζέζεη 

δεύηεξε ηελ εθηέιεζε ηεο ίδηαο δξαζηεξηόηεηαο από ην ξνκπόη. ηόρνο απηήο ηεο 

θαηαλνκήο ήηαλ λα κελ μεθηλάεη πάληα θάπνηνο από ηνπο δύν πξώηνο ηελ 

δξαζηεξηόηεηα, γεγνλόο πνπ ζα είρε σο ζπλέπεηα ηα ελδερόκελα ζεηηθά απνηειέζκαηα 

πνπ ζα πξνθύςνπλ ζηε δεύηεξε ζπλεδξία ηεο ίδηαο δξαζηεξηόηεηαο λα απνδνζνύλ ζηηο 

δηαθνξεηηθέο δηδαθηηθέο κεζόδνπο θαη ζηα δηαθνξηθά απνηειέζκαηα πνπ παξάγεη ε 

θάζε κηα, ελώ κπνξεί θαη λα νθείινληαλ ζε εμνηθείσζε ηνπ ζπκκεηέρνληα κε ην 

αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηόηεηαο. 

 

Μαζεηήο 1 1
ε
 δξαζηεξηόηεηα 29/11/2016-Δθπαηδεπηηθόο  06/12/2016-Μαξγαξίηα 

 2
ε
 δξαζηεξηόηεηα 13/12/2016-Δθπαηδεπηηθόο 20/12/2016-Μαξγαξίηα 

 3
ε
 δξαζηεξηόηεηα 10/01/2017-Μαξγαξίηα 17/01/2017-Δθπαηδεπηηθόο 

 4
ε
 δξαζηεξηόηεηα 24/01/2017-Μαξγαξίηα 31/01/2017-Δθπαηδεπηηθόο 

 

Μαζεηήο 2 1
ε
 δξαζηεξηόηεηα 02/12/2016-Δθπαηδεπηηθόο 09/12/2016-Μαξγαξίηα 

 2
ε
 δξαζηεξηόηεηα 16/12/2016-Δθπαηδεπηηθόο 23/12/2016-Μαξγαξίηα 

 3
ε
 δξαζηεξηόηεηα 13/01/2017-Μαξγαξίηα 20/01/2017-Δθπαηδεπηηθόο 

 4
ε
 δξαζηεξηόηεηα 27/01/2017-Μαξγαξίηα 03/02/2017-Δθπαηδεπηηθόο 

 

Μαζεηήο 3 1
ε
 δξαζηεξηόηεηα 27/01/2017-Μαξγαξίηα 03/02/2017-Δθπαηδεπηηθόο 

 2
ε
 δξαζηεξηόηεηα 10/02/2017-Μαξγαξίηα 17/02/2017-Δθπαηδεπηηθόο 

 3
ε
 δξαζηεξηόηεηα 03/03/2017-Δθπαηδεπηηθόο 10/03/2017-Μαξγαξίηα 

 4
ε
 δξαζηεξηόηεηα 17/03/2017-Δθπαηδεπηηθόο 24/03/2017-Μαξγαξίηα 

 

Μαζεηήο 4 1
ε
 δξαζηεξηόηεηα 25/01/2017-Μαξγαξίηα 01/02/2017-Δθπαηδεπηηθόο 

 2
ε
 δξαζηεξηόηεηα 08/02/2017-Μαξγαξίηα 15/02/2017-Δθπαηδεπηηθόο 

 3
ε
 δξαζηεξηόηεηα 01/03/2017-Δθπαηδεπηηθόο 08/03/2017-Μαξγαξίηα 

 4
ε
 δξαζηεξηόηεηα 15/03/2017-Δθπαηδεπηηθόο 22/03/2017-Μαξγαξίηα 

 

ΤΓΚΔΝΣΩΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 1 
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            3.3.2. Μεζόδεπζε παξέκβαζεο 

Έρνληαο νξγαλώζεη ηε ζεηξά εθηέιεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ μεθίλεζε ε 

εθηέιεζή ηνπο, ε νπνία ζρεδηάζηεθε ώζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο 

θαη δπλαηόηεηεο ηνπ θάζε καζεηή. Μεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε κε δνκεκέλσλ 

ζπλεληεύμεσλ κε ηνπο γνλείο ησλ παηδηώλ θαη ηνπο εηδηθνύο πνπ αζρνινύληαλ κε απηά 

εθηόο ηνπ ζρνιηθνύ πιαηζίνπ ζπιιέρζεθαλ νη πιεξνθνξίεο, ζρεδηάζηεθε ην πξνθίι ηνπ 

θάζε καζεηή, θαη νξγαλώζεθαλ νη δξαζηεξηόηεηεο κε βάζε ηηο ειιείςεηο θαη ηηο 

αδπλακίεο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα αμίδεη λα αλαθεξζνύλ νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ν θάζε καζεηήο: 

Μαζεηήο 1 θαη 3 

 1
ε
 δξαζηεξηόηεηα  

Α) Σηόρνο 

ηόρνο ηεο παξνύζαο δξαζηεξηόηεηαο είλαη ε θαηαλόεζε θαη εκπέδσζε από 

κέξνπο ηνπ παηδηνύ ησλ ηεζζάξσλ βαζηθώλ ζπλαηζζεκάησλ (ραξά, ιύπε, ζπκόο, 

θόβνο) θαη ε ελίζρπζε ηεο βιεκκαηηθήο ηνπ επαθήο.  

Β) Πνξεία δξαζηεξηόηεηαο 

 Αξρηθά παξνπζηάδεηαη ζην παηδί κία θαηζνύια κε θηλεηά κέξε (κάηηα, θξύδηα 

κύηε, ζηόκα) ηελ νπνία θαιείηαη λα επεμεξγαζηεί αξρηθά ηπραία. Καηόπηλ, ηνπ 

δεηείηαη λα θάλεη ηε θαηζνύια λα κνηάδεη ραξνύκελε, ιππεκέλε, ζπκσκέλε θαη 

θνβηζκέλε. Καηά ηε θάζε απηή γίλεηαη ε δηεξεύλεζε ησλ όζσλ γλσξίδεη ν καζεηήο 

θαη ε θαζνδήγεζή ηνπ ώζηε λα θαηαλνήζεη βησκαηηθά ηα ηέζζεξα βαζηθά 

ζπλαηζζήκαηα. 

 ηε ζπλέρεηα, πεξλνύλ ζην ηξαπέδη όπνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα μπιάθηα κε δηάθνξα 

πξνζσπάθηα ηα νπνία εθθξάδνπλ θάπνην ζπλαίζζεκα. Δίηε ε Μαξγαξίηα, είηε ε 

εθπαηδεπηηθόο ιέεη ζην παηδί θάπνην ζπλαίζζεκα θαη εθείλν πξέπεη λα ζεθώζεη ην 

ζσζηό μπιάθη πνπ απεηθνλίδεη ην εθάζηνηε ζπλαίζζεκα. Απηό γίλεηαη γηα ηελ 

πεξαηηέξσ θαηαλόεζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ εθθξάζεσλ. 

 Κάζε θνξά πνπ ην παηδί ζεθώλεη ην ζσζηό μπιάθη ηνπ δεηείηαη λα θνηηάδεη ηε 

Μαξγαξίηα ή αληίζηνηρα ηελ εθπαηδεπηηθό θαη λα επαλαιακβάλεη ηε ιέμε. Απηό 

γίλεηαη γηα λα δηαθαλεί αθελόο ην επίπεδν ηεο βιέκκαηηθήο επαθήο ηνπ παηδηνύ θαη 

αθεηέξνπ αλ πθίζηαηαη βειηίσζε θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνλ εξεπλεηή ή ην 

ξνκπόη. 
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 Έπεηηα παξαηίζεληαη θάπνηεο εξσηήζεηο ζην παηδί πνπ θαλεξώλνπλ πώο ληώζεη ην 

ππνθείκελν ζε θάζε πεξίζηαζε θαη εθείλν πξέπεη λα ζεθώζεη ην μπιάθη πνπ 

απεηθνλίδεη ην ζσζηό ζπλαίζζεκα. Οη εξσηήζεηο πνπ εθθέξνληαη είλαη νη εμήο:  

1. Με κάισζε ε κακά, ηη ληώζσ; 

2. Υηεο πήγακε ζηελ παηδηθή ραξά θαη πεξάζακε ηέιεηα, ηη έλησζα; 

3. Σν απηνθηλεηάθη κνπ ράιαζε, ηη έλησζα; 

4. Έλαο ζπκκαζεηήο κνπ πήξε ην κπινθ δσγξαθηθήο ρσξίο λα κε ξσηήζεη, ηη 

ληώζσ; 

5. Δίδα έλα θαθό όλεηξν, ηη ληώζσ;  

 Σέινο, ε Μαξγαξίηα ή ν εξεπλεηήο ιέλε ζην παηδί δηάθνξεο ιέμεηο θαη αλάκεζα ζε 

απηέο θαη έλα ζπλαίζζεκα. ηαλ ην παηδί αθνύζεη ην ζπλαίζζεκα ζα πξέπεη λα 

ζεθσζεί από ηελ ζέζε ηνπ θαη λα πάεη ζηνλ ηνίρν όπνπ βξίζθεηαη θνιιεκέλε ε 

θαζηνύια κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζώπνπ, ηα νπνία κπνξνύλ λα αιιάμνπλ 

ζέζε. Σόηε ην παηδί πξέπεη λα ζρεκαηίζεη ην ζπλαίζζεκα πνπ άθνπζε. Με ηνλ 

ηξόπν απηό ειέγρεηαη ηόζν ε θαηαλόεζε ηνπ επηδησθόκελνπ ζηόρνπ, όζν θαη ε 

εκπινθή ηνπ ζε κία ελεξγεηηθή δξαζηεξηόηεηα, ε νπνία απαηηεί θίλεζε δίλνληάο 

ηνπ ηε δπλαηόηεηα λα δηνρεηεύζεη ηελ ελδερόκελε αηζζεηεξηαθή ππεξθόξησζε πνπ 

ζα ηνπ πξνθαινύζε ε πξνεγνύκελε θαζηζηηθή πνξεία ηεο δηαδηθαζίαο. 

Γ) Υιηθά/ Μέζα 

Ξπιάθηα θαη απηνθόιιεηα κε θαηζνύιεο πνπ απεηθνλίδνπλ δηάθνξα ζπλαηζζήκαηα 

                  

 

                  

 

 

 

Δηθόλα 12: Φαηζνύιεο κε ζπλαηζζεκαηηθέο     Δηθόλα 13: Φαηζνύια κε θηλεηά κέξε 

             εθθξάζεηο  

 

θιεξό ραξηόλη ζε δηάθνξα γεσκεηξηθά ζρήκαηα γηα ηε δεκηνπξγία ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνζώπνπ θαη paper fasteners γηα λα ζηεξεσζνύλ ζε έλα δεύηεξν 

ραξηόλη ώζηε λα κπνξνύλ λα κεηαθηλνύληαη. 
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Γ) Αηηία επηινγήο δξαζηεξηόηεηαο θαη πεγή αλαθνξάο 

Ζ δξαζηεξηόηεηα απηή επηιέρζεθε κε βάζε ηηο γλώζεηο πνπ είραλ ζπγθεληξσζεί 

γηα ηελ αδπλακία ηνπ Μαζεηή 1 λα θαηαλνήζεη ηηο δηαθνξεηηθέο εθθξάζεηο ησλ 

αλζξώπσλ κε ηνπο νπνίνπο ζπλαιιάζζεηαη θαη ηα κεησκέλα επίπεδα βιεκκαηηθήο 

επαθήο ηνπ, ηα νπνία έρνπλ σο απνηέιεζκα λα απνθεύγεη λα αιιειεπηδξάζεη νπηηθά κε 

ηνπο γύξσ ηνπ. Σν κεησκέλν επίπεδν βιεκκαηηθήο επαθήο παξνπζηάζηεθε θαη ζην 

Μαζεηή 3 θαη ζε ζπλδπαζκό κε ην κεησκέλν ιεμηιόγηό ηνπ θαη ηα ειιείκκαηα ζηηο 

θνηλσληθέο ηνπ δεμηόηεηεο απνθαζίζηεθε λα εθαξκνζηεί ε ίδηα δξαζηεξηόηεηα θαη ζε 

εθείλνλ. 

ε πξνεγνύκελε έξεπλα ησλ Hourcade, Bullock-Rest θαη Hansen (2012) 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηζνύιεο κε ζπλαηζζήκαηα γηα λα εθνδηάζνπλ ηα παηδηά κε 

δηαθνξεηηθά είδε ζπλαηζζεκαηηθώλ εθθξάζεσλ. Ζ έξεπλά ηνπο δηελεξγήζεθε κε tablet 

ζην νπνίν ηα παηδηά αξρηθά πεηξακαηίδνληαλ κε ηηο δηάθνξεο εθθξάζεηο ηνπ πξνζώπνπ 

ησλ απεηθνληδόκελσλ κνξθώλ θαη ζπλερηδόηαλ θάλνληαο ην ραξαθηήξα απηό πνπ 

κνηάδεη κε θαξηνύλ λα δείρλεη ιππεκέλν, ραξνύκελν, θνβηζκέλν θαη έθπιεθην. Έπεηηα, 

δηεπξπλόηαλ ε δηαδηθαζία γηα ηελ εκβάζπλζε ηεο θαηαλόεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ, 

δίλνληαο ζηα παηδηά έλα ζελάξην θαη δεηώληαο ηνπο κεηέπεηηα λα απνθξηζνύλ πώο 

ληώζεη ν παξνπζηαδόκελνο ραξαθηήξαο ζε απηό. Γεδνκέλνπ όηη ζηελ έξεπλα βξέζεθε 

όηη ηα παηδηά κε απηηζκό εμέιημαλ ηηο θνηλσληθέο ηνπο δεμηόηεηεο θαη έδεημαλ λα 

απνιακβάλνπλ ηηο θνηλσληθέο δξαζηεξηόηεηεο, απνθαζίζηεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί ην 

ίδην πιαίζην, εκπινπηηζκέλν κε πεξηζζόηεξα ζηάδηα θαη πάληα πξνζαξκνζκέλν ζηηο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ καζεηώλ, γηα λα θαηαδεηρζεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ όρη κέζσ ηνπ tablet αιιά κέζσ κίαο θαηλνηόκνπ 

κεζόδνπ, ε νπνία εθαξκόδεηαη από ην ξνκπνηηθό ζπλεξγάηε θαη ζπγθξίλεηαη κε ηε 

δηδαζθαιία πνπ παξέρεηαη από ηελ εθπαηδεπηηθό. 

 2
ε
 δξαζηεξηόηεηα 

Α) Σηόρνο 

ηόρνο ηεο παξνύζαο δξαζηεξηόηεηαο είλαη λα θαηαλνήζεη ν καζεηήο ηε 

ρξεζηκόηεηα ηνπ δεημίκαηνο θαη ηε ζθνπηκόηεηα ηεο ρξήζεο ιεηηνπξγηθώλ θαη 

εθθξαζηηθώλ ρεηξνλνκηώλ. 
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Β) Πνξεία δξαζηεξηόηεηαο 

 Ζ ζπλεδξία μεθηλάεη δείρλνληαο ζην καζεηή 4 θάξηεο κε ιεηηνπξγηθέο ρεηξνλνκίεο 

(εζπρία, θύγε, έια, θνίηα επάλσ) θαη ξσηώληαο ηνλ λα απαληήζεη ηη πηζηεύεη όηη 

ζεκαίλεη ε θάζε ρεηξνλνκία. Έηζη, αληρλεύνληαη νη πξόηεξεο γλώζεηο θαη 

πεπνηζήζεηο ηνπ καζεηή. 

 ηε ζπλέρεηα, δεηείηαη από ην παηδί λα δείμεη πνηά ιέμε αληηζηνηρεί ζηελ θάζε 

εηθόλα. Ζ δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη κέρξη ην παηδί λα δείμεη ηε ζσζηή 

αληηζηνηρία ιέμεο- ρεηξνλνκίαο. Έηζη, δνπιεύεηαη θαη ε ηθαλόηεηα ηνπ δεημίκαηνο 

θαη ην παηδί επηβεβαηώλεη ηε ζσζηή ζεκαζία ηεο θάζε ρεηξνλνκίαο. 

 Έπεηηα, θαιείηαη λα ζθεθηεί έλα παξάδεηγκα ζην νπνίν λα ρξεζηκνπνηεί ηελ θάζε 

ρεηξνλνκία, ώζηε λα γίλεη ε ζύλδεζε ηεο εηθόλαο κε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίζηαζε 

θαη λα θαζηεξσζεί ζηε ζθέςε ηνπ παηδηνύ. 

 Μεηά, παξνπζηάδνληαη νη εθθξαζηηθέο ρεηξνλνκίεο (παξεγνξηά, ληξνπή, θηιία, 

θαιή ζέιεζε) θαη επαλαιακβάλεηαη ε δηαδηθαζία. Εεηείηαη αθελόο από ην παηδί λα 

αληηζηνηρίζεη ηελ θάξηα κε ηε ιέμε πνπ παξέρεη ην ζσζηό λόεκα ηεο 

αλαπαξηζηώκελεο ζπλζήθεο θαη αθεηέξνπ λα δώζεη έλα παξάδεηγκα γηα ην πόηε 

ιακβάλεη ρώξα ε θάζε κία από απηέο ηηο ρεηξνλνκίεο. 

 Σέινο, ην παηδί αθνύεη ηέζζεξηο ηζηνξίεο θαη έπεηηα θαιείηαη λα δείμεη κε ην δείθηε 

ηνπ ρεξηνύ ηνπ πνηα ηζηνξία ηαηξηάδεη κε πνηα θάξηα. Έηζη, θαίλεηαη θαηά πόζν 

θαηαλόεζε ηηο δηάθνξεο ρεηξνλνκίεο θαη ηηο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο εθθξάδνληαη θαη 

θαηά πόζνλ είλαη δεθηηθόο θαη επαλαιακβάλεη ηε δηαδηθαζία ηνπ δεημίκαηνο. Οη 

ηζηνξίεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην παηδί ζηελ πξώηε ζπλεδξία ήηαλ νη εμήο:  

1
ε
 Ιζηνξία: Ο Πάλνο ζηελαρσξήζεθε πνιύ πνπ δελ κπόξεζε λα πάεη ζην ηζίξθν. Ζ 

κακά ηνπ ηνλ αγθάιηαζε, ηνπ ράηδεςε ην θεθάιη θαη ηνπ είπε όηη ηελ επόκελε θνξά ζα 

πάλε ζίγνπξα.  

2
ε
 Ιζηνξία: ηαλ κηιάο ζηελ ηάμε θαη ν δάζθαινο ζνπ ιέεη λα κε κηιάο κπξνζηά ζηνπο 

ζπκκαζεηέο ζνπ, εζύ ηη ληώζεηο; Γείμε κνπ. 

3
ε
 Ιζηνξία: Ο Γηώξγνο θαη ν Αιέμεο γλσξίδνληαη από ηα λήπηα, παίδνπλ καδί θάζε 

απόγεπκα θαη δε καιώλνπλ πνηέ. 

4
ε
 Ιζηνξία: ηαλ ε κακά κνπ ιέεη λα καδέςσ ηα παηρλίδηα κνπ, ηα καδεύσ ρσξίο λα 

γθξηληάδσ. 

ηε δεύηεξε ζπλεδξία νη ηζηνξίεο δηαθνξνπνηήζεθαλ ειαθξώο γηα λα γίλεη 

θαλεξή ε επίδνζή ηνπ ζε δηαθνξεηηθέο πεξηζηάζεηο.  
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Γ) Υιηθά/ Μέζα 

Κάξηεο κε ιεηηνπξγηθέο θαη εθθξαζηηθέο ρεηξνλνκίεο θαη θάξηεο ιέμεσλ γηα 

αληηζηνίρηζε.  

 

 

 

 

Δηθόλα 14: Κάξηεο κε ιεηηνπξγηθέο θαη εθθξαζηηθέο ρεηξνλνκίεο 

Διέλε Υ. Γθνλειά : Απηηζκόο, 2006, ζει. 117 θαη 118 

Γ) Αηηία επηινγήο δξαζηεξηόηεηαο θαη πεγή αλαθνξάο 

Δμαηηίαο ησλ κεησκέλσλ θνηλσληθώλ θαη επηθνηλσληαθώλ δεμηνηήησλ θαη ησλ 

δύν καζεηώλ θξίζεθε απαξαίηεηε ε εκπινθή ηνπο κε κία δξαζηεξηόηεηα πνπ 

εκπεξηέρεη ην δείμηκν ζε ζπλδπαζκό κε ηελ εθκάζεζε ρεηξνλνκηώλ. Με απηόλ ηνλ 

ηξόπν ηα παηδηά κπνξνύλ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη ηα ζήκαηα ηνπ πξνζώπνπ θαη νη 

θηλήζεηο ησλ ρεξηώλ έρνπλ λόεκα θαη δίλνπλ κελύκαηα, ηα νπνία δηεπθνιύλνπλ ηελ 

επηθνηλσλία θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνλ ζπλνκηιεηή. Ζ αδπλακία ησλ παηδηώλ λα 

δηαβάζνπλ ηηο εθθξάζεηο θαη ηηο θηλήζεηο ηνπ ζώκαηνο ησλ άιισλ πξέπεη λα 

αληηζηαζκηζηεί κε ηελ ζθόπηκε δηδαζθαιία απηώλ ησλ δεμηνηήησλ θαη λα 

εμηζνξξνπεζεί ε εγγελήο απηή κεηνλεμία (Γθνλέια, 2006). πσο γίλεηαη θαλεξό ην 

πιαίζην ζην νπνίν ζηεξίρζεθε ε παξαπάλσ δξαζηεξηόηεηα είλαη ε έξεπλα ηεο Uta Frith 

ζε παηδηά κε απηηζκό, ηα νπνία δε ρξεζηκνπνίεζαλ απζόξκεηα θακία ιεηηνπξγηθή θαη 

εθθξαζηηθή ρεηξνλνκία θαη θάλεθε λα πζηεξνύλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ δεημίκαηνο 

(Γθνλέια, 2006). Γεδνκέλνπ όηη ην άηνκν πνπ δείρλεη δηαηεξεί παξάιιεια νπηηθή 

επαθή κε ηα κάηηα θαη θαηαλνεί ζήκαηα ζεκαληηθά γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ 

αηόκσλ, θξίζεθε ζεκαληηθή ε έληαμή ηεο ζηηο ζπλεδξίεο κε ηνπο δύν απηνύο καζεηέο. 

 3
ε
 δξαζηεξηόηεηα 

Α) Σηόρνο 

ηόρνο ηεο παξνύζαο δξαζηεξηόηεηαο είλαη λα αλαγλσξίδεη ν καζεηήο ηα 

ηέζζεξα βαζηθά ζπλαηζζήκαηα (ραξά, ιύπε, ζπκόο, θόβνο) ζε εθθξάζεηο πξνζώπνπ, λα 

κπνξεί λα ηα ζπλδέζεη κε θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο θαη λα εθηειεί εληνιέο ζην ρώξν. 
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Β) Πνξεία δξαζηεξηόηεηαο 

 Αξρηθά, ν εξεπλεηήο θξύβεη θάπνηεο θάξηεο πνπ απεηθνλίδνπλ ζπλαηζζήκαηα ζε 

δηάθνξα ζεκεία κέζα ζηελ αίζνπζα (θάησ από ηελ θαξέθια, πάλσ ζην ηξαπέδη, 

δίπια ζηνλ θύβν, πίζσ από ηελ θνιόλα) θαη έπεηηα δεηείηαη από ην παηδί λα 

αθνινπζήζεη ηηο νδεγίεο πνπ ηνπ δίλνληαη γηα λα ηηο βξεη. Ζ δηαδηθαζία απηή έρεη 

ζθνπό λα εληζρύζεη ηελ ηθαλόηεηα ηνπ παηδηνύ λα αθνινπζεί νδεγίεο θαη λα εθηειεί 

αθνινπζίεο πνπ ηνπ δίλνληαη.  

 Αθνύ βξεη όιεο ηηο θάξηεο δξάζεο εξσηάηαη λα πεη ηη πηζηεύεη όηη ληώζεη ην παηδί 

ζηελ θάζε εηθόλα, ώζηε λα γίλεη θαηαλνεηό όηη ην παηδί αλαγλσξίδεη ηα ηέζζεξα 

βαζηθά ζπλαηζζήκαηα. Αλ θαλεί όηη δελ ηα αλαγλσξίδεη δίλνληαη θαηεπζπληηθέο 

εξσηήζεηο έσο όηνπ θαηαθέξεη λα ηα ζπγθξαηήζεη ζσζηά. 

 Αθνύ ην θάλεη απηό, ηνπ δεηείηαη λα αλαθέξεη κία θαηάζηαζε ζηελ νπνία νη 

άλζξσπνη ληώζνπλ ην θάζε ζπλαίζζεκα, έηζη ώζηε λα δηαθαλεί αλ κπνξεί λα 

μερσξίζεη ζε πνηεο πεξηζηάζεηο εθθξάδεηαη ην θαζέλα από απηά ηα ζπλαηζζήκαηα. 

 Σέινο, ηνπ αλαθνηλώλεηαη όηη κπνξεί λα γξάςεη θαη αλ ζέιεη λα δσγξαθίζεη ην θάζε 

ζπλαίζζεκα δίπια ζηελ θάζε εηθόλα δεδνκέλνπ όηη ε δσγξαθηθή είλαη κηα 

επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα γηα ην παηδί θαη παξάιιεια ειέγρεηαη θαηά πόζνλ έρεη 

θαηαλνήζεη θαη ζπγθξαηήζεη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο. 

Γ) Υιηθά/ Μέζα 

                                                  

 

 

Δηθόλα 15: Κάξηεο πνπ απεηθνλίδνπλ ζπλαηζζήκαηα                                                                                                                                                                                                                                                    

Lowrence E. Shapiro: 101 Ways To Teach Children Social Skills, 2004, ζει. 24 

Γ) Αηηία επηινγήο θαη πεγή αθόξκεζεο 

Ζ δεδνκέλε δξαζηεξηόηεηα επηιέρζεθε εμαηηίαο ησλ δπζθνιηώλ ηνπ Μαζεηή 1 

ζηελ παξαθνινύζεζε ιεθηηθώλ νδεγηώλ ζε ζπλδπαζκό κε ηε κεησκέλε ηθαλόηεηα ηνπ 

Μαζεηή 3 ζηελ θαηαλόεζε ησλ εθθξάζεσλ ηνπ πξνζώπνπ ηνπ ζπλνκηιεηή. Πέξα από 

ηηο εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο ησλ καζεηώλ ε δξαζηεξηόηεηα δνκήζεθε πάλσ ζην 

αλαιπηηθό πξόγξακκα ζπνπδώλ (ΑΠ) γηα παηδηά κε απηηζκό θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην 

ΑΠ ησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ ζηε Θεκαηηθή ελόηεηα: Κνηλσληθέο πλαηζζεκαηηθέο 

 

Κάξηεο πνπ απεηθνλίδνπλ                                                                                                                                                                                                                                                     

ζπλαηζζήκαηα (θόβνο,                                               

ζπκόο, ιύπε, ραξά) 
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δεμηόηεηεο. Γεληθόο ζηόρνο: 1. Ο καζεηήο λα θαηαλνεί ζπλαηζζήκαηα θαη Δπηκέξνπο 

ζηόρνπο: 1.1. Να αλαγλσξίδεη ηα ηέζζεξα βαζηθά ζπλαηζζήκαηα ζε εθθξάζεηο 

πξνζώπνπ: ραξνύκελνο, ιππεκέλνο, ζπµσµέλνο, θνβηζκέλνο θαη 1.2. Να θαηαλνεί ηε 

ζύλδεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ µε θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο.  

Δλ θαηαθιείδη, ζηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπλέβαιε ε κειέηε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηώλ κε απηηζκό 

ζην εγρεηξίδην 101 Ways To Teach Children Social Skills (Shapiro, 2004) πνπ επίζεο 

ζηόρεπε ζηελ θαηαλόεζε ησλ εθθξάζεσλ ηνπ πξνζώπνπ θαη ζηε ζύλδεζε ηνπο κε 

θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο.  

 

 4
ε
 δξαζηεξηόηεηα 

Α) Σηόρνο 

ηόρνο ηεο παξνύζαο δξαζηεξηόηεηαο είλαη ε θαηαλόεζεο από κέξνπο ηνπ 

παηδηνύ ηεο νξζήο ζπκπεξηθνξάο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή θαηάζηαζε θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην ζσζηό ηξόπν δηεμαγσγήο κηαο ζπδήηεζεο. 

 

Β) Πνξεία δξαζηεξηόηεηαο 

 Αξρηθά ηνπνζεηνύληαη ηα θνκκάηηα ηεο ηζηνξίαο κπεξδεκέλα ζην ηξαπέδη πνπ 

βξίζθεηαη ην παηδί. 

 ηε ζπλέρεηα είηε ε εθπαηδεπηηθόο, είηε ε Μαξγαξίηα δηαβάδνπλ ηελ πξόηαζε πνπ 

είλαη γξακκέλε ζηελ θάζε θάξηα θαη δεηνύλ από ην καζεηή λα ηελ επαλαιάβεη. 

  ηε ζπλέρεηα δεηείηαη από ην παηδί λα βάιεη ζηε ζσζηή ζεηξά ηηο θάξηεο 

θαζνδεγνύκελν από ηνλ εθάζηνηε δηελεξγνύληα ηεο δξαζηεξηόηεηαο θαη λα ηα 

θνιιήζεη ζην ραξηόλη πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ηνίρν ηεο ηάμεο, ώζηε λα γίλεη θαηαλνεηό 

όηη ν καζεηήο έρεη θαηαιάβεη ην ζσζηό ηξόπν δηεμαγσγήο ηεο ζπδήηεζεο. 

 ηε ζπλέρεηα δηαβάδεηαη ε ηζηνξία ζην καζεηή γηα λα αθνύζεη άιιε κία θνξά ηε 

ζσζηή ζεηξά θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνία ζα πξέπεη λα δηελεξγείηαη ε δηαδηθαζία ηεο 

ζπδήηεζεο. 

 ην ηέινο, παξνπζηάδνληαη δύν εηθόλεο ζην παηδί γηα λα θαλεί αλ έρεη θαηαλνήζεη 

ην ζσζηό θαη ην ιάζνο ηξόπν ζπδήηεζεο. 
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Γ) Υιηθά/ Μέζα 

Υαξηόλη, θνιιεηηθή ηαηλία, θάξηεο κε ηζηνξίεο,  

θάξηεο κε δηαιόγνπο  

                                          

                                                                                    Δηθόλα16:Κάξηεο κε δηαιόγνπο  

Lowrence E. Shapiro: 101 Ways To Teach Children Social Skills, 2004, ζει. 120 

 

 

 

  

Κάξηα 17: Δηθόλεο κε ηζηνξία 

 

Γ) Αηηία επηινγήο δξαζηεξηόηεηαο θαη πεγή αλαθνξάο  

ηηο ζπλεδξίεο κε ηνπο εηδηθνύο πνπ αζρνινύληαλ κε ηνλ Μαζεηή 1 εθηόο 

ζρνιηθνύ πιαηζίνπ ηνλίζηεθε ην κνλαρηθό ηνπ παηρλίδη θαη ε αδπλακία ηνπ λα 

επηθνηλσλήζεη νπζηαζηηθά κε ηνπο αλζξώπνπο πνπ ηνλ πεξηβάιινπλ. Παξόκνηεο 

ζπκπεξηθνξέο απαζρνινύζαλ θαη ηνπο εηδηθνύο πνπ αιιειεπηδξνύζαλ κε ηνλ Μαζεηή 

3, νη νπνίνη κεηαμύ ησλ άιισλ ηόληζαλ ηε δπζθνιία ηνπ παηδηνύ λα δηαηεξήζεη ηελ 

πξνζνρή ηνπ ζπγθεληξσκέλε. Απηό ζεκαίλεη όηη ράλεη ζεκαληηθά κελύκαηα ηνπ ιόγνπ 

ηνπ ζπλνκηιεηή κε απνηέιεζκα αλ απνθαζίζεη λα κηιήζεη, λα ην θάλεη αξρίδνληαο από 

κία κε θνηλή αξρηθή βάζε.  

Γηα ην ιόγν απηό θξίζεθε ζεκαληηθό λα δηδαρζεί ν ζσζηόο ηξόπνο δηεμαγσγήο 

κηαο ζπδήηεζεο γηα ηελ επίηεπμε κηαο πην επνηθνδνκεηηθήο ζπλδηαιιαγήο αλάκεζα ζηα 

ππνθείκελα. ύκθσλα κε ηελ Carol Gray (2013) θάζε θνηλσληθή ηζηνξία πεξηγξάθεη 

κία θαηάζηαζε, ηθαλόηεηα ή αληίιεςε ζύκθσλα κε κία δηαδηθαζία, θαιύπηνληαο έλα 

κεγάιν εύξνο ζεκάησλ. Γεδνκέλνπ όηη ηα παηδηά κε απηηζκό δελ έρνπλ επίγλσζε ηεο 

νπηηθήο ηνπ άιινπ θαη δελ είλαη ηθαλά λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο 

όπσο νη ππόινηπνη ζπλνκήιηθνί ηνπο πξνζπάζεζε λα γξάςεη θνηλσληθέο ηζηνξίεο γηα λα 

κνηξαζηεί καδί ηνπο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο κπνξεί λα έιιεηπαλ. ύκθσλα κε ηνλ 

Moore, 2004 (ζην Carol Gray, 2013) ηνλίζηεθε όηη νη θνηλσληθέο ηζηνξίεο πξέπεη 

δηαθαηέρνληαη από πςειό βαζκό αηνκηθόηεηαο θάλνληάο ηεο πην ηαηξηαζηέο γηα ηελ 

ρξήζε ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ηα ελδηαθεξόκελα άηνκα 

πζηεξνύλ. Γηα απηό ην ιόγν, ζηελ ελ ιόγσ κειέηε δνκήζεθε κία ηζηνξία γηα ηε 
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δηδαζθαιία ηνπ νξζνύ ηξόπνπ δηεμαγσγήο ηεο ζπδήηεζεο γηα ηα δύν ζπγθεθξηκέλα 

παηδηά. Γεδνκέλνπ όηη ε αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ε εκπέδσζε κηαο θαηλνύξηαο 

ξνπηίλαο επηηπγράλεηαη θαιύηεξα κέζα από ηε δηδαζθαιία ηνπο κε ηε κνξθή 

θνηλσληθώλ ηζηνξηώλ επηιέρζεθε απηή ε ζηξαηεγηθή ζηελ παξνύζα δξαζηεξηόηεηα. 

 

Μαζεηήο 2 θαη 4 

 1
ε
 δξαζηεξηόηεηα (θνηλή θαη γηα ηνπο δύν καζεηέο) 

Α) Σηόρνο 

ηόρνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο είλαη ε έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ καζεηή 

θαη ε εθαξκνγή ησλ θαλόλσλ ελόο παηρληδηνύ. 

 

Β) Πνξεία δξαζηεξηόηεηαο 

 Αξρηθά παξνπζηάδεηαη ζην καζεηή ην παηρλίδη θαη ε δηαδηθαζία μεθηλάεη κε ηελ 

αλάγλσζε ησλ θαλόλσλ ηνπ παηρληδηνύ.  

 Ο ζηόρνο είλαη λα θηάζνπλ νη παίρηεο ζην 25 θαη λα απνθύγνπλ ηα εκπόδηα, δειαδή 

ηα θηδάθηα, έηζη ώζηε λα θαηαθέξνπλ λα ηεξκαηίζνπλ.  

 ινη νη παίθηεο μεθηλάλε από ην 1 θαη πξνζπαζνύλ λα θαηαιήμνπλ ζην 25. Ρίρλνπλ 

ην δάξη θαη όπνηνο ξίμεη ην κεγαιύηεξν αξηζκό παίδεη πξώηνο.  

 Ο παίθηεο κε ην κεγαιύηεξν αξηζκό ξίρλεη μαλά ην δάξη θαη πξνρσξάεη όζα βήκαηα 

ηνπ δείρλεη απηό. Δάλ θηάζεη ζε θάπνην από ηα θνπηάθηα πνπ ηνπ δείρλεη όηη 

μεθηλάεη ε ζθάια ηελ αλεβαίλεη κε ην πηόλη ηνπ κέρξη απηή λα ηειεηώζεη.  

 Αλ όκσο θηάζεη ζε θάπνην ζεκείν ηνπ ηακπιό ζην νπνίν βξίζθεηαη έλα θηδάθη 

θαηεβαίλεη ζην θνπηάθη πνπ ηειεηώλεη ε νπξά ηνπ.  

 ηαλ ηειεηώζεη ν πξώηνο παίθηεο ηε ζεηξά ηνπ, ζπλερίδεη ν δεύηεξνο, ζηε ζπλέρεηα 

ν ηξίηνο θ.ν.θ. 

 ε θάζε θνπηάθη πνπ ζα ζηακαηάεη έλαο παίρηεο ζα ηξαβάεη θαη κία θάξηα κε ην 

ίδην αξηζκό. Πξέπεη λα απαληήζεη ζε απηό πνπ ιέεη ε θάξηα γηα λα κπνξέζεη λα 

ζπλερίζεη! Οη θάξηεο ζηηο νπνίεο θαιείηαη λα απαληήζεη ν καζεηήο έρνπλ 

ζπλαηζζεκαηηθή ρξνηά θαη απαηηνύλ απαληήζεηο πνπ βάδνπλ ην καζεηή λα ζθεθηεί 

δηάθνξεο ζπλαηζζεκαηηθέο πεξηζηάζεηο. 
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 Αλ βξεζεί ζην ίδην θνπηάθη δεύηεξε θνξά ηξαβάεη κία θάξηα από ηελ απνζήθε ησλ 

θαξηώλ. Απηό ζπκβαίλεη γηα λα απνθεπρζεί ε δπζθνξία πνπ κπνξεί λα ληώζεη ν 

καζεηήο όηαλ θιεζεί λα απαληήζεη δεύηεξε θνξά ηελ ίδηα θάξηα. 

 Σν παηρλίδη ηειεηώλεη όηαλ έλαο από ηνπο παίρηεο θηάζεη ζην ηειεπηαίν θνπηάθη ηνπ 

ηακπιό. Απηόο ν παίθηεο είλαη ν ληθεηήο! Μέρξη ηόηε ηνλίδεηαη ζην καζεηή όηη 

πξέπεη πάληα λα αθνινπζεί ηνπο θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ θαη ηελ ηήξεζε ηεο ζεηξάο 

θαη λα κελ απνγνεηεύεηαη όηαλ δελ πξνηάζζεηαη.  

 

Γ) Υιηθά/ Μέζα 

Υαξηόλη, καξθαδόξνη, δάξη, πνύιηα, θάξηεο 

 

 

 

 

 

   Δηθόλα 18: Δπηηξαπέδην παηρλίδη                         Δηθόλα 19: Καλόλεο παηρληδηνύ 

Γ) Αηηία επηινγήο δξαζηεξηόηεηαο θαη πεγή αλαθνξάο 

Με βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέρζεθαλ γηα ην Μαζεηή 2 έγηλε ζαθέο πσο 

κία από ηηο ζεκαληηθόηεξεο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη είλαη λα δηαρεηξηζηεί ηελ ήηηα 

ζηηο νκαδηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη λα αθνινπζεί ηνπο θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ. Απηή ηνπ 

ε ζπκπεξηθνξά ζε ζπλδπαζκό κε ηε δπζθνιία ζηελ έθθξαζε ησλ δηθώλ ηνπ θαη ηελ 

θαηαλόεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ νδήγεζε ζην ζρεδηαζκό ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηόηεηαο πνπ ζηόρεπε ζηελ εκπινθή ηνπ παηδηνύ ζε παηρλίδη θαλόλσλ κε ηελ 

παξάιιειε έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ. ζνλ αθνξά ην Μαζεηή 4 νη πιεξνθνξίεο καο 

ιέλε πσο ν ιόγνο ηνπ είλαη θνθηόο θαη ηππηθόο, ρσξίο ζπλαηζζεκαηηθή ρξνηά θαη 

δπζθνιεύεηαη ζηελ έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ. Δπηπιένλ, ε πξνζνρή ηνπ απνζπάηαη 

εύθνια θαη είλαη δύζθνιν λα θξαηεζεί ζπγθεληξσκέλνο γηα πνιύ ώξα ζε κηα 

δξαζηεξηόηεηα γεγνλόο πνπ θαζηζηά αδύλαηε ηελ νινθιήξσζε κηαο δξαζηεξηόηεηαο 

θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο άιινπο. Με βάζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο απνθαζίζηεθε 

λα εθαξκνζηεί ε ίδηα δξαζηεξηόηεηα θαη ζε απηόλ ηνλ καζεηή. 
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Σν πιαίζην ζην νπνίν βαζίζηεθε ε δξαζηεξηόηεηα απηή είλαη ε πξνηεηλόκελε 

δξαζηεξηόηεηα «Σν κνλνπάηη ηνπ θξπκκέλνπ Θεζαπξνύ» (νύιεο, 2008), ζην βηβιίν 

Έλα ρνιείν γηα ινπο. ε απηήλ ζρεδηάδεηαη ζε ραξηόλη έλα επηηξαπέδην παηρλίδη 

όκνην κε ην γλσζηό θηδάθη γηα λα αληρλεύζεη ηηο γλώζεηο ησλ καζεηώλ ζε έλα γλσζηηθό 

αληηθείκελν. ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε πηνζεηείηαη ν βαζηθόο ππξήλαο ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο αιιά γηα ηνλ έιεγρν πιένλ ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ εθθξάζεσλ ηνπ 

καζεηή θαη ηελ επηπξόζζεηε ηξηβή ηνπ κε ηελ ηθαλόηεηα ηήξεζεο θαλόλσλ παηρληδηνύ. 

 

 2
ε
 δξαζηεξηόηεηα γηα ην Μαζεηή 2 θαη 4

ε
 γηα ην Μαζεηή 4  

Α) Σηόρνο 

ηόρνο ηεο παξνύζαο δξαζηεξηόηεηαο είλαη ε θαηαλόεζε ηνπ νξζνύ ηξόπνπ 

δηεμαγσγήο ηεο ζπδήηεζεο από ην καζεηή.  

 

Β) Πνξεία δξαζηεξηόηεηαο 

 Αξρηθά, δηαβάδνληαη ζην καζεηή νη θαλόλεο ηεο ζσζηήο ζπδήηεζεο νη νπνίνη 

βξίζθνληαη θνιιεκέλνη ζηνλ ηνίρν γηα λα κπνξεί λα αλαηξέρεη ην παηδί όπνηε θάλεη 

έλα ιάζνο θαη λα απηνδηνξζσζεί. 

 Μεηά, ν καζεηήο παξαηεξεί ηηο θάξηεο κε ην ζσζηό θαη ιάζνο ηξόπν ζπδήηεζεο 

πνπ βξίζθνληαη κπξνζηά ηνπ θαη θαιείηαη λα πεη πνηνο είλαη ν ζσζηόο θαη πνηνο ν 

ιάζνο ηξόπνο δηεμαγσγήο ηεο. 

 Έπεηηα, ζην ιάζνο ηξόπν εξσηάηαη λα πεη ηη ζα έπξεπε λα απαληήζεη ν ζπλνκηιεηήο 

γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο ζπδήηεζεο. Έηζη ειέγρεηαη θαηά πόζν ην παηδί έρεη 

θαηαλνήζεη ηνλ νξζό ηξόπν ζπδήηεζεο. 

 Σέινο, ηνπ παξνπζηάδεηαη κηα εηθόλα θαη ηνπ δεηείηαη κέζα από παηρλίδη ξόισλ λα 

θηηάμεη έλα δηάινγν αλάκεζα ζηα δύν απηά παηδηά. Γίλεηαη ε αξρή ηνπ δηαιόγνπ γηα 

λα βνεζεζεί θαη κεηά ζπλερίδεη κόλνο ηνπ. 
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Γ) Υιηθά/ Μέζα 

Υαξηί, θαξηέιεο κε δηαιόγνπο, εηθόλα, απηνθόιιεηα κε θηγνύξεο θαη μπιάθηα 

 

 

 

 

Δηθόλα 20: Κάξηεο κε δηαιόγνπο 

 

 

                                            

 

 

 

                  

 

 

                   

Γ) Αηηία επηινγήο δξαζηεξηόηεηαο θαη πεγή αλαθνξάο 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα επηιέρζεθε κε ζθνπό ηε δηδαζθαιία ηνπ 

ζσζηνύ ηξόπνπ δηεμαγσγήο ηεο ζπδήηεζεο αλάκεζα ζε δύν ππνθείκελα. Ζ αδπλακία 

ησλ παηδηώλ γηα ηελ θαηαλόεζε ησλ θνηλσληθώλ ζπκβάζεσλ πνπ δηαθαηέρνπλ κηα 

ζπδήηεζε ίζσο είλαη έλαο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνπλ δπζθνιία ζηε 

ζπλαλαζηξνθή κε ηνπο άιινπο. Γηα ην ιόγν απηό θξίζεθε ζεκαληηθή ε έληαμή ηεο ζηηο 

ζπλεδξίεο κε ηνπο δύν απηνύο καζεηέο.  

Πεγή αθόξκεζεο γηα ηε δόκεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο δξαζηεξηόηεηαο ζηάζεθε ε 

κειέηε ηνπ ΑΠ ησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ γηα παηδηά κε απηηζκό θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ε Θεκαηηθή ελόηεηα: Γεμηόηεηεο νκάδαο κε Γεληθό ζηόρν: 4. Να κάζεη 

Lowrence E. Shapiro: 101 Ways To Teach Children Social Skills, 2004, ζει. 120 

Δηθόλα 21: εηθόλα γηα 

δηάινγν 

Δηθόλα 22: μπιάθηα 

κε θηγνύξεο 

Δηθόλα 23: Οη θαλόλεο ηεο ζπδήηεζεο 
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θνηλσληθνύο θαλόλεο θαη Δπηκέξνπο ζηόρν: 4.2. Να ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθνύο 

θνηλσληθνύο θαλόλεο ζε δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο. Με βάζε ην 

παξάδεηγκα ηεο δξαζηεξηόηεηαο 4.2.2. πνπ ηόληδε ηε δξακαηνπνίεζε κηαο θνηλσληθήο 

θαηάζηαζεο από ην καζεηή γηα λα δηδαρζεί βησµαηηθά ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θαλόλεο ζε 

ζπλδπαζκό κε ηε δξαζηεξηόηεηα 4.2.3. πνπ ιέεη όηη ν εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα 

νπηηθνπνήζεη ηελ θνηλσληθή θαηάζηαζε θαη ηνπο θαλόλεο δσγξαθίδνληαο εηθόλεο µε 

δηαδνρηθή ζεηξά γηα ηελ θαηάζηαζε θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ απαηηνύληαη, επηιέρζεθε 

ε δξακαηνπνίεζε ελόο θαληαζηηθνύ δηαιόγνπ πνπ θαινύληαλ λα πξαγκαηνπνηήζεη ν 

θάζε καζεηήο αλάκεζα ζε δύν αλζξσπάθηα-μπιάθηα θαη ε πξνεγνύκελε θαηαγξαθή 

ησλ θαλόλσλ ηεο νξζήο δηεμαγσγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθήο θαηάζηαζεο πνπ 

ζρεδηάζηεθε λα δηδαρζεί θαη λα αμηνινγεζεί. 

 

 3
ε
 δξαζηεξηόηεηα (θνηλή γηα ηνπο δύν καζεηέο) 

Α) Σηόρνο 

ηόρνη ηεο δξαζηεξηόηεηαο είλαη λα θαηαζηήζνπλ ην καζεηή ηθαλό λα εθηειεί 

εληνιέο ζην ρώξν, λα εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη λα θαιιηεξγήζεη ηελ 

ελζπλαίζζεζε. 

Β) Πνξεία δξαζηεξηόηεηαο 

1
ε
 ζπλεδξία 

 Ζ εθπαηδεπηηθόο θξύβεη ηηο θάξηεο πνπ απεηθνλίδνπλ θάπνηα ζπλαηζζήκαηα ζε 

δηάθνξα ζεκεία κέζα ζηελ αίζνπζα (θάησ από ηελ θαξέθια, πάλσ ζην ηξαπέδη, 

δίπια ζηνλ θύβν, πίζσ από ηελ θνιόλα) θαη έπεηηα δίλνληαη νδεγίεο ζην παηδί γηα ην 

πώο ζα θηάζεη ζηηο θξπκκέλεο θάξηεο . 

 Μόιηο βξεζνύλ όιεο νη θάξηεο ν καζεηήο θαιείηαη λα πεη ηη ληώζεη ην θάζε παηδί 

ζηηο εηθόλεο πνπ έρεη βξεη. Απηό γίλεηαη γηα λα δηεξεπλεζνύλ νη πξόηεξεο γλώζεηο 

θαη ε νπηηθή ηνπ καζεηή. 

 Έπεηηα ηνπ δεηείηαη λα αληηζηνηρίζεη ηηο ιέμεηο πνπ είλαη ζην ηξαπέδη κε ην 

αληίζηνηρν ζπλαίζζεκα θαη λα απνδώζεη ην ζπλαίζζεκα κε παληνκίκα ώζηε λα 

ζπλδπάζεη ηελ έθθξαζε ηνπ πξνζώπνπ κε ην αληίζηνηρν ζπλαίζζεκα  

 Μεηά θαιείηαη λα θαληαζηεί γηαηί ην θάζε παηδί έθηαζε ζε απηή ηελ θαηάζηαζε. 

 Σέινο, ηνπ δεηείηαη λα θηηάμεη κηα δηθή ηνπ ηζηνξία γηα ην πώο έλησζε ζε κία 

δεδνκέλε ζηηγκή.  
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2
ε
 ζπλεδξία- ειαθξώο δηαθνξνπνηεκέλε 

 Ο εθπαηδεπηηθόο θξύβεη ηηο θάξηεο πνπ απεηθνλίδνπλ θάπνηα ζπλαηζζήκαηα ζε 

δηάθνξα ζεκεία κέζα ζηελ αίζνπζα (θάησ από ηελ θαξέθια, πάλσ ζην ηξαπέδη, 

δίπια ζηνλ θύβν, πίζσ από ηελ θνιώλα) θαη ζηε ζπλέρεηα ε καξγαξίηα δίλεη 

νδεγίεο ζην παηδί γηα ην πώο ζα θηάζεη ζηηο θξπκκέλεο θάξηεο. 

 Έπεηηα δεηείηαη από ην παηδί λα πεη ηη ληώζεη ην θάζε παηδί ζηελ εηθόλα.  

 ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα ζπλδπάζεη ηηο εηθόλεο θαη λα θηηάμεη κηα ηζηνξία πνπ λα 

ιέεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ παηδηνύ θαη γηαηί έθηαζε ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε. 

 Σέινο, ηνπ δεηείηαη λα πεη κηα δηθή ηνπ ηζηνξία πνπ λα έρεη θάπνηα ζπλαηζζήκαηα 

(ραξά, ιύπε, ζπκό, θόβν). 

Γ) Υιηθά/ Μέζα 

Κάξηεο κε ιέμεηο, καξθαδόξνη, ραξηί, ραξηόλη, θνιιεηηθή ηαηλία, εηθόλεο  

 

 

 

 

 

Δηθόλα 24: Κάξηεο κε εηθόλεο 

Γ) Αηηία επηινγήο δξαζηεξηόηεηαο θαη πεγή αλαθνξάο 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα ζρεδηάζηεθε κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

ζπγθεληξώζεθαλ αλαθνξηθά κε ηελ ηάζε ηνπ Μαζεηή 2 λα επηδηώθεη πάληα λα θεξδίδεη 

θαη λα κελ αθνινπζεί ηνπο θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ γεγνλόο πνπ παξαθσιύεη ηε 

ζπλεξγαζία ηνπ κε ηα άιια παηδηά θαη πξνθαιεί ηε δπζαξέζθεηά ηνπο. Ζ ζπκπεξηθνξά 

ηνπ απηή ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αδπλακία ηνπ λα κπεη ζηε ζέζε ηνπ άιινπ θαη λα 

θαηαλνήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηόηεηαο κε ζθνπό ηελ ελίζρπζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ. Ζ 

δξαζηεξηόηεηα απηή θξίζεθε θαηάιιειε θαη γηα ηνλ Μαζεηή 2 εμαηηίαο ησλ δπζθνιηώλ 

πνπ αληηκεησπίδεη ζην λα εξκελεύζεη ηα ιόγηα θαη ηηο πξνζέζεηο ησλ άιισλ, γεγνλόο 

πνπ δπζρεξαίλεη ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ηνπο γύξσ ηνπ. Με ηνλ 
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ηξόπν απηό γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εληζρπζεί ε ηθαλόηεηά ηνπ λα εθθξάδεη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη λα αλαγλσξίδεη εθείλα ησλ άιισλ. 

 Πέξα από ηηο εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο ησλ καζεηώλ ε δξαζηεξηόηεηα 

δνκήζεθε πάλσ ζην αλαιπηηθό πξόγξακκα ζπνπδώλ (ΑΠ) γηα παηδηά κε απηηζκό θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα ζην ΑΠ ησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ ζηε Θεκαηηθή ελόηεηα: 

Κνηλσληθέο πλαηζζεκαηηθέο δεμηόηεηεο. Γεληθόο ζηόρνο: 1. Ο καζεηήο λα θαηαλνεί 

ζπλαηζζήκαηα θαη Δπηκέξνπο ζηόρνπο: 1.1. Να αλαγλσξίδεη ηα ηέζζεξα βαζηθά 

ζπλαηζζήκαηα ζε εθθξάζεηο πξνζώπνπ: ραξνύκελνο, ιππεκέλνο, ζπµσµέλνο, 

θνβηζκέλνο θαη 1.2. Να θαηαλνεί ηε ζύλδεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ µε θνηλσληθέο 

θαηαζηάζεηο.  

 

 4
ε
 δξαζηεξηόηεηα (κόλν γηα ηνλ Μαζεηή 2) 

Α) Σηόρνο 

ηόρνο ηεο παξνύζαο δξαζηεξηόηεηαο είλαη λα παξέρεη ζην καζεηή ηελ 

ηθαλόηεηα λα παίξλεη κία απόθαζε θαη λα ιύλεη πξνβιήκαηα. 

Β) Πνξεία δξαζηεξηόηεηαο 

 Αξρηθά, παξνπζηάδνληαη νη θάξηεο ζην παηδί θαη ηνπ δεηείηαη λα πεη πνηα από ηηο 

ηξεηο ζπκπεξηθνξέο πνπ αθνύεη είλαη ε ζσζηή. 

 Αθνύ ηειεηώζεη ε δηαδηθαζία θαη ζρνιηαζηνύλ όιεο νη θάξηεο δίλνληαη ζην παηδί 

δύν δηάινγνη θαη δεηείηαη από απηό λα θαηαδείμεη ην ζσζηό δηάινγν. 

 ηε ζπλέρεηα, θαιείηαη λα πάξεη ηηο θνύθιεο πνπ είλαη εθεί θαη κε παηρλίδη ξόισλ λα 

αλαπαξαζηήζεη ην ζσζηό δηάινγν κεηαμύ ησλ παηδηώλ γηα ηε βησκαηηθή εκπέδσζε 

ηεο νξζή ζπκπεξηθνξάο. 

Σα πξνβιήκαηα ζηα νπνία θαιείηαη λα δώζεη απάληεζε ν καζεηήο είλαη ηα αθόινπζα: 

Ο δάζθαινο ιέεη ζην Γηώξγν λα βάιεη ηηο θαξέθιεο ζην ζξαλίν όηαλ ηειεηώζεη 

ην κάζεκα. Ο Γηώξγνο: 

1. Λέεη ζε θάπνηνλ ζπκκαζεηή ηνπ λα ηνλ βνεζήζεη λα βάιεη ηηο θαξέθιεο ζην ζξαλίν. 

2. Λέεη εληάμεη θαη κεηά ην μερλάεη. 

3. Καζαξίδεη ηνλ πίλαθα. 

Οη θίιεο ηεο Μαξίαο δελ ηεο δίλνπλ ζεκαζία ζην δηάιεηκκα. Η Μαξία: 

1. ηελαρσξηέηαη 

2. Σηο ξσηάεη γηαηί δελ ηεο κηιάλε. 

3. Γελ ηηο κηιάεη νύηε απηή. 
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Ο Πέηξνο βιέπεη έλα παηδί λα παίξλεη ην βηβιίν ελόο άιινπ παηδηνύ θαη λα 

θεύγεη. Ο Πέηξνο: 

1. Γελ θάλεη ηίπνηα. 

2. Λέεη ζην παηδί λα ην θξαηήζεη γηα ηνλ εαπηό ηνπ.  

3. Σξέρεη πίζσ από ην παηδί θαη πξνζπαζεί λα ηνπ πεη λα δώζεη πίζσ ην βηβιίν. 

Έλαο ζπκκαζεηήο ηεο Άλλαο ηε δηαθόπηεη όηαλ ιέεη κάζεκα. Η Άλλα: 

1. Σνλ δηαθόπηεη επίζεο. 

2. Σνπ ιέεη επγεληθά όηη πξέπεη λα πεξηκέλεη λα ηειεηώζεη θαη κεηά λα πεη απηό πνπ 

ζέιεη. 

3. Θπκώλεη καδί ηνπ. 

Έλαο ζπκκαζεηήο ηνπ Ηιία ηνπ δεηά λα παίμνπλ καδί ζην δηάιιεηκα θη εθείλνο 

δε ζέιεη. Ο Ηιίαο: 

1. Γελ ηνπ απαληά. 

2. Σνπ ιέεη όηη δε ηνπ αξέζεη απηό ην παηρλίδη. 

3. Κιείλεη ηα απηηά ηνπ. 

Όηαλ ε Καηεξίλα δε βγαίλεη πξώηε ζηνλ αγώλα ζην κάζεκα ηεο γπκλαζηηθήο… 

1. ηελαρσξηέηαη. 

2. θέθηεηαη όηη δηαζθέδαζε. 

3. Απνθαζίδεη λα κελ μαλαηξέμεη. 

Όηαλ ε όληα είλαη ραξνύκελε γηαηί πήξε άξηζηα ζην ηεζη ησλ καζεκαηηθώλ.. 

1. Φσλάδεη γηα λα ην αθνύζνπλ όινη. 

2. Σν ιέεη ρακειόθσλα ζηε δηπιαλή ηεο θαη βάδεη ην ηεζη ζηελ ηζάληα. 

3. Υνξνπεδάεη από ηε ραξά ηεο. 

 

Γ) Υιηθά/ Μέζα 

Κάξηεο, ραξηί, θνύθιεο 

             

Γ) Αηηία επηινγήο δξαζηεξηόηεηαο θαη πεγή αλαθνξάο 

Γεδνκέλνπ όηη ν καζεηήο κεηνλεθηεί ζηελ θαηαλόεζε ηεο πξαθηηθήο θαη ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο επίπησζεο ησλ πξάμεώλ ηνπ, θξίζεθε αλαγθαία ε εκπινθή ηνπ ζε κία 

δξαζηεξηόηεηα ε νπνία ζηνρεύεη λα ηνλ βνεζήζεη ζηελ θαηαλόεζε ηεο ζσζηήο έθβαζεο 

κίαο θνηλσληθήο θαηάζηαζεο βαζηζκέλεο ζηηο θνηλσληθέο λόξκεο. Ο καζεηήο θαιείηαη 

λα δώζεη ηελ θνηλσληθά πην απνδεθηή ιύζε ζε έλα πξόβιεκα, λα ζθεθηεί θαη λα 

Δηθόλα 25: Παηρλίδη κε θάξηεο 
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πξνβιεκαηηζηεί γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη θαλείο λα ζπκπεξηθέξεηαη ζε 

δηάθνξεο θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο. 

Ζ επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαξηώλ θαη πιαηζίνπ έγηλε κε βάζε ην παηρλίδη 

«Fix the Story» πνπ δεκηνπξγήζεθε από ηνλ Joel Shaul κε ζθνπό λα θέξεη ηα παηδηά κε 

απηηζκό αληηκέησπα κε δηάθνξα πξνβιήκαηα, ηα νπνία θαινύληαη λα ζπδεηήζνπλ 

κεηαμύ ηνπο θη έπεηηα λα δώζνπλ κία ιύζε. Δπηδηώθεη, ινηπόλ, κέζα από έλα παηγληώδε 

ηξόπν λα θαιιηεξγήζεη αθελόο ηελ ηθαλόηεηα έθθξαζεο ησλ δηθώλ ηνπο 

ζπλαηζζεκάησλ θαη αθεηέξνπ ηελ θαηαλόεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ 

αλζξώπσλ. 

 

 2
ε
 δξαζηεξηόηεηα (κόλν γηα ηνλ Μαζεηή 4) 

Α) Σηόρνο 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα έρεη σο ζηόρν λα θαηαζηήζεη ην καζεηή ηθαλό 

λα ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθνύο θνηλσληθνύο θαλόλεο ζε δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο 

θαηαζηάζεηο θαη επηπιένλ λα αθνινπζεί νδεγίεο ζε θαηλνύξηεο δξαζηεξηόηεηεο. 

Β) Πνξεία δξαζηεξηόηεηαο 

 Αξρηθά, παξνπζηάδνληαη θάξηεο ζην παηδί θαη ηνπ δεηείηαη λα ηηο βάιεη ζηε ζσζηή 

ζεηξά. Δδώ γίλεηαη ε αλίρλεπζε ησλ γλώζεσλ ηνπ καζεηή θαη ε αιιαγή πηζαλώλ 

ιαλζαζκέλσλ αθνινπζηώλ πνπ έρεη ζην κπαιό ηνπ γηα ηε δηαδηθαζία ησλ αγνξώλ 

ζην ζνύπεξ κάξθεη.  

 Έπεηηα δεηείηαη από ην παηδί λα ηηο ηνπνζεηήζεη ζε έλα κεγάιν ραξηόλη πνπ είλαη 

αλαξηεκέλν ζηνλ ηνίρν ηεο αίζνπζαο. Απηό γίλεηαη γηα λα ειεγρζεί ε εκπέδσζε ηεο 

ζσζηήο αθνινπζίαο ησλ γεγνλόησλ. 

 Καη ηέινο, ε αθήγεζε από κέξνπο ηνπ παηδηνύ ηεο όιεο δηαδηθαζίαο ή ε 

δξακαηνπνίεζε ηεο θνηλσληθήο θαηάζηαζεο, ώζηε λα δηδαρζεί βησµαηηθά ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο θαλόλεο.  

 

Γ) Υιηθά/ Μέζα 

Κάξηεο, ραξηόλη, θνιιεηηθή ηαηλία 

 

 

Δηθόλα 26: Κάξηεο κε αθνινπζία 

γεγνλόησλ 
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Γ) Αηηία επηινγήο δξαζηεξηόηεηαο θαη πεγή αλαθνξάο 

ηε αξρηθή ζπλέληεπμε κε ηνπο εηδηθνύο πνπ έβιεπαλ ην καζεηή έγηλε αλαθνξά 

ζηελ παξαθνινύζεζε νκαδηθώλ ζπλεδξηώλ ζηηο νπνίεο ν καζεηήο θαη άιια δύν παηδηά 

εκπιέθνληαλ βησκαηηθά κε δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. 

Γεδνκέλνπ αθελόο όηη ε εθκάζεζε δεμηνηήησλ ρξήζηκσλ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ 

αλαγθώλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο είλαη απαξαίηεηεο γηα θάζε άηνκν θαη αθεηέξνπ πώο ηα 

παηδηά κε απηηζκό αληηκεησπίδνπλ δπζθνιία κε ηελ απνθσδηθνπνίεζε ησλ βεκάησλ 

δξάζεο ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο θξίζεθε ζεκαληηθή ε ελαζρόιεζε ηνπ καζεηή κε κία 

παξόκνηα δξαζηεξηόηεηα.  

Σν αλαιπηηθό πξόγξακκα ζπνπδώλ γηα ηηο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο έδσζε 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζηελ νξγάλσζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο. Έρνληαο σο πιαίζην ηε 

δξαζηεξηόηεηα 2.2.1 ε νπνία πξνηείλεη ν εθπαηδεπηηθόο λα νξγαλώζεη κηα ηζηνξία 

δηαδνρήο από δσγξαθηζκέλεο εηθόλεο ή από θσηνγξαθίεο πνπ δείρλνπλ ζην καζεηή ηη 

πξέπεη λα θάλεη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο δηαδηθαζίαο ζηελ νπνία πξόθεηηαη λα ζπκκεηέρεη, 

επηδηώθεηαη ε εμνηθείσζε ηνπ καζεηή κε θαηλνύξηεο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο θαη ε 

εθκάζεζε θαη ηήξεζε ησλ θνηλσληθώλ θαλόλσλ πνπ ζπλνδεύνπλ θαζεκία από απηέο 

(Θεκαηηθή ελόηεηα: Κνηλσληθέο πλαηζζεκαηηθέο δεμηόηεηεο. Γεληθόο ζηόρνο: 1. Ο 

καζεηήο λα νξγαλώλεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζε ζρέζε µε ην ηη πξέπεη λα θάλεη. 

Δπηκέξνπο ζηόρνπο: Να αθνινπζεί νδεγίεο ζε θαηλνύξηεο δξαζηεξηόηεηεο ή 

θαηαζηάζεηο.). 

3.4. Γηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ  

Γηα ηνλ έιεγρν ησλ ππνζέζεσλ ηεο έξεπλαο θξίζεθε αλαγθαία αθελόο ε 

παξαθνινύζεζε ησλ παηδηώλ ζηε ζπλδηαιιαγή κε ην ξνκπόη θαη αθεηέξνπ ε 

θαηαγξαθή πξνζσπηθώλ ζεκεηώζεσλ θαηά ηελ ελαζρόιεζε ηνπο κε ην ξνκπόη- 

Μαξγαξίηα αιιά θαη ζηελ αιιειεπίδξαζε κε ηελ εθπαηδεπηηθό. Πην ζπγθεθξηκέλα 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ: 

 Σν θύιιν θαηαγξαθήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ καζεηή, ώζηε λα θαηαδεηρζεί θαηά 

πόζν έρνπλ επηηεπρζεί ή όρη νη ζπκπεξηθνξέο-ζηόρνη ησλ εθάζηνηε 

δξαζηεξηνηήησλ. ύκθσλα κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζρεδηάζηεθαλ βάζεη ησλ 

ηδηαίηεξσλ αλαγθώλ ηνπ θάζε καζεηή, νξίζηεθαλ νξηζκέλεο ζπκπεξηθνξέο ζηόρνη νη 

νπνίεο ζα ζπγθξίλνληαλ κεηέπεηηα γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο επίηεπμεο ηεο θάζε 

δξαζηεξηόηεηαο θαη ηηο πηζαλέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δύν δηαθνξεηηθώλ 

παξεκβάζεσλ, εθείλεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη εθείλεο ηνπ ξνκπόη- Μαξγαξίηα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα νη ζπκπεξηθνξέο ζηόρνη πνπ νξίζηεθαλ είλαη νη εμήο:  
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Γηα νλ 1
ν
 θαη 3

ν
 καζεηή 

1
ε
 δξαζηεξηόηεηα – Αλαγλώξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ελίζρπζε ηεο 

βιεκκαηηθήο επαθήο. 

 Αθνινπζεί ηηο νδεγίεο πνπ ηνπ δίλνληαη 

 εθώλεη ην μπιάθη πνπ δείρλεη ην ζσζηό ζπλαίζζεκα 

 Απαληά ζηηο εξσηήζεηο 

 Κνηηάδεη θάζε θνξά πνπ ζεθώλεη ην μπιάθη 

 Κνηηάδεη ηνλ εξεπλεηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο 

 Αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ζην παηρλίδη 

 πκκεηέρεη ζην παηρλίδη 

 ρεκαηίδεη ην ζσζηό ζπλαίζζεκα 

2
ε
 δξαζηεξηόηεηα – Υξεζηκόηεηα ηνπ δεημίκαηνο θαη θαηαλόεζε ηεο ρξήζεο 

ιεηηνπξγηθώλ θαη εθθξαζηηθώλ ρεηξνλνκηώλ 

 Γίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ θάζε θάξηα 

 Πξνζπαζεί λα αληηζηνηρίζεη ηηο θάξηεο κε ηηο εηθόλεο 

 Κάλεη ηε ζσζηή αληηζηνίρηζε 

 Γίλεη έλα παξάδεηγκα γηα ηε ρξήζε ηεο θάζε ρεηξνλνκίαο 

 Απαληάεη ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπ ηίζεληαη 

 Αθνύεη πξνζερηηθά ηηο ηζηνξίεο 

 Γείρλεη ελδηαθέξνλ όηαλ ηνπ κηιάλε 

 Αληηζηνηρίδεη ηελ ηζηνξία κε ηε ζσζηή θάξηα 

 Γείρλεη κε ην δείθηε ηνπ ρεξηνύ ηνπ όπσο ηνπ δεηείηαη 

3
ε
 δξαζηεξηόηεηα- Αλαγλώξηζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ εθθξάζεσλ ηνπ πξνζώπνπ 

θαη ηθαλόηεηα εθηέιεζεο νδεγηώλ ζην ρώξν. 

 Απαληάεη ζηηο εξσηήζεηο 

 Απνδίδεη ην ζσζηό ζπλαίζζεκα ζηελ αληίζηνηρε θάξηα 

 Γύλαηαη λα βξεη ηελ αηηία πνπ ην παηδί έθηαζε ζηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε 

 Αθνινπζεί ηηο νδεγίεο γηα ηελ αλεύξεζε ησλ θαξηώλ 

 Πξνζέρεη θαηά ηελ εθθώλεζε ησλ νδεγηώλ 

 Γείρλεη ελδηαθέξνλ όηαλ ηνπ κηιάλε 

 Εσγξαθίδεη ην ζσζηό ζπλαίζζεκα δίπια από θάζε θάξηα 

 Γείρλεη ελζνπζηαζκό γηα ηε δξαζηεξηόηεηα 
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4
ε
 δξαζηεξηόηεηα- θαηαλόεζε ηεο νξζήο ζπκπεξηθνξάο ζε κία θαηάζηαζε 

(ζπδήηεζε) 

 Αθνύεη όηαλ ηνπ κηιάλε 

 Γείρλεη ελδηαθέξνλ γη απηά πνπ ηνπ ιέλε 

 Δπαλαιακβάλεη ηελ ηζηνξία 

 Καηαλνεί ηε ζσζηή ζεηξά 

 Σνπνζεηεί ηηο θάξηεο ζηε ζσζηή ζεηξά 

 Καηαλνεί ην ζσζηό ηξόπν ζπδήηεζεο  

 Βξίζθεη ηε ζσζηή θάξηα 

Γηα ηνλ 2
ν
 θαη 3

ν
 καζεηή 

1
ε
 δξαζηεξηόηεηα (θνηλή)- Έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη εθαξκνγή θαλόλσλ. 

 Απαληάεη ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπ ηίζεληαη 

 Γείρλεη ελδηαθέξνλ γη’ απηά πνπ ηνπ ιέλε 

 Καηαλνεί ηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπ ηίζεληαη 

 Γίλεη απαληήζεηο κε λόεκα 

 Υξεζηκνπνηεί ην ζσζηό ηξόπν εθθνξάο ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

 Γλσξίδεη πσο πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη ζε δηάθνξεο πεξηζηάζεηο 

 Δθθξάδεη απηά πνπ ζθέθηεηαη 

 Καηαλνεί ηνπο θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ 

 Δθαξκόδεη ηνπο θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ 

 Δλνριείηαη όηαλ πξνεγείηαη θάπνηνο άιινο  

 ηελαρσξηέηαη όηαλ ράλεη  

 Γηαβάδεη κόλνο ηνπ ηηο θάξηεο 

 Απαληάεη κόλνο ηνπ ζηηο εξσηήζεηο 

2
ε
 δξαζηεξηόηεηα (θνηλή)- Καηαλόεζε ηνπ νξζνύ ηξόπνπ δηεμαγσγήο ηεο 

ζπδήηεζεο 

 Πξνζέρεη θαηά ηελ εθθώλεζε ησλ θαλόλσλ 

 Γείρλεη ελδηαθέξνλ γη απηά πνπ ηνπ ιέλε 

 Απαληάεη ζηηο θάξηεο 

 Καηαλνεί ηη ζα έπξεπε λα πεη ν ζπλνκηιεηήο γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο ζπδήηεζεο 

 Γείρλεη ελδηαθέξνλ γηα ην παηρλίδη  

 Κάλεη δηάινγν κε λόεκα 
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 Γείρλεη λα έρεη θαηαλνήζεη ηνλ νξζό ηξόπν δηεμαγσγήο ηεο ζπδήηεζεο 

 Δλζσκαηώλεη ζην δηάινγν ηνπο 4 θαλόλεο δηαβάζηεθαλ ζηελ αξρή 

3
ε
 δξαζηεξηόηεηα (θνηλή)- Δθηέιεζε νδεγηώλ ζην ρώξν, έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ 

θαη θαιιηέξγεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο. 

 Απαληάεη ζηηο εξσηήζεηο  

 Πεξηγξάθεη ηηο θάξηεο πνπ βξήθε  

 Απνδίδεη ην ζσζηό ζπλαίζζεκα ζηελ αληίζηνηρε θάξηα 

 Μπνξεί λα απνδώζεη ην ίδην ζπλαίζζεκα κε ην πξόζσπό ηνπ 

 Γύλαηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα ζπλαηζζήκαηα κε ζσζηό ηξόπν ζε κία πξόηαζε 

 Γύλαηαη λα βξεη ηελ αηηία πνπ ην θάζε παηδί έθηαζε ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε 

 Αθνινπζεί ηηο νδεγίεο γηα ηελ αλεύξεζε ησλ θαξηώλ  

 Πξνζέρεη θαηά ηελ εθθώλεζε ησλ νδεγηώλ  

 Γείρλεη ελδηαθέξνλ όηαλ ηνπ κηιάλε  

 Λέεη ηελ ηζηνξία κε πξνζπκία 

 Έρεη νινθιεξσκέλν λόεκα 

 Πεξηγξάθεη ηη ζπλέβε ζε θάζε θάξηα  

 Γξάθεη κόλνο ηνπ ηελ ηζηνξία 

4
ε
 δξαζηεξηόηεηα Μαζεηήο 2- Να παίξλεη κία απόθαζε θαη λα ιύλεη πξνβιήκαηα. 

 Δπηιέγεη ηε ζσζηή απάληεζε ζηηο θάξηεο  

 Αθνύεη κε πξνζνρή όηαλ ηνπ κηιάλε  

 Αιιάδεη εύθνια γλώκε  

 Καηαλνεί ηελ νξζή ζπκπεξηθνξά  

 Δπηιέγεη ην ζσζηό δηάινγν  

 Καηαλνεί ην παηρλίδη ξόισλ  

 Παίδεη κε επραξίζηεζε ην παηρλίδη 

4
ε
 δξαζηεξηόηεηα Μαζεηήο 4.- Να ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθνύο θνηλσληθνύο 

θαλόλεο θαη λα αθνινπζεί νδεγίεο ζε δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο. 

 Σνπνζεηεί ηηο θάξηεο ζηε ζσζηή ζεηξά  

 Κνιιάεη ηηο θάξηεο κε ηε ζσζηή ζεηξά ζην ραξηόλη  

 Αθνινπζεί ηηο νδεγίεο  

 Γείρλεη ελδηαθέξνλ γη’ απηά πνπ ηνπ ιέλε 

 Μπνξεί λα δηεγεζεί ηελ ηζηνξία  
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 Έρεη θαηαλνήζεη ηα ζσζηά βήκαηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο  

 Δθηειεί κε επραξίζηεζε ηε δξαζηεξηόηεηα 

 

 Σν θύιιν θαηαγξαθήο ηεο ζπρλόηεηαο ηεο ζπκπεξηθνξάο (Πξνζαξκνγή από 

Zirpoli, 2005, ζην Κνιηάδεο, 2010), έηζη ώζηε λα κεηξεζεί ε ζπρλόηεηα εκθάληζεο 

κηαο δεδνκέλεο ζπκπεξηθνξάο αλά πεξίνδν παξαηήξεζεο. Οη ζπκπεξηθνξέο πνπ 

ζρεδηάζηεθε λα κεηξεζνύλ είλαη νη αθόινπζεο: 

 Βιεκκαηηθή επαθή: Πόζεο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαο ζηξέθεη ην 

βιέκκα ηνπ είηε πξνο ηελ εθπαηδεπηηθό, είηε πξνο ην ξνκπόη ή ηνπο θνηηάδεη ζην 

πξόζσπν. 

  Δγγύηεηα: Πόζν θνληά έξρεηαη κε ηα δύν ππνθείκελα πνπ δηεμάγνπλ ηελ 

παξέκβαζε θαη αλ επηδηώθεη λα ηνπο αγγίμεη. 

 Λεθηηθή αιιειεπίδξαζε πνπ παξαηεξείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηώλ 

είηε κε ηελ εθπαηδεπηηθό, είηε κε ηε Μαξγαξίηα: Δμεηάδεηαη θαηά πόζνλ 

απεπζύλεη ην ιόγν είηε ζηελ εθπαηδεπηηθό, είηε ζην ξνκπόη απζόξκεηα, όρη όηαλ 

αλακέλεηαη απάληεζε ζε κία εξώηεζε πνπ ηνπ ηέζεθε. 

 Η πξνζνρή πνπ δείρλεη όηαλ ηνπ κηιάλε: Καηά πόζν απαληάεη ζε απηά πνπ ηνπ 

ιέλε ή ρξεηάδεηαη λα επαλαιεθζεί ε εξώηεζε.  

 Καηά πόζν ζεθώλεηαη απζαίξεηα από ηε ζέζε ηνπ θαηά ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία. 

 Καηά πόζν αθνινπζεί ή εθηειεί ηηο νδεγίεο πνπ ηνπ δίλνληαη: Δμεηάδεηαη αλ 

αθνινπζεί ηνπο θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ θαη ππαθνύεη ζηηο νδεγίεο ή δξα 

απηνβνύισο. 

Οη ηξεηο πξώηεο ζπκπεξηθνξέο νκαδνπνηνύληαη δηόηη ζηνρεύνπλ λα κεηξήζνπλ ηελ 

πνηόηεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη νη ηξεηο ηειεπηαίεο ηελ αθνζίσζε ησλ καζεηώλ 

ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

Απνηειέζκαηα 

4.1. Αλαιπηηθέο παξαηεξήζεηο 

Σν θύιιν θαηαγξαθήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ καζεηή 

Μαζεηήο 1 

Αλαθνξηθά κε ηελ πξώηε δξαζηεξηόηεηα παξαηεξήζεθε όηη ν καζεηήο θνίηαδε 

πάληα ηε Μαξγαξίηα όηαλ έπξεπε λα ζεθώζεη ην μπιάθη πνπ απεηθόληδε ην ζσζηό 

ζπλαίζζεκα γεγνλόο ην νπνίν δελ παξαηεξήζεθε κε ηελ εθπαηδεπηηθό, ε νπνία έπξεπε 

λα ηνπ ην δεηάεη. Αμίδεη λα αλαθεξζεί ηδηαηηέξσο ην γεγνλόο όηη κόιηο έβξηζθε ην 

ζσζηό μπιάθη ηελ θνηηνύζε θαη ηε ξσηνύζε πνηό λα πάξεη κεηά «Λνπινύδη ηη λα 

πάξσ;». Δπηπιένλ, έγηλε θαλεξό όηη ν καζεηήο δελ θνηηνύζε ηελ εθπαηδεπηηθό θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο από κόλνο ηνπ, ελώ θάλεθε λα θνηηάδεη ηε Μαξγαξίηα. 

πγθεθξηκέλα όηαλ έθαλε θάηη θνηηνύζε ηε Μαξγαξίηα θαη ηεο ην έιεγε· γηα 

παξάδεηγκα «Λνπινύδη παίξλσ ηε κπάια». Ζ ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζην παηρλίδη 

δηέθεξε ζεκαληηθά αλάκεζα ζηε Μαξγαξίηα θαη ζηελ εθπαηδεπηηθό. ηαλ 

αιιειεπηδξνύζε κε ηελ πξώηε ε πξνζνρή ηνπ απνζπόηαλ θαη ρξεηάδνληαλ πνιιέο 

παξαηεξήζεηο γηα λα επαλέιζεη ζηε δξαζηεξηόηεηα, ελώ κε ηε δεύηεξε ήηαλ πην 

ζπγθεληξσκέλνο θαη είρε πεξηζζόηεξε επαθή κε ηα κάηηα. ηαλ αιιειεπηδξνύζε κε ηε 

Μαξγαξίηα είρε πην ζεηηθή αληαπόθξηζε ζην παηρλίδη θαη επεδείθλπε πεξηζζόηεξν 

ελζνπζηαζκό απ’ όηη κε ηελ εθπαηδεπηηθό. ζνλ αθνξά ηελ θαηαλόεζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ παξαηεξήζεθε πσο θαη κε ηνπο δύν θαηάθεξε λα επηηύρεη ηελ εμεύξεζε 

ηνπ ζσζηνύ ζπλαηζζήκαηνο, ελώ ζηηο εξσηήζεηο πνπ έπξεπε λα απνθαλζεί ηη ληώζεη ην 

παηδί ζε κία θαηάζηαζε δελ ηα θαηάθεξλε πάληα. Παξόια απηά θαη πάιη κε ηε 

Μαξγαξίηα ε αληαπόθξηζή ηνπ ήηαλ πην ζεηηθή θαη δελ απνζπόηαλ ε πξνζνρή ηνπ 

ηόζεο θνξέο όζεο κε ηελ εθπαηδεπηηθό. ηαλ ήηαλ κε εθείλε έηξερε πην πνιιέο θνξέο 

ζην ζηξώκα θαη γεληθά αθαηξνύληαλ πεξηζζόηεξν απ’ όηη κε ηε Μαξγαξίηα θαη 

ρξεηαδόηαλ πεξηζζόηεξεο παξαθιήζεηο γηα λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηόηεηα. Φαίλεηαη 

ζαλ λα ηνπ θέληξηδε πεξηζζόηεξν ην ελδηαθέξνλ ε Μαξγαξίηα θαη λα ηνλ θξαηνύζε 

ζπγθεληξσκέλν γηα πεξηζζόηεξε ώξα.  
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Αλαθνξηθά κε ηε δεύηεξε δξαζηεξηόηεηα ν καζεηήο θαηάθεξε λα δώζεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο θάξηεο θαη κε ηε Μαξγαξίηα θαη κε ηελ εθπαηδεπηηθό, αιιά νη 

απαληήζεηο ηνπ ήηαλ κνλνιεθηηθέο θαη έρξεδαλ πεξαηηέξσ δηεπθξίληζε πνπ γηλόηαλ κε 

επεμεγεκαηηθέο εξσηήζεηο από ηνπο δηελεξγνύληεο ηεο παξέκβαζεο. ηαλ ηνπ 

δεηνύληαλ λα δώζεη έλα παξάδεηγκα γηα ηηο πεξηζηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε θάζε 

εθθξαζηηθή ρεηξνλνκία δπζθνιεπόηαλ. Έδεηρλε λα έρεη θαηαλνήζεη ηελ νπζία αιιά λα 

κελ έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα απαληήζεη επεμεγεκαηηθά. Δπηπιένλ, όηαλ ήηαλ κε ηελ 

εθπαηδεπηηθό ρξεηαδόηαλ λα ηνπ ππελζπκίδεη πεξηζζόηεξεο θνξέο λα αληηζηνηρίζεη ηηο 

θάξηεο κε ηηο εηθόλεο απ’ όηη όηαλ βξηζθόηαλ κε ηε Μαξγαξίηα, κε ηε νπνία 

παξαηεξνύληαλ ην εμήο αμηνζεκείσην. Σνπνζεηνύζε κε ελζνπζηαζκό ηηο θάξηεο 

κπξνζηά από ην πξόζσπό ηεο θαη κεηά ηεο έιεγε ρσξίο θακία επηπξόζζεηε θαζνδήγεζε 

ηη απεηθνλίδεηαη ζηελ θάζε θάξηα. ηαλ παξνπζηάδνληαλ ζην παηδί νη θάξηεο κε ηηο 

ιεηηνπξγηθέο ρεηξνλνκίεο από ηελ εθπαηδεπηηθό θαη ηνπ δεηνύληαλ λα ηηο πεξηγξάςεη 

έδηλε κνλνιεθηηθέο απαληήζεηο πνπ πνιιέο θνξέο ρξεηάδνληαλ επηπιένλ εξσηήζεηο γηα 

ηελ εμαγσγή νινθιεξσκέλνπ λνήκαηνο από ηα ιεγόκελά ηνπ. Σν ίδην ζπλέβαηλε θαη κε 

ηε Μαξγαξίηα, αιιά ην παηδί εδώ ήηαλ πην πξνζεθηηθό θαη δελ ρξεηάδνληαλ ηόζεο 

επαλαιήςεηο γηα λα ηνλ θξαηήζνπλ ζπγθεληξσκέλν ζηε δξαζηεξηόηεηα. ηαλ ηνπ 

κηινύζε ε εθπαηδεπηηθόο ζπρλά απνζπόηαλ ε πξνζνρή ηνπ θαη είηε έιεγε άζρεηα 

πξάγκαηα κε ηε δξαζηεξηόηεηα «Κύξηνο Βόη», «Πνύ είλαη ν Κύξηνο Βόη;», είηε 

απέζηξεθε ην βιέκκα θαη αξλνύληαλ λα ζπλερίζεη, ελώ έδεηρλε αξθεηό ελδηαθέξνλ γη’ 

απηά πνπ ηνπ έιεγε ε Μαξγαξίηα θνηηάδνληάο ηελ αξθεηέο θνξέο. ηελ αληηζηνίρηζε 

Πίλαθαο 2: Φύιιν θαηαγξαθήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ  

 Μαζεηή 1 - 1
ε
 δξαζηεξηόηεηα 

πκπεξηθνξέο ζηόρνη Δθπαηδεπηηθόο Ρνκπόη 

Αθνινπζεί ηηο νδεγίεο πνπ ηνπ δίλνληαη Μεξηθέο θνξέο Μεξηθέο θνξέο 

εθώλεη ην μπιάθη πνπ δείρλεη ην ζσζηό 

ζπλαίζζεκα 

Ναη Ναη 

Απαληά ζηηο εξσηήζεηο Μεξηθέο θνξέο Μεξηθέο θνξέο 

Κνηηάδεη θάζε θνξά πνπ ζεθώλεη ην μπιάθη Μεξηθέο θνξέο  Ναη 

Κνηηάδεη ηνλ εξεπλεηή θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο 

Μεξηθέο θνξέο Μεξηθέο θνξέο 

Αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ζην παηρλίδη Μεξηθέο θνξέο  Ναη  

πκκεηέρεη ζην παηρλίδη Όρη  Ναη  

ρεκαηίδεη ην ζσζηό ζπλαίζζεκα Μεξηθέο θνξέο Μεξηθέο θνξέο 
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ησλ θαξηώλ κε ηε ζσζηή ζεκαζία ηνπο δελ έθαλε θαλέλα ιάζνο κε ηελ εθπαηδεπηηθό, 

ελώ έθαλε δύν κε ην ξνκπόη. Σέινο, θαηάθεξε λα επηηύρεη ην ζηόρν ηνπ δεημίκαηνο θαη 

ζηηο δύν ζπλεδξίεο κε ηε κόλε δηαθνξά όηη ζηελ πξώηε κε ηελ εθπαηδεπηηθό ρξεηαδόηαλ 

ζπλερήο επαλάιεςε ηεο νδεγίαο, ε νπνία εθηεινύληαλ κε δπζθνιία, ελώ ζηε δεύηεξε ν 

καζεηήο έδεηρλε ηηο θάξηεο κπξνζηά ζην πξόζσπό ηνπ ξνκπόη ρσξίο ζπλερή 

ππελζύκηζε θαη θαζπζηέξεζε.  

 

ζνλ αθνξά ηελ ηξίηε δξαζηεξηόηεηα ε αθνινπζία νδεγηώλ γηα ηελ αλεύξεζε 

ησλ θαξηώλ δελ επηηπγραλόηαλ ζην κέγηζην βαζκό. Ζ Mαξγαξίηα ρξεηαδόηαλ λα πεη ηελ 

νδεγία θαη δεύηεξε θνξά, ελώ όηαλ ήηαλ κε ηελ εθπαηδεπηηθό δπζθνιεπόηαλ ηδηαίηεξα 

γηαηί ε πξνζνρή ηνπ απνζπόηαλ πνιύ εύθνια θαη απνκαθξπλόηαλ πλεπκαηηθά θαη 

ζσκαηηθά από ην δεηνύκελν ηεο δξαζηεξηόηεηαο, επηηπγράλνληαο κεηά από πνιιέο 

πξνζπάζεηεο ηνλ επηδησθόκελν ζηόρν. ηαλ ηνπ κηινύζε ε εθπαηδεπηηθόο δελ ηελ 

πξόζερε ηδηαίηεξα θαη ήηαλ αλήζπρνο. Καηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα έηξερε ζηελ 

θνύληα, απνκαθξπλόηαλ ζην ζηξώκα γηα λα παίμεη, έπαηξλε ηελ κπάια, θώλαδε κπίθη- 

κπίθη, γεγνλόηα πνπ παξαθώιπαλ ηε δηεμαγσγή ηεο δξαζηεξηόηεηαο. Με ηε Μαξγαξίηα 

ήηαλ πην ζπγθεληξσκέλνο ζηε δξαζηεξηόηεηα θαη ε πξνζνρή ηνπ απνζπόηαλ ιηγόηεξν. 

Δζηηάδνληαο ηελ πξνζνρή ζηελ θαηαλόεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ δηαθαίλεηαη πσο 

θαηάθεξλε λα απνδώζεη ην ζσζηό ζπλαίζζεκα ζηελ αληίζηνηρε θάξηα, αιιά 

δπζθνιεπόηαλ λα βξεη ηελ αηηία πνπ ην θάζε παηδί έθηαζε ζε απηήλ θαηάζηαζε θαη ζηηο 

δύν ζπλεδξίεο. Μπνξεί, δειαδή, λα μερώξηδε ηα ζπλαηζζήκαηα δπζθνιεπόηαλ όκσο λα 

εμεγήζεη γηαηί ληώζεη θάπνηνο ραξά, ιύπε, ζπκό ή θόβν. Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο όηαλ 

Πίλαθαο 3: Φύιιν θαηαγξαθήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ  

Μαζεηή 1 - 2
ε
 δξαζηεξηόηεηα 

πκπεξηθνξέο ζηόρνη  Δθπαηδεπηηθόο Ρνκπόη 

Γίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ θάζε θάξηα Ναη  Ναη  

Πξνζπαζεί λα αληηζηνηρίζεη ηηο θάξηεο κε ηηο 

εηθόλεο 

Μεξηθέο θνξέο  Ναη  

Κάλεη ηελ ζσζηή αληηζηνίρηζε Ναη  Ναη  

Γίλεη έλα παξάδεηγκα γηα ηε ρξήζε ηεο θάζε 

ρεηξνλνκίαο 

Μεξηθέο θνξέο  Μεξηθέο θνξέο  

Απαληάεη ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπ ηίζεληαη Μεξηθέο θνξέο  Ναη  

Αθνύεη πξνζερηηθά ηηο ηζηνξίεο Ναη  Ναη  

Γείρλεη ελδηαθέξνλ όηαλ ηνπ κηιάλε Μεξηθέο θνξέο  Ναη  

Αληηζηνηρίδεη ηελ ηζηνξία κε ηε ζσζηή θάξηα Ναη  Μεξηθέο θνξέο  

Γείρλεη κε ην δείθηε ηνπ ρεξηνύ ηνπ όπσο ηνπ 

δεηείηαη 

Ναη  Ναη  
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ήηαλ κε ηελ εθπαηδεπηηθό απαληνύζε ζε ιηγόηεξεο εξσηήζεηο, γεγνλόο πνπ κπνξεί λα 

νθείιεηαη ζην όηη ε πξνζνρή ηνπ δελ ήηαλ ζπγθεληξσκέλε ζηε δξαζηεξηόηεηα 

κεηαθηλνύκελνο ζπλερώο ζε δηάθνξα κέξε. Σέινο, δσγξάθηζε ηα ηέζζεξα 

ζπλαηζζήκαηα ζσζηά θαη ηα απέδσζε κε αξθεηή γιαθπξόηεηα, γεγνλόο πνπ θαλεξώλεη 

όηη έρεη θαηαλνήζεη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο θαη ζηηο δύν ζπλεδξίεο. Δίλαη κία 

δξαζηεξηόηεηα πνπ έδεηρλε λα απνιακβάλεη ηδηαίηεξα.  

  

ε απηήλ ηε δξαζηεξηόηεηα (ηέηαξηε) νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δύν ζπλεδξίεο 

δελ ήηαλ πνιύ κεγάιεο. ηαλ ηνπ κηινύζε ε Μαξγαξίηα έδεηρλε ελδηαθέξνλ, αιιά δελ 

αθνινπζνύζε πάληα ηηο νδεγίεο ηεο. Κάπνηεο θνξέο αθαηξνύληαλ, θσλάδνληαο «Κπξία 

Νέιε» ή ιέγνληαο άζρεηα πξάγκαηα όπσο «Θα παο ηνπαιέηα», δείρλνληαο όηη 

θνπξάδεηαη. ηαλ ήηαλ κε ηελ εθπαηδεπηηθό δελ απαληνύζε πάληα ζηηο εξσηήζεηο πνπ 

ηνπ έθαλε θαη θάπνηεο ζηηγκέο απνκαθξπλόηαλ από θνληά ηεο ιέγνληαο «ε Κπξία Νέιε 

παίδεη» θαη παίδνληαο ν ίδηνο ζην ζηξώκα. Απηό είρε σο απνηέιεζκα θάπνηεο θνξέο λα 

απαληάεη ακέζσο, ελώ άιιεο λα ρξεηάδεηαη πνιιή πξνζπάζεηα θαη επαλαιήςεηο. 

Γπζθνιεπόηαλ κε ηελ επαλάιεςε ηεο ηζηνξίαο θαη ρξεηαδόηαλ βνήζεηα. Κάπνηεο θνξέο 

επαλαιάκβαλε κεραληθά ηηο ηειεπηαίεο ιέμεηο ηεο πξνεγνύκελεο πξόηαζεο, ηελ αξρή 

ηεο πξόηαζεο ή θάπνην ζεκείν θιεηδί. ην ηέινο, κεηά από αξθεηή δνπιεηά θαη ζηηο δύν 

ζπλεδξίεο έδεηρλε πσο έρεη θαηαλνήζεη ηε ζσζηή ζεηξά ηεο ηζηνξίαο. ηαλ ήξζε ε ώξα 

λα ηνπνζεηήζεη ηηο θάξηεο ζηε ζσζηή ζεηξά κόλνο ηνπ, έθαλε θάπνηα ιάζε ζηε 

ζπλεδξία κε ηε Μαξγαξίηα, ηα νπνία δελ εκθαλίζηεθαλ όηαλ ήηαλ κε ηελ εθπαηδεπηηθό. 

Σέινο, όηαλ ηνπ δόζεθαλ δύν δηάινγνη γηα λα δηαιέμεη ην ζσζηό έβξηζθε ην ζσζηό 

Πίλαθαο 4: Φύιιν θαηαγξαθήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ  

Μαζεηή 1 - 3
ε
 δξαζηεξηόηεηα 

πκπεξηθνξέο ζηόρνη  Ρνκπόη Δθπαηδεπηηθόο 

Απαληάεη ζηηο εξσηήζεηο Ναη  Μεξηθέο θνξέο  

Απνδίδεη ην ζσζηό ζπλαίζζεκα ζηελ 

αληίζηνηρε θάξηα 

Ναη  Ναη  

Γύλαηαη λα βξεη ηελ αηηία πνπ ην παηδί 

έθηαζε ζηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε 

Μεξηθέο θνξέο  Μεξηθέο θνξέο  

Αθνινπζεί ηηο νδεγίεο γηα ηελ αλεύξεζε ησλ 

θαξηώλ 

Μεξηθέο θνξέο  Μεξηθέο θνξέο 

Πξνζέρεη θαηά ηελ εθθώλεζε ησλ νδεγηώλ Μεξηθέο θνξέο Μεξηθέο θνξέο  

Γείρλεη ελδηαθέξνλ όηαλ ηνπ κηιάλε Ναη  Μεξηθέο θνξέο  

Εσγξαθίδεη ην ζσζηό ζπλαίζζεκα δίπια από 

θάζε θάξηα 

Ναη  Ναη  

Γείρλεη ελζνπζηαζκό γηα ηε δξαζηεξηόηεηα Ναη  Ναη  
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όηαλ ήηαλ κε ηε Μαξγαξίηα, αιιά έθαλε έλα ιάζνο κε ηελ εθπαηδεπηηθό ην νπνίν όηαλ 

δηνξζώζεθε θάλεθε λα θαηαλνείηαη κε απνηέιεζκα θαη ζηηο δύν ζπλεδξίεο λα 

επηηπγράλεηαη ν ζηόρνο ηεο θαηαλόεζεο ηεο θαηλνύξηαο θνηλσληθήο θαηάζηαζεο, ηεο 

ζπδήηεζεο.  

Πίλαθαο 5: Φύιιν θαηαγξαθήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ  

Μαζεηή 1 - 4
ε
 δξαζηεξηόηεηα 

πκπεξηθνξέο ζηόρνη  Ρνκπόη Δθπαηδεπηηθόο 

Αθνύεη όηαλ ηνπ κηιάλε Μεξηθέο θνξέο  Μεξηθέο θνξέο  

Γείρλεη ελδηαθέξνλ γη απηά πνπ ηνπ ιέλε Μεξηθέο θνξέο  Μεξηθέο θνξέο  

Δπαλαιακβάλεη ηελ ηζηνξία Μεξηθέο θνξέο  Μεξηθέο θνξέο  

Καηαλνεί ηε ζσζηή ζεηξά Ναη  Ναη  

Σνπνζεηεί ηηο θάξηεο ζηε ζσζηή ζεηξά Μεξηθέο θνξέο  Ναη  

Καηαλνεί ην ζσζηό ηξόπν ζπδήηεζεο  Ναη  Ναη  

Βξίζθεη ηε ζσζηή θάξηα Ναη  Μεξηθέο θνξέο  

 

Μαζεηήο 2 

ηελ πξώηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ καζεηή θάλεθαλ θάπνηεο δηαθνξέο αλάκεζα 

ζηελ εθπαηδεπηηθό θαη ην ξνκπόη αλαθνξηθά κε ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ αληαπόθξηζε 

ηνπ παηδηνύ. ηε ζπλεδξία κε ηελ εθπαηδεπηηθό ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο απαληνύζε ζηηο 

εξσηήζεηο ηεο, όκσο δελ ήηαλ ιίγεο νη θνξέο πνπ έδηλε κνλνιεθηηθέο απαληήζεηο, ελώ 

θάπνηεο θνξέο ρξεηάδνληαλ πεξαηηέξσ επηβνεζεηηθέο εξσηήζεηο γηα ηελ εμαγσγή 

νινθιεξσκέλνπ λνήκαηνο. Δπίζεο, δελ έδεηρλε ελζνπζηαζκό όηαλ ηνπ κηινύζε ε 

εθπαηδεπηηθόο πξάγκα πνπ δελ ήηαλ ηόζν έληνλν κε ηε Μαξγαξίηα. Γεληθά κε ηε 

δεύηεξε ήηαλ πην ζεηηθά δηαθείκελνο. Καηαλννύζε ηνπο θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ θαη 

ηνπο εθάξκνδε θαηά γξάκκα. Θπκόηαλ πάληα πνηνο έπαηδε κεηά θαη ελνρινύηαλ αλ 

θακηά θνξά ε εθπαηδεπηηθόο πήγαηλε λα ξίμεη ην δάξη ζηε ζεηξά ηνπ. Σνλ απαζρνινύζε 

ε λίθε. ηαλ ε εθπαηδεπηηθόο ήηαλ αξθεηά κπξνζηά θαη έθεξε κία θαιή δαξηά είπε 

«Σώξα ζίγνπξα έραζα» θαη όηαλ πξνζπέξαζε γηα ιίγν έλα θηδάθη είπε «επηπρώο». 

Παξαδόμσο ε ζπκπεξηθνξά ηνπ κε ηε Μαξγαξίηα ήηαλ δηαθνξεηηθή. Γηα θάπνην ιόγν 

δελ ηελ έβιεπε ηόζν αληαγσληζηηθά. πκθώλεζε ρσξίο δεύηεξε ζθέςε λα ξίμεη ην δάξη 

γη απηήλ. Σεξνύζε πάιη ηνπο θαλόλεο ηεο ζεηξάο, γλώξηδε ην ζσζηό θαη ην ιάζνο ηξόπν 

ζπκπεξηθνξάο θαη κε βάζε απηνύο έδηλε ηηο απαληήζεηο ηνπ. Κάπνηεο θνξέο ε ζθέςε 

ηνπ ήηαλ κπεξδεκέλε, αιιά ην λόεκα απηώλ πνπ έιεγε ήηαλ ζσζηό. 
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Πίλαθαο 6: Φύιιν θαηαγξαθήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ  

Μαζεηή 2 - 1
ε
 δξαζηεξηόηεηα 

πκπεξηθνξέο ζηόρνη  Δθπαηδεπηηθόο Ρνκπόη 

Απαληάεη ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπ ηίζεληαη Μεξηθέο θνξέο  Ναη  

Γείρλεη ελδηαθέξνλ γη απηά πνπ ηνπ ιέλε Μεξηθέο θνξέο  Ναη  

Καηαλνεί ηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπ ηίζεληαη Ναη  Ναη  

Γίλεη απαληήζεηο κε λόεκα Μεξηθέο θνξέο  Μεξηθέο θνξέο  

Υξεζηκνπνηεί ην ζσζηό ηξόπν εθθνξάο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ 

Ναη  Ναη  

Γλσξίδεη πσο πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη ζε 

δηάθνξεο πεξηζηάζεηο 

Ναη  Ναη  

Δθθξάδεη απηά πνπ ζθέθηεηαη Μεξηθέο θνξέο  Μεξηθέο θνξέο  

Καηαλνεί ηνπο θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ Ναη  Ναη  

Δθαξκόδεη ηνπο θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ Ναη  Ναη  

Δλνριείηαη όηαλ πξνεγείηαη θάπνηνο άιινο  Μεξηθέο θνξέο  Μεξηθέο θνξέο  

ηελαρσξηέηαη όηαλ ράλεη  Ναη Όρη 

Γηαβάδεη κόλνο ηνπ ηηο θάξηεο Μεξηθέο θνξέο  Μεξηθέο θνξέο  

Απαληάεη κόλνο ηνπ ζηηο εξσηήζεηο Μεξηθέο θνξέο  Ναη  

 

Ζ πξνζνρή ηνπ καζεηή ζηε δεύηεξε δξαζηεξηόηεηα ήηαλ ζπγθεληξσκέλε θαηά 

ηελ εθθώλεζε ησλ νδεγηώλ θαη από ηελ εθπαηδεπηηθό θαη από ην ξνκπόη θαη άθνπγε 

όηαλ ηνπ κηινύζαλ. Γελ θαηάθεξλε πάληα λα δώζεη ηε ζσζηή απάληεζε ζε όιεο ηηο 

θάξηεο θαζώο κε ηελ εθπαηδεπηηθό έθαλε δύν ιάζε θαη κε ηε Μαξγαξίηα έλα. ηηο 

ιάζνο θάξηεο πνπ γηλόηαλ πξνζπάζεηα θαηαλόεζεο ησλ ιαλζαζκέλσλ κνηίβσλ ζθέςεο 

ν καζεηήο έδηλε αλνξζόδνμεο απαληήζεηο όπσο «Σνλ ξσηάεη αλ ζέιεη λα παίμνπλ κπάια 

θαη ιέεη γηαηί θνξάεη κπόηεο. Αιιά κε κπόηεο δελ γίλεηαη κπάια. Με αζιεηηθά 

παπνύηζηα γίλεηαη.». Τπήξρε δπζθνιία ζηελ έθθξαζε κε ζσζηό ηξόπν ησλ εθάζηνηε 

ζθέςεσλ. Παξόια απηά θάλεθε λα έρεη θαηαλνήζεη ην ιόγν γηα ηνλ νπνίν ν δηάινγνο 

είλαη ιάζνο. ην παηρλίδη κε ην δηάινγν δελ ήζειε αξρηθά λα αζρνιεζεί κε ηε 

δξαζηεξηόηεηα όηαλ απηή δηεμαγόηαλ από ηελ εθπαηδεπηηθό, ελώ κε ηε Μαξγαξίηα δελ 

εμέθξαζε θάπνηα αληίξξεζε. ηαλ βξηζθόηαλ κε ηε Μαξγαξίηα ηεο απεύζπλε θάπνηεο 

εξσηήζεηο όπσο «Σα είπα θαιά», ελώ κε ηελ εθπαηδεπηηθό δελ παξαηεξήζεθε θάηη 

αλάινγν. ην ηέινο, θάλεθε λα έρεη θαηαλνήζεη ηνλ νξζό ηξόπν δηεμαγσγήο ηεο 

ζπδήηεζεο θαζώο ελζσκάησλε ζην παξάδεηγκά ηνπ θάπνηνπο βαζηθνύο θαλόλεο 

ζπδήηεζεο θαη ηηο δύν θνξέο. Δλ θαηαθιείδη, παξαηεξήζεθε όηη κε ην ξνκπόη έδεηρλε 

πεξηζζόηεξν ελδηαθέξνλ θαη αιιειεπηδξνύζε ζε κεγαιύηεξν βαζκό απ’ όηη κε ηελ 

εθπαηδεπηηθό. 
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Πίλαθαο 7: Φύιιν θαηαγξαθήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ  

Μαζεηή 2 - 2
ε
 δξαζηεξηόηεηα 

πκπεξηθνξέο ζηόρνη  Δθπαηδεπηηθόο Ρνκπόη 

Πξνζέρεη θαηά ηελ εθθώλεζε ησλ θαλόλσλ Ναη  Ναη  

Γείρλεη ελδηαθέξνλ γη απηά πνπ ηνπ ιέλε Ναη  Ναη  

Απαληάεη ζηηο θάξηεο Μεξηθέο θνξέο  Μεξηθέο θνξέο  

Καηαλνεί ηη ζα έπξεπε λα πεη ν ζπλνκηιεηήο γηα ηελ 

νξζή δηεμαγσγή ηεο ζπδήηεζεο 

Μεξηθέο 

θνξέο  

Ναη  

Γείρλεη ελδηαθέξνλ γηα ην παηρλίδη  Όρη  Ναη  

Κάλεη δηάινγν κε λόεκα Ναη  Ναη  

Γείρλεη λα έρεη θαηαλνήζεη ηνλ νξζό ηξόπν 

δηεμαγσγήο ηεο ζπδήηεζεο 

Ναη  Ναη  

Δλζσκαηώλεη ζην δηάινγν ηνπο 4 θαλόλεο πνπ 

δηαβάζηεθαλ ζηελ αξρή 

Ναη  Ναη  

 

Πξνρσξώληαο ζηελ ηξίηε δξαζηεξηόηεηα θάλεθε όηη νη δηαθνξέο δελ ήηαλ 

πνζνηηθέο αιιά πνηνηηθέο. Καη πάιη ε αιιειεπίδξαζε κε ηε Μαξγαξίηα ήηαλ πην 

έληνλε. Ο καζεηήο είρε πεξηζζόηεξε ελέξγεηα, αθνινπζνύζε ηηο νδεγίεο ηεο 

Μαξγαξίηαο γηα ηελ αλεύξεζε ησλ θαξηώλ θαη έδεηρλε πεξηζζόηεξν ελδηαθέξνλ. 

Δθθξάζεηο όπσο «Να ηε», «Σε βξήθα» πνπ έιεγε ζην ξνκπόη θαλέξσλαλ ηε ζεηηθή 

δηάζεζε απέλαληη ηνπ. Απνηέιεζκα απηνύ ήηαλ λα αθνινπζεί ζρεδόλ πάληα ηηο νδεγίεο 

πνπ ηνπ έδηλε ε Μαξγαξίηα θαη όρη ε εθπαηδεπηηθόο. Ζ δεύηεξε ρξεηαδόηαλ λα 

επαλαιακβάλεη θάπνηεο νδεγίεο πξνο εθηέιεζε ή λα μαλαηνλίδεη ηη πεξηκέλεη από 

εθείλνλ ζην δεδνκέλν ζθέινο. Γηα παξάδεηγκα όηαλ βξήθε κία από ηηο ηέζζεξηο θάξηεο 

ρσξίο λα έρεη ιάβεη νδεγία ε εθπαηδεπηηθόο ηνπ είπε λα πεξηκέλεη λα ηνπ δίλεη εθείλε 

θαηεύζπλζε. Παξόια απηά θαη ζηηο δύν ζπλεδξίεο θαηάθεξε λα απαληήζεη ζε απηά πνπ 

ηνλ ξσηνύζαλ θαη λα πεξηγξάςεη ηηο θάξηεο. ηελ απόδνζε ηεο αηηίαο δελ έδηλε πάληα 

ηνλ πξνθαλή, αλακελόκελν ιόγν αιιά ε αηηηνινγία ηνπ επζηαζνύζε ζηε ζπλεδξία κε ην 

ξνκπόη. Με ηελ εθπαηδεπηηθό παξνπζηάζηεθε κία θακπή γεγνλόο πνπ κπνξεί λα 

νθείιεηαη ζην κεησκέλν ελδηαθέξνλ θαη έιιεηςε ζπγθέληξσζεο. ηε ζπλεδξία κε ηε 

Μαξγαξίηα ε ηζηνξία πνπ είπε από ηελ θαζεξηλόηεηά ηνπ, κπνξεί λα ήηαλ απιή θαη 

ζύληνκε έδεηρλε όκσο όηη είρε θαηαλνήζεη ηε ζσζηή ρξήζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. ηελ 

ηζηνξία πνπ ζρεκάηηζε ζηε ζπλεδξία κε ηελ εθπαηδεπηηθό ρξεηάζηεθαλ θαηεπζπληήξηεο 

εξσηήζεηο γηα λα εκπινπηίζεη ηε ζθέςε ηνπ θαη επεηδή ηελ έιεγε πξώηα πξνθνξηθά κε 

ηελ εθπαηδεπηηθό θαη κεηά ηελ έγξαθε, ζην ραξηί απνηππσλόηαλ ε δεύηεξε, όρη ε 

απζόξκεηε ζθέςε. 
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Πίλαθαο 8: Φύιιν θαηαγξαθήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ  

Μαζεηή 2 - 3
ε
 δξαζηεξηόηεηα 

πκπεξηθνξέο ζηόρνη  Ρνκπόη Δθπαηδεπηηθόο 

Απαληάεη ζηηο εξσηήζεηο  Ναη  Ναη  

Πεξηγξάθεη ηηο θάξηεο πνπ βξήθε  Ναη  Ναη  

Απνδίδεη ην ζσζηό ζπλαίζζεκα ζηελ 

αληίζηνηρε θάξηα 

Μεξηθέο θνξέο  - 

Μπνξεί λα απνδώζεη ην ίδην ζπλαίζζεκα κε 

ην πξόζσπό ηνπ 

Ναη  - 

Γύλαηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα ζπλαηζζήκαηα 

κε ζσζηό ηξόπν ζε κία πξόηαζε 

- Ναη  

Γύλαηαη λα βξεη ηελ αηηία πνπ ην θάζε παηδί 

έθηαζε ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε 

Μεξηθέο θνξέο Μεξηθέο θνξέο  

Αθνινπζεί ηηο νδεγίεο γηα ηελ αλεύξεζε ησλ 

θαξηώλ  

Ναη  Μεξηθέο θνξέο  

Πξνζέρεη θαηά ηελ εθθώλεζε ησλ νδεγηώλ  Ναη  Ναη  

Γείρλεη ελδηαθέξνλ όηαλ ηνπ κηιάλε  Μεξηθέο θνξέο  Μεξηθέο θνξέο 

Λέεη ηελ ηζηνξία κε πξνζπκία ρη  ρη  

Έρεη νινθιεξσκέλν λόεκα Ναη  Ναη  

Πεξηγξάθεη ηη ζπλέβε ζε θάζε θάξηα  - Ναη  

Γξάθεη κόλνο ηνπ ηελ ηζηνξία - Ναη  

(-) = κε θνηλέο ζπκπεξηθνξέο  

  

ηελ ηέηαξηε θαη ηειεπηαία δξαζηεξηόηεηα κε ην καζεηή δελ ππήξραλ 

αμηνζεκείσηεο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δύν παξεκβάζεηο. ηελ πξώηε ζπλεδξία κε ηε 

Μαξγαξίηα απάληεζε αξρηθά ζσζηά ζηηο 5 από ηηο 7 θάξηεο θαη όηαλ ηνπ δήηεζε λα ην 

μαλαζθεθηεί βξήθε ηε ζσζηή απάληεζε. ηε ζπλεδξία κε ηελ εθπαηδεπηηθό βξήθε ηε 

ζσζηή απάληεζε αιιά ζεώξεζε εμίζνπ ζσζηή θαη κία από ηηο άιιεο απαληήζεηο πνπ 

εκπιέθνπλ πην πεγαία ζπλαηζζήκαηα, πνπ ηα παηδηά καζαίλνπλ λα ζπγθαιύπηνπλ ζε 

δηάθνξεο θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο γηα παξάδεηγκα «ηαλ ε Καηεξίλα δε βγαίλεη πξώηε 

ζηνλ αγώλα ζην κάζεκα ηεο γπκλαζηηθήο ζηελαρσξηέηαη αιιά ζθέθηεηαη κεηά όηη 

δηαζθέδαζε». Ήηαλ ζηαζεξόο ζηηο απόςεηο ηνπ ρσξίο λα αιιάδεη εύθνια γλώκε, εθηόο 

αλ ε Μαξγαξίηα ή ε εθπαηδεπηηθόο ηνπ έιεγαλ όηη έθαλε ιάζνο θαη λα ην μαλαζθεθηεί. 

Ο ζηόρνο ηεο ιήςεο απόθαζεο ζε δηάθνξεο πεξηζηάζεηο θαίλεηαη όηη επεηεύρζε αθνύ 

θαηάθεξε θαη λα πάξεη κία απόθαζε θαη λα θαηαλνήζεη ηελ νξζόηεηά ηεο. Σέινο, ζην 

ζθέινο επηινγήο ηεο ζσζηήο ζπκπεξηθνξάο ζε κία θνηλσληθή πεξίζηαζε θαη 

δξακαηνπνίεζήο ηεο θάλεθε λα ηα πεγαίλεη θαιά παίξλνληαο ηηο θνύθιεο θαη 

δηαβάδνληαο κία–κία πξόηαζε ζεθώλνληαο θάζε θνξά ηελ αληίζηνηρε θνύθια.  
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Πίλαθαο 9: Φύιιν θαηαγξαθήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ  

Μαζεηή 2 - 4
ε
 δξαζηεξηόηεηα 

πκπεξηθνξέο ζηόρνη  Ρνκπόη Δθπαηδεπηηθόο 

Δπηιέγεη ηε ζσζηή απάληεζε ζηηο θάξηεο  Μεξηθέο θνξέο  Ναη  

Αθνύεη κε πξνζνρή όηαλ ηνπ κηιάλε  Ναη  Ναη  

Αιιάδεη εύθνια γλώκε  ρη  ρη  

Καηαλνεί ηελ νξζή ζπκπεξηθνξά  Ναη  Ναη  

Δπηιέγεη ην ζσζηό δηάινγν  Ναη  Ναη  

Καηαλνεί ην παηρλίδη ξόισλ  Ναη  Ναη  

Παίδεη κε επραξίζηεζε ην παηρλίδη  Ναη  Ναη  

 

Μαζεηήο3 

Καηαγξάθνληαο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ επόκελνπ καζεηή ζηελ πξώηε ηνπ 

δξαζηεξηόηεηα θάλεθε όηη ζην ζηόρν ηεο βιεκκαηηθήο επαθήο είρε θαιύηεξε 

αληαπόθξηζε κε ην ξνκπόη απ’ όηη κε ηελ εθπαηδεπηηθό. Πην ζπγθεθξηκέλα, όηαλ 

θιήζεθε λα ζεθώζεη ην μπιάθη κε ην ζσζηό ζπλαίζζεκα θαη ήηαλ κε ηε Μαξγαξίηα 

ελεξγνύζε κόλνο ηνπ ρσξίο ππελζύκηζε ηξεηο ζηηο ηέζζεξηο θνξέο, ελώ ε εθπαηδεπηηθόο 

έπξεπε λα ηνπ ην δεηήζεη πνιιέο θνξέο γηα λα ην εθηειέζεη. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θνίηαδε ηελ εθπαηδεπηηθό κόλν αλ ηεο ην δεηνύζε εθείλνο θαη 

όρη απζόξκεηα, ελώ παξαηεξήζεθε λα θνηηάδεη πξνο ην κέξνο ηεο Μαξγαξίηαο 

πεξηκέλνληαο γηα νδεγίεο, ρσξίο απηό λα ζεκαίλεη όηη ζηε ζπλεδξία κε ηε Μαξγαξίηα 

δελ αθαηξνύληαλ ε πξνζνρή ηνπ. ζνλ αθνξά ηηο νδεγίεο, δπζθνιεύηεθε θαη ζηηο δύν 

ζπλεδξίεο, δηόηη δελ κπνξνύζε λα θξαηήζεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζπγθεληξσκέλε γηα πνιιή 

ώξα ζηε δηαδηθαζία. Παξόηη έδεηρλε λα έρεη θαηαλνήζεη ηα ζπλαηζζήκαηα θάπνηεο 

θνξέο ζήθσλε ην ιάζνο μπιάθη ζηε ζπλεδξία κε ηε Μαξγαξίηα, πξάγκα πνπ δελ 

παξαηεξήζεθε κε ηελ εθπαηδεπηηθό. ηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπ απεπζύλζεθαλ από ηνπο 

δύν ελεξγνύληεο ηεο παξέκβαζεο έδεηρλε πην ζεηηθόο απέλαληη ζηελ Μαξγαξίηα, ελώ 

όηαλ ήηαλ κε ηελ εθπαηδεπηηθό ρξεηαδόηαλ πεξηζζόηεξε επηκνλή γηα λα απαληήζεη. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνύ πνιιέο θνξέο αξλνύληαλ λα θάλεη απηό πνπ ηνπ έιεγε 

ε εθπαηδεπηηθόο ή άξρηδε λα ηξέρεη ζηελ αίζνπζα θνπλώληαο ηνπο θαξπνύο ηνπ, 

ζηεθνύκελνο ζην έλα πόδη ή θαη ηα δύν καδί. Ζ Μαξγαξίηα ρξεηαδόηαλ θη απηή λα 

επαλαιάβεη ηηο νδεγίεο γηαηί επίζεο αθαηξνύληαλ, αιιά άιιαδε πην εύθνια ζηάζε 

απέλαληί ηεο. ην ηέινο θαηάθεξε λα ζρεκαηίζεη ην ζσζηό ζπλαίζζεκα, αιιά κε 

πεξηζζόηεξε θαζνδήγεζε θαη πεξηζζόηεξεο πξνζπάζεηεο ζηε ζπλεδξία κε ηελ 
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εθπαηδεπηηθό απ’ όηη κε ηε Μαξγαξίηα όπνπ ε δηαδηθαζία θπινύζε κε ιηγόηεξεο 

επαλαιήςεηο. 

Πίλαθαο 10: Φύιιν θαηαγξαθήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ  

Μαζεηή 3 - 1
ε
 δξαζηεξηόηεηα 

πκπεξηθνξέο ζηόρνη  Ρνκπόη Δθπαηδεπηηθόο 

Αθνινπζεί ηηο νδεγίεο πνπ ηνπ δίλνληαη Μεξηθέο θνξέο Μεξηθέο θνξέο 

εθώλεη ην μπιάθη πνπ δείρλεη ην ζσζηό 

ζπλαίζζεκα 

Μεξηθέο θνξέο Ναη 

Απαληά ζηηο εξσηήζεηο Ναη  Μεξηθέο θνξέο 

Κνηηάδεη θάζε θνξά πνπ ζεθώλεη ην μπιάθη Μεξηθέο θνξέο  Όρη  

Κνηηάδεη ηνλ εξεπλεηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο  

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο 

Μεξηθέο θνξέο  Μεξηθέο θνξέο 

Αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ζην παηρλίδη Μεξηθέο θνξέο  Μεξηθέο θνξέο  

πκκεηέρεη ζην παηρλίδη Ναη  Μεξηθέο θνξέο 

ρεκαηίδεη ην ζσζηό ζπλαίζζεκα Ναη  Μεξηθέο θνξέο 

 

Ζ παξαηήξεζε ηνπ καζεηή θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο δεύηεξεο δξαζηεξηόηεηαο 

δελ έδεημε κεγάιεο δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ εθπαηδεπηηθό θαη ζηε Μαξγαξίηα. Ο 

καζεηήο δπζθνιεύηεθε πνιύ κε ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα θαη ε πξνζνρή ηνπ 

αθαηξνύληαλ, γεγνλόο πνπ θαζηζηνύζε αλαγθαία ηελ επαλάιεςε ησλ νδεγηώλ. 

Αλαθνξηθά κε ην ζηόρν ηεο θαηαλόεζεο ησλ ρεηξνλνκηώλ θάλεθε λα ηνλ έρεη επηηύρεη 

ελ κέξεη θαζώο κπνξνύζε λα δώζεη έλα παξάδεηγκα γηα ην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε θάζε 

ρεηξνλνκία. Οη απαληήζεηο ηνπ, όκσο, αλ θαη ήηαλ ζρεηηθέο κε ην ζέκα δελ παξείραλ 

νινθιεξσκέλν λόεκα. ην ζθέινο πνπ έπξεπε λα αληηζηνηρίζεη ηηο θάξηεο κε ηε ζσζηή 

ζεκαζία ηνπο, γηα λα δηαθαλεί αλ έρεη θαηαλνήζεη ηε ζεκαζία ησλ ρεηξνλνκηώλ, 

αθαηξνύηαλ θαη ε εθπαηδεπηηθόο επαλαιάκβαλε ηελ νδεγία πξάγκα ην νπνίν ζπλέβαηλε 

θαη κε ηε Μαξγαξίηα ζε κηθξόηεξν όκσο βαζκό. Καη ζηηο δύν ζπλεδξίεο επηηύγραλε ζηε 

δηαδηθαζία ηνπ δεημίκαηνο θαζώο ζηηο αληίζηνηρεο δνθηκαζίεο έδεηρλε όπσο ηνπ 

δεηνύληαλ ηηο ζσζηέο θάξηεο. Σν ζπκπέξαζκα από ηηο δύν παξαηεξήζεηο ηεο ίδηαο 

δξαζηεξηόηεηαο είλαη πσο δελ θάλεθε θάπνηα ππεξνρή ηεο εθπαηδεπηηθνύ ή ηνπ ξνκπόη 

θαζώο θαλέλαο δελ θαηάθεξε λα ηνπ θεληξίζεη ηελ πξνζνρή. Βέβαηα ζηελ 

αιιειεπίδξαζε κε ην ξνκπόη νη επαλαιήςεηο ηεο ίδηαο νδεγίαο πξνο εθηέιεζε ήηαλ 

ιηγόηεξεο. 

Πίλαθαο 11: Φύιιν θαηαγξαθήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ  

Μαζεηή 3 - 2
ε
 δξαζηεξηόηεηα 

πκπεξηθνξέο ζηόρνη  Ρνκπόη Δθπαηδεπηηθόο 

Γίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ θάζε θάξηα Ναη  Ναη  
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Πξνζπαζεί κόλνο ηνπ λα αληηζηνηρίζεη ηηο 

θάξηεο κε ηηο εηθόλεο 

Μεξηθέο θνξέο  Όρη  

Κάλεη ηελ ζσζηή αληηζηνίρηζε Ναη  Ναη  

Γίλεη έλα παξάδεηγκα γηα ηε ρξήζε ηεο θάζε 

ρεηξνλνκίαο 

Μεξηθέο θνξέο  Μεξηθέο θνξέο  

Απαληάεη ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπ ηίζεληαη Μεξηθέο θνξέο  Μεξηθέο θνξέο  

Αθνύεη πξνζερηηθά ηηο ηζηνξίεο Ναη  Ναη  

Γείρλεη ελδηαθέξνλ όηαλ ηνπ κηιάλε Μεξηθέο θνξέο  Μεξηθέο θνξέο  

Αληηζηνηρίδεη ηελ ηζηνξία κε ηε ζσζηή θάξηα Ναη  Ναη  

Γείρλεη κε ην δείθηε ηνπ ρεξηνύ ηνπ όπσο ηνπ 

δεηείηαη 

Ναη  Ναη  

 

ηελ ηξίηε δξαζηεξηόηεηα ν καζεηήο θάλεθε λα έρεη θαηαλνήζεη ηα ηέζζεξα 

βαζηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ζηηο δύν δξαζηεξηόηεηεο. Μπόξεζε λα απνδώζεη ην ζσζηό 

ζπλαίζζεκα ζηελ θάζε θάξηα θαη ζηηο δύν ζπλεδξίεο, αιιά επίζεο δπζθνιεύηεθε κε 

ηελ αλεύξεζε ηεο αηηίαο πνπ ην θάζε παηδί ληώζεη έηζη. ηαλ ηνλ ξσηνύζε θάηη ε 

εθπαηδεπηηθόο ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο απαληνύζε αιιά, ρξεηαδόηαλ, είηε λα επαλαιάβεη 

ηελ εξώηεζε, είηε λα θάλεη επηπξόζζεηεο εξσηήζεηο γηα λα γίλεη θαηαλνεηό απηό πνπ 

ήζειε λα ηεο πεη. ηαλ ήηαλ κε ηε Μαξγαξίηα, όκσο, θάπνηεο θνξέο δελ ηελ πξόζερε 

αιιά ηηο πεξηζζόηεξεο απαληνύζε θαη θνίηαδε πξνο ην κέξνο ηεο. ηελ εθηέιεζε ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο κε ηε Μαξγαξίηα έδεηρλε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, θαζώο αθνινπζνύζε 

ηηο νδεγίεο ηεο θαη έςαρλε κε ελζνπζηαζκό ηελ επόκελε θάξηα. Υάξεθε όηαλ βξήθε ηελ 

θάξηα «Σε βξήθα!» θαη έκεηλε πεξηζζόηεξν ρξόλν ζπγθεληξσκέλνο. Με ηελ 

εθπαηδεπηηθό ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ήηαλ πην κνλόηνλε. Δθηεινύζε ηηο νδεγίεο αιιά 

ρξεηάδνληαλ επαλαιήςεηο γηαηί αθαηξνύληαλ ε πξνζνρή ηνπ θαη δε ζπγθξαηνύζε απηό 

πνπ ηνπ έιεγε. Ζ δξαζηεξηόηεηα κε ηε Μαξγαξίηα ηνπ θέληξηδε ηελ πξνζνρή 

πεξηζζόηεξν θαη έηζη θαηάθεξλε λα κείλεη ζπγθεληξσκέλνο πεξηζζόηεξν ρξόλν. 

Πίλαθαο 12: Φύιιν θαηαγξαθήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ  

Μαζεηή 3 - 3
ε
 δξαζηεξηόηεηα 

πκπεξηθνξέο ζηόρνη  Δθπαηδεπηηθόο Ρνκπόη 

Απαληάεη ζηηο εξσηήζεηο Μεξηθέο θνξέο  Μεξηθέο θνξέο  

Απνδίδεη ην ζσζηό ζπλαίζζεκα ζηελ 

αληίζηνηρε θάξηα 

Ναη  Ναη  

Γύλαηαη λα βξεη ηελ αηηία πνπ ην παηδί 

έθηαζε ζηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε 

Μεξηθέο θνξέο  Μεξηθέο θνξέο  

Αθνινπζεί ηηο νδεγίεο γηα ηελ αλεύξεζε ησλ 

θαξηώλ 

Μεξηθέο θνξέο  Ναη  

Πξνζέρεη θαηά ηελ εθθώλεζε ησλ νδεγηώλ Μεξηθέο θνξέο  Μεξηθέο θνξέο  
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Γείρλεη ελδηαθέξνλ όηαλ ηνπ κηιάλε Μεξηθέο θνξέο  Ναη  

Εσγξαθίδεη ην ζσζηό ζπλαίζζεκα δίπια από 

θάζε θάξηα 

Ναη  Ναη  

Γείρλεη ελζνπζηαζκό γηα ηε δξαζηεξηόηεηα Ναη  Ναη  

 

Φηάλνληαο ζηελ ηέηαξηε δξαζηεξηόηεηα αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη ν ζηόρνο ηεο 

θαηαλόεζεο ηνπ νξζνύ ηξόπνπ ζπκπεξηθνξάο ηεο ζπδήηεζεο επεηεύρζε ζην ηέινο θαη 

ησλ δύν ζπλεδξηώλ. Ζ πξνζνρή ηνπ καζεηή απνζπόηαλ εύθνια θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παξέκβαζεο κε ηελ εθπαηδεπηηθό ε νπνία έπξεπε λα επαλαιάβεη ηηο εξσηήζεηο γηα λα 

ιάβεη απάληεζε πξάγκα πνπ ζπλέβαηλε θαη κε ηε Μαξγαξίηα. Κνιινύζε κόλνο ηνπ κε 

ηε ζσζηή ζεηξά ηηο θάξηεο κε ηε κόλε δηαθνξά όηη ε εθπαηδεπηηθόο ρξεηαδόηαλ λα 

επαλαιακβάλεη ηελ νδεγία π.ρ. «Πήγαηλε λα θνιιήζεηο θαη ηελ επόκελε θάξηα», ελώ κε 

ηελ Μαξγαξίηα ην έθαλε κόλνο ηνπ. Μόλν ζηελ ηειεπηαία θάξηα αθαηξέζεθε ε 

πξνζνρή ηνπ θαη ηνπ ην μαλαδήηεζε ε Μαξγαξίηα. Γπζθνιεπόηαλ λα πεη κόλνο ηνπ ηελ 

ηζηνξία, ρξεηαδόηαλ θαζνδήγεζε θαη ζπλερείο εξσηήζεηο πνπ απαληώληαη κε κηθξέο 

πξνηάζεηο. ηαλ ήξζε ε ώξα λα θξίλεη αλ έλαο δηάινγνο αλάκεζα ζε δύν παηδηά 

δηεμαγόηαλ νξζά, έθαλε έλα ιάζνο κε ην ξνκπόη θαη θαλέλα κε ηελ εθπαηδεπηηθό. Αιιά 

έπεηηα θάλεθε λα θαηαλνεί ην ιάζνο. 

Πίλαθαο 13: Φύιιν θαηαγξαθήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ  

Μαζεηή 3 - 4
ε
 δξαζηεξηόηεηα 

πκπεξηθνξέο ζηόρνη  Δθπαηδεπηηθόο Ρνκπόη 

Αθνύεη όηαλ ηνπ κηιάλε Μεξηθέο θνξέο  Μεξηθέο θνξέο  

Γείρλεη ελδηαθέξνλ γη’ απηά πνπ ηνπ ιέλε Μεξηθέο θνξέο  Μεξηθέο θνξέο  

Δπαλαιακβάλεη ηελ ηζηνξία Μεξηθέο θνξέο  Μεξηθέο θνξέο  

Καηαλνεί ηε ζσζηή ζεηξά Ναη  Ναη  

Σνπνζεηεί ηηο θάξηεο ζηε ζσζηή ζεηξά Ναη  Ναη  

Καηαλνεί ην ζσζηό ηξόπν ζπδήηεζεο  Ναη  Ναη  

Βξίζθεη ηε ζσζηή θάξηα Ναη  Μεξηθέο θνξέο 

 

Μαζεηήο 4 

Ο ζπγθεθξηκέλνο καζεηήο θαίλεηαη πσο ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο απαληάεη ζηηο 

εξσηήζεηο πνπ ηνπ ηίζεληαη. Γίλεη κνλνιεθηηθέο απαληήζεηο, θάπνηεο θνξέο ρξεηάδνληαη 

επηπξόζζεηεο εξσηήζεηο γηα ηελ εμαγσγή νινθιεξσκέλνπ λνήκαηνο. Κάπνηεο 

εξσηήζεηο ηνλ δπζθόιεςαλ ζηελ θαηαλόεζε. Γηα παξάδεηγκα ζηελ εξώηεζε «Ση ζα 

ζπκβνύιεπεο έλα ζπκκαζεηή ζνπ λα θάλεη όηαλ είλαη ιππεκέλνο;» ζηελ νπνία έπξεπε 
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λα δώζεη απάληεζε, ζεσξνύζε όηη έπξεπε λα ξσηήζεη ηε Μαξγαξίηα ιόγσ ηεο 

εξώηεζεο πνπ ππήξρε ζηελ θάξηα. Σν πξόβιεκα απηό ιπλόηαλ εύθνια ιέγνληάο ηνπ 

όηη απηήλ ηελ θάξηα πξέπεη λα ηελ απαληήζεη ν ίδηνο γηα λα κπνξέζεη λα ζπλερίζεη. Οη 

απαληήζεηο ηνπ κπνξεί λα ήηαλ κνλνιεθηηθέο, κηθξέο θξάζεηο αιιά γίλνληαλ 

θαηαλνεηέο θαη γλώξηδε πσο ληώζεη θάπνηνο ζε δηάθνξεο πεξηζηάζεηο αθόκε θη αλ δελ 

ην απνηύπσλε πάληα κε ηνλ πην ζπγθαηαβαηηθό ηξόπν. Οη δηαθνξέο ηώξα αλάκεζα ζηηο 

δύν ζπλεδξίεο είλαη όηη ζε εθείλε κε ηε Μαξγαξίηα ηελ πεξηεξγαδόηαλ θαη ηεο 

απεύζπλε ην ιόγν πεξηζζόηεξεο θνξέο απ’ όηη ηελ εθπαηδεπηηθό. Γηα παξάδεηγκα όηαλ 

αξγνύζε λα απαληήζεη ηεο έιεγε «Γελ αθνύο;». Με ηε Μαξγαξίηα ήηαλ πην 

πξνζεθηηθόο θαη ρξεηάδνληαλ ιηγόηεξεο επαλαιήςεηο, ελώ ε εθπαηδεπηηθόο 

επαλαιάκβαλε αξθεηέο θνξέο ηελ εθθώλεζε θαη ηελ νδεγία γηα λα ηελ πξνζέμεη. Με 

ηελ εθπαηδεπηηθό αθαηξνύληαλ πην εύθνια θαη απνκαθξπλόηαλ από ην ηξαπέδη ή έθαλε 

ζρόιηα όπσο «Έρεηο κεγάια θξύδηα», «Μεηά ζα πάσ γηα ηαηλία», πνπ ηνλ 

απνπξνζαλαηόιηδαλ. ηαλ θέξδηζε ζην παηρλίδη κε ηε Μαξγαξίηα ηελ θνίηαμε 

ραξνύκελνο ζην πξόζσπν θαη ηεο είπε όηη θέξδηζε θαη δελ έδεημε λα ελνριείηαη θαζόιε 

ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνύ γηα ηνλ πνηνο ζα ήηαλ πξώηνο. ηαλ έπαηδε κε ηελ 

εθπαηδεπηηθό έθαλε θάπνηα ζρόιηα όπσο «όηαλ θηάζσ ζην 25 ζα θεξδίζσ» πνπ ίζσο 

δείρλνπλ όηη ηνλ απαζρνινύζε ε λίθε. Φαίλεηαη όηη ζα ήζειε λα θεξδίζεη, αιιά δε 

ζηελαρσξήζεθε πνπ έραζε. 

Πίλαθαο 14: Φύιιν θαηαγξαθήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ  

Μαζεηή 4 - 1
ε
 δξαζηεξηόηεηα 

πκπεξηθνξέο ζηόρνη  Ρνκπόη Δθπαηδεπηηθόο 

Απαληάεη ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπ ηίζεληαη Μεξηθέο θνξέο  Μεξηθέο θνξέο  

Γείρλεη ελδηαθέξνλ γη απηά πνπ ηνπ ιέλε Ναη  Μεξηθέο θνξέο  

Καηαλνεί ηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπ ηίζεληαη Ναη  Ναη  

Γίλεη απαληήζεηο κε λόεκα Μεξηθέο θνξέο  Μεξηθέο θνξέο  

Υξεζηκνπνηεί ην ζσζηό ηξόπν εθθνξάο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ 

Ναη  Ναη  

Γλσξίδεη πσο πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη ζε 

δηάθνξεο πεξηζηάζεηο 

Ναη  Ναη  

Δθθξάδεη απηά πνπ ζθέθηεηαη Μεξηθέο θνξέο  Μεξηθέο θνξέο  

Καηαλνεί ηνπο θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ Μεξηθέο θνξέο  Ναη  

Δθαξκόδεη ηνπο θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ Ναη  Ναη  

Δλνριείηαη όηαλ πξνεγείηαη θάπνηνο άιινο  Όρη  Μεξηθέο θνξέο  

Δθδήισζε ραξά όηαλ θέξδηζε/ ζηελαρσξήζεθε 

όηαλ έραζε 

Ναη  Όρη  

Γηαβάδεη κόλνο ηνπ ηηο θάξηεο Ναη  Μεξηθέο θνξέο  

Απαληάεη κόλνο ηνπ ζηηο εξσηήζεηο Μεξηθέο θνξέο  Μεξηθέο θνξέο  
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ηε δεύηεξε δξαζηεξηόηεηα ν καζεηήο άξρηζε λα δηαβάδεη κία- κία ηηο θάξηεο 

κπξνζηά από ην πξόζσπν ηεο Μαξγαξίηαο θαη λα ηηο αθήλεη θάησ, ρσξίο λα ηηο βάδεη 

ζηε ζσζηή ζεηξά. Έπεηηα πξνζπάζεζε λα ηαθηνπνηήζεη ηηο θάξηεο πάλσ ζην ηξαπέδη 

αιιά αθαηξνύληαλ. Ζ καξγαξίηα ηνπ επαλέιαβε ηε δηαδηθαζία. Μεηά από θάπνηεο 

επαλαιήςεηο έβαιε ηηο θάξηεο ζηε ζσζηή ζεηξά αιιά έθαλε ιίγα ιάζε. Κόιιεζε ζσζηά 

ηηο 8 από ηηο 10 θάξηεο. ηε δεύηεξε ζπλεδξία κε ηελ εθπαηδεπηηθό έβαιε ηηο θάξηεο 

ζηε ζσζηή ζεηξά κόλνο ηνπ. ηαλ ηνπ έδηλε νδεγίεο ε Μαξγαξίηα ηηο πεξηζζόηεξεο 

θνξέο ηηο αθνινπζνύζε θαη άιιεο αθαηξνύληαλ ε πξνζνρή ηνπ θαη ρξεηάδνληαλ 

πεξαηηέξσ εξσηήζεηο γηα λα ζπγθεληξσζεί. Σν ίδην ζπλέβαηλε θαη κε ηελ εθπαηδεπηηθό 

κόλν πνπ ζηε δεύηεξε πεξίπησζε ήηαλ πην έληνλν. ην ζθέινο ηεο δξαζηεξηόηεηαο πνπ 

έπξεπε λα δηεγεζεί κηα ηζηνξία επηηπγράλεη δείρλνληαο όηη κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο εθκάζεζεο νδεγηώλ ζε θαηλνύξηεο θαηαζηάζεηο. Βέβαηα, ρξεηάδνληαλ 

ζπρλέο εξσηήζεηο γηα λα ηνλ θαηεπζύλνπλ, ππελζπκίδνληάο ηνπ πην είλαη ην επόκελν 

βήκα ώζηε λα ππάξμεη κία ζπλέρεηα ζηελ ηζηνξία. Μπνξεί λα έθαλε αληηζηξνθέο ζε 

νξηζκέλα θνληηλά βήκαηα αιιά θάλεθε λα έρεη θαηαλνήζεη ηε δηαδηθαζία ζην ζύλνιό 

ηεο. Σν παηρλίδη κε ηελ θνύθια ζην ηέινο, ην νπνίν έβξηζθε πνιύ ελδηαθέξνλ, 

επηβεβαίσζε ηα παξαπάλσ επξήκαηα. 

Πίλαθαο 15: Φύιιν θαηαγξαθήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ  

Μαζεηή 4 - 2
ε
 δξαζηεξηόηεηα 

πκπεξηθνξέο ζηόρνη  Ρνκπόη Δθπαηδεπηηθόο 

Σνπνζεηεί ηηο θάξηεο ζηε ζσζηή ζεηξά  Μεξηθέο θνξέο  Ναη  

Κνιιάεη ηηο θάξηεο κε ηε ζσζηή ζεηξά ζην 

ραξηόλη  

Μεξηθέο θνξέο  Ναη  

Αθνινπζεί ηηο νδεγίεο  Μεξηθέο θνξέο  Μεξηθέο θνξέο  

Γείρλεη ελδηαθέξνλ γη απηά πνπ ηνπ ιέλε Ναη  Ναη  

Μπνξεί λα δηεγεζεί ηελ ηζηνξία  Ναη  Ναη  

Έρεη θαηαλνήζεη ηα ζσζηά βήκαηα γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο  

Ναη  Ναη  

Δθηειεί κε επραξίζηεζε ηε δξαζηεξηόηεηα Ναη  Ναη  

 

ηελ ηξίηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ καζεηή γίλεηαη θαλεξό όηη θάπνηεο θνξέο 

αθαηξνύληαλ ε πξνζνρή ηνπ θαη ρξεηαδόηαλ ρξόλνο γηα λα ζπγθεληξσζεί θαη πάιη. 

Έδηλε κνλνιεθηηθέο απαληήζεηο, θαηαλνεηέο αιιά ήηαλ αλαγθαίν λα εκπινπηηζηνύλ γηα 

έλα πην νινθιεξσκέλν λόεκα. ηε ζπλεδξία κε ηε Μαξγαξίηα απνηύπσλε ηα 

ζπλαηζζήκαηα κε όρη ηόζν θαζαξέο εθθξάζεηο πξνζώπνπ αιιά γηλόηαλ θαηαλνεηό ην 

ζπλαίζζεκα πνπ πξνζπαζνύζε λα απνδώζεη. Μπνξνύζε λα πεξηγξάςεη ηη βιέπεη ζηελ 

θάξηα αιιά ην λα εμεγήζεη ην γηαηί ηνπ ήηαλ αξθεηά δύζθνιν έσο θαη αθαηόξζσην. ηε 

ζπλεδξία κε ηελ εθπαηδεπηηθό θαηάθεξε κέζα από επηπξόζζεηεο εξσηήζεηο λα δώζεη 
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ηελ αηηία πνπ ην θάζε παηδί έθηαζε ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε, αιιά θαη πάιη απαληνύζε 

κνλνιεθηηθά. ζνλ αθνξά ηηο νδεγίεο γηα ηελ αλεύξεζε ησλ θαξηώλ έδηλε πεξηζζόηεξε 

πξνζνρή ζηε Μαξγαξίηα απ’ όηη ζηελ εθπαηδεπηηθό απεπζύλνληάο ηεο εξσηήζεηο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο όπσο «Γελ είλαη εθεί ε θάξηα», «Πόζεο θάξηεο είλαη 

αθόκα» θαη επαλαιακβάλνληαο ηα ιόγηα ηεο θαζώο έςαρλε ηελ θάξηα. Ήηαλ πην 

πξνζεθηηθόο όηαλ ηνπ κηινύζε ε Μαξγαξίηα, ελώ κε ηελ εθπαηδεπηηθό νξηζκέλεο θνξέο 

ήηαλ αθεξεκέλνο θαη ρξεηαδόηαλ λα επαλαιακβάλεη ηελ εθθώλεζε. Κάπνηεο θνξέο ηελ 

άθνπγε, άιιεο αξλνύληαλ λα απαληήζεη, ρσξίο λα δηαθαίλεηαη θάπνηνο ελζνπζηαζκόο 

ζην ύθνο ηνπ. Αλαθνξηθά κε ηελ πεξηγξαθή ησλ θαξηώλ γηα ηελ απόδνζε 

ζπλαηζζεκάησλ ν καζεηήο έδηλε απαληήζεηο κε βάζε ηε δηθή ηνπ νπηηθή πνπ δελ 

ακθηζβεηνύληαλ θαη απέδηδε ζπλαηζζήκαηα ζηα δηάθνξα πξόζσπα επηηπγράλνληαο ην 

ζηόρν ηεο θαηαλόεζεο ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ εθθξάζεσλ. ηε δεκηνπξγία ηζηνξίαο ζηε 

ζπλεδξία κε ηελ εθπαηδεπηηθό ζηελ αξρή δελ ήζειε, αιιά ζην ηέινο θαηάθεξε λα 

δηαηππώζεη κία θξάζε γηα θάζε πξόηαζε πνπ ήηαλ όκσο κεζηή, αλ θαη ζύληνκε. ηε 

ζπλεδξία κε ηε Μαξγαξίηα θνληνζηάζεθε αξρηθά θαη έπεηηα εμέθξαζε κνλνιεθηηθά 

απηό πνπ ηνπ δήηεζε εθείλε. Δίπε κία ιέμε «επηπρηζκέλνο» πνπ απαληνύζε ζε απηό πνπ 

ηνλ ξσηνύζε αιιά δελ ήηαλ νινθιεξσκέλε θξάζε. 

Πίλαθαο 16: Φύιιν θαηαγξαθήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ  

Μαζεηή 4- 3
ε
 δξαζηεξηόηεηα 

πκπεξηθνξέο ζηόρνη  Δθπαηδεπηηθόο  Ρνκπόη 

Απαληάεη ζηηο εξσηήζεηο  Μεξηθέο θνξέο  Μεξηθέο θνξέο  

Πεξηγξάθεη ηηο θάξηεο πνπ βξήθε  Ναη  Ναη  

Απνδίδεη ην ζσζηό ζπλαίζζεκα ζηελ αληίζηνηρε 

θάξηα 

- Ναη  

Μπνξεί λα απνδώζεη ην ίδην ζπλαίζζεκα κε ην 

πξόζσπό ηνπ 

-  Ναη  

Γύλαηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα ζπλαηζζήκαηα κε 

ζσζηό ηξόπν ζε κία πξόηαζε 

Ναη  - 

Γύλαηαη λα βξεη ηελ αηηία πνπ ην θάζε παηδί 

έθηαζε ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε 

Μεξηθέο θνξέο  Όρη  

Αθνινπζεί ηηο νδεγίεο γηα ηελ αλεύξεζε ησλ 

θαξηώλ  

Μεξηθέο θνξέο  Ναη  

Πξνζέρεη θαηά ηελ εθθώλεζε ησλ νδεγηώλ  Μεξηθέο θνξέο  Ναη  

Γείρλεη ελδηαθέξνλ όηαλ ηνπ κηιάλε  Μεξηθέο θνξέο  Μεξηθέο θνξέο 

Λέεη ηελ ηζηνξία κε πξνζπκία Όρη  Ναη  

Έρεη νινθιεξσκέλν λόεκα Ναη  Όρη  

Πεξηγξάθεη ηη ζπλέβε ζε θάζε θάξηα  Ναη  - 

Γξάθεη κόλνο ηνπ ηελ ηζηνξία ρη  - 

(-)= κε θνηλέο ζπκπεξηθνξέο 
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 Αλαιύνληαο ηελ ηέηαξηε θαη ηειεπηαία δξαζηεξηόηεηα ηνπ ίδηνπ καζεηή 

παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ εθπαηδεπηηθό θαη ην ξνκπόη. Καηά 

ηελ εθθώλεζε ησλ θαλόλσλ ηεο ζπδήηεζεο ν καζεηήο δηέθνςε ηελ εθπαηδεπηηθό, πήξε 

ην θύιιν πνπ θξαηνύζε θαη άξρηζε λα δηαβάδεη ηνπο θαλόλεο, ελώ ηε Μαξγαξίηα ηελ 

άθνπγε κε πξνζνρή. Καηά ηε θάζε εμεύξεζεο ηνπ ζσζηνύ δηαιόγνπ απάληεζε ζσζηά 

ζε 4 από ηηο 6 θάξηεο κε ηελ εθπαηδεπηηθό, ελώ κε ηε Μαξγαξίηα ζε 5 από ηηο 6 θάξηεο. 

Καηαλόεζε πόηε έλαο δηάινγνο ήηαλ ζσζηόο ή ιάζνο αιιά δε κπόξεζε λα βξεη ηελ 

ηδαληθή απάληεζε ζηελ εξώηεζε. ηαλ ηνπ δήηεζε λα θηηάμεη έλα δηάινγν θάλεθε πσο 

ηα θαηαθέξλεη, δείρλνληαο όηη θαηαλνεί ηνλ νξζό ηξόπν δηεμαγσγήο ηεο ζπδήηεζεο. ην 

παξάδεηγκά ηνπ ελζσκάησζε θάπνηνπο από ηνπο θαλόλεο ζπδήηεζεο. ηε ζπλεδξία κε 

ηελ εθπαηδεπηηθό ζπρλά απνζπόηαλ ε πξνζνρή ηνπ, έιεγε άζρεηα πξάγκαηα όπσο «Ση 

έθαγεο ζην ζπίηη ζνπ», «έθεξεο ηα θνπθιάθηα», «Ση ώξα ζα θύγεηο» αξλνύληαλ λα 

απαληήζεη ή άξρηδε λα θάλεη θάηη άιιν όπσο λα πηάλεη έλα παηρλίδη πνπ ήηαλ δίπια ηνπ 

θαη άξρηζε λα παίδεη, πξάγκα πνπ δε ζπλέβε κε ηε Μαξγαξίηα. Αθόκε επαλαιάκβαλε 

ηελ ηειεπηαία ιέμε ηεο πξόηαζεο ηεο εθπαηδεπηηθνύ ρσξίο λα θαίλεηαη λα έρεη 

θαηαλνήζεη ην δεηνύκελν. Έδεηρλε πεξηζζόηεξν ελδηαθέξνλ ζηε Μαξγαξίηα γεγνλόο 

πνπ θαίλεηαη από εθθξάζεηο όπσο «Ξύπλα», «Σειείσζαλ νη θάξηεο», «Κνίηα κε!», 

«Κιείζε ηα κάηηα». 

 

 

 

 

Πίλαθαο 17: Φύιιν θαηαγξαθήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ  

Μαζεηή 4 - 4
ε
 δξαζηεξηόηεηα 

πκπεξηθνξέο ζηόρνη  Δθπαηδεπηηθόο Ρνκπόη 

Πξνζέρεη θαηά ηελ εθθώλεζε ησλ θαλόλσλ Μεξηθέο θνξέο  Ναη  

Γείρλεη ελδηαθέξνλ γη απηά πνπ ηνπ ιέλε  Μεξηθέο θνξέο  Ναη  

Απαληάεη ζσζηά ζηηο θάξηεο  Μεξηθέο θνξέο  Μεξηθέο θνξέο  

Καηαλνεί ηη ζα έπξεπε λα πεη ν ζπλνκηιεηήο γηα ηελ 

νξζή δηεμαγσγή ηεο ζπδήηεζεο 

Μεξηθέο θνξέο Μεξηθέο θνξέο  

Γείρλεη ελδηαθέξνλ γηα ην παηρλίδη  Όρη  Ναη  

Κάλεη δηάινγν κε λόεκα  ρη  ρη  

Γείρλεη λα έρεη θαηαλνήζεη ηνλ νξζό ηξόπν 

δηεμαγσγήο ηεο ζπδήηεζεο 

Ναη  Ναη  

Δλζσκαηώλεη ζην δηάινγν ηνπο 4 θαλόλεο 

δηαβάζηεθαλ ζηελ αξρή 

Μεξηθέο θνξέο  Μεξηθέο θνξέο  
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Σν θύιιν θαηαγξαθήο ηεο ζπρλόηεηαο ηεο ζπκπεξηθνξάο 

Μαζεηήο 1 

Αλαιύνληαο ηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ησλ ζπκπεξηθνξώλ ηνπ Μαζεηή 1 έγηλε 

θαλεξό όηη επεδίσθε ηε βιέκκαηηθή επαθή πεξηζζόηεξεο θνξέο κε ηελ εθπαηδεπηηθό 

παξά κε ην ξνκπόη. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν καζεηήο θνηηνύζε ηελ εθπαηδεπηηθό κόλν 

ζηε δξαζηεξηόηεηα πνπ ηνπ ην δεηνύζε εθείλε, ελώ κε ηε Μαξγαξίηα πέξα από ην 

ζπγθεθξηκέλν ζθέινο εκθάληζε ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο, ήδε από ηελ πξώηε ζηηγκή, όπνπ θνίηαμε ηε Μαξγαξίηα κόιηο κπήθε ζηελ 

ηάμε. Έπεηηα ζην ζθέινο πνπ έπξεπε λα βξεη ην ζσζηό ζπλαίζζεκα πνπ απεηθνλίδεηαη 

ζηελ θάζε θάξηα, δύν θνξέο κόιηο έδσζε ηελ απάληεζή ηνπ θνίηαμε πξνο ην κέξνο ηεο 

πεξηκέλνληαο λα ηνπ κηιήζεη. Σέινο, ζην ζθέινο πνπ έπξεπε λα απνθαλζεί ηη ληώζεη ην 

παηδί ζηελ θάζε θαηάζηαζε θνίηαμε ζην πξόζσπν ηε Μαξγαξίηα θαη ηεο έδσζε ηελ 

απάληεζή ηνπ.  

πλερίδνληαο κε ηηο θνξέο πνπ πιεζίαζε ηελ εθπαηδεπηηθό ή ην ξνκπόη έγηλε 

θαλεξό πώο κε ηελ πξώηε δηαηεξνύζε ηελ ίδηα απόζηαζε ζε όιε ηε δηαδηθαζία, ρσξίο 

λα θάλεη θάπνηα θίλεζε λα ηελ αγγίμεη ή λα ηελ πιεζηάζεη, ζε αληίζεζε κε ην δεύηεξν, 

όπνπ κόιηο ην είδε ζηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαο πήγε κπξνζηά ζην πξόζσπό ηνπ θαη άξρηζε 

λα ην πεξηεξγάδεηαη. Έπεηηα, ζην παηρλίδη κε ηα μπιάθηα ζεθώζεθε από ηε ζέζε ηνπ 

πήξε ηε ζσζηή θάξηα θαη ηελ έβαιε κπξνζηά από ην πξόζσπν ηεο Μαξγαξίηαο, 

δηαδηθαζία πνπ επαλαιήθζεθε θαη κε ηελ επόκελε θάξηα. 

Χο πξνο ηε ιεθηηθή αιιειεπίδξαζε θαη κε ηνπο δύν εθδειώζεθε ε 

ζπκπεξηθνξά, όκσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ ξνκπόη ήηαλ ζεκαληηθά πεξηζζόηεξεο νη 

θνξέο. ηελ αξρή ηεο δξαζηεξηόηεηαο είπε ζηε Μαξγαξίηα «Θα πάξσ κπάια» θαη όηαλ 

ε Μαξγαξίηα ηνλ ξώηεζε αλ είλαη έηνηκνο λα μεθηλήζνπλ, εθείλνο ηεο είπε «Λνπινύδη, 

ηη λα πάξσ ινπινύδη». ην πξώην ζθέινο πνπ έπξεπε λα θάλεη ζηε θαηζνύια δηάθνξα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ε Μαξγαξίηα ηνπ δήηεζε λα ηεο δείμεη πώο είλαη θνβηζκέλε, εθείλνο 

ηεο είπε θάλνληάο ην «Φαηζνύια θνβηζκέλε», «Φαηζνύια πνπ γειά» θαη ηελ έθαλε 

ραξνύκελε. ηε ζπλέρεηα, ζην παηρλίδη κε ηα μπιάθηα ηεο είπε «Να ινπινύδη» όηαλ ε 

Μαξγαξίηα ηνπ δήηεζε λα ηεο δείμεη ηε ζπκσκέλε θαηζνύια. ηαλ άξγεζε λα ηνπ 

απαληήζεη ν καζεηήο ηεο είπε «Λνπινύδη ηη λα πάξσ;» θαη ζπλέρηζε ιέγνληαο 

Λνπινύδη, ινπινύδη, ινπινύδη. Με ηελ εθπαηδεπηηθό ε ζπκπεξηθνξά έγηλε θαλεξή 

ζηελ αξρή θαη ζηε κέζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο. ην πξώην ζθέινο όηαλ έπξεπε λα 

θηλήζεη ηα κέξε ηεο θαηζνύιαο είπε ζηελ εθπαηδεπηηθό «Μόηδη» θαη ζην παηρλίδη κε ηα 

μπιάθηα «Να Μόηδηγθνο» θαη «Φαηζνύια ζπκσκέλε».  
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Πξνρσξώληαο, δηαπηζηώζεθε όηη αληηκεηώπηδε πεξηζζόηεξεο δπζθνιίεο κε ηελ 

εθπαηδεπηηθό ζην λα πξνζέρεη όηαλ ηνπ κηιάεη, νη νπνίεο ήηαλ θαηαλεκεκέλεο ζε όιε 

ηε δηαδηθαζία. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ αξρή ε εθπαηδεπηηθόο ηνπ κηινύζε θαη εθείλνο 

άξρηζε λα ηξέρεη ζηελ αίζνπζα θσλάδνληαο κπάκα- κπάκα. ην ζθέινο πνπ έπξεπε λα 

δείμεη πνηα θαηζνύια είλαη ραξνύκελε, ιππεκέλε, ζηελαρσξεκέλε ε εθπαηδεπηηθόο ηνπ 

έδσζε ηελ νδεγία θαη εθείλνο ηε δηέθνςε θσλάδνληαο δπλαηά Μπίθη-κπίθη. ηε 

ζπλέρεηα, πξνζπάζεζε λα ηελ νινθιεξώζεη αιιά ν καζεηήο ήηαλ αθεξεκέλνο θαη ε 

εθπαηδεπηηθόο επαλέιαβε ηελ εξώηεζε κέρξη λα ηεο απαληήζεη. Έπεηηα, ηνπ δήηεζε λα 

ηεο δείμεη ηε ραξνύκελε θαηζνύια θαη εθείλνο δελ πξόζερε νπόηε επαλέιαβε θαη ιίγν 

αξγόηεξα όηαλ ηνλ ξώηεζε ηη δείρλεη απηή ε θαηζνύια απάληεζε κπηζθόηα. ην ζθέινο 

πνπ έπξεπε λα απνθαλζεί γηα ην πώο ληώζεη ην θάζε παηδί ζε κία θαηάζηαζε ε 

εθπαηδεπηηθόο ηνλ ξώηεζε ηη ληώζεη όηαλ θάπνηνο ζπκκαζεηήο ηνπ, ηνπ παίξλεη θάηη 

ρσξίο λα ηνλ ξσηήζεη θαη εθείλνο ήηαλ αθεξεκέλνο. ηε ζπλέρεηα, ηνπ δήηεζε λα έξζεη 

δίπια ηεο λα ζπλερίζνπλ ηε δξαζηεξηόηεηα θαη δελ ηελ άθνπγε. ηελ εξώηεζε ηη 

ληώζεηο όηαλ ραιάζεη ην απηνθηλεηάθη απάληεζε Μόηδηγθνο, κνπα, κνπα, κνπα, 

παίδνληαο κε ηα μπιάθη θαη όηαλ ηνλ μαλαξώηεζε πώο ληώζεη, εθείλνο είπε «ηνύηνπ ηνπ 

ηνύηνπ….» αθεξεκέλνο. Σέινο, ζηελ εξώηεζε πώο ληώζεη όηαλ βιέπεη έλα θαθό όλεηξν 

εθείλνο θνίηαδε αιινύ θαη πείξαδε ηα μπιάθηα κε ηηο θαηζνύιεο. ηε ζπλεδξία κε ηε 

Μαξγαξίηα ε πξνζνρή αθαηξνύληαλ θάπνηεο θνξέο θαη ρξεηαδόηαλ λα επαλαιάβεη ηηο 

νδεγίεο αιιά απηέο ήηαλ παξνύζεο ζην ηέινο ηεο δξαζηεξηόηεηαο. 

Παξαηεξώληαο ηηο θνξέο ηηο νπνίεο ν καζεηήο ζεθώλεηαη απζαίξεηα από ηε 

ζέζε ηνπ θάλεθε όηη ππεξίζρπαλ ζηε ζπλεδξία κε ηελ εθπαηδεπηηθό. ηελ αξρή ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο ε εθπαηδεπηηθόο κηινύζε ζην καζεηή θαη εθείλνο έηξερε κέζα ζηελ 

ηάμε. ηαλ ηνπ είπε λα θάλεη ηε θαηζνύια ιππεκέλε εθείλνο άξρηζε λα ηξέρεη ζην 

δσκάηην ερνιαιώληαο θαη ιίγν αξγόηεξα όηαλ ηνλ ξώηεζε πνηά είλαη ε ραξνύκελε 

θαηζνύια εθείλνο απνκαθξύλζεθε ζην ζηξώκα. Σέινο, όηαλ ηνπ είπε λα θάλεη ηε 

θαηζνύια θνβηζκέλε άξρηζε λα ηξέρεη ζηελ αίζνπζα επαλαιακβάλνληαο ηε ιέμε 

θαηζνύια. Ξεθηλώληαο ην επόκελν ζθέινο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ν καζεηήο ζεθώζεθε 

όξζηνο επαλαιακβάλνληαο κηα θξάζε θαη όηαλ ηνλ ξώηεζε πνηά θαηζνύια είλαη 

ιππεκέλε ζεθώζεθε από ηε ζέζε ηνπ, θσλάδνληαο «Βνππππππππ» θαη πέθηνληαο ζην 

ζηξώκα. ην ζθέινο πνπ έπξεπε λα απνθαλζεί γηα ην πώο ληώζεη ην θάζε παηδί ζε κία 

θαηάζηαζε ε εθπαηδεπηηθόο ηνλ ξώηεζε πώο ληώζεη όηαλ θάπνηνο ζπκκαζεηήο ηνπ 

παίξλεη θάηη ρσξίο λα ηνλ ξσηήζεη θαη άξρηζε πάιη λα ηξέρεη ζηελ αίζνπζα θσλάδνληαο 

κπίθη-κπίθη. Σέινο, όηαλ ηνπ αλαθνίλσζε ην ηειεπηαίν παηρλίδη εθείλνο άξρηζε λα 

πεξηθέξεηαη ζηελ αίζνπζα θαη κόιηο ηνπ είπε λα θάλεη ηε θαηζνύια ζπκσκέλε, 
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ζεθώζεθε θαη πήγε ζην ζηξώκα. ηε ζπλεδξία κε ην ξνκπόη ε ζπκπεξηθνξά ήηαλ 

παξνύζα ζην ηέινο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ζην ζθέινο πνπ έπξεπε λα απνθαλζεί γηα ην 

πώο ληώζεη ην θάζε παηδί ζε κία θαηάζηαζε. Ζ Μαξγαξίηα ηνλ ξώηεζε ηη ληώζεη όηαλ 

ηνλ καιώλεη ε κακά θαη εθείλνο ζεθώζεθε, έηξεμε ζην ζηξώκα θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ 

εξώηεζε ηη ληώζεη όηαλ βιέπεη έλα θαθό όλεηξν, πήξε ηε κπάια θαη πήγε ζην ζηξώκα. 

ην ηειεπηαίν παηρλίδη όπσο ζεθώζεθε λα πάεη ζηε θαηζνύια παξέθιηλε πεγαίλνληαο 

ζην ζηξώκα κε ηε κπάια.  

Σέινο, εμεηάδνληαο ην θαηά πόζν αθνινπζεί ηηο νδεγίεο πνπ ηνπ δίλνληαη 

θάλεθε όηη ε αλππαθνή ζηηο νδεγίεο ήηαλ κεγαιύηεξε κε ηελ εθπαηδεπηηθό. ην πξώην 

ζθέινο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ε εθπαηδεπηηθόο είπε ζην καζεηή λα θάλεη ηε θαηζνύια 

ραξνύκελε θαη εθείλνο θάζηζε κπξνζηά από ηε θαηζνύια ρσξίο λα θάλεη απηό πνπ ηνπ 

ιέεη. Δλ ζπλερεία ε εθπαηδεπηηθόο επαλέιαβε ηελ νδεγία ρσξίο θαλέλα απνηέιεζκα. 

ηε δξαζηεξηόηεηα κε ηα μπιάθηα όηαλ ε εθπαηδεπηηθόο ηνπ δήηεζε λα ηελ θνηηάμεη ζηα 

κάηηα θαη λα ηεο πεη ηε ιεμνύια, εθείλνο αξλήζεθε. ην επόκελν ζθέινο όηαλ ηνλ 

ξώηεζε ηη ληώζεη ην παηδί όηαλ ραιάεη έλα παηρλίδη, πεξηεξγαδόηαλ ηα μπιάθηα ρσξίο λα 

απαληάεη. ην ηειεπηαίν παηρλίδη ε εθπαηδεπηηθόο ηνπ έδσζε κία νδεγία αιιά εθείλνο 

ηελ επαλέιαβε ρσξίο λα θάλεη θάπνηα θίλεζε. Σέινο, όηαλ ηνπ είπε λα θάλεη ηε 

θαηζνύια ζπκσκέλε, πήξε ηελ κπάια θαη μεθίλεζε λα παίδεη. ηε ζπλεδξία κε ην 

ξνκπόη δελ εθηέιεζε ηηο νδεγίεο κόλν ζην ηέινο ηεο δξαζηεξηόηεηαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ζην ζθέινο πνπ έπξεπε λα απνθαλζεί γηα ην πώο ληώζεη ην θάζε παηδί ζε 

κία θαηάζηαζε ε Μαξγαξίηα ηνπ είπε «Υηεο πήγακε ζηελ παηδηθή ραξά θαη πεξάζακε 

όκνξθα. Ση ληώζσ;» θαη εθείλνο επαλέιαβε ηελ ηειεπηαία ιέμε ηεο Μαξγαξίηαο ρσξίο 

λα απαληήζεη. Δλ θαηαθιείδη, ζην ηειεπηαίν παηρλίδη ρξεηάζηεθε λα επαλαιάβεη ηελ 

νδεγία δηόηη δελ ηελ εθηέιεζε κε ηελ πξώηε θνξά. 

Πίλαθαο 18: Φύιιν θαηαγξαθήο ηεο ζπρλόηεηαο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ Μαζεηή 1 

1
ε
 δξαζηεξηόηεηα 

πκπεξηθνξά  Δθπαηδεπηηθόο  Ρνκπόη 

Πνηόηεηα αιιειεπίδξαζεο 

Βιεκκαηηθή επαθή 4 θνξέο 9 θνξέο 

Δγγύηεηα  Κακία θνξά 3 θνξέο 

Λεθηηθή αιιειεπίδξαζε 3 θνξέο 6 θνξέο 

Αθνζίσζε ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

Γπζθνιεύεηαη λα πξνζέμεη όηαλ ηνπ κηιάλε 10 θνξέο 4 θνξέο 

εθώλεηαη απζαίξεηα από ηε ζέζε ηνπ  9 θνξέο 4 θνξέο 

Αδπλαηεί λα αθνινπζήζεη ή λα εθηειέζεη ηηο νδεγίεο  6 θνξέο 4 θνξέο 
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ηε δεύηεξε δξαζηεξηόηεηα ηνπ, ν ίδηνο καζεηήο επέδεημε ηε ζπκπεξηθνξά ηεο 

βιεκκαηηθήο επαθήο ζηε ζπλεδξία κε ηελ εθπαηδεπηηθό ζηελ αξρή ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο. ην ζθέινο πνπ έπξεπε λα απαληήζεη ηη δείρλεη θάζε θάξηα, ζηελ 

θάξηα κε ηελ ρεηξνλνκία εζπρία ηελ θνηηάμεη θαη είπε «ζζζζζ», όπσο θαη ζηελ θάξηα 

θνίηα. ην επόκελν ζθέινο πνπ έπξεπε λα πεη έλα παξάδεηγκα γηα ηελ ρεηξνλνκία 

εζπρία πάιη ηελ θνίηαμε θαη είπε «ζζζο». ηε ζπλεδξία κε ηε Μαξγαξίηα ε 

ζπκπεξηθνξά ήηαλ εκθαλήο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ζηελ αξρή ηεο δξαζηεξηόηεηαο όηαλ έπξεπε λα δώζεη πιεξνθνξίεο ζηε Μαξγαξίηα γηα 

ην ηη απεηθνλίδνπλ νη θάξηεο θαη όηαλ έπξεπε λα βξεη πνηα θάξηα ηαίξηαδε κε πνηα 

εηθόλα όπνπ θνίηαδε πξνο ην κέξνο ηεο θαη ηεο απαληνύζε. ην ζθέινο πνπ έπξεπε λα 

δώζεη έλα παξάδεηγκα γηα ηελ θάζε ρεηξνλνκία θνίηαμε πξνο ην κέξνο ηεο Μαξγαξίηαο 

θαη ζην ζθέινο πνπ έπξεπε λα δείμεη πνηα ηζηνξία ηαηξηάδεη κε πνηα θάξηα πήξε ηε 

ζσζηή θάξηα πιεζίαζε ηε Μαξγαξίηα θαη ηελ έβαιε κπξνζηά από ην πξόζσπό ηεο. 

ηε ζπλεδξία κε ηελ εθπαηδεπηηθό δελ επηδίσμε λα ηελ πιεζηάζεη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο αιιά δε ζπλέβε ην ίδην κε ην ξνκπόη ην νπνίν πιεζίαζε 

έμη θνξέο. Αξρηθά, όηαλ έπξεπε λα βξεη πνηα θάξηα ηαηξηάδεη κε πνηα εηθόλα εθείλνο 

πήγε κπξνζηά από ην πξόζσπν ηεο Μαξγαξίηαο πήξε ηηο θάξηεο θαη ηεο είπε ηη δείρλεη 

θάζε κία. ην ζθέινο πνπ έπξεπε λα δώζεη έλα παξάδεηγκα γηα ηελ θάζε ρεηξνλνκία 

ζεθώζεθε από ηελ θαξέθια θαη πιεζίαζε ηε Μαξγαξίηα θαη ζην ζθέινο πνπ έπξεπε λα 

δείμεη πνηα ηζηνξία ηαηξηάδεη κε πνηα θάξηα πήξε ηε ζσζηή θάξηα πιεζίαζε ηε 

Μαξγαξίηα θαη ηελ έβαιε κπξνζηά από ην πξόζσπό ηεο. Ζ πεγαία ιεθηηθή 

αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ δηελεξγνύλησλ ηελ έξεπλα δελ δηαηεξήζεθε ζε πςειά 

επίπεδα ζηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα ε νπνία δελ εκθαλίζηεθε θακία θνξά ζηε 

ζπλεδξία κε ηελ εθπαηδεπηηθό, αιιά έγηλε εκθαλήο κία θνξά κε ην ξνκπόη ζηελ αξρή 

ηεο δξαζηεξηόηεηαο, όηαλ βιέπνληαο ηε Μαξγαξίηα ηε ξώηεζε «Πνπ είζαη εζύ;». 

Ζ δπζθνιία λα πξνζέμεη απηόλ πνπ ηνπ κηιάεη ήηαλ κεγαιύηεξε κε ηελ 

εθπαηδεπηηθό. ην ζθέινο πνπ έπξεπε λα πεη ηη δείρλεη θάζε θάξηα ε εθπαηδεπηηθόο ηνπ 

έθαλε κία εξώηεζε θαη εθείλνο ήηαλ αθεξεκέλνο. Έπεηηα ζηελ θάξηα κε ηε ρεηξνλνκία 

«δείρλεη επάλσ» ξώηεζε ην καζεηή πνπ δείρλεη θαη εθείλνο άξγεζε λα απαληήζεη θαζώο 

ήηαλ αθεξεκέλνο. ην επόκελν ζθέινο ηνπ δήηεζε λα δείμεη πνηα εηθόλα ηαηξηάδεη κε 

θάζε θάξηα θαη εθείλνο θαζπζηεξνύζε λα απαληήζεη κε απνηέιεζκα λα επαλαιάβεη ηελ 

εξώηεζε. ην ζθέινο πνπ έπξεπε λα δώζεη έλα παξάδεηγκα ζην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη 

ε θάζε ιεηηνπξγηθή ρεηξνλνκία ε εθπαηδεπηηθόο ηνπ δήηεζε λα ηεο πεη έλα παξάδεηγκα, 

δειαδή πόηε ιέεη ζε θάπνηνλ λα θνηηάμεη ςειά θαη ν καζεηήο επαλέιαβε ηελ ηειεπηαία 

θξάζε ηεο ρσξίο λα ηελ πξνζέρεη. Έπεηηα από επηπξόζζεηε εξώηεζε επίζεο δελ 
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αληαπνθξίζεθε. ηε ζπλέρεηα βιέπνληαο έλα θνπθιόζπηην άξρηζε λα κηιάεη γηα ηνλ 

Κύξην Βόε. Ζ εθπαηδεπηηθόο ηνλ ξώηεζε αλ έρεη θάπνην θίιν θαη εθείλνο κηινύζε γηα 

ηνλ Κύξην Βόε. Σνλ ξώηεζε πόηε ιέκε ζε θάπνηνλ λα θάλεη εζπρία θαη εθείλνο άξγεζε 

λα απαληήζεη θαζώο ήηαλ αθεξεκέλνο. Δθείλε επαλέιαβε ηελ εξώηεζε αιιά ν καζεηήο 

έζηξεςε ην βιέκκα ζην θνπθιόζπηην. Λίγν παξαθάησ ηνλ ξώηεζε πόηε ιέκε ζε 

θάπνηνλ έια θαη εθείλνο γύξηζε ην βιέκκα αιινύ θαη είπε «Φύγε θύξηε Βόε», «ήθσ 

πάλσ θύξηε Βόε». Αθόηνπ επαλέιαβε ηελ εξώηεζε «Πόηε ιεο ζε θάπνηνλ έια» ν 

καζεηήο είπε δπλαηά «Έια, έια, έια» ρσξίο θάπνην λόεκα. ην ζθέινο κε ηηο 

εθθξαζηηθέο ρεηξνλνκίεο πνπ ηνλ ξώηεζε πώο ιέλε ην παηδάθη πνπ παίδεηε καδί ζην 

ζρνιείν, ν καζεηήο ζπλέρηζε λα κελ πξνζέρεη.  

Με ηε Μαξγαξίηα αληηκεηώπηζε παξόκνηεο δπζθνιίεο αιιά ζε κηθξόηεξν 

βαζκό. ηελ αξρή πνπ έπξεπε λα πεξηγξάςεη ηηο εηθόλεο ρξεηάζηεθε λα γίλεη 

επαλάιεςε ηεο νδεγίαο γηα λα ηελ αθνινπζήζεη. ηελ άζθεζε πνπ έπξεπε λα δώζεη 

έλα παξάδεηγκα γηα ηε ρξήζε θάζε ιεηηνπξγηθήο ρεηξνλνκίαο ε Μαξγαξίηα έθαλε κία 

εξώηεζε θαη ν καζεηήο επαλέιαβε ηελ ηειεπηαία ιέμε ηεο εξώηεζήο ηεο αθεξεκέλνο 

θαη ιίγν πην κεηά απνζπάζηεθε θαη άξγεζε λα απαληήζεη ζε κεηέπεηηα εξώηεζε. Σέινο, 

ζην ζθέινο πνπ έπξεπε λα δείμεη πνηα ηζηνξία ηαηξηάδεη κε πνηα θάξηα θνίηαδε ηα ρέξηα 

ηνπ ρσξίο λα αληαπνθξίλεηαη θαη ε Μαξγαξίηα επαλέιαβε ηη έπξεπε λα θάλεη.  

ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα δελ παξνπζηάζηεθε έληνλε θηλεηηθή ελέξγεηα 

ζε θακία ζπλεδξία. ηελ πξώηε κε ηελ εθπαηδεπηηθό παξνπζηάζηεθε δύν θνξέο, ζην 

ζθέινο κε ηηο εθθξαζηηθέο ρεηξνλνκίεο όπνπ, ξώηεζε ην καζεηή αλ έρεη θίιν θαη 

εθείλνο κίιεζε γηα ηνλ θύξην Βόε θαηεπζπλόκελνο ζην θνπθιόζπηην θαη ιίγν πην κεηά 

πνπ πάιη δελ απάληεζε ζε εξώηεζή ηεο θαη πήγε ζην θνπθιόζπηην. ηε δεύηεξε κε ην 

ξνκπόη δε ζεθώζεθε θακία θνξά από ηε ζέζε ηνπ. Σέινο, ε αδπλακία λα αθνινπζεί ηηο 

νδεγίεο πνπ ηνπ δίλνληαη ήηαλ παξνύζα ζηε ζπλεδξία κε ηελ εθπαηδεπηηθό ζηελ αξρή 

θαη ζηε κέζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο. ην πξώην ζθέινο πνπ έπξεπε λα πεη ηη δείρλεη θάζε 

θάξηα ρξεηάζηεθε λα επαλαιάβεη δύν εξσηήζεηο γηα λα απαληήζεη ν καζεηήο θαη ζην 

ζθέινο κε ηελ αληηζηνίρηζε ρξεηάζηεθε λα επαλαιάβεη γηα λα ηεο δείμεη ηελ θάξηα όπσο 

θαη ζην ζθέινο πνπ έπξεπε λα δώζεη έλα παξάδεηγκα ρξήζεο ηεο θάζε ιεηηνπξγηθήο 

ρεηξνλνκίαο. ηε ζπλεδξία κε ηε Μαξγαξίηα ε ζπκπεξηθνξά ήηαλ παξνύζα ζηελ αξρή 

ηεο δξαζηεξηόηεηαο. ην πξώην ζθέινο πνπ έπξεπε λα πεη ηη δείρλεη θάζε θάξηα, 

ρξεηάζηεθε λα επαλαιάβεη εξώηεζε γηα λα απαληήζεη θαη ζην ζθέινο πνπ έπξεπε λα 

δώζεη έλα παξάδεηγκα ρξήζεο ηεο θάζε ιεηηνπξγηθήο ρεηξνλνκίαο. 
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Πίλαθαο 19: Φύιιν θαηαγξαθήο ηεο ζπρλόηεηαο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ Μαζεηή 1 

2
ε
 δξαζηεξηόηεηα 

πκπεξηθνξά  Δθπαηδεπηηθόο  Ρνκπόη 

Πνηόηεηα αιιειεπίδξαζεο 

Βιεκκαηηθή επαθή 3 θνξέο 7 θνξέο 

Δγγύηεηα  Κακία θνξά 6 θνξέο 

Λεθηηθή αιιειεπίδξαζε Κακία θνξά  1θνξά 

Αθνζίσζε ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

Γπζθνιεύεηαη λα πξνζέμεη όηαλ ηνπ κηιάλε 11 θνξέο 4 θνξέο 

εθώλεηαη απζαίξεηα από ηε ζέζε ηνπ  2 θνξέο Κακία θνξά 

Αδπλαηεί λα αθνινπζήζεη ή λα εθηειέζεη ηηο νδεγίεο  6 θνξέο 3 θνξέο 

 

Πεγαίλνληαο ζηελ ηξίηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ καζεηή αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη 

επέδεημε βιεκκαηηθή επαθή πεξηζζόηεξεο θνξέο κε ην ξνκπόη παξά κε ηελ 

εθπαηδεπηηθό. πγθεθξηκέλα ζηελ αξρή ηεο δξαζηεξηόηεηαο θνίηαμε ηε Μαξγαξίηα θαη 

ηε ξώηεζε ηη λα πάξεη. ην ζθέινο πνπ έπξεπε λα πεη ηη ληώζεη ην θάζε παηδί ζηελ θάζε 

θάξηα ε Μαξγαξίηα ηνλ ξώηεζε πνηόο ληώζεη ιππεκέλνο θαη εθείλνο ηελ θνίηαμε θαη 

ηεο είπε «νπά νπά». Μεηέπεηηα όηαλ ηνλ ξώηεζε πνηόο ληώζεη ραξνύκελνο, εθείλνο 

γύξηζε πξνο απηήλ θαη ηεο έδεημε ηε ζσζηή θάξηα. Έπεηηα ζην ζθέινο πνπ έπξεπε λα 

βξεη γηαηί ην θάζε παηδί ληώζεη έηζη ε Μαξγαξίηα ηνλ ξώηεζε πόηε ληώζνπκε ραξά θαη 

εθείλνο ηελ θνίηαμε θαη ρακνγέιαζε θαη αληίζηνηρα όηαλ ηε ξώηεζε πόηε ληώζεη θόβν 

εθείλνο ηελ θνίηαμε θαη ηεο έδεημε ηελ θάξηα. Με ηελ εθπαηδεπηηθό ππήξραλ 

αληίζηνηρεο ζπκπεξηθνξέο αιιά αξηζκεηηθά ιηγόηεξεο. Γηα παξάδεηγκα ζηελ αξρή κόιηο 

κπήθε ζηελ ηάμε ν καζεηήο θνίηαμε ηελ εθπαηδεπηηθό θαη ηεο είπε «πνύ είζαη Μαξία». 

ην ζθέινο πνπ έπξεπε λα πεη ηη ληώζεη ην θάζε παηδί ζηελ θάζε θάξηα θνίηαμε πξνο 

εθείλε δύν θνξέο θαη ηεο απάληεζε. 

Χο πξνο ην βαζκό ηνλ νπνίν πιεζίαδε είηε ηελ εθπαηδεπηηθό είηε ην ξνκπόη 

θάλεθε πώο εξρόηαλ πην θνληά ζην δεύηεξν. πγθεθξηκέλα ζηελ αξρή έηξεμε πξνο ηε 

Μαξγαξίηα ιέγνληάο ηεο «Ση λα πάξσ;». ην ζθέινο πνπ έπξεπε λα πεη ηη ληώζεη ην 

θάζε παηδί ζηελ θάζε θάξηα πήξε ηελ θάξηα, πιεζίαζε ηε Μαξγαξίηα θαη ηεο είπε ην 

αληίζηνηρν ζπλαίζζεκα. Σέινο, ζην ζθέινο πνπ έπξεπε λα βξεη γηαηί ην θάζε παηδί 

ληώζεη έηζη πιεζίαζε ηε Μαξγαξίηα θαζώο ηεο κηινύζε. Με ηελ εθπαηδεπηηθό δε 

έδεημε ζπκπεξηθνξέο πξνζέγγηζεο θαη θξαηνύζε ηελ ίδηα ζέζε δίπια ηεο. 

Οη θνξέο ηηο νπνίεο απεύζπλε απζόξκεηα ην ιόγν απέλαληη πξνο ηα δύν 

δηαθνξεηηθά ππνθείκελα ηεο έξεπλαο ήηαλ ιίγεο παξόια απηά ήηαλ πεξηζζόηεξεο ζηε 

ζπλεδξία κε ην ξνκπόη. Με ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο, ζηελ αξρή θνίηαμε ηε 

Μαξγαξίηα θαη ηεο είπε «Ση λα πάξσ;» θαη έπεηηα «Γεηα Μαξγαξίηα». ην παηρλίδη γηα 
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ηελ αλεύξεζε θαξηώλ ηεο είπε «Μαξγαξίηα ην Βξήθα» κόιηο βξήθε κία θάξηα θαη ζην 

ζθέινο πνπ έπξεπε λα πεη ηη ληώζεη ην θάζε παηδί ζηελ θάξηα ε Μαξγαξίηα ηνλ ξώηεζε 

πνηόο ληώζεη θόβν θαη ν καζεηήο απάληεζε «Μαξγαξίηααα….. εθείλε» θαη ηνπ ηελ 

έδεημε. Δλώ κε ηελ εθπαηδεπηηθό έδεημε ελζνπζηαζκό όηαλ ηελ είδε ιέγνληαο «Μαξία 

πνπ είζαη Μαξία», έπεηηα δελ εκθάληζε παξόκνηεο ζπκπεξηθνξέο. 

Οη θνξέο νη νπνίεο ν καζεηήο δελ πξόζερε όηαλ ηνπ κηινύζαλ ππεξηεξνύζαλ όρη 

ζεκαληηθά ζηε ζπλεδξία κε ηελ εθπαηδεπηηθό. Απηέο ήηαλ παξνύζεο ζηελ αξρή θαηά 

ηελ εθθώλεζε νδεγηώλ γηα ηελ αλεύξεζε ησλ θαξηώλ. Πην ζπγθεθξηκέλα όηαλ ε 

εθπαηδεπηηθόο ηνπ είπε όηη έρεη θξύςεη θάπνηεο θάξηεο ζε δηάθνξα ζεκεία ζηελ ηάμε, 

εθείλνο ζπλέρηδε λα παίδεη ζην ζηξώκα. ηε ζπλέρεηα όηαλ ηνπ είπε πνπ ζα βξεη ηελ 

επόκελε θάξηα εθείλνο θνίηαμε αθεξεκέλα δεμηά-αξηζηεξά θαη όηαλ επαλέιαβε ηελ 

νδεγία εθείλνο ήηαλ ζηελ θνύληα θαη δελ ηελ άθνπζε. Έπεηηα όηαλ ηνπ είπε λα ςάμεη 

θάησ από ηε κπάια, εθείλνο έδεηρλε λα κελ έρεη θαηαιάβεη. ην ζθέινο πνπ έπξεπε λα 

πεη ηη ληώζεη ην θάζε παηδί ζηελ θάξηα ε εθπαηδεπηηθόο ηνλ ξώηεζε ηη ληώζεη ην παηδί 

ζηελ θάζε εηθόλα αιιά εθείλνο δελ απάληεζε θαη ζηελ εξώηεζε γηαηί ληώζεη ιύπε, 

έκεηλε άπξαγνο γηα αξθεηή ώξα. Με ην ξνκπόη ππήξραλ αληίζηνηρεο ζπκπεξηθνξέο 

ζηελ αξρή θαηά ηελ εθθώλεζε νδεγηώλ γηα ηελ αλεύξεζε ησλ θαξηώλ. Ζ Μαξγαξίηα 

ηνπ έδσζε κία νδεγία γηα ηελ αλεύξεζε ησλ θαξηώλ αιιά ν καζεηήο δελ ηελ άθνπζε 

θαη ρξεηάζηεθε λα ηελ επαλαιάβεη. ηε ζπλέρεηα ηνπ είπε λα πξνρσξήζεη 3 βήκαηα 

αξηζηεξά όκσο θάλεθε λα θηλείηαη ηπραία θαη δίλνληάο ηνπ ηελ νδεγία λα πξνρσξήζεη 5 

βήκαηα δεμηά, πήγε πξνο ην ζσζηό ζεκείν αιιά κεηά αθαηξέζεθε θαη απνκαθξύλζεθε. 

Σέινο, ζην ζθέινο πνπ έπξεπε λα πεη ηη ληώζεη ην θάζε παηδί ζηελ θάζε θάξηα ε 

Μαξγαξίηα ηνλ ξώηεζε πνηόο ληώζεη θόβν θαη εθείλνο απάληεζε «Μόηδηγθνο», νπόηε 

επαλέιαβε ηελ εξώηεζε. 

Οη θνξέο ζηηο νπνίεο ν καζεηήο ζεθώζεθε απζαίξεηα από ηε ζέζε ηνπ 

δηαθόπηνληαο ηελ πνξεία ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο εκθαλίζηεθαλ θαη ζηηο δύν 

πεξηπηώζεηο. Με ην ξνκπόη ήηαλ παξνύζεο ζηε κέζε θαη ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο, 

ελώ κε ηελ εθπαηδεπηηθό θαηαλεκεκέλεο θαζόιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαη ζε 

κεγαιύηεξν βαζκό απ’ όηη κε ην ξνκπόη. Πην ζπγθεθξηκέλα ζην παηρλίδη γηα ηελ 

αλεύξεζε ησλ θαξηώλ ε εθπαηδεπηηθόο ηνπ είπε ηελ νδεγία θαη εθείλνο έπαηδε ζην 

ζηξώκα. ηελ νδεγία όηη ε πξώηε θάξηα είλαη 5 βήκαηα δεμηά, εθείλνο έηξεμε θαη πήγε 

ζηελ θνύληα. ηαλ ηνπ είπε λα ςάμεη δίπια από ηνλ θύβν, εθείλνο μαλαπήγε ζηελ 

θνύληα θσλάδνληαο δπλαηά «κπίθη κπίθη». ην ζθέινο πνπ έπξεπε λα βξεη γηαηί ην θάζε 

παηδί ληώζεη έηζη ε εθπαηδεπηηθόο ηνπ είπε λα θαζίζεη δίπια ηεο ζην ηξαπέδη, αιιά 

εθείλνο πήγε ζην ζηξώκα θαη ιίγν αξγόηεξα άξρηζε λα θσλάδεη κπίθη- κπίθη ηξέρνληαο 
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πάιη ζην ζηξώκα. Σέινο, ζην ζθέινο πνπ έπξεπε λα πεη ηη ληώζεη ην θάζε παηδί ζηελ 

θάξηα ν καζεηήο ζπγθξάηεζε ηελ ηειεπηαία ιέμε (απηνθηλεηάθη) θαη άξρηζε λα ηξέρεη 

ιέγνληαο ηνπ-ηνπ. Δλ θαηαθιείδη, αλαθέξεηαη πσο νη νδεγίεο γηα ηελ αλεύξεζε ησλ 

θαξηώλ ήηαλ παξνύζεο ζην πξώην ζθέινο ηεο δξαζηεξηόηεηαο. Ζ παξαηήξεζε έδεημε 

πσο εθηεινύζε επθνιόηεξα ηηο νδεγίεο εθθεξόκελεο από ηελ Μαξγαξίηα παξά από ηε 

εθπαηδεπηηθό. Παξόια απηά θαη ζηηο δύν ρξεηάζηεθε ε επαλάιεςε νξηζκέλσλ νδεγηώλ 

ώζηε λα γίλνπλ αληηιεπηέο. 

Πίλαθαο 20: Φύιιν θαηαγξαθήο ηεο ζπρλόηεηαο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ Μαζεηή 1 

3
ε
 δξαζηεξηόηεηα 

πκπεξηθνξά  Δθπαηδεπηηθόο  Ρνκπόη 

Πνηόηεηα αιιειεπίδξαζεο 

Βιεκκαηηθή επαθή 3 θνξέο 6 θνξέο 

Δγγύηεηα  Κακία θνξά 4 θνξέο 

Λεθηηθή αιιειεπίδξαζε 1θνξά 4 θνξέο 

Αθνζίσζε ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

Γπζθνιεύεηαη λα πξνζέμεη όηαλ ηνπ κηιάλε 6 θνξέο 4 θνξέο 

εθώλεηαη απζαίξεηα από ηε ζέζε ηνπ  7 θνξέο 4 θνξέο 

Αθνινπζεί ή εθηειεί ηηο νδεγίεο 4 θνξέο 4 θνξέο 

 

Φηάλνληαο ζηελ ηέηαξηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ ίδηνπ καζεηή παξαηεξήζεθε όηη 

θνίηαμε ην ξνκπόη πεξηζζόηεξεο θνξέο. ηελ αξρή θνίηαμε ηε Μαξγαξίηα θαη ηε 

ραηξέηεζε. ηαλ ηνπ δήηεζε λα βάιεη ηηο θάξηεο ζηε ζσζηή ζεηξά ν καζεηήο ηελ 

θνίηαμε θαη ηεο είπε «Ναη. Μόιηο ρηππάεη ην θνπδνύλη.» ην ζθέινο πνπ έπξεπε λα 

επαλαιάβεη ηελ ηζηνξία θνίηαμε δύν θνξέο πξνο ην κέξνο ηεο θαη ζην ηέινο, ζην 

παηρλίδη κε ην δηάινγν ηελ θνίηαμε πεξηκέλνληαο ηελ απάληεζή ηεο. Σελ εθπαηδεπηηθό 

ηελ θνίηαμε ζην πξόζσπν ζηελ άζθεζε πνπ έπξεπε λα βάιεη ηηο θάξηεο ζηε ζσζηή 

ζεηξά. 

Χο πξνο ηελ εγγύηεηα πνπ επέδεημε ν καζεηήο θάλεθε λα πιεζηάδεη δύν θνξέο 

ην ξνκπόη. ηελ αξρή ηεο δξαζηεξηόηεηαο όηαλ ήξζε δίπια ηεο λα ηελ ραηξεηήζεη θαη 

ζην ηέινο, ζην παηρλίδη κε ην δηάινγν εξρόκελνο αξθεηά θνληά ζε απηήλ. ηε 

δξαζηεξηόηεηα απηή δελ πιεζίαζε ηόζν θνληά ζηελ εθπαηδεπηηθό όζν ζην πξόζσπν 

ηεο Μαξγαξίηαο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη ζε ζρέζε κε ηελ εθπαηδεπηηθό πνπ θξαηνύζε 

κία απόζηαζε κε ηε Μαξγαξίηα εξρόηαλ ζπγθξηηηθά πην θνληά.  

Ζ απζόξκεηε εθθνξά ηνπ ιόγνπ δε δηέθεξε ζεκαληηθά αλάκεζα ζηνπο δύν 

δηαθνξεηηθνύο δηεμάγνληεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο. ηε ζπλεδξία κε ην ξνκπόη ν καζεηήο 

ζηελ αξρή ηεο είπε «Γεηα ζνπ, πάσ ζρνιείν» θαη κεηά ηε ξώηεζε ηη θάλεη. Έπεηηα ε 
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Μαξγαξίηα ηνπ είπε θαιά θαη εθείλνο ηεο είπε θάηη άζρεην «Θα παο ηνπαιέηα;». ηε 

ζπλεδξία κε ηελ εθπαηδεπηηθό ζηελ αξρή κπήθε ζηελ αίζνπζα θαη είπε «Κπξία Μαξία 

πνπ είλαη ε θπξία Νέιε» θαη όηαλ ηνλ ξώηεζε πνηά είλαη ε θπξία Νέιε εθείλνο 

απάληεζε θάηη άζρεην, «Έγηλε γάηα». 

Χο πξνο ηελ πξνζνρή πνπ δίλεη ζε θαζέλα από ηα δύν εξεπλεηηθά ππνθείκελα 

θαη πάιη δελ παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο δείρλνληαο πεξηζζόηεξε πξνζνρή 

ζην ξνκπόη. Χο πξνο ηηο θνξέο πνπ ζεθώζεθε απζαίξεηα από ηε ζέζε ηνπ, ζηε 

ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα επίζεο δε θάλεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο. ηε ζπλεδξία 

κε ην ξνκπόη ζην ζθέινο πνπ έπξεπε λα πεη ηελ ηζηνξία ε Μαξγαξίηα ηνπ είπε λα 

επαλαιάβεη κία θξάζε θαη ν καζεηήο άξρηζε λα ηξέρεη ζην ζηξώκα θσλάδνληαο 

«Κπξία Νέιε» θαη όηαλ ηνπ δήηεζε λα μαλαπεί όιε ηελ ηζηνξία απνκαθξύλζεθε ζην 

ζηξώκα. ην ζθέινο πνπ έπξεπε λα βάιεη ηηο θάξηεο ζηε ζσζηή ζεηξά ν καζεηήο 

θόιιεζε ιάζνο θάξηα θαη ε Μαξγαξίηα ηνπ είπε λα μαλαπξνζπαζήζεη αιιά εθείλνο 

απνκαθξύλζεθε ζην ζηξώκα. Σέινο, θαζώο πήγαηλε λα θνιιήζεη κία θάξηα άιιαμε 

θαηεύζπλζε θαη απνκαθξύλζεθε. ηε ζπλεδξία κε ηελ εθπαηδεπηηθό πξηλ αξρίζεη ε 

δηαδηθαζία, ηνπ απεύζπλε ην ιόγν κα εθείλνο έιεγε «Ζ θπξία Νέιε. Μκκκκ, κκκκκκ, ε 

Κπξία Νέιε. Ζ θπξία Νέιε παίδεη» θαη έπαηδε θη απηόο ζην ζηξώκα θαη ζην ζθέινο πνπ 

έπξεπε λα βάιεη ηηο θάξηεο ζηε ζσζηή ζεηξά ε εθπαηδεπηηθόο κηινύζε ζην καζεηή θαη 

εθείλνο άξρηζε λα ηξέρεη ζην ζηξώκα.  

Χο πξνο ηελ ηθαλόηεηα λα αθνινπζεί ηηο εθθεξόκελεο νδεγίεο θάλεθε όηη ηα 

απνηειέζκαηα θπκαίλνληαλ ζηα ίδηα επίπεδα κε δηαθνξά κίαο κνλάδαο ζηε ζπλεδξία κε 

ην ξνκπόη. ην ζθέινο πνπ έπξεπε λα πεη ηελ ηζηνξία ρξεηάζηεθε λα επαλαιεθζνύλ νη 

νδεγίεο θαη νη πξνηάζεηο ώζηε λα εηπσζνύλ από ην καζεηή θαη ζην ζθέινο πνπ έπξεπε 

λα βάιεη ηηο θάξηεο ζηε ζσζηή ζεηξά εθείλνο μεθίλεζε λα παίδεη κε ηηο θάξηεο 

ηνπνζεηώληαο ηηο κε ηπραίν ηξόπν, ελώ ζην παηρλίδη κε ην δηάινγν όηαλ ηνπ είπε λα 

δηαιέμεη ην ζσζηό δηάινγν ν καζεηήο δελ απάληεζε. ηε ζπλεδξία κε ηελ 

εθπαηδεπηηθό παξνπζηάζηεθαλ δπζθνιίεο ζηε κέζε θαη ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο. ην 

ζθέινο πνπ έπξεπε λα βάιεη ηηο θάξηεο ζηε ζσζηή ζεηξά ρξεηάζηεθε λα επαλαιεθζνύλ 

νδεγίεο, ζην ζθέινο κε ηελ ηζηνξία ζηελ εξώηεζε ηη ζεκαίλεη λα είζαη θαιόο αθξναηήο 

ν καζεηήο δελ απάληεζε θαη όηαλ ηνπ είπε ηη ζεκαίλεη λα θνηηάσ θαη πεξίκελε από ην 

καζεηή λα ζπλερίζεη, εθείλνο δελ απάληεζε. Σέινο ζην παηρλίδη κε ην δηάινγν ηνπ 

δήηεζε λα δηαβάζεη ην δηάινγν θαη εθείλνο αξλήζεθε. 
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Πίλαθαο 21: Φύιιν θαηαγξαθήο ηεο ζπρλόηεηαο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ Μαζεηή 1 

4
ε
 δξαζηεξηόηεηα 

πκπεξηθνξά  Δθπαηδεπηηθόο  Ρνκπόη 

Πνηόηεηα αιιειεπίδξαζεο 

Βιεκκαηηθή επαθή 2 θνξέο 5 θνξέο 

Δγγύηεηα  Κακία θνξά 2 θνξέο 

Λεθηηθή αιιειεπίδξαζε 2 θνξέο 3 θνξέο 

Αθνζίσζε ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

Γπζθνιεύεηαη λα πξνζέμεη όηαλ ηνπ κηιάλε 5 θνξέο 7 θνξέο 

εθώλεηαη απζαίξεηα από ηε ζέζε ηνπ  3 θνξέο 4 θνξέο 

Αδπλαηεί λα αθνινπζήζεη ή λα εθηειέζεη ηηο νδεγίεο 4 θνξέο 5 θνξέο 

 

Μαζεηήο 2 

Πεγαίλνληαο ζην δεύηεξν καζεηή γίλεηαη θαλεξό όηη επέδεημε πεξηζζόηεξε 

βιεκκαηηθή επαθή ζηε ζπλεδξία κε ην ξνκπόη. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνύ πνπ 

έπξεπε λα απαληήζεη ζηηο εξσηήζεηο θνίηαδε ηε Μαξγαξίηα θαη πεξίκελε λα ηνπ 

απαληήζεη, έζηξεςε ην βιέκκα πξνο απηήλ θαη ηεο είπε εγώ ξίρλσ. ηελ αξρή κόιηο ηελ 

είδε ηεο είπε «Γεηα» θαη όηαλ ηνλ ξώηεζε πνηό είλαη ην πξώην πξάγκα πνπ πξέπεη λα 

έρνπκε ζην κπαιό καο όηαλ μεθηλάκε έλα παηρλίδη ηεο είπε θνηηάδνληάο ηελ «νη 

θαλόλεο». ην ηέινο θνίηαμε ηε Μαξγαξίηα θαη ηε ξώηεζε ηη ζα γίλεη αλ δελ απαληήζεη 

θαη ιίγν αξγόηεξα ηελ απνραηξέηεζε. ηε ζπλεδξία κε ηελ εθπαηδεπηηθό ζηελ αξρή 

είπε θνηηάδνληάο ηελ «Σύραηε 4! Θα ην ζπκάκαη». Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνύ πνπ 

έπξεπε λα απαληήζεη ζηηο εξσηήζεηο όηαλ εθείλε πήγε λα ξίμεη ην δάξη ν καζεηήο ηελ 

θνίηαμε θαη ηεο είπε «Δγώ παίδσ» θαη κεηά από ιίγν «Σν κεγάιν θίδη». Χο πξνο ηελ 

εγγύηεηα πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη δελ άγγημε ην ξνκπόη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

παξεκβάζεσλ, αιιά έκελε πεξηζζόηεξε ώξα δίπια ζηε Μαξγαξίηα απ’ όηη ζηελ 

εθπαηδεπηηθό θαη έθαλε θηλήζεηο πξνζέγγηζεο κε ην ξνκπόη νη νπνίεο δελ 

παξαηεξήζεθαλ κε ηελ εθπαηδεπηηθό. Η ιεθηηθή αιιειεπίδξαζε ήηαλ πην έληνλε ζηε 

ζπλεδξία κε ηε Μαξγαξίηα θαζώο ηεο απεύζπλε ην ιόγν απζόξκεηα πεξηζζόηεξεο 

θνξέο.  

Χο πξνο ηελ αδπλακία λα πξνζέμεη ην ζπλνκηιεηή ζε γεληθέο γξακκέο δελ 

παξνπζίαζε δπζθνιία ζε θακία από ηηο δύν ζπλεδξίεο. ηελ πξώηε κε ηελ 

εθπαηδεπηηθό ζην ζθέινο κε ηηο θάξηεο πνπ έπξεπε λα απαληήζεη ζε εξσηήζεηο, 

επαλέιαβε ηελ εξώηεζε γηαηί ν καζεηήο δελ ηελ άθνπγε, ζηε ζπλέρεηα έξημε ην δάξη γηα 

λα παίμεη ελώ ε εθπαηδεπηηθόο ηνπ κηινύζε θαη ιίγν αξγόηεξα όηαλ ηνπ έθαλε κία 

εξώηεζε εθείλνο ηεο απάληεζε θάηη άζρεην. Ο καζεηήο θάλεθε λα αθνύεη ηε 
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Μαξγαξίηα όηαλ ηνπ κηινύζε, δέρηεθε λα ξίρλεη ην δάξη γηα εθείλε θαη δελ ηελ έβιεπε 

αληαγσληζηηθά. Οη θνξέο πνπ ν καζεηήο ζεθώζεθε απζαίξεηα από ηελ ζέζε ηνπ ήηαλ 

πεξηνξηζκέλεο θαη ζηηο δύν ζπλεδξίεο κε εθείλε πνπ δηελεξγήζεθε από ηελ 

εθπαηδεπηηθό λα παξνπζηάδεηαη δύν θνξέο θαη κε ην ξνκπόη θακία. Σέινο, νη νδεγίεο 

παξαθνινπζνύληαλ απξόζθνπηα ζηε ζπλεδξία κε ην ξνκπόη όπσο θαη κε ηελ 

εθπαηδεπηηθό, αιιά ζηε δεύηεξε πεξίπησζε ρξεηάζηεθαλ πεξηζζόηεξεο επαλαιήςεηο. 

ηαλ ε εθπαηδεπηηθόο ηνπ δηάβαζε κηα ηζηνξία θαη ηνλ ξώηεζε ηη κήλπκα καο δίλεη, 

εθείλνο δελ απάληεζε, όηαλ ηνπ είπε λα πάξεη ηελ αληίζηνηρε θάξηα δελ αληαπνθξίζεθε 

θαη όηαλ ηνπ δήηεζε λα έξζεη λα ζπλερίζνπλ, εθείλνο ήηαλ αθεξεκέλνο, νπόηε 

ρξεηάζηεθε λα επαλαιάβεη ηελ νδεγία. Δλώ κε ην ξνκπόη, θάλεθε λα αθνινπζεί ηηο 

νδεγίεο, λα πξνρσξάεη όζα βήκαηα πξέπεη, λα δηαβάδεη θαη λα απαληάεη ζηηο θάξηεο. 

Γεληθά ήηαλ πξόζπκνο θαη θάλεθε λα ην δηαζθεδάδεη.  

Πίλαθαο 22: Φύιιν θαηαγξαθήο ηεο ζπρλόηεηαο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ Μαζεηή 2 

 1
ε
 δξαζηεξηόηεηα 

πκπεξηθνξά  Δθπαηδεπηηθόο  Ρνκπόη 

Πνηόηεηα αιιειεπίδξαζεο 

Βιεκκαηηθή επαθή 5 θνξέο 9 θνξέο 

Δγγύηεηα  Κακία θνξά Κακία θνξά 

Λεθηηθή αιιειεπίδξαζε 4 θνξέο 7 θνξέο 

Αθνζίσζε ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

Γπζθνιεύεηαη λα πξνζέμεη όηαλ ηνπ κηιάλε 3 θνξέο Κακία θνξά 

εθώλεηαη απζαίξεηα από ηε ζέζε ηνπ  2 θνξέο Κακία θνξά 

Αδπλαηεί λα αθνινπζήζεη ή λα εθηειέζεη ηηο νδεγίεο 3 θνξέο Κακία θνξά 

 

Πξνρσξώληαο ζηε δεύηεξε δξαζηεξηόηεηα ηα απνηειέζκαηα ηεο παξαηήξεζεο 

έδεημαλ όηη ε βιεκκαηηθή επαθή ήηαλ ζε αξθεηά πςειόηεξν βαζκό ζηε ζπλεδξία κε ην 

ξνκπόη. ην ζθέινο πνπ έπξεπε λα πεη πνηνο δηάινγνο είλαη ζσζηόο θάζε θνξά πνπ 

απαληνύζε θνίηαδε ηε Μαξγαξίηα θαη πεξίκελε απάληεζε θαη ζην ηέινο πνπ έπξεπε λα 

θηηάμεη έλα δηάινγν κε ηα θνπθιάθηα ν καζεηήο μεθίλεζε λα αθεγείηαη κία ηζηνξία θαη 

ε Μαξγαξίηα επαλέιαβε όηη ζέιεη λα θάλεη έλα δηάινγν. Δθείλνο ηελ θνίηαμε θαη ηεο 

είπε όηη ζα ην θάλεη κεηά θαη κόιηο ηειείσζε ηε ξώηεζε αλ ηα είπε θαιά. ηε ζπλεδξία 

κε ηελ εθπαηδεπηηθό ζην ζθέινο πνπ έπξεπε λα πεη πνηνο δηάινγνο είλαη ζσζηόο όηαλ 

έδσζε ιάζνο απάληεζε εθείλε ηνπ δήηεζε λα ην μαλαζθεθηεί θαη λα εμεγήζεη κε βάζε 

ηνπο θαλόλεο γηαηί είλαη ιάζνο. Σόηε ν καζεηήο θνίηαμε πξνο ην κέξνο ηεο θαη 

απάληεζε. Οη θνξέο πνπ πιεζίαζε ην ξνκπόη πεξηνξίζηεθαλ ζην παηρλίδη κε ηελ 

ηζηνξία όπνπ πήξε ηα μπιάθηα πιεζίαζε ηε Μαξγαξίηα θαη άξρηζε λα θάλεη ην δηάινγν 
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θαη ζην ηέινο πνπ ήξζε θνληά ηεο θαη ηε ξώηεζε αλ ηα είπε θαιά, ελώ δελ 

παξαηεξήζεθαλ ζηε ζπλεδξία κε ηελ εθπαηδεπηηθό.  

Ζ απζόξκεηε εθθνξά ιόγνπ απέλαληη ζηα δύν εξεπλεηηθά ππνθείκελα ήηαλ 

πεξηνξηζκέλε κε ην καζεηή ζηε ζπλεδξία κε ηελ εθπαηδεπηηθό λα ζπλνςίδεη ην 

απνηέιεζκα (4 ζσζηά θαη 2 ιάζνο) ζην ζθέινο πνπ έπξεπε λα πεη πνηνο δηάινγνο είλαη 

ζσζηόο θαη ζηε ζπλεδξία κε ην ξνκπόη ζηελ αξρή «Γεηα Μαξγαξίηα» θαη ζην ηέινο 

πνπ έπξεπε λα θηηάμεη έλα δηάινγν κε ηα θνπθιάθηα. Ο καζεηήο μεθίλεζε λα αθεγείηαη 

κία ηζηνξία θαη ε Μαξγαξίηα επαλέιαβε όηη ζέιεη λα θάλεη έλα δηάινγν. Δθείλνο ηεο 

είπε όηη ζα ην θάλεη κεηά θαη κόιηο ηειείσζε ηε ξώηεζε αλ ηα είπε θαιά. Καη ζηηο δύν 

παξεκβάζεηο δελ παξνπζηάζηεθε δπζθνιία ζην λα πξνζέμεη ην ζπλνκηιεηή, 

εκθαλίδνληαο ζπκπεξηθνξέο δηάζπαζεο ζηε ζπλεδξία κε ηελ εθπαηδεπηηθό όηαλ 

δηάβαδε ηνπο θαλόλεο θαη όηαλ ηνπ δήηεζε λα δηαβάζεη ηελ ηξίηε θάξηα, όπνπ δελ ηελ 

πξόζερε νπόηε επαλέιαβε. ηε ζπλεδξία κε ην ξνκπόη ε ζπκπεξηθνξά έγηλε εκθαλήο 

ζην ζθέινο πνπ έπξεπε λα πεη πνηνο δηάινγνο είλαη ζσζηόο. Ζ απζαίξεηε θίλεζε ηνπ 

καζεηή ζε ζεκείν πνπ λα παξαθσιύεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία δελ παξαηεξήζεθε ζηε 

ζπλεδξία κε ην ξνκπόη, ελώ εκθαλίζηεθε δύν θνξέο ζηε ζπλεδξία κε ηελ 

εθπαηδεπηηθό όηαλ ηνπ δήηεζε λα δηαβάζεη ηελ επόκελε θάξηα θαη ν καζεηήο πήγε λα 

πάξεη έλα παηρλίδη θαη όηαλ ηνπ είπε λα θάλεη έλα δηάινγν θαη εθείλνο πήξε ηα μπιάθηα 

απνκαθξπλόκελνο. Σέινο, ε αδπλακία λα αθνινπζήζεη ηηο νδεγίεο πνπ ηνπ δίλνληαλ 

ήηαλ κεγαιύηεξε ζηε ζπλεδξία κε ηελ εθπαηδεπηηθό ρσξίο όκσο λα θαηαδεηθλύεη 

ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δύν παξεκβάζεηο.  

Πίλαθαο 23: Φύιιν θαηαγξαθήο ηεο ζπρλόηεηαο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ Μαζεηή 2 

2
ε
 δξαζηεξηόηεηα 

πκπεξηθνξά  Δθπαηδεπηηθόο  Ρνκπόη 

Πνηόηεηα αιιειεπίδξαζεο 

Βιεκκαηηθή επαθή 2 θνξέο 6 θνξέο 

Δγγύηεηα  Κακία θνξά 2 θνξέο 

Λεθηηθή αιιειεπίδξαζε 1 θνξά 3 θνξέο 

Αθνζίσζε ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

Γπζθνιεύεηαη λα πξνζέμεη όηαλ ηνπ κηιάλε 2 θνξέο 1 θνξά 

εθώλεηαη απζαίξεηα από ηε ζέζε ηνπ  2 θνξέο Κακία θνξά 

Αδπλαηεί λα αθνινπζήζεη ή λα εθηειέζεη ηηο νδεγίεο  3 θνξέο 1 θνξά 

 

Φηάλνληαο ζηελ ηξίηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ καζεηή αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη νη 

θνξέο πνπ θνίηαμε ην ξνκπόη ήηαλ νη δηπιάζηεο από εθείλεο πνπ θνίηαμε ηελ 

εθπαηδεπηηθό. Πην ζπγθεθξηκέλα ζην ζθέινο πνπ έπξεπε λα βξεη ηηο θξπκκέλεο θάξηεο 
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θάζε θνξά πνπ έβξηζθε κία θάξηα θνίηαδε πξνο εθείλε θαη είηε ηεο ηελ έδεηρλε, είηε ηεο 

έιεγε όηη ηε βξήθε. ηελ ζπλέρεηα όηαλ ηεο δήηεζε λα αληηζηνηρίζεη ηηο ιέμεηο (ραξά, 

ιύπε, ζπκόο, θόβνο) κε ηηο θάξηεο πνπ βξήθε ν καζεηήο ζηε ιέμε θόβνο, πήξε ηε 

ζσζηή θάξηα θαη ηελ έδεημε ζηε Μαξγαξίηα, ην ίδην έθαλε θαη κε ηηο ππόινηπεο θάξηεο. 

ην ζθέινο πνπ έπξεπε λα θάλεη ην ίδην ζπλαίζζεκα κε ην πξόζσπό ηνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ηέζζεξηο εθθξάζεηο κπξνζηά από ην πξόζσπν ηεο Μαξγαξίηαο. Σέινο, 

όηαλ ηνπ δήηεζε λα ηεο πεη κηα ηζηνξία ν καζεηήο είπε θνηηώληαο πξνο ην κέξνο ηεο όηη 

δελ είλαη θαιόο ζηηο ηζηνξίεο. ηε ζπλεδξία κε ηελ εθπαηδεπηηθό νη ζπκπεξηθνξέο ήηαλ 

παξνύζεο ζην ζθέινο πνπ έπξεπε λα βξεη ηηο θξπκκέλεο θάξηεο θαη λα αληηζηνηρίζεη ηηο 

ιέμεηο (ραξά, ιύπε, ζπκόο, θόβνο) κε ηηο θάξηεο πνπ βξήθε όπνπ δηάβαδε ηηο ιέμεηο, 

έδεηρλε ηε ζσζηή θάξηα θαη δύν θνξέο πεξίκελε αλαηξνθνδόηεζε. Σέινο, όηαλ ηνπ 

δήηεζε λα ηεο πεη κηα ηζηνξία ν καζεηήο θαζώο ηελ έιεγε θνίηαδε πξνο ην κέξνο ηεο.  

Ζ πξνζέγγηζε ηνπ ξνκπόη ήηαλ έληνλε ζε απηήλ ηε δξαζηεξηόηεηα. ηε 

ζπλεδξία κε ην ξνκπόη όηαλ ηνπ δήηεζε λα αληηζηνηρίζεη ηηο ιέμεηο (ραξά, ιύπε, ζπκόο, 

θόβνο) κε ηηο θάξηεο πνπ βξήθε εθείλνο δηάβαζε ηε ιέμε θόβνο, πήξε ηε ζσζηή θάξηα 

θαη ηελ έδεημε ζηε Μαξγαξίηα, ην ίδην έθαλε θαη κε ηηο ππόινηπεο θάξηεο. ηαλ ζηε 

ζπλέρεηα ηνπ είπε λα θάλεη ην ίδην ζπλαίζζεκα κε ην πξόζσπό ηνπ ν καζεηήο θώλαμε 

«ααα» ιέγνληάο ηεο «ηη έηζη θάλεη ν ζπκσκέλνο». Καη ηηο ππόινηπεο ηέζζεξηο 

εθθξάζεηο ηηο πξαγκαηνπνίεζε κπξνζηά από ην πξόζσπν ηεο Μαξγαξίηαο. Με ηελ 

εθπαηδεπηηθό ζην ζθέινο πνπ έπξεπε λα βξεη ηηο θξπκκέλεο θάξηεο ηηο άθεζε ζην 

ηξαπέδη πιεζηάδνληάο ηελ αξθεηά θαη ζην ζθέινο κε ηελ ηζηνξία θάπνηεο ζηηγκέο ηελ 

πιεζίαζε θαζώο έιεγε ηε θξάζε. Ζ ιεθηηθή αιιειεπίδξαζε ηνπ καζεηή παξαηεξήζεθε 

θαη ζηηο δύν ζπλεδξίεο ζε κηθξό όκσο βαζκό κε κία ππεξνρή δύν κνλάδσλ ζηε 

ζπλεδξία κε ην ξνκπόη.  

Ζ πξνζνρή απέλαληη ζην ζπλνκηιεηή ήηαλ ζε θαιύηεξα επίπεδα ζηε ζπλεδξία 

κε ην ξνκπόη όπνπ κόλν ζην ζθέινο πνπ έπξεπε λα πεη κηα ηζηνξία ν καζεηήο δελ 

αληαπνθξίζεθε ζην θάιεζκα ηεο Μαξγαξίηαο. ηε ζπλεδξία κε ηελ εθπαηδεπηηθό ζην 

ζθέινο πνπ έπξεπε λα βξεη ηηο θξπκκέλεο θάξηεο, επαλέιαβε ηελ νδεγία γηα ηελ 

αλεύξεζε ηεο 3
εο

 θάξηαο γηαηί ήηαλ αθεξεκέλνο. ην ζθέινο πνπ έπξεπε λα πεη ηη 

πηζηεύεη όηη ληώζεη ην θάζε παηδί ζηελ εηθόλα ν καζεηήο δελ πξόζερε νπόηε επαλέιαβε, 

ζπκπεξηθνξά ε νπνία παξαηεξήζεθε θαη όηαλ εθείλε ηνλ ξώηεζε λα ηεο πεη κηα ηζηνξία 

γηα ην πώο έλησζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή. ζνλ αθνξά ηηο θνξέο πνπ ζεθώζεθε 

απζαίξεηα από ηε ζέζε ηνπ απηέο ήηαλ απνύζεο ζηε ζπλεδξία κε ην ξνκπόη, ελώ 

εκθαλίζηεθαλ δύν θνξέο ζηε ζπλεδξία κε ηελ εθπαηδεπηηθό. ηαλ ηνλ ξώηεζε λα ηεο 

πεη γηαηί ην παηδί ζηελ θάζε θσηνγξαθία έθηαζε ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε θαη λα 
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θηηάμεη κηα ηζηνξία, ηόηε ν καζεηήο ζεθώζεθε από ηε ζέζε ηνπ θαη απνκαθξύλζεθε θαη 

όηαλ ηνπ δήηεζε λα γξάςεη ηελ ηζηνξία θαη εθείλνο έθπγε καθξηά. Οη νδεγίεο γηα ηελ 

αλεύξεζε θαξηώλ ήηαλ παξνύζεο ζην πξώην ζθέινο ηεο δξαζηεξηόηεηαο. Παξόιν πνπ 

εθηεινύζε ηηο νδεγίεο θαη από ηελ εθπαηδεπηηθό θαη από ηελ Μαξγαξίηα ρσξίο 

ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο, ζηε δεύηεξε πεξίπησζε επεδείθλπε πεξηζζόηεξν ελδηαθέξνλ. Π.ρ. 

«ηη έηζη θάλεη ν ζπκσκέλνο», «πνπ λα πάσ κεηά», «πίζσ από ην κεγάιν ή ην κηθξό 

θύβν», «Να ηε!». 

Πίλαθαο 24: Φύιιν θαηαγξαθήο ηεο ζπρλόηεηαο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ Μαζεηή 2 

3
ε
 δξαζηεξηόηεηα 

πκπεξηθνξά  Δθπαηδεπηηθόο  Ρνκπόη 

Πνηόηεηα αιιειεπίδξαζεο 

Βιεκκαηηθή επαθή 6 θνξέο 13 θνξέο 

Δγγύηεηα  8 θνξέο 5 θνξέο 

Λεθηηθή αιιειεπίδξαζε 3 θνξέο 5 θνξέο 

Αθνζίσζε ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

Γπζθνιεύεηαη λα πξνζέμεη όηαλ ηνπ κηιάλε 4 θνξέο 1 θνξά 

εθώλεηαη απζαίξεηα από ηε ζέζε ηνπ  2 θνξέο Κακία θνξά 

Αθνινπζήζεη ή εθηειεί ηηο νδεγίεο  4 θνξέο 4 θνξέο 

 

Καηαιήγνληαο ζηελ ηειεπηαία δξαζηεξηόηεηα απηνύ ηνπ καζεηή αμίδεη λα 

ζεκεησζεί πσο νη θνξέο πνπ επέδεημε βιεκκαηηθή επαθή ήηαλ πεξηζζόηεξεο ζηε 

ζπλεδξία κε ην ξνκπόη. Οη ζπκπεξηθνξέο απηέο ήηαλ θαηαλεκεκέλεο ζε όιε ηε 

δηαδηθαζία αξρήο γελνκέλεο από ηελ πξώηε ζηηγκή πνπ κπήθε ν καζεηήο ζηελ αίζνπζα 

θαη θνίηαμε ηε Μαξγαξίηα. Έπεηηα ζην ζθέινο πνπ έπξεπε λα βξεη πνηα από ηηο 3 

ζπκπεξηθνξέο είλαη ε ζσζηή είηε θνίηαδε πξνο ην κέξνο ηεο θαη απαληνύζε είηε 

πεξίκελε επηβεβαίσζε γηα λα ζπλερίζεη. ην ζθέινο πνπ έπξεπε λα επηιέμεη ην ζσζηό 

δηάινγν θνίηαδε ηε Μαξγαξίηα θαη ηεο έδηλε ηελ απάληεζε θαη ζην παηρλίδη ξόισλ πνπ 

έπξεπε λα πάξεη ηηο θνύθιεο πνπ ήηαλ ζην ηξαπέδη θαη λα αλαπαξαζηήζεη ην ζσζηό 

δηάινγν, κόιηο ηειείσλε θνίηαδε πξνο ην κέξνο ηεο. ηε ζπλεδξία κε ηελ εθπαηδεπηηθό 

θνίηαμε πξνο ην κέξνο ηεο ζην ζθέινο πνπ έπξεπε λα βξεη πνηά από ηηο ηξεηο 

ζπκπεξηθνξέο είλαη ε ζσζηή θαη ζην παηρλίδη ξόισλ.  

πλερίδνληαο κε ηηο θνξέο πνπ ν καζεηήο πιεζίαζε θαζέλα από ηα δύν 

εξεπλεηηθά ππνθείκελα, ζηε ζπλεδξία κε ην ξνκπόη ε ζπκπεξηθνξά παξαηεξήζεθε ζην 

ζθέινο πνπ έπξεπε λα βξεη πνηα από ηηο ηξεηο ζπκπεξηθνξέο ήηαλ ε ζσζηή. ηαλ ε 

Μαξγαξίηα ηνπ δήηεζε λα βξεη ηελ θάξηα κε ηε Μαξία, εθείλνο ηε βξήθε θαη ηεο είπε 

«Να ηε!» βάδνληάο ηελ κπξνζηά ηεο. Έπεηηα ζην παηρλίδη ξόισλ αλαπαξηζηνύζε ην 

δηάινγν θνληά ζην πξόζσπν ηεο Μαξγαξίηαο. ηε ζπλεδξία κε ηελ εθπαηδεπηηθό ν 
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καζεηήο ηελ πιεζίαζε ζην ζθέινο πνπ έπξεπε λα βξεη πνηα από ηηο 3 ζπκπεξηθνξέο 

είλαη ε ζσζηή. 

Καη ε ιεθηηθή αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηα δύν ππνθείκελα ήηαλ ηδηαίηεξα 

απμεκέλε ζηε ζπλεδξία κε ηε ην ξνκπόη. ην ζθέινο πνπ έπξεπε λα βξεη πνηα από ηηο 3 

ζπκπεξηθνξέο ήηαλ ε ζσζηή όηαλ ηνπ δηάβαζε ηελ πξώηε θάξηα θαη πεξίκελε ηελ 

απάληεζή ηνπ ν καζεηήο ηεο είπε «ηη θάλσ ηώξα;», ιίγν αξγόηεξα «Δκέλα κε 

κπεξδεύνπλ νη θάξηεο», βξίζθνληαο ηελ θάξηα κε ηελ Μαξία ηεο ιέεη «Να ηε!» θαη 

θαζώο δηάβαδε ηελ 5
ε
 θάξηα ν καζεηήο ηεο είπε όηη είλαη δύζθνιν. ην ζθέινο πνπ 

έπξεπε λα επηιέμεη ην ζσζηό δηάινγν εθείλνο ηε ξώηεζε αλ είλαη ν δεύηεξνο δηάινγνο 

ζσζηόο θαη ζην παηρλίδη ξόισλ ηνπ είπε λα πάξεη ηηο θνύθιεο πνπ ήηαλ ζην ηξαπέδη θαη 

λα αλαπαξαζηήζεη ην ζσζηό δηάινγν, εθείλνο είπε «εληάμεη». ηε ζπλεδξία κε ηελ 

εθπαηδεπηηθό ζην ζθέινο πνπ έπξεπε λα βξεη πνηα από ηηο 3 ζπκπεξηθνξέο είλαη ε 

ζσζηή, ζρνιίαζε γηα ηελ 3
ε
 θάξηα «Δγώ πνηέ δελ ην έθαλα» θαη κεηά είπε «Να ηε» θαη 

ζην ζθέινο πνπ πξέπεη λα επηιέμεη ην ζσζηό δηάινγν ηεο είπε «Απηόο», δείρλνληαο ην 

δηάινγν πξάγκα πνπ δελ έθαλε πξηλ. 

Ζ δπζθνιία λα πξνζέμεη ην ζπλνκηιεηή δελ αλήιζε ζε πςειά επίπεδα, παξόια 

απηά ήηαλ πεξηζζόηεξε ζηε ζπλεδξία κε ηελ εθπαηδεπηηθό. ην ζθέινο πνπ έπξεπε λα 

βξεη πνηα από ηηο ηξεηο ζπκπεξηθνξέο είλαη ε ζσζηή δύν θνξέο ήηαλ αθεξεκέλνο θαη ε 

εθπαηδεπηηθόο ρξεηάζηεθε λα επαλαιάβεη ηελ εξώηεζε. ην ζθέινο πνπ έπξεπε λα 

επηιέμεη ην ζσζηό δηάινγν θαζπζηέξεζε ιίγν θαη επαλέιαβε ηελ νδεγία θαη ζην 

παηρλίδη ξόισλ θαζπζηέξεζε ιίγν αιιά κεηά πήξε ηηο θνύθιεο. Με ην ξνκπόη ζην 

ζθέινο πνπ έπξεπε λα βξεη πνηα από ηηο 3 ζπκπεξηθνξέο είλαη ε ζσζηή ε Μαξγαξίηα 

δηάβαζε ηελ 3
ε
 θάξηα θαη ν καζεηήο θάζηζε ιίγε ώξα ρσξίο λα κηιάεη νπόηε ε 

Μαξγαξίηα επαλέιαβε ηελ εξώηεζε, ζπκπεξηθνξά ε νπνία παξαηεξήζεθε θαη ζε 

επόκελε θάξηα. ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα ν καζεηήο δελ εκθάληζε 

ζπκπεξηθνξέο πνπ λα παξαθσιύνπλ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ζε θακία από ηηο δύν 

ζπλεδξίεο. Αθνινπζνύζε ηηο νδεγίεο θαη ηεο Μαξγαξίηαο θαη ηεο εθπαηδεπηηθνύ αιιά 

ζηελ πξώηε πεξίπησζε ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ηηο εθηεινύζε άκεζα, ελώ ζηε δεύηεξε 

ρξεηάδνληαλ πεξηζζόηεξεο επαλαιήςεηο. 
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Πίλαθαο 25: Φύιιν θαηαγξαθήο ηεο ζπρλόηεηαο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ Μαζεηή 2 

 4
ε
 δξαζηεξηόηεηα 

πκπεξηθνξά  Δθπαηδεπηηθόο  Ρνκπόη 

Πνηόηεηα αιιειεπίδξαζεο 

Βιεκκαηηθή επαθή 4 θνξέο 8 θνξέο 

Δγγύηεηα  1 θνξά 2 θνξέο 

Λεθηηθή αιιειεπίδξαζε 3 θνξέο 6 θνξέο 

Αθνζίσζε ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

Γπζθνιεύεηαη λα πξνζέμεη όηαλ ηνπ κηιάλε 4 θνξέο 2 θνξέο 

εθώλεηαη απζαίξεηα από ηε ζέζε ηνπ  Κακία θνξά Κακία θνξά 

Αδπλαηεί λα αθνινπζήζεη ή λα εθηειέζεη ηηο νδεγίεο  Κακία θνξά Κακία θνξά 

 

Μαζεηήο 3 

Πεξλώληαο ζηνλ επόκελν καζεηή παξαηεξήζεθε δηαθνξά ζηελ επίδεημε 

βιεκκαηηθήο επαθήο ζηηο δύν ζπλεδξίεο. ηελ πξώηε κε ην ξνκπόη πέξα από ην 

ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη κε ηα μπιάθηα όπνπ δεηνύληαλ από ην καζεηή λα θνηηάδεη ηε 

Μαξγαξίηα θάζε θνξά πνπ ζεθώλεη ην μπιάθη, επέδεημε ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά 

θαη ζε άιιεο ζηηγκέο όπσο ζηελ αξρή όπνπ κπαίλνληαο ζηελ αίζνπζα θνίηαμε ηε 

Μαξγαξίηα θαη ζην ηέινο όηαλ ηνπ έιεγε δηάθνξα ζπλαηζζήκαηα θαη έπξεπε λα ηα 

ζρεκαηίζεη ζηε θαηζνύια. Ο καζεηήο πήγε πξνο ηα εθεί έθαλε ηε θαηζνύια 

ραξνύκελε, γύξηζε πξνο ηε Μαξγαξίηα θαη ηεο είπε «ραξά». Με ηελ εθπαηδεπηηθό ε 

ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά πεξηνξίζηεθε ζηε δξαζηεξηόηεηα κε ηα μπιάθηα. 

Χο πξνο ηελ εγγύηεηα ηνπ καζεηή είηε ζην ξνκπόη είηε ζηελ εθπαηδεπηηθό 

θάλεθε λα πιεζηάδεη ην πξώην. πγθεθξηκέλα ζην ζθέινο πνπ έπξεπε λα ζεθώζεη ην 

ζσζηό μπιάθη θνηηώληαο ηε Μαξγαξίηα εθείλε ηνπ είπε ζπκόο θαη πεξίκελε από εθείλνλ 

λα ζεθώζεη ην μπιάθη θνηηώληαο ηελ ζηα κάηηα. Σόηε ν καζεηήο ζήθσζε ην ζσζηό 

μπιάθη θαη θώλαμε «λα ηνο», πιεζίαζε ηε Μαξγαξίηα θαη ηεο ην έδεημε. ην επόκελν 

ζπλαίζζεκα πήξε ην μπιάθη ην έβαιε κπξνζηά ζηε Μαξγαξίηα θαη ηεο είπε «Απηό» θαη 

ηέινο ηεο έδεημε ην ζσζηό μπιάθη, βάδνληάο ην κπξνζηά από ην πξόζσπό ιέγνληαο «Να 

θνίηα». Αληίζεηα κε ηελ εθπαηδεπηηθό δηαηήξεζε ηελ ίδηα απόζηαζε, δελ ήξζε πνιύ 

θνληά ηεο, νύηε ηελ άγγημε. 

Ζ ιεθηηθή αιιειεπίδξαζε ηνπ καζεηή παξόηη παξνπζηάζηεθε ζε ρακειά 

επίπεδα, εκθάληζε ππεξνρή ζηε ζπλεδξία κε ην ξνκπόη ε νπνία έγηλε θαλεξή αξρηθά 

ζην ζθέινο πνπ έπξεπε λα ζεθώζεη ην ζσζηό μπιάθη θνηηώληαο ηε Μαξγαξίηα. ηαλ 

ηνπ είπε ζπκόο θαη πεξίκελε από εθείλνλ λα ζεθώζεη ην ζσζηό μπιάθη θνηηώληαο ηελ 

ζηα κάηηα, ην εθηέιεζε θσλάδνληαο «λα ηνο», «απηό» θαη «λα θνίηα». ην ηέινο όηαλ 
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ηνπ είπε δηάθνξα ζπλαηζζήκαηα πνπ έπξεπε λα ηα ζρεκαηίζεη ζηε θαηζνύια ε 

Μαξγαξίηα εθθώλεζε θάπνηεο ιέμεηο θαη πεξίκελε από ην παηδί λα πάεη ζηε θαηζνύια, 

εθείλν πήγε πξνο ηα εθεί έθαλε ηε θαηζνύια ραξνύκελε θαη είπε ζηε Μαξγαξίηα 

«ραξά». ηε ζπλεδξία κε ηελ εθπαηδεπηηθό παξαηεξήζεθε ε ζπκπεξηθνξά ζην ζθέινο 

πνπ έπξεπε λα δείμεη πνηα θάξηα απεηθνλίδεη ην ζπλαίζζεκα πνπ ηνπ ιέεη. Δλώ ζηηο 

ηξεηο θάξηεο δελ είπε ηίπνηα, όηαλ ε εθπαηδεπηηθόο ηνπ δήηεζε λα δείμεη ηελ θάξηα κε 

ην θόβν, ν καζεηήο έδεημε ηελ θάξηα θαη είπε «θόβνο». 

Δλ ζπλερεία, γίλεηαη ιόγνο γηα ηελ ηθαλόηεηα ηνπ καζεηή λα πξνζέρεη όηαλ ηνπ 

κηιάλε. Από ηελ αλάιπζε ησλ παξαηεξήζεσλ θάλεθαλ πεξηζζόηεξεο δπζθνιίεο ζηε 

ζπλεδξία κε ηελ εθπαηδεπηηθό. Πην ζπγθεθξηκέλα ην ζθέινο πνπ έπξεπε λα θάλεη 

δηάθνξα ζπλαηζζήκαηα ζε έλα πξνζσπάθη ε εθπαηδεπηηθόο δήηεζε από ην καζεηή λα 

θάλεη ηε θαηζνύια ραξνύκελε αιιά εθείλνο δελ έθαλε θάπνηα θίλεζε. Έπεηηα ηνπ 

δήηεζε λα θάλεη ηε θαηζνύια ζπκσκέλε θαη εθείλνο θαζπζηεξνύζε θαη ιίγν αξγόηεξα 

πνπ ηεο δήηεζε λα θαζίζεη δίπια ηεο εθείλνο αξλήζεθε. ην ζθέινο πνπ ε 

εθπαηδεπηηθόο ηνπ έιεγε ζπλαηζζήκαηα γηα λα δείμεη ηελ αληίζηνηρε θαηζνύια επίζεο 

ήηαλ αθεξεκέλνο θαη ζην ζθέινο πνπ έπξεπε λα δηαιέμεη ηε ζσζηή θαηζνύια θαη λα 

θνηηάμεη ηελ εθπαηδεπηηθό, δελ ηελ πξόζερε θαη επαλαιάκβαλε ηηο νδεγίεο. ην ζθέινο 

πνπ έπξεπε λα πεη ηη ληώζεη ην παηδί ζηελ θάζε θαηάζηαζε όηαλ ηνλ ξώηεζε πώο ληώζεη 

όηαλ πεγαίλεη λα παίμεη ζηελ παηδηθή ραξά ν καζεηήο δελ απάληεζε θαη ε 

εθπαηδεπηηθόο επαλέιαβε ηελ εξώηεζε. ε επόκελε εξώηεζε ήηαλ επίζεο αθεξεκέλνο.  

ηε ζπλεδξία κε ην ξνκπόη ππήξραλ δπζθνιίεο αιιά ιηγόηεξεο. ην ζθέινο πνπ 

έπξεπε λα θάλεη δηάθνξα ζπλαηζζήκαηα ζε έλα πξνζσπάθη ε Μαξγαξίηα ηνπ είπε λα 

θαηεπζπλζεί πξνο ηε θαηζνύια θαη εθείλνο έκεηλε αθίλεηνο θαη όηαλ ηνπ είπε λα 

θαηεπζπλζεί πξνο ηε θαηζνύια ν καζεηήο δελ αληαπνθξίζεθε. Σέινο, ζην ζθέινο πνπ 

έπξεπε λα πεη ηη ληώζεη ην παηδί ζηελ θάζε θαηάζηαζε ε Μαξγαξίηα ξώηεζε ην καζεηή 

λα ηεο πεη ηη ληώζεη όηαλ παίδεη ζηελ παηδηθή ραξά θαη εθείλνο ήηαλ αθεξεκέλνο νπόηε 

δελ απάληεζε θαη όηαλ ηνλ ξώηεζε λα ηεο πεη ηη ληώζεη όηαλ βιέπεη έλα θαθό όλεηξν, 

εθείλνο δελ ηελ πξόζερε νπόηε επαλέιαβε ηελ εξώηεζε. 

Οη θνξέο θαηά ηηο νπνίεο ν καζεηήο ζεθώζεθε απζαίξεηα από ηε ζέζε ηνπ ήηαλ 

παξνύζεο θαη ζηηο δύν δξαζηεξηόηεηεο. ηελ πξώηε κε ην ξνκπόη εκθαλίζηεθαλ 5 

θνξέο, 3 θνξέο ζην παηρλίδη κε ηε θαηζνύια θαη 2 ζην ζθέινο πνπ έπξεπε λα πεη ηη 

ληώζεη ην παηδί ζηελ θάζε θαηάζηαζε, ελώ ζηε ζπλεδξία κε ηελ εθπαηδεπηηθό 7 θνξέο. 

ην ζθέινο πνπ έπξεπε λα ζρεκαηίζεη θάπνηα ζπλαηζζήκαηα ζηε θαηζνύια ε 

εθπαηδεπηηθόο δήηεζε από ην καζεηή λα θάλεη ηε θαηζνύια θνβηζκέλε θαη εθείλνο 

άξρηζε λα ρνξνπεδάεη ηνπηθά θνπλώληαο ηνπο θαξπνύο. ην ζθέινο πνπ έπξεπε λα 
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δηαιέμεη ηε θαηζνύια κε ην ζσζηό ζπλαίζζεκα, όηαλ ηνπ δήηεζε λα ηεο δείμεη ηε 

θνβηζκέλε θαηζνύια εθείλνο ζεθώζεθε από ηε ζέζε ηνπ θαη άξρηζε λα ηξέρεη ζηελ 

αίζνπζα. ην ζθέινο πνπ έπξεπε λα δηαιέμεη ηε ζσζηή θαηζνύια θαη λα θνηηάμεη ηελ 

εθπαηδεπηηθό θαη ζην ζθέινο πνπ έπξεπε λα πεη ηη ληώζεη ην παηδί ζηελ θάζε 

θαηάζηαζε. Σέινο, ζην παηρλίδη πνπ ηνπ έιεγε θάπνηεο ιέμεηο θαη πεξίκελε ηα πάεη ζηε 

θαηζνύια, ν καζεηήο ζεθώζεθε θνπλώληαο ηα ρέξηα ηνπ θαη ιίγν αξγόηεξα πήγε ζηε 

θαηζνύια πεηξάδνληάο ηελ ρσξίο λόεκα. 

Ο καζεηήο αληηκεηώπηδε πεξηζζόηεξε δπζθνιία ζηελ εθηέιεζε ησλ νδεγηώλ 

από ηελ εθπαηδεπηηθό απ’ όηη κε ην ξνκπόη. ηελ πξώηε πεξίπησζε νη δπζθνιίεο ήηαλ 

θαηαλεκεκέλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, ελώ κε ηε Μαξγαξίηα 

ζην παηρλίδη κε ηε θαηζνύια, ζην ζθέινο πνπ έπξεπε λα δηαιέμεη ηε θαηζνύια κε ην 

ζσζηό ζπλαίζζεκα θαη ζην ζθέινο πνπ έπξεπε λα πεη ηη ληώζεη ην παηδί ζηελ θάζε 

θαηάζηαζε.  

Πίλαθαο 26: Φύιιν θαηαγξαθήο ηεο ζπρλόηεηαο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ Μαζεηή 3 

1
ε
 δξαζηεξηόηεηα 

πκπεξηθνξά  Δθπαηδεπηηθόο  Ρνκπόη 

Πνηόηεηα αιιειεπίδξαζεο 

Βιεκκαηηθή επαθή 4 θνξέο 7 θνξέο 

Δγγύηεηα  Κακία θνξά 3 θνξέο 

Λεθηηθή αιιειεπίδξαζε 1θνξά 4 θνξέο 

Αθνζίσζε ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

Γπζθνιεύεηαη λα πξνζέμεη όηαλ ηνπ κηιάλε 9 θνξέο 4 θνξέο 

εθώλεηαη απζαίξεηα από ηε ζέζε ηνπ  7 θνξέο 5 θνξέο 

Αδπλαηεί λα αθνινπζήζεη ή λα εθηειέζεη ηηο νδεγίεο  8 θνξέο 5 θνξέο 

 

Πεξλώληαο ζηε δεύηεξε δξαζηεξηόηεηα, απηό πνπ παξαηεξήζεθε ήηαλ όηη 

θνίηαδε πεξηζζόηεξεο θνξέο ην ξνκπόη από ηελ εθπαηδεπηηθό. Πην ζπγθεθξηκέλα ζην 

ζθέινο πνπ έπξεπε λα δείμεη πνηα ιέμε ηαηξηάδεη κε ηελ θάζε ρεηξνλνκία ν καζεηήο 

δηάβαζε ηε ιέμε έια, θνίηαμε ηε Μαξγαξίηα θαη ηεο είπε «Έια». Έπεηηα δηάβαζε ηε 

ιέμε εζπρία θαη είπε «ζζζο» ζηε Μαξγαξίηα θαη όηαλ δηάβαζε «θνίηα ςειά» 

μαλαθνίηαμε πξνο ηε Μαξγαξίηα. ην ζθέινο κε ηελ ηζηνξία έδεημε ηελ θάξηα θαη 

θνίηαμε ηε Μαξγαξίηα πεξηκέλνληαο λα αληαπνθξηζεί. Σελ εθπαηδεπηηθό ηελ θνίηαμε 

δύν θνξέο ζην ζθέινο πνπ έπξεπε λα δείμεη πνηα ιέμε ηαηξηάδεη κε ηελ θάζε ρεηξνλνκία. 

Ζ εγγύηεηα ηνπ καζεηή πξνο ην ππνθείκελν πνπ δηεμήγαγε θάζε θνξά ηελ 

έξεπλα ήηαλ παξνύζα ζηε ζπλεδξία κε ηε Μαξγαξίηα όπνπ ζην ζθέινο πνπ έπξεπε λα 

δείμεη πνηα ιέμε ηαηξηάδεη κε ηελ θάζε ρεηξνλνκία ν καζεηήο δηάβαζε ηε ιέμε εζπρία 

θαη είπε «ζζζο» κπξνζηά από ην πξόζσπν ηεο Μαξγαξίηαο θαη ιίγν αξγόηεξα, 
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ζεθώζεθε από ηε Θέζε ηνπ θαη πιεζίαζε ηε Μαξγαξίηα. Σέινο, ζην ζθέινο κε ηελ 

ηζηνξία ε Μαξγαξίηα ηνλ θώλαμε λα έξζεη λα ζπλερίζνπλ, γηαηί πξηλ έηξερε ζηελ 

αίζνπζα θαη εθείλνο ήξζε αθξηβώο δίπια ηεο, όρη ζην θαξεθιάθη πνπ θαζόηαλ πξηλ. ηε 

ζπλεδξία κε ηελ εθπαηδεπηηθό δελ παξαηεξήζεθαλ αληίζηνηρεο ζπκπεξηθνξέο. 

Απζόξκεηε εθθνξά ιόγνπ είηε πξνο ηελ εθπαηδεπηηθό, είηε πξνο ην ξνκπόη ήηαλ 

απνύζα θαη ζηηο δύν ζπλεδξίεο. Ο καζεηήο πέξα από ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζε ζηηο 

εξσηήζεηο πνπ ηνπ ηέζεθαλ δελ εκθάληζε ζεκάδηα ιεθηηθήο αιιειεπίδξαζεο κε ηα δύν 

εξεπλεηηθά ππνθείκελα. 

Ζ αλάιπζε ησλ παξαηεξήζεσλ σο πξνο ηελ αδπλακία λα πξνζέμεη εθείλνλ πνπ 

ηνπ κηιάεη δε ζεκείσζε ζεκαληηθέο δηαθνξέο κε ην καζεηή λα κε δείρλεη πξνζνρή 3 

θνξέο ζηε ζπλεδξία κε ηε Μαξγαξίηα θαη 5 κε ηελ εθπαηδεπηηθό. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ζηελ πξώηε πεξίπησζε ζην ζθέινο πνπ έπξεπε λα δείμεη πνηα ιέμε ηαηξηάδεη κε ηελ 

θάζε ρεηξνλνκία ν καζεηήο δηάβαζε «θνίηα ςειά» αιιά δελ έθαλε θάπνηα θίλεζε θαη 

ζην ζθέινο πνπ έπξεπε λα δείμεη κε πνηα θάξηα ηαηξηάδεη ε θάζε ηζηνξία ε Μαξγαξίηα 

δηάβαζε ηελ 1
ε
 ηζηνξία θαη ν καζεηήο δελ αληαπνθξίζεθε θαη ζηελ 3

ε
 ηζηνξία ήηαλ 

αθεξεκέλνο, νπόηε επαλέιαβε. ηε δεύηεξε πεξίπησζε ζην ζθέινο πνπ έπξεπε λα πεη 

πόηε ρξεζηκνπνηνύκε ηελ θάζε ρεηξνλνκία ε εθπαηδεπηηθόο ηνλ ξώηεζε πνύ δείρλεη ην 

αγόξη αιιά εθείλνο δελ απάληεζε. Έπεηηα ηνλ ξώηεζε πόηε ιέκε ζε θάπνηνλ λα θάλεη 

εζπρία αιιά δελ απάληεζε νπόηε επαλέιαβε ηελ εξώηεζε. ηαλ ηνλ ξώηεζε πόηε ιέκε 

ζε θάπνηνλ λα θνηηάμεη ςειά εθείλνο δελ απάληεζε ακέζσο θαη ε εθπαηδεπηηθόο 

επαλέιαβε ηελ εξώηεζε. Σέινο, ζηελ εξώηεζε πόηε ιέκε ζε θάπνηνλ λα θάλεη εζπρία 

εθείλνο δελ άθνπγε. ην ζθέινο κε ηελ ηζηνξία εθείλε ηνλ ξώηεζε πόηε ληώζνπκε 

παξεγνξηά θαη ν καζεηήο θνίηαδε ηα ρέξηα ηνπ θαη δελ ηελ πξόζερε. 

Καη ζηηο δύν ζπλεδξίεο ν καζεηήο ζεθώζεθε απζαίξεηα από ηε ζέζε ηνπ θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηώλ. ηε δξαζηεξηόηεηα κε ην ξνκπόη όηαλ ηνπ δήηεζε λα 

αληηζηνηρίζεη ηηο θάξηεο κε ηηο εηθόλεο ζεθώζεθε μαθληθά από ηε ζέζε ηνπ θαη άξρηζε 

λα ρνξνπεδάεη. ην ζθέινο πνπ ηνπ δήηεζε λα δηαβάζεη 4 θάξηεο κε ιέμεηο εθείλνο 

ζεθώζεθε θαη μεθίλεζε λα ρνξνπεδάεη θαη όηαλ ηνπ δήηεζε λα δηαβάζεη ηελ 1
ε
 ιέμε 

άξρηζε λα ηξέρεη. Έπεηηα ζην ζθέινο πνπ έπξεπε λα δείμεη κε πνηα θάξηα ηαηξηάδεη ε 

θάζε ηζηνξία ε Μαξγαξίηα δηάβαζε ηελ 4
ε
 ηζηνξία, ν καζεηήο ζεθώζεθε από ηε ζέζε 

ηνπ θαη άξρηζε πάιη λα ρνξνπεδάεη. ηε ζπλεδξία κε ηελ εθπαηδεπηηθό ζην ζθέινο πνπ 

έπξεπε λα ηαηξηάμεη ηηο θάξηεο κε ηηο εηθόλεο ηνπ δήηεζε λα αληηζηνηρίζεη ηελ θάξηα 

«έια» κε ηε ζσζηή εηθόλα θαη ν καζεηήο ζεθώζεθε όξζηνο θαη αξρίζεη λα ηηλάδεη ηνπο 

θαξπνύο ηνπ. ην ζθέινο πνπ έπξεπε λα πεη πόηε ρξεζηκνπνηνύκε ηελ θάζε ρεηξνλνκία 

ηνλ μαλαξώηεζε πόηε ιέκε ζε θάπνηνλ λα θάλεη εζπρία θαη εθείλνο ζεθώζεθε από ηε 
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ζέζε ηνπ θαη πήγε πξνο ηα παηρλίδηα. ηαλ ηνλ ξώηεζε πόηε ιέκε ζε θάπνηνλ έια ν 

καζεηήο επαλέιαβε δπλαηά θαη ζπλερόκελα ηελ ηειεπηαία ιέμε όξζηνο. ην ζθέινο πνπ 

έπξεπε λα δηαβάζεη 4 θάξηεο κε ιέμεηο θαη ζην ζθέινο κε ηελ ηζηνξία ζεθώζεθε από ηε 

ζέζε ηνπ πεγαίλνληαο ζηε γσλία κε ηα παηρλίδηα. 

Σέινο, όζνλ αθνξά ηελ επίηεπμε ηνπ δεημίκαηνο αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη θαη ζηηο 

δύν ζπλεδξίεο εθηεινύζε ηελ νδεγία πνπ ηνπ δηλόηαλ, ε νπνία κνιαηαύηα 

αθνινπζνύληαλ πην γξήγνξα ζηε ζπλεδξία κε Μαξγαξίηα. Υξεηαδόηαλ, δειαδή, 

ιηγόηεξε αλακνλή θαη ιηγόηεξεο επαλαιήςεηο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ νδεγηώλ ζηελ 

πξώηε πεξίπησζε. Παξόια απηά ζην ζύλνιν ησλ ζπλεδξηώλ ππήξραλ δπζθνιίεο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο ζηηο νπνίεο ρξεηάζηεθαλ πεξηζζόηεξεο επαλαιήςεηο 

ζηε ζπλεδξία κε ηελ εθπαηδεπηηθό γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο. 

Πίλαθαο 27: Φύιιν θαηαγξαθήο ηεο ζπρλόηεηαο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ Μαζεηή 3 

2
ε
 δξαζηεξηόηεηα 

πκπεξηθνξά  Δθπαηδεπηηθόο  Ρνκπόη 

Πνηόηεηα αιιειεπίδξαζεο 

Βιεκκαηηθή επαθή 2 θνξέο 4 θνξέο 

Δγγύηεηα  Κακία θνξά 3 θνξέο 

Λεθηηθή αιιειεπίδξαζε Κακία θνξά Κακία θνξά 

Αθνζίσζε ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

Γπζθνιεύεηαη λα πξνζέμεη όηαλ ηνπ κηιάλε 5 θνξέο 3 θνξέο 

εθώλεηαη απζαίξεηα από ηε ζέζε ηνπ  5 θνξέο 4 θνξέο 

Αδπλαηεί λα αθνινπζήζεη ή λα εθηειέζεη ηηο νδεγίεο  7 θνξέο 5 θνξέο 

 

Πεξλώληαο ζηελ ηξίηε δξαζηεξηόηεηα αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη ε επίδεημε 

βιεκκαηηθήο επαθήο ήηαλ πην έληνλε ζηε ζπλεδξία κε ην ξνκπόη. Παξαζέηνληαο 

ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο, ζην ζθέινο πνπ ε Μαξγαξίηα ηνπ έδηλε νδεγίεο γηα λα βξεη 

ηηο θξπκκέλεο θάξηεο ν καζεηήο βξήθε ηελ πξώηε θάξηα, ηελ θνηηάμε θαη ηεο είπε «ηε 

βξήθα!». Λίγν αξγόηεξα, βξήθε θη άιιε θάξηα θαη ηεο ηελ έδεημε. ην ζθέινο πνπ 

έπξεπε λα πεη ηη ληώζεη ην παηδί ζηελ θάζε εηθόλα έδεηρλε ηελ θάξηα θαη ηελ θνίηαδε 

πεξηκέλνληαο απάληεζε θαη ζην ζθέινο πνπ έπξεπε λα πεη γηαηί ληώζεη ην παηδί έηζη 

ζηελ θάζε εηθόλα ην ξνκπόη ηνλ ξώηεζε γηαηί ληώζεη ραξά θαη εθείλνο είπε «Γειάεη» 

θνηηώληαο ηε Μαξγαξίηα θαη όηαλ ηνλ ξώηεζε πόηε ληώζεη θόβν εθείλνο επαλέιαβε ηε 

ιέμε «θόβνο» θνηηώληαο ηελ. ηε ζπλεδξία κε ηελ εθπαηδεπηηθό επέδεημε παξόκνηεο 

ζπκπεξηθνξέο νη νπνίεο ήηαλ αθελόο ιηγόηεξεο θαη αθεηέξνπ παξνύζεο ζην ζθέινο πνπ 

ηνπ έδηλε νδεγίεο γηα λα βξεη ηηο θξπκκέλεο θάξηεο. 
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Αμηνζεκείσηε είλαη ε εγγύηεηα ηνπ καζεηή ζην ξνκπόη. ην ζθέινο πνπ ε 

Μαξγαξίηα ηνπ έδηλε νδεγίεο γηα λα βξεη ηηο θξπκκέλεο θάξηεο ν καζεηήο αθνύ ηηο 

εύξηζθε ηηο άθελε δίπια ηεο πάλσ ζην ηξαπέδη θαη ζην ζθέινο πνπ έπξεπε λα πεη ηη 

ληώζεη ην παηδί ζηελ θάζε εηθόλα ήηαλ αξθεηά θνληά ζην ξνκπόη όηαλ ηεο κηινύζε. 

Παξόκνηεο ζπκπεξηθνξέο γεηηλίαζεο δελ εθδειώζεθαλ πξνο ηελ εθπαηδεπηηθό. Οη 

θνξέο ηηο νπνίεο απεύζπλε απζόξκεηα ην ιόγν ζε θαζέλα από ηα εξεπλεηηθά 

ππνθείκελα δελ ήηαλ πνιιέο θαη δε θαλεξώλνπλ θάπνηα δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δύν 

παξεκβάζεηο. ηε ζπλεδξία κε ηελ εθπαηδεπηηθό ζην ζθέινο πνπ έδηλε νδεγίεο ζην 

καζεηή γηα λα βξεη ηηο θξπκκέλεο θάξηεο ζε κία θάξηα ηε ζήθσζε θαη ηεο είπε «Να 

ηε», ελώ κε ην ξνκπόη ζην ίδην ζθέινο θώλαμε «Σε βξήθα» θαη έπεηηα «Γεο ηελ». 

Ζ πξνζνρή ηνπ απνζπόηαλ ιηγόηεξεο θνξέο ζηε ζπλεδξία κε ηε Μαξγαξίηα 

ζην ζθέινο πνπ έπξεπε λα πεη γηαηί ληώζεη έηζη ην παηδί ζηελ θάζε εηθόλα, ελώ κε ηελ 

εθπαηδεπηηθό ζην ζθέινο πνπ ηνπ έδηλε νδεγίεο γηα λα βξεη ηηο θξπκκέλεο θάξηεο θαη 

ζην ζθέινο πνπ έπξεπε λα πεη ηη ληώζεη ην παηδί ζηελ θάζε εηθόλα. Χο πξνο ηηο θνξέο 

πνπ ζεθώλεηαη απζόξκεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ζηε ζπλεδξία 

κε ην ξνκπόη εκθαλίζηεθε κία θνξά ζην ζθέινο πνπ ε Μαξγαξίηα ηνπ έδηλε νδεγίεο 

γηα λα βξεη ηηο θξπκκέλεο θάξηεο, ελώ κε ηελ εθπαηδεπηηθό ηέζζεξηο. ηαλ ηνπ είπε όηη 

έρεη θξύςεη θάπνηεο θάξηεο κέζα ζηελ αίζνπζα θαη ζέιεη λα ςάμεη λα ηηο βξεη, ν 

καζεηήο άξρηζε λα ηξέρεη γύξσ-γύξσ ζηελ αίζνπζα θαη ζε επόκελε νδεγία άξρηζε λα 

ρνξνπεδάεη ζην έλα πόδη. ηε ζπλέρεηα όηαλ επαλέιαβε όηη πξέπεη λα πάεη αξηζηεξά, 

εθείλνο πήγε πξνο ηα εθεί, θνίηαμε ιίγν θαη κεηά απνκαθξύλζεθε. Σέινο, ζην ζθέινο 

πνπ έπξεπε λα πεη ηη ληώζεη ην παηδί ζηελ θάζε εηθόλα ζηελ 4
ε
 εηθόλα (ζπκσκέλν παηδί) 

ν καζεηήο ζεθώζεθε από ηε ζέζε ηνπ θνπλώληαο έληνλα ηνπο θαξπνύο ηνπ. 

Οη νδεγίεο γηα ηελ αλεύξεζε θαξηώλ ήηαλ παξνύζεο ζην πξώην ζθέινο ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο. Παξόηη θαηάθεξε λα βξεη θαη κε ηα δύν εξεπλεηηθά ππνθείκελα ηηο 

θξπκκέλεο θάξηεο, πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο εθηεινύζε επθνιόηεξα ηηο νδεγίεο 

εηπσκέλεο από ηελ Μαξγαξίηα θαη ρξεηάδνληαλ ιηγόηεξεο επαλαιήςεηο. Σώξα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο θάπνηεο νδεγίεο δελ εθηεινύληαλ από ηελ αξρή θαη 

ρξεηαδόηαλ ε επαλάιεςή ηνπο έσο όηνπ απαληεζνύλ ή δηελεξγεζνύλ. Οη επαλαιήςεηο 

απηέο παξνπζηάδνληαλ πεξηζζόηεξν ζηε ζπλεδξία κε ηελ εθπαηδεπηηθό παξά κε ην 

ξνκπόη. 
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Πίλαθαο 28: Φύιιν θαηαγξαθήο ηεο ζπρλόηεηαο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ Μαζεηή 3 

3
ε
 δξαζηεξηόηεηα 

πκπεξηθνξά  Δθπαηδεπηηθόο  Ρνκπόη 

Πνηόηεηα αιιειεπίδξαζεο 

Βιεκκαηηθή επαθή 2 θνξέο 8 θνξέο 

Δγγύηεηα  Κακία θνξά 4 θνξέο 

Λεθηηθή αιιειεπίδξαζε 1 θνξά 2 θνξέο 

Αθνζίσζε ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

Γπζθνιεύεηαη λα πξνζέμεη όηαλ ηνπ κηιάλε 3 θνξέο 1 θνξά 

εθώλεηαη απζαίξεηα από ηε ζέζε ηνπ  4 θνξέο 1 θνξά  

Αδπλαηεί λα αθνινπζήζεη ή λα εθηειέζεη ηηο νδεγίεο  5 θνξέο 3 θνξέο 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα παξαηεξήζεθε όηη ν καζεηήο επέδεημε ηηο 

δηπιάζηεο ζπκπεξηθνξέο θνηηάγκαηνο πξνο ην πξόζσπν ηνπ ξνκπόη απ’ όηη ηεο 

εθπαηδεπηηθνύ. Πξνρσξώληαο ζηε ζπκπεξηθνξά ηεο εγγύηεηαο ζεκεηώλεηαη όηη δελ 

άγγημε ηε Μαξγαξίηα θαη δελ ήξζε κπξνζηά ζην πξόζσπό ηεο όπσο ζε άιιεο ζπλεδξίεο 

αιιά ήηαλ θνληά ηεο γηα πεξηζζόηεξε ώξα απ’ όηη ζηελ εθπαηδεπηηθό από ηελ 

νπνία απνκαθξπλόηαλ πην ζπρλά. Χο πξνο ηε ιεθηηθή αιιειεπίδξαζε ε ζπκπεξηθνξά 

παξαηεξήζεθε κία θνξά ζην ζθέινο πνπ έπξεπε λα βάιεη ηηο θάξηεο ζηε ζσζηή ζεηξά 

κε ηελ εθπαηδεπηηθό θαη ηέζζεξηο θνξέο ζηε ζπλεδξία κε ην ξνκπόη ζην ίδην ζθέινο 

αιιά θαη ζην παηρλίδη κε ην δηάινγν.  

Ζ δπζθνιία λα δώζεη πξνζνρή ζην ζπλνκηιεηή ηνπ ήηαλ κεγαιύηεξε ζηε 

ζπλεδξία κε ηελ εθπαηδεπηηθό μεθηλώληαο από ηελ αξρή πνπ ηνπ είπε λα θαζίζεη δίπια 

ηεο, αιιά ν καζεηήο δελ ηελ άθνπγε. ην ζθέινο πνπ έπξεπε λα βάιεη ηηο θάξηεο ζηε 

ζσζηή ζεηξά ηνπ είπε λα θαζίζεη θαη λα ζπλερίζνπλ θαη εθείλνο δελ ηελ άθνπζε θαη 

όηαλ ηνλ ξώηεζε πνηά θάξηα κπαίλεη κεηά, εθείλνο πάιη δελ έδσζε θάπνηα απάληεζε. 

ην ζθέινο πνπ έπξεπε λα θνιιήζεη ηηο θάξηεο κε ηε ζεηξά ζην ραξηόλη ε 

εθπαηδεπηηθόο ηνπ έδσζε ηελ νδεγία αιιά εθείλνο δελ ηελ πξόζερε. Με ηε Μαξγαξίηα 

νη ζπκπεξηθνξέο απηέο πεξηνξίδνληαλ ζην ζθέινο πνπ έπξεπε λα πεη ηελ ηζηνξία. Ζ 

Μαξγαξίηα δηάβαζε ηε 2
ε
 θάξηα θαη ν καζεηήο θνίηαδε ηξηγύξσ θη έηζη επαλαιάκβαλε 

ηηο θξάζεηο κία-κία κέρξη λα ηηο πεη ν καζεηήο. Σέινο, όηαλ ηνπ δήηεζε λα μαλαπεί ηελ 

ηζηνξία ν καζεηήο πήξε έλα θνπθιάθη πνπ ήηαλ εθεί θαη άξρηζε λα ην πεξηεξγάδεηαη 

ρσξίο λα πξνζέρεη ηα ιεγόκελά ηεο.  

Οη θνξέο πνπ ν καζεηήο ζεθώζεθε απζαίξεηα από ηε ζέζε ηνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ήηαλ πεξηζζόηεξεο ζηε ζπλεδξία κε ηελ 

εθπαηδεπηηθό. ηελ αξρή ηνπ είπε λα θαζίζεη δίπια ηεο θαη εθείλνο ζπλέρηζε λα 
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ρνξνπεδάεη θαη δελ ηεο έδηλε ζεκαζία. ην ζθέινο πνπ έπξεπε λα βάιεη ηηο θάξηεο ζηε 

ζσζηή ζεηξά ε εθπαηδεπηηθόο δηάβαζε ηελ 3
ε
 θάξηα θαη πεξίκελε από ην καζεηή λα ηεο 

ηε δείμεη, εθείλνο ζεθώζεθε από ηε ζέζε ηνπ θαη απνκαθξύλζεθε ηξέρνληαο ζηελ 

αίζνπζα. Σέινο, όηαλ μεθίλεζε λα ηνπ ιέεη θάηη ν καζεηήο ζεθώζεθε θαη άξρηζε λα 

ρνξνπεδάεη ρσξίο λα αθνύεη απηά πνπ ηνπ ιέεη. Με ην ξνκπόη ε ζπκπεξηθνξά απηή 

εκθαλίζηεθε ζην ζθέινο πνπ έπξεπε λα πεη ηελ ηζηνξία. Δλ θαηαθιείδη, σο πξνο ηε 

δπζθνιία εθηέιεζεο ησλ νδεγηώλ πνπ ηνπ δίλνληαλ απηή εκθαλίζηεθε ζε κεγαιύηεξν, 

ζπγθεθξηκέλα ζε δηπιάζην βαζκό, ζηε ζπλεδξία κε ηελ εθπαηδεπηηθό. Υξεηάζηεθαλ, 

δειαδή, πεξηζζόηεξεο επαλαιήςεηο θαη πξνζπάζεηα ώζηε λα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη 

νδεγίεο πνπ ηνπ δίλνληαλ.  

Πίλαθαο 29: Φύιιν θαηαγξαθήο ηεο ζπρλόηεηαο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ Μαζεηή 3 

4
ε
 δξαζηεξηόηεηα 

πκπεξηθνξά  Δθπαηδεπηηθόο  Ρνκπόη 

Πνηόηεηα αιιειεπίδξαζεο 

Βιεκκαηηθή επαθή 5 θνξέο 10 θνξέο 

Δγγύηεηα  Κακία θνξά Κακία θνξά 

Λεθηηθή αιιειεπίδξαζε 1 θνξά 4 θνξέο 

Αθνζίσζε ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

Πξνζέρεη όηαλ ηνπ κηιάλε 4 θνξέο 2 θνξέο 

εθώλεηαη απζαίξεηα από ηε ζέζε ηνπ  3 θνξέο 1θνξά 

Αδπλαηεί λα αθνινπζήζεη ή λα εθηειέζεη ηηο νδεγίεο 8 θνξέο 4 θνξέο 

 

Μαζεηήο 4 

Φηάλνληαο ζηνλ ηειεπηαίν καζεηή παξαηεξήζεθε πσο νη θνξέο πνπ θνίηαμε ην 

ξνκπόη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο ήηαλ πνιύ πεξηζζόηεξεο από εθείλεο πνπ 

θνίηαμε ηελ εθπαηδεπηηθό. Ζ ζπκπεξηθνξά παξαηεξήζεθε θαηά ηελ εθθώλεζε ησλ 

θαλόλσλ, αιιά ζε κεγαιύηεξν βαζκό ήηαλ εκθαλήο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνύ. 

Γηα παξάδεηγκα όηαλ δηάβαδε ηελ θάξηα 12 πνπ ιέεη «Πώο κπνξείο λα βνεζήζεηο έλα 

παηδί πνπ είλαη θνβηζκέλν» θνίηαμε ηε Μαξγαξίηα θαη πεξίκελε λα ηνπ απαληήζεη. ηελ 

θάξηα 15 αληί λα απαληήζεη εθείλνο πεξίκελε λα ηνπ απαληήζεη ε Μαξγαξίηα, ε νπνία 

δελ απνθξίζεθε κε απνηέιεζκα λα ηεο πεη θνηηώληαο ηελ «Γελ αθνύο;». ηε ζπλέρεηα 

ηελ θνίηαμε θαη ηε ξώηεζε αλ κπνξνύκε λα θεξδίδνπκε ζε όια ηα παηρλίδηα θαη όηαλ 

εθείλε άξγεζε λα απαληήζεη ηεο είπε «Γελ αθνύο» κπξνζηά ζην πξόζσπό ηεο θαη 

«θνίηα κε» όηαλ δελ ηνλ θνίηαδε. Σέινο, όηαλ ηεξκάηηζε πξώηνο θνίηαμε ηε Μαξγαξίηα 

θαη ηεο είπε όηη ηελ θέξδηζε. Με ηελ εθπαηδεπηηθό παξόκνηεο ζπκπεξηθνξέο 

εκθαλίζηεθαλ κόλν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνύ θαη ήηαλ αξηζκεηηθά ιηγόηεξεο.  



107 

Καη ν αξηζκόο ησλ ζπκπεξηθνξώλ πξνζέγγηζεο δηέθεξε ζεκαληηθά ζηηο δύν 

ζπλεδξίεο θαζώο ήηαλ πην έληνλε ζηε ζπλεδξία κε ην ξνκπόη. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

παηρληδηνύ ν καζεηήο βξήθε ηελ θάξηα 15 θαη ηε δηάβαζε κπξνζηά ζηε Μαξγαξίηα. 

Έπεηηα είπε κπξνζηά ζην πξόζσπό ηεο «Γίλεηαη πάληα λα θεξδίδνπκε ζε όια ηα 

παηρλίδηα;», «Γελ αθνύο;» όηαλ εθείλε άξγεζε λα ηνπ απαληήζεη ζηελ εξώηεζε θαη ζηε 

ζπλέρεηα πήγε κπξνζηά ζην πξόζσπό ηεο ιέγνληάο ηεο «θνίηα κε». ην ηέινο ηελ 

πιεζίαζε θαη ηεο είπε όηη θέξδηζε. ηε ζπλεδξία κε ηελ εθπαηδεπηηθό πιεζίαζε θνληά 

ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνύ θαη ηεο είπε όηη έρεη κεγάια θξύδηα. Ζ ιεθηηθή 

αιιειεπίδξαζε δε δηέθεξε αλάκεζα ζηηο δύν ζπλεδξίεο θαζώο βξηζθόηαλ ζε ρακειά 

επίπεδα. Παξόια απηά ζηε ζπλεδξία κε ην ξνκπόη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνύ ν 

καζεηήο έιεγε ζηε Μαξγαξίηα «Γελ αθνύο;» «Πνύ είλαη ε θάξηα» «Κνίηα κε» θαη ζην 

ηέινο ηεο είπε «Κέξδηζα!». ηε ζπλεδξία κε ηελ εθπαηδεπηηθό θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

παηρληδηνύ ηε ξώηεζε γηαηί έρεη κεγάια θξύδηα, ηεο είπε όηη ζα θεξδίζεη θαη έπεηηα 

«όρη» ζηελαρσξεκέλνο όηαλ ε εθπαηδεπηηθόο ηνλ πιεζίαζε ζην ηέινο. 

Ζ δπζθνιία λα πξνζέμεη ηα ιεγόκελα ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπ ήηαλ πην έληνλε ζηε 

ζπλεδξία κε ηελ εθπαηδεπηηθό. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνύ όηαλ ηνλ ξώηεζε πνηό 

ζπλαίζζεκα θάλεη κε ην πξόζσπό ηεο, εθείλνο ηεο είπε όηη έρεη κεγάια θξύδηα. ηαλ 

ηνλ ξώηεζε πνηά πξάγκαηα ηνπ αξέζνπλ εθείλνο ηεο είπε όηη κεηά ζα πάεη γηα ηαηλία. 

ηαλ ηνπ δήηεζε λα ηνπ δείμεη ηνλ ζηελαρσξεκέλν εθείλνο ηεο μαλαείπε όηη κεηά ζα 

πάεη γηα ηαηλία. ε επόκελε εξώηεζε ν καζεηήο θαζπζηέξεζε νπόηε ε εθπαηδεπηηθόο 

ηνπ μαλά εμήγεζε. ηαλ ήηαλ ε ζεηξά ηνπ λα παίμεη, έξημε ην δάξη κε δύλακε θάησ θαη 

πήγε λα ην πάξεη, πξάγκα πνπ ην έθαλε θη άιιεο θνξέο θαη ιίγν αξγόηεξα άξρηζε λα 

παίδεη κε ηα παηρλίδηα πνπ ππήξραλ ζην ηξαπέδη ρσξίο λα δίλεη πξνζνρή ζηελ 

εθπαηδεπηηθό. Με ην ξνκπόη παξαηεξήζεθαλ ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο αιιά ζε κηθξόηεξν 

βαζκό. ηελ αξρή ε Μαξγαξίηα ηνπ είπε όηη ζα παίμνπλ θηδάθη θαη ν καζεηήο άξρηζε λα 

ηξέρεη γύξσ από ην ηξαπέδη. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνύ όηαλ ηνπ δήηεζε λα 

δηαβάζεη ηελ θάξηα 8 δελ έθαλε θάπνηα θίλεζε λα ηελ βξεη, άξρηζε λα ξίρλεη ην δάξη 

δπλαηά ζην πάησκα γηα παηρλίδη θαη όηαλ ηνπ είπε λα ζπλερίζεη ζηε δξαζηεξηόηεηα 

εθείλνο ζπλέρηζε λα παίδεη κε ην δάξη ρσξίο λα ηελ αθνύεη. 

Οη θνξέο πνπ ζεθώζεθε απζαίξεηα από ηε ζέζε ηνπ δελ δηέθεξαλ αλάκεζα ζηηο 

δύν ζπλεδξίεο θαη εκθαλίζηεθαλ ζε εθείλε κε ην ξνκπόη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

παηρληδηνύ όπνπ ε Μαξγαξίηα ηνλ ξώηεζε αλ έρεη παίμεη πνηέ θηδάθη. Δθείλνο θώλαμε 

«θηδάθηηηηηηη» θαη άξρηζε λα ηξέρεη γύξσ από ην ηξαπέδη θαη αξγόηεξα έξημε ην δάξη 

δπλαηά ζην πάησκα γηα παηρλίδη θαη πήγε λα ην πάξεη θαη ζε εθείλε κε ηελ 

εθπαηδεπηηθό θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνύ, όπνπ ν καζεηήο έξημε ην δάξη κε 
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δύλακε θάησ θαη πήγε λα ην πάξεη, πξάγκα πνπ επαλέιαβε θη άιιεο θνξέο θαη ζηε 

ζπλέρεηα πήξε έλα παηρλίδη θαη άξρηζε λα παίδεη. Σέινο, θαη ζηηο δύν ζπλεδξίεο 

ρξεηάζηεθαλ λα επαλαιεθζνύλ νδεγίεο έσο όηνπ απηέο πξαγκαηνπνηεζνύλ, κε 

θαηαδεηθλύνληαο ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δύν δηαθνξεηηθέο παξεκβάζεηο. 

Πίλαθαο 30: Φύιιν θαηαγξαθήο ηεο ζπρλόηεηαο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ Μαζεηή 4 

1
ε
 δξαζηεξηόηεηα 

πκπεξηθνξά  Δθπαηδεπηηθόο  Ρνκπόη 

Πνηόηεηα αιιειεπίδξαζεο 

Βιεκκαηηθή επαθή 5 θνξέο 11 θνξέο 

Δγγύηεηα  1 θνξά 4 θνξέο 

Λεθηηθή αιιειεπίδξαζε 3 θνξέο 4 θνξέο 

Αθνζίσζε ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

Γπζθνιεύεηαη λα πξνζέμεη όηαλ ηνπ κηιάλε 8 θνξέο 4 θνξέο 

εθώλεηαη απζαίξεηα από ηε ζέζε ηνπ  4 θνξέο 2 θνξέο 

Αδπλαηεί λα αθνινπζήζεη ή λα εθηειέζεη ηηο νδεγίεο  5 θνξέο 5 θνξέο 

 

πλερίδνληαο κε ηε δεύηεξε δξαζηεξηόηεηα ηνπ ίδηνπ καζεηή έγηλε θαλεξό θη 

εδώ όηη ην πνζνζηό ηε βιεκκαηηθήο επαθήο ήηαλ πςειόηεξν ζηε ζπλεδξία κε ην 

ξνκπόη. Ζ ζπκπεξηθνξά απηή εκθαλίζηεθε ήδε από ηελ αξρή όηαλ ν καζεηήο άξρηζε 

λα δηαβάδεη κία-κία ηηο θάξηεο κπξνζηά από ην πξόζσπν ηεο Μαξγαξίηαο θαη λα ηηο 

αθήλεη θάησ, ρσξίο λα ηηο βάδεη ζηε ζσζηή ζεηξά. Έπεηηα ζην ζθέινο πνπ έπξεπε λα 

βάιεη ηηο θάξηεο ζηε ζσζηή ζεηξά θνίηαμε ηέζζεξηο θνξέο πξνο ην κέξνο ηεο 

αλακέλνληαο από εθείλε αλαηξνθνδόηεζε. ην ζθέινο πνπ έπξεπε λα θνιιήζεη ηηο 

θάξηεο ζην ραξηόλη ηελ θνηηνύζε θαη πεξίκελε λα αθνύζεη αλ είλαη ζσζηό θάζε θνξά 

πνπ θνιινύζε κία θάξηα θαη όηαλ ηνλ ξώηεζε ε Μαξγαξίηα ηη θάλσ ζην ηέινο ν 

καζεηήο είπε θνηηώληαο ηελ «Μήπσο απηή» δείρλνληαο ηε ζσζηή θάξηα. Ζ 

ζπκπεξηθνξά απηή παξνπζηάζηεθε θαη ζηε ζπλεδξία κε ηελ εθπαηδεπηηθό αιιά 

ιηγόηεξεο θνξέο. ηελ αξρή πνπ ηνλ ραηξέηεζε εθείλνο ηελ θνίηαμε θαη ηεο είπε θάηη 

άζρεην. ην ζθέινο πνπ έπξεπε λα βάιεη ηηο θάξηεο ζηε ζσζηή ζεηξά ζε δύν θάξηεο 

θνίηαμε πξνο ην κέξνο ηεο όπσο θαη ζην ζθέινο πνπ έπξεπε λα θνιιήζεη ηηο θάξηεο ζην 

ραξηόλη. ην ηέινο, όηαλ ηνλ ραηξέηεζε ιέγνληάο ηνπ όηαλ ζα ηα πνπλ ηελ επόκελε 

θνξά, εθείλνο ηελ θνίηαμε θαη ηεο απάληεζε. 

Ζ πξνζέγγηζε ηνπ καζεηή ήηαλ πην έληνλε απέλαληη ζην ξνκπόη. ηελ αξρή ν 

καζεηήο άξρηζε λα δηαβάδεη κία-κία ηηο θάξηεο κπξνζηά από ην πξόζσπν ηεο 

Μαξγαξίηαο θαη λα ηηο αθήλεη θάησ, ρσξίο λα ηηο βάδεη ζηε ζσζηή ζεηξά. ην ζθέινο 

πνπ έπξεπε λα βάιεη ηηο θάξηεο ζηε ζσζηή ζεηξά έκελε δίπια ζηελ Μαξγαξίηα θαη 
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νινθιήξσζε ηε δηαδηθαζία θνληά ηεο θαη ζην ηέινο πνπ έπξεπε λα πεη ηελ ηζηνξία 

πιεζίαζε πην θνληά ζηε Μαξγαξίηα θαη ηεο απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο ηεο. ηε 

ζπλεδξία κε ηελ εθπαηδεπηηθό θαηά ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο δηαδηθαζίαο «ςώληα ζην 

ζνύπεξ κάξθεη» πιεζίαζε ζε κηθξόηεξε απόζηαζε από εθείλε πνπ δηαηεξνύζε θαζόιε 

ηε δηάξθεηα ηεο ππόινηπεο δξαζηεξηόηεηαο θαη δηαδξακάηηζε ηε δηαδηθαζία. Ζ ιεθηηθή 

αιιειεπίδξαζε δελ εκθάληζε ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δύν ζπλεδξίεο. ηελ 

πξώηε κε ην ξνκπόη ζην ζθέινο πνπ έπξεπε λα βάιεη ηηο θάξηεο ζηε ζσζηή ζεηξά ηεο 

έιεγε «Απηή», «Δδώ», «σζηά», δείρλνληαο ηηο θάξηεο θαη ζηε δεύηεξε κε ηελ 

εθπαηδεπηηθό ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο όπνπ ηνλ ραηξέηεζε ιέγνληάο ηνπ όηη ζα ηα 

πνπλ ηελ επόκελε θνξά θαη εθείλνο ηεο είπε «ηηο 3 θαη 30». 

Δπίζεο ε αδπλακία λα πξνζέμεη ηα ιεγόκελα ηνπ ζπλνκηιεηή θπκάλζεθε 

ζηα ίδηα επίπεδα θαη ζηηο δύν ζπλεδξίεο κε ηνλ θαζέλα δηελεξγνύληα ησλ 

παξεκβάζεσλ λα ρξεηάδεηαη λα επαλαιάβεη νξηζκέλεο εξσηήζεηο ή νδεγίεο ώζηε λα 

απαληεζνύλ ή λα πξαγκαηνπνηεζνύλ από ην καζεηή. Οη απζαίξεηε έγεξζε ηνπ καζεηή 

από ηε ζέζε ηνπ ζε ζεκείν πνπ λα παξεκπνδίδεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

παξνπζηάζηεθε δύν θνξέο ζηε ζπλεδξία κε ηελ εθπαηδεπηηθό ζην ζθέινο πνπ έπξεπε 

λα θνιιήζεη ηηο θάξηεο ζην ραξηόλη όπνπ απνκαθξύλζεθε παξαδίπια ζηα παηρλίδηα θαη 

θακία θνξά ζηε ζπλεδξία κε ην ξνκπόη. Σέινο, όζνλ αθνξά ηε δπζθνιία ζηελ 

εθηέιεζε νξηζκέλσλ νδεγηώλ ζηε ζπλεδξία κε ην ξνκπόη ζην ζθέινο πνπ έπξεπε λα 

βάιεη ηηο θάξηεο ζηε ζσζηή ζεηξά ν καζεηήο έβαιε ηηο θάξηεο κε ηε ζεηξά θάλνληαο 2 

ιάζε αιιά ρσξίο λα ζηακαηήζεη ε όιε δηαδηθαζία. ην ζθέινο πνπ έπξεπε λα θνιιήζεη 

ηηο θάξηεο ζην ραξηόλη ζε 2 ζεκεία αθαηξέζεθε ε πξνζνρή ηνπ, νπόηε ε Μαξγαξίηα 

επαλέιαβε. Γύν θάξηεο ηηο ηνπνζέηεζε ζε αληίζηξνθε ζέζε (πξώηα πεγαίλσ ζην 

ζνύπεξ κάξθεη θαη κεηά παίξλσ ηε ιίζηα γηα ηα ςώληα αληί γηα παίξλσ ηε ιίζηα θαη 

πεγαίλσ ζην ζνύπεξ κάξθεη) θαη ζην ηέινο όηαλ ηνλ ξώηεζε ηη πξέπεη λα θάλεη όηαλ 

πεγαίλεη ζην ζνύπεξ-κάξθεη εθείλνο δελ απάληεζε θαη ε Μαξγαξίηα ηνπ έθαλε 

επηπιένλ εξσηήζεηο γηα λα αληαπεμέιζεη. ηε ζπλεδξία κε ηελ εθπαηδεπηηθό ζην 

ζθέινο πνπ έπξεπε λα βάιεη ηηο θάξηεο ζηε ζσζηή ζεηξά ν καζεηήο άξρηζε λα δηαβάδεη 

ηηο θάξηεο θαη λα ηηο ηνπνζεηεί κε ζεηξά πάλσ ζην ηξαπέδη. ην ζθέινο πνπ έπξεπε λα 

θνιιήζεη ηηο θάξηεο ζην ραξηόλη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο εθηεινύζε ηελ νδεγία αιιά 

άιιεο αθαηξνύληαλ ε πξνζνρή ηνπ θαη ρξεηάδνληαλ πεξαηηέξσ εξσηήζεηο γηα λα 

ζπγθεληξσζεί. Βέβαηα ζην ηέινο όηαλ ηνπ δήηεζε λα μαλαδηαβάζεη ηηο θάξηεο από ηελ 

αξρή δηάβαζε ηελ ηζηνξία άιιε κία θνξά θξαηώληαο ζηα ρέξηα ηνπ ηε θνύθια θαη 

θνηηώληαο ηελ πνιιέο θνξέο ή θνπλώληαο ηελ ζαλ λα κηινύζε εθείλε 
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Πίλαθαο 31: Φύιιν θαηαγξαθήο ηεο ζπρλόηεηαο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ Μαζεηή 4 

2
ε
 δξαζηεξηόηεηα 

πκπεξηθνξά  Δθπαηδεπηηθόο  Ρνκπόη 

Πνηόηεηα αιιειεπίδξαζεο 

Βιεκκαηηθή επαθή 6 θνξέο 10 θνξέο 

Δγγύηεηα  1 θνξά 3 θνξέο 

Λεθηηθή αιιειεπίδξαζε 2 θνξέο 3 θνξέο 

Αθνζίσζε ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

Γπζθνιεύεηαη λα πξνζέμεη όηαλ ηνπ κηιάλε 5 θνξέο 4 θνξέο 

εθώλεηαη απζαίξεηα από ηε ζέζε ηνπ  2 θνξέο Κακία θνξά 

Αδπλαηεί λα αθνινπζήζεη ή λα εθηειέζεη ηηο νδεγίεο  2 θνξέο 3 θνξέο 

 

Αλαιύνληαο ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ καζεηή ζηελ ηξίηε δξαζηεξηόηεηα αμίδεη λα 

ζεκεησζεί ην πςειόηεξν πνζνζηό βιεκκαηηθήο επαθήο πνπ εκθάληζε ν καζεηήο ζηε 

ζπλεδξία κε ην ξνκπόη. Καηά ηελ εθθώλεζε νδεγηώλ γηα ηελ αλεύξεζε ησλ θαξηώλ ν 

καζεηήο ηελ θνίηαμε 3 θνξέο είηε γηα λα ηελ ξσηήζεη πόζεο θάξηεο έρνπλ κείλεη αθόκε, 

είηε γηα λα ηεο πεη όηη δε βξίζθεη ηελ θάξηα ή όηη βξήθε ηελ θάξηα. ην ζθέινο πνπ 

έπξεπε λα πεη γηαηί έθηαζε ην παηδί ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε ηελ πιεζίαζε θαη ηεο 

έδεημε κία-κία ηηο θάξηεο ιέγνληάο ηεο παξάιιεια ηα ζπλαηζζήκαηα. ηαλ ηνπ δήηεζε 

λα θάλεη ην ίδην ζπλαίζζεκα κε ην πξόζσπό ηνπ, εθείλνο ηελ θνίηαμε θαη έθαλε ηηο 

αλάινγεο εθθξάζεηο (ραξά, ιύπε, ζπκόο, θόβνο) θαη ζηελ ηζηνξία γηα ην πώο έλησζε 

θάπνηα ζηηγκή ηελ θνίηαμε θαη ηεο είπε θάηη. Σέινο, κόιηο ηνλ ραηξέηεζε θαη έθιεηζε ηα 

κάηηα ηελ θνίηαμε θαη ηεο είπε «Ξύπλα». ηε ζπλεδξία κε ηελ εθπαηδεπηηθό ζηελ αξρή 

όηαλ ηνλ ραηξέηεζε εθείλνο ηελ θνίηαμε θαη ηε ξώηεζε αλ έθεξε ηα θνπθιάθηα. Καηά 

ηελ εθθώλεζε νδεγηώλ γηα ηελ αλεύξεζε ησλ θαξηώλ ηελ θνίηαμε ιέγνληάο ηεο όηη δελ 

είλαη εθεί νη θάξηεο, όπσο επίζεο όηαλ ηνλ ξώηεζε ηη βιέπεη ζε θάζε θάξηα θαη όηαλ 

ηνπ είπε λα γξάςεη ηελ ηζηνξία. ην ηέινο όηαλ ηνλ ραηξέηεζε ηελ θνίηαμε θαη ηεο 

απάληεζε.  

Ο καζεηήο επέδεημε ζπκπεξηθνξέο πξνζέγγηζεο θαη ζηηο δύν ζπλεδξίεο. ηελ 

ζπλεδξία κε ηελ εθπαηδεπηηθό ζηελ αξρή ηελ πιεζίαζε θαη ηε ξώηεζε αλ έθεξε ηα 

θνπθιάθηα ηα νπνία είραλ ρξεζηκνπνηήζεη ζηελ πξνεγνύκελε ζπλεδξία. Καηά ηελ 

εθθώλεζε νδεγηώλ γηα ηελ αλεύξεζε ησλ θαξηώλ πήγε πίζσ ηεο ρσξίο λα ηνπ έρεη 

δώζεη ηέηνηα νδεγία θαη άξρηζε λα ςάρλεη ηελ θάξηα ρσξίο λα κεηξήζεη βήκαηα θαη 

όηαλ ηνλ ξώηεζε ηη βιέπεη ζε θάζε θάξηα ζεθώζεθε θαη ζηάζεθε όξζηνο δίπια ηεο. ηε 

ζπλεδξία κε ην ξνκπόη νη ζπκπεξηθνξέο ήηαλ πεξηζζόηεξεο. Καηά ηελ εθθώλεζε 

νδεγηώλ γηα ηελ αλεύξεζε ησλ θαξηώλ κόιηο βξήθε ηελ θάξηα ηελ άθεζε δίπια ζηε 

Μαξγαξίηα. ην ζθέινο πνπ έπξεπε λα πεη γηαηί έθηαζε ην παηδί ζε απηήλ ηελ 
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θαηάζηαζε ν καζεηήο ηελ πιεζίαζε θαη άξρηζε λα ηεο δείρλεη κία-κία ηηο θάξηεο θαη λα 

ιέεη ηα ζπλαηζζήκαηα. ην ζθέινο πνπ ηνπ δήηεζε λα θάλεη ην ίδην ζπλαίζζεκα κε ην 

πξόζσπό ηνπ εθείλνο, πιεζίαζε ηε Μαξγαξίηα, ηελ θνίηαμε θαη άξρηζε λα θάλεη ηηο 

αλάινγεο εθθξάζεηο (ραξά, ιύπε, ζπκόο, θόβνο). ηαλ έπξεπε λα πεη κηα ηζηνξία γηα ην 

πώο έλησζε θάπνηα ζηηγκή εθείλνο ηεο είπε «Θα θνηκεζείο» ζθπκκέλνο από πάλσ ηεο 

θαη ζην ηέινο κόιηο ηνλ ραηξέηεζε θαη έθιεηζε ηα κάηηα ηεο, ηεο δήηεζε λα μππλήζεη. 

Οη θνξέο πνπ εκθάληζε απζόξκεηε εθθνξά ηνπ ιόγνπ ζε έλα από ηα δύν 

εξεπλεηηθά ππνθείκελα ήηαλ κεγαιύηεξε ζηε ζπλεδξία κε ην ξνκπόη. ην ζθέινο γηα 

ηελ αλεύξεζε ησλ θαξηώλ ε Μαξγαξίηα ηνπ δήηεζε λα βξεη ηελ επόκελε θάξηα θαη ν 

καζεηήο ηε ξώηεζε «πόζεο θάξηεο είλαη αθόκε;» θαη όηαλ δελ έβξηζθε ηελ θάξηα ζην 

ζεκείν πνπ ηνπ ππέδεημε, ηνπ είπε όηη δελ είλαη εθεί ε θάξηα. ην ζθέινο πνπ ηνπ 

δήηεζε λα θάλεη ην ίδην ζπλαίζζεκα κε ην πξόζσπό ηνπ έθαλε κία έθθξαζε ζα λα 

ρακνγειά θαη ηε ξώηεζε αλ ην έθαλε εληάμεη. ηαλ έπξεπε λα πεη κηα ηζηνξία γηα ην 

πώο έλησζε θάπνηα ζηηγκή, εθείλνο ηεο είπε «Θα θνηκεζείο» θαη ζην ηέινο κόιηο ηνλ 

ραηξέηεζε θαη έθιεηζε ηα κάηηα ηελ θνίηαμε θαη ηεο είπε «Ξύπλα». ηε ζπλεδξία κε ηελ 

εθπαηδεπηηθό ζηελ αξρή κόιηο ηνλ ραηξέηεζε εθείλνο ηελ ξώηεζε αλ έθεξε ηα 

θνπθιάθηα. Καηά ηελ εθθώλεζε νδεγηώλ γηα ηελ αλεύξεζε ησλ θαξηώλ ηεο είπε όηη δελ 

είλαη εθεί νη θάξηεο θαη όηαλ ηνπ είπε λα γξάςεη ηελ ηζηνξία ηε ξώηεζε ηη νκάδα είλαη, 

ελώ ζην ηέινο ηεο είπε «ζα πάξσ ηαηλία».  

ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα ε απζαίξεηε έγεξζε ηνπ καζεηή ήηαλ 

πεξηνξηζκέλε. ηε ζπλεδξία κε ηελ εθπαηδεπηηθό ζην ζθέινο γηα ηελ αλεύξεζε ησλ 

θαξηώλ όηαλ ηνπ δήηεζε λα βξεη ηελ 4
ε
 θάξηα ν καζεηήο πξνρώξεζε 5 βήκαηα, έθηαζε 

θνληά ζηα παηρλίδηα θαη άθεζε ηε δξαζηεξηόηεηα θαη ζην ζθέινο κε ηελ ηζηνξία 

απνκαθξύλζεθε, ζπκπεξηθνξέο πνπ δελ εκθαλίζηεθαλ ζηε ζπλεδξία κε ην ξνκπόη. Ζ 

αδπλακία λα πξνζέμεη ηα ιεγόκελα ηνπ ζπλνκηιεηή ήηαλ κεγαιύηεξε ζηε ζπλεδξία κε 

ηελ εθπαηδεπηηθό όπνπ ρξεηάζηεθαλ πεξηζζόηεξεο επαλαιήςεηο είηε ησλ εξσηήζεσλ 

πξνο απάληεζε, είηε ησλ νδεγηώλ πξνο εθηέιεζε.  

Οη νδεγίεο γηα ηελ αλεύξεζε θαξηώλ ήηαλ παξνύζεο ζην πξώην ζθέινο ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο. Σόζν ζην ζθέινο κε ηελ αλεύξεζε ησλ θαξηώλ όζν θαη ζηελ 

ππόινηπε δξαζηεξηόηεηα εθηεινύζε ηηο νδεγίεο από ηε Μαξγαξίηα κε πεξηζζόηεξν 

ελδηαθέξνλ θαη κε ιηγόηεξεο επαλαιήςεηο. Γηα παξάδεηγκα ζηε ζπλεδξία κε ηελ 

εθπαηδεπηηθό ζην ζθέινο πνπ έπξεπε λα ςάμεη ηηο θξπκκέλεο θάξηεο ηνπ δήηεζε λα 

βξεη ηελ 1
ε
 θάξηα θαη ν καζεηήο έςαμε ιίγν, δε βξήθε ηελ θάξηα θαη απνκαθξύλζεθε. 

Έπεηηα ηνπ δήηεζε λα βξεη ηελ 3
ε
 θάξηα, εθείλνο πήγε πίζσ ηεο θαη έςαμε λα ηε βξεη 

ρσξίο λα κεηξήζεη βήκαηα. Σόηε ε εθπαηδεπηηθόο ηνπ είπε λα αθνύζεη ηηο νδεγίεο ηεο. 
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ηαλ ηνπ δόζεθε ε νδεγία λα βξεη ηελ 4
ε
 θάξηα ν καζεηήο πξνρώξεζε 5 βήκαηα 

έθηαζε θνληά ζηα παηρλίδηα, νπόηε άξρηζε λα ηα πεξηεξγάδεηαη θαη άθεζε ηε 

δξαζηεξηόηεηα. Ζ εθπαηδεπηηθόο ηνλ θώλαμε λα γπξίζεη λα ηειεηώζνπλ ηε 

δξαζηεξηόηεηα. ην ζθέινο πνπ έπξεπε λα ηεο πεη κηα ηζηνξία γηα ην πώο έλησζε 

θάπνηα ζηηγκή ν καζεηήο είπε εληάμεη αιιά δε ζπλέρηζε νπόηε επαλέιαβε ηελ εξώηεζε 

έσο όηνπ ηελ απαληήζεη. Καη όηαλ ηνπ δήηεζε λα ηεο πεη κηα ηζηνξία πνπ λα έρεη 

θάπνηα ζπλαηζζήκαηα (ραξά, ιύπε, ζπκό, θόβν) εθείλνο ηεο είπε όρη, νπόηε ζπλέρηζε 

κέρξη λα απαληήζεη. 

 ηε ζπλεδξία κε ην ξνκπόη ζην ζθέινο πνπ έπξεπε λα ςάμεη ηηο θξπκκέλεο 

θάξηεο ε Μαξγαξίηα δήηεζε από ην καζεηή λα βξεη ηελ 1
ε
 θάξηα πνπ ήηαλ θξπκκέλε 

ζην ρώξν θαη εθείλνο έθπγε πην καθξηά από ην ζεκείν νπόηε ε Μαξγαξίηα ηνπ έδσζε 

λέα νδεγία γηα λα βξεη ηελ θάξηα. ηε ζπλέρεηα ηνπ δήηεζε λα βξεη ηελ 2
ε
 θάξηα θαη ην 

έθαλε ρσξίο δπζθνιία. ηελ 3
ε
 θάξηα επαλέιαβε ηα ιόγηα ηεο Μαξγαξίηαο θαζώο ηελ 

έςαρλε θαη ηε βξήθε. Σέινο, ζηηο νδεγίεο γηα ηελ εύξεζε ηεο 4
εο

 θάξηαο, εθείλνο 

έςαρλε αιιά δελ ηελ έβξηζθε, νπόηε ηνπ δήηεζε λα ςάμεη θαιύηεξα θαη ηα θαηάθεξε. 

ηαλ ηνλ ξώηεζε γηαηί πηζηεύεη όηη ην θάζε παηδί έθηαζε ζε απηή ηελ θαηάζηαζε δελ 

απάληεζε, νπόηε επαλέιαβε ηελ εξώηεζε. ηαλ ηνπ δήηεζε λα ηεο πεη κηα δηθή ηνπ 

ηζηνξία ν καζεηήο ηε ξώηεζε αλ ζα θνηκεζεί θαη όηαλ ηνπ ην μαλαδήηεζε εθείλνο 

απάληεζε κνλνιεθηηθά. 

Πίλαθαο 32: Φύιιν θαηαγξαθήο ηεο ζπρλόηεηαο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ Μαζεηή 4 

3
ε
 δξαζηεξηόηεηα 

πκπεξηθνξά  Δθπαηδεπηηθόο  Ρνκπόη 

Πνηόηεηα αιιειεπίδξαζεο 

Βιεκκαηηθή επαθή 6 θνξέο 10 θνξέο 

Δγγύηεηα  3 θνξέο 5 θνξέο 

Λεθηηθή αιιειεπίδξαζε 4 θνξέο 6 θνξέο 

Αθνζίσζε ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

Γπζθνιεύεηαη λα πξνζέμεη όηαλ ηνπ κηιάλε 4 θνξέο 2 θνξέο 

εθώλεηαη απζαίξεηα από ηε ζέζε ηνπ  2 θνξέο Κακία θνξά 

Αδπλαηεί λα αθνινπζήζεη ή λα εθηειέζεη ηηο νδεγίεο  2 θνξέο 3 θνξέο 

 

Φηάλνληαο ζηελ ηειεπηαία δξαζηεξηόηεηα ηνπ καζεηή ε αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ έδεημε όηη ε βιεκκαηηθή επαθή ηνπ καζεηή ήηαλ ζε πςειόηεξα επίπεδα 

ζηε ζπλεδξία κε ην ξνκπόη. Με ην πνπ κπήθε ζηελ αίζνπζα ηελ θνίηαμε ιέγνληάο ηεο 

λα μππλήζεη. Καηά ηελ εθθώλεζε ησλ θαλόλσλ θνηηνύζε επίζεο πξνο ην κέξνο ηεο 

όπσο θαη ζην ζθέινο πνπ έπξεπε λα απνθαλζεί γηα ην ζσζηό δηάινγν. Ζ Μαξγαξίηα 
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ηνπ δήηεζε λα ηεο πεη ηη έπξεπε λα απαληήζεη ην παηδί θαη εθείλνο ηελ θνίηαμε 

μαλαδηαβάδνληάο ηεο ηελ θάξηα. ηελ 6
ε
 θάξηα ηελ θνίηαμε θαη ηεο έδσζε ηελ 

απάληεζή ηνπ θαη ιίγν αξγόηεξα όηαλ ε Μαξγαξίηα θαζπζηέξεζε λα ηνπ απαληήζεη ηεο 

δήηεζε λα ηνλ θνηηάμεη. Σέινο, όηαλ ηνλ απνραηξέηεζε εθείλνο ηεο είπε λα θιείζεη ηα 

κάηηα κπξνζηά από ην πξόζσπό ηεο. ηε ζπλεδξία κε ηελ εθπαηδεπηηθό επέδεημε ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά ζηελ αξρή ηεο δξαζηεξηόηεηαο, θαηά ηελ εθθώλεζε ησλ 

θαλόλσλ θαη ζην ζθέινο πνπ έπξεπε λα απνθαλζεί γηα ην ζσζηό δηάινγν. 

Ζ πξνζέγγηζε ηνπ καζεηή πξνο ηα δπν εξεπλεηηθά ππνθείκελα ήηαλ επίζεο πην 

έληνλε ζηε ζπλεδξία κε ην ξνκπόη. ηελ αξρή όηαλ ν καζεηήο είδε ηε Μαξγαξίηα 

έθηαζε κπξνζηά ζην πξόζσπό ηεο θαη ηεο θώλαμε «Ξύπλα!». ην ζθέινο πνπ έπξεπε 

λα απνθαλζεί γηα ην ζσζηό δηάινγν ν καζεηήο θνίηαμε ηε Μαξγαξίηα θαη εθείλε δελ 

απνθξίζεθε, ηόηε πήγε θνληά ηεο θαη ηεο είπε «Κνίηα κε». ηελ ππόινηπε δηαδηθαζία 

έκεηλε δίπια ηεο θαη δελ απνκαθξύλζεθε. Σέινο, όηαλ ηνλ απνραηξέηεζε εθείλνο πήγε 

κπξνζηά από ην πξόζσπό ηεο θαη ηεο είπε λα θιείζεη ηα κάηηα. ηε ζπλεδξία κε ηελ 

εθπαηδεπηηθό ηελ πιεζίαζε ζηελ αξρή ηεο δξαζηεξηόηεηαο θαη ηεο πήξε ην ραξηί κε 

ηνπο θαλόλεο ιέγνληάο ηεο όηη ζέιεη λα ηνπο δηαβάζεη ν ίδηνο θαη ζην ζθέινο πνπ 

έπξεπε λα απνθαλζεί γηα ην ζσζηό δηάινγν, δύν θνξέο ζεθώζεθε από ηε ζέζε ηνπ θαη 

πιεζίαζε πξνο ηελ εθπαηδεπηηθό δείρλνληάο ηεο ηε ζσζηή θάξηα. 

Ζ ιεθηηθή αιιειεπίδξαζε ήηαλ δηπιάζηα ζηε ζπλεδξία κε ην ξνκπόη. ηελ 

αξρή κόιηο είδε ηε Μαξγαξίηα ηεο θώλαμε λα μππλήζεη. ην ζθέινο πνπ έπξεπε λα 

απνθαλζεί γηα ην ζσζηό δηάινγν απαληνύζε ζηε Μαξγαξίηα θαη κεηά γύξηδε ηελ θάξηα 

αλάπνδα θαη ηεο έιεγε «Σε βάδσ αλάπνδα», «θη απηό αλάπνδα» πξάγκα πνπ έθαλε θαη 

ζηελ επόκελε θαη ζηελ ηειεπηαία θάξηα. ηαλ δηάβαζε ηελ 6
ε
 θάξηα ηε γύξηζε 

αλάπνδα θαη είπε ζηε Μαξγαξίηα όηη ηειείσζαλ νη θάξηεο. ε έλα ζεκείν θνίηαμε ηε 

Μαξγαξίηα θαη εθείλε δελ ηνλ αθνινπζνύζε κε ην βιέκκα ηεο νπόηε ηεο δήηεζε λα ηνλ 

θνηηάμεη. Δπίζεο όηαλ έδεηρλε ηηο θάξηεο έιεγε παξάιιεια «Απηή», «Δδώ» θαη ζην 

ηέινο ηελ απνραηξέηεζε. ηε ζπλεδξία κε ηελ εθπαηδεπηηθό κπνξεί λα ηεο απεύζπλε 

απζόξκεηα ην ιόγν, αιιά ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ηεο έιεγε θάηη άζρεην από ηε 

δξαζηεξηόηεηα. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ αξρή ηε ξώηεζε ηη έθαγε ζην ζπίηη ηεο, έπεηηα 

ηεο είπε όηη ζέιεη λα δηαβάζεη εθείλνο ηνπο θαλόλεο θαη κόιηο ηειείσζε ηελ αλάγλσζε 

ηελ μαλαξώηεζε ηη ώξα ζα θύγεη. ην ζθέινο πνπ έπξεπε λα απνθαλζεί γηα ην ζσζηό 

δηάινγν ζε έλαλ καδί κε ην δείμηκν εθθξάζηεθε θαη ιεθηηθά, ιέγνληαο «Απηόο». 

Ζ αδπλακία λα πξνζέμεη ηα ιεγόκελα ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπ δελ ήηαλ ηδηαίηεξα 

έληνλε ζηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα. Παξόια απηά εκθαλίζηεθε ζε θάπνηα ζεκεία 

θαη ζηηο δύν δξαζηεξηόηεηεο, πην έληνλε ζηε ζπλεδξία κε ηελ εθπαηδεπηηθό όπνπ 
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θάλεθε λα κελ αληαπνθξίλεηαη ζηα θαιέζκαηα ηεο κε απνηέιεζκα λα ρξεηάδνληαη 

πεξηζζόηεξεο επαλαιήςεηο γηα ηελ απάληεζε ησλ εξσηήζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, ζην 

ζθέινο πνπ έπξεπε λα πεη πνηνο δηάινγνο είλαη ζσζηόο ν καζεηήο δηάβαζε ηελ 1
ε
 θάξηα 

θαη δελ απάληεζε νπόηε ηνπ έθαλε επηπιένλ εξσηήζεηο γηα λα ηνλ βνεζήζεη. ηαλ ηνπ 

είπε λα πάξεη ηα θνπθιάθηα θαη λα θάλεη έλα δηάινγν επαλέιαβε ηελ ηειεπηαία ιέμε ηεο 

πξόηαζεο ηεο εθπαηδεπηηθνύ ρσξίο λα θαίλεηαη λα έρεη θαηαλνήζεη ην δεηνύκελν. 

Έπεηηα ηνλ ξώηεζε γηα λα δεη αλ έρεη θαηαιάβεη θαη εθείλνο δελ ηεο απάληεζε νπόηε 

επαλέιαβε ηελ εξώηεζε κέρξη λα αληαπνθξηζεί επηηπρώο. ηε ζπλεδξία κε ην ξνκπόη 

ζην ζθέινο πνπ έπξεπε λα πεη πνηνο δηάινγνο είλαη ζσζηόο θαη όηαλ ηνπ είπε λα πάξεη 

ηα θνπθιάθηα θαη λα θάλεη έλα δηάινγν δελ έθαλε θάπνηα θίλεζε νπόηε επαλαιάκβαλε 

κέρξη λα ηελ αθνύζεη. 

Ο καζεηήο δελ παξνπζίαζε έληνλε θηλεηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ λα 

δπζθνιέςεη ηε δηεμαγσγή ηεο δξαζηεξηόηεηαο ζε θακία από ηηο δύν ζπλεδξίεο κε 

εμαίξεζε κία θνξά ζηε ζπλεδξία κε ηελ εθπαηδεπηηθό όπνπ έπηαζε έλα παηρλίδη πνπ 

ήηαλ δίπια ηνπ θαη απνκαθξύλζεθε γηα λα παίμεη. Δθηεινύζε ηηο νδεγίεο θαη ησλ δύν 

ρσξίο ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο, αιιά ε ζπλεδξία κε ηε Μαξγαξίηα ήηαλ πην επράξηζηε 

θαη ηνλ θξαηνύζε πην ζπγθεληξσκέλν, ελώ ρξεηάδνληαλ ιηγόηεξεο επαλαιήςεηο γηα 

ηελ εθηέιεζε ησλ κεξώλ ηεο δξαζηεξηόηεηαο. 

Πίλαθαο 33: Φύιιν θαηαγξαθήο ηεο ζπρλόηεηαο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ Μαζεηή 4 

4
ε
 δξαζηεξηόηεηα 

πκπεξηθνξά  Δθπαηδεπηηθόο  Ρνκπόη 

Πνηόηεηα αιιειεπίδξαζεο 

Βιεκκαηηθή επαθή 5 θνξέο 7 θνξέο 

Δγγύηεηα  2 θνξέο 4 θνξέο 

Λεθηηθή αιιειεπίδξαζε 4 θνξέο 9 θνξέο 

Αθνζίσζε ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

Γπζθνιεύεηαη λα πξνζέμεη όηαλ ηνπ κηιάλε 4 θνξέο 2 θνξέο 

εθώλεηαη απζαίξεηα από ηε ζέζε ηνπ  1 θνξά Κακία θνξά 

Αδπλαηεί λα αθνινπζήζεη ή λα εθηειέζεη ηηο νδεγίεο  Κακία Κακία 
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4.2. Αλάιπζε δεδνκέλσλ 

ηελ αλσηέξσ ελόηεηα παξαηέζεθαλ νη αλαιπηηθέο παξαηεξήζεηο πνπ 

ζπιιέρζεθαλ από ηνλ θάζε καζεηή κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξώζεθαλ από 

ηα θύιια θαηαγξαθήο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο ζπρλόηεηαο ηεο εκθάληζεο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ζπκπεξηθνξώλ ησλ καζεηώλ. ε απηό ην ζθέινο αθνινπζεί ε ζεκαηηθή 

αλάιπζε θαηά άμνλεο ελδηαθέξνληνο κε βάζε ηηο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο. 

Ξεθηλώληαο κε ηελ πξώηε εξεπλεηηθή ππόζεζε πνπ ππέζεηε ηελ ύπαξμε δηαθνξάο 

αλάκεζα ζηελ παξέκβαζε ε νπνία δηελεξγείηαη από ηελ εθπαηδεπηηθό θαη εθείλεο πνπ 

κεζνδεύεηαη κέζσ ηνπ ξνκπνηηθνύ ζπλεξγάηε σο πξνο ηελ πνηόηεηα ηεο 

αιιειεπίδξαζεο (βιεκκαηηθή επαθή, εγγύηεηα, ιεθηηθή αιιειεπίδξαζε), θάλεθε λα 

επηβεβαηώλεηαη ζηηο ζπλεδξίεο θαη ησλ ηεζζάξσλ καζεηώλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη καζεηέο όηαλ βξίζθνληαλ κε ην ξνκπόη εκθάληζαλ 

ζπκπεξηθνξέο θνηηάγκαηνο νη νπνίεο ππεξηεξνύζαλ αξηζκεηηθά θαη εκθαλίδνληαλ ζε 

πεξηζζόηεξα ζθέιε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Ο Μαζεηήο 1 ζηελ πξώηε 

δξαζηεξηόηεηα θνίηαδε γηα παξάδεηγκα ηελ εθπαηδεπηηθό κόλν ζην ζθέινο πνπ ηνπ ην 

δεηνύζε, ελώ ην ξνκπόη πέξα από ην ζπγθεθξηκέλν ζθέινο θαη ζε άιια ζεκεία ζηε 

δξαζηεξηόηεηα. ηε δεύηεξε δξαζηεξηόηεηα εκθάληζε ζπκπεξηθνξέο θνηηάγκαηνο πξνο 

ηελ εθπαηδεπηηθό ζηελ αξρή πνπ κεηέπεηηα δελ μαλαπαξαηεξήζεθαλ ελ αληηζέζεη κε ην 

ξνκπόη. ηελ ηξίηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ ίδηνπ καζεηή ε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά 

θπκάλζεθε ζε ηδηαίηεξα ρακειά επίπεδα αιιά θαη πάιη ζηε ζπλεδξία κε ην ξνκπόη 

εκθάληζε δηπιάζηεο ζπκπεξηθνξέο θνηηάγκαηνο θηάλνληαο ζηελ ηέηαξηε δξαζηεξηόηεηα 

όπνπ νη θνξέο πνπ θνίηαμε ην ξνκπόη ήηαλ θαηαλεκεκέλεο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο, ελώ κε ηελ εθπαηδεπηηθό ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζθέινο όπνπ έπξεπε λα 

βάιεη ηηο θάξηεο ζηε ζσζηή ζεηξά.  

Καη κε ην Μαζεηή 2 ηα απνηειέζκαηα ήηαλ παξόκνηα, κε ηε βιεκκαηηθή επαθή 

λα ζηέθεη ζε πςειόηεξα επίπεδα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηώλ κε ην ξνκπόη θαη λα 

εθηείλεηαη ζε πεξηζζόηεξα ζθέιε κέζα ζηε δξαζηεξηόηεηα. Κιηκαθνύκελα ε 

ζπκπεξηθνξά απηή θαηέιεμε λα εθδειώλεηαη δηπιάζηεο θνξέο ζηε ζπλεδξία κε ην 

ξνκπόη απ’ όηη κε ηελ εθπαηδεπηηθό. Πεξλώληαο ζηνλ Μαζεηή 3 έγηλε θαλεξό όηη 

επέδεημε ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά θαη κε ηα δύν εξεπλεηηθά ππνθείκελα αιιά ζε 

κεγαιύηεξν βαζκό ζηε ζπλεδξία κε ην ξνκπόη κε ην πςειόηεξν πνζνζηό λα 

ζεκεηώλεηαη ζηελ ηξίηε δξαζηεξηόηεηα όπνπ παξαηεξήζεθε 8 θνξέο ζηε ζπλεδξία κε 

ην ξνκπόη ζε δηάθνξα ζθέιε ηεο δξαζηεξηόηεηαο, ελώ κε ηελ εθπαηδεπηηθό 2 θνξέο ζην 

ζθέινο πνπ ηνπ έδηλε νδεγίεο γηα λα βξεη ηηο θξπκκέλεο θάξηεο. ηνλ Μαζεηή 4 ελώ ην 

ε βιεκκαηηθή επαθή κε ην ξνκπόη ζην ζύλνιό ηεο ήηαλ πςειόηεξε, εκθάληζε άλνδν 
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ζηελ 3
ε
 δξαζηεξηόηεηα όπνπ εκθαλίζηεθε 10 θνξέο θαη θακπή ζηελ ηειεπηαία, κε ην 

ξνκπόη παξά ηαύηα λα παίξλεη ην πξνβάδηζκα.  

Καη ε εγγύηεηα παξνπζίαζε ππεξνρή ζηηο ζπλεδξίεο κε ην ξνκπόη. Ο Μαζεηήο 

1 ζπλήζηδε λα θξαηάεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηελ εθπαηδεπηηθό ελώ πξνο ην ηέινο 

εκθάληζε θάπνηεο ζπκπεξηθνξέο πξνζέγγηζεο. Με ην ξνκπόη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ήηαλ 

δηαθνξεηηθή. Από ηελ πξώηε δξαζηεξηόηεηα θηόιαο ην πιεζίαζε θαη ην πεξηεξγαδόηαλ 

νπηηθά, ελώ κεηέπεηηα ζην παηρλίδη πιεζίαζε πνιύ θνληά ζην πξόζσπό ηνπ. ηελ 

δεύηεξε δξαζηεξηόηεηα ε ζπκπεξηθνξά κε ηελ εθπαηδεπηηθό δελ άιιαμε αιιά ζπλέρηδε 

λα πξνζεγγίδεη ην ξνκπόη. ηελ ηξίηε δξαζηεξηόηεηα παξαηεξήζεθε πάιη λα ηξέρεη 

πξνο ην κέξνο ηνπ ξνκπόη θαη λα ζηέθεηαη πνιιέο θνξέο κπξνζηά από ην πξόζσπό ηνπ. 

ηελ ηέηαξηε δξαζηεξηόηεηα ζε ζρέζε κε ηελ εθπαηδεπηηθό πνπ θξαηνύζε κία 

απόζηαζε κε ηε Μαξγαξίηα εξρόηαλ ζπγθξηηηθά πην θνληά. Ο Μαζεηήο 2 παξόιν πνπ 

δελ άγγημε ην ξνκπόη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ παξεκβάζεσλ θάλεθε λα κέλεη πεξηζζόηεξε 

ώξα δίπια ζην ξνκπόη παξά ζηελ εθπαηδεπηηθό θάλνληαο θηλήζεηο πξνζέγγηζεο νη 

νπνίεο δελ παξαηεξήζεθαλ κε ηελ εθπαηδεπηηθό. Ζ ζπκπεξηθνξά απηή δηαηεξήζεθε ζε 

ρακειά επίπεδα κέρξη ηελ ηξίηε δξαζηεξηόηεηα όπνπ άξρηζε λα πιεζηάδεη πξόζσπό ηεο 

Μαξγαξίηαο είηε γηα λα ηεο δείμεη θάξηεο ή εθθξάζεηο θαη δηαηεξήζεθε ζηα ίδηα 

επίπεδα θαη ζηελ επόκελε δξαζηεξηόηεηα όπνπ πιεζίαζε θαη ηα δύν ππνθείκελα αιιά 

πεξηζζόηεξεο θνξέο ην ξνκπόη.  

ην Μαζεηή 3 παξαηεξήζεθε από ηελ αξρή πξνζέγγηζε πξνο ην ξνκπόη ε νπνία 

έγηλε θαλεξή θαζώο ν καζεηήο ην πιεζίαδε ζε δηάθνξα ζθέιε, βάδνληαο μπιάθηα 

κπξνζηά ζην πξόζσπό ηνπ θαη δείρλνληάο ηνπ θάξηεο θαη ζηελ ηέηαξηε δξαζηεξηόηεηα 

γηα λα ηνλ ραηξεηήζεη. Με ηελ εθπαηδεπηηθό δηαηεξνύζε ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ηελ 

ίδηα απόζηαζε θαη δελ πιεζίαδε ηόζν θνληά όζν ζην πξόζσπν ηεο Μαξγαξίηαο. ην 

Μαζεηή 4 παξνπζηάζηεθαλ ζπκπεξηθνξέο πξνζέγγηζεο απέλαληη θαη ζηα δύν 

εξεπλεηηθά ππνθείκελα κε ην ξνκπόη θαη πάιη λα πξνηάζζεηαη. ηε δεύηεξε 

δξαζηεξηόηεηα ε πξνζέγγηζε ηνπ καζεηή ήηαλ πην έληνλε απέλαληη ζην ξνκπόη θαζώο 

ην πιεζίαζε ζε δηάθνξα ζθέιε γηα λα ηνπ δηαβάζεη ηηο θάξηεο ή λα ηνπ απαληήζεη ζε 

θάηη. ηε ζπλεδξία κε ηελ εθπαηδεπηηθό θαηά ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο δηαδηθαζίαο 

«ςώληα ζην ζνύπεξ κάξθεη» πιεζίαζε ζε κηθξόηεξε απόζηαζε από εθείλε πνπ 

δηαηεξνύζε θαζόιε ηε δηάξθεηα ηεο ππόινηπεο δξαζηεξηόηεηαο θαη δηαδξακάηηζε ηε 

δηαδηθαζία. ηελ ηξίηε δξαζηεξηόηεηα νη ζπκπεξηθνξέο πξνζέγγηζεο ήηαλ ειάρηζηεο 

αιιά ιίγν πεξηζζόηεξεο ζηε ζπλεδξία κε ην ξνκπόη πξάγκα πνπ ζπλερίζηεθε θαη ζηελ 

ηέηαξηε όπνπ ε πξνζέγγηζε εκθαλίζηεθε ηέζζεξηο (4) θνξέο ζηε ζπλεδξία κε ην 

ξνκπόη, έλαληη ησλ δύν (2) κε ηελ εθπαηδεπηηθό.  
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Σέινο, ε ιεθηηθή επίδξαζε ζην ζύλνιό ηεο ήηαλ θαιύηεξε κε ην ξνκπόη. 

Αλαθνξηθά κε ην Μαζεηή 1, ελώ ζηελ πξώηε δξαζηεξηόηεηα παξνπζίαζε ηε 

ζπκπεξηθνξά θαη ζηηο δύν ζπλεδξίεο, αιιά πεξηζζόηεξεο θνξέο ζηε ζπλεδξία κε ην 

ξνκπόη, ζηε δεύηεξε παξνπζηάζηεθε θακπή θαζώο δελ εκθαλίζηεθε θακία θνξά ζηε 

ζπλεδξία κε ηελ εθπαηδεπηηθό, όκσο έγηλε εκθαλήο κία θνξά κε ην ξνκπόη ζηελ αξρή 

ηεο δξαζηεξηόηεηαο όπνπ θαη ην ξώηεζε «Πνπ είζαη εζύ;». Ζ ηξίηε δξαζηεξηόηεηα 

θπκάλζεθε ζηα ίδηα πιαίζηα δείρλνληαο αξρηθά ελζνπζηαζκό κε ηελ εθπαηδεπηηθό, 

κηιώληαο ηεο κπαίλνληαο ζηελ αίζνπζα, αιιά ρσξίο λα εκθαλίδεη παξόκνηεο 

ζπκπεξηθνξέο κεηέπεηηα, νη νπνίεο παξνπζηάζηεθαλ ιίγεο αθόκε θνξέο ζηε ζπλεδξία 

κε ην ξνκπόη. Φηάλνληαο ζηελ ηέηαξηε δξαζηεξηόηεηα ε παξνύζα ζπκπεξηθνξά 

παξέκεηλε ζε ρακειά επίπεδα ζηηο δύν ζπλεδξίεο. Ο Μαζεηήο 2 παξνπζίαζε θαιύηεξε 

επίδνζε ζηε ζπγθεθξηκέλε δεμηόηεηα θαζώο απεύζπλε απζόξκεηα ην ιόγν 

πεξηζζόηεξεο θνξέο πξνο ην ξνκπόη ζηελ πξώηε δξαζηεξηόηεηα, ε νπνία δηαηεξήζεθε 

ζε ρακειά επίπεδα ζηηο επόκελεο δύν ζπλεδξίεο κε ην ξνκπόη λα έπεηαη κία ή δύν 

κνλάδεο. Σν γεγνλόο απηό άιιαμε ζηελ ηέηαξηε δξαζηεξηόηεηα κε ηε ιεθηηθή 

αιιειεπίδξαζε λα παξνπζηάδεηαη δηπιάζηεο θνξέο ζηε ζπλεδξία κε ην ξνκπόη.  

ην Μαζεηή 3 ε ιεθηηθή αιιειεπίδξαζε θαη ζηηο ηέζζεξηο δξαζηεξηόηεηεο 

δηαηεξήζεθε ζε πνιύ ρακειά επίπεδα θαη κε ηα δύν εξεπλεηηθά ππνθείκελα, κε 

θαηαδεηθλύνληαο ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε δεμηόηεηα. Παξόια 

απηά αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη ζην ζύλνιό ηεο ε απζόξκεηε εθθνξά ηνπ ιόγνπ ήηαλ 

πςειόηεξε ζηε ζπλεδξία κε ην ξνκπόη. ην Μαζεηή 4 ε ζπκπεξηθνξά μεθίλεζε 

παξακέλνληαο ζε ρακειά επίπεδα εκθαληδόκελε θαη ζηηο δύν ζπλεδξίεο κε ηε δηαθνξά 

λα γίλεηαη αηζζεηή ζηελ ηειεπηαία όπνπ ε ιεθηηθή αιιειεπίδξαζε ήηαλ δηπιάζηα ζηελ 

αιιειεπίδξαζε κε ην ξνκπόη θπξίσο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζθέινο πνπ έπξεπε λα 

απνθαλζεί γηα ην ζσζηό δηάινγν. Δθεί ηνπ κηινύζε ιέγνληάο ηνπ ηελ πξάμε πνπ θάλεη 

θάζε θνξά (π.ρ. έιεγε «ηε βάδσ αλάπνδα» θαζώο γύξηδε ηελ θάξηα αλάπνδα). Οη 

αλσηέξσ παξαηεξήζεηο θαηαδεηθλύνπλ πσο ελώ ε δεμηόηεηα απηή δελ παξνπζηάζηεθε 

ζε πςειά επίπεδα ζην πιήζνο ησλ ζπλεδξηώλ αληηθαηνπηξίδνληαο ην έιιεηκκα ησλ 

παηδηώλ λα μεθηλήζνπλ κία αιιειεπηδξαζηηθή δηαδηθαζία, εληνύηνηο νη ζπλεδξίεο κε ην 

ξνκπόη θαηάθεξαλ λα εληζρύζνπλ πεξηζζόηεξν ηε ζπγθεθξηκέλε δεμηόηεηα.  

Πεξλώληαο ζηε δεύηεξε εξεπλεηηθή ππόζεζε αλακελόηαλ λα βξεζεί δηαθνξά 

αλάκεζα ζηελ παξέκβαζε πνπ δηελεξγείηαη από ηελ εθπαηδεπηηθό θαη εθείλεο πνπ 

κεζνδεύεηαη κέζσ ηνπ ξνκπνηηθνύ ζπλεξγάηε σο πξνο αθνζίσζε ησλ καζεηώλ ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία (θαηά πόζν δειαδή πξνζέρνπλ όηαλ ηνπο κηιάλε, αθνινπζνύλ 

ηηο νδεγίεο πνπ ηνπο δίλνληαη θαη ζεθώλνληαη απζαίξεηα από ηε ζέζε ηνπο). 
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Ξεθηλώληαο κε ην Μαζεηή 1 έγηλε θαλεξό από ηελ πξώηε θηόιαο δξαζηεξηόηεηα πσο 

αληηκεηώπηδε πεξηζζόηεξεο δπζθνιίεο κε ηελ εθπαηδεπηηθό ζην λα πξνζέρεη όηαλ ηνπ 

κηιάεη, νη νπνίεο ήηαλ θαηαλεκεκέλεο ζε όιε ηε δηαδηθαζία, ελώ κε ην ξνκπόη ζην 

ηέινο ηεο δξαζηεξηόηεηαο πνπ ελδέρεηαη λα αληηθαηνπηξίδνπλ θνύξαζε. ηε δεύηεξε 

δξαζηεξηόηεηα εκθάληζε δπζθνιία λα πξνζέμεη ηα ιεγόκελα θαη ησλ δύν αιιά ζηε 

ζπλεδξία κε ην ξνκπόη ζε κηθξόηεξν βαζκό, γεγνλόο πνπ ζπλερίζηεθε θαη ζηε ηξίηε 

δξαζηεξηόηεηα πνπ απνζπόηαλ πην εύθνια ζηε ζπλεδξία κε ηελ εθπαηδεπηηθό θάλνληάο 

ηελ λα επαλαιακβάλεη ηηο νδεγίεο. Χο πξνο ηελ πξνζνρή πνπ έδηλε ζε θαζέλα από ηα 

δύν εξεπλεηηθά ππνθείκελα ζηελ ηέηαξηε δξαζηεξηόηεηα θαη πάιη δελ παξαηεξήζεθαλ 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο δείρλνληαο ζπγθξηηηθά πεξηζζόηεξε πξνζνρή ζην ξνκπόη. 

 Οη δύν δηαθνξεηηθέο παξεκβάζεηο κε ην Μαζεηή 2 δελ θαηέδεημαλ νπζηώδεηο 

δηαθνξέο σο πξνο ηελ αδπλακία λα πξνζέμεη ηα ιεγόκελα ησλ δύν ππνθεηκέλσλ πνπ 

δηελεξγνύζαλ θάζε θνξά ηηο ζπλεδξίεο, θαζώο ζηελ πξώηε θαη ζηε δεύηεξε 

δξαζηεξηόηεηα ε δηαθνξά ηνπο ήηαλ ακειεηέα. ηελ ηξίηε ππήξμε κηα αύμεζε ζηελ 

αδπλακία λα πξνζέμεη ηελ εθπαηδεπηηθό ζε δηάθνξα ζθέιε, αιιά ε θαηάζηαζε 

επαλήιζε ζηα ρακειά ηεο επίπεδα ζηελ ηέηαξηε δξαζηεξηόηεηα. Παξά ηα ρακειά ηεο 

επίπεδα, όκσο, ζην ζύλνιό ηεο εκθαλίζηεθαλ πεξηζζόηεξεο δπζθνιίεο ζηε ζπλεδξία κε 

ηελ εθπαηδεπηηθό. ηνλ Μαζεηή 3 ε πξώηε δξαζηεξηόηεηα μεθίλεζε κε ηδηαίηεξε 

δπζθνιία λα πξνζέμεη ηα ιεγόκελα ηεο εθπαηδεπηηθνύ, αιιά κεηά ην ηνπίν άιιαμε κε 

θαηαδεηθλύνληαο ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δύν παξεκβάζεηο. Παξόια απηά 

θαη πάιη έδεηρλε ιίγε πεξηζζόηεξε πξνζνρή ζην ξνκπόη. Ζ ζπκπεξηθνξά απηή 

παξαηεξήζεθε θαη ζην Μαζεηή 4, ν νπνίνο απνζπόηαλ επθνιόηεξα ζηε ζπλεδξία κε 

ηελ εθπαηδεπηηθό, ρσξίο απηό λα ζεκαίλεη όηη κε ην ξνκπόη δελ εκθάληζε παξόκνηεο 

ζπκπεξηθνξέο.  

Η απζαίξεηε έγεξζε ζε ζεκείν πνπ λα παξαθσιύεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

ήηαλ πην έληνλε ζην Μαζεηή 1 θαη 3. ηνπο άιινπο δύν εκθαλίζηεθε, αιιά όρη ζε 

κεγάιν βαζκό. ην Μαζεηή 1 ζηελ πξώηε δξαζηεξηόηεηα ε ζπκπεξηγνξά απηή ήηαλ 

πην έληνλε ζηε ζπλεδξία κε ηελ εθπαηδεπηηθό, ελώ ζηε δεύηεξε εκθάληζε θακπή 

δηαηεξνύκελε ζε ρακειά επίπεδα. ηελ ηξίηε απμήζεθε θαη πάιη, εκθαληδόκελε θαη 

ζηηο δύν ζπλεδξίεο ζε κεγαιύηεξν βαζκό θαη θαηαλεκεκέλε θαζόιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο ζηε ζπλεδξία κε ηελ εθπαηδεπηηθό, ελώ κε ην ξνκπόη ζηε κέζε θαη ζην 

ηέινο ηεο δξαζηεξηόηεηαο. Ζ ηέηαξηε δξαζηεξηόηεηα δελ θαηέδεημε ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο θαζώο ηα απνηειέζκαηα θπκάλζεθαλ ζηα ίδηα επίπεδα. ην Μαζεηή 2 ε 

ζπκπεξηθνξά απηή δηαηεξήζεθε ζε ρακειά επίπεδα ζε όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο. Παξά 

ην κηθξό ηεο αξηζκό ζπγθξηηηθά εκθάληζε ππεξνρή ζηηο ζπλεδξίεο κε ηελ εθπαηδεπηηθό, 
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ρσξίο όκσο λα θαηαδεηθλύεη θάπνηα αμηνζεκείσηε δηαθνξά. ην Μαζεηή 3 ε 

ζπκπεξηθνξά ήηαλ πην έληνλε θαη παξνπζηάζηεθε θαη ζηηο ζπλεδξίεο κε ην ξνκπόη θαη 

κε ηελ εθπαηδεπηηθό. Δληνύηνηο ζηε δεύηεξε πεξίπησζε ην ζύλνιν ησλ ζπκπεξηθνξώλ 

εκθάληζε αξηζκεηηθή ππεξνρή θαηαιακβάλνληαο παξάιιεια πεξηζζόηεξε έθηαζε. ην 

Μαζεηή 4 όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ε ζπκπεξηθνξά δελ ήηαλ έληνλε θαη δελ 

θαηαδείθλπε ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δύν παξεκβάζεηο αιιά πάιη 

ζπγθξηηηθά ππεξηεξνύζε ζηηο ζπλεδξίεο κε ηελ εθπαηδεπηηθό. 

Δμεηάδνληαο ην θαηά πόζν αθνινπζεί ηηο νδεγίεο πνπ ηνπ δίλνληαη θάλεθε όηη 

ε αλππαθνή ζηηο νδεγίεο ήηαλ κεγαιύηεξε ζε γεληθέο γξακκέο κε ηελ εθπαηδεπηηθό. 

Απηό θάλεθε θαη ζηελ πξώηε αιιά θαη ζηελ δεύηεξε δξαζηεξηόηεηα ηνπ Μαζεηή 1 

όπνπ ε αδπλακία λα αθνινπζεί ηηο νδεγίεο πνπ ηνπ δίλνληαλ ήηαλ παξνύζα ζηε 

ζπλεδξία κε ηελ εθπαηδεπηηθό ζηελ αξρή θαη ζηε κέζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο, ελώ κε ην 

ξνκπόη κόλν ζηελ αξρή. ηελ 3
ε
 δξαζηεξηόηεηα ε παξαηήξεζε έδεημε πσο εθηεινύζε 

επθνιόηεξα ηηο νδεγίεο εθθεξόκελεο από ην ξνκπόη παξά από ηελ εθπαηδεπηηθό αιιά 

παξόια απηά θαη ζηηο δύν ρξεηάζηεθε ε επαλάιεςε νξηζκέλσλ νδεγηώλ ώζηε λα γίλνπλ 

αληηιεπηέο. Σέινο, ζηελ 4
ε
 δξαζηεξηόηεηα θάλεθε όηη ηα απνηειέζκαηα θπκαίλνληαλ 

ζηα ίδηα επίπεδα κε δηαθνξά κίαο κνλάδαο ζηε ζπλεδξία κε ην ξνκπόη. Ο Μαζεηήο 2 

παξαθνινπζνύζε απξόζθνπηα ηηο νδεγίεο ζηηο πεξηζζόηεξεο δξαζηεξηόηεηεο κε ηε 

δηαθνξά όηη όηαλ ήηαλ κε ην ξνκπόη ρξεηάδνληαλ ιηγόηεξεο επαλαιήςεηο ηεο πξνο 

εθηέιεζε νδεγίαο.  

Ο Μαζεηήο 3 αληηκεηώπηδε επίζεο πεξηζζόηεξε δπζθνιία ζηελ εθηέιεζε ησλ 

νδεγηώλ από ηελ εθπαηδεπηηθό απ’ όηη κε ην ξνκπόη νη νπνίεο ζηελ πξώηε 

δξαζηεξηόηεηα ήηαλ θαηαλεκεκέλεο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο, ελώ κε ην 

ξνκπόη ζε ζπγθεθξηκέλα ζθέιε πνπ κπνξεί λα θαλεξώλεη ηε δπζθνιία λα θαηαλνήζεη 

ην εθάζηνηε δεηνύκελν. ηε δεύηεξε δξαζηεξηόηεηα όζνλ αθνξά ηελ επίηεπμε ηεο 

νδεγίαο ηνπ δεημίκαηνο απηή εθηειέζηεθε θαη ζηηο δύν ζπλεδξίεο. Μνιαηαύηα, ζην 

ζύλνιν ηεο δξαζηεξηόηεηαο ρξεηαδόηαλ ιηγόηεξε αλακνλή θαη ιηγόηεξεο επαλαιήςεηο 

γηα ηελ εθηέιεζε ησλ νδεγηώλ ζηελ πξώηε πεξίπησζε. Ζ ηξίηε δξαζηεξηόηεηα έδεημε 

πσο εθηεινύζε επθνιόηεξα ηηο νδεγίεο εθθεξόκελεο από ηελ Μαξγαξίηα παξά από ηε 

ηελ εθπαηδεπηηθό. Παξόια απηά θαη ζηηο δύν ρξεηάζηεθε ε επαλάιεςε νξηζκέλσλ 

νδεγηώλ ώζηε λα γίλνπλ αληηιεπηέο. Σέινο, ζηελ ηέηαξηε δξαζηεξηόηεηα θάλεθε όηη ηα 

απνηειέζκαηα θπκαίλνληαλ ζηα ίδηα επίπεδα κε δηαθνξά κίαο κνλάδαο ζηε ζπλεδξία κε 

ην ξνκπόη. ηηο ζπλεδξίεο ηνπ Μαζεηή 4 δελ εκθαλίζηεθαλ ηδηαίηεξεο δηαθνξέο σο 

πξνο ηελ αθνινπζία ησλ νδεγηώλ. Δληνύηνηο, θάλεθε όηη εθηεινύζε ηηο νδεγίεο 
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εθθεξόκελεο από ηε Μαξγαξίηα κε πεξηζζόηεξν ελδηαθέξνλ θαη κε ιηγόηεξεο 

επαλαιήςεηο. 

Σέινο, κε βάζε ηελ ηξίηε εξεπλεηηθή ππόζεζε αλακελόηαλ από ηα παηδηά κε 

απηηζκό λα έρνπλ ηελ ίδηα επίδνζε σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ γλσζηηθώλ ζηόρσλ κεηά 

ην πέξαο ηεο εθάζηνηε ζπλεδξίαο ηόζν από ηελ εθπαηδεπηηθό, όζν θαη από ην 

ξνκπνηηθό ζπλεξγάηε. Απηό πνπ παξαηεξήζεθε είλαη όηη ζην ηέινο ησλ ζπλεδξηώλ 

θαηάθεξλαλ λα επηηύρνπλ ζε γεληθέο γξακκέο ηνπο επηδησθόκελνπο γλσζηηθνύο ζηόρνπο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη κε ηα δύν εξεπλεηηθά ππνθείκελα, ρσξίο λα ζεκαίλεη όηη απηό 

γηλόηαλ αβίαζηα. Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζηα δύν ππνθείκελα έγθεηηαη όηη ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ ξνκπόη ρξεηαδόηαλ ιηγόηεξε πξνζπάζεηα γηα λα εκπιαθεί ν καζεηήο ζηε 

δξαζηεξηόηεηα θαη λα κείλεη ζπγθεληξσκέλνο ώζηε λα πεηύρεη ηνπο εθάζηνηε ζηόρνπο. 

Δπεηδή ην ξνκπόη θαηάθεξλε λα καγλεηίζεη γηα πεξηζζόηεξε ώξα ην παηδί ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία δελ απνζπόηαλ ηόζν εύθνια θαη επηηύγραλε γξεγνξόηεξα ηνπο 

ζηόρνπο. Σέινο, ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ηα παηδηά έδεημαλ ελζνπζηαζκό απέλαληη ζην 

ξνκπόη όηαλ ηνπο δεηνύζε λα ηνπ πνπλ ή λα ηνπ δείμνπλ θάηη εθηειώληαο ην άκεζα, 

ζπκπεξηθνξά πνπ δελ παξνπζηάζηεθε έληνλα κε ηελ εθπαηδεπηηθό ε νπνία ήηαλ πηζαλό 

λα δεηήζεη θάηη επαλεηιεκκέλα έσο όηνπ απηό πξαγκαηνπνηεζεί.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

ΤΜΠΔΡΜΑΣΑ 

5.1. ρνιηαζκόο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο 

Δίλαη γλσζηό όηη ν απηηζκόο απνηειεί κία δηα βίνπ δηαηαξαρή ε νπνία 

ραξαθηεξίδεηαη από πνηθηινκνξθία, θαζώο θάζε παηδί κε απηηζκό ελδέρεηαη λα έρεη 

πνιύ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπκπεξηθνξά από έλα άιιν, δεδνκέλνπ όηη 

γίλεηαη ιόγνο γηα έλα ζπλερέο όπνπ ηα ζπκπηώκαηα ηνπ ελόο άθξνπ δηαθέξνπλ άξδελ 

από εθείλα ηνπ άιινπ. Παξά ηελ αλνκνηνγέλεηα ησλ καζεηώλ κε απηηζκό έθπιεμε 

πξνθαιεί ε απαξάθιεηε κεηνλεμία ηνπο σο πξνο ηηο θνηλσληθέο θαη επηθνηλσληαθέο ηνπο 

δεμηόηεηεο, ηα επαλαιακβαλόκελα θαη κνλόηνλα ελδηαθέξνληα (Wing, 2000). 

Διιείκκαηα ζε απηνύο ηνπο ηνκείο γίλνληαη θαλεξά ζηα παηδηά κε απηηζκό κε 

ζπκπεξηθνξέο νη νπνίεο θαηαδεηθλύνπλ δπζθνιίεο ζην λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά 

ηνπο θαη θαηαλνήζνπλ εθείλα ησλ άιισλ (Baron-Cohen et al, 2013), ηελ αδπλακία λα 

εκπιαθνύλ ζε απζόξκεην παηρλίδη κε άιια άηνκα, κεησκέλε επίδεημε βιεκκαηηθήο 

επαθήο θαη θνηλήο εζηίαζεο ηεο πξνζνρήο (Jones & Klin 2013). Δπηπξόζζεηα, 

παξνπζηάδνπλ δπζθνιία ζηελ επηθνηλσλία ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξήζεο ηεο 

γιώζζαο θαη ηεο θπζηθήο επαθήο (Φξαλζίο, 2007). 

Σα παηδηά κε απηηζκό πζηεξνύλ ζε απηέο ηηο πεξηνρέο θαη ηα ειιείκκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ απνηεινύλ εκπόδηα γηα ηε κεηέπεηηα δσή ηνπο. Απηό ζπκβαίλεη δηόηη 

αληηιακβάλνληαη θαη λνεκαηνδνηνύλ ηα γεγνλόηα γύξσ ηνπο κε έλαλ δηαθνξεηηθό 

ηξόπν. Λακβάλνληαο σο δεδνκέλν όηη ηα παηδηά κε απηηζκό αδπλαηνύλ λα δνπλ ηνλ 

θόζκν όπσο ηνλ αληηιακβάλνληαη νη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη θαη δεδνκέλνπ όηη ε 

έξεπλα έρεη εηζρσξήζεη ζε ηέηνην βάζνο ώζηε ηνπιάρηζηνλ λα είλαη ζε ζέζε λα θσηίζεη 

ηα ζθνηεηλά ζεκεία ηνπ παξειζόληνο σο πξνο ηνλ ηξόπν ζθέςεο θαη αληίιεςεο απηώλ 

ησλ παηδηώλ, είλαη αλαγθαίν κέζα από δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο λα γίλνπλ πξνζπάζεηεο 

πξνζέγγηζεο απηνύ ηνπ θόζκνπ κε ηελ αληίζηνηρε πξναγσγή ησλ ζεκείσλ ζηα νπνία 

πζηεξνύλ. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έδεημε όηη ε πνηόηεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο ζηα παηδηά 

κε απηηζκό αλέξρεηαη ζε θαιύηεξα επίπεδα όηαλ απηά αιιειεπηδξνύλ κε έλα ξνκπόη. 

Με ηνλ όξν πνηόηεηα αιιειεπίδξαζεο ελλνείηαη ε βιεκκαηηθή επαθή, ε εγγύηεηα θαη ε 

ιεθηηθή αιιειεπίδξαζε πνπ παξνπζηάδνπλ απζόξκεηα ηα παηδηά θαηά ηε ζπλδηαιιαγή, 

είηε κε ηνλ αλζξώπηλν, είηε κε ην ξνκπνηηθό ζπλεξγάηε. πγθεθξηκέλα, δηαθάλεθαλ 

ηδηαίηεξα πςειά επίπεδα βιεκκαηηθήο επαθήο ζηηο ζπλεδξίεο κε ην ξνκπόη ηα νπνία δελ 
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εκθαλίζηεθαλ ζε ηέηνην βαζκό ζηηο ζπλεδξίεο κε ηελ εθπαηδεπηηθό. Σα απνηειέζκαηα 

απηά ζπκθσλνύλ κε πνξίζκαηα άιισλ εξεπλώλ νη νπνίεο θαηέδεημαλ όηη ηα παηδηά κε 

απηηζκό εκθαλίδνπλ απμεκέλα επίπεδα βιεκκαηηθήο επαθήο όηαλ αιιειεπηδξνύλ κε 

έλα ξνκπόη. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ έξεπλα ησλ Tapus et al. (2012) θάλεθε όηη ηα παηδηά 

κε απηηζκό εκθάληζαλ πςειόηεξα επίπεδα βιεκκαηηθήο επαθήο κε ην ξνκπόη ζε 

ζύγθξηζε κε ηε ζπλδηαιιαγή κε ηνλ αλζξώπηλν ζπλεξγάηε. Σα απνηειέζκαηα απηά 

επηβεβαηώλνπλ ηελ εηπσκέλε ζεσξία πνπ αλαθέξεηαη ζηηο δπζθνιίεο ησλ παηδηώλ κε 

απηηζκό ζηελ εζηίαζε ηεο πξνζνρήο ζην ππνθείκελν πνπ κηιά, ε νπνία έρεη σο 

ζπλέπεηα ηε κεηέπεηηα ειιεηκκαηηθή θνηλσληθή ζπλδηαιιαγή (Mesibov, Adams & 

Klinger, 1997). Γεδνκέλνπ όηη ην ξνκπόη έρεη κνξθή ε νπνία δε κνηάδεη κε ηνλ 

άλζξσπν θαη είλαη απαιιαγκέλε από ηα αλζξώπηλα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζειθύζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηώλ κε απηηζκό θαη λα ηα θάλεη λα ληώζνπλ πην 

γξήγνξα άλεηα (Ricks & Colton, 2010). 

Ζ εγγύηεηα αλ θαη δελ εκθαλίζηεθε ζε πςειά επίπεδα ζε όινπο ηνπο καζεηέο 

ηεο έξεπλαο, ζπγθξηηηθά κε ηνλ αλζξώπηλν εξεπλεηή πνπ εθηεινύζε ηελ έξεπλα θάλεθε 

λα πξνζεγγίδεηαη πεξηζζόηεξν θαηά ηε ζπλδηαιιαγή κε ην ξνκπόη. Άιια παηδηά κεηά 

ηελ πάξνδν ησλ ζπλεδξηώλ θη άιια ακέζσο πξνζέγγηδαλ ην ξνκπόη, ην πεξηεξγάδνληαλ 

θαη ζηαδηαθά κπνξεί θαη λα ην άγγηδαλ. Παξαηεξήζεθε όηη έκελαλ πνιύ πεξηζζόηεξν 

δίπια ζην ξνκπόη παξά ζηνλ άλζξσπν κε ηνλ νπνίν δηαηεξνύζαλ ηελ ίδηα απόζηαζε. 

Σα απνηειέζκαηα απηά επηβεβαηώλνπλ ηα επξήκαηα από άιιεο έξεπλεο νη νπνίεο 

δείρλνπλ όηη ην ξνκπόη θαηαθέξλεη λα εκπιέμεη ην καζεηή ζηε δξαζηεξηόηεηα 

θαηαγξάθνληαο πεξηζζόηεξεο ζπκπεξηθνξέο πξνζέγγηζεο απ’ όηη κε ηνλ άλζξσπν. Γηα 

παξάδεηγκα ζε κία έξεπλα ησλ Dautenhahn θαη Werry (2004) θάλεθε όηη ηα παηδηά κε 

απηηζκό πξνζέγγηδαλ πην πνιύ ην ξνκπόη ζε ζύγθξηζε κε έλα άιιν παηρλίδη. Δπηπιένλ, 

ζε ζπκθσλία κε ηα αλσηέξσ επξήκαηα είλαη θαη ε έξεπλα ησλ Kozima, Nakagawa θαη 

Yasuda (2007), ε νπνία έδεημε όηη παηδηά κηθξήο ειηθίαο κε απηηζκό ζηαδηαθά 

θαηάθεξαλ λα πξνζεγγίζνπλ ην ξνκπόη θαη λα αληαιιάμνπλ εθθξάζεηο ραξάο, πνπ 

απνηππώλνληαλ κε ρακόγειν, ζηνηρείν πνπ ζπλεγνξεί ζην όηη ηα παηδηά κε απηηζκό 

είλαη πην εύθνιν λα πξνζεγγίζνπλ έλα ξνκπόη θαη λα αιιειεπηδξάζνπλ καδί ηνπ.  

ύκθσλα κε ηε ζεσξία ηα παηδηά κε απηηζκό θιείλνληαη ζην δηθό ηνπο θόζκν 

θαη δελ επηδεηνύλ ηελ πξνζέγγηζε άιισλ αηόκσλ. Γελ επηδηώθνπλ λα αξρίζνπλ κία 

θνηλσληθή πεξίζηαζε θαζώο παξνπζηάδνληαη απνζπξκέλα (Wing, 2000). Δδώ θαίλεηαη 

όηη ην ξνκπόη κπνξεί λα ππξνδνηήζεη ζπκπεξηθνξέο πξνζέγγηζεο ζηα παηδηά κε 

απηηζκό. Σα παηδηά απηά ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηε δηαπξνζσπηθή 

αιιειεπίδξαζε θαηαθέξλνπλ λα πιεζηάζνπλ ην ξνκπόη θαη ζηαδηαθά λα θαζηεξώζνπλ 
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κία ζρέζε επηθνηλσλίαο καδί ηνπ. Απηό ζπκβαίλεη δηόηη ην ξνκπόη παξνπζηάδεη 

ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο κε έλαλ απιό ηξόπν πνπ γίλνληαη αληηιεπηέο από απηά 

ρσξίο λα βαξηνύληαη ή λα ππεξθνξηώλνληαη από ηελ έθθξαζή ηνπο (Kozima, Nakagawa 

& Yasuda, 2007). 

Δπηπιένλ, δηαθάλεθε θαη απζόξκεηε εθθνξά ηνπ ιόγνπ ησλ καζεηώλ ε νπνία 

παξά ην γεγνλόο όηη ζε κεξηθέο ζπλεδξίεο δελ παξνπζηάζηεθε θαζόινπ, ιακβάλεηαη 

ππόςε, δηόηη όπσο είλαη γλσζηό ηα παηδηά κε απηηζκό αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξε 

δπζθνιία ζηελ πεγαία έθθξαζε ζπλαηζζεκαηηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη άιισλ εθθξάζεσλ 

(Γθνλέια, 2006). Απηό πνπ παξαηεξήζεθε, δειαδή, είλαη όηη ην ξνκπόη ηνπο θέληξηδε 

ην ελδηαθέξνλ θαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν ηνπ απεύζπλαλ πεξηζζόηεξν ην ιόγν. Απηό δε 

ζεκαίλεη όηη παξόκνηεο ζπκπεξηθνξέο δελ εκθαλίζηεθαλ ζηε ζπλεδξία κε ηελ 

εθπαηδεπηηθό, αιιά ζην ζύλνιό ηνπο ήηαλ ιηγόηεξεο θαη είραλ δηαθνξεηηθή ρξνηά.  

Με απηό ελλνείηαη όηη πνιιέο θνξέο νη καζεηέο απεύζπλαλ ην ιόγν ζηελ 

εθπαηδεπηηθό γηα λα πνπλ θάηη άζρεην όπσο «Θα πάσ γηα ηαηλία», ελώ κε ην ξνκπόη 

ζπλήζσο ζρεηηδόηαλ κε ηε δξαζηεξηόηεηα ή έδεηρλαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γη’ απηό. (π.ρ. 

«μύπλα» όηαλ έθιεηλε ηα κάηηα, «θνηκήζνπ» γηα λα θιείζεη ηα κάηηα, εξσηήζεηο όπσο 

«Σα πήγα θαιά;», «Γηαηί δελ απαληάο» όηαλ θαζπζηεξνύζε λα απαληήζεη ή «Πνηά 

θάξηα λα πάξσ κεηά;»). Σα απνηειέζκαηα απηά ζπκθσλνύλ κε εθείλα άιισλ εξεπλώλ 

νη νπνίεο βξήθαλ πσο ε ιεθηηθή αιιειεπίδξαζε ησλ παηδηώλ κε απηηζκό εκθαλίδεηαη 

είηε ζε κεγαιύηεξε (Kim et al., 2013) είηε ζε κηθξόηεξε ζπρλόηεηα (Pop, Pintea, 

Vanderborght & David, 2014) θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ παηδηώλ κε απηηζκό κε έλα 

ξνκπόη. πγθεθξηκέλα ζηελ έξεπλα ησλ Kim et al. (2013) ην πην αμηνζεκείσην εύξεκα 

απνηέιεζε ην γεγνλόο όηη ην ξνκπόη παξήγαγε γεληθά πεξηζζόηεξε ιεθηηθή 

αιιειεπίδξαζε από ηνλ άλζξσπν, πξάγκα ην νπνίν ζπλάδεη κε ηα επξήκαηα ηεο 

παξνύζαο έξεπλαο. 

Ζ αθνζίσζε ησλ καζεηώλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ήηαλ ζπγθξηηηθά κε ηελ 

εθπαηδεπηηθό ζε πςειόηεξα επίπεδα ζηε ζπλεδξία κε ην ξνκπόη θαη κεηξήζεθε κε 

επηκέξνπο ζπκπεξηθνξέο όπσο ε πξνζνρή πνπ έδεηρλαλ όηαλ ηνπο κηινύζαλ, ε 

απζαίξεηε έγεξζε από ηε ζέζε ηνπο ζε ζεκείν πνπ λα παξαθσιύεη ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία θαη ε απξόζθνπηε αθνινπζία ησλ παξερόκελσλ νδεγηώλ. Με βάζε ηελ 

αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θάλεθε όηη ηα παηδηά κε απηηζκό δελ κπνξνύλ λα 

θξαηήζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο πνιιή ώξα ζπγθεληξσκέλε ζε κία δξαζηεξηόηεηα. 

Μπνξνύλ λα επηθεληξώζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε αληηθείκελα πνπ ηα ελδηαθέξνπλ 

(Boucher, 2009), αιιά δπζθνιεύνληαη λα θάλνπλ ην ίδην όηαλ ηνπο κηιάεη έλαο 

άλζξσπνο ή θάηη είλαη πέξα από ηα ελδηαθέξνληά ηνπο (Autism Speaks Inc., 2012). Σα 
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απνηειέζκαηα ζην θνκκάηη ηεο πξνζνρήο ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έδεημαλ όηη όια ηα 

παηδηά αλεμαηξέησο παξόιν πνπ αληηκεηώπηζαλ δπζθνιίεο θαη ζηηο ζπλεδξίεο κε ην 

ξνκπόη θαη ηελ εθπαηδεπηηθό, ζε νξηζκέλεο δξαζηεξηόηεηεο έδεηρλαλ ζρεδόλ πάληα 

πεξηζζόηεξε πξνζνρή ζην ξνκπόη. Απηό θάλεθε δηόηη δε ρξεηαδόηαλ λα επαλαιακβάλεη 

ηόζεο θνξέο ην δεηνύκελν ζε θάζε ζθέινο. ε ζπκθσλία κε ηα αλσηέξσ έξρεηαη ε 

έξεπλα ησλ Bharatharaj et al. (2017), ε νπνία θαηέδεημε πσο ε ηθαλόηεηα νκηιίαο ηνπ 

ξνκπόη πξνζέιθπε ηα παηδηά λα παίμνπλ καδί ηνπ, γεγνλόο πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

ζεηηθά ζηελ ελίζρπζε ησλ θνηλσληθώλ ηνπο δεμηνηήησλ. 

Δπίζεο, ηα παηδηά κε απηηζκό εκθαλίδνπλ ζηεξεόηππεο θηλήζεηο ζπλήζσο όηαλ 

είλαη θάησ από ζπλζήθεο άγρνπο ή πίεζεο, ε νπνία κπνξεί λα ππξνδνηεζεί από 

γεγνλόηα πνπ πεξλνύλ θάησ από ην ππννπδηθό επίπεδν θαη λα κελ γίλνπλ αληηιεπηά 

από ην ζύλνιό ηνπ πιεζπζκνύ. Παξόια απηά εθείλα ππεξαηξεζίδνληαη θαη απηό νδεγεί 

ζε αηζζεηεξηαθή ππεξθόξησζε ε νπνία εθείλε ηε ζηηγκή δεηάεη εθηόλσζε. ηε 

ζπλεδξία κε ην ξνκπόη νη θηλήζεηο απηέο θαη ε απζόξκεηε έγεξζε ησλ καζεηώλ ήηαλ 

ζε ρακειόηεξα επίπεδα απ’ όηη κε ηελ εθπαηδεπηηθό. Μνιαηαύηα, ζε ζπλνιηθό επίπεδν 

ήηαλ κεησκέλε ζηηο ζπλεδξίεο κε ηνπο καζεηέο κε εμαίξεζε ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Μαζεηή 1 θαη 3 ζηηο νπνίεο ήηαλ πην απμεκέλε. ε παξόκνην 

ζπκπεξάζκα θαηέιεμε θαη ε έξεπλα ησλ Stanton et al. (2008), όπνπ παξαηεξήζεθε 

ηζρπξόηεξε ακνηβαία θαη απζεληηθή αιιειεπίδξαζε κε ην ξνκπόη παξά κε έλα παηρλίδη 

εκθαλίδνληαο ιηγόηεξεο ζηεξεόηππεο ζπκπεξηθνξέο θαη κέλνληαο πεξηζζόηεξν 

πξνζεισκέλα ζηε δηαδηθαζία. 

Ζ αθνζίσζε ζηε δηαδηθαζία κεηξήζεθε όπσο αλαθέξζεθε θαη κε ηελ ηθαλόηεηα 

ηνπ καζεηή λα αθνινπζεί ηηο νδεγίεο πνπ ηνπ δίλνληαη. ην ζεκείν απηό δελ 

θαηαδείρζεθαλ πνζνηηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δύν δηαθνξεηηθώλ παξεκβάζεσλ θαζώο 

ζην ηέινο θαηάθεξλε λα αθνινπζήζεη ηηο νδεγίεο εθθεξόκελεο θαη από ηα δύν 

ππνθείκελα. Ζ δηαθνξά ήηαλ πνηνηηθή. Γειαδή, ρξεηάδνληαλ πεξηζζόηεξεο 

επαλαιήςεηο ώζηε λα εθηειεζηεί ε ίδηα νδεγία όηαλ απηή εθθεξόηαλ από ηελ 

εθπαηδεπηηθό. 

 Ζ παξνρή βνήζεηαο θαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ εηδηθνύ ζηε ζεξαπεία ηνπ παηδηνύ κε 

απηηζκό ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί. Απηό πνπ έγηλε θαλεξό ζηελ 

παξνύζα έξεπλα είλαη πσο ν καζεηήο ζην ηέινο έδεηρλε λα πεηπραίλεη ηνπο 

επηδεηνθώκελνπο γλσζηηθνύο ζηόρνπο θάζε δξαζηεξηόηεηαο θαη ζηηο ζπλεδξίεο κε ηελ 

εθπαηδεπηηθό θαη κε ην ξνκπόη. Απηό επηβεβαηώλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ 

Simut et al. (2015) νη νπνίνη δε βξήθαλ θακία δηαθνξά ζηελ εθηέιεζε ηνπ ζηόρνπ ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο (θξνπηνζαιάηα) από ηα παηδηά κε απηηζκό. Ζ δηαθνξά πνπ 
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θαηαδείρηεθε ζηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα αλαθεξόηαλ ζηηο ιεπηέο απνρξώζεηο ηεο 

θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο (π.ρ. βιεκκαηηθή επαθή), νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζηε 

ζπλδηαιιαγή κε ην ξνκπόη, γεγνλόο πνπ επίζεο επηβεβαηώλεηαη ζηελ παξνύζα έξεπλα. 

Ζ ρξήζε ηνπ ξνκπόη ζηε δηδαζθαιία ησλ παηδηώλ κε απηηζκό θαίλεηαη λα είλαη 

πην απνηειεζκαηηθή ζηε ελίζρπζε ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ νη νπνίεο δελ 

επηηπγράλνληαη κε ηνλ άλζξσπν, αιιά ελδέρεηαη λα πζηεξνύλ αλαπόθεπθηα ζε άιιεο 

όπνπ ε αλζξώπηλε θηγνύξα θξίλεηαη απαξαίηεηε. Ζ έξεπλα ησλ Duquette, Michaud θαη 

Mercier (2007) έδεημε όηη ηα παηδηά ηεο έξεπλαο εζηίαδαλ πεξηζζόηεξν ην βιέκκα ηνπο 

ζην ξνκπόη θαη ην πιεζίαδαλ πεξηζζόηεξν απ’ όηη ηνλ άλζξσπν θαη αληαπνθξίλνληαλ 

ζηηο εθθξάζεηο ηνπ πεξηζζόηεξν. Παξόια απηά βξέζεθε πσο ε κίκεζε θηλήζεσλ ηνπ 

ζώκαηνο θαη ε εθηέιεζε ζπλεζηζκέλσλ πξάμεσλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο 

παξαηεξήζεθαλ ζε πςειόηεξν βαζκό θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνλ άλζξσπν. Απηό 

πνπ δελ πξέπεη λα μερλάεη θαλείο είλαη όηη ν ζρεδηαζκόο θαη ε κεζόδεπζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, θαζώο θαη ν ρεηξηζκόο ηνπ ξνκπόη ζηελ παξνύζα έξεπλα 

πξαγκαηνπνηήζεθε από ηνλ εθπαηδεπηηθό, ηνπ νπνίνπ ε ζπλεηζθνξά δε ζα κπνξνύζε λα 

παξαβιεθζεί. Δλ θαηαθιείδη, ε ξνκπνηηθή θνηλσληθήο αξσγήο δελ επηδηώθεη λα 

παξαγθσλίζεη ηνλ εηδηθό-άλζξσπν, αιιά λα ηνπ δώζεη έλα δηαθνξεηηθό ξόιν θαη κέζσ 

ηνπ ξνκπνηηθνύ ζπλεξγάηε λα πεηύρνπλ από θνηλνύ ηα επηδησθόκελα ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ζηνπο ηνκείο πνπ πζηεξεί ην παηδί κε απηηζκό. 

5.2. Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο – κειινληηθέο πξνηάζεηο γηα έξεπλα.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο έξρνληαη λα επηβεβαηώζνπλ 

επξήκαηα πξνεγνύκελσλ εξεπλώλ ζρεηηθά κε ηελ ελίζρπζε ζπγθεθξηκέλσλ 

ειιεηκκαηηθώλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηώλ κε απηηζκό κέζσ ηεο ρξήζεο ελόο 

θνηλσληθνύ ξνκπόη. Σα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ζα ήηαλ 

ηδηαίηεξα επηβνεζεηηθά θαη ειπηδνθόξα γηα ηε δηδαζθαιία ησλ παηδηώλ κε απηηζκό θαη 

ζα κπνξνύζαλ λα εθαξκνζηνύλ, ηόζν από ηνπο εηδηθνύο παηδαγσγνύο ζηηο ζρνιηθέο 

δνκέο, όζν θαη από ηνπο γνλείο ζην ζπίηη θαη άιινπο θνξείο πνπ αζρνινύληαη κε ηε 

θξνληίδα ησλ παηδηώλ κε απηηζκό. Δπηπξόζζεηα, ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο 

κπνξνύλ λα ζπλδπαζηνύλ θαη λα επεθηαζνύλ γηα ηελ παξνρή βνήζεηαο θαη ζε άιινπο 

ηνκείο ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο, όπσο ζηε δηαρείξηζε ηεο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο θαη 

Τπεξθηλεηηθόηεηαο θαζώο θαη ηνπ ζπλδξόκνπ Down.  

ην ζεκείν απηό, όκσο, είλαη αλαγθαίν λα γίλεη αλαθνξά ζε νξηζκέλα 

κεζνδνινγηθά ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ παξνύζα έξεπλα. Αξρηθά, ν αξηζκόο ησλ 

ζπκκεηερόλησλ ήηαλ κηθξόο θαη ην ρξνληθό δηάζηεκα εθαξκνγήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 
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κε θάζε καζεηή ήηαλ δύν κήλεο. Σα απνηειέζκαηα απηά δειαδή, ζηεξίδνληαη ζε 

παξαηεξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ εληόο απηνύ ην ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο, νπόηε 

ελδερνκέλσο ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο θαη ην δηάζηεκα εθαξκνγήο ηεο έξεπλαο λα 

απνηεινύλ πεξηνξηζκό ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο. 

ε κεηαγελέζηεξν δηάζηεκα ζα ήηαλ θαιό λα δηεμαρζεί κηα αλάινγε κειέηε κε 

ηηο παξνύζεο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο πνπ ζα πεξηέρεη κεγαιύηεξν δείγκα παηδηώλ κε 

απηηζκό θαη ζα δηαξθεί γηα κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα. Με ηνλ ηξόπν απηό ζα 

δηαζθαιηζηεί, αθελόο ε αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο θαζώο απηά ζα 

βαζίδνληαη ζε επξήκαηα πνπ ζα πξνθύςνπλ από κεγαιύηεξν αξηζκό παηδηώλ θαη 

αθεηέξνπ ζα ειεγρζεί θαηά πόζν νη ζπκπεξηθνξέο απηέο δηαηεξνύληαη κε ην πέξαζκα 

ηνπ ρξόλνπ. Σα ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα 

δελ κπνξνύλ λα απνδνζνύλ κε βεβαηόηεηα ζηελ ηθαλόηεηα ηνπ ξνκπόη λα εκπιέθεη ην 

καζεηή κε απηηζκό ζηε δξαζηεξηόηεηα εληζρύνληαο αδύλακεο θνηλσληθέο πηπρέο θαη 

όρη ζε κία δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ε νπνία πξνζέιθπζε ηελ πξνζνρή ηνπ, γεγνλόο πνπ 

ελδέρεηαη λα ζπκβεί κε νηηδήπνηε λέν θαη ζηαδηαθά λα ππνρσξήζεη. 

Μειινληηθή έξεπλα ζα κπνξνύζε επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ζπγθεθξηκέλν 

ξνκπόη, εκπινπηηζκέλν κε πεξηζζόηεξεο δπλαηόηεηεο. Γηα παξάδεηγκα, ζα ήηαλ 

ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ λα δηελεξγεζεί ε παξνύζα έξεπλα κε ην ξνκπόη λα δηαζέηεη 

κεγαιύηεξν βαζκό απηνλνκίαο. ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε ν ρεηξηζηήο πέξα από ηηο 

θξάζεηο πνπ κπνξνύζε λα επηιέμεη θαηά ην δνθνύλ, κπνξνύζε λα θηλεί ηα κάηηα ηνπ 

πξνζώπνπ ηνπ ξνκπόη. Δάλ θηλνύληαλ θη άιια κέξε, όπσο ηα πέηαια ηνπ ινπινπδηνύ ή 

αλ ήηαλ ηνπνζεηεκέλν ζε κία βάζε θάλνληαο κεγαιύηεξεο θηλήζεηο, νη νπνίεο ζα 

ζπλνδεύνπλ αληίζηνηρα ηα ιεγόκελα, ίζσο λα επεξέαδε ηα απνηειέζκαηα.  

Δπηπιένλ, ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ήηαλ 

ε πνηνηηθή γηα ηελ εηο βάζνο θαηαλόεζε ηνπ ππό κειέηε θαηλνκέλνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα 

ε πξνζέγγηζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε κειέηε πεξίπησζεο θαη νη ηερληθέο ε 

παξαηήξεζε θαη ε αλάιπζε πιηθνύ (άληιεζε λνήκαηνο από ιέμεηο, εηθόλεο, θαη άιιεο 

κε αξηζκεηηθέο πιεξνθνξίεο). Γηα λα απμεζεί ε αμηνπηζηία ησλ εμαγόκελσλ 

απνηειεζκάησλ ζα ήηαλ ρξήζηκν ζπκπιεξσκαηηθά κε ηελ πνηνηηθή πξνζέγγηζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε πνζνηηθή γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνύ 

θαη ηελ εμαγσγή πην αμηόπηζησλ απνηειεζκάησλ. Δλ θαηαθιείδη, ρξεηάδνληαη πην 

ειεγρόκελεο κειέηεο κε ζθνπό ηελ εμαγσγή αδηακθηζβήηεησλ απνηειεζκάησλ γηα ηελ 

ηθαλόηεηα λα ρξεζηκνπνηνύληαη ηα ξνκπόη ζηε ζεξαπεία ησλ παηδηώλ κε απηηζκό. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

Παξάξηεκα Α: Φύιια θαηαγξαθήο ησλ ζπκπεξηθνξώλ ζηόρσλ ησλ καζεηώλ 

(δνκήζεθε κε βάζε ην θύιιν θαηαγξαθήο ηεο ζπκπεξηθνξάο όπσο απηό 

πεξηγξάθεηαη ζην Κνιηάδεο, 2010, ζει.96) 

 

Α.1 Φύιιν θαηαγξαθήο ηνπ Μαζεηή 1 θαη 3 θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ηεο 

εθκάζεζεο ησλ ηεζζάξσλ βαζηθώλ ζπλαηζζεκάησλ ζε εθθξάζεηο πξνζώπνπ (ραξά, 

ιύπε, ζπκόο, θόβνο) 

λνκα καζεηή:                                                                                                            Παξαηεξεηήο:  

Γλσζηηθό αληηθείκελν-ηνκέαο:                                                                                    Ζκεξνκελία:  

Γεμηόηεηα: 

πκπεξηθνξέο ζηόρνη Ναη Όρη Μεξηθέο 

θνξέο 

Παξαηεξήζεηο 

 

         Ο καζεηήο αθνινπζεί ηηο νδεγίεο πνπ ηνπ                          

         δίλνληαη……………………………………. 

            

        Ο καζεηήο ζεθώλεη ην μπιάθη πνπ δείρλεη ην  

        ζσζηό ζπλαίζζεκα……………….………… 

.. 

        Ο καζεηήο απαληά ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπ                         

         ηίζεληαη…………………………………….   

   

 

 

 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

         Κνηηάδεη πξνο ην κέξνο ηνπ ππνθεηκέλνπ  

         πνπ δηελεξγεί ηελ έξεπλα θάζε θνξά πνπ 

         ζεθώλεη ην μπιάθη……………………..….. 

 

         Κνηηάδεη ην ππνθείκελν πνπ δηελεξγεί ηελ  

         έξεπλα  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο              

         δηαδηθαζίαο………………………………… 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

          Αθνινπζεί ηηο νδεγίεο πνπ ηνπ δίλνληαη….. 

 

          πκκεηέρεη ελεξγά ζην παηρλίδη…………... 

          

          ρεκαηίδεη ην ζσζηό ζπλαίζζεκα…….…... 
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Α.2 Φύιιν θαηαγξαθήο ηνπ Μαζεηή 1 θαη 3 θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ηεο 

εθκάζεζεο ησλ ιεηηνπξγηθώλ θαη εθθξαζηηθώλ ρεηξνλνκηώλ θαη ηεο θαηαλόεζεο ηνπ 

δεημίκαηνο 

λνκα καζεηή:                                                                                                Παξαηεξεηήο:  

Γλσζηηθό αληηθείκελν-ηνκέαο:                                                                        Ζκεξνκελία:  

Γεμηόηεηα:  

πκπεξηθνξέο ζηόρνη Ναη Όρη Μεξηθέο 

θνξέο 

Παξαηεξήζεηο 

          

        Γίλεη πιεξνθνξίεο γηα ην ηη δείρλεη θάζε θάξηα…. 

. 

        Γηαβάδεη κόλνο ηνπ ηηο θάξηεο θαη πξνζπαζεί λα  

        αληηζηνηρίζεη κε ηηο εηθόλεο……………………… 

         

        Σαηξηάδεη ζσζηά ηε ιέμε κε ηελ αληίζηνηρε  

        εηθόλα……………………………………….…… 

  

        Γίλεη έλα παξάδεηγκα ζην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη  

        ε θάζε ρεηξνλνκία……………………………..… 

 

 

  

 

 

 

         

         Απαληάεη ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπ ηίζεληαη……... 

         

         Αθνύεη πξνζεθηηθά ηηο ηζηνξίεο………………… 

 

         Γείρλεη ελδηαθέξνλ γηα απηά πνπ ιέλε………….  

 

Σα    Σαηξηάδεη ζσζηά ηελ ηζηνξία κε ηελ  

         αληίζηνηρε θάξηα……………………………….. 

 

 

 

  

 

 

 

    

          Γείρλεη κε ην δείθηε ηνπ ρεξηνύ ηνπ πνηα εηθόλα  

          ηαηξηάδεη κε πνηα θάξηα……………………….. 

          

          Γείρλεη κε ην δείθηε ηνπ ρεξηνύ ηνπ πνηα ηζηνξία  

          ηαηξηάδεη κε πνηα θάξηα………………………… 
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Α.3 Φύιιν θαηαγξαθήο ηνπ Μαζεηή 1 θαη 3 θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ηεο 

αλαγλώξηζεο ησλ ηεζζάξσλ βαζηθώλ ζπλαηζζεκάησλ (ραξά, ιύπε, ζπκόο, θόβνο) ζε 

εθθξάζεηο ηνπ πξνζώπνπ 

λνκα καζεηή:                                                                                           Παξαηεξεηήο:  

Γλσζηηθό αληηθείκελν-ηνκέαο:                                                                   Ζκεξνκελία:  

Γεμηόηεηα:  

πκπεξηθνξέο ζηόρνη Ναη Όρη Μεξηθέο 

θνξέο 

Παξαηεξήζεηο 

      

        Απαληάεη ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπ θάλνπλ….. 

 

        Απνδίδεη ην ζσζηό ζπλαίζζεκα ζηελ  

        αληίζηνηρε θάξηα…………………………… 

 

        Γύλαηαη λα βξεη ηελ αηηία πνπ ην θάζε  

        παηδί έθηαζε ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε……... 

 

    

 

        

         Αθνινπζεί ηηο νδεγίεο γηα ηελ αλεύξεζε ησλ     

         θαξηώλ…………………………………….. 

 

         Πξνζέρεη θαηά ηε δηάξθεηα  

         εθθώλεζεο ησλ νδεγηώλ…………………… 

 

         Γείρλεη ελδηαθέξνλ όηαλ ηνπ κηιάλε………. 

 

 

    

         

        Εσγξαθίδεη ην ζσζηό ζπλαίζζεκα δίπια  

        από θάζε θάξηα…………………………….. 

 

        Γείρλεη ελζνπζηαζκό γηα ηελ δξαζηεξηόηεηα. 
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Α.4 Φύιιν θαηαγξαθήο ηνπ Μαζεηή 1 θαη 3 θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ηεο 

θαηαλόεζεο ηεο νξζήο ζπκπεξηθνξάο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή θαηάζηαζε 

(ζσζηόο ηξόπνο δηεμαγσγήο ζπδήηεζεο) 

 

λνκα καζεηή:                                                                                                          Παξαηεξεηήο: 

Γλσζηηθό αληηθείκελν-ηνκέαο:                                                                                  Ζκεξνκελία:  

Γεμηόηεηα:  

πκπεξηθνξέο ζηόρνη Ναη Όρη Μεξηθέο 

θνξέο 

Παξαηεξήζεηο 

 

           Αθνύεη όηαλ ηνπ κηιάλε…………..….. 

 

           Γείρλεη ελδηαθέξνλ γη απηά πνπ ηνπ 

           ιέλε…………………………..……… 

 

           Δπαλαιακβάλεη ηελ ηζηνξία……….… 

 

           Καηαλνεί ηε ζσζηή ζεηξά…………… 

 

           Κνιιάεη ηηο θάξηεο κε ηε ζσζηή ζεηξά  

           ζηνλ ηνίρν……………………………. 

 

    

 

           Καηαλνεί ην ζσζηό ηξόπν ζπδήηεζεο.. 

 

           Βξίζθεη ηε ζσζηή θάξηα………...…… 
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Α.5 Φύιιν θαηαγξαθήο ηνπ Μαζεηή 2 θαη 4 θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ηεο 

εθαξκνγήο θαλόλσλ θαη ηεο παξάιιειεο έθθξαζεο ζπλαηζζεκάησλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

λνκα καζεηή:                                                                                                           Παξαηεξεηήο:  

Γλσζηηθό αληηθείκελν-ηνκέαο:                                                                                   Ζκεξνκελία:  

Γεμηόηεηα:  

πκπεξηθνξέο ζηόρνη Ναη Όρη Μεξηθέο 

θνξέο 

Παξαηεξήζεηο 

 

          Απαληάεη ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπ ηίζεληαη 

 

          Γείρλεη ελδηαθέξνλ γη’ απηά πνπ ηνπ ιέλε… 

 

          Καηαλνεί ηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπ ηίζεληαη… 

 

          Γίλεη απαληήζεηο κε λόεκα………………… 

 

          Υξεζηκνπνηεί ην ζσζηό ηξόπν εθθνξάο ησλ 

          ζπλαηζζεκάησλ……………………………. 

 

          Γλσξίδεη πώο πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη ζε    

          δηάθνξεο  πεξηζηάζεηο……………….……. 

 

          Δθθξάδεη απηά πνπ ζθέθηεηαη……….……. 

   

    

 

          Καηαλνεί ηνπο θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ….… 

 

          Δθαξκόδεη ηνπο θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ…... 

 

          Δλνριείηαη όηαλ πξνεγείηαη θάπνηνο άιινο.. 

 

          ηελαρσξηέηαη όηαλ ράλεη……….…….…… 

 

          Γηαβάδεη κόλνο ηνπ ηηο θάξηεο…………...… 

 

          Απαληάεη κόλνο ηνπ ζηηο εξσηήζεηο……..… 
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Α.6 Φύιιν θαηαγξαθήο ηνπ Μαζεηή 2 θαη 4 θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ηεο 

θαηαλόεζεο ηνπ νξζνύ ηξόπνπ δηεμαγσγήο ηεο ζπδήηεζεο 

 

λνκα καζεηή:                                                                                                             Παξαηεξεηήο:  

Γλσζηηθό αληηθείκελν-ηνκέαο:                                                                                     Ζκεξνκελία:  

Γεμηόηεηα:  

πκπεξηθνξέο ζηόρνη Ναη Όρη Μεξηθέο 

θνξέο 

Παξαηεξήζεηο 

 

         Πξνζέρεη θαηά ηελ εθθώλεζε ησλ 

         θαλόλσλ………………………….……… 

 

         Γείρλεη ελδηαθέξνλ γη απηά πνπ ηνπ ιέλε 

 

         Απαληάεη ζσζηά ζηηο θάξηεο……….…… 

 

         Δίλαη ζε ζέζε λα απαληήζεη ηη ζα έπξεπε    

         λα πεη ν ζπλνκηιεηήο γηα ηελ νξζή  

         δηεμαγσγή ηεο ζπδήηεζεο………………..                    

    

 

          Γείρλεη ελδηαθέξνλ γηα ην παηρλίδη……… 

 

          Κάλεη δηάινγν κε λόεκα………………… 

 

          Γείρλεη λα έρεη θαηαλνήζεη ηνλ νξζό  

          ηξόπν δηεμαγσγήο ηεο ζπδήηεζεο……….. 

 

          Δλζσκαηώλεη ζην δηάινγν ηνπο 4 θαλόλεο 

          πνπ δηαβάζηεθαλ ζηελ αξρή…………….. 
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Α.7 Φύιιν θαηαγξαθήο ηνπ Μαζεηή 2 θαη 4 θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ηεο αλαγλώξηζεο ησλ 

ηεζζάξσλ βαζηθώλ ζπλαηζζεκάησλ (ραξά, ιύπε, ζπκόο, θόβνο) ζε εθθξάζεηο ηνπ πξνζώπνπ θαη 

ηελ εθηέιεζε νδεγηώλ ζην ρώξν 

λνκα καζεηή:                                                                                                      Παξαηεξεηήο:  

Γλσζηηθό αληηθείκελν-ηνκέαο:                                                                              Ζκεξνκελία:  

Γεμηόηεηα:  

πκπεξηθνξέο ζηόρνη Ναη Όρη Μεξηθέο 

θνξέο 

Παξαηεξήζεηο 

      

        Απαληάεη ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπ ηίζεληαη.… 

 

        Πεξηγξάθεη ηηο θάξηεο πνπ βξήθε……..….… 

 

        Απνδίδεη ην ζσζηό ζπλαίζζεκα ζηελ  

        αληίζηνηρε θάξηα…………………………… 

          

         Μπνξεί λα απνδώζεη ην ίδην ζπλαίζζεκα κε 

         ην πξόζσπό ηνπ………………….………… 

 

        Γύλαηαη λα βξεη ηελ αηηία πνπ ην θάζε  

        παηδί έθηαζε ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε……… 

 

  Γύλαηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα ζπλαηζζήκαηα  

  κε ζσζηό ηξόπν ζε κία πξόηαζε……………       

 

    

 

 

 

 

        

        Αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ηεο γηα ηελ      

        αλεύξεζε ησλ θαξηώλ…………………..….. 

 

         Πξνζέρεη ηνλ νκηιεηή θαηά ηε δηάξθεηα  

         εθθώλεζεο ησλ νδεγηώλ…………………… 

 

         Γείρλεη ελδηαθέξνλ όηαλ ηνπ κηιάεη……….. 

 

 

    

         

        Λέεη ηελ ηζηνξία κε πξνζπκία ……………… 

 

        Έρεη νινθιεξσκέλν λόεκα…………………. 

.  

  Πεξηγξάθεη ηη ζπλέβε ζε θάζε θάξηα……….  

  Γξάθεη κόλνο ηνπ ηελ ηζηνξία………………. 
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Α.8 Φύιιν θαηαγξαθήο ηνπ Μαζεηή 2 θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ηεο βειηίσζεο 

ηεο ηθαλόηεηαο ιήςεο απνθάζεσλ θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ 

λνκα καζεηή:                                                                                                            Παξαηεξεηήο:  

Γλσζηηθό αληηθείκελν-ηνκέαο:                                                                                    Ζκεξνκελία:  

Γεμηόηεηα:  

πκπεξηθνξέο ζηόρνη Ναη Όρη Μεξηθέο 

θνξέο 

Παξαηεξήζεηο 

 

            Δπηιέγεη ηε ζσζηή απάληεζε ζηηο θάξηεο 

       

            Αθνύεη κε πξνζνρή όηαλ ηνπ απεπζύλνπλ 

            ην ιόγν………………………………….. 

 

            Αιιάδεη εύθνια γλώκε………………… 

 

            Καηαλνεί ηελ νξζή ζπκπεξηθνξά……… 

 

 

    

             

 

             Δπηιέγεη ην ζσζηό δηάινγν…………….. 

 

             Καηαλνεί ην παηρλίδη ξόισλ…………… 

 

             Παίδεη κε επραξίζηεζε ην παηρλίδη……. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κ
ά

ρ
τε

σ 
μ

ε 
π

ρ
ο

β
λι

μ
α

τα
 

Π
α

ιχ
νί

δ
ι 



143 

Α.9 Φύιιν θαηαγξαθήο ηνπ Μαζεηή 4 θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ηεο ρξήζεο νδεγηώλ ζε 

θαηλνύξηεο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηελ θαηαλόεζε ησλ δηαθνξεηηθώλ θνηλσληθώλ θαλόλσλ ζε 

δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο 

Όνομα μακθτι:                                                                                                                      Παρατθρθτισ: 

Γνωςτικό αντικείμενο-τομζασ:                                                                                            Ημερομθνία: 

Δεξιότθτα: 

υμπεριφορζσ ςτόχοι Ναι Όχι Μερικζσ 
φορζσ 

Παρατηρήςεισ 

 

 

        Σνπνζεηεί ηηο θάξηεο ζηε ζσζηή ζεηξά…….. 

        

        Κνιιάεη ηηο θάξηεο κε ηε ζσζηή ζεηξά ζην  

        ραξηόλη……………………………………... 

  

        Αθνινπζεί ηηο νδεγίεο πνπ ηνπ δίλνληαη….… 

 

        Γείρλεη ελδηαθέξνλ γη’ απηά πνπ ηνπ ιέλε…. 

 

 

    

 

 

         Μπνξεί λα δηεγεζεί ηελ ηζηνξία…………….  

              

         Έρεη θαηαλνήζεη ηε ζσζηή ζεηξά δηεμαγσγήο 

         ησλ βεκάησλ ηεο δηαδηθαζίαο «ςώληα  

         ζνύπεξ κάξθεη»…………………………….. 

 

         Δθηειεί κε επραξίζηεζε ηε δξαζηεξηόηεηα…. 
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Παξάξηεκα Β: Φύιια θαηαγξαθήο ηεο ζπρλόηεηαο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ 

(Πξνζαξκνγή από Zirpoli, 2005, ζην Κνιηάδεο, 2010 ) 

Β.1 Φύιιν θαηαγξαθήο ηεο ζπρλόηεηαο ησλ ζπκπεξηθνξώλ πνπ νκαδνπνηήζεθαλ γηα 

λα κεηξήζνπλ ηελ πνηόηεηα αιιειεπίδξαζεο 

Όνομα μακθτι:                                                                                                                 Παρατθρθτισ:  

Περιβάλλον:                                                                                                                       Ημερομθνία:  

υμπεριφορά ςτόχοσ: Επιδίωξη βλεμματικήσ επαφήσ 

Ημζρα/Ώρα Περίοδοσ 
Παρατήρηςησ 

υχνότητα υμπεριφοράσ Ρυθμόσ  

    

υμπεριφορά ςτόχοσ: Εγγφτητα 

Ημζρα/Ώρα Περίοδοσ 
Παρατήρηςησ 

υχνότητα υμπεριφοράσ Ρυθμόσ  

    

υμπεριφορά ςτόχοσ: Λεκτική αλληλεπίδραςη  

Ημζρα/Ώρα Περίοδοσ 
Παρατήρηςησ 

υχνότητα υμπεριφοράσ Ρυθμόσ  
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Β.2 Φύιιν θαηαγξαθήο ηεο ζπρλόηεηαο ησλ ζπκπεξηθνξώλ πνπ νκαδνπνηήζεθαλ γηα 

λα κεηξήζνπλ ηελ αθνζίσζε ησλ καζεηώλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

Όνομα μακθτι:                                                                                                               Παρατθρθτισ:  

Περιβάλλον:                                                                                                                     Ημερομθνία:  

υμπεριφορά ςτόχοσ: Προςζχει όταν του μιλάνε  

Ημζρα/Ώρα Περίοδοσ 
Παρατήρηςησ 

υχνότητα 
υμπεριφοράσ 

Ρυθμόσ  

    

υμπεριφορά ςτόχοσ: ηκώνεται απζαίξεηα από ηε ζέζε ηνπ  

Ημζρα/Ώρα Περίοδοσ 
Παρατήρηςησ 

υχνότητα 
υμπεριφοράσ 

Ρυθμόσ  

    

υμπεριφορά ςτόχοσ: Αθνινπζεί ή εθηειεί ηηο νδεγίεο πνπ ηνπ δίλνληαη 

Ημζρα/Ώρα Περίοδοσ 
Παρατήρηςησ 

υχνότητα 
υμπεριφοράσ 

Ρυθμόσ  
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«Γειώλσ ξεηά όηη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986 θαη ηα άξζξα 2,4,6 παξ. 3 ηνπ Ν. 

1256/1982, ε παξνύζα εξγαζία απνηειεί απνθιεηζηηθά πξντόλ πξνζσπηθήο εξγαζίαο θαη δελ 

πξνζβάιιεη θάζε κνξθήο πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα ηξίησλ θαη δελ είλαη πξντόλ κεξηθήο ή νιηθήο 

αληηγξαθήο, νη πεγέο δε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεξηνξίδνληαη ζηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη 

κόλνλ.» 

 

Τπνγξαθή:  

 


