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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Το σύνδρομο Down είναι μια διαταραχή, η οποία έχει μελετηθεί διεξοδικά και 

πολυεπίπεδα ανά τα χρόνια από πολλούς ερευνητές. Προσπαθώντας να αναλύσουν το 

σύνδρομο, επικεντρώθηκαν στις αιτίες εμφάνισης του, στην πρόληψη και ανίχνευση 

του αλλά και στους τομείς της γλώσσας στους οποίους ένα άτομο με σύνδρομο Down 

παρουσιάζει ελλείμματα. Η Θεωρία του Νου και η Λογοτεχνία δεν έχουν μελετηθεί εκ 

βάθους και δεν έχουν συσχετιστεί εκτενώς με το σύνδρομο. 

 Η παρούσα έρευνα μελέτησε το ρόλο της λογοτεχνίας ως σχολικού μαθήματος με 

σκοπό την βελτίωση της Θεωρίας του Νου ενός ατόμου με σύνδρομο Down. To άτομο 

εξετάστηκε σε τρεις φάσεις. Στη πρώτη φάση, πριν τη διδακτική παρέμβαση ο 

συμμετέχων εξετάστηκε σε μια σειρά εργαλείων με σκοπό την διερεύνηση των 

ικανοτήτων του σε δοκιμασίες που αφορούν στη Θεωρία του Νου και την 

ενσυναίσθηση. Στη δεύτερη φάση παρακολούθησε τη διδασκαλία αποσπάσμος ενός 

λογοτεχνικού κειμένου, το οποίο είχε τη μορφή ημερολογιακής καταγραφής. Η 

διδακτική μέθοδος που εφαρμόστηκε βασίζεται στη Θεωρία του Νου (κατανόηση του 

νου και των συναισθημάτων). Στη τρίτη φάση, μετά τη διδακτική παρέμβαση ο 

συμμετέχων εξετάστηκε στα ίδια διαγνωστικά εργαλεία, τα οποία μετρούν τη Θεωρία 

του Νου και την ενσυναίσθηση. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η συνεχής εξάσκηση στη λογοτεχνία με στόχο την 

αναγνώριση συναισθημάτων και κατανόηση του νου των ηρώων ενισχύει την επίδοση 

των ατόμων στις δοκιμασίες Θεωρίας του Νου. 

Λέξεις Κλειδιά: Σύνδρομο Down, Θεωρία του Νου, Λογοτεχνία, Εφηβεία    

 



5 
 

ABSTRACT 
 

Down syndrome is a disorder, which has been extensively studied over the years by 

many researchers. Trying to analyze the syndrome, they focused on causes of 

appearance, on prevention and detection, and on the language areas in which a person 

with Down syndrome has deficits. Theory of Mind and Literature have not been studied 

in depth and have not been extensively associated with the syndrome. The present study 

investigated the role of literature as a school lesson in order to improve the Theory of 

the Mind of a person with Down syndrome. The individual was examined in three 

phases. In the first phase, before the didactic intervention, the participant was examined 

in a series of tools for the purpose of exploring his abilities in tests related to the Theory 

of Mind and Empathy. In the second phase he attended the teaching of a literary text, 

by the form of a calendar record. The teaching method used is based on the Theory of 

the Mind (understanding the mind and emotions). In the third phase, after the didactic 

intervention, the participant was examined in the same diagnostic tools, which measure 

the Theory of Mind and Empathy. The results showed that continuous practice in 

literature aimed at recognizing emotions and understanding the hero's minds enhances 

the performance of individuals in Mind Theory's tests. 

Key Words: Down Syndrome, Theory of the Mind, Literature, Adolescence 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες όλο και περισσότεροι, αναπτυξιακοί ψυχολόγοι προσπαθούν 

να διερευνήσουν τη Θεωρία του Νου, την ανάπτυξη και την εξέλιξη της. Ως Θεωρία 

του νου αναφέρεται η ικανότητα του ατόμου να αποδίδει νοητικές καταστάσεις στον 

εαυτό του και τους άλλους και ταυτόχρονα να χρησιμοποιεί αυτές τις νοητικές 

καταστάσεις προκειμένου να  ερμηνεύσει τη συμπεριφορά (Premack , Woodruff 1978, 

στο Μακρής 2002).  

Ένας από τους λόγους για τους οποίους μελετήθηκε τόσο επισταμένα και διεξοδικά η 

ΘτΝ τα τελευταία είκοσι χρόνια από τους γνωστικούς ψυχολόγους είναι γιατί αυτοί 

έχουν συναντήσει ανθρώπους των οποίων η ικανότητα τους «να βλέπουν τα σώματα 

ως κινούμενους νόες» είναι δραστικά μειωμένη. Αυτά τα άτομα είναι τα άτομα με 

αυτισμό. Μελετώντας τον αυτισμό οι επιστήμονες άρχισαν να αναγνωρίζουν την 

ικανότητα που έχουμε να διαβάζουμε το νου των άλλων ανθρώπων ως  ένα γνωστικό  

κληροδότητα που δομεί τη καθημερινή μας επικοινωνία και τις πολιτιστικές μας 

αναπαράστεις (Zunshine, 2006). 

 Οι έρευνες για την Θεωρία του Νου έχουν επικεντρωθεί κυρίως σε παιδιά με 

διαταραχές αυτιστικού φάσματος, καθώς σε αυτά θεωρείται ελλειμματική. Λιγότερες 

αλλά σημαντικές έχουν πραγματοποιηθεί σε παιδιά με σύνδρομο Down και έχουν 

επιβεβαιώσει τις χαμηλές επιδόσεις σε έργα Θεωρίας του Νου και τα έντονα ελλείματα 

τους (Cobos & Castro 2010; Giaouri Alevriadou, & Tsakiridou).  

Η συνεχής διερεύνηση της Θεωρίας του Νου, ανέδειξε και ένα καινούριο πεδίο 

μελετης, το οποίο ονομάζεται «Επιστήμη της Γνωστικής Προσέγγισης των 

Λογοτεχνικών σπουδών». Πρόκειται για ένα πεδίο μελέτης, το οποίο υποστηρίζει οτι 

η λογοτεχνία και η ανάγνωση μυθιστορηματικών κειμένων ενισχύει τη Θεωρία του 
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Νου  τυπικώς αναπτυσσόμενων ατόμων όλων των ηλικιών (Djikic, Oatley & 

Moldoveanu, 2013·Dodell, Feder & Τamir, 2017∙Tamir, Bricker, Dodell-Feder & 

Mitchell, 2015·Whalen, Zunshine & Holquist, 2012).  

Ωστόσο, παρατηρείται βιβλιογραφικό έλλειμμα στην διερεύνηση της συμβολής της 

λογοτεχνίας, στην ανάπτυξη της Θεωρίας του Νου ατόμων με σύνδρομο Down. Γι αυτό 

το λόγο, στόχος της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσει το αν και κατά πόσο ένα 

λογοτεχνικό κέιμενο δύναται να ενισχύσει την Θεωρία του Νου ενός νέου με σύνδρομο 

down. H εργασία αποτελείται από δύο μέρη: το θεωρητικό και το ερευνητικό μέρος. 

Το θεωρητικό αποτελείται από τέσσερις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα περιγράφεται 

η Θεωρία του Νου, ο ορισμός και ο τρόπος ανάπτυξης της. Στην δεύτερη ενότητα 

αναλύεται το σύνδρομο down, τα χαρακτηριρικά των παιδιών αυτών, στην τρίτη 

ενότητα δίνεται η σχέση του συνδόμου με τη Θεωρία του Νου και τέλος στην τέταρτη 

ενότητα αναλύεται η επίδραση της λογοτεχνικής ανάγνωσης και των μυθιστορημάτων 

στην ανάπτυξη της Θεωρίας του Νου.  

Το ερευνητικό μέρος αποτελείται από τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα 

περιγράφεται η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε, ενώ παρουσιάζεται και το προφίλ του 

εφήβου με σύνδρομο down, τα ερευνητικά εργαλεία και το πρόγραμμα παρέμβασης. 

Στην δεύτερη ενότητα δίνονται τα αποτελέσματα και στην τρίτη ενότητα συζητούνται 

τα αποτελέσματα και γίνονται προτάσεις για μελλοντική έρευνα.  Για την μελέτη 

χρησιμοποιήθηκαν ο δείκτης ενσυναίσθησης, το τεστ αναγνώρισης κοινωνικού 

ολισθήματος και το «Διαβάζοντας το νου στα μάτια». 
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1. ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΥ 

 

Ο όρος «Θεωρία του νου» πρωτοδιατυπώθηκε από τους Premack & Woodruff το 1978. 

Με τον όρο αυτόν εξήγησαν την ικανότητα, η οποία επιτρέπει στο άτομο να αποδίδει 

νοητικές καταστάσεις (πεποιθήσεις, επιθυµίες, συναισθήµατα, σκέψεις, αντιλήψεις, 

προθέσεις, προσδοκίες, όνειρα, ευχές) στον εαυτό του και τους άλλους µε στόχο την 

ερµηνεία της συµπεριφοράς. H ικανότητα αυτή αναφέρεται επίσης και ως «ανάγνωση 

του νου» και «νοητική τύφλωση» (Baron-Cohen, 1995). Ένας συνώνυμος όρος είναι 

και η «ενσυναίσθηση» (Gillberg, 2002). Αυτές οι νοητικές  καταστάσεις δεν είναι 

ορατές, καθώς εμφανίζονται μέσα στο νου και δεν εκδηλώνονται φανερά στον 

πραγματικό κόσμο. 

H τάση των ατόμων να ερμηνεύουν την παρατηρούμενη συμπεριφορά με όρους 

ψυχικών υποκειμενικών κατστάσεων (π.χ Ο Γιώργος έτρεμε καθώς ήταν 

ενθουσιασμένος που θα ξανασυναντούσε τη Μαρία), φαίνεται να είναι αυτόματη και 

να γίνεται αβίαστα. Αυτό συμβαίνει εξ αιτίας της καθημερινής μας τριβής με άλλα 

άτομα. Έτσι οδηγηθήκαμε στην εξοικείωση με την ΘτΝ από τη στιγμή που αρχίσαμε 

να συνειδητοποιούμε τον κόσμο γύρω μας.  

Έχει υποστηριχθεί επίσης πως η έκπτωση των ικανοτήτων ΘτΝ επηρεάζει ακόμη τη 

συνείδηση του εαυτού και την ενδοσκόπηση ( Frith & Happe, 1999). Επομένως μπορεί 

να υπάρχει μία διάχυτη δυσκολία στην ικανότητα συλλογισμού των σκέψεων και των 

συναισθημάτων, είτε πρόκειται για σκέψεις και συναισθήματα κάποιου άλλου είτε του 

ίδιου του εαυτού. 

Οι έρευνες καταλήγουν στην ύπαρξη δύο διαστάσεων της Θεωρίας του Νου: τη 

γνωστική και τη συναισθηματική (Davis & Stone, 2003, στο Paal & Bereczkei, 2007. 

Duval, Piolino, Benjamin, Eustache & Desgranges, 2011). Η γνωστική θεωρία του Νου 
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ή διαφορετικά «ψυχρή», συνιστά την ικανότητα του ατόμου να αντιλαμβάνεται τις 

γνωστικές-νοητικές καταστάσεις του εαυτού και των άλλων και σχετίζεται με τις 

σκέψεις, τις πεποιηθήσεις, τις προθέσεις, τους στόχους και τα κίνητρα. Από την άλλη 

πλευρά, η συναισθηματική ή αλλιώς «θερμή» Θεωρία του Νου, συνιστά την ικανότητα 

του ατόμου να αντιλαμβάνεται τις συναισθηματικές  καταστάσεις του εαυτού και των 

άλλων και σχετίζεται με τα συναισθήματα και τις επιθυμίες του εαυτού και των άλλων, 

χωρίς βέβαια να τα βιώνει με τον ίδιο τρόπο. Οι έρευνες κατέληξαν σε αυτό, καθώς 

διαπίστωσαν πως για κάθε μία από τις παραπάνω καταστάσεις ενεργοποιούνται 

διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου (Shamay-Tsoory & Aharon-Peretz, 2007).  

Μία διαφορετική ονομασία της Θεωρίας του Νου είναι και η «ψυχολογία της 

πεποίθησης ή της επιθυμίας» (Wellman, 1990). Αυτό εξηγείται ως εξής: κάθε άτομο 

ενεργεί με βάση τις δικές του επιθυμίες και εξηγεί τις συμπεριφορές των άλλων και τις 

δικές του βασισμένος στις πεποιθήσεις του. Όσοι δηλαδή κατέχουν Θεωρία του Νου 

γνωρίζουν πως κάθε εμπρόθετη ενέργεια κινείται και οδηγείται από επιθυμίες και 

πεποιθήσεις και κατανοούν τις διαφορές αναμεσα στις δύο αυτές νοητικές 

καταστάσεις. Ο Wellman (1990) τις διαχωρίζει με τον ακόλουθο τρόπο: α) οι 

πεποιθήσεις προκαλούνται από αντιληπτικά εισιόντα (π.χ., βλέπω, ακούω, μυρίζω, 

αγγίζω) ή άλλες πεποιθήσεις (π.χ., πιστεύω, υποθέτω, γνωρίζω, προσδοκώ), ενώ οι 

επιθυμίες από νευροφυσιολογικές και συναισθηματικές καταστάσεις (π.χ., αγαπώ, μισώ, 

φοβάμαι, πείνα, δίψα, πόνος) ή άλλες επιθυμίες (π.χ., θέλω, ελπίζω, εύχομαι) και β) οι 

ενέργειες που  υποκινούνται από πεποιθήσεις οδηγούν σε διαφορετικές συναισθηματικές 

αντιδράσεις από εκείνες που προκαλούνται από επιθυμίες. 
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1.1 H Ανάπτυξη της Θεωρίας του Νου 

 

Τα τελευταία χρόνια έχουν διεξαχθεί αρκετές μελέτες, οι οποίες προσπαθούν να 

δείξουν τη συσχέτιση ανάμεσα στις επιδόσεις σε έργα δοκιμασίας ΘτΝ και στην 

λεκτική ηλικία (Happe, 1995 · Υirmiya & al., 1998). Tαυτόχρονα πολλοί συγγραφείς 

θεωρούν πως η επιτυχία σε δοκιμασίες ΘτΝ είναι πιθανή μόνο στην περίπτωση που το 

παιδί έχει αποκτήσει τα βασικά ορόσημα της γλωσσικής ανάπτυξης. Με βάση τα 

παραπάνω η γλώσσα είναι αυτή που επιτρέπει ή ενεργοποιεί την ανάπτυξη της ΘτΝ.  

Όσον αφορά στα εξελικτικά ορόσημα της Θεωρίας του Νου, υπάρχουν δύο 

αντικρουόμενες απόψεις. Οι Leslie και Perner ισχυρίζονται πως η Θεωρία 

επιτυγχάνεται στα 4 με 4 ½ έτη ζωής ενός νηπίου. Αυτό στηρίζεται στο ότι τα νήπια 

αυτής της ηλικίας αντιλαμβάνοται ότι η συμπεριφορά ενός άλλου ατόμου ορίζεται από 

τις πεποιθήσεις που αυτό διαμορφώνει για την πραγματικότητα. Σύμφωνα με τους 

παραπάνω ερευνητές δύο διαφορετικά άτομα μπορεί να διαφέρουν σε ότι αφορά τις 

πεποιθήσεις και η συμπεριφορά του δρώντος προσώπου εξαρτάται από τις πεποιθήσεις 

του για την εξωτερική πραγματικότητα.  

Αντίθετα οι Wellman και Mitchell υποστηρίζουν ότι η Θεωρία του Νου κατακτάται 

στην ηλικία των 3 χρόνων, καθώς τότε τα παιδιά έχουν εμπεδώσει τη διάκριση ανάμεσα 

στον πραγματικό κόσμο και τον κόσμο των νοητικών αναπαραστάσεων αλλά και 

μπορούν να ερμηνεύσουν την δική τους συμπεροφορά αλλά και των άλλων ατόμων με 

αποτέλεσμα να κατανοήσουν το νοερό και αιτιώδες χαρακτήρα του νου. Το νήπιο έχει 

κατανοησει τη διαφορά ανάμεσα στις εσωτερικές καταστάσεις και την εξωτερική 

πραγματικότητα, καθώς μπορεί και διακρίνει την επιθυμία από την κατάκτηση (π.χ 

θέλω ένα αρκουδάκι-αποκτώ ένα αρκουδακι). 
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Στις έρευνες των Wellman και Bartch (1995) φαίνεται ότι τα νήπια 2 χρονών είναι σε 

θέση να ερμηνεύσουν την συμπεριφορά των άλλων ατόμων με αναφορά στις επιθυμίες 

των άλλων και όχι των ίδιων των νηπίων. Επίσης, οι ίδιοι ερευνητές εστιάζουν και στις 

γλωσσικές αναφορές  των νηπίων. Στα δύο έτη ο λόγος τους επικεντρώνεται στις 

επιθυμίες τους με λέξεις όπως «θέλω», ενώ ο λόγος των τρίχρονων στηρίζεται στις 

πεποιθήσεις τους με λέξεις όπως «νομίζω» και «σκέπτομαι».  

 Έως τη ηλικία των έξι με εφτά τα παιδιά ειναι σε θέση να εξαγάγουν συμπεράσματα 

για το τι ένα άλλο πρόσωπο θεωρεί για τις σκέψεις ενός τρίτου προσώπου (Liu, 

Wellman,Tardif & Sabbagh,2008·Miller, 2009·Wellman, Cross & Watson, 

2001·Χατζηγεωργιάδου, 2007). Είναι ιδιαίτερα ικανά στην αντίληψη και κατανόηση 

κοινωνικών σημάτων που δηλώνουν σκέψεις και συναισθήμτα. Είναι σαν το μυαλό 

τους να δίνει προτεραιότητα στα κοινωνικά σήματα σε σχέση με άλλες πληροφορίες 

του περιβάλλοντος και σαν να διαθέτουν μία νοητική θεωρία για τη σημασία των 

κοινωνικών σημάτων και την ανταπόκριση σε αυτά. Η ικανότητα αυτή κυριαρχεί στην 

αντίληψη των τυπικών ατόμων σε τέτοιο βαθμό που γινόμαστε ανθρωπομορφιστές 

προβάλλοντας ανθρώπινη κοινωνική συμπεριφορά σε ζώα ή ακόμη και σε αντικείμενα.  

 H Θωρία του Νου, ωστόσο συνεχίζει να εξελίσσεται μέχρι την ενηλικίωση του 

ατόμου. Αυτή η θεωρία του νου θεωρείται, προηγμένη και αποδεικνύεται από δύο 

παραδείγματα δοκιμασιών ανωτέρου βαθμού, τη δοκιμασία κοινωνικού ολισθήματος 

(faux pas) και τη δοκιμασία «Διαβάζοντας το νου στα μάτια» (Baron-Cohen et al, 

1999). Σ’ ένα πείραμα που διεξήχθη από τους Dumontheil, Apperly, Blakemore, 

φάνηκε η παραπάνω διαπίστωση. Τρεις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες (παιδιά, 

έφηβοι, νεαροί ενήλικες), υποβλήθηκαν στην ίδια διαδικτυακή δοκιμασία, στην οποία 

έπρεπε να μετακινήσουν αντικείμενα, τα οποία βρίσκονταν πάνω σε ένα ράφι και 

καθοδηγούνταν από έναν «Director». H σωστή ερμηνεία κρίσιμων οδηγιών απαιτεί 
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από τους συμμετέχοντες να χρησιμοποιήσουν την προοπτική του director και  να 

μετακινήσουν μόνο τα αντικείμενα, που μπορούσε να δει εκείνος (ανάληψη της 

οπτικής του άλλου). Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η ομάδα εφήβων έκανε 

περισσότερα λάθη από την ομάδα των ενηλίκων. Επομένως, η θεωρία του νου ξεκινά 

από την ηλικία των τεσσάρων ετών, αλλά η αλληλεπίδραση μεταξύ της θεωρίας του 

νου και των εκτελεστικών ενεργειών συνεχίζει να εξελίσσεται μέχρι και τα τέλη της 

εφηβείας. 

Ακόμη και νευροαπεικονιστικές έρευνες, οι οποίες μελέτησαν την λειτουργία του 

εγκεφάλου εφήβων και ενηλίκων, ενώ εκτελούσαν έργα κοινωνικού περιεχομένου, 

έδειξαν πως η προηγμένη γνωστική θεωρία του Noυ συνεχίζει να βελτιώνεται μέχρι 

και τη νεαρή ενηλικίωση (Keuleurs, 2010·Vetter, Leipold, Kliegel, Phillips & 

Altgassen, 2012·Vetter, Weigelt, Dohnel, Smolka & Kliegel, 2014). 

Επίσης, από τα αποτελέσματα των ερευνών φαίνεται πως σε έργα θεωρίας του νου με 

ιστορίες και έννοιες όπως είναι η προσποίηση, η απειλή ή η δικαιολογία, δεν βρέθηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις ηλικιακές ομάδες εφήβων και ενηλίκων. 

Η επίδραση της ηλικίας φάνηκε στην κατανόηση πιο προηγμένων εννοιών, όπως είναι 

το λευκό ψέμα, η ειρωνία ή το θράσος (O’ Hare et al, 2009∙Vetter, 2013). Επομένως, 

για τους παραπάνω λόγους, τονίζεται ότι η παρούσα εργασία μελετά τη Θεωρία του 

νου εφήβου με σύνδρομο Down.  

1.2 Οι συνέπειες της έκπτωσης της Θεωρίας του Νου στην καθημερινή ζωή 

 

Η ικανότητα που έχουμε να αποδίδουμε νοητικές και συναισθηματικές καταστάσεις 

στον εαυτό μας και τους άλλους, θεωρείται κεντρικής σημασίας για την κοινωνική μας 

ζωή αλλά και για την μεταξύ μας επικοινωνία, καθώς μας επιτρέπει να προβλέπουμε 

και να ερμηνεύουμε τη συμπεριφορά τη δική μας και των άλλων (Korkmaz, 2011. 
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Sutton et al., 1999b). Αντιστρόφως, ελλείμματα της Θεωρίας του Νου οδηγούν σε 

λανθασμένη αντίληψη για τον κοινωνικό γίγνεσθαι και κάποιες φορές σε κοινωνικό 

αποκλεισμό ((Henry, Phillips, Ruffman, & Bailey, 2013). To παιδί ή ενήλικας με 

έλλειμμα στη ΘτΝ δεν αναγνωρίζει ή δεν κατανοεί τα σήματα που δείχνουν τις σκέψεις 

ή τα συναισθήματα του άλλου ατόμου, στο βαθμό που αναμένεται για ένα άτομο της 

ίδιας ηλικίας.  

Πιο συγεκριμένα, τα τυπικά άτομα διαβάζουν το νου με ευκολία σχεδόν διαισθητικά 

είτε μέσω της γλώσσας του σώματος είτε μέσω της προσωδίας της ομιλίας. Ένα άτομο 

με έκπτωση της ΘτΝ, όπως ένα άτομο με σύνδρομο Asperger εμφανίζει δύο 

προβλήματα στην αξιοποίηση πληροφοριών που προέρχονται από τη περιοχή γύρω 

από τα μάτια για να καθορίσουν τι σκέφτεται ή νιώθει κάποιος. Τείνουν να μην 

κοιτάζουν στα μάτια και να μην αξιοποιούν αυτή τη περιοχή του προσώπου ως βασική 

πηγή πήροφοριών γις την κοινωνική/συναισθηματική επικοινωνία και δεν είναι πολύ 

καλοί στην ανάγνωση των ματιών που κοιτάζουν (Baron-Cohen & Jolliffe, 1997). 

Άλλες συνέπειες της απόκλισης ή της καθυστέρησης των δεξιοτήτων της ΘτΝ είναι η 

τάση του ατόμου να ερμηνεύει κυριολεκτικά τα λόγια των άλλων και η δυσκολία 

ενδοσκόπησης και συνείδησης του εαυτού. Το άτομο μη τυπικής ανάπτυξης μπορεί να 

κατακτήσει δεξιότητες ΘτΝ χρησιμοποιώντας τη νοημοσύνη και την εμπειρία παρά τη 

διαίσθηση, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μία εναλλακτική μορφή συνείδησης 

του εαυτού, καθώς αναλογίζεται τη δικη του ψυχική κατάσταση και την ψυχική 

κατάσταση των άλλων. Oι Frith και Happe (1999) θεώρησαν αυτή  την στοχαστική 

συνείδηση εαυτού παρόμοια με εκείνη των φιλοσόφων. Επομένως, η μελέτη της 

ανάπτυξης της ΘτΝ στην παιδική ηλικία βοηθάει τον ενήλικα να κατανοήσει πως 

εξελίχθηκε το παιδί στο άτομο που είναι σήμερα, να παρατηρήσει τις νοητικές του 

αλλαγές και να αλληλεπιδράσει εποικοδομητικά μαζί του.     
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2. ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN 

 

Σύνδρομο Down ή αλλιώς τρισωμία 21 είναι μια γενετική διαταραχή που εμφανίζεται 

σε περίπου 1 από τις 800 γεννήσεις. H εμφάνιση του συνδρόμου είναι αποτέλεσμα 

τρισωμίας, δηλαδή ένα επιπρόσθετο χρωμόσωμα προστίθεται στο ζευγάρι 21, 

αυξάνοντας τον τελικό αριθμό χρωμοσωμάτων, από 46 σε 47 (Shapiro, 2004). Είναι η 

πιο συνηθισμένη χρωμοσωμική αιτία της νοητικής υστέρησης. Το σύνδρομο Down 

προκαλεί έναν αριθμό από αλλαγές στη φυσιολογία του ατόμου. Μερικές από αυτές 

αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί και μάλιστα κάποιες μπορεί να προκαλέσουν 

και θνησιμότητα του βρέφους.  

Δεν έχουν όλα τα άτομα τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. 

Καρδιακές βλάβες 

Υποτονία (μυϊκή αδυναμία) 

Μεγάλο διάστημα μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου δαχτύλου 

Μικρά χέρια και κοντά δάχτυλα 

Μια ενιαία πτυχή στην παλάμη του χεριού 

Μικρό στόμα με ελαφρώς διευρυμένη γλώσσα 

Λοβοί αυτιών «ιδιότροποι», οι οποίοι εμφανίζονται σε χαμηλότερο βαθμό από το 

συνηθισμένο. 

Αμυγδαλωτά μάτια με πτυχώσεις 

Επίπεδο προφίλ προσώπου, επίπεδη ρινική γέφυρα 

 

Εκτός από διαφορές στη φυσιολογία, τα άτομα με σύνδρομο Down έχουν και 

περιορισμένο εύρος δυνατοτήτων γνωστικών λειτουργιών. Η παλαιότερη βιβλιογραφία 

αναφέρει πως κατά την ενηλικίωση ένα άτομο με σύνδρομο Down έχει ένα δείκτη 

νοημοσύνης μεταξύ των 25 με 55, αποδίδοντας σε αυτά μέτρια προς σοβαρή νοητική 

καθυστέρηση (Pennington, Moon, Edgin, Stedron, & Nadel, 2003). Ωστόσο αυτά τα 

δεδομένα προέρχονται αυτούσια από παλαιότερες έρευνες, οι οποίες διεξήχθησαν κατά 
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τη δεκαετία του 1970. Πιο πρόσφατα δεδομένα προτείνουν ελαφρώς υψηλότερο 

μεταξύ του 30-70 (Chapman & Hesketh,2000), τοποθετώντας τα στη κατηγορία των 

ελαφρά νοητικών καθυστερημένων παιδιών. Η ειδική εκπαίδευση και υποστήριξη στην 

προσχολική και σχολική ηλικία βελτιώνει σημαντικά τη γνωστική λειτουργία (Κaplan, 

1996).  

2.1 Γνωστικός και συμπεριφορικός φαινότυπος 

 

Tα τελευταία 15 χρόνια όλο και περισσότερο οι ερευνητές, με σκοπό την κατανόηση 

της ανάπτυξης των ατόμων με σύνδρομο Down, επικεντρώνονται στην ταυτοποίηση 

του συμπεριφορικού και γνωστικού φαινότυπου. Η περιγραφή του φαινότυπου 

στοχεύει στην αναγνώριση πιθανολογικών χαρακτηριστικών στη συμπεριφορά και την 

ανάπτυξη. H ποικιλία των χαρακτηριστικών αυτών των ατόμων είναι ευρεία και οι 

διαφορές στην κινησιολογία (Vicari, 2006), την ομιλία (Fowler, 1990) και τη γνωστική 

ανάπτυξη (Tsao & Kindelberger, 2009) είναι παρατηρήσιμες σε όλες τις ηλικίες. 

Ο γνωστικός φαινότυπος στα άτομα με σύνδρομο Down περιγράφει την αδυναμία σε 

εξειδικευμένες λειτουργικές περιοχές, όπως είναι η μνήμη εργασίας, η προσοχή, ο 

σχεδιασμός και η επίλυση προβλημάτων. Ο συμπεριφορικός φαινότυπος που συχνά 

χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα άτομα με σύνδρομο Down έχει έναν αριθμό από 

βασικά χαρακτηριστικά. Μια κοινή δυσκολία για όλα τα άτομα με σύνδρομο Down 

είναι ο λόγος και η γλώσσα. Αν και στα νέα παιδιά το αντιληπτικό λεξιλόγιο μπορεί να 

είναι σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με τους συνομιλίκους, το εκφραστικό λεξιλόγιο είναι 

συχνά μειωμένο (Næss, Lyster, Hulme, & Melby-Lervåg, 2011). 

Ο συνδυασμός των δυσκολιών σχετικά με τη μνήμη εργασίας, την άρθρωση και την 

φωνολογία μπορεί να εμποδίσει τον καθαρό και συντακτικά σαφή λόγο (Paterson, 

2001). Προβλήματα με τη κατανόηση καθημερινών ζητημάτων και την αντιμετώπιση 
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σύνθετων κοινωνικά καταστάσεων συνθέτουν δυσκολίες στο λόγο και εμποδίζουν τα 

άτομα με σύνδρομο Down από το να είναι σε θέση να εκφράσουν πλήρως τις ιδέές τους 

(Abbeduto, Warren, & Conners, 2007). 

2.2 Η διδασκαλία των παιδιών με σύνδρομο Down. 

 

Ως αποτέλεσμα του συμπεριφορικού και γνωστικού φαινότυπου και των επιπρόσθετων 

ιατρικών αναγκών, στα άτομα με σύνδρομο Down απιτείται η εφαρμογή ενός 

συγκεκριμένου τρόπου μάθησης και η λήψη καποιων μέτρων στα σχολεία με σκοπό να 

ενισχύσουν τη διδασκαλία. Παρακάτω παρατίθενται κάποιοι από τους προτεινόμενους 

τρόπους μάθησης: 

• Οπτικός τρόπος μάθησης: Τα άτομα με σύνδρομο Down αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες στη φωνολογία προκαλώντας ανεπάρκεια στην λεκτική μνήμη 

εργασίας. Ωστόσο έχουν μια σχετικά αποδοτική οπτική μνήμη εργασίας 

(Jarrold, Nadel, & Vicari, 2008). Οι εκπαιδευτικοί, επομένως, συνίσταται να 

χρησιμοποιούν την ισχυρότερη οπτική μνήμη εργασίας για την υποστήριξη της 

μάθησης αυτών των ατόμων. 

• Ρυθμός και χρόνος: Από τη μία εξ αιτίας των περιορισμών των παιδιών με 

σύνδρομο Down στη λεκτική βραχύχρονη μνήμη και από την άλλη εξ αιτίας 

μιας γενικευμένης μαθησιακής δυσκολίας, δυσκολεύονται στο να βρουν το 

καθημερινό ρυθμό διεπίδρασης και να συμβαδίσουν με αυτόν (Wishart & 

Duffy, 1990). 

• Δυσκολίες στη λεπτή και αδρή κινητικότητα: Πολλά παιδιά με σύνδρομο 

Down αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη λεπτή και αδρή κινητικότητα, με 

αποτέλεσμα μέσα στην τάξη να αποτυγχάνουν σε διάφορες δραστηριότητες, 
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όπως στο κράτημα του μολυβιού, στο κόψιμο ενός χαρτιού με μολύβι ή απλώς 

το κάθισμα στην καρέκλα (SDA, 2011a, 2011b). 

Σε γενικές γραμμές το μεγαλύτερο μέρος των παιδιών αυτών μπορεί να 

εκπαιδευτεί με επιτυχία σε θέματα αυτοεξυπηρέτησης και κοινωνικών δεξιοτήτων, 

να αποκτήσει τις βασικές ή απλές σχολικές γνώσεις και να φτάσει στην 

ενηλικίωση. Πολλά από τα άτομα με σύνδρομο Down μπορούν να μάθουν να 

κυκλοφορούν μόνα τους, να βοηθούν στις δουλειές του σπιτιού και να εργάζονται 

σε προστατευμένο ή ημιπροστατευμένο περιβάλλον. Αν και τα περισσότερα από 

αυτά τα άτομα χρειάζονται πολύ περισσότερο χρόνο για να αποκτήσουν μία 

δεξιότητα, είναι σε θέση από τη στιγμή που τη μάθουν να την εκτελούν σωστά. 

Καταλήγοντας πρέπει να τονιστεί πως δεν είναι εύκολο να προβλεφθεί ο βαθμός 

εξέλιξης της νοητικής και συμπεριφορικής ανάπτυξης του παιδιού με σύνδρομο 

Down, καθώς αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Τέτοιοι παράγοντες είναι 

οι ευκαιρίες που έχει το παιδί για εκπαίδευση, η στήριξη από τους γονείς και την 

ευρύτερη οικογένεια, τα συνοδά προβλήματα και η στάση της κοινωνίας μέσα 

στην οποία έχει ενταχθεί. 

2.3 Η  ικανότητα αναγνώρισης συναισθημάτων  

 

Οι κοινωνικές σχέσεις αναπτύσσονται, διατηρούνται ή και διαλύονται εξ αιτίας της 

ικανότητας των ανθρώπων να κατανοούν τα συναισθήματα που δημιουργούν οι 

εκφράσεις του προσώπου ή οι κινήσεις του σώματος. Η ικανότητα εντοπισμού του 

προσώπου και επεξεργασίας των στοιχείων, που αυτό δίνει, αρχίζει και αναπτύσσεται 

από την νηπιακή ηλικία ενός ατόμου με ή χωρις σύνδρομο Down (Kasari, Freeman, & 

Hughes, 2001·  Williams, Wishart, Pitcairn, & WiΙΙis, 2005). 
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Επίσης ενώ η ικανότητα των παιδιών τυπικής ανάπτυξης στην αναγνώριση 

συναισθημάτων συνεχώς εξελίσσεται, δεν συμβαίνει το ίδιο και στα παιδιά με 

σύνδρομο Down, καθώς υποθέτουν πως ο συγκεκριμένος πληθυσμός έχει κάποια 

ελλείμματα σε αυτόν τον τομέα (Williams, Wishart, Pitcairn & Willis 2005). Αν και ο 

παραπάνω ισχυρισμός δεν έχει διευνηθεί πλήρως, το σίγουρο είναι πως τα άτομα με 

σύνδρομο Down κατονομάζουν ευκολότερα κάποια συναισθήματα σε σχέση με κάποια 

άλλα. Για παράδειγμα, το συναίσθημα της χαράς αναγνωρίζεται πιο εύκολα, ενώ 

συναντούν δυσκολία στην περίπτωση της ουδετερότητας των συναισθημάτων, όταν 

δηλαδή στην έκφραση του προσώπου κάποιου ατόμου δεν είναι τόσο έκδηλο το 

συναίσθημα που αντικατοπτρίζεται (Moore, 2001).  

Μία ακόμη ιδιαιτερότητα των παιδιών με σύνδρομο Down έναντι των παιδιών τυπικής 

ανάπτυξης είναι και η δυσκολία στην αναγνώριση συγκεκριμένων εκφράσεων του 

προσώπου (Williams, Wishart, Pitcairn & Willis 2005). Πιο συγκεκριμένα όταν στην 

έρευνα των Wishart και Pitcairn (2000), ζητήθηκε από τα παιδιά με σύνδρομο Down 

να διακρίνουν το πρόσωπο και το συναίσθημα συνάντησαν περισσότερες δυσκολίες 

στην αναγνώριση του συναισθήματος της έκπληξης και του φόβου σε σχέση με τα 

παιδιά τυπικής ανάπτυξης ίδιας νοητικής ηλικίας και τα παιδιά με νοητική 

καθυστέρηση αγνώστου αιτιολογίας και ίδιας νοητικής ηλικίας.  

Οι Kasari, Freeman, και Hughes (2001) σε μία έρευνα τους εξέτασαν παιδιά 

χρονολογικής ηλικίας 3 ετών με σύνδρομο Down και παιδιά τυπικής ανάπτυξης ίδιας 

χρονολογικής ηλικίας με σκοπό την αναγνώριση και κατονομασία συναισθημάτων. 

Παρατήρησαν πως δεν υπήρχαν αποκλίσεις ανάμεσα στα δύο γκρουπ παιδιών και 

αυτές προέκυψαν ένα χρόνο αργότερα, δηλαδή κατά την αναπτυξιακή ηλικία των 4 

ετών και μάλιστα οι επιδόσεις των παιδιών με σύνδρομο Down ήταν οι ίδιες με αυτές 
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πριν ένα χρόνο. Αυτί σημαίνει πως στο μεσοδιάστημα δεν αναπτύχθηκε η ικανότητα 

αναγνώρισης συναισθημάτων αυτής της ομάδας.   

Επιπλέον, ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα των Hippolyte, Barisnikov, Van der 

Linden, και Detraux (2009), κατά την οποία διαπίστωσαν ότι ικανότητα των παιδιών 

με σύνδρομο Down στην αναγνώριση θετικών συναισθημάτων ήταν περισσότερο 

ανεπτυγμένη συγκριτικά με την ικανότηταν τους στην αναγνώριση αρνητικών 

συναισθημάτων. Πιο συγκεκριμένα, ήταν περισσότερο ικανά στο να μπορούν να 

αναγνωρίσουν και να κατονομάσουν τη χαρά σε σχέση με το φόβο και τη λύπη. 

Επομένως, από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό πως τόσο τα παιδιά όσο και ενήλικες 

με σύνδρομο Down αντιμετωπίζουν ιδιαίτερη δυσκολία στην αναγνώριση των 

συναισθημάτων και συγκεκριμένα μεγαλύτερη δυσκολία στην αναγνώριση των 

ουδέτερων εκφράσεων, του φόβου και της έκπληξης. Τέλος, η ικανότητα αναγνώρισης 

και ταυτοποίησης συναισθημάτων δεν εξελίσσεται θετικά με την αύξηση της ηλικίας 

στα παιδιά με σύνδρομο Down. 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

3. ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΥ 

 

Η ικανότητα να περιγράφουμε, να αξιολογούμε και να αποδίδουμε ορισμένες ψυχικές 

καταστάσεις αναφέται ως Θεωρία του Νου. Η θεωρία του Νου, όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω έχει μελετηθεί διεξοδικά στο πεδίο του αυτισμού, όπου τα ελλείμματα στις 

ικανότητες κοινωνικής διεπίδρασης, τα οποία χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη 

διαταραχή φαίνεται πως πηγάζουν εξ αιτίας της έλλειψης Θεωρίας του Νου. Ωστόσο, 

υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν πως και τα παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές, 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την 

απόδοση νοητικών καταστάσεων σε άλλους άνθρωπους.  

Στα πρώτα χρόνια ζωής τους, τα παιδιά με σύνδρομο Down μπορούν να φτάσουν στα 

ίδια αναπτυξιακά ορόσημα με τους συνομιλήκους τους, αν και με λίγο πιο αργό ρυθμό. 

Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να αποκτήσουν ικανότητες όπως είναι το χαμόγελο ή το 

κοίταγμα στο ίδιο βαθμό με τα άτομα τυπικής ανάπτυξης και να έχουν μια παρόμοια 

πορεία αρχικής φυσικής ανάπτυξης (Buckley & Sacks, 2001). Ωστόσο κάποιες από τις 

διαφοροποιήσεις μεταξύ των παιδιών με Down και αυτών τυπικής ανάπτυξης 

εμφανίζονται από τα αρχικά στάδια ζωής τους. Για παράδειγμα από τους τρεις μήνες 

ζωής και μετά τα παιδιά με σύνδρομο Down είναι ικανά να διακρίνουν τη διαφορά ενώ 

κοιτάζουν το πρόσωπο της μητέρας τους με αυτή ενώ κοιτάζουν ένα αντικείμενο 

(Carvajal & Iglesias, 2000), αλλά τα παιδιά με Down συνεχίζουν να εστιάζουν 

περισσότερο στις μητέρες τους στην ηλικία των 6 μηνών, ενώ τα παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης εστιάζουν στο χώρο που τους περιβάλλει. 

Η ΘτΝ είναι στενά συνυφασμένη με τη γλώσσα καθώς η γλώσσα είναι το μοναδικό ή 

καλύτερα αποτελεσματικότερο κανάλι, μέσω του οποίου οι πεποιθήσεις, οι επιθυμίες 

και οι νοητικές καταστάσεις εξηγούνται και εκφράζονται σε άλλους ανθρώπους. 
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Ένας από τους κυριότερους περιορισμούς των ατόμων με νοητική καθυστέρηση είναι 

οι ικανότητες τους στις κοινωνικές και διαπροσωπικές σχέσεις. Η αμερικανική εταιρεία 

νοητικής και αναπτυξιακής καθυστέρησης ορίζει το έλλειμμα σε αυτή την περιοχή ως 

έναν περιορισμό που βάζει το άτομο σε μειονεκτική θέση όταν προσπαθεί να 

λειτουργήσει στο πλαίσιο της κοινωνίας. Από τη γνωστική αντίληψη της ψυχολογικής 

ανάπτυξης, η κοινωνική ευφυϊα είναι ένα σύστημα, το οποίο χρησιμοποιείται 

υποστηρικτικά για τις διαπροσωπικές σχέσεις.  

Ενδιαφέρον στη μελέτη της Θεωρίας του Νου παρουσιάζει η έρευνα των Baron-Cohen 

και άλλων (1985), οι οποίοι πρότειναν πως η έλλειψη της ικανότητας για κοινωνική 

διεπίδραση και κατανόηση του εαυτού που χαρακτηρίζει τον αυτισμό μπορεί να 

εξηγηθεί από την απουσία της θεωρίας του Νου των ατόμων με τη συγκεκριμένη 

διαταραχή.  

To γεγονός πως τα παιδιά μπορούν να συμβαδίσουν το νοητικό ή συναισθηματικό τους 

επίπεδο με των άλλων είναι μια σημαντική ικανότητα και θεωρείται αρχή για τη 

μετέπειτα αναγνώριση των εσωτερικών νοητικών αναπαραστάσεων είτε δικών τους και 

είτε των άλλων. Ιστορικά, τα άτομα με σύνδρομο Down έχουν παραπλανηθεί εξ αιτίας 

της δυσκολίας τους να κατανοήσουν τις κοινωνικές συμπεριφορές (Down, 1867), αλλά 

πρόσφατη έρευνα δείχνει πως οι διαφορές στη κοινωνική συμπεριφορά είναι ορατές 

από πολύ νωρίς (Cebula, Moore, & Wishart, 2010).  

Στο πεδίο της νοητικής καθυστέρησης και κυρίως της εκπαίδευσης των παιδιών με 

νοητική καθυστέρηση, επικεντρώνεται το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών, όπως 

φαίνεται από τις σχετικά πρόσφατες αναπτυξιακές μελέτες (Cicchetti & Beeghly, 

1990˙Baroff & Olley, 1999·Cassidy & Morris, 2002·Denckla, 2000·Dykens & 

Hodapp, 1997·Hatton, 2004·Hodapp & Dykens, 2004) για τον προσδιορισμό των 
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ιδιαίτερων γνωστικών, γλωσσικών, και συμπεριφορικών χαρακτηριστικών των 

παιδιών με νοητική καθυστέρηση γενετικής αιτιολογίας, όπως είναι το σύνδρομο 

Down.  

Από τους βασικούς στόχους αυτού του ενδιαφέροντος είναι η κατανόηση και η 

ερμηνεία της επίδρασης του ιδιαίτερου προτύπου των παιδιών αυτών, σε ποικίλες 

διαστάσεις της λειτουργικότητάς τους, όπως για παράδειγμα η κοινωνική επάρκεια ή 

οι δυνατότητες εκπαίδευσής τους. Τα ειδικά πρότυπα που τα χαρακτηρίζουν 

συμβάλλουν σημαντικά στην επιλογή προσαρμοσμένων προσεγγίσεων και 

κατάλληλων έργων στη διαδικασία εκμάθησης αυτών των παιδιών. 

Σημαντική έμφαση στις σύγχρονες έρευνες δίνεται στις μεταβολές του ρυθμού 

ανάπτυξης και στη σχέση μεταξύ συμπεριφορικής και νευροβιολογικής ανάπτυξης, σε 

ομάδες παιδιών με νοητική καθυστέρηση διαφορετικής αιτιολογίας. Χαρακτηριστική 

είναι η έλλειψη σταθερότητας της ανάπτυξης των παιδιών αυτών, καθώς η μεταβολή 

των ρυθμών ανάπτυξης εμφανίζεται σε διαφορετικές ηλικίες ή σε σχέση με 

διαφορετικά αναπτυξιακά έργα. Ορισμένα είδη ανάπτυξης μπορεί να επιβραδυνθούν 

στα παιδιά με σύνδρομο Down σε συγκεκριμένες ηλικίες, συνήθως μεταξύ 6 και 11 

ετών (Dykens, Hodapp & Evans, 1994·Fowler, 1998). Τα παιδιά με σύνδρομο Down 

φαίνεται να παλινδρομούν πολύ πιο συχνά από τα παιδιά χωρίς νοητική καθυστέρηση. 

Εμφανίζουν δηλαδή, ιδιομορφίες στον τρόπο με τον οποίον επιλύουν προβλήματα και 

γενικά η ανάπτυξή τους είναι ιδιαίτερα ασταθής (Pitcairn & Wishart, 1994·Wishart, 

1993). Αν και η ύπαρξη της γνωστικής επιβράδυνσης σε σχέση τόσο με τη 

χρονολογική, όσο και με την νοητική ηλικία και τον τύπο των δοκιμασιών, 

τεκμηριώνεται σε πολλές μορφές/τύπους νοητικής καθυστέρησης, ωστόσο θα πρέπει 

να εξετάζεται και ο παράγοντας των κινήτρων και των χαρακτηριστικών της 

προσωπικότητας των παιδιών. 
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Τα άτομα με σύνδρομο Down παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερο γνωστικό και κοινωνικο-

συναισθηματικό πρότυπο ικανοτήτων σε σχέση με την οπτική προσοχή, την κοινωνική 

προσαρμογή και τη συναισθηματική τους ανταπόκριση (Kasari et al., 1990), το οποίο 

φαίνεται να επηρεάζει θετικά τις επιδόσεις τους στα έργα της θεωρίας του νου. Έτσι, 

στα έργα της θεωρίας του νου οι Baron-Cohen και συνεργάτες (1985) διαπίστωσαν ότι 

το 85% μιας ομάδας παιδιών με σύνδρομο Down μπορούν να επιτύχουν σε έργα 

ψευδών πεποιθήσεων, ενώ οι Ashcroft και συνεργάτες (1999), αναφέρουν ότι μόνο το 

13% μιας ομάδας ενηλίκων με νοητική καθυστέρηση αγνώστου αιτιολογίας μπορούν 

να επιτύχουν στα αντίστοιχα έργα. Στις έρευνες των Charman και Campbell (1997), με 

ένα μεικτό δείγμα νέων με και χωρίς σύνδρομο Down το 39% πέτυχε σε έργα ψευδών 

πεποιθήσεων. Οι Charman και Campbell (1997) υποστηρίζουν ότι η απόκτηση της 

ικανότητας της θεωρίας του νου δεν μπορεί να εκτιμηθεί μ’ έναν συνολικό τρόπο, όπως 

διαφαίνεται από τις επιδόσεις των ατόμων που πετυχαίνουν σε μερικά έργα της θεωρίας 

του νου και αποτυγχάνουν σε άλλα.  

Επιπλέον, μερικοί ερευνητές έχουν υποστηρίξει ότι, τα παιδιά με σύνδρομο Down και 

Williams μπορούν και είναι σε θέση να αναγνωρίσουν και να ερμηνεύσουν τις νοητικές 

καταστάσεις των άλλων (π.χ., από τις εκφράσεις των ματιών) σε απλά έργα της θεωρίας 

του νου, καθώς είναι ιδιαίτερα κοινωνικά προσανατολισμένα άτομα με 

συναισθηματική ανταπόκριση (Baron-Cohen, 1995·Dykens et al., 2000). Πιο 

συγκεκριμένα, μπορούν επίσης να προβλέψουν τι οι πρωταγωνιστές σε συγκεκριμένες 

βινιέτες σκέφτονται ή κάνουν, βασισμένοι στις ψευδείς πεποιθήσεις των χαρακτήρων 

και όχι στην δικιά τους γνώση για το τι συμβαίνει. 

Στην έρευνα της θεωρίας του νου, τα άτομα με σύνδρομο Down, χρησιμοποιούνται 

συνήθως ως ομάδα σύγκρισης, σε σχέση κυρίως με άτομα με αυτισμό και σπάνια έχουν 

μελετηθεί από μόνα τους (Charman, Campbell & Edwards, 1998). Οι έρευνες των 
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Benson, Abbeduto, Short, Bibler-Nuccio & Maas, 1993·Baron-Cohen, Leslie & Frith, 

1985·Yirmiya & Shulman, 1996·Yirmiya, Solomonica-Levi, Shulman & Pilowsky, 

1996·Zelazo, Burack, Benedetto & Frye, 1996, έδειξαν ότι άτομα με νοητική 

καθυστέρηση αγνώστου αιτιολογίας και σύνδρομο Down δυσκολεύονται σε έργα 

κυρίως ψευδών πεποιθήσεων και εξαπάτησης της θεωρίας του νου, συγκρινόμενα με 

παιδιά τυπικής ανάπτυξης, εξισωμένα ως προς τη συνολική νοητική τους ηλικία. Στην 

έρευνα επίσης των Yirmiya, Solomonica-Levi, Shulman και Pilowsky (1996) δεν 

βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές στις επιδόσεις στα έργα ψευδών 

πεποιθήσεων και εξαπάτησης της θεωρίας του νου, μεταξύ των ενηλίκων ατόμων με 

νοητική καθυστέρηση αγνώστου αιτιολογίας και σύνδρομο Down. Είναι πολύ πιθανόν 

βέβαια, όπως ισχυρίζονται και οι ίδιοι οι ερευνητές, οι διαφορές μεταξύ των δύο αυτών 

κλινικών ομάδων να είναι πιο ευδιάκριτες στις μικρότερες ηλικίες απ’ ότι στις 

μεγαλύτερες. 

3.1 Πρόδρομοι 

 

Στα πρώτα τους χρόνια, τα παιδιά με σύνδρομο Down μπορούν να πετύχουν μερικά 

από τα ίδια αναπτυξιακά ορόσημα με τους συνήθως αναπτυσσόμενους συνομηλίκους 

τους, αν και με πολύ πιο αργό ρυθμό.  (Buckley & Sacks, 2001). Για παράδειγμα τα 

μωρά με το σύνδρομο Down, από τους 3 μήνες είναι σε θέση να κάνουν διακρίσεις 

ανάμεσα στην εξέταση αντικειμένων και στην εξέταση του προσώπου της μητέρας 

τους (Carvajal & Iglesias, 2000). Ωστόσο, οι Berger και Cunningham (1981) 

διαπίστωσαν ότι  σε ηλικία 6 μηνών,  συνέχιζαν να κοιτάζουν περισσότερο τις μητέρες 

τους, ενώ οι συνήθως αναπτυσσόμενοι ομολόγους τους άρχισαν να κοιτούν 

περισσότερο στον κόσμο γύρω τους. Σε ηλικία 10 μηνών, σύμφωνα με τους 

συγγραφείς, τα παιδιά με το σύνδρομο Down, ήταν μεταξύ 8 έως και 10 εβδομάδων 

πίσω από τους τυπικά αναπτυσσόμενους συνομηλίκους τους στο πρότυπο επαφής με 
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τα μάτια, ενώ το συνολικό πρότυπο επαφής, τους πρώτους 6 μήνες ήταν ποιοτικά 

διαφορετικό μεταξύ των δύο ομάδων. Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι 

αυτές οι πρώιμες διαφορές μπορεί να έχουν επιπτώσεις για την κοινωνική αλλά και τη 

γνωστική ανάπτυξη. 

Σε μελέτες μη λεκτικής συμπεριφοράς, έχει βρεθεί ότι τα παιδιά με σύνδρομο Down 

παράγουν λιγότερα οργανικά αιτήματα (π.χ. το παιδί χρησιμοποιεί χειρονομίες και 

επαφή με τα μάτια για να προκαλέσει βοήθεια από έναν ενήλικα για την επίτευξη ενός 

στόχου) από ό, τι οι συνήθως αναπτυσσόμενοι ομόλογοί τους (Mundy, Sigman, Kasari 

& Yirmiya, 1988). Οι Fidler, Philofsky, Hepburn και Rogers (2005) διαπίστωσαν 

επίσης ότι έδειξαν ασθενέστερες συμπεριφορές επίλυσης προβλημάτων, οι οποίες 

συνδέονται με αναποτελεσματικές ζητούμενες συμπεριφορές. Στην ίδια μελέτη 

διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε διαφορά στον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά με το 

σύνδρομο Down και οι αναπτυσσόμενοι ομόλογοί τους, χρησιμοποιούσαν τη 

χειρονομία για να συντονίσουν την εστίασή τους με έναν ενήλικα (κοινή ικανότητα 

προσοχής). Αυτός είναι ένας σημαντικός δείκτης που, αρχικά τουλάχιστον, τα μικρά 

παιδιά με σύνδρομο Down μπορεί να έχουν μερικές από τις αναδυόμενες δεξιότητες 

που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων της θεωρίας του νου. Ωστόσο, 

ο δείκτης αυτός παρακάμπτεται με την ηλικία των παιδιών στη μελέτη. Και αυτό γιατί 

η ηλικία των παιδιών με σύνδρομο Down ήταν κατά μέσο όρο 2 έτη και 10 μήνες, σε 

αντίθεση με τους τυπικά αναπτυσσόμενοι ομόλογούς τους, που ήταν κατά μέσο όρο 18 

μήνες. Έτσι, παρόλο που υπήρχε κοινή ικανότητα προσοχής  και στις δύο ομάδες, στην 

ομάδα του συνδρόμου Down, εμφανίστηκε πολύ αργότερα. 

Ο Legerstee και ο Fisher (2008) διαπίστωσαν επίσης ότι τα παιδιά με σύνδρομο Down, 

παρήγαγαν συντονισμένη προσοχή σε μια παρόμοια διανοητική ηλικία με τους τυπικά 

αναπτυσσόμενοι ομόλογούς τους, αν και το δείγμα τους ήταν σε περιορισμένη ομάδα 



26 
 

«υψηλότερης διανοητικής ηλικίας» (όπως μετρήθηκε χρησιμοποιώντας τις κλίμακες 

Bayley (1969) της ανάπτυξης των βρεφών). Το συμπέρασμα, σύμφωνα με τους 

συγγραφείς, είναι ένας δείκτης όπου ένα παιδί είναι σε θέση να αντιπροσωπεύει και να 

επηρεάζει την ικανότητα προσοχής ενός άλλου, επομένως είναι ένας σημαντικός 

πρόδρομος στην ανάπτυξη μιας θεωρίας του νου. 

Σε μια σειρά δοκιμασιών της μονιμότητας των αντικειμένων και της μίμησης, οι  

Wright, Lewis και Collis (2006) διαπίστωσαν ότι τα παιδιά με σύνδρομο Down, όταν 

απομακρυνόταν η  δυνατότητα μίμησης της επίλυσης ενός προβλήματος, εκτελούσαν 

τις δοκιμασίες, σημαντικά λιγότερο καλά από την νοητική τους ηλικία, σε σχέση με 

τους τυπικά αναπτυσσόμενους ομόλογούς τους.  Όταν δηλαδή η στρατηγική της 

μίμησης των ενεργειών του ερευνητή για την επίλυση της δοκιμασίας δεν ήταν 

διαθέσιμη, τα παιδιά με  το σύνδρομο Down δυσκολευόταν να βρουν με επιτυχία ένα 

παιχνίδι για παράδειγμα, που ήταν κρυμμένο. Οι συγγραφείς καταλήγουν στο 

συμπέρασμα, ότι τα παιδιά με σύνδρομο Down μπορεί να είναι πιο πιθανό να 

χρησιμοποιήσουν μίμηση ως απάντηση στις δοκιμασίες, επειδή έχουν μια υποκείμενη 

αντιπροσωπευτική δυσκολία. 

3.2 Προσποίηση και συμβολικό παιχνίδι 

 

Ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσεται το παιγνίδι σε παιδιά με σύνδρομο Down, είναι 

συγχρονισμένος με εκείνον των τυπικά αναπτυσσόμενων παιδιών, αν και με πολύ πιο 

αργό ρυθμό, επειδή συνοδεύεται από φυσικές και ιατρικές δυσκολίες όπως η ακοή, η 

όραση και η κακή κινητικότητα. Καθώς το παιχνίδι γίνεται πιο περίπλοκο και οι 

σχέσεις μεταξύ της γλώσσας, του παιχνιδιού και της γνωστικής ανάπτυξης γίνεται όλο 

και πιο εξελιγμένη, μπορεί να υπάρχουν κάποιες βασικές διαφορές στον τρόπο με τον 
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οποίο τα παιδιά με το σύνδρομο Down αναπτύσσουν τις δεξιότητες παιχνιδιού. 

(Beeghly & Cicchetti, 1987). 

Η σχέση μεταξύ συμβολικής λειτουργίας και γλωσσικής ανάπτυξης σε παιδιά με 

σύνδρομο Down, ηλικίας από 2 χρονών έως 7, εξετάστηκε από τους O'Toole και Chiat 

(2006). Οι συγγραφείς αναγνωρίζοντας ως στρατηγικής επίλυσης προβλημάτων, την 

πιθανή χρήση των μιμήσεων, οδηγήθηκαν στη χρήση μιας τροποποιημένης έκδοσης 

ενός έργου που χρησιμοποίησαν προηγουμένως οι Bellagamba και Tomasello (1999). 

Στην αρχική εργασία για παράδειγμα, παρουσιάστηκε μια παιδική βούρτσα σε ένα 

παιδί με μια συνοδευόμενη χειρονομία βουρτσίσματος των μαλλιών. Στη συνέχεια, 

ζητήθηκε από το παιδί η βούρτσα μαλλιών, είτε εμφανίζοντας μια μικροσκοπική 

βούρτσα ή επαναλαμβάνοντας τη χειρονομία. Οι προσαρμογές στη μελέτη των O'Toole 

και Chiat (2006) περιελάμβαναν τη μείωση του αριθμού των παραγόμενων στοιχείων 

για τη μείωση του φορτίου μνήμης και χρησιμοποίησαν σύντομες, επαναλαμβανόμενες 

προτάσεις. Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ανάπτυξη της συμβολικής 

κατανόησης σε παιδιά με σύνδρομο Down προχωρεί με παρόμοιο τρόπο που συνήθως 

αναπτύσσουν οι τυπικά αναπτυσσόμενοι ομόλογοι τους, με τις χειρονομίες να είναι οι 

πιο εύκολες στην κατανόηση, έπειτα οι μινιατούρες και στη συνέχεια αφηρημένες 

υποκαταστάσεις. 

3.3 Εξετάζοντας τη θεωρία του νου 

 

Υπάρχει περιορισμένη έρευνα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αναπτυχθεί 

η αναπαράσταση στα παιδιά με σύνδρομο Down. Μπορεί να υπάρχει η υπόθεση ότι, 

καθώς οι πρόδρομοι της θεωρίας του νου εμφανίζονται με παρόμοιο τρόπο στα τυπικά 

αναπτυσσόμενα παιδιά, ο τρόπος με τον οποίο τα παιδιά με σύνδρομο Down 
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αναπαριστούν νοητικά, λειτουργεί επίσης με τον ίδιο τρόπο όπως στον τυπικά 

αναπτυσσόμενο πληθυσμό.  

Ο Zelazo, ο Burack, ο Benedetto και ο Frye (1996) διερευνώντας τη σχέση μεταξύ 

θεωρίας του νου και  τη χρήση του κανόνα σε άτομα με σύνδρομο Down κατέληξαν 

στο συμπέρασμα ότι τα άτομα µε σύνδρομο Down είχαν χαμηλότερη επίδοση στα έργα 

μέτρησης της θεωρίας του νου από τα άτομα τυπικής ανάπτυξης. Ωστόσο, θα έπρεπε 

να εξεταστούν οι δυσκολίες που βρήκαν τα άτομα με σύνδρομο Down.  Παρόλο που 

τα αποτελέσματα των δοκιμών είναι σαφή και τα δεδομένα που παράγονται από αυτά 

υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των συγγραφέων, υπάρχει μικρή συζήτηση στην 

έκθεση για το ποιες συνθήκες δημιούργησαν τα αποτελέσματα.  

Η Θεωρία του Νου σε άτομα με σύνδρομο Down εξετάστηκε επίσης και σε μια μελέτη 

που διεξήχθη από τους Cobos και Castro (2010).  Η ηλικία των  συμμετεχόντων 

κυμαινόταν σε ένα πολύ ευρύ φάσμα, μεταξύ 5 και 35 ετών, όλοι από έναν σύλλογο 

(δεν ήταν σαφές εάν προέρχονταν από ένα ίδρυμα, ή κατοικία) και καμία νοητική 

ηλικία δεν είχε αξιολογηθεί στη μελέτη, ενώ τα άτομα τυπικής ανάπτυξης προερχόταν 

από δημόσιο σχολείο. Οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα αποτελέσματά 

τους δείχνουν ότι κάποια εκπαίδευση στην κατανόηση του εαυτού και των άλλων είναι 

πιθανό να βελτιώσει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων της θεωρίας του νου σε άτομα με 

σύνδρομο Down. 

Αν και οι συμμετέχοντες με το σύνδρομο Down στη μελέτη των Yirmiya, 

SolomonicaLevi, Shulman και Pilowsky (1996) χρησιμοποιήθηκαν ως ομάδα ελέγχου, 

η μελέτη αυτή παρουσιάζει ενδιαφέρον ως άλλη ένδειξη των περιορισμών της 

διαδικασίας αντιστοίχισης. Εδώ οι συγγραφείς συνειδητοποιούν αυτούς τους 

περιορισμούς και συζητούν εκτενώς τις διαδικασίες αντιστοίχισης. Όταν τα παιδιά  
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δοκιμάστηκαν σε μια σειρά  δοκιμασιών της Θεωρίας του Νου, η ομάδα με το 

σύνδρομο Down βρέθηκε να αποτυγχάνει περισσότερο από την ομάδα με νοητική 

καθυστέρηση, αλλά όχι περισσότερο από την ομάδα με την κατάσταση του αυτιστικού 

φάσματος. Αυτό σημαίνει ότι είτε τα μέτρα που χρησιμοποιήθηκαν στις δοκιμές δεν 

ήταν αρκετά ευαίσθητα είτε ότι οι συσχετισμοί νοητικής ηλικίας που συνήθως 

παρατηρούνται στην τυπική ανάπτυξη των παιδικών ικανοτήτων της Θεωρίας του Νου, 

μπορεί να μην είναι εμφανείς σε άτομα με σύνδρομο Down. Αν η δεύτερη πρόταση 

αληθεύει, τότε αυτό εγείρει το ερώτημα αν τα άτομα με σύνδρομο Down, επιτυγχάνουν 

τις δεξιότητες της Θεωρίας του Νου, μέσω παρόμοιων ή εναλλακτικών οδών σε 

αντιστοίχηση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. 
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4. ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

 

Η λογοτεχνία αποτελεί πρόκληση για τα άτομα με έλλειμμα στην ΘτΝ καθώς πρέπει 

να εξαγαγάγουν συμπεράσματα σχετικα με την κατανόηση της ψυχικής καταστάσης 

ενός ήρωα μέσα από τη συμπεριφορά του στο κείμενο. Αυτό είναι δύσκολο τόσο στη 

κανονική καθημερινή επικοινωνία και συναναστροφή όσο και στην επικοινωνία 

μεταξύ αποδέκτη-ήρωα-συγρραφέα. 

Η λογοτεχνία είναι συνυφασμένη με την Θεωρία του Νου και αυτό γίνεται εύκολα 

αντιληπτό αν σκεφτεί κανείς πως ένα λογοτεχνικό κείμενο στηρίζεται στην 

επεξεργασία συναισθημάτων, πεποιθήσεων άλλων ανθρώπων. Για να κατανοήσει 

κάποιος ένα κείμενο θα πρέπει να δυεισδύσει στα μύχια της ψυχής των ηρώων, να  

δικαιολογήσει τις συμπεριφορές τους, με άλλα λόγια να εισέλθει στον κόσμο τους. 

Αυτό απαιτεί Θεωρία του Νου. Τόσο ο συγγραφέας, όσο και ο αναγνώστης θα πρέπει 

να κατέχουν -προηγμένη γνωστική και συναισθηματική- Θεωρία του Νου. Από τη μία 

δηλαδή η λογοτεχνία δημιουργείται από την ικανότητα των συγγραφέων να έχουν 

Θεωρία του Νου και από την άλλη απευθύνεται στην Θεωρία του Νου των 

αναγνωστών.  

Επίσης η ΘτΝ δίνει νόημα στα συναισθήματα μας και αυτά με τη σειρά τους 

τροφοδοτούν τη ΘτΝ. Όπως παρατήρησε και ο Palmer «η σύνδεση μεταξύ της 

γνωστικής ικανότητας και των συναισθημάτων είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατον να 

ξεριζωθεί». Οι γνωστικές λειτουργίες τείνουν να έχουν ένα  ισχυρό συναισθηματικό 

στοιχείο και το αντίστροφο και σχετίζονται από αιτιώδεις όρους. Ο θυμός ενός 

χαρακτήρα, για παράδειγμα, μπορεί να προκληθεί από μία γνωστική λειτουργία και 

αυτό το συναίσθημα με τη σειρά του μπορεί να οδηγήσει σε ενεργοποίηση κι άλλων 

γνωστικών λειτουργιών.   
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Επομένως, η αναπαράσταση των λογοτεχνικών νοητικών κόσμων θεωρείται ότι μπορεί 

να βελτιώσει τη Θεωρία του Νου των αναγνωστών, καθώς οι αποδέκτες ταυτίζονται με 

κίνητρα, σκέψεις, συναισθήματα και προθέσεις των πρωταγωνιστών (Leverege, 

Mancing, Schweickert & William, 2011). Ως μία διαρκής αναπαράσταση πολλών 

αλληλεπιδρόντων νοητικών κόσμων, η λογοτεχνία τροφοδοτεί το νου των 

αναγνωστών. 

H εξοικείωση με την μυθιστοριογραφία, η ενσυναίσθηση και η επίδοση σε προηγμένες 

συναισθηματικές δοκιμασίες έχουν συσχετιστεί θετικά. Πειραματικά στοιχεία δείχνουν 

πως η ανάγνωση μυθιστορημάτων ενισχύει την ενσυναίσθηση και μοιάζει να διευρύνει 

τις γνώσεις μας για τη ζωή των άλλων και μας βοηθά να αναγνωρίσουμε ομοιότητες 

μας με τους ήρωες. Aν και το μυθιστόρημα μπορεί να μεταφέρει ρητά κοινωνικές αξίες 

και να μειώσει το παράδοξο των άλλων, η σχέση μεταξύ της εξοικείωσης με το 

μυθιστόρημα και της Θεωρίας του Νου οφείλεται σε πιο βαθιά χαρακτηριστικά του 

κειμένου. Αυτό σημαίνει ότι το μυθιστόρημα μπορεί να αλλάξει, όχι μόνο το πως αλλά 

και το τι σκέφτονται οι άνθρωποι για τους άλλους. 

Επίσης, νευροαπεικονιστικές μελέτες έδειξαν πως η λογοτεχνική ανάγνωση ενισχύει 

την ικανότητα κάποιου να αισθάνεται τους άλλους και να κατανοεί τις σκέψεις τους 

(Djijkic et al, 2013∙Keen, 2006).  

Τα παιδιά μέσα από τις διηγήσεις πρέπει να κατανοήσουν το σενάριο της ιστορίας, τα 

κίνητρα, τις προθέσεις των ηρώων και να τα συνδέσουν με τις ενέργειες τους 

(Βruner,1986). Στην ηλικία των 2-4 ετών τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης είναι ικανά να 

κωδικοποιήσουν την γνώση που έχουν μέσα από τις εμπειρίες τους και να την 

ενσωματώσουν σε αυτοδημιούργητες διηγήσεις (Bruner & Feldman, 1993). Πολλοί 
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ερευνητές υποστηρίζουν πως η κατανόηση της αφήγησης προϋποθέτει ΘτΝ (Capps et 

al., 2000 ∙ Graig & Baron-Cohen, 2000).  

Έχει υποστηριχθεί βέβαια πως η μυθιστοριογραφία μπορεί να προκαλέσει 

περισσότερες συναισθηματικές και συμπεριφορικές αντιδράσεις σε σχέση με την 

ανάγνωση επιστημονικών κειμένων (εφημερίδων ή επιστημονικών βιβλίων). Ως εκ 

τούτου μπορεί να υπάρξει διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων ενός λογοτεχνικού 

βιβλίου σε σύγκριση με ένα επιστημονικό.  

4.1 Η Λογοτεχνία ως εργαλείο μάθησης 

 

Η αφήγηση και η λογικο-επιστημονική σκέψη, συνιστά ένα θεμελιώδες τρόπο 

ταξινόμησης της πραγματικότητας και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 

προσπάθεια κατανόησης του ανθρώπινου κόσμου. (Bruner, 1986). Ο Bruner 

προσεγγίζει την αφηγηματική μορφή ως ένα είδους συμβολικής μορφής, που στοχεύει 

στην νοηματική απόδοση της εμπειρίας και όχι στο περιεχόμενο με την περιορισμένη 

τεχνική ανάλυση της αφηγηματικής του δομής. Η μελέτη της αφήγησης απαιτεί 

αισθητική και όχι απλά γλωσσολογική και φορμαλιστική ανάλυση.  

Σύμφωνα με τον Vygotsky «διαφορετικές μορφές ομιλίας σχετίζονται με διαφορετικές 

μορφές σκέψης» (Wertsch, 1991).  O τρόπος που προσεγγίζει κάθε άτομο τη 

λογοτεχνία φέρει στοιχεία για το πως προσεγγίζει και αντιλαμβάνεται το άτομο αυτό 

τον κόσμο. Η Health (1983) έδειξε στο βιβλίο της «Ways with words», πως τα παιδιά 

χρησιμοποιώντας διαφορετικούς αφηγηματικούς τρόπους σε ένα κείμενο, 

ενσωματώνουν και διαφορετικούς τρόπους πρόσληψης νοήματος από το περιβάλλον 

γύρω τους. Ωστόσο, την ίδια στιγμή η αφήγηση συνιστά και ένα εργαλείο μεσω του 

οποίου τα παιδιά δεν κατανοούν μόνο τον κόσμο αλλά και τον ίδιο τους τον εαυτό ( 

Bruner, 1990). Αυτό σημαίνει πως η λογοτεχνία προϋποθέτει Θεωρία του νου. 
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Ο Geertz υποδεικνύει πως η αφήγηση είναι μέσο διαμόρφωσης ατομικής και 

συλλογικής ταυτότητας και εμπλέκει συναισθηματικά τόσο τους δημιουργούς όσο και 

τους αναγνώστες. Ταυτόχρονα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην ενεργοποίηση 

συναισθημάτων για γνωστικούς σκοπούς (Geertz, 1973).  
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5. ΜΕΘΟΔΟΣ 

 

5.1 Στόχοι και ερευνητικά ερωτήματα 

 

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί η επίδραση που ασκεί η διδασκαλία 

της λογοτεχνίας στη Θεωρία του Νου εφήβων με σύνδρομο Down. Πιο συγκεκριμένα 

το ερευνητικό ερώτημα που τίθεται είναι το εξής:  

Η λογοτεχνική ανάγνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη της Θεωρίας του Νου κατα την 

εφηβική ηλικία ατόμων με σύνδρομο Down;  

Από την βιβλιογραφική ανασκόπηση φάνηκε πως η διδασκαλία της λογοτέχνιας 

επιφέρει σηματικά αποτελέσματα στη θεωρία του νου. Με βάση την παραπάνω έρευνα 

τίθεται και η ακόλουθη υπόθεση: 

Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της επίδοσης στις δοκιμασίες της 

θεωρίας του Νου του ατόμου πριν και μετά την διδακτική παρέμβαση με εργαλείο ένα 

λογοτεχνικό κείμενο.  

  

5.2 Τα ερευνητικά εργαλεία μέτρησης 

 

Για την αξιολόγηση των ικανοτήτων της ΘτΝ χορηγήθηκαν δύο κατηγορίες έργων. Το 

«Διαβάζοντας το Νου στα Μάτια» και μία συστοιχία ιστοριών ΘτΝ. Δόθηκαν 6 

ιστορίες που εξετάζουν τη ΘτΝ και αξιολογούν την ικανότητα κατανόησης νοητικών 

καταστάσεων και αναγνώρισης συναισθημάτων των άλλων.  

5.2.1 Α. Διαβάζοντας το Νου στα Μάτια ( Baron-Cohen, 2001) 

 

Το έργο αυτό αποτελείται από 36 ισάριθμες φωτογραφίες ανδρών και γυναικών, οι 

οποίες απεικονίζουν την περιοχή γύρω από τα μάτια τους. Κατασκευάστηκε από τους 
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Baron-Cohen et al. και αξιολογεί την ικανότητα των παιδιών να αναγνωρίζουν τις 

νοητικές καταστάσεις των ανθρώπων μέσω των πληροφοριών που προσφέρει η 

περιοχή γύρω από τα μάτια και μετρά τόσο τη γνωστική όσο και τη συναισθηματική 

Θεωρία του Νου. Γύρω από κάθε φωτογραφία υπάρχουν τέσσερις πιθανές απαντήσεις 

και το άτομο καλείται να επιλέξει τη σωστή, αυτή δηλαδή που εκφράζει ορθότερα τη 

νοητική κατάσταση της γυναίκας ή του άνδρα που απεικονίζει η φωτογραφία. Οι 

πιθανές απαντήσεις δηλώνουν διάφορες νοητικές καταστάσεις, προθέσεις, επιθυμίες ή 

σκέψεις. Οι απαντήσεις που δίνει το παιδί μετρώνται με 0 για κάθε λάθος απάντηση 

και με 1 για κάθε σωστή απάντηση. Το αποτέλεσμα εξάγεται μετρώντας τις σωστές 

απαντήσεις στο σύνολο των 36 φωτογραφιών. Όσο πιο κοντά είναι στο τελικό 36 τόσο 

πιο πολύ κατέχει τη ΘτΝ. 

5.2.2 B. Συστοιχία ιστοριών 

 

Β1. Iστορίες πρόβλεψης συναισθηματικών αντιδράσεων (Sutton, Swettenham & 

Smith,1999) 

 

Το έργο αυτό αξιολογεί την ικανότητα πρόβλεψης των συναισθημάτων βάσει των 

προθέσεων και πεποιθήσεων των πρωταγωνιστών στις ιστορίες. Σε αυτού του τύπου 

τις ιστορίες το παιδί μπορεί να πάρει από 0 έως 2 βαθμούς. Οι δύο σωστές απαντήσεις 

με δείξη εικόνων δίνουν 1 βαθμό και οι δύο σωστές απαντήσεις αιτιολόγησης δίνουν 

επίσης 1 βαθμό. Oι ιστορίες πρόβλεψης συναισθηματικών αντιδράσεων αποτελούν 

μικρά κείμενα στα οποία το άτομο πρεπει να μπει στην θέση του ήρωα και να 

κατανοήσει την μελλοντική του συμπεριφορά. Πρόκειται για δευτέρου βαθμού ΘτΝ 

μιας και απαιτείται καλό γνωστικό επίπεδο. Δόθηκαν δύο προς εξέταση ιστορίες. 
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Β2.  Ιστορίες κατανόησης καταστάσεων κοινωνικά αδιάκριτων – Faux Pas Stories 

(Baron-Cohen, 1999) 

 

Οι Faux Pas ιστορίες αποτελούν ένα ακόμη είδος ιστοριών, οι οποίες αξιολογούν τις 

επιδόσεις των ατόμων στη ΘτΝ. Πιο συγκεκριμένα αξιολογούν την ικανότητα του 

ατόμου να κατανοεί το κοινωνικά αδιάκριτο ή αδέξιο σχόλιο που γίνεται από κάποιον 

άλλον. Θεωρείται δοκιμασία αξιολόγησης της ΘτΝ καθώς το κοινωνικά αδιάκριτο 

προϋποθέτει την κατανόηση του συναισθηματικού αντίκτυπου, που αυτό το σχόλιο θα 

έχει σε κάποιο άτομο. Μετά από κάθε ιστορία ακολουθούσαν τέσσερις ερωτήσεις και 

το άτομο βαθμολογούνταν με 0 έως 2 βαθμούς. Πιο συγκεκριμένα έπαιρνε 1 βαθμό αν 

οι απαντήσεις στις τρεις πρώτες ερωτήσεις ήταν σωστές και 1 βαθμό για σωστή 

αιτιολόγηση στην τέταρτη ερώτηση. Δόθηκαν δύο προς εξέταση ιστορίες. 

 

Β3. Παράξενες ιστορίες (Happe,1994) 

 

Οι παράξενες ιστορίες αποτελούν μια σειρά ιστοριών, οι οποίες εξετάζουν τη ΘτΝ και 

αρχικά σχεδιάστηκαν για να χρησιμοποιηθούν σε αυτιστικά παιδιά με σκοπό να 

δοκιμαστούν στην ικανότητα τους να αποδίδουν προθέσεις σε άλλους. Πιο 

συγκεκριμένα, αποτελούνται από 12 ιστορίες κάθε μία από τις οποίες στοχεύει στην 

κατανόηση διαφορετικής νοητικής ικανότητας. Σε κάθε τύπο ιστορίας δηλαδή το παιδί 

θα πρέπει να αναγνωρίσει και να διακρίνει κάτι διαφορετικό. Για παράδειγμα το λευκό 

ψέμα, την ειρωνία, τον αστεϊσμό, τα συγκρουόμενα συναισθήματα ή την προσπάθεια 

πειθούς. Έτσι μέσα από αυτό το έργο εξετάζεται η ικανότητα εξαγωγής 

συμπερασμάτος εντός ενός συγκεκριμένου κοινωνικού πλασίου. Η βαθμολόγηση έγινε 

κλιμακωτά, βασισμένη στο σύστημα βαθμολόγησης των Sutton, Swettenham και 

Smith (1999). Oι λαναθασμένες απαντήσεις βαθμολογούνται με 0 βαθμούς, οι ατελείς 
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με 1 και οι σωστές με 2 βαθμούς. Σωστές απαντήσεις θεωρούνται όσες είναι πλήρεις, 

περιέχουν δηλαδή λέξεις που δηλώνου πρόθεση, συναίσθημα ή σκέψη. Δόθηκαν δύο 

προς εξέταση ιστορίες. 

Β4. Ιστορίες Ελέγχου 

 

Πέρα από τις 6 ιστορίες αξιολόγησης χορηγήθηκαν κι άλλες 2 ιστορίες ελέγχου 

προερχόμενες από τη συστοιχία των Baron- Cohen et al. (1999), οι οποίες δεν 

περιέχουν κάποια υψηλή νοητική κατάσταση ή συνθήκη και δόθηκαν για την αποφυγή 

πλάνης. 

 

Για την αξιολόγηση της ενσυναίσθησης χορηγήθηκε ο δείκτης ενσυναίσθησης των 

(Baron-Cohen & Whillwright, 2004) 

5.2.3 Γ. Τεστ ενσυναίσθησης (Baron-Cohen & Whillwright, 2004) 

 

 Το τεστ ενσυναίσθησης αποτελείται από 60 ερωτήσεις, 40 από τις οποίες μετρούν την 

ικανότητα ενσυναίσθησης του ατόμο και οι 20 χορηγούνται για παραπλάνηση, μη 

σχετιζόμενες δηλαδή με την ενσυναίσθηση. Το συγκεκριμένο εργαλείο χορηγείται σε 

ενηλίκους τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης και χρησιμοποιείται ιδιαίτερα στο φάσμα 

του αυτισμού. Η κλίμακα των ερωτήσεων είναι τύπου Likert: συμφωνώ απόλυτα, 

συμφωνα, διαφωνώ, διαφωνώ απόλυτα.  

5.2.4 ΣΤ. Το κείμενο: Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ 

 

Το κείμενο παρέμβασης που χρησιμοποιήθηκε είναι ένα απόσπασμα από το 

ημερολόγιο της Άννας Φρανκ. Πρόκειται για το απόσπασμα στο οποίο η Άννα 

εκφράζει τα παράπονα για τη μεροληπτική, όπως νομίζει, στάση των γονιών της υπέρ 

της αδελφής της και μοιράζεται τις γενικότερες σκέψεις και κρίσεις της για τους γονείς 
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της και τον εαυτό της. Η επιλογή του συγκεκριμένου κειμένου έγινε καθώς 

προσφέρεται για την κατανόηση συναισθημάτων των άλλων και για την προσπάθεια 

του εφήβου να μπει στο νου των άλλων. Επίσης διαβάζοντας το, δύναται να 

δικαιολογήσει ή όχι συμπεριφορές και νοητικές καταστάσεις, να κατανοήσει τον τρόπο 

που σκέφτονται οι έφηβοι ή να ταυτιστεί.  

5.3 Η Ερευνητική διαδικασία 

 

H συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε σε τρεις φάσεις.  

Κατά την πρώτη φάση ο έφηβος εξετάστηκε στο έργο «Διαβάζοντας το νου στα μάτια» 

Baron-Cohen (2001), στον δείκτη ενσυναίσθησης Empathy Quotient των Baron-Cohen 

και Whillwright (2004), στις παράξενες ιστορίες Ηappe (1994), στο έργο ιστορίες 

κατανόησης καταστάσεων κοινωνικά αδιάκριτων Baron-Cohen (1999) και τέλος στο 

έργο ιστορίες πρόβλεψης συναισθηματικών αντιδράσεων  των Sutton, Swettenham & 

Smith (1999). Η συνολική διάρκεια της πρώτης φάσης διήρκησε 3 ώρες (1 ώρα= 45 

λεπτά). 

Κατά τη δεύτερη φάση διεξήχθη το πρόγραμμα παρέμβασης. Αυτή η φάση 

πραγματοποιήθηκε σε δύο εβδομάδες και συνολικά 6 ώρες. Η διδακτική μεθοδολογία 

του κειμένου που εφαρμόστηκε βασίστηκε σε αυτή που είχε προτείνει ο Zunshine για 

την μυθιστορηματική ανάγνωση στο πλαίσιο των αναγκών της έρευνας του. H 

διδακτική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε με τη διδασκαλία αποσπάσματος από το 

ημερολόγιο της Άννας Φρανκ. Η παρέμβαση επικεντρώθηκε στην ανάγνωση του νου 

της ηρωίδας και των προσώπων που αυτή αναφέρει για την ανάδειξη της 

κοινωνιογνωστικής πολυπλοκότητας του κειμένου. Πιο συγκεκριμένα, έγινε 

προσπάθεια για να κατανοήσει το άτομο πως η ανάγνωση αποτελεί μια ενεργητική 

διαδικασία. Στην περίπτωση που το άτομο δεν έχει ικανότητες γραφής, η ανάλυση του 
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κειμένου θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω της δραματοποίησης της ιστορίας. Σε αυτή 

την περίπτωση όμως η δόμη της ιστορίας έγινε φανερή μεσω της υπογράμμισης 

καίριων λέξεων που φανερώνουν τα πρόσωπα, τον τόπο ή το συναίσθημα. Οι 

ερωτήσεις που έγιναν δηλαδή σε πρώτη φάση αφορούσαν το πρόσωπο (ποιος;), το 

γεγονός (τι;), το χρόνο (πότε;), τη χρονική αλληλουχία (τί έγινε μετά;) και τη 

συναισθηματική/βιωματική αντίδραση (πώς;) (Jordan, 200). 

Παρακάτω παρατίθενται κάποιες από τις ερωτήσεις που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της 

διδακτικής παρέμβασης: 

- Ανάγνωση κειμένου   

- Πραγματοποιήθηκε η αφήγηση σχετικά με την ιστορία της Άννας Φρανκ και η 

ένταξη του έργου σε ιστορικά πλαίσια, τονίζοντας τη διαχρονικότητα του και 

εξηγώντας παράλληλα ότι αυτό που διαβάσαμε είναι απόσπασμα ενός 

μεγαλύτερου κειμένου. 

- Περίληψη του κειμένου   

- Ερωτησεις προς τον Πέτρο:  

Ποια είναι τα πρόσωπα της ιστορίας;  

Ποιο είναι το πρόβλημα, που αντιμετωπίζει η ΄Αννα; 

Ποια είναι τα συναισθήματά της και γιατί νιώθει έτσι; 

Υπογράμμισε μέσα στο κείμενο τις λέξεις που δηλώνουν το συναίσθημα. 

Πως αισθάνεται απέναντι στους γονείς της και πώς απέναντι στην αδερφή της; 

- Κλήθηκε να μπει στην θέση της Άννας και να θυμηθεί παρόμοιες καταστάσεις 

και βιώματα μέσα στην οικογένειά του. 



40 
 

Δικαιολογείς τη συγκεκριμένη συμπεριφορά; (η Άννα έκανε καλά που πήρε το βιβλίο 

από την αδερφή της;) 

Αν του συνέβαινε το ίδιο θα είχε παρόμοια αντΊδραση; 

«Για μένα, η μητέρα μου δεν είναι πάντα «η μητέρα»· κι έτσι αναγκάζομαι να εκπληρώσω 

αυτόν το ρόλο μόνη μου. Είμαι ξεκομμένη από τους γονείς μου, έχω χάσει λίγο τα νερά 

μου και δεν ξέρω σε ποιο λιμάνι ν' αράξω. Όλ' αυτά γιατί έχω στο νου μου ένα ιδεώδες 

παράδειγμα: το ιδεώδες της γυναίκας που είναι μητέρα, και το οποίο δε βρίσκω καθόλου 

σ'εκείνη που είμαι υποχρεωμένη να ονομάζω μητέρα μου»  

Πιστεύεις από το παραπάνω απόσπασμα ότι η Άννα νιώθει πάντα έτσι για τη μητέρα 

της; 

Κατά την τρίτη φάση πραγματοποιήθηκε επανάληψη των μετρήσεων της πρώτης 

φάσης στις ίδιες ακριβώς δοκιμασίες και διήρκησε συνολικά 3 ώρες. 

Α΄ ΦΑΣΗ Β΄ ΦΑΣΗ Γ΄ ΦΑΣΗ 

Διαβάζοντας το νου στα 

μάτια 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

Διαβάζοντας το νου στα 

μάτια 

Δείκτης ενσυναίσθησης  Δείκτης ενσυναίσθησης 

Παράξενες ιστορίες  Παράξενες ιστορίες 

Ιστορίες κατανόσης 

κοινωνικά αδιάκριτων 

καταστάσεων 

 Ιστορίες κατανόσης 

κοινωνικά αδιάκριτων 

καταστάσεων 

Ιστορίες πρόβλεψης 

συναισθηματικών 

αντιδράσεων 

 Ιστορίες πρόβλεψης 

συναισθηματικών 

αντιδράσεων 

 

Πίνακας 1: Φάσεις και έργα στα οποία εξετάστηκε ο έφηβος 
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5.4 Το προφίλ του συμμετέχοντος 

 

Ο Π.Μ διαγνώσθηκε με σύνδρομο Down εκ γενετής. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 

5/10/2001 και είναι το μικρότερο μέλος μιας τετραμελούς οικογένειας. Η αδερφή του 

είναι 27 χρόνων και εκπονεί το διδακτορικό της ενώ παράλληλα εργάζεται. Η μήτερα 

του είναι πενήντα χρόνων, ζωγράφος και γραφίστρια και ο πατέρας του 

πενηντατεσσάρων ετών και εργάζεται ως πολιτικός μηχανικός. Το μορφωτικό επίπεδο 

της οικογένειας είναι υψηλό. 

Ο Π.  γεννήθηκε με φυσιολογικό τοκετό, έχοντας κάνει τις εξετάσεις όπως το τριπλό 

τεστ για διαπίστωση χρωματοσωμικής ανωμαλίας, το οποίο και βγήκε φυσιολογικό. Η 

μητέρα είχε κάποιες επιπλοκές στην εγκυμοσύνη και γι΄αυτό το λόγο μπήκε στη 

διαδικασία εξετάσεων. Έπειτα και από σύσταση του γιατρού, θα  προχωρούσαν στην 

αμνιοπαρακέντηση, αν δεν έβγαινε φυσιολογικό. Το σύνδρομο το διαπίστωσαν 

εξαρχής «με το που έβγαλε το κεφάλι του από την μήτρα», όπως χαρακτηριστηκά μου 

διηγείται. Τρισωμία 21, χωρίς προβλήματα υγείας. 

 Άρχισε εργοθεραπεία και λογοθεραπεία από 9 μηνών, φοίτησε κανονικά σε σχολείο 

τυπικής εκπαίδευσης, χωρίς να χάσει καμία χρονιά, (παιδικό σταθμό, προνήπια, νήπια, 

δημοτικό, γυμνάσιο).Την λογοθεραπεία τη σταμάτησε στη Α΄λυκείου, ενώ την 

εργοθεραπεία, στο δημοτικό. 

Στο δημοτικό τις πρώτες χρονιές συμμετείχε στο τμήμα παράλληλης στήριξης, όπου οι 

γονείς όμως αποφάσισαν να το διακόψουν καθώς οι εκπαιδευτικοί έθεταν μικρούς 

στόχους. Στο γυμνάσιο πήγαινε σε τμήμα παράλληλης στήριξης πάλι, με ένα  

καθηγητή, ο οποίος τον βοήθησε πάρα πολύ και τον ενθάρρυνε να συνεχίσει και στο 

λυκείο.  Συμμετείχε κανονικά στις εξετάσεις, ήταν πάντα διαβασμένος και ο μέσος 

όρος του, ήταν 13-14. Τώρα φοιτά στο Λύκειο αλλά δεν θα συμμετέχει στις 
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πανελλαδικές εξετάσεις καθώς δεν προβλέπεται ποσοστό για την κατάστασή του, όπως 

π.χ. με την δυσλεξία.   

Στον ελεύθερο του χρόνο ασχολείται με τη γιόγκα και κάνει μαθήματα αγγλικών. Είναι 

ένα χαρούμενο και τρυφερό παιδί. Έχει ευαισθησίες και καλλιτεχνική φλέβα. 

Μετά από μια σειρά μετρήσεων, οι οποίες έγιναν όταν ο Π. φοιτούσε στο γενικό 

δημοτικό σχολείο κατέληξαν πως έχει ήπια νοητική υστέρηση με δείκτη νοημοσύνης 

στο 65 (σύμφωνα με το DSM-IV). Επομένως, ο Π είχε τη δυνατότητα να αναπτυχθεί 

κανονικά στους βασικούς τομείς μάθησης και συμπεριφοράς. Στο σχολείο βέβαια εξ 

αιτίας των σχολικών απαιτήσεων αντιμετώπιζε μαθησιακές δυσκολίες, μειωμένη 

ικανότητα κριτικής σκέψης και προβλήματα κοινωνικής προσαρμογής. Σε γενικές 

γραμμές βέβαια δεν αντιμετώπισε προβλήματα από συμμαθητές, ή δασκάλους ή γενικά 

από τον περίγυρο. Στη σχολική περίοδο είχε και παιδιά που έκανε παρέα.  

 

6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   

 

Αποτελέσματα αρχικής αξιολόγησης: 

Στο έργο «Διαβάζοντας το Νου στα μάτια» (ΔτΝμ) ο Π. αναγνώρισε σωστά 17 

συναισθήματα από τις συνολικά 36 φωτογραφίες. Από τη συστοιχία ιστοριών (Ιστορίες 

πρόβλεψης συναισθηματικών αντιδράσεων, Παράξενες ιστορίες, Faux Pas Stories) οι 

οποίες αξιολογούσαν τις ικανότητες του στη ΘτΝ και στις ανώτερες νοητικές 

καταστάσεις συγκέντρωσε συνολικά 5 βαθμούς από 12. Επίσης στο τεστ το οποίο 

εξέταζε την ενσυναίσθηση απάντησε με σχετική ευκολία και τις 60 ερωτήσεις. Οι 40 

από αυτές όπως προαναφέρθηκε μετρούσαν την ικανότητα ενσυναίσθησης του ατόμου 

και οι 20 ήταν παραπλανητικές. Μέσα από το τεστ φάνηκε μια επαρκής 
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ενσυναισθητική ικανότητα από την πρώτη κιόλας αξιολόγηση απαντώντας σωστά σε 

50 από τις 80 ερωτήσεις. 

 

Διάγραμμα 1. Αποτελεσμάτα Αρχικής Αξιολόγησης. 

 

Αποτελέσματα τελικής αξιολόγησης: 

Μετά την διδακτική παρέμβαση οι μετρήσεις επαναλήφθηκαν στα ίδια ακριβώς έργα. 

Ο Π. στο έργο «Διαβάζοντας το Νου στα μάτια εμφάνισε πρόοδο και μάλιστα έδινε 

ταχύτερες απαντήσεις και το ποσοστό αυτή τη φορά αυξήθηκε κατά 7 φτάνοντας στις 

24 σωστές απαντήσεις. Στις 6 συστοιχίες ιστοριών συγκέντρωσε 7 βαθμούς στο σύνολο 

των 12, δίνοντας ολόσωστες απαντήσεις στο έργο Faux Pas Stories. Στις υπόλοιπες 

ιστορίες έδωσε παρόμοιες απαντήσεις. Επίσης, στις ιστορίες ελέγχου έδωσε και σε 

αυτή τη φάση σωστές απαντήσεις. Η ικανότητα του στην ενσυναίσθηση ενισχύθηκε 

μετά τη διδακτική παρέμβαση, αφού συγκέντρωσε 60 σωστές απαντήσεις. 
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Διάγραμμα 2. Αποτελέσματα Τελικής Αξιολόγησης 

 

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

ΑΡΧΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ 

Διαβάζοντας το νου στα μάτια 47,2 % 66% 

Συστοιχία ιστοριών 33,3% 58,3% 

Ιστορίες ελέγχου 100% 100% 

Δείκτης ενσυναίσθησης 

 

62,5% 75% 

Πίνακας 2: Σύγκριση αποτελεσμάτων αρχικής και τελικής αξιολόγησης. 
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Διάγραμμα 3. Σύγκριση αποτελεσμάτων αρχικής και τελικής αξιολόγησης. 

 

6.1 Γενική συζήτηση 

 

Μετά από την εφαρμογή του διδακτικού προγράμματος των τριών εβδομάδων κατά 

των οποίων το παιδί εκπαιδεύτηκε στο λογοτεχνικό κείμενο με στόχο την αναγνώριση 

συναισθημάτων και την κατανόηση του νου των ηρώων, η ικανότητα του στη Θεωρία 

του Νου ενισχύθηκε και αυτό φάνηκε μέσα από την τελική επαναξιολόγηση. 

Επομένως, το ερευνητικό ερώτημα έχει επαληθευθεί. Με άλλα λόγια η ανάγνωση 

λογοτεχνίας συμβάλλει στην ενίσχυση της ΘτΝ των ατόμων με σύνδρομο Down. Τα 

συγκεκριμένα αποτελέσματα συμφωνούν και με τα αποτελέσματα προηγούμενων 

ερευνών, οι οποίες έδειξαν πως οι αναγνώστες μυθιστοριογραφίας έχουν καλύτερη 

επίδοση σε μετρήσεις ΘτΝ απ’ότι οι μη αναγνώστες (Bal &Veltkamp, 2013∙ Dijkic, 

Oatley & Moldaveneau, 2013·Mar &Oatley, 2008∙Tamir et al, 2016) 

Επίσης, μεταξύ της ΘτΝ και της λογοτεχνίας υπάρχει μια σχέση αλληλεπίδρασης 

σύμφωνα με έρευνες (Tamir et al, 2016·Zunshine, 2006). Κατά τη διαδικασία της 

ανάγνωσης ενεργοποιείται το νευρωνικό δίκτυο που είναι υπεύθυνο για την 
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ανταπόκριση σε ερεθίσματα της ΘτΝ, μέσω της άσκησης σε δραστηριότητες 

κοινωνικού περιεχομένου (Bal &Veltkmp, 2013· Kidd & Castano, 2013·Mar et all, 

2010·Peskin & Astington, 2004). Έτσι, όσο μεγαλύτερη είναι η ικανότητα κάποιου στη 

ΘτΝ τόσο περισσότερη λογοτεχνία διαβάζει αλλά και αντιστρόφως η συνεχής 

εξάσκηση στις νοητικές καταστάσεις σηματοδοτεί και βελτίωση των ικανοτήτων ΘτΝ. 

Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης επιβεβαιώνουν επίσης πως τα άτομα με σύνδρομο 

Down, είναι δυνατόν μέσω της κατάλληλης διδακτικής παρέμβασης να εκπαιδευτούν 

και να βελτιώσουν τις δυνατότητες τους στη ΘτΝ (Cobos & Castro, 2010). Δεδομένου 

ότι η λογοτεχνία ενισχύει τη γλωσσική ικανότητα και την μνήμη εργασίας, συμβάλλει 

παράλληλα και στην ενίσχυση της γνωστικής και συναισθηματικής διάστασης της ΘτΝ 

στη εφηβική ηλικία. Μέσω της λογοτεχνίας το άτομο έρχεται σε επαφή με σύγχρονες 

κοινωνικές καταστάσεις, κοινωνικά προβλήματα και μπαίνει στη διαδικασία εξήγησης, 

ερμηνείας ή δικαιολόγησης των δρώντων προσώπων (Peskin & Astington, 2004). 

Η αποτελεσματικότητα της διδακτικής εφαρμογής της μυθιστορηματικής ανάγνωσης 

και ερμηνείας που είχε προταθεί από Zunshine (2006) επιβεβαιώνεται και σε αυτή την 

έρευνα. Μέσω της συγκεκριμένης διδακτικής παρέμβασης ενισχύεται η ανώτερου 

βαθμού ΘτΝ. Παράλληλα φαίνεται πως η ΘτΝ, οι συναισθηματικές και νοητικές 

καταστάσεις μπορούν να βελτιωθούν κατά τη διάρκεια της εφηβικής ηλικίας (Vetter, 

2013).  

Επιπρόσθετα, μέσα από τις δοκιμασίες «Διαβάζοντας το Νου στα μάτια», τις ιστορίες 

κοινωνικού ολισθήματος και το τεστ ενσυναίσθησης καταδείχθηκε μια αιτιώδης σχέση 

αυτών με τις ικανότητες της ΘτΝ, έστω και βραχυπρόθεσμα, κάτι που επιβεβαιώνεται 

και από τις μελέτες των Kidd και Castano (2013), Mar και των συνεργατών του (2009), 

Tamir και συνεργατών (2015). Βέβαια έρχεται σε αντίθεση με τα πορίσματα των 
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ερευνών του Panero και των συνεργατών του (2016, 2017), οι οποίοι υποστήριξαν πως 

η λογοτεχνική ανάγνωση δεν μπορεί να επηρεάσει βραχυπρόθεσμα τις ικανότητας 

ΘτΝ. 

Τέλος  όσον αφορά στην ενσυναίσθηση, γίνεται φανερή η σχέση της με τις ικανότητες 

της ΘτΝ. Η εξάσκηση της μέσω ενός λογοτεχνικού κειμένου μπορεί να συμβάλλει 

θετικά στη ΘτΝ των αναγνωστών και αυτό μάλιστα υποστηρίζεται και από άλλες 

έρευνες (Baron- Cohen et al, 1999·Hart, Struiksma, Boxtel & van Berkum, 2018). Γι 

αυτό το λόγο προτείνεται και η ενίσχυση της ενσυναίσθησης στην ελληνική 

εκπαίδευση μέσα από τη λογοτεχνία και την ανάλυση μυθιστορηματικών κειμένων. 

 

6.2 Συμπεράσματα 

 

Το κυριότερο συμπέρασμα το οποίο εξήχθη από την παρούσα έρευνα είναι ότι η ΘτΝ 

επηρεάστηκε από την εξάσκηση σε αυτή μέσω της διδασκαλίας ενός λογοτεχνικού 

κειμένου. Διαπιστώνεται, επίσης, και η αλληλεπίδραση των δύο. Πιο συγκεκριμένα, 

συμπεραίνουμε πως η διδασκαλία λογοτεχνικών κειμένων μπορεί να συμβάλει στη 

άσκηση των ατόμων με σύνδρομο Down στην ΘτΝ και αντιστρόφως η ανάπτυξη των 

ικανοτήτων της ΘτΝ μπορεί να συμβάλει θετικά στην κατανόηση της λογοτεχνίας ή 

καλύτερα στην κατανόηση της ψυχής των ηρώων. 

Επιπλέον, η παρούσα έρευνα καταδεικνύει και την αποτελεσματικότητα της διδακτικής 

μεθοδολογίας που εφαρμόστηκε. Γίνεται φανερό πως η διδακτική ενός λογοτεχνικού 

κειμένου βασισμένη στην ανάλυση των συναισθημάτων και των νοητικών 

καταστάσεων των ηρώων (πεποιθήσεων, σκέψεων, επιθυμιών) μπορεί να συμβάλει 

περαιτέρω στην ανάπτυξη των ικανοτήτων της ΘτΝ των αναγνωστών. Η καθοδήγηση 
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των μαθητών, ακόμη και των μαθητών με σύνδρομο Down προς στην ενεργοποίηση 

των γνωστικών τους λειτουργιών με σκοπό την κατανόηση του Νου των άλλων 

ενισχύει την Θεωρία του δικού τους Νου. 

Τέλος, είναι σημαντικό να καταδειχθεί πως η ενίσχυση της ΘτΝ θα πρέπει να ξεκινήσει 

πρωτίστως από την οικογένεια και στη συνέχεια να προσωρήσει στην τυπική 

εκπαίδευση. Επομένως, η δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ενίσχυση 

και τη καλλιέργεια της ΘτΝ κρίνεται απαραίτητη, καθώς μαζί της ενισχύεται η 

επικοινωνία και η κοινωνική αλληλεπίδραση των ατόμων. 

 

 

6.3 Περιορισμοί έρευνας – Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας η λογοτεχνία μπορεί να συμβάλει 

στην ανάπτυξη της ΘτΝ εφήβων με σύνδρομο Down. Ωστόσο, προκειται για μία 

μελέτη περίπτωσης, κάτι που αυτομάτως σημαίνει πως δεν είναι δυνατόν να εξαχθούν 

γενικευμένα συμπεράσματα που να ισχύουν για μεγάλο αριθμό πληθυσμού. Ο αριθμός 

του δείγματος δηλαδή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην εξαγωγή συμπερασμάτων, 

αφού αυτό προσφέρει καλύτερο υπολογισμό του δείκτη αξιοπιστίας και ελαχιστοποιεί 

το σφάλμα. Είναι επομένως, ωφέλιμο να επαναληφθεί η έρευνα σε μεγάλο αριθμό 

μαθητών και να ληφθούν υπόψη τόσο η ηλικία (χρονολογική και αναπτυξιακή) όσο και 

το φύλο.  

Επιπλέον, ένας ακόμη περιορισμός αποτελεί και το γεγονός πως ο συμμετέχων ήταν 

ένα άτομο συνεχώς εκπαιδεύσιμο με μέτρια νοητική υστέρηση. Ενδέχεται δηλαδή να 

μην εξαχθεί το ίδιο συμπέρασμα για διαφορετικό άτομο ή να χρειάζεται μια 
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διαφορετική διδακτική μεθοδολογία όπως είναι η εφαρμογή του παιχνιδιού ρόλων. 

Επίσης, μια μελέτη η οποία θα γινόταν σε βάθος χρόνου με περισσότερη τριβή στο 

κείμενο ή με ανάλυση περισσότερων ομοειδών λογοτεχνικών κειμένων θα παρείχε πιο 

αξιόπιστα και πιο γενικεύσιμα αποτελέσματα.  

Τέλος, η πειραματική έρευνα θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλα μαθήματα εκτός 

από την νεοελληνική λογοτεχνία, όπως είναι τα αρχαία ελληνικά ή η ιστορία και να 

γίνουν διαχρονικές έρευνες σχετικά με το πώς μπορεί η ελληνική εκπαίδευση να 

συμβάλλει στην ανάπτυξη της ΘτΝ ατόμων με σύνδρομο Down. 
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            ΝΤΡΟΠΗ                                                                     ΣΥΝΕΠΑΡΜΕΝΟ 
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Β. Δείκτης ενσυναίσθησης (Empathy Quotient)  

Παρακαλώ διαβάστε τις παρακάτω 60 προτάσεις πολύ προσεχτικά και απαντήστε 

πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε.        

      1. Μπορώ εύκολα να πω εαν κάποιος θέλει να πάρει μέρος σε μία συζήτηση 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

2.  Προτιμώ τους ανθρώπους από τα ζώα 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

3. Προσπαθώ να είμαι μέσα στη μόδα και στις σύγχρονες τάσεις 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

4. Βρίσκω δύσκολο να εξηγώ στους άλλους ανθρώπους πράματα που εγώ 

καταλαβαίνω   εύκολα όταν δεν τα καταλαβαίνουν με την πρώτη φορά 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

5. Ονειρεύομαι τις περισσότερες νύχτες 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

6. Μαρέσει να ενδιαφέρομαι για τους άλλους ανθρώπους 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

7. Προσπαθώ να λύνω τα προβλήματα μου μόνος μου από το να τα συζητώ με τους 

άλλους 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

8. Δυσκολεύομαι να κατανοήσω τι πρέπει να κάνω στις κοινωνικές καταστάσεις 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

9. Είμαι στα καλύτερα μου τις πρωινές ώρες 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

10. Οι άνθρωποι γύρω μου συχνά μου λένε ότι απομακρύνομαι πολύ προκειμένου να 

φτάσω σε αυτό που θέλω να πω.  
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Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

11. Δεν με ενοχλεί πολύ αν είμαι καθυστερημένος στη συνάντηση μου με κάποιον 

φίλο μου 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

12. Οι φιλίες και οι σχέσεις είναι πολύ δύσκολες, οπότε προτιμώ να μην παιδεύομαι 

με αυτες 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

13. Δεν θα παραβώ ποτέ κάποιον νόμο, ανεξάρτητα απο το πόσο αμελητέος είναι 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

14. Βρίσκω σύχνα δύσκολο να κρίνω αν κάτι είναι αγενές ή ευγενικό 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

15. Σε μία συζήτηση τείνω να συγκεντρώνομαι στις δικές μου σκέψεις απ ότι στο τι 

μπορεί να σκέφτεται ο ακροατής μου.  

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

16. Προτιμώ τα πρακτικά αστεία απ ότι τα προφορικά αστεία 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

17. Ζω τη ζωή μου για το σήμερα απ ότι για το μέλλον 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

18. Όταν ήμουν παιδί διασκέδαζα με το να κόβω στη μέση σκουλήκια ώστε να δω τι 

θα συμβεί 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

19. Μπορώ αμέσως να εντοπίσω αν κάποιος λέει ένα πράμα αλλά εννοεί κάτι αλλο 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

20. Τείνω να έχω πολύ δυνατές απόψεις σχετικά με την ηθική 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 
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21. Μου είναι δύσκολο να κατανοήσω γιατί μερικά πράματα αναστατώνουν τους 

ανθρώπους τόσο πολύ 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

22. Δυσκολέυομαι στο να μπώ στη θέση καποιανού αλλού 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

23. Πιστεύω ότι η καλή διαγωγή είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί κάποιος 

γονιός να διδάξει το παιδί του 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

24. Μαρέσει να κάνω πράγματα τις στιγμής  

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

25. Είμαι καλός/ή στο να προβλέπω πως νιώθει κάποιος  

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

26. Είμαι γρήγορος στο να εντοπίσω όταν κάποιος σε μια ομάδα νιώθει άβολα ή 

αμηχανία 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

27. Εάν πω κάτι που κάποιος άλλος προσβάλλεται από αυτό, πιστεύω πως αυτό είναι 

δικό του/της πρόβλημα όχι δικό μου 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

28. Εάν κάποιος με ρωτήσει εάν μου αρέσει το κούρεμα του/της θα απαντήσω 

ειλικρινά ακομά και εαν δεν μαρέσει 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

29. Δεν μπορώ πάντα να καταλάβω γιατί κάποιος προσβάλλεται από κάποια 

παρατήρηση 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

30. Οι άνθρωποι συχνά μου λένε ότι είμαι πολύ απρόβλεπτος/η 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 
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31. Απολαμβάνω να είμαι το κέντρο της προσοχής σε κάθε κοινωνική συγκέντρωση 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

32. Το να βλέπω ανθρώπους να κλαίνε δεν με αναστατώνει ιδιαίτερα 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

33. Μαρέσει να κάνω συζητήσεις για τα πολιτικά 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

34. Είμαι πολύ απότομος, το οποίο μερικοί άνθρωποι το μεταφράζουν με αγένεια, 

παρόλο που δεν γίνεται με καμία σκοπιμότητα 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

35. Δεν τείνω να βρίσκω τις κοινωνικές συνανάστροφες περίπλοκες 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

36. Οι άλλοι άνθρωποι μου λένε πως είμαι καλός/η στο να καταλαβαίνω πως 

νιώθουν και τι σκέφτονται 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

37. Όταν μιλάω στους ανθρώπους, συνηθίζω να μιλώ για τις εμπειρίες τους απότι τις 

δικές μου 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

38. Αναστατώνομαι με το να βλέπω κάποιο ζώο να υποφέρει 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

39. Είμαι ικανός/η να πέρνω αποφάσεις χωρίς να επηρεάζομαι από τα συναισθήματα 

των άλλων 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

40. Δεν μπορώ να ηρεμήσω εάω δεν έχω τελειώσει όλα όσα έχο προγραμμάτισει να 

κάνω την ημέρα μου 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

41. Μπορώ εύκολα να πω εάν κάποιος ενδιαφέρεται ή βαριέται με αυτά που λέω 
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Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

42. Αναστατώνομαι με το να βλέπω ανθρώπους να υποφέρουν στα προγράμματα 

ειδήσεων 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

43. Οι φίλοι συνήθως μου μιλάνε για τα προβλήματα τους γιατί θεωρούν πως έχω 

πολύ κατανόηση 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

44. Μπορώ να νιώσω πότε είμαι ενοχλητικός ακόμα και όταν οι άλλοι άνθρωποι δεν 

μου το λένε 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

45. Συχνά αρχίζω ένα καινούριο χόμπι αλλά εύκολα βαριέμαι με αυτό και προχωρώ 

σε κάτι άλλο 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

46. Οι άνθρωποι πολλές φορές μου λένε ότι το παρακάνω πειράζωντας τους 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

47. Θα ήμουν πολύ ανήσυχος στο να πάω σε ένα μεγάλο τραινάκι του λούνα παρκ 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

48. Οι άνθρωποι πολλές φορές μου λένε ότι είμαι αναίσθητος/η παρόλο που δεν 

καταλαβαίνω πάντα το λόγο 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

49. Εάν δω έναν άγνωστο σε μία ομάδα θεωρώ ότι εξαρτάται από κείνον να 

προσπάθησει να  μπει στη παρέα 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

50. Συνήθως παραμένω συναισθηματικά αμέτοχος όταν παρακολουθώ ένα έργο 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 
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51. Μαρέσει να είμαι πολύ οργανωμένος στην καθημερινότητα μου και συχνά 

δημιουργώ λίστες από τις δουλειές που έχω να κάνω 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

52. Μπορώ να συντονιστώ με το πως κάποιος άλλος νιώθει γρήγορα και διαισθητικά 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

53. Δεν μαρέσει να ρισκάρω 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

54. Μπορώ εύκολα να καταλάβω για πιο θέμα κάποιος άλλος θέλει να μιλήσει 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

55. Μπορώ να καταλάβω εάν κάποιος κρύβει τα πραματικά του συναισθήματα 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

56. Πριν πάρω μια απόφαση ζυγίζω πάντα τα προτερήματα και τα μειονεκτήματα 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

57. Δεν συμβαδίζω συνειδητά με τους κανόνες των κοινωνικών καταστάσεων 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

58. Μπορώ εύκολα να προβλέψω τι θα κάνει κάποιος 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

59. Τείνω να αναμεικνύομαι συναισθηματικά με το πρόβλημα κάποιου φίλου μου 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 

60. Συνήθως σέβομαι των άλλων ανθρώπων τις απόψεις έστω και αν δεν συμφωνώ 

μαζί τους 

Συμφωνώ Απόλυτα             Συμφωνώ             Διαφωνώ             Διαφωνώ Απόλυτα 
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Γ. Ιστορίες Κατανόησης Καταστάσεων Κοινωνικά Αδιάκριτων (Faux Pas stories) 

 

Ιστορία 1η 

 Ο σύζυγος της Ελένης οργάνωνε ένα πάρτι έκπληξη για τα γενέθλιά της. Κάλεσε την 

Σάρα, μια φίλη της Ελένης και της είπε: «Μην πεις τίποτα σε κανέναν και ειδικά στην 

Ελένη». Μια ημέρα πριν από το πάρτι η Ελένη βρισκόταν στο σπίτι της Σάρα και η 

Σάρα έριξε λίγο καφέ πάνω σε ένα καινούργιο φόρεμα το οποίο ήταν κρεμασμένο πάνω 

στην καρέκλα της. «Ωχ!» Είπε η Σάρα, «ήταν να το φορέσω στο πάρτι σου!» «Ποιο 

πάρτι;» είπε η Ελένη. «Έλα τώρα», είπε η Σάρα, «πάμε να δούμε αν μπορούμε να το 

καθαρίσουμε». 

 

Είπε κάποιος κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να πει ή κάτι το ανάρμοστο; 

Αν ναι τότε ρωτήστε:  

Ποιος είπε κάτι το οποίο δεν έπρεπε να πει και ή κάτι το ανάρμοστο»; 

Γιατί δεν θα έπρεπε να το πει ή γιατί ήταν ανάρμοστο; 

Γιατί πιστεύεις ότι το είπε; 

Θυμότανε η Σάρα ότι το πάρτι ήταν έκπληξη; 

Πως νομίζεις ότι αισθάνθηκε η Ελένη; 

Ερωτήσεις ελέγχου.  Στην ιστορία για ποιόν προοριζόταν το πάρτι έκπληξη; 

Τι χύθηκε πάνω στο φόρεμα; 

 

Ιστορία 2η 

Η Χριστίνα μετακόμισε σε ένα καινούργιο διαμέρισμα. Πήγε για ψώνια και αγόρασε 

καινούργιες κουρτίνες για την κρεβατοκάμαρά της. Είχε μόλις τελειώσει με την 

διακόσμηση, όταν η καλύτερη της φίλη η Λίζα έφτασε στο σπίτι. Η Χριστίνα αφού της 

έδειξε το διαμέρισμα την ρώτησε: «Πως σου φαίνεται η κρεβατοκάμαρα;» «Αυτές οι 

κουρτίνες είναι απαίσιες», είπε η Λίζα. «Ελπίζω να τις αλλάξεις!»    

 

Είπε κάποιος κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να πει ή κάτι το ανάρμοστο; 

Αν ναι τότε ρωτήστε:  

Ποιος είπε κάτι το οποίο δεν έπρεπε να πει και ή κάτι το ανάρμοστο»; 

Γιατί δεν θα έπρεπε να το πει ή γιατί ήταν ανάρμοστο; 
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Γιατί πιστεύεις ότι το είπε; 

Ήξερε η Λίζα ποιος αγόρασε τις κουρτίνες 

Πως νομίζεις ότι αισθάνθηκε η Χριστίνα; 

Ερωτήσεις ελέγχου.  Στην ιστορία, τι είχε αγοράσει μόλις η Χριστίνα; 

Πόσον καιρό η Χριστίνα έμενε στο διαμέρισμα; 

 

Δ. Παράξενες ιστορίες 

Έργα κατανόησης σύνθετων κοινωνικών καταστάσεων (Happe, 1994) 

Ιστορία 1η 

 Ένας διαρρήκτης που έχει μόλις ληστέψει ένα μαγαζί το σκάει. Καθώς ο κλέφτης 

τρέχει προς το σπίτι του, ένας αστυνομικός είδε ότι καθώς έτρεχε του έπεσε το γάντι. 

Δεν γνωρίζει ότι ο άνδρας είναι κλέφτης, απλά θέλει να του πει ότι του έχει πέσει το 

γάντι. Αλλά όταν ο αστυνομικός φωνάζει, «Έ, εσύ, σταμάτα!», ο κλέφτης γυρνάει, 

βλέπει τον αστυνομικό και παραδίνεται. Σηκώνει τα χέρια του ψηλά και παραδέχεται 

ότι αυτός διέρρηξε το μαγαζί. 

1. Ένιωσε ο αστυνομικός έκπληξη από αυτό που έκανε ο κλέφτης;  

2. Γιατί το έκανε αυτό ο κλέφτης, ενώ ο αστυνομικός ήθελε μόνο να του δώσει πίσω 

το γάντι του;  

Ιστορία 2η  

Η Μαρία ήθελε να αγοράσει ένα γατάκι, έτσι πήγε να δει την κα. Κατερίνα που είχε 

πολλά γατάκια που δεν ήθελε. Η κα Κατερίνα αγαπούσε πολύ τα γατάκια και δεν θα 

τους έκανε ποτέ κάτι κακό, παρόλο που δεν μπορούσε να τα κρατήσει όλα. Όταν η 

Μαρία την επισκέφτηκε δεν ήταν σίγουρη αν ήθελε κάποιο από τα γατάκια της κας 

Κατερίνας, αφού όλα ήταν αρσενικά και εκείνη ήθελε ένα θηλυκό. Αλλά η κα. 

Κατερίνα είπε, «Αν κανείς δεν αγοράσει τα γατάκια, θα τα εγκαταλείψω έξω στο 

δρόμο!».  

1. Είναι αλήθεια αυτό που λέει η κα Κατερίνα;  

2. Γιατί το είπε αυτό η κα. Κατερίνα στη Μαρία; 
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Ε. Ιστορίες πρόβλεψης των συναισθηματικών αντιδράσεων (Sutton, Swettenham 

και Smith, 1999) 

Ιστορία 1η  

Ο Γιώργος θέλει να πάει έξω να παίξει με τους φίλους του, αλλά τον πονάει πάρα πολύ 

η κοιλιά του. Ξέρει ότι, αν η μαμά του καταλάβει ότι είναι άρρωστος δε θα τον αφήσει 

να πάει έξω να παίξει. Ο Γιώργος πηγαίνει στη μητέρα του και τη ρωτά «Μπορώ να 

πάω έξω να παίξω με τα παιδιά;».  

1. Ποια εικόνα δείχνει πώς θα είναι το πρόσωπο του Γιώργου όταν πάει να μιλήσει με 

τη μαμά του;  

2. Γιατί ;  

3. Ποια εικόνα δείχνει πώς νιώθει πραγματικά ο Γιώργος ; 

 4. Γιατί δείχνει το …. και νιώθει το….; 

Σετ εικόνων 
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Ιστορία 2η  

Η Γιώτα και η Λένα είναι δύο φίλες οι οποίες ετοίμασαν χειροτεχνίες για τον 

διαγωνισμό της τάξης. Και οι δύο έχουν σχεδόν τελειώσει τις χειροτεχνίες τους και τις 

αφήνουν στην τάξη. Στη Γιώτα όμως δεν άρεσε καθόλου η χειροτεχνία που είχε φτιάξει 

και έτσι όλη τη νύχτα κάθισε και ετοίμασε στο σπίτι της μία καινούρια χειροτεχνία για 

να την πάει την επόμενη μέρα στο σχολείο. Η Λένα δεν ξέρει ότι η Γιώτα έχει κάνει 

μία καινούρια χειροτεχνία. Το επόμενο πρωί, και πριν φτάσει η Γιώτα στο σχολείο με 

την καινούρια χειροτεχνία, η Λένα κατά λάθος λέρωσε την παλιά χειροτεχνία που είχε 

αφήσει η Γιώτα στην τάξη και την κατέστρεψε. 

1. Ποια εικόνα δείχνει αυτό που πιστεύει η Λένα ότι θα νιώσει η Γιώτα;  

2. Γιατί;  

3. Ποια εικόνα δείχνει πώς νιώθει πραγματικά η Γιώτα; 

4. Γιατί η Λένα πιστεύει ότι η Γιώτα θα νιώσει… ενώ η Γιώτα νιώθει ..; 

Σετ εικόνων 
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ΣΤ. Ιστορίες Ελέγχου (Baron-Cohen et al., 1999) 

 Ιστορία 1η  

Ο Μανώλης και ο Αργύρης έπιναν τα αναψυκτικά τους σε ένα εστιατόριο. Ο Μανώλης 

έχυσε κατά λάθος την κόκα-κόλα του στο πάτωμα και είπε στον Αργύρη «Πω πω! Είμαι 

τόσο απρόσεχτος, έριξα όλη την κόκα-κόλα κάτω!». Ο Αργύρης του απάντησε «Θα 

παραγγείλω μία άλλη». 

 1) Πού ήταν οι δύο φίλοι; 

 2) Ξέρει ο Μανώλης ότι ο Αργύρης είναι πελάτης;  

3) Είπε κανείς κάτι περίεργο/κάτι που δεν έπρεπε να πει;  

Ιστορία 2η 

 Η Λίνα μόλις μετακόμισε στο καινούριο της σπίτι. Η Λίνα μαζί με τη μαμά της πήγαν 

και αγόρασαν ένα καινούριο χαλί για το δωμάτιό της. Αφού η Λίνα έβαλε το χαλί στο 

δωμάτιό της, η καλύτερή της φίλη, η Κατερίνα την επισκέφτηκε και της είπε «Το 

καινούριο σου χαλί είναι σαν το δικό μου καινούριο χαλί!». Η Λίνα τη ρώτησε «Σου 

αρέσει το σπίτι;».  

1) Τι αγόρασε η Λίνα;  

2) Ήξερε η φίλη της ότι το χαλί ήταν καινούριο; 

3) Είπε κανείς κάτι περίεργο/κάτι που δεν έπρεπε να πει; 
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Ζ. Το κείμενο: Από το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ 

         Η καθημερινή ζωή της Εβραίας συνομήλικής σας Άννας Φρανκ, η οποία έγραψε 

μεγάλο μέρος του ημερολογίου της κάτω από δυσχερείς συνθήκες, στη διάρκεια του Β' 

Παγκόσμιου πολέμου, διαφέρει πολύ από τις δικές σας εμπειρίες. Οι καταστάσεις όμως 

και οι σκέψεις που κατέγραψε η δεκατριάχρονη Άννα το 1942 στο παρακάτω απόσπασμα 

του ημερολογίου της είναι αρκετά αντιπροσωπευτικές τόσο για την εφηβική ψυχολογία 

όσο και για τις σύγχρονες οικογενειακές σχέσεις, οι οποίες πολλές φορές αντιμετωπίζουν 

μικρά ή μεγάλα προβλήματα.  

Αγαπητή Kίτυ,   

         Η μητέρα είναι τρομερά εκνευρισμένη, πράγμα που με εκθέτει σε κίνδυνο. Είναι 

τάχα τυχαίο που πάντα εγώ τα πληρώνω και ποτέ η Μαργκότ; Χθες βράδυ, για 

παράδειγμα, η Μαργκότ διάβαζε ένα βιβλίο εικονογραφημένο με υπέροχα σκίτσα· κάποια 

στιγμή σηκώθηκε και βγήκε από το δωμάτιο, αφήνοντας το βιβλίο της ανοιχτό, για να 

συνεχίσει το διάβασμα μόλις θα ξαναγύριζε. Δεν είχα τίποτα το ιδιαίτερο να κάνω εκείνη 

την ώρα και το πήρα για να χαζέψω τις εικόνες. Μόλις γύρισε η Μαργκότ, με είδε με το 

βιβλίο στα χέρια, ζάρωσε τα φρύδια της και με παρακάλεσε να της το δώσω. Θέλησα να 

το κρατήσω ακόμα μια στιγμή. Η Μαργκότ θύμωσε για τα καλά και τότε μπήκε στη μέση 

η μητέρα λέγοντας: 

         - Η Μαργκότ είχε και διάβαζε αυτό το βιβλίο· πρέπει λοιπόν να της το δώσεις. 

         Μπαίνοντας στο δωμάτιο και αγνοώντας όμως για τι πράγμα επρόκειτο, ο πατέρας 

είδε το μισοκακόμοιρο ύφος της Μαργκότ και ξέσπασε: 

         - Θα ήθελα πολύ να δω τι θα έκανες αν η Μαργκότ άρχιζε να ξεφυλλίζει ένα από 

τα βιβλία σου! 

         Υποχώρησα στη στιγμή και, αφού άφησα το βιβλίο, βγήκα από το δωμάτιο - 

πειραγμένη, κατά τα λεγόμενα του πατέρα. Δεν ήμουν ούτε πειραγμένη ούτε 

στενοχωρημένη. Απλώς, ήμουν λυπημένη. 

         Η δικαιοσύνη επέβαλλε να μη με μαλώσει ο πατέρας δίχως να ρωτήσει την αιτία 

της φιλονικίας μας. Θα έδινα μόνη μου το βιβλίο στη Μαργκότ, και μάλιστα πολύ πιο 

γρήγορα, αν ο πατέρας και η μητέρα δεν είχαν ανακατευτεί· αντί γι' αυτό, πήραν άπρεπα 

το μέρος της αδερφής μου, σαν να την είχα αδικήσει. 

         Η μητέρα προστατεύει τη Μαργκότ, αυτό είναι ολοφάνερο· προστατεύουν πάντα η 

μια την άλλη. Έχω τόσο πολύ συνηθίσει αυτή την κατάσταση, ώστε έχω γίνει εντελώς 

αδιάφορη στις μομφές της μητέρας και στην γκρινιάρικη διάθεση της Μαργκότ. 

         Δεν τις αγαπώ, παρά μόνο γιατί είναι μητέρα μου και αδερφή μου. Για τον πατέρα, 

το πράγμα είναι διαφορετικό. Πληγώνομαι κάθε φορά που δείχνει την προτίμησή του για 
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τη Μαργκότ, που επιδοκιμάζει τις πράξεις της, που τη γεμίζει μ' επαίνους και χάδια, γιατί 

αγαπώ τρελά τον Πιμ. Είναι το μεγάλο μου ιδεώδες. Δεν αγαπώ κανέναν στον κόσμο όσο 

τον πατέρα. 

         Δεν καταλαβαίνει ότι στη Μαργκότ δε φέρεται με τον ίδιο τρόπο που φέρεται σε 

μένα. Η Μαργκότ είναι αναμφισβήτητα η πιο έξυπνη, η πιο ευγενική, η πιο όμορφη και η 

πιο καλή! Παρ' όλ' αυτά έχω κι εγώ λίγο δικαίωμα να με παίρνουν στα σοβαρά. Υπήρξα 

πάντα ο κλόουν της οικογένειας, πάντα με χαρακτηρίζουν ανυπόφορη και πάντα είμαι ο 

αποδιοπομπαίος τράγος· εγώ πάντα πληρώνω τα σπασμένα, πότε εισπράττοντας 

επιπλήξεις και πότε πνίγοντας μέσα μου την απελπισία μου. Τα φαινομενικά κανακέματα 

δε μ' ευχαριστούν πια, ούτε και οι λεγόμενες σοβαρές συζητήσεις. Περιμένω από τον 

πατέρα κάτι που δεν είναι ικανός να μου δώσει. 

         Δε ζηλεύω τη Μαργκότ, δεν τη ζήλεψα ποτέ, δε φθόνησα ουδέποτε, ούτε την 

ομορφιά της ούτε την εξυπνάδα της· το μόνο που ζητώ είναι την αγάπη του πατέρα, την 

αληθινή στοργή του, όχι μόνο για το παιδί του, αλλά για την Άννα, αυτή που είναι. 

         Γαντζώνομαι στον πατέρα, γιατί είναι ο μόνος που διατηρεί σε μένα τα τελευταία 

υπολείμματα του οικογενειακού αισθήματος. Ο πατέρας δε θέλει να καταλάβει ότι 

μερικές φορές έχω μια ακατανίκητη ανάγκη να ανακουφιστώ, να του μιλήσω για τη 

μητέρα· αρνείται να με ακούσει και αποφεύγει καθετί που έχει σχέση με τα ελαττώματά 

της. 

         Περισσότερο απ' όλους τους άλλους, η μητέρα, με το χαρακτήρα της και τα 

ελαττώματά της, μου πλακώνει την καρδιά. Δεν ξέρω πια τι στάση να κρατήσω· δε θέλω 

να της πω βάναυσα πως είναι παράλογη, σαρκαστική και σκληρή· από την άλλη, όμως, 

δεν μπορώ να είμαι πάντα κατηγορούμενη. 

         Όπως και να το κάνεις, είμαστε τα δυο άκρα αντίθετα και, μοιραία, συγκρουόμαστε. 

Δεν κρίνω το χαρακτήρα της μητέρας, γιατί δεν είμαι αρμόδια να τον κρίνω· τη συγκρίνω 

μόνο με την εικόνα της μητέρας που είχα πλάσει με τη σκέψη μου. Για μένα, η μητέρα 

μου δεν είναι πάντα «η μητέρα»· κι έτσι αναγκάζομαι να εκπληρώσω αυτόν το ρόλο μόνη 

μου. Είμαι ξεκομμένη από τους γονείς μου, έχω χάσει λίγο τα νερά μου και δεν ξέρω σε 

ποιο λιμάνι ν' αράξω. Όλ' αυτά γιατί έχω στο νου μου ένα ιδεώδες παράδειγμα: το 

ιδεώδες της γυναίκας που είναι μητέρα, και το οποίο δε βρίσκω καθόλου σ'εκείνη που 

είμαι υποχρεωμένη να ονομάζω μητέρα μου. 

         Έχω πάντα την πρόθεση να παραβλέπω τα ελαττώματα της μαμάς, να μη δω παρά 

μόνο τις αρετές της, και να προσπαθήσω να βρω στον εαυτό μου αυτό που μάταια 

αναζητώ σ'εκείνη. Αλλά δεν τα καταφέρνω, και το απελπιστικό είναι πως ούτε ο πατέρας 

ούτε η μητέρα υποπτεύονται ότι μου λείπουν στη ζωή κι ότι τους αποδοκιμάζω γι' αυτόν 

το λόγο. Υπάρχουν τάχα γονείς ικανοί να δώσουν πλήρη ικανοποίηση στα παιδιά τους; 

Μερικές φορές μού περνά η σκέψη ότι ο Θεός θέλει να με δοκιμάσει, όχι μόνο τώρα αλλά 

και αργότερα· το κυριότερο είναι να γίνω συνετή, χωρίς παραδείγματα και ανώφελα 

λόγια, για να είμαι αργότερα πιο δυνατή. Ποιος άλλος θα διαβάσει ποτέ αυτές τις 

επιστολές, εκτός από μένα; 

         Ποιος άλλος θα με παρηγορήσει, γιατί συχνά έχω ανάγκη παρηγοριάς· πολύ συχνά 

μου λείπει η δύναμη, ό,τι κάνω δεν είναι αρκετό και δεν αποτελειώνω τίποτε. Δεν το 

αγνοώ· προσπαθώ να διορθωθώ, και κάθε μέρα χρειάζεται να ξαναρχίσω από την αρχή. 
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Με μεταχειρίζονται με τον πιο αναπάντεχο τρόπο. Τη μια μέρα, η Άννα είναι πανέξυπνη 

και μπορεί κανείς να μιλά μπροστά της για οποιοδήποτε θέμα· την επομένη, η Άννα είναι 

μια χαζούλα που δεν καταλαβαίνει τίποτ' απολύτως και φαντάζεται πως έχει αντλήσει 

από τα βιβλία σπουδαία πράγματα. 

         Ωστόσο, δεν είμαι πια μωρό και η χαϊδεμένη μικρούλα που γελάνε καλοσυνάτα μαζί 

της σε κάθε περίπτωση. Έχω το ιδανικό μου, έχω μάλιστα πολλά ιδανικά· έχω τις ιδέες 

μου και τα σχέδιά μου, μόλο που δεν μπορώ ακόμη να τα εκφράσω. 

         Α, πόσα πράγματα δεν παρουσιάζονται στο μυαλό μου το βράδυ, όταν είμαι μόνη, 

ακόμη και την ημέρα, όταν είμαι αναγκασμένη να υπομένω εκείνους που μ' ενοχλούν κι 

εκείνους που παρεξηγούν ό,τι θέλω να πω! 

         Τελικά ξαναγυρίζω πάντα αυτόματα στο Ημερολόγιό μου, που είναι για μένα η αρχή 

και το τέλος, γιατί από την Κίτυ δε λείπει ποτέ η υπομονή· της υπόσχομαι πως σε πείσμα 

όλων θ' αντέξω το χτύπημα, θα τραβήξω το δρόμο μου και θα καταπιώ τα δάκρυά μου. 

Μόνο που θα 'θελα πολύ να δω ένα αποτέλεσμα, θα 'θελα πολύ να έχω μια ενθάρρυνση, 

έστω για μία φορά, από κάποιον που μ' αγαπά. 

         Μη με κρίνεις αυστηρά, μα φρόντισε να με βλέπεις απλώς και μόνο σαν ένα πλάσμα 

που μερικές φορές αισθάνεται ότι το ποτήρι ξεχειλίζει. 

Δική σου, Άννα 

 

 


