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Περίληψη  

Στην εν λόγω διπλωματική εργασία διερευνάται η επίδραση των Κοινωνικών Ιστοριών 

υποστηριζόμενων από τεχνολογία Επαυξημένης Πραγματικότητας στην καλλιέργεια 

κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με νοητική αναπηρία. Επιπροσθέτως, διερευνάται ο 

ενδεχόμενος ενισχυτικός ρόλος της συμμετοχής των γονέων σε όλο αυτό το εγχείρημα. 

Πρόκειται για μια Μελέτη Περίπτωσης η οποία αφορά σε μία πρώιμη Εκπαιδευτική 

Παρέμβαση ενός παιδιού προσχολικής εκπαίδευσης με νοητική αναπηρία, μη 

εκτιμώμενη. Για την πρώιμη αυτή εξατομικευμένη Παρέμβαση, δημιουργείται και 

χρησιμοποιείται ένα πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό, βασισμένο πάνω στις ανάγκες, 

και δυνατότητες του παιδιού. Πιο συγκεκριμένα, κατασκευάζονται δύο βιβλία 

Επαυξημένης Πραγματικότητας που στηρίζονται σε πρωτότυπες Κοινωνικές Ιστορίες, 

οι οποίες δημιουργήθηκαν για να καλύψουν τα κοινωνικά ελλείμματα που παρουσιάζει 

το συμμετέχων στην έρευνα νήπιο. Οι δύο αυτές Κοινωνικές Ιστορίες αφορούν και σε 

δύο διακριτές συμπεριφορές στόχους, οι οποίες ορίστηκαν κατά την έναρξη της 

πρώιμης αυτής εξατομικευμένης Παρέμβασης. Η πρώτη συμπεριφορά στόχος αφορά 

στην άρτια συμμετοχή σε ομαδικό παιχνίδι και η δεύτερη στη διαχείριση θυμού και 

στον αυτοέλεγχο.  

Επιπλέον, για την κατασκευή αυτών των βιβλίων Επαυξημένης 

Πραγματικότητας τα κύρια εργαλεία , τα οποία χρησιμοποιούνται είναι το λογισμικό 

πρόγραμμα Επαυξημένης Πραγματικότητας “Zappar”, το πρόγραμμα κατασκευής 

τρισδιάστατων κινούμενων σχεδίων “Muvizu”και το “online” πρόγραμμα “Voki” με 

ψηφιακούς ήρωες που μιλάνε (Avatars). Ο σκοπός αυτής της πειραματικής Πρώιμης 

Παρέμβασης, που είναι ο έλεγχος της επίδρασης των Κοινωνικών Ιστοριών 

προβαλλόμενων με Επαυξημένη Πραγματικότητα στην ανάπτυξη κοινωνικών 

δεξιοτήτων του νηπίου καταφαίνεται να πραγματώνεται, αφού μέσα από την ανάλυση 

των δεδομένων διαπιστώνεται αύξηση της εμφάνισης των συμπεριφορών στόχων που 

αφορούν τις κοινωνικές δεξιότητες.  Επίσης αναδεικνύεται και ο θετικός αντίκτυπος 

της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας.  

 

 

Λέξεις- κλειδιά: Επαυξημένη Πραγματικότητα, Κοινωνικές Ιστορίες, νοητική 

αναπηρία, κοινωνικές δεξιότητες  
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Abstract 
This dissertation investigates the effect of Social Stories supported by Augmented 

Reality technology on the cultivation of social skills in children with mental disability. 

In addition, the potential reinforcing role of parental involvement in this whole 

endeavor is explored. This is a Case Study which concerns an early educational 

intervention of a pre-school child with mental disability, not appreciated. For this early 

personalized intervention, an original educational material is created and used, based 

on the needs and abilities of the child. More specifically, two Augmented Reality books 

based on original Social Stories are created, which were created to cover the social 

deficits presented by the infant research participant. These two Social Stories relate to 

two distinct goal behaviors, which were defined at the beginning of this early 

individualized intervention. The first goal behavior concerns the perfect participation 

in a team game and the second in anger management and self-control. 

In addition, the main tools used to make these Augmented Reality books are the 

Zappar Augmented Reality software program, the Muvizu 3D animation program, and 

the online Voki program with digital heroes that speak (Avatars). The purpose of this 

experimental early intervention, which is to control the effect of Social Stories projected 

with Augmented Reality on the development of infant social skills, seems to be realized, 

since the analysis of the data shows an increase in the occurrence of social behaviors 

targets. The positive impact of school-family cooperation is also highlighted. 

 

 

Keywords: Augmented Reality, Social Stories, Mental disability, Social skills 
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Πρόλογος  
 

Η συγγραφή αυτού του πονήματος είναι αποτέλεσμα πολλών και διαφορετικών 

παραγόντων. Στηρίχθηκε στη μελέτη της θεωρίας και των ερευνητικών δεδομένων, 

στην κατασκευή καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού αλλά και στην διεξαγωγή 

αποτελεσμάτων και ερμηνειών από την πρώιμη εκπαιδευτική Παρέμβαση που 

συντελέστηκε. Το τρίπτυχο «Κοινωνικές Ιστορίες», «Επαυξημένη Πραγματικότητα», 

«νοητική αναπηρία» αποτέλεσε τον πυρήνα αυτού του προκλητικού εγχειρήματος και 

η συνεργασία σχολείου και οικογένειας αποτέλεσε το περίβλημα του.  

Η ερευνήτρια για την ολοκλήρωση και επιτυχή έκβαση αυτής της διπλωματικής 

εργασίας κλήθηκε να αναλάβει πολυποίκιλους ρόλους, όπως αυτόν  του μελετητή  κατά 

την ανασκόπηση ης ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας, της συγγραφέα κατά τη 

συγγραφή των Κοινωνικών Ιστοριών, της σκηνοθέτριας, της διακοσμήτριας 

εξωτερικών χώρων, και  της ενδυματολόγου κατά την κατασκευή των τρισδιάστατων 

Κινούμενων Σχεδίων, αλλά και το ρόλο της σχεδιάστριας κατά την χρήση του 

λογισμικού προγράμματος Επαυξημένης Πραγματικότητας. 

Εύχομαι η εν λόγω έρευνα, αν και αρκετά φιλόδοξη καθώς συμπεριλαμβάνει 

αρκετές παραμέτρους που καλείται να εξετάσει, να βρει το δρόμο της.  Οι παράμετροι 

εκείνες στις οποίες  εστιάζει είναι η επάρκεια και η καταλληλόλητα των Κοινωνικών 

Ιστοριών και της Επαυξημένης Πραγματικότητας στην εκμάθηση κοινωνικών 

δεξιοτήτων σε παιδιά με νοητική αναπηρία, αλλά και τα οφέλη που προκύπτουν από 

τη συνεργασία σχολείου και οικογένειας.  

Προσδοκία της ερευνήτριας είναι να υπάρξει επιστημονική ανταπόκριση και να 

αποτελέσει η εργασία έναυσμα για τη συνέχιση της έρευνας σχετικά με την 

καταλληλόλητα των Κοινωνικών Ιστοριών υποστηριζόμενες από την τεχνολογία της 

Επαυξημένης Πραγματικότητας για την καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά 

και με άλλες νευροαναναπτυξιακές διαταραχές, πέρα του φάσματος του Αυτισμού, 

όπως  σε παιδιά με νοητική αναπηρία. Επίσης, η εν λόγω εργασία στοχεύει να αναδείξει 

τη σημαντικότητα της συνεργασίας σχολείου και οικογένειας και να κατευθύνει προς 

αυτήν την κατεύθυνση και άλλες μελλοντικές μελέτες οι οποίες θα εξασφαλίσουν τις 

βέλτιστες επιδόσεις των παιδιών.  

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου 

όλους όσους συνετέλεσαν στο βαθμό των δυνατοτήτων του ο καθένας από το δικό του 

μετερίζι, για την διεκπεραίωση της διπλωματικής μου εργασίας. Ευχαριστώ θερμά 
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καταρχάς τους γονείς του παιδιού και τον ίδιο τον συμμετέχοντα, τόσο για τη βοήθειά 

τους όσο και για την εμπιστοσύνη που μου επέδειξαν. Ευχαριστώ θερμά την επόπτριά 

μου Λευκοθέα Καρτασίδου για τις καθοδηγήσεις της και την άμεση ανταπόκρισή της 

οποτεδήποτε παρέστη ανάγκη. Ευχαριστώ θερμά και τους συναδέλφους παιδαγωγούς 

για την συνεργασία τους και την αμέριστη συμπαράστασή τους, καθώς και τον 

εργοθεραπευτή Κατσίποδα Γεώργιο για το έκδηλο ενδιαφέρον του και τη βοήθειά του. 

Θα ήταν παράλειψη να μην ευχαριστήσω θερμά την οικογένειά μου, η οποία είναι 

πάντα δίπλα μου σε ότι χρειαστώ, αλλά και τους συγγενείς μου για όλη την υποστήριξή 

τους και ιδιαίτερα τον ξάδερφό μου Θεμιστοκλή, ο οποίος χάρισε τη φωνή του στον 

ήρωα των δύο Κοινωνικών Ιστοριών. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και 

όλους τους φίλους μου, για τη στήριξή τους και για το λόγο ότι μίκρυναν τις αγωνίες 

μου για τη διεκπεραίωση αυτού του πονήματος, εφόσον τις μοιράστηκαν  μαζί μου. 
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Εισαγωγή  
 

Η τεχνολογία Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality AR) επαυξάνοντας 

τον πραγματικό κόσμο με εικονικές πληροφορίες, παρέχει νέες δυνατότητες στην 

εκπαίδευση. Παρόλο που η AR εφαρμόζεται συχνά σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, η 

αξία των εφαρμογών της σε αυτά τα περιβάλλοντα δεν έχει διερευνηθεί ακόμη στο 

σύνολό της (Diegmann, 2015). 

Οι Akçayır και Akçayır (2016) στη συστηματική ανασκόπηση που έκαναν και 

αφορούσε στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της Επαυξημένης 

Πραγματικότητας (AR)  στην εκπαίδευση, διαπίστωσαν ότι οι μισές και πλέον έρευνες 

αφορούσαν ηλικίες παιδιών δημοτικού και πρώιμης εφηβείας μέχρι 12 ετών. Αυτή η 

εστίαση των ερευνών στις παραπάνω ηλικιακές ομάδες, μπορεί να εξηγηθεί είτε γιατί 

οι τελευταίες βρίσκονται στο σαφή λειτουργικό στάδιο της γνωσιακής ανάπτυξης του 

Piaget, στο οποίο τα παιδιά χρησιμοποιούν την όραση, την ακοή και τις άλλες 

αισθήσεις τους, για να μάθουν κάτι καινούριο (Martin, 2014), είτε επειδή τα παιδιά 

έχουν την τάση να χρησιμοποιούν ψηφιακά παιχνίδια, γεγονός που καθιστά την AR 

κατάλληλη (Yilmaz, 2016).  

Έρευνες που διεξήχθησαν και σε επίπεδο προσχολικής αγωγής επεσήμαναν  

θετικά μαθησιακά αποτελέσματα (Han, 2015). Βέβαια, να σημειωθεί ότι οι έρευνες που 

αφορούσαν τα παιδιά του νηπιαγωγείου ήταν μόλις το 1%. To ίδιο υποστηρίζουν και 

οι Yilmaz, Kucuk, και Goktas (2017) και διατείνονται, ότι παρόλο που έχουν 

πραγματοποιηθεί κάποιες μελέτες σχετικά με το θέμα της τεχνολογικής υποστήριξης 

στην προσχολική εκπαίδευση, η έρευνα σχετικά με την Επαυξημένη Πραγματικότητα 

(AR) κατά τη φάση της προσχολικής εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα περιορισμένη 

(Yilmaz, Kucuk, Goktas, 2017). 

 Επιπλέον, μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας διαπιστώθηκε, ότι 

υπάρχει αξιοσημείωτο χάσμα για τις μελέτες AR που επικεντρώνονται σε μαθητές με 

ειδικές ανάγκες. Παρομοίως, ο Wu και οι συνεργάτες του (2013) επεσήμαναν  ότι πολύ 

λίγες τεχνολογίες σχεδιάζονται για μαθητές με ειδικές ανάγκες (Akçayır, 2016). 

Δεδομένων λοιπόν, των παραπάνω διαπιστώσεων, κρίθηκε σκόπιμο να γίνει μία 

επιπλέον μελέτη, που αφορά στην επίδραση της ΑR σε παιδιά του νηπιαγωγείου και 

μάλιστα ειδικών αναγκών. Το νήπιο που θα συμμετάσχει στην πρώιμη Παρέμβαση με 

τη χρήση AR, παρουσιάζει νοητική αναπηρία. 



13 

 

Σύμφωνα και με την τελευταία αναθεώρηση της Στατιστικής Ταξινόμησης 

Νόσων και Σχετικών Προβλημάτων Υγείας  ICD-11, η νοητική αναπηρία μπορεί να 

προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στην κοινωνική, εκπαιδευτική, και επαγγελματική 

αργότερα απόδοση του ατόμου. Δεδομένου ότι, τα ελλείματα στις κοινωνικές 

δεξιότητες αποτελούν ένα από τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη κατά τον 

προσδιορισμό των νοητικών αναπηριών (Lee, 2012), επιλέχθηκε στην εκπόνηση της 

διπλωματικής εργασίας η αξιολογούμενη μεταβλητή του συμμετέχοντα με νοητική 

αναπηρία, που θα επιδιωχθεί να μεταβληθεί θετικά, να ανήκει στο φάσμα των 

κοινωνικών δεξιοτήτων. Επιπλέον, εστιάσαμε στην καλλιέργεια των κοινωνικών 

δεξιοτήτων για έναν ακόμη εύλογο λόγο, επειδή η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων 

είναι πολύ σημαντική  αφού συμβάλλει  στην σχολική επιτυχία, καθώς διευκολύνει την 

αποδοχή από τους συμμαθητές, τις σχέσεις με τον εκπαιδευτικό, μετριάζει τον κίνδυνο 

περιθωριοποίησης και προάγει τη σχολική πρόοδο (Garwood, 2017) 

Η βιβλιογραφία έχει τονίσει ότι τα ελλείμματα των κοινωνικών δεξιοτήτων, τα 

οποία ορίζονται ως η αδυναμία εκμάθησης διάφορων κοινωνικών δεξιοτήτων ή η 

αδυναμία χρήσης κοινωνικών δεξιοτήτων, που έχουν αποκτηθεί προηγουμένως σε 

κατάλληλες καταστάσεις και περιβάλλοντα είναι κοινά μεταξύ ατόμων με νοητική 

αναπηρία (Gül, 2016). Οι λόγοι για τους οποίους τα άτομα με νοητική αναπηρία 

παρουσιάζουν περισσότερο κοινωνικά ελλείμματα, μπορεί να περιλαμβάνουν την 

εκδήλωση συμπεριφορικών και νοητικών αναπηριών εκτός από την περιορισμένη 

ικανότητα τυχαίας μάθησης και των λιγοστών αλληλεπιδράσεων με τους 

συνομηλίκους τυπικής ανάπτυξης (Huang, 1997).  

Για να καλυφθούν τα κοινωνικά ελλείμματα του νηπίου με νοητική αναπηρία, 

που επιλέχθηκε να συμμετάσχει στην εκπαιδευτική Παρέμβαση εφαρμόστηκε ένας 

συνδυασμός των Κοινωνικών Ιστοριών με τη χρήση της Επαυξανόμενης 

Πραγματικότητας (AR). Οι λόγοι που μας οδήγησαν στον παραπάνω συνδυασμό, είναι 

όλα τα πλεονεκτήματα που συγκεντρώνουν οι παραπάνω δύο τεχνικές. Αφενός, η 

Επαυξημένη Πραγματικότητα κεντρίζει το ενδιαφέρον των παιδιών και τα ελκύει με 

την προβολή των βίντεο και εικόνων 3D και αφετέρου η χρήση Κοινωνικών Ιστοριών 

έχει επιδείξει θετικά αποτελέσματα στην καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τον Gul (2016) τόσο η προβολή βίντεο όσο και οι Κοινωνικές 

Ιστορίες θεωρούνται σαφείς, συγκεκριμένες και προάγουν τις συμπεριφορές- στόχους 

με ψυχαγωγικό τρόπο σε άτομα με αναπηρίες. 
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Επίσης, ένα ακόμη γεγονός που μας ενθάρρυνε να στραφούμε προς τη χρήση 

Κοινωνικών Ιστοριών, είναι η ολοένα και περισσότερες παρεμβάσεις που 

πραγματώνονται βασιζόμενες σε ιστορίες με εικόνες και ανθρώπινους χαρακτήρες για 

την καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων (Garwood, 2017). Οι Κοινωνικές Ιστορίες 

είναι διηγήματα, που ετοιμάζονται σε μια συγκεκριμένη μορφή και γράφονται 

σύμφωνα με ορισμένους κανόνες, με σκοπό να εξηγήσουν τις κοινωνικές καταστάσεις, 

να διδάξουν κοινωνικές δεξιότητες και να δώσουν τη δυνατότητα στους μαθητές να 

ανταποκριθούν κατάλληλα στις κοινωνικές καταστάσεις που αντιμετωπίζουν (Gray & 

Garand, 1993).  

Οι Κοινωνικές Ιστορίες αναπτύχθηκαν αρχικά για τους μαθητές που ανήκουν 

στο φάσμα του αυτισμού (ASD) (Gray, 1993 ) αλλά έχουν επίσης, προταθεί για χρήση 

σε μαθητές με άλλες αναπηρίες, όπως με συναισθηματικές και συμπεριφορικές 

διαταραχές (Delano, 2008). Άλλωστε, έχει διαπιστωθεί ότι ένα σημαντικό ποσοστό 

ατόμων με διαταραχή του φάσματος του αυτισμού έχει επίσης συνυπάρχουσα νοητική 

αναπηρία (Tassé, 2013). 

Στην Παρέμβαση που επιχειρείται συμπεριλαμβάνονται και οι γονείς, οι οποίοι 

παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανατροφή και την εκπαίδευση των παιδιών. Στο 

σημείο αυτό αξίζει να γίνει αναφορά σε εκείνη τη θεωρία, η οποία αποτέλεσε  έμπνευση 

για την συμπερίληψη της τεχνολογίας και των γονέων στην πρώιμη εκπαιδευτική 

Παρέμβαση και δεν είναι άλλη από τη Βιο-οικολογική Θεωρία του Bronfenbrenner, η 

οποία βασίζεται στη συστημική προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία το άτομο σε όλη 

τη διάρκεια της ζωής του συμμετέχει σε πολλά και διαφορετικά συστήματα, τα οποία 

βρίσκονται σε αλληλεπίδραση μεταξύ τους και επηρεάζουν το άτομο. Σύμφωνα πάντα 

με τη θεωρία αυτή, η οικογένεια και το σχολείο αποτελούν μικροσυστήματα, ενώ η 

τεχνολογία αποτελεί μέρος του εξωσυστήματος (Ζηλιασκοπούλου, 2014).  

Πιο συγκεκριμένα ο Bronfenbrenner υπογραμμίζει την εμφάνιση και τη 

σημασία μιας οικολογικής σχέσης μεταξύ του σχολείου, της οικογένειας και του 

περιβάλλοντος με την έννοια, ότι η ανθρώπινη ανάπτυξη είναι φυσικά δυναμική, 

φτιαγμένη από παλινδρομήσεις, που περιλαμβάνουν συνεχή αριθμό μεταβάσεων 

(Rodrigues, 2014). Στην επικείμενη λοιπόν εργασία, επιχειρείται να συνδεθούν τα 

μικροσύστηματα, όπως είναι η οικογένεια και το σχολείο του μαθητή με το 

εξωσύστημα, στο οποίο εντάσσεται η τεχνολογία, για μεγαλύτερη ωφέλεια του μαθητή 

με νοητική αναπηρία.  
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Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η θεωρία της Epstein, αυτή των 

«Επικαλυπτόμενων Σφαιρών Επιρροής», σύμφωνα με την οποία υπάρχουν τρεις 

σημαντικοί παράγοντες: εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές που επηρεάζουν και 

επηρεάζονται. Όταν  υπάρχει επικάλυψη μεταξύ της σχολικής και οικογενειακής 

σφαίρας επιρροής μέσω διάφορων πρακτικών, αυξάνεται η ωφέλεια τόσο για τα παιδιά 

όσο και για τους γονείς και τους παιδαγωγούς. Σύμφωνα με έρευνες η μεγαλύτερη 

επικάλυψη σφαιρών οικογένειας και σχολείου, για τα περισσότερα παιδιά 

επιτυγχάνεται κατά τη διάρκεια της προσχολικής και πρώτης σχολικής εκπαίδευσης. 

(Γκιόκα, 2016). Ένα ακόμη γεγονός, που μας παρότρυνε ο συμμετέχων στην 

Παρέμβαση να προέρχεται από την προσχολική εκπαίδευση. 

Αναφορικά τώρα με τη δομή της εν λόγω διπλωματικής εργασίας, αυτή 

διακρίνεται σε Κεφάλαια και Υποκεφάλαι και εκτείνεται ως ακολούθως: στο πρώτο 

Κεφάλαιο αναπτύσσεται η Θεωρητική θεμελίωση της έρευνας και η ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας με συμπεριλαμβανόμενα Υποκεφάλαια που πληροφορούν για τις 

τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην εν λόγω έρευνα. 

 Συνεπώς, στο Υποκεφάλαιο §1.1 γίνεται αναφορά στις Κοινωνικές Ιστορίες 

και τα παιδιά με νοητική αναπηρία και στο Υποκεφάλαιο §1.2 γίνεται ειδικότερη μνεία 

στη χρήση της Επαυξημένης Τεχνολογίας (AR) στην εκπαίδευση, και ακολούθως στα 

επιμέρους Υποκεφάλαια 1.2.1 και 1.2.2. παρουσιάζονται τα οφέλη της AR αλλά και η 

συσχέτισή της με κάποιες Θεωρίες Μάθησης, αντίστοιχα. Στο Υποκεφάλαιο §1.3 και 

στα επιμέρους Υποκεφάλαια 1.3.1 μέχρι 1.3.3 παρουσιάζονται οι θεωρίες που 

προάγουν τη συνεργασία σχολείου και οικογένειας. Ακολούθως, στο Υποκεφάλαιο 

§1.4 παίρνουν τη σκυτάλη οι Παρεμβάσεις-Προγράμματα που στηρίζονται στη 

συνεργασία σχολείου και οικογένειας και στο Υποκεφάλαιο §1.5 αναφέρεται ο Σκοπός 

της έρευνας και τα Ερευνητικά ερωτήματα. 

Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται η Μεθοδολογία της έρευνας η οποία 

περιλαμβάνει τα Υποκεφάλαια 2.1 μέχρι και 2.5 τα οποία αφορούν στον Ερευνητικό 

Σχεδιασμό, στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του συμμετέχοντα, στα ερευνητικά 

εργαλεία, στο πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό και στη Διαδικασία της Πειραματικής 

Έρευνας, αντίστοιχα. Το τελευταίο Υποκεφάλαιο, το 2.5 που αφορά στη Διαδικασία 

της Πειραματικής Έρευνας, συστήνεται σε επιμέρους Υποκεφάλαια, τα οποία αφορούν 

στη Συλλογή των δεδομένων, στην Αρχική και Τελική αξιολόγηση, στην Εκπαιδευτική 

Παρέμβαση και στην Αξιολόγησή της, στη Γονεϊκή εμπλοκή στην Πειραματική 

Εκπαίδευση και στην Ανάλυση των δεδομένων. Και τα οποία αντιστοιχούν στα 2.5.1 
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μέχρι και 2.5.6 Υποκεφάλαια. Ακολούθως, στο Κεφάλαιο 3 παρατίθενται τα 

Αποτελέσματα της έρευνας, το οποίο διακρίνεται σε Υποκεφάλαια που κυμαίνονται 

από το 3.1 μέχρι και το 3.6. και στα οποία περιέχονται τα αποτελέσματα από κάθε φάση 

του Ερευνητικού σχεδίου.  

Στη συνέχεια, στην Κεφάλαιο 4 αναπτύσσεται μία συζήτηση σχετικά με τα 

συμπεράσματα της έρευνας, τους περιορισμούς της τελευταίας και τις μελλοντικές 

ερευνητικές προτάσεις. Τέλος, ακολουθεί το Παράρτημα με συγκεντρωμένο το 

πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό και τη σχετική συναίνεση των γονέων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Θεωρητική θεμελίωση της έρευνας – Ανασκόπηση 
βιβλιογραφίας 
 

 

1.1 Κοινωνικές Ιστορίες και παιδιά με νοητική αναπηρία 

Οι Κοινωνικές Ιστορίες, που περιεγράφηκαν για πρώτη φορά από την Carol Gray το 

1993 (Gray & Garrand, 1993), είναι εξατομικευμένες ιστορίες, που παρουσιάζονται 

οπτικά και περιγράφουν κοινωνικές καταστάσεις και κατάλληλες προσδοκώμενες 

συμπεριφορές για την ενίσχυση ατόμων με αυτισμό σχετικά με την απόκτηση και 

χρήση επαρκών κοινωνικών δεξιοτήτων. Οι κοινωνικές καταστάσεις παρουσιάζονται 

μέσω διάφορων στοιχείων(μόνο κείμενο, εικόνες με κείμενο, καταγραφές ήχου και 

βίντεο, διαφάνειες και εφαρμογές) εξηγώντας συναισθήματα και σκέψεις άλλων και 

δηλώνοντας τις κατάλληλες αποκρίσεις και συμπεριφορές. Είναι σύντομες, γραμμένες 

από την οπτική του ατόμου με αυτισμό και λαμβάνει υπόψη το επίπεδο κατανόησης 

του ατόμου (AFIRM, 2015).  

Δύο θεωρίες, οι οποίες προσδίδουν αξιοπιστία στη χρήση Κοινωνικών Ιστοριών 

στη διδασκαλία των κοινωνικών δεξιοτήτων είναι οι ακόλουθες: Η πρώτη, η «Θεωρία 

του Νου», η οποία θεωρεί ότι λόγω των κοινωνικο-γνωστικών ελλειμμάτων, ορισμένοι 

μαθητές αγωνίζονται με μια αδυναμία να συμπεράνουν τι σκέφτονται και αισθάνονται 

οι άλλοι. Η δεύτερη θεωρία, η οποία αφορά στο «κρυφό» πρόγραμμα σπουδών, 

υποδηλώνει ότι η έλλειψη βασικών γνώσεων σχετικά με τις αποδεκτές κοινωνικές 

συμπεριφορές εμποδίζει τους μαθητές να έχουν πρόσβαση σε αυτό το μη ορατό 

πρόγραμμα σπουδών- τα πράγματα δηλαδή που πρέπει και δεν πρέπει να κάνουν κατά 

τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις- τα οποία, οι περισσότεροι άνθρωποι μαθαίνουν σε 

κοινωνικές καταστάσεις (Myles & Simpson, 2001).  

Οι Κοινωνικές Ιστορίες έχουν εφαρμοστεί και μελετηθεί για μία πληθώρα 

καταστάσεων, όπως, διδασκαλία κατάλληλων δεξιοτήτων για παιχνίδι, για τη μείωση 

διαταραγμένης συμπεριφοράς, για την αύξηση των επιπέδων φυσικής δραστηριότητας, 

για τη μείωση προδρόμων χαρακτηριστικών που οδηγούν σε έκρηξη θυμού, αλλαγή 

προβληματικής συμπεριφοράς κατά το γεύμα, για την αύξηση της προκοινωνικής 

συμπεριφοράς (Brownell, 2019). Οι Κοινωνικές Ιστορίες επίσης, μπορεί να  

αποτελούνται από αρκετά μικρότερα καθήκοντα, τα οποία χρησιμοποιούνται συχνά για 
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την υποστήριξη μαθητών με αναπηρίες, όπως για την ανάλυση εργασιών και την 

προετοιμασία (Barry & Burlew, 2004). Μάλιστα, σύμφωνα με έρευνα από την 

αναπτυξιακή ψυχολογία αναδεικνύεται, πως τα παιδιά προτιμούν φανταστικές ιστορίες 

με προσιτούς χαρακτήρες (που θεωρούν οικείους), όταν μαθαίνουν για τις δικές τους 

συμπεριφορές (Barnes & Bloom, 2014).  

Πριν στραφούμε προς τη γραφή μίας Κοινωνικής Ιστορίας, είναι σημαντικό η 

αρχική αναγνώριση της κοινωνικής κατάστασης που στοχεύουμε, και για την οποία θα 

γίνει η Παρέμβαση (για παράδειγμα ακολουθία οδηγιών ενός ομαδικού παιχνιδιού). 

Για να γίνει η αναγνώριση του κοινωνικού ελλείματος απαιτείται, να έχει προηγηθεί 

παρατήρηση των στοχευμένων συμπεριφορών. Κατά τη συλλογή των δεδομένων, 

χρειάζεται να γίνει μία ανάλυση της κοινωνικής κατάστασης (Τι συμβαίνει; Ποιος 

αναμειγνύεται; Πως αντιδρά το παιδί; Τι δεν καταλαβαίνει το παιδί;). Επιπρόσθετες 

πληροφορίες μπορούν να ληφθούν από το οικογενειακό και το  κοινωνικό περιβάλλον 

(δάσκαλοι, επιστημονικό προσωπικό, συνομήλικοι), προκειμένου να γίνουν πιο εύκολα 

αντιληπτές όλες προκλήσεις, που αντιμετωπίζει το παιδί με τις ειδικές ανάγκες σε μία 

κοινωνική κατάσταση (Gray & Garrand, 1993) .   

 Αναφορικά τώρα με τη δομή της Κοινωνικής Ιστορίας, είναι σημαντικό να 

ειπωθεί πως όλες οι προτάσεις, είναι γραμμένες από την άποψη του παιδιού, 

λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδό κατανόησής. Διακρίνονται δύο βασικοί τύποι 

προτάσεων που συνιστούν και τη ραχοκοκαλιά της Κοινωνικής Ιστορίας· αυτές είναι 

οι προτάσεις που κατευθύνουν και οι προτάσεις που περιγράφουν. Οι προτάσεις που 

κατευθύνουν ορίζουν τις προσδοκώμενες συμπεριφορές και χρησιμοποιούνται με 

φειδώ γιατί οι Κοινωνικές Ιστορίες δε θα πρέπει να περιέχουν μεγάλη λίστα από 

κατευθύνσεις και εντολές. Για να επιτευχθεί η παραπάνω χρησιμοποιούνται 

τουλάχιστον δύο περιγραφικές προτάσεις για κάθε μία κατευθυντήρια πρόταση. 

Επίσης, οι λέξεις που χρησιμοποιούνται για αυτού του είδους τις προτάσεις, πρέπει να 

είναι θετικές και ευπροσάρμοστες (AFIRM, 2015) 

Σε ότι αφορά τις περιγραφικές προτάσεις, μπορεί να ειπωθεί πως είναι εκείνες 

που περιγράφουν αντικειμενικά το πλαίσιο στο οποίο εμφανίζεται η συμπεριφορά-

στόχος. Αυτές οι προτάσεις θεωρούνται πιο σημαντικές και κατά κανόνα απαντούν στις 

ερωτήσεις: “Ποιος, που, πότε, και γιατί;”. Επίσης, αφήνουν χώρο στην μεταβλητότητα. 

Για παράδειγμα είναι προτιμότερο να καταγραφεί «Συνήθως πηγαίνουμε για 

γυμναστική τις Τετάρτες» αντί για «Πηγαίνουμε για γυμναστική τις Τετάρτες» 
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(Brownell, 2019).  Στο υποκεφάλαιο που ακολουθεί παρατίθενται τα συνήθη είδη των 

προτάσεων που χρησιμοποιούνται σε μία Κοινωνική Ιστορία.  

Οι Κοινωνικές Ιστορίες , είναι πειστικές και επηρεάζουν τον αναγνώστη επειδή 

εμπεριέχουν το στοιχείο της αφήγησης. Είναι γνωστό, ότι μέσω των αφηγήσεων 

απορρέει η γνωστική προσβασιμότητα και δημιουργούνται συναισθηματικές 

διεργασίες. Οι αφηγηματικές στρατηγικές είναι επίσης προτιμητέες  δεδομένων των 

θεωριών που υποδεικνύουν ότι η μακρόχρονη μνήμη συχνά οργανώνεται γύρω από 

ιστορίες (Miller, 2003). 

Οι Κοινωνικές Ιστορίες σύμφωνα με τις μέχρι τώρα έρευνες διαφαίνεται ότι 

επιδρούν θετικά στη μεταβολή συμπεριφοριστικών στάσεων των παιδιών, που ανήκουν 

στο φάσμα του αυτισμού. Οι Κοινωνικές Ιστορίες εφαρμόζονται κατά κύριο λόγο, σε 

παιδιά που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού όπως προαναφέρθηκε, και 

χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν κοινωνικές καταστάσεις και τρόπους 

κατάλληλης απόκρισης σε αυτές, να διδάξουν εξατομικευμένα κοινωνικές και 

επικοινωνιακές δεξιότητες, να προσδιορίσουν κατάλληλους τρόπους συμπεριφοράς 

και να περιορίσουν ανεπιθύμητες συμπεριφορές (Kim, 2014). 

 Κατά πόσο όμως οι Κοινωνικές Ιστορίες μπορούν να είναι αποτελεσματικές και 

σε άτομα με νοητική αναπηρία; Σύμφωνα με τους Gelsomini και Garzotto (2017), οι 

"Κοινωνικές Ιστορίες", οι οποίες χρησιμοποιούνται άλλοτε σε χαρτί και άλλοτε σε 

βίντεο έχουν εφαρμοστεί σε παρεμβάσεις, για παιδιά με Νευροαναπτυξιακές 

Διαταραχές (NDD), πέρα από το Αυτιστικό φάσμα (Gelsomini, 2017).  

Επιπλέον, υπάρχουν μεμονωμένες έρευνες, που ερευνούν την απόκριση, που 

μπορεί να έχουν οι Κοινωνικές Ιστορίες σε άτομα με νοητική αναπηρία, εξετάζοντας 

τα αποτελέσματα αξιοποίησης των Κοινωνικών Ιστοριών στη διδασκαλία των 

κοινωνικών δεξιοτήτων σε άτομα με νοητικά ελλείματα και τα αποτελέσματα είναι 

ενθαρρυντικά (Gul, 2016 αναφορά σε Bernad- Ripoll, 2007· Cigrand, 2011·  Kagohara 

et al., 2013· Sansosti & Powell-Smith, 2008· Scattone, 2008·  Wilkinson, 2010). 

Μάλιστα, όπως επισημαίνει ο Ehrlich (2012), η μετατροπή των Κοινωνικών Ιστοριών 

σε διαδραστικές ψηφιακές εικονικές αφηγήσεις μπορεί να αυξήσει τα οφέλη της 

παραδοσιακής προσέγγισης (Ehrlich, 2012).  

Επιπροσθέτως, ο Kim και οι συνεργάτες του (2014), διαπίστωσαν, πως η 

Παρέμβαση που εφάρμοσαν σε παιδιά με σοβαρές νοητικές αναπηρίες (ID) έχοντας ως 

εργαλεία Κοινωνικές Ιστορίες υποστηριζόμενες από tablet είχε θετικό αντίκτυπο. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι συμμετέχοντες βελτίωσαν τη 
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συμπεριφορά τους, μειώνοντας την  εμφάνιση άτακτης συμπεριφοράς και αυξάνοντας 

την ακαδημαϊκή δέσμευση τους μέσα σε μία ή δύο συνεδρίες. Μάλιστα, οι αλλαγές στη 

συμπεριφορά τους γενικεύθηκαν σε άλλη σχολική χρονική περίοδο (Kim, 2014).  

 

1.1.1 Κριτήρια μίας Ιστορίας που την καθιστούν ως Κοινωνική Ιστορία 
 

Υπάρχουν δέκα κριτήρια των Κοινωνικών Ιστοριών (Social Stories) της Gray, τα οποία 

πρέπει να τηρούνται ώστε μια ιστορία να θεωρείται Κοινωνική Ιστορία. Τα κριτήρια 

παρέχουν σαφή καθοδήγηση σχετικά με τα στοιχεία που κάνουν μια Κοινωνική 

Ιστορία αυτό που είναι και αναφέρονται στη διαδικασία έρευνας, συγγραφής και 

μορφοποίησης ή απεικόνισής της.  

Το πρώτο κριτήριο τονίζει τον κύριο σκοπό των Κοινωνικών Ιστοριών. 

Αναφέρει ότι ο στόχος μιας κοινωνικής ιστορίας είναι να μοιράζουμε ακριβείς, 

κοινωνικά σημαντικές πληροφορίες με θετικό και καθησυχαστικό τρόπο. Το επίκεντρο 

της ιστορίας είναι συνήθως η παροχή κοινωνικών πληροφοριών με την προσδοκία ότι 

θα επιφέρει αλλαγές στη συμπεριφορά που ωφελούν το παιδί. Η ύπαρξη ενός σαφούς 

και κοινού στόχου δίνει τη δυνατότητα σε όσους βρίσκονται γύρω από το παιδί να 

υποστηριχθούν με συντονισμένο τρόπο. 

Το δεύτερο κριτήριο τονίζει τη σημασία της συλλογής πληροφοριών πριν από 

την ανάπτυξη της ιστορίας. Αυτό είναι ένα ουσιαστικό και μη διαπραγματεύσιμο μέρος 

για την ανάπτυξη μιας κοινωνικής ιστορίας. Είναι η διαδικασία με την οποία το παιδί 

και οι ανάγκες του κατανοούνται καλύτερα. Οι άνθρωποι που γνωρίζουν καλύτερα το 

παιδί θα είναι η καλύτερη πηγή πληροφοριών για αυτό το στάδιο.  

Το τρίτο κριτήριο δηλώνει ότι μια Κοινωνική Ιστορία είναι μια ιστορία και 

χρειάζεται έναν τίτλο που περιγράφει το περιεχόμενο, μια αρχή (εισαγωγή), μια μέση 

(σώμα) και ένα τέλος (συμπέρασμα). Ένας καλός τίτλος πρέπει να είναι κατανοητός 

και να περιγράφει τι αφορά η ιστορία. 

Το τέταρτο κριτήριο περιγράφει τέσσερα χαρακτηριστικά του παιδιού που 

πρέπει να ληφθούν υπόψη για να διασφαλιστεί ότι η ιστορία είναι κατάλληλη για τη 

γνωστική του ικανότητα. Αυτό το κριτήριο τονίζει τη σημασία της προσαρμογής της 

κοινωνικής ιστορίας στο παιδί. Οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι το 

στυλ μάθησης, η προσοχή, το επίπεδο κατανόησης και η ικανότητα ανάγνωσης. 

Το πέμπτο κριτήριο αναγνωρίζει τη σημασία της χρήσης της γλώσσας και του 

τρόπου με τον οποίο διηγείται η ιστορία. Αναφέρονται λεπτομερώς πέντε ξεχωριστοί 
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κανόνες στην επιλογή της γλώσσας που χρησιμοποιείται και που είναι σημαντικές για 

την παροχή της ιστορίας με τον κατάλληλο τόνο. Η κύρια έμφαση είναι η γλώσσα να 

είναι θετική και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται να είναι ακριβείς. Οι πέντε 

κανόνες είναι: 

A. Γραφή των προτάσεων σε πρώτο (εγώ, εμείς) ή / και σε τρίτο πρόσωπο (αυτή, αυτό, 

αυτοί).  

Β. Χρησιμοποίηση ενός θετικού και υπομονετικού τόνου. Ο τόνος της ιστορίας πρέπει 

να είναι θετικός, μη επικριτικός και μη αυταρχικός. Ένα παράδειγμα μιας ακατάλληλης 

πρότασης σε μια Κοινωνική Ιστορία θα ήταν: «Δεν πρέπει να διακόψω τη διευθύντρια 

όταν μιλά στη συνέλευση». Αντίθετα, μία εναλλακτική φράση του παραπάνω 

παραδείγματος που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί είναι «Τα παιδιά προσπαθούν να 

ακούσουν όταν ο διευθυντής μιλά με την ομάδα στη συνέλευση»  

Γ. Χρησιμοποίηση πληροφοριών από το παρελθόν στις Κοινωνικές Ιστορίες. Οι 

προηγούμενες πληροφορίες μπορεί να είναι χρήσιμες για την οικοδόμηση της 

αυτοεκτίμησης καθώς υπενθυμίζουν στους ανθρώπους τα προηγούμενα θετικά 

γεγονότα και αποτελέσματα. 

Δ. Οι κοινωνικές ιστορίες είναι κυριολεκτικά ακριβείς. Κάθε λέξη ή φράση πρέπει να 

ερμηνεύεται κυριολεκτικά χωρίς να αλλάζει το επιδιωκόμενο νόημα. Η κατανόηση 

σύνθετων, μεταφορικών φράσεων ή λέξεων είναι δύσκολη (π.χ. «πάρτε τις θέσεις 

σας»). 

Ε. Είναι σημαντικό να είμαστε ακριβείς στην έννοια, ειδικά όταν γίνεται χρήση 

ρημάτων. Για παράδειγμα, αντί της «Η Μαρία θα πάρει το φαγητό από το σούπερ 

μάρκετ», μια καλύτερη πρόταση θα ήταν «Η Μαρία θα αγοράσει το φαγητό από το 

σούπερ μάρκετ». 

Το έκτο κριτήριο διασφαλίζει ότι το κατάλληλο περιεχόμενο και οι 

πληροφορίες που σχετίζονται με την κατάσταση παρουσιάζονται στην ιστορία. Ο 

συγγραφέας ενθαρρύνεται να υποβάλει έξι ερωτήσεις (ποιος, τι, πού, πότε, γιατί και 

πώς) σχετικά με την κατάσταση, που παρέχουν σε βάθος πληροφορίες για το παιδί και 

τι πρέπει να εξηγηθεί στην ιστορία για να βοηθηθεί το παιδί.  

Το έβδομο κριτήριο περιγράφει πώς οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε 

μια ιστορία πρέπει να παρουσιάζονται με λεπτομέρεια σε επτά είδη προτάσεων. Κάθε 
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τύπος πρότασης έχει διαφορετική λειτουργία σε μια ιστορία. Οι παρακάτω είναι οι 

συνήθεις διαφορετικοί τύποι προτάσεων που χρησιμοποιούνται. 

Α. Περιγραφικές προτάσεις: πρόκειται για προτάσεις που περιγράφουν την κατάσταση 

με πραγματικό και αντικειμενικό τρόπο. Μπορούν επίσης να περιγράψουν το πλαίσιο 

και τις πληροφορίες που συχνά υποθέτουμε ότι γνωρίζουν όλοι. 

Β. Προτάσεις προοπτικής: αυτές οι προτάσεις προσπαθούν να δώσουν τις προοπτικές 

διαφορετικών ανθρώπων. Αυτές μπορούν να περιγράφουν τις σκέψεις, τα 

συναισθήματα, τις πεποιθήσεις, τις εσωτερικές καταστάσεις και τις απόψεις ενός 

ατόμου. Μπορούν επίσης να περιγράφουν τις αισθήσεις του ατόμου ή τη σωματική 

υγεία. 

Γ. Προτάσεις καθοδήγησης (σε προγενέστερο χρόνο οι λεγόμενες προτάσεις οδηγίας): 

αυτή η κατηγορία προτάσεων αντιστοιχεί σε τρεις τύπους προτάσεων της Gray. Αυτές 

οι προτάσεις καθοδηγούν με ήπιο τρόπο προς μία συμπεριφορά ή προτείνουν μια πιο 

αποτελεσματική απάντηση.  

Δ. Καταφατικές προτάσεις: χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της σημασίας άλλων 

τύπων προτάσεων. Αυτές μπορούν να ενισχύσουν ένα σημείο που αφορά στην 

ασφάλεια ή σε μια θετική δήλωση, π.χ « Μερικές φορές μπορεί να χάσω σε ένα 

παιχνίδι. Αυτό είναι εντάξει». 

Ε. Μερικές προτάσεις: μια μερική πρόταση είναι εκείνη στην οποία υπάρχουν κενά που 

μπορούν να συμπληρωθούν από το παιδί καθώς διαβάζει. 

Το όγδοο κριτήριο καθορίζει τη δομή της ιστορίας εξετάζοντας την ισορροπία 

των τύπων προτάσεων. Συστήνεται σε μία Κοινωνική Ιστορία, οι προτάσεις 

καθοδήγησης να ανέρχονται σε λιγότερο από το ένα τρίτο του συνολικού αριθμού των 

προτάσεων στην ιστορία  (Wright, Adamson, Marshall, & Ali, 2016). Εναλλακτικά, 

μπορούν να χρησιμοποιούνται δύο περιγραφικές προτάσεις για κάθε μία 

κατευθυντήρια πρόταση  (AFIRM, 2015). 

Το ένατο κριτήριο τονίζει τη σημασία της χρήσης των ενδιαφερόντων του 

παιδιού (π.χ. υπερήρωες) στο ιστορία. Μια ιστορία πρέπει να γραφτεί με γνώση των 

προσωπικών ενδιαφερόντων και προτιμήσεων του παιδιού σε μία προσπάθεια να 

καταστούν οι Ιστορίες πιο ενδιαφέρουσες και διασκεδαστικές. 
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Το δέκατο κριτήριο περιγράφει λεπτομερώς τις βέλτιστες πρακτικές για την 

ολοκλήρωση και την υλοποίηση της παρέμβασης. Τονίζει την ανάγκη 

παρακολούθησης και επεξεργασίας της ιστορίας όταν είναι απαραίτητο και τη σημασία 

της ύπαρξης ενός ήσυχου ασφαλούς μέρους για την παράδοσή της (Wright, Adamson, 

Marshall, & Ali, 2016). 
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1.2 Χρήση Επαυξημένης Πραγματικότητας στην εκπαίδευση 

Γεφυρώνοντας εικονικούς και πραγματικούς κόσμους, η Επαυξημένη Πραγματικότητα 

(AR) δημιουργεί μια πραγματικότητα που ενισχύεται και αποκτά άλλες διαστάσεις. Οι 

νέες δυνατότητες διδασκαλίας και μάθησης, που προσφέρονται από την AR 

αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο από τους ερευνητές στον τομέα της εκπαίδευσης 

(Wu, 2013).  

Μία από τις χαρακτηριστικές ιδιότητες της Επαυξημένης Πραγματικότητας, 

ειδικά για χρήση σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, είναι η μερικώς εμβυθιστική φύση 

της AR. Οι Kidd και Crompton (2016) χαρακτηρίζουν την AR ως μια «διεγερτική 

πολυαισθητηριακή εμπειρία». Η Επαυξημένη Πραγματικότητα είναι περισσότερο 

γνωστή ως τεχνολογία απεικόνισης με κινούμενα 3D μοντέλα και γραφικά, ακόμη και 

με δισδιάστατο κείμενο. Δεν περιορίζεται στην μοναδική αίσθηση της όρασης, η AR 

μπορεί να ενισχύσει οποιαδήποτε από τις φυσικές αισθήσεις ή ακόμα και να ενισχύσει 

πολλαπλές αισθήσεις ταυτόχρονα (Wang, 2017). 

Οι Murat και Gökçe Akçayır  διαπίστωσαν, ότι από το 2007 ο αριθμός των 

μελετών που αφορούσαν τις εκπαιδευτικές χρήσεις της Επαυξημένης 

Πραγματικότητας αυξήθηκε σταθερά με την πάροδο του χρόνου. Ένας από τους 

πιθανούς λόγους της αύξησης του ενδιαφέροντος για την AR, είναι ότι η χρήση της 

μέσω κινητών συσκευών έχει γίνει ευρέως διαδεδομένη. Ιδιαίτερα, μετά το 2010, η 

πρόοδος στις τεχνολογίες κινητής τηλεφωνίας (ιδίως τα smartphones και τα tablet) 

κατέστησαν την AR διαθέσιμη σε ευρύτερο κοινό. Ένας ακόμη λόγος που καθιστά την 

AR δημοφιλή είναι ότι πολλά παιδιά περνούν πολύ χρόνο παίζοντας ψηφιακά παιχνίδια 

(Akçayır, 2016).  

Οι ασύρματες αυτές κινητές συσκευές, και άλλες ηλεκτρονικές καινοτομίες, 

εντείνουν όλο και περισσότερο την Επαυξημένη Πραγματικότητα (AR) προς τον 

κινητό χώρο, όπου οι σχετικές εφαρμογές προσφέρουν πολλές υποσχέσεις, ειδικά στην 

εκπαίδευση και την κατάρτιση (Lee, 2012). Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο μπορεί να 

βιωθεί μέσα από ένα ευρύ φάσμα ποικίλων μέσων. Οι μαθητές παραδοσιακά μάθαιναν 

να αλληλοεπιδρούν με τους εκπαιδευτικούς, τους συνομηλίκους, τα βιβλία και τα 

εκπαιδευτικά βίντεο. Κατά το τελευταίο όμως μισό αιώνα, τα ψηφιακά μέσα εισχωρούν 

όλο και περισσότερο στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, παρέχοντας στους μαθητές 

ευκαιρίες μάθησης γύρω από διαδραστικές προσομοιώσεις και εκπαιδευτικά παιχνίδια 

(Radu, 2014).  
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Οι εμπειρίες ψηφιακής εκμάθησης είναι δυνατόν, να βιωθούν σε αίθουσες 

διδασκαλίας εξοπλισμένες με επιτραπέζιους υπολογιστές και διαδραστικούς λευκούς 

πίνακες και πιο πρόσφατα, αυτού του είδους οι μαθησιακές εμπειρίες γίνονται ολοένα 

και πιο προσιτές μέσω φορητών συσκευών, όπως smartphones και tablets. Μία 

εφαρμογή AR μπορεί να βασίζεται σε μία κάμερα υπολογιστή, η οποία χρησιμοποιείται 

για την καταγραφή ενός φυσικού χώρου  επιδεικνύοντας μια επέκταση της εικόνας 

μέσα από μια οθόνη (π.χ. οθόνη επιφάνειας εργασίας), επιτρέποντας στον χρήστη να 

χρησιμοποιεί τα χέρια του για εύκολο χειρισμό του επαυξημένου περιεχομένου (Radu, 

2014).  

Πιο συγκεντρωτικά, οι συσκευές AR μπορούν να χωριστούν σε τρεις 

κατηγορίες: (1) αυτές που μπορούν να φορεθούν, (2) οι φορητές, και (3) οι σταθερές. 

Οι συσκευές AR που φοριούνται περιλαμβάνουν οθόνες τοποθετημένες στο κεφάλι 

(HMD Head‑mounted display), έξυπνα γυαλιά, και συσκευές αναγνώρισης κίνησης. Οι 

φορητές συσκευές AR συνήθως χρησιμοποιούν tablets ή smartphones. Αντίθετα, οι 

σταθερές συσκευές A.R. προβάλλουν το περιεχόμενο σε μια σταθερή οθόνη 

υπολογιστή (Wang, 2017). 

Επομένως, ο τρόπος αλληλεπίδρασης με τις μαθησιακές εμπειρίες αλλάζει: Οι 

μαθητές δεν χρησιμοποιούν μόνο πληκτρολόγια και ποντίκια για να αλληλεπιδράσουν 

με το περιεχόμενο στην οθόνη (όπως ήταν δυνατή με το παραδοσιακό λογισμικό 

επιφάνειας εργασίας), αλλά τώρα, οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν ολόκληρο 

το σώμα τους για να αλληλεπιδράσουν με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, που φαίνεται 

να υπάρχει στον φυσικό κόσμο (μέσω της τεχνολογίας AR) (Radu, 2014).  

 Tα προαπαιτούμενα για μελλοντικές εφαρμογές της AR στην τάξη, έτσι όπως 

τα κατέγραψαν ο Kerawalla και οι συνεργάτες του είναι τα κάτωθι: 

• Το περιεχόμενο της AR πρέπει να είναι ευέλικτο, ώστε οι εκπαιδευτικοί να 

μπορούν να το προσαρμόζουν στις ανάγκες των μεμονωμένων παιδιών. Πρέπει 

να είναι δυνατή η προσθήκη και αφαίρεση στοιχείων και η αλλαγή της 

ταχύτητας των κινούμενων εικόνων. 

• Τα συστήματα της AR χρειάζεται να παρέχουν το υλικό της διδακτέας ύλης στο  

ίδιο χρονικό διάστημα με τους πιο παραδοσιακούς μεθόδους διδασκαλίας.  

• Τα παιδιά είναι αναγκαίο, να είναι σε θέση να διερευνήσουν το περιεχόμενο της 

AR και αυτή η σκαλωσιά που προσφέρεται για εξερεύνηση θα πρέπει, να είναι 
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προσεκτικά δομημένη, προκειμένου να μεγιστοποιούνται οι ευκαιρίες 

μάθησης. 

• Η ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών της AR, πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη 

φύση και τους περιορισμούς του θεσμικού πλαισίου, στο οποίο πρόκειται να 

εισήχθη (Woolard, 2006). 

 

1.2.1. Οφέλη από την χρήση της Επαυξημένης Πραγματικότητας στην 

εκπαίδευση 

Οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί αναζητούν συνήθως νέα εργαλεία, τεχνικές, και 

τεχνολογίες για τη βελτίωση της μάθησης και την εμπλοκή των μαθητών. Ένα τέτοιο 

εργαλείο, που παρουσιάζει πολλές δυνατότητες στη μάθηση μέσω της βελτιωμένης 

τεχνολογίας είναι η Επαυξημένη Πραγματικότητα (AR).  

 Τα παιχνίδια με Επαυξημένη Πραγματικότητα (AR) και άλλοι τύποι παιχνιδιών 

αποκτούν αυξημένη αποδοχή ως πιθανά μαθησιακά περιβάλλοντα μέσω των οποίων, 

μπορούν δυνητικά να διδαχθούν δεξιότητες του 21ου αιώνα, όπως διαμόρφωση 

ερμηνείας, πολυτροπική σκέψη, επίλυση προβλημάτων, διαχείριση πληροφοριών, 

ομαδική εργασία, ευελιξία, κοινωνική δέσμευση και αποδοχή διαφορετικών 

προοπτικών (Bosque, 2015). 

Έρευνες που διεξήχθησαν για την αποτελεσματικότητα της AR σε σχολικά 

μαθήματα διαφορετικών επιστημονικών πεδίων οδηγούν σε πολύ ενθαρρυντικά 

μηνύματα για το μέλλον της AR. Πιο συγκεκριμένα οι μελέτες κατέδειξαν, πως οι 

μαθητές διδάσκονται με επιτυχία θέματα, που αφορούν χωροταξικά πλαίσια- όπως 

γεωμετρικά σχήματα, χημικές δομές, μηχανολογικό εξοπλισμό, σχηματισμούς 

αστρονομίας ή τη χωρική διάταξη ανθρώπινων οργάνων. Οι μελέτες δείχνουν γενικά 

ότι οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα όταν χρησιμοποιούν την AR, αντί όταν 

χρησιμοποιούν εκτυπωμένα μέσα ή το λογισμικό ενός επιτραπέζιου υπολογιστή (Radu, 

2014). Επίσης, με τη χρήση των εφαρμογών της AR, οι μαθητές μπορούν να 

διερευνήσουν φαινόμενα, τα οποία θεωρούνται υπερβολικά επικίνδυνα, υπερβολικά 

ανέφικτα ή απλά αδύνατα να εξερευνηθούν, όπως η τοξική χημική διαρροή, η τέχνη σε 

ένα μακρινό μουσείο ή τα αρχαία ερείπια (Wang, 2017). 

Ενδεχομένως, η AR να μπορεί να μετατρέπει τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα σε 

πιο παραγωγικά, ευχάριστα και διαδραστικά από ποτέ. Η AR έχει τη δύναμη πέρα από 

το να εμπλέξει έναν μαθητή με διάφορους αλληλεπιδραστικούς τρόπους, να μπορεί να 
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προσφέρει σε κάθε άτομο μία μοναδική διαδρομή ανακάλυψης με πλούσιο 

περιεχόμενο, το οποίο απαρτίζεται από τρισδιάστατα περιβάλλοντα και μοντέλα, που 

παράγονται από υπολογιστή (Lee, Augmented Reality in Education and Training, 

2012). Επίσης, ο συνδυασμός της τεχνολογίας AR με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο 

δημιουργεί νέους τύπους αυτοματοποιημένων εφαρμογών και δρα για την ενίσχυση 

της αποτελεσματικότητας και της ελκυστικότητας της διδασκαλίας και της μάθησης 

για τους μαθητές σε σενάρια πραγματικής ζωής (Ozarslan, 2012). 

 Σύμφωνα με τα ευρήματα ανασκόπησης που έκαναν οι Akçayır (2016) 

η AR μπορεί να “ενισχύσει τα κίνητρα μάθησης”, “να βοηθήσει τους μαθητές να 

καταλάβουν”, “να ενισχύσει τη θετική στάση” και “να αυξήσει την ικανοποίηση”. Οι 

σημαντικότερες συνεισφορές της AR στην εκπαίδευση, είναι "η ενίσχυση της 

απόλαυσης" και "η αύξηση του επιπέδου εμπλοκής", αφού η AR μπορεί να κάνει πιο 

διασκεδαστική τη διδασκαλία (Akçayır, 2016). Έρευνες επίσης, επισημαίνουν πως το 

περιεχόμενο που αποκτάται μέσω των εμπειριών AR απομνημονεύεται πιο έντονα 

(Radu, 2014). Επιπροσθέτως, σύμφωνα με έρευνα των Ecin και συνεργατών του η 

χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών στην εκπαίδευση μειώνει το χρόνο εκπαίδευσης, 

που απαιτείται για την εκμάθηση νέων εννοιών. Γεγονός πολύ σημαντικό για τα παιδιά 

με νοητική αναπηρία, ιδίως για εκείνα που έχουν περιορισμένο χρόνο συγκέντρωσης 

και αδυνατούν να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για μεγάλα χρονικά 

διαστήματα. (Ekin, Çağiltay, & Karasu, 2018) 

Η εκπαιδευτική εμπειρία που προσφέρεται από την Αυξημένη Πραγματικότητα 

είναι διαφορετική από αυτή που προσφέρουν τα παραδοσιακά μέσα διδασκαλίας για 

ποικίλους λόγους, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι κάτωθι: 

• Η υποστήριξη της απρόσκοπτης αλληλεπίδρασης μεταξύ πραγματικών και 

εικονικών περιβαλλόντων. 

• Η χρήση μιας απτής διεπαφής για χειρισμό αντικειμένων. 

• Η ικανότητα ομαλής μετάβασης μεταξύ πραγματικότητας και εικονικής 

πραγματικότητας (Billinghurst, Augmented Reality in Education, 2002). 

 

1.2.2 Η σχέση μεταξύ Επαυξημένης Πραγματικότητας και  Θεωριών Μάθησης 

Ο κονστρουκτιβισμός σύμφωνα με τον Bruner (1990) θεωρεί, ότι η μάθηση είναι μια 

ενεργή διαδικασία κατά την οποία ο εκπαιδευόμενος κατασκευάζει νέες γνώσεις 

βασιζόμενος στην τρέχουσα και την προηγούμενη γνώση του. Βασικό αξίωμα του 
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κονστρουβικτισμού είναι ότι το παιδί κατασκευάζει την πραγματικότητα και τη γνώση 

βασισμένο στην εμπειρία. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Piaget υποστηρικτή του 

κονστρουβικτισμού, η  μάθηση εξαρτάται από την εξερεύνηση, την ανακάλυψη, την 

άμεση εμπειρία και την ικανότητα του παιδιού να δομεί τη λογική και το νόημα σε ένα 

κυρίαρχα ατομικό επίπεδο (Αυγητίδου, 2001 αναφορά σε Kelly, 1994). Αρκετές 

σύγχρονες θεωρίες μάθησης προέρχονται από το φιλοσοφικό πλαίσιο του 

κονστρουκτιβισμού, συμπεριλαμβανομένης της μάθησης μέσω της ανακάλυψης, της 

θεσμοπλαισιωμένης ή εγκαθιδρυμένης μάθησης και της μάθησης μέσω επίλυσης 

προβλήματος. Οι Robinson και Coltz (2013) περιγράφουν την AR ως ένα “ισχυρό μέσο 

για την κονστρουκτιβιστική  μάθηση”. Οι τεχνολογίες Επαυξημένης Πραγματικότητας 

παρέχουν στους μαθητές την ελευθερία να βιώνουν ενεργά το ψηφιακό περιεχόμενο 

και να ενσωματώνουν τις νέες πληροφορίες στην υπάρχουσα βάση γνώσεων τους μέσα 

από μια εξατομικευμένη πορεία ανακάλυψης. Ως εκ τούτου, οι εμπειρίες εκμάθησης 

μέσω AR συνάδουν με τις αρχές του κονστρουκτιβισμού (Wang, 2017).  

 Ο Connectivism (Συνδετικισμός) αποτελεί ένα θεωρητικό πλαίσιο για την 

κατανόηση της μάθησης σε μια ψηφιακή εποχή. Επισημαίνει πώς οι τεχνολογίες του 

διαδικτύου, όπως τα προγράμματα περιήγησης ιστού, οι μηχανές αναζήτησης, τα wikis, 

και τα κοινωνικά δίκτυα συμβάλουν σε νέους δρόμους μάθησης. Ο ς έχει ομοιότητες 

με τη ζώνη επικείμενης ανάπτυξης του Vygotsky (ZPD) 

(https://en.wikipedia.Org/wiki/ Connectivism). 

Πριν από τον Συνδετικισμό, οι εκπαιδευτικές τεχνικές κατηγοριοποιούνταν 

συνήθως ως συμπεριφοριστικές, γνωστικές ή εποικοδομητικές. Η ψηφιακή εποχή έχει 

αλλάξει το πώς και πού συμβαίνει η εκμάθηση. Σύμφωνα με τον Συνδετικισμό, η 

μάθηση δεν είναι πλέον αυστηρά μια εσωτερική διαδικασία. Οι γνώσεις μπορούν να 

υπάρχουν εκτός του ατόμου, ακόμα και στις μηχανές και η δυνατότητα πρόσβασης σε 

πληροφορίες έχει πλέον μεγαλύτερη αξία από την κατοχή πληροφοριών (Siemens, 

2005). Αφαιρώντας τα εμπόδια του χρόνου και του τόπου, η AR επιτρέπει στους 

μαθητές να έχουν άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται για τη σωστή 

μάθηση. Συνεπώς, η AR επεκτείνει τις προηγούμενες έννοιες του πώς και πότε οι 

πληροφορίες είναι προσπελάσιμες και που αποθηκεύονται οι γνώσεις, αποτελώντας 

παράδειγμα Συνδετικισμού (Wang, 2017). 
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1.3 Θεωρίες που προάγουν την συνεργασία σχολείου- 
οικογένειας- παιδιών 

 

Το ζήτημα της σχέσης μεταξύ σχολείου και οικογένειας αποτέλεσε και αποτελεί 

θέμα έρευνας για πολλούς ερευνητές τα τελευταία χρόνια. Η συνειδητοποίηση της 

σημασίας της συμμετοχής της οικογένειας, ως ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά για 

αποτελεσματικά σχολικά προγράμματα, έχει αυξηθεί ανάμεσα στους κόλπους των 

γονέων, και των παιδαγωγών όλων των βαθμίδων.  

Οι έρευνες έχουν καταδείξει, ότι η ενεργώς συμμετοχή της οικογένειας μπορεί 

να οδηγήσει σε θετικές αναπτυξιακές εκβάσεις, για τα παιδιά, τις οικογένειες, και το 

σχολείο. (Σακελλαρίου, 2004). Πιο συγκεκριμένα, η συμμετοχή των οικογενειών στο 

σχολείο έχει βρεθεί, ότι σχετίζεται θετικά με την εκπαιδευτική επιτυχία των μαθητών 

και την ένταξη όσων έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Rodrigues, 2014). Επίσης, 

η γονεϊκή εμπλοκή σχετίζεται θετικά με ψυχολογικά και κοινωνικά αποτελέσματα, 

όπως και θέματα συμπεριφοράς για όλα τα παιδιά (Χατζηχρήστου, 2011). 

 

 

 

1.3.1. H Κοινωνικοπολιτιστική Θεωρία 

Μία δυναμική θεωρία που έχει αναπτυχθεί γύρω από τους θεσμικούς παράγοντες 

σχολείο, οικογένεια και του ευρύτερου πολιτιστικού οικοδομήματος, είναι η 

Κοινωνικοπολιτιστική Θεωρία, η οποία ενέχει προοπτικές συνεργασίας. Η κεντρική 

ιδέα της είναι, ότι το παιδί και το κοινωνικό περιβάλλον ενώνεται για να προσφέρει μία 

κατεύθυνση στην ανάπτυξη και να ενισχύσει τις νέες πολιτισμικά ευπροσάρμοστες 

δεξιότητες του παιδιού.  

Επειδή η Κοινωνικοπολιτιστική Θεωρία επικεντρώνεται στην πρόσβαση και 

την αλληλεπίδραση των παιδιών με τους πολιτιστικούς εμπειρογνώμονες, οι γονείς και 

οι δάσκαλοι αποτελούν εξαίρετους εκπροσώπους του πολιτιστικού «οικοδομήματος» 

που βοηθούν τα παιδιά να εξελιχθούν σε υπεύθυνα μέλη της κοινωνίας. Η 

Κοινωνικοπολιτιστική Θεωρία προήλθε από τον ρωσικής καταγωγής ψυχολόγο Lev 

Vygotsky, ο οποίος συμπεριέλαβε την κοινωνική εμπειρία στη μάθηση των παιδιών 

(Berk, 2004). 

 Η Κοινωνικοπολιτιστική Θεωρία του Vygotsky υπογραμμίζει το ρόλο 

των διαλόγων μεταξύ των ενηλίκων και των παιδιών, στην ανάπτυξη των δεύτερων. 

Σύμφωνη με την πλούσια τρέχουσα έρευνα, η Κοινωνικοπολιτιστική Θεωρία τονίζει 
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ότι τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά στην εξέλιξή τους, χαράζοντας το μοναδικό τους 

αποτύπωμα σε ό, τι μαθαίνουν.  

Ωστόσο, κάθε συστατικό του αποτελεσματικού διαλόγου, όπως η κοινή 

κατανόηση, η καθοδήγηση προς τη ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης, η αφηγηματική 

συζήτηση που συμβάλει στην οικοδόμηση της πολιτιστικής κοσμοθεωρίας του παιδιού 

απαιτεί την ένωση των δυνάμεων μεταξύ των ενηλίκων και παιδιών. Αν αποκοπεί ή 

ελαττωθεί αυτή η επικοινωνία, τα παιδιά ανεξάρτητα από το πόσο προικισμένα είναι 

γενετικά, δε θα μπορούν να φτάσουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους (Berk, 2004).  

 

 

1.3.2. H Βιο-οικολογική Θεωρία του Bronfenbrenner 

Μία ακόμη θεωρία, η οποία προάγει τη συνεργασία σχολείου και οικογένειας στα 

πλαίσια μιας οικολογικής κοινωνίας, είναι το “Οικολογικό Μοντέλο” του 

Bronfenbrenner (1994). Η θεωρία αυτή συγκαταλέγεται στις οικολογικές- συστημικές 

προσεγγίσεις, γιατί έχουν ως κεντρική έννοια το σύστημα. Το βασικό αξίωμα μιας 

συστημικής προσέγγισης, είναι ότι ο άνθρωπος, η οικογένεια, μία κοινωνική ομάδα, η 

ανθρωπότητα ορίζονται ως συστήματα. Γεγονός που συνεπάγεται, πως οι οντότητες 

αυτές μπορούν να εξεταστούν με βάση τις σχέσεις, που αναπτύσσονται ανάμεσα στα 

μέρη που τις απαρτίζουν, αλλά και με βάση τη σχέση των μερών αυτών με το 

περιβάλλον  (Χατζηχρήστου, 2011).  

Το εν λόγω θεωρητικό μοντέλο υποστηρίζει πως η ανθρώπινη συμπεριφορά 

είναι προϊόν μιας διαρκούς αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο άτομο και το άμεσο και 

ευρύτερο περιβάλλον. Μάλιστα η έννοια «περιβάλλον» συνίσταται από ένα σύνολο 

ένθετων περιβαλλοντικών συστημάτων. Επί του παρόντος, υπάρχουν πέντε 

αλληλένδετα περιβαλλοντικά συστήματα /στην κλασική απόδοση του οικολογικού 

μοντέλου του Bronfenbrenner, (1) το μικροσύστημα, (2) το μεσοσύστημα, (3) το 

έξωσύστημα, (4) το μάκροσύστημα και (5) το χρονοσύστημα. Αυτά τα επίπεδα 

κυμαίνονται από τα μικρότερα, κοντινότερα περιβάλλοντα, μέσα στα οποία τα άτομα 

αλληλοεπιδρούν άμεσα μεταξύ τους μέχρι τα μεγαλύτερα, περιφερικά περιβάλλοντα, 

τα οποία επηρεάζουν έμμεσα τα άτομα (Athamanah, 2019 αναφορά σε Bronfenbrenner, 

1994). 

Σύμφωνα με τη βιο-οικολογική θεωρία του Bronfenbrenner (2001), η ανάπτυξη 

των παιδιών επηρεάζεται τόσο από τις εγγύς όσο και από τις απομακρυσμένες 
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διεργασίες. Τόσο οι θεωρητικές όσο και οι εμπειρικές ενδείξεις δείχνουν, ότι οι γονείς 

και οι εκπαιδευτικοί, που εκπροσωπούν τις εγγύς διεργασίες (π.χ. μικροσυστήματα), 

επηρεάζουν αποφασιστικά την ανάπτυξη των παιδιών (Bronfenbrenner, The 

Bioecological Theory of Human Development , 2005).  

Η ανάπτυξη των παιδιών επηρεάζεται και μέσα από τη δημιουργία ισχυρών 

σχέσεων μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών, που αντιπροσωπεύουν το ελαφρώς πιο 

μακρινό μεσοσύστημα. Όταν οι γονείς και οι δάσκαλοι κατανοούν και μοιράζονται 

τους στόχους για τα παιδιά και λειτουργούν με αμοιβαίο σεβασμό, πραγματώνεται η 

επιτυχία των παιδιών και η προσαρμογή τους στο σχολείο (Sheridan, 2008). Τα 

σύγχρονα μοντέλα συμμετοχής των γονέων σε παιδιά προσχολικής και μεγαλύτερης 

ηλικίας απεικονίζουν τις συνεισφορές των γονέων μέσα σε  ολοκληρωμένα πλαίσια, 

που εκτείνονται από το σπίτι μέχρι το σχολείο (LeFevre, 2012).  

 

1.3.3. Η Θεωρία της Epstein «Επικαλυπτόμενες Σφαίρες Επιρροής» 

Η θεωρία της Epstein των «Επικαλυπτόμενων Σφαιρών Επιρροής», λαμβάνει υπόψη 

τρία σημαντικά πλαίσια: το σχολείο, την οικογένεια και την κοινότητα (κοινωνία). 

Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή και τα τρία πλαίσια επηρεάζουν και επηρεάζονται.  

(Σακελλαρίου, 2004). 

 Πιο αναλυτικά, η εν λόγω θεωρία  αναφέρεται στις δυναμικές και αναπτυξιακές 

σχέσεις μεταξύ σχολείων και οικογενειών, που μπορεί να λειτουργούν είτε από κοινού 

είτε αποκομμένοι, ανάλογα από τις πρακτικές και τις διαπροσωπικές δυνάμεις, που 

επικρατούν κάθε φορά. Αυτό το μοντέλο «Επικαλυπτόμενων Σφαιρών Επιρροής» δεν 

προϋποθέτει ότι όλες οι ευθύνες των οικογενειών και των σχολείων 

αλληλεπικαλύπτονται, αλλά θεωρεί ότι υπάρχουν ορισμένοι κοινοί στόχοι για τους 

μαθητές μεταξύ των δύο θεσμικών παραγόντων (Van Voorhis, 2001). 

 Ειδικότερα, η Epstein (1997) διακρίνει και παραθέτει συγκεκριμένους τρόπους- 

διαστάσεις της γονεϊκής εμπλοκής: Α) Παρακολούθηση, που σχετίζεται με τον τρόπο 

που οι γονείς ανταποκρίνονται στα αιτήματα των εκπαιδευτικών για τη βοήθεια των 

παιδιών τους με τη σχολική εργασία. Β) Εθελοντισμός, σε επίπεδο συμμετοχής των 

γονέων σε δραστηριότητες στο σχολείο. Γ) Συμμετοχή των γονέων στις καθημερινές 

δραστηριότητες των παιδιών  τους, οι οποίες σχετίζονται με τη μελέτη στο σπίτι. Δ) 

Επικοινωνία των γονέων με το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς για την πρόοδο και 

την εξέλιξή των παιδιών τους στο σχολείο. Ε) Επικοινωνία με το σχολείο για 
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ενημέρωση επιπρόσθετων τρόπων παροχής βοήθειας στα παιδιά τους. Στ) Συμμετοχή 

των γονέων στη λήψη αποφάσεων (Χατζηχρήστου, 2011).    

 

 

 

 

1.4 Παρεμβάσεις-Προγράμματα που στηρίζονται στη 

συνεργασία σχολείου- οικογένειας 

Τα μοντέλα γονικής συνεργασίας βασίζονται σε μια προσέγγιση εργασίας μέσα 

σε οικογενειακά πλαίσια υπογραμμίζοντας την ενδυνάμωση των οικογενειών σε όλες 

τις πτυχές της οικογενειακής ζωής. Το μοντέλο της γονικής συνεργασίας, μπορεί να 

οριστεί ως επικοινωνία και οικοδόμηση των σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και 

γονέων, ως υποστήριξη των στόχων των γονέων για το παιδί τους στο σχολείο και στο 

σπίτι αλλά και ως υποστήριξη της συμμετοχής των γονέων στην εκπαίδευση του 

παιδιού τους στο σχολείο και στο σπίτι (Jones, 2020).  

Σχολείο και οικογένεια μπορούν να εκπληρώσουν διαφορετικούς ρόλους, 

κατόπιν διαπραγμάτευσης μεταξύ τους. Αυτή η φιλοσοφία αναγνωρίζει, ότι οι 

εκπαιδευτικοί και οι γονείς έχουν συμπληρωματικές γνώσεις. Έτσι, η οικογένεια 

αποκτά ισότιμο κύρος και ισοτιμία, εφόσον μπορεί να προσφέρει πολύτιμες γνώσεις 

στη διδασκαλία των παιδιών (Porter, 2008). 

Το ποιο ρόλο αναλαμβάνει να διαδραματίσει η οικογένεια δεν αφορά μόνο την 

ίδια. Εναπόκειται στο σχολείο να αναλάβει σημαντικό ρόλο στην πορεία ανοίγματος 

προς την οικογένεια, περιγράφοντας τους στόχους της παρέμβασής, τις διαδικασίες και 

τις στρατηγικές που πρέπει να υιοθετηθούν, ώστε το επίπεδο της οικογενειακής 

συμμετοχής να μπορεί να γίνει μέρος μιας εκπαιδευτικής πολιτικής ενός σχολείου ή 

μιας σχολικής ομάδας, όπου όλοι οι ενδιαφερόμενοι να αισθάνονται ότι 

συμπεριλαμβάνονται περισσότερο: παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 

οικογένειες, μαθητές και καθηγητές (Rodrigues, 2014). 

Είναι αναγκαίο οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να αναζητούν αποτελεσματικούς 

τρόπους συνεργασίας, για να προωθούν τη διδασκαλία των παιδιών. Μπορεί να 

βοηθηθούν αν λάβουν υπόψη τους εκείνες τις μορφές μάθησης, οι οποίες αναδεικνύουν 

τα ατομικά δυνατά σημεία, τις ανάγκες, τις προτιμήσεις και το αναπτυξιακό επίπεδο 

του κάθε παιδιού (Epstein, 2002). Οι κουλτούρες εκείνες, που διακρίνονται από καλή 

γονική μέριμνα και εκπαίδευση προσφέρουν μια επιπλέον ώθηση στην ευημερία των 
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παιδιών. Όταν υπάρχει γονική συμμετοχή στη σχολική ζωή των παιδιών, ο αντίκτυπος 

της συμμετοχής των γονέων στις επιτυχίες των παιδιών μεγεθύνεται (Berk, 2004). 

Στην έρευνα του Gonida και των συνεργατών του (2014) διαπιστώθηκε ότι η 

συμπεριφοριστική συμμετοχή των γονέων βελτιώνει την επιτυχία των μαθητών επειδή 

προωθεί το κίνητρο των μαθητών και ενθαρρύνει τη δέσμευση τους. Μάλιστα, το 

εσωτερικό κίνητρο έχει συνδεθεί με μια σειρά θετικών αποτελεσμάτων όπως η 

επιμονή, η απόδοση, το ενδιαφέρον και τα θετικά συναισθήματα (Núñez, 2019). 

Επίσης, οι γονείς που παρέχουν βοήθεια στο σπίτι, συμβάλουν στην προώθηση 

στρατηγικών σκαλωσιάς για τη διαχείριση του χρόνου και την επίλυση προβλημάτων 

(Moè, 2018).  

Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ ενηλίκων και παιδιού είναι κρίσιμες και επιδρούν  

θετικά σε πολλούς τομείς στην ανάπτυξη των παιδιών, όπως στην ανάπτυξη της 

γλώσσας, στην κοινωνική συναισθηματική ανάπτυξη, καθώς και στις σχολικές 

δεξιότητες όπως αυξημένο λεξιλόγιο και αριθμητική. Επίσης, μειώνουν τις αρνητικές 

συμπεριφορές στην τάξη. Τα παιδιά λοιπόν, χρειάζονται ανταποκρινόμενες 

αλληλεπιδράσεις και υποστηρικτικές σχέσεις με τους ενήλικες (Sutterby, 2017). 

Ενδεικτικά προγράμματα, που στηρίζονται στη συνεργασία του σχολείου και 

της οικογένειας είναι τo “Check & Connect” και το “Incredible Years”. Το πρώτο 

πρόγραμμα, δημιουργήθηκε για την αντιμετώπιση σχολικής διαρροής. Στο εν λόγω 

διετές πρόγραμμα υπάρχουν μέντορες, οι οποίοι αναλαμβάνουν κάποιους μαθητές μαζί 

με τις οικογένειές τους και φροντίζουν για την εμπλοκή τους στην εκπαίδευση. Ο 

κρίσιμος ρόλος των μεντόρων είναι η ενδυνάμωση της ενεργού συμμετοχής των 

γονέων στην εκπαίδευση του παιδιού τους. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται κυρίως 

σε μαθητές με ή χωρίς δυσκολίες, που εμφανίζουν διακοπτόμενη φοίτηση. Επίσης, έχει 

εφαρμοστεί και σε παιδιά Νηπιαγωγείου, που παρουσιάζουν δυσκολίες και επιθετική 

συμπεριφορά. 

 Τα πρόγραμματα “Incredible Years” αποτελούν τρία ολοκληρωμένα 

αναπτυξιακά προγράμματα. Στοχεύουν στους τρεις σημαντικούς παράγοντες για την 

εκπαίδευση, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά.  Συγκεκριμένα, το 

πρόγραμμα γονέων αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των ικανοτήτων των γονέων και στην 

μεγαλύτερη εμπλοκή τους στο σχολείο. Το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών προάγει τις 

θετικές σχέσεις των εκπαιδευτικών με τους μαθητές που παρουσιάζουν προβληματική 

συμπεριφορά αλλά και ενθαρρύνει την ενδυνάμωση των σχέσεων τους με τους γονείς. 

Ακόμη, το πρόγραμμα για τα παιδιά, περιλαμβάνει μία πληθώρα μαθημάτων, που 
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διδάσκονται επιπρόσθετα και αφορούν στην καλλιέργεια κοινωνικών και 

συναισθηματικών δεξιοτήτων αλλά και τη σχολική ετοιμότητα (Χατζηχρήστου, 2011).  
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1.5  Σκοπός της έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα  

Ο λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε να διεξάγουμε μία μελέτη περίπτωσης, είναι γιατί 

σύμφωνα με την πλούσια σχετική βιβλιογραφία και αρθρογραφία καταδεικνύεται 

εμφατικά το ιδιαίτερα μεγάλο εύρος των δυνατοτήτων της. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 

η μελέτη περίπτωσης συμβάλλει σημαντικά στη βαθύτερη εξέταση της ποιότητας των 

προγραμμάτων αναδεικνύοντας τα δυνατά και αδύναμα σημεία τους.  

 Η εν λόγω έρευνα εντάσσεται στην περιγραφική μελέτη (Descriptive case 

study), η οποία μπορεί να αφηγείται μια ιστορία ή να απεικονίζει ένα σχέδιο, 

παρέχοντας αφηγηματικές περιγραφές, (Μαγγόπουλος, 2014) και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως ένα εργαλείο αξιολόγησης (Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2004 ). 

Η βασική θεματική της μελέτης περίπτωσης, είναι η διερεύνηση ύπαρξης  

θετικής επίδρασης μίας Εκπαιδευτικής Παρέμβασης, που βασίζεται στη χρήση 

“Κοινωνικών Ιστοριών” υποστηριζόμενες από “Επαυξημένη Πραγματικότητα” στην 

καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδί προσχολικής εκπαίδευσης με νοητική 

αναπηρία. Προέκταση της παραπάνω θεματικής είναι η διαπίστωση ή μη του θετικού 

αντίκτυπου της εμπλοκής των γονέων στην εν λόγω Εκπαιδευτική Παρέμβαση. Όταν 

δηλαδή, συμμετέχουν υποστηρικτικά οι γονείς στην Εκπαιδευτική Παρέμβαση 

βελτιώνονται τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα;   

 

 

Τα Ερευνητικά Ερωτήματα είναι τα ακόλουθα: 

α) Η υλοποίηση Εκπαιδευτικής Παρέμβασης με προβολή “Κοινωνικών Ιστοριών” 

υποστηριζόμενες από “Επαυξημένη Πραγματικότητα”, βελτιώνει τις κοινωνικές 

δεξιότητες του συμμετέχοντα με νοητική αναπηρία;  

 

β) Η εν λόγω Εκπαιδευτική Παρέμβαση επιτρέπει στο άτομο με νοητική αναπηρία, να 

γενικεύσει την επίκτητη κοινωνική δεξιότητα σε άλλα περιβάλλοντα και ανθρώπους;  

 

γ) Η Εκπαιδευτική Παρέμβαση γίνεται περισσότερο βέλτιστη αναφορικά με την 

απόκτηση των κοινωνικών δεξιοτήτων στο συμμετέχοντα με νοητική αναπηρία, όταν 

συμμετέχουν υποστηρικτικά σε αυτή οι γονείς του; 
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Κεφάλαιο 2 

Μεθοδολογία της έρευνας 

2.1 Ερευνητικός σχεδιασμός 
Αρχικά, για την καταγραφή της συμπεριφοράς του συμμετέχοντα πριν την Παρέμβαση, 

ως «Baseline»  κρίνεται σκόπιμο να πραγματωθούν δύο συνεδρίες κατά τις οποίες 

διαμορφώνεται ένα είδος «παιχνιδιού» ελεγχόμενων συνθηκών, κατά τη διάρκεια του 

οποίου μπορούμε να παρατηρήσουμε την εμφάνιση ή μη της συμπεριφοράς-στόχου και 

των επιμέρους συμπεριφορών, από τις οποίες απαρτίζεται.  

Η συμπεριφορά στόχος, και οι επιμέρους συμπεριφορές, καθορίζονται μέσα από 

την αρχική παρατήρηση του συμμετέχοντα και τις ημι-δομημένες συνεντεύξεις των 

προσώπων, που σχετίζονται με τον συμμετέχοντα (γονείς). Είναι σημαντικό οι 

παρατηρήσεις για τον συμμετέχοντα, να περιλαμβάνουν την καταγραφή των σχετικών 

παραγόντων της συμπεριφοράς, την τυπική ακολουθία των συμβάντων που 

εμφανίζονται πριν και μετά τη συμπεριφορά. Αυτές οι πληροφορίες ήταν απαραίτητες 

για την κατανόηση του τι ήταν σημαντικό να συμπεριληφθεί στις Κοινωνικές Ιστορίες 

(Sansosti, 2008). 

Καθιερώνεται λοιπόν, μέσα από τη συνεργασία δασκάλων και γονέων ένας 

στόχος ή αποτέλεσμα που δηλώνει σαφώς ποια είναι η προσδοκώμενη συμπεριφορά, 

ποια είναι η δεξιότητα-στόχος. Οι στόχοι συμπεριφορές που θα οριστούν, πρέπει να 

είναι παρατηρήσιμοι και μετρήσιμοι. Ακολούθως, γίνεται η Παρέμβαση και η συλλογή 

δεδομένων σχετικά με το επίπεδο απόδοσης σε κάθε ερευνητική φάση. 

Οι συνεδρίες με την προβολή της Κοινωνικής Ιστορίας  βιντεοσκοπούνται και 

στη συνέχεια ακολουθεί η αξιολόγηση των συμπεριφορών- στόχων μέσα από το 

παιχνίδι. Προκειμένου να καταγραφούν οι συμπεριφορές- στόχοι, ηχογραφούνται και  

στη συνέχεια αναλύονται και καταγράφονται σε Πρωτόκολλα Παρατήρησης και 

Συχνότητας των εμφανιζόμενων συμπεριφορών-στόχων. Σε κάθε αξιολόγηση 

υπάρχουν επαναλήψεις των «παιχνιδιών» ελεγχόμενων συνθηκών, μέσω των οποίων 

παρατηρούνται οι συμπεριφορές-στόχοι του συμμετέχοντα, από όπου θα προκύπτει ο 

μέσος όρος της συχνότητας τους.  

Κατά τη διάρκεια της Αρχικής αξιολόγησης, η ερευνήτρια αξιολογεί την 

κατανόηση της Κοινωνικής Ιστορίας από τον συμμετέχοντα, προβάλλοντας με 

Επαυξημένη Πραγματικότητα δύο ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, που σχετίζονται με 
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τις συμπεριφορές στόχους. Οι Ερωτήσεις κατανόησης παρατίθενται αναλυτικά στο 

ομώνυμο Υποκεφάλαιο 2.5.2.1. Να σημειωθεί ότι οι ερωτήσεις κατανόησης 

προβάλλονται και στην τελική αξιολόγηση, με σκοπό να αξιολογηθεί η πρόοδος. 

Στη συνέχεια, ακολουθεί η Πειραματική Εκπαίδευση, η οποία ολοκληρώνεται 

μέσα σε σχεδόν τρεις εβδομάδες και σε σύνολο 8 συνεδριών, τέσσερις για κάθε 

Κοινωνική Ιστορία. Αυτή διακρίνεται σε δύο επιμέρους φάσεις: 

 1) Παρέμβαση με προβολή Κοινωνικής Ιστορίας «Άρτια συμμετοχή σε 

ομαδικό παιχνίδι» υποστηριζόμενη από επαυξημένη πραγματικότητα(AR) , χωρίς τη 

συμμετοχή των γονέων, και  

2) Παρέμβαση με προβολή Κοινωνικής Ιστορίας «Διαχείριση θυμού- 

Αυτοέλεγχος υποστηριζόμενη από AR, με τη συμμετοχή των γονέων. 

Η κάθε φάση της Πειραματικής Εκπαίδευσης έχει χρονική διάρκεια λίγο 

περισσότερο από μια εβδομάδα, κατά την οποία διεξάγονται σε τακτική βάση από μία 

συνεδρία. Για κάθε  φάση της Πειραματικής Εκπαίδευσης διεξάγονται τέσσερις (4) 

συνεδρίες, κατά τις οποίες προβάλλεται η υποστηριζόμενη από τεχνολογία AR 

Κοινωνική Ιστορία, μέσα από την οποία επιδιώκεται, να υιοθετήσει ο συμμετέχοντας 

τις συμπεριφορές- στόχους. Η Κοινωνική Ιστορία, χάρη στην εφαρμογή της 

Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR), εμφανίζεται με προσθήκη εικόνας, βίντεο και 

ήχου με τη χρήση ενός tablet.  

Να διευκρινιστεί ότι, εφαρμόζεται αρχικά η πρώτη κατά σειρά φάση της 

Πειραματικής Εκπαίδευσης, η οποία δεν συμπεριλαμβάνει τη συμμετοχή των γονέων 

στην Παρέμβαση. Την αμέσως επόμενη εβδομάδα, τη σκυτάλη παίρνει η δεύτερη 

επιμέρους φάση της Πειραματικής Εκπαίδευσης με την προβολή μιας διαφορετικής 

Κοινωνικής Ιστορίας, πάντα υποστηριζόμενη από τεχνολογία AR, με τη διαφορά 

βέβαια ότι σε αυτή την φάση εμπλέκονται και οι γονείς στην Παρέμβαση από το σπίτι.  

Στο σημείο αυτό κρίνεται αναγκαίο να τονιστεί, ότι η ενεργή συμμετοχή των 

γονέων από το σπίτι διεξάγεται με τη βοήθεια των δύο έντυπων βιβλίων των 

Κοινωνικών Ιστοριών, που υπάρχουν στο σπίτι του συμμετέχοντα, τα οποία οι γονείς 

επικαλούνται και επιδεικνύουν κάθε φορά στο παιδί, όταν το τελευταίο εμφανίζει μία 

ανεπιθύμητη συμπεριφορά, αντίθετη προς τις συμπεριφορές-στόχους. Οι γονείς 

καθοδηγούνται, να συζητούν με το παιδί τους μετά από μία τέτοια περίσταση 

(εμφάνιση αποκλίνουσας συμπεριφοράς), τα νοήματα της Κοινωνικής Ιστορίας. Στη 

υποενότητα 5.2 γίνεται πιο διεξοδικά η παρουσίαση του τρόπου εμπλοκής των γονέων. 
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Επίσης, να σημειωθεί πως για τη βελτιστοποίηση της Πειραματικής 

Εκπαίδευσης με την προβολή της Κοινωνικής Ιστορίας, αυτή πρέπει να πραγματώνεται 

σε ένα ήσυχο μέρος, προκειμένου να μην αποσπάται η προσοχή του παιδιού. Η 

υποστηριζόμενη από τεχνολογία AR Κοινωνική Ιστορία παρουσιάζεται αμέσως πριν 

την φάση του Μεταελέγχου (post–test), με σκοπό να προετοιμάσει το παιδί να 

χρησιμοποιήσει την κατάλληλη συμπεριφορά. Ο αριθμός των Μεταελέγχων είναι 

όμοιος με τον αριθμό των συνεδριών, δηλαδή οχτώ (8). Η επανεξέταση σημαντικών 

εννοιών της Κοινωνικής Ιστορίας με τη διατύπωση ερωτήσεων κατανόησης, μπορεί να 

επιβεβαιώσουν εάν το παιδί καταλαβαίνει την προσδοκώμενη επιθυμητή συμπεριφορά. 

 Η τελική αξιολόγηση (Μεταέλεγχος) πραγματοποιείται μετά το πέρας κάθε 

συνεδρίας. Αυτό που επιδιώχθηκε είναι να μην υπάρχουν μεγάλα χρονικά διαστήματα 

μεταξύ των συνεδριών. Το ιδανικό όπως και επιτεύχθηκε ήταν να οργανωθούν τρεις 

συνεδρίες σε διάστημα μικρότερο των δύο εβδομάδων. Η τελική αξιολόγηση 

επιτυγχάνεται και πάλι με ηχογράφηση των συμπεριφορών του παιδιού κάτω από 

ελεγχόμενες συνθήκες «παιχνιδιού». Στη συνέχεια γίνεται απομαγνητοφώνηση της 

ηχογράφησης, γίνεται ανάλυση και καταγραφή των δεδομένων σε Πρωτόκολλα 

Παρατήρησης και Συχνότητας των εμφανιζόμενων συμπεριφορών-στόχων. 

Τέλος, η τελευταία συνεδρία, της κάθε επιμέρους φάσης της Πειραματικής 

Εκπαίδευσης, αφορά στο στάδιο της Γενίκευσης. Μετά τη συνεδρία και την προβολή 

της υποστηριζόμενης από τεχνολογία AR Κοινωνικής Ιστορίας επιχειρείται, να 

ελεγχθεί πάλι η συμπεριφορά του συμμετέχοντα μέσα από τα «παιχνίδια ελεγχόμενων 

συνθηκών»,  αλλά αυτή φορά τη σε άλλο περιβάλλον και με την εμπλοκή διαφορετικών 

ατόμων, ώστε να διαπιστωθεί ή όχι η γενίκευση της συμπεριφοράς-στόχου.  

 

 

Η πειραματική πορεία συνίσταται από τρία στάδια:  

α) τη βασική γραμμή (base-line) πριν την Παρέμβαση, που εμπεριέχει τη φάση του 

Προελέγχου (pre–test) – της Αρχικής Αξιολόγησης,  

β) την εκπαιδευτική Παρέμβαση, η οποία περιέχει την  Πειραματική Εκπαίδευση και 

τη φάση Μεταελέγχου. Να διευκρινιστεί ότι η Πειραματική Εκπαίδευση διακρίνεται 

σε δύο επιμέρους φάσεις: 

• β1) Παρέμβαση με προβολή Κοινωνικής Ιστορίας «Άρτια συμμετοχή σε 

ομαδικό παιχνίδι» υποστηριζόμενη από AR, χωρίς τη συμμετοχή των γονέων, 

και 



39 

 

• β2) Παρέμβαση με προβολή Κοινωνικής Ιστορίας «Διαχείριση θυμού- 

Αυτοέλεγχος» υποστηριζόμενη από AR, με τη συμμετοχή των γονέων, 

γ) και τέλος το στάδιο της Γενίκευσης, που αποτελείται και από την ομώνυμη φάση 

της Γενίκευσης. 

 Στη συνέχεια ακολουθούν συνοπτικά οι φάσεις της πειραματικής πορείας και τα 

εργαλεία, που χρησιμοποιούνται σε κάθε μία από αυτές: 

A. Αρχικά διεξάγεται η φάση του προελέγχου (pre–test) – Αρχικής Αξιολόγησης 

της κοινωνικής δεξιότητας, που επιδιώκεται να καλλιεργηθεί. Τα μέσα- 

εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την αρχική αξιολόγηση είναι: 

• Άμεση  και συμμετοχική παρατήρηση 

• Ηχογράφηση  

• Ημι-δομημένες συνεντεύξεις σε γονείς, δασκάλους, επιστημονικό 

προσωπικό του συμμετέχοντα με νοητικές αναπηρίες. 

• Ερωτήσεις κατανόησης πολλαπλής επιλογής στον συμμετέχοντα που 

σχετίζονται με τις συμπεριφορές-στόχους. 

• Πρωτόκολλα Παρατήρησης και Συχνότητας των εμφανιζόμενων 

συμπεριφορών-στόχων. 

B. Στη συνέχεια, σειρά έχει η φάση της Πειραματικής Εκπαίδευσης του παιδιού 

με αναπτυξιακή αναπηρία, μέσω της χρήσης Κοινωνικών Ιστοριών 

υποστηριζόμενες από τεχνολογία Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR) 

(συνεδρίες με προβολή Κοινωνικής Ιστορίας). Να διευκρινιστεί, ότι και στις 

δύο επιμέρους φάσεις της, (που σχετίζονται με τη γονεϊκή ή μη συμμετοχή) δεν 

διαφοροποιούνται οι συνεδρίες, εφόσον η γονεϊκή εμπλοκή υφίσταται στο 

σπίτι. Επομένως, τα μέσα-εργαλεία, που χρησιμοποιούνται σε κάθε συνεδρία 

και των δύο επιμέρους φάσεων είναι: 

• Προβολή υποστηριζόμενης από τεχνολογία AR Κοινωνικής Ιστορίας με 

τη χρήση tablet.  

• Άμεση παρατήρηση. 

• Βιντεοσκόπηση. 
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C. Κατόπιν, ακολουθεί η φάση του Μεταελέγχου (post–test) –μετά το πέρας 

κάθε συνεδρίας της Πειραματικής Εκπαίδευσης του συμμετέχοντα (όπου 

προβάλλεται η υποστηριζόμενη από τεχνολογία AR Κοινωνική Ιστορία), 

πραγματώνονται «παιχνίδια» ελεγχόμενων συνθηκών, τα οποία και 

ηχογραφούνται. Για τη αξιολόγηση των συμπεριφορών στόχων διεξάγονται 

επαναληπτικές δοκιμές πάντοτε με τη μορφή παιχνιδιού. Η διαδικασία 

αναφέρεται διεξοδικά στην ενότητα 2.5.6.1 «Έλεγχος των κοινωνικών 

δεξιοτήτων με βάση το παιχνίδι». Από το σύνολο των δεδομένων που 

συγκεντρώνονται και καταγράφονται, μετά την απομαγνητοφώνηση της 

ηχογράφησης, στα Πρωτόκολλα Παρατήρησης και Συχνότητας των 

εμφανιζόμενων συμπεριφορών-στόχων, πηγάζει ο μέσος όρος της συχνότητας 

εμφάνισης των συμπεριφορών-στόχων. Τα μέσα-εργαλεία, τα οποία 

χρησιμοποιούνται σε αυτή τη φάση είναι: 

• Ηχογράφηση. 

• Άμεση και συμμετοχική παρατήρηση. 

• Πρωτόκολλα Παρατήρησης και Συχνότητας των εμφανιζόμενων 

συμπεριφορών-στόχων. 

• Ερωτήσεις κατανόησης στον συμμετέχοντα, όπως διατυπώθηκαν και 

στην αρχική αξιολόγηση που σχετίζονται με τις συμπεριφορές-στόχους. 

 

D. Τέλος, ακολουθεί η φάση της Γενίκευσης, στην οποία διεξάγεται ο έλεγχος 

της εμφάνισης ή μη της μαθημένης συμπεριφοράς-στόχου και σε διαφορετικό 

περιβάλλον και με τη συμμετοχή διαφορετικών ανθρώπων. Τα μέσα-εργαλεία, 

που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη φάση είναι: 

• Άμεση και συμμετοχική παρατήρηση. 

• Ηχογράφηση. 

• Πρωτόκολλα Παρατήρησης και Συχνότητας των εμφανιζόμενων 

συμπεριφορών-στόχων. 
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2.2 Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του συμμετέχοντα 
Ο συμμετέχων στην έρευνα διανύει το πέμπτο  έτος της ηλικίας του,  είναι προνήπιο 

σε τάξη τυπικής προσχολικής εκπαίδευσης και έχει δημόσια παράλληλη στήριξη.  

Κατοικεί με την οικογένειά του στην Αθήνα. Σύμφωνα με το Κ.Ε.Σ.Υ. παρουσιάζει 

αναπτυξιακή αναπηρία μη εκτιμώμενη, καθώς χρειάζεται η μετάβαση σε επόμενες 

τάξεις του Δημοτικού προκειμένου να εκτιμηθούν οι μαθησιακές του επιδόσεις. Ο 

μαθητής παρουσιάζει δυσκολίες στις επικοινωνιακές δεξιότητες, στην κοινωνική 

αμοιβαιότητα με επίπτωση στη σχολική μάθηση. Ως προς τις κοινωνικές και 

επικοινωνιακές δεξιότητες διαπιστώνεται πως δεν παίρνει πρωτοβουλίες ο ίδιος για 

ανάπτυξη και διατήρηση διαλόγου. Ο λόγος πολλές φορές είναι τηλεγραφικός  και 

παρουσιάζει δυσκολία στην οργάνωση και την έκφραση.  Όταν ερωτάται δίνει κάποιες 

προσωπικές πληροφορίες αλλά τις περισσότερες φορές, αδυνατεί να απαντήσει σε 

απλές ερωτήσεις αναφορικά με το σχολικό, οικογενειακό και το κοινωνικό του 

περιβάλλον. Ο λόγος του είναι δυσκατάληπτος και η επικοινωνία καθίσταται δυσχερής 

λόγω αρθρωτικών δυσκολιών. Αργεί στο να εστιάσει την προσοχή του στα σχετικά 

γνωρίσματα ενός μαθησιακού έργου, με συνέπεια ο ρυθμός απόκρισής του να είναι 

αργός. Εμφανίζει γρήγορη κόπωση σε διάφορες δραστηριότητες.  

Ως προς τις συναισθηματικές δεξιότητες φαίνεται να συγχέει βασικά 

συναισθήματα. Είναι αρκετά συνεργάσιμος, χρήζει συνεχούς καθοδήγησης και ενίοτε 

υποβοήθησης, ώστε να εστιάσει στις οργανωμένες δραστηριότητες και να τις 

ολοκληρώσει. Το νήπιο λαμβάνει υποστήριξη από ιδιώτες εργοθεραπευτή αλλά και 

λογοθεραπευτή.  

 Αναφορικά με τις γνωστικές του δεξιότητες το νήπιο μπορεί να αναγνωρίζει 

έναν αριθμό ζώων, σχημάτων και χρωμάτων. Πραγματοποιεί ομαδοποιήσεις με 

υποβοήθηση. Δυσκολεύεται να κατανοήσει τις χρονικές, χωρικές έννοιες και  

αφηρημένα στοιχεία και συμβολισμούς. Όσον αφορά στη  λεπτή κινητικότητα, τον 

οπτικοκινητικό και γραφοκινητικό συντονισμό διαπιστώνονται δυσκολίες σε 

σημαντικό βαθμό. Επίσης εμφανίζει δυσκολία και στην αδρή κινητικότητα και στον 

συντονισμό των κινήσεων. Το σχέδιο του παρουσιάζει ανωριμότητα και μονοχρωμία.   
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2.3 Ερευνητικά εργαλεία  

Τα Μέσα-Εργαλεία, τα οποία χρησιμοποιούνται στη συλλογή δεδομένων για τη 

διεξαγωγή της έρευνας είναι τα ακόλουθα: 

✓ Άμεση και συμμετοχική παρατήρηση  

✓ Ημι-δομημένες συνεντεύξεις σε γονείς, δασκάλους, επιστημονικό προσωπικό 

των συμμετεχόντων με νοητικές αναπηρίες για αξιολόγηση τους αναφορικά με 

τις κοινωνικές τους δεξιότητες. 

✓ Βιντεοσκοπημένες συνεδρίες. 

✓ Πρωτόκολλα παρατήρησης και καταγραφής συχνοτήτων της εμφάνισης των 

συμπεριφορών- στόχων. 

✓ Ερωτήσεις κατανόησης στον συμμετέχοντα, οι οποίες σχετίζονται με τις 

συμπεριφορές-στόχους. 

✓ Ηχογράφηση κατά την αξιολόγηση με τη χρήση smartphone (XIAOMI Redmi 

Note7, 64GB). 

 

Τα Μέσα-Εργαλεία, που χρησιμοποιούνται στην Παρέμβαση με τη χρήση Κοινωνικής 

Ιστορίας υποστηριζόμενης από tablet είναι τα ακόλουθα: 

✓ Δύο έντυπα βιβλία Κοινωνικών Ιστοριών.  

✓ Χρήση Tablet (Apple iPad Air - Tablet 9.7", 16GB), μέσα από το οποίο 

παρουσιάζονται οι Κοινωνικές Ιστορίες  με Επαυξημένη Πραγματικότητα. 

✓ Πρόγραμμα κατασκευής τρισδιάστατων κινούμενων σχεδίων “Muvizu”. 

✓ Λογισμικό πρόγραμμα Επαυξημένης Πραγματικότητας “Zappar”. 

 

2.3.1Λογισμικά Προγράμματα 

Τα λογισμικά προγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν για να δημιουργηθεί το ψηφιακό 

υλικό στα δύο βιβλία Επαυξημένης Πραγματικότητας είναι τα ακόλουθα: 

Zappar: Αποτελεί μία από τις δημοφιλέστερες πλατφόρμες Επαυξημένης 

Πραγματικότητας (Augmented Reality). Το Zappar απαρτίζεται από το ZapWorks 

Designer και το ZapWorks Studio, το οποίο βέβαια χρειάζεται εξειδικευμένες γνώσεις 

για τη χρήση του. Για τη διεξαγωγή του ψηφιακού υλικού της εργασίας 

χρησιμοποιήθηκε το ZapWorks Designer, το οποίο επιτρέπει τη δημιουργία 
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εντυπωσιακών εμπειριών επαυξημένης πραγματικότητας με παρακολούθηση εικόνων. 

Παρέχει τη δυνατότητα σε μία εκτύπωση να ζωντανεύει, ακόμη και να προσφέρει 

αλληλεπίδραση με ένα στατικό περιεχόμενο. 

Στην εργασία αξιοποιήθηκαν και οι δύο αυτές δυνατότητες. Αφενός, το 

ζωντάνεμα των φωτογραφιών στα έντυπα βιβλία επαυξημένης πραγματικότητας, 

επιτεύχθηκε με τη χρήση zapcodes, οι οποίοι κωδικοί όταν ανιχνεύονταν μέσα από την 

κάμερα του ipad και την εφαρμογή Zappar που ήταν εγκατεστημένη στο ipad, 

ενεργοποιούσαν το αντίστοιχο βίντεο που είχε τοποθετηθεί στην κάθε εικόνα του των 

βιβλίων κατά την προεργασία στο ZapWorks Designer. Και αφετέρου η 

αλληλεπίδραση με ένα στατικό περιεχόμενο, όπως αποτελεί μία φωτογραφία 

επιτεύχθηκε με την τοποθέτηση κουμπιών(buttons), με το πάτημα των οποίων 

επιτρέπονταν στον χρήστη η μετάβαση στην επόμενη εικόνα. Τα «buttons» 

χρησιμοποιήθηκαν μόνο στις ερωτήσεις κατανόησης, κατά την αρχική και τελική 

αξιολόγηση, όπου για να ακουστεί η κάθε απάντηση των τριών παιδιών, έπρεπε ο 

συμμετέχων στην έρευνα να πατήσει το κατάλληλο κουμπί που αντιστοιχούσε σε κάθε 

φωτογραφία των παιδιών.  

 

Muvizu: Πρόκειται για ένα διαδραστικό πακέτο τρισδιάστατων κινούμενων σχεδίων 

(3D animation). Με το λογισμικό αυτό είναι δυνατή η κατασκευή ενός ψηφιακού 

κόμικς με χαρακτήρες, οι οποίοι μπορούν και προσαρμόζονται ως σε ένα βαθμό 

ανάλογα με τις ανάγκες και προτιμήσεις του σχεδιαστή. Ο τελευταίος μπορεί να 

επιλέξει από μία σειρά ηρώων, να τους μεταμορφώσει, να τους δώσει λόγο και κίνηση, 

μπορεί ακόμη από βιβλιοθήκες κινουμένων σχεδίων, να διαμορφώσει τον 

περιβάλλοντα χώρο στον οποίο εμφανίζονται οι πρωταγωνιστές του κόμικς. Το 

αποτέλεσμα είναι μοναδικό και πολύ αληθοφανές, αφού πέρα από το τρισδιάστατη 

απεικόνιση ενυπάρχει και αυτόματος συγχρονισμός χειλιών των ηρώων με το λόγο που 

εκφέρουν. 

 Το Muvizu χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή δύο κινούμενων ιστοριών. 

Σκοπίμως επιλέχθηκε να διατηρηθεί ο ίδιος ήρωας και στις δύο ιστορίες και να 

παραμείνουν κάποιοι από τους φίλους του πρωταγωνιστή και στη δεύτερη κινούμενη 

ιστορία, ώστε να αναπτυχθεί μία οικειότητα με τους εν λόγω χαρακτήρες.  Η δεύτερη 

ιστορία βέβαια φροντίστηκε να προβάλλεται σε ξεχωριστό διαμορφωμένο περιβάλλον, 

αφού οι δύο ιστορίες πραγματεύονται διαφορετικά θέματα και το περιβάλλον της κάθε 

ιστορίας έπρεπε να είναι συμβατό με το περιεχόμενο της κάθε ιστορίας. 
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Voki: Είναι μια δωρεάν συλλογή εικονικών προσώπων (Avatars) προσαρμόσιμων ως 

προς τα φυσιογνωμικά τους χαρακτηριστικά, τα ρούχα και την ομιλία τους, αλλά και 

του φόντου από το οποίο περικλείονται. Είναι ιδανικοί για την εκπαιδευτική διαδικασία 

αφού επιτυγχάνεται μεγαλύτερη αφοσίωση και κατανόηση μέσω της επίδειξης 

μεγαλύτερης προσοχής σε αυτά τα ενδιαφέροντα εικονικά πρόσωπα.  

Τα Avatars που δημιουργήθηκαν αξιοποιήθηκαν στις ερωτήσεις κατανόησης. 

Πιο συγκεκριμένα κατασκευάστηκαν πρόσωπα που ενείχαν θέση εκπαιδευτικών που 

διατύπωναν τις ερωτήσεις και πρόσωπα που παρίσταναν παιδιά που έδιναν μία 

απάντηση αναφορικά με την ερώτηση των εκπαιδευτικών. Επίσης δημιουργήθηκαν και 

δύο πρόσωπα εισηγητών οι οποίοι υποδέχονταν και προετοίμαζαν τον θεατή στο βιβλίο 

Επαυξημένης Πραγματικότητας, και υπογράμμιζαν τι πρόκειται να ακολουθήσει. 

 

Microsoft Εxpression Εncoder 4: Το Microsoft Expression Encoder είναι μια 

εφαρμογή για την καταγραφή του τι συμβαίνει στην οθόνη του υπολογιστή, στην 

κάμερα web ή σε ένα μικρόφωνο. Είναι δωρεάν, αλλά δεν διαθέτει προηγμένες 

επιλογές για επεξεργασία. Το Microsoft Expression Encoder 4 συντίθεται από δύο 

διαφορετικές εφαρμογές: Το “Microsoft Expression Screen Capture” για λήψη της 

εικόνας και του ήχου που προβάλλονται στην οθόνη του υπολογιστή και το “Microsoft 

Expression Encoder” για επεξεργασία του παραπάνω αρχείου. Το εργαλείο 

καταγραφής οθόνης είναι ένα διαισθητικό εργαλείο για εγγραφή οθόνης, web κάμερας 

ή και ήχου. Μετά την εγγραφή, είναι δυνατή η επεξεργασία με τη δεύτερη ενότητα του 

Microsoft Expression Encoder. Τα μόνα μειονεκτήματα είναι η αδυναμία προσθήκης 

εφέ και αποθήκευσης σε πολλές μορφές.  

Το Microsoft Expression Encoder 4 χρησιμοποιήθηκε για την καταγραφή των 

βίντεο των εικονικών προσώπων (Avatars), που δημιουργήθηκαν μέσω του λογισμικού 

προγράμματος Voki και που αφορούσαν στις ερωτήσεις κατανόησης.  

 

Windows 10 Paint 3D: Με το εν λόγω πρόγραμμα ζωγραφικής ενοποιήθηκαν οι 

εικόνες των βιβλίων Επαυξημένης Πραγματικότητας με τα Zapcodes, προκειμένου να 

μπορούν να ανιχνευτούν από την εφαρμογή Zappar, που είναι εγκατεστημένη στο i-

pad και να ενεργοποιούν την προβολή των βίντεο που σχετίζονται με την κάθε  Εικόνα-

Zapcode. Επίσης, με το πρόγραμμα ζωγραφικής δημιουργήθηκαν οι εικόνες, οι οποίες 

απεικονίζουν τα «καρέ» των βίντεο. Τέλος, για την καταγραφή των καρέ των βίντεο 
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χρησιμοποιήθηκε η δυνατότητα που παρέχει το “Print Screen” και στη συνέχεια 

ακολουθήθηκε η επεξεργασία τους στο πρόγραμμα Windows 10 Paint 3D.  

 

2.4 Πρωτότυπο Εκπαιδευτικό Υλικό-Βιβλία Επαυξημένης 

Πραγματικότητας 

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε στην 

Παρέμβαση του συμμετέχοντα στην έρευνα. Αποτελείται από δύο Κοινωνικές 

Ιστορίες, οι οποίες συνέστησαν τη βάση προκειμένου να αναπτυχθούν τα δύο βιβλία 

επαυξημένης Πραγματικότητας. Στον πρώτο πίνακα παρουσιάζεται το περιεχόμενο της 

1η Κοινωνικής Ιστορίας: “ Άρτια συμμετοχή σε ομαδικό παιχνίδι”. Στην αριστερή 

στήλη εμφανίζεται η ιστορία και στην δεξιά στήλη παρουσιάζεται ο τύπος της κάθε 

πρότασης από την οποία συστήνεται η Κοινωνική Ιστορία. Επιδιώχθηκε να διατηρηθεί 

η ενδεικνυόμενη αναλογία αναφορικά με τη χρήση των κατευθυντήριων προτάσεων, 

οι οποίες δε θα πρέπει να ξεπερνούν σε αριθμό το ½ του συνόλου των προτάσεων.  

 

1η Κοινωνική Ιστορία: “ Άρτια συμμετοχή σε ομαδικό παιχνίδι” 

 

Προτάσεις Κοινωνικής ιστορίας Τύπος πρότασης 
Είναι ωραίο, όταν παίζω με τους φίλους μου. Προοπτική 

 Μερικές φορές όμως θυμώνω, γιατί θέλω 
εγώ να κερδίζω πάντα και έτσι το παιχνίδι με 

τους φίλους μου σταματάει.  

Περιγραφική 

Στενοχωριέμαι, όταν συμβαίνει αυτό.  Προοπτική 

Οι γονείς μου μου λένε, πως δε γίνεται να 
κερδίζω πάντα εγώ.  

Κατευθυντήρια 

Κάποιες φορές θα κερδίζουν οι φίλοι μου και 
κάποιες φορές θα κερδίζω εγώ.  

Περιγραφική 

Σημασία έχει να χαίρομαι το παιχνίδι και όχι 
να νικάω πάντα.  

Προοπτική 

Αυτός που ξέρει να κερδίζει ξέρει και να 
χάνει.  

Κατευθυντήρια 

Δε θα νευριάζω όταν χάνω σε παιχνίδι, θα 
παίζω χαρούμενα με τους φίλους μου. 

Προοπτική 

Θα περιμένω με υπομονή  να έρθει η σειρά 
μου για να παίξω, κάποιες φορές θα παίζω 

Κατευθυντήρια 
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πρώτος, κάποιες φορές θα παίζω δεύτερος 
και κάποιες φορές τελευταίος. 

Δεν πειράζει με ποια σειρά θα παίζω στο 
παιχνίδι. 

          Κατευθυντήρια 

Αρκεί να παίζω σύμφωνα με τους κανόνες 
του παιχνιδιού και έτσι θα χαίρομαι το 

παιχνίδι και εγώ και οι φίλοι μου. 

Κατευθυντήρια και      
Προοπτική 

Πολλές φορές όταν βλέπω ένα παιχνίδι που 
μου αρέσει θέλω να το πάρω στο σπίτι μου 

για δικό μου. 

           Περιγραφική 

Οι γονείς μου μου λένε πως δεν είναι σωστό 
αυτό, για αυτό και εγώ θα σταματήσω να 

παίρνω πράγματα που δεν είναι δικά μου. 

         Κατευθυντήρια 

Θα είμαι χαρούμενος με τα παιχνίδια που 
έχω στο σπίτι μου. 

             Προοπτική 

Μερικές φορές θυμώνω με τους φίλους μου, 
όταν δεν παίζουν το παιχνίδι έτσι όπως θέλω 

εγώ 

          Περιγραφική 

Οι δάσκαλοί μου μου λένε πως δεν μπορεί 
να γίνεται πάντα το δικό μου. 

            Προοπτική 

Σημασία έχει να παίζω με τους φίλους μου 
και να περνάμε όμορφα! 

           Προοπτική 

Περιγραφικές (4),   Προοπτικής (8),   Κατευθυντήριες (6) 
Εικόνα 1:Η 1η Κοινωνική Ιστορία σε μορφή Πίνακα στον οποίο διακρίνεται ο τύπος της κάθε πρότασης 

Στη συνέχεια ακολουθούν κάποια ενδεικτικά «καρέ» των βίντεο (τέσσερα 

«καρέ» από κάθε βίντεο), τα οποία βίντεο προβάλλονται κάθε φορά που ο συμμετέχων 

τοποθετεί το i-pad πάνω από κάθε εικόνα του έντυπου βιβλίου Επαυξημένης 

Πραγματικότητας (AR). Να σημειωθεί ότι η κάθε εικόνα του βιβλίου καταλαμβάνει 

ολόκληρη τη σελίδα του βιβλίου Επαυξημένης Πραγματικότητας. 

 Μέσω της κάμερας του i-pad και της εφαρμογής Zappar, η οποία είναι 

εγκατεστημένη σε αυτό, εντοπίζεται το Zapcode (μοναδικό σύμβολο, το οποίο 

ενεργοποιεί την Επαυξημένη Πραγματικότητα) της κάθε εικόνας του έντυπου βιβλίου, 

και ξεκινά αυτόματα να προβάλλεται το βίντεο μέσα από την οθόνη του i-pad. Είναι 

πραγματικά σαν να «ζωντανεύουν οι εικόνες μέσα από το  i-pad, αφού η κάθε εικόνα 

“trigger”, η οποία ενεργοποιεί το βίντεο, αποτελεί το πρώτο «καρέ» του εν λόγω βίντεο. 

Στο παράρτημα εμφανίζονται οι εικόνες “trigger”. 

Ακολούθως λοιπόν, παρουσιάζονται κάποια ενδεικτικά «καρέ» των βίντεο που 

προβάλλονται μαζί με το αντίστοιχο κείμενο για την πρώτη Κοινωνική Ιστορία: “Άρτια 

συμμετοχή σε ομαδικό παιχνίδι”. Σε αυτό το σημείο κρίνεται αναγκαίο, να ειπωθεί πως 
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στην Κοινωνική Ιστορία συμπεριλήφθηκαν και κάποιες προτάσεις προοπτικής κυρίως, 

που εμφανίζονται παρακάτω, οι οποίες εκφέρονται και από άλλους ήρωες της ιστορίας 

όπως φίλη του πρωταγωνιστή και δασκάλα. Η ανάγκη για αυτή την προσθήκη των 

προτάσεων, που είναι κατά βάση προτάσεις προοπτικής, προέκυψε κατά την 

κατασκευή των βίντεο, όπου η ερευνήτρια έπρεπε είτε να καλύψει τα κενά των 

παύσεων που δημιουργούνται πριν και μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του 

πρωταγωνιστή στο βίντεο, είτε για να αποδοθούν τα κατάλληλα νοήματα και να γίνουν  

πιο αντιληπτές οι σκηνές στον θεατή-ακροατή.   

 

1η Κοινωνική Ιστορία: “Άρτια συμμετοχή σε ομαδικό παιχνίδι” 

1ο Βίντεο   

 

Εικόνα 2: Ενδεικτικά καρέ του 1ου βίντεο της 1ης Κοινωνικής Ιστορίας 

 

-Πρωταγωνιστής: Είναι ωραίο, όταν παίζω με τους φίλους μου. Μερικές φορές όμως 

θυμώνω, γιατί θέλω εγώ να κερδίζω πάντα και έτσι το παιχνίδι με τους φίλους μου 

σταματάει.  

-Φίλη του Πρωταγωνιστή: Κρίμα που το παιχνίδι τελείωσε τόσο γρήγορα. Ήθελα να 

παίξουμε λίγο ακόμα. Ελπίζω την επόμενη φορά, να μη θυμώσει κάποιος και 

σταματήσει πάλι το παιχνίδι μας! 
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2ο Βίντεο  

 

Εικόνα 3:Ενδεικτικά καρέ του 2ου βίντεο της 1ης Κοινωνικής Ιστορίας 

 

-Πρωταγωνιστής: Στενοχωριέμαι, όταν συμβαίνει αυτό. Οι γονείς μου μου λένε, πως 

δε γίνεται να κερδίζω πάντα εγώ. Κάποιες φορές θα κερδίζουν οι φίλοι μου και κάποιες 

φορές θα κερδίζω εγώ.  

3ο Βίντεο  

 

 

Εικόνα 4:Ενδεικτικά καρέ του 3ου βίντεο της 1ης Κοινωνικής Ιστορίας 
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Φίλη του Πρωταγωνιστή: Ναι, ξεκινάει το παιχνίδι πάμε δυνατά! 

-Πρωταγωνιστής: Σημασία έχει να χαίρομαι το παιχνίδι και όχι να νικάω πάντα. 

Αυτός που ξέρει να κερδίζει ξέρει και να χάνει. Έτσι δε θα νευριάζω όταν χάνω σε 

παιχνίδι, θα παίζω χαρούμενα με τους φίλους μου. 

 

 

 

4ο Βίντεο  

 

Εικόνα 5:Ενδεικτικά καρέ του 4ου βίντεο της 1ης Κοινωνικής Ιστορίας 

-Φίλη του Πρωταγωνιστή: Ναι, μπράβο έτσι! Πάμε δυνατά όλη η ομάδα! 

-Πρωταγωνιστής: Θα περιμένω με υπομονή  να έρθει η σειρά μου για να παίξω, 

κάποιες φορές θα παίζω πρώτος, κάποιες φορές θα παίζω δεύτερος και κάποιες φορές 

τελευταίος. 

Δεν πειράζει με ποια σειρά θα παίζω στο παιχνίδι. Αρκεί να παίζω σύμφωνα με τους 

κανόνες του παιχνιδιού και έτσι θα χαίρομαι το παιχνίδι και εγώ και οι φίλοι μου.  
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5ο Βίντεο 

 

Εικόνα 6:Ενδεικτικά καρέ του 5ου βίντεο της 1ης Κοινωνικής Ιστορίας 

-Πρωταγωνιστής: Πολλές φορές όταν βλέπω ένα παιχνίδι που μου αρέσει θέλω να το 

πάρω στο σπίτι μου για δικό μου. Οι γονείς μου μου λένε πως δεν είναι σωστό αυτό, 

για αυτό και εγώ θα σταματήσω να παίρνω πράγματα που δεν είναι δικά μου. Θα είμαι 

χαρούμενος με τα παιχνίδια που έχω στο σπίτι μου.  

 

6ο Βίντεο 

 

Εικόνα 7:Ενδεικτικά καρέ του 6ου βίντεο της 1ης κοινωνικής Ιστορίας 
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-Πρωταγωνιστής: Μερικές φορές θυμώνω με τους φίλους μου, όταν δεν παίζουν το 

παιχνίδι έτσι όπως θέλω εγώ. Οι δάσκαλοί μου μου λένε πως δεν μπορεί να γίνεται 

πάντα το δικό μου. Σημασία έχει να παίζω με τους φίλους μου και να περνάμε όμορφα! 

 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται το περιεχόμενο της 2η Κοινωνικής Ιστορίας: 

“Διαχείριση θυμού-Αυτοέλεγχος”. Στην αριστερή στήλη εμφανίζεται η ιστορία και 

στην δεξιά στήλη παρουσιάζεται ο τύπος της κάθε πρότασης από την οποία συστήνεται 

η Κοινωνική Ιστορία. Και εδώ διαπιστώνεται ότι διατηρήθηκε η ενδεικνυόμενη 

αναλογία αναφορικά με τη χρήση των κατευθυντήριων προτάσεων, οι οποίες δεν 

ξεπερνούν σε αριθμό το ½ του συνόλου των προτάσεων.   
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2η Κοινωνική Ιστορία: “Διαχείριση θυμού-Αυτοέλεγχος” 

 

Προτάσεις Κοινωνικής ιστορίας Τύπος πρότασης 
Μερικές φορές θυμώνω και αυτό δεν είναι  ωραίο 

συναίσθημα.  

Περιγραφική και 
Προοπτική 

Θυμώνω όταν χάνω σε ένα παιχνίδι. Περιγραφική και 
Προοπτική 

Θυμώνω όταν οι φίλοι μου και η αδερφή μου 
θέλουν να μοιράζομαι τα παιχνίδια μου μαζί τους. 

Περιγραφική και 
Προοπτική 

Θυμώνω όταν νομίζω πως οι γονείς μου, οι 
δάσκαλοί μου και οι φίλοι μου με αδικούν.  

Περιγραφική και 
Προοπτική 

Όταν θυμώνω στεναχωρώ τους φίλους μου, την 
οικογένειά μου, τους δασκάλους μου. 

Προοπτική 

Δε θέλω να τους βλέπω να στεναχωριούνται για 
αυτό και εγώ θα σταματήσω να θυμώνω. 

Προοπτική 

Να τι θα κάνω για να μη θυμώνω: 1ον  Πρώτα θα 
σκέφτομαι, πριν κάνω κάτι. Θα πηγαίνω σε ένα 

ήσυχο μέρος και θα σκέφτομαι τι έγινε.  

Κατευθυντήρια 

Αν έφταιξα εγώ θα ζητάω συγγνώμη….. Θέλει 
θάρρος να ζητάς συγγνώμη!  

Κατευθυντήρια 

2ον Θα συζητώ ήρεμα για αυτό που με 
στεναχώρησε και θα ζητάω τη συμβουλή από 

κάποιον που εμπιστεύομαι. 

Κατευθυντήρια 

3ον Θα παίρνω βαθιές αναπνοές. Θα φαντάζομαι 
ότι κρατάω στο ένα χέρι ένα λουλούδι και στο 

άλλο χέρι ένα κερί. Θα παίρνω μία βαθιά αναπνοή 
σαν να μυρίζω το άρωμα από το λουλούδι και θα 
βγάζω τον αέρα από μέσα μου σαν να προσπαθώ 

να σβήσω το κερί. 

Κατευθυντήρια 

Θέλω η οικογένεια μου, οι δάσκαλοι μου, οι φίλοι 
μου να είναι περήφανοι για μένα. 

Προοπτική 

Και εγώ θα είμαι περήφανος για τον εαυτό μου αν 
μείνω ήρεμος όταν κάτι με στεναχωρήσει. 

 Προοπτική 

Θα μοιράζομαι τα παιχνίδια με τους φίλους μου 
και θα περνάμε ωραία. 

Κατευθυντήρια  

Θα βγάλω το θυμό από τη ζωή μου και με τους 
φίλους και την οικογένειά μου μαζί θα είναι η 

κάθε μέρα γιορτή!  

Προοπτική 

Περιγραφικές (4)  Προοπτικές (9) Κατευθυντήριες (5) 
Εικόνα 8: Η 2η Κοινωνική Ιστορία σε μορφή πίνακα στον οποίο διακρίνεται ο τύπος της κάθε πρότασης 
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Και στη συνέχεια εμφανίζονται κάποια ενδεικτικά «καρέ» των βίντεο (τέσσερα «καρέ» 

από κάθε βίντεο). Τα βίντεο αυτά προβάλλονται κάθε φορά που ο συμμετέχων 

τοποθετεί το i-pad πάνω από κάθε εικόνα του δεύτερου έντυπου βιβλίου Επαυξημένης 

Πραγματικότητας (AR) με τίτλο “Διαχείριση θυμού-Αυτοέλεγχος”. Επιπλέον, 

παρουσιάζεται το κείμενο της Κοινωνικής Ιστορίας που αντιστοιχεί σε κάθε βίντεο. 

 

 

2η Κοινωνική Ιστορία: “Διαχείριση θυμού-Αυτοέλεγχος” 

 

1ο Βίντεο 

 

Εικόνα 9: Ενδεικτικά καρέ του 1ου βίντεο της 2ης Κοινωνικής Ιστορίας 

 

-Φίλη Πρωταγωνιστή: Πάμε παιδιά να παίξουμε όλοι μαζί. Το παιχνίδι αρχίζει! Πάμε 

δυνατά! 

-Πρωταγωνιστής: Μερικές φορές θυμώνω και αυτό δεν είναι  ωραίο συναίσθημα. 

Θυμώνω όταν χάνω σε ένα παιχνίδι. Θυμώνω όταν οι φίλοι μου και η αδερφή μου 

θέλουν να μοιράζομαι τα παιχνίδια μου μαζί τους.  
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2ο Βίντεο 

 

Εικόνα 10:Ενδεικτικά καρέ του 2ου βίντεο της 2ης Κοινωνικής Ιστορίας 

-Φίλη Πρωταγωνιστή: Ααα…αα!(Λυγμοί) Δεν αντέχω άλλο, θα φύγω από την 

παρέα! 

-Δασκάλα: Κώστα, εσύ φταις πάλι που κλαίει η Μαρία; 

-Πρωταγωνιστής: Θυμώνω όταν νομίζω πως οι γονείς μου, οι δάσκαλοί μου και οι 

φίλοι μου με αδικούν. Όταν θυμώνω στεναχωρώ τους φίλους μου, την οικογένειά μου, 

τους δασκάλους μου. Δε θέλω να τους βλέπω να στεναχωριούνται για αυτό και εγώ θα 

σταματήσω να θυμώνω.  

 

3ο Βίντεο 
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-Πρωταγωνιστής: Να τι θα κάνω για να μη θυμώνω: Πρώτον, θα σκέφτομαι πρώτα, 

πριν κάνω κάτι. Θα πηγαίνω σε ένα ήσυχο μέρος και θα σκέφτομαι τι έγινε. Αν έφταιξα 

εγώ θα ζητάω συγγνώμη….. Θέλει θάρρος να ζητάς συγγνώμη!  

 

 

 

4ο Βίντεο 

 

Εικόνα 11:Ενδεικτικά καρέ του 4ου βίντεο της 2ης Κοινωνικής Ιστορίας 

 

-Πρωταγωνιστής: Δεύτερον, θα συζητώ ήρεμα για αυτό που με στεναχώρησε και θα 

ζητάω τη συμβουλή από κάποιον που εμπιστεύομαι. 

Δασκάλα: Τι έγινε Κώστα; Θέλεις να μου πεις κάτι; 
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5ο Βίντεο 

 

Εικόνα 12: Ενδεικτικά καρέ του 5ου βίντεο της 2ης Κοινωνικής Ιστορίας 

-Πρωταγωνιστής: Τρίτον, θα παίρνω βαθιές αναπνοές. Θα φαντάζομαι ότι κρατάω 

στο ένα χέρι ένα λουλούδι και στο άλλο χέρι ένα κερί. Θα παίρνω μία βαθιά αναπνοή 

σαν να μυρίζω το άρωμα από το λουλούδι και θα βγάζω τον αέρα από μέσα μου σαν 

να προσπαθώ να σβήσω το κερί. 

6ο Βίντεο 

 

Εικόνα 13: Ενδεικτικά καρέ του 6ου βίντεο της 2ης Κοινωνικής Ιστορίας 
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-Πρωταγωνιστής: Θέλω η οικογένεια μου, οι δάσκαλοι μου, οι φίλοι μου να είναι 

περήφανοι για μένα. Και εγώ θα είμαι περήφανος για τον εαυτό μου αν μείνω ήρεμος 

όταν κάτι με στεναχωρήσει.  Θα μοιράζομαι τα παιχνίδια με τους φίλους μου και θα 

περνάμε ωραία. Θα βγάλω το θυμό από τη ζωή μου και με τους φίλους και την 

οικογένειά μου μαζί θα είναι η κάθε μέρα γιορτή!  

 

 

2.5 Διαδικασία Πειραματικής Έρευνας 
 

2.5.1 Συλλογή δεδομένων 

Για τη συλλογή πληροφοριών για το επίπεδο της έντασης του κοινωνικού ελλείμματος 

του νηπίου, πέρα από την άμεση πληροφόρηση που επιδίωξε η ερευνήτρια να έχει από 

τους ανθρώπους του στενού αλλά και ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος του 

συμμετέχοντα όπως γονείς αλλά και επιστημονικό προσωπικό, όπως η δασκάλα και 

εργοθεραπευτή του παιδιού, χρησιμοποιήθηκε και η παρατήρηση, η οποία αποτελεί μία 

ευρέως διαδεδομένη μέθοδος στην επιστημονική κοινότητα. 

Αρχικά η επικοινωνία με τους γονείς του νηπίου αλλά και με το λοιπό άμεσα 

εμπλεκόμενο με το νήπιο  επιστημονικό προσωπικό για να διαπιστωθούν τα τυχόν 

κοινωνικά ελλείμματα, ήταν πολύτιμη. Οι γονείς οι οποίοι είναι πολύ κοντά στο παιδί 

τους και είχαν άμεση επικοινωνία σε καθημερινή βάση για μεγάλα χρονικά διαστήματα  

και περνούσαν ουσιαστικό χρόνο με το παιδί τους, παρείχαν πολύ σημαντικές και 

περιεκτικές πληροφορίες για τα κοινωνικά ελλείμματα του παιδιού τους και 

καθοδήγησαν πολύ αποτελεσματικά την ερευνήτρια στην κατασκευή των Κοινωνικών 

Ιστοριών. Οι τελευταίες θα έπρεπε να αντανακλούν τα κοινωνικά ελλείμματα του 

νηπίου, προκειμένου να υπάρξει ταύτιση του νηπίου με τον πρωταγωνιστή των 

Κοινωνικών Ιστοριών.   Για τη συλλογή των πληροφοριών από τους γονείς και το άλλο 

άμεσα εμπλεκόμενο επιστημονικό προσωπικό διεξήχθησαν ημιδομημένες 

συνεντεύξεις. 

Η συνέντευξη που αφορά στην οικογένεια είναι δομημένη σε τρεις ενότητες. Η 

πρώτη ενότητα αφορά την εμπλοκή της οικογένειας στην εκπαίδευση των παιδιών 

τους, η δεύτερη ενότητα σχετίζεται με τον εντοπισμό κοινωνικών ελλειμμάτων και η 

τελευταία ενότητα σχετίζεται με τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις του παιδιού. Ενώ, οι 

συνεντεύξεις που αφορούν στο επιστημονικό προσωπικό συστήνονται μόνο από τις 



58 

 

δύο τελευταίες προαναφερόμενες ενότητες, δεν εμπεριέχουν δηλαδή την ενότητα που 

σχετίζεται με την εμπλοκή της οικογένειας. 

Επίσης,  χρησιμοποιήθηκε η ευκαιριακή ή συμπτωματική παρατήρηση στο 

πλαίσιο του σχολείου, κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δραστηριοτήτων και κατά τη 

διάρκεια των διαλλειμάτων, εφόσον η ερευνήτρια τυγχάνει να είναι και εκπαιδευτικός 

παράλληλης στήριξης του παιδιού. Μέσα από την παρατήρηση της φυσικής 

συμπεριφοράς του παιδιού επιδιώχθηκε να αναζητηθούν συμπεράσματα αναφορικά με 

την αιτία της εν λόγω συμπεριφοράς, το αποτέλεσμα που μπορεί να επιφέρει και το 

πως μπορεί να σχετίζεται με άλλες παρεμφερείς καταστάσεις. Η εγκυρότητα αυτού του 

είδους της συλλογής των δεδομένων είναι πολύ υψηλή εφόσον παρέχεται η δυνατότητα 

συγκέντρωσης γνήσιου και αντιπροσωπευτικού υλικού που είναι αποτέλεσμα 

ανεπιτήδευτης συμπεριφοράς (Αγαλιώτης, 2011). 

Τέλος, για τη συλλογή των επίσημων δεδομένων, που αποτελούν απόρροια της 

Εκπαιδευτικής Παρέμβασης χρησιμοποιήθηκε η παρατήρηση και η καταγραφή των 

δεδομένων. Η τελευταία επιτεύχθηκε με βιντεοσκοπημένες συνεδρίες που αφορούν 

στην προβολή των Κοινωνικών Ιστοριών και ηχογραφημένους Μεταελέγχους (post-

test) που ακολουθούν μετά από κάθε συνεδρία. Επισημαίνεται ότι, κατά τη διάρκεια 

των Μεταελέγχων χρησιμοποιήθηκαν και Πρωτόκολλα παρατήρησης και καταγραφής 

συχνοτήτων της εμφάνισης των συμπεριφορών- στόχων. 

 

 

2.5.2 Πορεία Αρχικής και Τελικής αξιολόγησης 

Πρώτα διεξήχθη η αρχική αξιολόγηση της πρώτης Παρέμβασης που αφορούσε τη 

συμπεριφορά στόχο «Άρτια συμμετοχή σε ομαδικό παιχνίδι», δίχως τη γονεϊκή 

συμμετοχή.  Ενώ, μετά το πέρας της πρώτης φάσης της Πειραματικής Εκπαίδευσης, 

και της τελικής αξιολόγησης (post test) της, ακολούθησε η δεύτερη Παρέμβαση, η 

οποία σχετίζεται με την συμπεριφορά στόχο «Διαχείριση θυμού -Αυτοέλεγχος». Να 

σημειωθεί ότι σε αυτή τη δεύτερη φάση της Πειραματικής Εκπαίδευσης  

συμπεριλαμβάνεται η γονεϊκή συμμετοχή.  

Όπως προαναφέρθηκε, η αρχική αξιολόγηση συντελέστηκε στο χώρο μιας 

παιδικής χαράς, η οποία ήταν κοντά στο νηπιαγωγείο του συμμετέχοντα. Αρχικά, 

ορίστηκε η συμπεριφορά στόχος και οι επιμέρους συμπεριφορές από τις οποίες θα 

συστήνονταν η πρώτη. Για τον καθορισμό των παραπάνω συμπεριφορών στόχων, οι 
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οποίες θα επιδιώκονταν να βελτιωθούν μέσα από προβολή Κοινωνικών Ιστοριών 

υποστηριζόμενων από Επαυξημένη Πραγματικότητα χρησιμοποιήθηκε άμεση και 

συμμετοχική πολλές φορές παρατήρηση, αλλά και ημιδομημένες συνεντεύξεις στους 

γονείς, τη δασκάλα, και τον εργοθεραπευτή του νηπίου, προκειμένου να εντοπιστούν 

τα κοινωνικά ελλείμματα του συμμετέχοντα στην έρευνα νηπίου. 

Στη συνέχεια καθορίστηκε ο τρόπος με τον οποίο θα διεξάγονταν ο τρόπος της 

αρχικής αξιολόγησης μέσα από συστηματική παρατήρηση, ο οποίος φυσικά θα 

παρέμεινε ο ίδιος και για την Τελική αξιολόγηση (Μεταέλεγχος), προκειμένου να 

διασφαλιστεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Ο τρόπος λοιπόν, 

αξιολόγησης των δεδομένων  θα επιτυγχάνονταν με τη βοήθεια του παιχνιδιού και 

μέσω μιας σειράς επαναληπτικών δοκιμών για κάθε επιμέρους συμπεριφορά στόχου.  

Ο αριθμός των επαναληπτικών δοκιμών ορίστηκε να είναι τέσσερις για κάθε 

επιμέρους συμπεριφορά στόχου. Όπως λοιπόν γίνεται φανερό από τα παραπάνω, τόσο 

η αρχική όσο και η τελική αξιολόγηση της εμφάνισης των συμπεριφορών στόχων δεν 

περιορίζονταν από χρονικά πλαίσια. Για την ολοκλήρωσή τους  θα έπρεπε να διεξαχθεί 

ο οριζόμενος αριθμός επαναληπτικών δοκιμών μέσα στα πλαίσια πάντοτε παιχνιδιού. 

Να σημειωθεί, ότι για την Αρχική αξιολόγηση που προηγήθηκε τόσο κατά την πρώτη 

όσο και κατά τη δεύτερη φάση της Πειραματικής Εκπαίδευσης διεξήχθησαν δύο 

συναντήσεις. 

Επίσης, κρίνεται αναγκαίο στο σημείο αυτό να γίνει αναφορά στα Πρωτόκολλα 

παρατήρησης και καταγραφής των συχνοτήτων της εμφάνισης των συμπεριφορών- 

στόχων στα οποία καταγράφονται οι συμπεριφορές του συμμετέχοντα κατόπιν 

ανάλυσης της ηχογράφησης που συντελείται μετά και το πέρας της κάθε συνεδρίας με 

το νήπιο. 

Να υπογραμμιστεί επίσης, ότι στις συναντήσεις της Αρχικής και της Τελικής 

αξιολόγησης (Μεταέλεγχος) της Πειραματικής Εκπαίδευσης, επειδή ο χώρος ήταν 

εξωτερικός και δημόσιος δεν χρησιμοποιήθηκε βιντεοσκόπηση, αλλά ηχογράφηση, για 

τους ευνόητους λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αυτά βέβαια που 

βιντεοσκοπείται είναι το σύνολο των συνεδριών με τον νήπιο κατά τη διάρκεια των 

οποίων προβάλλονται οι Κοινωνικές Ιστορίες και οι Ερωτήσεις κατανόησης 

πολλαπλής επιλογής με Επαυξημένη Πραγματικότητα που αφορούν στις συμπεριφορές 

στόχους, προκειμένου να αξιολογηθούν και αυτές. Να σημειωθεί ότι οι Ερωτήσεις 

κατανόησης προβάλλονται στην 1η και την τελευταία, δηλαδή στην 4η συνεδρία της 
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Πειραματικής Εκπαίδευσης, προκειμένου να συνεκτιμηθούν και αυτές κατά την 

Αρχική και Τελική αξιολόγηση.   

 

2.5.2.1 Ερωτήσεις Κατανόησης κατά την Αρχική και Τελική αξιολόγηση 

Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στις Ερωτήσεις Κατανόησης, οι οποίες σχετίζονται με 

τις συμπεριφορές στόχους. Η προβολή τους συντελείται με Επαυξημένη 

Πραγματικότητα μέσω της χρήσης Zappar. Το νήπιο έχει μπροστά του ένα έντυπο 

βιβλίο Επαυξημένης Πραγματικότητας και όταν φτάνει στη δεύτερη σελίδα του 1ου 

έντυπου βιβλίου διακρίνει την παρακάτω εικόνα, η οποία αποτελεί την πρώτη Ερώτηση 

κατανόησης. Η δεύτερη Ερώτηση κατανόησης ακολουθεί στην τρίτη σελίδα του 

βιβλίου Επαυξημένης Πραγματικότητας.    

 

Εικόνα 14: Εικόνα που αφορά στις Ερωτήσεις Κατανόησης πολλαπλών επιλογών, από το 1ο Βιβλίο Επαυξημένης 
Πραγματικότητας 

 

 

Στο πάνω μέρος της σελίδας εμφανίζεται μία γυναίκα εκπαιδευτικός και στο κάτω 

μέρος εμφανίζονται τρεις εικόνες παιδιών. Αριστερά της εκπαιδευτικού βρίσκεται το 

Zap code (μοναδικό σύμβολο). Όταν λοιπόν, γίνεται ανίχνευση του παραπάνω Zap 

code από την κάμερα του ipad η εκπαιδευτικός μέσα από την οθόνη του  ipad,  αφού 

αυτοσυστήνεται ξεκινάει να διατυπώνει μία ερώτηση και  παροτρύνει  τον θεατή και 

ακροατή να ακούσει τι είπαν και τα άλλα παιδιά και να επιλέξει μία απάντηση από 

αυτές. Στη συνέχεια το νήπιο πρέπει να πατήσει το κουμπί που βρίσκεται στο κάτω 

μέρος της κάθε εικόνας του παιδιού, το οποίο εμφανίζεται μόνο πάνω στην οθόνη του 

ipad, προκειμένου να ακούσει την απάντηση που δίνει το κάθε παιδί. Ο συμμετέχοντας 
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παροτρύνεται και από την ερευνήτρια να επιλέξει μία από τις απαντήσεις που δίνουν 

τα παιδιά. 

Οι Ερωτήσεις Κατανόησης προβάλλονται στον συμμετέχοντα τόσο στην 

Αρχική αξιολόγηση όσο και στην Τελική αξιολόγηση, προκειμένου να συνεκτιμηθούν 

και οι απαντήσεις του συμμετέχοντα στην πρώιμη αυτή εξατομικευμένη Παρέμβαση. 

Στην συνέχεια παρουσιάζεται η δομή αυτών των Ερωτήσεων Κατανόησης και για τις 

δύο Κοινωνικές Ιστορίες. Να σημειωθεί ότι πριν την έναρξη των Ερωτήσεων 

Κατανόησης, οι οποίες είναι πολλαπλής επιλογής, παρουσιάζεται ένας εισηγητής 

(Avatar-Εικονικό πρόσωπο) που προετοιμάζει το παιδί για το θέμα για το οποίο θα 

παρουσιαστεί.  

 

1η Κοινωνική Ιστορία: « Άρτια συμμετοχή σε ομαδικό παιχνίδι» 

Ο εισηγητής καλωσορίζει τον θεατή-ακροατή και τον προϊδεάζει για το περιεχόμενο 

της ιστορίας που θα δει και θα ακούσει. Τον παροτρύνει να παρατηρήσει καλά την 

ιστορία γιατί με αυτόν τον τρόπο θα γνωρίσει πως να κάνει τη ζωή του πιο όμορφη και 

χαρούμενη, αφού θα μάθει πως να παίζει με τους φίλους του και να περνά όμορφα. Και 

στο τέλος τον ρωτάει εάν είναι έτοιμος. 

 

 

Εικόνα 15: Στιγμιότυπο από Συνεδρία κατά την προβολή της 2ης Κοινωνικής Ιστορίας. Εμφανίζεται να μιλάει ο 
εισηγητής με το πρόγραμμα "VOKI" 

 

 

Οι Ερωτήσεις Κατανόησης της 1ης Κοινωνικής Ιστορίας είναι οι ακόλουθες. 

1η Ερώτηση  κατανόησης: Τι είναι αυτό που έχει σημασία σε ένα παιχνίδι; 
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Απαντήσεις επιλογής: 

1. Αυτό που έχει σημασία για εμένα σε ένα παιχνίδι είναι να παίζω πάντα πρώτη. 

2. Για εμένα αυτό που έχει σημασία όταν παίζω είναι να χαίρομαι το παιχνίδι με 

τους φίλους μου. 

3. Για εμένα αυτό που έχει σημασία σε ένα παιχνίδι είναι να είσαι εσύ ο νικητής. 

 

2η Ερώτηση  κατανόησης: Συνέχισε την πρόταση : «Σε ένα παιχνίδι με τους φίλους 

μου πρέπει να…» 

Απαντήσεις επιλογής: 

1. Σε ένα παιχνίδι με τους φίλους μου μπορώ φεύγοντας να παίρνω κάποια 

παιχνίδια που δεν είναι δικά μου. 

2. Σε ένα παιχνίδι με τους φίλους μου, πρέπει να παίζω σύμφωνα με τους κανόνες 

του παιχνιδιού και να περιμένω τη σειρά μου. 

3. Σε ένα παιχνίδι με τους φίλους μου πρέπει να γίνεται πάντα αυτό που θέλω εγώ! 

 

 

 

Εικόνα 16:Έντυπη  εικόνα 2ου βιβλίου Επαυξημένης Πραγματικότητας, που αφορά στις Ερωτήσεις Κατανόησης 
πολλαπλής επιλογής 
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2η Κοινωνική Ιστορία: « Διαχείριση θυμού -Αυτοέλεγχος» 

 

Ο εισηγητής, ο οποίος παρουσιάζεται στο εξώφυλλο του βιβλίου της Επαυξημένης 

Πραγματικότητας καλωσορίζει τον θεατή-ακροατή και τον προετοιμάζει για το 

περιεχόμενο του βιβλίου. Τον προτρέπει να παρατηρήσει προσεκτικά την ιστορία 

λέγοντας πως μέσα από την ιστορία θα βρει τρόπους για να μένει ήρεμος ακόμη και 

όταν κάποιος ή κάτι τον στενοχώρησε. Στην επόμενη σελίδα του βιβλίου Επαυξημένης 

Πραγματικότητας ακολουθούν οι ερωτήσεις κατανόησης. Και είναι οι εξής: 

1η Ερώτηση κατανόησης: Συνέχισε την πρόταση: «Όταν θυμώνω τότε….» 

Απαντήσεις επιλογής: 

1. Όταν θυμώνω δείχνω σε όλους πως είμαι δυνατός. 

2. Όταν θυμώνω οι φίλοι μου, οι γονείς μου και οι δάσκαλοι μου στενοχωριούνται. 

3. Όταν θυμώνω οι γονείς μου είναι περήφανοι για εμένα. 

 

2η Ερώτηση κατανόησης: Τι κάνεις για να μείνεις ήρεμος μετά από κάτι που σε 

στενοχώρησε; 

Απαντήσεις επιλογής: 

1. Για να μένω ήρεμος πρέπει να πρώτα να σκεφτώ τι με στεναχώρησε και να 

συζητήσω ήρεμα το πρόβλημά μου. 

2. Για να μένω ήρεμη πρέπει να λέω στους φίλους μου να μη με κάνουν να 

θυμώνω. 

3. Για να μένω ήρεμος πρέπει να περνάω πολλές ώρες μόνος μου. 

 

 

Εικόνα 17: Στιγμιότυπο κατά τη διάρκεια 1ης Συνεδρίας της 1ης Παρέμβασης, κατά την προβολή των Ερωτήσεων 
Κατανόησης πολλαπλής επιλογής με Επαυξημένη Πραγματικότητα 
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2.5.3 Εκπαιδευτική Παρέμβαση  

Κατά τη διάρκεια της Εκπαιδευτικής Παρέμβασης διενεργείται η Πειραματική 

Εκπαίδευση και οι Μεταέλεγχοι. Η Πειραματική Εκπαίδευση συνίσταται σε δύο 

επιμέρους φάσεις:  

• την πρώτη Παρέμβαση κατά την οποία προβάλλεται η Κοινωνική Ιστορία 

«Άρτια συμμετοχή σε  ομαδικό παιχνίδι» υποστηριζόμενη από Επαυξημένη 

Πραγματικότητα (AR), χωρίς τη συμμετοχή των γονέων και  

• την δεύτερη Παρέμβαση κατά την οποία προβάλλεται η Κοινωνική Ιστορία 

«Διαχείριση θυμού-Αυτοέλεγχος» υποστηριζόμενη από AR, με τη συμμετοχή 

των γονέων.  

Υπενθυμίζεται στο σημείο αυτό, πως οι γονείς συμμετέχουν στη δεύτερη Παρέμβαση 

της Πειραματικής Εκπαίδευσης, χωρίς να είναι παρόντες κατά τις συνεδρίες. Ο τρόπος 

συμμετοχής τους αναλύεται στο Υποκεφάλαιο 2.5.5. Στις συνεδρίες-συναντήσεις της 

ερευνήτριας με τον συμμετέχοντα κατά την Πειραματική Εκπαίδευση προβάλλονται οι 

Κοινωνικές Ιστορίες με τη χρήση Επαυξημένης Πραγματικότητας. Να σημειωθεί ότι 

οι συνεδρίες αυτές βιντεοσκοπούνται.  

Στη συνέχεια, μετά το πέρας της κάθε συνεδρίας διενεργούνται οι Μεταέλεγχοι 

(post-test), οι οποίοι αποτελούν και την τελική αξιολόγηση. Ο αριθμός των 

Μεταελέγχων, ισοδυναμεί με τον αριθμό των συνεδριών. Η καταγραφή των δεδομένων 

κατά τη διάρκεια των Μεταελέγχων διενεργείται με ηχογράφηση. Επίσης, για την 

καταγραφή των δεδομένων χρησιμοποιούνται και Πρωτόκολλα παρατήρησης και 

καταγραφής συχνοτήτων της εμφάνισης των συμπεριφορών- στόχων. 

Κατά τη διάρκεια των Παρεμβάσεων η ερευνήτρια κάθεται κοντά στον 

συμμετέχοντα και τον παροτρύνει να κοιτάξει τις εικόνες του έντυπου βιβλίου που 

βρίσκεται μπροστά του μέσα από την οθόνη του tablet. Η ερευνήτρια αρχικά είναι πολύ 

υποστηρικτική και καθοδηγεί το νήπιο αναφορικά με τον τρόπο που πρέπει να κρατά 

το παιδί το i-pad και να εστιάζει στο σύμβολο Zapcode που βρίσκεται στην κάτω δεξιά 

γωνία  των εικόνων προκειμένου να ενεργοποιείται αυτόματα το βίντεο, το οποίο 

αντιστοιχεί στην κάθε εικόνα του έντυπου βιβλίου Επαυξημένης Πραγματικότητας.  

Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, ξεκινά η  προβολή της Κοινωνικής Ιστορίας 

υποστηριζόμενης από AR τεχνολογία. Οι εικόνες μέσα από το tablet «ζωντανεύουν», 

αφού η κάθε εικόνα αποτελεί ταυτόχρονα και εικόνα “trigger” η οποία ενεργοποιεί το 

αντίστοιχο βίντεο που διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα του λεπτού. Να σημειωθεί ότι η κάθε 
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εικόνα καλύπτει ολόκληρη τη σελίδα του βιβλίου και αποτελεί κατά βάση το πρώτο 

«καρέ» του βίντεο που προβάλλεται.  

 

Εικόνα 18:Στιγμιότυπο από Συνεδρία, κατά την προβολή της Κοινωνικής Ιστορίας 

 

Όπως συστήνει και η Reynhout (2007), αρχικά εξετάζονται προσεκτικά οι 

γλωσσικές δεξιότητες του συμμετέχοντα για την αξιολόγηση της καταλληλόλητας της 

παρεμβάσεως με την εφαρμογή Κοινωνικών Ιστοριών (Reynhout, 2007). Και οι δύο  

Κοινωνικές Ιστορίες που προβάλλονται σε διάστημα σχεδόν τριών εβδομάδων, δεν 

εμπεριέχουν γραπτό κείμενο, εφόσον ο συμμετέχοντας στην έρευνα είναι νήπιο και δε 

γνωρίζει ακόμη ανάγνωση. Φροντίζεται επομένως ο προφορικός λόγος να είναι 

καταληπτός από τον συμμετέχοντα. Για τον παραπάνω λόγο ζητείται και η γνώμη των 

γονέων,  οι οποίοι διαβάζουν και αυτοί τις Κοινωνικές Ιστορίες. 

Το πρωτόκολλο που ακολουθείται κάθε φορά είναι το ακόλουθο: 

Κατά την πρώτη συνεδρία κάθε Πειραματικής Εκπαίδευσης προβάλλονται οι 

Ερωτήσεις κατανόησης με Επαυξημένη Πραγματικότητα. Οι ερωτήσεις αυτές 

αφορούν τις συμπεριφορές στόχους και είναι πολλαπλής επιλογής προς χάριν 

διευκόλυνσης του συμμετέχοντα. Στη συνέχεια, προβάλλεται η Κοινωνική Ιστορία με 

τον τρόπο που προαναφέρθηκε, ο μαθητής μόνος του μετά από καθοδήγηση και την 

απαιτούμενη υποβοήθηση όπου προκύπτει ανάγκη, βλέπει την Κοινωνική Ιστορία 

προβαλλόμενη με Επαυξημένη Πραγματικότητα. Επίσης, οι Ερωτήσεις κατανόησης 

προβάλλονται και κατά την τελευταία συνεδρία με τον συμμετέχοντα. Ο λόγος για τον 

οποίο γίνεται αυτό είναι η διερεύνηση της αρχικής άποψης του νηπίου σχετικά με την 
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επιθυμητή συμπεριφορά στόχου πριν την Πειραματική εκπαίδευση και της τελικής 

γνώμης μετά και το πέρας της Πειραματικής εκπαίδευσης.  

Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό, πως η αντίδραση του νηπίου απέναντι 

στην Παρέμβαση ήταν πολύ θετική καθ’ όλη τη διάρκειά της.  Το νήπιο μετά και τις 

πρώτες καθοδηγήσεις  και υποβοηθήσεις σχετικά με το πως πρέπει να κρατάει το i-pad, 

κατάφερε αρκετά καλά να βλέπει το βιβλίο Επαυξημένης Πραγματικότητας με τη 

σωστή χρήση της Τεχνολογίας.  

Έμαθε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εστιάζει την κάμερα του i-pad στο 

σύμβολο Zapcode της κάθε εικόνας του έντυπου βιβλίου, προκειμένου να 

ενεργοποιηθεί το αντίστοιχο βίντεο, αλλά και να αλληλοεπιδράει με στατικά κείμενα, 

όπως αποτελούν τα κουμπιά(buttons) που εμφανίζονταν στην οθόνη του  i-pad, ούτως 

ώστε να ακούσει και να δει τις απαντήσεις των παιδιών στη διάρκεια της προβολής των  

Ερωτήσεων κατανόησης με Επαυξημένη Πραγματικότητα.  

Επίσης, κρίνεται αναγκαίο να υπογραμμιστεί το αμείωτο ενδιαφέρον και η 

προσοχή, που επιδείκνυε σε κάθε συνεδρία και προβολή των Κοινωνικών Ιστοριών με 

Επαυξημένη Πραγματικότητα. Μάλιστα κάποιες φορές ήθελε να ξαναβλέπει το βίντεο 

που αντιστοιχούσε σε κάποιες εικόνες του έντυπου βιβλίου ισχυριζόμενος πως δεν είχε 

ακούσει καλά την ιστορία, οπότε το βίντεο επαναλαμβάνονταν και δεύτερη φορά. Δεν 

έλειπαν βέβαια και οι φορές που η προσοχή του νήπιου εστίαζε σε δευτερεύοντα 

σημεία πέραν του πρωταγωνιστή, όπως στην παρουσία των πολλών κομπάρσων της 

ιστορίας σε μία “σκηνή” του βίντεο, οπότε εκείνη τη δεδομένη στιγμή το νήπιο άρχιζε 

να καταμετρά τους τελευταίους.    

Η αλληλοεπίδραση του νηπίου με τα βιβλία Επαυξημένης Πραγματικότητας 

ήταν πολύ έντονη. Μερικά παραδείγματα που πιστοποιούν το παραπάνω είναι τα 

ακόλουθα. Όταν ο εισηγητής του κάθε βιβλίου Επαυξημένης Πραγματικότητας τον 

καλωσόριζε και του έλεγε «Καλημέρα», ανταποκρίνονταν και το ίδιο το παιδί και έλεγε 

και εκείνο «Καλημέρα» και στο τέλος του εισαγωγικού σημειώματος, όταν ο εισηγητής 

τον ρωτούσε «Είσαι έτοιμος;» εκείνος απαντούσε καταφατικά και του έλεγε «Ναι». 

Επίσης, αξίζει να αναφερθεί το περιστατικό εκείνο κατά το οποίο ο συμμετέχων στην 

έρευνα μαθητής είχε φέρει στο σχολείο ένα περιοδικό με παιδικούς ήρωες και όταν η 

ερευνήτρια-παιδαγωγός ρώτησε τι ήταν αυτό που κρατούσε, εκείνος απάντησε με το 

δικό του μοναδικό τρόπο «Οι εικόνες αυτές δεν μιλάνε». 
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2.5.4 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Παρέμβασης 

Ως αξιολόγηση ακολουθήθηκε η προσέγγιση που είναι γνωστή ως «Επίλυση 

εκπαιδευτικού προβλήματος» (Educational problem solving) (Αγαλιώτης, 2011, 

αναφορά σε Brown-Chidsey,2005). Σύμφωνα με τον Stanley Deno (2005) όταν ένα 

παιδί παρουσιάζει έλλειμμα αναφορικά με γνώσεις ή δεξιότητες που θα έπρεπε να 

κατέχει προκειμένου να προσαρμόζεται στην κοινωνία, όπου αυτή αντανακλάται στο 

στενό του περιβάλλον και στο σχολικό περιβάλλον, τότε θεωρείται ότι υπάρχει 

εκπαιδευτικό πρόβλημα (Αγαλιώτης, 2011). 

Οι κοινωνικές ελλείψεις που παρουσιάζει ο συμμετέχοντας κρίνεται αναγκαίο 

να καλυφθούν άμεσα με πρώιμη εκπαιδευτική Παρέμβαση, που σύμφωνα με έρευνες 

είναι πολύ πιο αποτελεσματική σε σχέση με άλλες παρεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα 

σε μεταγενέστερες ηλικιακές φάσεις ενός ανθρώπου. Εξάλλου, οι πρώτες 

εκπαιδευτικές εμπειρίες των μικρών παιδιών πριν και κατά την έναρξη της 

συστηματικής εκπαίδευσης στο σχολείο είναι κρίσιμοι και επηρεάζουν τη 

μεταγενέστερη σχολική επιτυχία, καθώς και την ευρύτερη νοητική, 

κοινωνικοσυναισθηματική και κινητική ανάπτυξη, ιδιαίτερα εκείνων των παιδιών που 

αντιμετωπίζουν ή κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν αναπτυξιακές ή μαθησιακές 

δυσκολίες (Κορνηλάκη, Κυπριωτάκη, & Μανωλίτσης, 2010).  

 Ο βαθμός της έντασης τους είναι πολύ έντονος, όπως διαφάνηκε μέσα από την 

παρατήρηση του παιδιού και τη συλλογή των πληροφοριών των ατόμων του 

οικογενειακού και του εγγύτερου περιβάλλοντος (γονείς και δασκάλα και 

εργοθεραπευτή) και επιδρά αρνητικά στην κοινωνικότητα του. 

Επιπλέον, η μη  κάλυψη των κοινωνικών ελλείψεων, είναι δυνατόν να επιφέρει 

αρνητική επίδραση ακόμη και στη μελλοντική σχολική του επίδοση. Ακριβώς λοιπόν, 

επειδή οι κοινωνικές δεξιότητες αποτελούν προϋπόθεση για την ομαλή ένταξη και 

πορεία του νηπίου  στο κοινωνικό σύνολο εκτιμήθηκε ότι το νήπιο χρήζει πρώιμης 

εκπαιδευτικής Παρέμβασης. Στην προσπάθειά της η ερευνήτρια να αναζητήσει μέσα 

από τη βιβλιογραφική επισκόπηση και να βρει μία κατάλληλη διδακτική Παρέμβαση 

για το νήπιο προκειμένου, να καλυφθούν τα κενά ανάμεσα στην πραγματική δεξιότητα 

και την επιδιωκόμενη, ήρθε αντιμέτωπη με την επαυξημένη πραγματικότητα και τα 

οφέλη της. Και σε δεύτερη φάση η ιστορία που θα εκτυλισσόταν με Επαυξημένη 

Πραγματικότητα αποφασίστηκε να είναι Κοινωνική Ιστορία για τους λόγους τους 

οποίους προαναφέρθηκαν. 
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Σε αυτό το σημείο κρίνεται αναγκαίο να επισημανθεί πως τα παρακάτω βήματα 

της αξιολόγησης τηρήθηκαν στο γενικό πλάνο της έρευνας χωρίς όμως να εμμένουμε 

στο δεύτερο και το πέμπτο βήμα της, το οποίο αφορά στην ποσοτικοποίηση της αρχικής 

και τελικής μέτρησης της πιθανής διαφοράς μεταξύ πραγματικής και αναμενόμενης 

επίδοσης/συμπεριφοράς, γιατί θεωρήθηκε παρακινδυνευμένη να γίνει μία τέτοια 

ποσοτικοποίηση. Αντί αυτού λοιπόν, χρησιμοποιήθηκε η σύγκριση αποτελεσμάτων 

αρχικού και τελικού ελέγχου με τη Δυναμική αξιολόγηση “Σκορ Μαθησιακού 

Δυναμικού” (Αγαλιώτης, 2011 αναφορά σε Kozulin και Garb, 2001). Στη συνέχεια 

αναλύεται διεξοδικά η παραπάνω αξιολόγηση. 

 

 

 

Βήματα Ερώτημα που 

πρέπει να 

απαντηθεί 

Αξιολογικές ενέργειες 

1. Αναγνώριση 

προβλήματος 

Υπάρχει πρόβλημα; Παρατήρηση- καταγραφή 

επίδοσης συμπεριφοράς 

μαθητή 

2. Προσδιορισμός 

της βαρύτητας 

του προβλήματος 

Είναι το πρόβλημα 

σοβαρό; 

Ποσοτικοποίηση της πιθανής 

διαφοράς μεταξύ πραγματικής 

και αναμενόμενης 

επίδοσης/συμπεριφοράς 

3. Σχεδιασμός 

Παρέμβασης 

Ποια είναι η 

καλύτερη πιθανή 

διδακτική 

Παρέμβαση; 

Διατύπωση υποθέσεων για τη 

λύση του προβλήματος και 

διερεύνηση της αξίας των 

εναλλακτικών λύσεων 

4. Εφαρμογή της 

Παρέμβασης 

Η Παρέμβαση 

εφαρμόζεται όπως 

είχε σχεδιαστεί; 

Έλεγχος της πιστότητας 

εφαρμογής της Παρέμβασης 

5. Επίλυση 

προβλήματος 

Λύθηκε το αρχικό 

πρόβλημα με την 

Παρέμβαση που 

εφαρμόστηκε; 

Νέα μέτρηση της πιθανής 

διαφοράς μεταξύ πραγματικής 

και αναμενόμενης επίδοσης/ 

συμπεριφοράς 
Εικόνα 19: Πίνακας  Επίλυση Εκπαιδευτικού Προβλήματος "Educational Problem Solving", (Brown-Chidsey, 
2005) 

 

H σύγκριση των αποτελεσμάτων αρχικού και τελικού ελέγχου επομένως, όπως 

προαναφέρθηκε, συντελέστηκε μέσω των ποσοστών επιτυχίας κατά τον Αρχικό και 

Τελικό έλεγχο, ακολουθώντας τη  διαδικασία που προτείνουν οι Kozulin και Garb 

(2001), σύμφωνα με τους οποίους χρειάζεται να προσδιορισθεί κατά το συγκεκριμένο 

βήμα της Δυναμικής αξιολόγησης το Σκορ Μαθησιακού Δυναμικού. 
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ΣΜΔ=2(Σ τ. ελ.)- (Σ. αρ. ελ.)/ Σ. μεγ. 

Σ τ. ελ.=σκορ τελικού ελέγχου  

Σ. αρ. ελ.=σκορ αρχικού ελέγχου 

Σ. μεγ.= μέγιστο δυνατό σκορ 

Ένα υψηλό μαθησιακό δυναμικό δηλώνεται από ΣΜΔ μεγαλύτερου του 1, ένα μέσο 

μαθησιακό δυναμικό δηλώνεται από ΣΜΔ που κυμαίνεται μεταξύ 0,70- 0,99, ενώ ένα 

χαμηλό μαθησιακό δυναμικό δηλώνεται από ΣΜΔ από 0,69 και κάτω.  

Το χαμηλό μαθησιακό δυναμικό σημαίνει περιορισμένη δυνατότητα του 

μαθητή να αξιοποιήσει τις μεθόδους που εφαρμόστηκαν, τη βοήθεια και τα υλικά που 

του παραχωρήθηκαν, πιθανόν επειδή όλες οι διδακτικές επιλογές ήταν 

προσανατολισμένες σε δεξιότητες που δεν ήταν έτοιμες για να περάσουν στο στάδιο 

της πραγματικής ανάπτυξης ή γιατί δεν υποστήριξαν την προσπάθεια δόμησης των 

δεξιοτήτων με τρόπο συμβατό με τις ανάγκες του μαθητή (Αγαλιώτης, 2011 αναφορά 

σε Kozulin και Garb, 2001) .  

 

 

2.5.5 Γονεϊκή εμπλοκή στην Πειραματική Εκπαίδευση 

Μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αναδεικνύεται περίτρανα ο κρίσιμος 

ρόλος των γονέων, που με την άμεση ή έμμεση συμμετοχή τους στην εκπαίδευση των 

παιδιών, κερδίζουν μια σαφέστερη κατανόηση, στο πως μπορούν στα πλαίσια της 

συνεργασίας τους με τους παιδαγωγούς, να ενισχύσουν την εκπαιδευτική εμπειρία των 

παιδιών τους. Ο Porter ( 2008) επισημαίνει την άποψη, ότι οι οικογένειες και οι γονείς 

δεν μπορούν να εργάζονται μεμονωμένα: οι γονείς χρειάζονται τα σχολεία και οι 

εκπαιδευτικοί χρειάζονται τους γονείς (Porter, 2008).  

Δεν πρέπει εξάλλου να λησμονείται πως παρότι τις κοινωνικές αλλαγές η 

οικογένεια παραμένει ο πιο βασικός θεσμός της κοινωνίας και προσφέρει το καλύτερο 

περιβάλλον για την ανάπτυξη ενός παιδιού. Όπως άλλωστε αναφέρουν και οι Odom 

και Wolery (2003) η συμμετοχή των γονέων στην έγκαιρη Παρέμβαση είναι 

απαραίτητη. Η αναγνώριση της αξίας της συμμετοχής των γονέων έγκειται στο γεγονός 

ότι οι εμπειρίες και τα ερεθίσματα που αποκτά ένα παιδί στα πλαίσια της οικογένειας 

αλλά και σε συνάρτηση της συμμετοχής της οικογένειας στο ευρύτερο κοινωνικό 
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περιβάλλον είναι καίριας σημασίας για τη γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική 

ανάπτυξή του (Odom & Wolery, 2003).  

Στην προσπάθεια μας να επιβεβαιώσουμε τον βαρυσήμαντο και πολυεπίπεδο 

ρόλο των γονέων στην έγκαιρη Παρέμβαση, συμπεριλαμβάνουμε και τους γονείς στην 

εκπαιδευτική Παρέμβαση, που εφαρμόζεται στο παιδί τους. Το τρίτο κατά σειρά 

ερώτημά μας που επιχειρείται μέσα από την έρευνα να απαντηθεί και που αφορά τους 

γονείς, είναι εάν η υποστηρικτική συμμέτοχή τους στην εκπαιδευτική Παρέμβαση του 

παιδιού τους, συνεπάγεται με περισσότερα θετικά αποτελέσματα στην απόκτηση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων του δεύτερου. 

Για να απαντηθεί το παραπάνω ερώτημα, όπως προαναφέρθηκε αναλυτικότερα 

στο Υποκεφάλαιο 1.5 «Σκοπός της έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα», ενεπλέξαμε 

τους γονείς μόνο στην 2η φάση της Πειραματικής Εκπαίδευσης, με την προβολή της 

δεύτερης Κοινωνικής Ιστορίας. Η 1η φάση της Πειραματικής Εκπαίδευσης και η 

προβολή της 1ης  Κοινωνικής Ιστορίας διεξάγεται χωρίς τη συμμετοχή τους.  

Στην εν λόγω 2η φάση της Πειραματικής Εκπαίδευσης λοιπόν, οι γονείς 

αποκτούν σημαντικό και πολυδιάστατο ρόλο, αφού καλούνται να αναλάβουν ποικίλους 

ρόλους. Συμμετέχουν ως υποστηρικτές της εκπαιδευτικής Παρέμβασης, ως 

εκπαιδευόμενοι εφόσον πρέπει να εκπαιδευτούν και οι ίδιοι ώστε να συζητούν για την 

Κοινωνική Ιστορία και στο σπίτι, συνεχίζοντας την εκπαίδευση και στο χώρο του 

σπιτιού, καθιστώντας έτσι τους εαυτούς τους και εκπαιδευτές των παιδιών τους.  

Επίσης, δεν πρέπει να λησμονείται και ο ρόλος τους ως συνέταιροι στο 

σχεδιασμό εκπαιδευτικής πολιτικής και ως συνεργάτες, αφού συμμετέχουν στη λήψη 

αποφάσεων αναφορικά με τη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών στόχων και 

συνεργάζονται με την εκπαιδευτικό- ερευνήτρια για βελτίωση των αποτελεσμάτων της 

Παρέμβασης. Πιο συγκεκριμένα, οι γονείς συναποφασίζουν με την εκπαιδευτικό-

ερευνήτρια, για το ποιες κοινωνικές δεξιότητες επιδιώκονται να καλλιεργηθούν, με τη 

χρήση των δύο υποστηριζόμενων από την τεχνολογία AR Κοινωνικών Ιστοριών. 

Επιπροσθέτως, συνεργάζονται με την εκπαιδευτικό-ερευνήτρια και συνεισφέρουν 

πολύτιμη βοήθεια επεκτείνοντας την Παρέμβαση και στο σπίτι, κατά τη διάρκεια πάντα 

της δεύτερης φάσης της Πειραματικής Εκπαίδευσης, όπως προαναφέρθηκε. 

Οι γονείς ενημερώνονται από την ερευνήτρια ως προς τον τρόπο με τον οποίο 

θα συμμετέχουν στην εκπαιδευτική Παρέμβαση. Καλούνται κάθε φορά που το παιδί 

παρουσιάζει μία συμπεριφορά αντικρουόμενη από αυτή που επιδιώκεται να διδαχθεί, 
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να επικαλούνται την Κοινωνική Ιστορία, που υπάρχει σε έντυπη μορφή στο σπίτι του 

συμμετέχοντα. Στη συνέχεια αναλύεται αυτή η συμμετοχή των γονέων περισσότερο. 

Επιπροσθέτως, θεωρήθηκε αναγκαίο να διεξαχθεί μία σειρά συζητήσεων, 

μεταξύ των γονέων και της εκπαιδευτικού-ερευνήτριας, πριν την έναρξη της 

Πειραματικής Εκπαίδευσης, ως μία μορφή εκπαίδευσης των τελευταίων στην 

προσπάθειά της ερευνήτριας να γνωρίσουν οι γονείς πως θα πρέπει να λειτουργήσουν 

ως ενισχυτές στην εν λόγω Παρέμβαση. Οι συζητήσεις αυτές αποσκοπούν στη 

βελτίωση της ευαισθησίας των γονέων, σχετικά με τις κοινωνικές και συναισθηματικές 

ανάγκες του παιδιού τους και επιδιώκουν την καλλιέργεια της ευαισθησίας των γονέων 

στα παιδικά σημάδια και την ικανότητα ανταπόκρισής τους σε αυτά (Oxford, 2018). 

Ειδικότερα, οι γονείς καλούνται από την ερευνήτρια, να παρατηρούν το παιδί τους, 

τόσο στις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις, όσο και στις αλληλεπιδράσεις του με άλλους 

συνομήλικούς του, ιδίως προς τη συμπεριφορά- στόχο.  

Οι γονείς στην εν λόγω φάση, οι οποίοι αποτελούν τους συνεκπαιδευτές του 

νηπίου, καθοδηγούνται κάθε φορά που το νήπιο επιδεικνύει μία αποκλίνουσα 

συμπεριφορά, αντίθετη δηλαδή προς την συμπεριφορά στόχο, να παραπέμπουν τον 

δεύτερο στην Κοινωνική Ιστορία και να παρακολουθούν από κοινού το Βιβλίο 

Επαυξημένης Πραγματικότητας. Οι γονείς στη συνέχεια είναι αναγκαίο να συζητούν 

με το παιδί τους σχετικά με το περιεχόμενο της προβαλλόμενης με Επαυξημένη 

Πραγματικότητα Κοινωνικής Ιστορίας. Επίσης, οι γονείς ενημερώνονται για τη χρήση 

του βιβλίου Επαυξημένης Πραγματικότητας μέσω της εφαρμογής Zappar. Θα 

μπορούσε να ζητηθεί από τους γονείς και θετική ενίσχυση και επιβράβευση κάθε φορά, 

που το παιδί εμφανίζει τη συμπεριφορά- στόχο, στην περίπτωση όμως αυτή 

αναμειγνύονται παραπάνω στρατηγικές μάθησης (θετική ενίσχυση), γεγονός που θα 

αλλοίωνε τα αποτελέσματα της Παρέμβασης. Επομένως, για το λόγο αυτό κάτι τέτοιο 

παραλείφθηκε.    
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2.5.6 Ανάλυση δεδομένων 

Για τη μελέτη της πορείας των κοινωνικών δεξιοτήτων που θελήσαμε να 

καλλιεργηθούν στο νήπιο, αρχικά ορίστηκαν οι δύο καίριες συμπεριφορές στόχοι και 

εν συνεχεία οι επιμέρους συμπεριφορές στόχοι, από τους οποίους αποτελούνταν οι 

πρώτοι. Μέσα από το παιχνίδι και με βάση κάποιων επαναληπτικών δοκιμών 

ελέγχονται οι συμπεριφορές του παιδιού και η εξελικτική τους πορεία καθ’ όλη τη 

διάρκεια της εκπαιδευτικής Παρέμβασης. Η πρώτη συμπεριφορά που θα επιδιωχθεί να 

καλλιεργηθεί αφορά στην «Άρτια συμμετοχή σε ομαδικό παιχνίδι» και η δεύτερη 

συμπεριφορά- στόχος σχετίζεται με την ικανότητα «Διαχείρισης θυμού-Αυτοελέγχου». 

Υπενθυμίζεται πως, για την Αρχική αξιολόγηση(pre-test)  πριν την πειραματική 

εκπαίδευση  διεξήχθησαν δύο συναντήσεις, προκειμένου να οριστεί η βάση (Baseline) 

και για την Πειραματική Παρέμβαση οργανώθηκαν τέσσερις συνεδρίες-συναντήσεις, 

η τελευταία εκ των οποίων αποτελεί τη γενίκευση της συμπεριφοράς. Τέλος, 

επισημαίνεται, ότι η Τελική αξιολόγηση (post test)  συντελείται κάθε φορά μετά από 

κάθε συνεδρία, επομένως αυτή διεξήχθη τέσσερις φορές όσες και οι συνεδρίες.  

Η συμπεριφορά- στόχος «Άρτια συμμετοχή σε ομαδικό παιχνίδι» διακρίνεται στις 

κάτωθι επιμέρους συμπεριφορές στόχους: 

1. Περιμένω τη σειρά μου στο παιχνίδι 

2. Δεν νευριάζω όταν χάνω σε ένα παιχνίδι 

3. Μοιράζομαι τα παιχνίδια μου με τους φίλους μου 

4. Είμαι διαλλακτικός στο παιχνίδι-Δεν κάνω πάντα το δικό μου 

5. Δεν οικειοποιούμαι παιχνίδια που δεν μου ανήκουν 

 

Ενώ, η συμπεριφορά-στόχος «Διαχείριση θυμού -Αυτοέλεγχος» διακρίνεται στις 

κάτωθι επιμέρους συμπεριφορές στόχους: 

1. Διαχειρίζομαι τον θυμό μου όταν χάνω σε ένα παιχνίδι 

2. Διαχειρίζομαι τον θυμό μου όταν μου ζητείται να μοιραστώ τα παιχνίδια μου 

3. Διαχειρίζομαι τον θυμό μου όταν νομίζω πως με αδικούν 

Σε αυτό το σημείο είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί, πως μπορεί εκ πρώτης όψεως να 

φαίνεται πως οι επιμέρους συμπεριφορές- στόχοι των δύο βασικών επιδιωκόμενων 

συμπεριφορών συσχετίζονται, όμως υπάρχει μία βασική ειδοποιός διαφορά. 

Συγκεκριμένα αυτό, το οποίο επιδιώκεται στην πρώτη εκπαιδευτική Παρέμβαση είναι 

η ελαχιστοποίηση της εμφάνισης των μη επιθυμητών συμπεριφορών, ενώ στη δεύτερη 
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επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τρόπου αυτοελέγχου για τις μεμονωμένες φορές των 

περιπτώσεων, που κάτι, θα τον ταράξει και στεναχωρήσει (όπως ήττα, μοιρασιά, 

αδικία). 

Τα δεδομένα από κάθε φάση, τόσο του Baseline, όσο και της Πειραματικής 

Εκπαίδευσης και Γενίκευσης, που συλλέγονται εμφανίζονται στα επόμενα 

υποκεφάλαια, τα οποία αφορούν στην αντίστοιχη φάση. Τα δεδομένα αναπαρίστανται 

σε πίνακες με το Μ.Ο. συχνοτήτων εμφάνισης της επιδιωκόμενης συμπεριφοράς- 

στόχου, αλλά και σε σχεδιαγράμματα για την καλύτερη απεικόνιση της πορείας των 

τελευταίων.  

Στο σημείο αυτό κρίνεται αναγκαίο, να αναφερθεί πότε θα καταγράφεται ως 

θετική η αξιολόγηση της εξαρτημένης μεταβλητής  «συμπεριφορά- στόχος». 

Αναφορικά με την πρώτη συμπεριφορά- στόχο «Άρτια συμμετοχή σε ομαδικό 

παιχνίδι» και τις επιμέρους συμπεριφορές στόχους, αυτές  θα καταγράφονται με θετικό 

πρόσημο, όταν το παιδί θα τις εμφανίζει, χωρίς καμία λεκτική παρότρυνση από την 

πλευρά της ερευνήτριας. Ενώ, στη δεύτερη Κοινωνική Ιστορία και τη συμπεριφορά-

στόχο «Διαχείριση θυμού -Αυτοέλεγχος» η οποία διακρίνεται από επιμέρους 

συμπεριφορές στόχους θα ισχύουν τα κάτωθι: Οι επιμέρους συμπεριφορές στόχοι θα 

καταγράφονται με θετικό πρόσημο εφόσον το νήπιο παρουσιάζει μία από τις τρεις 

συμπεριφορές οι οποίες συνιστώνται από την ομώνυμη Κοινωνική Ιστορία. Οι τρεις 

συμπεριφορές διαχείρισης θυμού οι οποίες συνιστώνται είναι: 

Α) να απομακρύνεται και να σκέφτεται τι έγινε. Σε περίπτωση που έφταιξε να ζητάει 

συγγνώμη. Θα βαθμολογείται θετικά ακόμη και με την παράλειψη συγγνώμης. 

Β) να συζητάει ήρεμα για αυτό που τον στεναχώρησε και να ζητάει συμβουλή από 

κάποιον που εμπιστεύεται. Η συμπεριφορά θα βαθμολογείται θετικά ακόμη και αν δεν 

προχωρεί στο δεύτερο σκέλος της πρότασης, το να ζητήσει συμβουλή από κάποιον που 

εμπιστεύεται.  

Γ) να παίρνει βαθιές χαλαρωτικές εισπνοές και εκπνοές, με τον παραστατικό τρόπο που 

διδάχθηκε μέσα από την Κοινωνική Ιστορία.   
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2.5.6.1  Έλεγχος των κοινωνικών δεξιοτήτων με βάση το παιχνίδι 
 

Τόσο η αρχική αξιολόγηση του συμμετέχοντα όσο και οι επόμενες φάσεις της 

Παρέμβασης που ακολούθησε της εν λόγω έρευνας έλαβε χώρα σε μία παιδική χαρά. 

Με αυτόν τον τρόπο θελήσαμε να εξασφαλίσουμε όσο πιο έγκυρα και αξιόπιστα 

δεδομένα είναι εφικτό να συγκεντρωθούν σε μία έρευνα και αυτό θα συνέβαινε μόνο 

μέσα από αυθεντικές καταστάσεις, όπως αποτελεί το παιχνίδι σε ένα λούνα παρκ.  

Για τον έλεγχο λοιπόν, της ανάπτυξης των κοινωνικών δεξιοτήτων 

χρησιμοποιήθηκε το παιχνίδι. Πέρα από το γεγονός πως η ίδια θεματική της έρευνας 

προσαρμόζεται πολύ καλά στα πλαίσια του παιχνιδιού, οι λόγοι για τους οποίους 

επιλέχθηκε το παιχνίδι ως μέσο ελέγχου για την υιοθέτηση κοινωνικών δεξιοτήτων 

είναι οι ακόλουθοι: 

 1. Το γεγονός ότι το παιχνίδι αποτελεί μία συνηθισμένη δραστηριότητα μεταξύ 

των παιδιών.  

2. Το παιχνίδι προσφέρει το τέλειο πλαίσιο ελέγχου, εφόσον μέσα από αυτό 

παρέχεται η ευκαιρία να διευθετηθούν συγκρούσεις, να αναπτυχθούν κοινωνικές 

δεξιότητες, να μάθουν να ελέγχουν τα συναισθήματά τους, να εξασκηθούν σε 

κοινωνικούς ρόλους, να διαπραγματευθούν και να διευθετήσουν θέματα ταυτότητας 

και εξουσίας στις υπάρχουσες κοινωνικές σχέσεις.  

3. Στο παιχνίδι τα παιδιά βιώνουν σε μικρότερο βαθμό το συναίσθημα της 

ματαίωσης, αφού δεν υπάρχει πιθανότητα αποτυχίας μιας και στο παιχνίδι δεν υπάρχει 

σωστό και λάθος. 

Εξάλλου, τα ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία θέτουν οι νεότερες τάσεις της 

κοινωνικής ανθρωπολογίας αφορούν στα πολιτισμικά νοήματα που συνδέονται με το 

παιχνίδι ως μία μορφή κοινωνικής δραστηριότητας (Αυγητίδου, 2001). 

Τα παιχνίδια μέσω των οποίων ελέγχθηκε η συμπεριφορά του νηπίου σε όλες 

τις φάσεις της έρευνας παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό σταθερά με εξαίρεση κάποιων 

παιχνιδιών,  τα οποία διαφοροποιούνταν ανάλογα με τις διαθέσεις και τις προτιμήσεις 

του νηπίου. Η προσαρμογή των παιχνιδιών στις προτιμήσεις του νηπίου κρίνεται 

αναγκαία εφόσον είναι πολύ σημαντικό η συμμετοχή του νηπίου σε ένα παιχνίδι να 

συντελείται με τη θέλησή του.  

Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε έτσι μία ευρεία γκάμα 

κατηγοριών παιχνιδιών, όπως το οργανωμένο παιχνίδι, το παιχνίδι ρόλων με πλοκή και 

το παιχνίδι πλαισίου. Στη συνέχεια γίνεται αναλυτική αναφορά σε αυτά. Το 
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οργανωμένο παιχνίδι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε μπορεί να διεξαχθεί από παιδιά 

προσχολικής ηλικίας. Σε ένα τέτοιο είδος παιχνιδιού, ο σκοπός και οι κανόνες είναι 

καθορισμένοι. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν οι «αγώνες ταχύτητας με διάφορους 

τρόπους, όπως με πηδηματάκια, όπου τα παιδιά μπαίνανε σε μία σειρά και 

χρονομετρούνταν η ατομική επίδοση του καθενός. Νικητής ήταν εκείνος που σημείωνε 

το καλύτερο χρόνο. Το εν λόγω παιχνίδι χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο 

συμπεριφοράς του νηπίου κατά την ήττα αλλά και για την ικανότητας διατήρηση της 

σειράς.  

Ενώ υπήρξαν και οργανωμένα παιχνίδια ρόλων, που αποτελούσαν παιχνίδια 

κοινής φαντασίωσης, όπως παιχνίδι πολέμου, όπου ο παίκτης αποκτούσε μία μαγική 

δύναμη και πολεμούσε τους αντιπάλους. Όποιος σκοτώνονταν από τον αντίπαλο, 

έχανε. Το παιχνίδι αυτό χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο συμπεριφοράς του νηπίου 

κατά την ήττα.  

Επίσης, χρησιμοποιήθηκε το παιχνίδι ρόλων με πλοκή και το παιχνίδι πλαισίου, 

κατά τα οποία η ερευνήτρια και παιδιά οργανώνουν και παίζουν από κοινού το παιχνίδι, 

η διάρθρωση του οποίου εκδηλώνεται σταδιακά. Παράγονταν ένα γενικό θέμα και στη 

συνέχεια ορίζονταν ορισμένες διαστάσεις του περιεχομένου, προκειμένου να 

οργανωθούν φαντασιακά σκηνικά και τα παιδιά αναλάμβαναν τους διάφορους ρόλους. 

Τα ίδια τα παιδιά εκπέμπαν διάφορα μηνύματα, τα οποία αφορούσαν την ερμηνεία του 

μηνύματος, δηλαδή το πλαίσιο των συμφραζομένων. Επομένως, με τα μηνύματα αυτά 

τα παιδιά που συμμετείχαν κάθε φορά στο παιχνίδι κατανοούσαν το ένα το  άλλο. 

 Ένα τέτοιο παιχνίδι πλαισίου αφορούσε το τάισμα των ζώων της φάρμας. Για 

να είναι πιο οργανωμένο το παιχνίδι πλαισίου γίνονταν χρήση ορισμένων 

αντικειμένων, όπως ένα μπωλάκι όπου έμπαινε η τροφή για τα ζώα και για τροφή 

μερικά φύλλα θάμνου, ενώ να σημειωθεί πως είχε οριοθετηθεί από τα ίδια τα παιδιά η 

φάρμα και που βρίσκονταν η κάθε κατηγορία ζώων (άλογα, κότες, χήνες κλπ.). Το 

παραπάνω παιχνίδι διαμορφώθηκε στην πορεία, ως συνέχεια του παιχνιδιού «Πέτρα, 

Μολύβι, Ψαλίδι, Χαρτί και ότι άλλο θες εσύ!». Όποιος παίχτης κέρδιζε στο παιχνίδι 

«Πέτρα, Μολύβι, Ψαλίδι, Χαρτί και ότι άλλο θες εσύ!» πήγαινε να ταΐσει τα ζώα. Όπως 

γίνεται κατανοητό με αυτό το παιχνίδι ελέγχθηκε η συμπεριφορά του νηπίου κατά την 

ήττα. 

Επίσης, για να ελεγχθεί η κοινωνική δεξιότητα του «Μοιράζομαι τα παιχνίδια 

με τους φίλους μου και αδερφό μου», αυτό έγινε πάλι σε αυθεντικές καταστάσεις 

παιχνιδιού, όπου οι φίλοι του του ζητούσαν να μοιραστεί μαζί τους διάφορα παιχνίδια. 
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Επίσης, για το λόγο αυτό επιστρατεύθηκε και ο αδερφός του, ο οποίος  κλήθηκε από 

την ερευνήτρια να του ζητάει διάφορα παιχνίδια, που είχε στην κατοχή του. 

Επιπροσθέτως, ο έλεγχος της συμπεριφοράς «Είμαι διαλλακτικός στο παιχνίδι-

Δεν κάνω πάντα το δικό μου», διεξήχθη επίσης κατά τη διάρκεια αυθεντικών 

καταστάσεων παιχνιδιού. Και στην περίπτωση που αυτό δεν ήταν εφικτό η ερευνήτρια 

ήταν εκείνη η οποία δημιουργούσε τις κατάλληλες συνθήκες προκειμένου, να 

διαπιστωθεί η ανεκτικότητα και η συμπεριφορά του νηπίου σε κάτι διαφορετικό από 

τη δική του βούληση, όπως μία εξέλιξη του παιχνιδιού αντίθετη με τις επιθυμίες του.  

Αναφορικά με τον έλεγχο της συμπεριφοράς του νηπίου απέναντι στην αδικία, 

όταν αυτή συντελείται είτε από τους γονείς του, είτε από τους δασκάλους του, είτε 

ακόμη από τους φίλους του, αυτός διερευνήθηκε με δύο τρόπους προκειμένου να 

καλυφθούν όλες οι παράμετροι. Ο πρώτος τρόπος ελέγχου ήταν κατόπιν συνεννόησης 

με τους γονείς κατά τη διάρκεια των Μεταελέγχων με τη βοήθεια των τελευταίων, και 

ο δεύτερος τρόπος ελέγχου ήταν μέσα από το παιχνίδι, κατά τη διάρκεια του οποίου η 

ερευνήτρια- εκπαιδευτικός προσπαθούσε να δημιουργήσει καταστάσεις αδικίας, 

προκειμένου να παρατηρηθεί η συμπεριφορά του νηπίου απέναντι σε αυτές. 

Τέλος, για τον έλεγχο της πορείας της συμπεριφοράς «Δεν οικειοποιούμαι 

παιχνίδια, που δεν μου ανήκουν», η ερευνήτρια τοποθετούσε διάφορα παιχνίδο-

σακουλάκια με τους αγαπημένους ήρωες του νηπίου, προκειμένου να το κάνει ακόμη 

πιο δελεαστικό, στο χώρο της έρευνας και διερευνούσε τις αντιδράσεις του παιδιού, 

εάν ήθελε να το πάρει για δικό του στο σπίτι του. Η ερευνήτρια πάντοτε πρότεινε να 

το αφήσουν στη θέση που το ανακάλυπτε το νήπιο, ώστε να το έβρισκε το παιδί που το 

είχε αφήσει ή χάσει. 

Πολλές φορές ερευνήτρια και παιδιά εμπλέκονται από κοινού στο παιχνίδι και 

διεκπεραιώνουν τις διάφορες δράσεις. Σε κάποια από τα παιχνίδια η συμμετοχή της 

ερευνήτριας-εκπαιδευτικού κρίνονταν αναγκαία προκειμένου, η τελευταία να 

διασφαλίσει  τη διατήρηση της προσοχής των παιδιών για μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα και την επιτυχή έκβαση της έρευνας.  (Αυγητίδου, 2001) 

 Βασική επιδίωξη της ερευνήτριας- εκπαιδευτικού ήταν ο σχεδιασμός 

στοχευμένων ευκαιριών για παιχνίδι και κατείχε ρόλο διευκολυντή στα διάφορα 

πλαίσια παιχνιδιού. Τέλος, να σημειωθεί ότι οι οργανωμένες δραστηριότητες που 

αφορούν στο παιχνίδι υποστηρίχθηκαν από μαθησιακούς στόχους, λαμβάνοντας 

υπόψη τις ανάγκες, τα κίνητρα και τα ενδιαφέροντα του συμμετέχοντα (Marilyn Fleer, 

2018).    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

 

3.1 Αποτελέσματα Ερωτήσεων κατανόησης Αρχικής αξιολόγησης 
 

Στο υποκεφάλαιο αυτό παρατίθενται τα αποτελέσματα των ερωτήσεων 

κατανόησης στις οποίες υποβλήθηκε ο συμμετέχοντας κατά το στάδιο της Αρχικής 

αξιολόγησης με τη χρήση Επαυξημένης Πραγματικότητας. Υπενθυμίζεται πως οι 

ερωτήσεις είχαν τη μορφή πολλαπλής επιλογής. 

Μπορεί να χρειάστηκε κάποιες φορές να επαναληφθούν κάποιες απαντήσεις, 

προκειμένου να γίνουν αντιληπτές από τον συμμετέχοντα. Ο αριθμός επαναλήψεων 

και η ορθότητα των απαντήσεων για κάθε ερώτηση των δύο Κοινωνικών Ιστοριών 

παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες.  

 

Ερωτήσεις Κατανόησης Αρχικής Αξιολόγησης  

1η Κοινωνικής Ιστορίας: «Άρτια συμμετοχή σε ομαδικό παιχνίδι»  

 Αριθμός 

Επαναλήψεων  

Σωστή  

Απάντηση 

Λανθασμένη  

Απάντηση 

1η Ερώτηση 2 - √ 

2η Ερώτηση 2 - √ 

 

Όπως φαίνεται και από τους πίνακες ο μαθητής χρειάστηκε να ακούσει και άλλες φορές 

την κάθε ερώτηση με τις αντίστοιχες απαντήσεις, είτε γιατί δεν θυμόνταν την απάντηση 

που έδινε το κάθε παιδί, είτε γιατί δεν μπορούσε να εκφέρει την άποψη του κάθε 

παιδιού, όταν τον ρωτούσε η ερευνήτρια. Συγκεκριμένα, στην ερώτηση της 

ερευνήτριας «Τι είπε αυτό το παιδί;», ο συμμετέχων απαντούσε «Δεν ξέρω». Κατά την 

αρχική αξιολόγηση της 1η Κοινωνικής Ιστορίας, ο συμμετέχων έδωσε λανθασμένες 

απαντήσεις.  

Αναφορικά τώρα με την Αρχική Αξιολόγησης 2ης Κοινωνικής Ιστορίας 

χρειάστηκαν λιγότερες επαναλήψεις σε μία ερώτηση σε σύγκριση με την Αρχική 

Αξιολόγηση 1ης Κοινωνικής Ιστορίας και επιπλέον έδωσε μία σωστή απάντηση, όπως 

διακρίνεται στον ακόλουθο πίνακα. Να σημειωθεί ότι η Αρχική αξιολόγηση της 2ης 
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Κοινωνικής Ιστορίας απέχει χρονολογικά από την Αρχική αξιολόγηση της 1η  

Κοινωνικής Ιστορίας σχεδόν δύο εβδομάδες.  

 

 

 

 

Ερωτήσεις Κατανόησης Αρχικής Αξιολόγησης  

2η Κοινωνικής Ιστορίας: «Διαχείριση θυμού-Αυτοέλεγχος»  

 Αριθμός 

Επαναλήψεων  

Σωστή 

Απάντηση 

Λανθασμένη 

Απάντηση 

1η Ερώτηση 1 √ - 

2η Ερώτηση 2 - √ 

 

 

 

3.2 Αποτελέσματα κατά την Αρχική αξιολόγηση (Baseline) 

Η αξιολόγηση συντελέστηκε με τη χρησιμοποίηση συχνοτήτων των εμφανιζόμενων 

συμπεριφορών στόχων. Η εύρεση δε, της συχνότητας της κάθε επιμέρους 

συμπεριφοράς-στόχου συντελέστηκε με τη διαίρεση του αριθμού των υπό μελέτη 

επιμέρους συμπεριφορών προς το συνολικό αριθμό των ομοειδών συμπεριφορών. 

Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε ως μέτρηση η ποσοστιαία αναλογία, η οποία επιτρέπει 

άμεσες και σαφείς συγκρίσεις για την διεξαγωγή συμπερασμάτων. Εξάλλου, είναι 

κατάλληλη για όταν γίνονται επανειλημμένες παρατηρήσεις, όπου δεν είναι δυνατόν 

να διατηρηθεί σταθερός ο συνολικός χρόνος παρατήρησης.  

Η συχνότητα βρίσκεται από τον παρακάτω τύπο: 

Ποσοστό επιθυμητής/ορθής συμπεριφοράς = (αριθμός ορθών συμπεριφορών/αριθμός 

ορθών και παρεκκλίνουσών συμπεριφορών) x 100 (Αγαλιώτης, 2011). 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο Μέσος Όρος συχνοτήτων, συνοδεία 

με τα ποσοστά εμφάνισης των εμφανιζόμενων επιμέρους συμπεριφορών στόχων, γιατί 

όπως προαναφέρθηκε η ποσοστιαία αναλογία, επιτρέπει άμεσες και σαφείς συγκρίσεις 

για την διεξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Αυτό που μπορεί κάποιος να διαγνώσει  

παρατηρώντας τον είναι τα χαμηλά ποσοστά της εμφάνισης αυτών των επιδιωκόμενων 
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συμπεριφορών κατά την αρχική αξιολόγηση. Η επιμέρους συμπεριφορά «Περιμένω τη 

σειρά μου στο παιχνίδι» εμφανίζεται σε ποσοστό 25%, ομοίως με τις επιμέρους 

συμπεριφορές στόχους «Δεν νευριάζω όταν χάνω σε ένα παιχνίδι» και «Δεν 

οικειοποιούμαι παιχνίδια, που δεν μου ανήκουν». Το ποσοστό αυτό σημαίνει, πως στο 

σύνολο των οχτώ επαναληπτικών δοκιμών, τέσσερις επαναληπτικές φορές σε κάθε μία 

από τις δύο συναντήσεις, το νήπιο εμφάνισε τις παραπάνω επιμέρους συμπεριφορές 

δύο φορές (από μία φορά δηλαδή σε κάθε συνάντηση, όπως παρουσιάζεται στον 

πίνακα). Οι παραπάνω επιμέρους συμπεριφορές παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ποσοστό 

συχνότητας και στη συνέχεια ακολουθεί η επιμέρους συμπεριφορά «Μοιράζομαι τα 

παιχνίδια μου με τους φίλους μου» με ποσοστό 12,5%. Τέλος, η  επιμέρους 

συμπεριφορά «Είμαι διαλλακτικός στο παιχνίδι-Δεν κάνω πάντα το δικό μου» 

απουσιάζει κατά την αρχική αξιολόγηση του νηπίου, αφού το ποσοστό συχνότητας της 

είναι 0%, που σημαίνει ότι στο σύνολο των οχτώ επαναλήψεων, τέσσερις σε κάθε μία 

από τις δύο συναντήσεις το νήπιο δεν παρουσίασε την εν λόγω επιμέρους συμπεριφορά 

στόχο. 

 

 

 

«Άρτια συμμετοχή σε ένα ομαδικό παιχνίδι» 

 “Baseline” 
 

Συμπεριφορές -Στόχοι 
1η 

συνάντηση 

2η 

συνάντηση Σύνολο 
Μ.Ο 

Συχνοτήτων 

Περιμένω τη σειρά μου στο 

παιχνίδι 

1 

25% 

1 

25% 

2 

100% 

2,5 

25% 

Δεν νευριάζω όταν χάνω σε 

ένα παιχνίδι 

 

1 

25% 

1 

25%  

2 

100% 

2,5 

25% 

Μοιράζομαι τα παιχνίδια μου 

με τους φίλους μου 

0 

0% 

1 

25% 

1 

100% 

1,25 

12,5% 

Είμαι διαλλακτικός στο 

παιχνίδι-Δεν κάνω πάντα το 

δικό μου  

0 

0% 

0 

0% 

0 

100% 

0 

0% 

Δεν οικειοποιούμαι παιχνίδια, 

που δεν μου ανήκουν 

 

 

1 

25% 

 

1 

25% 

 

2 

100% 

 

2,5 

25% 

Εικόνα 20: Πίνακας στον οποίο διακρίνονται οι  Μ.Ο. Συχνοτήτων εμφάνισης των επιμέρους συμπεριφορών στόχων 
στην "Άρτια συμμετοχή σε ομαδικό παιχνίδι", κατά τις δύο συναντήσεις της Baseline Αξιολόγησης 
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Ενώ, στον επόμενο πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 

συχνότητας εμφάνισης των επιθυμητών συμπεριφορών-στόχων της αρχικής 

αξιολόγησης που προηγείται της δεύτερης φάσης της Πειραματικής Παρέμβασης, η 

οποία αφορά στη  «Διαχείριση θυμού-Αυτοέλεγχος». Οι επαναληπτικές δοκιμές της 

κάθε επιμέρους συμπεριφοράς στόχου προκειμένου να ελεγχθεί η συχνότητα 

εμφάνισης τους, είναι τρεις σε κάθε συνάντηση. Στο σύνολο λοιπόν προκειμένου να 

διερευνηθεί η συχνότητα εμφάνισης της συμπεριφοράς στόχου «Διαχείριση θυμού-

Αυτοέλεγχος» διενεργήθηκαν εννέα επαναληπτικές δοκιμές σε κάθε συνάντηση. Από 

την ανάγνωση του πίνακα λοιπόν, μπορεί κάποιος εύκολα να αντιληφθεί  πως η 

επιμέρους συμπεριφορά στόχος «Διαχειρίζομαι τον θυμό μου όταν χάνω σε ένα 

παιχνίδι» ισοσταθμεί με την επιμέρους συμπεριφορά στόχο «Διαχειρίζομαι τον θυμό 

μου, όταν μου ζητείται να μοιραστώ τα παιχνίδια μου» με Μέσο Όρο συχνότητας 

εμφάνισης 33,3%. Ενώ, η επιμέρους συμπεριφορά στόχος «Διαχειρίζομαι τον θυμό μου 

όταν νομίζω πως με αδικούν» εμφανίζεται στο νήπιο με μικρότερο Μέσο Όρο της 

τάξεως του 16,6%, εφόσον και στις δύο συναντήσεις της αρχικής αξιολόγησης και στο 

σύνολο των έξι επαναληπτικών δοκιμών, το νήπιο κατάφερε να διαχειριστεί το θυμό 

του όταν νόμισε ότι αδικείται μόνο μία φορά.  

 

 

 

«Διαχείριση θυμού -Αυτοέλεγχος» 

 “Baseline” 

 
Συμπεριφορές-Στόχοι  1η 

συνάντηση 

2η 

συνάντηση 

Σύνολ

ο 

Μ.Ο 

Συχνοτήτων 

Διαχειρίζομαι τον θυμό μου 

όταν χάνω σε ένα παιχνίδι 

 

1 

33% 

1 

33% 

2 

100% 

3,33 

33,3% 

Διαχειρίζομαι τον θυμό μου 

όταν μου ζητείται να 

μοιραστώ τα παιχνίδια μου 

 

1 

33% 

1 

33% 

2 

100% 

3,33 

33,3% 

Διαχειρίζομαι τον θυμό μου 

όταν νομίζω πως με αδικούν 

 

1 

25% 

0 

0% 

1 

100% 

1,66 

16,6% 

Εικόνα 21: Πίνακας στον οποίο διακρίνονται οι Μ.Ο. Συχνοτήτων της εμφάνισης των επιμέρους συμπεριφορών 

στόχων στη "Διαχείριση θυμού- Αυτοέλεγχος", κατά τις δύο συναντήσεις της Baseline Αξιολόγησης 
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3.3 Αποτελέσματα Εκπαιδευτικής Παρέμβασης (Πειραματική 

Εκπαίδευση και Τελική Αξιολόγηση)  

Η Εκπαιδευτική Παρέμβαση συνίσταται από την  Πειραματική Εκπαίδευση και τη 

φάση του Μεταελέγχου, που αποτελεί συνάμα και την τελική αξιολόγηση. Η 

Πειραματική Εκπαίδευση με τη σειρά της, διακρίνεται σε δύο επιμέρους φάσεις: την 

πρώτη Παρέμβαση με προβολή της Κοινωνικής Ιστορίας «Άρτια συμμετοχή σε 

ομαδικό παιχνίδι» υποστηριζόμενη από AR, χωρίς τη συμμετοχή των γονέων, και την 

δεύτερη Παρέμβαση με προβολή της Κοινωνικής Ιστορίας «Διαχείριση θυμού-

Αυτοέλεγχος» υποστηριζόμενη από AR, με τη συμμετοχή των γονέων.  

 Όπως άλλωστε προαναφέρθηκε σε άλλο σημείο της εργασίας, η κάθε φάση της 

Πειραματικής Εκπαίδευσης πραγματώθηκε μέσα από τέσσερις συνεδρίες, με την 

τελευταία συνεδρία να αποτελεί και τη Γενίκευση. Για τον παραπάνω λόγο, η τέταρτη 

κατά σειρά συνεδρία-συνάντηση από κάθε Πειραματική Εκπαίδευση δε 

συμπεριλήφθηκε στους ακόλουθους πίνακες της Πειραματικής Εκπαίδευσης. Η 

Γενίκευση ακολουθεί σε επόμενο Υποκεφάλαιο. 

 Στους παρακάτω λοιπόν πίνακες παρουσιάζονται  τα αποτελέσματα των Μέσων 

Όρων της συχνότητας της εμφάνισης των επιμέρους συμπεριφορών στόχων και στις 

δύο φάσεις της Εκπαιδευτικής Παρέμβασης, έτσι όπως προέκυψαν από τον 

Μεταέλεγχο-Τελική αξιολόγηση που ακολουθούσε μετά από κάθε συνεδρία-

συνάντηση. Ας ξεκινήσουμε όμως την ανάλυση για κάθε πίνακα ξεχωριστά. Στον 

πρώτο πίνακα εμφανίζονται οι Μέσοι Όροι των Συχνοτήτων  των εμφανιζόμενων 

συμπεριφορών στόχων για την πρώτη Παρέμβαση και την Κοινωνική Ιστορία «Άρτια 

συμμετοχή σε ομαδικό παιχνίδι», κατά την οποία δε συμμετείχαν οι γονείς.   

Αυτό που μπορεί να διαπιστώσει εύκολα κάποιος από τον εν λόγω πίνακα, είναι 

οι σαφώς βελτιωμένοι Μέσοι Όροι της εμφάνισης των επιμέρους συμπεριφορών 

στόχων εκτός από την επιμέρους συμπεριφορά «Είμαι διαλλακτικός στο παιχνίδι-Δεν 

κάνω πάντα το δικό μου», της οποίας ο Μέσος Όρος συχνότητας είναι μόλις 16,6%. 

Το παραπάνω ποσοστό υποδηλώνει πως από το σύνολο των εννέα επαναληπτικών 

δοκιμών, οι οποίες έγιναν κατά τη διάρκεια των τριών συνεδριών-συναντήσεων, ο 

συμμετέχων εμφάνισε την εν λόγω συμπεριφορά στόχο μόνο δύο φορές, όπως 

παρουσιάζεται και στον πίνακα.  

Οι υπόλοιπες όμως επιμέρους συμπεριφορές στόχοι εμφανίζονται σε 

μεγαλύτερο ποσοστό. Πιο συγκεκριμένα ο Μέσος Όρος της συχνότητας εμφάνισης των 
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επιμέρους συμπεριφορών «Περιμένω τη σειρά μου στο παιχνίδι» και «Δεν νευριάζω 

όταν χάνω σε ένα παιχνίδι» είναι 58,3%, ο οποίος εμφανίζεται λίγο πάνω από το 

διπλάσιο αυξημένος σε σχέση με την αρχική αξιολόγηση, κατά την οποία ο  Μέσος 

Όρος ήταν 25%. Ενώ, οι επιμέρους συμπεριφορές στόχοι «Μοιράζομαι τα παιχνίδια 

μου με τους φίλους μου» και «Δεν οικειοποιούμαι παιχνίδια, που δεν μου ανήκουν» 

εμφανίζονται με πιο βελτιωμένη συχνότητα με 75% και 83,3% σε σχέση με  την αρχική 

αξιολόγηση που ήταν 12,5 και 25%, αντίστοιχα.  Η ποσοστιαία αύξηση συγκριτικά με 

την αρχική αξιολόγηση είναι της τάξεως 62,5% και 58,3% αντιστοίχως. 

 

 

1η φάση Εκπαιδευτικής Παρέμβασης 

Παρέμβαση «Άρτια συμμετοχή σε ομαδικό παιχνίδι» 
 

Συμπεριφορές-Στόχοι 
1η 

συνεδρία 

2η 

συνεδρία 

3η 

συνεδρία 
Σύνολο 

Μ.Ο 

Συχνοτήτων 

Περιμένω τη σειρά μου 

στο παιχνίδι 

1 

25% 

3 

(75%) 

3 

(75%) 

7 

(100%) 

5,83 

(58,3%) 

Δεν νευριάζω όταν χάνω 

σε ένα παιχνίδι 

 

2 

(50%) 

3 

(75%) 

2 

(50%) 

7 

(100%) 

5,83 

(58,3%) 

Μοιράζομαι τα παιχνίδια 

μου με τους φίλους μου 

2 

(50%) 

3 

(75%) 

4 

(100%) 

9 

(100%) 

 

7,5 

(75%) 

 

Είμαι διαλλακτικός στο 

παιχνίδι-Δεν κάνω πάντα 

το δικό μου 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

2 

(50%) 

2 

(100%) 

1,66 

(16,6%) 

Δεν οικειοποιούμαι 

παιχνίδια, που δεν μου 

ανήκουν 

 

3 

(75%) 

3 

(75%) 

4 

(100%) 

10 

(100%) 

8,33 

(83,3%) 

Εικόνα 22: Πίνακας στον οποίο διακρίνονται οι Μ. Ο. Συχνοτήτων της εμφάνισης των επιμέρους συμπεριφορών 
στόχων στην "Άρτια συμμετοχή σε ομαδικό παιχνίδι", κατά την 1η φάση της Εκπαιδευτικής Παρέμβασης 

 

 

Στη συνέχεια ακολουθεί η διαγραμματική απεικόνιση της πορείας της πρώτης 

Παρέμβασης «Άρτια συμμετοχή σε ομαδικό παιχνίδι», που αποτελεί και την πρώτη 

φάση της Εκπαιδευτικής Παρέμβασης. Στο διάγραμμα παρουσιάζεται ο αριθμός των  
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εμφανιζόμενων συμπεριφορών στόχων κατά τον Μεταέλεγχο (Τελική αξιολόγηση) 

που διεξάγεται μετά από κάθε συνεδρία.  

 

 
Εικόνα 23:Σχεδιάγραμμα με την παρουσίαση του αριθμού των εμφανιζόμενων επιμέρους συμπεριφορών στόχων στην 
"Άρτια συμμετοχή σε ομαδικό παιχνίδι" σε κάθε συνεδρία της 1ης φάσης Εκπαιδευτικής Παρέμβασης 

 

 

 

Στο δεύτερο τώρα πίνακα που ακολουθεί, αυτά που μπορεί να διαφανούν αναφορικά 

με την υιοθέτηση των επιμέρους συμπεριφορών στόχων από το νήπιο είναι τα 

ακόλουθα. Από το Μέσο Όρο συχνότητας της εμφάνισης των επιμέρους συμπεριφορών 

στόχων, μπορεί να ειπωθεί με περισσή ασφάλεια πως όλες οι επιμέρους συμπεριφορές 

στόχοι εμφανίζουν πολύ υψηλά επίπεδα εμφάνισης. Συγκεκριμένα, η επιμέρους 

συμπεριφορά «Διαχειρίζομαι τον θυμό μου όταν χάνω σε ένα παιχνίδι» εμφανίζεται με 

Μέσο Όρο συχνότητας 88,8%, η επιμέρους συμπεριφορά «Διαχειρίζομαι τον θυμό μου 

όταν μου ζητείται να μοιραστώ τα παιχνίδια μου» με Μέσο Όρο συχνότητας 100% και 

η επιμέρους συμπεριφορά «Διαχειρίζομαι τον θυμό μου όταν νομίζω πως με αδικούν» 

με 77,7%. 
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Συνεδρίες

Άρτια συμμετοχή σε ομαδικό παιχνίδι
1η φάση Εκπαιδευτικής Παρέμβασης

Περιμένω τη σειρά μου στο παιχνίδι

Δεν νευριάζω όταν χάνω σε ένα παιχνίδι

Μοιράζομαι τα παιχνίδια μου με τους φίλους μου

Είμαι διαλλακτικός στο παιχνίδι-Δεν κάνω πάντα το δικό μου 

Δεν οικειοποιούμαι παιχνίδια, που δεν μου ανήκουν
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2η φάση Εκπαιδευτικής Παρέμβασης  

Παρέμβαση «Διαχείριση θυμού -Αυτοέλεγχος» 

 
 

Συμπεριφορές-

Στόχοι 

1η 

συνεδρία 

2η 

συνεδρία 

3η  

συνεδρία 
Σύνολο 

Μ.Ο 

Συχνοτήτων 

Διαχειρίζομαι τον 

θυμό μου όταν χάνω 

σε ένα παιχνίδι 

 

2 

(66,6%) 

3 

(100%) 

3 

(100%) 

8 

(100%) 

8,88 

(88,8%) 

Διαχειρίζομαι τον 

θυμό μου όταν μου 

ζητείται να 

μοιραστώ τα 

παιχνίδια μου 

 

3 

(100%) 

3 

(100%) 

3 

(100%) 

9 

(100%) 

10 

(100%) 

Διαχειρίζομαι τον 

θυμό μου όταν 

νομίζω πως με 

αδικούν 

 

2 

(66,6%) 

3 

(100%) 

2 

(66,6%%) 

7 

(100%) 

7,77 

(77,7%) 

Εικόνα 24:Πίνακας στον οποίο διακρίνονται οι Μ.Ο. Συχνοτήτων εμφάνισης των επιμέρους συμπεριφορών στόχων 
στη "Διαχείριση Θυμού-Αυτοέλεγχος", κατά τη δεύτερη φάση της Εκπαιδευτικής Παρέμβασης 

 

 

Στη συνέχεια ακολουθεί και διαγραμματικά η πορεία της δεύτερης φάσης της 

Εκπαιδευτικής Παρέμβασης “Διαχείριση θυμού-Αυτοέλεγχος”, έτσι όπως εμφανίζεται 

ο αριθμός των  εμφανιζόμενων επιμέρους συμπεριφορών στόχων στον Μεταέλεγχο 

(Τελική αξιολόγηση)  που διεξάγεται μετά από κάθε συνεδρία.  

 



85 

 

 
Εικόνα 25: Σχεδιάγραμμα στο οποίο παρουσιάζεται ο αριθμός των εμφανιζόμενων επιμέρους συμπεριφορών στόχων 
στη "Διαχείριση θυμού- Αυτοέλεγχος", σε κάθε συνεδρία της 2ης φάσης Εκπαιδευτικής Παρέμβασης 

 

 

 

3.4 Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων Εκπαιδευτικής Παρέμβασης με 

τη χρήση Σ.Μ.Δ. 

Στο εν λόγω Υποκεφάλαιο χρησιμοποιείται το Σκορ Μαθησιακού Δυναμικού (Σ.Μ.Δ) 

για την αξιολόγηση της εμφάνισης των επιμέρους συμπεριφορών στόχων, όπως αυτή 

διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια της Εκπαιδευτικής Παρέμβασης (Πειραματική 

Εκπαίδευση και Μεταέλεγχος), προκειμένου να γίνει ακόμη πιο αντιληπτό και με 

εμπεριστατωμένο τρόπο ποιες συμπεριφορές ήταν εκείνες, οι οποίες βελτιώθηκαν με 

υψηλό ποσοστό, ποιες με μεσαίο και ποιες με χαμηλό. Ακολουθεί ο πίνακας με την 1η 

Πειραματική Εκπαίδευση «Άρτια συμμετοχή σε ομαδικό παιχνίδι», που συνιστά και 

την πρώτη φάση της Εκπαιδευτικής Παρέμβασης, κατά την οποία δεν συμμετέχουν οι 

γονείς. 

Οι επιμέρους συμπεριφορές στόχοι «Μοιράζομαι τα παιχνίδια μου με τους 

φίλους μου» και «Δεν οικειοποιούμαι παιχνίδια, που δεν μου ανήκουν» εμφανίζουν 

υψηλό Σ.Μ.Δ. 1,15 και 1,18 αντίστοιχα ενώ, οι επιμέρους συμπεριφορές «Περιμένω τη 

σειρά μου στο παιχνίδι» και «Δεν νευριάζω όταν χάνω σε ένα παιχνίδι» εμφανίζουν 

μέσο Σ.Μ.Δ. 0,76. Τέλος, η επιμέρους συμπεριφορά  «Είμαι διαλλακτικός στο παιχνίδι-

Δεν κάνω πάντα το δικό μου» παρουσιάζει χαμηλό Σ.Μ.Δ. 0,28. 
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Συναντήσεις-Συνεδρίες 2ης φάσης Πειραματικής Εκπαίδευσης

Διαχείριση θυμού-Αυτοέλεγχος
2η φάση Εκπαιδευτικής Παρέμβασης

Διαχειρίζομαι τον θυμό μου όταν χάνω σε ένα παιχνίδι

Διαχειρίζομαι τον θυμό μου όταν μου ζητείται να μοιραστώ τα παιχνίδια μου

Διαχειρίζομαι τον θυμό μου όταν νομίζω πως με αδικούν
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Παρέμβαση για «Άρτια συμμετοχή σε ομαδικό παιχνίδι» 

1η φάση Εκπαιδευτικής Παρέμβασης 

 Αρχική 

Αξιολόγηση 

Μ.Ο. Συχνότητας 

εμφάνισης 

συμπεριφοράς-

στόχου 

Τελική 

Αξιολόγηση 

Μ.Ο. Συχνότητας 

εμφάνισης 

συμπεριφοράς-

στόχου 

Σ.Μ.Δ. 

Χαρακτη-

ρισμός 

Σ.Μ.Δ. 

Περιμένω τη 

σειρά μου στο 

παιχνίδι 

 

2,5 

 

5,83 

 

0,76 

 

Μέσο  

Σ.Μ.Δ. 

Δεν νευριάζω 

όταν χάνω σε 

ένα παιχνίδι 

 

2,5 5,83 0,76 
Μέσο 

Σ.Μ.Δ. 

Μοιράζομαι τα 

παιχνίδια μου 

με τους φίλους 

μου 

 

1,25 

 

7,5 

 

1,15 

 

Υψηλό  

Σ.Μ.Δ. 

Είμαι 

διαλλακτικός 

στο παιχνίδι-

Δεν κάνω πάντα 

το δικό μου 

0 1,66 0,28 
Χαμηλό 

Σ.Μ.Δ. 

Δεν 

οικειοποιούμαι 

παιχνίδια, που 

δεν μου 

ανήκουν 

2,5 8,33 1,18 
  Υψηλό 

Σ.Μ.Δ. 

Εικόνα 26: Πίνακας στον οποίο διακρίνονται οι Μ.Ο. Συχνοτήτων εμφάνισης των επιμέρους συμπεριφορών στόχων 
κατά την Αρχική και Τελική Αξιολόγηση, της Παρέμβασης 'Άρτια συμμετοχή σε ομαδικό παιχνίδι", από τους οποίους 
προκύπτει και το Σκορ Μαθησιακού Δυναμικού 

Αυτό που θα μπορούσε λοιπόν να ειπωθεί σχετικά με την πρώτη Παρέμβαση 

και τις επιμέρους συμπεριφορές στόχους, οι οποίες συστήνουν την  «Άρτια συμμετοχή 

σε ομαδικό παιχνίδι», είναι ότι παρατηρήθηκε μία βελτίωση σε όλες επιμέρους 

συμπεριφορές στόχους. Οι επιμέρους συμπεριφορές στόχοι «Περιμένω τη σειρά μου 

στο παιχνίδι» και «Δεν νευριάζω όταν χάνω σε ένα παιχνίδι» παρουσιάζουν μέσο Σκορ 

Μαθησιακού Δυναμικού, που σημαίνει πως οι εκπαιδευτικές εφαρμογές και τα 

εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν βοήθησαν σε ένα ικανοποιητικό βαθμό για τη 

βελτίωση των εν λόγω κοινωνικών δεξιοτήτων.  Οι επιμέρους συμπεριφορές στόχοι 

«Μοιράζομαι τα παιχνίδια μου με τους φίλους μου» και «Δεν οικειοποιούμαι παιχνίδια, 

που δεν μου ανήκουν» παρουσιάζουν υψηλό Σκορ Μαθησιακού Δυναμικού, που 

υποδηλώνει πως οι εν λόγω  κοινωνικές δεξιότητες βελτιώθηκαν πολύ, γεγονός που 
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υποδηλώνει πως οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν κατάλληλες ως 

προς τις ανάγκες του συμμετέχοντα. Ενώ, η επιμέρους συμπεριφορά στόχος «Είμαι 

διαλλακτικός στο παιχνίδι-Δεν κάνω πάντα το δικό μου παρουσιάζει χαμηλό Σκορ 

Μαθησιακού Δυναμικού, που υποδηλώνει χαμηλή βελτίωση της επιμέρους 

συμπεριφοράς στόχου, είτε επειδή το νήπιο ακόμη δεν είναι έτοιμο να αναπτύξει αυτήν 

την δεξιότητα, είτε οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν δεν ήταν 

κατάλληλες. 

Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τα αποτελέσματα της Τελικής αξιολόγησης 

(Μεταελέγχου) της 2η Πειραματικής Εκπαίδευσης «Διαχείριση θυμού-Αυτοέλεγχος», 

η οποία αποτελεί και τη δεύτερη φάση της Εκπαιδευτικής Παρέμβασης, στην οποία 

συμμετέχουν και οι γονείς.  

 

Παρέμβαση για «Διαχείριση θυμού-Αυτοέλεγχος» 

 2η φάση Εκπαιδευτικής Παρέμβασης 
 Αρχική 

Αξιολόγηση 

Μ.Ο. Συχνότητας 

εμφάνισης 

συμπεριφοράς-

στόχου 

Τελική 

Αξιολόγηση 

Μ.Ο. Συχνότητας 

εμφάνισης 

συμπεριφοράς-

στόχου 

Σ.Μ.Δ. 
Χαρακτηρισμός 

Σ.Μ.Δ. 

Διαχειρίζομαι 

τον θυμό μου 

όταν χάνω σε 

ένα παιχνίδι 

 

 

 

3,33 

 

 

8,88 

 

 

1,60 

 

Υψηλό 

Σ.Μ.Δ. 

Διαχειρίζομαι 

τον θυμό μου 

όταν μου 

ζητείται να 

μοιραστώ τα 

παιχνίδια μου 

 

 

 

3,33 

 

 

10 

 

 

1,85 

 

 

Υψηλό  

Σ.Μ.Δ. 

Διαχειρίζομαι 

τον θυμό μου 

όταν νομίζω 

πως με 

αδικούν 

 

 

 

1,66 

 

 

7,77 

 

 

1,54 

 

 

Υψηλό 

Σ.Μ.Δ. 

Εικόνα 27: Πίνακας στον οποίο διακρίνονται οι Μ.Ο. Συχνοτήτων εμφάνισης των επιμέρους συμπεριφορών στόχων 
κατά την Αρχική και Τελική Αξιολόγηση της Παρέμβασης "Διαχείριση θυμού- Αυτοέλεγχος", από τους οποίους 
προκύπτει και το Σκορ Μαθησιακού Δυναμικού 
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Αναφορικά τώρα με την δεύτερη Παρέμβαση και τις επιμέρους συμπεριφορές 

στόχους που συστήνουν τη «Διαχείριση θυμού- Αυτοέλεγχος» παρατηρήθηκε μία 

σημαντική βελτίωση και στις τρεις επιμέρους συμπεριφορές στόχους «Διαχειρίζομαι 

τον θυμό μου όταν χάνω σε ένα παιχνίδι», «Διαχειρίζομαι τον θυμό μου όταν μου 

ζητείται να μοιραστώ τα παιχνίδια μου» και «Διαχειρίζομαι τον θυμό μου όταν νομίζω 

πως με αδικούν» με το Σκορ Μαθησιακού Δυναμικού, για την κάθε μία από τις 

επιμέρους συμπεριφορές στόχους, να είναι 1,60, 1,85 και 1,54 αντίστοιχα. 

Το Σκορ Μαθησιακού Δυναμικού εμφανίζεται για όλες τις επιμέρους 

συμπεριφορές στόχους να είναι πάνω από τη μονάδα, γεγονός που το καθιστά ως υψηλό 

Σ.Μ.Δ. Το γεγονός αυτό  υποδηλώνει, πως οι εκπαιδευτικές μέθοδοι και η υποστήριξη, 

οι οποίες παρασχέθηκαν, ήταν κατάλληλες για να αναπτύξει ο συμμετέχοντας τις 

συμπεριφορές στόχους. Κρίνεται αναγκαίο να επισημανθεί στο σημείο αυτό, πως στην 

εν λόγω Παρέμβαση συμμετείχαν και οι γονείς, μία παράμετρος που απουσίασε από 

την πρώτη Παρέμβαση στην οποία, όπως προαναφέρθηκε το Σκορ Μαθησιακού 

Δυναμικού για τις επιμέρους συμπεριφορές στόχους κυμάνθηκε από χαμηλό μέχρι και 

υψηλό.  

Στο σημείο αυτό παρατίθενται ο τύπος του Σ.Μ.Δ., τα αριθμητικά όρια των 

κατηγοριών του  Σκορ Μαθησιακού Δυναμικού καθώς και το τι αυτά υποδηλώνουν: 

 

 

 

Σκορ μαθησιακού Δυναμικού= 2(Σκορ Τελικού Ελέγχου)- (Σκορ Αρχικού Ελέγχου)  

                                                                 Συνολικό Μέγιστο Δυνατό Σκορ 

 

 

 

➢ Όταν το Σ.Μ.Δ. είναι πάνω από την τιμή της μονάδας (1), τότε το μαθησιακό 

δυναμικό ορίζεται ως υψηλό. 

➢ Όταν το Σ.Μ.Δ. είναι μεταξύ των τιμών 0,70 και 0,99, τότε το μαθησιακό 

δυναμικό ορίζεται ως μέσο. 

➢ Όταν το Σ.Μ.Δ. είναι κάτω από την τιμή 0,69, τότε το μαθησιακό δυναμικό 

ορίζεται ως χαμηλό. 

 

Το χαμηλό μαθησιακό δυναμικό υποδηλώνει περιορισμένη δυνατότητα του 

μαθητή να αξιοποιήσει τις μεθόδους που εφαρμόστηκαν, τη βοήθεια και τα υλικά που 

του παραχωρήθηκαν. Αυτό μπορεί να συνέβη είτε αφενός επειδή όλες οι διδακτικές 



89 

 

επιλογές ήταν προσανατολισμένες σε δεξιότητες που δεν ήταν ακόμη ώριμες στο παιδί 

ούτως ώστε να περάσουν στο στάδιο της πραγματικής ανάπτυξης, είτε αφετέρου οι 

διδακτικές επιλογές δεν υποστήριξαν την προσπάθεια δόμησης των δεξιοτήτων με 

τρόπο συμβατό ως προς τις ανάγκες του μαθητή (Αγαλιώτης, 2011).  
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3.5 Αποτελέσματα Ερωτήσεων Κατανόησης Τελικής Αξιολόγησης  

Στην τελευταία συνεδρία της κάθε Παρέμβασης, χρησιμοποιούνται και οι Ερωτήσεις 

Κατανόησης στα πλαίσια της Τελικής αξιολόγησης, ώστε να διερευνηθούν οι τελικές 

απαντήσεις του συμμετέχοντα και να συνεκτιμηθούν και αυτές. Στους ακόλουθους 

πίνακες παρουσιάζονται οι επαναλήψεις που χρειάστηκαν για να απαντηθεί η κάθε 

ερώτηση από τον συμμετέχοντα αλλά και οι ορθές και λανθασμένες απαντήσεις που 

έδωσε ο τελευταίος. 

 

 

Ερωτήσεις Κατανόησης Τελικής Αξιολόγησης  

1η Κοινωνικής Ιστορίας: «Άρτια συμμετοχή σε ομαδικό παιχνίδι»  

 Αριθμός 

Επαναλήψεων  

Σωστή 

Απάντηση 

Λανθασμένη 

Απάντηση 

1η Ερώτηση 2 - √ 

2η Ερώτηση 1 √ - 

 

Όπως φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα ο μαθητής χρειάστηκε να ακούσει και 

δεύτερη φορά την 1η ερώτηση, που αφορά την 1η κοινωνική Ιστορία και αναφέρεται 

στο τι έχει σημασία σε ένα παιχνίδι. Ο μαθητής  εμφανίζονταν να αμφιταλαντεύεται 

μεταξύ δύο απαντήσεων, αυτή που έλεγε ότι «Σημασία έχει να είμαι εγώ ο νικητής» 

και στην απάντηση «Σημασία έχει να χαίρομαι το παιχνίδι με τους φίλους μου». Ως 

τελική απάντηση έδωσε την πρώτη, οπότε θεωρήθηκε  ότι έδωσε λανθασμένη 

απάντηση. Η δεύτερη ερώτηση απαντήθηκε σωστά. 

Αναφορικά τώρα με την Τελική Αξιολόγηση των Ερωτήσεων Κατανόησης της 

2ης Κοινωνικής Ιστορίας, όπως φαίνεται και από τον ακόλουθο πίνακα, δεν χρειάστηκε 

να προβληθούν οι ερωτοαπαντήσεις πάνω από μία φορά. Όσον αφορά τώρα την 

ορθότητα των απαντήσεων, το νήπιο απάντησε σωστά και στις δύο ερωτήσεις. 

Υπενθυμίζεται ότι, η Τελική Αξιολόγηση μεταξύ των δύο Κοινωνικών Ιστοριών απέχει 

χρονολογικά σχεδόν δύο εβδομάδες.  
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Ερωτήσεις Κατανόησης Τελικής Αξιολόγησης  

2η Κοινωνικής Ιστορίας: «Διαχείριση θυμού-Αυτοέλεγχος»  

 Αριθμός 

Επαναλήψεων  

Σωστή 

Απάντηση 

Λανθασμένη 

Απάντηση 

1η Ερώτηση 1 √ - 

2η Ερώτηση 1 √ - 
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3.6 Αποτελέσματα της φάσης «Γενίκευση» 

Σε αυτό το Υποκεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της φάσης της Γενίκευσης, 

που αφορά σε μία τελική συνεδρία κατά την οποία ελέγχεται η γενίκευση των 

επιμέρους συμπεριφορών που είχε εμφανίσει ο συμμετέχων κατά τη διάρκεια της 

Εκπαιδευτικής Παρέμβασης. Το καίριο ερώτημα εδώ είναι εάν ο συμμετέχων κατάφερε 

να γενικεύσει τον καλό Μέσο Όρο Συχνότητας εμφάνισης των επιμέρους 

συμπεριφορών, τον οποίο είχε επιδείξει κατά τη διάρκεια της Εκπαιδευτικής 

Παρέμβασης. Διενεργήθηκαν δύο συνεδρίες της Γενίκευσης, μία για κάθε φάση της 

Εκπαιδευτικής Παρέμβασης. 

 Από την πρώτη φάση της Εκπαιδευτικής Παρέμβασης  με την Κοινωνική 

Ιστορία «Άρτια συμμετοχή σε ένα ομαδικό παιχνίδι», στην οποία δεν υπήρξε 

συμμετοχή των γονέων, τα αποτελέσματα των εμφανιζόμενων επιμέρους 

συμπεριφορών στόχων παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα. Για το λόγο του ότι δεν 

υπήρχαν δύο συνεδρίες στην κάθε φάση δεν εμφανίζεται ο Μέσος Όρος Συχνότητας 

εμφάνισης των επιμέρους συμπεριφορών.  

Αυτό που μπορεί να διαπιστώσει κανείς από τον πίνακα αποτελεσμάτων της 

φάσης της Γενίκευσης, είναι ότι στο σύνολο τους οι επιμέρους συμπεριφορές στόχοι 

που εμφάνισε ο συμμετέχων στην έρευνα γενικεύθηκαν είτε στο ίδιο βαθμό με το Μέσο 

Όρο της Εκπαιδευτικής Παρέμβασης είτε βελτιώθηκαν σε ακόμη καλύτερο επίπεδο. 

Βέβαια, πρέπει να επισημανθεί σε αυτό το σημείο πως η καταγραφή των δεδομένων 

από τη φάση της Γενίκευσης ήταν αποτέλεσμα διενέργειας μόνο μίας συνεδρίας. 

Ενδεχομένως, αν υπήρχε και δεύτερη τότε να διαμορφώνονταν ένα διαφορετικό 

ποσοστό εμφάνισης των επιμέρους συμπεριφορών στόχων. Ωστόσο όμως, δεν παύει 

να επιδεικνύει ταυτόχρονα και μία υπάρχουσα τάση.  

Πιο αναλυτικά, αναφορικά με τις επιμέρους συμπεριφορές στόχοι «Περιμένω 

τη σειρά μου στο παιχνίδι» και «Δεν νευριάζω όταν χάνω σε ένα παιχνίδι» αυξήθηκε 

το ποσοστό εμφάνισής τους από 58,3% στο 100%. Ενώ, όσον αφορά στην επιμέρους 

συμπεριφορά στόχο «Μοιράζομαι τα παιχνίδια μου με τους φίλους μου» διατηρήθηκε 

το ποσοστό εμφάνισής της σε 75%. Επίσης, σχετικά με  την επιμέρους συμπεριφορά 

στόχο «Είμαι διαλλακτικός στο παιχνίδι-Δεν κάνω πάντα το δικό μου» στη φάση της 

Γενίκευσης αυξήθηκε το ποσοστό της εμφάνισής της από 16,6% σε 50%. Το νήπιο εν 

προκειμένω εμφάνισε την εν λόγω συμπεριφορά στόχο δύο φορές από τις συνολικά 

τέσσερις επαναλήψεις. Τέλος, η επιμέρους συμπεριφορά «Δεν οικειοποιούμαι 
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παιχνίδια, που δεν μου ανήκουν» 83,3% σε 75% εμφανίζεται μειωμένη κατά 8,8 

ποσοστιαίες μονάδες αφού το ποσοστό εμφάνισής της μεταβλήθηκε από 83,3% σε 

75%.  

 

Φάση Γενίκευσης  

 «Άρτια συμμετοχή σε ομαδικό παιχνίδι» 
 

Συμπεριφορές-Στόχοι 
Συνεδρία 

Γενίκευσης 

Περιμένω τη σειρά μου στο παιχνίδι 
4 

100% 

Δεν νευριάζω όταν χάνω σε ένα παιχνίδι 

 

4 

(100%) 

Μοιράζομαι τα παιχνίδια μου με τους φίλους μου 

 

3 

(75%) 

Είμαι διαλλακτικός στο παιχνίδι-Δεν κάνω 

πάντα το δικό μου 

 

2 

(50%) 

Δεν οικειοποιούμαι παιχνίδια, που δεν μου 

ανήκουν 

 

3 

(75%) 

Εικόνα 28: Πίνακας στον οποίο διακρίνεται ο αριθμός των εμφανιζόμενων επιμέρους συμπεριφορών στόχων στην 
"Άρτια συμμετοχή σε ομαδικό παιχνίδι", κατά τη φάση της Γενίκευσης 

Από την δεύτερη τώρα φάση της Εκπαιδευτικής Παρέμβασης, η οποία αφορά 

στην Κοινωνική Ιστορία «Διαχείριση θυμού-Αυτοέλεγχος», στην οποία υπήρξε και  η 

εμπλοκή των γονέων, τα αποτελέσματα των επιμέρους συμπεριφορών στόχων τις 

οποίες εμφάνισε το νήπιο παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. Όπως άλλωστε 

προαναφέρθηκε εξαιτίας της διεξαγωγής μίας μόνο συνεδρίας στην εν λόγω φάση δεν 

εμφανίζεται Μέσος Όρος Συχνότητας εμφάνισης των επιμέρους συμπεριφορών 

στόχων. 
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Φάση Γενίκευσης  

«Διαχείριση θυμού -Αυτοέλεγχος» 
 

Συμπεριφορές-Στόχοι 
Συνεδρία 

Γενίκευσης 

Διαχειρίζομαι τον θυμό μου όταν χάνω σε ένα παιχνίδι 

 

3 

(100%) 

Διαχειρίζομαι τον θυμό μου όταν μου ζητείται να 

μοιραστώ τα παιχνίδια μου 

 

3 

(100%) 

Διαχειρίζομαι τον θυμό μου όταν νομίζω πως με 

αδικούν 

 

2 

(66,6%) 

Εικόνα 29: Πίνακας στον οποίο διακρίνεται ο αριθμός των εμφανιζόμενων επιμέρους συμπεριφορών στόχων στην 
Παρέμβαση 'Διαχείριση θυμού- Αυτοέλεγχος', κατά τη φάση της Γενίκευσης 

 

Όπως διακρίνεται λοιπόν από τον παραπάνω πίνακα ο συμμετέχων στην έρευνα 

κατάφερε να γενικεύσει σε αρκετά καλό βαθμό τις επιμέρους συμπεριφορές στόχους 

που είχε εμφανίσει στην φάση της Πειραματικής Εκπαίδευσης «Διαχείριση θυμού-

Αυτοέλεγχος» κατά την οποία υπήρχε γονεϊκή εμπλοκή, σε σύγκριση με τη φάση της 

Γενίκευσης, η οποία αφορούσε στην «Άρτια συμμετοχή σε ομαδικό παιχνίδι» στην 

οποία δεν συμμετείχαν οι γονείς. Πιο αναλυτικά διαπιστώνεται, πως η επιμέρους 

εμφανιζόμενη συμπεριφορά στόχος «Διαχειρίζομαι τον θυμό μου όταν χάνω σε ένα 

παιχνίδι» παρουσιάζεται με αύξηση του ποσοστού εμφάνισής της, από 88,8% που ήταν 

στη φάση της Εκπαιδευτικής Παρέμβασης μεταβλήθηκε σε 100% στη φάση της 

Γενίκευσης. Επιπλέον, η επιμέρους συμπεριφορά στόχος «Διαχειρίζομαι τον θυμό μου 

όταν μου ζητείται να μοιραστώ τα παιχνίδια μου» διατηρήθηκε στη φάση της 

Γενίκευσης στο ίδιο ποσοστό όπως και στη φάση της Εκπαιδευτικής Παρέμβασης με 

ποσοστό 100%. Τέλος, η  επιμέρους συμπεριφορά στόχος «Διαχειρίζομαι τον θυμό μου 

όταν νομίζω πως με αδικούν», επίσης διατηρήθηκε στην φάση της Γενίκευσης σε ένα 

πολύ καλό ποσοστό της τάξεως του 66,6%. Να σημειωθεί ότι στη φάση της  

Εκπαιδευτικής Παρέμβασης το ποσοστό εμφάνισής της ήταν 77,7%. 

Στη συνέχεια ακολουθούν σχεδιαγράμματα με τη γραφική απεικόνιση της 

πορείας των αποτελεσμάτων εμφάνισης των συμπεριφορών στόχων από το νήπιο κατά 

τη διάρκεια των σταδίων της Αρχικής αξιολόγησης “Baseline”, της Εκπαιδευτικής 
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Παρέμβασης αλλά και της φάσης Γενίκευσης και στις δύο φάσεις της Πειραματικής 

Εκπαίδευσης. 

 
Εικόνα 30: Σχεδιάγραμμα παρουσίασης του αριθμού των εμφανιζόμενων επιμέρους συμπεριφορών στόχων στην 
“Άρτια συμμετοχή σε ομαδικό παιχνίδι” σε όλα τα στάδια της Πειραματικής Παρέμβασης 

 

 

 

Εικόνα 31: Σχεδιάγραμμα παρουσίασης του αριθμού των εμφανιζόμενων επιμέρους συμπεριφορών στόχων στη 
"Διαχείριση θυμού-Αυτοέλεγχος", σε όλα τα στάδια της Πειραματικής Παρέμβασης  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
Συζήτηση – Συμπεράσματα – Προτάσεις 

Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα της έρευνας και την ανάλυση τους με τη 

χρήση του Μέσου Όρου Συχνότητας της εμφάνισης των επιμέρους συμπεριφορών 

μπορεί κάποιος να ισχυριστεί πως η συνολική Παρέμβαση με βάση τις Κοινωνικές 

Ιστορίες υποστηριζόμενες από Επαυξημένη Πραγματικότητα (AR) παρουσίασε θετικό 

αντίκτυπο στη συμπεριφορά του νηπίου. Τόσο η πρώτη όσο και η δεύτερη Πειραματική 

Εκπαίδευση κατάφεραν να βελτιώσουν τις κοινωνικές δεξιότητες του νηπίου, με 

κάποιες από τις επιμέρους συμπεριφορές στόχους να βελτιώνονται ελαφρώς σε 

αντιδιαστολή με κάποιες άλλες, οι οποίες σημείωσαν πολύ μεγαλύτερη βελτίωση. 

Τα αποτελέσματα λοιπόν της εν λόγω έρευνας είναι σύμφωνες με 

προϋπάρχουσες  μελέτες που έδειξαν ότι υπάρχουν βελτιώσεις σε όρους απόδοσης των 

παιδιών μετά τη χρήση εφαρμογής πολυμέσων για φορητές συσκευές ως εργαλείο 

εκμάθησης στους τομείς γλωσσικών πληροφοριών, δεξιοτήτων μάθησης, γνωστικών 

στρατηγικής, στάσεων, συναισθήματος και κινητικών δεξιοτήτων (Ni & Yu, 2015). 

Στις μέρες μας άλλωστε, η ανάπτυξη της μάθησης μέσω κινητών συσκευών 

(Mobile Learning) στην πρόοδο των παιδιών θεωρείται σημαντική. Επιπροσθέτως, ο 

ρόλος του “Mobile Learning” στην ειδική προσχολική εκπαίδευση αναγνωρίζεται 

ζωτικής σημασίας και αναπτύσσεται με μεγάλη ταχύτητα καθώς είναι ένα εργαλείο που 

μπορεί να ενισχύσει τις γνώσεις και τις εμπειρίες για αυτήν την ευαίσθητη χρονική 

περίοδο. Όπως τονίζουν και οι Driga & Kokkalia, αυτός ο χώρος προσφέρεται για 

περισσότερες μελέτες και δίνει νέα ελπίδα για ειδική εκπαίδευση. (Drigas & Kokkalia, 

2016) 

Επίσης, προς αυτήν την κατεύθυνση κινούνται πολλοί ερευνητές, οι οποίοι 

υποστηρίζουν την άποψη ότι τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες να αναπτύξουν γνωστικές ικανότητες και να αποκτήσουν 

νέα γνώση. Μελέτες, έδειξαν πως με την ανάπτυξη κατάλληλων και προσαρμόσιμων 

εφαρμογών, τα παιδιά αυτά μπορούν να αποκομίσουν πολλά οφέλη εφόσον οι πρώτες  

βοηθούν στη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας σε διάφορα  πεδία όπως το 

γνωστικό, το αισθητηριακό και κινητικό βελτιώνοντας τη συμπεριφορά, την 

επικοινωνία και τις σχέσεις των παιδιών με το περιβάλλον τους (Lieberman, Bates, & 

So, 2009 ). 
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Πιο αναλυτικά τώρα, στην προσπάθεια να απαντήσουμε ένα-ένα τα Ερευνητικά 

ερωτήματα που τέθηκαν εξαρχής μπορούμε να ισχυριστούμε τα ακόλουθα: Αναφορικά 

λοιπόν, με την υλοποίηση Εκπαιδευτικής Παρέμβασης πράγματι ο συνδυασμός 

Κοινωνικών Ιστοριών με τη χρήση “Επαυξημένης Πραγματικότητας”, διαφάνηκε ότι 

βελτιώνει την εμφάνιση των κοινωνικών δεξιοτήτων στο νήπιο που παρουσιάζει 

νοητική αναπηρία. Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας είναι σύμφωνα με προγενέστερες 

έρευνες, σύμφωνα με τις οποίες η μετατροπή των Κοινωνικών Ιστοριών σε 

διαδραστικές ψηφιακές εικονικές αφηγήσεις αυξάνει τα οφέλη της παραδοσιακής 

προσέγγισης (Ehrlich, 2012). Παρεμβάσεις που εφαρμόστηκαν σε παιδιά με σοβαρές 

νοητικές αναπηρίες έχοντας ως εργαλεία Κοινωνικές Ιστορίες υποστηριζόμενες από 

tablet είχαν θετικό αντίκτυπο, με τους συμμετέχοντες να βελτιώνουν τη συμπεριφορά 

τους, μειώνοντας την  εμφάνιση άτακτης συμπεριφοράς  (Kim, 2014). 

 Επίσης, οι Lisensbee και Ford (2018) συγκρίνοντας τη παραδοσιακή και 

ψηφιακή αφήγηση, διαπίστωσαν ότι τα συνεργατικά χαρακτηριστικά των ψηφιακών 

τεχνολογιών παρείχαν ιδιαίτερα οφέλη σε παιδιά με ειδικές ανάγκες. Τέτοια ευρήματα 

επισημαίνουν τους δυνητικά ευεργετικούς ρόλους που μπορούν να διαδραματίσουν τα 

iPads στην εκπαίδευση και ειδικότερα στην προώθηση της κοινωνικής δέσμευσης και 

της πνευματικής συνεργασίας μεταξύ των μαθητών (Dashti & Habeeb, 2020). 

Επιπλέον, τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας συνάδουν με τα ευρήματα του Gul 

(2016) σύμφωνα με τα οποία τόσο η προβολή βίντεο όσο και οι Κοινωνικές Ιστορίες 

προάγουν τις συμπεριφορές- στόχους με σαφή και ψυχαγωγικό τρόπο σε άτομα με 

αναπηρίες. 

Οι Κοινωνικές Ιστορίες (Social Stories) από μόνες τους, που χρησιμοποιούνται 

για την καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων, αποτελούν μία παρέμβαση η οποία έχει 

λάβει σημαντική προσοχή από ερευνητές και έχει επικυρωθεί από καθηγητές ειδικής 

αγωγής  (Garwood & Van Loan, 2017). Αυτό καταδεικνύεται και από τα αποτελέσματα 

της έρευνάς των Sansosti και Powell-Smith (2008), οι οποίοι διαπίστωσαν οφέλη από 

τη χρήση παρεμβάσεων με Κοινωνικές Ιστορίες για τη διδασκαλία νέων κοινωνικών 

συμπεριφορών σε παιδί με νοητική αναπηρία  (Sansosti & Powell-Smith, 2008). 

Τα πλεονεκτήματα από την άλλη, που συγκεντρώνει η Επαυξημένη 

Πραγματικότητα, όπως αυξημένα κίνητρα, αυξημένη προσοχή, αυξημένη 

συγκέντρωση, αυξημένη ικανοποίηση, αλλά και αυξημένη διαδραστικότητα 

(Diegmann, Schmidt-Kraepelin, Eynden, & Basten, 2015) καθιστούν πολύ ελκυστική 

τη χρήση της. Οι δύο παραπάνω τεχνικές λοιπόν, χρήζουν ανάγκης της προσοχής μας 
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και η έλλειπής έρευνα που εξετάζει τα συνδυασμένα αποτελέσματα των δύο αυτών 

στρατηγικών, όπως επισημαίνει και ο Gul (2016) στη διδασκαλία των κοινωνικών 

δεξιοτήτων σε άτομα με νοητική αναπηρία συνιστούν επιτακτική την συνέχιση των 

ερευνών προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Αναφορικά τώρα με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα η εν λόγω Εκπαιδευτική 

Παρέμβαση επιφέρει βέλτιστα αποτελέσματα και στη γενίκευση των επιμέρους 

συμπεριφορών στόχων, εφόσον ο συμμετέχοντας στην έρευνα κατάφερε να γενικεύσει 

τις επίκτητες κοινωνικές δεξιότητες και σε ξεχωριστό περιβάλλον πέρα από αυτό στο 

οποίο συντελέστηκε η Εκπαιδευτική Παρέμβαση και με τη συμμετοχή καινούριων 

παιδιών. Το νήπιο κατάφερε να γενικεύσει σε πολύ καλό ποσοστό όλες τις επιμέρους 

συμπεριφορές στόχους και στις δύο Παρεμβάσεις. Αυτό που παρατηρήθηκε στην 

πρώτη Παρέμβαση «Άρτια συμμετοχή σε ομαδικό παιχνίδι» και χρήζει σχολιασμού 

είναι ότι όλες οι επιμέρους συμπεριφορές βελτιώθηκαν στο ποσοστό εμφάνισής τους 

με μία μόνο εξαίρεση, την επιμέρους συμπεριφορά στόχο «Είμαι διαλλακτικός στο 

παιχνίδι-Δεν κάνω πάντα το δικό μου», η οποία παρουσιάζεται με το πιο χαμηλό 

επίπεδο εμφάνισης σε σχέση με τις υπόλοιπες συμπεριφορές στόχους στη φάση της 

Γενίκευσης, το οποίο αγγίζει το ποσοστό του 50%. Μία ερμηνεία για το παραπάνω 

χαμηλό ποσοστό, μπορεί να αποτελεί το γεγονός ότι αυτή η συμπεριφορά στόχος 

έρχεται αντιμέτωπη με μία από τις πιο σκληροπυρηνικές στάσεις του παιδιού, πράγμα 

που καθιστά  δύσκολη τη μεταβολή της. Βέβαια αξίζει να σημειωθεί, πως αυτό το 

ποσοστό της τάξεως του 50% εμφανίζεται πιο βελτιωμένο από το Μ.Ο. Συχνότητας 

της εμφάνισης της εν λόγω συμπεριφοράς στόχου που ήταν 16,6% κατά τη διάρκεια 

της Παρέμβασης. 

Αναφορικά τώρα με τη Γενίκευση στη δεύτερη Παρέμβαση η οποία αποσκοπεί 

στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, οι οποίες αφορούν στη «Διαχείριση θυμού-

Αυτοέλεγχο» και στην οποία συμμετέχουν οι γονείς, διαπιστώνεται πως οι επιμέρους 

συμπεριφορές στόχοι γενικεύονται σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τις επιμέρους 

συμπεριφορές στόχους της πρώτης Παρέμβασης. Η συμμετοχή των γονέων λοιπόν στη 

δεύτερη φάση της Πειραματικής Εκπαίδευσης φαίνεται να αποτελεί ενισχυτικό  

παράγοντα ως προς την τη βελτίωση των ποσοστών εμφάνισης των επιμέρους 

συμπεριφορών στόχων.  

Μία ακόμη παράμετρος, η οποία μπορεί να συνετέλεσε θετικά στη γενίκευση 

των επιμέρους συμπεριφορών στόχων, είναι το γεγονός ότι το αρχικό περιβάλλον της 

Εκπαιδευτικής Παρέμβασης αποτελούσε ένα φυσικό περιβάλλον, το οποίο 
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προσομοίαζε πολύ με τις πραγματικές καταστάσεις. Υπενθυμίζεται πως ο χώρος αυτός 

ήταν μία παιδική χαρά. Με αυτόν τον τρόπο το νήπιο δε δυσκολεύτηκε στην υιοθέτηση 

και τη γενίκευση των συμπεριφορών στόχων και σε άλλο περιβάλλον, πέραν εκείνου 

που χρησιμοποιήθηκε για τη διεκπεραίωση της Εκπαιδευτικής Παρέμβασης.  

Σχετικά τώρα με το τρίτο κατά σειρά ερευνητικό ερώτημα, το οποίο αφορά σε 

τυχόν βέλτιστα αποτελέσματα της εν λόγω Εκπαιδευτικής Παρέμβασης όταν 

συμμετέχουν υποστηρικτικά σε αυτή οι γονείς. Αυτό που διαφάνηκε από την ανάλυση 

των δεδομένων, όπως άλλωστε προαναφέρθηκε, είναι πως το νήπιο επέδειξε καλύτερες 

επιδόσεις στην εμφάνιση των επιμέρους συμπεριφορών στόχων στην Παρέμβαση με 

κεντρική συμπεριφορά στόχο τη «Διαχείριση θυμού-Αυτοέλεγχος», στην οποία 

συμμετείχαν οι γονείς. Επομένως, αυτό μπορεί να αποτελεί μία ένδειξη, πως η εμπλοκή 

των γονέων συμβάλει θετικά σε καλύτερες επιδόσεις του συμμετέχοντα. Επίσης, στην 

Παρέμβαση εκείνη στην οποία συμμετέχουν οι γονείς οι κοινωνικές δεξιότητες του 

συμμετέχοντα παρουσιάζονται πιο βελτιωμένες και στη φάσης της Γενίκευσης. Το 

νήπιο κατάφερε να γενικεύσει σε πολύ καλύτερο ποσοστό τις συμπεριφορές στόχους 

που εκμαθεύτηκαν στη δεύτερη Παρέμβαση, στην οποία εμπλέκονται οι γονείς σε 

σύγκριση με την πρώτη Παρέμβαση στην οποία δεν εμπλέκονται οι τελευταίοι. Τα 

ευρήματα της έρευνάς μας αναφορικά με τη συμμετοχή των γονέων και τον αντίκτυπό 

της στα μαθησιακά αποτελέσματα συνάδουν με τα αποτελέσματα προγενέστερων 

ερευνών, σύμφωνα με τις οποίες, όταν οι οικογένειες και τα σχολεία συνεργάζονται τα 

αποτελέσματα των μαθητών ενισχύονται.  (Christenson & Carlson, 2005). Επίσης, οι 

Gonida και οι συνεργάτες του (2014) στην έρευνα που διεξήγαγαν διαπίστωσαν ότι η 

συμπεριφοριστική συμμετοχή των γονέων βελτιώνει την επιτυχία των μαθητών επειδή 

προωθεί το κίνητρο των τελευταίων και ενθαρρύνει τη δέσμευση τους. 

Άλλωστε, η αυξανόμενη προτεραιότητα που δίνεται στην πρόσβαση της 

οικογένειας και στη συμμετοχή της στη μάθηση των μαθητών και στα σχολεία είναι 

εμφανής στις εθνικές πρωτοβουλίες, στη νομοθεσία γενικής και ειδικής εκπαίδευσης 

(Reschly, 2010)  

Μέσα από την τρέχουσα μελέτη επιδιώχθηκε να επεκταθεί η έρευνα που 

διεξήχθη προγενέστερα αναφορικά με τις Κοινωνικές Ιστορίες που υποστηρίζονται από 

την Τεχνολογία. Συνήθως οι Κοινωνικές Ιστορίες εφαρμόζονται σε παιδιά που ανήκουν 

στο φάσμα του αυτισμού. Αυτή η μελέτη λοιπόν, έδειξε ότι η προβολή Κοινωνικών 

Ιστοριών με Επαυξημένη Πραγματικότητα, μπορεί να επηρεάσει πολλές πτυχές της 

συμπεριφοράς ενός πεντάχρονου παιδιού με νοητική αναπηρία. Ενδεχομένως σε αυτό 



100 

 

να συνέβαλε και το γεγονός ότι η Επαυξημένη Πραγματικότητα (AR) συντελεί στη 

διατήρηση της νέας εμπειρίας στη μνήμη. Όπως άλλωστε οι μέχρι τώρα έρευνες 

υποδηλώνουν η χρήση αυτής της τεχνολογίας, όχι μόνο βοηθά στη διατήρηση της 

γνώσης, αλλά δίνει επίσης στον μαθητή τη δυνατότητα να τη διατηρήσει για 

μεγαλύτερες χρονικές περιόδους σε σύγκριση με άλλες παιδαγωγικές μεθοδολογίες 

(Garzón, Pavón, & Baldiris, 2019 αναφορά σε Chiang et al., 2014· Sommerauer & 

Müller, 2014· Zhang et al., 2014). 

Σαφώς και θα χρειαστούν επιπρόσθετες μελέτες εωσότου αποδειχθεί με 

ασφάλεια η παραπάνω διαπίστωση, ότι η πρώιμη παρέμβαση με την προβολή 

Κοινωνικών Ιστοριών υποστηριζόμενες από Επαυξημένη Πραγματικότητα μπορεί να 

επηρεάσει θετικά την καλλιέργεια των κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με νοητική 

αναπηρία. Ωστόσο θα είναι ωφέλιμο, αυτή η θετική επίδραση της Επαυξημένης 

Πραγματικότητας σε συνδυασμό με τις Κοινωνικές Ιστορίες στην εκμάθηση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων, που διαπιστώθηκε και από την παρούσα έρευνα, να μελετηθεί 

περαιτέρω και να διερευνηθούν οι θετικές επιδράσεις της στη βελτίωση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με διάφορες νευροαναπτυξιακές διαταραχές. 

 Ο συμμετέχων δεν βελτίωσε μόνο τις κοινωνικές του δεξιότητες, αλλά 

παραδόξως κατάφερε και να τις γενικεύσει, όπως είδαμε για κάθε μία από τις επιμέρους 

συμπεριφορές στόχους. Επίσης, μέσα από τη Μελέτη Περίπτωσης συμπεράθηκε, πως 

στη δεύτερη φάση της Πειραματικής Εκπαίδευσης, και στην αντίστοιχη φάση της 

Γενίκευσης κατά  τις οποίες συμμετείχαν οι γονείς, το ποσοστό εμφάνισης των 

επιμέρους συμπεριφορών στόχων βελτιώθηκε, σε σχέση με την πρώτη φάση στην 

οποία δεν συμμετείχαν οι γονείς. Επομένως εύλογα, μπορεί κάποιος να συμπεράνει, 

πως αυτή η παράμετρος της «συμμετοχής των γονέων» άσκησε θετική επίδραση σε 

αυτό.  

Στην αρχή της παραπάνω παραγράφου, χρησιμοποιήθηκε ο όρος «παραδόξως» 

γιατί σύμφωνα με τους Cooper, Heron και Heward, (2007) πολλοί μαθητές με 

αναπηρίες, ειδικά οι μαθητές με νοητική αναπηρία, δυσκολεύονται να 

χρησιμοποιήσουν τις νέες γνώσεις  και δεξιότητες σε πλαίσια και καταστάσεις που 

διαφέρουν από το πλαίσιο στο οποίο κατέκτησαν αρχικά αυτές τις δεξιότητες. 

Υπογράμμισαν επομένως, ότι χρειάζεται συγκεκριμένο πλάνο διευκόλυνσης για τη 

γενίκευση της μάθησης (Heward, 2011).  

Για αυτόν τον λόγο, επιδιώχθηκε από την ερευνήτρια να χρησιμοποιηθεί ένα 

κατάλληλο πλαίσιο για την εκμάθηση των κοινωνικών δεξιοτήτων κατά την 
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Παρέμβαση, που δε διαφέρει πολύ από τα άλλα περιβάλλοντα στα οποία συμμετέχει 

το νήπιο, ούτως ώστε να είναι πιο εύκολη η εμφάνιση των κοινωνικών δεξιοτήτων και 

σε αυτά. Προς χάριν λοιπόν διευκόλυνσης του συμμετέχοντα για τη γενίκευση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων, ο χώρος, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε κατά τη φάση της 

Εκπαιδευτικής Παρέμβασης αποτελούσε έναν πολύ φυσικό χώρο με τον οποίο το νήπιο 

ήταν εξοικειωμένο μαζί του, και που δε διέφερε από ενδεχόμενα καινούρια πλαίσια 

στα οποία θα καλούνταν να εφαρμόσει τις επίκτητες κοινωνικές δεξιότητες. 

Υπενθυμίζεται, πως ο χώρος, ο οποίος επιλέχθηκε ήταν η παιδική χαρά, ούτως ώστε να 

διευκολυνθεί η γενίκευση των επίκτητων κοινωνικών δεξιοτήτων.  

Το δείγμα μας είναι πολύ περιορισμένο προκειμένου να ισχυριστούμε με 

ασφάλεια ποιοι παράγοντες συνετέλεσαν στη βελτιωμένη γενίκευση των επίκτητων 

δεξιοτήτων, πάντως δεν μπορεί παρά να καταγραφεί ως δεδομένο, πως η δεύτερη φάση 

Πειραματικής Εκπαίδευσης, στην οποία συμμετείχαν οι γονείς οδήγησε σε πιο 

βελτιωμένα αποτελέσματα γενίκευσης σε σχέση με την πρώτη φάση, στην οποία δεν 

συμμετείχαν οι γονείς.  

Και αν δεν είναι απόλυτα ασφαλής ο ισχυρισμός, ότι η συμμετοχή των γονέων 

συνέβαλε θετικά τόσο στην καλλιέργεια των κοινωνικών δεξιοτήτων του νηπίου όσο 

και στη  βέλτιστη γενίκευση τους, αυτό που μπορεί να επισημανθεί, είναι ο 

βαρυσήμαντος ρόλος των γονέων στην ανατροφή των παιδιών τους, άποψη με την 

οποία συμφωνεί το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας. Το παραπάνω συμπέρασμα 

βρίσκει σύμφωνο τον Nunes (2004), ο οποίος διακρίνει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, που 

μπορούν δυνητικά να  παίξουν οι γονείς στην εκπαίδευση των παιδιών τους, 

απορρίπτοντας ένα ντετερμινιστικό και παθητικό όραμα για την παιδεία και τη σχολική 

εκπαίδευση (Rodrigues, 2014). Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η Filene (2013), η 

οποία θεωρεί ότι οι γονείς κατά τη διάρκεια της πρώιμης ανάπτυξης των παιδιών 

διαδραματίζουν ένα κρίσιμο ρόλο, και οι παρεμβάσεις που προσεγγίζουν οι οικογένειες 

σε αυτά τα πρώτα χρόνια έχουν μεγάλες δυνατότητες να παράγουν μακροπρόθεσμα 

οφέλη (Filene, 2013). 

Εν προκειμένω, η συμμετοχή των γονέων στην πρώιμη Εκπαιδευτική 

Παρέμβαση μπορεί να χαρακτηριστεί ως καταλυτική. Οι γονείς διετέλεσαν κρίσιμο 

ρόλο στην όλη πορεία της ερευνητικής διαδικασίας. Επισημαίνεται  πως, η δημιουργία 

των Κοινωνικών Ιστοριών βασίστηκε πρωτίστως στις καθοδηγήσεις των γονέων, 

προκειμένου να εντοπιστούν τα κοινωνικά ελλείμματα του συμμετέχοντα στην έρευνα 

παιδιού τους. Φυσικά, η συμμετοχή τους κατά τη διάρκεια της Εκπαιδευτικής 
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Παρέμβασης έγινε ακόμη πιο ενεργή, στην προσπάθειά τους να δράσουν όπως ορίζει 

το πρωτόκολλο της έρευνας, σύμφωνα με το οποίο έπρεπε να συμμετέχουν στη δεύτερη 

φάση της Πειραματικής Εκπαίδευσης, η οποία αποσκοπούσε στην κάλυψη κοινωνικών 

ελλειμμάτων, αναφορικά με τη «Διαχείριση θυμού-Αυτοέλεγχο».  

Ο Marcon από το τέλος του 20ου αι. (1999) μελέτησε το ρόλο των γονέων σε 

διαφορετικά προσχολικά πλαίσια στα οποία παρέχονταν προγράμματα έγκαιρης 

παρέμβασης. Όπως προέκυψε μέσα από τις έρευνές του οι περιπτώσεις στις οποίες οι 

γονείς συμμετείχαν ενεργά στα προγράμματα (δηλαδή στις φάσεις της αξιολόγησης, 

του σχεδιασμού των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, του προγραμματισμού μετάβασης 

στην προσχολική και στη μετέπειτα σχολική εκπαίδευση οδήγησαν σε α) βελτίωση των 

οικογενειακών σχέσεων, β) ενίσχυση του σπιτικού περιβάλλοντος ως πηγή μάθησης, 

γ) βελτίωση αυτοαποτελεσματικότητας των γονέων στον χειρισμό στρεσογόνων 

καταστάσεων και δ) μεγαλύτερη συμμετοχή των γονέων στην αμέσως επόμενη 

βαθμίδα εκπαίδευσης, το δημοτικό (Κορνηλάκη, Κυπριωτάκη, & Μανωλίτσης, 2010). 

Επομένως, προτείνεται να συνεχιστούν με συστηματικό τρόπο οι μελέτες, οι οποίες 

αφορούν στην εμπλοκή των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους, ούτως ώστε 

να δημιουργηθούν ακόμη πιο πρωτοπόρες και καινοτόμες μέθοδοι συνεργασίας 

σχολείου και γονέων προκειμένου να επιτυγχάνονται οι βέλτιστες αποδόσεις 

δεξιοτήτων και μαθησιακών επιδόσεων των παιδιών τους.    

Αναφορικά τώρα με τους περιορισμούς, με τους οποίους έρχεται αντιμέτωπη η 

εν λόγω έρευνα είναι οι ακόλουθοι: Ένας βασικός περιορισμός του εν λόγω πονήματος 

είναι το μικρό δείγμα που χρησιμοποιήθηκε. Ο σχεδιασμός της έρευνας ενός 

υποκειμένου έχει χαμηλή εσωτερική ισχύ. Ο πειραματικός έλεγχος επιτυγχάνεται μέσω 

μέτρησης της αξιοπιστίας των παρατηρήσεων του ερευνητή σχετικά με τη 

συμπεριφορά του συμμετέχοντα και τις συχνές παρατηρήσεις της στοχοθετημένης 

συμπεριφοράς. Ωστόσο, δεν μπορεί να συναχθεί μια λειτουργική σχέση μεταξύ της 

Παρέμβασης και των αλλαγών στη συμπεριφορά, καθώς δεν μπορεί να αποκλειστεί το 

ενδεχόμενο ότι άλλοι παράγοντες έχουν οδηγήσει στις αλλαγές που παρατηρήθηκαν.  

Δημιουργείται επομένως η ανάγκη για διεξαγωγή και άλλων τέτοιων 

παρεμβάσεων. Η περιορισμένη άλλωστε προγενέστερη έρευνα που εξετάζει την 

επίδραση των Κοινωνικών Ιστοριών υποστηριζόμενες από Επαυξημένη 

Πραγματικότητα  στην απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά προσχολικής 

ηλικίας με νοητική αναπηρία, υπογραμμίζει την ανάγκη αναπαραγωγής επιπλέον 

τέτοιων παρεμβάσεων. 
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 Επιπλέον, η μελέτη ήταν σχετικά μικρής διάρκειας και εξέτασε τα άμεσα 

αποτελέσματα των επαυξημένων Κοινωνικών Ιστοριών στην διαμόρφωση κατάλληλης 

συμπεριφοράς. Έτσι, υπάρχει αδυναμία διεξαγωγής συμπερασμάτων σχετικά με τα 

μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της χρήσης Κοινωνικών Ιστοριών υποστηριζόμενων 

με Επαυξημένη Πραγματικότητα στην καλλιέργεια των κοινωνικών δεξιοτήτων.  

Κλείνοντας το παρών πόνημα, αυτό που μπορεί να υποστηριχθεί είναι πως αυτή 

η πρώιμη παρέμβαση συνέβαλε με επαυξητικό τρόπο στη μέχρι τώρα έρευνα, η οποία 

αφορά στις θετικές επιδράσεις της Τεχνολογίας και των Κοινωνικών Ιστοριών στην 

καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με νοητική 

αναπηρία. Ο τομέας δε των κοινωνικών δεξιοτήτων είναι πολύ κρίσιμος, εφόσον οι 

κοινωνικές δεξιότητες είναι απαραίτητες για την επιτυχία στο σχολείο καθώς 

διευκολύνουν την αποδοχή από τους συνομήλικους και τις σχέσεις μαθητή-δασκάλου 

και προωθούν την ακαδημαϊκή επιτυχία  (Garwood & Van Loan, 2017). Επίσης, η 

παρούσα εργασία ανέδειξε και το θετικό αντίκτυπο της συμμετοχής των γονέων στην 

εκπαίδευση των παιδιών τους, μέσα από την συνεργασία οικογένειας και σχολείου. Η 

προώθηση άλλωστε μίας συνεργασίας γονέων και επιστημονικών φορέων είναι μια 

συνιστώμενη πρακτική στον τομέα της πρώιμης παρέμβασης και της πρώιμης ειδικής 

αγωγής.  
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Πρωτόκολλο Παρατήρησης και Συχνότητας των εμφανιζόμενων 
συμπεριφορών-στόχων 1ης Παρέμβασης 
 
Συμπεριφορά Στόχος: «Άρτια συμμετοχή σε ομαδικό παιχνίδι» 

Συλλογή δεδομένων από ____ Συνεδρία  του σταδίου________________(π.χ. Εκπαιδευτική 

Παρέμβαση) 

Ημερομηνία______________  

 

 
 
 
Τα κελιά Επαναληπτικών Δοκιμών συμπληρώνονται με «+» κατά την εμφάνιση της συμπεριφοράς- στόχου. 

Επιμέρους 

συμπεριφορές 

στόχοι 

Επαναληπτικές 

Δοκιμές  

 

 

Σχόλια  

Περιμένω τη σειρά 

μου στο παιχνίδι 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 
 

Δε νευριάζω όταν 

χάνω σε ένα παιχνίδι 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

Μοιράζομαι τα 

παιχνίδια μου με τους 

φίλους μου 

1. 

 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Είμαι διαλλακτικός 

στο παιχνίδι-Δεν 

κάνω πάντα το δικό 
μου 

 

1. 

 

 

2. 

 
3. 

 

4. 

Δεν οικειοποιούμαι 

παιχνίδια που δεν μου 

ανήκουν 

 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 
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Συμπεριφορά Στόχος: «Διαχείριση θυμού -Αυτοέλεγχος»  

Συλλογή δεδομένων από ____ Συνεδρία του σταδίου________________(π.χ. π.χ. Εκπαιδευτική 

Παρέμβαση) 

 

Ημερομηνία______________ 

 

 

 

 

Τα κελιά Επαναληπτικών Δοκιμών συμπληρώνονται με «+» κατά την εμφάνιση της συμπεριφοράς 

στόχου. 

  

Επιμέρους 

συμπεριφορές στόχοι 

 

 

Επαναληπτικές 

Δοκιμές  

 

 

Σχόλια  

Διαχειρίζομαι τον 

θυμό μου όταν χάνω 

σε ένα παιχνίδι 

 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

Διαχειρίζομαι τον 

θυμό μου όταν μου 

ζητείται να μοιραστώ 

τα παιχνίδια μου 

 

 

1. 
 

 

2. 

 

 

3. 

Διαχειρίζομαι τον 

θυμό μου όταν νομίζω 

πως με αδικούν 

 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

3. 
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Συναινετικό Σημείωμα 

Επιτρέπω στη μεταπτυχιακή φοιτήτρια Σταματία Ιωαννίδου του ΠΜΣ: «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» του Τμήματος 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών 

Επιστημών και Τεχνών, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, να πραγματώσει την 

εκπαιδευτική Παρέμβαση στο παιδί μας, στα πλαίσια της Διπλωματικής της Εργασίας 

με τη χρήση Κοινωνικών Ιστοριών σε συνδυασμό με την Επαυξημένη 

Πραγματικότητα. Τα αποτελέσματα της εν λόγω Παρέμβασης θα συμπεριληφθούν στη 

διπλωματική έρευνα της, με τίτλο ««Πρώιμη Εκπαιδευτική Παρέμβαση με τη χρήση 

Επαυξημένης Πραγματικότητας και Κοινωνικών Ιστοριών σε παιδιά προσχολικής 

ηλικίας με νοητική αναπηρία- Συνεργασία σχολείου και οικογένειας».  

Γνωρίζω ότι ο σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας, είναι ο έλεγχος απόκτησης 

των κοινωνικών δεξιοτήτων, οι οποίες προωθούνται μέσω της προβολής Κοινωνικών 

Ιστοριών με τη χρήση τεχνολογίας της επαυξημένης πραγματικότητας. 

Αποδέχομαι το οπτικοακουστικό υλικό, που θα συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια 

της εκπαιδευτικής Παρέμβασης, να αξιοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο, για τους 

σκοπούς της συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας.  

Εγκρίνω τη διεκπεραίωση της εκπαιδευτικής Παρέμβασης μετά και τη 

διαβεβαίωση της μεταπτυχιακής φοιτήτριας, ότι δεν πρόκειται να παρουσιασθούν 

πληροφορίες, που προσδιορίζουν τον συμμετέχοντα και την οικογένειά του σε 

οποιοδήποτε πρόσωπο εκτός της ομάδας μελέτης, εκτός εάν απαιτηθεί από το νόμο. 

                                                                                                       

 

                                                                                                    Ο Γονέας 

 


