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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

H εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων κατά την παιδική ηλικία έχει θεμελιώδη 

σημασία για την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη ενός ατόμου και την 

μετάβασή του στην ενήλικη ζωή. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η πολυδιάστατη φύση 

των ήπιων εκπαιδευτικών αναγκών (ΗΕΑ) συνυπάρχει σε αρκετές περιπτώσεις με 

ελλείματα στις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών, οι οποίες με τη σειρά τους έχουν 

αρνητικό αντίκτυπο στην ακαδημαϊκή επίδοση και την ποιότητα της σχολικής ζωής 

τους. Στην περίπτωση αυτή, αναδεικνύεται ο πρωταρχικός ρόλος των εκπαιδευτικών 

στον σχεδιασμό και την εμπλοκή προγραμμάτων κοινωνικής ενίσχυσης στη σχολική 

τάξη, προκειμένου να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τις κοινωνικές δυσκολίες των 

μαθητών με ΗΕΑ. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση των απόψεων 

και διδακτικών πρακτικών 120 εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής για τη 

διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων σε μαθητές με ΗΕΑ. Πιο συγκεκριμένα, 

διερευνήθηκαν εκτιμήσεις που αφορούσαν το αίσθημα ετοιμότητας ως προς τη 

διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων, τη διάσταση του ρόλου τους, καθώς και την 

αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών πρακτικών που εφαρμόζουν κατά τη 

διδακτική πράξη. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσα από τη 

συμπλήρωση αυτοσχέδιου ερωτηματολογίου, ενώ για την κωδικοποίηση και ανάλυσή 

τους αξιοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS. Από τα αποτελέσματα διαφαίνεται ένα 

αίσθημα αυτοπεποίθησης των υποκειμένων ως προς την ικανότητά τους για παροχή 

αποτελεσματικής εκπαίδευσης στον τομέα κοινωνικών δεξιοτήτων, ενώ παράλληλα 

είναι αδιαμφισβήτητη η αξία που αποδίδεται στην αναγκαιότητα του ρόλου τους. 

Παρόλα αυτά, ένα πλήθος δυσκολιών και εμποδίων περιορίζει την ενεργή εμπλοκή 

τέτοιου είδους προγραμμάτων στον διδακτικό προγραμματισμό, ενώ ταυτόχρονα οι 

εκπαιδευτικές πρακτικές που επιλέγονται δεν συσχετίζονται με τις εκτιμήσεις τους ως 

προς την αποτελεσματικότητά τους. Καταληκτικά, κρίνεται απαραίτητη η 

επαγγελματική ενίσχυση και διδασκαλία των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή 

αποτελεσματικών παρεμβάσεων, που θα συντελέσουν στη γενίκευση και διατήρηση 

της αποκτηθείσας γνώσης στα φυσικά περιβάλλοντα των μαθητών. Επιπρόσθετα, η 

συνεργασία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, καθώς επίσης η εμπλοκή και 

συμβουλευτική υποστήριξη σχολικών ψυχολόγων, θα αποτελέσουν αρωγούς σε μια 
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ολιστική προσπάθεια ενίσχυσης των κοινωνικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι 

μαθητές με ΗΕΑ. 

 

Λέξεις κλειδιά: κοινωνικές δεξιότητες, ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες, εκπαιδευτικές 

πρακτικές, κοινωνική ενίσχυση 
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ABSTRACT 
 

Social skills learning in childhood is fundamental to a person's social and 

emotional development and transition to adult life. According to research, 

multidimensional nature of mild disabilities (MD) coexists in several cases with deficits 

in children's social skills, which in turn have a negative impact on students' academic 

performance and quality of school life. In this case, it is highlighted the primary role of 

teachers in designing and involving social programs in classroom, in order to effectively 

support social deficits of students with MD. The purpose of this study was to explore 

the opinions and teaching practices of 120 general and special education teachers in 

teaching social skills to students with MD. More specifically, perceptions were 

examined regarding the sense of readiness in terms of teaching social skills, the 

dimension of their role, as well as the effectiveness of applied educational practices in 

teaching practice. The data collection was carried out by the completion of a 

questionnaire, while for coding and analyzing statistical package (SPSS) was used. The 

results indicate a sense of self-confidence in their ability to provide effective education 

in domain of social skills, while the value of their role is considered indisputable. 

However, a number of difficulties and obstacles limit the active involvement of such 

programs in teaching progress, while the educational practices chosen are not correlated 

with teacher’s perceptions on their effectiveness. Finally, professional support and 

training of teachers is considered crucial, along with implementation of effective 

interventions, which will contribute to generalization and maintenance of the acquired 

knowledge in the natural environments of students. In addition, the cooperation of all 

members of the school community, as well as the involvement and counseling of school 

psychologists, will help in a holistic effort to enhance the social difficulties faced by 

students with MD. 

 

Key words: social skills, mild disabilities, teaching practices, social support 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η καλλιέργεια  κοινωνικών δεξιοτήτων 

κατά την παιδική ηλικία έχει θεμελιώδη σημασία για την κοινωνική και 

συναισθηματική ανάπτυξη ενός ατόμου και κατ’ επέκταση για την ποιότητα της 

μετέπειτα ζωής του (Vaughn, Elbaum & Boardman, 2001). Μαθητές με φτωχές 

κοινωνικές δεξιότητες και συναισθηματικές δυσκολίες βρίσκονται σε μεγαλύτερο 

κίνδυνο εγκατάλειψης του σχολείου, εκδήλωσης επιθετικής συμπεριφοράς και 

έλλειψης ψυχικής σταθερότητας κατά την ενηλικίωσή τους (Dobbins, Higgins, Pierce, 

Tandy &Tincani, 2010). H διαπίστωση αυτή καθιστά επιτακτική την ανάγκη 

εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ) στον τομέα των 

κοινωνικών δεξιοτήτων, καθώς σύμφωνα με τους ερευνητές οι ιδιαιτερότητες τους 

συνυπάρχουν σε μεγάλο ποσοστό και με δυσκολίες στην κοινωνική τους 

λειτουργικότητα (Gresham, Elliott, Vance, & Cook, 2011).    

Ειδικότερα οι μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες (ΗΕΑ) αντιμετωπίζουν 

ποικίλες δυσκολίες στην επικοινωνία, την οριοθέτηση της συμπεριφοράς τους στην 

τάξη, τη συνεργασία και τη σύναψη φιλικών σχέσεων με τους συμμαθητές τους 

(Agaliotis & Goudiras, 2004; Pavri & DiVita, 2006). Επιπλέον, δυσκολίες 

παρουσιάζουν και στον συναισθηματικό τομέα (εκρήξεις θυμού και αισθήματα 

μοναξιάς) καθώς επίσης στην αυτό-αντίληψη και την αυτό-αποτελεσματικότητά τους  

(Kwon, Elicker & Kontos, 2011). Με βάση τα αποτελέσματα  ερευνών, οι κοινωνικές 

δεξιότητες είναι απαραίτητες για την βελτίωση της ακαδημαϊκής ανάπτυξης των 

μαθητών (Kilian & Kilian, 2011; Milson & Glanville, 2010), της κοινωνικής 

συμπερίληψης και συμμετοχής τους στην τάξη (O’Rourke & Houghton, 2008; Vaughn, 

Elbaum & Boardman, 2001) καθώς επίσης και της μετάβασής τους στην ενήλικη και 

εργασιακή ζωή (Campbell-Whatley, 2008).  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι αναγκαία η δημιουργία διδακτικών 

προγραμμάτων και η χρήση εκπαιδευτικών πρακτικών, αποτελεσματικών στη 

ενίσχυση της κοινωνικοποίησης και συμπερίληψης των μαθητών με ΗΕΑ. Όπως 

συμβαίνει κατά τον σχεδιασμό διδακτικών προγραμμάτων, οι κοινωνικές παρεμβάσεις 

πρέπει να βασίζονται στην αξιολόγηση των κοινωνικών δυνατοτήτων και αδυναμιών 

των μαθητών, ώστε να καθορίζονται οι δεξιότητες-στόχοι και να επιλέγονται με βάση 

αυτήν οι κατάλληλες τεχνικές παρέμβασης. Επιπλέον, σημαντική είναι και η παροχή 
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ευκαιριών και κατάλληλων πλαισίων για εφαρμογή και εξάσκηση των αποκτηθέντων  

γνώσεων από τους μαθητές σε διάφορα κοινωνικά περιβάλλοντα (Sugai, & Lewis, 

1996). Η συνεχής εξάσκηση, η παροχή ανατροφοδότησης και η ανάπτυξη κοινωνικο -

γνωστικών δεξιοτήτων αποτελούν τις σημαντικότερες μεταβλητές για τη γενίκευση της 

γνώσης και την διατήρηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων σε βάθος 

χρόνου (Gresham, 2016). 

Παρόλα αυτά, η ανάπτυξη και η εμπλοκή τέτοιου είδους παρεμβάσεων στη 

διδακτική πράξη φαίνεται να είναι μια πολύ πιο δυναμική και περίπλοκη διαδικασία, η 

οποία εξαρτάται από πολυάριθμους και σύνθετους παράγοντες (Bossaert, Colpin, Pijl, 

& Petry, 2013). Αρχικά η ποικιλομορφία που υπάρχει στη συμπεριφορά των ατόμων 

με ΗΕΑ αναφορικά με τις κοινωνικές τους δεξιότητες, καθιστά δύσκολη τη διαδικασία 

σχεδιασμού και την εφαρμογή αποτελεσματικών παρεμβάσεων (Vlachou & 

Didaskalou, 2015). Επιπλέον παράγοντες που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά των 

εκπαιδευτικών, όπως είναι η διδακτική τους εμπειρία, η ακαδημαϊκή τους κατάρτιση 

και οι αντιλήψεις τους σχετικά με την κοινωνική διάσταση του ρόλου τους επηρεάζουν 

την περαιτέρω εφαρμογή σχεδίων παρέμβασης στα σχολεία για την κοινωνική 

ενίσχυση αυτών των μαθητών (Coutsocostas & Alborz, 2010; Vlachou & Didaskalou, 

2015).  

Όπως επισημαίνεται στην έρευνα της Dobbins και των συνεργατών της (2010), 

οι εκπαιδευτικοί περνούν περισσότερο χρόνο στη διαχείριση της προβληματικής 

συμπεριφοράς που παρουσιάζουν οι μαθητές με ΗΕΑ μέσα στην τάξη, συγκριτικά με 

τη διδασκαλία της κατάλληλης κοινωνικής δεξιότητας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το 

επίκεντρο του ενδιαφέροντος τους να είναι σχετικό με τη διαχείριση συμπεριφοράς 

παρά με την άμεση διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων.  

Στην Ελλάδα ελάχιστες έρευνες έχουν γίνει σχετικά με τις απόψεις και 

διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών για την ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων  

στους μαθητές με ΗΕΑ. Οι περισσότερες αναφέρονται σε αντιλήψεις, στάσεις και 

απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με πρακτικές συμπερίληψης των μαθητών με ΕΕΑ 

στη γενική τάξη, ενώ παράλληλα η πλειοψηφία περιορίζεται σε μαθητές που ανήκουν 

στο φάσμα του αυτισμού ή έχουν διαγνωστεί με νοητική αναπηρία.  

Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό να μελετήσει τις απόψεις και πρακτικές που 

εφαρμόζονται στο γενικό σχολείο από εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής για 

τη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων σε μαθητές με ΗΕΑ. Κατά τη βιβλιογραφική 
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επισκόπηση επιχειρείται α) η αποσαφήνιση της έννοιας των «κοινωνικών δεξιοτήτων», 

β) η παρουσίαση των βασικότερων τομέων της κοινωνικής συμπεριφοράς, όπου τα 

παιδιά ΗΕΑ αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες, γ) η ανάδειξη του ρόλου των 

εκπαιδευτικών, καθώς επίσης και των περιορισμών που αντιμετωπίζουν κατά τον 

σχεδιασμό προγραμμάτων κοινωνικής παρέμβασης και δ) η παρουσίαση των βασικών 

αρχών σχεδιασμού, των μεθόδων αξιολόγησης, καθώς επίσης και των δημοφιλέστερων 

τεχνικών παρέμβασης και της αποτελεσματικότητάς τους. Στο τέλος του πρώτου 

κεφαλαίου αναδεικνύεται ο σκοπός και τίθενται τα ερευνητικά ερωτήματα.  

Κατά το ερευνητικό μέρος της εργασίας, παρουσιάζεται η μεθοδολογία της 

έρευνας και τα αποτελέσματά της. Πιο συγκεκριμένα, επισημαίνεται η ερευνητική 

στρατηγική, η διαδικασία και το εργαλείο συλλογής δεδομένων, το μέγεθος του 

δείγματος, καθώς επίσης και η δειγματοληπτική μέθοδος. Ακολουθεί η ανάλυση και 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων μέσω περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής. Στο 

τελευταίο κεφάλαιο, επιχειρείται η συζήτηση των αποτελεσμάτων και η αντιπαραβολή 

τους με ερευνητικά δεδομένα που προέκυψαν από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. 

Έπονται οι εκπαιδευτικές επιπτώσεις της έρευνας και η ανάδειξη των πρακτικών 

εφαρμογών των συμπερασμάτων της στα εκπαιδευτικά πλαίσια. Η εργασία 

ολοκληρώνεται με την επισήμανση ορισμένων περιορισμών, στη βάση των οποίων 

τίθενται προτάσεις για μεταγενέστερες έρευνες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

1.1 Εννοιολόγηση των Κοινωνικών Δεξιοτήτων (Social Skills)  

 

Παρόλο που η εννοιολόγηση των κοινωνικών δεξιοτήτων συναντάται σε 

πολυάριθμες έρευνες της διεθνούς βιβλιογραφίας, δεν έχει υπάρξει ακόμα ένας ευρέως 

αποδεκτά ορισμός από την επιστημονική κοινότητα. Οι δυο βασικοί λόγοι που 

συντελούν στην αδυναμία ύπαρξης ενός καθολικού ορισμού των κοινωνικών 

δεξιοτήτων είναι η προσέγγιση του όρου από διάφορα επιστημονικά πεδία (π.χ. 

ψυχολογία, κοινωνιολογία, παιδαγωγική, ψυχιατρική) και η σύνθετη έννοια του, λόγω 

του πλήθους άλλων εννοιών που περιλαμβάνονται σε αυτήν (π.χ. προσωπικότητα, 

νοητικό δυναμικό, αντίληψη, επικοινωνία, αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, κ.α) 

(Merrell, & Gimpel, 2014). Παράλληλα, σε αρκετές περιπτώσεις η έννοια των 

κοινωνικών δεξιοτήτων συγχέεται λανθασμένα με την έννοια της κοινωνικής 

επάρκειας (social competence), με αποτέλεσμα να δημιουργείται ασάφεια γύρω από 

τον ορισμό των δυο όρων. Ωστόσο, παρά τη στενή σχέση που υπάρχει ανάμεσα τους, 

πολλοί είναι οι ερευνητές που διαχωρίζουν τις δυο έννοιες από ταυτόσημες (Vaughn, 

Sinagub, & Kim, 2004).   

Πιο συγκεκριμένα, οι Vaughn και Hogan (1990) θέτουν τις κοινωνικές 

δεξιότητες ως συστατικό μέρος της κοινωνικής επάρκειας. Σύμφωνα με τον ορισμό 

τους (p. 176), η κοινωνική επάρκεια δομείται από τέσσερις βασικούς παράγοντες: α) 

τις θετικές σχέσεις με άλλα πρόσωπα (π.χ. αποδοχή από συνομηλίκους, σύναψη 

φιλικών σχέσεων), β) την ηλικιακά κατάλληλη κοινωνική γνώση (π.χ επίλυση 

κοινωνικών προβλημάτων, αξιολόγηση συμπεριφορών και συναισθημάτων άλλων 

προσώπων), γ) την απουσία δυσπροσάρμοστων συμπεριφορών (π.χ. επιθετικής 

συμπεριφοράς, απόσυρσης, προβλημάτων προσοχής), και δ) τις κοινωνικές δεξιότητες, 

δηλαδή τις αποτελεσματικές κοινωνικές συμπεριφορές  στην αλληλεπίδραση με άλλα 

πρόσωπα.  

Σύμφωνα με έναν άλλον ορισμό του Gresham (2016), οι κοινωνικές δεξιότητες 

αποτελούν συγκεκριμένες παρατηρήσιμες συμπεριφορές, τις οποίες τα άτομα 

εκδηλώνουν προκειμένου να  εκπληρώσουν έναν συγκεκριμένο κοινωνικό σκοπό (π.χ. 
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να συνάψουν φιλίες, να ξεκινήσουν έναν διάλογο, να ενταχθούν σε μια ομάδα 

συνομηλίκων, κ.α). Αντίθετα, η κοινωνική επάρκεια αναφέρεται σε αξιολογήσεις 

σχετικά την επάρκεια των συμπεριφορών αυτών κατά την επίτευξη του στόχου (p. 

320). Οι αξιολογήσεις αυτές βασίζονται σε κρίσεις εξωτερικών προσώπων (π.χ. 

συνομήλικοι, γονείς, δάσκαλοι) ή στη σύγκριση των συμπεριφορών αυτών με βάση 

προκαθορισμένα κριτήρια. Επομένως με βάση τον παραπάνω ορισμό, οι κοινωνικές 

δεξιότητες αποτελούν συγκεκριμένες συμπεριφορές, ενώ η κοινωνική επάρκεια 

αξιολόγηση των συμπεριφορών αυτών.  

Σύμφωνα με τους Merrell και Gimpel (2014), στη βιβλιογραφία απαντώνται σε 

γενικές γραμμές δεκαέξι ορισμοί των κοινωνικών δεξιοτήτων. Παρόλο που οι ορισμοί 

αυτοί διαφέρουν σε ορισμένα σημεία μεταξύ τους, εντούτοις περιλαμβάνουν ορισμένα 

κοινά στοιχεία που καθιστούν τις ομοιότητες τους πολύ πιο σημαντικές από τις 

διαφορές τους (p. 3). Με βάση, λοιπόν, τα σημεία αυτά προκύπτει ότι οι κοινωνικές 

δεξιότητες αποτελούν συγκεκριμένες συμπεριφορές που αποκτώνται μέσω της 

μάθησης, περιλαμβάνουν στοιχεία λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας, αποτελούν 

κατάλληλες και επιτυχείς μυήσεις και αποκρίσεις σε κοινωνικές περιστάσεις, 

επηρεάζονται από τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων και του περιβάλλοντος στο 

οποίο εκδηλώνονται,  και μπορεί να καθοριστούν ως στόχοι παρέμβασης (Michelson, 

Sugai, Wood, & Kazdin, 2013, p. 3). 

Εκτός από τα κοινά στοιχεία που περιλαμβάνονται στους διάφορους ορισμούς 

των κοινωνικών δεξιοτήτων, έχει προταθεί επίσης η ταξινόμησή τους σε τρεις ευρείες 

φιλοσοφικές κατηγορίες με βάση τα εξής χαρακτηριστικά: την κοινωνική αποδοχή, την 

συμπεριφορά και την κοινωνική εγκυρότητα (Gresham, & Elliott, 1987).  

Αναλυτικότερα, στους ορισμούς που αφορούν την κοινωνική αποδοχή οι κοινωνικές 

δεξιότητες συνδέονται με την αποδοχή του ατόμου από τους συνομηλίκους του και την 

κοινωνική θέση που κατέχει μέσα στην ομάδα. Σύμφωνα με τους ορισμούς αυτούς, ένα 

άτομο θεωρείται κοινωνικά επιδέξιο όταν είναι δημοφιλές και έχει συνάψει φιλικούς 

δεσμούς. Όσον αφορά τους ορισμούς με βάση τη συμπεριφορά, αυτοί παρουσιάζουν 

τις κοινωνικές δεξιότητες ως συγκεκριμένες λεκτικές ή μη λεκτικές συμπεριφορές ενός 

ατόμου με σκοπό να αυξήσουν τη θετική ενίσχυση και αντίστοιχα να μειώσουν την 

αρνητική ενίσχυση (τιμωρία) που δέχεται το άτομο για τη συμπεριφορά του από 

εξωτερικά πρόσωπα (p. 132). Τέλος, σύμφωνα με τους Gresham και Elliott (1987) οι 

πιο χρήσιμοι από τους ορισμούς των κοινωνικών δεξιοτήτων είναι αυτοί που 
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σχετίζονται με την κοινωνική εγκυρότητα, καθώς ενυπάρχουν σε αυτούς στοιχεία από 

τις δυο άλλες κατηγορίες που προαναφέρθηκαν. Στους ορισμούς αυτούς, οι κοινωνικές 

δεξιότητες αποτελούν συμπεριφορές που εκδηλώνονται σε συγκεκριμένες περιστάσεις, 

προκειμένου να επιτευχθεί ένα σημαντικό κοινωνικά αποτέλεσμα, όπως είναι η 

κοινωνική αποδοχή, η λήψη θετικών αξιολογήσεων από εξωτερικούς παρατηρητές, η 

απόκτηση επαρκούς αυτοπεποίθησης και ακαδημαϊκής ικανότητας και η 

ψυχοκοινωνική προσαρμογή στο εκάστοτε περιβάλλον (p.133).  

Τέλος, είναι σημαντικό να σημειωθεί πως η απουσία ενός ευρέως αποδεκτού 

ορισμού των κοινωνικών δεξιοτήτων έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία σύγχυσης και 

διαφωνίας ως προς τις κοινωνικές δεξιότητες που προσδίδουν σε ένα άτομο κοινωνική 

επάρκεια και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να διδαχθεί τις δεξιότητες αυτές (Maag, 

2005). Ο ορισμός που δίνεται στις κοινωνικές δεξιότητες από ένα άτομο που τις 

διδάσκει, επηρεάζει άμεσα το σχεδιασμό και το περιεχόμενο του προγράμματος 

παρέμβασης για την απόκτησή τους. Για παράδειγμα, μια παρέμβαση βασισμένη σε 

έναν συμπεριφορικό ορισμό θα εστιάζει περισσότερο στην ενίσχυση των επιθυμητών 

συμπεριφορών, ενώ μια παρέμβαση βασισμένη στην κοινωνική επάρκεια, θα εστιάζει 

περισσότερο στην καθοδήγηση (coaching) και στη μέθοδο επίδειξης (modeling) της 

κατάλληλης συμπεριφοράς (Esser, 2012). 

 

1.2 Προβλήματα στην Κοινωνική Συμπεριφορά των Μαθητών με 

ΗΕΑ 
 

Τα παιδιά και οι νέοι που παρουσιάζουν ελλείμματα στις κοινωνικές τους 

δεξιότητες διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο εμφάνισης προβλημάτων και σε άλλους τομείς 

της λειτουργικότητάς τους, όπως για παράδειγμα σε ακαδημαϊκό, ψυχολογικό και 

επαγγελματικό επίπεδο (Gresham, Elliott, & Kettler, 2010). Οι δυσκολίες στον τομέα 

των κοινωνικών δεξιοτήτων είναι ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά των ατόμων 

με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες (ΗΕΑ), στις οποίες περιλαμβάνονται προβλήματα 

συμπεριφοράς και συναισθηματικές δυσκολίες, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 

διαταραχή ελλειμματικής προσοχής/υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) και ήπια νοητική 

αναπηρία (Gresham, Elliott, Vance, & Cook, 2011).  
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Σε μετα-ανάλυση των Kavale και Forness (1996), βρέθηκε πως 3 στους 4 

μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν ελλείμματα στις κοινωνικές 

τους δεξιότητες, που τους διαφοροποιούν από τους υπόλοιπους συμμαθητές τους ως 

προς την κοινωνική τους συμπεριφορά. Ωστόσο, παρά την προφανή σύνδεση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων με τις μαθησιακές δυσκολίες ενός ατόμου, δεν έχει 

προσδιοριστεί ακόμη η φύση της σχέσης αυτής λόγω της περιορισμένης γνώσης γύρω 

από την αλληλεπίδραση της γνωστικής λειτουργίας, της γλώσσας, της μνήμης, της 

αντίληψης και των επιδράσεών τους στις κοινωνικές δεξιότητες του ατόμου (Kavale, 

& Mostert, 2004). 

Γενικότερα, τα ελλείμματα των κοινωνικών δεξιοτήτων μπορεί να προκύπτουν 

είτε κατά τη διαδικασία απόκτησής τους (acquisition deficits), είτε κατά την ορθή 

εκτέλεσή τους (performance deficits) (Gresham, & Elliott, 1987; Gresham, 2000). Πιο 

συγκεκριμένα, τα ελλείμματα που προκύπτουν κατά τη διαδικασία εκμάθησης των 

κοινωνικών δεξιοτήτων μπορεί να οφείλονται είτε σε προβλήματα της κοινωνικής -

γνωστικής λειτουργίας του ατόμου, με αποτέλεσμα την απουσία γνώσης μιας 

κοινωνικής δεξιότητας, είτε σε δυσκολίες κατά τη διάκριση των κοινωνικών 

περιστάσεων, με αποτέλεσμα την απουσία γνώσης για την εκδήλωση της κατάλληλης 

συμπεριφοράς σε μια συγκεκριμένη κοινωνική περίσταση. Από την άλλη, τα 

ελλείμματα ορθής εκτέλεσης των κοινωνικών δεξιοτήτων, δεν οφείλονται στην 

απουσία γνώσης, αλλά στην αδυναμία εκτέλεσης της συγκεκριμένης συμπεριφοράς 

στο επιθυμητό επίπεδο (Gresham, 2016). 

 Η ταξινόμηση των κοινωνικών ελλειμμάτων στους δυο τύπους που 

προαναφέρθηκαν είναι ιδιαίτερα σημαντική στην αξιολόγηση και μετ’ έπειτα στο 

σχεδιασμό παρέμβασης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν λόγω 

της ύπαρξης τους (Gresham, 2000). Για παράδειγμα, για τα ελλείμματα που 

εμφανίζονται κατά την απόκτηση των κοινωνικών δεξιοτήτων απαιτείται άμεση 

παρέμβαση με τη μορφή άμεσων οδηγιών, καθοδήγησης και επίδειξης, ενώ για τα 

ελλείμματα που παρουσιάζονται κατά την ορθή εκτέλεση των κοινωνικών δεξιοτήτων 

είναι καταλληλότερη μια συμπεριφορική παρέμβαση, που θα στηρίζεται στην ενίσχυση 

και την αύξηση της συχνότητας εκδήλωσης των κοινωνικών δεξιοτήτων σε 

συγκεκριμένα περιβάλλοντα (Gresham, et. al., 2010).  
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Η αντιμετώπιση της κοινωνικής ανεπάρκειας των μαθητών με ΗΕΑ είναι 

κρίσιμη, καθώς οι μαθητές που αντιμετωπίζουν προβλήματα στις κοινωνικές τους 

αλληλεπιδράσεις διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για πολυάριθμα αρνητικά 

αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων μεταγενέστερων δυσκολιών προσαρμογής, 

όπως εγκατάλειψη του σχολείου, μοναξιά και νεανική παραβατικότητα (Vaughn, et. 

al., 2004). Σε γενικές γραμμές, τα αποτελέσματα ερευνών που μελετούν τον τρόπο 

συμπεριφοράς και αλληλεπίδρασης των ατόμων με ΗΕΑ σε διάφορες κοινωνικές 

περιστάσεις διαφέρουν σημαντικά, λόγω των ποικίλων μέσων αξιολόγησης, αλλά και 

των διαφορετικών χαρακτηριστικών των ατόμων που μελετώνται. Παρόλα αυτά, 

υπάρχουν σοβαρά επιστημονικά ευρήματα που υποδεικνύουν πως οι δυσκολίες σε έναν 

ή περισσότερους τομείς των κοινωνικών δεξιοτήτων, μπορεί να έχει σημαντικές 

συνέπειες σε τομείς της κοινωνικής λειτουργικότητας των ατόμων με ΗΕΑ, όπως είναι 

η αυτοαντίληψη, η αυτοπεποίθηση, η σύναψη φιλικών δεσμών, η κοινωνική τους θέση, 

οι διαπροσωπικές συγκρούσεις, η επίλυσή κοινωνικών προβλημάτων, καθώς επίσης 

και η ψυχοκοινωνική τους συμπεριφορά (Agaliotis, 2010). 

Παρακάτω ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές με ΗΕΑ στους τομείς της κοινωνικής λειτουργικότητας που 

προαναφέρθηκαν, καθώς επίσης και των παραγόντων που συντελούν στη δημιουργία 

και διατήρησή τους. 

 

1.2.1 Αυτοαντίληψη/ Αυτοπεποίθηση 

 

H αυτοαντίληψη (self-perception) και η αυτοπεποίθηση (self-esteem) 

αποτελούν πρωταρχικό παράγοντα για τη ψυχοκοινωνική προσαρμογή ενός ατόμου 

κατά την παιδική του ηλικία, τη λειτουργικότητά του, καθώς επίσης και την ποιότητα 

ζωής του κατά την ενηλικίωση (Orth, Robins, Trzesniewski, Maes & Schmitt, 2009).  

Παρόλο που η αυτοαντίληψη και η αυτοπεποίθηση είναι δυο διακριτές έννοιες,  

ο Burden (2008) υποστηρίζει ότι οι δυο όροι, όπως και η αυτοεκτίμηση, 

χρησιμοποιούνται στη διεθνή βιβλιογραφία ως συνώνυμοι. Το επίπεδο 

αυτοπεποίθησης ενός ατόμου αποτελεί σημαντικό δείκτη της αυτοεκτίμησης του 

(Nalavany, Carawan, & Brown, 2011). Ενώ η αυτοαντίληψη υποδηλώνει τον τρόπο, με 

τον οποίο ένα άτομο αντιλαμβάνεται την επιδεικνύουσα συμπεριφορά του, η 
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αυτοπεποίθηση αναφέρεται  σε θετικές ή αρνητικές εκτιμήσεις ή συναισθήματα για τη 

συμπεριφορά αυτή (Burden, 2008).  

Στην παγκόσμια βιβλιογραφία υπάρχουν πολυάριθμες έρευνες, που 

υποδεικνύουν πως τα άτομα με ΗΕΑ τείνουν να εμφανίζουν χαμηλά επίπεδα 

αυτοεκτίμησης και να έχουν λιγότερη αυτοπεποίθηση συγκριτικά με τους 

συνομηλίκους τους, κυρίως στα πλαίσια της μαθησιακής διαδικασίας (Zeleke, 2004; 

Pijl, & Frostad, 2010; Alesi, Rappo, & Pepi, 2012; Gibby-Leversuch, Hartwell, & 

Wright, 2019). Οι υψηλές προσδοκίες των δασκάλων και των γονέων, σε συνδυασμό 

με την μεγάλη αξία που δίνεται στη σχολική επίδοση των παιδιών, καθιστά τους 

μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ευάλωτους σε αρνητικά συναισθήματα και σκέψεις , 

σχετικά με τον εαυτό τους (Novita, 2016). 

Ειδικότερα, με βάση τα αποτελέσματα μιας συστηματικής ανασκόπησης 19 

ερευνών, οι μαθητές με δυσλεξία και άλλες αναγνωστικές δυσκολίες, αντιμετωπίζουν 

χαμηλά επίπεδα αυτοεκτίμησης της σχολικής τους επίδοση, σε σύγκριση με τους 

συμμαθητές τους (Gibby-Leversuch et al., 2019). Παρόλα αυτά, η χαμηλή 

αυτοεκτίμηση των μαθητών με δυσλεξία, δεν γενικεύεται και σε άλλους τομείς της 

ζωής τους, όπως στο οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον ή  στις 

δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου τους (Novita, 2016). Στους τομείς αυτούς, 

παρουσιάζονται ομοιότητες στα επίπεδα αυτοεκτίμησης μεταξύ των μαθητών με και 

χωρίς ειδικές αναγνωστικές δυσκολίες (Gibby-Leversuch et al., 2019). 

Παρόμοια είναι και τα ευρήματα παλαιότερης ανασκόπησης (Zeleke, 2004), 

όπου σύμφωνα με το 89% των ερευνών που αναλύθηκαν (n=28), η σχολική  

αυτοεκτίμηση των μαθητών με ΗΕΑ είναι σημαντικά χαμηλότερη από τους τυπικά 

αναπτυσσόμενους συνομηλίκους τους. Καθώς όμως, η κατηγορία των ήπιων 

εκπαιδευτικών αναγκών αντιπροσωπεύει ένα εύρος χαρακτηριστικών αναφορικά με τη 

σχολική επίδοση, τα επίπεδα αυτοεκτίμησης των μαθητών με ΗΕΑ είναι πιθανόν να 

διαφέρουν σε κάθε γνωστικό αντικείμενο (Zeleke, 2004). Όσον αφορά την κοινωνική  

και γενική αυτοεκτίμηση των μαθητών με ΗΕΑ, το 70% των ερευνών της μετα-

ανάλυσης  του Zeleke, δεν υπέδειξε σημαντικές διαφορές στα επίπεδα κοινωνικής 

αυτοεκτίμησης των παιδιών με ή χωρίς μαθησιακές δυσκολίες. Μάλιστα, το 10% των 

ερευνών καταλήγει στο συμπέρασμα πως οι μαθητές με ΗΕΑ είναι πλήρως 

προσαρμοσμένοι στο κοινωνικό τους περιβάλλον (Burden, 2008). 
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Σε μια πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση (Maïano, Coutu, Morin, Tracey, 

Lepage, & Moullec, 2019) εξετάστηκαν τα επίπεδα αυτοεκτίμησης και των παιδιών με 

ήπια προς μέτρια νοητική αναπηρία. Από τις 11 μελέτες που αξιολογήθηκαν, προέκυψε 

πως η γενική αυτοεκτίμηση των μαθητών διαφέρει ανάλογα με την ηλικιακή τους 

ομάδα. Σε μελέτες που αφορούσαν εφήβους, δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική 

διαφορά στη γενική αυτοεκτίμηση μεταξύ των εφήβων με ΗΝΑ και των ΤΑ 

συνομηλίκων τους. Αντίθετα, σε μελέτες μεταξύ παιδιών, παρουσιάστηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές στα επίπεδα αυτοεκτίμησης των παιδιών με ΗΝΑ, σε σχέση με 

τους συμμαθητές τους. Τα επίπεδα τόσο της γενικής, όσο και της ακαδημαϊκής 

αυτοεκτίμησης των παιδιών με ΗΝΑ ήταν χαμηλότερα. 

Αξιοσημείωτα είναι και τα ευρήματα ερευνών, στις οποίες μετρούνται τα 

επίπεδα σχολικής αυτοεκτίμησης των μαθητών με ΗΕΑ συγκριτικά  με το εκπαιδευτικό 

πλαίσιο, στο οποίο φοιτούν (Elbaum, 2002; Humphrey, & Mullins, 2002; Tracey, 2002; 

Kelly, & Norwich, 2004).  

Σε έρευνα σχετικά με την αυτοπεποίθηση  μαθητών με και χωρίς δυσλεξία, που 

φοιτούν στη γενική τάξη συγκριτικά με τους μαθητές με δυσλεξία που φοιτούν σε 

ειδικές μονάδες εκπαίδευσης, βρέθηκε πως η αυτοπεποίθηση των μαθητών 

επηρεάζεται σημαντικά από τους παράγοντες του σχολικού περιβάλλοντος, όπως την 

αποδοχή των συνομηλίκων, την ενημερότητα των δασκάλων και τις εκπαιδευτικές 

πρακτικές που εφαρμόζονται (Humphrey, & Mullins, 2002). Συγκεκριμένα, οι μαθητές 

με δυσλεξία που παρακολουθούσαν τάξεις γενικής εκπαίδευσης, είχαν χαμηλότερα 

επίπεδα αυτοπεποίθησης, συγκριτικά με τους μαθητές που φοιτούσαν σε ειδικές 

μονάδες εκπαίδευσης (Kelly, & Norwich, 2004). Επιπλέον, θετικότερη αυτοεκτίμηση 

βρέθηκε να έχουν και οι μαθητές με ήπια νοητική αναπηρία που φοιτούσαν σε σχολεία  

ειδικής αγωγής σε σχέση με συνομηλίκους τους με ΗΝΑ, που φοιτούσαν σε 

εκπαιδευτικές δομές γενικής εκπαίδευσης. Τα ευρήματα αυτά, εξηγούνται και από την 

ανάπτυξη του θεωρήματος “Big-Fish-Little-Pond-Effect” (Marsh, Trautwein, Lüdtke, 

Baumert, & Köller, 2007), σύμφωνα με το οποίο οι μαθητές συγκρίνουν την 

ακαδημαϊκή τους ικανότητα με τις ακαδημαϊκές ικανότητες των συμμαθητών τους, και 

με βάση τη σύγκριση αυτή σχηματίζουν τις εκτιμήσεις τους σε σχέση με τη σχολική 

τους επίδοση. Συνεπώς, η σύγκριση με συμμαθητές ίδιων ικανοτήτων (π.χ σε μονάδες 

ειδικής εκπαίδευσης), πιθανόν να οδηγήσει σε θετική σχολική αυτοεκτίμηση, ενώ οι 

σύγκριση με συμμαθητές μεγαλύτερων ικανοτήτων (π.χ σε τάξεις γενικής 
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εκπαίδευσης), θα οδηγήσει σε αρνητικές εκτιμήσεις  της σχολικής τους επίδοσης 

(Avramidis, 2013). 

Παρόλα αυτά, σε μετα-ανάλυση 38 ερευνών (Elbaum, 2002), βρέθηκε πως δεν 

υπάρχει σημαντική συσχέτιση στα επίπεδα αυτοπεποίθησης μαθητών με ΗΕΑ και του 

εκπαιδευτικού πλαισίου, στο οποίο φοιτούν. Σε αντίθεση με τις προβλέψεις που 

βασίζονται στην προοπτική της κοινωνικής σύγκρισης, οι μαθητές με ΗΕΑ που 

διδάσκονταν μέρος ή όλη τη σχολική τους ημέρα σε δομή ειδικής εκπαίδευσης δεν 

είχαν, σε γενικές γραμμές, υψηλότερη αυτοπεποίθηση από τους μαθητές που 

τοποθετούνται με πλήρη απασχόληση σε κανονικές τάξεις κατά τη μαθησιακή 

διαδικασία (Elbaum, 2002). Αυτό που φαίνεται να έχει σημαντικότερο ρόλο στην 

ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των μαθητών με ΗΕΑ, δεν είναι το εκπαιδευτικό 

πλαίσιο, αλλά η παροχή διαφοροποιημένης διδασκαλίας και η κοινωνική αποδοχή, 

ώστε να κατανοήσουν οι μαθητές τις δυσκολίες τους, να αναπτύξουν τις δυνατότητές 

τους και να αισθάνονται ενταγμένοι στο σχολικό περιβάλλον (Gibby-Leversuch et al., 

2019). 

Ένας παράγοντας που φαίνεται να ενισχύει την αυτοπεποίθηση των μαθητών 

είναι η διάγνωση τους και η ένταξη τους σε μια από τις κατηγορίες των ειδικών 

εκπαιδευτικών αναγκών (Gibson, & Kendall, 2010; Taylor, Hume, & Welsh, 2010; 

Glazzard, 2010). Σε έρευνα  που πραγματοποιήθηκε μεταξύ μαθητών με δυσλεξία 

(n=26), μαθητών τυπικής ανάπτυξης (n=23) και μαθητών χωρίς συγκεκριμένη 

διάγνωση ΗΕΑ (n=26), διαπιστώθηκε πως τα επίπεδα αυτοπεποίθησης των παιδιών με 

δυσλεξία ήταν παρόμοια με αυτά των συνομηλίκων τους χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες, εν αντιθέσει με αυτά των παιδιών χωρίς συγκεκριμένη διάγνωση, των οποίων 

η αυτοπεποίθηση ήταν αρκετά χαμηλότερη σε σύγκριση με τις άλλες δυο ομάδες  

(Taylor, et. al., 2010).   

Οι συνέπειες της απουσίας διάγνωσης και της παροχής κατάλληλης 

εκπαιδευτικής υποστήριξης στους μαθητές με ΗΕΑ, βρίσκεται σε συνάρτηση με τα 

αισθήματα αποτυχίας που βιώνουν μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα (Gibson, & 

Kendall, 2010). Η διάγνωση με ΗΕΑ από μικρή ηλικία, βοηθά τον μαθητή να 

κατανοήσει τις αιτίες των δυσκολιών του και ως εκ τούτου, αποκτά μεγαλύτερη 

αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση για τις ικανότητές του (Glazzard, 2010).  Τα 

ευρήματα της προαναφερθείσας έρευνας (Glazzard, 2010) υποδεικνύουν πως,  παρόλο 
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που οι συμμετέχοντες εξακολουθούσαν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανάγνωση 

και την ορθογραφία, ήταν σε θέση να κατανοούν πως η ειδική μαθησιακή τους 

δυσκολία δεν αποτελεί δείκτη για το επίπεδο του νοητικού τους δυναμικού (p. 68).  Σε 

κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό οι μαθητές να κατανοούν πλήρως τον ορισμό της 

διάγνωσης τους, καθώς μια εσφαλμένη αντίληψη της ειδικής μαθησιακής δυσκολίας 

που τους έχει αποδοθεί, μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την αυτοαντίληψη τους 

(Taylor, et al., 2010). 

Τελευταίος, αλλά εξίσου καθοριστικός παράγοντας στη συναισθηματική 

ανάπτυξη των ατόμων με ΗΕΑ, είναι ο ρόλος της οικογένειας (Stampoltzis, & 

Polychronopoulou, 2009; Nalavany, & Carawan, 2012; Carawan, Nalavany, & Jenkins, 

2016).  Ο συναισθηματικός δεσμός με τα μέλη της οικογένειας, αλλά και η υποστήριξη 

που δέχεται από αυτήν ενισχύει σημαντικά τα επίπεδα αυτοεκτίμησης και 

αυτοπεποίθησης  των ατόμων με ΗΕΑ από την παιδική τους ηλικία μέχρι και την 

ενηλικίωσή τους (Nalavany, & Carawan, 2012). Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 

Έλληνες φοιτητές με δυσλεξία, ηλικίας 19-26 ετών, αναφέρθηκε από όλους τους 

συμμετέχοντες (n=16) ο καταλυτικός ρόλος της οικογένειας στην ενίσχυση της 

αυτοπεποίθησής τους κατά την παιδική τους ηλικία, ενώ ορισμένοι (n=3) αναφέρθηκαν 

και στη συνεισφορά της οικογένειάς τους για την αναγνώριση και κατανόηση των 

μαθησιακών τους δυσκολιών (Stampoltzis, & Polychronopoulou, 2009).  Από την 

άλλη, ο ψυχολογικός έλεγχος και η πίεση που ασκείται από την οικογένεια σε αρκετές 

περιπτώσεις, προκαλεί αρνητικά συναισθήματα στα άτομα με ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες, μειώνει την αυτοπεποίθησή τους και οδηγεί σε άρνηση κατά τη μαθησιακή 

διαδικασία (Filippello, Buzzai, Messina, Mafodda, & Sorrenti, 2019). 

 

1.2.2 Φιλικές Σχέσεις – Κοινωνική Θέση 

 

Η δημιουργία φιλικών σχέσεων κατέχει σημαντικό ρόλο στην ποιότητα ζωής και 

το αίσθημα ευημερίας των ανθρώπων, ενώ σύμφωνα με την επιστημονική κοινότητα  

είναι καθοριστική για τη ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Μέσω της 

φιλίας καλλιεργούνται κοινωνικές δεξιότητες, όπως η επικοινωνία και η συνεργασία, 

ενισχύεται η έννοια του αυτοπροσδιορισμού και το αίσθημα αυτοπεποίθησης και 

δημιουργούνται πρότυπα σχέσεων, σημαντικά για τη μετέπειτα ζωή των παιδιών. 

Επιπλέον, η βίωση ισότιμων σχέσεων, όπως είναι οι φιλίες με τους συνομηλίκους και 
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η συναισθηματική υποστήριξη από αυτούς, οδηγούν στη σταδιακή ανεξαρτητοποίηση 

των παιδιών και διευκολύνουν τη μετάβαση στην ενήλικη ζωή τους (Berndt, & 

McCandless, 2009). Συνεπώς, οι φιλικές σχέσεις παρέχουν στα παιδιά ευκαιρίες για 

την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και καλλιεργούν την αντίληψη ότι ανήκουν σε 

μια μικρή ομάδα.  

    Φιλίες με θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά μπορούν να δημιουργηθούν 

μεταξύ μαθητών με ή χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Kouvava, Antonopoulou 

& Maridaki-Kassotaki, 2016). Παρόλα αυτά, οι μαθητές με ΗΕΑ, ενώ είναι σε θέση να 

αναπτύξουν φιλικές σχέσεις και αμοιβαίους δεσμούς, φαίνεται να αντιμετωπίζουν 

σοβαρές δυσκολίες στη δημιουργία και διατήρηση τους (Schwab, 2015; Banks, 

McCoy, & Frawley, 2018; Koster, Pijl, Nakken, Van Houten, 2010; Pijl, Frostad & 

Flem, 2008; Reed, McIntyre, Dusek, & Quintero, 2011). Εκτός αυτού, οι μαθητές με 

ΗΕΑ συχνά απορρίπτονται ή παραμελούνται από το κοινωνικό σύνολο και είναι 

λιγότερο κοινωνικά αποδεκτοί από τους τυπικά αναπτυσσόμενους συνομηλίκους τους  

(Krull, Wilbert, & Hennemann, 2018; Schwab, Gebhardt, & Gasteiger-Klicpera, 2013; 

Avramidis, 2013; Avramidis, Avgeri, & Strogilos, 2018). 

Πρόσφατες μελέτες υποδεικνύουν πως οι μαθητές με ΕΕΑ έχουν, κατά μέσο όρο, 

λιγότερους φίλους και δεν εντάσσονται συχνά σε φιλικές παρέες συγκριτικά με τους 

ΤΑ συνομηλίκους τους (Frostad & Pijl, 2007; Koster et al., 2010; Pijl, et al., 2008; Pijl, 

et al., 2010; Ruijs & Peetsma, 2009). Το ίδιο συμβαίνει και με τις διαπροσωπικές τους 

αλληλεπιδράσεις, καθώς η εμπλοκή τους σε αυτές είναι σημαντικά περιορισμένη  

(Monjas, Martín-Antón, García-Bacete, & Sanchiz, 2014). Επιπλέον, οι φιλικές τους 

σχέσεις αποδεικνύονται λιγότερο, σταθερές, καθώς ένας στους δυο μαθητές με ΕΕΑ 

δεν καταφέρνει να έχει μια σταθερή φιλία για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός 

έτους, εν αντιθέσει με τους μαθητές χωρίς ΕΕΑ, που το ποσοστό ανέρχεται στο 25% 

(Frostad, Mjaavatn & Pijl, 2011). 

Πολλές είναι οι κοινωνιομετρικές μελέτες που υποδεικνύουν πως οι μαθητές με 

ΗΕΑ είναι λιγότερο αποδεκτοί και συχνότερα απορριπτέοι, με αποτέλεσμα να 

απομονώνονται από το κοινωνικό σύνολο, τόσο κατά την προσχολική όσο και κατά 

την σχολική τους ηλικία (Avramidis, 2013; Koster, et al., 2010; Nepi, Fioravanti, 

Nannini, & Peru, 2015; Pijl & Frostad, 2010; Rotheram-Fuller, Kasari, Chamberlain, 

& Locke, 2010). Επιπρόσθετα, οι τυπικά αναπτυσσόμενοι μαθητές στα δημοτικά 

σχολεία τείνουν να αποφεύγουν κατά τη μαθησιακή διαδικασία, τη συνεργασία με 
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μαθητές  ΗΕΑ ή με μαθητές χαμηλής σχολικής επίδοσης (Krull, Wilbert, & Henneman, 

2014). Τα ευρήματα αυτά είναι κοινά για διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα και χώρες, 

όπως η Αγγλία, η Ισπανία και η Νορβηγία (Monjas, et al., 2014), αλλά και για όλες τις 

ομάδες ήπιων εκπαιδευτικών αναγκών (βλέπε Bakker, Denessen, Bosman, Krijger, & 

Bouts, 2007; Symes & Humphrey, 2010; Krull et al., 2014; Banks, et al., 2018; 

Avramidis, et al., 2018). 

Ο απόρριψη από το κοινωνικό σύνολο και η απουσία αμοιβαίων σχέσεων γεννά 

στους μαθητές ΗΕΑ αισθήματα μοναξιάς και απομόνωσης (Bossaert, Colpin, Pijl & 

Petry, 2012; Locke, Ishijima, Kasari, & London, 2010; Pijl et al., 2010). Σε έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε σε δημοτικά σχολεία και γυμνάσια της Αυστρίας, βρέθηκε πως οι 

μαθητές ΗΕΑ ένιωθαν σε μεγαλύτερο ποσοστό μοναξιά συγκριτικά με τους 

συνομηλίκους τους, ενώ ένας στους έξι μαθητές ΗΕΑ δεν είχε κάποιο άτομο για να 

μιλήσει κατά τις σχολικές ώρες (Schwab, 2015). Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνονται 

και από την έρευνα του Frostad και των συνεργατών του (2011), σύμφωνα με την οποία 

το 20% των μαθητών δεν είχε δημιουργήσει κάποια δυνατή φιλία.  

Στον αντίποδα, υπάρχουν έρευνες που παρουσιάζουν μια θετικότερη εικόνα των 

ατόμων με ΗΕΑ μέσα στο κοινωνικό δίκτυο της τάξης. Σε μια διετή έρευνα (Estell, 

Jones, Pearl, Van Acker, Farmer, & Rodkin, 2008) βρέθηκε πως οι μαθητές με ΗΕΑ 

λάμβαναν λιγότερες προτιμήσεις ως φίλοι και  χαρακτηρίζονταν σε μικρότερο ποσοστό 

ως δημοφιλείς στην τάξη τους. Ωστόσο, επιλέγονταν το ίδιο συχνά ως μέλη μιας 

ομάδας και ο ρόλος τους ήταν ισότιμος με των υπόλοιπων συμμαθητών τους. Συνεπώς, 

παρόλο που ο αριθμός των φιλικών τους σχέσεων ήταν περιορισμένος, πολλοί από τους 

μαθητές με ΗΕΑ είχαν τουλάχιστον έναν με δύο καλούς φίλους (Avramidis, et al., 

2010; Koster, et al., 2010). Αυτό είναι ένα ενθαρρυντικό αποτέλεσμα, καθώς η 

παρουσία έστω και ενός φίλου στην τάξη, παρέχει σημαντική συναισθηματική 

υποστήριξη και μπορεί να αντισταθμίσει τις αρνητικές συνέπειες της απομόνωσης και  

μοναξιάς στον χώρο του σχολείου (Bossaert, Colpin, Pijl, & Petry, 2015). 

Οι λόγοι που οδηγούν στον κοινωνικό αποκλεισμό των μαθητών με ΗΕΑ, 

ποικίλουν και εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες. Από τη μία πλευρά, η έλλειψη 

γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει άμεσα 

την ικανότητα των μαθητών να επισυνάπτουν φιλίες (Nowicki, Brown και Dare 2018; 

Nowicki, Brown, και Stepien 2014). Από την άλλη πλευρά, πρόσφατες μελέτες 
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(Garrote, 2017) δείχνουν ότι τα ελλείμματα κοινωνικών δεξιοτήτων και τα προβλήματα 

συμπεριφοράς συχνά συνδέονται με την κοινωνική απόρριψη των μαθητών. Επιπλέον, 

σε σχετική έρευνα βρέθηκε πως δεν είναι η διάγνωση με κάποια κατηγορία ειδικών 

δυσκολιών που στιγματίζει τους μαθητές και δυσχεραίνει την κοινωνική τους θέση, 

αλλά η κοινωνική συμπεριφορά που εκδηλώνουν (Schwab, et al., 2013). Στα 

χαρακτηριστικά των απορριπτέων ή παραμελημένων μαθητών συγκαταλέγονται 

κυρίως συναισθηματικής φύσεως δυσκολίες, όπως είναι η έλλειψη προκοινωνικών 

ικανοτήτων, εκδήλωση επιθετικής συμπεριφοράς, απροσεξία, ανωριμότητα και υψηλά 

ποσοστά κοινωνικού άγχους (Schwab, et al., 2013). 

Σε συγκριτική έρευνα μεταξύ μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και μαθητών 

με συναισθηματικές δυσκολίες ή προβλήματα συμπεριφοράς, τα ποσοστά κοινωνικής 

απόρριψης ήταν μεγαλύτερα για την ομάδα παιδιών με συναισθηματικές δυσκολίες, 

ενώ τα παιδιά με ΜΔ είχαν σημαντικά χαμηλότερη σχολική αυτοαντίληψη (Krull, et 

al., 2014). Από τα αποτελέσματα  φάνηκε πως οι μαθητές με ΣΔ ή ΠΣ δέχονταν μια 

περισσότερο ενεργητική απόρριψη από το κοινωνικό σύνολο της τάξης, καθώς δεν 

επιλέγονταν σε συνεργατικές ομάδες, είχαν χειρότερη κοινωνική θέση και 

χαρακτηρίζονταν συχνότερα ως απορριπτέοι στις κοινωνιομετρικές μετρήσεις. 

Αντίθετα, οι μαθητές με ΜΔ δέχονταν λιγότερο συχνά αρνητικές προτιμήσεις, ενώ 

ορισμένοι χαρακτηρίστηκαν και ως δημοφιλείς. (Krull, et al., 2014). Συνεπώς, η 

κοινωνική τους απόρριψη φαίνεται να είναι περισσότερο παθητική (Krull, et al., 2018). 

Ο Dyson (2010) τόνισε ότι οι μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς απορρίπτονται 

συχνότερα από τους συνομηλίκους λόγω των ελλιπών κοινωνικών τους δεξιοτήτων και 

της αναστάτωσης που προκαλούν στην τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος.  

Ένας ακόμη παράγοντας που επηρεάζει την κοινωνική θέση των μαθητών με 

ΗΕΑ, είναι το φύλο, καθώς συνδέεται άμεσα με εκδήλωση διαφορετικών 

χαρακτηριστικών στην κοινωνική τους συμπεριφορά. Η άμεσα επιθετική  

συμπεριφορά, η υπερκινητικότητα και οι χαμηλές κοινωνικές δεξιότητες, είναι 

χαρακτηριστικά που ενυπάρχουν σε μεγαλύτερα ποσοστά στη συμπεριφορά των 

αγοριών και συνδέονται άμεσα με την κοινωνική τους απόρριψη (Salmivalli, 

Kaukiainen, & Lagerspetz, 2000).  Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνονται και από 

πρόσφατη έρευνα, σύμφωνα με την οποία τα κορίτσια είναι πιθανό να έχουν λιγότερους 

φίλους, ενώ τα αγόρια να έχουν ακόμη λιγότερες διαπροσωπικές σχέσεις (Banks, et al., 

2018).  
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Τέλος, σημαντική επιρροή στις κοινωνικές σχέσεις και στάσεις των μαθητών 

απέναντι στα παιδιά με ΗΕΑ δύναται να ασκήσει και ο εκπαιδευτικός της τάξης. Σε 

πολλές περιπτώσεις υπάρχει ο κίνδυνος, είτε να μεταδοθούν απ’ τους εκπαιδευτικούς 

αρνητικές ιδέες και στάσεις ως προς τα άτομα ΗΕΑ μέσα στην τάξη, είτε να είναι 

υπερπροστατευτικοί με τα άτομα αυτά (Lindsay, & McPherson, 2012).  Σε έρευνα του 

Avramidis (2018) βρέθηκε πως οι μαθητές ΗΕΑ περνούσαν περισσότερο χρόνο στα 

διαλείμματα κάνοντας παρέα και μιλώντας με τους δασκάλους που ήταν σε εφημερία, 

παρά με τους συμμαθητές τους. Η υπερπροστατευτική στάση των δασκάλων και η 

συχνή επαφή κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, μπορεί να στερεί από τα παιδιά με 

ΗΕΑ ευκαιρίες για επικοινωνία με τους συνομηλίκους τους (Avramidis, et al., 2018). 

Εκτός αυτού, η πλειοψηφία των ερευνών δείχνει ότι η οπτική των δασκάλων για την 

κοινωνική θέση και τις αμοιβαίες σχέσεις των παιδιών με ΗΕΑ είναι θετικότερη σε 

σχέση με τους ΤΑ συμμαθητές τους (Monjas, et al., 2014). Αυτή η υπερεκτίμηση της 

κοινωνικής θέσης των μαθητών με ΗΕΑ, συντελεί στην υποτίμηση του μεγέθους των 

κοινωνικών προβλημάτων τους και στη μη εφαρμογή κατάλληλων εκπαιδευτικών 

πρακτικών για την αντιμετώπισή τους (Pijl, et al., 2008). 

 

1.2.3 Επίλυση Κοινωνικών Προβλημάτων/ Διαπροσωπικές Συγκρούσεις 
 

Η ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων και η διατήρηση δεσμών με το 

οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον είναι καθοριστικός παράγοντας για την  

ευημερία στη ζωή κάθε ατόμου (Wallander, Schmitt, & Koot, 2001). Η συνύπαρξη σε 

κάθε κοινωνικό πλαίσιο απαιτεί καθημερινή προσπάθεια για επικοινωνία, συνεργασία 

και  διαχείριση των συγκρούσεων που τυχόν προκύπτουν. Η επιτυχής διαχείριση των 

κοινωνικών καταστάσεων στις διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων εξαρτάται από 

ένα φάσμα κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως είναι οι λεκτικές και μη λεκτικές ικανότητες 

επικοινωνίας, οι ικανότητες επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων και η αυτοδιαχείριση 

των διάφορων στρατηγικών για την αντιμετώπιση συγκρούσεων (Siu, & Shek, 2010). 

Πολλοί μαθητές με ΕΜΔ έρχονται αντιμέτωποι με δυσκολίες στην προσπάθεια 

τους να κατανοήσουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Οι δυσκολίες αυτές πολλές 

φορές δυσχεραίνουν τη συνεργασία με τους συμμαθητές τους, καθιστούν αδύνατη τη 

διατήρηση ποιοτικών δεσμών και συνυπάρχουν με ελλείμματα στην επίλυση 
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συγκρούσεων και διαφωνιών κατά τη διάρκεια κοινωνικών αλληλεπιδράσεων με τους 

συνομηλίκους τους (Kalyva, & Agaliotis, 2009). 

Ο Bauminger και οι συνεργάτες του (2005) διεξήγαγαν έρευνα με σκοπό να 

συγκρίνουν τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα με ΜΔ επεξεργάζονται τις πληροφορίες 

του κοινωνικού τους περιβάλλοντος και κατανοούν τα δικά τους συναισθήματα, αλλά 

και των άλλων. Από τα αποτελέσματα της μελέτης προέκυψε πως οι μαθητές με ΜΔ 

αποκωδικοποιούν σε μικρότερη συχνότητα πληροφορίες που λαμβάνουν από τον 

περίγυρό τους και δεν συγκρατούν λεπτομέρειες ή πληροφορίες από τις κοινωνικές 

τους εμπειρίες. Επιπλέον, φαίνεται να αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως προς την 

κατανόηση αιτιών για την εκδήλωση μιας συγκεκριμένης συμπεριφοράς, την ανάλυση 

και επεξήγηση μιας κοινωνικής κατάστασης και την επιλογή των κατάλληλων 

στρατηγικών για την επίτευξη των επιθυμητών κοινωνικών στόχων. Όσον αφορά την 

κατανόηση συναισθημάτων, δεν ήταν σε θέση να αναγνωρίζουν περίπλοκα 

συναισθήματα, ούτε και να αντιδρούν επιδεικνύοντας την κατάλληλη συμπεριφορά. 

Από την έρευνα των Agaliotis και Goudiras (2004) προέκυψαν ευρήματα σχετικά 

με την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων κοινωνικής φύσεως μεταξύ των παιδιών με 

ΜΔ και των τυπικά αναπτυσσόμενων συνομηλίκων τους. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της μελέτης, οι μαθητές με ΜΔ αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην 

κατανόηση των σκοπών και των συναισθημάτων των εμπλεκόμενων προσώπων σε μια 

διαπροσωπική διαμάχη. Εκτός αυτού, δυσκολεύονται στην εύρεση εναλλακτικών 

λύσεων για την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων που προκύπτουν, καθώς επίσης και 

στην πρόβλεψη των συνεπειών κάθε απόφασης. Όσον αφορά τον τύπο των 

στρατηγικών που επιλέγουν, αυτές παρουσιάζουν τόσο διαφορές, όσο και ομοιότητες 

με τις επιλογές των συνομηλίκων τους, καθώς εξαρτώνται κάθε φορά από τα δεδομένα  

κάθε κοινωνικής περίστασης. 

Τα ευρήματα αυτά επαληθεύονται και από παλαιότερη έρευνα του Mullet  

(2001), ο οποίος διερεύνησε τις στρατηγικές επίλυσης συγκρούσεων μεταξύ μαθητών 

µε Μ∆ και των ΤΑ συνομηλίκων τους, τόσο σε σκηνοθετηµένα σενάρια όσο και σε 

πραγµατικές συνθήκες. Από την έρευνα δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά 

όσον αφορά τον τύπο στρατηγικών που επιλέχθηκαν από τις δυο ομάδες μαθητών . Και 

στις δυο ομάδες, οι τύποι στρατηγικών που επιλέγονταν, εξαρτώνταν κυρίως από την 

ύπαρξη φιλικής σχέσης με το εμπλεκόμενο πρόσωπο. Ωστόσο, η περιγραφική ανάλυση 
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έδειξε ότι οι µαθητές µε Μ∆ χρησιμοποιούσαν συχνότερα παθητική στρατηγική ή 

στρατηγική απόσυρσης σε σύγκριση με τους ΤΑ συνομηλίκους τους. 

Οι Campbell & Skarakis-Doyle (2011) διερεύνησαν τις γνώσεις που κατείχαν 

μαθητές με ή χωρίς ΜΔ ως προς τον τρόπο επίλυσης διαπροσωπικών συγκρούσεων. Οι 

συμμετέχοντες κλήθηκαν να σημειώσουν σε µια αναλογική κλίμακα με την ονομασία 

VAS (Visual Analogue Rating) τις προτιμήσεις τους για κάθε στρατηγική και στόχο  

που θα επέλεγαν σε μια ενδεχόμενη διαπροσωπική σύγκρουση. Και οι δυο ομάδες 

μαθητών απάντησαν σωστά στις ερωτήσεις κατανόησης και διέκριναν σωστά τις 

καταστάσεις σύγκρουσης από τις καταστάσεις µη σύγκρουσης. Ωστόσο, ενώ οι 

μαθητές χωρίς ΜΔ επέλεξαν όλο το εύρος των απαντήσεων της κλίμακας, οι μαθητές 

με ΜΔ επέλεγαν πάντα τις απαντήσεις που βρίσκονταν στα άκρα. Σύμφωνα με τους 

ερευνητές, οι διαφοροποιημένες απαντήσεις από τα παιδιά με ΜΔ μπορεί να 

αποδοθούν είτε στην έλλειψη κατανόησης σχετικά με τη συμπλήρωση της κλίμακας , 

είτε στην αδυναμία των μαθητών να κατανοήσουν τις μικρές διαφορές που υπάρχουν 

στις ενδεχόμενες αντιδράσεις κατά την επίλυση μιας διαμάχης. H τελευταία εξήγηση 

βέβαια, οδηγεί στο συμπέρασμα πως το εύρος των αντιδράσεων των μαθητών με ΜΔ 

σε μια ενδεχομένως περίπλοκη κοινωνική περίσταση θα ήταν περιορισμένο, γεγονός 

που θα λειτουργούσε εις βάρος των διαπροσωπικών τους σχέσεων. 

Τέλος, σε μια πιο πρόσφατη έρευνα του Filippello και των συνεργατών του 

(2013) διερευνήθηκαν οι προτιμήσεις των μαθητών με ΜΔ σε αντιδιαστολή με τους 

συνομηλίκους τους, όσον αφορά τις στρατηγικές που επιλέγουν κατά τις κοινωνικές 

τους διενέξεις. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι μαθητές με ΜΔ επέλεξαν 

λιγότερο θετικές και προσαρμοστικές στρατηγικές σε σύγκριση με τους ΤΑ μαθητές. 

Αντιθέτως, επέλεξαν με μεγαλύτερη συχνότητα επιθετικές στρατηγικές θεωρώντας τες 

περισσότερο αποτελεσματικές, ανεξαρτήτως εάν το εμπλεκόμενο πρόσωπο ήταν φίλος 

ή συμμαθητής τους.  Αξιοσημείωτο είναι επίσης, ότι δεν επιλεγόταν η ίδια επιθετική 

συμπεριφορά στον τρόπο επίλυσης των συγκρούσεων µε τους εκπαιδευτικούς ή τους 

γονείς τους. Το αποτέλεσμα αυτό υποδηλώνει ότι τα παιδιά με ΜΔ είναι ικανά να 

διαχειριστούν τις συγκρούσεις τους µε τους ενήλικες αποτελεσματικότερα σε σχέση με 

τους συνομηλίκους τους. 

Ένας από τους λόγους που οι μαθητές με ΗΕΑ αντιμετωπίζουν αυξημένες 

δυσκολίες κατά τη διευθέτηση κοινωνικών ζητημάτων, ειδικότερα διαπροσωπικών 
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συγκρούσεων οφείλεται στην έλλειψη ικανοτήτων για επεξεργασία λεκτικών και μη 

λεκτικών πληροφοριών,  καθώς επίσης και στην απουσία ενσυναίσθησης (Agaliotis & 

Goudiras, 2004). Σύμφωνα με τον Bauminger και τους συνεργάτες του (2005), οι 

μαθητές με ΗΕΑ είναι σε θέση να αντιληφθούν τις πληροφορίες του κοινωνικού τους 

περιβάλλοντος, όχι όμως να τις κατανοήσουν και να τις αποκωδικοποιήσουν πλήρως.  

Η δυσκολία αυτή έγκειται στο κοινωνικό άγχος των παιδιών, λόγω προηγούμενων 

αρνητικών εμπειριών, το οποίο δεν τους επιτρέπει να συνδέσουν  τη θεωρητική τους 

γνώση με την κοινωνική τους συμπεριφορά. Επιπρόσθετα, η δυσκολία να αντιληφθούν 

τα συναισθήματα των εμπλεκόμενων προσώπων και να κατανοήσουν τη δική τους 

οπτική, οφείλεται στην απουσία ουσιαστικών φιλικών σχέσεων και της απόρριψης που 

δέχονται από το κοινωνικό τους περιβάλλον (Bauminger, et al., 2005). Η έλλειψη  

τέλος, μεταγνωστικών δεξιοτήτων για τη χρήση των κατάλληλων στρατηγικών, δεν 

επιτρέπει στους μαθητές με ΗΕΑ να επιλέξουν τον καταλληλότερο τρόπο επίλυσης των 

διαπροσωπικών τους συγκρούσεων, ενώ παράλληλα οι συναισθηματικές δυσκολίες 

που βιώνουν τους ωθούν στην επιλογή  επιθετικών στρατηγικών με αρνητικά 

αποτελέσματα (Kalyva, & Agaliotis, 2011). 

Η αποτελεσματική διαχείριση των διαπροσωπικών συγκρούσεων είναι 

απαραίτητη για την κοινωνικοποίηση των παιδιών με ΗΕΑ, καθώς συμβάλλει στην 

οικοδόμηση στενών και ποιοτικών σχέσεων με τους συνομηλίκους τους και κατ’ 

επέκταση στην ομαλότερη προσαρμογή στο σχολικό και κοινωνικό τους περιβάλλον 

(Campbell, & Skarakis-Doyle, 2011). Επιπλέον, η εκπαίδευση σε στρατηγικές 

επίλυσης διαπροσωπικών συγκρούσεων συμβάλλει θετικά στην διαχείριση του θυμού 

και της επιθετικής συμπεριφοράς των ατόμων, ενώ παράλληλα μειώνει τα συμπτώματα 

του κοινωνικού άγχους και της κατάθλιψης (Siu, & Shek, 2010). 

 Από την άλλη πλευρά, οι αδυναμία των μαθητών με ΗΕΑ στην επίλυση 

διαπροσωπικών συγκρούσεων έχει ως αποτέλεσμα την κοινωνική τους απόρριψη, αλλά 

και τη θυματοποίηση τους (Kokkinos, & Antoniadou, 2013; Swearer, Wang, Maag,  

Siebecker, & Frerichs, 2012; Farmer, Wike, Alexander, Rodkin, & Mehtaji, 2015). Σε 

διεθνή έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε μαθητές δημοτικών και γυμνασίων βρέθηκε 

πως τα ποσοστά θυματοποίησης και σχολικού εκφοβισμού στους μαθητές με ΕΕΑ είναι 

24.5% και 31.4% για κάθε σχολική βαθμίδα αντίστοιχα (Blake, Lund, Zhou, Kwok, & 

Benz, 2012).   Παράλληλα, άλλες μελέτες υποδεικνύουν πως οι μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες έχουν τις διπλάσιες πιθανότητες συγκριτικά με τους ΤΑ συνομηλίκους τους 
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να εμπλακούν σε μια διαπροσωπική σύγκρουση είτε με τον ρόλο του θύματος είτε του 

θύτη (Rose, & Monda-Amaya, 2012; Rose, Monda-Amaya, & Espelage, 2011). 

 

1.2.4 Συναισθηματικές Δυσκολίες – Προβλήματα Συμπεριφοράς 
 

Κατά τη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας αναπτύσσονται κοινωνικο-

συναισθηματικές ικανότητες, οι οποίες είναι καθοριστικές για την ομαλή προσαρμογή 

των παιδιών στη σχολική τους ζωή, αλλά και για την θετική εξέλιξη της ενηλικίωσής 

τους (Schultz, Richardson, & Wilcox, 2011). Η κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη 

των παιδιών περιλαμβάνει ικανότητες, οι οποίες συμβάλλουν στην οικοδόμηση 

θετικών και ποιοτικών σχέσεων με τον κοινωνικό τους περίγυρο, ενισχύουν την 

αυτορρύθμιση επιθετικής ή παραβατικής συμπεριφοράς, οργανώνουν τη συμπεριφορά 

τους με βάση τους κανόνες του σχολικού περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα συντελούν  

στην αναγνώριση, την κατανόηση και τη ρύθμιση των συναισθημάτων, τόσο των δικών 

τους όσο και των άλλων (Bierman, Domitrovich, Nix, Gest, Welsh, Greenberg, & Gill, 

2008). Η απουσία των παραπάνω ικανοτήτων εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη 

σχολική επιτυχία των μαθητών, το ενδιαφέρον τους για μάθηση, την αυτοαντίληψη 

τους, καθώς επίσης και την κοινωνική τους αποδοχή (Hotulainen, & Lappalainen, 

2011). 

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία οι μαθητές με ΗΕΑ αντιμετωπίζουν 

περισσότερες κοινωνικοσυναισθηματικές δυσκολίες συγκριτικά με τους ΤΑ μαθητές 

(Eissa, 2010;  Schwab, Gebhardt, Krammer, & Gasteiger-Klicpera, 2015; Reed, et al., 

2011; Casserly, 2013). Τα ευρήματα ορισμένων ερευνών υποδεικνύουν πως οι μαθητές 

με ΗΕΑ έχουν περισσότερες πιθανότητες δυσπροσαρμογής στο σχολικό περιβάλλον, 

με αποτέλεσμα να βιώνουν αισθήματα άγχους, κατάθλιψης, μοναξιάς και κοινωνικής 

απόρριψης  (Buonomo, Fiorilli, Geraci, & Pepe, 2017; Terras, Thompson, & Minnis, 

2009). Παράλληλα, άλλες έρευνες εστιάζουν στα προβλήματα συμπεριφοράς που 

εκδηλώνουν οι μαθητές αυτής της κατηγορίας, συσχετίζοντας τις μαθησιακές τους 

δυσκολίες με προβλήματα προσοχής και υπερκινητικότητας, εκδήλωση επιθετικής 

συμπεριφοράς, παραβατικότητα και επιθυμία απόσυρσης από τη μαθησιακή 

διαδικασία (Pastor, Reuben, & Duran, 2012; Sorour, Mohamed, & El-Maksoud, 2014).  
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Ειδικότερα, σε μετα-ανάλυση που πραγματοποιήθηκε από τους Nelson και 

Harwood (2011) βρέθηκε πως το 70% των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες βιώνει 

υψηλότερα ποσοστά άγχους σε σύγκριση με τους ΤΑ συνομηλίκους τους.  Το άγχος 

(anxiety) είναι μια αντίδραση στα αρνητικά συναισθήματα και το αίσθημα δυσφορίας 

που βιώνει κάποιο άτομο όταν έρχεται αντιμέτωπο με καταστάσεις ή καθήκοντα που 

απειλούν την αυτοεκτίμησή του (Alesi, Rappo, & Pepi, 2015, p. 3). Συχνά, οι 

διαταραχές άγχους συνυπάρχουν και με συμπτώματα κατάθλιψης με τα ποσοστά να 

κυμαίνονται μεταξύ του 16% έως 50% αναλόγως τη διάρκεια και τη σοβαρότητα της 

κατάστασης (Jacobson, & Newman, 2014). Στα άτομα με ΜΔ το ποσοστό των 

συμπτωμάτων άγχους που εκδηλώνουν διαφέρει ανάλογα με το πρόσωπο που 

αξιολογεί την κατάσταση. Πιο συγκεκριμένα,  το επίπεδο συμπτωμάτων άγχους των 

μαθητών με ΜΔ είναι υψηλότερο σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών, 

μεσαίο σύμφωνα με εκείνες των γονέων και μικρό με βάση την αυτοαξιολόγηση των 

μαθητών (Nelson, & Harwood, 2011). 

Κατά τη διάρκεια της σχολικής ηλικίας, η έλλειψη αυτοεκτίμησης και 

αυτοπεποίθησης των μαθητών με ΗΕΑ, τόσο λόγω της σχολικής τους αποτυχίας όσο 

και των κοινωνικών τους δυσκολιών ευνοεί την ανάπτυξη αισθημάτων άγχους και 

κατάθλιψης (Buonomo, et. al., 2017). Σε διεθνή έρευνα των Wilson, Deri Armstrong, 

Furrie και Walcot (2009) αναλύθηκε ένα μεγάλο αντιπροσωπευτικό δείγμα ατόμων 

ηλικίας 15 έως 44 ετών και βρέθηκε πως τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες είχαν 

διπλάσιες πιθανότητες να βιώσουν κάποια διαταραχή άγχους σε σύγκριση με τα ΤΑ 

άτομα, ενώ τα ποσοστά άγχους κυμαίνονταν περίπου στο 15% για τα άτομα ηλικίας 

15-21 ετών και 30% για τα άτομα ηλικίας 30-44 ετών. Παρόμοια είναι τα ευρήματα 

μιας πρόσφατης έρευνας, σύμφωνα με την οποία οι μαθητές με αναγνωστικές 

δυσκολίες και προβλήματα μη λεκτικής επικοινωνίας βίωναν υψηλότερα ποσοστά 

άγχους σε σύγκριση με τους ΤΑ συνομηλίκους τους. Συγκεκριμένα, οι μαθητές με 

προβλήματα μη λεκτικής επικοινωνίας αντιμετώπιζαν έντονο άγχος αναφορικά με το 

σχολείο και τον κοινωνικό διαχωρισμό, ενώ οι μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες 

παρουσίαζαν έντονα συμπτώματα καταθλιπτικής συμπεριφοράς συγκριτικά με τις 

άλλες δυο ομάδες του δείγματος (Mammarella, Ghisi, Bomba, Bottesi, Caviola, Broggi, 

& Nacinovich, 2016). 

Από μια εκτεταμένη έρευνα των Semrud-Clikeman, Walkowiak, Wilkinson και 

Minne (2010) προέκυψαν σημαντικά ευρήματα για την κοινωνική και συναισθηματική 
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λειτουργικότητα μαθητών με ΗΕΑ, οι οποίοι είχαν διαγνωστεί με διαταραχή φάσματος 

αυτισμού (ΔΦΑ) υψηλής λειτουργικότητας, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής-

υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ) και προβλήματα μη λεκτικής επικοινωνίας. 

Αναλυτικότερα, διαπιστώθηκαν συμπτώματα θλίψης και για τις τρεις ομάδες του 

δείγματος, ωστόσο για τα παιδιά με ΔΦΑ τα ποσοστά θλίψης που σημειώθηκαν ήταν 

μεγαλύτερα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τον γονέων, οι μαθητές με ΔΦΑ και 

προβλήματα μη λεκτικής επικοινωνίας εκδήλωναν έντονη κοινωνική απόσυρση στο 

σπίτι, σε αντίθεση με τις εκτιμήσεις των δασκάλων, οι οποίοι παρατηρούσαν εκδήλωση 

αυτής της συμπεριφοράς μόνο από την ομάδα μαθητών με ΔΦΑ. Εκτός αυτού, με βάση 

τις αναφορές των γονέων και των δασκάλων διαπιστώθηκε πως το  8–10% των παιδιών 

με ΔΕΠ-Υ βίωνε συμπτώματα καταθλιπτικής συμπεριφοράς, τόσο στο σπίτι όσο και 

στο σχολείο.  

Πολλές μελέτες υποδεικνύουν πως τα άτομα που βιώνουν συχνά αισθήματα 

κατάθλιψης, άγχους και χαμηλής αυτοεκτίμησης στοχοποιούνται από τους θύτες και 

υφίστανται συχνότερα σχολικό εκφοβισμό (Cook, Williams, Guerra, Kim, & Sadek, 

2010). Τα ευρήματα της παραπάνω μετα-ανάλυσης, επιβεβαιώνονται και από τη διεθνή 

μελέτη του  Blake και των συνεργατών του (2016), στην οποία βρέθηκε πως τα άτομα 

ΕΕΑ με συναισθηματικές δυσκολίες διέτρεχαν μεγαλύτερο κίνδυνο σχολικού 

εκφοβισμού ανεξαρτήτως της διάγνωσης ΕΕΑ που είχαν λάβει. Παρόλα αυτά, μεταξύ 

όλων των κατηγοριών ΕΕΑ, οι μαθητές με ΔΕΠ-Υ και συναισθηματικές δυσκολίες 

σημείωσαν τα υψηλότερα ποσοστά επαναλαμβανόμενης θυματοποίησης. Παρόμοια 

είναι και τα αποτελέσματα παλαιότερης μελέτης (Rose, Espelage, Aragon, & Elliott, 

2011), στην οποία οι μαθητές ΗΕΑ σημείωσαν υψηλότερα ποσοστά θυματοποίησης 

συγκριτικά με τους ΤΑ συνομηλίκους τους, ανεξαρτήτως της κατηγορίας φύλου στην 

οποία ανήκαν. Τα παραπάνω συμπεράσματα υποδεικνύουν πως τα παιδιά που 

εκφράζουν αυξημένα επίπεδα θλίψης αποτελούν ευάλωτους στόχους για τους θύτες, 

λόγω της παθητικής συμπεριφοράς και της ελλιπούς αντίδρασης στην επιθετικότητα 

που δέχονται  (D’Esposito, Blake, & Riccio, 2011). 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνών που προαναφέρθηκαν, ο ρόλος των 

μαθητών με ΗΕΑ στον σχολικό εκφοβισμό μπορεί να είναι διπλός, καθώς εκτός από 

τη θυματοποίηση ενέχει ο κίνδυνος της ενεργητικής συμμετοχής σε αυτόν (Blake, et. 

al., 2016; Rose, et. al., 2011). Σε έρευνα των Rose και Espelage (2012) μελετήθηκαν 

τα ποσοστά ενεργητικού εκφοβισμού των μαθητών με συναισθηματικές και 
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συμπεριφορικές δυσκολίες (ΣΣΔ) σε σύγκριση με τους ΤΑ συμμαθητές τους και 

μαθητές με άλλου είδους δυσκολίες (π.χ. αισθητηριακές αναπηρίες, προβλήματα 

λόγου/ επικοινωνίας, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα  

της έρευνας, η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών με ΣΣΔ σε περιστατικά 

εκφοβισμού και η εκδήλωση επιθετικής συμπεριφοράς ήταν συχνότερη συγκριτικά με 

τις υπόλοιπες κατηγορίες μαθητών.  Ωστόσο, είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη πως η 

ενεργητική εμπλοκή των μαθητών με ΣΣΔ σε τέτοιου είδους περιστατικά αποτελεί 

αντίδραση σε κάποια αλληλεπίδραση με τη μορφή θυμού ή επιθετικότητας, λόγω των 

προβλημάτων συμπεριφοράς που δεν είναι σε θέση να ελέγξουν (Rose, & Espelage, 

2012). Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνονται και από την έρευνα του Swearer και των 

συνεργατών του (2012), σύμφωνα με την οποία τόσο οι μαθητές με ΕΜΔ όσο και αυτοί 

με ΣΣΔ ενεπλάκησαν σε περιστατικά εκφοβισμού κατέχοντας τον ρόλο του θύτη, με 

τους τελευταίους μάλιστα να λαμβάνουν συχνότερα επιπλήξεις για παραβατική 

συμπεριφορά. 

Όσον αφορά τα προβλήματα συμπεριφοράς που παρουσιάζουν οι μαθητές με 

ΗΕΑ, αυτά εκδηλώνονται συνήθως με τη μορφή επιθετικότητας, παραβατικότητας, 

υπερκινητικότητας, παρορμητικότητας και απροσεξίας (Dahle, Knivsberg, & 

Andreassen, 2011).  Σε έρευνα της Eissa (2010) βρέθηκε με βάση τις εκτιμήσεις των 

γονέων πως οι μαθητές με δυσλεξία τείνουν να εμφανίζουν σε μεγαλύτερο ποσοστό 

προβλήματα συμπεριφοράς και συγκέντρωσης προσοχής συγκριτικά με τους ΤΑ . Τα 

ευρήματα αυτά επιβεβαιώνονται και από μια σκανδιναβική έρευνα,  στην οποία οι 

εκπαιδευτικοί ανέφεραν περισσότερα προβλήματα ελλειμματικής προσοχής, 

υπερκινητικότητας, επιθετικότητας και απόσυρσης για το δείγμα μαθητών με δυσλεξία 

σε σχέση με την ομάδα ελέγχου (Dahle, & Knivsberg, 2014). Σε έρευνα του Semrud-

Clikeman και των συνεργατών του (2010) τόσο οι εκτιμήσεις των γονέων, όσο και των 

εκπαιδευτικών υπέδειξαν υψηλότερα ποσοστά προβλημάτων συμπεριφοράς στην 

ομάδα μαθητών με ΗΕΑ, ενώ οι μαθητές με ΔΦΑ υψηλής λειτουργικότητας φάνηκε 

να αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες στον τομέα αυτό συγκριτικά με την ομάδα 

μαθητών με ΔΕΠ-Υ. 
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1.3 Ο Ρόλος των Εκπαιδευτικών στη Διδασκαλία Κοινωνικών 

Δεξιοτήτων 
 

Πλέον αποτελεί γενική παραδοχή πως το σχολείο έχει καθοριστικό ρόλο στην 

κοινωνική και συναισθηματική ευημερία των μαθητών, καθιστώντας επιτακτική 

ανάγκη την υιοθέτηση μιας ολιστικής προσέγγισης στην εκπαίδευση (Payton, 

Weissberg, Durlak, Dymnicki, Taylor, Schellinger, & Pachan, 2008). Μια ολιστική 

προσέγγιση δεν περιορίζεται μόνο στη γνωστική διδασκαλία, αλλά αποσκοπεί στην 

ενίσχυση της γνωστικής, συναισθηματικής, κοινωνικής, φυσικής και πνευματικής 

ανάπτυξης των παιδιών (Djambazova-Popordanoska, 2016). Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί 

γενικής και ειδικής αγωγής είναι επιφορτισμένοι με την πρόκληση να δημιουργήσουν 

περιβάλλοντα μάθησης που να στηρίζουν και να προάγουν τόσο την ακαδημαϊκή, όσο 

και την κοινωνική επιτυχία (Meadan, & Monda-Amaya, 2008). 

Παρά τον κεντρικό ρόλο των εκπαιδευτικών στην προαγωγή της 

ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών, δεν προκύπτουν από τη διεθνή βιβλιογραφία 

επαρκή ευρήματα σχετικά με την εμπλοκή και αποτελεσματικότητα πρακτικών 

ψυχικής υγείας κατά την εκπαιδευτική πράξη (Franklin, Kim, Ryan, Kelly, & 

Montgomery, 2012). Σε αυστραλιανή έρευνα (Graham, Phelps, Maddison, & 

Fitzgerald, 2011) με δείγμα 508 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, το 98% των συμμετεχόντων υποστήριξε πως η ψυχική υγεία κατέχει 

σημαντικό ρόλο στην εκπαιδευτική πράξη, ενώ το 70% αυτών δήλωσε πρόθυμο να 

εντάξει στη διδασκαλία εκπαιδευτικά προγράμματα προαγωγής ψυχικής υγείας «με την 

προϋπόθεση ύπαρξης χρόνου και πόρων» (Graham, et al., 2011). Παρομοίως, σε 

έρευνα που σχεδιάστηκε από την Reinke και τους συνεργάτες της (2011) με 292 

συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, το 89% του δείγματος 

συμφώνησε πως το σχολείο κατέχει πρωταρχικό ρόλο στην κάλυψη των αναγκών 

ψυχικής υγείας των μαθητών, αλλά μόλις το 34% αυτών δήλωσε πως διέθετε τις 

ικανότητες για την παροχή τέτοιου είδους υποστήριξης στους μαθητές του. 

Επιπλέον, σε ποιοτική έρευνα που διενεργήθηκε στις ΗΠΑ (Buchanan, 

Gueldner, Tran, & Merrell, 2009), στην οποία συμμετείχαν 125 εκπαιδευτικοί 

πρωτοβάθμιας και 100 εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το 98,9% του 

δείγματος υποστήριξε πως η κοινωνικοσυναισθηματική μάθηση θα έπρεπε να αποτελεί 
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ουσιαστικό κομμάτι της σχολικής ζωής, ενώ το 96,2% συμφώνησε πως οι 

κοινωνικοσυναισθηματικές δεξιότητες ενισχύουν την ακαδημαϊκή επίδοση. 

Αξιοσημείωτο είναι ωστόσο πως, παρόλο που σχεδόν οι μισοί εκπαιδευτικοί της 

έρευνας (54,5%) είχαν εφαρμόσει κάποιου είδους πρόγραμμα ανάπτυξης κοινωνικών 

δεξιοτήτων στο παρελθόν, μόνο το 22% του συνόλου των εκπαιδευτικών δήλωσαν πως 

ένιωθαν αυτοπεποίθηση για την εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων. 

Ένας από τους σημαντικότερους λόγους για την ανεπαρκή εμπλοκή 

προγραμμάτων κοινωνικοσυναισθηματικής εκπαίδευσης κατά τη μαθησιακή 

διαδικασία, είναι η απουσία εκπαίδευσης και οι ελλιπείς γνώσεις των εκπαιδευτικών 

όσον αφορά τη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων. Από μια ποιοτική έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε με δείγμα 150 εκπαιδευτικούς ειδικής και 87 εκπαιδευτικούς 

γενικής αγωγής (Dobbins, et al., 2010) συμπεραίνεται πως οι εκπαιδευτικοί 

αισθάνονται ανεπαρκείς ως προς την παροχή εκπαίδευσης στις κοινωνικές δεξιότητες 

των μαθητών. Αναλυτικότερα, σχεδόν οι μισοί (43%) από τους εκπαιδευτικούς γενικής 

αγωγής δήλωσε πως κατά τη διάρκεια των σπουδών τους δεν έλαβαν επαρκή 

εκπαίδευση ως προς τη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων. Μάλιστα, μόνο το 8% 

αυτών είχε λάβει άμεση κατάρτιση ως προς τη χρήση και εφαρμογή συστηματικών 

στρατηγικών για την ενίσχυση της κοινωνικοσυναισθηματικής συμπεριφοράς των 

μαθητών τους. Ένα μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής (28%) δήλωσε 

επίσης, πως στο πρόγραμμα σπουδών τους δεν είχε συμπεριληφθεί κάποιο μάθημα 

σχετικό με τη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων, πιθανόν λόγω της βαρύτητας που 

δόθηκε κατά τη δόμηση του προγράμματος σπουδών στην εξειδικευμένη διδασκαλία 

και την κατάρτιση στην εφαρμογή στρατηγικών για την επίτευξη γνωστικών στόχων 

(Dobbins, et al., 2010, p. 364). 

Επιπρόσθετα, σε μια άλλη έρευνα (Stormont, Reinke, & Herman, 2011) που 

διενεργήθηκε με σκοπό να διερευνήσει τις γνώσεις των εκπαιδευτικών γενικής 

εκπαίδευσης σχετικά με τους διαθέσιμους σχολικούς πόρους και τα δεδομένα που 

συλλέγουν για να καθοδηγήσουν τις ανάγκες παρέμβασης και επαγγελματικής τους 

ανάπτυξης, οι περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες (n=239) δε γνώριζαν τους 

τύπους υπηρεσιών που παρέχουν τα σχολεία, τα χαρακτηριστικά των μαθητών που 

λαμβάνουν υπηρεσίες, τα είδη των δυσκολιών που επηρεάζουν τους μαθητές, τον 

αριθμό των εκπαιδευτικών και του προσωπικού που έχουν εκπαιδευτεί σε θέματα 

ψυχικής υγείας ή την αποτελεσματικότητα των σχολικών προγραμμάτων που 
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εφαρμόζονται κατά την εκπαιδευτική πράξη. Μάλιστα, μόνο το 61% των 

συμμετεχόντων θεωρούσε πως η αξιολόγηση των κοινωνικοσυναισθηματικών 

δυσκολιών των μαθητών είναι μια διαδικασία που διενεργείται μέσα στο σχολικό 

πλαίσιο.  

Καθώς λοιπόν, η πλειονότητα των εκπαιδευτικών αναγνωρίζει την ανεπάρκεια 

των γνώσεων τους στη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων, πολλοί από αυτούς 

υποστηρίζουν πως πρωταρχικό ρόλο στην κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη των 

παιδιών θα έπρεπε να έχουν οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας εντός των σχολικών 

πλαισίων. Πιο συγκεκριμένα, σε έρευνα που προαναφέρθηκε (Reinke, et al., 2011), το 

82% των συμμετεχόντων σημείωσε ως ένα από τα βασικότερα εμπόδια για την 

εφαρμογή κοινωνικοσυναισθηματικών προγραμμάτων την έλλειψη σχολικού 

προσωπικού από επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Επίσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

συστηματικής ανασκόπησης 49 ερευνών (Franklin, et al., 2012) με αντικείμενο μελέτης 

την εμπλοκή των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή προγραμμάτων ψυχική υγείας, οι 

εκπαιδευτικοί πήραν μέρος στο 40,8% των παρεμβάσεων που εφαρμόστηκαν, ωστόσο 

μόνο στο 18,4% των ερευνών δεν δέχθηκαν βοήθεια από άλλους επαγγελματίες. 

Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί είναι πιθανότερο να συνεργαστούν με άλλους 

επαγγελματίες για την εφαρμογή κάποιας παρέμβασης ενίσχυσης της ψυχικής υγείας 

των μαθητών, παρά να αναλάβουν μόνοι τους τη διεκπεραίωση ενός τέτοιου 

προγράμματος (p. 7). 

Η αξία που δίνεται στη διδασκαλία των κοινωνικών δεξιοτήτων μέσα στα 

αναλυτικά προγράμματα σπουδών και τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό είναι ένας ακόμα 

λόγος για την παραμέληση της από τους εκπαιδευτικούς συγκριτικά με τη διδασκαλία 

των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων. Η αυξανόμενη πίεση των εκπαιδευτικών να 

συμβαδίσουν με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, σε συνδυασμό με τον ασαφή 

χρόνο που προβλέπεται από αυτά για τη διδασκαλία των κοινωνικών δεξιοτήτων 

συντελούν στη μη συμπερίληψη προγραμμάτων ψυχικής υγείας κατά τη μαθησιακή 

διαδικασία (Djambazova-Popordanoska, 2016).  

Πέρα των παραπάνω, ορισμένοι εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως η διδασκαλία 

κοινωνικών δεξιοτήτων δεν αποτελεί ευθύνη του σχολείου. Σύμφωνα με τους 

ερευνητές, αντιμετωπίζουν τη συμπεριφορά των μαθητών ως ένα χαρακτηριστικό της 

αναπτυξιακής φάσης στην οποία βρίσκονται και όχι ως στόχους παρεμβάσεων (Dutton 
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Tillery, Varjas, Meyers, & Collins, 2010). Συνεπώς, θεωρούν ότι τα πρότυπα 

κοινωνικής συμπεριφοράς πρέπει να μαθαίνονται στο σπίτι και είναι καθήκον της 

οικογένειας να διασφαλίσει την απόκτηση και την κυριότητα αυτών των 

συμπεριφορών (Vaughn, et al., 2004).  

Στην Ελλάδα σχετική έρευνα εφαρμόστηκε από τη Βλάχου και τις συνεργάτριες 

της (2016), κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν ημι-δομημένες συνεντεύξεις με 40 

ειδικούς παιδαγωγούς που υπηρετούσαν σε δομές της γενικής πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης με σκοπό να διερευνηθούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, αλλά και οι 

πρακτικές που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί αυτοί για την ενίσχυση των 

κοινωνικοσυναισθηματικών δυσκολιών των μαθητών τους. Σύμφωνα με τις 

ερευνήτριες, οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής θεωρούν το ρόλο τους ως προς την 

κοινωνικοσυναισθηματική υποστήριξη των μαθητών τους «ζωτικής σημασίας», 

δεδομένου της ελλιπούς υποστήριξης που παρέχεται στα ελληνικά σχολεία από 

επαγγελματίες ψυχικής υγείας, ενώ παράλληλα δηλώνουν έτοιμοι να εντοπίσουν και 

να αντιμετωπίσουν πιθανά προβλήματα στην κοινωνική συμπεριφορά των μαθητών  

τους (Vlachou, et al., 2016, pp. 90-91). Παρόλα αυτά, από τα αποτελέσματα της 

έρευνας διαφαίνεται πως οι συμμετέχοντες  ανταποκρίνονταν στις κοινωνικές 

δυσκολίες των μαθητών με τυχαίες και μη συστηματικές πρακτικές. Συγκεκριμένα, η 

πλειονότητα των εκπαιδευτικών επέλεγε γενικές στρατηγικές, μη προσαρμοσμένες στο 

είδος δυσκολίας που αντιμετώπιζαν οι μαθητές, αλλά αντιθέτως με κριτήριο τον 

λιγότερο χρόνο, εξειδίκευση και προσπάθεια που απαιτούσε κάθε στρατηγική για την 

εφαρμογή της (p. 91). Σύμφωνα με τις αποκρίσεις τους, η επιλογή αναποτελεσματικών 

πρακτικών οφείλονταν κυρίως στον περιορισμένο χρόνο και την προτεραιότητα που 

δίνονταν στην επίτευξη των γνωστικών στόχων που συμπεριλαμβάνονταν στα 

αναλυτικά προγράμματα σπουδών (p. 92). 

Επιπρόσθετα, αποτελέσματα έρευνας των Kourkoutas, Georgiadi, & Xatzaki 

(2011) κατέδειξαν πως η πλειονότητα του δείγματος των εκπαιδευτικών που 

συμμετείχαν (n=50) χαρακτήριζε τα παιδιά που εκδήλωναν προβλήματα συμπεριφοράς 

ως ανώριμα ή προβληματικά και απέδιδε τη δυσλειτουργία τους σε κληρονομικά 

χαρακτηριστικά, γενετικά ελλείμματα ή κακή ανατροφή από την πλευρά των γονέων  

(p. 3876). Επιπλέον, αν και αναγνώριζαν τη σοβαρότητα του ρόλου τους στην 

κοινωνική υποστήριξη των μαθητών τους, δεν  ήταν σε θέση να προσδιορίσουν τον 

τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να εμπλακούν αποτελεσματικά σε αυτήν. Μάλιστα, 
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πολλοί από τους συμμετέχοντες θεωρούσαν πως οι ειδικοί παιδαγωγοί ή άλλοι 

εξωτερικοί επαγγελματίες θα πρέπει να επωμιστούν έναν τέτοιο ρόλο, ειδικά όσον 

αφορά τους μαθητές με σοβαρότερες κοινωνικές δυσκολίες (pp. 3876-3877).   

Συνοψίζοντας, παρόλο που η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών αντιλαμβάνεται 

τη βαρύτητα του ρόλου τους στη ψυχοσυναισθηματική ενίσχυση των μαθητών, τα 

αποτελέσματα στην εκπαιδευτική πράξη είναι ελλιπή, καθώς λίγοι εκπαιδευτικοί έχουν 

εμπιστοσύνη στην ικανότητάς τους να αναγνωρίζουν και να διδάσκουν τις απαραίτητες 

κοινωνικές δεξιότητες στους μαθητές τους. Η διδασκαλία κοινωνικών συμπεριφορών 

απαιτεί από τον δάσκαλο να κατανοήσει τον τρόπο ανάπτυξης και απόκτησης της 

κοινωνικής συμπεριφοράς. Καθοριστικό παράγοντα λοιπόν, στην παροχή κατάλληλης 

διδασκαλίας για τους μαθητές με ΗΕΑ είναι ο επαρκής εξοπλισμός των εκπαιδευτικών 

με τις γνώσεις και τις δεξιότητες εμπειρικών μεθόδων, ώστε να επιτευχθεί η 

αποτελεσματικότερη προώθηση των κοινωνικών δεξιοτήτων στους μαθητές τους 

(Vaughn, et al., 2004). 

 

1.4 Διδασκαλία Κοινωνικών Δεξιοτήτων 
 

1.4.1 Σχεδιασμός Παρεμβάσεων 
 

 Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική επισκόπηση των παραπάνω κεφαλαίων, ο 

σχεδιασμός παρεμβάσεων για τη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων και η εμπλοκή 

τους στη διδακτική πράξη είναι μια δυναμική και περίπλοκη διαδικασία, η οποία 

εξαρτάται από πολυάριθμους και σύνθετους παράγοντες (Bossaert, Colpin, Pijl, & 

Petry, 2013). Η ασάφεια που επικρατεί στην εννοιολόγηση των κοινωνικών δεξιοτήτων 

σε συνδυασμό με την ποικιλομορφία που παρουσιάζει η κοινωνική συμπεριφορά των 

ατόμων με ΗΕΑ, καθιστά δύσκολη τη διαδικασία σχεδιασμού και την εφαρμογή 

αποτελεσματικών παρεμβάσεων (Vlachou, & Didaskalou, 2015). Επιπλέον, 

παράγοντες που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών, όπως είναι η 

διδακτική τους εμπειρία, η ακαδημαϊκή τους κατάρτιση και οι αντιλήψεις τους σχετικά 

με την κοινωνική διάσταση του ρόλου τους επηρεάζουν με τη σειρά τους την εφαρμογή 

σχεδίων παρέμβασης για την κοινωνική ενίσχυση των μαθητών (Coutsocostas & 

Alborz, 2010; Vlachou & Didaskalou, 2015). 
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Σύμφωνα με τους Sugai και Lewis (1996) οι ορισμοί για τις παρεμβάσεις στη 

διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων ποικίλουν και διαφέρουν ανάλογα με το πως 

αντιλαμβάνεται ο καθένας την εννοιολόγηση των κοινωνικών δεξιοτήτων και της 

κοινωνικής επάρκειας. Με βάση τον ορισμό των Fuller, Lewis, και Sugai (1995) οι 

διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων είναι «άμεση και οργανωμένη διδασκαλία, 

σχεδιασμένη να διδάξει μια συγκεκριμένη κοινωνική συμπεριφορά, η κατάκτηση της 

οποίας θα οδηγήσει σε θετικές αξιολογήσεις για την κοινωνική επάρκεια του ατόμου 

από τους συνομηλίκους και τους ενηλίκους που τον περιβάλλουν». Συνεπώς, η 

διδασκαλία θα πρέπει να είναι άμεση και συστηματικά οργανωμένη, ώστε να οδηγεί 

με αποτελεσματικό τρόπο τον μαθητή στην κατάκτηση των επιθυμητών στόχων. 

Από τον παραπάνω ορισμό προκύπτει πως οι κοινωνικές δεξιότητες μπορούν 

να διδαχθούν και να αποτελέσουν στόχους εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπως 

συμβαίνει με τις ακαδημαϊκές δεξιότητες. Επομένως, κατά τη διδασκαλία κοινωνικών 

δεξιοτήτων ακολουθούνται οι ίδιες θεμελιώδεις αρχές που ακολουθούνται στη 

διδασκαλία ακαδημαϊκών δεξιοτήτων, παρά το διαφορετικό περιεχόμενο τους: α) 

αξιολόγηση των κοινωνικών δεξιοτήτων, καθορισμός της δεξιότητας-στόχου και 

επιλογή των κατάλληλων τεχνικών παρέμβασης, β) πραγματοποίηση της διδασκαλίας 

μέσω των επιλεγμένων μεθόδων και τεχνικών, γ) παροχή ευκαιριών και κατάλληλων 

πλαισίων για εφαρμογή και εξάσκηση της αποκτηθείσας γνώσης από τον μαθητή, δ) 

αξιολόγηση και εκτίμηση της επίτευξης του αρχικού στόχου και ε) παροχή της 

ανάλογης ανατροφοδότησης (Sugai, & Lewis, 1996).  

Επιπλέον, σύμφωνα με τους Elksnin &  Elksnin (όπως αναφέρεται στο 

Agaliotis, 2010, pp. 65-66) κατά τον σχεδιασμό διδακτικών παρεμβάσεων για την 

ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι εξής 

παράμετροι: α) η φύση των κοινωνικών προβλημάτων που παρουσιάζουν οι μαθητές, 

καθώς σε ορισμένους απαιτείται η διδασκαλία μιας δεξιότητας για την απόκτησή της, 

ενώ σε άλλους η δεξιότητα μπορεί να είναι κεκτημένη και να χρειάζονται μόνο 

ενίσχυση για την εφαρμογή της, β) το αναπτυξιακό στάδιο των μαθητών, καθώς οι 

απαιτούμενες κοινωνικές δεξιότητες διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία τους, γ) το 

πολιτισμικό πλαίσιο, αφού η αξία των κοινωνικών δεξιοτήτων διαφέρει μεταξύ των 

πολιτισμών, δ) οι απόψεις των ίδιων των μαθητών και των συνομηλίκων τους για τη 

αξία των κοινωνικών δεξιοτήτων που χρειάζεται να διδαχθούν, καθώς η άποψη των  

πρώτων μπορεί να αποτελέσει ισχυρό κίνητρο μάθησης, ενώ οι δεύτεροι μπορούν να 
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συμβάλλουν αποτελεσματικά στο σχεδιασμό της παρέμβασης, ε) τις απόψεις των 

ενηλίκων του περιβάλλοντος του μαθητή σχετικά με την αξία εκμάθησης ορισμένων 

κοινωνικών δεξιοτήτων, μιας και είναι σε θέση να γνωρίζουν και να αξιολογούν 

καλύτερα τις δεξιότητες που απαιτούνται, στ) τα θετικά κοινωνικά αποτελέσματα που 

θα έχει η κεκτημένη δεξιότητα σε συγκεκριμένα κοινωνικά  πλαίσια, ζ) την επιλογή 

κοινωνικών δεξιοτήτων που μπορούν να διδαχθούν σε φυσικά περιβάλλοντα, καθώς 

αυτό θα συμβάλλει στη γενίκευση και διατήρηση της αποκτηθείσας γνώσης, η) η 

επιλογή ως στόχου παρέμβασης της κατάλληλης δεξιότητας, η απόκτηση της οποίας 

θα επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα στον τομέα της κοινωνικής λειτουργικότητας 

του μαθητή, θ) ο προσανατολισμός της παρέμβασης στην αντικατάσταση και όχι στον 

περιορισμό των ανεπιθύμητων συμπεριφορών, καθώς μια απλή αλλαγή στην 

ανεπιθύμητη συμπεριφορά και όχι η αντικατάστασή της, δεν περιορίζει την εμφάνιση 

άλλων παρόμοιων συμπεριφορών, ι) η χρήση ευέλικτων διδακτικών μεθόδων 

προσαρμοσμένων στις ατομικές ανάγκες κάθε μαθητή λόγω της ποικιλομορφίας των 

χαρακτηριστικών της κοινωνικής συμπεριφοράς που παρουσιάζει ο καθένας και ια) 

τέλος, τη συστηματική χρήση των κατάλληλων μεθόδων αξιολόγησης, από τις οποίες 

θα συλλεχθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τις ανάγκες του μαθητή και με 

βάση αυτές θα πραγματοποιηθεί ο σχεδιασμός για μια αποτελεσματική παρέμβαση. 

 

1.4.2 Αξιολόγηση Κοινωνικών Δεξιοτήτων 
 

Κατά την διαδικασία αξιολόγησης κοινωνικών δεξιοτήτων, οι ερευνητές έχουν 

τρεις βασικούς στόχους: α) τον προσδιορισμό των ατόμων που χρήζουν παρέμβασης, 

λόγω ελλειμμάτων στις κοινωνικές τους δεξιότητες ή άλλων προβλημάτων 

συμπεριφοράς, β) τον καθορισμό των κοινωνικών δεξιοτήτων ή των προβληματικών 

κοινωνικών καταστάσεων, που θα αποτελέσουν τους στόχους της παρέμβασης, και γ) 

την εξαγωγή μιας πρώιμης εκτίμησης για την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης 

που θα ακολουθήσει (Erdley, Nangle, Burns, Holleb, & Kaye, 2010). 

Σύμφωνα με τον Merrell (2001), έξι είναι οι πιο ευρέως χρησιμοποιημένες 

μέθοδοι για την αξιολόγηση των κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά και εφήβους: η 

φυσική παρατήρηση συμπεριφοράς, οι κλίμακες μέτρησης συμπεριφοράς, η 

συμπεριφορική συνέντευξη, οι κοινωνιομετρικές τεχνικές, οι κλίμακες αυτό-αναφοράς 
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και οι προβολικές τεχνικές. Το πρωταρχικό κριτήριο για τη χρησιμότητα μιας μεθόδου 

αξιολόγησης είναι η έκταση των πληροφοριών που παρέχει, ώστε να μπορεί να 

σχεδιαστεί άμεσα μια αξιολόγηση (Gresham, & Elliott, 1987). Με βάση το κριτήριο 

αυτό, ο Merrell (2001) υποστηρίζει πως η φυσική παρατήρηση συμπεριφοράς και οι 

σταθμισμένες κλίμακες μέτρησης της συμπεριφοράς θα πρέπει να βρίσκονται στην 

«πρώτη γραμμή» κατά την επιλογή μεθόδων αξιολόγησης κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Ακολούθως, η συμπεριφορική συνέντευξη και οι κοινωνιομετρικές τεχνικές θα πρέπει 

να βρίσκονται στη «δεύτερη γραμμή», ενώ οι κλίμακες αναφοράς και οι προβολικές 

τεχνικές τίθενται στην «τρίτη γραμμή» των επιλογών (pp. 5-6). 

Οι εκτιμήσεις σχετικά με την κοινωνική επάρκεια και τις κοινωνικές δεξιότητες 

ενός παιδιού κατά την εφαρμογή των παραπάνω μεθόδων, παρέχονται από διάφορες 

πηγές πληροφόρησης, όπως οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, οι συνομήλικοι, εξωτερικοί 

παρατηρητές και τα ίδια τα παιδιά. Κάθε τύπος παροχής πληροφοριών έχει τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του, γι’ αυτό και τις περισσότερες φορές 

επιλέγεται η αξιολόγηση των κοινωνικών δεξιοτήτων ενός παιδιού να γίνεται με τη 

συμμετοχή πολλαπλών πηγών πληροφόρησης. Με τον τρόπο αυτό εξάγονται 

πολύπλευρα συμπεράσματα και παρέχεται μια ολοκληρωμένη εικόνα της κοινωνικής 

συμπεριφοράς του παιδιού σε όλα τα κοινωνικά πλαίσια (Renk, & Phares, 2004). 

Ομοίως ζητήματα αξιοπιστίας, εγκυρότητας και αποτελεσματικότητας 

ενυπάρχουν σε καθεμία από τις μεθόδους αξιολόγησης που προαναφέρθηκαν, γι’ αυτό 

και οι ερευνητές προτείνουν η συλλογή των πληροφορίων να γίνεται από διαφορετικές 

πηγές, κοινωνικά πλαίσια και μεθόδους, ώστε να διαμορφώνεται μια ακριβής 

περιγραφή των δυνατοτήτων και αδυναμιών του παιδιού. Ο συνδυασμός των 

κατάλληλων μεθόδων αξιολόγησης, θα οδηγήσει και στην επιλογή της 

αποτελεσματικότερης παρέμβασης για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης 

συμπεριφοράς-στόχου που έχει οριστεί, με αποτέλεσμα να αρθούν σταδιακά τα 

κοινωνικά ελλείμματα του παιδιού (Agaliotis, 2010).  

Παρακάτω ακολουθεί μια αναλυτική περιγραφή των μεθόδων αξιολόγησης που 

προαναφέρθηκαν, των εργαλείων που περιλαμβάνουν, καθώς επίσης και των 

πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων που έχουν διαπιστωθεί από την εμπειρική 

έρευνα για καθεμία από αυτές.  
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Φυσική Παρατήρηση Συμπεριφοράς (Naturalistic Behavioral Observation) 

 

Η αξιολόγηση της συμπεριφοράς ενός παιδιού μέσα στο φυσικό του 

περιβάλλον αποτελεί έναν από τους πιο άμεσους και έγκυρους τρόπους αξιολόγησης 

των κοινωνικών δεξιοτήτων (Gresham, & Elliott, 1987).  Η μέθοδος παρατήρησης της 

φυσικής συμπεριφοράς περιλαμβάνει την παρατήρηση και καταγραφή μιας 

συμπεριφοράς, τη στιγμή που αυτή λαμβάνει χώρα μέσα στο φυσικό περιβάλλον  του 

ατόμου, από έναν παρατηρητή, εξειδικευμένο στη χρήση περιγραφικών συστημάτων 

συμπεριφοράς, στα οποία καταγράφονται με συστηματικό τρόπο τα συμπεράσματα της 

παρατήρησης (Merrell, 2001).  

Για την αξιολόγηση των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών με τη χρήση 

αυτής της μεθόδου, το καταλληλότερο πλαίσιο θεωρείται ο χώρος του σχολείου 

(σχολική αυλή, τάξη), καθώς εκεί διαδραματίζονται οι περισσότερες κοινωνικές τους 

αλληλεπιδράσεις. Σύμφωνα με τον Gresham, (2000) δυο είναι οι βασικές ενέργειες που 

απαιτούνται κατά τη συστηματική παρατήρηση συμπεριφοράς: α) η επιλογή της 

συμπεριφοράς – στόχου που θα παρατηρηθεί, και β)  ο καθορισμός των παραμέτρων 

της συμπεριφοράς που θα τεθούν σε αξιολόγηση (συχνότητα, ένταση, διάρκεια). Η  

συγκεκριμένη μέθοδος δεν απαιτεί τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων μέτρησης ή 

δοκιμασιών. Αντιθέτως, μπορούν να χρησιμοποιηθούν πρωτόκολλα παρατήρησης, το 

περιεχόμενο των οποίων σχεδιάζεται από τον ίδιο τον παρατηρητή με βάση τις αρχές 

τις φυσικής παρατήρησης και των ιδιαίτερων αναγκών της αξιολόγησης (Merrell, 

2001). 

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι ότι επιτρέπει μια 

λειτουργική ανάλυση όλων των γεγονότων που προηγούνται και έπονται μιας 

προβληματικής συμπεριφοράς, με αποτέλεσμα να παρέχονται σημαντικές πληροφορίες 

για τους παράγοντες που ενισχύουν ή αποδυναμώνουν τη συμπεριφορά αυτή (Maag, 

1989). Συνεπώς μπορεί να υπάρξει άμεση σύνδεση της αξιολόγησης και των πρακτικών 

παρέμβασης, γεγονός που συμβάλλει θετικά στον σχεδιασμό των κατάλληλων 

πρακτικών και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους (Gresham, & Elliott, 1987).  

Επιπλέον η αξιοπιστία της μεθόδου είναι μεγάλη, με την προϋπόθεση ότι οι 

παρατηρητές είναι καταλλήλως εκπαιδευμένοι και αποφεύγεται η επαναλαμβανόμενη 

χρήση της για την αξιολόγηση των ίδιων συμπεριφορών (Εlksnin, & Elksnin, 1997).  
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Ωστόσο, παρά τα αξιοσημείωτα πλεονεκτήματα που προσφέρει η 

συγκεκριμένη μέθοδος έναντι των υπολοίπων, ενυπάρχουν σε αυτήν ορισμένοι 

σημαντικοί περιορισμοί. Το βασικό πρόβλημα είναι το μεγάλο εύρος χρόνου που 

χρειάζεται πρακτικά για την παρατήρηση της συμπεριφοράς σε ένα φυσικό 

περιβάλλον, καθώς πέρα από τη διαδικασία παρατήρησης απαιτείται ο καθορισμός των 

κοινωνικών συμπεριφορών που θα αξιολογηθούν, ο σχεδιασμός των συστημάτων 

καταγραφής και η εκπαίδευση των παρατηρητών (Merrell, 2001). Πρόκειται συνεπώς 

για μια χρονοβόρα διαδικασία, η οποία είναι δύσκολο να εφαρμοστεί από τους 

εκπαιδευτικούς μέσα στην τάξη. Εκτός αυτού μέσω της συστηματικής παρατήρησης 

δεν μπορεί να αξιολογηθεί όλο το εύρος των κοινωνικών δεξιοτήτων  ή αδυναμιών ενός 

μαθητή, ούτε και ευνοείται η ανάδειξη τους σε κάθε φυσικό περιβάλλον. Πολλές φορές 

η εκδήλωση ορισμένων συμπεριφορών ενδέχεται να είναι αποτέλεσμα 

παρορμητικότητας ή λάθους χειρισμού μιας  κατάστασης (Maag, 1989).  

 

Κλίμακες Μέτρησης Συμπεριφοράς (Behavior Rating Scales) 

 

Οι σταθμισμένες κλίμακες μέτρησης συμπεριφοράς συγκαταλέγονται σε μία 

από τις πιο χρησιμοποιημένες μεθόδους αξιολόγησης κοινωνικών δεξιοτήτων, τόσο 

στα σχολικά όσο και στα κλινικά περιβάλλοντα (Gresham, Elliott, Cook, Vance, & 

Kettler, 2010). Τα εργαλεία αυτά αποτελούν μια πολυδιάστατη μέθοδο αξιολόγησης 

και χρησιμοποιούνται από τους ερευνητές για να περιγράψουν και να 

κατηγοριοποιήσουν την κοινωνική συμπεριφορά των παιδιών και των εφήβων και να 

καθορίσουν τους στόχους των παρεμβάσεών τους (Gresham, 2016). Οι σταθμισμένες 

κλίμακες μπορούν να αξιοποιηθούν επαναλαμβανόμενα σε κάθε ερευνητικό 

περιβάλλον και να συλλεχθούν πληροφορίες από πολυάριθμες πηγές (π.χ 

εκπαιδευτικούς, γονείς, συνομηλίκους, υποκείμενα μελέτης), προκειμένου να υπάρξει 

πληθώρα εκτιμήσεων για ένα ευρύ φάσμα συμπεριφορών με βάση τις παρατηρήσεις 

και τις εμπειρίες τους (Wigelsworth, Humphrey, Kalambouka, & Lendrum, 2010).  

Σύμφωνα με τον Merrell (2001) οι σταθμισμένες κλίμακες μέτρησης 

συμπεριφοράς προσφέρουν έξι βασικά πλεονεκτήματα συγκριτικά με τις υπόλοιπες 

μεθόδους αξιολόγησης κοινωνικών δεξιοτήτων: α) απαιτούν πολύ λιγότερο χρόνο για 

την διεξαγωγή της αξιολόγησης, αλλά και την εκπαίδευση στη χρήση του εργαλείου, 

β) παρέχουν μια πολύπλευρη αξιολόγηση της κοινωνικής συμπεριφοράς των μαθητών, 
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διαστάσεις της οποίας ενδεχομένως να μη δύνανται να εντοπιστούν στον περιορισμένο 

χρόνο της φυσικής παρατήρησης γ) αποτελούν μια αντικειμενική και αξιόπιστη μέθοδο 

αξιολόγησης,  καθώς βασίζονται σε σταθμισμένο περιεχόμενο και όχι σε μη δομημένες 

τεχνικές, δ) διευκολύνουν την αξιολόγηση ατόμων, με τα οποία προκύπτουν δυσκολίες 

στην παροχή πληροφοριών, όπως μαθητές με μη λεκτική επικοινωνία ή  μαθητές που 

αρνούνται να συνεργαστούν, ε) μπορούν να εφαρμοστούν συμπληρωματικά στη 

φυσική παρατήρηση συμπεριφοράς, καθώς διευκολύνουν την καταγραφή των 

παρατηρήσεων του φυσικού περιβάλλοντος και στ) παρέχουν εξειδικευμένες 

πληροφορίες από εκτιμήσεις και παρατηρήσεις ενηλίκων (γονέων, δασκάλων),  οι 

οποίοι είναι περισσότερο οικείοι στους μαθητές και έχουν μεγαλύτερη εμπειρία της 

κοινωνικής τους συμπεριφοράς. 

Παρόλα αυτά, πέρα από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η συγκεκριμένη 

μέθοδος αξιολόγησης, εντοπίζονται κατά την εφαρμογή της και ορισμένα προβλήματα. 

Σύμφωνα με τον Gresham (2016), οι σταθμισμένες κλίμακες μέτρησης συμπεριφοράς 

δεν είναι κατάλληλες για την αξιολόγηση άμεσων αλλαγών συμπεριφοράς μετά την 

πραγματοποίηση μιας παρέμβαση, ούτε μπορούν να χορηγηθούν επαναλαμβανόμενα 

σε μικρό χρονικό διάστημα. Επιπλέον, σε αρκετές περιπτώσεις οι εκτιμήσεις των 

ατόμων που συμπληρώνουν τις κλίμακες είναι αντικρουόμενες και τα αποτελέσματα  

παρουσιάζουν χαμηλή συσχέτιση. Το σημαντικότερο μειονέκτημα ωστόσο, είναι πως 

οι κλίμακες μέτρησης συμπεριφοράς αποτελούν μια έμμεση μορφή αξιολόγησης, 

καθώς βασίζονται σε δεδομένα που επηρεάζονται από προσωπικές εκτιμήσεις τρίτων  

και όχι από την αντικειμενική καταγραφή των συμβάντων συμπεριφοράς (Gresham, & 

Elliott, 1987; Gresham, 2016). 

Κατά καιρούς έχουν σχεδιαστεί, σταθμιστεί και εφαρμοστεί πολυάριθμα  

εργαλεία μέτρησης της κοινωνικής συμπεριφοράς. Ένα από τα ευρέως διαδεδομένα, το 

οποίο έχει μεταφραστεί σε πολυάριθμες γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων των 

ελληνικών, είναι το Social Skills Rating Scale (SSR-S; Gresham, & Elliott, 1990). Το 

εργαλείο αυτό εξετάζει πολύπλευρα την κοινωνική συμπεριφορά των μαθητών και 

συγκεκριμένα αξιολογεί τη σχέση μαθητή – εκπαιδευτικού, τις αλληλεπιδράσεις με 

συνομηλίκους και τη σχολική επίδοση, η οποία επηρεάζει αμφίδρομα τις κοινωνικές 

δεξιότητες των μαθητών (Gresham, Elliott, Vance, & Cook, 2011). Επιπλέον, 

περιλαμβάνει τρεις εκδοχές προσαρμοσμένες σε κάθε αναπτυξιακό στάδιο των 

μαθητών: προσχολικής ηλικίας (3-5 ετών), δημοτικού (6-12 ετών) και γυμνασίου (7-
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12 ετών). Σε όλες τις εκδοχές οι κλίμακες συμπληρώνονται από τους γονείς και τους 

εκπαιδευτικούς, ενώ για την αξιολόγηση των μαθητών δημοτικού συλλέγονται 

πληροφορίες και από τα παιδιά αυτής της ηλικίας (Luiselli, McCarty, Coniglio, Zorilla-

Ramirez, & Putnam, 2005). Περίπου είκοσι χρόνια αργότερα το SSR-S αναθεωρήθηκε 

και μετονομάστηκε σε Social Skills Improvement System (SSIS-RS; Gresham, & 

Elliott, 2008). Η αναθεωρημένη αυτή έκδοση υπερτερεί σημαντικά από την πρώτη, 

καθώς έχουν προστεθεί σε αυτήν περισσότερες σταθμισμένες κλίμακες και κατά την 

εξαγωγή των αποτελεσμάτων περιλαμβάνεται βοηθητικός οδηγός για την άμεση 

εφαρμογή εκπαιδευτικής παρέμβασης (Gresham, et al., 2011). 

Τέλος, δυο άλλα εξίσου διαδεδομένα εργαλεία μέτρησης συμπεριφοράς είναι 

το School Social Behavior Scales (SSBS; Merrell, 1993) και το Walker–McConnell 

Scales of Social Competence and School Adjustment (SSCSA; Walker, 1995). Και τα 

δυο έχουν σχεδιαστεί για μαθητές ηλικίας νηπιαγωγείου μέχρι και την τελευταία τάξη 

του δημοτικού, ενώ οι πληροφορίες των κλιμάκων μπορούν να συλλεχθούν 

αποκλειστικά στο σχολικό πλαίσιο, από εκπαιδευτικούς ή άλλους επαγγελματίες 

ψυχικής υγείας (Merrell, 2001). Σκοπός του SSBS είναι η μέτρηση της κοινωνικής 

συμμετοχής (διαπροσωπικές σχέσεις, αυτοαποτελεσματικότητα, ακαδημαϊκή 

αυτοεκτίμηση) και της αντικοινωνικής συμπεριφοράς (επιθετικότητα, αποδιοργάνωση 

τάξης, πείραγμα συνομηλίκων), ενώ με το SSCSA μετρούνται κυρίως οι κοινωνικές 

δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την κοινωνική προσαρμογή ενός παιδιού στο 

σχολικό του περιβάλλον (Luiselli, et al., 2005). 

 

Συμπεριφορική Συνέντευξη (Behavioral Interview) 

 

Σύμφωνα με τους Gresham και Elliott (1987), η συμπεριφορική συνέντευξη 

αποτελεί την παλαιότερη και πιο χρησιμοποιημένη μέθοδο κοινωνικο-

συναισθηματικής αξιολόγησης, ιδιαίτερα στα αρχικά στάδια σχεδιασμού μιας 

παρέμβασης. Εκτός από τις πληροφορίες που συλλέγονται για τις κοινωνικές 

ικανότητες του μαθητή, οι συνεντεύξεις δίνουν τη δυνατότητα στον αξιολογητή να 

παρατηρήσει την παρουσία ή απουσία άλλων σημαντικών συμπεριφορών, όπως είναι 

η συγκέντρωση προσοχής, η διατήρηση βλεμματικής επαφής και η  ικανότητα 

αποτελεσματικής επικοινωνίας (Elksnin, & Elksnin, 1997).  Η μέθοδος αυτή είναι 

εξαιρετικά χρήσιμη για τον αρχικό προσδιορισμό της συμπεριφοράς που θα 
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αξιολογηθεί, τη συλλογή δεδομένων για τα γεγονότα που προηγούνται, διαδέχονται και 

επακολουθούν της συμπεριφοράς αυτής και τον μετέπειτα σχεδιασμό και οργάνωση 

της συστηματικής παρατήρησης με την οποία θα αξιολογηθεί η συμπεριφορά-στόχος 

(Gresham, & Elliott, 1987).  

 Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό της μεθόδου είναι η ευελιξία στη χρήση της, 

καθώς οι συνεντεύξεις μπορούν να αποτελούνται είτε από δομημένα ερωτήματα είτε 

μη δομημένα και να έχουν τη μορφή ελεύθερης συζήτησης. Αυτή η ευέλικτη φύση της 

μεθόδου μπορεί να συνδυαστεί και με τη μέθοδο της αναλογικής παρατήρησης 

συμπεριφοράς (analogue behavioral observation), η οποία περιλαμβάνει παιχνίδια 

ρόλων, στα οποία οι μαθητές καλούνται να δώσουν απαντήσεις σε υποθετικά σενάρια. 

Επιπλέον, κατά τη συνέντευξη η συλλογή των πληροφοριών μπορεί να γίνει απευθείας 

από το παιδί ή από κάποιο άλλο οικείο πρόσωπο, όπως οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί 

(Merrell, 2001). Με τον τρόπο αυτό συλλέγονται δεδομένα από το οικοσυστημικό 

περιβάλλον του μαθητή και παρέχεται πρόσβαση σε λεπτομέρειες των σχέσεων του με 

την οικογένεια, τους φίλους του και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου (McClelland, 

& Scalzo, 2006).  

Συνεπώς, η συμπεριφορική συνέντευξη προσφέρει τη δυνατότητα αξιολόγησης 

ενός μεγάλου φάσματος κοινωνικών συμπεριφορών. Ωστόσο, αποδεικνύεται, όπως και 

η φυσική παρατήρηση συμπεριφοράς, αρκετά χρονοβόρα μέθοδος, ενώ ο σχεδιασμός 

των ερωτήσεων και τα δεδομένα που συλλέγονται στερούνται πολλές φορές την 

εγκυρότητα και αξιοπιστία άλλων μεθόδων (Elksnin, & Elksnin, 1997). Για 

παράδειγμα, οι συνεντευξιαζόμενοι πολλές φορές προσαρμόζουν τις αποκρίσεις τους 

και απαντούν με τρόπο που πιστεύουν ότι θα ήθελε ο ερευνητής, ενώ άλλες φορές 

δίνουν διφορούμενες απαντήσεις. Σε άλλες περιπτώσεις πάλι ενέχει ο κίνδυνος οι 

απαντήσεις να ερμηνεύονται λανθασμένα από τον ερευνητή ή να του διαφεύγουν  

στοιχεία σημαντικά για τα συμπεράσματα της τελικής αξιολόγησης του παιδιού 

(McClelland, & Scalzo, 2006). 

 

Κοινωνιομετρικές Τεχνικές (Sociometric Techniques) 

 

Οι κοινωνιομετρικές τεχνικές αποτελούν μία από τις πιο χρησιμοποιημένες 

μεθόδους για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση της κοινωνικής θέσης των ατόμων 
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μέσα σε μια συγκεκριμένη ομάδα (Maag, 1989). Σύμφωνα με τους Avramidis και 

Wilde «τα κοινωνιομετρικά όργανα είναι ποσοτικά εργαλεία που έχουν σχεδιαστεί για 

τη μέτρηση κοινωνικών σχέσεων και χρησιμοποιούνται συνήθως σε εκπαιδευτικές 

μελέτες για την κατανόηση διαφόρων ομάδων και των χαρακτηριστικών τους, καθώς 

επίσης και για την αξιολόγηση της έκτασης και των τύπων δημοτικότητας των μαθητών 

εντός των σχολικών τάξεων» (2009, p. 328).  Πρόκειται, συνεπώς, για εργαλεία που 

βοηθούν τους ερευνητές να εντοπίσουν ποιοι μαθητές είναι δημοφιλείς, απορριπτέοι ή 

παραμελημένοι από το κοινωνικό σύνολο της ομάδας (Gresham, & Elliott, 1987).  

 Η παλαιότερη κοινωνιομετρική τεχνική είναι η υπόδειξη συνομηλίκων (peer 

nomination), η οποία αναπτύχθηκε για πρώτη φορά από τον Moreno (1934). Κατά την 

τεχνική αυτή, οι μαθητές καλούνται να ονομάσουν τρεις συμμαθητές τους, οι οποίοι 

ταιριάζουν με ένα κοινωνιομετρικό κριτήριο που έχει τεθεί (π.χ. ονόμασε τρεις 

συμμαθητές σου, με τους οποίους σου αρέσει να παίζεις στο διάλειμμα) (Avramidis, & 

Wilde, 2009). Αν και τις περισσότερες φορές οι υποδείξεις βασίζονται σε θετικά 

κριτήρια (όπως το παραπάνω), υπάρχουν περιπτώσεις που οι υποδείξεις συνδέονται και 

με αρνητικά κριτήρια (π.χ. ονόμασε τρεις συμμαθητές σου με τους οποίους δεν σου 

αρέσει να παίζεις στο διάλειμμα). Συνεπώς, οι θετικές υποδείξεις μετρούν τον βαθμό 

αποδοχής των μαθητών σε μια ομάδα συνομηλίκων, ενώ οι αρνητικές υποδείξεις 

μετρούν τον βαθμό απόρριψης (Maag, 1989). Με βάση λοιπόν, τον μέσο όρο 

υποδείξεων που έχει λάβει ένας μαθητής χαρακτηρίζεται ως δημοφιλής (popular), στην 

περίπτωση που έχει περισσότερες θετικές υποδείξεις, απορριπτέος (rejected), εάν έχει 

λάβει περισσότερες αρνητικές υποδείξεις, αμφιλεγόμενος (controversial), στην 

περίπτωση που οι θετικές και αρνητικές υποδείξεις είναι ισάριθμες, και παραμελημένος 

(neglected), εάν οι υποδείξεις για αυτόν τον μαθητή είναι ελάχιστες ή μηδενικές  

(Elksnin, & Elksnin, 1997). 

Ωστόσο, η παραπάνω τεχνική των υποδείξεων ενέχει σημαντικούς 

περιορισμούς. Σύμφωνα με τις Larrivee και Horne (1991, p. 94), λόγω του 

περιορισμένου αριθμού υποδείξεων, οι μαθητές με ΕΕΑ δεν περιλαμβάνονται συνήθως 

στις θετικές επιλογές των συμμαθητών τους με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σαφής 

εικόνα του βαθμού αποδοχής τους. Συνεπώς, η τεχνική αυτή θεωρείται καταλληλότερη 

για το προσδιορισμό των φιλικών σχέσεων, παρά για τον βαθμό αποδοχής 

συγκεκριμένων ατόμων μέσα σε μια κοινωνική ομάδα (Koster, et al., 2010). Μια 

τεχνική που ξεπερνά τον περιορισμό αυτό, είναι η βαθμολόγηση συνομηλίκων (peer 
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rating), κατά την οποία οι μαθητές βαθμολογούν κάθε έναν συμμαθητή τους σε μια 

κλίμακα Likert τριών ή πέντε διαβαθμίσεων, με βάση ένα κοινωνιομετρικό κριτήριο 

(Green, & Forehand, 1980). Με την τεχνική αυτή, κάθε μέλος της ομάδας 

περιλαμβάνεται στη βαθμολόγηση και επιτρέπεται μια πολύπλευρη αξιολόγηση των 

διαπροσωπικών σχέσεων της ομάδας και των αιτιών πίσω από αυτές (Avramidis, & 

Wilde, 2009). Παρόλα αυτά, στην τεχνική αυτή, όπως και στην πρώτη, εμπλέκονται 

ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας, καθώς ενέχεται ο κίνδυνος αφύπνισης αρνητικών 

αντιλήψεων, οι οποίες ίσως επηρεάσουν αρνητικά τις σχέσεις των μελών της ομάδας 

(Avramidis, 2010). 

Σύμφωνα με τον Avramidis (2010), η κοινωνική γνωστική χαρτογράφηση 

(social cognitive mapping) αποτελεί μια εναλλακτική λύση μεταξύ των 

κοινωνιομετρικών τεχνικών, παρέχοντας περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη 

φύση των κοινωνικών δικτύων και των σχέσεων μεταξύ των συνομηλίκων (p. 415). Με 

την τεχνική αυτή, οι συμμετέχοντες καλούνται να ονομάσουν τους μαθητές με τους 

οποίους κάνουν παρέα στο σχολείο και με βάση τις απαντήσεις τους, δημιουργείται μια 

κοινωνική χαρτογράφηση της τάξης. Επιπλέον, αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στα 

άτομα να παρέχουν πληροφορίες για κοινωνικές συστάδες πέρα από τη δική τους 

άμεση ομάδα φίλων, με αποτέλεσμα να προσδιορίζονται όλες οι φιλικές ομάδες σε ένα 

σχολικό δίκτυο (Child, & Nind, 2013).  Με τον τρόπο αυτό, είναι δυνατό να 

προσδιοριστεί εάν ένας μαθητής είναι μέλος μιας φιλικής ομάδας και με ποιους 

αλληλεπιδρά, ο αριθμός των κοινωνικών συστάδων και η κεντρική θέση που κατέχουν 

στο κοινωνικό σχολικό δίκτυο, καθώς και η κεντρική θέση κάθε ατόμου στη δική τους 

συστάδα συνομηλίκων (Avramidis, 2010). 

Συμπερασματικά λοιπόν, οι κοινωνιομετρικές τεχνικές αποτελούν την 

καταλληλότερη μέθοδο μέτρησης της κοινωνικής συμμετοχής ενός παιδιού και των 

διαπροσωπικών του σχέσεων (Gresham, & Elliott, 1987). Είναι σημαντικό όμως να 

ληφθεί υπόψη, πως περιορίζονται μόνο στη μέτρηση της κοινωνικής αποδοχής και δεν 

αξιολογούν γενικότερα τις κοινωνικές δεξιότητες ενός ατόμου (Merrell, 2001).  
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Αυτο-αναφορές (Self-Report Assessment) 

 

Οι δοκιμασίες αυτό-αναφοράς αποτελούν ψυχομετρικά εργαλεία, με τα οποία 

συγκρίνονται οι απαντήσεις των παιδιών σε ερωτήματα αυτό-αναφοράς με τις 

απαντήσεις άλλων συνομηλίκων τους και συλλέγονται κατά βάση δεδομένα σχετικά 

με την ανάπτυξη της προσωπικότητας, την αυτοαντίληψη και τις συναισθηματικές 

δυσκολίες ενός παιδιού (Merrell, 2001). 

 Στο παρελθόν, οι αυτό-αναφορές επιλέγονταν λιγότερο συχνά για την 

αξιολόγηση κοινωνικών δεξιοτήτων, βάσει της αντίληψης πως τα παιδιά, ιδιαίτερα 

αυτά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επικοινωνία, δεν είναι σε θέση να παρέχουν 

έγκυρες πληροφορίες για τον εαυτό τους, ενώ παράλληλα τείνουν να υποτιμούν την 

αρνητική τους συμπεριφορά και να υπερεκτιμούν τη θετική τους συμπεριφορά.   

Ωστόσο, η κατανόηση των αντιλήψεων των παιδιών για τις κοινωνικές τους δεξιότητες 

και την κοινωνική τους συμπεριφορά παρέχει συμπληρωματικές πληροφορίες στις 

εκτιμήσεις των «σημαντικών άλλων»  και είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για το σχεδιασμό 

και την αξιολόγηση παρεμβάσεων ενίσχυσης των κοινωνικών τους δεξιοτήτων  

(Junttila, Voeten, Kaukiainen, & Vauras, 2006). Καθώς λοιπόν, με τις αυτό-αναφορές 

εξάγονται δεδομένα που δεν είναι δυνατό να αντληθούν από άλλες πηγές, η χρήση τους 

τα τελευταία χρόνια έχει αναθεωρηθεί (Kalyva, 2010).  

Ένα από τα πιο διαδεδομένα και αξιόπιστα εργαλεία αυτό-αναφοράς, είναι το 

Self-Report of Personality (SRP), που αποτελεί μέρος του Behavior Assessment 

System for Children, Second Edition (BASC-2), ενός «πολυδιάστατου» συστήματος 

αξιολόγησης των προβλημάτων συμπεριφοράς και των συναισθηματικών δυσκολιών 

παιδιών και νέων, ηλικίας από 2 έως 25 ετών (Reynolds, & Kamphaus, 2004).  Το SRP 

αποτελείται από τρεις μορφές, μία για κάθε ηλικιακή ομάδα: παιδιά (8-11 ετών), 

έφηβοι (12-21 ετών) και νεαροί ενήλικες (18-25 ετών). Οι απαντήσεις δίνονται με τη 

μορφή Σωστού/Λάθους και με 4βαθμες κλίμακες επιλογής, ενώ τα στοιχεία που 

μετρούνται αφορούν προβλήματα στον χώρο του σχολείου, συναισθηματικές 

δυσκολίες, απροσεξία/υπερκινητικότητα και ζητήματα προσαρμογής (Tan, 2007).  

Το Youth Self-Report (YSR) είναι ένα ακόμα ευρέως χρησιμοποιούμενο 

εργαλείο για την αξιολόγηση συναισθηματικών και συμπεριφορικών δυσκολιών σε 

παιδιά ηλικίας 8 έως 18 ετών. Στο εργαλείο περιλαμβάνονται 103 ερωτήματα με τη 

μορφή προβλημάτων και οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν σε μια 3αβαθμη κλίμακα 
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τη συχνότητα εκδήλωσης μιας συγκεκριμένης συμπεριφοράς. Τα ερωτήματα 

αναφέρονται σε προβλήματα επιθετικότητας και παραβατική συμπεριφορά, 

άγχος/κατάθλιψη, δυσκολίες στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων, θέματα 

αυτοκαταστροφής, σκέψεων και προβλήματα προσοχής (Undheim, Wichstrøm, & 

Sund, 2011). 

Τέλος, αρκετά διαδεδομένο είναι και το Matson Evaluation of Social Skills with 

Youngsters (MESSY), το οποίο εφαρμόζεται σε παιδιά και εφήβους ηλικίας 4-18 ετών 

(Matson, Rotatori, & Helsel, 1983). Η μορφή των αυτό-αναφορών αποτελείται από 62 

ερωτήματα, οι απαντήσεις των οποίων έχουν τη μορφή 5βαθμης κλίμακας Likert 

(Kalyva, 2010). Σύμφωνα με την αναθεωρημένη εκδοχή του Teodoro και των 

συνεργατών του (2005), οι πληροφορίες που συλλέγονται για τους τομείς κοινωνικών 

δεξιοτήτων αφορούν την αντικοινωνική συμπεριφορά, την επιθετικότητα, την 

υπερηφάνεια/ υπεροψία και το κοινωνικό άγχος/ μοναξιά. 

 

Τεχνικές Σχεδίου – Εκφραστικές Τεχνικές (Drawing - Expressive Assessment 

Techniques) 

 

Ο σχεδιασμός των προβολικών τεχνικών ξεκίνησε περί τα μέσα του 20ου 

αιώνα, με σκοπό να αξιοποιηθούν από τον τομέα της κλινικής ψυχολογίας για τη 

μέτρηση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας ενός ατόμου (Catterall, & 

Ibbotson, 2000). Μεταξύ των προβολικών τεχνικών οι δημοφιλέστερες είναι α) οι 

τεχνικές σχεδίου (drawing techniques), κατά τις οποίες η αξιολόγηση στηρίζεται σε μια 

ζωγραφιά ή σχέδιο, καθώς επίσης και στην κατασκευή μιας ιστορίας με βάση μια 

εικόνα που παρουσιάζεται στο υποκείμενο και β) οι εκφραστικές τεχνικές (expressive 

techniques), κατά τις οποίες το υποκείμενο καλείται να μεταδώσει ένα ερέθισμα μέσα 

από μια τεχνική έκφρασης, όπως το παιχνίδι ρόλων, η δραματοποίηση ή ο χορός  

(Lindzey, 1959).  

Μέχρι σήμερα, τα εργαλεία αυτά δέχονται έντονη κριτική σχετικά με την 

αξιοπιστία και την εγκυρότητά τους κυρίως από την ακαδημαϊκή κοινότητα, ωστόσο 

εξακολουθούν να αποτελούν παγκοσμίως μια από τις πιο δημοφιλείς μεθόδους 

αξιολόγησης, ιδιαίτερα στα κλινικά πλαίσια (Piotrowski1, 2015). Σε βιβλιογραφική 

ανασκόπηση του Piotrowski2 (2015) βρέθηκε πως τα εργαλεία σχεδίου Rorschach, 

Human Figure Drawing (H-F-D) Test και Thematic Apperception Test (TAT) 
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συγκαταλέχθηκαν στα δεκαπέντε καλύτερα ψυχομετρικά εργαλεία περίπου από το 

90% των 28 ερευνών που αναλύθηκαν (Piotrowski2 , 2015).  

Πέρα από τα κλινικά πλαίσια, οι προβολικές τεχνικές χρησιμοποιούνται συχνά 

και στα σχολικά περιβάλλοντα. Από μια βιβλιογραφική ανασκόπηση 60 ερευνών 

διαφαίνεται πως οι τεχνικές σχεδίου, χρησιμοποιούνται ευρέως στα σχολικά πλαίσια 

για την αξιολόγηση των κοινωνικών, συναισθηματικών και συμπεριφορικών 

χαρακτηριστικών της προσωπικότητας των παιδιών (Piotrowski, 2016). Κατά τους 

Flanagan και Motta (2007), οι τεχνικές σχεδίου αποτελούν μια εναλλακτική μέθοδο 

αξιολόγησης, που διευκολύνει την προσέγγιση των παιδιών, ιδιαίτερα εκείνων με 

περιορισμένο νοητικό δυναμικό, αναγνωστικές δυσκολίες ή δυσκολίες στην 

επικοινωνία (p. 267). Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως τα αποτελέσματα τους 

εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από ορισμένους ερευνητές ανεπαρκή, όσον αφορά 

την αξιολόγηση της προσωπικότητας των παιδιών στα σχολικά προγράμματα (Decker, 

Hale, & Flanagan, 2013). 

 

1.4.3 Τεχνικές Διδασκαλίας Κοινωνικών Δεξιοτήτων 

 

Παρά τις δυσκολίες που επικρατούν γύρω από την εννοιολόγηση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων και της διδασκαλίας τους, η εφαρμογή της συμπεριληπτικής 

εκπαίδευσης και η παρουσία των μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες στις τάξεις 

του γενικού σχολείου καθιστούν επιτακτική ανάγκη τον σχεδιασμό προγραμμάτων 

παρέμβασης που θα ενισχύσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες και την κοινωνική τους 

συμμετοχή στο περιβάλλον του σχολείου (Vlachou, et. al., 2016). Τέτοιου είδους 

προγράμματα περιλαμβάνουν συνήθως δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και 

συγκρούσεων, σύναψης φιλικών δεσμών, δημιουργίας συζήτησης, λήψης αποφάσεων, 

διαχείρισης συναισθημάτων και παρορμητικών συμπεριφορών (Kavale, & Mostert, 

2004). 

Σύμφωνα με τη Vaughn και τους συνεργάτες της (2004, p. 362) η 

αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων διδασκαλίας κοινωνικών δεξιοτήτων μπορεί 

να ενισχυθεί σημαντικά εάν ληφθούν υπόψη τα εξής τρία ζητήματα. Το πρώτο αφορά 

την ανάλυση και εμβάθυνση στις κοινωνικές δυσκολίες των μαθητών και τις αιτίες που 

κρύβονται πίσω από αυτές, ιδιαίτερα για τους πληθυσμούς παιδιών με ΗΕΑ όπου η 
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ποικιλομορφία της κοινωνική τους λειτουργικότητας και συμπεριφοράς είναι μεγάλη. 

Το δεύτερο σχετίζεται με την ενεργή εμπλοκή των ομάδων συνομηλίκων στη 

διδασκαλία κοινωνικών παρεμβάσεων, καθώς η συμμετοχή τους μπορεί να συντελέσει 

στην αύξηση της κοινωνικής αυτοπεποίθησης των μαθητών με ΗΕΑ και να ενισχύσει 

τους κοινωνικούς τους δεσμούς. Το τελευταίο σχετίζεται με τον σχεδιασμό 

παρεμβάσεων ως ευρύτερου μέρους των προγραμμάτων σπουδών, ώστε η εκμάθηση 

των κοινωνικών δεξιοτήτων να πραγματοποιείται σε συνεχή χρονικά πλαίσια και να 

μπορεί να γενικευτεί σε διάφορα περιβάλλοντα. 

 Ανεξάρτητα από τη συμπερίληψη ή όχι των ομάδων συνομηλίκων στην 

παρέμβαση, η διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων ακολουθεί κατά κύριο λόγο τρεις 

θεωρητικές προσεγγίσεις, τη συμπεριφορική (behavioral), τη γνωστικο-συμπεριφορική 

(cognitive-behavioral)  και την προσέγγιση της κοινωνικής μάθησης (social learning) 

(Kavale, & Mostert, 2004). Παρόλο που οι τρεις αυτές προσεγγίσεις είναι διαφορετικές 

μεταξύ τους, κατά τη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων χρησιμοποιείται μια ποικιλία 

μεθόδων και τεχνικών, οι πιο γνωστές από τις οποίες παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

Επίδειξη Προτύπου (Modeling) 

Η επίδειξη προτύπου είναι μια μέθοδος, η οποία χρησιμοποιείται  για τη 

διδασκαλία επιλογής και επίδειξης της κατάλληλης δεξιότητας σε μια κοινωνική 

περίσταση, αλλά και των θετικών αποτελεσμάτων που θα έχει η επιλογή της (Spence, 

2003). Με την επίδειξη προτύπου «παρουσιάζεται στους μαθητές μια κοινωνική 

δεξιότητα στις διάφορες μορφές της, καθώς και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες θα 

πρέπει ή όχι να επιδεικνύεται» (Sugai, & Lewis, 1996, p. 10). Συνεπώς η μέθοδος αυτή 

δεν περιλαμβάνει μόνο την εκμάθηση μιας δεξιότητας, αλλά και το κοινωνικό πλαίσιο 

μέσα στο οποίο θα πρέπει να εκδηλώνεται. Πρόκειται για μια αποτελεσματική τεχνική, 

καθώς επιτρέπει στον μαθητή όχι μόνο να παρατηρήσει την επιθυμητή συμπεριφορά-

δεξιότητα, αλλά και να την εξασκήσει σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο χωρίς τον φόβο 

της αποτυχίας ή της κοινωνικής απόρριψης (Miller, Lane, & Wehby, 2005).  

Οι επιδείξεις θα πρέπει να γίνονται από άτομα που κατέχουν τις δεξιότητες-

στόχους και ανήκουν στο κοινωνικό περιβάλλον του μαθητή (π.χ δάσκαλος ή 

συνομήλικοι) (Sugai, & Lewis, 1996). Οι επίδειξη προτύπου από συνομηλίκους επιδρά 

θετικά στην εκμάθηση της επιθυμητής συμπεριφοράς λόγω της ηλικιακής ταύτισης 
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(Chen, 2006), ενώ η εξάσκηση σε πραγματικές συνθήκες ενισχύει την γενίκευση της 

νέας δεξιότητας στο σχολικό πλαίσιο (Spence, 2003). Ιδιαίτερα αποτελεσματική κατά 

την επίδειξη προτύπου μιας κοινωνικής δεξιότητας έχει αποδειχθεί και η χρήση των 

βίντεο (Baker, Lang, & O'Reilly, 2009; Sansosti, & Powell-Smith, 2008; Gül, 2016). 

Με τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού, επιδεικνύεται στους μαθητές μια ποικιλία 

παραδειγμάτων από ορθές ή μη συμπεριφορές-στόχους σε ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών 

πλαισίων (Kraft, 2009). Σύμφωνα με τον Baker και τους συνεργάτες του (2009), η 

επίδειξη προτύπου μέσω βίντεο σε πληθυσμούς με προβλήματα συμπεριφοράς και 

συναισθηματικές δυσκολίες ενισχύει τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης και βοηθά στη 

συνειδητοποίηση και ανάληψη ευθυνών για τη συμπεριφορά τους.  

Όπως συμβαίνει με την εκμάθηση οποιασδήποτε μορφής ανθρώπινης 

συμπεριφοράς, η επίδειξη της δεξιότητας-στόχου θα πρέπει  να γίνεται σταδιακά, 

χωρισμένη σε μικρότερα βήματα και να παρουσιάζεται ξεχωριστά κάθε επιμέρους 

στοιχείο της. Μετά την ολοκλήρωση της επίδειξης από τον εκπαιδευτή ακολουθεί η  

εξάσκηση από τον ίδιο τον μαθητή, ώστε να έχει την ευκαιρία να επιδείξει ο ίδιος  τη 

δεξιότητα-στόχο (Spence, 2003). Τα παιχνίδια ρόλων, η θετική ενίσχυση, η 

ανατροφοδότηση και η επανάληψη των βημάτων είναι συμπληρωματικές τεχνικές που 

ενισχύουν την εκμάθηση της επιθυμητής δεξιότητας-στόχου (Miller, et al., 2005). 

 

Καθοδήγηση (Coaching) 

H καθοδήγηση είναι μια ακόμα αποτελεσματική τεχνική κατά τον σχεδιασμό 

παρεμβάσεων στη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων. Η καθοδήγηση περιλαμβάνει 

κυρίως λεκτικές οδηγίες για την παρουσίαση της επιθυμητής συμπεριφοράς-

δεξιότητας, σε αντίθεση με την επίδειξη προτύπου που χρησιμοποιεί οπτικοποιημένες. 

Και  στην τεχνική αυτή τα βασικά βήματα εκμάθησης της νέας δεξιότητας είναι α) η 

παρουσίαση της νέας γνώσης μέσω κανόνων, β) η παροχή ευκαιριών για εξάσκηση και 

γ) η παροχή ανατροφοδότησης στην επιδεικνύουσα συμπεριφορά. Μέσω της 

καθοδήγησης, ο εκπαιδευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει λεκτικές οδηγίες και στη 

συνέχεια να παρουσιάσει τη δεξιότητα στόχο και με τη βοήθεια των «σημαντικών 

άλλων».  

 Ένα μειονέκτημα της μεθόδου είναι πως η αποτελεσματικότητα της 

προϋποθέτει την ικανότητα του μαθητή να αντιλαμβάνεται  τις λεκτικές οδηγίες, ώστε 
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να τις μετατρέπει στις αντίστοιχες επιθυμητές συμπεριφορές (Miller, et. al., 2005). 

Ωστόσο, η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται ευρέως στη διδασκαλία κοινωνικών 

δεξιοτήτων, αφού συμβάλλει στη γενίκευση της αποκτηθείσας γνώσης μέσω της 

καθημερινής ανατροφοδότησης που παρέχεται στον μαθητή στο φυσικό του 

περιβάλλον (Cartledge, & Loe, 2001). 

 

Παιχνίδια Ρόλων (Role Play) 

Η πρακτική εξάσκηση της δεξιότητας – στόχου είναι απαραίτητη για την 

απόκτηση και τη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων. H επανάληψη της σε σύντομα 

χρονικά διαστήματα και σε διάφορα περιβάλλοντα μάθησης (σχολείο, σπίτι, 

κοινωνικοί χώροι) ενισχύει την απόκτηση και γενίκευση της κατακτηθείσας γνώσης 

(Spence, 2003). Κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων, τα παιχνίδια ρόλων 

χρησιμοποιούνται συχνά γι’ αυτόν τον σκοπό. Η τεχνική αυτή περιλαμβάνει την  

εξάσκηση της δεξιότητας-στόχου μέσω της δραματοποίησης σεναρίων 

προσαρμοσμένων σε συνθήκες της καθημερινής ζωής (Kraft, 2009). Για παράδειγμα, 

ένα διδακτικό σενάριο μπορεί να περιλαμβάνει έναν κατασκευασμένο διάλογο μεταξύ 

του μαθητή κι ενός συνομηλίκου του προκειμένου να εξασκηθεί στην διατήρηση 

βλεμματικής επαφής. Τα σενάρια των ρόλων μπορούν επίσης να αποτυπώνονται σε 

κάρτες με τη μορφή επιτραπέζιου παιχνιδιού, ώστε η εξάσκηση να πραγματοποιείται 

με έναν ενδιαφέροντα και παιγνιώδη τρόπο είτε με τη βοήθεια του εκπαιδευτή είτε των 

συνομηλίκων (Kraft, 2009). Γενικότερα, η εμπλοκή των «σημαντικών άλλων» και η 

συμπερίληψη στοιχείων της καθημερινής ζωής καθιστούν τα παιχνίδια ρόλων ένα 

ισχυρό εργαλείο για την κατάκτηση της δεξιότητας-στόχου και τη γενίκευσή της. 

 

Συνεργατική Μάθηση (Cooperative Learning) 

Κατά τη συνεργατική μάθηση, οι μαθητές λειτουργούν και εργάζονται στο 

σύνολο μιας ομάδας, προκειμένου να επιτευχθούν κοινοί στόχοι. Οι ομάδες αυτές 

αποτελούνται από έναν μικρό αριθμό ατόμων, που συνεργάζονται μεταξύ τους 

προκειμένου να πετύχουν προσωπικούς μαθησιακούς στόχους, αλλά και να 

συνδράμουν στην αντίστοιχη προσπάθεια των υπόλοιπων μελών της ομάδας. Κατά την 

εφαρμογή της συνεργατικής μάθησης, οι κοινωνικές δεξιότητες-στόχοι αναμένεται να 

ενισχυθούν μέσω τις συνεργασίας, επικοινωνίας και διαπροσωπικής επαφής με τα 
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υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Σε αρκετές περιπτώσεις ωστόσο, μπορεί να αποτελέσει 

τεχνική για την εκμάθηση μιας συγκεκριμένης κοινωνικής δεξιότητας ως μέρος ενός 

προγράμματος.  

Για παράδειγμα, η έρευνα των Wolford, Heward και Alber (2001) 

αποσκοπούσε να εκπαιδεύσει μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στην αίτηση και 

πρόσληψη βοήθειας από τους συνομηλίκους τους μέσω συνεργατικών 

δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, μέσω της συνεργατικής μάθησης 

επιτεύχθηκε η αύξηση του ποσοστού των αιτήσεων πρόσληψης βοήθειας από τους 

μαθητές, το ποσοστό των εκπαιδευτικών σχολίων και επαίνων που λάμβαναν από 

συνομηλίκους και η παραγωγικότητα και η ακρίβεια με την οποία οι μαθητές 

ολοκλήρωναν τις εργασίες των γλωσσικών τους μαθημάτων. Πρόκειται γενικά για μια 

τεχνική, που επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα στην ενίσχυση των κοινωνικών 

σχέσεων των συνομηλίκων, στη γενίκευση των κοινωνικών δεξιοτήτων, αλλά και στη 

βελτίωση των ακαδημαϊκών επιδόσεων (Chen, 2006).  

 

Ανατροφοδότηση-Θετική Ενίσχυση (Feedback - Positive Reinforcement) 

Η ανατροφοδότηση και η θετική ενίσχυση μιας συμπεριφοράς είναι 

συμπεριφορικές τεχνικές που ενισχύουν τα προγράμματα εκμάθησης κοινωνικών 

δεξιοτήτων. H εξάσκηση μιας δεξιότητας δεν έχει αξία χωρίς την ανάλογη 

ανατροφοδότηση. Η ανατροφοδότηση μπορεί να γίνει από όλα τα πρόσωπα που 

συμμετέχουν στον πρόγραμμα, αρκεί να έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα. Είναι 

σημαντικό η ανατροφοδότηση να γίνεται από τον εκπαιδευτή με θετικό και 

εποικοδομητικό τρόπο και να επισημαίνονται οι πτυχές της δεξιότητας-συμπεριφοράς 

που χρήζουν αλλαγής (Spence, 2003). Η παροχή κάθε είδους ανατροφοδότησης κατά 

τη διάρκεια των παρεμβάσεων είναι σημαντική, καθώς είναι απαραίτητο οι μαθητές να 

αντιλαμβάνονται σε κάθε βήμα της διδασκαλίας την προσδοκώμενη συμπεριφορά και 

τα επιμέρους στοιχεία της δεξιότητας-στόχου (Miller, et. al., 2005).  

Ειδικότερα, ο έπαινος αποτελεί σημαντικό μέρος της ανατροφοδότησης και θα 

πρέπει να παρέχεται με κάθε επιτυχημένη επίδειξη της δεξιότητας-στόχου (Spence, 

2003).  Μια παρέμβαση για τη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων, δεν μπορεί να είναι 

επιτυχημένη χωρίς τη γενίκευση της αποκτηθείσας δεξιότητας σε περιβάλλοντα πέραν 

του εκπαιδευτικού πλαισίου, ώστε να επιτευχθεί η διατήρησή της. Η χρήση 
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αποτελεσματικών διαδικασιών ενίσχυσης της συμπεριφοράς συμβάλλει σημαντικά 

στην ενσωμάτωση των δεξιοτήτων-στόχων στο «ρεπερτόριο» του μαθητή και ενισχύει 

τη γενίκευσή τους σε άλλα περιβάλλοντα. Επομένως, η θετική ανατροφοδότηση είναι 

ένα ισχυρό εργαλείο για τη διδασκαλία και τη διατήρηση νέων κοινωνικών δεξιοτήτων  

(Miller, et. al., 2005).  

 

Τεχνικές Αυτό-ελέγχου (Self-control Techniques) 

Οι τεχνικές αυτό-ελέγχου είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο, μέσω του οποίου 

ο μαθητής εκπαιδεύεται στον έλεγχο του εαυτού του και οδηγείται σταδιακά στη 

γενίκευση της κοινωνικής δεξιότητας-στόχου (Miller, Fenty, Scott, & Park, 2011). Στις 

τεχνικές αυτό-ελέγχου ανήκουν παραλλαγές διαφόρων άλλων τεχνικών που βοηθούν 

τον μαθητή να προσδιορίζει και να επιδεικνύει την επιθυμητή συμπεριφορά-δεξιότητα. 

Μεταξύ των τεχνικών αυτών είναι και η αυτό-καθοδήγηση (self-monitoring), μέσω της 

οποίας ο μαθητής εκπαιδεύεται ώστε να χρησιμοποιεί λεκτικές οδηγίες και σχόλια που 

καθοδηγούν τον εαυτό του, όπως θα καθοδηγούταν από έναν εκπαιδευτή (Chen, 2006). 

Παρόμοια τεχνική είναι ο αυτό-προσδιορισμός (self-determination), που βοηθά τον 

μαθητή να χειρίζεται σκέψεις και συναισθήματα, αλλά και να ερμηνεύει σωστά τα 

σήματα που λαμβάνει από το περιβάλλον του (Algozzine, et. al., 2001). Γενικότερα 

μέσω των τεχνικών αυτό-ελέγχου αυξάνονται οι πιθανότητες η δεξιότητα-στόχος να 

διατηρηθεί μέσα στον χρόνο και να γενικευτεί σε διάφορα πλαίσια, αφού ο μαθητής 

ενισχύει τον εαυτό του στην επίδειξη των επιδιωκόμενων συμπεριφορών-δεξιοτήτων  

(Miller, et. al., 2011). 

 

Επίλυση Προβλήματος (Problem Solving) 

Οι τεχνικές επίλυσης προβλήματος συμπεριλαμβάνονται αρκετά συχνά στα 

προγράμματα κοινωνικών δεξιοτήτων και βοηθούν τους μαθητές να εντοπίζουν μια 

αποτελεσματική αντίδραση προκειμένου να διαχειριστούν μια δύσκολη γι’ αυτούς 

κοινωνική περίσταση. Σύμφωνα με τη Spence (2003, p. 91), οι τεχνικές επίλυσης 

προβλήματος περιλαμβάνουν τα εξής βήματα: α) τον εντοπισμό μιας προβληματικής 

κοινωνικής κατάστασης που χρειάζεται λύση, β) τον προσδιορισμό διάφορων 

εναλλακτικών αντιδράσεων έναντι μιας παρορμητικής εκδήλωσης, γ) τον υπολογισμό 

των συνεπειών που θα έχει η εφαρμογή κάθε εναλλακτικής λύσης, και δ) την επιλογή 

και εφαρμογή εκείνης της λύσης που θα επιφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τα βήματα 
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αυτά διδάσκονται μέσα από μια σειρά πρακτικής εξάσκησης και παιχνιδιών που 

βοηθούν τα παιδιά με κοινωνικές δυσκολίες να επιλύουν μόνοι τους κοινωνικά 

προβλήματα που προκύπτουν στην καθημερινότητά τους (Spence, 2003). 

 

Κοινωνικές Ιστορίες (Social Stories) 

Οι κοινωνικές ιστορίες αποτελούν εξατομικευμένες ιστορίες, που 

περιλαμβάνουν μικρές προτάσεις και εικόνες και βοηθούν τους μαθητές να κατανοούν 

και να επιλέγουν ορθές συμπεριφορές και δεξιότητες σε συγκεκριμένες κοινωνικές 

περιστάσεις (Myers, 2013). Παρόλο που η τεχνική αυτή επιλέγεται συχνότερα για τη 

διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με διαταραχή φάσματος αυτισμού, έχει 

αποδειχτεί αποτελεσματική και στα τα παιδιά με ΗΕΑ, τόσο για την διδασκαλία  

διαχείρισης διαπροσωπικών συγκρούσεων (Kalyva, & Agaliotis, 2009) όσο και 

προβληματικών συμπεριφορών (Toplis, & Hadwin, 2006). Ειδικότερα, οι κοινωνικές 

ιστορίες βοηθούν τα παιδιά να αναλύουν βασικές πληροφορίες για μια κοινωνική 

κατάσταση, να κατανοούν τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές των άλλων, να 

εντοπίζουν και να περιγράφουν τις αναμενόμενες αντιδράσεις και τέλος, να μπορούν 

να διαχειρίζονται και οι ίδιοι παρόμοιες κοινωνικές καταστάσεις στην καθημερινότητά 

τους (Gut, & Safran, 2002).  

 

Βιβλιο-«θεραπεία» (Biblio-“therapy”) 

Η βιβλιο-«θεραπεία» περιλαμβάνει τη χρήση λογοτεχνικών κυρίως ιστοριών 

για τη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων. Οι ιστορίες αυτές χρησιμοποιούνται με 

σκοπό την κατανόηση μιας επιθυμητής ή ακατάλληλης συμπεριφοράς, αλλά και τη 

διδασκαλία κοινωνικών στρατηγικών όπως είναι η συνεργασία, οι κοινωνικοί τρόποι 

και η διαχείριση θυμού (Myers, 2013). Η προσέγγιση της βιβλιο-«θεραπείας» 

περιορίζεται συνήθως στο συλλογισμό και τη συζήτηση της ιστορίας, με σκοπό τη 

συσχέτισή της στις κοινωνικές δυσκολίες των μαθητών. Το πλεονέκτημα της μεθόδου 

αυτής είναι ότι μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί σε ένα πρόγραμμα ακαδημαϊκών 

δεξιοτήτων. Ωστόσο θα πρέπει να γίνει προσεχτική επιλογή του κατάλληλου βιβλίου, 

ώστε να ανταποκρίνεται κατάλληλα στις κοινωνικές ανάγκες και δυσκολίες των 

μαθητών ( Womack, Marchant, & Borders, 2011).  
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Συνοψίζοντας, η διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων περιλαμβάνει ένα πλήθος 

θεωρητικών προσεγγίσεων και εκπαιδευτικών τεχνικών. Η άμεση διδασκαλία και 

συγκεκριμένα, η επίδειξη προτύπου, η καθοδήγηση, η θετική ενίσχυση και τα παιχνίδια 

ρόλων αποτελούν τις αποτελεσματικότερες τεχνικές, ιδιαίτερα για τα παιδιά με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αντίληψη και κατανόηση 

αφηρημένων εννοιών (Spence, 2003).  

Ο απώτερος στόχος κάθε παρέμβασης για ενίσχυση των κοινωνικών 

δεξιοτήτων είναι η μεταφορά της γνώσης στο φυσικό περιβάλλον του μαθητή και η 

γενίκευσή της. Προκειμένου να επιτευχθεί η γενίκευση της γνώσης είναι σημαντική η 

παροχή συγκεκριμένων οδηγιών βασισμένων σε γενικευμένες αρχές, καθώς επίσης και  

η ενεργή συμμετοχή των συνομηλίκων και της οικογένειας των μαθητών. Τέλος, θα 

πρέπει να παρέχεται διαρκής ενίσχυση και ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτικό, ενώ  

παράλληλα η παροχή εκπαίδευσης σε τεχνικές αυτό-ελέγχου και επίλυσης κοινωνικών 

προβλημάτων θα συντελέσουν στην αυτονομία του μαθητή κατά την  εμπλοκή του σε 

μελλοντικές κοινωνικές περιστάσεις (Kraft, 2009). 

 

1.4.4 Αποτελεσματικότητα Παρεμβάσεων στην Ενίσχυση Κοινωνικών 

Δεξιοτήτων 

 

Ένα πλήθος προγραμμάτων παρέμβασης έχουν σχεδιαστεί για την ενίσχυση 

κοινωνικών δεξιοτήτων σε μαθητές με ΕΕΑ, δεδομένου των κοινωνικών και 

συναισθηματικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη ομάδα μαθητών και 

του σημαντικού ρόλου που κατέχει η κοινωνική τους λειτουργικότητα στην εξέλιξη και 

την ποιότητα ζωής τους. Η συμπερίληψη των μαθητών με ΕΕΑ στη γενική τάξη 

αποτελεί μια από τις πιο κοινές παρεμβάσεις, καθώς θεωρείται πως διευκολύνει τη 

διαπροσωπική επαφή και επικοινωνία μεταξύ των μαθητών με ΕΕΑ και των ΤΑ 

συνομηλίκων τους, ενισχύει την εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω της 

παρατήρησης προτύπων συνομηλίκων, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται η κοινωνική 

αποδοχή των μαθητών με ΕΕΑ και ενισχύεται η αυτό-εκτίμησή τους (Bryan, Burstein, 

& Ergul, 2004).   

Παρόλα αυτά, ευρήματα εμπειρικών ερευνών υποδεικνύουν πως τα 

αποτελέσματα της συμπερίληψης στην αυτό-εκτίμηση και την κοινωνική θέση που 
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κατέχουν οι μαθητές με ΕΕΑ στις γενικές τάξεις δεν είναι όσο θετικά αναμένονταν. 

Σύμφωνα με μετα-ανάλυση της Elbaum (2002) δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση μεταξύ της κοινωνικής αυτό-αντίληψης και του εκπαιδευτικού πλαισίου στο 

οποίο φοιτούν οι μαθητές, παρά μόνο στην περίπτωση που οι μαθητές με ΕΕΑ φοιτούν 

στη γενική τάξη και δέχονται παράλληλα εξειδικευμένη υποστήριξη. Παρομοίως, οι 

πλειονότητα των μαθητών με ΗΕΑ χαρακτηρίζονται ως απορριπτέοι ή παραμελημένοι 

από το κοινωνικό σύνολο της τάξης και έχουν λιγότερους φιλικούς δεσμούς από τους 

ΤΑ συνομηλίκους τους (Avramidis, 2013; Koster, et al., 2010; Pijl & Frostad, 2010; 

Rotheram-Fuller, Kasari, Chamberlain, & Locke, 2010). Σύμφωνα με τους ερευνητές , 

για να είναι αποτελεσματική η συμπερίληψη είναι απαραίτητο να συνδυαστεί με 

οργανωμένες και κατάλληλα σχεδιασμένες κοινωνικοσυναισθηματικές παρεμβάσεις, 

προσαρμοσμένες στις ανάγκες και στις ιδιαίτερες ικανότητες κάθε μαθητή (Gresham, 

Sugai, & Horner, 2001). 

Κατά τη βιβλιογραφική επισκόπηση υπάρχουν πολυάριθμες μελέτες σχετικά με 

την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων ως προς την ενίσχυση των κοινωνικών 

δεξιοτήτων μαθητών με ΗΕΑ. Σε γενικές γραμμές, οι συμπεριφορικές τεχνικές, όπως 

η επίδειξη προτύπου, η καθοδήγηση, τα παιχνίδια ρόλων, η θετική ενίσχυση 

συμπεριφοράς και η ανατροφοδότηση έχουν αποδειχτεί ιδιαίτερα αποτελεσματικές για 

την εκμάθηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων. Αντίθετα, οι τεχνικές αυτό-

αποτελεσματικότητας και επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων έχουν μικρότερη 

επίδραση στην επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων, ιδιαίτερα κατά την αξιολόγηση 

της κοινωνικής συμπεριφοράς σε φυσικά περιβάλλοντα (Gresham, 2016, p. 327).  

Εκτός από εμπειρικές μελέτες, στη διεθνή βιβλιογραφία απαντώνται και μετα-

αναλυτικές έρευνες που αποσκοπούν στην περεταίρω διερεύνηση και ευρύτερη 

κατανόηση της αποτελεσματικότητας των κοινωνικών παρεμβάσεων (Kavale, & 

Mostert, 2004). Τα αποτελέσματά τους ωστόσο, αναφορικά με το μέγεθος επίδρασης 

των παρεμβάσεων, διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους, καθώς εξαρτώνται από 

ποικίλους παράγοντες, όπως είναι οι κοινωνικές δυσκολίες των μαθητών, οι 

επιδιωκόμενοι στόχοι, η διάρκεια της παρέμβασης, το πλαίσιο, καθώς και τα πρόσωπα 

που συμμετέχουν σε αυτήν (Spence, 2003).  

Σε μετα-ανάλυση του Schneider (1992), στην οποία συμπεριλήφθηκαν 79 

μελέτες, βρέθηκε πως το μέγεθος επίδρασης  των κοινωνικών παρεμβάσεων ήταν 
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μέτριο (.40). Στα ίδια συμπεράσματα κατέληξε και η μετα-ανάλυση των Swanson και 

Malone (1992; Swanson, 1996), στην οποία αναλύθηκαν 13 μελέτες και βρέθηκε πως 

η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων κοινωνικής ενίσχυσης σε μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες ήταν μέτρια (.41).  Αντίθετα, στην μετα-ανάλυση των Kavale 

και Forness (1996), τα αποτελέσματα ήταν λιγότερα ενθαρρυντικά. Κατά την ανάλυση 

53 μελετών, όπου διερευνήθηκε η αποτελεσματικότητα κοινωνικών παρεμβάσεων σε 

μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες από την προσχολική ηλικία έως το δωδέκατο έτος 

ηλικίας τους, το μέγεθος επίδρασης βρέθηκε χαμηλό (.183). Παρομοίως, μικρό ήταν το 

μέγεθος επίδρασης (.199) και σε μετα-ανάλυση της Quinn και των συνεργατών της 

(1999), κατά την οποία συμπεριλήφθηκαν 35 μελέτες που αφορούσαν μαθητές με 

προβλήματα συμπεριφοράς και συναισθηματικές δυσκολίες. 

Αν και τα παραπάνω αποτελέσματα δεν είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά, τα 

συμπεράσματα των μετα-αναλυτικών ερευνών δείχνουν πως το μέγεθος επίδρασης 

εξαρτάται σημαντικά από το είδος της παρέμβασης, τη δεξιότητα-στόχο που μετρείται 

και τη διάρκεια παρακολούθησης των αποτελεσμάτων τους (Spence, 2003). Σε μετα-

ανάλυση 49 ερευνών (Beelmann, et al., 1994) βρέθηκε πως οι παρεμβάσεις κοινωνικής 

επάρκειας έχουν μέτριο μέγεθος επίδρασης (.36) βραχυπρόθεσμα, αλλά η 

αποτελεσματικότητά τους αποδυναμώνεται κατά τις μακροπρόθεσμες μετρήσεις (.11). 

Επιπλέον, στην ίδια μετα-ανάλυση βρέθηκε πως το είδος παρέμβασης που 

εφαρμοζόταν διαφοροποιούσε την αποτελεσματικότητά της για συγκεκριμένες 

δεξιότητες-στόχους. Πιο συγκεκριμένα, οι τεχνικές επίλυσης κοινωνικών 

προβλημάτων είχαν ισχυρότερο μέγεθος επίδρασης (.80) στις κοινωνικο-γνωστικές 

δεξιότητες (αυτό-αντίληψη, αυτό-αποτελεσματικότητα) και μικρότερο μέγεθος 

επίδρασης (.11) σε δεξιότητες συμπεριφοράς και κοινωνικής αλληλεπίδρασης. 

Παρομοίως, οι συμπεριφορικές τεχνικές ήταν αποτελεσματικότερες (.61) στην 

ενίσχυση των διαπροσωπικών δεξιοτήτων συγκριτικά με τις κοινωνικο-γνωστικές 

δεξιότητες (.13). Επιπλέον, η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων ήταν μεγαλύτερη 

για τα παιδιά προσχολική ηλικίας (.96) σε σύγκριση με μεγαλύτερης ηλικίας μαθητές 

(.38). Αξιοσημείωτο είναι ωστόσο, πως οι κοινωνικο-γνωστικές παρεμβάσεις είχαν 

μικρή επίδραση στους μαθητές μικρότερης ηλικίας, λόγω των περιορισμών της 

γνωστικής ανάπτυξης κατά την νηπιακή ηλικία. 

Επιπρόσθετα, η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων φαίνεται να εξαρτάται 

και από τις κοινωνικές δυσκολίες και τα προβλήματα συμπεριφοράς που παρουσιάζουν 
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τα υποκείμενα των μελετών, παρόλο που φαίνεται να μην υπάρχει κάποια συνοχή στα 

αποτελέσματά τους. O Schneider (1992) κατέληξε στο συμπέρασμα πως οι 

παρεμβάσεις των ερευνών που αναλύθηκαν ήταν πιο αποτελεσματικές για τα 

απομονωμένα/μοναχικά παιδιά (.69) σε σύγκριση με τα λιγότερα δημοφιλή (.37), τα 

επιθετικά (.37) ή τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης (.32). Από την άλλη, σύμφωνα με τον 

Beelmann και τους συνεργάτες του το μέγεθος επίδρασης των παρεμβάσεων για τα 

ευάλωτα παιδιά (at-risk children) ήταν αρκετά ισχυρό (.85), σε αντίθεση με τα παιδιά 

που αντιμετώπιζαν συναισθηματικές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς, για τα 

οποία η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων ήταν μέτρια (.50 και .48 αντίστοιχα).  

Όλα τα παραπάνω αποτελέσματα μετα-αναλύσεων καταδεικνύουν την έλλειψη 

συνοχής που επικρατεί στα συμπεράσματα ερευνών και αφορούν την 

αποτελεσματικότητα παρεμβάσεων για την ενίσχυση της κοινωνικής λειτουργικότητας 

των παιδιών. Οι Kavale και Mostert (2004) σημειώνουν πως ο σχεδιασμός κοινωνικών 

παρεμβάσεων θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί μέσω εμπεριστατωμένων μελετών, 

ώστε να επιλυθούν ζητήματα που αφορούν τη διάρκεια της μελέτης, τα όργανα 

μέτρησης των αποτελεσμάτων, το πλαίσιο εφαρμογής, καθώς επίσης και τις 

κατάλληλες τεχνικές για τις ιδιαίτερες δυνατότητες και δυσκολίες των παιδιών με ΕΕΑ 

(p. 41). Τέλος, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διερευνηθούν οι κατάλληλες παρεμβάσεις, 

ώστε να επιτυγχάνεται η μακροχρόνια αποτελεσματικότητά τους στην κοινωνική 

λειτουργικότητα των μαθητών και να πραγματοποιείται η γενίκευση της γνώσης στα 

φυσικά τους περιβάλλοντα (Vaughn, et. al., 2004, p. 364). 

 

1.5 Σκοπός και Ερευνητικά Ερωτήματα 
 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση των απόψεων 

και διδακτικών πρακτικών εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής για τη 

διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων σε μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες.  

Αναλυτικότερα, μέσω των αποτελεσμάτων της έρευνας επιχειρείται να 

διερευνηθεί το αίσθημα επάρκειας των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία κοινωνικών 

δεξιοτήτων σε μαθητές με ΗΕΑ, οι απόψεις σχετικά με τον ρόλο τους και τα εμπόδια 

που τίθενται κατά την εκπαιδευτική πράξη, οι πρακτικές αξιολόγησης και οι 
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εκπαιδευτικές τεχνικές παρέμβασης που χρησιμοποιούν, καθώς επίσης και οι απόψεις 

τους για την αποτελεσματικότητά των τεχνικών αυτών. 

Σύμφωνα λοιπόν, με τον σκοπό της εργασίας, τα ερευνητικά ερωτήματα που 

τέθηκαν είναι τα ακόλουθα: 

1. Ποιο είναι το αίσθημα επάρκειας των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία 

κοινωνικών δεξιοτήτων σε μαθητές με ΗΕΑ και από ποιους παράγοντες 

εξαρτάται η ετοιμότητα τους; 

2. Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τον ρόλο τους και τα 

εμπόδια που τίθενται κατά τη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων στους 

μαθητές με ΗΕΑ; 

3. Ποιες μεθόδους αξιολόγησης και εκπαιδευτικές τεχνικές χρησιμοποιούν οι 

εκπαιδευτικοί για τη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων στους μαθητές με 

ΗΕΑ και σε ποια χρονικά πλαίσια; 

4. Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών όσον αφορά την 

αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών τεχνικών για τη διδασκαλία των 

κοινωνικών δεξιοτήτων σε μαθητές με ΗΕΑ; 

5. Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των εκπαιδευτικών τεχνικών που χρησιμοποιούν οι 

εκπαιδευτικοί κατά τη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων σε μαθητές με ΗΕΑ 

και των απόψεων τους για την αποτελεσματικότητα τους; 

6. Υπάρχουν διαφορές στην ετοιμότητα, τις απόψεις και τις εκπαιδευτικές 

πρακτικές σε σχέση με το φύλο, την ταυτότητα του παιδαγωγού 

(γενικού/ειδικού), τα έτη προϋπηρεσίας και τα ακαδημαϊκά προσόντα; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

2.1 Ερευνητική Στρατηγική 
 

Στην παρούσα εργασία, η συλλογή και ερμηνεία των δεδομένων για την 

επίτευξη των σκοπών της έρευνας έγινε μέσω της περιγραφικής ποσοτικής μεθόδου. 

Κατά την περιγραφική έρευνα, ποσοτικά δεδομένα συλλέγονται, κωδικοποιούνται και 

αναλύονται με τη χρήση στατιστικών εργαλείων και μεθόδων, με σκοπό να δοθούν 

απαντήσεις στα ερωτήματα που τίθενται από τον ερευνητή (Ζαφειρόπουλος, 2015).  

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής, είναι πως επιτρέπει τη 

διατήρηση αποστάσεων μεταξύ του ερευνητή και των συμμετεχόντων στην έρευνα, 

γεγονός που εξασφαλίζει την αντικειμενική καταγραφή των απαντήσεων, χωρίς την 

εμπλοκή προσωπικών παραγόντων που μπορεί να αλλοιώσουν και να επηρεάσουν την 

αξιοπιστία των δεδομένων. Επιπλέον, κατά τη διεξαγωγή ποσοτικών ερευνών, τα 

εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή δεδομένων έχουν τη μορφή 

ερωτηματολογίου και αποτελούνται στο μεγαλύτερο μέρος τους από ερωτήσεις 

κλειστού τύπου. Η συγκεκριμένη μορφή των εργαλείων μέτρησης επιτρέπει τη 

συλλογή των δεδομένων σε σύντομο χρονικό διάστημα και διευκολύνει την 

κωδικοποίηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων (Ζαφειρόπουλος, 2015). 

Έκτος από τα παραπάνω, η περιγραφική μέθοδος θεωρείται η καταλληλότερη 

για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας, καθώς μέσω αυτής εξυπηρετούνται οι σκοποί 

που τέθηκαν από την ερευνήτρια και εξάγονται απαντήσεις για όλα τα ερευνητικά 

ερωτήματα. Συγκεκριμένα, μέσω της μεθόδους επιτυγχάνεται η διερεύνηση των 

κυρίαρχων απόψεων των εκπαιδευτικών, αλλά και του βαθμού επιλογής μια 

συγκεκριμένης θέσης, ενώ παράλληλα επιτρέπεται όχι μόνο η διερεύνηση των 

πρακτικών που χρησιμοποιούν, αλλά και του βαθμού συχνότητάς της εφαρμογής τους.  

 

2.2 Διαδικασίες και Εργαλείο Συλλογής Δεδομένων 
 

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο της παρούσας έρευνας 

κατασκευάστηκε από την ίδια την ερευνήτρια, με βάση τα ευρήματα της 
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βιβλιογραφικής ανασκόπησης που παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. Για 

την κατασκευή του ερωτηματολογίου λήφθηκαν υπόψη ο σκοπός και τα ερευνητικά 

ερωτήματα της έρευνας. Συνεπώς, το σύνολο των ερωτημάτων που συμπεριλήφθηκαν 

στο ερωτηματολόγιο αποβλέπει στο να δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν 

τις απόψεις και διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής 

α/βαθμιας εκπαίδευσης για τη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων σε μαθητές με ήπιες 

εκπαιδευτικές ανάγκες.   

Αναλυτικότερα, το ερωτηματολόγιο αποτελείται από τέσσερις βασικούς 

άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορά τα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος. 

Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να δηλώσουν πληροφορίες σχετικά με το 

φύλο τους, τα ακαδημαϊκά τους προσόντα, την εξειδίκευση τους στην ειδική αγωγή και 

εκπαίδευση, τα έτη προϋπηρεσίας, το εκπαιδευτικό πλαίσιο διδασκαλίας, την ύπαρξη 

ή μη εμπειρίας ως προς τη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων σε μαθητές με ΗΕΑ και 

τέλος, την κατηγορία διάγνωσης ΗΕΑ των μαθητών στους οποίους κλήθηκαν να 

εφαρμόσουν διδακτικές πρακτικές κοινωνικών δεξιοτήτων. Συνεπώς, ο πρώτος άξονας 

του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει εφτά ερωτήματα. 

Ο δεύτερος άξονας του ερωτηματολογίου διερευνά το αίσθημα 

επάρκειας/ετοιμότητας των εκπαιδευτικών ως προς τη διδασκαλία κοινωνικών 

δεξιοτήτων σε μαθητές με ΗΕΑ, καθώς επίσης και τις απόψεις τους σχετικά με τους 

παράγοντες που επηρεάζουν την ετοιμότητά τους. Συγκεκριμένα, το αίσθημα 

επάρκειας των εκπαιδευτικών διερευνήθηκε μέσα από 4 ερωτήματα 5βαθμης κλίμακας 

Likert, το περιεχόμενο των οποίων αφορούσε την εξοικείωση των εκπαιδευτικών με 

την έννοια των κοινωνικών δεξιοτήτων, την ικανότητα τους να εντοπίζουν και να 

αξιολογούν τις κοινωνικές δυσκολίες των μαθητών τους, το αίσθημα αυτοπεποίθησης 

για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των δυσκολιών αυτών, καθώς επίσης την 

επιθυμία για βελτίωση των ικανοτήτων διδασκαλίας τους. Από την άλλη, τα ερωτήματα 

που διερευνούσαν τις απόψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με τους παράγοντες που 

επηρεάζουν την διδακτική τους επάρκεια ήταν εφτά στο σύνολο, και περιλάμβαναν 

τους εξής παράγοντες: σπουδές, διδακτική εμπειρία, συνεργασία με άλλους 

εκπαιδευτικούς, συνεργασία με επαγγελματίες ψυχικής υγείας, παρακολούθηση 

επιμορφωτικών προγραμμάτων, μελέτη επιστημονικού υλικού  και προσωπική άποψη 

σχετικά με τον ρόλο τους ως εκπαιδευτικοί στη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων.  



62 
 

Ο τρίτος άξονας αποσκοπούσε στη διερεύνηση των απόψεων των 

εκπαιδευτικών σχετικά με τον ρόλο τους στη διδασκαλία των κοινωνικών δεξιοτήτων, 

αλλά και τους παράγοντες που εμποδίζουν την εφαρμογή αντίστοιχων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων. Ειδικότερα, στα πρώτα εφτά ερωτήματα 5βαθμης κλίμακας Likert οι 

εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να δηλώσουν τον βαθμό συμφωνίας σε τοποθετήσεις που 

αφορούσαν τον ρόλο που έχουν οι ίδιοι, οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας και η 

οικογένεια των μαθητών στην εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ενώ τα 

επόμενα 9 ερωτήματα διερευνούσαν τους παράγοντες που εμποδίζουν την εφαρμογή 

τέτοιου είδους προγραμμάτων. Μεταξύ των παραγόντων αυτών ήταν το αίσθημα 

ανεπάρκειας ως προς τη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων, οι ελλιπείς γνώσεις γύρω 

από τη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων, ο περιορισμένος χρόνος κατά την 

εκπαιδευτική πράξη, η προτεραιότητα που δίνεται στην επίτευξη γνωστικών στόχων, 

η περιορισμένη πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό και πόρους, η μικρότερη αξία που 

δίνεται στη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων από τα αναλυτικά προγράμματα 

σπουδών, η απουσία προσωπικού επαγγελματιών ψυχικής υγείας, η ελλιπής 

συνεργασία με την οικογένεια και η απουσία υποστήριξης από τον Διευθυντή/ τρια. 

Στον τέταρτο και τελευταίο άξονα διερευνώνται οι διδακτικές πρακτικές των 

εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων σε μαθητές με ΗΕΑ, καθώς 

και οι απόψεις τους ως προς την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών τεχνικών 

παρέμβασης. Πιο συγκεκριμένα, τα 6 πρώτα ερωτήματα 5βαθμιδης κλίμακα Likert 

εξετάζουν τη συχνότητα χρήσης των μεθόδων αξιολόγησης κοινωνικών δεξιοτήτων 

που παρουσιάστηκαν και στη βιβλιογραφική επισκόπηση. Στη συνέχεια, ακολουθούν 

11 ερωτήματα, το περιεχόμενο των οποίων αφορούσε τη συχνότητα χρήσης των 

εκπαιδευτικών τεχνικών παρέμβασης που παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο 

κεφάλαιο. Τα επόμενα 3 ερωτήματα διερευνούν το χρονικό πλαίσιο εφαρμογής 

εκπαιδευτικών κοινωνικών προγραμμάτων (κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, των 

διαλειμμάτων και των σχολικών εκδρομών). Τέλος, η διερεύνηση των απόψεις των 

εκπαιδευτικών ως προς την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών τεχνικών 

παρέμβασης, πραγματοποιήθηκε μέσα από 11 ερωτήματα, το περιεχόμενο των οποίων 

είναι ίδιο με τις τεχνικές που συμπεριλήφθηκαν στα προηγούμενα ερωτήματα. 
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2.3 Δείγμα Έρευνας και Μέθοδος Δειγματοληψίας 
 

Το δείγμα της παρούσας έρευνας συγκροτήθηκε από 120 εκπαιδευτικούς 

γενικής και ειδικής αγωγής Α/βαθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούσαν σε γενικές 

τάξεις, τμήματα ένταξης ή ως εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης. Από το σύνολο του 

δείγματος περίπου οι μισοί (50.8%) διέθεταν εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και 

εκπαίδευση, ενώ οι υπόλοιποι συμμετέχοντες (49.2%) δεν είχαν λάβει περεταίρω 

επιμόρφωση στον τομέα αυτό.  

Αναφορικά με τη μέθοδο δειγματοληψίας, το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε 

ηλεκτρονικά σε 113 σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα , 

στάλθηκε σε 88 σχολεία του νομού Ανατολικής Αττικής, 23 σχολεία του νομού 

Κοζάνης και 2 σχολεία του νομού Θεσπρωτίας. Η διανομή έγινε στους λογαριασμούς 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των σχολείων και έπειτα από τηλεφωνική συνεννόηση με 

τους διευθυντές προωθήθηκε στο εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου.  Η 

συγκέντρωση των απαντήσεων από τους συμμετέχοντες πραγματοποιήθηκε σε 

διάστημα περίπου ενός μηνός. 

Η συλλογή των δεδομένων έγινε μέσω μη τυχαίας δειγματοληψίας και 

συγκεκριμένα μέσω της δειγματοληψίας «ευκολίας» ή «ευχέρειας» (convenience 

sampling). Πρόκειται για μια δειγματοληπτική μέθοδο, η οποία βασίζεται στα 

διαθέσιμα υποκείμενα και προσφέρει «ευκολία» στον ερευνητή. Παρόλα αυτά, 

συγκεκριμένη μέθοδος δεν επιτρέπει κανέναν έλεγχο ως προς την 

αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος και δεν οδηγεί την έρευνα σε γενικεύσιμα 

συμπεράσματα (Ζαφειρόπουλος, 2015). 

 

2.4 Ανάλυση και Επεξεργασία Δεδομένων 
 

Η ανάλυση και στατιστική επεξεργασία των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν 

μέσα από τη συμπλήρωση του εργαλείου έρευνας  πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του 

στατιστικού πακέτου SPSS. Μετά τη διανομή του ερωτηματολογίου στους 

εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής α/βαθμιας εκπαίδευσης, ακολούθησε η 

κωδικοποίηση των απαντήσεων τους, ώστε να είναι δυνατή η στατιστική επεξεργασία.  



64 
 

Αρχικά το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σε 10 εκπαιδευτικούς προκειμένου να 

γίνει μια πιλοτική εφαρμογή (pre-test) και να διορθωθούν λάθη ή παραλείψεις που 

εμπόδιζαν την κατανόηση του ερωτηματολογίου. Στο στάδιο αυτό, πραγματοποιήθηκε 

επιπλέον έλεγχος προκειμένου να ελεγχθεί η αξιοπιστία και συγκεκριμένα, η 

εσωτερική συνέπεια του δείγματος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση επιλέχθηκε να 

εφαρμοστεί ο Cronbach a (alpha) ή αλλιώς δείκτης συνάφειας (consistency coefficient).  

Στον Πίνακα 1  παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του δείκτη συνάφειας για το σύνολο 

των κλιμάκων του ερωτηματολογίου. To α του Cronbach είναι ίσο με 0.704 που είναι 

μια αποδεκτή τιμή (>0.70), συνεπώς υπάρχει πλήρης αξιοπιστία του ερωτηματολογίου 

και της έρευνας μας. 

Πίνακας 1: Δείκτης Cronbach για το σύνολο του ερωτηματολογίου 

 
Δείκτης 

Cronbach 

Συνολικό Ερωτηματολόγιο 0.704 

 

Μετά τη συλλογή των δεδομένων, από τους 120 συμμετέχοντες του δείγματος, 

η ανάλυση των δημογραφικών χαρακτηριστικών τους έγινε μέσα από πίνακες 

συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων %. Παρομοίως, και στα πλαίσια τις 

περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης των απόψεων και πρακτικών των εκπαιδευτικών 

του δείγματος αξιοποιήθηκαν πίνακες συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων %.  

Επιπλέον, υπολογίστηκε η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση των κλιμάκων Likert. 

Τέλος, στα πλαίσια της επαγωγικής στατιστικής πραγματοποιήθηκε έλεγχος 

κανονικότητας των μεταβλητών, συγκεκριμένα εφαρμόστηκε ο έλεγχος Kolmogorov-

Smirnov και κρίθηκε επιτρεπτή η χρήση μη Παραμετρικών Ελέγχων σε όλες τις 

περιπτώσεις. Επομένως, προκειμένου να απαντηθεί το 5ο ερευνητικό ερώτημα 

χρησιμοποιήθηκε έλεγχος Spearman, ενώ για το τελευταίο ερευνητικό ερώτημα, 

χρησιμοποιήθηκαν οι μη Παραμετρικοί έλεγχοι Mann-Whitney και Kruskal Wallis.  

Ειδικότερα, ο έλεγχος Mann-Whitney χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να εντοπίσει 

διαφορές στην ετοιμότητα, τις απόψεις και τις εκπαιδευτικές πρακτικές σε σχέση με το 

φύλο, ενώ ο Kruskal Wallis διερεύνησε πιθανές διαφορές στην ετοιμότητα, τις απόψεις 

και τις εκπαιδευτικές πρακτικές σε σχέση με την ταυτότητα του παιδαγωγού, τα έτη 

διδασκαλίας και τα ακαδημαϊκά προσόντα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
 

3.1 Δημογραφικά στοιχεία 
 

Το δείγμα της παρούσας μελέτης αποτέλεσαν 120 εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων 

81 (67,5%) ήταν γυναίκες και 39 (32,5%) ήταν άνδρες. Ακόμα, 38 (31,7%) 

συμμετέχοντες ανήκαν στην ηλικιακή κατηγορία 22-30, 33 (27,5%) εκπαιδευτικοί 

στην κατηγορία 31-40, 15 (12,5%) άτομα στην κατηγορία 41-50, ενώ 34 (28,3%) 

συμμετέχοντες ήταν άνω των 50 ετών. 

 Επιπλέον, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων, δηλαδή 48 (40%) άτομα, διέθετε 

1-10 έτη διδασκαλίας, 27 (22,5%) είχαν 11-20 έτη, 25 (20,8%) άτομα διέθεταν 21-30 

έτη, ενώ 20 (16,7%) συμμετέχοντες δίδασκαν τουλάχιστον 30 έτη. Επίσης, 7 (5,8%) 

συμμετέχοντες είχαν βασικό τίτλο σπουδών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, 53 

(44,2%) εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι είχαν πραγματοποιήσει επιμορφωτικό σεμινάριο 

στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, 4 (3,3%) διέθεταν βασικό τίτλο σπουδών και 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και 4 (3,3%) 

είχαν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών και επιμορφωτικό σεμινάριο στην Ειδική 

Αγωγή και Εκπαίδευση, ενώ 52 εκπαιδευτικοί απάντησαν «τίποτα από τα παραπάνω». 

Αναφορικά με τα ακαδημαϊκά προσόντα, 49 (40,8%) εκπαιδευτικοί είχαν πτυχίο ΑΕΙ, 

68 (56,7%) είχαν Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ενώ μόλις 3 (2,5%) είχαν Διδακτορικό 

δίπλωμα. Τέλος, όσον αφορά το εκπαιδευτικό πλαίσιο διδασκαλίας, 15 (12,5%) 

εκπαιδευτικοί δίδασκαν σε τμήμα ένταξης, 82 (68,3%) σε γενική τάξη και 23 (19,2%) 

σε παράλληλη τάξη. 

 

Πίνακας 2: Δημογραφικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά δείγματος 

Χαρακτηριστικά Ν (%) 

Φύλο  

Γυναίκες 81 (67,5%) 
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Άνδρες 39 (32,5%) 

Ηλικία  

22-30 38 (31,7%) 

31-40 33 (27,5%) 

41-50 15 (12,5%) 

50+ 34 (28,3%) 

Έτη διδασκαλίας  

1-10 48 (40%) 

11-20 27 (22,5%) 

21-30 25 (20,8%) 

30+ 20 (16,7%) 

Εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και 

Εκπαίδευση 
 

Βασικός Τίτλος Σπουδών στην Ειδική 

Αγωγή και Εκπαίδευση 
7 (5,8%) 

Επιμορφωτικό Σεμινάριο στην Ειδική 

Αγωγή και Εκπαίδευση 
53 (44,2%) 

Βασικός Τίτλος Σπουδών στην Ειδική 

Αγωγή και Εκπαίδευση και 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών στην 

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 

4 (3,3%) 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών στην 

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και 

Επιμορφωτικό Σεμινάριο στην Ειδική 

Αγωγή και Εκπαίδευση 

4 (3,3%) 

Τίποτα από τα παραπάνω 52 (43,3%) 
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Ακαδημαϊκά προσόντα  

Πτυχίο ΑΕΙ 49 (40,8%) 

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών 68 (56,7%) 

Διδακτορικό Δίπλωμα 3 (2,5%) 

Εκπαιδευτικό πλαίσιο διδασκαλίας  

Τμήμα Ένταξης 15 (12,5%) 

Γενική Τάξη 82 (68,3%) 

Παράλληλη Στήριξη 23 (19,2%) 

 

Εκτός των παραπάνω, οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν αν έχουν υποστηρίξει/ 

υποστηρίζουν μαθητές/τριες με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες που παρουσιάζουν 

δυσκολίες στις κοινωνικές δεξιότητες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η πλειοψηφία 

των συμμετεχόντων, δηλαδή οι 117 (97,5%) εκπαιδευτικοί αποκρίθηκαν θετικά, ενώ 3 

(2,5%) αποκρίθηκαν αρνητικά. Η κατανομή των απαντήσεων των συμμετεχόντων 

παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 1. 

 

Διάγραμμα 1: Έχετε υποστηρίξει/ υποστηρίζετε μαθητές/τριες με ήπιες 
εκπαιδευτικές ανάγκες που παρουσιάζουν δυσκολίες στις κοινωνικές δεξιότητες; 
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Αναφορικά με την κατηγορία διάγνωσης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των 

μαθητών που δέχθηκαν υποστήριξη, σύμφωνα με το Διάγραμμα 2, συμπεραίνεται ότι 

52 (44,4%) εκπαιδευτικοί ανέφεραν τις «Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες», 96 (82,1%) 

τη « Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ), 28 (23,3%) 

την «Ήπια Νοητική Αναπηρία», 27 (23,9%) τις «Διαταραχές Λόγου και Επικοινωνίας» 

και 64 (54,7%) τις Συναισθηματικές Διαταραχές και Προβλήματα Συμπεριφοράς. 

 

 

Διάγραμμα 2: Κατηγορία διάγνωσης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των 

μαθητών που δέχθηκαν υποστήριξη 

 

 

3.2 Περιγραφική Στατιστική 
 

Στην συνέχεια, στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται αναλυτικά η κατανομή των 

απαντήσεων των συμμετεχόντων σχετικά με την ετοιμότητα και το αίσθημα επάρκειας 

των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων καθώς επίσης, 

αναγράφονται η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση της κάθε ερώτησης. Σύμφωνα με τα 
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ΔΙΑΤΑΡΑΧΈΣ ΛΌ ΓΟ Υ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟ ΙΝΩΝΊΑΣ

ΉΠΙΑ ΝΟ ΗΤΙΚΉ ΑΝΑΠΗΡΊΑ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΉ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΉΣ ΠΡΟ ΣΟ ΧΉΣ –
ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΌ ΤΗΤΑ (ΔΕΠ-Υ)

ΕΙΔΙΚΈΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΈΣ ΔΥΣΚΟ ΛΊΕΣ
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αποτελέσματα, διαπιστώνεται ότι η μέση τιμή των ερωτήσεων κυμαίνεται από 3,68 έως 

4,34, με την τυπική απόκλιση να λαμβάνει τιμές στο από 0,43-0,91. Συμπεραίνοντας, 

οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να αισθάνονται επάρκεια σε ικανοποιητικό βαθμό, ενώ 

παράλληλα αναδεικνύεται η ανάγκη τους να βελτιώσουν τις ικανότητες τους στη 

διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων. 

 

Πίνακας 3: Ετοιμότητα και αίσθημα επάρκειας εκπαιδευτικών στη διδασκαλία 
κοινωνικών δεξιοτήτων 

 Συχνότητα, Ν (%)  

Ερωτήσεις 
Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ 

αρκετά 

Δε 

συμφωνώ/ 

Δε 

διαφωνώ  

Συμφωνώ 

αρκετά 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

Μ.Τ. 

(Τ.Α.) 

Αισθάνομαι 

εξοικειωμένος 

με το 

περιεχόμενο της 

έννοιας των 

«κοινωνικών 

δεξιοτήτων 

- 
11 

(9,2%) 

24 

(20%) 

77 

(64,2%) 

8 

(6,7%) 

3,68 

(0,73) 

Είμαι σε θέση 

να αναγνωρίζω 

και να εντοπίζω 

τις κοινωνικές 

δυσκολίες των 

μαθητών μου 

- - 
14 

(11,7%) 

98 

(81,7%) 

8 

(6,7%) 

3,95 

(0,43) 
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Νιώθω 

αυτοπεποίθηση 

με την 

ικανότητα μου 

να διδάσκω 

αποτελεσματικά 

κοινωνικές 

δεξιότητες 

4 

(3,3%) 

14 

(11,7%) 

32 

(26,7%) 

62 

(51,7%) 

8 

(6,7%) 

3,47 

(0,91) 

Θα ήθελα να 

βελτιώσω τις 

ικανότητες μου 

στη διδασκαλία 

κοινωνικών 

δεξιοτήτων 

- - 
11 

(9,2%) 

57 

(47,5%) 

52 

(43,3%) 

4,34 

(0,64) 

 

Επιπλέον, στον Πίνακα 4 που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι παράγοντες που 

άσκησαν επιρροή στην επάρκεια διδασκαλίας κοινωνικών δεξιοτήτων για τους 

μαθητές με ΗΕΑ. Διαπιστώνεται ότι όλοι οι αναγραφόμενοι παράγοντες φαίνεται να 

επιδρούν σημαντικά στην επάρκεια διδασκαλίας καθώς η μέση τιμή των παραγόντων 

λαμβάνει τιμές στο διάστημα 3,24-4,16, με την τυπική απόκλιση να εντοπίζεται στο 

διάστημα 0,69-1,28. Ωστόσο, σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, η 

διδακτική εμπειρία και η προσωπική άποψη των εκπαιδευτικών φαίνεται να 

παρουσιάζουν την πιο υψηλή επιρροή. Αντιθέτως, η συνεργασία με επαγγελματίες 

ψυχικής υγείας και οι σπουδές, φαίνεται να επηρεάζουν σε μέτριο βαθμό την επάρκεια 

διδασκαλίας κοινωνικών δεξιοτήτων για τους μαθητές με ΗΕΑ. 

 

Πίνακας 4: Παράγοντες που άσκησαν επιρροή στην επάρκεια διδασκαλίας 

κοινωνικών δεξιοτήτων για τους μαθητές με ΗΕΑ 

 Συχνότητα, Ν (%)  
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Ερωτήσεις 
Καμία 

επιρροή 

Χαμηλή 

επιρροή 

Μέτρια 

επιρροή 

Σημαντική 

επιρροή 

Υψηλή 

επιρροή 

Μ.Τ. 

(Τ.Α.) 

Οι σπουδές σας - 
20 

(16,7%) 

45 

(37,5%) 

43 

(35,8%) 

12 

(10%) 

3,39 

(0,88) 

Η διδακτική σας 

εμπειρία 
- 

4 

(3,3%) 

8 

(6,7%) 

73 

(60,8%) 

35 

(29,2%) 

4,16 

(0,69) 

Η συνεργασία με 

άλλους 

εκπαιδευτικούς 

- 
12 

(10%) 

23 

(19,2%) 

70 

(58,3%) 

15 

(12,5%) 

3,73 

(0,81) 

Η συνεργασία με 

επαγγελματίες 

ψυχικής υγείας 

15 

(12,5%) 

18 

(15%) 

34 

(28,3%) 

29 

(24,2%) 

2 

4(20%) 

3,24 

(1,28) 

Η 

παρακολούθηση 

επιμορφωτικών 

προγραμμάτων 

4 

(3,3%) 

11 

(9,2%) 

36 

(30%) 

37 

(30,8%) 

32 

(26,7%) 

3,68 

(1,07) 

Η μελέτη 

επιστημονικού 

υλικού (βιβλίων, 

άρθρων) 

- 
8 

(6,7%) 

38 

(31,7%) 

53 

(44,2%) 

21 

(17,5%) 

3,73 

(0,83) 

Η προσωπική σας 

άποψη σχετικά με 

τον ρόλο σας ως 

εκπαιδευτικού 

στη διδασκαλία 

των κοινωνικών 

δεξιοτήτων 

- 
4 

(3,3%) 

22 

(18,3%) 

61 

(50,8%) 

33 

(27,5%) 

4,03 

(0,77) 

 

Έπειτα, διερευνήθηκαν οι απόψεις των συμμετεχόντων αναφορικά με τον ρόλο 

τους στη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 

Πίνακα 5, η μέση τιμή των ερωτήσεων κυμαίνεται από 2,32 έως 4,6, με την τυπική 

απόκλιση να λαμβάνει τιμές στο από 0,54-1,09. Διαπιστώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί 

συμφωνούν με τις περισσότερες αναγραφείσες ερωτήσεις. Πιο συγκεκριμένα, οι 

συμμετέχοντες φαίνεται να αναδεικνύουν τη σημασία του «ρόλου του σχολείου στη 

ψυχοκοινωνική ενίσχυση των μαθητών» και τη σημασία της «συνεργασίας 



72 
 

εκπαιδευτικών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας» ως μέσο αποτελεσματικής 

διδασκαλίας των κοινωνικών δεξιοτήτων. Αντιθέτως, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 

φαίνεται να διαφωνεί σημαντικά με τις απόψεις: «Η ευθύνη για τη διδασκαλία 

κοινωνικών δεξιοτήτων ανήκει αποκλειστικά στην οικογένεια των μαθητών» και «Οι 

επαγγελματίες ψυχικής υγείας (π.χ. ψυχολόγοι) έχουν μεγαλύτερη ευθύνη από τους 

εκπαιδευτικούς ως προς τη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων». 

 

Πίνακας 5: Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων  

 Συχνότητα, Ν (%)  

Ερωτήσεις 
Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ 

αρκετά 

Δε 

συμφωνώ/ 

Δε 

διαφωνώ  

Συμφωνώ 

αρκετά 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

Μ.Τ. 

(Τ.Α.) 

Ο ρόλος του 

σχολείου στη 

ψυχοκοινωνική 

ενίσχυση των 

μαθητών είναι 

σημαντικός 

- - 
3 

(2,5%) 

42 

(35%) 

75 

(62,5%) 

4,6 

(0,54) 

Οι εκπαιδευτικοί 

γενικής αγωγής 

έχουν τον 

πρωταρχικό ρόλο 

στη διδασκαλία των 

κοινωνικών 

δεξιοτήτων 

4 

(3,3%) 

4 

(3,3%) 

42 

(35%) 

62 

(51,7%) 

8 

(6,7%) 

3,55 

(0,81) 

Οι εκπαιδευτικοί 

ειδικής αγωγής 

έχουν τον 

πρωταρχικό ρόλο 

στη διδασκαλία των 

κοινωνικών 

δεξιοτήτων 

4 

(3,3%) 

4 

(3,3%) 

32 

(26,7%) 

62 

(51,7%) 

8 

(6,7%) 

3,72 

(0,88) 
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Η ευθύνη για τη 

διδασκαλία 

κοινωνικών 

δεξιοτήτων ανήκει 

αποκλειστικά στην 

οικογένεια των 

μαθητών 

35 

(29,2%) 

35 

(29,2%) 

27 

(22,5%) 

23 

(19,2%) 
- 

2,32 

(1,09) 

Οι επαγγελματίες 

ψυχικής υγείας (π.χ. 

ψυχολόγοι) έχουν 

μεγαλύτερη ευθύνη 

από τους 

εκπαιδευτικούς ως 

προς τη διδασκαλία 

κοινωνικών 

δεξιοτήτων 

19 

(15,8%) 

30 

(25%) 

53 

(44,2%) 

18 

(15%) 
- 

2,58 

(0,93) 

Η διδασκαλία 

κοινωνικών 

δεξιοτήτων είναι 

αποτελεσματική 

ακόμη και όταν 

πραγματοποιείται 

αποκλειστικά από 

τον εκπαιδευτικό της 

τάξης 

4 

(3,3%) 

32 

(26,7%) 

39 

(32,5%) 

34 

(28,3%) 

11 

(9,2%) 

3,13 

(1,02) 

Η διδασκαλία 

κοινωνικών 

δεξιοτήτων είναι 

αποτελεσματικότερη, 

όταν 

πραγματοποιείται 

συνεργατικά από 

τους εκπαιδευτικούς 

και τους 

επαγγελματίες 

ψυχικής υγείας 

- 
7 

(5,8%) 

11 

(9,2%) 

26 

(21,7%) 

76 

(63,3%) 

4,43 

(0,89) 
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Ακόμα, κρίθηκε σκόπιμο να εξεταστούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι 

εκπαιδευτικοί στην εφαρμογή προγραμμάτων διδασκαλίας κοινωνικών δεξιοτήτων 

στους μαθητές με ΗΕΑ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Πίνακα 6, η μέση τιμή των 

αναφερόμενων εμποδίων βρέθηκε να λαμβάνει τιμές από 2,97 έως 4,08, με την τυπική 

απόκλιση να κυμαίνεται από 0,84 έως 1,29. Ειδικότερα, τα εμπόδια που φαίνεται να 

αντιμετωπίζουν κυρίως οι εκπαιδευτικοί είναι «ο περιορισμένος χρόνος κατά την 

εκπαιδευτική πράξη», «η προτεραιότητα που δίνεται στην επίτευξη γνωστικών 

στόχων», «η μικρότερη αξία που δίνεται στη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων από 

τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών», «η απουσία προσωπικού επαγγελματιών 

ψυχικής υγείας» και «η ελλιπής συνεργασία με την οικογένεια». Αντιθέτως, «η 

απουσία υποστήριξης από τον Διευθυντή/ ντρια» και «το αίσθημα ανεπάρκειας ως προς 

τη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων» φαίνεται να μην αποτελούν σημαντικά 

εμπόδια στην εφαρμογή προγραμμάτων διδασκαλίας κοινωνικών δεξιοτήτων.  

 

Πίνακας 6: Εμπόδια στην εφαρμογή προγραμμάτων διδασκαλίας κοινωνικών 
δεξιοτήτων στους μαθητές με ΗΕΑ 

 Συχνότητα, Ν (%)  

Ερωτήσεις 
Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ 

αρκετά 

Δε 

συμφωνώ/ 

Δε 

διαφωνώ  

Συμφωνώ 

αρκετά 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

Μ.Τ. 

(Τ.Α.) 

Το αίσθημα 

ανεπάρκειας 

ως προς τη 

διδασκαλία 

κοινωνικών 

δεξιοτήτων 

4 

(3,3%) 

23 

(19,2%) 

48 

(40%) 

30 

(25%) 

15 

(12,5%) 

3,24 

(1,01) 

Οι ελλιπείς 

γνώσεις γύρω 

από τη 

διδασκαλία 

κοινωνικών 

δεξιοτήτων 

- 
20 

(16,7%) 

20 

(16,7%) 

61 

(50,8%) 

19 

(15,8%) 

3,66 

(0,94) 
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Ο 

περιορισμένος 

χρόνος κατά 

την 

εκπαιδευτική 

πράξη 

- 
8 

(6,7%) 

15 

(12,5%) 

60 

(50%) 

37 

(30,8%) 

4,05 

(0,84) 

Η 

προτεραιότητα 

που δίνεται 

στην επίτευξη 

γνωστικών 

στόχων 

4 

(3,3%) 

4 

(3,3%) 

11 

(9,2%) 

61 

(50,8%) 

40 

(33,3%) 

4,08 

(0,93) 

Η 

περιορισμένη 

πρόσβαση σε 

εκπαιδευτικό 

υλικό και 

πόρους 

4 

(3,3%) 

18 

(15%) 

29 

(24,2%) 

44 

(36,7%) 

25 

(20,8%) 

3,57 

(1,08) 

Η μικρότερη 

αξία που 

δίνεται στη 

διδασκαλία 

κοινωνικών 

δεξιοτήτων 

από τα 

αναλυτικά 

προγράμματα 

σπουδών 

4 

(3,3%) 

11 

(9,2%) 

14 

(11,7%) 

43 

(35,8%) 

48 

(40%) 

4 

(1,09) 

Η απουσία 

προσωπικού 

επαγγελματιών 

ψυχικής υγείας 

3 

(2,5%) 

16 

(13,3%) 

11 

(9,2%) 

40 

(33,3%) 

50 

(41,7%) 

3,98 

(1,13) 

Η ελλιπής 

συνεργασία με 

την οικογένεια 

4 

(3,3%) 

7 

(5,8%) 

21 

(17,5%) 

49 

(40,8%) 

39 

(32,5%) 

3,93 

(1,02) 

Η απουσία 

υποστήριξης 

από τον 

Διευθυντή/ 

ντρια 

21 

(17,5%) 

19 

(15,8%) 

42 

(35%) 

19 

(15,8%) 

19 

(15,8%) 

2,97 

(1,29) 
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Στη συνέχεια, διερευνήθηκαν οι μέθοδοι αξιολόγησης κοινωνικών δεξιοτήτων 

στους μαθητές με ΗΕΑ. Εξετάζοντας την τιμή της μέσης τιμής στις αναγραφόμενες 

μεθόδους, διαπιστώνεται ότι κυμαίνεται από 2,14 έως 4,43, με την τυπική απόκλιση να 

λαμβάνει τιμές από 0,66 έως 1,4. Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 7, φαίνεται ότι η 

«φυσική παρατήρηση συμπεριφοράς» και οι «προβολικές τεχνικές (αξιολόγηση 

σχεδίου, ζωγραφιάς, συμπλήρωσης τίτλου/λεζάντας σε εικόνα) αποτελούν τις 

μεθόδους αξιολόγησης που εφαρμόζονται πιο συχνά από τους εκπαιδευτικούς. 

Αντιθέτως, οι «σταθμισμένες κλίμακες/τα εργαλεία μέτρησης συμπεριφοράς», οι 

κλίμακες αυτό-αναφοράς (Συμπλήρωση κλιμάκων/ερωτήσεων από τους γονείς ή τους 

μαθητές) και οι «κοινωνιομετρικές τεχνικές/ κοινωνιόγραμμα» αποτελούν τις 

μεθόδους που εφαρμόζονται πιο σπάνια.  

 

Πίνακας 7: Μέθοδοι αξιολόγησης κοινωνικών δεξιοτήτων στους μαθητές με ΗΕΑ 

 Συχνότητα, Ν (%)  

Ερωτήσεις Ποτέ 

Όχι 

πολύ 

συχνά 

Συχνά 
Αρκετά 

συχνά 
Πάντοτε 

Μ.Τ. 

(Τ.Α.) 

Φυσική Παρατήρηση 

Συμπεριφοράς 
- - 

11 

(9,2%) 

46 

(38,3%) 

63 

(52,5%) 

4,43 

(0,66) 

Σταθμισμένες 

Κλίμακες/ Εργαλεία 

Μέτρησης 

Συμπεριφοράς 

41 

(34,2%) 

42 

(35%) 

16 

(13,3%) 

21 

(17,5%) 
- 

2,14 

(1,08) 

Συμπεριφορική 

Συνέντευξη 

19 

(15,8%) 

26 

(21,7%) 

53 

(44,2%) 

18 

(15%) 

4 

(3,3%) 

2,68 

(1,02) 

Κλίμακες Αυτό-

αναφοράς 

(Συμπλήρωση 

κλιμάκων/ερωτήσεων 

από τους γονείς ή 

τους μαθητές) 

33 

(27,5%) 

39 

(32,5%) 

25 

(20,8%) 

23 

(19,2%) 
- 

2,32 

(1,08) 
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Κοινωνιομετρικές 

Τεχνικές/ 

Κοινωνιόγραμμα 

43 

(35,8%) 

25 

(20,8%) 

17 

(14,2%) 

23 

(19,2%) 

12 

(10%) 

2,47 

(1,4) 

Προβολικές Τεχνικές 

(αξιολόγηση σχεδίου, 

ζωγραφιάς, 

συμπλήρωσης 

τίτλου/λεζάντας σε 

εικόνα) 

21 

(17,5%) 

18 

(15%) 

25 

(20,8%) 

38 

(31,7%) 

18 

(15%) 

3,12 

(1,33) 

 

Επιπροσθέτως, κρίθηκε σκόπιμο να διερευνηθούν οι τεχνικές που 

χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για τη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων στους 

μαθητές με ΗΕΑ. Έτσι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Πίνακα 8, διαπιστώνεται 

ότι όλες οι αναγραφόμενες τεχνικές χρησιμοποιούνται «συχνά» από τους 

εκπαιδευτικούς, καθώς η μέση τιμής τους κυμαίνεται από 3,13 έως 4,06, με την τυπική 

απόκλιση να εντοπίζεται στο διάστημα 0,77-1,27. Ωστόσο, η «ανατροφοδότηση με 

έμφαση στις θετικές πτυχές της επιδεικνυόμενης συμπεριφοράς (έπαινος) και 

προσδιορισμό των πτυχών συμπεριφοράς που χρήζουν αλλαγής» και η «συνεργατική 

μάθηση με την εμπλοκή του παιδιού σε ομάδες συνομήλικων με σκοπό την εκμάθηση 

και εξάσκηση της επιθυμητής συμπεριφοράς-στόχου» φαίνεται να αναφέρονται πιο 

συχνά από τους εκπαιδευόμενους, ενώ η «οπτικοποίηση του επιθυμητού στόχου με τη 

χρήση ψηφιακού υλικού (π.χ. βίντεο)» αποτελεί την τεχνική που χρησιμοποιείται πιο 

σπάνια από το σύνολο των εκπαιδευτικών. 

 

Πίνακας 8: Τεχνικές κατά τη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων στους μαθητές 
με ΗΕΑ 

 Συχνότητα, Ν (%)  

Ερωτήσεις Ποτέ 

Όχι 

πολύ 

συχνά 

Συχνά 
Αρκετά 

συχνά 
Πάντοτε 

Μ.Τ. 

(Τ.Α.) 
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Επίδειξη προτύπου 

συμπεριφοράς 

διαμέσου οδηγιών και 

συζήτησης από τον 

εκπαιδευτικό 

- 
21 

(17,5%) 

37 

(30,8%) 

47 

(39,2%) 

15 

(12,5%) 

3,47 

(0,93) 

Επίδειξη προτύπου 

συμπεριφοράς και 

παροχή 

συμβουλευτικής 

υποστήριξης από 

ομάδες συνομηλίκων 

11 

(9,2%) 

17 

(14,2%) 

34 

(28,3%) 

50 

(41,7%) 

8 

(6,7%) 

3,23 

(1,07) 

Οπτικοποίηση του 

επιθυμητού στόχου με 

τη χρήση ψηφιακού 

υλικού (π.χ. βίντεο) 

8 

(6,7%) 

25 

(20,8%) 

4 

2(35%) 

33 

(27,5%) 

12 

(10%) 

3,13 

(1,07) 

Ανατροφοδότηση με 

έμφαση στις θετικές 

πτυχές της 

επιδεικνυόμενης 

συμπεριφοράς 

(έπαινος) και 

προσδιορισμό των 

πτυχών συμπεριφοράς 

που χρήζουν αλλαγής 

- 
8 

(6,7%) 

16 

(13,3%) 

57 

(47,5%) 

39 

(32,5%) 

4,06 

(0,85) 

Συνεργατική μάθηση 

με την εμπλοκή του 

παιδιού σε ομάδες 

συνομήλικων με 

σκοπό την εκμάθηση 

και εξάσκηση της 

επιθυμητής 

συμπεριφοράς-στόχου 

- 
6 

(5%) 

14 

(11,7%) 

68 

(56,7%) 

32 

(26,7%) 

4,05 

(0,77) 

Παιχνίδια ρόλων, 

κατά τα οποία οι 

μαθητές παρατηρούν 

και υποδύονται 

συμπεριφορές της 

καθημερινής ζωής ή 

του περιβάλλοντος 

της τάξης 

8 

(6,7%) 

25 

(20,8%) 

25 

(20,8%) 

34 

(28,3%) 

28 

(23,3%) 

3,41 

(1,24) 



79 
 

Σταδιακή 

διαμόρφωση της 

επιθυμητής 

συμπεριφοράς 

διαμέσου της 

συνεχούς 

καθοδήγησης 

12 

(10%) 

4 

(3,3%) 

23 

(19,2%) 

57 

(47,5%) 

24 

(20%) 

3,64 

(1,14) 

Εκπαίδευση στον 

αυτο-έλεγχο της 

συμπεριφοράς, με τον 

οποίο οι μαθητές 

μαθαίνουν να 

παρακολουθούν τη 

συμπεριφορά τους, να 

την αξιολογούν και 

να την τροποποιούν 

όταν είναι 

απαραίτητο 

15 

(12,5%) 

10 

(8,3%) 

13 

(10,8%) 

70 

(58,3%) 

12 

(10%) 

3,45 

(1,17) 

Εκπαίδευση στην 

επίλυση ενός 

κοινωνικού 

προβλήματος, όπου ο 

μαθητής μαθαίνει να 

εντοπίζει μια 

προβληματική 

κοινωνική 

κατάσταση, να 

προσδιορίζει 

διάφορες λύσεις και 

να επιλέγει την 

καταλληλότερη για 

την αντιμετώπιση του 

προβλήματος 

15 

(12,5%) 

9 

(7,5%) 

31 

(25,8%) 

41 

(34,2%) 

24 

(20%) 

3,42 

(1,25) 
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Κοινωνικές ιστορίες, 

οι οποίες 

αποτελούνται από 

μικρές προτάσεις και 

εικόνες και βοηθούν 

τους μαθητές να 

αναγνωρίσουν 

κατάλληλες 

συμπεριφορές και 

κοινωνικές δεξιότητες 

σε δεδομένες 

κοινωνικές 

περιστάσεις 

8 

(6,7%) 

13 

(10,8%) 

34 

(28,3%) 

43 

(35,8%) 

22 

(18,3%) 

3,48 

(1,12) 

Βιβλίο -“θεραπεία”, η 

οποία περιλαμβάνει 

την ανάγνωση 

λογοτεχνικών 

ιστοριών ή βιβλίων, 

μέσω των οποίων 

επιτυγχάνεται η 

εκμάθηση διαφόρων 

κοινωνικών 

στρατηγικών 

11 

(9,2%) 

35 

(29,2%) 

15 

(12,5%) 

40 

(33,3%) 

19 

(15,8%) 

3,18 

(1,27) 

 

Αναφορικά με τα χρονικά πλαίσια που εφαρμόζεται η διδασκαλία κοινωνικών 

δεξιοτήτων στους μαθητές με ΗΕΑ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Πίνακα 9, 

συμπεραίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν τη διδασκαλία κυρίως κατά τη 

διάρκεια των μαθημάτων. Ωστόσο, φαίνεται να την εφαρμόζουν συχνά και κατά τη 

διάρκεια των διαλειμμάτων αλλά και των σχολικών εκδρομών. 

 

Πίνακας 9: Χρονικά πλαίσια διδασκαλίας κοινωνικών δεξιοτήτων σε μαθητές με 
ΗΕΑ 

 Συχνότητα, Ν (%)  

Ερωτήσεις Ποτέ 
Όχι πολύ 

συχνά 
Συχνά 

Αρκετά 

συχνά 
Πάντοτε 

Μ.Τ. 

(Τ.Α.) 
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Κατά τη διάρκεια 

των μαθημάτων 
- 

3 

(2,5%) 

64 

(53,3%) 

29 

(24,2%) 

24 

(20%) 

3,62 

(0,83) 

Κατά τη διάρκεια 

των διαλειμμάτων 

7 

(5,8%) 

29 

(24,2%) 

37 

(30,8%) 

27 

(22,5%) 

20 

(16,7%) 

3,2 

(1,16) 

Κατά τη διάρκεια 

των σχολικών 

εκδρομών 

8 

(6,7%) 

24 

(20%) 

31 

(25,8%) 

41 

(34,2%) 

16 

(13,3%) 

3,28 

(1,13) 

 

Τέλος, εξετάστηκαν οι απόψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με την 

αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών τεχνικών για τη διδασκαλία των κοινωνικών 

δεξιοτήτων σε μαθητές με ΗΕΑ. Παρατηρώντας τα αποτελέσματα του Πίνακα 10, 

φαίνεται ότι όλες οι αναγραφόμενες τεχνικές είναι αποτελεσματικές, καθώς η μέση 

τιμή τους κυμαίνεται από 3,62 έως 4,32, με την τυπική απόκλιση να λαμβάνει τιμές 

στο διάστημα 0,39-1,26. Ειδικότερα, οι πιο αποτελεσματικές τεχνικές φαίνεται να είναι 

η «επίδειξη προτύπου συμπεριφοράς και παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης από 

ομάδες συνομηλίκων» και η «ανατροφοδότηση με έμφαση στις θετικές πτυχές της 

επιδεικνυόμενης συμπεριφοράς (έπαινος) και προσδιορισμό των πτυχών συμπεριφοράς 

που χρήζουν αλλαγής», ενώ η πιο αναποτελεσματική φαίνεται να είναι η «βιβλίο -

“θεραπεία”, η οποία περιλαμβάνει την ανάγνωση λογοτεχνικών ιστοριών ή βιβλίων, 

μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η εκμάθηση διαφόρων κοινωνικών στρατηγικών». 

 

Πίνακας 10: Αποτελεσματικότητα τεχνικών για τη διδασκαλία κοινωνικών  

δεξιοτήτων σε μαθητές με ΗΕΑ 

 Συχνότητα, Ν (%)  

Ερωτήσεις Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 

Δεν 

ξέρω/ 

Δεν 

απαντώ  

Μ.Τ. 

(Τ.Α.) 
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Επίδειξη προτύπου 

συμπεριφοράς διαμέσου 

οδηγιών και συζήτησης 

από τον εκπαιδευτικό 

8 

(6,7%) 

14 

(11,7%) 

61 

(50,8%) 

37 

(30,8%) 
- 

4,08 

(1,26) 

Επίδειξη προτύπου 

συμπεριφοράς και 

παροχή συμβουλευτικής 

υποστήριξης από ομάδες 

συνομηλίκων 

4 

(3,3%) 

4 

(3,3%) 

57 

(47,5%) 

52 

(43,3%) 

3 

(2,5%) 

4,32 

(0,92) 

Οπτικοποίηση του 

επιθυμητού στόχου με τη 

χρήση ψηφιακού υλικού 

(π.χ. βίντεο) 

- 
13 

(10,8%) 

40 

(33,3%) 

55 

(45,8%) 

12 

(10%) 

4,13 

(0,92) 

Ανατροφοδότηση με 

έμφαση στις θετικές 

πτυχές της 

επιδεικνυόμενης 

συμπεριφοράς (έπαινος) 

και προσδιορισμό των 

πτυχών συμπεριφοράς 

που χρήζουν αλλαγής 

- - 
19 

(15,8%) 

83 

(69,2%0 

18 

(15%) 

4,19 

(0,39) 

Συνεργατική μάθηση με 

την εμπλοκή του παιδιού 

σε ομάδες συνομήλικων 

με σκοπό την εκμάθηση 

και εξάσκηση της 

επιθυμητής 

συμπεριφοράς-στόχου 

- 
3 

(2,5%) 

12 

(10%) 

91 

(75,8%) 

14 

(11,7%) 

4,06 

(0,48) 

Παιχνίδια ρόλων, κατά 

τα οποία οι μαθητές 

παρατηρούν και 

υποδύονται 

συμπεριφορές της 

καθημερινής ζωής ή του 

περιβάλλοντος της τάξης 

- 
4 

(3,3%) 

22 

(18,3%) 

83 

(69,2%) 

11 

(9,2%) 

4,13 

(0,58) 
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Σταδιακή διαμόρφωση 

της επιθυμητής 

συμπεριφοράς διαμέσου 

της συνεχούς 

καθοδήγησης 

4 

(3,3%) 

8 

(6,7%) 

37 

(30,8%) 

59 

(49,2%0 

12 

(10%) 

4,08 

(0,99) 

Εκπαίδευση στον αυτο-

έλεγχο της 

συμπεριφοράς, με τον 

οποίο οι μαθητές 

μαθαίνουν να 

παρακολουθούν τη 

συμπεριφορά τους, να 

την αξιολογούν και να 

την τροποποιούν όταν 

είναι απαραίτητο 

- 
7 

(5,8%) 

24 

(20%) 

85 

(70,8%) 

4 

(3,3%) 

4,09 

(0,67) 

Εκπαίδευση στην 

επίλυση ενός κοινωνικού 

προβλήματος, όπου ο 

μαθητής μαθαίνει να 

εντοπίζει μια 

προβληματική κοινωνική 

κατάσταση, να 

προσδιορίζει διάφορες 

λύσεις και να επιλέγει 

την καταλληλότερη για 

την αντιμετώπιση του 

προβλήματος 

- 
9 

(7,5%) 

33 

(27,5%) 

66 

(55%) 

12 

(10%) 

4,14 

(0,79) 



84 
 

Κοινωνικές ιστορίες, οι 

οποίες αποτελούνται 

από μικρές προτάσεις 

και εικόνες και 

βοηθούν τους μαθητές 

να αναγνωρίσουν 

κατάλληλες 

συμπεριφορές και 

κοινωνικές δεξιότητες 

σε δεδομένες 

κοινωνικές περιστάσεις 

3 

(2,5%) 

18 

(15%) 

40 

(33,3%) 

56 

(46,7%) 

3 

(2,5%) 

3,96 

(1,09) 

Βιβλίο -“θεραπεία”, η 

οποία περιλαμβάνει την 

ανάγνωση 

λογοτεχνικών ιστοριών 

ή βιβλίων, μέσω των 

οποίων επιτυγχάνεται η 

εκμάθηση διαφόρων 

κοινωνικών 

στρατηγικών 

6 

(5%) 

26 

(21,7%) 

29 

(24,2%) 

48 

(40%) 

11 

(9,2%) 

3,62 

(1,26) 

 

3.3 Επαγωγική Στατιστική 
 

Στη συνέχεια, κρίθηκε σκόπιμο να διερευνηθεί αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ 

της συχνότητας χρήσης των εκπαιδευτικών τεχνικών από τους εκπαιδευτικούς κατά τη 

διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων σε μαθητές με ΗΕΑ και των απόψεων τους για την 

αποτελεσματικότητα τους. Για τον σκοπό αυτόν, αρχικά, πραγματοποιήθηκε έλεγχος 

κανονικότητας των μεταβλητών προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι επιτρεπτή η 

χρήση Παραμετρικών ελέγχων. Πιο συγκεκριμένα, εφαρμόστηκε έλεγχος 

Kolmogorov-Smirnov, όπου παρατηρήθηκε ότι καμία μεταβλητή δεν ακολουθούσε 

κανονική κατανομή (p-values < 0,05). Έτσι, προκειμένου να διερευνηθεί η ύπαρξη 

πιθανών συσχετίσεων, χρησιμοποιήθηκε έλεγχος Spearman. Στο σημείο αυτό, αξίζει 

να σημειωθεί ότι όλοι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας 5%.  
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Στον Πίνακα 11 που ακολουθεί, παρουσιάζεται ο τρόπος που 

κωδικοποιήθηκαν οι ερωτήσεις, προκειμένου να παρασταθούν οι συσχετίσεις τους σε 

πίνακα.  

 

Πίνακας 11: Κωδικοποίηση ερωτήσεων κατά τον έλεγχο Spearman 

Ερωτήσεις 
Συχνότητα χρήσης 

τεχνικών 

Αποτελεσματικότητα 

τεχνικών 

Επίδειξη προτύπου 

συμπεριφοράς διαμέσου 

οδηγιών και συζήτησης από 

τον εκπαιδευτικό 

Χ1 Α1 

Επίδειξη προτύπου 

συμπεριφοράς και παροχή 

συμβουλευτικής 

υποστήριξης από ομάδες 

συνομηλίκων 

Χ2 Α2 

Οπτικοποίηση του 

επιθυμητού στόχου με τη 

χρήση ψηφιακού υλικού 

(π.χ. βίντεο) 

Χ3 Α3 

Ανατροφοδότηση με 

έμφαση στις θετικές πτυχές 

της επιδεικνυόμενης 

συμπεριφοράς (έπαινος) και 

προσδιορισμό των πτυχών 

συμπεριφοράς που χρήζουν 

αλλαγής 

Χ4 Α4 

Συνεργατική μάθηση με την 

εμπλοκή του παιδιού σε 

ομάδες συνομήλικων 

Χ5 Α5 

Παιχνίδια ρόλων Χ6 Α6 

Σταδιακή διαμόρφωση της 

επιθυμητής συμπεριφοράς 

διαμέσου της συνεχούς 

καθοδήγησης 

Χ7 Α7 
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Εκπαίδευση στον αυτο-

έλεγχο της συμπεριφοράς 
Χ8 Α8 

Εκπαίδευση στην επίλυση 

ενός κοινωνικού 

προβλήματος 

Χ9 Α9 

Κοινωνικές ιστορίες Χ10 Α10 

Βιβλίο -“θεραπεία” Χ11 Α11 

 

Στον Πίνακα 12 που ακολουθεί, αναπαρίστανται τα αποτελέσματα του ελέγχου 

Spearman. Από τα αποτελέσματα του πίνακα, εξάγεται το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει 

συσχέτιση ανάμεσα στη χρήση μίας ορισμένης τεχνικής και στην 

αποτελεσματικότητας της, καθώς δεν ανευρέθηκε κανένα στατιστικά σημαντικό 

αποτέλεσμα (p-values > 0,05). 

 

Πίνακας 12: Αποτελέσματα ελέγχου Spearman για τη συσχέτιση χρήσης 
τεχνικών-αποτελεσματικότητας τεχνικών 

 
Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α10 Α11 

Χ1 -

0,059 

          

Χ2  0,066          

Χ3   0,044         

Χ4    0,030        

Χ5     0,033       

Χ6      -

0,092 

     

Χ7       0,162     

Χ8        -

0,074 

   

Χ9         -

0,042 

  

Χ10          0,117  

Χ11           0,107 
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Στο τελευταίο μέρος της παρούσας ανάλυσης, πρόκειται να διερευνηθεί αν 

υπάρχουν διαφορές στην ετοιμότητα, τις απόψεις και τις εκπαιδευτικές πρακτικές σε 

σχέση με το φύλο, την ταυτότητα του παιδαγωγού (γενικού/ειδικού), τα έτη 

διδασκαλίας και τα ακαδημαϊκά προσόντα. Αξίζει να σημειωθεί ότι πραγματοποιήθηκε 

έλεγχος κανονικότητας των μεταβλητών ανά κατηγορία φύλου, ταυτότητας του 

παιδαγωγού, ετών προϋπηρεσίας και ακαδημαϊκών προσόντων, και διαπιστώθηκε ότι 

καμία μεταβλητή δεν ακολουθούσε την κανονική κατανομή. Συνεπώς, κρίθηκε 

σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν οι μη Παραμετρικοί έλεγχοι Mann-Whitney και Kruskal 

Wallis. Ειδικότερα, ο έλεγχος Mann-Whitney χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να 

εντοπίσει διαφορές στην ετοιμότητα, τις απόψεις και τις εκπαιδευτικές πρακτικές σε 

σχέση με το φύλο, ενώ ο Kruskal Wallis διερεύνησε πιθανές διαφορές στην ετοιμότητα, 

τις απόψεις και τις εκπαιδευτικές πρακτικές σε σχέση με την ταυτότητα του 

παιδαγωγού, τα έτη διδασκαλίας και τα ακαδημαϊκά προσόντα. Ωστόσο, στη συνέχεια 

πρόκειται να αναφερθούν μόνο τα στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα που 

ανευρέθηκαν.  

Αρχικά, από τα αποτελέσματα του Πίνακα 13, φαίνεται ότι υπάρχει 

διαφοροποίηση στις απόψεις των συμμετεχόντων σχετικά με την ερώτηση «Οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής έχουν τον πρωταρχικό ρόλο στη διδασκαλία των 

κοινωνικών δεξιοτήτων», λαμβάνοντας υπόψη το φύλο. Ειδικότερα, η μέση τάξη για 

τις γυναίκες φαίνεται να είναι μεγαλύτερη σε σχέση με την μέση τάξη για τους άνδρες.  

Ομοίως, φαίνεται ότι οι  γυναίκες χρησιμοποιούν πιο συχνά τη «Σταδιακή 

διαμόρφωση της επιθυμητής συμπεριφοράς διαμέσου της συνεχούς καθοδήγησης» ως 

εκπαιδευτική πρακτική, συγκριτικά με τους άνδρες εκπαιδευτικούς. Αντιθέτως, οι 

άνδρες φαίνεται να χρησιμοποιούν πιο συχνά την «Επίδειξη προτύπου συμπεριφοράς 

και παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης από ομάδες συνομηλίκων» ως εκπαιδευτική 

πρακτική, εν συγκρίσει με τις γυναίκες. 

 

Πίνακας 13: Αποτελέσματα ελέγχουν Mann-Whitney για τη διερεύνηση διαφορών 

στις απόψεις των εκπαιδευτικών και τις εκπαιδευτικές πρακτικές σε σχέση με το 
φύλο 

Ερωτήσεις Φύλο Μέση τάξη 
Έλεγχος Mann-

Whitey 
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Οι εκπαιδευτικοί 

ειδικής αγωγής 

έχουν τον 

πρωταρχικό ρόλο 

στη διδασκαλία 

των κοινωνικών 

δεξιοτήτων 

  

U=1115 

p=0,005 

Γυναίκες 66,23 

Άνδρες 48,6 

Επίδειξη προτύπου 

συμπεριφοράς και 

παροχή 

συμβουλευτικής 

υποστήριξης από 

ομάδες 

συνομηλίκων 

Γυναίκες 56,12 

U=1225 

p=0,036 
Άνδρες 69,59 

Σταδιακή 

διαμόρφωση της 

επιθυμητής 

συμπεριφοράς 

διαμέσου της 

συνεχούς 

καθοδήγησης 

Γυναίκες 65,2 

U=1198 

p=0,023 
Άνδρες 50,73 

 

Εν συνεχεία, εξετάστηκε αν υπάρχει διαφοροποίηση  στην ετοιμότητα και τις 

εκπαιδευτικές πρακτικές, λαμβάνοντας υπόψη τα ακαδημαϊκά προσόντα. Σύμφωνα με 

τα αποτελέσματα του Πίνακα 14, διαπιστώνεται ότι οι συμμετέχοντες που ήταν 

κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, φαίνεται να είναι σε καλύτερη θέση να 

αναγνωρίζουν και να εντοπίζουν τις κοινωνικές δυσκολίες των μαθητών τους, σε σχέση 

με τους λοιπούς συμμετέχοντες. Ομοίως, οι κάτοχοι Διδακτορικού διπλώματος 

φαίνεται να χρησιμοποιούν σε μεγαλύτερη συχνότητα τη «Σταδιακή διαμόρφωση 

συμπεριφοράς διαμέσου της συνεχούς καθοδήγησης» και την «Εκπαίδευση στον αυτο-

έλεγχο της συμπεριφοράς» ως εκπαιδευτικές τεχνικές για τη διδασκαλία κοινωνικών 

δεξιοτήτων στους μαθητές με ΗΕΑ, συγκριτικά με τους συμμετέχοντες που κατείχαν 

πτυχίο ΑΕΙ ή Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. 
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Πίνακας 14: Αποτελέσματα ελέγχου Kruskal Wallis για τη διερεύνηση διαφορών 

στην ετοιμότητα και τις εκπαιδευτικές πρακτικές σε σχέση με τα ακαδημαϊκά 
προσόντα 

Ερωτήσεις 
Ακαδημαϊκά 

προσόντα 
Μέση τάξη 

Έλεγχος Kruskal 

Wallis 

Είμαι σε θέση να 

αναγνωρίζω και να 

εντοπίζω τις 

κοινωνικές 

δυσκολίες των 

μαθητών μου 

Πτυχίο ΑΕΙ 53,81 

x(2)2=8,768 

p=0,012 

Μεταπτυχιακός 

τίτλος σπουδών 
65,09 

Διδακτορικό 

Δίπλωμα 
65,83 

Σταδιακή 

διαμόρφωση της 

επιθυμητής 

συμπεριφοράς 

διαμέσου της 

συνεχούς 

καθοδήγησης 

Πτυχίο ΑΕΙ 50,57 

x(2)2=7,696 

p=0,021 

Μεταπτυχιακός 

τίτλος σπουδών 
67,32 

Διδακτορικό 

Δίπλωμα 
68 

Εκπαίδευση στον 

αυτο-έλεγχο της 

συμπεριφοράς, με 

τον οποίο οι 

μαθητές 

μαθαίνουν να 

παρακολουθούν τη 

συμπεριφορά τους, 

να την αξιολογούν 

και να την 

τροποποιούν όταν 

είναι απαραίτητο 

Πτυχίο ΑΕΙ 56,14 

x(2)2=10,079 

p=0,006 

Μεταπτυχιακός 

τίτλος σπουδών 
61,26 

Διδακτορικό 

Δίπλωμα 
114,5 

 

Επιπροσθέτως, ανευρέθηκε διαφοροποίηση στη συχνότητα χρήσης της 

«Φυσικής παρατήρησης συμπεριφοράς», ως μέθοδο αξιολόγησης για τη διδασκαλία 

κοινωνικών δεξιοτήτων στους μαθητές με ΗΕΑ, λαμβάνοντας υπόψη το εκπαιδευτικό 

πλαίσιο διδασκαλίας. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Πίνακα 15, οι 

εκπαιδευτικοί που εργάζονταν σε παράλληλη στήριξη φαίνεται να χρησιμοποιούν την 

προαναφερθείσα μέθοδο πιο συχνά σε σχέση με τους λοιπούς συμμετέχοντες.  
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Πίνακας 15: Αποτελέσματα ελέγχου Kruskal Wallis για τη διερεύνηση διαφορών 

στη χρήση μεθόδων αξιολόγησης σε σχέση με το εκπαιδευτικό πλαίσιο 
διδασκαλίας 

Ερωτήσεις 

Εκπαιδευτικό 

πλαίσιο 

διδασκαλίας 

Μέση τάξη 
Έλεγχος Kruskal 

Wallis 

Φυσική 

παρατήρηση 

συμπεριφοράς 

  

x(2)2=8,651 

p=0,013 

Τμήμα ένταξης 43,33 

Γενική τάξη 59,98 

Παράλληλη 

στήριξη 
73,54 

 

Τέλος, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Πίνακα 16, εντοπίστηκε 

διαφοροποίηση στις απαντήσεις των συμμετεχόντων αναφορικά με την ετοιμότητα και 

τις εκπαιδευτικές πρακτικές που χρησιμοποιούν, λαμβάνοντας υπόψη τα έτη 

διδασκαλίας. Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί με 11-20 έτη 

διδασκαλίας, αισθάνονται περισσότερο την ανάγκη να βελτιώσουν τις ικανότητες τους 

στη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί με 0-10 έτη 

προϋπηρεσίας φαίνεται να εφαρμόζουν πιο συχνά την «Ανατροφοδότηση με έμφαση 

στις θετικές πτυχές της επιδεικνυόμενης συμπεριφοράς (έπαινος) και προσδιορισμό 

των πτυχών συμπεριφοράς που χρήζουν αλλαγής» ως εκπαιδευτική τεχνική, ενώ η 

«Επίδειξη προτύπου συμπεριφοράς και παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης από 

ομάδες συνομηλίκων» χρησιμοποιείται πιο συχνά από τους συμμετέχοντες που 

διέθεταν 30+ έτη διδασκαλίας. 

 

Πίνακας 16: Αποτελέσματα ελέγχου Kruskal Wallis  για τη διερεύνηση διαφορών 
στην ετοιμότητα και τις εκπαιδευτικές πρακτικές σε σχέση με τα έτη διδασκαλίας 

Ερωτήσεις Έτη διδασκαλίας Μέση τάξη 
Έλεγχος Kruskal 

Wallis 

Θα ήθελα να 

βελτιώσω τις 

ικανότητες μου 

στη διδασκαλία 

0-10 57,32 x(3)2=12,336 

p=0,006 11-20 72,3 
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κοινωνικών 

δεξιοτήτων 
21-30 45,46 

30+ 71 

Ανατροφοδότηση 

με έμφαση στις 

θετικές πτυχές της 

επιδεικνυόμενης 

συμπεριφοράς 

(έπαινος) και 

προσδιορισμό των 

πτυχών 

συμπεριφοράς που 

χρήζουν αλλαγής 

0-10 69,69 

x(3)2= 9,907 

p=0,019 

11-20 62,72 

21-30 52,34 

30+ 45,65 

Επίδειξη προτύπου 

συμπεριφοράς και 

παροχή 

συμβουλευτικής 

υποστήριξης από 

ομάδες 

συνομηλίκων 

0-10 54,28 

x(3)2=-2,092 

p=0,036 

11-20 53,41 

21-30 64 

30+ 80,83 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

 

4.1 Συζήτηση και Συμπεράσματα Έρευνας 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των απόψεων και 

πρακτικών που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής κατά τη 

διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων σε μαθητές με ΗΕΑ. Ειδικότερα, τα ερευνητικά 

ερωτήματα που τέθηκαν αφορούσαν τις απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς την 

ετοιμότητα τους στη διδασκαλία των κοινωνικών δεξιοτήτων, τους παράγοντες που την 

καθορίζουν, τον ρόλο που έχουν ως εκπαιδευτικοί στην κοινωνική ενίσχυση των 

μαθητών τους και τα εμπόδια που τίθενται κατά την εκπαιδευτική πράξη. Αναφορικά 

με τις εκπαιδευτικές πρακτικές, διερευνήθηκε η συχνότητα χρήσης από τους 

εκπαιδευτικούς των πιο δημοφιλών μεθόδων αξιολόγησης και τεχνικών παρέμβασης, 

καθώς και τα χρονικά πλαίσια που εφαρμόζονται. Τα τελευταία ερωτήματα αφορούσαν 

τις απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς την αποτελεσματικότητα των τεχνικών 

παρέμβασης και κατά πόσο αυτές σχετίζονται με τη συχνότητα χρήσης των 

συγκεκριμένων τεχνικών. Τέλος επιδιώχθηκε να διασαφηνιστεί αν υπάρχουν διαφορές 

στις απόψεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών σε σχέση με το φύλο, την ταυτότητα 

του παιδαγωγού (γενικού/ειδικού), τα έτη προϋπηρεσίας και τα ακαδημαϊκά προσόντα . 

Ξεκινώντας με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, το αίσθημα επάρκειας του 

δείγματος ως προς τη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων αναδεικνύεται με βάση τα 

αποτελέσματα ικανοποιητικό. Συγκεκριμένα, οι περισσότεροι συμμετέχοντες δήλωσαν 

εξοικείωση με την έννοια των κοινωνικών δεξιοτήτων, ενώ παράλληλα ένιωθαν ικανοί 

στον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών τους.  

Επιπρόσθετα, τα 2/3 των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι αισθάνονται αυτοπεποίθηση με 

τις ικανότητές τους στη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων, γεγονός που έρχεται σε 

αντίθεση με διεθνείς έρευνες, σύμφωνα με τις οποίες οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν 

το αίσθημα επάρκειας τους στη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων με μεγαλύτερη 

μετριοπάθεια (Reinke, et., al. 2011; Buchanan, et. al., 2009). Ωστόσο, τα συγκεκριμένα 

αποτελέσματα έρχονται σε συμφωνία με τα αποτελέσματα έρευνας Ελλήνων ειδικών 
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παιδαγωγών, οι οποίοι δήλωσαν με παρόμοιο τρόπο έτοιμοι να αντιμετωπίσουν 

οποιαδήποτε δυσκολία προέκυπτε στην κοινωνική λειτουργικότητα των μαθητών τους 

(Vlachou, et. al., 2016). Όπως επισημαίνουν και οι ερευνήτριες, το αίσθημα 

ετοιμότητας και αυτοπεποίθησης των Ελλήνων εκπαιδευτικών για τον εντοπισμό και 

αντιμετώπιση των κοινωνικών δυσκολιών, ενδεχομένως να οφείλεται στην απουσία 

προσωπικού ψυχικής υγείας από τα δημόσια σχολεία, με αποτέλεσμα να γεννάται 

στους εκπαιδευτικούς ένα αίσθημα ευθύνης και κατ’ επέκταση, ετοιμότητας για 

οποιαδήποτε κοινωνική δυσκολία προκύψει (p. 91). Παρ’ όλα τα παραπάνω όμως , 

σύμφωνα με τη συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων της παρούσας έρευνας η 

ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση των γνώσεων και ικανοτήτων διδασκαλίας στον τομέα 

αυτόν εξακολουθεί να υφίσταται, όπως συμβαίνει με την πλειονότητα των ερευνών που 

παρουσιάστηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια (Stormont, et al., 2011; Reinke, et al., 

2011; Buchanan, et al., 2009). 

Από τους παράγοντες επιρροής που συμπεριλήφθηκαν στο ερωτηματολόγιο, 

σχεδόν όλοι φαίνεται να επιδρούν στην ετοιμότητα των εκπαιδευτικών ως προς τη 

διδασκαλία των κοινωνικών δεξιοτήτων, με τη διδακτική εμπειρία και την προσωπική 

άποψη των εκπαιδευτικών για τον ρόλο τους να αναδεικνύονται ως παράγοντες με τα 

υψηλότερα ποσοστά επιρροής. Πράγματι, τα δυο αυτά αποτελέσματα έρχονται σε 

συμφωνία με την ανάδειξη της επαγωγικής ανάλυσης, με την οποία υπεδείχθη πως οι 

εκπαιδευτικοί με μικρότερη προϋπηρεσία (0-21 έτη), συνεπώς μικρότερη διδακτική 

εμπειρία, αισθάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό την ανάγκη για περεταίρω επιμόρφωση, 

ενώ από την άλλη το αίσθημα ευθύνης του ρόλου τους ως προς τη διδασκαλία 

κοινωνικών δεξιοτήτων ενισχύει, σύμφωνα με τις απαντήσεις τους, την ετοιμότητά των 

εκπαιδευτικών για τον σχεδιασμό και εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων. 

Το αίσθημα ευθύνης των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία των κοινωνικών 

δεξιοτήτων διαφαίνεται και  από την ανάλυση του δεύτερου ερευνητικού ερωτήματος. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν τη σημασία του ρόλου 

του σχολείου στη ψυχοκοινωνική ενίσχυση των μαθητών, αλλά και τη σημασία της 

συνεργασίας εκπαιδευτικών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας ως μέσο 

αποτελεσματικής διδασκαλίας των κοινωνικών δεξιοτήτων. Από την επισκόπηση της 

διεθνούς βιβλιογραφίας επιβεβαιώνονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τον 

σημαντικό ρόλο του σχολικού πλαισίου στην κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών 

(Graham, et al., 2011; Buchanan, et al., 2009). Επιπλέον, η βαρύτητα που δίνουν οι 
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εκπαιδευτικοί στη συνεργασία με τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, αναδεικνύεται 

και μέσα από την έρευνα του Franklin και των συνεργατών του (2012), σύμφωνα με 

την οποία οι εκπαιδευτικοί είναι πιθανότερο να συνεργαστούν με άλλους 

επαγγελματίες για την εφαρμογή κάποιας παρέμβασης στην ενίσχυση της ψυχικής 

υγείας των μαθητών τους, παρά να οργανώσουν μόνοι τους ένα σχέδιο διδασκαλίας.   

Όσον αφορά τα εμπόδια που δυσκολεύουν τους εκπαιδευτικούς κατά τον 

σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης κοινωνικών δεξιοτήτων, 

κυριότερα αναδείχθηκαν ο περιορισμένος χρόνος κατά την εκπαιδευτική πράξη, η 

προτεραιότητα που δίνεται στην επίτευξη γνωστικών στόχων, καθώς επίσης και οι 

ελλείπεις γνώσεις στον τομέα διδασκαλίας κοινωνικών δεξιοτήτων. Παρομοίως, σε 

έρευνες που πραγματοποιήθηκαν αρκετοί ήταν η εκπαιδευτικοί, οι οποίοι διέθεταν 

ελάχιστες γνώσεις για την αντιμετώπιση των κοινωνικών δυσκολιών των μαθητών 

τους, ενώ άλλοι δήλωναν πως ο περιορισμένος σχολικός χρόνος δεν άφηνε περιθώρια  

για εφαρμογή άλλου είδους προγραμμάτων πέραν των ακαδημαϊκών (Dobbins, et al., 

2010; Djambazova-Popordanoska, 2016; Stormont, et al., 2011). Συνεπώς, η βαρύτητα 

που δίνεται στη διδασκαλία των ακαδημαϊκών στόχων, εμποδίζει σημαντικά τόσο την 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αξιολόγηση και αντιμετώπιση κοινωνικών 

ζητημάτων, όσο και την διδασκαλία των μαθητών σε στρατηγικές που θα τους βοηθούν 

να τροποποιούν ή να αντικαθιστούν μια ακατάλληλη συμπεριφορά-δεξιότητα. 

Η απουσία προσωπικού επαγγελματιών ψυχικής υγείας και η ελλιπής 

συνεργασία με την οικογένεια, δυσκολεύουν την κατάσταση αλλά σε έναν μικρότερο 

βαθμό.  Αντιθέτως, η απουσία υποστήριξης από τον Διευθυντή/ντρια και το αίσθημα 

ανεπάρκειας ως προς τη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων φαίνεται να μην 

αποτελούν σημαντικά εμπόδια στην εφαρμογή αντίστοιχων προγραμμάτων. Αξίζει στο 

σημείο αυτό να σημειωθεί, πως η αυτοπεποίθηση των εκπαιδευτικών ως προς την 

επάρκεια τους στη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων, έρχεται σε σύγκρουση με την 

ανάδειξη των ελλιπών γνώσεων ως πρωταρχικό εμπόδιο στην εφαρμογή ανάλογων 

προγραμμάτων. Μια πιθανή εξήγηση για το εύρημα αυτό, είναι η αδυναμία των 

εκπαιδευτικών να αξιολογούν ορθά την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων τους. 

Για το λόγο αυτό, κρίνεται επιτακτική ανάγκη για περεταίρω αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών εφαρμογών στη διδασκαλία των κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω της 

άμεσης παρατήρησης των εκπαιδευτικών ώστε να κριθεί ορθά η αποτελεσματικότητά 

των παρεμβάσεών τους (Stormont, et al., 2011). 
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Στη συνέχεια, διερευνήθηκαν οι μέθοδοι αξιολόγησης που σύμφωνα με τις 

δηλώσεις του δείγματος αξιοποιούνται για την αναζήτηση των κοινωνικών δεξιοτήτων  

που χρήζουν παρέμβασης. Η μέθοδος που επιλέχθηκε συχνότερα από τη συντριπτική 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών είναι η φυσική παρατήρηση συμπεριφοράς. Πρόκειται 

για μια μέθοδο αρκετά δημοφιλή, η οποία επιτρέπει την παρατήρηση και αξιολόγηση 

της κοινωνικής συμπεριφοράς του μαθητή μέσα στο φυσικό του περιβάλλον (Merrell, 

2001). Παρόλα αυτά, η φυσική παρατήρηση συμπεριφοράς είναι μια χρονοβόρα 

διαδικασία, η οποία απαιτεί αρκετό χρόνο και κόπο προκειμένου να γίνει με 

οργανωμένο και συστηματικό τρόπο, καθώς σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να 

εξαχθούν εσπευσμένα συμπεράσματα, και ο σχεδιασμός παρέμβασης να στηριχθεί σε 

λανθασμένη αξιολόγηση (Spence, 2003). Η δεύτερη σε σειρά επιλογής μέθοδος ήταν 

οι τεχνικές σχεδίου. Πράγματι, σύμφωνα με τον Piotrowski (2016)  οι τεχνικές σχεδίου, 

χρησιμοποιούνται ευρέως τα τελευταία χρόνια στα σχολικά πλαίσια για την 

αξιολόγηση των συναισθηματικών και συμπεριφορικών χαρακτηριστικών των 

παιδιών, ωστόσο εγείρονται ακόμα ζητήματα ως προς την αποτελεσματικότητά τους.  

Αντιθέτως, οι σταθμισμένες κλίμακες/τα εργαλεία μέτρησης συμπεριφοράς, οι 

κλίμακες αυτό-αναφοράς και οι κοινωνιομετρικές τεχνικές, αν και αποτελούν  

αξιόλογες μεθόδους αξιολόγησης, δεν προτιμώνται συχνά από τους εκπαιδευτικούς 

βάσει των απαντήσεών τους,  ίσως λόγω της εκπαίδευσης που χρειάζεται να προηγηθεί 

στον τρόπο χρήσης τους κατά την εφαρμογή τους.  

Από την ανάλυση των απαντήσεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με τις 

τεχνικές που αξιοποιούν κατά τη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων, συμπεραίνεται 

πως σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες αξιοποιούν την πλειοψηφία των τεχνικών που 

συμπεριλήφθηκαν στο ερωτηματολόγιο. Τα τελευταία χρόνια σπάνια τα προγράμματα 

κοινωνικών δεξιοτήτων περιλαμβάνουν μία μεμονωμένη τεχνική, αλλά συνήθως 

καταλήγουν να εφαρμόζονται με έναν συνδυασμό μεθόδων, ανάλογα με τις ανάγκες 

που προκύπτουν μέσω της αξιολόγησης του μαθητή (Durlak, et al., 2011). Στην 

παρούσα έρευνα, αυτές που ξεχωρίζουν και επιλέχθηκαν περισσότερο από τους 

εκπαιδευτικούς ως τεχνικές κοινωνικής παρέμβασης είναι η ανατροφοδότηση-έπαινος 

και η συνεργατική μάθηση. Η ανατροφοδότηση-έπαινος αποτελεί αναπόσπαστο 

κομμάτι, ιδιαίτερα μετά από κάθε συμπεριφορική τεχνική, καθώς οι μαθητές πρέπει να 

αντιλαμβάνονται σε κάθε βήμα της παρέμβασης την επιδιωκόμενη συμπεριφορά και 

να λαμβάνουν τα κατάλληλα σχόλια για την επίδοση της εξάσκησής τους (Miller, et 
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al., 2005). Η συνεργατική μάθηση από την άλλη, είναι μια τεχνική που μπορεί πολύ 

εύκολα να ενσωματωθεί και στα προγράμματα ακαδημαϊκών δεξιοτήτων, και η 

κατάκτηση της επιδιωκόμενης συμπεριφοράς-στόχου να συμβεί ως επακόλουθο της 

εμπλοκής του μαθητή στην ομάδα συνομηλίκων (Chen, 2006). Συνεπώς, ένας από τους 

λόγους της συχνής επιλογής των δυο αυτών τεχνικών θα  μπορούσε να είναι η ευκολία 

στην εφαρμογή τους, η οποία επιτρέπει τη συμπερίληψή τους στα ακαδημαϊκά 

προγράμματα διδασκαλίας. 

Από την άλλη,  η επίδειξη προτύπου με τη χρήση βίντεο, οι κοινωνικές ιστορίες 

και η μέθοδος της βιβλιο-θεραπείας αποτελούν τεχνικές που επιλέχθηκαν λιγότερο 

κατά τη συμπλήρωση του εργαλείου. Και οι τρεις αυτές τεχνικές απαιτούν έναν 

ορισμένο χρόνο τόσο για την προετοιμασία του κατάλληλου υλικού, όσο και για την 

εφαρμογή τους μέσα στην τάξη, με αποτέλεσμα ορισμένοι εκπαιδευτικοί να μην 

επιθυμούν να θυσιάσουν χρόνο που σε άλλη περίπτωση θα αφιέρωναν στη διδασκαλία 

ακαδημαϊκών δεξιοτήτων. Επιπλέον είναι πιθανό πολλοί εκπαιδευτικοί να μη 

γνωρίζουν τον τρόπο αξιοποίησης ορισμένων τεχνικών, ιδιαίτερα των κοινωνικών 

ιστοριών, λόγω των ελλιπών γνώσεων τους γύρω από τη διδασκαλία κοινωνικών 

δεξιοτήτων. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως κατά την ανάλυση της επαγωγικής 

στατιστικής αναδείχθηκε η καθοδήγηση και η εκπαίδευση στον αυτό-έλεγχο ως 

τεχνικές που επιλέχθηκαν αρκετά συχνά από κατόχους διδακτορικού τίτλου. Πρόκειται 

για δυο πολύ αποτελεσματικές τεχνικές, ιδιαίτερα για τη γενίκευση της αποκτηθείσας 

γνώσης-δεξιότητας, ωστόσο λόγω του χρόνου που απαιτείται για την ανάδειξη της 

αξίας τους δεν προτιμώνται ως τεχνικές παρέμβασης από τους εκπαιδευτικούς. 

Επιπλέον, από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών φαίνεται πως οι παρεμβάσεις 

στη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων εφαρμόζονται σε κάθε χρονικό πλαίσιο, 

ωστόσο τείνουν να διδάσκονται κυρίως κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Το γεγονός 

αυτό είναι θετικό, καθώς σύμφωνα με τη Vaughn και τους συνεργάτες της (2004) μια 

αποτελεσματική παρέμβαση κοινωνικών δεξιοτήτων πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος ενός γενικότερου προγράμματος σπουδών και όχι να διδάσκεται ως μεμονωμένο 

μάθημα. 

 Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των τεχνικών, οι απαντήσεις των 

υποκειμένων ανέδειξαν την «επίδειξη προτύπου συμπεριφοράς με την εμπλοκή 

ομάδων συνομηλίκων» και την «ανατροφοδότηση με έμφαση στις θετικές πτυχές της 
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επιδεικνυόμενης συμπεριφοράς (έπαινος)». Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία οι 

τεχνικές αυτές σε συνδυασμό με την καθοδήγηση και την πρακτική εξάσκηση μέσω 

παιχνιδιών ρόλων αποτελούν τις αποτελεσματικότερες τεχνικές για την τροποποίηση 

και αντικατάσταση της ακατάλληλης συμπεριφοράς των παιδιών με κοινωνικές 

δυσκολίες (Kavale, & Mostert, 2004). Αντίθετα, ως λιγότερη αποτελεσματική τεχνική 

επιλέχθηκε η βιβλιο-θεραπεία, ίσως γιατί η τεχνική αυτή στηρίζεται κυρίως στο 

συλλογισμό μια ιστορίας και τη συζήτηση γύρω από αυτήν, θίγοντας πτυχές που 

αφορούν τις κοινωνικές δυσκολίες του μαθητή (Womack, et al., 2011). Συνεπώς, για 

να είναι αποτελεσματική κρίνεται απαραίτητος ο συνδυασμός της με κάποια άλλη 

τεχνική που θα επιτρέπει την εξάσκηση και μετέπειτα γενίκευση της δεξιότητας σε 

διάφορα κοινωνικά πλαίσια. 

Τέλος, προκειμένου να απαντηθεί το πέμπτο ερευνητικό ερώτημα, ελέγχθηκε 

αν υπάρχει κάποια συσχέτιση στη συχνότητα επιλογής ορισμένων τεχνικών σε 

σύγκριση με τις απόψεις των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματικότητά τους. Από τα 

αποτελέσματα της επαγωγικής ανάλυσης προέκυψε πως δεν υπάρχει καμία συσχέτιση 

στην επιλογή συγκεκριμένων τεχνικών από τους εκπαιδευτικούς σε σχέση με το πόσο 

αποτελεσματικές θεωρούνται από τους ίδιους. Από τη συσχέτιση αυτή και όσα 

ειπώθηκαν παραπάνω, θα μπορούσε να εξαχθεί το συμπέρασμα, πως ο η επιλογή των 

τεχνικών που θα συμπεριληφθούν στις παρεμβάσεις διδασκαλίας κοινωνικών 

δεξιοτήτων πραγματοποιείται με γνώμονα την «ευκολία» που προσφέρει η 

συγκεκριμένη τεχνική και όχι τα δεδομένα εμπειρικών μελετών για την 

αποτελεσματικότητά της. Ο ισχυρισμός αυτός, ενισχύεται και από τα ευρήματα της 

Vlachou και των συνεργατριών της (2016),  σύμφωνα με τα οποία οι εκπαιδευτικοί 

ανταποκρίνονταν στις κοινωνικές δυσκολίες των μαθητών με τυχαίες και μη 

συστηματικές πρακτικές, επιλέγοντας γενικές στρατηγικές, μη προσαρμοσμένες στο 

είδος δυσκολίας που αντιμετώπιζαν οι μαθητές, αλλά αντιθέτως με κριτήριο τον 

λιγότερο χρόνο, εξειδίκευση και προσπάθεια που απαιτούσε κάθε στρατηγική κατά την 

εφαρμογή της. 
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4.2 Εκπαιδευτικές Επιπτώσεις  

 

Από την ανάλυση των απαντήσεων των εκπαιδευτικών σχετικά με τον ρόλο και 

τις εκπαιδευτικές τους πρακτικές στη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων, αναδύονται 

ζητήματα που αφορούν εμπόδια και περιορισμούς που αντιμετωπίζουν κατά την 

εκπαιδευτική πράξη, την επάρκεια των γνώσεων τους στον τομέα των κοινωνικών 

δεξιοτήτων για παιδιά με ΗΕΑ, καθώς επίσης και την αποτελεσματικότητα των 

πρακτικών τους στη σχολική πραγματικότητα. Η συστηματικότερη διερεύνηση των 

ζητημάτων αυτών και η αναζήτηση λύσεων κρίνεται αναγκαία για τη βελτίωση των  

προγραμμάτων κοινωνικής παρέμβασης και την επιτυχή συμπερίληψη των μαθητών με 

ΗΕΑ στη γενική τάξη. 

  Όπως συζητήθηκε παραπάνω, οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της παρούσας 

έρευνας ανέδειξαν τη σημασία και τη βαρύτητα που έχει ο ρόλος τους στην εφαρμογή 

κοινωνικών παρεμβάσεων σε μαθητές με ΗΕΑ, ενώ παράλληλα αναδείχθηκαν 

αισθήματα ετοιμότητας και αυτοπεποίθησης για την εφαρμογή τέτοιου είδους 

προγραμμάτων. Παρόλα αυτά, οι ελλιπείς γνώσεις και η απουσία εκπαίδευσης στον 

σχεδιασμό και την επιλογή των κατάλληλων μεθόδων και τεχνικών, θέτουν σύμφωνα 

με τις εκτιμήσεις τους βασικούς περιορισμούς στη συστηματική και αποτελεσματική 

διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων για τους μαθητές τους. 

Κρίνεται συνεπώς αναγκαία η παροχή επαρκούς εκπαίδευσης  στους 

εκπαιδευτικούς τόσο κατά τη διάρκεια των σπουδών τους όσο και δια βίου, 

προκειμένου να είναι σε θέση να διαχειριστούν την πολυδιάστατη φύση των μαθητών 

με ΗΕΑ και να τους προετοιμάσουν αποτελεσματικά για μια ομαλή και ποιοτική 

μετάβαση στην ενήλικη ζωή. Όπως αναδείχθηκε από τις εκτιμήσεις των υποκειμένων 

της έρευνας, για τη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων επιλέγονται κυρίως 

συμπεριφορικές τεχνικές, όχι με γνώμονα την αποτελεσματικότητα αλλά την ευκολία 

που προσφέρουν κατά τη διδακτική πράξη. Συνεπώς τα προγράμματα εκπαίδευσης στη 

διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων θα πρέπει να περιλαμβάνουν αποτελεσματικές 

παρεμβάσεις και να εστιάζουν κυρίως σε κοινωνικο-γνωστικές τεχνικές που συντελούν 

στη γενίκευση της γνώσης και τη διατήρησή της αποτελεσματικότητάς της στα φυσικά 

περιβάλλοντα (Vaughn, et. al., 2004).  
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Η εμπλοκή τέτοιου είδους παρεμβάσεων θα πρέπει να περιλαμβάνεται με 

σαφήνεια και καθορισμένους στόχους στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του 

σχολείου, ως μέρος της ολιστικής του προσέγγισης στην ανάπτυξη κοινωνικών 

δεξιοτήτων των μαθητών. Σύμφωνα με τους Killian και Killian (2011) η εμπλοκή της 

διδασκαλίας κοινωνικών δεξιοτήτων θα πρέπει να γίνεται συλλογικά από όλα τα μέλη 

της σχολικής κοινότητας και να περιλαμβάνονται σε αυτήν ξεκάθαροι στόχοι 

προσανατολισμένοι σε λειτουργικές δεξιότητες, οι οποίες θα διδάσκονται, θα 

παρουσιάζονται και θα ενισχύονται διαμέσου του σχολικού πλαισίου. 

Επίσης, σημαντικός αναδεικνύεται και ρόλος των επαγγελματιών ψυχικής 

υγείας στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών. Πέρα από τη συμβολή των γνώσεων τους 

στο σχεδιασμό κοινωνικών παρεμβάσεων, οι σχολικοί ψυχολόγοι μπορούν να 

παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς και παράλληλα να 

λειτουργούν ως διαμεσολαβητές μεταξύ της σχολικής κοινότητας και των σχολικών 

αρχών, ώστε να διασφαλίζουν την οργάνωση και παροχή εκπαιδευτικής υποστήριξης 

στα μέλη της σχολικής κοινότητας για τη διδασκαλία των κοινωνικών δεξιοτήτων σε 

μαθητές με ΗΕΑ (Reinke, et al., 2011). Η πρόσληψη σχολικών ψυχολόγων στα 

ελληνικά σχολικά και η εμπλοκή τους στα προγράμματα κοινωνικής παρέμβασης, θα 

αποτελέσει σημαντικό αρωγό στην προσπάθεια των εκπαιδευτικών για την κοινωνική 

ενίσχυση των μαθητών τους και θα συντελέσει θετικά στην κινητοποίηση όλης της 

σχολικής κοινότητας προς αυτή την κατεύθυνση.  

Κλείνοντας, είναι πλέον σαφής η ανάγκη των εκπαιδευτικών γενικής και 

ειδικής αγωγής για επαγγελματική ενίσχυση στον τομέα των κοινωνικών δεξιοτήτων, 

ώστε να καλύψουν τις πολύπλοκες και πολυδιάστατες ανάγκες των μαθητών τους, 

εμπλουτίζοντας τις διδασκαλίες ακαδημαϊκών δεξιοτήτων, με την εμπλοκή πρακτικών 

κοινωνικής ενίσχυσης. Η συνεργασία των σχολικών μελών και η προώθηση 

αποτελεσματικών πρακτικών στην υποστήριξη των κοινωνικών δεξιοτήτων, θα είναι 

ένα σημαντικό βήμα για την επιτυχή συμπερίληψη των μαθητών με ΗΕΑ στο γενικό 

σχολείο και μια ποιοτική μετάβαση στην ενήλικη ζωή τους. 

 

 



100 
 

4.3 Περιορισμοί και Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα 

 

Καταληκτικά, είναι σημαντικό να αναφερθούν ορισμένοι περιορισμοί που 

εμποδίζουν τη γενίκευση των αποτελεσμάτων της έρευνας και θέτουν ζητήματα 

αξιοπιστίας στα συμπεράσματά της. Στη βάση των περιορισμών αυτών, τίθενται στη 

συνέχεια και ορισμένες προτάσεις για μεταγενέστερες μελέτες, με σκοπό την εξαγωγή 

ασφαλέστερων και πιο αξιόπιστων αποτελεσμάτων.  

Αρχικά, το μικρό μέγεθος του δείγματος (n=120), σε συνδυασμό με τον 

περιορισμό της γεωγραφικής προέλευσης των υποκειμένων, αποτελούν έναν από τους 

βασικότερους περιορισμούς της έρευνας και θέτουν υπό αμφισβήτηση τα 

αποτελέσματα της. Η δειγματοληπτική μέθοδος που επιλέχθηκε για λόγους ευκολίας, 

δεν αφήνει περιθώρια για ασφαλή γενίκευση των συμπερασμάτων. Επιπλέον, ο έλεγχος 

κανονικότητας των μεταβλητών που εφαρμόστηκε κατά την επαγωγική στατιστική 

κατέδειξε τη χρήση μη παραμετρικών ελέγχων, οι οποίες με τη σειρά τους μειώνουν 

την αξιοπιστία και την ισχύ των δεδομένων της μελέτης.  

Εκτός των παραπάνω, αξίζει να σημειωθεί πως παρόλο που ο τίτλος της 

παρούσας εργασίας αναφέρεται γενικότερα στη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων, η 

βιβλιογραφία που μελετήθηκε και παρουσιάστηκε τόσο κατά το θεωρητικό όσο και 

κατά το ερευνητικό μέρος είναι προσανατολισμένη κυρίως σε κοινωνικές δεξιότητες 

που αφορούν την κοινωνική συμπεριφορά και άλλες συναισθηματικές δυσκολίες των 

παιδιών με ΗΕΑ. Συνεπώς, κατά τον σχεδιασμό του ερευνητικού εργαλείου 

συμπεριλήφθηκαν κυρίως συμπεριφορικές τεχνικές, οι οποίες όμως δε κρίνονται ως 

κατάλληλες παρεμβάσεις για όλο το εύρος των κοινωνικών δεξιοτήτων.  

Με βάση τους παραπάνω περιορισμούς, προτείνεται η επανάληψη της 

συγκεκριμένης έρευνας με ορισμένες αλλαγές στη μεθοδολογίας της. Πιο 

συγκεκριμένα προτείνεται η διεύρυνση του μεγέθους του δείγματος  και η 

διαφοροποίηση της μεθόδου δειγματοληψίας, ώστε να εξασφαλιστεί η 

αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος. Επιπλέον, η χρήση ποιοτικών μεθόδων και η 

διεξαγωγή συνεντεύξεων σε εκπαιδευτικούς θα διευκόλυνε την αναζήτηση αιτιών στην 

επιλογή συγκεκριμένων εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών και θα αναδείκνυε σε 

βάθος τις εμπειρίες και απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη διδασκαλία 

κοινωνικών δεξιοτήτων. Τέλος, με γνώμονα ότι η παρούσα έρευνα αφορούσε απόψεις 
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εκπαιδευτικών υπάρχει επιφυλακτικότητα ως προς την αντιστοίχιση των απαντήσεων  

τους με τα πραγματικά δεδομένα της καθημερινής σχολικής πράξης. Για τον λόγο αυτό, 

είναι σημαντική η συστηματική παρατήρηση κοινωνικών προγραμμάτων παρέμβασης 

για τη διερεύνηση της επάρκειας γνώσεων των εκπαιδευτικών, καθώς επίσης και η 

μέτρηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών διδασκαλίας τους με τις κατάλληλες 

μεθόδους αξιολόγησης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Ερωτηματολόγιο 

 

«Απόψεις και Πρακτικές Εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής για τη 

Διδασκαλία Κοινωνικών Δεξιοτήτων σε Μαθητές με Ήπιες Εκπαιδευτικές 

Ανάγκες» 

 

I. Δημογραφικά Στοιχεία 
 

1.Φύλο  

Γυναίκα  

Άνδρας  

 

2. Ηλικία 

22-30 ετών  

31-40 ετών  

41-50 ετών  

>51 ετών   

 

3.  Ακαδημαϊκά Προσόντα 

Πτυχίο ΑΕΙ  

Μεταπτυχιακός Τίτλος 

Σπουδών 
 

Διδακτορικό Δίπλωμα  

 

4. Εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 

Βασικός Τίτλος Σπουδών 

στην Ειδική Αγωγή και 

Εκπαίδευση 
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Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 

Σπουδών στην Ειδική 

Αγωγή και Εκπαίδευση 

 

Επιμορφωτικό Σεμινάριο 

στην Ειδική Αγωγή και 

Εκπαίδευση 

 

Τίποτα από τα 

παραπάνω 
 

 

5. Έτη Διδασκαλίας  

1-10 έτη  

11-20 έτη  

21-30 έτη  

<30 έτη  

 

 

6. Εκπαιδευτικό πλαίσιο διδασκαλίας 

Γενική Τάξη  

Τμήμα Ένταξης  

Παράλληλη Στήριξη  

 

 

7. Έχετε υποστηρίξει/ υποστηρίζετε μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες που 

παρουσιάζουν δυσκολίες στις κοινωνικές δεξιότητες; 

Ναι  

Όχι  
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8. Κατηγορία διάγνωσης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών που δέχθηκαν 

υποστήριξη.  

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες  

Διαταραχές Λόγου και Επικοινωνίας  

Συναισθηματικές Διαταραχές και 

Προβλήματα Συμπεριφοράς 
 

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – 

Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) 
 

Ήπια Νοητική Αναπηρία  

Άλλο (Διευκρινίστε)  

 

 

ΙΙ. Ετοιμότητα και αίσθημα επάρκειας εκπαιδευτικών στη διδασκαλία 

κοινωνικών δεξιοτήτων 
 

9. Σημειώστε τον βαθμό συμφωνίας σας σε καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις. 

 Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ 
αρκετά 

Ούτε 
συμφωνώ, 

ούτε 
διαφωνώ 

Συμφωνώ 
αρκετά 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

Αισθάνομαι εξοικειωμένος με 

το περιεχόμενο της έννοιας 

των «κοινωνικών 

δεξιοτήτων». 

     

Είμαι σε θέση να 

αναγνωρίζω και να εντοπίζω 

τις κοινωνικές δυσκολίες των 

μαθητών μου. 

     

Νιώθω αυτοπεποίθηση με 

την ικανότητα μου να 

διδάσκω αποτελεσματικά 

κοινωνικές δεξιότητες. 

     

Θα ήθελα να βελτιώσω τις 

ικανότητες μου στη 

διδασκαλία κοινωνικών 

δεξιοτήτων 

     

 

10. Σημειώστε τον βαθμό επιρροής που έχει ασκήσει/ασκεί καθένας από τους παρακάτω 

παράγοντες στην επάρκεια διδασκαλίας κοινωνικών δεξιοτήτων για τους μαθητές με ΗΕΑ.  
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Καμία 

επιρροή 

Χαμηλή 

επιρροή 

Μέτρια 

επιρροή 

Σημαντική 

επιρροή 

Υψηλή 

επιρροή 

Οι σπουδές σας      

Η διδακτική σας εμπειρία      

Η συνεργασία με άλλους 

εκπαιδευτικούς 
     

Η συνεργασία με επαγγελματίες 

ψυχικής υγείας 
     

Η παρακολούθηση 

επιμορφωτικών προγραμμάτων 
     

Η μελέτη επιστημονικού υλικού 

(βιβλίων, άρθρων) 
     

Η προσωπική σας άποψη σχετικά 

με τον ρόλο σας ως 

εκπαιδευτικού στη διδασκαλία 

των κοινωνικών δεξιοτήτων 

     

 

 

III. Ο Ρόλος των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων και τα 

εμπόδια που τίθενται στην εκπαιδευτική πράξη 
 

11. Σημειώστε τον βαθμό συμφωνίας σας σε καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις. 

 

Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ 

αρκετά 

Ούτε 

συμφωνώ, 

ούτε 

διαφωνώ 

Συμφωνώ 

αρκετά 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

Ο ρόλος του σχολείου στη 

ψυχοκοινωνική ενίσχυση των 

μαθητών είναι σημαντικός. 

     

Οι εκπαιδευτικοί γενικής 

αγωγής έχουν τον 

πρωταρχικό ρόλο στη 

διδασκαλία των κοινωνικών 

δεξιοτήτων. 

     

Οι εκπαιδευτικοί ειδικής 

αγωγής έχουν τον 

πρωταρχικό ρόλο στη 

διδασκαλία των κοινωνικών 

δεξιοτήτων. 

     

Η ευθύνη για τη διδασκαλία 

κοινωνικών δεξιοτήτων 

ανήκει αποκλειστικά στην 

οικογένεια των μαθητών. 

     

Οι επαγγελματίες ψυχικής 

υγείας (π.χ. ψυχολόγοι) 

έχουν μεγαλύτερη ευθύνη 

     



126 
 

 

 

12. Σημειώστε το βαθμό συμφωνίας σχετικά με το αν αντιλαμβάνεστε καθεμία από τις 

παρακάτω προτάσεις ως εμπόδιο για εσάς, στην εφαρμογή προγραμμάτων διδασκαλίας 

κοινωνικών δεξιοτήτων στους μαθητές με ΗΕΑ. 

από τους εκπαιδευτικούς ως 

προς τη διδασκαλία 

κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Η διδασκαλία κοινωνικών 

δεξιοτήτων είναι 

αποτελεσματική ακόμη και 

όταν πραγματοποιείται 

αποκλειστικά από τον 

εκπαιδευτικό της τάξης. 

     

Η διδασκαλία κοινωνικών 

δεξιοτήτων είναι 

αποτελεσματικότερη όταν 

πραγματοποιείται 

συνεργατικά από τους 

εκπαιδευτικούς και τους 

επαγγελματίες ψυχικής 

υγείας. 

     

 

Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ 

αρκετά 

Ούτε 

συμφωνώ, 

ούτε 

διαφωνώ 

Συμφωνώ 

αρκετά 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

Το αίσθημα ανεπάρκειας ως 

προς τη διδασκαλία 

κοινωνικών δεξιοτήτων 

     

Οι ελλιπείς γνώσεις γύρω 

από τη διδασκαλία 

κοινωνικών δεξιοτήτων 

     

Ο περιορισμένος χρόνος 

κατά την εκπαιδευτική πράξη 

     

Η προτεραιότητα που δίνεται 

στην επίτευξη γνωστικών 

στόχων 

     

Η περιορισμένη πρόσβαση 

σε εκπαιδευτικό υλικό και 

πόρους 

     

Η μικρότερη αξία που δίνεται 

στη διδασκαλία κοινωνικών 

δεξιοτήτων από τα αναλυτικά 

προγράμματα σπουδών 

     

Η απουσία προσωπικού 

επαγγελματιών ψυχικής 

υγείας 
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IV. Εκπαιδευτικές πρακτικές στη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων και η 

αποτελεσματικότητά τους  

 

13. Σημειώστε ποιες από τις παρακάτω μεθόδους χρησιμοποιείτε κατά την αξιολόγηση 

κοινωνικών δεξιοτήτων στους μαθητές με ΗΕΑ. 

 

Ποτέ 

Όχι 

πολύ 

συχνά 

Συχνά 
Αρκετά 

συχνά 
Πάντοτε 

Φυσική  Παρατήρηση Συμπεριφοράς 
     

Σταθμισμένες Κλίμακες/ Εργαλεία Μέτρησης 

Συμπεριφοράς 

     

Συμπεριφορική Συνέντευξη 
     

Κλίμακες Αυτό-αναφοράς (Συμπλήρωση 

κλιμάκων/ερωτήσεων από τους γονείς ή 

τους μαθητές) 

     

Κοινωνιομετρικές Τεχνικές/ Κοινωνιόγραμμα 
     

Προβολικές Τεχνικές (αξιολόγηση σχεδίου, 

ζωγραφιάς, συμπλήρωσης τίτλου/λεζάντας 

σε εικόνα) 

     

 

 

14. Σημειώστε τις εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιείτε κατά τη διδασκαλία κοινωνικών 

δεξιοτήτων στους μαθητές με ΗΕΑ. 

 Ποτέ 

Όχι 

πολύ 

συχνά 

Συχνά 
Αρκετά 

συχνά 
Πάντοτε 

Επίδειξη προτύπου συμπεριφοράς διαμέσου 

οδηγιών και συζήτησης από τον 

εκπαιδευτικό 

     

Επίδειξη προτύπου συμπεριφοράς και 

παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης από 

ομάδες συνομηλίκων 

     

Η ελλιπής συνεργασία με την 

οικογένεια 

     

Η απουσία υποστήριξης από 

τον Διευθυντή/ ντρια 
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Οπτικοποίηση του επιθυμητού στόχου με τη 

χρήση ψηφιακού υλικού (π.χ. βίντεο) 

    

     

Ανατροφοδότηση με έμφαση στις θετικές 

πτυχές της επιδεικνυόμενης συμπεριφοράς 

(έπαινος) και προσδιορισμό των πτυχών 

συμπεριφοράς που χρήζουν αλλαγής 

     

Συνεργατική μάθηση με την εμπλοκή του 

παιδιού σε ομάδες συνομήλικων με σκοπό την 

εκμάθηση και εξάσκηση της επιθυμητής 

συμπεριφοράς-στόχου 

     

Παιχνίδια ρόλων, κατά τα οποία οι μαθητές 

παρατηρούν και υποδύονται συμπεριφορές 

της καθημερινής ζωής ή του περιβάλλοντος 

της τάξης 

     

Σταδιακή διαμόρφωση της επιθυμητής 

συμπεριφοράς διαμέσου της συνεχούς 

καθοδήγησης 

     

Εκπαίδευση στον αυτο-έλεγχο της 

συμπεριφοράς, με τον οποίο οι μαθητές 

μαθαίνουν να παρακολουθούν τη 

συμπεριφορά τους, να την αξιολογούν και να 

την τροποποιούν όταν είναι απαραίτητο 

     

Εκπαίδευση στην επίλυση ενός κοινωνικού 

προβλήματος, όπου ο μαθητής μαθαίνει να 

εντοπίζει μια προβληματική κοινωνική 

κατάσταση, να προσδιορίζει διάφορες λύσεις 

και να επιλέγει την καταλληλότερη για την 

αντιμετώπιση του προβλήματος. 

     

Κοινωνικές ιστορίες, οι οποίες αποτελούνται 

από μικρές προτάσεις και εικόνες και βοηθούν 

τους μαθητές να αναγνωρίσουν κατάλληλες 

συμπεριφορές και κοινωνικές δεξιότητες σε 

δεδομένες κοινωνικές περιστάσεις  

     

Βιβλιο-“θεραπεία”, η οποία περιλαμβάνει 

την ανάγνωση λογοτεχνικών ιστοριών ή 

βιβλίων, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η 

εκμάθηση διαφόρων κοινωνικών στρατηγικών 

     

 

 

15. Σημειώστε σε ποιον από τους παρακάτω χρόνους εφαρμόζετε τη διδασκαλία των 
κοινωνικών δεξιοτήτων στους μαθητές με ΗΕΑ. 

 

 

Ποτέ 
Όχι πολύ 

συχνά 
Συχνά 

Αρκετά 

συχνά 
Πάντοτε 

Κατά τη διάρκεια των 

μαθημάτων 
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Κατά τη διάρκεια των 

διαλειμμάτων  

     

Κατά τη διάρκεια των 

σχολικών εκδρομών 

     

 

16. Σημειώστε με βάση τις απόψεις και την εμπειρία σας ποιες από τις παρακάτω τεχνικές 
είναι αποτελεσματικότερες για τη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων στους μαθητές με ΗΕΑ.  

 

 Καθόλου 

αποτελεσματική 

Λίγο 

αποτελεσματική 

Αρκετά 

αποτελεσματική 

Πολύ 

αποτελεσματική 

Δεν 
ξέρω, 

δεν 
απαντώ 

Επίδειξη προτύπου 

από τον εκπαιδευτικό 
     

Επίδειξη προτύπου 

από ομάδες 

συνομηλίκων 

     

Οπτικοποίηση του 

επιθυμητού στόχου με 

τη χρήση ψηφιακού 

υλικού (π.χ. βίντεο) 

    

     

Ανατροφοδότηση με 

έμφαση στις θετικές 

πτυχές της 

επιδεικνυόμενης 

συμπεριφοράς (έπαινος) 

και προσδιορισμός των 

πτυχών συμπεριφοράς 

που χρήζουν αλλαγής  

     

Συνεργατική μάθηση 

με την εμπλοκή του 

παιδιού σε ομάδες 

συνομήλικων 

     

Παιχνίδια ρόλων      

Σταδιακή διαμόρφωση 

της επιθυμητής 

συμπεριφοράς διαμέσου 

της συνεχούς 

καθοδήγησης 

     

Εκπαίδευση στον αυτό-

έλεγχο της 

συμπεριφοράς 

     

Εκπαιδευση στην 

επίλυση  κοινωνικού 

προβλήματος 
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Κοινωνικές ιστορίες      

Βιβλιο-“θεραπεία”      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


