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Πρόλογος

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η έρευνα στο χώρο της Ψυχολογίας έχει πάντα δύο στόχους. 

Ο πρώτος είναι η συμβολή της έρευνας σε θέματα που αφορούν 

τον άνθρωπο κι ο δεύτερος, η ωφέλεια αυτού που διεξάγει την 

έρευνα, καθώς μετά την ολοκλήρωση της έχει αποκτήσει 

πολύτιμες γνώσεις κι εμπειρίες. Ειδικά στον χώρο των 

Μαθησιακών Δυσκολιών, στον οποίο κυμαίνεται η παρούσα 

έρευνα, οι παραπάνω στόχοι είναι ιδιαίτερα σημαντικοί, 

εφόσον πάντα υπάρχει περιθώριο περαιτέρω έρευνας.

Στόχος της έρευνας αυτής ήταν να μετρηθεί η αυτοεκτίμηση 

κι η αυτοαντίληψη των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, σε 

σύγκριση με τους συμμαθητές τους, ως προς τη γενική, γονεϊκή, 

κοινωνική αυτοεκτίμηση και την αυτοαντίληψη αυτών, ως προς 

τις επιδόσεις τους σε δύο βασικά μαθήματα, της Γλώσσας και 

των Μαθηματικών.

Για την κατανόηση των αποτελεσμάτων στηριχθήκαμε σε 

έρευνες πολλών επιστημόνων και πολλών ετών. Έτσι, αρχικά 

αναλύσαμε την έννοια του εαυτού, τις συνιστώσες αυτού και 

αναλυτικότερα, τις έννοιες «αυτοαντίληψη», «αυτοεκτίμηση» κι 

«αυτοαποτελεσματικότητα».

Έπειτα, παρουσιάσαμε τις μαθησιακές δυσκολίες καθεαυτό, 

τις αιτίες, τους παράγοντες που επιδρούν σε αυτές, την
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Πρόλογος

αξιολόγηση και την αντιμετώπιση αυτών. Φυσικά, δεν θα 

μπορούσαμε να παραλείψουμε τον όρο «Δυσλεξία». Έτσι, 

δώσαμε τον ορισμό αυτού, τις αιτίες του και την αντιμετώπισή 

του.

Τέλος, πριν αναλύσουμε κι επεξεργασθούμε τα δεδομιένα 

μας κάναμε μια νύξη όσον αφορά τα τμήματα ένταξης, τι 

γνωρίζουν τα παιδιά γι' αυτά, ποιο προτιμούν και γιατί.

Για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας, αισθάνομαι την 

ανάγκη να ευχαριστήσω ορισμένα άτομα, τα οποία συνέβαλαν 

σε πολύ μεγάλο βαθμό στην ολοκλήρωση αυτής, χωρίς την 

συμβολή των οποίων δεν θα είχε πραγματοποιηθεί.

Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κα. Ζαφειροπούλου 

Μαρία, Κλινική Ψυχολόγο kl Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία δέχτηκε να εκπονήσω την 

εργασία αυτή, παρά τον φόρτο των επιστημονικών της 

υποχρεώσεων.

Παράλληλα, ένα πολύ μεγάλο και θερμό ευχαριστώ στην κα. 

Αργυρακούλη Έφη, Κλινική Ψυχολόγος, η οποία πρόσφερε 

αμέριστη βοήθεια για την εκπλήρωση της πτυχιακής αυτής. Η 

ίδια με καθοδήγησε, όχι μόνο βιβλιογραφικά, αλλά με 

ενθάρρυνε σημαντικά, με υποστήριξε ηθικά και συνέβαλε
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Πρόλογος

καθοριστικά με την άριστη επιστημονική της κατάρτιση στην 

εργασία αυτή.

Ακόμη, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς μου, οι οποίοι 

με στήριξαν ψυχολογικά κι οικονομικά, για την εκπόνηση της 

ερευνάς μου.

Επιπροσθέτως, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διευθυντές, 

τους δασκάλους, αλλά και τους μαθητές, που με δέχτηκαν στις 

τάξεις τους και με βοήθησαν καθοριστικά στην συλλογή των 

δεδομένων.

Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην κα. 

Δερμιτζάκη Ειρήνη, Καθηγήτρία του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Ειδικής Αγωγής, η οποία μου πρόσφερε τα ερωτηματολόγια της 

αυτοαντίληψης, ως προς τις ικανότητες των παιδιών στη 

Γλώσσα και τα Μαθηματικά.
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Εισαγωγή

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, με τη γενίκευση της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης, τη ραγδαία ανάπτυξη των μαζικών 

μέσων ενημέρωσης, τις γενικότερες κοινωνικο-οικονομικές και 

πολιτικές αλλαγές, η αξία της μάθησης υπερτονίσθηκε και 

συνδέθηκε με την παραγωγικότητα και την κοινωνική ευτυχία 

του ατόμου. Το γεγονός αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η 

κατηγορία παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες να γίνει
r

αντικείμενο μελέτης kl έρευνας διαφόρων επιστημών και 

πολλών ειδικοτήτων, όπως της Παιδαγωγικής, της Ψυχολογίας, 

της Παίδοψυχιατρικής, της Νευρολογίας, της Κοινών ιολογίας 

και πολλών άλλων. Επιστήμονες από τις ειδικότητες αυτές 

προσπάθησαν να ορίσουν το θέμα χωρίς βέβαια να 

καταλήξουν σε ένα γενικά αποδεκτό ορισμό. Από τη μια μεριά, 

αυτό οφείλεται στην πολλαπλότητα της αιτιολογίας και 

μορφολογίας των μαθησιακών δυσκολιών κι από την άλλη, 

στην εμπλοκή επιστημόνων διάφορων ειδικοτήτων και 

κατευθύνσεων. Έτσι, διαμορφώθηκαν δύο κυρίως τάσεις, η 

ιατροκεντρική κι η παιδαγωγικοκεντρική (Μαρκοβίτης & 

Τζουριάδου, 1991).

Ol μαθησιακές δυσκολίες αφορούν μια ομάδα ατόμων τα 

οποία, ενώ δεν παρουσιάζουν εμφανείς νοητικές διαταραχές.
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Εισαγωγή

ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή άλλα προβλήματα στην 

ανάπτυξη, εντούτοις δεν είναι σε θέση να επωφεληθούν από 

την τυπική διδασκαλία, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται σε 

μαθησιακά και γνωστικά επιτεύγματα και να οδηγούνται σε 

σχολική υποεπίδοση ή και αποτυχία (Τζουριάδου, 1995).

Παρόλα αυτά, η επιστημονική έρευνα μάς έχει προσφέρει 

αποτελέσματα ζωτικής σημασίας για τα παιδιά με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό 

επίπεδο. Όμως, όπως ήδη προαναφέρθηκε, λόγω της 

πολυπλοκότητας και της πολυμορφίας έχουν μείνει πολλά 

ερωτήματα αναπάντητα.

Η ασάφεια και τα κενά, η μεγάλη συχνότητα των 

μαθησιακών δυσκολιών, η υπεραπλούστευση κι η γενίκευση 

δημιουργούν ένα χώρο στον οποίο παρεισφρύουν πολλοί 

ειδήμονες. Δεν είναι τυχαία η υπερ-χρήση του όρου δυσλεξία, 

που τείνει μάλιστα να γίνει μια «οικεία» και «δημοφιλής» 

κατάσταση, κυρίως, μεταξύ παιδαγωγών και γονέων. Ευνόητο 

είναι ότι οι γονείς γίνονται εύπιστοι κι ευάλωτοι. Αν αυτό 

ισχύει διεθνώς, στην Ελλάδα οι διαστάσεις είναι μεγαλύτερες, 

δεδομένου ότι η επιστημονική έρευνα τώρα άρχισε να 

αναπτύσσεται. Τπάρχει μεγάλη έλλειψη ειδικών κι η ειδική 

εκπαίδευση στον τομέα των μαθησιακών δυσκολιών είναι 

σχεδόν ανύπαρκτη (Μαρκοβίτης & Τζουριάδου, 1991).



Εισαγωγή

Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι μαθησιακές διαταραχές 

ανάπτυξης είναι πολύ γνωστές σε αυτούς που ασχολούνται με 

την ανατροφή κι εκπαίδευση του παιδιού.

Αδικαιολόγητη χαρακτηρίζεται η άγνοια εκείνων, οι οποίοι 

αναλαμβάνουν την υποστήριξη ομαλής αναπτύξεως και 

βελτιώσεως της υγείας του παιδιού. Έτσι, kl οι δύο ομάδες - 

εκπαιδευτικοί και μη - ψάχνουν με πείσμα να ανακαλύψουν τις 

αιτίες των μαθησιακών προβλημάτων και προτείνουν τρόπους 

χειρισμού ή θεραπείας των ανάλογους με την θεωρητική και 

πρακτική κατάρτισή τους. Έτσι, αν ακολουθηθεί το 

εκπαιδευτικό πρότυπο το πρόβλημα τυποποιείται ως 

μαθησιακή δυσκολία, μαθησιακή καθυστέρηση, ή μαθησιακό 

ελάττωμα. Αντιθέτως, αν ακολουθηθεί το ιατρικό πρότυπο, 

τότε το μαθησιακό πρόβλημα τυποποιείται ως ειδική 

μαθησιακή διαταραχή ανάπτυξης ή ως ελάχιστη εγκεφαλική 

δυσλειτουργία ή ως σύνδρομο του ελάχιστου εγκεφαλικού 

αποσυγχρονισμού (Ευαγγελάκης, Μ., 1990).
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Η Έννοια του Εαυτού - Αυτοαντίληψη - Αυτοεκτίμηση - Αυτοαποτελεσματικότητα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ

1.1 Εισαγωγή

Η αντίληψη του ατόμου για τις ικανότητες και τα 

χαρακτηριστικά του συνδέεται με το πρωταρχικό ερώτημα 

ποιος είμαι, το οποίο και δείχνει την προσπάθεια του ατόμου 

για πλήρη γνώση του εαυτού του, προϋπόθεση που τον βοηθά 

να καταλάβει ποιος είναι, από πού έρχεται και πού πηγαίνει. Ο 

τρόπος με τον οποίο το άτομο αντιλαμβάνεται τον εαυτό του 

σχετίζεται με τη συμπεριφορά, τα συναισθήματα, τις αξίες του, 

τους στόχους και τις φιλοδοξίες του.

Η έννοια του εαυτού με βασικές συνιστώσες την 

αυτοαντίληψη και την αυτοεκτίμηση έχει κατά τις τελευταίες 

δεκαετίες αποτελέσει αντικείμενο έντονης ερευνητικής 

δραστηριότητας, η οποία εστιάστηκε στην μελέτη των 

ατομικών και αναπτυξιακών διαφορών, καθώς και στο 

λειτουργικό ρόλο της αυτοαντίληψης και της αυτοεκτίμησης 

στο σύστημα του εαυτού (Μακρή - Μπότσαρη, 2001).
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1.2 Ορισμός της Έννοιας του Εαυτού

Η έννοια του εαυτού (self-concept) είναι ίσως από τους πλέον 

δημοφιλέστερους και ταυτόχρονα πιο συγκεκριμένους όρους 

της ψυχολογικής έρευνας. Η ανασκόπηση της διεθνούς 

βιβλιογραφίας (Burns, 1979· Byrne, 1996a· Hansford & Hattie, 

1982· Harter, 1999- Shavelson, Hubner & Stanton, 1976· Wells & 

Marwell, 1976· Wylie, 1974, 1979, 1989), αποκαλύπτει πληθώρα 

ορισμών για την έννοια του εαυτού.

Οι όροι, οι οποίοι έχουν συχνότερα χρησιμοποιηθεί ως 

συνώνυμοι στη διεθνή βιβλιογραφία είναι δύο: self-concept (ή 

self-perception) και self-esteem.

Ο γενικότερα παραδεκτός όρος αυτής της εννοιολογικής 

κατασκευής είναι ο τρόπος με τον οποίο ένα άτομο 

αντιλαμβάνεται τον εαυτό τον (Μακρή - Μπότσαρη, 2001).

Κατά τον Burns (1982), η έννοια του εαυτού είναι «ένα σύνολο 

υποκειμενικά αξιολογουμένων χαρακτηριστικών και 

συναισθημάτων». Σύμφωνα με τον ίδιο, ο όρος αυτός 

αναφέρεται «σε όλες τις πτυχές της άποψης τον ατόμου για τον 

εαυτό του».

Ο Rosenberg (1986a), ορίζει την έννοια του εαυτού ως «το 

σύνολο των σκέψεων και των συναισθημάτων τον ατόμου που 

αναφέρονται στον εαυτό του ως αντικείμενο». Αυτή η άποψη 

βρίσκει σύμφωνο τον Rogers (1951), ο οποίος όρισε την έννοια 

του εαυτού ως «ένα οργανωμένο σχήμα αντιλήψεων τον εαυτού».
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Για τους Combs καί Snygg (1959), οι οποίοι θεωρούν τον 

εαυτό ταυτόχρονα αντικείμενο κι υποκείμενο, όρισαν την 

έννοια του εαυτού ως «την οργάνωση όλων όσων φαίνονται στο 

άτομο ότι είναι Εγώ (I) ή Εμένα (Me) (Μάκρη - Μπότσαρη, 2001).

Οι περισσότεροι μελετητές όρισαν την αυτοαντίληψη ως 

«την εικόνα που έχει διαμορφώσει το άτομο για τον εαυτό τον και 

αντιπροσωπεύει το μέρος του εαυτού που έχει τη θέση του 

αντικειμένου (Εμένα)». Το «Εμένα» ("Me") ορίζεται ως «το 

αντικείμενο της γνώσης, μια σειρά ιδεών για τον εαυτό του». 

Θεωρείται ότι περιλαμβάνει αντικειμενικές γνώσεις για τον 

εαυτό, όπως σωματικά χαρακτηριστικά, ηλικία, φύλο, κάποιο 

είδος αυτοαξιολόγησης που αφορά τις ικανότητες του ατόμου 

και την αξία του γενικά και τάσεις συμπεριφοράς (Bums, 1986). 

Έχει διαπιστωθεί ότι η άποψη του «Εγώ» ("I") δεν μπορεί να 

αποτελέσει αντικείμενο επιστημονικής έρευνας, συνεπώς, 

πρέπει να μείνει έξω από τον χώρο της ψυχολογίας (Epstein, 

1991· James, 1890). Παρόλα αυτά, πρόσφατες γνωστικές θεωρίες 

επιχειρούν να συμπεριλάβουν και το «Εγώ» στην μελέτη της 

αυτοαντίληψης (Λεονταρή, 1996).

1.3 Συνιστώσες της Έννοιας του Εαυτού

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, στην εποχή μας τείνει να 

γίνει γενικότερα αποδεκτό ότι η έννοια του εαυτού (self

9
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concept) είναι μία σύνθετη εννοιολογική κατασκευή, η οποία 

περιλαμβάνει γνωστικές, συναισθηματικές και συμπεριφορικές 

πτυχές (Brinthaup & Erwin, 1992· Burns, 1982· Byrne, 1996a· 

Harter, 1986,1999· Hattie, 1992· Marsh, 1990a· Shavelson & Marsh, 

1986· Watkins & Dhawan, 1989).

Γενική είναι, επίσης, η συμφωνία ότι οι δύο βασικές 

συνιστώσες της έννοιας του εαυτού είναι η αυτοαντίληψη (self

perception) ή αυτοεικόνα (self-image) και η αυτοεκτίμηση (self- 

esteem) ή σφαιρική αυτοαξία (global self-worth) (Μακρή - 

Μπότσαρη, 2001).

Η αυτοαντίληψη είναι η γνωστική πλευρά της έννοιας του 

εαυτού κι αντιπροσωπεύει μια δήλωση, μια περιγραφή ή μια 

πεποίθηση του ατόμου για τον εαυτό του. Η αυτοεκτίμηση 

αντιπροσωπεύει τη συναισθηματική πλευρά κι αναφέρεται 

στην σφαιρική άποψη που έχει κάποιος για την αξία του ως 

άτομο.

Πρέπει εδώ να τονιστεί ότι τόσο η αυτοαντίληψη όσο κι η 

αυτοεκτίμηση ενέχουν το στοιχείο της αυτοαξιολόγησης. Οι 

ερευνητές θεωρούν ότι οι αυτοαζιολογήσεις, οι οποίες αφορούν 

γενικά χαρακτηριστικά, όπως «Είμαι ένα αξιόλογο άτομο», 

πρέπει να διαχωρίζονται από τις αυτοαζιολογήσεις του ατόμου 

σε επιμέρους τομείς της ζωής του, όπως είναι η γνωστική 

ικανότητα («Είμαι έξυπνος»), η κοινωνική ικανότητα («Οι
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συνομίληκοί μου με συμπαθούν») και η σωματική ικανότητα 

(«Είμαι καλός στα σπορ») (Μάκρη - Μπότσαρη, 2001).

Επιπλέον, οι ερευνητές υποστηρίζουν την ανάγκη διάκρισης 

των περιγραφικών από τις αξιολογικές πτυχές της έννοιας του 

εαυτού. Για παράδειγμα, ο Burns τοποθετεί το εννοιολογικό 

σχήμα της έννοιας του εαυτού στο πλαίσιο της μελέτης των 

στάσεων. Μία στάση περιέχει τρία συστατικά στοιχεία 

(Παρασκευόπουλος, 1993):

I. το γνωστικό,

II. το συναισθηματικό - αξιολογικό και
f

III. το πραξιακό.

Δεδομένου ότι οι βασικές συνιστώσες μιας στάσης 

εμφανίζονται με παρόμοιο τρόπο στις στάσεις σε σχέση με τον 

εαυτό, η έννοια του εαυτού πρέπει να συνδυάζει:

^ Αυτοεικόνα: μια πεποίθηση του ατόμου για τον εαυτό του, 

που μπορεί να είναι ή να μην είναι έγκυρη.

^ Συναισθηματική ένταση κι αξιολόγηση: πώς αισθάνεται 

το άτομο για τις διάφορες αυτές πεποιθήσεις και κατά 

πόσο έχει ή όχι ευνοϊκή γνώμη γι' αυτές (αυτοεκτίμηση).

Γ<) Δυνατότητα αντίδρασης: τι είναι πιθανό να κάνει το 

άτομο αντιδρώντας σε αυτή την αξιολόγηση του εαυτού 

του.
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Αυτές ol πεποιθήσεις και οι αξιολογήσεις του ατόμου για τον 

εαυτό του συνθέτουν την έννοια του εαυτού και καθορίζουν, 

όχι μόνο ποιος είναι, αλλά τι νομίζει ότι είναι, τι νομίζει ότι 

μπορεί να κάνει και τι νομίζει ότι μπορεί να γίνει (Bums, 1982).

ΙΑ Αυτοαντίληψη - Αυτοεκτίμηση - Αυτοαποτελεσματικότητα 

Η αυτοαντίληψη αποτελεί τη γνωστική πλευρά της 

αυτογνωσίας, ενώ η αυτοεκτίμηση μπορεί να θεωρηθεί ότι 

αντιπροσωπεύει τη συναισθηματική πλευρά, και δείχνει το 

βαθμό, στον οποίο το άτομο αποδέχεται και επιδοκιμάζει τον 

εαυτό του (Λεονταρή, 1996).

Κατά τον Kinch (1963), η αυτοαντίληψη συνιστά ένα σχήμα 

γνώσης και είναι το αποτέλεσμα του συνόλου των αναφορών, 

που το άτομο λαμβάνει για τον εαυτό του από τους ανθρώπους 

του περιβάλλοντος του.

Σύμφωνα με τον Higgins (1987, 1989), στο σύνολο των 

αντιλήψεων του ατόμου συνδυάζονται τρεις όψεις:

* Ο πραγματικός εαυτός (actual self), ο οποίος 

αντιπροσωπεύει τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες που 

το άτομο αποδίδει στον εαυτό του.

Ο ιδανικός εαυτός (ideal self), ο οποίος αντιπροσωπεύει το 

είδος του ατόμου που κάποιος ελπίζει να γίνει ή που 

ιδανικά θα ήθελε να είναι.
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Ο δεοντικός εαυτός (ought self), ο οποίος αντιπροσωπεύει 

τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες που κάποιος θα 

έπρεπε να έχει.

Καθένας από τους τρεις αυτούς εαυτούς μπορεί να γίνεται 

αντιληπτός με διαφορετικό τρόπο από το ίδιο το άτομο και με 

διαφορετικό τρόπο από τους άλλους (Μάκρη - Μπότσαρη, 

2001).

Πολλοί ερευνητές θεωρούν την αυτοεκτίμηση συνώνυμη με

την αυτοαντίληψη. Ο Bums (1982), για παράδειγμα, θεωρεί ότι
*

η αυτοαντίληψη περιλαμβάνει δύο πτυχές: την περιγραφική, 

που αποτελεί το γνωστικό συστατικό της - άσχετα αν αυτή η 

γνώση είναι αντικειμενική ή αποτελεσματική - και την 

αξιολογική. Αλλοι ερευνητές τονίζουν ότι παρά τη σαφή σχέση 

αλληλεξάρτησης ανάμεσα στην αυτοαντίληψη και την 

αυτοεκτίμηση οι δύο όροι είναι απαραίτητο να 

διαφοροποιούνται. Η αυτοαντίληψη έχει σχέση με τον 

προβληματισμό γύρω από την ψυχολογική ταυτότητα του 

ατόμου, ενώ η αυτοεκτίμηση σχετίζεται με την αξιολογική και 

συναισθηματική επένδυσή της. Τη σχέση μεταξύ 

αυτοαντίληψης - αυτοεκτίμησης περιγράφουν οι Wells και 

Marwell (1976) ως εξής:

«Αν θεωρήσουμε ότι η αυτοαντίληψη απαρτίζεται από ένα

σύνολο στάσεων προς τον «εαυτό», η αυτοεκτίμηση θα
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μπορούσε να οριστεί ως η αξιολογική πτυχή καθεμιάς από 

αυτές τις στάσεις ή το σύνολο αυτών των επιμέρους 

αξιολογήσεων» (Λεονταρή, 1996).

Ο James (1980), θεωρεί πως η αυτοεκτίμηση επηρεάζεται από 

τις προσωπικές φιλοδοξίες (επιδιώξεις) και τις υποκειμενικές 

αξιολογήσεις του ατόμου σχετικά με την επίτευξη ή όχι των 

επιδιωκόμενων στόχων του. Ο ίδιος πρότεινε μια μαθηματική 

σχέση, η οποία ορίζει την αυτοεκτίμηση ως το πηλίκο των 

επιτυχιών του ατόμου προς τις επιδιώξεις ή φιλοδοξίες του\

επιτυχίες
αυτοεκτίμηση =------------------------

επιδιώξεις

Υιοθετώντας την άποψη του James, ο Rosenberg (1965, 1986), 

όρισε την αυτοεκτίμηση ως «τη θετική ή αρνητική στάση του 

ατόμου προς τον εαυτό του». Κατά τον Rosenberg, ένα άτομο με 

υψηλή αυτοεκτίμηση είναι ένα άτομο με αυτοσεβασμό, ένα 

άτομο που θεωρεί τον εαυτό του αξιόλογο (Μακρή - Μπότσαρη, 

2001). Τονίζει ότι η αυτοεκτίμηση δεν αναφέρεται σε 

συναισθήματα ανωτερότητας - την πεποίθηση, δηλαδή, ενός 

ατόμου ότι υπερέχει έναντι των άλλων - ή τελειότητας - την 

πεποίθηση του ατόμου ότι είναι αλάθητο ή χωρίς ελαττώματα -, 

αλλά αναφέρεται σε συναισθήματα αυτοαποδοχής και 

αυτοσεβασμού (Λεονταρή, 1996).
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Σύμφωνα με την θεωρία της συμβολικής αλληλεπίδρασης 

που διαμορφώθηκε στη βάση της έννοιας του κοινωνικού 

ατόμου του James (1890/1963) και της οποίας κυρώτεροι 

εκπρόσωποι είναι οι Cooley (1902) και Mead (1934), η έννοια της 

αυτοεκτίμησης αναδύεται όταν το άτομο έρχεται για πρώτη 

φορά σε επαφή με τις απόψεις της κοινωνίας γι' αυτό.

Κατά τον Cooley (1902), η γενική εκτίμηση που έχουμε για 

την αξία μας ως άτομα αντιπροσωπεύει τη συνένωση στάσεων 

που πιστεύουμε ότι έχουν οι άλλοι απέναντι στον εαυτό μας. Η 

μεταφορική του έκφραση για τον «καθρεπτιζόμενο εαυτό» 

(looking-glass self) αναφέρεται στην άποψή του otl ο εαυτός 

αποτελεί την αντανακλώμενη εκτίμηση «σημαντικών άλλων» 

(significant others) που συνιστούν τον καθρέπτη, τον οποίο 

ατενίζουμε επιζητώντας πληροφόρηση σχετικά με τον εαυτό 

μας (Μακρή - Μπότσαρη, 2001).

Ο Coopersmith (1967), όρισε την αυτοεκτίμηση ως «μια 

προσωπική εκτίμηση αντοαξίας που κάνει το άτομο, η οποία 

εκφράζεται στη στάση που κρατά προς τον εαυτό τον». Κατά τον 

ίδιο, οι άνθρωποι κρίνουν τις επιτυχίες τους με βάση τη δύναμη 

(δηλαδή, την ικανότητα να ελέγχουν τους άλλους και να 

ασκούν επίδραση πάνω τους), τη σπουδαιότητα (δηλαδή, την 

εκδήλωση αποδοχής, προσοχής κι αγάπης εκ μέρους των 

άλλων), την αρετή (την προσκόλληση σε ορισμένους ηθικούς
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κανόνες) και την ικανότητα (την επιτυχή αντιμετώπιση 

καταστάσεων επίτευξης) (Λεονταρή, 2001).

Στην θεωρία του περί αυτοεκτίμησης, ο Mead (1934) 

υπογραμμίζει με την σειρά του ότι η κοινωνία είναι αυτή που 

δίνει μορφή και νόημα στην αντίληψη του ατόμου για τον 

εαυτό του. Ακολουθώντας τον James, θεωρεί τον εαυτό 

ταυτόχρονα γνώστη ή υποκείμενο και αντικείμενο γνώσης. 

Τονίζει, ακόμη, τη σημασία που έχουν για τη συνείδητοποίηση 

του εαυτού η γλώσσα κι οι συμβολικοί κώδικες, καθώς κι η 

ικανότητα του ατόμου να μπαίνει στην θέση των άλλων και να 

βλέπει τον εαυτό του μέσα από την δική τους σκοπιά (Μακρή - 

Μπότσαρη, 2001).

Η προσέγγιση του Ziller (1973) στην αυτοεκτίμηση γίνεται 

μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής δομής του εαυτού. Ο εαυτός 

ορίζεται σε σχέση με «σημαντικούς άλλους» kl η 

αυτοαξιολόγηση αναδύεται κυρίως μέσα από το κοινωνικό 

πλαίσιο αναφοράς. Η έμφαση του Ziller στον κοινωνικό 

παράγοντα της αυτοαξιολόγησης τον οδηγεί να ονομάσει την 

δική του ιδιαίτερη εννοιολογική «κοινωνική εκτίμηση» (Μακρή - 

Μπότσαρη, 2001).

Η αυτοεκτίμηση, λοιπόν, επηρεάζεται από τις αξιολογήσεις 

των άλλων και μάλιστα των Σημαντικών Αλλων (Λεονταρή, 

1996). Θεωρώντας τον εαυτό κοινωνικό δημιούργημα, ο Cooley 

τοποθετεί τις ρίζες της σφαιρικής εκτίμησης για την αξία μας
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ως ατόμων στην αντίληψη που έχουμε αναφορικά με το τι 

σκέφτονται οι Σημαντικοί Αλλοι για μας. Προσπαθούμε, 

δηλαδή, να εκτιμήσουμε τη γνώμη ή τις στάσεις που έχουν οι 

άλλοι για τον εαυτό μας και μετά εσωτερικοποωύμε τις 

στάσεις αυτές στη δική μας αυτοεκτίμηση.

Ο Rogers (1959), υποστηρίζει ότι η διαμόρφωση μιας θετικής 

αυτοαντίληψης στηρίζεται στην πρώτη σχέση του παιδιού με 

τους γονείς του. Κατά τον Rogers, η προϋπόθεση για να 

διευκολυνθεί η φυσική τάση του ανθρώπου για ανάπτυξη είναι

το θετικό ενδιαφέρον κι η αποδοχή της εμπειρίας του, έτσι
*

όπως τη βίώνει αυτό από το περιβάλλον του, ιδιαίτερα για το 

μακρό παιδί που δεν έχει ακόμη διαμορφώσει και ισχυροποιήσει 

το Εγώ του. Αν αυτή η διεργασία της ανάπτυξης παρεμποδιστεί 

μέσα από εξωτερικές αξιολογήσεις, το Εγώ διαμορφώνεται 

μέσα από παραμορφωμένες εμπειρίες, οι οποίες δημιουργούν 

απόσταση από την προσωπική «οργανισμική» εμπειρία. Όμως, 

πολύ σύντομα μετά τη γέννησή τους τα παιδιά αρχίζουν να 

βιώνουν του αξιολογικούς όρους, σύμφωνα με τους οποίους η 

συμπεριφορά και τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά 

αξιολογούνται από τους άλλους ως θετικά kl άξια αποδοχής ή 

αρνητικά. Η έννοια των αξιολογικών όρων είναι πολύ 

σημαντική. Σημαίνει ότι το άτομο αναπτύσσει μια αξιολογική 

διαδικασία, η οποία στηρίζεται στην εσωτερίκευση των 

αξιολογήσεων των Σημαντικών Αλλων. Σε περίπτωση πλήρους
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ταύτισης με τους αξιολογικούς όρους μπορεί να φτάσουμε 

μέχρι την πλήρη αποξένωση από τον ίδιο μας τον εαυτό, από 

τα συναισθήματα μας και την προσωπική μας αντίληψη του 

κόσμου (Λεονταρή, 2005).

Μετά την εισαγωγή από τον Bandura (1977a, 1977b) της 

έννοιας της αυτοαποτελεσματικόητητας στο χώρο της μελέτης 

της ανθρώπινης συμπεριφοράς, ορισμένοι ερευνητές θεώρησαν 

είτε ότι η αυτοαποτελεσματικότητα (self-efficacy) αποτελεί μία 

από τις επιμέρονς εκφάνσεις της έννοιας τον εαυτού, είτε αυτοί

οι δύο όροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά (Μακρή -
*

Μπότσαρη, 2001).

Η αυτοαποτελεσματικότητα έχει τις ρίζες της στη θεωρία 

της κοινωνικής μάθησης, η οποία τονίζει την αμοιβαιότητα των 

σχέσεων μεταξύ περιβαλλοντικών, συμπεριφορικών και 

ατομικών παραγόντων. Η αυτοαποτελεσματικότητα 

αναφέρεται στις «εκτιμήσεις τον ατόμου αναφορικά με την 

ικανότητά τον να οργανώσει και να εκτελέσει ένα σχέδιο δράσης 

για την επίτευξη προκαθορισμένων επιπέδων επίδοσης». Ο 

Bandura σημειώνει ότι μεταξύ των επιμέρους όψεων της 

αυτογνωσίας, η αντίληψη αυτοαποτελεσματικότητας του 

ατόμου κατέχει ίσως την πιο κεντρική θέση στην καθημερινή 

του ζωή (Μακρή - Μπότσαρη, 2001).

Ο Bandura ορίζοντας την αυτοαποτελεσματικότητα κάνει 

διάκριση ανάμεσα στη προσδοκία της αποτελεσματικότητας
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και την προσδοκία του αποτελέσματοςΗ προσδοκία του 

αποτελέσματος αναφέρεται στην εκτίμηση του ατόμου ότι μια 

δεδομένη συμπεριφορά θα επιφέρει συγκεκριμένα 

αποτελέσματα. Αντίθετα, η προσδοκία της 

αποτελεσματικότητας είναι η πεποίθηση του ατόμου ότι μπορεί 

επιτυχώς να εκδηλώσει τη συμπεριφορά που απαιτείται για την 

επίτευξη των αποτελεσμάτων αυτών. Ο Bandura υποστήριξε ότι 

η αντίληψη της αυτοαποτελεσματικότητας διαμορφώνεται στη 

βάση τεσσάρων πηγών πληροφόρησης. Αυτές είναι οι 

προσωπικές εμπειρίες, η μάθηση διαμέσου προτύπων, η λεκτική 

πειθώ και η συναισθηματική διέγερση.

Σύμφωνα με τον ίδιο (1986), αν κι οι σχετικές με την 

αυτοπεποίθηση εκτιμήσεις αποτελούν μέρος τόσο της έννοιας 

του εαυτού όσο και της αυτοαποτελεσματικότητας, οι δύο αυτοί 

όροι εκπροσωπούν διαφορετικές εννοιολογικές κατασκευές. 

Παρόμοια θέση έχουν λάβει κι άλλοι ερευνητές, οι οποίοι 

υποστηρίζουν ότι παρόλο που η αντιληπτή 

αυτοαποτελεσματικότητα και η αντιληπτή ικανότητα 

αναφέρονται kl οι δύο στις πεποιθήσεις του ατόμου για τις 

δεξώτητές του, οι εκτιμήσεις ικανότητας είναι γενικότερες και 

λιγότερο εστιασμένες σε συγκεκριμένα έργα απ' ό, τι οι 

εκτιμήσεις αυτοαποτελεσματικότητας. Έτσι, ενώ ένα 

ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της αυτοαντίληψης της 

σχολικής ικανότητας περιλαμβάνει δηλώσεις, όπως «Είμαι
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καλός/ή στα περισσότερα μαθήματα τον σχολείου», ένα 

ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της σχολικής 

αυτοαποτελεσματικότητας θα ζητούσε από τους μαθητές να 

τοποθετηθούν απέναντι σε δηλώσεις της μορφής «Μπορώ να 

κρατήσω σωστές σημειώσεις από τις παραδόσεις των 

μαθημάτων» (Μακρή - Μπότσαρη, 2001).

Ο Rosenberg (1986a), υποστηρίζει ότι η αυτοπεποίθηση ή η 

εμπιστοσύνη κάποιου στη ικανότητά του να συμπεριφέρεται 

κατά τρόπο αποτελεσματικό είναι μια διάσταση της έννοιας 

του εαυτού. Κατά τον White (1963), οι ρίζες της αυτοεκτίμησης 

βρίσκονται στην αίσθηση αποτελεσματικότητας του 

αναπτυσσόμενου παιδιού. Η Harter (1996a), ισχυρίζεται ότι η 

αυτοαποτελεσματικότητα αν και σχετίζεται με την 

αυτοαντίληψη της ικανότητας πρέπει να διαφοροποιείται από 

αυτήν, υπό την έννοια ότι η αυτοαντίληψη της ικανότητας 

αναφέρεται σε αυτοαξιολογήσεις σχετικά με το παρελθόν ή το 

παρόν, ενώ η αυτοαποτελεσματικότητα είναι μια κινητήρια 

εννοιολογική κατασκευή, η οποία αναφέρεται στην πεποίθηση 

του ατόμου ότι μπορεί να δράσει αποτελεσματικά στο μέλλον 

(Μακρή - Μπότσαρη, 2001).
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1.5 Παράμετροί που Επηρεάζουν την Ανάπτυξη της 

Αυτοαντίληψης, Αυτοεκτίμησης και της Αυτοαποτελεσματικό

τητα ς

Σήμερα γίνεται αποδεκτό ότι η αυτοαντίληψη είναι 

αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης διαφόρων παραγόντων. Οι 

εμπειρίες που θωρούνται καθοριστικές στη διαμόρφωση της 

αυτοαντίληψης αποκτούν την ιδιαίτερη σημασία τους μόνο ως 

αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης που ασκείται αμφίδρομα από 

τα ιδιαίτερα ίδιοσυστατικά χαρακτηριστικά του ατόμου προς 

τους άλλους. Το αλληλεπιδραστικό μοντέλο της ανάπτυξης 

υποστηρίζει ότι κάθε άτομο αντιδρά διαφορετικά στις ίδιες 

εξωτερικές συνθήκες κι ότι ανάλογα με την αντίδραση του, οι 

άλλοι διαμορφώνουν τη δική τους στάση απέναντι του. Το 

άτομο, δηλαδή, επηρεάζεται, αλλά κι επηρεάζει τις αντιδράσεις 

των άλλων (Λεονταρή, 1996).

1.5.1 Αυτοαντίληψη και Γονείς

Πολλοί είναι ol θεωρητικοί που υποστηρίζουν ότι η θετική 

αυτοαντίληψη διαμορφώνεται μέσα από τη σχέση του παιδιού 

με τα σημαντικά πρόσωπα κατά τα πρώτα στάδια της ζωής του. 

Κατά τον Erikson (1963, 1968), ο τρόπος με τον οποίο ol γονείς 

ικανοποιούν ή παραμελούν τις ανάγκες του παιδιού κατά την 

περίοδο της βρεφικής ηλικίας επηρεάζει σημαντικά τη στάση

21



Η Έννοια του Εαυτού - Αυτοαντίληψη - Αυτοεκτίμηση - Αυτοαποτελεσματικότητα

του απέναντι στη ζωή και επομένως και τη προσωπικότητά του 

(Λεονταρή, 1996).

Οι παράμετροι που φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σημαντικές 

στη διαμόρφωση μιας θετικής αυτοαντίληψης είναι το 

συναισθηματικό κλίμα της οικογένειας, η αποδοχή του παιδιού 

από τους γονείς του κι ο τρόπος διαπαιδαγώγησης. Όταν το 

γονεϊκό μοντέλο ανατροφής χαρακτηρίζεται από αγάπη, 

αναγνώριση και φροντίδα τότε δημιουργούνται προϋποθέσεις 

για να αναπτύξει το παιδί μια θετική εικόνα του εαυτού. Τόσο ο 

Rosenberg (1965) όσο κι ο Coopersmith (1967), κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι ol προϋποθέσεις που βοηθούν το παιδί να 

αποκτήσει θετική αυτοαντίληψη είναι ένας συνδυασμός, 

αφενός της αυστηρής εφαρμογής κάποιων ορίων στη 

συμπεριφορά του και αφετέρου, της παροχής ενός σημαντικού 

βαθμού αυτονομίας μέσα στα όρια αυτά.

Η Baumrind (1967, 1973), υποστηρίζει ότι μπορεί να γίνει 

διάκριση μεταξύ τριών τύπων συμπεριφοράς των γονιών 

απέναντι στα παιδιά τους με ευδιάκριτες αντίστοιχες 

επιδράσεις:

Ol αυταρχικοί γονείς,

™ οι αυστηροί γονείς και 

™ οι υποχωρητικοί γονείς.
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1.5.2 Ακαδημαϊκή Αυτοαντίληψη

Όταν το παιδί ξεκινά την σχολική του ζωή μπαίνει σε μια νέα 

πολιτισμική υποκατηγορία κι αρχίζει να βιώνει μια σειρά από 

νέες διαπροσωπικές σχέσεις τελείως διαφορετικές από εκείνες 

της οικογενειακής του ζωής. Αν οι πρώτες εικόνες του εαυτού 

είναι θετικές θα αποτελέσουν μια ασφαλή βάση που θα 

επιτρέψει στο παιδί να προσαρμοστεί καλά στο καινούριο του 

περιβάλλον. Στο χώρο του σχολείου οι Σημαντικοί Αλλοι που 

αποτελούσαν καινούρια κι αξιόλογη πηγή πληροφόρησης για 

τον εαυτό του είναι τώρα οι δάσκαλοι. Ο δάσκαλος επηρεάζει 

το ψυχολογικό κλίμα της τάξης και τη θέση που κατέχει το 

παιδί ανάμεσα στους συμμαθητές του. Με την εξουσία που 

ασκεί και την αξιολόγηση που πραγματοποιεί επηρεάζει τη 

συμπεριφορά, τη στάση και τη μαθησιακή αποδοτικότητα κάθε 

παιδιού κι έτσι το τροφοδοτεί με θετική ή αρνητική εκτίμηση.

Η πρώτη σχολική περίοδος είναι ιδιαίτερα σημαντική για την 

ανάπτυξη μιας επιμέρους εικόνας του εαυτού, της γενικής 

αυτοαντίληψης - ικανότητας ή ακαδημαϊκής αυτοαντίληψης. Σε 

αυτό το στάδιο, το παιδί πρέπει να αποκτήσει τις σχολικές 

γνώσεις και δεξιότητες και να μάθει να συνεργάζεται με τους 

συνομηλίκους του (Λεονταρή, 1996).

Ιδιαίτερα ευάλωτα είναι τα παιδιά που έρχονται στο σχολείο 

έχοντας ήδη μια αρνητική αυτοαντίληψη. Η σχολική αποτυχία 

λειτουργεί ως μια επιβεβαίωση του ότι «δεν τα καταφέρνουν»
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kl έτσι καταλήγουν να εγκαταλείπουν κάθε περαιτέρω 

προσπάθεια (Λεονταρή, 1996).

Μέσα στη σχολική κοινότητα το παιδί αξιολογείται σε 

σύγκριση με τα άλλα παιδιά kl αυτή η σύγκριση φαίνεται ότι 

αποτελεί μια σημαντική πηγή της αυτοαντίληψης. Η ιδέα της 

κοινωνικής σύγκρισης υπαινίσσεται ότι η σχέση μεταξύ της 

αυτοαντίληψης και της σχολικής επίδοσης μπορεί να 

κατανοηθεί καλύτερα όταν έχουμε υπόψη μας τον άμεσα 

κοινωνικό περίγυρο του ατόμου. Αυτό σημαίνει ότι η 

σπουδαιότητα της σχολικής επίδοσης δε βρίσκεται σε άμεση 

συνάρτηση με το πραγματικό επίπεδο επίδοσης, αλλά με το 

πώς το παιδί αντιλαμβάνεται την επίδοσή του συγκρίνοντας 

τον εαυτό του με τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης.

Οι Simpson και Rosenholtz (1986), διαπίστωσαν ότι τρεις είναι 

οι παράγοντες που ασκούν καθοριστική επίδραση: το ποσό των 

πληροφοριών που δέχεται το παιδί, το κατά πόσο οι ίδιες είναι 

σταθερές κι ο βαθμός στον οποίο οι πληροφορίες αυτές μπορούν 

να ερμηνενθούν εύκολα και να ενσωματωθούν στο υπάρχον 

οικοδόμημα. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι αν το περιβάλλον 

αυτό είναι πολυδιάστατο - τα παιδιά της τάξης είναι χωρισμένα 

σε ομάδες και κάθε ομάδα εκτελεί μια διαφορετική εργασία - οι 

ατομικές διαφορές στην επίδοση των παιδιών δεν είναι πολύ 

φανερές, οπότε μειώνεται η χρήση της κοινωνικής σύγκρισης. 

Αντιθέτως, αν το περιβάλλον της τάξης είναι μονοδιάστατο,
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δηλαδή αν όλα τα παιδιά κάνουν την ίδια ακριβώς εργασία, οι 

διαφορές στην ικανότητα είναι ευδιάκριτες κι η κοινωνική 

σύγκριση ευνοείται (Λεονταρή, 1996).

Αποτέλεσμα της κοινωνικής σύγκρισης είναι και το 

φαινόμενο που ο Marsh (1987, 1991, 1984) ονομάζει BELPE, το 

γεγονός δηλαδή ότι το γενικό ακαδημαϊκό επίπεδο του 

σχολείου ή της τάξης μπορεί να επιδράσει αρνητικά στη 

διαμόρφωση της ακαδημαϊκής αυτοαντίληψης. Τα 

αποτελέσματα σχετικών ερευνών δείχνουν ότι εξίσου καλοί

μαθητές έχουν θετικότερη αυτοαντίληψη σε σχολεία με
¥

χαμηλότερο γενικό ακαδημαϊκό επίπεδο παρά σε σχολεία με 

υψηλότερο (Λεονταρή, 1996).

1.5.3. Αυτοαντίληψη και Φύλο

Μια από τις βασικότερες παραμέτρους στη διαμόρφωση της 

αυτοαντίληψης είναι η επίδραση του φύλου. Οι κατηγορίες του 

αρσενικού και του θηλυκού αποτελούν κύρια γνωστικά 

σχήματα, τα οποία επηρεάζουν τόσο τον τρόπο με τον οποίο το 

άτομο κατανοεί τον περίγυρο όσο και τα χαρακτηριστικά που 

αποδίδει στον εαυτό του. Οι διαπιστωμένες διαφορές ανάμεσα 

στους άνδρες και τις γυναίκες πιστεύεται ότι οφείλονται κατά 

μεγάλο μέρος στην κοινωνικοποίησή τους· ένα δε από τα 

αποτελέσματα αυτής της κοινωνικοποίησης είναι η
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διαμόρφωση διαφορετικών αντιλήψεων ως προς τον εαυτό 

(Λεονταρή, 1996).

Πολλοί ερευνητές επισημαίνουν το ρόλο της πρώτης σχέσης 

με τη μητέρα στη διαμόρφωση της αυτοαντίληψης τονίζοντας 

ότι η πρώτη αυτή σχέση αφήνει ανεξίτηλα σημάδια στον 

ψυχισμό του ατόμου κι ότι πρόκειται για μια εμπειρία που δεν 

έχει τις ίδιες επιπτώσεις στα αγόρια και τα κορίτσια. Μολονότι 

και τα κορίτσια πρέπει να περάσουν από το ίδιο στάδιο 

αποχωρισμού κι εξατομίκευσης όπως τα αγόρια, το αρσενικό 

βρέφος συναντά πρόσθετες δυσκολίες, ενώ για το κορίτσι η 

διαδικασία αυτή αποτελεί μια ταύτιση με το ίδιο του το φύλο, 

για το αγόρι απαιτείται ο τερματισμός της κατάστασης της 

πρωτογενούς παθητικότητας και της απόλυτης εξάρτησης, 

στην οποία βρίσκεται ως νεογέννητο τους πρώτους μήνες της 

ζωής του (Λεονταρή, 1996).

Βάσει, λοιπόν, της σχέσης που αναπτύσσουν με τη μητέρα, 

αγόρια και κορίτσια διαμορφώνουν διαφορετική αυτοαντίληψη. 

Αργότερα, το ανδρικό ή το γυναικείο που έχει υιοθετήσει το 

παιδί εδραιώνεται μέσα από την ενθάρρυνση και την ενίσχυση 

που παρέχει το περιβάλλον. Η γυναικεία αυτοαντίληψη 

βασισμένη στο γνωστικό σχήμα «εαυτός σε αλληλεξάρτηση με 

τους άλλους», διαφέρει ριζικά ως προς το περιεχόμενο και τη 

δομή από την ανδρική αυτοαντίληψη, η οποία βασίζεται στο 

γνωστικό σχήμα «εαυτός ως αυτόνομη οντότητα». Κατά τους
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Markus και Oyserman (1989), ol διαφορές αυτές επιδρούν 

καθοριστικά στον τρόπο επεξεργασίας πληροφοριών και στον 

τρόπο σκέψης.

Τα αποτελέσματα πολλών ερευνών δείχνουν ότι οι άνδρες 

χρησιμοποιούν χαρακτηριστικά, όπως η επιθετικότητα, η 

δράση, η κυριαρχικότητα, για να αυτοχαρακτηριστούν, ενώ ol 

γυναίκες χρησιμοποιούν χαρακτηριστικά που αναφέρονται 

στην τρυφερότητα, την εξάρτηση, την ευαισθησία και τη 

στοργή. Ο Bums (1986), επισημαίνει ότι τα παραδοσιακά 

στερεότυπα χαρακτηριστικά κάθε φύλου, συνήθως, γίνονται 

δεκτά κι ενσωματώνονται στην εικόνα του εαυτού μιε σχετική 

ευκολία. Αυτή η υιοθέτηση των στερεοτύπων έχει μια επιπλέον 

επίδραση στην αυτοαντίληψη των ατόμων.

Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα γνωστικά σχήματα 

που αφορούν τους άνδρες και τις γυναίκες δεν υφίστανται 

πάντα τη διαφοροποίηση αυτή. Υπάρχει, εξίσου, η πιθανότητα 

οι γυναίκες να διαμορφώσουν μια εικόνα του εαυτού τους ως 

αυτόνομης οντότητας, οι δε άνδρες μια εικόνα του εαυτού τους 

σε σχέση με τους άλλους (Λεονταρή, 1996).

1.5.4. Αυτοαντίληψη καί Σχολικά Τμήματα (Γενικά κιΈνταίηύ 

Από τη διεθνή βιβλιογραφία, φτάνουμε στο συμπέρασμα πως 

οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, κατά την διάρκεια 

παραμονής τους στην γενική τάξη, έχουν χαμηλότερη
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αυτοαντίληψη απ' ότι στο τμήμα ένταξης, διότι αισθάνονται 

πίεση λόγω του ότι πρέπει να συμβαδίζουν με τα υπόλοιπα 

παιδιά. Υπάρχει, δηλαδή, ανταγωνισμός μεταξύ των παιδιών 

αυτών. Ακόμη, στην γενική τάξη χρησιμοποιείται σαν κριτήριο 

επιτυχίας ή αποτυχίας η ικανότητα όλων των παιδιών σαν 

σύνολο. Θεωρούν οι ίδιοι τους εαυτούς τους λιγότερο έξυπνους 

από τα παιδιά χωρίς μαθησιακά προβλήματα (Yauman, 1980).

Πρέπει, λοιπόν, να καλλιεργούμε από το Νηπιαγωγείο έως 

και την τελευταία τάξη του σχολείου την αυτοαντίληψη του 

παιδιού, ώστε να παρουσιάζει μια θετική εικόνα για 

ακαδημαϊκή επιτυχία (Yauman, 1980). Τα παιδιά θεωρούν πως η 

ειδική τάξη, είναι πρόσφορη για την καλύτερη ανάπτυξη της 

αυτοαντίληψής τους.

Επιπλέον, πρέπει σ' αυτό να συμβάλλουν kl οι δάσκαλοι, 

καθώς και οι φορείς του εκάστοτε σχολείου, ώστε να υπάρξει 

από μέρος του μαθητή μια θετική συνεργασία μεταξύ 

ακαδημαϊκής επιτυχίας και της αυτοαντίληψης (Whinnery, King, 

Evans & Gable, 1995).

Παράλληλα, έχει διαπιστωθεί ότι τα παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες έχουν χαμηλότερη ακαδημαϊκή αυτοαντίληψη από 

τους συμμαθητές τους και πως όσο χαμηλότερη είναι αυτή 

τόσο περισσότερο αποδίδουν την αποτυχία τους σε έλλειψη 

ικανοτήτων (Tabassam & Grainger, 2002).
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Τέλος, είναι αποδεκτό ότι πρέπει να υπάρξει ολική 

προσαρμογή του παιδιού στο σχολείο, τόσο με τους 

συμμαθητές του όσο και με τον δάσκαλο, ώστε να αναπτύξει 

την αυτοαντίληψή του (Whinnery, King, Evans & Gable, 1995).

1.5.5 Ακρίβήε και μη-Λκριβήα Αυτοαντίληψη στα Τμήματα 

Ενταξης

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθούμε στο γεγονός ότι τα 

προγράμματα - τμήματα ένταξης επηρεάζουν την 

αυτοαντίληψη και την συμπεριφορά - στάση των παιδιών με 

μαθησιακές δυσκολίες (Vaughn & Candase, 1987). Αυτό 

σημαίνει πως ενδέχεται η αυτοαντίληψη των παιδιών να είναι 

ακριβής ή μη.

Κατά συνέπεια, έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες των οποίων 

τα πορίσματα έρχονται σε συμφωνία. Γενικά, οι μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες έχουν περισσότερο ακριβής αντίληψη σε 

σχέση με τους υπόλοιπους μαθητές (Panteliadou & Zigmond, 

1996), (Vaughn & Candase, 1987).

Σε όλα τα παραπάνω, συμβάλλουν καθοριστικά, η ηλικία, το 

πρόγραμμα που ακολουθούν, καθώς κι ο δείκτης νοημοσύνης 

των παιδιών με μαθησιακά προβλήματα. Ένας πολύ 

σημαντικός παράγοντας για ακριβή ή μη αντίληψη είναι ο 

χρόνος που περνούν τα παιδιά στο γενικό πρόγραμμα. Έχει 

διαπιστωθεί πως όσο περισσότερες οι ώρες στο γενικό
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πρόγραμμα τόσο πιο ακριβής είναι η αυτοαντίληψη των 

παιδιών με μαθησιακά προβλήματα (Panteliadou & Zigmond, 

1996).

Τέλος, έχει αποδειχτεί πως οι μεγαλύτεροι σε ηλικία 

μαθητές έχουν πιο ακριβής αυτοαντίληψη από τους 

μικρότερους ή ακόμη και τους μαθητές χωρίς μαθησιακές 

δυσκολίες. Η άποψη αυτή ταυτίστηκε με τον υψηλό δείκτη 

νοημοσύνης που έχουν τα παιδιά αυτά (Panteliadou & Zigmond, 

1996).

1.5.6. Αντοεκτίμηση καί Μαθησιακέα Δυσκολίεα 

Τα τελευταία χρόνια, έπειτα από πολλαπλές έρευνες, έχει 

αποδειχτεί πως η σχολική αυτοεκτίμηση ενός παιδιού θα 

επηρεάσει την αυτοεκτίμησή του μόνο αν το παιδί θεωρεί 

σημαντικό να πηγαίνει καλά στον τομέα αυτό (Hoge, Smit & 

Crist, 1995· Skaalvik & Hagtvet, 1990).

Παράλληλα, η διαδεδομένη άποψη πως τα παιδιά κι οι 

έφηβοι με μαθησιακές δυσκολίες έχουν χαμηλότερη 

αυτοεκτίμηση δεν επιβεβαιώνεται πάντα από τις έρευνες. 

Υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις όσον αφορά την 

σχολική αυτοεκτίμηση των μαθητών αυτών, οι οποίες 

εμφανίζονται εδώ πιο έντονα kl όχι στην έννοια του εαυτού 

(Prout & Prout, 1996) (Συγκολλίτου & Λουράκη, 2005).
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Ol Renick και Harter (1989), βρήκαν ότι η σχολική 

αυτοεκτίμηση παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες συσχετιζόταν 

με το αίσθημα της σφαιρικής αυτοαξίας πιο έντονα απ' ότι η 

αυτοεκτίμηση της κοινωνικής αποδοχής ή των αθλητικών 

ικανοτήτων. Βρήκαν, επίσης, ότι η σχολική αυτοεκτίμηση των 

παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες σταδιακά μειώνεται σε 

σχέση με τους «φυσιολογικούς» μαθητές, καθώς 

συσσωρεύονται οι αποτυχίες στο σχολείο, οι δυσμενείς κρίσεις 

των δασκάλων κι οι απογοητευτικές συγκρίσεις με τους 

συνομηλίκους (Συγκολλίτου & Λουράκη, 2005).
ί

1.5.7. Λντοεκτίμηση και Φύλο

Σε σχέση με το φύλο, τα κορίτσια εμφανίζουν μικρότερο 

ποσοστό σοβαρών δυσκολιών (όχι μόνο μαθησιακών) στις τρεις 

πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Στη Δ' τάξη τα 

ποσοστά αγοριών - κοριτσιών βρίσκονται στα ίδια επίπεδα. Οι 

ήπιες δυσκολίες εμφανίζονται σε χαμηλότερο ποσοστό στα 

κορίτσια σε όλες τις τάξεις (Μαρκοβίτης & Τζουριάδου, 1991).

Σε γενικές γραμμές, το ποσοστό του μαθητικού πληθυσμού 

που παρουσιάζει μαθησιακές δυσκολίες κυμαίνεται από 25% 

έως και 32%. Εδώ φαίνεται πως στα αγόρια υπάρχει μεγάλη 

συχνότητα σε σχέση με τα κορίτσια, που όμως δεν βρίσκει 

σύμφωνες κι άλλες έρευνες (Μαρκοβίτης & Τζουριάδου, 1991). 

Ο Foon (1988), βρήκε σε έρευνά του πως τα κορίτσια έχουν
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χαμηλότερη αυτοεκτίμηση σε σύγκριση με τους άνδρες. Έτσι, 

πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε αναφορές τέτοιου 

είδους (Συγκολλίτου & Λουράκη, 2005). Η Wylie (1979), 

κατέληξε στο συμπέρασμα πως δεν υπήρχαν αρκετές ενδείξεις 

ότι τα αγόρια και τα κορίτσια διαφέρουν όσον αφορά την 

έννοια του εαυτού, αν και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να 

υπάρχουν διαφορές σε επιμέρους πτυχές αυτής (Συγκολλίτου & 

Λουράκη, 2005).

Συνοπτικά, η διεθνής βιβλιογραφία υποστηρίζει την άποψη 

ότι τα δύο φύλα μοιάζουν μάλλον παρά διαφέρουν αναφορικά 

με την έννοια του εαυτού (Crain, 1996) (Συγκολλίτου & 

Λουράκη, 2005).

1.5.8. Αντοεκτίμηση και Εξελικτικές Διαφορέα (ηλικία)

Όσον αφορά τις εξελικτικές διαφορές της αυτοεκτίμησης, ο 

Crain (1996) κι ο Marsh (1989) επισημαίνουν ότι οι μελέτες που 

διερεύνησαν την επίδραση της ηλικίας στην έννοια του εαυτού 

εστιάστηκαν, κυρίως, στην αυτοεκτίμηση και πολύ λιγότερο 

στις αυτοαντιλήψεις του ατόμου στους επιμέρους τομείς της 

ζωής του.

Ένας από τους τομείς στους οποίους η ηλικία φαίνεται να 

ασκεί σημαντική επίδραση είναι η σχολική ικανότητα. Ωστόσο, 

η πτώση των βαθμών αυτοαντίληψης της σχολικής ικανότητας 

με την πάροδο του χρόνου αποδίδεται λιγότερο στην ηλικία και
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περισσότερο στη γνωστική ανάπτυξη, η οποία επιτρέπει την 

πρόσβαση των παιδιών σε εξωτερική επανατροφοδότηση για 

την αξιολόγηση της επίδοσής τους.

Στη σημερινή εποχή, οι περισσότεροι ερευνητές φαίνεται να 

συμφωνούν με την άποψη ότι τα άτομα κατέχουν μια βασική 

και μια βαρομετρική έννοια του εαυτού (Demo & Savin-Williams, 

1992· Rosenberg, 1986b), δηλαδή έχουν ένα πυρήνα αντιλήψεων 

για τον εαυτό, ο οποίος διατηρείται σχετικά σταθερός κατά την 

πάροδο του χρόνου. Συνεπώς, τα άτομα κατέχουν ταυτόχρονα 

μια έννοια του εαυτού ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας
r

και μια έννοια του εαυτού ως κατάσταση (Heatherton & Polivy, 

1991· Leary & Downs, 1995) (Συγκολλίτου & Λουράκη, 2005).

Είναι γενικά αποδεκτό ότι με την πάροδο του χρόνου η 

αυτοεκτίμηση διαφοροποιείται όχι μόνο ως προς το 

περιεχόμενο, αλλά και ως προς τη δομή της (Μακρή - 

Μπότσαρη, 2001).

1.5.9. Αντοεκτίμηση, Διάρκεια Φοίτησηα και Χρόνοα Παραμονήο 

στο Τμήμα ΈνταΕηα

Τα τελευταία χρόνια τείνει να γίνει αποδεκτή η άποψη για την 

τοποθέτηση των παιδιών με νοητίκή καθυστέρηση ή με 

μαθησιακά προβλήματα σε τάξεις ένταξης, υποστηρίζοντας ότι 

η απομόνωση κι η διαφοροποίηση κλίνουν προς την δημιουργία
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μιας χαμηλής αυτό εκτίμησης στα παιδιά (Dixon & Gow, 1993) 

(Συγκολλίτου & Λουράκη, 2005).

Εντούτοις, καλά ερευνητικά δεδομένα δεν υποστηρίζουν την 

άποψη αυτή. Οι Tracey και Marsh (2002), βρήκαν ότι παιδιά με 

νοητικές μειονεξίες που φοιτούσαν σε τάξεις ένταξης 

παρουσίαζαν υψηλότερη σχολική αυτοεκτίμηση συγκρενόμιενα 

με τα αντίστοιχα που φοιτούσαν σε γενικές τάξεις, λόγω της 

σύγκρισής τους με πιο ομοιογενή ομάδα. Σημαντικό φαίνεται, 

επίσης, το εύρημά τους ότι η φοίτηση σε τάξεις ένταξης έχει

διαφορετικές επιπτώσεις στις διαφορετικές διαστάσεις της
;

αυτοεκτίμησης, σχολικής ή μη (Συγκολλίτου & Λουράκη, 2005).

Ένα ζωτικής σημασίας ακόμη ερώτημα που απασχόλησε 

τους ερευνητές είναι αν το χρονικό διάστημα παραμονής στην 

τάξη ένταξης επηρεάζει την αυτοεκτίμησή τους. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν πως τα παιδιά που παρακολουθούν 

λιγότερο καιρό το τμήμα ένταξης έχουν χαμηλότερη 

αυτοεκτίμηση σε σχέση με τους υπόλοιπους, αν κι η διαφορά 

δεν είναι στατιστικά σημαντική (Chapman, 1988b) (Συγκολλίτου 

& Λουράκη, 2005).

Αντιθέτως, η Yauman (1980) διαπίστωσε πως η αυτοεκτίμηση 

εξαρτάται από ποια τάξη θα τοποθετηθεί ένα παιδί στο τμήμα 

ένταξης, αλλά όχι από την ώρα που θα περάσει σε αυτό.
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1.5.10. Αυτοαποτελεσματικότητα καί Τμήμα Ένταξης 

Είναι διεθνώς γνωστό, πλέον, ότι οι μαθητές με μαθησιακά 

προβλήματα διαφέρουν από αυτούς που δεν παρουσιάζουν 

παρόμοια ως προς την αυτοαντίληψη, την απόδοση για 

επιτυχία ή αποτυχία, καθώς και την αυτοαποτελεσματίκότητά 

τους (Tabassam & Grainger, 2002).

Έτσι, έρευνες έδειξαν πως τα παιδιά με χαμηλή ακαδημαϊκή 

αυτοεκτίμηση παρουσιάζουν παράλληλα και χαμηλή 

αυτοαποτελεσματικότητα, καθώς επίσης και χαμηλή

ακαδημαϊκή απόδοση (Whinnery, King, Evans & Gable, 1995).

Πιο συγκεκριμένα, ο Bandura, το 1997, όρισε την 

αυτοαποτελεσματικότητα ως τα πιστεύω στις δυνατότητες 

κάποιου να οργανώνει και να εκτελεί την πορεία πράξεων για 

να αυξήσουν τις επιτυχίες, δηλαδή, με την ολοκλήρωση ενός 

έργου (Klassen, 2002). Η αυτοαποτελεσματικότητα είναι η 

λειτουργία μιας μεταγνωστικής γνώσης. Αυτό σημαίνει πως 

εκτιμήσεις αυτής (αυτοαποτελεσματικότητας) μπορούν να 

ερμηνευθούν ως μορφή, μεταγνωστικότητα κι οι μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να την εκδηλώνουν με 

μεταγνωστικά ελαττώματα (Klassen, 2002).

Επιπροσθέτως, έχει αποδειχτεί πως τα κορίτσια μπορεί να 

έχουν χαμηλότερη αυτοεκτίμηση, αλλά όχι kl 

αυτοαποτελεσματικότητα. Οι μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες πρέπει να επικεντρωθούν σε σκληρά έργα που
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απαιτούνται κι όχι στην αυτογνωσία των ικανοτήτων που 

απαιτούνται (Klassen, 2002). Οι ίδιοι υποτιμούν την 

αυτοαποτελεσματικότητα για ορθογραφία και ασκήσεις μικρής 

μνήμης, αλλά την υπερεκτιμούν για αριθμούς κι ασκήσεις 

μεγάλης μνήμης. Ταυτόχρονα, είναι αισιόδοξοι για τις 

ικανότητες τους στην έκθεση (Klassen, 2002).

Τέλος, πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι θεωρούν πως η 

αυτοαποτελεσματικότητα αυξάνεται με τα ακαδημαϊκά 

προσόντα (Klassen, 2002).
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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

2.1. Εισανωνή

Κατά την προσχολική ηλικία οι μαθησιακές δυσκολίες 

συνδέονται με τη γλωσσική κι οπτικοκινητική ανάπτυξη. Με 

την είσοδο του παιδιού στο σχολείο και τις ανάγκες για μάθηση 

επί των βασικών θεσμοθετημένων τομέων (ανάγνωση, γραφή, 

αριθμητική), τα προβλήματα αυτά παίρνουν την μορφή των 

γνωστών και περισσότερο μελετημένων μέχρι σήμερα τύπων
r

(Μαρκοβίτης & Τζουριάδου, 1991).

2.2. Ιστορική Εξέλιξη του Συνδρόμου των Μαθησιακών 

Διαταραχών (ΜΔ)

Το σύνδρομο των μαθησιακών διαταραχών κατά περιόδους 

χαρακτηριζόταν με ποικίλη ονοματολογία. Το 1887, 

ονομαζόταν δυσλεξία (Berlin) (Μπεχλιβανίδης, 1991).

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, 1895 - 1917, επικράτησε η 

άποψη του Hinshelwood που ήταν αυτός που έδωσε για πρώτη 

φορά τον ορισμό των μαθησιακών δυσκολιών ως «ένα παιδί 

θεωρείται ότι παρουσιάζει δυσκολίες ανάγνωσης όταν έχει 

φυσιολογική όραση, δεν μπορεί όμως να κατανοήσει τον 

χειρόγραφο ή τυπωμένο λόγο. Οι δυσκολίες αυτές οφείλονται σε
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κάποια εξελικτική βλάβη ή αγενεσία που εμφανίζεται στα πρώτα 

στάδια της ανάπτυξης τον εμβρύου, στη γωνιώδη έλικα τον 

επικρατούντος εγκεφαλικού αιμοσφαιρίου» (Μαρκοβίτης & 

Τζουριάδου, 1991).

Κατά την περίοδο 1922 - 1925, μεταγριπικές διαταραχές της 

συμπεριφοράς (Ebangh, Holman, Stryker) (Μπεχλιβανίδης, 1991).

To 1928, στρεφοσνμβολία από τον Samuel Orton όταν άρχισαν 

να σημειώνονται σημαντικές ανακατατάξεις τόσο στην 

παιδαγωγική όσο και στην ψυχιατρική. Στην παιδαγωγική 

άρχισε να δίνεται έμφαση στην εκμάθηση της ανάγνωσης με
r

νέες τεχνικές και μεθόδους διδασκαλίας, ενώ στην ψυχιατρική 

άρχισε να δημιουργείται η κίνηση ανάπτυξης υπηρεσιών για 

αποκλίνοντα παιδιά εξω νοσοκομειακά (Μαρκοβίτης & 

Τζουριάδου, 1991).

Γύρω στο 1929, συγγενής διαταραχή της ακουστικής 

αντίληψης (Worcester, Allen)· το 1934, οργανικές διαταραχές 

(Kahn and Cohen)· το 1941, αναπτυξιακή διαταραχή (Bender and 

Yarnell) (Μπεχλιβανίδης, 1991).

Την τετραετία 1943 - 1947, αναπτυξιακή εγκεφαλική βλάβη 

του παιδιού από τους Strauss and Wemer, οι οποίοι συνέβαλαν 

σημαντικά στην διάγνωση κι αντιμετώπιση των μαθησιακών 

δυσκολιών σε παιδιά με φυσιολογική νοημοσύνη κι ήπιες 

εγκεφαλικές βλάβες (Μαρκοβίτης & Τζουριάδου, 1991).
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Το 1947, σύνδρομο της ελάσσονος εγκεφαλικής

δυσλειτουργίας (Gessel and Amatruda)· το I960,

ψυχον ευρό λογική μαθησιακή διαταραχή (Myklebust and Boshes)· 

το 1962, μαθησιακή διαταραχή (Kirk), ο οποίος όρισε τις 

μαθησιακές δυσκολίες ως μία ή περισσότερες από τις βασικές 

διαδικασίες που αναφέρονται στη χρήση του γραπτού και 

προφορικού λόγου (Αθανασιάδη, 2001).

Κατά τα έτη 1962 - 1963, ελάσσων εγκεφαλική δυσλειτουργία 

(Bax and Mackeith)· το 1964, αναπτυξιακή δυσλεξία (Critchley)· 

το 1967 - 1968, ειδική μαθησιακή διαταραχή (USOE)· το 1969, 

ειδικές μαθησιακές διαταραχές (PL-91, 230)· το 1971,

φυχογλωσσικές διαταραχές (Kirk and Kirk)· το 1977, μαθησιακές 

διαταραχές (PL-94, 142)· το 1980, ειδικές αναπτυξιακές

διαταραχές (DSM)· το 1987, ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές 

και το 1990 επικράτησε ο όρος «το σύνδρομο των μαθησιακών 

διαταραχών (DSM-III-R)» (Μπεχλιβανίδης, 1991).

2.3. Ορισμός των Μαθησιακών Δυσκολιών (ΜΔ)

Ο όρος Μαθησιακές Δυσκολίες είναι σχετικά πρόσφατος. 

Πρωτοπαρουσιάστηκε το 1963 από τον Kirk και χρησιμοποιείται 

για να χαρακτηρίσει «διαταραχές σε μία ή περισσότερες από τις 

βασικές ψυχολογικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα κατά την
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κατανόηση ή χρησιμοποίηση της προφορικής ή γραπτής 

γλώσσας».

Οι διαδικασίες αυτές συμπεριλαμβάνουν τη μνήμη, την 

ακουστική ή οπτική αντίληψη και τη σκέψη. Ως αποτέλεσμα 

αυτών των διαταραχών, τα άτομα μπορεί να συναντούν 

δυσκολίες στη μάθηση του προφορικού λόγου, στην ακουστική 

κατανόηση, στην ανάγνωση (αναγνώριση των λέξεων και της 

σημασίας τους), στη γραφή ή στο μαθηματικό λογισμό 

(Αθανασιάδη, 2001).

Επιπροσθέτους, η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει περιπτώσεις, 

όπως η ελάχιστη εγκεφαλική δυσλειτουργία, η δυσλεξία, η 

δυσφασία, η δυσαριθμησία, κλπ.

Ακόμη, ο Kirk κατέληξε πως τα παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες παρουσιάζουν μία εξελικτική ανομοιογένε 

ι α στις ψυχολογικές τους λειτουργίες, η οποία περιορίζει τη 

μάθηση σε τέτοιο βαθμό, ώστε να χρειάζεται κατάλληλο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα για να καλύψουν τις εκπαιδευτικές και 

διδακτικές τους ανάγκες» (Μαρκοβίτης & Τζουριάδου, 1991).

Οι J. Meirer and Η. Martin ορίζουν τις μαθησιακές 

διαταραχές ως «μία ή περισσότερες διαταραχές φυσιολογικών 

λειτουργιών που απαιτούνται για τη κατανόηση κι ανάκλαση του 

προφορικού και γραπτού λόγου κι εκδηλώνεται στο παιδί ως 

δυσκολία να προσέξει, να σκεφθεί, να μιλήσει, να γράψει, να
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συλλαβίσει, να μάθει ορθογραφία ή να εκτελέσει μαθηματικούς 

υπολογισμούς» (Μπεχλιβανίδης, 1991).

Ο Bannatyne (1971), θεωρεί πως «ένα παιδί με δυσκολίες 

μάθησης έχει επαρκή νοητική ικανότητα, συναισθηματική 

σταθερότητα κι οι αισθητηριακές του λειτουργίες δεν έχουν 

εμφανείς βλάβες. Παρουσιάζει, όμως, ορισμένες ανεπάρκειες 

στις διαδικασίες αντίληψης, ολοκλήρωσης κι έκφρασης που 

παρεμποδίζουν την αποτελεσματικότητα της μάθησης». Η 

κατηγορία αυτή περιλαμβάνει παιδιά με κάποια δυσλειτουργία 

στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα που εμποδίζει τη διαδικασία 

μάθησης. Ο ίδιος ταυτίζει τις μαθησιακές δυσκολίες με την 

ελάχιστη εγκεφαλική δυσλειτουργία. 

Η απαολογική αυτή σύνδεση επηρεάζει την ερευνητική και 

θεραπευτική εργασία πολλών ειδικών μέχρι και σήμερα 

(Μάρκοβίτης & Τζουριάδου, 1991).

Οι Kirk & Bateman (1968) στηρίχτηκαν στον γενικό όρο των 

μαθησιακών δυσκολιών, όπου είναι «η αδυναμία ενός ατόμου να 

αντιμετωπίσει με επιτυχία την εκμάθηση του γραπτού λόγου». 

Έτσι, «μαθησιακή δυσκολία είναι μία ανώμαλη ή καθυστερημένη 

ανάπτυξη σε μία ή περισσότερες λειτουργικές διαδικασίες της 

γλώσσας (ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής), της αριθμητικής ή 

άλλης μαθησιακής δραστηριότητας κι η οποία είναι αποτέλεσμα 

εγκεφαλικής δυσλειτουργίας ή συναισθηματικής διαταραχής» 

(Πόρποδας, 1992).
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Ο Myklebust (1968), χρησιμοποίησε τον όρο 

«ψυχον ευρό Λογικές μαθησιακές δυσκολίες και σ' αυτή την 

κατηγορία εντάσσει παιδιά που έχουν επαρκή κινητική 

ικανότητα, μέση ή υψηλή νοημοσύνη, επαρκή ακοή κι όραση, 

φυσιολογική συναισθηματική προσαρμογή, παράλληλα όμως, 

παρουσιάζουν μια ειδική δυσκολία στην διαδικασία μάθησης». 

Υποστηρίζει, επίσης, ότι το είδος αυτό ανεπάρκειας πολλές 

φορές δεν είναι αμιγές, αλλά επικαλύπτεται κι από άλλες 

μορφές υστέρησης. Παρά τη Χρήση του όρου 

«ψυχονευρολογικές δυσκολίες», ο Myklebust δεν τις ταυτίζει με
V

μία συγκεκριμένη εγκεφαλική κατάσταση, ενώ πρόσθετα 

δέχεται ότι είναι δυνατό να υπάρχουν κι άλλες ανεπάρκειες 

(Μαρκοβίτης & Τζουριάδου, 1991).

Στη στενότερη έννοιεχ του, ο όρος μαθησιακή δυσκολία 

αναφέρεται στην «αποτυχία του παιδιού να αποκτήσει μια 

δεξιότητα που συνδέεται με τη σχολική μάθηση, παρόλο που οι 

διάφοροι παράγοντες της μάθησης είναι ικανοποιητικοί», όπως 

διατύπωσαν οι Mason (1967) & Benton (1975) (Πόρποδας, 1992).

Πρόσφατα, το National Joint Committee on Learning 

Disabilities (Hammill, 1987), ύστερα από εξάχρονη 

διεπιστημονική εργασία κατέληξε σε ορισμένες αναθεωρήσεις. 

Συγκεκριμένα προτείνει την αποδοχή του όρου «Μαθησιακές 

Δυσκολίες», ενώ σχετικά με τον ορισμό κάνει τις παρακάτω 

παρατηρήσεις:
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Οι μαθησιακές δυσκολίες αφορούν ετερογενή ομάδα 

διαταραχών που αναφέρονται στην εκμάθηση και χρήση 

των λειτουργιών λόγου, ανάγνωσης, γραφής, λογικής 

σκέψης και μαθηματικών ικανοτήτων. Ατομα με τις 

δυσκολίες αυτές έχουν, επίσης, προβλήματα στην 

αυτορύθμιση με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται στην 

κοινωνική αντίληψη κι αλληλεπίδραση.

Η χρήση της λέξης «παιδιά» βάζει όρια στην εφαρμογή 

του όρου περιορίζοντάς το στα σχολικά χρόνια και 

παρακάμπτοντας την εξελικτική φύση από την 

προσχολική ηλικία μέχρι και την ενήλικη ζωή. Για τον 

λόγο αυτό είναι προτιμότερη η χρήση της λέξης «άτομα».

|! Σχετικά με την αιτιολογία δίνεται έμφαση σε 

δυσλειτουργία του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος που 

έχει τη βάση της σε εγγενείς διαδικασίες εκμάθησης και 

χρήσης πληροφοριών. Τονίζεται, παράλληλα, για πρώτη 

φορά η σχέση ανάμεσα σ' αυτόν που μαθαίνει και στο 

περιβάλλον μάθησης, θεώρηση που διευκολύνει πολύ την 

ανάπτυξη προσαρμοστικών διδακτικών προγραμμάτων.

^ Οι μαθησιακές δυσκολίες δεν πρέπει να ταυτίζονται με 

τις πολλαπλές αναπηρίες ή άλλες συνθήκες ανεπάρκειας 

μαζί με τις οποίες είναι δυνατό να συνυπάρχουν.
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Συμπερασματικά, το National Joint Committee on Learning 

Disabilities καταλήγει στον εξής ορισμό: «Μαθησιακές

Δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος, ο οποίος αναφέρεται σε μια 

ετερογενή ομάδα διαταραχών που προέρχονται από σοβαρές 

δυσκολίες στην εκμάθηση και χρήση τον λόγον, της ανάγνωσης, 

της γραφής, της λογικής σκέψης και των μαθηματικών 

ικανοτήτων. Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς και 

υποστηρίζεται ότι οφείλονται σε δνσλειτονργία τον Κεντρικού 

Νευρικού Συστήματος. Συχνά μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να 

υπάρχουν ταυτόχρονα και σε άλλες συνθήκες ανεπάρκειας,
ν

όπως για παράδειγμα, αισθητηριακές βλάβες, νοητική 

καθυστέρηση, κοινωνική ή συναισθηματική διαταραχή. Μπορεί, 

επίσης, να συνυπάρχουν και με περιβαλλοντικού τύπου 

προβλήματα, όπως η πολιτισμική αποστέρηση, ακατάλληλη ή 

ανεπαρκή διδασκαλία. Πρέπει, όμως, να τονιστεί ότι δεν είναι 

άμεσο αποτέλεσμα των συνθηκών αυτών» (Μαρκοβίτης & 

Τζουριάδου, 1991).

2.4. Οι Κατηγορίες των Μαθησιακών Δυσκολιών 

Η πιο σημαντική μαθησιακή δυσκολία είναι εκείνη που 

αναφέρεται στην ανάγνωση ή διάβασμα και κατ' επέκταση στο 

ορθογραφημένο γράψιμο.
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Ο Rabinovitch (1968), μελέτησε τις μαθησιακές δυσκολίες 

π ου παρουσιάζονται στην επεξεργασία του γραπτού λόγου και 

τις κατέταξε σύμφωνα με την αιτιολογία τους στις εξής τρεις 

κατηγορίες:

I. Στην πρωτογενή μαθησιακή δυσκολία, κατά την οποία η 

εκμάθηση της ανάγνωσης εμποδίζεται από παράγοντες που 

δεν οφείλονται σε εμφανές εγκεφαλικό τραύμα. Η κατηγορία 

αυτή χαρακτηρίζεται από τη δυσκολία του παιδιού να 

ασχοληθεί με τα γραπτά σύμβολα και λέξεις και φαίνεται να 

αντανακλά μια διαταραχή της νευρικής οργάνωσης,

II. στην δευτερογενή αναγνωστική δυσκολία που οφείλεται σε 

εμφανή εγκεφαλικό τραυματισμό και

III. στην δευτερογενή αναγνωστική δυσκολία που οφείλεται σε 

περιβαλλοντικούς παράγοντες (Πόρποδας, 1992).

2.5. Ταξινόμηση αναγνωστικών προβλημάτων 

Στη διεθνή αγγλόφωνη βιβλιογραφία υπάρχουν πολλοί όροι, οι 

οποίοι αναφέρονται στην αναγνωστική δυσκολία. Έτσι μαζί με 

τους όρους «λεξική τύφλωση» και «δυσλεξία» (που έχουν 

ιατρική καταγωγή) χρησιμοποιούνται κι οι όροι «αναγνωστική 

καθυστέρηση», «αγραμματοσύνη», «ειδική αναγνωστική 

δυσκολία». Αυτό οφείλεται τόσο στην ασάφεια ορισμένων ορών
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όσο και σε θεμελιακές διαφωνίες για τη φύση και την αιτία των 

αναγνωστικών προβλημάτων.

Η αρχική ταξινόμηση των αναγνωστικών δυσκολιών πρέπει 

να γίνει με βάση τη χρονική εκδήλωσή τους. Δηλαδή, πρέπει να 

διακρίνουμε τις αναγνωστικές δυσκολίες που οφείλονται στην 

αποτυχία του ατόμου να αποκτήσει τη δεξιότητα της 

ανάγνωσης, από τις δυσκολίες εκείνες που συνδέονται με την 

απώλεια της αναγνωστικής ικανότητας, ενώ αυτή είχε 

αποκτηθεί.

Παρακάτω θα αναφερθούμε επιγραμματικά στις
ψ

περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στην πρωτογενή 

μαθησιακή δυσκολία:

- Αγραμματοσύνη ή αναλφαβητισμός. Ο όρος αυτός 

αναφέρεται σε μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από 

την αποτυχία του ατόμου να μάθει να διαβάζει και να 

γράφει σε μιχχ ηλικία που έπρεπε να το είχε κάνει.

Γενική αναγνωστική καθυστέρηση. Ο όρος αυτός 

χρησιμοποιείται κυρίως σε περιπτώσεις μαθητών που η 

αναγνωστική τους ικανότητα κι απόδοση υστερεί σε 

σχέση με τη μέση απόδοση των συνομηλίκων τους.

- Ειδική αναγνωστική επιβράδυνση. Ο όρος αυτός 

αναφέρεται σε μια «ειδική» αναγνωστική δυσκολία από 

την άποψη ότι αυτή δεν οφείλεται σε διανοητική 

καθυστέρηση του ατόμου.
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- Ειδική αναγνωστική δυσκολία. Ο όρος αυτός είναι kl ο πιο 

συζητημένος και χρησιμοποιείται με διπλή έννοια. Από 

την μια μεριά, χρησιμοποιείται σα συνώνυμος του όρου 

ειδική αναγνωστική επιβράδυνση κι από την άλλη μεριά, 

αναφέρεταί σε ένα λειτουργικό ελάττωμα που καταλήγει 

σε μια σοβαρή δυσκολία για την κατανόηση του γραπτού 

λόγου (Πόρποδας, 1992).

2.6. Αίτια -Παράγοντεα των Μαθησιακών Δυσκολιών
¥

Κατά καιρούς, έχουν προταθεί ποικίλες εξηγήσεις για τις 

πιθανές αιτίες των μαθησιακών δυσκολιών, όπως για 

παράδειγμα, η ελάχιστη εγκεφαλική δυσλειτουργία, 

οπτίκοκινητικές διαταραχές ή ανεπαρκής διδακτική 

μεθοδολογία. Η εξήγηση συχνά εξαρτάται από τον ορισμό που 

δίνεται στον όρο «μαθησιακές δυσκολίες» κι από την ειδικότητα 

του ερευνητή (Πρακτικά, 1990).

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του 

Κέντρου Ψυχικής Τγείας, ανάμεσα στις περιπτώσεις 

προβλημάτων παιδικής κι εφηβικής ηλικίας οι ειδικές 

εξελικτικές διαταραχές (ΜΔ) καταλαμβάνουν με μεγάλο 

ποσοστό την πρώτη θέση. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στους 

παρακάτω λόγους:
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^ Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας οι μαθησιακές 

δυσκολίες γίνονται όλο και περισσότερο γνωστές στους 

γονείς, παιδαγωγούς κι άλλους ειδικούς. Χαρακτηριστικά 

αναφέρεται ότι μετά από κάθε ενημερωτική εκπομπή για 

το θέμα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ακολουθεί ένα 

κύμα αιτήσεων για εξέταση. Ένα μεγάλο μέρος πράγματι 

παρουσιάζει μαθησιακές δυσκολίες.

Η μεγάλη σημασία που έχει αποκτήσει τελευταία η 

εκπαίδευση ιδίως μετά την καθιέρωση της εννεαετούς 

υποχρεωτικής φοίτησης.

*' Οι ευεργετικές διατάξεις για τους μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες, όπως απαλλαγή από γραπτές εξετάσεις, 

σύσταση ενίσχυτικών τάξεων.

Εδώ κι αρκετά χρόνια η Ιατροπαιδαγωγική Υπηρεσία έχει 

αναπτύξει Κοινοτικά Προγράμματα Συνεργασίας με 

σχολεία κι άλλους φορείς για τις μαθησιακές δυσκολίες, 

ενώ τέλος διαθέτει Ειδικό Τμήμα για τη διάγνωση και την 

αντιμετώπισή τους (Μαρκοβίτης & Τζουριάδου, 1991).

Παράλληλα, οι μαθησιακές δυσκολίες οφείλονται σε 

νευρολογικές βλάβες που πλήττουν συγκεκριμένες 

εγκεφαλικές λειτουργίες και δεν έχουν να κάνουν με άλλες 

αιτίες, όπως βλάβες στην όραση ή την ακοή, κινητική 

δυσχέρεια, διανοητική καθυστέρηση, συναισθηματικές
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διαταραχές, δύσκολες οικονομικές συνθήκες ή 

περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς περιορισμούς. 

Επιπροσθέτως, τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες 

παρουσιάζουν σοβαρό χάσμα ανάμεσα σε αυτό που φαίνεται 

ότι μπορούν να επιτύχουν και σε αυτό που τελικά 

επιτυγχάνουν. Με άλλα λόγια, ενώ φαίνεται ότι έχουν την 

δυνατότητα να αριστεύσουν στο σχολείο, η απόδοσή τους είναι 

αναπάντεχα κι ανεξήγητα χαμηλή (Individuals with Disabilities 

Education Act/IDEA, 1990) (Αθανασιάδη, 2001).

Τέλος, όσον αφορά τις νευροφυσιολογικές δυσλειτουργίες, 

τα αίτια μπορούν συνοψιστούν στα παρακάτω:

I. Το σύνδρομο της διαταραχής της προσοχής με ή χωρίς 

υπερκινητικότητα (ADD-H ή ADD-noH), αναπτυξιακού κι 

οργανικού τύπου.

II. Δυσλεξία, οργανικού kl αναπτυξιακού τύπου, καθώς επίσης 

διαταραχή της αντίληψης, κατανόησης και καταγραφή της 

πληροφορίας.

III. Το σύνδρομο των εγκεφαλικών βλαβών του οργανικού τύπου. 

Διαταραχή μνήμης κι αντίληψης (Μπεχλιβανίδης, 1991).
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2.7. Μαθησιακές Δυσκολίες με Εγκεφαλικές Βλάβες Οργανικού 

Τύπου

Όταν οι μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζονται λόγω 

εγκεφαλικών βλαβών σημαίνει πως η πληροφορία προωθείται 

με ειδικά νευροφυσιολογικά κυκλώματα. Η συμπτωματολογία 

της περίπτωσης αυτής είναι η εκδήλωση διαταραχών της 

αντίληψης, όπως στα σύνδρομα της δυσλεξίας, του λόγου - 

προφορικού και γραπτού - της μνήμης και της παρορμητικής 

συμπεριφοράς (Μπεχλιβανίδης, 1991).

2.8. Αξιολόγηση κι Αντιμετώπιση των Μαθησιακών Δυσκολιών 

Οι δοκιμασίες που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των 

μαθησιακών διαταραχών σχεδιάστηκαν και σταθμίστηκαν σε 

ένα συγκεκριμένο πολιτιστικό περιβάλλον, γεγονός που πρέπει 

να λαμβάνεται υπόψη από τον εξεταστή όταν αξιολογεί παιδιά 

που δεν μεγάλωσαν στο ίδιο περιβάλλον.

Τα τελευταία χρόνια αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο η 

σπουδαιότητα του οικογενειακού περιβάλλοντος στην 

πνευματική ανάπτυξη του παιδιού. Εφόσον τα πρώτα χρόνια 

της ζωής του παιδιού είναι καθοριστικά για τη διανοητική και 

συναισθηματική του ανάπτυξη είναι φανερό ότι η ποιότητα του 

περιβάλλοντος του σπιτιού, που είναι και το πρώτο περιβάλλον 

του παιδιού, παίζει σημαντικό ρόλο σ' αυτές.
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Ο εξεταστής πρέπει να διερευνήσει το οικογενειακό 

περιβάλλον του παιδιού πριν αρχίσει την αξιολόγησή του.

Οι προϋποθέσεις για ένα περιβάλλον που βοηθάει στη 

μάθηση αυτή είναι η φροντίδα του παιδιού στο σπίτι στα 

πλαίσια μιας σταθερής ατμόσφαιρας και συναισθηματικής 

σχέσης με τη μητέρα του, καθώς και η συνεχής επίδραση των 

αισθητικών και πνευματικών ερεθισμάτων.

Επιπλέον, η αξιολόγηση της νοημοσύνης έχει ιδιαίτερη 

σημασία στη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των

μαθησιακών δυσκολιών. Παρά την αμφισβήτηση που δέχονται
*

οι δοκιμασίες εκτίμησης της νοημοσύνης, ιδιαίτερα ο Δείκτης 

Νοημοσύνης (Δ. Ν.), δηλαδή κατά πόσο είναι χρήσιμος στην 

αναπτυξιακή εκτίμηση των παιδιών, τον χρησιμοποιούμε 

γνωρίζοντας ότι ο Δ. Ν., όπως προσδιορίζεται από την 

χρησιμοποίηση ενός test (Δοκιμασίας) είναι κυρίως ένα προϊόν 

μαθηματικών kl όχι ένα εκδηλωμένο υπόστρωμα της 

εσωτερικής προσωπικότητας του παιδιού σε αριθμούς.

Συμπερασματικά, τονίζεται η ιδιαίτερα σχετική αξία όλων 

των μετρήσεων. Οι διάφοροι δείκτες που εξάγοντας ακόμη και 

μετά από άρίστη χρήση κι ερμηνεία των δοκιμασιών και των 

αποτελεσμάτων τους, δεν αποτελούν παρά μόνο ενδείξεις 

ορισμένων ικανοτήτων που το άτομο έχει μια συγκεκριμένη 

στιγμή της ζωής του. Αυτοί οι δείκτες, δηλαδή, δεν είναι ούτε 

σταθεροί ούτε αμετάβλητοι και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί
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να γίνει κατηγοριοποίηση των ατόμων με θέση μόνο αυτούς 

τους δείκτες. Είναι, όμως, χρήσιμοι για να εντοπίζουμε τις 

ελλείψεις και τις αδυναμίες των παιδιών σε σχέση με τις 

απαιτήσεις του σχολείου, να διαπιστώνουμε τις διαφορές 

ανάμεσα σε άτομα της ίδιας ομάδας και να ερμηνεύσουμε 

αυτές τις διαφορές (Μπεχλιβανίδης, 1991).

Η Ζώνιου - Σιδέρη Αθηνά διατύπωσε πως ως προς το σκοπό 

της, η αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών μπορεί να είναι 

διαμορφωτική προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες βελτιώσεις 

και προσαρμογές του εκπαιδευτικού προγράμματος. Επίσης,
ί

μπορεί να είναι απολογιστική ή τελική.

Επιπροσθέτως, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι τα 

αποτελέσματα ενός εκπαιδευτικού προγράμματος μπορεί να 

είναι άμεσα ή/και έμμεσα, μετρήσιμα ή/και μη μετρήσιμα, 

ποιοτικά ή/και ποσοτικά, βραχυπρόθεσμα ή/και μεσοπρόθεσμα, 

αναμενόμενα ή/και μη αναμενόμενα (Ζώνιου - Σιδέρη, 2000).

Η εκπαίδευση μέσω στρατηγικών μάθησης μπορεί να 

αποτελέσει έναν αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης των 

παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Ο τρόπος, όμως, αυτός 

αντιμετώπισης μέχρι σήμερα γίνεται σε πειραματικό επίπεδο 

μέσα στα πλαίσια ερευνητικών κέντρων, διότι η σύνδεση 

τέτοιων εκπαιδευτικών προγραμμάτων με την εκπαιδευτική 

πραγματικότητα δεν μπόρεσε ακόμη να αποδώσει. Ένας κι 

ίσως ο πιο σημαντικός παράγοντας της δυσκολίας σύνδεσης
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έρευνας και πρακτικής είναι το ίδιο το εκπαιδευτικό πλαίσιο 

(Τζουριάδου, 1995).

Όπως είναι γνωστό, σε διεθνείς επίπεδο τα παιδιά με 

μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζονται, συνήθως, είτε σε 

ειδικές τάξεις είτε στα πλαίσια της σχολικής ένταξης, στην 

«κανονική» παραδοσιακή τάξη με παράλληλη ενισχυτική 

διδασκαλία. Απ' ότι φαίνεται, όμως, η κατηγοριοποίηση 

παιδιών με τέτοιες δυσκολίες ουσιαστικά βασίζεται στην 

επίδοση και περιλαμβάνει έναν ετερογενή πληθυσμό, ο οποίος 

δεν έχει πάντοτε τις ίδιες εκπαιδευτικές ανάγκες. Ένα κοινό 

τους πρόβλημα που ενδεχομένως αποτελεί απόρροια του 

εκπαιδευτικού συστήματος είναι η ελαφρά ανεπάρκεια που 

θεωρείται ότι παρουσιάζουν και που μπορεί να οδηγήσει στην 

αποκτημένη ανικανότητα και στη σχολική αποτυχία (Diener, 

Dweck, 1978).

Η αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών έπονται σε 

δώδεκα (12) βασικές αρχές, τις οποίες διατύπωσαν και 

παρουσίασαν οι Johnson & Myklebust το 1967. Παρακάτω 

παρατίθενται εν συντομία:

1. Η διδασκαλία πρέπει να εξατομικεύεται.

2. Το θεραπευτικό πρόγραμμα ανταποκρίνεται στο βαθμό 

ετοιμότητας του παιδιού.

3. Η διδασκαλία περιορίζεται στο επίπεδο που το παιδί 

συμμετέχει.
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4. Σαν βάση για την ταξινόμηση - ομαδοποίηση πρέπει να 

θεωρείται η ικανότητα πρόσληψης και κατανόησης κι όχι η 

ικανότητα έκφρασης.

5. Η διδασκαλία να μην υπερβαίνει το όριο αντοχής.

6. Να χρησιμοποιούνται διαισθητικοί ερεθισμοί.

7. Να έρχονται στην επιφάνεια οι ανεπάρκειες χωρίς να 

δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ίδια τη δυσκολία.

8. Η διδασκαλία γίνεται σε ολότητες, υπάρχουν όμως 

περιορισμοί.

9. Όταν χρειάζεται δίνεται θεραπευτική βοήθεια και για την 

αντίληψη.

10. Να ελέγχονται σημαντικές παράμετροι, όπως προσοχή, 

ρυθμός, αμεσότητα και μέγεθος, όπου χρειάζεται.

11. Να αναπτύσσονται τόσο λεκτικές όσο και μη λεκτικές 

εμπειρίες.

12. Η προσέγγιση να στηρίζεται και σε κριτήρια συμπεριφοράς 

και σε νευρολογοτές υποθέσεις (Μαρκοβίτης & Τζουριάιδου, 

1991).

Ο Γεμενετζής Κ., κατά την διάρκεια ενός σεμιναρίου με θέμα 

τις μαθησιακές δυσκολίες τον Απρίλιο του 1990, παραθέτει 

κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, επάνω στις οποίες μπορεί να 

κινηθεί κανείς για την αντιμετώπιση των μαθησιακών 

δυσκολιών.
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«Αρχικά, πρέπει σιγά - σιγά να αποβληθεί η συγκεκριμένη 

νοοτροπία ότι κάθε φορά κάποιος είναι ο υπαίτιος, ο μαθητής, 

οι γονείς ή ένας από αυτούς, το σχολείο, το σύστημα. Πρέπει, 

δηλαδή, να καθαρίσει η ατμόσφαιρα από προσωπικές εντάσεις, 

συγκρούσεις, ενοχές και υπεκφυγές που όλες τους στηρίζονται 

στην πλάνη πως στη μαθησιακή δυσκολία κάποιος είναι ο 

υπεύθυνος. Αυτό το σημείο αφορά αμεσότερα τον ίδιο τον 

μαθητή, ο οποίος συχνά σημαδεύεται από τους δικούς του και 

την κοινή γνώμη σαν "ανυπρόκοπος" και "τεμπέλης" κι 

"ανάξιος", σαν "ψυχολογικά" προβληματικός, σαν 

"νευρολογικά" ανάπηρος».

«Έπειτα, όλοι οι ενεχόμενοι, εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές 

πρέπει να απελευθερωθούν από τον ψυχαναγκασμό της 

αδιάκοπης πίεσης για όλο και καλύτερες επιδόσεις, για 

προσπάθεια, για μεγαλύτερους βαθμούς».

«Τέλος, οι εκπαιδευτικοί κι οι γονείς πρέπει να σταματήσουν 

να αγωνιούν για το μέλλον του παιδιού τους και να βλέπουν τα 

ίδια σαν ανθρώπους ανολοκλήρωτους, ατελείς, τους οποίους 

πρέπει να διαπλάσουν» (Γεμενετζής, Κ, 1990).

2.9. Συχνότητα Μαθησιακών Δυσκολιών

Ο Samuel Orton (1925), είχε υπολογίσει ότι το 4% του μαθητικού 

πληθυσμού στις Η.Π.Α. παρουσιάζει ειδικές μαθησιακές
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δυσκολίες. Αργότερα, εκτίμησε το ποσοστό αυτό σε 10%. 

Αντιθέτως, άλλοι ερευνητές ανεβάζουν το ποσοστό αυτό σε 25 - 

32% του μαθητικού πληθυσμού.

Στην Ελλάδα, οι ειδικές εξελικτικές διαταραχές (ΜΑ) 

καταλαμβάνουν με μεγάλο ποσοστό την πρώτη θέση 

(Μαρκοβίτης & Τζουριάδου, 1991).

2.10. Γνωστική-συμπεριφοριστική και πρώιμη παρέμβαση

¥

2.10.1. Εισαγωγή

Οι ιδέες της ομαλοποίησης, της ενσωμάτωσης, καθώς και της 

κοινωνικής ένταξης κι αποκατάστασης που κυριαρχούν στο 

χώρο της Ειδικής Εκπαίδευσης τα τελευταία 25 χρόνια 

έστρεψαν το ενδιαφέρον των ειδικών στην μελέτη της 

πρόληψης και της πρώιμης παρέμβασης. Έτσι, έχουν 

αναπτυχθεί ποικίλα προγράμματα αντιμετώπισης και πρώιμης 

παρέμβασης για παιδιά με αναπτυξιακά προβλήματα.

2.10. 2. Ορισμός πρώιμης παρέμβασης

Ως πρώιμη παρέμβαση ορίζονται όλες οι μορφές 

καιδοκεντρικών δραστηριοτήτων εξάσκησης και εκπαίδευσης, 

καθώς και δραστηριοτήτων που αφορούν στην καθοδήγηση των 

γονέων αμέσως μετά τον προσδιορισμό της αναπτυξιακής
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κατάστασης των παιδιών. Η πρώιμη παρέμβαση απευθύνεται 

στο ίδιο το παιδί, στους γονείς, καθώς και στην οικογένεια και 

στο ευρύτερο περιβάλλον (De Moor, et A1 1995, Mitchell & 

Brown, 1991) (Τζουριάδου, 1995).

Σε ότι αφορά το ίδιο το παιδί, η πρώιμη παρέμβαση μπορεί 

να ανατρέψει τους παράγοντες επικινδυνότητας, οι οποίοι θα 

οδηγούσαν σε κάποια μορφή αναπτυξιακής καθυστέρησης ή 

δυσλειτουργίας (Τζουριάδου, 1995). Ένας μαθητής με 

μιαθησιακές δυσκολίες έχει πολλούς λόγους να παρουσιάσει 

παράλληλα με την ίδια τη σχολική δυσκολία και προβλήματα 

συναισθήματος, συμπεριφοράς, καθώς και κοινωνικά. Μάλιστα, 

τις περισσότερες φορές είναι αυτά τα προβλήματα 

συμπεριφοράς που μιας ανησυχούν και προβληματίζουν. Είναι 

ευνόητο, λοιπόν, πως στον μαθητή πρέπει να παρασχεθεί η 

κατάλληλη ψυχολογική ή/και παιδοψυχιατρική βοήθεια, καθώς 

επίσης και το αντίστοιχο ενδιαφέρον από το σπίτι (Μαρκοβίτης 

& Τζουριάδου, 1991).

Έτσι, γίνεται φανερή η ανάγκη της πολύπλευρης 

Θεραπευτικής προσέγγισης. Η θεραπευτική παιδαγωγική 

διατηρεί ασφαλώς τον πρώτο ρόλο κατά κανόνα, όμως, δεν 

αρκεί αφού δεν καλύπτει ούτε το παιδί σαν σύνολο, ούτε 

συνολικά το περιβάλλον τον. Οι μαθησιακές δυσκολίες επιδρούν 

σ' όλους τους τομείς, εισχωρούν σε όλες τις πλευρές της ζ,ωής 

(Μαρκοβίτης & Τζουριάδου, 1991).
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2.11. Μαθησιακές Δυσκολίες, Γραπτόα και Προφορικός Aoyoc, 

Κατά την προσχολική ηλικία ol μαθησιακές δυσκολίες 

συνδέονται με τη γλωσσική κι οπτικοκινητική ανάπτυξη. Με 

την είσοδο του παιδιού στο σχολείο και τις ανάγκες για μάθηση 

επί των βασικών θεσμοθετημένων τομέων (ανάγνωση, γραφή, 

αριθμητική) τα προβλήματα αυτά παίρνουν τη μορφή των 

γνωστών και περισσότερο μελετημένων μέχρι σήμερα τύπων 

(Μαρκοβίτης & Τζουριάδου, 1991).

2.12. Μαθησιακές Δυσκολίες και Μαθηματικά 

Η περίπτωση των παιδιών με φυσιολογική νοημοσύνη που 

ζουν σε ένα θετικό οικογενειακό περιβάλλον έχουν τις ίδιες 

ευκαιρίες σχολικής μάθησης με τους συμμαθητές τους και δεν 

παρουσιάζουν αισθητηριακά ή άλλου είδους προβλήματα, 

αλλά παρόλα αυτά αποτυχαίνουν συστηματικά στα 

Μαθηματικά, έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των ερευνητών.

Αιτίες της χαμηλής επίδοσης ή της αποτυχίας στη μάθηση 

αυτών των παιδιών θεωρούνται κάποιες θεμελιώδεις 

δυσλειτουργίες ή διαφορές του γνωστικού τους μηχανισμού ή 

του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Τέλος, χαρακτηριστικά έχει αναφέρει ο Ginsburg (1998), η 

δυσκολία που αντιμετωπίζει στο σχολείο το παιδί λόγω 

αδυναμιών μνήμης δεν μπορεί να αποστηθίσει βασικά
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αριθμητικά δεδομένα. Αυτό εξαρτάται όχι μόνο από αυτή 

καθαυτή τη μνημονική ιδιαιτερότητα, αλλά και από τον τρόπο 

με τον οποίον το άμεσο περιβάλλον αντιδρά στην ιδιαιτερότητά 

του αυτή (Αγαλιώτης, 2004).

2.13. Μαθησιακές Δυσκολίες; κι Αριστεροχειρία 

Το 1937, ο Orton υποστήριξε ότι τουλάχιστον σε μια ομάδα 

παιδιών με δυσλεξία που μελέτησε υπήρχε κάποια διαταραχή 

στην ημισφαιρική επικράτηση. Η υπόθεση αυτή έγινε ύστερα 

από παρατήρηση παιδιών, τα οποία έκαναν λάθη καθρεπτικού 

τύπου στην ανάγνωση έδειχναν μεγαλύτερο ποσοστό 

ασυμφωνίας στη χρηστική πλευρίωση για το χέρι και το μιάτι 

και μιεγαλύτερη συχνότητα αμφιχειρίας ή και αριστεροχειρίας 

σε σχέση με παιδιά χωρίς μαθησιακά προβλήματα (Critchley, 

1970).

Ο Samuel Orton, ακόμη, υποστήριξε ότι τα περισσότερα 

παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες που κάνουν λάθη στην 

ανάγνωση καθρεπτικού τύπου, οφείλεται στο γεγονός ότι δεν 

υπάρχει ημισφαιρική κυριαρχία· υπάρχει δηλαδή, ένας 

ανταγωνισμός μεταξύ των δύο ημισφαιρίων για το ποιο θα 

επικρατήσει. Ωστόσο, πρέπει να διευκρινιστεί ότι η ένδειξη πως 

κάποιοι από αυτούς που έχουν μαθησιακές δυσκολίες και 

εμφανίζουν διαφορετικό πρότυπο εγκεφαλικής ασυμμετρίας.
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δε σημαίνει ότι, πρώτον όλοι οι άνθρωποι με μαθησιακά 

προβλήματα έχουν εγκεφαλική ασυμμετρία ούτε, όμως, ότι 

εκείνοι με μη φυσιολογική πλευρίωση παρουσιάζουν 

μαθησιακές δυσκολίες (Orton, 1937).

2.14. Χρησιμότητα Υπολογιστών σε Παιδιά με Μαθησιακές 

Δυσκολίες

Ο πρώτος στόχος που θέτει η κοινωνία του 21ου αιώνα για τη 

σχολική αναβάθμιση - αναδόμηση είναι η μεταστροφή της 

εκπαιδευτικής φιλοσοφίας, ώστε η εκπαίδευση να αρχίζει με 

βάση τις ανάγκες του μαθητή. Αντί, δηλαδή, το παιδί να 

προσαρμόζεται σε ένα πρόγραμμα σπουδών θα πρέπει το 

πρόγραμμα αυτό να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 

παιδιού και να επιτελεί ένα πολύπλευρο αγκάλιασμα αυτού. 

Στόχος της αναδόμησης είναι να αλλάξει το περιβάλλον 

μάθησης. Το ζητούμενο μιας εκπαίδευσης που θα 

ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού μπορεί να 

βρεθεί μόνο μέσα από την ευελιξία διαμόρφωσης του 

μαθησιακού του περιβάλλοντος.

(1-1 ff Π •//ταττα/τατ· cnpriμ 1 orl 11 rofmn γττΛ
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2.15. Τεχνολογικές Παρεμβάσεις στις, Μαθησιακές Δυσκολίεα 

του Γραπτού Λόγου

Μια σειρά ερευνών έχει περιγράφει τις ουσιαστικές διαφορές 

στη γραπτή έκφραση μεταξύ των μαθητών με μαθησιακές 

δυσκολίες και των συμμαθητών τους με κανονική επίδοση στο 

γραπτό λόγο. Έχει προταθεί η άποψη πως οι Νέες Τεχνολογίες 

και η χρήση του Η/Τ μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές με 

μαθησιακά προβλήματα, να βελτιώσουν τα γραπτά κείμενά 

τους παρά τα όποια προβλήματα αυτοί αντιμετωπίζουν

(Ί-ιΗ-Τν././τ ΑΓΤΑ7ΤΑΤ ΓΓτΛ
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3. ΔΤΣΛΕΞΙΑ - ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΔΤΣΑΕΞΙΑ

3.1. Εισανωνή

Ανάμεσα στο πλήθος των ατόμων με αναγνωστικές δυσκολίες 

μπορούν να διαχωριστούν μερικές χαρακτηριστικές 

περιπτώσεις, στις οποίες οι αιτίες της μαθησιακής δυσκολίας 

είναι έμφυτες κι ανεξάρτητες από κάθε διανοητικό πρόβλημα, 

το οποίο ενδέχεται να συνυπάρχει. Αυτές είναι οι περιπτώσεις 

που χαρακτηρίζονται ως παραδείγματα Δυσλεξίας (Myklebust 

& Johnson, 1962) και Ειδικής (specific) ή Εξελικτικής 

(developmental) Δυσλεξίας (Critchley, 1970) (Πόρποδας, 1992).

3.2. Ιστορική Εξέλιξη της Ορολογίας «Δυσλεξία»

Στην διάρκεια των εκατό σχεδόν χρόνων που πέρασαν από την 

«ανακάλυψη» της δυσλεξίας, πολλοί ορισμοί δόθηκαν και 

πολλοί όροι διατυπώθηκαν για να υποδηλώσουν αυτή την 

αναγνωστική δυσκολία. Οι κυρώτεροι όροι που 

χρησιμοποιήθηκαν ήταν σύμφυτη αμβλυωπία συμβόλων, 

σύμφυτη αλεξία, σύμφυτη λεξική τύφλωση, ειδική αναγνωστική 

επιβράδυνση και ειδική εξελικτική δυσλεξία (Πόρποδας, 1992).
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3.3. Ορισμός Δυσλεξίας

Ο ευρύτατα διαδεδομένος όρος Δυσλεξία ορίστηκε αρχικά από 

τον Critchley το 1970 και χρησιμοποιείται για να υποδηλώνει 

«τις μαθησιακές δυσκολίες της ανάγνωσης και ο ηθογραφημένης 

γραφής, οι οποίες αφενός μεν δέ συνδέονται με άλλες οργανικές 

ή διανοητικές διαταραχές (π.χ. διανοητική καθυστέρηση, 

αντιληπτική δυσκολία, προβλήματα γλώσσας, προβλήματα 

προσωπικότητας) αφετέρου δε είναι ειδικές και προκαθορίζονται 

οργανικά» (Πόρποδας, 1992).

Ο Sampson (1975), όρισε την δυσλεξία ως την έκφραση του
i

ελαττωματικού διαβάσματος, ενώ στην αγγλική βιβλιογραφία 

και για λόγους αντιδιαστολής από τον όρο «επίκτητη δυσλεξία», 

ο όρος δυσλεξία προσδιορίζεται εμπρόθετα από τα επίθετα 

«ιδιοσυστασιακή» ή «εξελικτική» ή «ειδική».

Κατά τον Eisenberg (1962), ο προσδιορισμός «ειδική» δηλώνει 

μια ιδιοπαθή κατάσταση η αιτία της οποίας είναι άγνωστη. 

Παρόλα αυτά, στην πράξη οι όροι αυτοί τείνουν να ταυτίζονται 

(Πόρποδας, 1992).

Ωστόσο, η ερευνητική ομάδα για τη δυσλεξία και το Διεθνή 

Αναλφαβητισμό της Διεθνούς Ομοσπονδίας Νευρολογίας στο 

συνέδριο του Ντάλλας τον Απρίλιο του 1968, διατύπωσε δύο 

ορισμούς για την Δυσλεξία και της Ειδική Εξελικτική Δυσλεξία 

αντίστοιχα.
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Δυσλεξία είναι η διαταραχή που παρουσιάζεται σε παιδιά, τα 

οποία παρά τη φοίτησή τους σε συνηθισμένες σχολικές τάξεις 

αποτυχαίνουν να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες που 

σχετίζονται με την ανάγνωση, τη γραφή και την ορθογραφία σε 

βαθμό ανάλογο με τις διανοητικές τους ικανότητες.

Ειδική Εξελικτική Δυσλεξία είναι η διαταραχή των παιδιών 

που εκδηλώνεται ως μια δυσκολία στην απόκτηση της δεξιότητας 

για διάβασμα, παρά τις νοητικές τους ικανότητες, την 

κατάλληλη σχολική εκπαίδευση και τη θετική κοινωνικο- 

πολιτιστική κατάσταση. Η ανωμαλία αυτή οφείλεται σε 

θεμελιακή υπολειτουργία μαθησιακών μηχανισμών, η οποία 

συνήθως έχει οργανική βλάβη (Πόρποδας, 1992).

Σ' αυτό το σημείο πρέπει να υπογραμμισθεί πως έχει 

ξεκάθαρα αποδειχτεί ότι η ειδική μαθησιακή δυσκολία των 

δυσλεξικών παιδιών είναι ανεξάρτητη από τη διανοητική τους 

κατάσταση και οφείλεται σε σύμφυτους παρά σε 

περιβαλλοντικούς παράγοντες. Το δυσλεξικό παιδί δεν είναι 

απαραίτητο να έχει υποστεί εγκεφαλικό τραυματισμό ούτε να 

έχει διαταραχές προσωπικότητας και συναισθημάτων.

Παράλληλα, έχει διαπιστωθεί πως το πρόβλημα της 

δυσλεξίας παρουσιάζεται, κυρίως, στα αγόρια παρά στα 

κορίτσια και στις περισσότερες περιπτώσεις συνδυάζεται με 

σύγχυση στην ακριβή κατανόηση της αριστερο-δεξιάς 

κατεύθυνσης (Corballis & Beale, 1976).
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3.4. Ιστορική Εξέλιξη της Δυσλεξίαζ

Το θέμα της Δυσλεξίας έχει τις πηγές του στις περιπτώσεις 

εγκεφαλικών τραυμάτων.

Αρχικά, χρησιμοποιήθηκε ο όρος «αλεξία» από τους 

Critchley, 1970· Marshall & Newcombe, 1973. Ωστόσο, η πρώτη 

γραπτή αναφορά για τις ορολογίες «αλεξία» κι «αφασία» 

διαπιστώθηκε το 1676 από τον Johannes Schmidt.

To 1861 ο Γάλλος χειρούργος Broca άρχισε μια ερευνητική 

προσπάθεια που επρόκειτο να αποτελέσει τη βάση για τη 

μελέτη των διάφορων γλωσσικών δυσκολιών. Η ανακάλυψή 

του ότι υπάρχει μια περιοχή του εγκεφάλου προορισμένη 

αποκλειστικά για τη λειτουργία του προφορικού λόγου 

συγκέντρωσε την προσοχή και το ενδιαφέρον πολλών 

ερευνητών, όπως ο Bastian, ο Kussmaul κι ο Jackson. Μετά από 

ερευνητικές προσπάθειες τεσσάρων χρόνων, το 1865, 

εξακριβώθηκε otl οργανικές βλάβες στη μεσαία περιοχή του 

κυρίαρχου εγκεφαλικού ημισφαιρίου μπορούσαν να 

προξενήσουν όχι μόνο ημιπληγία, αλλά και δυσκολίες στη 

γλωσσική επικοινωνία.

Εκείνος, όμως, που πρώτος παρατήρησε ότι σε μερικούς 

αφασικούς ασθενείς οι γλωσσικές ανωμαλίες περιορίζονταν 

αποκλειστικά στο γραπτό λόγο ήταν ο Γερμανός ιατρός 

Kussmaul. Την ειδική αυτή ανωμαλία ονόμασε λεξική τύφλωση.
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Στα επόμενα χρόνια κι άλλοι ερευνητές επιβεβαίωσαν τα 

ευρήματα των πρώτων. Το 1887 ο καθηγητής Berlin της 

Στουτγκάρδης για να αποδώσει καλύτερα την έννοια της 

λειτουργικής αυτής ανωμαλίας ως Δυσλεξία αντί λεξική 

τύφλωση. Το 1895, ο οφθαλμίατρος James Hinshelwood από τη 

Γλασκώβη τΐ]ς Σκωτίας έγραψε δύο άρθρα με θέμα τη λεξική 

τύφλωση. Ο ίδιος γύρω στο 1920 παρατήρησε ότι μερικά 

δυσλεξικά παιδιά δεν μπορούσαν να διαβάσουν σιωπηρά 

(Πόρποδας, 1992).

Τέλος, ο Samuel Orton το 1925 υποστήριξε πως όλα αυτά τα 

χαρακτηριστικά φαινόμενα οφείλονταν σε μίας φυσιολογικής 

φύσεως διφορούμενη ημισφαιρική κυριαρχία που ήταν 

αποτέλεσμα μιας εγκεφαλικής λειτουργικής βλάβης, την οποία 

ονόμασε στρεφοσυμβολία.

3.5. Συμπτώματα κι Αντιμετώπιση της Δυσλεξίας

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η δυσλεξία είναι μια σοβαρή 

διαταραχή, η οποία συνδέεται με ανωμαλίες στην περιοχή του 

εγκεφάλου που ελέγχει τις γλωσσικές λειτουργίες. 

Εκδηλώνεται ως αδυναμία αντίληψης της φωνολογικής δομής 

της γλώσσας, γεγονός που εμποδίζει την επεξεργασία 

γλωσσικών πληροφοριών και την απομνημόνευση προφορικού 

λόγου. Τα άτομα που παρουσιάζουν δυσλεξία δυσκολεύονται
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να αποδώσουν τις σωστές αντιστοιχίες γραμμάτων - 

φωνημάτων με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζονται δυσχέρειες 

στην οικοδόμηση και κατάκτηση του βασικού μηχανισμού 

ανάγνωσης και γραφής (Αθανασιάδη, 2001).

Τα συμπτώματα είναι ποικίλα ανάλογα με τη σοβαρότητα 

της διαταραχής, την ηλικία και την ιδιαιτερότητα του κάθε 

ατόμου. Μπορούν, γενικά, να αναφερθούνε τα εξής:

Ί“? Για την ανάγνωση, αναφέρονται οι παραλείφεις/αλλαγές 

σε γράμματα, λέξεις ή προτάσεις, ο αργός ρυθμός 

ανάγνωσης, καθώς επίσης κι η κούραση ή η αδυναμία 

συγκέντρωσης/κατανόησης του περιεχομένου.

*·! Για την γραφή, ενδεικτικά παρατίθενται η παράλειψη 

γραμμάτων, όπως τραπζι αντί τραπέζι, αντικατάσταση ή 

αντιστροφή των γραμμάτων, όπως γάλα αντί γάτα, αγβό 

αντί αβγό και τέλος, τα ορθογραφικά λάθη.

Στον προφορικό λόγο, εμφανίζεται δυσκολία στην 

επανάληψη πολυσύλλαβων λέξεων ή ακολουθιών 

αριθμών ή λέξεων και δυσκολία στην ανάκληση λέξεων ή 

ονομάτων (Αθανασιάδη, 2001).

Το πρόβλημα δεν έχει καμία σχέση με τη διανοητική 

αντίληψη του ατόμου, η οποία μπορεί να κυμαίνεται από 

φυσιολογική μέχρι πολύ υψηλή. Εδώ άλλωστε είναι και το 

μεγάλο προτέρημα των ατόμων με δυσλεξία: μπορούν να
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χρησιμοποιήσουν τις υψηλού επιπέδου διανοητικές ικανότητές 

τους για να αντισταθμίσουν τις ελλείψεις στις βασικές νοητικές 

δεξιότητες της αναγνώρισης γραμμάτων και της αντιστοιχίας 

γράμματος και φωνήματος (Αθανασιάδη, 2001).

Συμπερασματικά, η αντίληψη της φωνολογικής δομής των 

λέξεων έχει ζωτική σημασία για τη μάθηση και την ανάπτυξη 

της αναγνωστικής δεξιότητας και αδυναμία στον τομέα αυτό 

αποτελεί χαρακτηριστικό σύμπτωμα της δυσλεξίας.

3.6. Αντιμετώπιση - Αξιολόγηση της ΔυσλεΙίαο,

Στην ηλικία των 7 έως 13 χρόνων, ο μαθητής αναπτύσσει 

ευχέρεια στη χρήση του γραπτού λόγου και του προφορικού. Οι 

μαθητές με μειωμένη αντίληψη της φωνολογικής δομής των 

λέξεων παρουσιάζουν προβλήματα στην κατάκτηση του 

βασικού μηχανισμού ανάγνωσης - γραφής - ορθογραφίας.

Ωστόσο, το πρόβλημα αυτό μπορεί να αντφετωπισθεί τόσο 

από τους γονείς όσο και με την βοήθεια των εκπαιδευτικών και 

των ίδιων των μαθητών. Έτσι, αρχικά, ο γονιός πρέπει να 

ζητήσει την βοήθεια των εκπαιδευτικών κι οι ίδιοι να είναι 

ειδικευμένοι στο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Να 

εξετάσει την περίπτωση ενισχυτικής διδακτικής στο σπίτι και 

να μην διστάζει να συζητήσει το πρόβλημα εκτός σπιτιού.
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4. ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

4.1. Εισαγωγή

Τα προγράμματα παρέμβασης των μαθησιακών δυσκολιών, 

όπως τα τμήματα ένταξης έχουν εξελιχθεί μηδαμινά στην 

Ελλάδα. Σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές και μη 

χώρες θεωρείται πως ακολουθείται η πρόοδος του 

παραδοσιακού τρόπου. Δίνεται έμφαση σε ατομικιστικές 

προσεγγίσεις ανάλογα με την αφομοίωση των μαθητών με
y

ειδικές ανάγκες.

Σημαντικός παράγοντας για πρόοδο στην Ελλάδα πρέπει να 

συντελέσει ο διεθνής επηρεασμός και η μίμηση (Didaskalou & 

Vlachou).

4.2. Η Εξελικτική Πορεία των Τμημάτων Ένταίηο,

Το 1980, οι κοινωνικοπολιτισμικές και μορφωτικές συνδιαλέξεις 

ενισχύουν τον κοινωνικό αποκλεισμό των «ανίκανων» 

μαθητών παρά την ενοποίηση. Η πρόοδος που επιτεύχθηκε 

συνέβη για πολιτικά συμφέροντα κι όχι κάποιο συστηματικό 

πρόγραμμα. Η ενοποίηση έγινε σαν ελεγχόμενη πολιτική κι όχι 

σε όλα τα επίπεδα μόρφωσης.
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Θεωρήθηκε πως εφόσον η ειδική εκπαίδευση βρισκόταν σε 

αρχικό στάδιο έπρεπε να εφαρμοσθεί για να συμβαδίσει με τις 

υπόλοιπες χώρες. Υιοθετήθηκαν τακτικές, βέβαια, από τις 

ευρωπαϊκές ή μη χώρες, αλλά όχι σε πλήρη βαθμό με 

αποτέλεσμα την σύγχυση και το χάος (Didaskalou & Vlachou).

4.3. Η Στατιστική Διάσταση της Ειδικής Αγωνήζ

Παρόλο το μεγάλο πρόβλημα που επικρατεί δεν 

πραγματοποιούνται έρευνες, ώστε να δημιουργηθούν 

προγράμματα παρέμβασης και δεν υπάρχουν επίσημες 

διαδικασίες, όπως η αναγνώριση κι η τοποθέτηση των μαθητών, 

η οποία οφείλεται σε μια υποκειμενική απόφαση.

Κατά συνέπεια, από τα 180.000 - 250.000 παιδιά, τα οποία 

ενδέχεται να θεωρηθούν άτομα με μαθησιακές δυσκολίες ή 

άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μόνο στα 15.850 θα 

παρασχεθεί ειδική μόρφωση. Από τον πληθυσμό αυτό, οι 1500 

μαθητές είναι από άλλα έθνη (Didaskalou & Vlachou).

Επιπροσθέτως, ένα μεγάλο ποσοστό καταλαμβάνουν τα 

παιδιά με διανοητική καθυστέρηση, καθώς και με νευρολογικές 

δυσκολίες, γνωστικές - συναισθηματικές και κοινωνικές 

δυσκολίες. Προβλήματα ακοής ή όρασης, αυτισμός ή 

πολλαπλές αναπηρίες καταλαμβάνουν το 14,3% του μαθητικού 

πληθυσμού. Συμπερασματικά, υφίσταται έλλειψη διάγνωσης,
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όπως ετιίσης, kl έλλειψη των μέσων διάγνωσης (Didaskalou & 

Vlachou).

4.4. Παιδική Πράξη: 1981

Το 1981 θεωρήθηκε ως η πρώτη πολιτική πράξη, η Παιδική 

Πράξη για νομοθετική διάσταση.

Στα πρώτα μισά του 20ου αιώνα, η μόρφωση κι η εκπαίδευση 

των μη ικανών παιδιών βασιζόταν σε ιδιωτικές ή θρησκευτικές 

φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες, κυρίως λόγω της έλλειψης 

νομοθετικών δομών, ώστε να εγγυηθούν τα δικαιώματά τους. 

Οι πρωτοβουλίες αυτές στηρίζονταν στην πολιτική τον 

ιδρυματισμού, η οποία συνδέεται με εκτεταμένο τομέα ενός 

οικιστικού ή συνολικού θεσμού. Ήταν κίνητρο για 

φιλανθρωπία, εκτιμήσεις κοινωνικής προέλευσης του 

διαχωρισμού, τα οποία αναζητούσαν για κοινωνικά 

ενδιαφέροντα.

Η συνολική εκτίμηση για τα απομονωμένα παιδιά ή τους 

ενήλικες όσον αφορά τον κίνδυνο αποκλεισμού απ' την 

κοινωνία συνδεόταν με το κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον, 

καθώς και το ιστορικό της χώρας μας (Didaskalou & Vlachou).

To 1964, η κυβέρνηση της Ανεξάρτητης Ένωσης (Liberal 

Union) προσπάθησε να εκμοντερνίσει το εκπαιδευτικό 

σύστημα της χώρας. Αυτό σημαίνει πως η παιδεία είναι δωρεάν
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κι ακόμη εδραιώθηκε μόρφωση για παιδιά με τύφλωση. 

Παρόλα αυτά, η Πράξη δεν ενσωματώθηκε στην κύρια 

εκπαίδευση χαρακτηρίζοντάς τους «μη φυσιολογικούς», 

προσπαθώντας να εξηγήσει τον όρο αυτόν. Έτσι, 

δημιουργήθηκαν ειδικά σχολεία, ειδικοί καθηγητές, 

παιδοψυχολόγοι και δόθηκε ζωτική σημασία στην εξειδίκευση.

Το 1985, η Παιδική Πράξη δεν εφαρμόσθηκε πλήρως παρά 

την ιδεολογία του, διότι το Υπουργείο ισχυρίστηκε πως 

υποστηρίζει την ενοποίηση.

Η βάση για την εισαγωγή του ήταν αντιλήψεις, όπως
i

ενοποίηση - ολοκλήρωση, συγκαταρίθμηση, ισότητα στις 

ευκαιρίες, κοινωνική δικαιοσύνη. Σε γενικές γραμμές, 

προσπάθησε να διαμορφώσει τα χαρακτηριστικά του 

εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά δεν επιτεύχθηκε επειδή δεν 

υφίσταται νόμος, ο οποίος να υποστηρίζει τις απόψεις αυτές, 

δεν υπάρχουν προδιαγραφές και προγράμματα.

Το 2000, η Παιδική Πράξη παίρνει μια άλλη μορφή 

προσπαθώντας να προωθήσει την πρόοδο των «inclusive 

practices» μέσω της ίδρυσης των Διαγνωστικών, Αξιολογικών 

και Υποστηρικτικών Πρακτικών, των επίσημων τεκμηριώσεων, 

καθώς επίσης και μέσω της αναθεώρησης των αντιλήψεων για 

την Ειδική Αγωγή (Didaskalou & Vlachou).
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4.5. Ένταίη και Inclusive Εκπαίδευση

Τα τελευταία χρόνια ένας καινούριος όρος έχει κάνει την 

εμφάνιση του στην παιδαγωγική ορολογία, ο όρος inclusive 

εκπαίδευση που έρχεται να αντικαταστήσει τον όρο ένταξη. Η 

inclusive εκπαίδευση είναι αυτή που συμπεριλαμβάνει όλους, 

που λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τη διαφορετικότητα των 

όλων. Δηλαδή, η συμπεριληπτική εκπαίδευση ή ακόμη η 

εκπαίδευση τον μη αποκλεισμού (Ζώνιου - Σιδέρη, 2000).

4.6. Ποια τα Τμήματα Ένταξης κι η Πορεία τους 

Στην χώρα μας έχουν εφαρμοσθεί τα λεγόμενα τμήματα 

ένταξης, δηλαδή, η ενισχυτική διδασκαλία των μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες σε συνεργασία με κάποιον ειδικό 

δάσκαλο και σε διαφορετική τάξη από αυτή του γενικού 

προγράμματος (Jenkins & Heinen, 1989).

Σε διεθνές επίπεδο, τα τμήματα ένταξης είναι τρία (3):

® In-class program: δύο δάσκαλοι στην ίδια τάξη, ο ειδικός κι 

ο γενικός.

Pull-out program ή resource room : (το καθαυτό τμήμα 

ένταξης και της χώρας μας), ξεχωριστή αίθουσα, 

ενισχυτική διδασκαλία με ειδικό δάσκαλο και 

'Λ Integrated class: ο δάσκαλος (μη ειδικός) στην γενική τάξη 

μαζί με κάποιον βοηθό, ειδικό ή μη.
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Αρχικά, τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες 

παρακολουθούσαν το πρόγραμμα της γενικής τάξης. Έπειτα, 

θεωρήθηκε πρέπον να βρίσκονται σε διαφορετικά σχολεία, 

ώσπου καταλήξανε στην ειδική τάξη καθ' όλη τη διάρκεια του 

προγράμματος και τέλος, τμηματικά στην γενική και την ειδική 

(Jenkins & Heinen, 1989).

4.7. Οι Προτιμήσεις των Μαθητών για το Πρόγραμμα

Έπειτα από έρευνες του εξωτερικού αποδείχτηκε πως τα παιδιά,
r

ιδίως αυτά με μαθησιακές δυσκολίες, προτιμούν το resource 

room (Jenkins & Heinen, 1989· Vaughn, Klingner, 1998· 

Padeliadou & Zigmond, 1996· Padeliadou, 1995· Klingner, Vaughn 

& Schumm, 1998).

Στην αρχή του προγράμματος, τα resource room είχαν 

κατηγορηθεί, διότι αποσπούν την προσοχή απ' την γενική τάξη, 

τα παιδιά στιγματίζονται, δεν ακολουθείται η ίδια πορεία 

μεταξύ των τάξεων και υπάρχει αναποτελεσματικότητα 

(Jenkins & Heinen, 1989).

Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του μαθητικού πληθυσμού με 

μαθησιακές δυσκολίες προτιμούν το πρόγραμμα αυτό, επειδή η 

βοήθεια που δίδεται είναι αποτελεσματικότερη, περισσότερη 

και ουσιαστικότερη. Αυτό σημαίνει πως ο ειδικός δάσκαλος 

γνωρίζει ακριβώς την βοήθεια που χρειάζονται, σε ποιο σημείο
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και πότε. Καταλαβαίνει καλύτερα τις ανάγκες του κάθε 

παιδιού. Σ' αυτή του την αντίδραση, συμβάλλει το γεγονός πως 

ο ίδιος γνωρίζει περισσότερα και καλύτερα τις ελλείψεις τους, 

είναι πιο εξοικειωμένος με τα ίδια τα παιδιά (Jenkins & Heinen, 

1989· Vaughn, Klingner, 1998· Padeliadou & Zigmond, 1996· 

Padeliadou, 1995· Klingner, Vaughn & Schumm, 1998).

Παράλληλα, τα ίδια θεωρούν πως εκτός της βοήθειας που 

παρέχονται στο resource room, διασκεδάζουν περισσότερο. 

Πιστεύουν πως είναι θετικό ότι υπάρχουν λίγα παιδιά στο 

τμήμα και πως είναι ευκολότερο για τα ίδια και τον δάσκαλο να 

επικεντρωθεί σε αυτά και τις ανάγκες τους. Σε γενικές 

γραμμές, προτιμούν να δουλεύουν σε μικρές ομάδες (Klingner, 

Vaughn & Schumm, 1998). Οι δραστηριότητες είναι 

ψυχαγωγικές, έχουν «έξτρα» βοήθεια, είναι πιο ήσυχα κι 

αποφεύγουν τη ντροπή του να εξηγεί ο δάσκαλος συνεχώς 

ορισμένα πράγματα και στα συγκεκριμένα παιδιά πάντα 

(Vaughn, Klingner, 1998· Padeliadou & Zigmond, 1996· 

Padeliadou, 1995· Klingner, Vaughn & Schumm, 1998).

Επιπροσθέτως, θεωρούν πως δεν χάνουν κάτι από την 

γενική τάξη. Πιστεύουν πως το πρόγραμμα είναι παράλληλο κι 

ακολουθείται η ίδια διαδικασία στην εκπαίδευση (Padeliadou, 

1995· Klingner, Vaughn & Schumm, 1998). Τέλος, ισχυρίζονται 

πως δεν υπήρξε κάποια πρόοδος παρότι παρασχέθηκε βοήθεια 

στην γενική τάξη.
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Αντιθέτως, ένα πολύ μικρό ποσοστό προτιμάει το in-class 

πρόγραμμα. Θεωρούν πως έτσι αναπτύσσουν καλύτερες 

κοινωνικές σχέσεις με τους συμμαθητές τους, τούς 

αποδέχονται ευκολότερα, kl αποφεύγουν τη ντροπή και τον 

στιγματισμό τού να μεταφερθούν σε κάποια άλλη αίθουσα με 

διαφορετικό καθηγητή (Vaughn & Klingner, 1998). Παράλληλα, 

ορισμένα παιδιά απήντησαν πως τους άρεσε η βοήθεια του 

ειδικού μέσα στην γενική τάξη, χωρίς βέβαια να γνωρίζουν πως 

είναι κάποιος ειδικός δάσκαλος (Jenkins & Heinen, 1989).

Επιπλέον, οι μαθητές εξέφρασαν την άποψη πως αν θα 

προτιμούσαν αυτό το πρόγραμμα θα ήταν μόνο για να μην 

στιγματίζονται κι ακόμη, διότι ο ειδικός παρέχει βοήθεια και 

στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά και 

στους συμμαθητές αυτών, καθώς και στον δάσκαλό τους. 

(Vaughn & Klingner, 1998- Klingner, Vaughn & Schumm, 1998).

Ακόμη, το μικρό ποσοστό αυτό πάντα θεωρεί πως υπάρχουν 

κάποια αντικείμενα που χάνει από την γενική τάξη και πως ο 

στιγματισμός τους διαχωρίζει από τους υπόλοιπους μαθητές, 

καταλήγοντας σε χαμηλή ακαδημαϊκή και κοινωνική 

αυτοεκτίμηση. Είναι σημαντικό για τα παιδιά αυτά να μένουν 

στην ίδια τάξη, διότι έτσι δεν ντροπιάζονται (Padeliadou & 

Zigmond, 1996).

Επίσης, πιστεύουν πως ol καθηγητές δεν προσαρμόζουν το 

πρόγραμμα σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες και πως
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μένοντας στην γενική τάξη έχουν περισσότερο χρόνο για 

φιλίες. Συνεπώς, αποκτούν και Θετικότερη στάση για τους 

δασκάλους τους (Klingner, Vaughn & Schumm, 1998).

4.8. Προτιμήσεις των Παιδιών με ΜΔ ως προς τον Δάσκαλο 

Η προτίμηση των παιδιών όσον αφορά τον δάσκαλο 

επηρεάζεται kl εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πρόγραμμα 

της αρεσκείας τους (Jenkins & Heinen, 1989). Συνήθως, τα 

παιδιά που επιλέγουν το resource room προτιμούν τον ειδικό 

δάσκαλο, ο οποίος τους βοηθάει πολύ περισσότερο απ' τον 

γενικό. Αντίθετα, τα παιδιά που επιλέγουν το inclusive program 

υποστηρίζουν πως επιθυμούν τον γενικό δάσκαλο, αν και η 

παρουσία του πρώτου δεν τους ενοχλεί. Ο ειδικός, λένε, δεν 

βοηθάει μόνο τα παιδιά, αλλά και τον δάσκαλο της γενικής 

τάξης (Jenkins & Heinen, 1989· Vaughn, Klingner, 1998· 

Padeliadou & Zigmond, 1996· Padeliadou, 1995· Klingner, Vaughn 

& Schumm, 1998).

Παρατηρήθηκε, βέβαια, η άποψη πως τα παιδιά δεν 

γνώριζαν πως ο δεύτερος ήταν κάποιος ειδικός ή απλά 

θεώρησαν πως έχουν δύο δασκάλους στην τάξη τους, επειδή 

είναι πολλά τα παιδιά (Jenkins & Heinen, 1989).

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες συμφώνησαν πως θα 

ήταν συνετό για τα ίδια να φεύγουν από την γενική τάξη και



να βλέπουν τον ειδικό δάσκαλο σε κάποια άλλη αίθουσα. Κατά 

αυτόν τον τρόπο, οι συμμαθητές τους δεν μπορούν να 

παρακολουθήσουν την πρόοδό τους (Jenkins & Heinen, 1989).

Πιστοποιήθηκε πως οι προτιμήσεις του καθηγητή 

βασίζονται στα χαρακτηριστικά και κυρίως στη νοητική 

ικανότητα του κάθε παιδιού. Τα παιδιά επηρεάζονται από την 

ικανότητα του δασκάλου να βοηθήσει, από την εμπειρία του 

προγράμματος που ο ίδιος κατέχει, από την ποιότητα μάθησης, 

από την άνεση και την οικειότητα που θα αποκτήσουν, καθώς 

επίσης κι απ' την ηλικία τους και την μη επιπλέον δουλειά για 

το σπίτι (Jenkins & Heinen, 1989).

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί πως τα παιδιά δεν 

επηρεάζονται από τις ώρες που περνούν με τον εκάστοτε 

καθηγητή (Jenkins & Heinen, 1989· Vaughn & Klingner, 1998).

4.9. Ο Δάσκαλος, το Πρόγραμμα κι η Ηλικία των Παιδιών με 

ΜΔ

Τα παιδιά που φοιτούν σε μεγαλύτερες τάζεις προτιμούν το 

resource room σε σχέση με τους μικρότερους. Η αντίληψη των 

παιδιών επηρεάζεται από τον στιγματισμό του κάθε 

προγράμματος και στην προκειμένη περίπτωση θεωρούν πως 

το πρόγραμμα αυτό είναι πιο αποτελεσματικό και λιγότερο 

«ντροπιαστικό». Εξάλλου, ας μην ξεχνάμε πως για τα
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μεγαλύτερα παιδιά, ο στιγματισμός έχει πολύ μεγάλο ρόλο στη 

σχολική ζωή τους. Έτσι, θέλουν να περνούν αρκετές ώρες από 

το γενικό πρόγραμμά τους στο τμήμα ένταξης, παρόλο που 

αυτό (οι ώρες παραμονής τους στο τμήμα) δεν επηρεάζει την 

επιλογή τους (Jenkins & Heinen, 1989).

Αντιθέτως, οι μαθητές των μικρότερων τάξεων επιθυμούν 

τον δάσκαλό τους και κατά συνέπεια το in-class program. Τα 

παιδιά αυτά είναι ακόμη σε μια ηλικία, όπου προσπαθούν να 

εξοικειωθούν με την ιδέα του σχολείου και του δασκάλου. Έτσι, 

εφόσον έχουν «δεθεί» με τον δάσκαλό τους δεν θα ήθελαν να 

τον αντικαταστήσει ,(όπως αυτά θεωρούν) κάποιος άλλος 

(Jenkins & Heinen, 1989).

Επιπροσθέτως, έχει διαπιστωθεί πως ένας μεγάλος αριθμός 

των παιδιών, είτε με μαθησιακές δυσκολίες είτε με κάποια 

άλλη αναπηρία που παρακολουθούν το in-class, θα 

προτιμούσαν το resource room.

Επιπλέον, τα παιδιά της γενικής τάξης όταν ερωτήθηκαν για 

τις προτιμήσεις τους, απάντησαν πως ο ειδικός δάσκαλος που 

ενδεχομένως να βρίσκεται στην τάξη τους δεν τους ενοχλεί 

καθόλου. Αντιθέτως, όπως ήδη έχει αναφερθεί, πιστεύουν πως 

ο ίδιος βοηθάει όλα τα παιδιά, καθώς και τον δάσκαλό τους. Γι' 

αυτό και τον εκτιμούν. Όπως προκύπτει, λοιπόν, τα παιδιά που 

παρακολουθούν το πρόγραμμα της γενικής τάξης δεν
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επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό απ' το γενικό πρόγραμμα 

(Jenkins & Heinen, 1989).

4.10. Τι Γνωρίζουν τα Παιδιά για το Τμήμα Ένταξης, και Ποια η 

Γνώμη rove για την Τοποθέτησή τovc σε αυτό 

Έπειτα από έρευνες που εκπονήθηκαν στο εξωτερικό 

διαπιστώθηκε πως αρκετά είναι τα παιδιά που δεν γνωρίζουν τι 

είναι το τμήμα ένταξης ή για ποιο λόγο συμμετέχουν σε αυτό. 

Τα ίδια τα παιδιά θεωρούν πως συμμετέχουν σε αυτό, επειδή 

πρέπει να βοηθηθούν σε κάποιο μάθημα ή σαν ενισχυτική 

διδασκαλία για τα μαθήματα του σχολείου (Padeliadou & 

Zigmond, 1996).

Παρόλα αυτά, κατανοούν πως η συμπεριφορά τους κατά την 

διάρκεια του προγράμματος της γενικής τάξης, καθώς κι ol 

βαθμοί τους δεν έχουν κάποια σχέση με την τοποθέτησή τους 

στο τμήμα ένταξης (Padeliadou & Zigmond, 1996).

Τέλος, πιστεύουν πως οι δάσκαλοι σε συνεργασία με τους 

γονείς του εκάστοτε παιδιού, ευθύνονται για την τοποθέτηση 

αυτή κι εκφράζουν την επιθυμία τους να συμβάλλουν και τα 

ίδια στην απόφαση αυτή (Jenkins & Heinen, 1989).
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4.11. Τμήμα Ένταξης, Κοινωνικά Στρώματα κι Οικογενειακή 

Αλληλεπίδραση

Έχει επικρατήσει η αντίληψη πως τα παιδιά των χαμηλότερων 

κοινωνικών στρωμάτων δεν παρέχονται την απαιτούμενη 

βοήθεια από τον ειδικό δάσκαλο στο τμήμα ένταξης και πως οι 

ώρες που αφιερώνονται στα παιδιά είναι λιγότερες σε σχέση με 

αυτών των υψηλών κοινωνικών στρωμάτων. Οι Vaughn & 

Klingner επαλήθευσαν αυτή την αντίληψη το 1998 με την 

έρευνά τους (Vaughn & Klingner, 1998).

Το γεγονός αυτό αποδόθηκε από άλλους ερευνητές στις 

δυσμενείς συνθήκες υγιεινής, διατροφής και γενικότερα 

διαβίωσης που μπορεί να επηρεάσουν ήδη από την 

προγεννητική περίοδο (Birch, 1962), ενώ από άλλους στα 

περιορισμένα γλωσσικά ερεθίσματα, στα χαμηλότερα κίνητρα 

για μάθηση και, σε ακραίες περιπτώσεις, σε γενικότερη 

περιβαλλοντική αποστέρηση (Bernstein, 1971· Eisenberg, 1975) 

(Μπεχλιβανίδης, 1991).

Η παραδοχή αυτή βασίζεται στην έρευνα που διεξήγαγε ο 

Eisenberg πριν από 25 χρόνια, ώστε να διαπιστώσει την 

απόδοση στην ανάγνωση που έχουν τα παιδιά των λευκών και 

των μαύρων. Φυσικά, αποδείχτηκε πως η καθυστέρηση στην 

ανάγνωση κυριαρχούσε περισσότερο μεταξύ των παιδιών που 

προέρχονταν από χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα, 

παρά από υψηλότερα. Επίσης, η καθυστέρηση ανάγνωσης
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υπερίσχυε στους μαύρους παρά στους Λευκούς (Μπεχλιβανίδης, 

1991).

Αντίθετα, κυρίως Βρετανοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι 

μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζονται σε παιδιά με επαρκή 

γλωσσικά ερεθίσματα, επαρκή εκπαίδευση και υπάρχουν σε 

μεγαλύτερη συχνότητα στα μεσοαστικά στρώματα (Critchley, 

1970) (Μαρκοβίτης & Τζουριάδου, 1991).

Πέρα απ' την επίδραση των κοινωνικών στρωμάτων, πολύ 

μεγάλη σημασία έχει αποδοθεί στην οικογενειακή 

αλληλεπίδραση που δέχεται το παιδί. Η οικογένεια είναι αυτή 

απ' την οποία θα αρχίσει η ψυχοκοινωνική εργασία. Οι γονείς 

δικαιούνται να μάθουν λεπτομερειακά, με σαφήνεια, 

αμεσότητα κι ειλικρίνεια όλα τα δεδομένα και τις εκτιμήσεις 

της πολύπλευρης διαγνωστικής δουλειάς για τη σχολική και 

ψυχολογική κατάσταση του παιδιού. Δικαιούνται να γνωρίζουν 

για το νοητικό δυναμικό του παιδιού, τις ιδιαίτερες δυνατότητές 

του και αδυναμίες, τη σχολική κατάσταση, τα μαθήματα στα 

οποία δυσκολεύεται, τους λόγους που οδηγούν στη δυσκολία. 

Ήδη από τις πρώτες συνεργασίες με τους γονείς θα πρέπει να 

συζητηθεί το θεραπευτικό σχέδιο και να αναλυθούν οι στόχοι 

του. Το αγωνιώδες ερώτημα των γονιών για την εξέλιξη του 

παιδιού απαιτεί μια πολύ προσεχτική και υπεύθυνη εργασία 

από την μεριά του ειδικού. Στην αρχική αυτή εργασία, ή και στη 

συνέχεια, θεωρείται αναγκαίο να συμπεριληφθούν τα βασικά
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μέλη της οικογένειας και κυρίως τα αδέρφια. Στην πορεία της 

συνεργασίας με την οικογένεια ανάλογα με την περίπτωση του 

κάθε παιδιού είναι δυνατό να προστεθούν κι άλλες μορφές 

θεραπείας, όπως ατομική, ομαδική, οικογενειακή (Μαρκοβίτης 

& Τζουριάδου, 1991).

Η εργασία με τους γονείς δεν μπορεί να ξεκινήσει κι ακόμη 

περισσότερο να εδραιωθεί και να είναι αποτελεσματική, αν οι 

ειδικοί που θα την αναλάβουν αγνοούν, υποτιμούν ή 

αδιαφορούν για την ψυχολογική κατάσταση των γονιών. Ήδη 

από τη στιγμή που τους ανακοινώνεται επίσημα η διάγνωση 

ότι έχουν, δηλαδή, ένα παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 

βιώνουν έντονα μια κατάσταση πραγματικής απώλειας (Silver, 

1989) με την έννοια πως γκρεμίζεται γι' αυτούς ένα ιδανικό, ένα 

πρότυπο, μια εικόνα που είχαν ασφαλώς διαμορφώσει για το 

παιδί τους. Υπάρχει μεγάλη δυσκολία παραδοχής της 

κατάστασης που συχνά φθάνει ως την πλήρη άρνηση της 

πραγματικότητας. Οι γονείς φτάνουν σε αυστηρή αυτοκριτική, 

διακατέχονται από συναισθήματα αυτομομφής και ενοχής. Η 

κούραση kl η απογοήτευση, η οργή κι επιθετικότητα προς 

όλους - ειδικούς και μη - συχνά τους διακατέχουν κι 

επηρεάζουν την αγωνιώδη προσπάθειά τους να βοηθήσουν το 

παιδί (Μαρκοβίτης & Τζουριάδου, 1991).
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4.12. Τμήματα Ένταξης και Στιγματισμό^

Όπως έχει προαναφερθεί, τα μεγαλύτερα σε τάξη κι ηλικία 

παιδιά είναι αυτά που προσδίδουν μεγάλο ρόλο στο 

στιγματισμό, εξαιτίας των τμημάτων ένταξης. Είναι αυτός που 

διαχωρίζει τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες απ' τα 

υπόλοιπα παιδιά και καταλήγει σε χαμηλή αυτοαντίληψη 

(Padeliadou & Zigmond, 1996).

Συνεπώς, τα παιδιά αυτά προτιμούν το resource room, διότι 

έτσι θεωρούν πως δέχονται βοήθεια χωρίς να επιβλέπουν οι

συμμαθητές και χωρίς να μπορούν να παρακολουθήσουν την
¥

πρόοδό τους. Με απλά λόγια, δεν είναι κατά αυτόν τον τρόπο οι 

«δαχτυλοδειχτούμενοι» της τάξης. Δεν τραβούν έτσι την 

προσοχή στην «ανικανότητά» τους (Jenkins & Heinen, 1989).

Τα μικρότερα παιδιά σε ηλικία δεν δίνουν τόση έμφαση στον 

στιγματισμό που μπορεί να δεχτούν όσο στον δάσκαλο 

προτίμησής τους (Jenkins & Heinen, 1989).

4.13. Συνεργασία Δασκάλων και Ψυχολόγων 

Σύμφωνα με έρευνα των Gavrilidou, Mesquita & Mason, η οποία 

εκπονήθηκε το 1994, οι δάσκαλοι πιστεύουν πως δεν 

χρειάζονται την βοήθεια των φυχολόγων για την αντιμετώπιση 

των μαθησιακών δυσκολιών. Παρόλα αυτά, οι ίδιοι (οι 

ψυχολόγοι) είναι διατεθειμένοι kl εκφράζουν την επιθυμία τους
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να βοηθήσουν και να μεσολαβήσουν για την πρόοδο των 

παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Οι δάσκαλοι των σχολείων δεν δέχονται τον ρόλο των 

ψυχολόγων, υιοθετώντας την άποψη πως μπορεί να 

επηρεαστεί το παιδί αρνητικά. Αυτό έγκειται είτε στην 

παραπληροφόρηση των δασκάλων για τους ψυχολόγους είτε 

επειδή οι ίδιοι είναι μπερδεμένοι. Βρίσκουν χρήσιμους τους 

ψυχολόγους, αλλά όχι σε μαθησιακά προβλήματα (Gavrilidou, 

Mesquita & Mason, 1994).

Από την άλλη πλευρά, οι ψυχολόγοι προσπαθούν να 

συνεργαστούν με τους δασκάλους για τα ζητήματα αυτά, αλλά 

συναντούν εμπόδια, άλλοτε οικονομικά άλλοτε πολιτισμικά. Οι 

νόμοι δεν είναι επαρκείς, η γλώσσα πολλές φορές είναι 

διαφορετική, υπάρχουν διεθνή συμφέροντα. Παρά ταύτα, 

κάποιοι τους θεωρούν «ειδικούς» ως δασκάλους για τα παιδιά 

με μαθησιακές δυσκολίες.

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί πως σε ορισμένες περιπτώσεις 

και σε γενικά πλαίσια, ol δάσκαλοι εμπιστεύονται τους 

ψυχολόγους και θα ακολουθούσαν τις προτάσεις - συστάσεις 

αυτών (Gavrilidou, Mesquita & Mason, 1994).
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4.14. Βοήθεια από το Σχολείο - Δασκάλους,

Το 1989, η Παιδική Πράξη όρισε να παρέχονται συμβουλές και 

περαιτέρω βοήθεια στα παιδιά που χρησιμοποιούν τις 

υπηρεσίες αυτές, όπως τα τμήματα ένταξης. Επικρατεί 

ανησυχία για το αν οι δάσκαλοι ακολουθούν και λαμβάνουν 

υπόψη τους τις σκέψεις και τις ανάγκες των παιδιών. Αυτό 

συμβαίνει, διότι έπειτα από έρευνες διαπιστώθηκε πως το 1/3 

των δασκάλων δεν δίνουν σημασία στις ανάγκες αυτές και 

θεωρούν χάσιμο χρόνου την ανάμειξή τους. Εξάλλου, θεωρούν 

πως τα παιδιά αυτά δημιουργούν προβλήματα στην αίθουσα.
t

Επίσης, η αντίληψη αυτή έγκειται στο γεγονός πως 

εκλαμβάνουν τους εαυτούς τους σαν πλήρης μέλη του γενικού 

και γενικού προγράμματος και πως δεν είναι αναγκαίο να 

δουλέψουν περισσότερο. Απ' όλη αυτή την παραδοχή, 

καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως οι δάσκαλοι προτιμούν τα 

παιδιά χωρίς μαθησιακές δυσκολίες (Tisdall & Dawson, 1989).

Συμπερασματικά, πρέπει οι δάσκαλοι να είναι φιλικοί και 

πρόθυμοι να βοηθήσουν τα παιδιά, να ακούσουν τις ανάγκες 

τους και να ενδιαφερθούν. Πρέπει να συμπεριφέρονται σε όλα 

τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο και να αναγνωρίζουν τις 

δυνατότητες του κάθε παιδιού ξεχωριστά (Tisdall & Dawson, 

1989).
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4.15. Το Πρόγραμμα του Σχολείου

Σε έρευνα που διεξήχθη από τον Garner το 1993, έφερε σαν 

αποτελέσματα την έλλειψη οργάνωσης εκ μέρους των 

σχολείων και των εποπτικών μέσων.

Ακόμη, έδειξε πως πρέπει οι δάσκαλοι να νοιώθουν πως 

έχουν ευθύνη απέναντι στην διαδικασία όσο και τα παιδιά. Τα 

ίδια πρέπει να ικανοποιούνται από τον τρόπο διδασκαλίας του 

καθηγητή, ώστε να συμπαθήσουν το μάθημα. Να 

διασκεδάζουν και να εξοικειωθούν μαζί του. Έχουν ανάγκη να 

συνάψουν φιλίες με αυτόν που τους ενθαρρύνει, να είναι ο ίδιος 

υπομονετικός και να παρέχει κίνητρα μάθησης.

Για να πραγματοποιηθούν τα παραπάνω θα πρέπει το 

σχολείο να παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία στους δασκάλους, 

ώστε να καθίσταται δυνατή η διδασκαλία. Επίσης, αναγκαίες 

θεωρούνται οι κατάλληλες υποδομές, κτιριακές, μορφωτικές, 

εξειδίκευσης για την επίτευξη των ενισχυτικών αυτών 

διδασκαλιών στα τμήματα ένταξης (Gamer, 1993).
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1. ΤΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ 

ΠΑΡΟΤΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.1. Εισαγωγή

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι μαθησιακές δυσκολίες έχουν 

απασχολήσει κατά καιρούς πληθώρα επιστημόνων και 

μελετητών. Πολλοί είναι αυτοί που ερευνούν το θέμα των 

μαθησιακών προβλημάτων που παρουσιάζονται στα παιδιά, 

από τη νηπιακή ηλικία ακόμη έως και την ενήλικη ζωή.

1.2. Σκοπός της έρευναα

Η παρούσα εργασία είχε σαν πρωταρχικό στόχο της να 

διερευνήσει την αυτοεκτίμηση και την αυτοαντίληψη μεταξύ 

των παιδιών της γενικής τάξης και του τμήματος ένταξης. 

Αυτό σημαίνει πως ο βασικότερος σκοπός είναι να συγκρίνουμε 

την αυτοεκτίμηση, την αυτοαντίληψη και την

αυτοαποτελεσματικότητα των παιδιών με μαθησιακές 

δυσκολίες και των παιδιών χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες.

Η έρευνα αυτή έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του 

τετραμήνου Δεκεμβρίου 2005 - Μαρτίου 2006.
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1.3. Επιλογή μεθοδολογικής προσέγγισης

Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν θα πραγματοποιηθεί πρόγραμμα 

παρέμβασης, καθώς επίσης και τον μεγάλο αριθμό των 

παιδιών που θα χρειαστεί να συμμετάσχουν στην έρευνα αυτή 

θεωρήθηκε πως η καταλληλότερη μέθοδος προσέγγισης είναι 

αυτή της συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων.

ΙΑ. Ερωτήματα κι Υποθέσει

Τα ερωτήματα που μας απασχόλησαν για την επίτευξη της
ι

παρούσης έρευνας ήταν στο σύνολό τους πέντε (5).

I. Υπάρχει διαφορά στην αυτοεκτίμηση ανάμεσα στα παιδιά της 

ομάδας ελέγχου (γενική τάξη) και σε αυτά της πειραματικής 

ομάδας (τμήμα ένταξης);

II. Προκύπτει διαφορά στην αυτοαντίληψη των παιδιών ως προς 

τις μαθηματικές τους ικανότητες μεταξύ ομάδας ελέγχου και 

πειραματικής ομάδας;

III. Προκύπτει διαφορά στην αυτοαντίληψη των παιδιών ως προς 

τις γλωσσικές τους ικανότητες μεταξύ ομάδας ελέγχου και 

πειραματικής ομάδας;

IV. Υπάρχει διαφορά στην αυτοεκτίμηση των παιδιών της 

πειραματικής ομάδας σε σχέση με την διάρκεια παραμονής 

τους στο τμήμα ένταξης; Επηρεάζονται, δηλαδή, από αυτή;

90



Το μεθοδολογικό μέρος - Δείγμα - Διαδικασία - Αποτελέσματα - Συζήτηση

V. Απορρέει διαφορά στην αυτοεκτίμηση των παιδιών της 

πειραματικής ομάδας ως προς το φύλο τους;

Με βάση τα παραπάνω ερωτήματα και την διεθνή 

βιβλιογραφία υποθέσαμε τα παρακάτω:

Θα προκόψει διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων, όσον αφορά 

την αυτοεκτίμησή τους.

® Θα προκόψει διαφορά στην αυτοαντίληψη μεταξύ των δύο 

ομάδων, όσον αφορά τις ικανότητές τους και στα δύο 

μαθήματα, τη Γλώσσα και τα Μαθηματικά.

® Δεν θα υπάρξει διαφορά σε σχέση με την διάρκεια 

παραμονής των μαθητών στο τμήμα ένταξης ή την σημασία 

του φύλου τους και της αυτοεκτίμησης.

1.5. Δείγμα της Έρευνας

Η επιλογή του δείγματος για την διεξαγωγή της παρούσης 

έρευνας πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο της τυχαίας 

δειγματοληψίας. Επιλέγοντας αυτόν τον αμερόληπτο τρόπο 

συγκρότησης των δύο ομάδων, της πειραματικής (τμήμα 

ένταξης) και της ομάδας ελέγχου (γενική τάξη), διασφαλίζουμε 

ότι οι ομάδες είναι αντίστοιχες ως προς το σύνολό τους, καθώς 

επίσης κι ως προς τα χαρακτηριστικά τους.
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Η επιλογή των Δημοτικών Σχολείων, στα οποία θα λάμβανε 

χώρα η έρευνα, έγινε σύμφωνα με τον κατάλογο της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τα σχολεία που διαθέτουν 

τμήμα ένταξης.

Όπως προκύπτει, επιλέχθηκαν τέσσερα (4) διαφορετικά 

σχολεία στο Νομό Μαγνησίας, κι ένα (1) στο Νομό Λαρίσης. 

Έτσι, επισκεφθήκαμε το 19ο Δημοτικό Λάρισας, το 2ο Δημοτικό 

Σχολείο Βόλου, το 11ο Δημοτικό του Βόλου, όπως και το 16ο 

Δημοτικό Σχολείο, καθώς επίσης και το 2ο Δημοτικό Σχολείο 

της Αγριάς.
¥

Στην έρευνά μας συμμετείχαν 238 παιδιά, αγόρια και 

κορίτσια. Στο σύνολό τους, τα αγόρια ήταν 126 και τα κορίτσια 

112. Τα παιδιά της ομάδας ελέγχου αποτέλεσαν συνολικά 183 

μαθητές, και τα παιδιά της πειραματικής ομάδας 55. Επίσης, να 

σημειωθεί πως τα παιδιά αυτά είναι μαθητές της Γ' Δημοτικού, 

της Δ' και της Ε' Δημοτικού. Στους παρακάτω πίνακες, 

διακρίνονται χαρακτηριστικά τα δημογραφικά στοιχεία της 

έρευνάς μας ως προς τον αριθμό και την τάξη 

παρακολούθησης των παιδιών.
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(1)

Η·ίΖΜίϊίΛΜ

ΑΓΟΡΙΑ 34 31 33 98

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 30 31 24 85

ΣΤΝΟΑΟ 64 62 57 183

Πίνακας 1 Συγκεντοωτικός; πίνακας με το σύνολο των

μαθητών της ομάδας ελέγχου, σύμφωνα με την τάξη και το 

φύλο τους.

(2)

V '

ΑΓΟΡΙΑ 9 9 10 28

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8 11 8 27

ΣΤΝΟΑΟ 17 20 18 55

Πίνακας 2 Συγκεντρωτικός πίνακας με το σύνολο των 

μαθητών της πειραματικής ομάδας, σύμφωνα με την τάξη και 

το φύλο τους.

Θεωρείται αναγκαίο να αναφερθεί πως τα παιδιά που 

παρακολουθούν το τμήμα ένταξης του 19ου Δημοτικού 

Σχολείου Λάρισας είναι επίσημα διαγνωσμένα από το Κέντρο
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Διάγνωσης, Αξιολόγησης κι Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.)1. Όπου δεν 

υπήρχε επίσημη διάγνωση από τα ΚΑ.Α.Υ. η επιλογή των 

μαθητών γινότανε με υποκειμενικές, αξιολογικές διαδικασίες 

των δασκάλων των τμημάτων ένταξης.

1.6. Μεθοδολογικά Εργαλεία

Τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν για την 

πραγματοποίηση της έρευνα αυτής είναι στο σύνολο τρία (3), 

στα οποία συγκαταλέγονται και τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά του κάθε παιδιού (Παράρτημα).

Στα Δημογραφικά Χαρακτηριστικά τα παιδιά καλούνται να 

γράψουν το όνομά τους, την ηλικία τους, το φύλο τους, την 

τάξη και το σχολείο στο οποίο φοιτούν, την ονομασία της 

πόλης ή του χωριού όπου διαμένουν, καθώς και το μορφωτικό 

επίπεδο των γονέων τους.

I. Για την μέτρηση της αυτοεκτίμησης των παιδιών 

χρησιμοποιήθηκε το Διαπολιτισμικό Ερωτηματολόγιο 

Αυτοεκτίμησης (Culture-Free Self-Esteem for Children) του 

James Battle (1981).

1 To Κ.Δ.Α.Υ. είναι αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και υπάγεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης κάθε Νομαρχίαο. Σκοπός του Κ.Δ.Α.Υ. είναι η προσφορά υπηρεσιών διάγνωσης, 
αξιολόγησης και υποστήριξής των μαθητών και, κυρίως, εκείνων που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες, καθώς και υποστήριξής, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών, των γονέων 
και της κοινωνίας f ..................... -- —-.............—)
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Το ερωτηματολόγιο αυτοεκτίμησης του Battle για παιδιά, 

έχει σταθμιστεί για αγόρια και κορίτσια της Τ' Δημοτικού έως 

και της Τ' Γυμνασίου. Αποτελείται από τον τύπο Β, ο οποίος 

αποτελείται από τριάντα (30) δηλώσεις, οι οποίες διακρίνονται 

σε πέντε (5) υποκλίμακες:

I. την γενική υποκλίμακα,

II. την κοινωνική (σχετιζόμενη με τους συνομηλίκους),

III. την ακαδημαϊκή (σχετικά με το σχολείο),

IV. τη γονεϊκή (συνδέεται με την οικογένεια) και

V. την κλίμακα ψεύδους (δηλώσεις που δείχνουν αμυντικότητα).

Οι δηλώσεις ψεύδους αποτελούν πέντε (5) ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου. Χαρακτηριστικό αυτών των δηλώσεων είναι 

ότι το περιεχόμενό τους είναι ή υπερβολικά θετικό ή 

υπερβολικά αρνητικό (της μιορφής ποτέ-πάντα), ώστε οι θετικές 

απαντήσεις σε αυτές να θεωρούνται ενδείξεις αμυντικότητας 

του ερωτούμενου, κι άρα προβολή «ψευδούς εικόνας». Οι 

υπόλοιπες εικοσιπέντε (25) δηλώσεις μετρούν την 

αυτοεκτίμηση των παιδιών στις προαναφερθείσες υποκλίμακες. 

Ol δηλώσεις αυτές αναφέρονται στη συναισθηματική επένδυση, 

την αποδοχή και την υποκειμενική αξιολόγηση της αξίας του 

παιδιού, καθώς και τις σχέσεις του με τους άλλους. Επιπλέον, 

αυτές οι ερωτήσεις διαιρούνται σε δύο ομάδες, εκείνη που 

δείχνει υψηλή αυτοεκτίμηση κι εκείνη που δείχνει χαμηλή. Έτσι, 

η απάντηση που αναφέρεται στην υψηλή ομάδα βαθμολογείται
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με 1, και αυτή που δείχνει χαμηλή αυτοεκτίμηση με 0, σύμφωνα 

με το κριτήριο βαθμολόγησης του Battle.

Το ερωτηματολόγιο αυτό θα μπορούσε κανείς να το 

βαθμολογήσει χωριστά για κάθε υποκλίμακα. Η κατάταξη των 

αποτελεσμάτων ως προς το επίπεδο αυτοεκτίμησης κατά τον 

Battle είναι η εξής:

^ 23 κι άνω

20 - 22 βαθμούς 

-<( 14 - 19 βαθμούς

11 -13 βαθμούς 

ύ- 10 και κάτω

πολύ υψηλή αυτοεκτίμηση -η 

υψηλή αυτοεκτίμηση 

μέση αυτοεκτίμηση 

χαμηλή αυτοεκτίμηση 

πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση ^

V

II. Επιπροσθέτως, τα παιδιά κλήθηκαν να απαντήσουν δύο 

ερωτηματολόγια, τα οποία αξιολογούν την αυτοαντίληψή 

τους, την αυτοαντίληψη που έχουν για την αντίληψη των 

άλλων, την αυτοεκτίμηση και την αυτοαποτελεσματικότητα 

ως προς τις μαθηματικές και τις γλωσσικές τους ικανότητες. 

Τα ερωτηματολόγια αυτά είναι δομημένα με μορφή κλίμακας 

τύπου Likert. Αυτό σημαίνει πως τα παιδιά έπρεπε να δώσουν 

απαντήσεις σύμφωνα με τη διαβάθμιση του ερωτηματολογίου. 

Το καθένα περιείχε προτάσεις για τις οποίες το κάθε παιδί 

έπρεπε να κυκλώσει έναν απ' τους αριθμούς 1-5, ανάλογα 

με το πόσο ισχύει αυτή η πρόταση για τον εαυτό του (1= Δεν

96



Το μεθοδολογικό μέρος - Δείγμα - Διαδικασία - Αποτελέσματα - Συζήτηση

ισχύει καθόλου, 2= Ισχύει λίγο, 3= Ισχύει αρκετά, 4=Ισχύει 

πολύ, 5 Ισχύει απόλυτα).

Σ' αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί το γεγονός πως τα 

ερωτηματολόγια αυτά μάς τα προσέφερε η κα. Δερμιτζάκη 

Ειρήνη, Καθηγήτρα του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής 

Αγωγής.

Τέλος, η ανάλυση κι επεξεργασία των δεδομένων 

πραγματοποιήθηκε με την χρήση του στατιστικού 

προγράμματος SPSS.

1.7. Προβληματισμοί κι η επίλυσή τους

Σ' αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφερθώ στους 

προβληματισμούς και τα εμπόδια που ίσως να παρουσιάζονταν 

κατά την διεξαγωγή της έρευνας αυτής. Έτσι, πριν αναφερθώ 

στην διαδικασία της συλλογής δεδομένων και γνωστοποιήσω 

τα αποτελέσματα, θεωρώ συνετό να αναφέρω τους 

προβληματισμούς αυτούς.

Αρχικά, με απασχόλησε το γεγονός της αποδοχής μου από 

τα σχολεία. Τα παιδιά με τα οποία έπρεπε να δουλέψω δεν 

εντάσσονται στο γενικό πρόγραμμα ενός σχολείου 

αποκλειστικά, αλλά και σε ένα πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής. 

Γνωστό είναι φυσικά, πως πολλοί δάσκαλοι, καθώς και γονείς 

αντιδρούν στην παρέμβαση που πρέπει να υπάρξει για την
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οποιαδήποτε έρευνα. Παρόλα αυτά, έπειτα από συζήτηση με 

την υπεύθυνη καθηγήτρια μου χορηγήθηκε μία βεβαίωση 

εκπόνησης της εργασίας αυτής, κι έτσι δεν παρουσιάστηκαν 

σοβαρά προβλήματα σε συνεργασία με τα σχολεία.

Ένας ακόμη προβληματισμός ήταν η ευκολία ή η δυσκολία 

των ερωτηματολογίων. Οι δηλώσεις τις οποίες έπρεπε να 

απαντήσουν τα παιδιά ήταν ποικίλες σε αριθμό, χωρίς αυτό να 

σημαίνει πως είναι δύσκολες ή μη κατανοητές. Έτσι, λοιπόν, 

θεώρησα πως μπορεί να κουραστούν και να μην απαντήσουν 

ειλικρινά σε όλες, ώστε να τελειώσουν γρήγορα. Παρόλα αυτά, 

οι φόβοι μου διαψεύσθηκαν από τα ίδια τα παιδιά, τα οποία 

ενθουσιάζονταν με την ιδέα της συμπλήρωσης των 

ερωτηματολογίων, ώστε να με βοηθήσουν στην εργασία μου.

1.8. Διαδικασία ΣυλΛογήα Δεδομένων

Αρχικά, επικοινώνησα τηλεφωνικά με τα σχολεία, τα οποία 

ενδιαφερόμουν να επισκεφθώ, ώστε να ενημερώσω τους 

διευθυντές και τους δασκάλους για το ποια είμαι και τι είναι 

αυτό που θέλω να κάνω. Έτσι, λοιπόν, ορίζαμε τις ημερομηνίες 

επίσκεψής μου και τις ώρες, τις οποίες ήταν διατεθειμένοι ol 

δάσκαλοι να μου παραχωρήσουν για την συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων από τα παιδιά, διότι η έρευνα διεξήχθηκε σε 

κανονικές ώρες σχολείου.
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Σε κάθε σχολείο, το οποίο επισκεπτόμουν, η έρευνα 

ξεκινούσε μιε τα παιδιά που φοιτούσαν στο τμήμα ένταξης. 

Θεωρήθηκε συνετό να συμπληρώσουμε τα ερωτηματολόγια με 

το κάθε παιδί ξεχωριστά. Έτσι, δεν θα υπήρχε περίπτωση να 

επηρεαστεί το εκάστοτε παιδί από τις απαντήσεις των 

υπόλοιπων. Επιπλέον, τα ερωτηματολόγια κρίθηκε απαραίτητο 

να διαβάζονται από εμένα στα παιδιά και τα ίδια να μου 

εκφράζουν την άποψή τους, καθώς εγώ θα συμπληρώνω.

Έπειτα, εξηγούσα στα παιδιά πως τα ερωτηματολόγια που 

θα συμπληρώσουμε δεν είναι κάποιο διαγώνισμα και πως δενi
υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. Απλά με την 

συμπλήρωση αυτών θα με βοηθούσαν σε μια δική μου εργασία 

και πως δεν έπρεπε να αγχωθούν γι' αυτό καθόλου.

Πρώτα, συμπληρώναμε το έγγραφο μιε τα Δημογραφικά 

Χαρακτηριστικά. Οι ερωτήσεις 1-7 (Παράρτημα), 

συμπληρώνονταν εκείνη την ώρα με τα παιδιά. Οι υπόλοιπες 

ερωτήσεις (8 - 10), συμπληρώνονταν στη συνέχεια, σε 

συνεργασία με την δασκάλα των παιδιών. Σειρά είχε το 

ερωτηματολόγιο της αυτοεκτίμησης. Εδώ, διάβαζα την δήλωση 

και το κάθε παιδί απαντούσε ΝΑΙ ή ΌΧΙ, αναλόγως με τα 

πιστεύω του - αν συμφωνούσε, δηλαδή, με αυτήν ή όχι -. 

Αργότερα, εξηγούσα στα παιδιά πως τα επόμενα δύο 

ερωτηματολόγια αποτελούνται από τις ίδιες ερωτήσεις, αλλά 

πως το πρώτο αναφέρεται στα Μαθηματικά και το δεύτερο στη
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Γλώσσα. Επίσης, αναφερόμουν στο γεγονός πως η 

συμπλήρωση εδώ είναι διαφορετική. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε να 

μου απαντούν με ΝΑΙ ή ΌΧΙ, αλλά θα έπρεπε να σκεφτούν 

πόσο ισχύει για τα ίδια η πρόταση που τους διάβασα - λίγο, 

πολύ, καθόλου, αρκετά, απόλυτα - και να μου δώσουν τον 

αντίστοιχο αριθμό αυτής.

Σε γενικές γραμμές, η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων 

δεν δυσκόλεψε καθόλου τα παιδιά. Πολλές φορές, μάλιστα, 

κατανοούσαν τον τρόπο ολοκλήρωσής του, χωρίς να χρειαστεί 

να εξηγηθεί σχεδόν καθόλου. Παρόλα αυτά, το μόνο πρόβλημα 

που αντιμετωπίσαμε ήταν μια άγνωστη λέξη προς τα παιδιά, 

το ρήμα «επαινώ», η οποία κι εξηγήθηκε, δίνοντας και κάποιο 

παράδειγμα ταυτόχρονα.

Στην γενική τάξη, η διαδικασία δεν ήταν η ίδια. Τα παιδιά 

ήταν πολλά κι έτσι μοιράζονταν τα ερωτηματολόγια σε όλα, 

ώστε να τα συμπληρώσουμε όλοι μαζί. Ο δάσκαλος της τάξης 

πολλές φορές έμενε μαζί μας και βοηθούσε, κυρίως, στο να 

επικρατεί ησυχία στην τάξη. Αφού, λοιπόν, τελειώναμε με τα 

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά έδινα τις παρακάτω οδηγίες στα 

παιδιά, για την συμπλήρωση του πρώτου ερωτηματολογίου: 

«Δεν είναι διαγώνισμα, είναι μια δική μου εργασία και ζητώ τη 

βοήθειά σας. Γι' αυτό μην αγχωθείτε και προσπαθήστε να 

απαντήσετε ειλικρινά. Θα σας βοηθήσω εγώ σε οτιδήποτε 

χρειαστείτε. Απλά σηκώστε το χέρι και ρωτήστε. Τέλος, αν
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χρειαστεί να αλλάξετε την απάντησή σας, φροντίστε να σβηστεί 

καλά, ώστε να διακρίνεται εύκολα η τελική».

Πρέπει εδώ να αναφερθεί πως τα παιδιά δεν συναντούσαν 

δυσκολίες, ούτε στον τρόπο συμπλήρωσης των

ερωτηματολογίων ούτε ως προς το περιεχόμενό τους.

Όλοι μαζί προχωρούσαμε στα επόμενα δύο ερωτηματολόγια, 

όπου έδινα στα παιδιά τις παρακάτω οδηγίες: «Το 

ερωτηματολόγιο αυτό εξετάζει τη γνώμη που έχετε για τις 

ικανότητες και τις επιδόσεις σας στο μάθημα των Μαθηματικών, 

κι έπειτα στο μάθημα της Γλώσσας. Διαβάστε προσεχτικά τις 

παρακάτω προτάσεις και βάλτε σε κύκλο έναν (1) μόνο αριθμό, 

ανάλογα με το πόσο ισχύει για εσάς η κάθε πρόταση’, από το 1 

που σημαίνει "Δεν ισχύει καθόλου (για μένα)", έως το 5 που 

σημαίνει "Ισχύει απόλυτα (για μένα)". Δεν υπάρχουν σωστές ή 

λάθος απαντήσεις. Απαντήστε ειλικρινά. Αν χρειαστεί να 

αλλάξετε την απάντησή σας, φροντίστε να σβήσετε πολύ καλά, 

ώστε να διακρίνεται η τελική σας απάντηση.
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2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

2.1. Αποτελέσματα κι ανάλυση αυτών

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η ανάλυση κι επεξεργασία των 

δεδομένων πραγματοποιήθηκε στο στατιστικό πρόγραμμα 

SPSS.

Η αξιολόγηση των δεδομένων οργανώθηκε σε πέντε (5) 

στάδια. Αρχικά, συγκρίναμε την αυτοεκτίμηση που

παρουσιάζουν τα παιδιά στο τμήμα ένταξης με αυτή των 

παιδιών στη γενική τάξη. Τα παιδιά αντιστοίχους είναι 55 και 

183, αγόρια και κορίτσια.

Στη συνέχεια, συγκρίναμε την αυτοαντίληψη που 

παρουσιάζουν τα παιδιά για τις ικανότητές τους στο μάθημα 

της Γλώσσας, τόσο του τμήματος ένταξης όσο και της γενικής 

τάξης.

Το τρίτο στάδιο της ανάλυσης αφορούσε τη σύγκριση της 

αυτοαντίληψης που παρουσιάζουν τα παιδιά ως προς το τμήμα 

ένταξης και τη γενική τάξη για τις επιδόσεις τους στα 

Μαθηματικά αυτή τη φορά.

Επιπλέον, έγινε συσχέτιση της αυτοεκτίμησης των παιδιών 

των τμημάτων ένταξης, όσον αφορά τις ώρες παρακολούθησής 

τους σε αυτό. Αν, δηλαδή, διαφοροποιείται η αυτοαντίληψή 

τους σε σχέση με τις ώρες παραμονής τους στο τμήμα.
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Τέλος, έγινε συσχέτιση της αυτοεκτίμησης των παιδιών των 

τμημάτων ένταξης ως προς το φύλο τους. Αν, δηλαδή, 

διακρίνονται διαφορές στα κορίτσια και στα αγόρια.

2.1.1. Η αυτοεκτίμηση των παιδιών

(3)

Μ.Ο. Τ.Α. df wemm
Τμήμα

Ένταξης
10,43 2,93 236

Γενική
Τάξη

20,56 2,39 236 26,04 0,000

TtivaKac 3 Σύγκριση αυτοεκτίμησης των παιδιών των 

τμημάτων ένταξης με της γενικής τάξης.

Συγκρίναμε, λοιπόν, την αυτοεκτίμηση των παιδιών των 

τμημάτων ένταξης με αυτή των παιδιών της γενικής τάξης. Ο 

έλεγχος των μέσων όρων με το t-κριτήριο για ανεξάρτητα 

δείγματα έδειξε ότι τα επίπεδα αυτοεκτίμησης της 

πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου

διαφοροποιούνται σημαντικά. Ειδικότερα, οι μαθητές των 

τμημάτων ένταξης έχουν σημαντικά χαμηλότερη

αυτοεκτίμηση (Μ= 10,43) από τους μαθητές που φοιτούν στις 

γενικές τάξεις (Μ= 20,56) με t236= 26,04, p= 0,000. Βρέθηκε, 

δηλαδή, πως τα παιδιά επηρεάζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό
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από την τοποθέτησή τους στο τμήμα ένταξης και κατά 

συνέπεια, η αυτοεκτίμησή τους είναι πολύ χαμηλότερη, σχεδόν 

στα μισά επίπεδα, σε σχέση με αυτή των παιδιών της γενικής 

τάξης.

2.1.2.. Η αυτοαντίληψη των παιδιών των τμημάτων ένταίηε και 

τηε νενικήα τάξηε ωα προα tic επιδόσεις zovc στη Γλώσσα

(4)

Μ.Ο. Τ.Α. df γ
Τμήμα

Ένταξης
66,07 19,77 236 .....

Γενική
Τάξη

103,80 7,67 236 19,62 0,000

Πίνακας 4 Σύγκριση της αυτοαντίληψης των παιδιών της 

πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου, ως προς τις 

ικανότητές τους στη Γλώσσα.

Αναλύσαμε, λοιπόν, την αυτοαντίληψη των παιδιών της 

πειραματικής ομάδας (τμήμα ένταξης) με αυτή των παιδιών 

της ομάδας ελέγχου (γενικής τάξης). Ο έλεγχος των μέσων 

όρων με το t-κριτήριο για ανεξάρτητα δείγματα έδειξε ότι τα 

επίπεδα αυτοαντίληψης διαφοροποιούνται σημαντικά της 

πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου. Ειδικότερα, οι 

μαθητές των τμημάτων ένταξης έχουν σημαντικά χαμηλότερη
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αυτοαντίληψη (Μ= 66,07) από τους μαθητές που φοιτούν στις 

γενικές τάξεις (Μ= 103,80) με t236= (19,62), ρ= 0,000.

Διαπιστώθηκε, δηλαδή, πως τα παιδιά επηρεάζονται σε πολύ 

μεγάλο βαθμό από την τοποθέτησή τους στο τμήμα ένταξης. 

Γνωρίζουν πως επισκέπτονται το τμήμα αυτό, επειδή έχουν 

κάποιες δυσκολίες σε ορισμένα μαθήματα, όπως η Γλώσσα. 

Έτσι, η αυτοαντίληψή τους είναι πολύ χαμηλότερη σε σχέση με 

αυτή των παιδιών της γενικής τάξης.

2.1.3. Η αυτοαντίληψη των παιδιών των τμημάτων ένταξης καί 

της γενικής τάξης ως npoc zic ικανότητες τους στα Μαθηματικά

(5)

Μ.Ο.
Τμήμα

Ένταξης
64,41 21,96 236

Γενική
Τάξη

101,84 9,00 236 18,50 0,000

Πίνακας 5 Σύγκριση της αυτοαντίληψης των παιδιών της 

πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου, ως προς τις 

επιδόσεις τους στο μάθημα των Μαθηματικών.

Επεξεργασθήκαμε εδώ την αυτοαντίληψη των παιδιών της 

πειραματικής ομάδας με αυτή των παιδιών της ομάδας ελέγχου 

(γενικής τάξης). Ο έλεγχος των μέσων όρων με το t-κριτήριο
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για ανεξάρτητα δείγματα έδειξε ότι τα επίπεδα αυτοαντίληψης 

διαφοροποιούνται σημαντικά της πειραματικής ομάδας και της 

ομάδας ελέγχου (τμήμα ένταξης). Ειδικότερα, οι μαθητές των 

τμημάτων ένταξης έχουν σημαντικά χαμηλότερη 

αυτοαντίληψη (Μ= 64,41) από τους μαθητές που φοιτούν στις 

γενικές τάξεις (Μ= 101,84) με Ϊ736= (18,50), ρ= 0,000.

Εξακριβώθηκε, δηλαδή, πως τα παιδιά επηρεάζονται σε πολύ 

μεγάλο βαθμό από την τοποθέτησή τους στο τμήμα ένταξης. 

Γνωρίζουν πως επισκέπτονται το τμήμα αυτό, επειδή υστερούν 

σε ορισμένα μαθήματα σε σχέση με τους συμμαθητές τους, 

όπως στα Μαθηματικά. Έτσι, η αυτοαντίληψή τους είναι πολύ 

χαμηλότερη σε σχέση με αυτή των παιδιών της γενικής τάξης.

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί πως κατά την ανάλυση της 

αυτοεκτίμησης σε σύγκριση με τις ώρες παραμονής των 

παιδιών στο τμήμα ένταξης βρέθηκε πως δεν 

διαφοροποιούνται τα παιδιά ως προς την αυτοεκτίμησή τους. 

Επιπροσθέτως, τα ίδια αποτελέσματα είχαμε και κατά την 

ανάλυση της αυτοεκτίμησης σε σύγκριση με το φύλο των 

παιδιών. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως τα παιδιά δεν 

δίαφοροποιούνταιως προς το φύλο τους.
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3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ

3.1. Συμπεράσματα

Ο πρωταρχικός σκοπός της παρούσης έρευνας ήταν να 

διερευνήσεί την σχέση της αυτοεκτίμησης και της 

αυτοαποτελεσματικότητας μεταξύ των παιδιών της γενικής 

τάξης και του τμήματος ένταξης. Αυτό σημαίνει πως ο 

βασικότερος στόχος είναι να συγκρίνουμε την αυτοεκτίμηση, 

την αυτοαντίληψη και την αυτοαποτελεσματικότητα των
Ύ

παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και των παιδιών χωρίς 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Από την ανάλυση του ερευνητικού υλικού και δεδομένων 

προέκυψαν πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Αρχικά, 

μελετώντας την αυτοεκτίμηση των παιδιών των τμημάτων 

ένταξης και της γενικής τάξης διαπιστώσαμε πως η 

αυτοεκτίμηση των πρώτων είναι πολύ χαμηλότερη από αυτή 

των δεύτερων. Αυτό σημαίνει πως τα παιδιά επηρεάζονται σε 

πολύ μεγάλο βαθμό από την τοποθέτησή τους στο τμήμα 

ένταξης. Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξε και προηγούμενη 

έρευνα (Συγκολλίτου & Λουράκη, 2005), στην οποία 

διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά που φοιτούν σε τμήματα ένταξης 

παρουσιάζουν στατιστικούς σημαντικά χαμηλότερη γονεϊκή, 

κοινωνική και σχολική αυτοεκτίμηση από τα παιδιά που
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φοιτούν αποκλειστικά σε γενικές τάξεις (Συγκολλίτου & 

Λουράκη, 2005).

Επιπλέον, δεν βρέθηκε συσχέτιση ανάμεσα στην

αυτοεκτίμιηση και τη διάρκεια φοίτησής τους στο τμήμα 

ένταξης. Δηλαδή, δεν έχει κάποια σχέση ο χρόνος που περνούν 

στο τμήμα ένταξης. Παράλληλα, με το συμπέρασμα αυτό 

συμφωνεί και η Yauman, η οποία απέδειξε πως τα παιδιά με 

μαθησιακές δυσκολίες έχουν χαμηλότερη αυτοεκτίμηση σε 

σύγκριση με αυτή των συμμαθητών τους στη γενική τάξη, 

όπως επίσης και πως τα ίδια επηρεάζονται από την τάξη που 

έχουν τοποθετηθεί κι όχι από τις ώρες παραμονής τους σε αυτό 

(Yauman, 1980).

Επιπλέον, η έρευνά μας έδειξε πως οι μαθησιακές δυσκολίες 

συνοδεύονται με χαμηλότερη αυτοαντίληψη, όσον αφορά τα 

μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών. Αυτό σημαίνει 

πως η σχολική επίδοση των παιδιών στα μαθήματα του γενικού 

προγράμματος επηρεάζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την 

τοποθέτηση των παιδιών αυτών στο τμήμα ένταξης. Και για τα 

δύο αυτά μαθήματα, οι μέσοι όροι δεν αποκλίνουν πολύ μεταξύ 

τους. Αποδεικνύεται, λοιπόν, πως η σχολική επίδοση των 

παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα μαθήματα αυτά 

είναι χαμηλότερη, και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό, σε σχέση με 

τα παιδιά της γενικής τάξης. Οι Tabassam και Grainger 

διαπίστωσαν ότι τα παιδιά με μαθησιακά προβλήματα έχουν
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διαφοροποιείται με βάση το χρονικό διάστημα κατά το οποίο 

παρακολουθούν τις τάξεις αυτές.

Σ' αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί το γεγονός πως τα 

ευρήματά μας βρίσκουν σύμφωνες διεθνείς έρευνες. Ωστόσο, 

σε μερικά σημεία, όπως στις υποκλίμακες παρατηρούνται 

διαφορές.

3.2. Συζήτηση

Σύμφωνα με την έρευνά μας έγινε αντιληπτό ότι η 

αυτοεκτίμηση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

είναι χαμηλότερη από αυτή των παιδιών της γενικής τάξης.

Έρευνες που πραγματοποίησε ο Chapman (1988a), δείχνουν 

ότι οι μαθησιακές δυσκολίες συνοδεύονται εκτός από χαμηλή 

σχολική αυτοεκτίμηση κι από χαμηλές προσδοκίες για 

μελλοντική επιτυχία στο σχολείο, αλλά κι ενδείξεις μαθημένης 

αβοηθησίας (Συγκολλίτου & Λουράκη, 2005). Τα παιδιά αυτά, 

λόγω του ότι δεν έχουν εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους kl 

αισθάνονται ότι οι πράξεις τους δεν μπορούν να επιφέρουν 

αλλαγές είναι αναμενόμενο να μην παρουσιάζουν επιμονή στο 

έργο και να μην χρησιμοποιούν αποτελεσματικές 

μεταγνωστικές στρατηγικές, πράγμα που έχει ως συνέπεια τη 

διαιώνιση των αποτυχιών στο σχολείο (Συγκολλίτου & 

Λουράκη, 2005).
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Πράγματι, ο Perlmutter (1986), διαπίστωσε ότι παιδιά με 

μαθησιακές δυσκολίες δεν περιορίζονται αποκλειστικά στην 

επίδοση τους στο σχολείο, αλλά επεκτείνονται και στις σχέσεις 

τους με τους συνομηλίκους τους. Συγκεκριμένα, βρέθηκε πως 

τα παιδιά αυτά είναι λιγότερο δημοφιλή (Συγκολλίτου & 

Λουράκη, 2005).

Η Harter (1983), βρήκε πως τα παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες λαμβάνουν συνήθως από τους δασκάλους τους ένα 

μήνυμα διάκρισης μεταξύ των γνωστικών επιδόσεων τους και 

γενικότερων ικανοτήτων τους (Συγκολλίτου & Λουράκη, 2005).

Ο ρόλος, λοιπόν, του εκπαιδευτικού είναι σημαντικός όχι 

μόνο κατά την έξοδο του παιδιού από τη γενική τάξη, αλλά και 

κατά την παραμονή του εκεί. Ο ίδιος δημιουργεί το κλίμα μέσα 

στην τάξη, οργανώνει τη διδασκαλία, διαμορφώνει τις 

συνειδήσεις. Οι προκαταλήψεις που δυσκολεύουν την 

ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

στην καθημερινότητα λειτουργούν και μεταφέρονται στη 

σχολική τάξη, τόσο από τα παιδιά όσο κι από. τον ίδιο τον 

δάσκαλο (Παντελιάδου).

Ένα άλλο πεδίο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είναι η επίδραση 

του κοινωνικο-πολιτισμικού πλαισίου στην αυτοεκτίμηση. Είναι 

πολύ πιθανόν οι προσδοκίες των γονέων σχετικά με την 

επίδοση στο σχολείο, αλλά και η σημασία που αποδίδει η 

κοινωνία στη σχολική επιτυχία να είναι παράγοντες
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αποφασιστικής σημασίας όσον αφορά τη διαμόρφωση της 

αυτοεκτίμησης, τόσο της σχολικής όσο και της γενικής. Η 

ελληνική κοινωνία αποδίδει μεγάλη σημασία στην επιτυχία 

του παιδιού στο σχολείο κι οι γονείς καταλήγουν να είναι 

υπερβολικά πιεστικοί.

Παράλληλα, ενώ εμείς δεν διαπιστώσαμε στατιστική 

σημαντικότητα όσον αφορά την ηλικία των παιδιών και την 

αυτοεκτίμησή τους, σε προηγούμενες έρευνες διαπιστώθηκε ότι 

τα παιδιά των τάξεων ένταξης που παρακολουθούν κυρίως την

Δ' και Ε' τάξη διαφέρουν στατιστικώς ως προς τη σχολική
*

αυτοεκτίμηση απ' ότι οι συνομήλικοί τους, που φοιτούν στις 

γενικές τάξεις (Συγκολλίτου & Λουράκη, 2005).

Ενώ, λοιπόν, τα παραπάνω αποτελέσματα μας δικαιώνουν 

πρέπει να αναφερθούν και οι λόγοι για τους οποίους συμβαίνει 

αυτό. Η αυτοεκτίμηση κι η αυτοαντίληψη των παιδιών με 

μαθησιακές δυετκολίες είναι χαμηλότερη από αυτή των παιδιών 

της γενικής τάξης, δώτι η ελληνική κοινωνία έχει δώσει μεγάλη 

βαρύτητα στη σχολική επιτυχία. Κατά συνέπεια, ol γονείς 

πιέζουν τα παιδιά να είναι άριστοι μαθητές στο σχολείο, κι 

όταν αυτό δε συμβαίνει τα ίδια τιμωρούνται. Ακόμη ένας 

παράγοντας για την χαμηλή αυτοεκτίμησή τους είναι ο 

στιγματισμός. Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στη χώρα 

μας παρακολουθούν μια ενισχυτική διδασκαλία σε μια άλλη 

αίθουσα, χωριστά από τους συμμαθητές τους και διδάσκονται
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από έναν ειδικό δάσκαλο. Συνεπώς τα υπόλοιπα παιδιά πολλές 

φορές τα κοροϊδεύουν και τα χλευάζουν. Ταυτόχρονα επιδρά το 

γεγονός ότι τα ίδια τα παιδιά αναγνωρίζουν το γεγονός πως 

για να κατανοήσουν ό,τι και οι υπόλοιποι συμμαθητές τους, 

χρειάζονται ειδική βοήθεια, επανάληψη και περαιτέρω 

εξήγηση.

Τέλος, θα ήταν συνετό να αναφέρουμε πως για να 

επιβεβαιωθούν τα ευρήματα των ερευνών θα πρέπει να 

διερευνηθεί η αυτοεκτίμηση των παιδιών με μαθησιακές 

δυσκολίες που συμμετέχουν σε τάξεις ένταξης, με παιδιά που
V

έχουν μαθησιακά προβλήματα, αλλά παρακολουθούν το 

γενικό πρόγραμμα (Συγκολλίτου & Λουράκη, 2005).
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Επίλογος

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η έρευνα αυτή επιχείρησε, αρχικά, να διερευνήσει την 

αυτοεκτίμηση των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες σε σχέση 

με τους μαθητές της γενικής τάξης. Παράλληλα, μελετήσαμε 

την αυτοαντίληψη των παιδιών ως προς τις επιδόσεις κι 

ικανότητές τους στα μαθήματα της Γλώσσας και των 

Μαθηματικών. Αποδείχτηκε πως η αυτοεκτίμηση κι 

αυτοαντίληψη διαφέρει σε μεγάλο βαθμό των δύο αυτών 

ομάδων.

Επιπροσθέτως, η έρευνα αυτή συμφωνεί με τις έρευνες των 

υπόλοιπων επιστημόνων, οι οποίοι έχουν εκπονήσει εργασίες 

παρόμοιες με της παρούσης.

Τέλος, ελπίζουμε η εργασία αυτή να συμβάλλει στην 

καλύτερη εμπέδωση του προβλήματος «Μαθησιακές 

Δυσκολίες» και να βοηθήσει εκπαιδευτικούς, παιδιά και γονείς.

114



Υποστηρικτική Βιβλιογραφία

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Φ (1990), Πρακτικά Σεμιναρίου Μαθησιακών Δυσκολιών,

Αθήνα: Σύλλογος Απόφοιτων Αμερικανικού Κολλεγίου 

«Ανατόλια».

- Bednar, R. & Peterson, R., (1995), Self-esteem - Paradoxes and 

innovations in clinical theory and practice, Washington: American 

Psychological Association.

® Dawson, R., «Disturbed pupils perceptions of their teachers 

support and strictness». Maladjustment and therapeutic 

education, 2,1, 24-27.

® Dermitzaki, I. & Efklides, An., (2000), «Aspects of self-concept 

and their relationship to language performance and verbal 

reasoning ability», Amencan journal of psychology, 113, 4, 621- 

638.

® Didaskalou, El. & Vlachou, An., «The development of special - 

inclusive education in Greece: Discourses and practices of 

inclusion and exclusion».

^ Garner, P., (1993), «What disruptive students say about the 

school curriculum and the way it is taught», 2, 2,404-415.

- Gavrilidou, M., Mesquita B. Paul & Mason J. E., (1994), Greek 

teachers' perceptions of school psychologists in solving

115



Υποστηρικτική Βιβλιογραφία

classroom problems. Journal of school psychology, 32, 3, 293- 

304.

® Jenkins, R. J. & Heinen, Am., (1989), «Students' preferences for 

service delivery: pull-out, in-class, or integrated models». 

Exceptional Children, 55, 6, 516-523.

® Klassen, R., (2002), «Α question of calibration: A review of the 

self-efficacy beliefs of students with learning disabilities». 

Learning disability quarterly, 25, 88-102.

- Klassen, R., (2002), «Writing in early adolescence: A review of

the role of self-efficacy beliefs». Educational psychology review,
¥

14, 2,173-203.

Φ Klingner, K. J., Vaughn, S., Schumm, S. J., Cohen, P. & Forgan, 

W. J., (1998), «Inclusion or pull-out: which do students prefer?». 

Journal of learning disabilities, 31, 2,148-158.

Φ Padeliadou, S. & Zigmond, N., (1996), «Perspectives of 

students with learning disabilities about special education 

placement». Learning disabilities research and practice 11, 15- 

23.

® Padeliadou, S., (1995), «Preferences of students with learning 

disabilities for alternative service delivery modes», European 

journal of special needs education, 10,3, 210-226.

Φ Plummer, Deb., (2001), Helping children to build self-esteem - A 

photocopiable activities book, London and Philadelphia: Jessica 

Kingsley Publishers.

116



Υποστηρικτική Βιβλιογραφία

® Stanley, D. Ρν Dai Υ. & Nolan F. R., (1997), «Differences in 

depression and self-esteem reported by learning disabled and 

behaviour disordered middle school students», Jotimal of 

adolescence, 20, 219-222.

- Tabassam, W. & Grainger, J., (2002), «Self-concept,

attributional style and self-efficacy beliefs of students with 

learning disabilities with and without attention deficit 

hyperactivity disorder». Learning disability quarterly, 25, 141- 

151.

® Tisdall G. & Dawson, R., (1989), «Listening to the children:
i

interviews with children attending a mainstream support 

facility». Support for learning, 9,4,179-182.

Φ Vaughn, S. & Bos S. C., (1987), «Knowledge and perception of 

the resource room: the students' perspective». Journal of 

learning disabilities, 20,4,218-223

Φ Vaughn, S. & Klingner, K. J., (1998), «Students' perceptions of 

inclusion and resource room settings». The journal of special 

education, 32,2, 79-88.

Φ Whinnery, W. K., King, M., Evans, H. W. & Gable, R., (1995),

«Perceptions of students with learning disabilities - inclusion 

versus pull-put services». Preventing school failure, 40,1,5-9.

- Yauman, E. B., (1980), «Special education placement and the 

self-concepts of elementary-school age children», learning 

disability quarterly, 3,30-35.

117



Υποστηρικτική Βιβλιογραφία

Αγαλιώτης, I., (2004), Μαθησιακές Δυσκολίες στα

Μαθηματικά, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, δ' έκδοση.

® Αθανασιάδη, Ε., (2001), Η δυσλεξία και πως αντιμετωπίζεται 

- Διαφορετικός τρόπος μάθησης - Διαφορετικός τρόπος 

διδασκαλίας, Αθήνα: Καστανιώτης.

® Δοικου - Αυλίδου, Μ., (2002), Δυσλεξία - συναισθηματικοί 

παράγοντες και ψυχοκοινωνικά προβλήματα, Αθήνα: 

Ελληνικά Γράμματα.

Φ Ζώνιου - Σιδέρη, Αθ., (2000), Ένταξη: Ουτοπία ή

πραγματικότητα; - Η εκπαιδευτική και πολιτική διάσταση της
r

ένταξης μαθητών με ειδικές ανάγκες, Αθήνα: Ελληνικά 

Γράμματα.

Καραπέτσας, Β. Αργ., (1989), Η γλώσσα του παιδιού 

(Ανάπτυξη - Παθολογία - Διάγνωση - Θεραπεία), Αθήνα: 

Σμυρνιωτάκης.

- Κοντοδήμας, Δημ., (1986), Εισαγωγή του παιδιού - 

κανονικού/ειδικού - στα Μαθηματικά (Νηπιαγωγείο- 

Δημοτικό), Αθήνα: Ρακουγγα.

Λεονταρή, Αγ., (1996), Αυτοαντίληψη, Αθήνα: Ελληνικά 

Γράμματα.

^ Μακρή - Μπότσαρη, Ε., (2001), Αυτοαντίληψη και

αυτοεκτίμηση - Μοντέλα, ανάπτυξη, λειτουργικός ρόλος και 

αξιολόγηση, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

118



Υποστηρικτική Βιβλιογραφία

® Μαραγκουδάκη, Π. Γεωργ., (1974), Δυσκολίες μαθήσεως 

στα γλωσσικά μαθήματα - πρόληψη και διόρθωση, Αθήνα: 

Κνωσσός.

® Μαρκοβίτης, Μ. & Τζουριάδου, Μ., (1991), Μαθησιακές 

δυσκολίες - θεωρία και πράξη, Θεσσαλονίκη: Προμηθεύς.

® Μεχαλλίδου, Π. & Ευκλείδη, Αν., (1999), «Γνωστικές και 

μεταγνωσχικές επιδράσεις στη διαδικασία απόδοσης αιτιών». 

Ψυχολογία, 6, 38-54

® Μπεχλιβανίδης, Χρ., (1991), Μαθησιακές διαταραχές,

Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Θεσσαλονίκης.

® Μπίρτσα, Π. Χρ., (1990), Διδακτικά προγράμματα για παιδιά 

με «ειδικές» εκπαιδευτικές ανάγκες, Αθήνα, β' έκδοση.

- Παντελιάδου, Σ., «Η θέση των παιδιών με Ειδικές 

Εκπαιδευτικές ανάγκες στις συνηθισμένες τάξεις: μια

ερευνητική προσέγγιση».

® Πόρποδας, Κ. Δ., (1992), Δυσλεξία: η ειδική διαταραχή στη 

μάθηση του γραπτού λόγου (ψυχολογική θεώρηση), Αθήνα.

,5) Πράις, Ελ. & Πάρρυ Τζ., Πώς θα ενισχύσετε την 

αυτοπεποίθηση του παιδιού σας; 101 τρόποι για να 

αναθρέψετε ένα παιδί ευτυχισμένο που να έχει εμπιστοσύνη 

στον εαυτό του και την αξία του, Αθήνα: Δωρικός, (μτφρ) 

Μαρίνη Ντίνα & Κάγκης Πέτρος.



Υποστηρικτική Βιβλιογραφία

® Στασινός, Δημ., (1985), Βιβλιογραφία για την Ειδική Αγωγή 

(1924 - 1984), Γιάννενα: Φιλοσοφική Σχολή

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

- Συγκολλίτου, Ε. & Λουράκη, Ε., (2005), «Φοίτηση σε τάξεις 

ένταξης κι αυτοεκτίμηση παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες». 

Μια αναπτυξιακή προσέγγιση. Ψυχολογία, 12, 210-231.

^ Τάφα, Ε., (1997), Συνεκπαίδευση παιδιών με και χωρίς 

προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς, Αθήνα: Ελληνικά 

Γράμματα.

® Τζουριάδου, Μ., (1995), Παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες - Μια ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση, Θεσσαλονίκη: 

Προμηθευς.

Φλουρής, Στ. Γεωργ., (1989), Αυτοαντίληψη, σχολική επίδοση 

και επίδραση γονέων, Αθήνα: Γρηγόρη.

70 Χατζηχρήστου, Γ. Χρ., (2004), Εισαγωγή στη σχολική 

ψυχολογία, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

I-? ff?v//T\nA~\r \ ο~τ

^^Τ^*//τνΤ·νΤΑ7 σπαο·] ρ σγ 

® Ιτ4·4-τ*.//Ύ4ττΛτχ*τ

120



Παράρτημα

121



ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. ΟΝΟΜΑ.............................

2. ΗΑΙΚΙΑ....... χρονών

3. ΦΥΑΟ ΑΓΟΡΙ □

ΚΟΡΙΤΣΙ □

4. ΤΑΞΗ.................

5. ΣΧΟΑΕΙΟ.........

6. ΠΟΛΗ/ΧΩΡΙΟ

7. ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΟΝΕΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΛΥΚΕΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠ/ΣΗ

8. ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ / ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΑΘΗΚΕ....

9. ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 15+

□ □ □ □ □ □
10. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

1 2 3 4 5

□ □ □ □ □



ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. ΟΝΟΜΑ.............................

2. ΗΛΙΚΙΑ....... χρονών

3. ΦΥΛΟ ΑΓΟΡΙ □

ΚΟΡΙΤΣΙ □

4. ΤΑΞΗ......................................................

5. ΣΧΟΛΕΙΟ..............................................

6. ΠΟΛΗ/ΧΩΡΙΟ....................................

7. ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΟΝΕΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΛΥΚΕΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠ/ΣΗ

8. ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ / ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΑΘΗΚΕ....

9. ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 15+

□ □ □ □ □ □

10. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

1 2 3 4 5

□ □ □ □ □



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1

A/A ΕΡΩΤΗΣΗ ΝΑΙ ΟΧΙ

ΐη Πως θα ήθελα να ήμουν μικρότερος/η!

2η Και στα αγόρια και στα κορίτσια αρέσει να παίζουν μαζί μου.

3η
Συνήθως τα παρατάω, όταν τα μαθήματα του σχολείου είναι 
δύσκολα.

4η Οι γονείς δεν θυμώνουν ποτέ μαζί μου.
5η Έχω λίγους μόνο φίλους.

6η Διασκεδάζω πολύ με τους γονείς μου.

7η Μου αρέσει που είμαι αγόρι. / Μου αρέσει που είμαι κορίτσι.

8η Είμαι αποτυχημένος/η στο σχολείο.

9η
Οι γονείς με κάνουν να αισθάνομαι ότι δεν είμαι αρκετά 
καλός/ή.

10η Συνήθως αποτυχαίνω, όταν προσπαθώ να κάνω σημαντικά 
πράγματα.

11η Τον περισσότερο καιρό είμαι χαρούμενος/η.
12η Ποτέ δεν πήρα κάτι που δεν μου ανήκε.
13η Συχνά ντρέπομαι για τον εαυτό μου.

14η Τα περισσότερα αγόρια και κορίτσια τα καταφέρνουν στα 
παιχνίδια καλύτερα από μένα.

15η Συχνά νιώθω ότι δεν είμαι καθόλου ικανός/ή.

16η
Τα περισσότερα αγόρια και κορίτσια είναι πιο έξυπνα από 
μένα.

17η Οι γονείς με αντιπαθούν γιατί δεν είμαι αρκετά ικανός/ή.
18η Συμπαθώ όλους όσους γνωρίζω.

19η
Είμαι τόσο ευτυχισμένος όσο και τα περισσότερα αγόρια και 
κορίτσια.

20η Τα περισσότερα αγόρια και κορίτσια είναι καλύτερα από μένα.

21η Μου αρέσει να κάνω παρέα με παιδιά μικρότερα από μένα.

22η Συχνά σκέφτομαι να παρατήσω το σχολείο.



ΝΑΙ ΟΧΙ

23η
Ό, τι κάνω, το κάνω τόσο καλά, όσο και τα άλλα αγόρια και 
κορίτσια.

24η Θα άλλαζα πολλά πράγματα στον εαυτό μου, αν μπορούσα.

25η
Υπάρχουν πολλές φορές που θα ήθελα να το σκάσω από το 
σπίτι.

26η Ποτέ δεν ανησυχώ για τίποτε.
27η Λέω πάντοτε την αλήθεια.

28η Οι καθηγητές μου με θεωρούν ότι δεν είμαι αρκετά καλός/ή.

29η Οι γονείς πιστεύουν ότι είμαι αποτυχημένος/η.

30η Ανησυχώ πολύ.



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2

1 2 3
Δεν ισχύει Ισχύει Ισχύει
καθόλου λίγο αρκετά

4 5
Ισχύει Ισχύει 
πολύ απόλυτα

Α/Α ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΐη
2η
3η

4η

Αισθάνομαι ότι είμαι καλός/ή στα μαθηματικά. 
Μπορώ να λύσω δύσκολες ασκήσεις στα μαθηματικά. 

Τα πάω πραγματικά πολύ καλά στα μαθηματικά.

Συνήθως μπορώ να λύσω γρήγορα τις ασκήσεις των 
μαθηματικών.

5η Θυμάμαι εύκολα κάτι που έχω μάθει στα μαθηματικά.

6η Μπορώ να λύσω όλες τις ασκήσεις στα μαθηματικά.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Οι συμμαθητές μου αναγνωρίζουν τις ικανότητές μου στα 
μαθηματικά.

1 2 3 4 5

Τα άλλα παιδιά με συμβουλεύονται για κάτι που δεν 
καταλαβαίνουν στα μαθηματικά.

3η
Συχνά ο καθηγητής επαινεί τη δουλειά μου στα 
μαθηματικά.

4η Νομίζω ότι γενικά με εκτιμούν για τις μαθηματικές μου 
ικανότητες.

5η
Οι συμμαθητές μου πολλές φορές ζητούν να δούνε τις 
λύσεις που δίνω στις ασκήσεις των μαθηματικών.

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

ΐη
Είμαι ευχάριστη μένος/η από τις ικανότητές μου στα 
μαθηματικά. 1 2 3 4 5



Είμαι ικανοποιημένος/η από τη συμμετοχή μου στην τάξη 
^ κατά την ώρα των μαθηματικών. 1 2 3 4 5

Είμαι ευχάριστη μένος/η από την ταχύτητα με την οποία 
^ λύνω τις ασκήσεις στα μαθηματικά.

Είμαι πολύ ευχάριστη μένος/η από τους τρόπους σκέψης 
4η που ακολουθώ για να λύσω τις ασκήσεις μου στα 

μαθηματικά.
Συνήθως είμαι ευχάριστη μένος/η από την επίδοσή μου 

^ στα μαθηματικά.

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5

Είμαι ικανοποιη μένος/η από τις προσπάθειες που κάνω 
^ στο μάθημα των μαθηματικών.

1 2 3 4 5

1η Περιμένω να πάω πολύ καλά φέτος στα μαθηματικά. 1 2 3 4 5

^ Περιμένω ότι θα είμαι όλο και πιο αποτελεσματικός/ή 1 2 3 4 5
στην επίδοσή μου σε μαθηματικά προβλήματα.

Πιστεύω ότι θα πάρω πολύ καλό βαθμό φέτος στα 
μαθηματικά.

4η
Είμαι σίγουρος/η ότι μπορώ να τα πάω πολύ καλά στα 
μαθηματικά που θα διδαχθώ στην επόμενη τάξη.

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5

5η Είμαι σίγουρος/η ότι θα τα πάω πολύ καλά στις ασκήσεις 
και στα διαγωνίσματα των μαθηματικών. 1 2 3 4 5



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 3

A/A

ΐη

2η

3η

4η

5η

6η

1η

2η

3η

4η

5η

1η

2η

1 2 3
Δεν ισχύει Ισχύει Ισχύει
καθόλου λίγο αρκετά

4 5
Ισχύει Ισχύει 
πολύ απόλυτα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Αισθάνομαι ότι είμαι καλός/ή στη γλώσσα.

Μπορώ να λύσω δύσκολες ασκήσεις στη γλώσσα. 
Τα πάω πραγματικά πολύ καλά στη γλώσσα.
Συνήθως μπορώ να λύσω γρήγορα τις ασκήσεις της 
γλώσσας.
Θυμάμαι εύκολα κάτι που έχω μάθει στη γλώσσα. 

Μπορώ να λύσω όλες τις ασκήσεις στη γλώσσα.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Οι συμμαθητές μου αναγνωρίζουν τις ικανότητές μου στη Λ _ _ . _
12 3 4 5

γλωσσά.

Τα άλλα παιδιά με συμβουλεύονται για κάτι που δεν 1 2 3 4 5
καταλαβαίνουν στη γλώσσα.

Συχνά ο καθηγητής επαινεί τη δουλειά μου στη γλώσσα. 1 2 3 4 5

Νομίζω ότι γενικά με εκτιμούν για τις γλωσσικές μου 
ικανότητες.

Οι συμμαθητές μου πολλές φορές ζητούν να δούνε τις 
λύσεις που δίνω στις ασκήσεις της γλώσσας.

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5

Είμαι ευχάριστη μένος/η από τις ικανότητές μου στη
γλώσσα. 1 2 3 4 5

Είμαι ικανοποιημένος/η από τη συμμετοχή μου στην τάξη 1 2 3 4 5
κατά την ώρα της γλώσσας.



1 2 3 4 53η
Είμαι ευχάριστη μένος/η από την ταχύτητα με την οποία 
λύνω τις ασκήσεις στη γλώσσα.

4η Είμαι πολύ ευχάριστη μένος/η από τους τρόπους σκέψης 
που ακολουθώ για να λύσω τις ασκήσεις μου στη γλώσσα.

5η
Συνήθως είμαι ευχαριστημένος/η από την επίδοσή μου 
στη γλώσσα.

6η
Είμαι ικανοποιη μένος/η από τις προσπάθειες που κάνω 
στο μάθημα της γλώσσας.

1

1

1

2 3 4 5

2 3 4 5 

2 3 4 5

1η Είεριμένω να πάω πολύ καλά φέτος στη γλώσσα. 1 2 3 4 5

2η Περιμένω ότι θα είμαι όλο και πιο αποτελεσματικός/ή 
στην επίδοσή μου σε γλωσσικά προβλήματα.

^ Πιστεύω ότι θα πάρω πολύ καλό βαθμό φέτος στη 
γλώσσα.

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5

Είμαι σίγουρος/η ότι μπορώ να τα πάω πολύ καλά στη 
γλώσσα που θα διδαχθώ στην επόμενη τάξη.

5η Είμαι σίγουρος/η ότι θα τα πάω πολύ καλά στις ασκήσεις 
και στα διαγωνίσματα της γλώσσας.

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5



Ϊ^
Ε/

? ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
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