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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 Σν πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο απνηειεί κία πξφθιεζε γηα ηνλ θάζε εξεπλεηή πνπ 

απνθαζίδεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζε απηφ. Ζ πξφθιεζε δελ αθνξά ηηο αληηθεηκεληθέο 

δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ θαη ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπο. Αληηζέησο, νη δπζθνιίεο απηέο είλαη 

πνπ πξνυπνζέηνπλ θαη σζνχλ ηνλ εξεπλεηή λα ηεξεί κία θξηηηθήο ζηάζε απέλαληη ζηε 

ζπκπεξηθνξά – επηθνηλσλία ηνπο. Οπζηαζηηθά, ε πξφθιεζε έγθεηηαη ζηελ πξνζπάζεηα 

εθαξκνγήο ησλ «θαιψλ» πξαθηηθψλ ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο απηέο έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ 

παηδαγσγηθή έξεπλα, θαη ε αλαζεψξεζε θαη αλαπξνζαξκνγή ησλ ζηφρσλ ηεο ππνζηήξημεο 

ησλ παηδηψλ. Σν απνηέιεζκα είλαη ε φπνηα παξέκβαζε παξέρεηαη λα απνθηά έλα 

καζεηνθεληξηθφ ραξαθηήξα, απαιιαγκέλε απφ γλσζηνθεληξηθέο επηδηψμεηο. Με θεληξηθή 

επηδίσμε λα βειηηψζεη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή θαη λα ηνπ παξάζρεη εθφδηα 

πνπ ζα ηα αμηνπνηήζεη ζηελ θαζεκεξηλή επηθνηλσλία ηνπ. 

 χκβνπινο θαη θαζνδεγεηήο ζε φιε απηή ηελ πνξεία ππήξμε ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο   

Ν. Φαραληίδεο, ν νπνίνο αθνχξαζηα επηκειήζεθε ηελ εξγαζία κνπ. ην ζεκείν απηφ ζα 

ήζεια λα ηνλ επραξηζηήζσ ζεξκά γηα ηε ζπλεξγαζία, ηε ζηήξημε θαη ηε ζπλδξνκή ηνπ γηα ηελ 

νινθιήξσζε απηήο ηεο έξεπλαο. 

 Σηο επραξηζηίεο κνπ νθείισ ζηηο δχν εθπαηδεπηηθνχο ησλ Α΄ ηάμεσλ, ηελ θπξία Η. 

Υξηζηνδνχινπ θαη ηελ θπξία Δηξ. Σάζνπ γηα ηε ζπκβνιή ηνπο θαη ηελ ακέξηζηε βνήζεηά ηνπο 

ζηελ έξεπλα κε ην ζπληνληζκφ θαη ηελ παξαηήξεζή ηνπο πνπ πξφζζεζαλ ζηελ ππνζηεξηθηηθή 

θνηλσληθή ξνκπνηηθή δξάζε. 

 Δπίζεο, ε πξφζπκε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ απνηέιεζε έλα ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ζηελ 

νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 ε θάζε ηζηνξηθή θάζε ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο ε ηερλνινγία θαη ε εθπαίδεπζε είλαη 

άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο. Οη αιιαγέο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία επεξεάδνληαη 

απφ ηηο αιιαγέο ηνπ ραξαθηήξα θαη ηνπ επηπέδνπ αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο θαη αληίζηξνθα 

θάζε λέα εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο επεξεάδεηαη απφ ηελ αληίζηνηρε αλάπηπμε ηεο γλψζεο ησλ 

ππνθεηκέλσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 Σελ επνρή καο ραξαθηεξίδεη ε ξαγδαία αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) θαη ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ επηθέξεη νη ηερλνινγίεο απηέο ζηε δσή καο. 

Βηψλνπκε ζε κηα «δηθηπσκέλε» θνηλσλία, φπνπ ην Γηαδίθηπν, ν πξνζσπηθφο ππνινγηζηήο, ηα 

θηλεηά ηειέθσλα θαη ηα ςεθηαθά πνιπκέζα αιιάδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εξγαδφκαζηε, 

επηθνηλσλνχκε, ελεκεξσλφκαζηε θαη ςπραγσγνχκαζηε. Τπνζηεξίδεηαη επξέσο φηη ην 

ελδηαθέξνλ πνπ εθδειψλεηαη γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

πξάμε ππξνδνηείηαη αθελφο, απφ ηελ παξνπζία ηνπο ζε φιεο ηηο πηπρέο ησλ ζχγρξνλσλ 

θνηλσληψλ θαη αθεηέξνπ, απφ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο σο εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ. 

 ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα αλάδεημεο ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο 

θαη αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ δηα ηεο ξνκπνηηθήο ηερλνινγίαο. Ηδηαίηεξα ζα αλαθεξζνχκε ζηελ 

εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη επηθνηλσληψλ σο κέζν αιιά θαη σο επηζηεκνληθφ 

αληηθείκελν ζηελ εθπαίδεπζε, ζχκθσλα κε ηηο θαηλνηφκεο δξάζεηο πνπ πξνηείλνληαη απφ ηελ 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα.. Γηεπθξηλίδνπκε φηη αλαθεξφκαζηε ζηελ εθπαηδεπηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα φπσο απηή δηακνξθψλεηαη ε νπνία αθνινπζνχζε θαη αθνινπζεί ηα πξφηππα 

ησλ αλεπηπγκέλσλ θαη ζηε ρψξα καο θνηλσληψλ θαη πινπνηεί ηνπο ζηφρνπο πνπ έζεζε ην 

«Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Ληζζαβφλαο (2000)». Ζ χλνδνο απηή είρε δψζεη έκθαζε ζηελ 

εηζαγσγή ησλ «λέσλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ» (ΣΠΔ) ζηελ 

εθπαίδεπζε. Όζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε, ζα αλαθεξζνχκε θπξίσο ζηελ πξσηνβάζκηα. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην πξψην θεθάιαην απηήο ηεο εξγαζίαο, αθνχ πξψηα 

απνζαθελίζνπκε ηελ έλλνηα ηεο ξνκπνηηθήο εθπαίδεπζεο, ζα πξνζπαζήζνπκε λα εμεηάζνπκε 

ην ξφιν θαη ηε ζέζε ηεο ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία θαη ην θαηά πφζν ζπκβάιιεη ζηελ θνηλσληθή 

πξφνδν. ην δεχηεξν θεθάιαην, ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο 

θνηλσληθήο θαη επηθνηλσληαθήο αλάπηπμεο γεληθά σο δνκηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα εμεηδηθεχζνπκε ζηνλ ηνκέα ηεο ξνκπνηηθήο – 

ειεθηξνληθήο ηερλνινγίαο. ην ηξίην θεθάιαην, ζα αλαθεξζνχκε ζηε γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ 

παηδηνχ θαη ηε ζπκβνιή ηνπ κέζνπ  ΄΄παηρλίδη (ξνκπφη)΄΄ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζα 

πξνζπαζήζνπκε λα απαληήζνπκε ζην εξψηεκα αλ ε Σερλνινγία πξέπεη λα εηζαρζεί ζηελ 
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εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία σο απηφλνκν επηζηεκνληθφ αληηθείκελν ή σο κέζν δηδαζθαιίαο θαη 

απφθηεζεο θνηλσληθψλ – επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ. ην ηέηαξην θεθάιαην, ζα γίλεη 

αλαθνξά ζηελ θνηλσληθή, ςπρνθνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ ηεο 

ζρνιηθήο ειηθίαο παξαγφλησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ αθνξά ηηο 

Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ). ην πέκπην θαη έθην 

θεθάιαην, ζα αλαθεξζνχκε ζηε ζπκβνιή ηεο νκάδαο ζηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε ησλ 

παηδηψλ θαη ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ζα πξνζπαζήζνπκε λα πξνηείλνπκε 

ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο δηεμαγσγήο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. ην έβδνκν θεθάιαην 

παξαζέηνπκε ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θαη ζην φγδνν θεθάιαην θαηαιήγνπκε ζηα  

ζπκπεξάζκαηα – ζπδήηεζε  πάλσ ζηε δηακνξθνχκελε εθπαηδεπηηθή θαη θαη’ επέθηαζε 

θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα φπσο επίζεο θαη ηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ηεο έξεπλάο καο. 

 ε παξάξηεκα παξαζέηνπκε ην εξεπλεηηθφ πιηθφ ζπιινγήο δεδνκέλσλ: α) εκεξνιφγην 

ησλ δχν νκάδσλ, β) απνκαγλεηνθσλεκέλε θαηαγξαθή επηθνηλσλίαο παηδηψλ – ξνκπφη ησλ 

δχν νκάδσλ θαη γ) ςπρνηερληθά κέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ ησλ νκάδσλ θαζψο θαη ην 

΄΄Μελνχ΄΄ ηνπ ξνκπφη   (δνκεκέλνο δηάινγνο αλάπηπμεο επηθνηλσλίαο κε ηα παηδηά ηεο 

δεχηεξεο νκάδαο) πνπ απνηέιεζε ηε βάζε ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο ησλ παηδηψλ κε ην 

ξνκπφη ζηε δηελέξγεηα ηεο έξεπλαο. 
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1
ν
 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

ΘΔΧΡΖΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΣΖ ΡΟΜΠΟΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

 

1.1. Σν ξνκπόη ζηελ Δθπαίδεπζε 

 ην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηξεηο 

ηνπιάρηζηνλ επηκέξνπο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο. Μηα πξψηε πξνζέγγηζε ζπλδέεηαη άκεζα 

κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πεξηγξαθή ηερληθψλ θαηαζηάζεσλ κε ηε βνήζεηα γισζζψλ εληνιψλ 

(ηππηθέο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ) θαη αληηζηνηρεί ζηελ πξνβιεκαηηθή ηεο Σερλνινγίαο 

Διέγρνπ (Control Technology). Μηα δεχηεξε παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε έξρεηαη απεπζείαο απφ 

ηελ παηδαγσγηθή παξάδνζε ηεο Logo, κε ηε δεκηνπξγία πνηθίισλ κηθξφθνζκσλ (πνπ 

απαηηνχλ χπαξμε απηνκαηηζκψλ κε πην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηελ πξνγξακκαηηδφκελε 

«ρειψλα» εδάθνπο), νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη κέζα ζε δηάθνξεο παηδαγσγηθέο 

θαηαζηάζεηο κε ζεκαζία θαη λφεκα γηα ηνπο καζεηέο. Μηα ηξίηε πξνζέγγηζε αθνξά ζηε 

ρξήζε ηεο παηδαγσγηθήο ξνκπνηηθήο, σο ελφο ελαιιαθηηθνχ ηξφπνπ εθκάζεζεο ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ (θπξίσο φζνλ αθνξά ζηελ αιγνξηζκηθή πξνζέγγηζε), θάησ απφ ην πξίζκα 

ηεο αλάπηπμεο ηεο νξγάλσζεο ηεο ζθέςεο, κέζσ πξφβιεςεο γηα ηε κεηαθίλεζε αληηθεηκέλσλ 

κέζα ζην ρψξν (Miglino, Hautop & Cardaci, 1999; Κφκεο, 2004). ε θάζε πεξίπησζε, ε 

ελαζρφιεζε κε ηε ξνκπνηηθή πεξηέρεη δχν εηδψλ δξαζηεξηφηεηεο: κηα θαηαζθεπαζηηθή θαη 

κηα πξνγξακκαηηζηηθή (Σζνβφιαο, Κφκεο 2008). 

 Ο πξνγξακκαηηζκφο ξνκπνηηθψλ θαηαζθεπψλ έρεη κηα ηδηαηηεξφηεηα ζε ζρέζε κε ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ζε άιιεο ζπλζήθεο ή θαηαζηάζεηο. Σαπηίδεηαη κε ηελ απφδνζε 

ζπκπεξηθνξάο ζε κηα ηερλεηή θαηαζθεπή κηαο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ ηερλεηή 

θαηαζθεπή δεκηνπξγείηαη απφ ηνπο καζεηέο αμηνπνηψληαο έλα ζχλνιν δνκηθψλ πιηθψλ, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ηα «Lego Midstroms» (http://mindstroms.lego.com). Μπνξεί λα δηαζέηεη 

αηζζεηήξεο γηα λα ζπιιακβάλεη ζπκβάληα ή θαηαζηάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο (ζεξκνθξαζία, 

απφζηαζε απφ εκπφδην, έληαζε θσηφο, επαθή κε άιια αληηθείκελα, θ.ιπ.). Μπνξεί επίζεο λα 

δηαζέηεη κεραληζκφ θίλεζεο (κνηέξ) πνπ ζέηεη ζε θίλεζε νιφθιεξε ηελ θαηαζθεπή ή έλα 

ηκήκα ηεο. Μηα ηππηθή ζπκπεξηθνξά ηεο ξνκπνηηθήο θαηαζθεπήο είλαη ε αληίδξαζε ζε έλα 

πηζαλφ εξέζηζκα. Πξφθεηηαη γηα έλα ραξαθηεξηζηηθφ μεθάζαξα αλζξσπνκνξθηθφ θαη δελ 

είλαη ηπραίν πνπ πνιινί εξεπλεηέο πξνζπάζεζαλ λα κειεηήζνπλ ζπκπεξηθνξέο δψλησλ 

νξγαληζκψλ ή βηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ κε ηε βνήζεηα ησλ ξνκπνηηθψλ θαηαζθεπψλ 

(Σζνβφιαο, Κφκεο 2008). 

 Απηή ε ηδηαηηεξφηεηα ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ ξνκπνηηθψλ θαηαζθεπψλ δεκηνπξγεί 

έλα εληειψο λέν πεξηβάιινλ εξγαζίαο γηα ηνπο καζεηέο, κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: α) Δίλαη 

έληνλα παξαθηλεηηθφ, θαη ζπλεπψο παξάγνληαο πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηε δηδαθηηθή. β) Έρεη 
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άκεζε ζχλδεζε κε θνηλσληθέο πξαθηηθέο αλαθνξάο (Κφκεο, 2005), δεδνκέλνπ φηη ε 

θαηαζθεπή δηαθφξσλ αληηθείκελσλ ζπληζηά πιένλ δηαδεδνκέλε θνηλσληθή πξαθηηθή αθφκα 

θαη ζηνλ θφζκν ησλ παηδηψλ (Σζνβφιαο, Κφκεο 2008). 

 Οη ζπκπεξηθνξέο πξνθχπηνπλ απφ κεηαθνξά ππαξρφλησλ θαη ήδε γλσζηψλ 

ζπκπεξηθνξψλ απφ ηνπο δψληεο νξγαληζκνχο. γ) Δπλνεί ηε ζηξαηεγηθή δνθηκήο – πιάλεο, 

πνπ είλαη ζηξαηεγηθή νηθεία ζηνπο καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ. δ) Αλαδεηθλχεη παξαδεθηέο 

πξνζεγγίζεηο θαη ιχζεηο θαη φρη κηα θαη κνλαδηθή ζσζηή ιχζε, αθνχ κηα ζπκπεξηθνξά κπνξεί 

λα απνδνζεί κε πνιινχο ηξφπνπο. ε) Τπνζηεξίδεη κεηαγλσζηηθέο δηεξγαζίεο κάζεζεο, 

δεδνκέλνπ φηη ε πξνγξακκαηηζηηθή δξαζηεξηφηεηα νδεγεί ζηε ζπγθξφηεζε, ηελ αλάιπζε θαη 

ηελ εμσηεξίθεπζε λνεηηθψλ δηεξγαζηψλ. Απηή ε πξνζπάζεηα έρεη κεηαγλσζηηθφ ραξαθηήξα, 

αθνχ καο αλαγθάδεη λα ζθεθηνχκε πάλσ ζηνλ ηξφπν πνπ ζθεθηφκαζηε θαη ελεξγνχκε 

Σζνβφιαο, Κφκεο 2008). 

 Έρνληαο ηα πξνεγνχκελα ππφςε, ν εθπαηδεπηηθφο ζα ρξεηαζηεί λα απαληήζεη ζην εμήο 

εξψηεκα: ε κάζεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ είλαη δηδαζθαιία δνκψλ θαη ελλνηψλ ή πξφζθηεζε 

δεμηνηήησλ; 

 ην πιαίζην κηαο νηθνδνκεηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο κάζεζεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ην 

δεηνχκελν δελ είλαη ε δηδαζθαιία ελλνηψλ πξνγξακκαηηζκνχ, αιιά ε βνήζεηα πνπ πξέπεη λα 

δνζεί ζηνπο καζεηέο, ψζηε λα νηθνδνκήζνπλ ηα απαξαίηεηα λνεηηθά πιαίζηα γηα λα 

εμαζθήζνπλ πξνγξακκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Pair, 1998, Κφκεο, 2005). χκθσλα κε ηελ 

ίδηα αληίιεςε, ν πξνγξακκαηηζκφο ζπληζηά κηα δεμηφηεηα, κε ηελ νπνία θακηά άιιε 

γλσζηηθή δεμηφηεηα πξηλ απφ ηελ έιεπζε ηεο πιεξνθνξηθήο δελ κπνξεί λα ζπγθξηζεί. Ζ 

δεμηφηεηα απηή έρεη ζαθή παηδαγσγηθή δηάζηαζε, θπξίσο φζνλ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο 

αλάιπζεο πξνβιεκάησλ ή θαηαζηάζεσλ, πνπ πξνεγνχληαη ηεο ζπγγξαθήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, θαη ζε κεγάιν βαζκφ απνηειεί επίζεο κηα δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή πνπ επλνεί 

ηελ αλάπηπμε ηεο ινγηθήο ζθέςεο. ην πιαίζην απηφ, ε κάζεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ δξάζεσλ θαη 

ζηε ζπλέρεηα ε πινπνίεζή ηνπο (κέζσ κηαο κεραλήο), ζπληζηά κηα λνεηηθή δεμηφηεηα πςεινχ 

επηπέδνπ – δπλεηηθφ αληηθείκελν, ζπλεπψο, ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο – πνπ εληάζζεηαη 

ζηε κεγάιε θαηεγνξία έξγσλ πνπ νη ςπρνιφγνη νλνκάδνπλ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

(Σζνβφιαο, Κφκεο 2008). 

 ην πιαίζην απηφ, ε πξνζπάζεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ πξέπεη λα 

εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ηεο ζηα παξερφκελα πξνο ηνπο καζεηέο εξγαιεία, κηαο θαη κε ην 

δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν ησλ εξγαιείσλ απηψλ  φπσο ην ξνκπφη, επηηπγράλεηαη ε πξφζθηεζε 

πξνγξακκαηηθψλ δεμηνηήησλ (ζπληαθηηθψλ θαη ζεκαζηνινγηθψλ), ε θαηάιιειε επηινγή 

κεζφδσλ πξνγξακκαηηζκνχ, ε νηθνδφκεζε θαη ρξήζε κνληέισλ θαη ε δηαδηθαζία 

ελλνηνινγηθήο αιιαγήο. Οη θαηαθηήζεηο ησλ καζεηψλ ζηελ θιίκαθα ησλ ζηαδίσλ αλάπηπμεο 
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δεμηνηήησλ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ θαη λα θαηαγξαθνχλ ρσξίο απηφ 

λα απνηειεί ηνλ θεληξηθφ ζηφρν ηεο κεηάβαζεο ησλ καζεηψλ ζε πςειφηεξν ζηάδην, κηαο θαη 

βαζηθή κέξηκλα ηεο κάζεζεο είλαη ε εκπινθή ησλ καζεηψλ ζε λνεηηθέο δηεξγαζίεο πνπ ζα 

ηνπο βνεζήζνπλ λα νηθνδνκήζνπλ ηα απαξαίηεηα λνεηηθά πιαίζηα γηα λα εμαζθήζνπλ 

πξνγξακκαηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Σζνβφιαο, Κφκεο 2008). 

 Σα ζηάδηα κάζεζεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, φπσο έρνπλ πεξηγξαθεί απφ ηνλ Pair (Pair, 

1988; Pair, 1990) είλαη ηα αθφινπζα: 

1. Κάλσ θάηη κε κηα κεραλή (πξν-πξνγξακκαηηζηηθφ ζηάδην). 

2. Κάλσ φηη θάλεη κηα κεραλή θάηη (ζπγγξαθή απινχ θψδηθα). 

3. Δθηειψ έλα ζχλνιν εληνιψλ. 

4. Πεξηγξάθσ επίζεο ην πξφγξακκα. 

5. Αληηιακβάλνκαη θαη πεξηγξάθσ κε δνκεκέλν ηξφπν. 

6. Δηζάγσ πιεξνθνξηθέο κεηαβιεηέο. 

7. Τπνινγίδσ πάλσ ζε «αθεξεκέλα» αληηθείκελα. 

 Σν επνηθνδνκηζηηθφ πιαίζην ζπληζηά έλα θαηάιιειν παηδαγσγηθφ πιαίζην γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ παξαπάλσ πξνζεγγίζεσλ (Σζνβφιαο, Κφκεο 2008). 

 Γηδαθηηθή κεζνδνινγία 

 ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο TERECoP, πξνηείλεηαη κηα κεζνδνινγία νξγάλσζεο 

δξαζηεξηνηήησλ (ζρέδηα εξγαζίαο, επίιπζε πξνβιεκάησλ θ.ιπ.) πνπ απεπζχλεηαη ζε καζεηέο 

ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζχκθσλα κε ηελ νπνία κηα δηαζεκαηηθή εξγαζία κε ηε 

ρξήζε ξνκπνηηθήο  κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζε πέληε δηαθξηηηθά ζηάδηα εξγαζίαο: 

 Σν ζηάδην ηεο εκπινθήο, φπνπ νη καζεηέο ζθηαγξαθνχλ ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνο επίιπζε πξνβιήκαηνο. 

 Σν ζηάδην ηνπ πεηξακαηηζκνχ, φπνπ νη καζεηέο απνθηνχλ κέζσ ηνπ 

πεηξακαηηζκνχ κηα εκπεηξία ρξήζεο ηεο ξνκπνηηθήο θαηαζθεπήο θαη ηνπ πξνγξακκαηηζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο. 

 Σν ζηάδην ηεο δηεξεχλεζεο, ζην νπνίν νη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο 

επηρεηξνχλ λα ιχζνπλ επηκέξνπο πηπρέο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 Σν ζηάδην ηεο ζχλζεζεο θαη δεκηνπξγίαο, ζην νπνίν νη καζεηέο θάζε νκάδαο 

αμηνπνηνχλ ηηο εξγαζίεο ησλ άιισλ νκάδσλ, πξνζπαζψληαο λα ζπλζέζνπλ κηα ιχζε γηα ην 

πξφβιεκα θαη 

 Σν ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ζην νπνίν νη εξγαζίεο ησλ καζεηψλ παξνπζηάδνληαη 

θαη αμηνινγνχληαη κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ νη ίδηνη ζέζεη (Παπαληθνιάνπ θ.α. 2007, 

(Γνπκελάθεο θαη ζπλ. 2010). 
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Αληίζηνηρα, νη Αλαγλσζηάθεο θαη Μηραειίδεο (2007), πεξηγξάθνπλ ηε δηδαθηηθή 

κεζνδνινγία πνπ αθνινχζεζαλ κε νκάδεο θνηηεηψλ παηδαγσγηθνχ ηκήκαηνο, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη δχν θάζεηο. ηελ πξψηε αλαηίζεηαη ζε θάζε νκάδα κηα εξγαζία, ε νπνία 

πινπνηείηαη κε ηελ παξνρή ηεο θαηάιιειεο δηδαθηηθήο ππνζηήξημεο ζηνπο θνηηεηέο. ηελ 

επφκελε θάζε θαη ελψ ε έθηαζε ηεο δηδαζθαιίαο κεηψλεηαη, ε θάζε νκάδα θαιείηαη λα 

θαηαζθεπάζεη ζπλεξγαηηθά έλα ξνκπφη θαη λα πξνγξακκαηίζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, λα 

αμηνινγεζεί γηα ηελ εξγαζία θαη λα ηελ παξνπζηάζεη. Οη δχν παξαπάλσ δηδαθηηθέο 

κεζνδνινγίεο καδί, δηακνξθψλνπλ έλα γεληθφ πιαίζην γηα ηελ εηζαγσγή ηεο ξνκπνηηθήο ζην 

δεκνηηθφ ζρνιείν (Γνπκελάθεο θαη ζπλ. 2010). 

Δζηηάδνληαο ζηε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ ξνκπνηηθήο ζηελ 

Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, εθηηκνχκε φηη απαηηείηαη έλα πινχζην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ 

θαζνδήγεζεο, ην νπνίν ζα παξέρεη ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηφηεηα απφθηεζεο δεμηνηήησλ 

θαηαζθεπήο θαη πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηαπηφρξνλα έλα πεξηβάιινλ ειεχζεξεο έθθξαζεο ησλ 

καζεηψλ θαη αμηνπνίεζεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηάο ηνπο. Ζ δηδαθηηθή καο πξφηαζε, ε νπνία 

ζηξέθεηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, αλαπηχζζεηαη κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο εμνηθείσζεο 

κε ηα πιηθά θαη ηα αληηθείκελα, δηαδηθαζίεο πεηξακαηηζκνχ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ θαηαζθεπήο θαη πξνγξακκαηηζκνχ θαη δηαζεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο. Δηδηθφηεξα, νη καζεηέο 

εκπιέθνληαη δεκηνπξγηθά ζηελ πινπνίεζε καζεζηαθψλ έξγσλ θαη αιιειεπηδξνχλ θνηλσληθά 

κέζα απφ παηγληψδεηο δξαζηεξηφηεηεο, δηδαθηηθά πξνζαλαηνιηζκέλεο, ελψ παξάιιεια ε 

κάζεζε ελζσκαηψλεηαη ζε ξεαιηζηηθά πεξηβάιινληα κέζσ ηεο αλάζεζεο θαη πινπνίεζεο 

δηαζεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζπλεξγαηηθήο θαηαζθεπήο αληηθεηκέλσλ. Σα παξαπάλσ 

βξίζθνληαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηηο αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο νκάδαο, ηα ελδηαθέξνληα ησλ 

καζεηψλ αιιά θαη ην ξεαιηζηηθφ πιαίζην ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο (δηδαθηηθφο ρξφλνο, 

δηαθνξεηηθά γλσζηηθά πεδία, πιηθνηερληθή ππνδνκή θ.ιπ.) (Γνπκελάθεο θαη ζπλ. 2010). 

Ζ δηδαθηηθή κεζνδνινγία δνκείηαη ζηνπο άμνλεο ηεο επνηθνδνκηζηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο 

κάζεζεο, κέζσ ηεο παξνρήο εκπεηξηψλ θαη ελζάξξπλζεο ηεο έθθξαζεο θαη ηεο πξνζσπηθήο 

εκπινθήο, ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο θαη ζπλεξγαζίαο ησλ καζεηψλ ζην ρεηξηζκφ θαη 

ηελ θαηαζθεπή αληηθεηκέλσλ, ηεο αλάπηπμεο λέσλ ζπιινγηζκψλ κε θπζηθφ ηξφπν θαη ηελ 

νηθνδφκεζε γλψζεσλ. Ο δάζθαινο «ππνδχεηαη» αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε δηαθνξεηηθνχο 

ξφινπο, π.ρ. ζηελ αξρηθή θάζε παξέρεη πιεξνθνξίεο ελψ ζηε ζπλέρεηα δηεπθνιχλεη θαη 

ελζαξξχλεη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ, δίλνληαο έκθαζε ζε δηαδηθαζίεο 

νκάδαο, ζπλεξγαζίαο θαη επηθεληξσκέλεο ζην καζεηή. 

 Ζ κέζνδνο ζπλίζηαηαη ζε κηα αιιεινπρία καζεζηαθψλ θαη δηδαθηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζε ηξεηο θάζεηο: 
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 Δμνηθείσζε (εηζαγσγή ζηηο βαζηθέο έλλνηεο). 

 Πεηξακαηηζκφο: ην παηρλίδη Robo-πφιε (απφθηεζε βαζηθψλ δεμηνηήησλ). 

 Γεκηνπξγία – Καηαζθεπή: βνεζψληαο ηε ρειψλα Καξέηηα-Καξέηηα λα θηάζεη 

ζηε ζάιαζζα (δεκηνπξγηθή έθθξαζε θαη αλαζχλζεζε γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη εκπεηξηψλ) 

(Γνπκελάθεο θαη ζπλ. 2010). 

 

1.2. Απνζαθήληζε ηνπ όξνπ: «ηη είλαη ην ξνκπόη» 

 πγθεθξηκέλα ζηε Wikipedia, ην ξνκπόη είλαη κηα κεραληθή ζπζθεπή πνπ κπνξεί λα 

ππνθαζηζηά ηνλ άλζξσπν ζε δηάθνξεο εξγαζίεο, δεμηφηεηεο θαη εηδηθφηεξα ην ξνκπφη κπνξεί 

λα δξάζεη: α) ππφ ηνλ απεπζείαο έιεγρν ελφο αηφκνπ ή (β) απηφλνκα θάησ απφ ηνλ έιεγρν 

ελφο πξνγξακκαηηζκέλνπ ππνινγηζηή. Δπνκέλσο ηα ξνκπφη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, 

ψζηε λα θάλνπλ εξγαζίεο νη νπνίεο είηε είλαη δχζθνιεο γηα ηηο ηθαλφηεηεο ελφο αηφκνπ ή 

επηθίλδπλεο γηα λα γίλνπλ απεπζείαο απφ απηφλ. ηε ζχγρξνλε επνρή είλαη γλσζηέο 

πεξηπηψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα εθηειέζνπλ εξγαζίεο ηαρχηεξα ή θζελφηεξα απ’ 

φηη ν άλζξσπνο, δειαδή, ρξήζε ζπκθέξνπζα νηθνλνκηθά ζηελ απηφκαηε παξαγσγή κεγάισλ 

πνζνηήησλ θάπνηνπ πξντφληνο θαη κε ρακειφηεξν θφζηνο (γηα παξάδεηγκα, ζηηο αιπζίδεο 

παξαγσγήο). 

 Ζ ιέμε ξνκπφη ηζνδπλακεί κε ηε ιέμε εξγαζία θαη πξνέξρεηαη απφ ην ζιαβηθφ robota. 

Καζηεξψζεθε σο φξνο κε ηε ζεκεξηλή ηνπ έλλνηα ην 1920 απφ ηνλ Σζέρν ζεαηξηθφ 

ζπγγξαθέα Karel Čapek ζην έξγν ηνπ “R.U.R.” (Rossum’s Universal Robots), φπνπ ζαηηξίδεη 

ηελ εμάξηεζε ηεο θνηλσλίαο απφ ηνπο κεραληθνχο εξγάηεο (ξνκπφη) ηεο ηερλνινγηθήο 

εμέιημεο θαη πνπ ηειηθά εμνληψλνπλ ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπο. ε πνιιέο ζχγρξνλεο ζιαβηθέο 

γιψζζεο (π.ρ. ηελ πνισληθή) ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ έθθξαζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο κε ηελ 

έλλνηα ηεο ζθιεξήο δνπιεηάο (αληίζηνηρν ηνπ ρακαιίθη). Δίλαη ζεκαληηθή ε αλάπηπμε ξνκπφη 

πνπ λα έρνπλ ηα αλαγθαία ραξαθηεξηζηηθά ψζηε λα είλαη θηιηθά θαη σθέιηκα πξνο ηνλ 

άλζξσπν. Σα ζηνηρεία απηά νλνκάδνληαη ζηνηρεία θνηλσληθήο λνεκνζύλεο. 

 Τπήξραλ αλαθνξέο θαη ζηελ Αξραία Διιάδα γηα δηάθνξα είδε απηνκαηηζκψλ πνπ ε 

πξνέιεπζή ηνπο είλαη κπζηήξηα αθφκε θαη ζήκεξα. Οη αλαθνξέο κηινχλ γηα «ρξπζνχο 

βνεζνχο». Ο Ήθαηζηνο είρε θηηάμεη κεξηθέο ρξπζέο γπλαίθεο (ζεξαπαηλίδεο) λα ηνλ βνεζάλε 

ζην εξγαζηήξην, λα ηνλ ζηεξίδνπλ γηα λα πεξπαηάεη θαιχηεξα, αιιά θαη γηα λα έρεη θάπνηνλ 

λα κηιάεη. Άιιεο αλαθνξέο κηινχλ γηα «κεραληθνχο ζθχινπο». Οη ζενί ήηαλ ηδηαίηεξα 

επραξηζηεκέλνη κε ηνλ βαζηιηά Αιθίλνν θαη κέζσ ηεο ηέρλεο ηνπ Ήθαηζηνπ,  ηνπ ράξηζαλ 

ρξπζνχο θαη αζεκέληνπο, αζάλαηνπο θαη παλίζρπξνπο κεραληθνχο ζθχινπο γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπ παιαηηνχ ηνπ. Δπίζεο, γίλεηαη ιφγνο γηα θηλνχκελεο θνχθιεο. Ο Όκεξνο θαη ν Πιαηίλαο 

αλαθέξνπλ φηη ν Γαίδαινο, αλάκεζα ζηηο άιιεο εληππσζηαθέο ηνπ  θαηαζθεπέο, έθηηαμε θαη 
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θνχθιεο (ηχπνπ ξνκπφη) γηα ηα παηδηά ηνπ Μίλσα. Χο βαζηιηθά παηρλίδηα δελ ήηαλ ζχλεζεο 

θαηλφκελν, αιιά κπνξνχζαλ λα κηινχλ θαη λα θηλνχληαη. Αλαθέξεηαη επίζεο φηη 

αλαγθάδνληαλ λα ηηο δέλνπλ γηα λα κελ ηνπο θεχγνπλ καθξηά θαη ηηο ράλνπλ. Αθξηβψο θαη γηα 

ηνπο κεραληθνχο αλζξσπφκνξθνπο θχιαθεο ηνπ Λαβχξηλζνπ πνπ θηλνχληαλ κε πδξάξγπξν, 

ίζρπε ην ίδην. 

 

1.3. Απνζαθήληζε ηνπ όξνπ «ξνκπνηηθή» 

 Ζ ξνκπνηηθή είλαη εθείλνο ν θιάδνο ηεο επηζηήκεο πνπ αζρνιείηαη κε ηε ζχιιεςε, ηνλ 

ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ξνκπφη. Σα ξνκπφη είλαη κεραλέο ε ρξήζε 

ησλ νπνίσλ απνζθνπεί ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ αλζξψπνπ ζηελ εθηέιεζε έξγνπ. Ζ 

αληηθαηάζηαζε απηή αθνξά ηφζν ζην θπζηθφ επίπεδν ηνπ έξγνπ φζν θαη ζην επίπεδν ιήςεο 

απφθαζεο. 

 

1.4. Ζ εθπαηδεπηηθή – θνηλσληθά ππνζηεξηθηηθή ξνκπνηηθή 

 Ζ Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία ζηελ εθπαίδεπζε, είλαη ε επηζηήκε πνπ, εθαξκφδνληαο ηελ 

ηερλνινγηθή γλψζε θαη κηα πνηθηιία απφ ηερλνινγηθά πξντφληα, κειεηά θαη ζπκβάιιεη θαη 

βειηηψλεη ηε ζπζηεκαηηθή επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε 

κε ζηφρν ηε γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή δηεθπεξαίσζε ηνπο. Ο αληίζηνηρνο αγγιηθφο φξνο, 

είλαη ην «Instructional Technology»,  πνπ κε βάζε ηελ Δπηηξνπή Οξηζκψλ θαη Οξνινγίαο ηνπ 

πιιφγνπ Δθπαηδεπηηθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Σερλνινγίαο (AECT), αλαθέξεηαη ζηε ζεσξία 

θαη εθαξκνγή ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο αλάπηπμεο, ηεο ρξεζηκνπνίεζεο, ηεο δηαρείξηζεο θαη 

αμηνιφγεζεο φισλ ησλ δηαζέζηκσλ δηεξγαζηψλ θαη πφξσλ πνπ αθνξνχλ ηε κάζεζε. 

 ην αλψηεξν επίπεδν ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο, πεξηιακβάλνληαη νη φξνη 

νπηηθναθνπζηηθή δηδαζθαιία, ε εθπαηδεπηηθή αλάπηπμε/ζρεδηαζκφο, ηα επηκνξθσηηθά πιηθά 

θαη ε εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε. Ζ Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία δελ είλαη κηα έλλνηα εληειψο 

θαηλνχξηα ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Δπνκέλσο, νη δηδάζθνληεο ρξεζηκνπνηνχζαλ δηάθνξα 

δηαζέζηκα νπηηθναθνπζηηθά κέζα ζηε δηδαζθαιία ηνπο κε ζθνπφ λα δηεπθνιχλνπλ ην έξγν 

ηνπο. Ο ξαγδαίνο ξπζκφο ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο ηηε ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ παγίσζε ηεο έλλνηαο απηήο θαη ηελ αλάπηπμή ηεο. Αθνινχζσο εμειηγκέλα 

ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα, ην δηαδίθηπν, ηα κεγάια απνζεθεπηηθά κέζα, ηα ξνκπνηηθά 

ζπζηήκαηα θαη πνιιά άιια επηηεχγκαηα ηεο ηερλνινγίαο, ρξεζηκνπνηνχληαη πιένλ θαηά 

θφξνλ ζηελ εθπαηδεπηηθή κάζεζε. Ζ εκπηζηνζχλε ησλ δηδαζθφλησλ, απμάλεηαη πξνο ηα 

ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα, ελψ ζηνλ αληίπνδα ηα ίδηα ηα παηδηά ειθχνληαη απφ ην ζπλδπαζκφ 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηερλνινγίαο. 
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 Ζ άπνςε φηη ε έληαμε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή κάζεζε δελ απνηειεί 

απηνζθνπφ, νχηε παλάθεηα γηα ηελ επίιπζε φισλ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ηαιαλίδνπλ ηελ 

εθπαίδεπζε ζήκεξα, απνηειεί ηελ επηθξαηνχζα άπνςε. Χζηφζν, θάπνηεο πξνυπνζέζεηο, νη 

νπνίεο νθείινπλ λα ηεξεζνχλ ζην έπαθξν, ζα ζπκβάιινπλ ζηελ νκαιή πξνζαξκνγή ηεο 

ηερλνινγίαο ζηε δηαδηθαζία ηεο εθπαηδεπηηθήο κάζεζεο θαη ζπγρξφλσο ζα απνθνκίζνπκε ηα 

κέγηζηα νθέιε απφ ηνλ παξαπάλσ ζπλδπαζκφ, είλαη: 

 Όπνηα επθπή ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, δελ 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο εξγαιεία ζθέςεο θαη αληίιεςεο. 

 Ζ δηα βίνπ θαηάξηηζε ησλ δηδαζθφλησλ είλαη απαξαίηεηε γηα λα ζπκβαδίδνπλ κε 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

 Αλαηξνθνδφηεζε, αμηνιφγεζε θαη βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηερλνινγηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη. 

Όπσο έρνπκε αληηιεθζεί, ε εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία έρεη γίλεη πιένλ ζχγρξνλε 

πξαγκαηηθφηεηα. Σα νπηηθναθνπζηηθά κέζα ζήκεξα, ππνβνεζνχλ ην έξγν ηνπ δηδάζθνληα, 

δηεπθνιχλνληαο ηελ δηεθπεξαίσζή ηνπ. 

 ήκεξα φια ηα ζρνιεία έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Χζηφζν, θαζέλα απφ απηά 

ρξεζηκνπνηεί ηελ Σερλνινγία κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Παξάδεηγκα: θάπνηα ζρνιεία 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο γηα ηελ πξνβνιή εθπαηδεπηηθψλ ηαηληψλ ή 

θαη γηα λα θέξνπλ ηνλ θφζκν κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ηάμεο. Κάπνηεο ηάμεηο είλαη εμνπιηζκέλεο 

κε δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο.  πλδένληαη κε ππνινγηζηή, ν ρεηξηζκφο ηνπο γίλεηαη κε εξγαιείν 

αθήο θαη πξνζθέξνληαη γηα δηάθνξεο αλαπαξαζηάζεηο. Αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί πξνζπαζνχλ 

κε επθάληαζηνπο θαη δεκηνπξγηθνχο ηξφπνπο λα δηδάμνπλ κέζσ άιισλ κνληέξλσλ ζπζθεπψλ, 

φπσο ην ipad ή ηα κνληέξλα θηλεηά. Όκσο, εθπαηδεπηέο θαη εξεπλεηέο επηκέλνπλ φηη απηφ πνπ 

έρεη ηελ κεγαιχηεξε ζεκαζία είλαη ην πεξηερόκελν. 

 Μέζα ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο εληάζζεηαη θαη ε ρξήζε ησλ ξνκπφη, 

σο επνπηηθφ κέζν επίηεπμεο δηδαθηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ ζηφρσλ. Σα socially assistive 

robots είλαη έλαο αλεξρφκελν θιάδνο κειέηεο γηα ηνπο εξεπλεηέο. 

 Ζ θνηλσληθή ξνκπνηηθή είλαη ε επηδίσμε ηεο δεκηνπξγίαο ξνκπφη πνπ κπνξνχλ λα 

έρνπλ θπζηθή εκθάληζε, αιιά θαη θνηλσληθέο αξεηέο. Ο φξνο επηλνήζεθε απφ ηελ Majia 

Mataric θαη ηελ νκάδα ηεο ζην Παλεπηζηήκην ηεο Νφηηαο Καιηθφξληαο, γηα λα πεξηγξάςεη ηε 

λέα γεληά ξνκπφη πνπ πξννξίδεηαη λα βνεζήζεη ηα άηνκα λα καζαίλνπλ θαη λα ιεηηνπξγνχλ. 

 Πέξα απφ ηηο βαζηθέο δπλαηφηεηεο ηεο θίλεζεο θαη ηεο απηφλνκεο δξάζεο, ην πεδίν 

έρεη επηθεληξσζεί ζηε ρξήζε ηεο θπζηθήο πινπνίεζεο ηνπ ξνκπφη γηα ηελ επηθνηλσλία θαη 

ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ρξήζηεο κε έλαλ θνηλσληθφ θαη επράξηζην ηξφπν. Έλα απφ ηα 

ζπζηαηηθά ηεο θνηλσληθά ππνζηεξηθηηθήο ξνκπνηηθήο, επηθεληξψλεηαη ζηελ παξνρή βνήζεηαο 
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ζηνπο αλζξψπνπο – ρξήζηεο κέζσ ηεο θνηλσληθήο, παξά ηεο θπζηθήο αιιειεπίδξαζεο. Ζ 

κειέηε ηεο αιιειεπίδξαζεο αλζξψπνπ – ξνκπφη (HRI human-robot interaction) γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο θνηλσληθά ππνζηεξηθηηθήο ξνκπνηηθήο είλαη κηα λέα, δηεπηζηεκνληθή θαη φιν 

πην δεκνθηιήο πεξηνρή έξεπλαο πνπ ελψλεη έλα επξχ θάζκα ηεο έξεπλαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ξνκπνηηθήο ηαηξηθήο, ησλ θνηλσληθψλ θαη γλσζηηθψλ επηζηεκψλ, 

θαη ησλ λεπξνεπηζηεκψλ. 

 ε αληίζεζε κε ηε δηαδξαζηηθή ξνκπνηηθή, ε νπνία έρεη σο ζηφρν λα ςπραγσγήζεη 

θαη/ή λα δεκηνπξγήζεηε απιέο βαζηθέο ζρέζεηο κε ηνπο αλζξψπνπο – ρξήζηεο, ε 

ππνζηεξηθηηθή ξνκπνηηθή επηθεληξψλεηαη ζηελ παξνρή βνήζεηαο ζε αλζξψπνπο – ρξήζηεο κε 

εηδηθέο αλάγθεο ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ θνηλσληθή ππνζηεξηθηηθή 

ξνκπνηηθή  έρεη ηε δπλαηφηεηα λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ζε κεγάιν πιεζπζκφ 

ρξεζηψλ: νη ειηθησκέλνη, ηα άηνκα κε ζσκαηηθέο αλαπεξίεο θαη ηα άηνκα ζε ζεξαπεία 

απνθαηάζηαζεο, θαζψο θαη άηνκα κε λνεηηθέο αλαπεξίεο θαη αλαπηπμηαθέο θαη θνηλσληθέο 

δηαηαξαρέο είλαη ν αξρηθφο πξννξηζκφο ησλ δνκεκέλσλ γηα θνηλσληθή ππνζηήξημε ξνκπφη 

ξνκπφη. Χζηφζν, ηέηνηα ζπζηήκαηα δεκηνπξγνχλ κηα λέα πξφθιεζε: είλαη απαξαίηεην ηα 

ξνκπφη λα ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηνλ πιεζπζκφ, αιιά θαη λα είλαη εμαηξεηηθά εμαηνκηθεπκέλα 

γηα ηηο εηδηθέο αλάγθεο ηνπ θάζε ρξήζηε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιεζπζκνχ. 

 Γηα παξάδεηγκα ηα άηνκα θησρψλ πνιηηηζκηθψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, ή κε λνεηηθέο 

αλαπεξίεο θαη αλαπηπμηαθέο θαη θνηλσληθέο δηαηαξαρέο απνηεινχλ έλαλ αλαπηπζζφκελν 

πιεζπζκφ πνπ κπνξεί λα επσθειεζεί απφ ηελ ππνζηεξηθηηθή ξνκπνηηθή ζηα πιαίζηα εηδηθήο 

αγσγήο, ζεξαπείαο θαη εθπαίδεπζεο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηε θνηλσληθά βνεζεηηθήο έξεπλαο 

κέρξη ζήκεξα ζε απηφλ ηνλ ηνκέα έρεη επηθεληξσζεί ζην θάζκα ησλ δηαηαξαρψλ απηηζκνχ 

(ASD). Ζ έγθαηξε παξέκβαζε είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο ψζηε λα κπνξέζεη καθξνπξφζεζκα λα 

πξνθχςεη έλα ζεηηθφ απνηέιεζκα. Αιιά αθφκα θαη κε ηελ έγθαηξε παξέκβαζε, πνιιά άηνκα 

ζα ρξεηαζηνχλ πςειά επίπεδα ππνζηήξημεο θαη θξνληίδαο ζε φιε ηε δσή ηνπο (Σκήκα Τγείαο 

θαη Αλζξψπηλσλ Τπεξεζηψλ, Κέληξα Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ, Ηαλνπάξηνο 2006). 

 Αξθεηέο εξεπλεηηθέο νκάδεο έρνπλ εμεηάζεη ηελ απφθξηζε ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ ζηα 

ξνκπφη. Μηα ζεηξά κειεηψλ απνδεηθλχεη φηη ηα ξνκπφη παξάγνπλ θίλεηξα θαη δέζκεπζε 

ζηνπο αλζξψπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζπλαλαζηξέθνληαη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηφκσλ 

πνπ είλαη πηζαλφ λα κε ζέινπλ λα αιιειεπηδξνχλ θνηλσληθά κε ηνπο αλζξψπνπο ζεξαπεπηέο. 

Απηφ παξνπζηάδεη ηελ ειπίδα φηη έλα ξνκπφη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο έλα θνηλσληθφ 

ζηήξηγκα πνπ εκπιέθεη ηα παηδηά, ηνπο δηδάζθεη ηηο θνηλσληθέο θαη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο 

θαη βνεζά ζηαδηαθά ζηε κεηαθνξά απηήο ηεο γλψζεο ζηηο αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο άιινπο 

αλζξψπνπο. 
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 Χζηφζν, ηα θξηηήξηα ζρεδηαζκνχ ησλ ζπζθεπψλ γηα ην ηη θάλεη ηα άηνκα κε απηηζκφ λα 

κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε απηέο,  δελ είλαη θαηαλνεηά. Απηά ηα ξνκπφη δείρλνπλ έλα 

εχξνο αλζξσπφκνξθσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, δξακαηνιφγην (ξεπεξηφξην) ζπκπεξηθνξάο, 

αηζζεηηθέο θαη αηζζεηεξηαθέο θαη δηαδξαζηηθέο δπλαηφηεηεο. Δλψ ππάξρνπλ πνιιέο κειέηεο 

γηα ηηο κεηαβιεηέο ησλ επηπηψζεσλ απηψλ, ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ζε ηππηθνχο ελήιηθεο, πνιχ 

ιίγα είλαη γλσζηά γηα ην πψο άηνκα κε απηηζκφ αληαπνθξίλνληαη ζε απηέο ηηο δηαζηάζεηο 

ζρεδηαζκνχ. 

 Αλ θαη έρνπκε πνιιέο πξνζδνθίεο γηα ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν ηα παηδηά πνπ θηλνχληαη 

ζηε ζθαίξα ηεο Δηδηθήο Αγσγήο, αληαπνθξίλνληαη ηφζν ζεηηθά ζε απηά ηα ξνκπφη, δελ 

έρνπκε άκεζα πεηξακαηηθά δεδνκέλα πνπ λα παξέρνπλ κηα αλάιπζε ησλ θξηηεξίσλ 

ζρεδηαζκνχ πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ παξαγσγή απηήο ηεο αληαπφθξηζεο. Ο Scassellati 

έρεη πξνζδηνξίζεη κηα ζεηξά πηζαλψλ ηνκέσλ ζηνπο νπνίνπο ε θνηλσληθή ξνκπνηηθή 

ηερλνινγία κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε δηάγλσζε, ηε ζεξαπεία θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ 

δηαηαξαρψλ ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο. Μηα απφ ηηο πην ππνζρφκελεο πεξηνρέο είλαη κέζα 

ζηελ πνζνηηθνπνίεζε θαη ζηε δηάγλσζε ηεο δηαηαξαρήο. Έσο ζήκεξα, ν απηηζκφο 

πξνζδηνξίδεηαη σο κηα ζπκπεξηθνξά πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο. Ζ 

πνιπκεξήο δηαθσλία ησλ θιηληθψλ ηαηξψλ ζε επηκέξνπο δηαγλψζεηο δεκηνπξγεί δπζθνιίεο, 

ηφζν ζηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο ζεξαπείαο γηα ην άηνκα, φζν θαη ζηελ ππνβνιή ησλ 

απνηειεζκάησλ απφ κειέηεο πνπ λα ζηεξίδνληαη ζε κεγάιν αξηζκφ αηφκσλ (Brian Scassellati, 

2012). 

 Σα βνεζεηηθά ξνκπφη πξνζθέξνπλ κηα κνλαδηθή επθαηξία γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε ηεο 

θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο θαη επηθνηλσλίαο. Δπεηδή ινηπφλ ηα ζπζηήκαηα απηά ζρεδηάδνληαη 

γηα λα εληνπίδνπλ, λα κεηξνχλ θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο θνηλσληθέο – επηθνηλσληαθέο 

ζπκπεξηθνξέο, δεμηφηεηεο θαη πξνζθέξνπλ κηα επαλαιακβαλφκελε, αληηθεηκεληθή θαη 

πνζνηηθή πεξηγξαθή ησλ θνηλσληθψλ αληαπνθξίζεσλ ελφο αηφκνπ πνπ είλαη ζρεηηθά 

απειεπζεξσκέλν απφ ηηο πξνθαηαιήςεηο ηνπ παξαηεξεηή. Ζ πξνέθηαζε ηνπ έξγνπ εζηηάδεη 

ζην αλ ή φρη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηα ζπζηήκαηα απηά είλαη έλα ρξήζηκν 

δηαγλσζηηθφ κέζν. 

 Γίλνληαη ινηπφλ φιν θαη πεξηζζφηεξα αηηήκαηα γηα ξνκπφη ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη 

ηεο εθπαίδεπζεο, ψζηε λα είλαη δηαζέζηκα γηα επξεία ρξήζε. χκθσλα κε έξεπλεο ε 

θνηλσληθή ππνζηεξηθηηθή ηερλνινγία κπνξεί λα ζπκβάιεη φρη κφλν ζηε βειηίσζε, αιιά ζηελ 

αλάθακςε ζε παηδηά έσο θαη κε βαξηέο λεπξνινγηθέο αλαπεξίεο. Σέινο, ηα άηνκα κε λνεηηθέο 

αλαπεξίεο θαη αλαπηπμηαθέο θαη θνηλσληθέο δηαηαξαρέο (π.ρ., ν απηηζκφο) απνηεινχλ έλα 

άιιν απμαλφκελν πιεζπζκφ πνπ ζα σθειεζνχλ απφ ην θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε ξνκπφη. Χο εθ 

ηνχηνπ, ηα ξνκπφη πξέπεη λα είλαη πξνηθηζκέλα κε δεμηφηεηεο αλζξψπηλνπ πξνζαλαηνιηζκνχ 
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αιιειεπίδξαζεο θαη δπλαηφηεηεο γηα λα κάζνπλ απφ εκάο ή λα καο δηδάμνπλ, θαζψο θαη λα 

επηθνηλσλήζνπλ καδί καο γηα λα ηα θαηαιάβνπκε (Brian Scassellati, 2012). 

 

1.5. Ζ εθπαηδεπηηθή θνηλσληθή ππνζηεξηθηηθή ξνκπνηηθή 

 ηηο ζρνιηθέο νκάδεο ε αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο δηαδξακαηίδεη 

ζεκειηψδε ξφιν ζηελ παξνρή βνήζεηαο ζε φια ηα κέιε ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ 

παηδηψλ. Ζ θπζηθή ελζσκάησζε ηνπ ξνκπφη, ε θπζηθή ηνπ παξνπζία θαη εκθάληζε θαη ε 

χπαξμε ηνπ θνηλνχ πιαηζίνπ κε ηνλ ρξήζηε, είλαη ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηε δεκηνπξγία 

κηαο ρξνληθά εθηεηακέλεο ζρέζεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ ρξήζηε. Θέηνληαο έλα 

εππξνζάξκνζην, αμηφπηζην θαη θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε ξνκπφη πνπ λα κπνξεί λα παξέρεη έλα 

πεηζαξρεκέλν θαη, ηαπηφρξνλα γεκάην θίλεηξα, πξσηφθνιιν πξνζαξκνζκέλεο εθπαίδεπζεο 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην ζρνιείν, κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κηα πνιπεπίπεδε θαη 

νινθιεξσκέλε ζρέζε παηδηνχ-ξνκπφη. Γηα λα θαηαζηεί φκσο απηφ δπλαηφ, ην ξνκπφη πξέπεη 

λα απνθηήζεη δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηελ παηδηθή ειηθία θαη αλάινγν 

πξνζαλαηνιηζκφ, λα παξνπζηάδεη θαηάιιειε «θνηλσληθή» ζπκπεξηθνξά γηα ην πιαίζην θαη 

ηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε θαη λα επηθεληξψλεη ηελ πξνζνρή θαη ηελ επηθνηλσλία ηνπ ζηνλ 

ρξήζηε πξνθεηκέλνπ λα ηνλ βνεζήζεη λα επηηχρεη ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο (Brian Scassellati, 

Maja J. Matarić, Adriana Tapus, 2007). 

 Ζ θνηλσληθή ππνζηεξηθηηθή ξνκπνηηθή είλαη έλαο πνιχ δχζθνινο ηνκέαο ελ κέξεη 

επεηδή πεξηιακβάλεη αιιειεπηδξάζεηο θαη κε αλήιηθνπο ρξήζηεο, θαη πξνθαιεί επαίζζεηα 

εζηθά δεηήκαηα. Πξνηείλεηαη γηα λα αληηκεησπηζηνχλ ηα δεηήκαηα απηά: θπζηθή 

ελζσκάησζε ηνπ ξνκπφη θαη λα δηαδξακαηίδεη βαζηθφ ξφιν ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

ππνζηήξημεο. Ζ ελζσκάησζε ππνδειψλεη φρη κφλν ηε θπζηθή πξαγκαηηθφηεηα, αιιά θαη ηελ 

θαηάζηαζε ζπκκεηνρήο. Οη εξεπλεηέο έρνπλ επηθεληξσζεί ζηελ ελζσκαησκέλε 

αιιειεπίδξαζε, επεηδή ν θπζηθφο θαη ν θνηλσληθφο θφζκνο απνδίδνπλ κνξθή, νπζία θαη 

λφεκα απφ απηή ηελ αιιειεπίδξαζε. Ζ έλλνηα ηεο πινπνίεζεο αληηπξνζσπεχεη κηα ηζρπξή 

έλλνηα ζηελ θαηλνκελνινγία αληίιεςε πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Maurice Merleau-Ponty 

(Maurice Merleau-Ponty, 1962). 

 Ζ ελζσκάησζε πξνζδηνξίδεηαη ζε ηξεηο άμνλεο ζην έξγν ηνπ Merleau-Ponty: 

  Ζ θπζηθή ελζσκάησζε ελφο αλζξψπηλνπ ππνθεηκέλνπ, κε πφδηα θαη ρέξηα θαη έλα 

νξηζκέλν κέγεζνο θαη ζρήκα. 

  Σν ζχλνιν ησλ ζσκαηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ησλ πεξηζηαζηαθψλ αληηδξάζεσλ πνπ 

ηα παηδηά έρνπλ αλαπηχμεη. 

  Οη πνιηηηζηηθέο ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο θαη αληηιήςεηο πνπ νη άλζξσπνη 

απνθνκίδνπλ ζηαδηαθά απφ ηνλ πνιηηηζηηθφ θφζκν ζηνλ νπνίν αλήθνπλ. 
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 Οη παξαπάλσ πηπρέο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηε δεκηνπξγία ηεο 

ελζσκάησζεο ελφο ξνκπνηηθνχ ζπζηήκαηνο. Γηαπηζηψζεθε φηη ηα άηνκα πξνηθίδνπλ κε 

πξνζέζεηο, ζηφρνπο, ζπλαηζζήκαηα θαη πξνζσπηθφηεηα αθφκε θαη ηηο απινχζηεξα κεραλέο 

κε αιεζνθαλή θίλεζε ή κνξθή (Reeves, B. and Nass, C., 1998). Δμαηηίαο απηνχ ηνπ 

ζπλδπαζκνχ ηδηνηήησλ, ε ελζσκάησζε ζπληζηά βαζηθφ κέζν γηα ηε δεκηνπξγία ηεο 

αιιειεπίδξαζεο αλζξψπνπ- ξνκπφη θαη εηδηθά γηα λα πεηζηεί ν ρξήζηεο λα αληαπνθξηζεί ζην 

ξνκπφη θαη λα εκπιαθεί ζε κηα αιιειεπίδξαζε κε απηφ. Οη πξνζπάζεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

έξεπλαο έρνπλ ήδε γίλεη (Goetz, J. and Kiesler, S. 2002). 

 Παξά ηαχηα ε θνηλσληθή ξνκπνηηθή δελ έρεη αθφκε αληηκεησπίζεη ην ζχκπιεγκα 

πξνθιήζεσλ ηεο βνεζεηηθήο ξνκπνηηθήο, φπνπ ν γεληθφο ζηφρνο είλαη λα επηηεπρζεί 

κεηξήζηκε πξφνδνο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηελ πγεία, ηελ 

εθπαίδεπζε ή ηελ θαηάξηηζε. Ζ θνηλσληθή ππνζηεξηθηηθή ξνκπνηηθή παξνπζηάδεη έλα λέν 

παξάδνμν: ν ζηφρνο ηεο δηαηήξεζεο ηεο εκπινθήο ησλ ρξεζηψλ κπνξεί λα είλαη ζε 

ζχγθξνπζε κε ηνπο ζηφρνπο ηεο πγείαο ή ηεο εθπαίδεπζεο. Γηα παξάδεηγκα, έρεη δηαπηζησζεί 

φηη νη λνζνθφκνη θαη λνζνθφκεο πνπ είλαη ζπκπαζείο ζηνπο αζζελείο δελ είλαη απηνί πνπ 

δηεπθνιχλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή αλάξξσζε ησλ αζζελψλ. Ζ θπζηθή κνξθή ηνπ ξνκπφη, ε 

θπζηθή παξνπζία ηνπ θαη ην θνηλφ ηνπ πιαίζην κε ηνλ ρξήζηε ζα παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

καθξφρξνλε, ζπλερή θαη ζηνρεπκέλε αιιειεπίδξαζε ζηηο βνεζεηηθέο πεξηνρέο (Tapus A., 

Matarić, M., 2006). 

 Ζ ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή επηθνηλσλία παξέρνπλ θνηλσληθά ζπλζήκαηα πνπ θάλνπλ ηα 

ξνκπφη λα θαίλνληαη πην «έμππλα θαη θπζηθά» θαη απμάλνπλ ηελ πηζαλφηεηα λα 

δεκηνπξγεζνχλ ηζρπξνί δεζκνί αλάκεζα ζε απηά θαη ηα παηδηά, φπσο εθείλνη νη δεζκνί πνπ 

ζρεκαηίδνληαη κε άιια άηνκα. Ζ θαηαλφεζε ηεο αλζξψπηλεο επηθνηλσλίαο θαη ε ζσζηή 

αληίδξαζε ζε απηήλ, κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηα ξνκπφη λα ζπκπεξηθέξνληαη πην θαηάιιεια 

ζηηο εθάζηνηε θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο, έηζη ψζηε λα απνθεχγνληαη νη παξαλνήζεηο, λα 

αλαπηπρζεί ε θπζηθή αιιειεπίδξαζε θαη λα βειηησζεί ε απφδνζε ησλ ζηφρσλ. Σα παηδηά 

εχθνια δηαθξίλνπλ ηα δηάθνξα θνηλσληθά εξεζίζκαηα, φπσο πάληα ηα πξφζσπα, ηηο θσλέο 

θαη ηηο ρεηξνλνκίεο. Γειαδή , ε ζσκαηηθή εκθάληζε θαη ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή επηθνηλσλία 

είλαη ζεκαληηθά ζπζηαηηθά ηεο αιιειεπίδξαζεο αηφκνπ – ξνκπφη. Έρεη δηαπηζησζεί φηη ε 

ζσκαηηθή εκθάληζε πξέπεη λα ηαηξηάδεη θαηάιιεια ζηηο γλσζηηθέο θαη δηαδξαζηηθέο 

δπλαηφηεηεο ηνπ ξνκπφη, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ ρξήζηε. Δίλαη 

αθφκα κηα κεγάιε πξφθιεζε γηα ηε δεκηνπξγία ξνκπφη πνπ λα κπνξνχλ λα ζπκπεξηθέξνληαη 

κε ηξφπν πνπ λα είλαη παξφκνηνο κε θνηλσληθά άηνκα. Όζν πην θνληά ζηα παηδηά είλαη 

ξνκπφη, ηφζν κεγαιχηεξεο είλαη θαη νη πξνζδνθίεο ηνπ ρξήζηε πνπ αιιειεπηδξά κε απηφ. 
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 Δθφζνλ ε πεξηνρή ησλ εξεπλψλ επηθεληξψλεηαη ζε βνεζεηηθέο εθαξκνγέο, είλαη 

πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνπζα ε πεηζηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη φρη ν ξεαιηζκφο ηνπ. Απηή ε 

θηινζνθία βαζίδεηαη ζηελ έξεπλα θαη ηελ παξαηήξεζε ηεο αλζξψπηλεο αιιειεπίδξαζεο. Ζ 

λεαληθή εκθάληζε θαη άιια αλζξσπφκνξθα ραξαθηεξηζηηθά, αιιά φρη ε άθξσο ξεαιηζηηθή 

εκθάληζε είλαη πηζαλφλ ηδηαίηεξα θαηάιιειε γηα βνεζεηηθνχο ηνκείο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ηα 

εθπαηδεπηηθά ξνκπφη ηείλνπλ λα κνηάδνπλ κε λεαξά αλζξσπνεηδή (Tapus A., Matarić, M., 

2006). 

 Δίλαη γλσζηφ φηη ηα ξνκπφη απνηεινχλ απηφκαηνπο κεραληζκνχο εθηέιεζεο 

πξνδηαγεγξακκέλσλ θηλήζεσλ ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ. Ο 

νξηζκφο πνπ δίλεηαη απφ ην Ηλζηηηνχην Ρνκπνηηθήο ησλ ΖΠΑ αλαθέξεη φηη ην ξνκπφη είλαη 

«..έλαο επεμεξγαζηήο πνιιαπιψλ ιεηηνπξγηψλ, ειεγρφκελνο απφ έλα ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή 

θαη δπλάκελνο λα επαλαπξνγξακκαηηζηεί γηα ηελ εθηέιεζε δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ». ηηο 

ηειεπηαίεο ιεηηνπξγίεο πεξηιακβάλνληαη ε κεηαθνξά πιηθψλ, εμαξηεκάησλ, εξγαιείσλ θαη 

νξηζκέλσλ ηδηνζπζθεπψλ κε ζθνπφ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζε πξνθαζνξηζκέλν ζεκείν, ηε 

δηακφξθσζε επηθαλεηψλ κε επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά, ηε ζπγθφιιεζε ή άιιεο κνξθήο 

ζχλδεζε δηαθνξεηηθψλ εμαξηεκάησλ, ηε βαθή, ηε ζπλαξκνιφγεζε θαη ηνλ έιεγρν θξίζηκσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνηφηεηαο. 

 Ζ εμέιημε θαη δηάδνζε ησλ ξνκπφη ζηηο βηνκεραληθέο ή άιιεο ρξήζεηο είλαη ζηελά 

ζπλπθαζκέλε κε ηελ επηλφεζε θαη εμέιημε ησλ κηθξνεπεμεξγαζηψλ (microprocessors) γηα 

ηνπο ππνινγηζηέο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ν κηθξνεπεμεξγαζηήο ιεηηνπξγεί σο εγθέθαινο γηα 

έλα ξνκπφη ειέγρνληαο κε δηάθνξα πξνγξάκκαηα ηηο θηλήζεηο θαη αληηδξάζεηο ηνπ ζε 

πνηθηιία εξεζηζκάησλ. Σν πιένλ ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ελφο ξνκπφη είλαη έλαο 

«βξαρίνλαο» πνπ ηνπ επηηξέπεη λα εθηειεί νξηζκέλεο θηλήζεηο παξφκνηεο κε απηέο ηνπ 

αλζξψπηλνπ ρεξηνχ, ή ε αλζξψπηλε θσλή πνπ ιεηηνπξγεί σο εξέζηζκα εθηέιεζεο εληνιψλ θαη 

επηθνηλσλίαο. Γλσξίδνπκε ζήκεξα φηη νη πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο ησλ ξνκπφη έρνπλ γίλεη 

ζην ρψξν ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο. Αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ήηαλ αλζπγηεηλέο γηα ηνλ άλζξσπν ιφγσ ηεο ίδηαο ηεο θχζεο ηνπο ή ησλ ζπλζεθψλ θάησ απφ 

ηηο νπνίεο ήηαλ απαξαίηεηε ε εθηέιεζή ηνπο. Μεηαμχ απηψλ είρακε ηε κεηαθίλεζε 

αληηθεηκέλσλ κε κεγάιν βάξνο ή ηελ επεμεξγαζία ηνπο ζε πεξηβάιινλ κε πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο ή άιιεο ζπλζήθεο αθαηάιιειεο γηα ηνλ άλζξσπν. ηαδηαθά, νη εθαξκνγέο ησλ 

ξνκπφη ζην ρψξν ηνπ εξγνζηαζίνπ έρνπλ επεθηαζεί θαη ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ηεο 

εθπαίδεπζεο δηα ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη ηεο Ηαηξηθήο Δπηζηήκεο. 

 Δηδηθνί αλαιπηέο επηζεκαίλνπλ φηη ζεηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ξνκπνηηθέο εθαξκνγέο 

θαηέρνπλ φζεο ρψξεο δηαζέηνπλ: 
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 Τςειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, 

 πςειφ επίπεδν επελδχζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζε ζπλαθή Δ&Α, θαη 

 ηθαλφηεηα απνξξφθεζεο ησλ θνηλσληθψλ θξαδαζκψλ απφ ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ 

έκςπρνπ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ κε άςπρν. 

 Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά ηα ζπγθεληξψλεη πξνθαλψο ε Ηαπσλία αιιά θαη νξηζκέλεο 

επξσπατθέο ρψξεο κε παξάδνζε πξσηνπνξίαο ζηηο πξνεγνχκελεο κεραλνινγηθέο εθαξκνγέο, 

φπσο ε Γεξκαλία θαη ε νπεδία. Δπελδχνληαη ηεξάζηηα θνλδχιηα γηα ηε ζρεδίαζε θαη 

θαηαζθεπή κεραλψλ, πνπ ζπλαγσλίδνληαη ηνλ άλζξσπν ζε επθπΐα. Αθξίβεηα, δεμηφηεηεο θαη 

ηθαλφηεηεο. Ο απψηεξνο ζηφρνο, εηδηθά ηεο ξνκπνηηθήο, ζπλίζηαηαη ζηελ ηειεηνπνίεζε ηεο 

κεραλήο, έηζη ψζηε λα εθηειεί έλα αξηζκφ απφ θαζήθνληα «κπτθήο» ή ινγηζκηθήο θχζεο κε 

κεγαιχηεξε ζπλέπεηα απ’ φηη ν άλζξσπνο. ην πιαίζην παξφκνησλ ππνινγηζκψλ ελδηαθέξεη ν 

απφιπηνο έιεγρνο επάλσ ζηε κεραλή γηα ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα. Δπηδηψθεηαη, 

επίζεο, ε επίηεπμε ηεο κέγηζηεο δπλαηήο αλεμαξηεζίαο ησλ κεραλψλ απφ ηνλ άλζξσπν κε 

αξσγφ ηε δηαζέζηκε ζήκεξα ηερλνινγία θαη ηερλνγλσζία κπνξεί λα πξνδηαγξαθεί θαη λα 

πξνζρεδηαζηεί ε θίλεζε θαη ε ζπλνιηθή ζπκπεξηθνξά απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ πξνο φθεινο 

ηεο αλάπηπμεο θνηλσληθήο – επηθνηλσληαθήο ξνκπνηηθήο ππνζηήξημεο. 

 ε θνηλσληθφ επίπεδν ην ζεκαληηθφηεξν κήλπκα απφ ηηο ξνκπνηηθέο εθαξκνγέο 

ζεκαηνδνηείηαη απφ ηελ παξνρή βνήζεηαο πξνο αλάπηπμε δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο ησλ 

παηδηψλ θαηά ηε ζρνιηθή ειηθία. 

 Ζ αλάπηπμε ησλ ΣΠΔ επέηξεςε αθελφο λα αλαπηπρζνχλ λέεο κνξθέο επηθνηλσλίαο 

αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν θαη ηε κεραλή θαη αθεηέξνπ ηνλ απηφκαην έιεγρν ησλ κεραλψλ σο 

πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο. Τπνγξακκίδεηαη φηη, ε αλάγθε γηα ηε ρξήζε ηνπ 

ζχγρξνλνπ ππνινγηζηή/ξνκπφη πξνέθπςε απφ ηηο ίδηεο ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ 

δεκηνχξγεζαλ νη ζχγρξνλεο αλάγθεο. 

 Ζ εμέιημε απηή επηηξέπεη κηα λέα κνξθή αλάθηεζεο ηεο γλψζεο. Ζ γλψζε δελ είλαη 

πιένλ αλάγθε λα εγγξάθεηαη εμ νινθιήξνπ ζην πιηθφ κηαο κεραλήο. Δίλαη δπλαηφλ λα 

απνηειεί κέξνο ηνπ ινγηζκηθνχ ηεο. Σν γεγνλφο απηφ, θαζηζηά ηε κεραλή πνιχ πην επέιηθηε, 

αθνχ κπνξεί λα πξνζαξκφδεηαη επθνιφηεξα θαη ζε πνιχ κηθξφηεξν ρξφλν ζε λέεο 

ιεηηνπξγίεο. Σαπηφρξνλα φκσο πξνζζέηεη θαη λέεο δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο ηφζν αλάκεζα 

ζηηο κεραλέο φζν θαη αλάκεζα ζηα άηνκα θαη κεραλέο επηηξέπνληαο ηελ εχθνιε νινθιήξσζή 

ηνπο ζε πνιχ πην ζχλζεηεο θνηλσληθέο δηεξγαζίεο. 
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1.6. Ζ ζπκβνιή ησλ ξνκπόη ζηελ θνηλσληθή ξνκπνηηθή ππνζηήξημε ησλ παηδηώλ – 

αηόκσλ 

 1.6.1. To CosmoBot «ξνκπόη» 

Παξάδεηγκα ηεξάζηηαο ηερλνινγηθήο ζεκαζίαο είλαη ην CosmoBot έλα ζεξαπεπηηθφ 

ξνκπφη. Έρεη πεξίπνπ κηζφ κέηξν χςνο, κε κπιε ζψκα θαη θηιηθφ πξφζσπν θαη κεγάια κάηηα. 

Έλα παηδί πνπ εξγάδεηαη κε απηφ είλαη ν εμάρξνλνο Kevin Fizgerald. Ο Kevin έρεη 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Έρεη δπζθνιία ζηελ θίλεζε ηνπ ζηφκαηνο θαη ηεο γιψζζαο. 

Υξεζηκνπνηεί έλα ζχζηεκα θνπκπηψλ πνπ  είλαη  ζπλδεδεκέλα  κε  ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή.  

Μπνξεί  λα  θάλεη  ην  ζησπειφ  ξνκπφη, λα θάλεη θηλήζεηο πξνο ηα εκπξφο, πξνο ηα πίζσ 

αιιά θαη λα πεξηζηξαθεί γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηνπ. Οη γνλείο ηνπ Kevin ππνζηεξίδνπλ φηη ην 

ξνκπφη εξεκεί ην γην ηνπο θαη ηνλ βνεζάεη ζηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηε ζπλαλαζηξνθή κε ηα 

άιια παηδηά. 

 Σν CosmoBot ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε απφ ηελ AnthroTronix. Ζ Corina Nathal 

μεθίλεζε ηελ εηαηξεία απηή πξηλ απφ 15 πεξίπνπ ρξφληα γηα λα δνπιεχεη κε παηδηά Δηδηθψλ 

Αλαγθψλ. 

 «Σα παηδηά γίλνληαη θίινη κε ην ξνκπφη» πνπ ηα ππνζηεξίδεη. «Απηφ κπνξεί λα έρεη 

ζπνπδαία επηξξνή ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, θαζψο ηα σζεί λα δνπιεχνπλ ζθιεξφηεξα θαη 

πεξηζζφηεξν ζηηο ζπλεδξίεο», ππνζηεξίδεη ε Carole Samango-Sprouse.                

 Σν ξνκπφη κπνξεί επίζεο λα δηδάμεη ζηα παηδηά κε θνηλσληθέο δπζθνιίεο, πψο λα παίμεη 

ην έλα κε ην άιιν. Δάλ έλα παηδί έξζεη ζε αλάξκνζηε επαθή κε ην ξνκπφη, λα ην ρηππήζεη 

αληί λα ην ρατδέςεη, ην ξνκπφη κπνξεί λα θηλεζεί πξνο ηα πίζσ ή λα εθπέκςεη έλα ερεηηθφ 

ζήκα πξνεηδνπνίεζεο γηα λα ελζαξξχλεη ην παηδί λα αιιάμεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. ηε 

ζπλέρεηα, θαζψο ην παηδί ζα αξρίζεη λα εμεηδηθεχεηαη ζηηο δηαδξαζηηθέο δεμηφηεηεο, ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ξνκπφη κπνξεί λα γίλεη νινέλα θαη πην απξφβιεπηε, γηα ηελ πξνεηνηκαζία 

ηνπ παηδηνχ γηα ηε ζπλχπαξμε κε ηνπο αλζξψπνπο. 

 

 1.6.2. Σν PlayRob «ξνκπόη» 

Σα παηδηά κε επηθνηλσληαθέο δπζθνιίεο, επίζεο, αληαπνθξίλνληαη θαιά ζε ξνκπφη. ε 

ηξία ζρνιεία ζηελ Απζηξία, ην playRob δίλεη ζηα παηδηά κε εγθεθαιηθή παξάιπζε θαη άιιεο 

ζνβαξέο αλαπεξίεο ηελ επθαηξία λα παίμνπλ αλεμάξηεηα. Διέγρνληαο ην ξνκπφη κε έλα 

joystick, κε θνπκπηά, κε ηα ζηφκαηά ηνπο ή αθφκα θαη κε ηηο θηλήζεηο ηνπ θεθαιηνχ, ηα  

παηδηά  κπνξνχλ λα ην θαηεπζχλνπλ λα ρηίζεη θαηαζθεπέο κε LEGO θαη λα θάλεη 

επηπξφζζεηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα ηα βνεζήζεη λα βηψζνπλ ηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε, ηε 

ρσξηθή αλαγλψξηζε θαη ην επίηεπγκα πνπ άιια παηδηά παίξλνπλ απφ ην παηρλίδη. 
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 Γηα λα γίλνπλ ειθπζηηθά πξνο ην παξφλ ηα θνηλσληθά βνεζεηηθά ξνκπφη, είλαη λσξίο λα 

ην θξίλνπκε. Σν λα απνδεηρηεί φηη νη κεραλέο απηέο κπνξνχλ λα είλαη πξαγκαηηθά ρξήζηκεο, 

είλαη επίζεο θάηη δχζθνιν. Γηα λα βνεζήζεη θαη ζηα δχν, ν Francois Michaud, ν Καλαδφο 

εξεπλεηήο, δεκηνχξγεζε κηα ζρεηηθά απιή θαη θζελή ζπζθεπή, έλα βηληεφθσλν ζε κηα θηλεηή 

πιαηθφξκα πνπ κπνξεί λα αθνινπζήζεη ην ρξήζηε ηεο γχξσ απφ ην ζπίηη. Πξφζθαηεο 

δνθηκέο κε κηα εζνπνηφ πνπ παίδεη ην ξφιν θάπνηαο πνπ επηζηξέθεη ζην ζπίηη κεηά απφ 

ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ηζρίνπ, ε εζνπνηφο ππνδχεηαη ζην ξφιν ηεο πσο κπνξεί λα δεη ην 

πξφζσπν ηνπ γηαηξνχ ζην γξαθείν ηνπ θαη λα ηνπ κηιήζεη ρσξίο λα θξαηάεη ην ηειέθσλν. Ο 

γηαηξφο ήηαλ ζε ζέζε λα εθηηκήζεη πφζν θαιά ε εζνπνηφο κπνξνχζε λα θπθινθνξεί ζην 

ζπίηη. χκθσλα κε ηνλ Francois Michaud, θαζεγεηήο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη 

Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Sherbrooke ζην Κεκπέθ, απφ εδψ νη 

εξεπλεηέο κπνξνχλ λα πξνρσξήζνπλ πξνο πην πεξίπινθεο εθαξκνγέο ηεο ηερλεηήο 

λνεκνζχλεο γηα ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε κε έλα ξνκπφη. 

 «Έρνπκε ήδε ηελ ηερλνινγία», ζπλερίδεη ν Michaud. «Σψξα απιά πξέπεη λα δείμνπκε 

ζηνπο θιηληθνχο ηη κπνξνχλ λα θάλνπλ ηα ξνκπφη, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα καο πνπλ πνηα 

ραξαθηεξηζηηθά απαηηνχληαη γηα λα παξέρνπλ ηε ζσζηή ιχζε ζε κία ζπγθεθξηκέλε 

δηαηαξαρή. Δπίζεο, ε ρξεκαηνδφηεζε γηα λα κεηαθεξζεί ε θνηλσληθή ππνζηεξηθηηθή 

ξνκπνηηθή απφ ηα εξγαζηήξηα ζηα ζρνιεία θαη ηα ζπίηηα είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο. 

 

 1.6.3. Σν PeopleBot «ξνκπόη» 

 Έρεη ιακπεξά κάηηα θαη είλαη έηνηκνο λα βνεζήζεη, ν PeopleBot, αλαπηχρζεθε ζε έλα 

πξφγξακκα πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, κπνξεί λα θέξεη αληηθείκελα ή 

αθφκε θαη λα ππελζπκίζεη θηιηθά ζε άηνκα ηξίηεο ειηθίαο θάπνηεο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο. 

 Χζηφζν,  ε έξεπλα  γηα ηα  κεραλήκαηα  απηά  είλαη ζε  πξψηκα  ζηάδηα ηεο,  κε ζρεηηθά 

ιίγνπο επηζηήκνλεο πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη κε ζπάληα ρξεκαηνδφηεζε. Οη ξνκπνηηζηέο πξέπεη 

πξψηα λα ζπλεξγαζηνχλ κε γηαηξνχο θαη ηνπο δπλεηηθνχο ρξήζηεο γηα ηελ αλάπηπμε 

ηερλνινγηψλ. Απαξαίηεην είλαη λα νηθνδνκήζνπκε αθξηβά πξσηφηππα γηα «δνθηκέο» γηα λα 

δνθηκαζηεί ε ηερλνινγία γηα ηνπο πξαγκαηηθνχο ρξήζηεο. ηε ζπλέρεηα κπνξνχκε λα 

ειπίδνπκε φηη ζα ιάβνπλ ζηήξημε γηα κηα κεγαιχηεξε κειέηε θαη αθφκα θαη ηφηε ε εκπνξηθή 

βησζηκφηεηα ππάξρεη κφλν σο πηζαλφηεηα. «Τπάξρεη κηα κεξίδα εξεπλεηψλ πνπ εξγάδνληαη 

ζηελ θνηλσληθή ππνζηεξηθηηθή ξνκπνηηθή, έλαληη ρηιηάδσλ πνπ εξγάδνληαη ζε ξνκπφη 

πινήγεζεο θαη θπξίσο γηα ζηξαηησηηθέο εθαξκνγέο», ιέεη ε Maya Matarić. «Κάλνπκε πξψηα 

κειέηεο γηα λα δείμνπλ φηη ε ξνκπνηηθή κπνξεί λα έρεη ζεηηθή ζεξαπεπηηθή δξάζε θαη 

ειπίδνπκε φηη ηα Δζληθά Ηλζηηηνχηα Τγείαο ζα εγθξίλνπλ ηειηθά ηε ρξεκαηνδφηεζε γηα 

πξνθιηληθέο κειέηεο. Αιιά ηψξα πξέπεη λα ηα αληηκεησπίζνπκε πνιχ ζθεπηηθηζκφ». 
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 Σα ξνκπφη είηε σο νγθψδεηο ειεθηξηθέο ζθνχπεο, είηε σο φξζηεο κεραλέο πνπ κπνξνχλ, 

θαηά θάπνηνλ ηξφπν, λα πεξπαηήζνπλ, λα κηιήζνπλ θαη λα απαληήζνπλ, σο ξνκπνηηθέο 

δεκηνπξγίεο θαίλεηαη λα ζπλαξπάδνπλ ηνπο αλζξψπηλνπο ζπληξφθνπο ηνπο, θαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν, απηφ ηηο βνεζά λα νδεχνπλ πξνο λένπο ξφινπο, φπσο ηαηξηθνί θξνληηζηέο 

αθξηβψο φηαλ ππάξρεη απμαλφκελε αλάγθε. «Ο αξηζκφο ησλ λέσλ ελειίθσλ γηα θάζε 

ειηθησκέλν ελήιηθα κεηψλεηαη δξακαηηθά θαη πνηέ δελ έρνπκε μαλαδεί απηά ηα πνζνζηά ησλ 

αηφκσλ άλσ ησλ 85», ιέεη ε Μάξζα Δ. Pollack, θνζκήηνξαο θαη θαζεγήηξηα ζην 

Παλεπηζηήκην ηεο ρνιήο ηεο Πιεξνθνξηθήο ηνπ Μίζηγθαλ. «Ζ ξνκπνηηθή ππνζηήξημε ζην 

ζρνιείν δε ζα αληηθαηαζηήζεη πνηέ ηελ αλζξψπηλε αιιειεπίδξαζε, αιιά κπνξεί λα ηελ 

απμήζεη». 

 Οη ξνκπνηηζηέο ήδε γλσξίδνπλ πψο λα νηθνδνκήζνπλ κεραλέο πνπ ζα κπνξνχλ λα 

εμππεξεηήζνπλ ηα παηδηά, ηνπο αζζελείο θ.η.ι. κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη, αλ θαη ηα 

πεξηζζφηεξα ηέηνηα ξνκπφη παξακέλνπλ απαγνξεπηηθά αθξηβά, ην θφζηνο θαηεβαίλεη. Ζ 

κεραλή φξαζεο, νη θνξεηέο ζπζθεπέο ιέηδεξ, νη αηζζεηήξεο ππεξχζξσλ θαη ηαπηνπνίεζεο 

ξαδηνζπρλνηήησλ (RFID) πνπ ρξεζηκνπνηνχλ έλα κηθξνηζίπ, κηα θεξαία θαη ηα ξαδηνθχκαηα 

γηα άκεζε απνζήθεπζε θαη αλάθηεζε δεδνκέλσλ είλαη κηθξφηεξα θαη θζελφηεξα απφ πνηέ 

θαη επεμεξγάδνληαη δεδνκέλα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ζχκθσλα κε ηε Matarić. «Μπνξνχκε λα 

γξάςνπκε αιγφξηζκνπο γηα λα επηηξέςνπκε ζην ξνκπφη λα αηζζαλζεί φ,ηη θάλεη έλα πξφζσπν, 

έηζη ψζηε λα κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη άκεζα, ζσζηά θαη κε αζθάιεηα», ιέεη. «Απηφ δελ 

ήηαλ εθηθηφ πξηλ απφ 10 ρξφληα». 

 Αηζζεηήξεο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ θαξπφ, ηνλ αγθψλα ή ηα ξνχρα ελφο αηφκνπ, γηα 

παξάδεηγκα, κπνξνχλ λα επηηξέςνπλ ζε έλα ξνκπφη λα αληρλεχζεη ηηο θηλήζεηο ηνπ αλζξψπνπ 

θαη λα αληαπνθξηζεί. Έλαο αηζζεηήξαο ζεξκφηεηαο κπνξεί λα δψζεη εληνιή ζην κεράλεκα λα 

ελεξγνπνηεζεί ή λα θηλεζεί πξνο έλα ζεξκφ ζψκα, πνπ ηνπ επηηξέπεη λα ζπκκεηέρεη ζε έλα 

παηρλίδη θπλεγηνχ ή λα δεκηνπξγήζεη εληχπσζε ζε έλα άηνκν θαη λα έρεη ηελ ακέξηζηε 

πξνζνρή ηνπ. Ζ ηερλνινγία ηεο ηερλεηήο αθνήο έρεη βειηησζεί, έηζη ψζηε έλα ξνκπφη κπνξεί 

λα εληνπίζεη ηψξα κηα ζπδήηεζε, φηαλ κηινχλ πνιιά άηνκα ζε έλα δσκάηην. Καη ηειηθά 

κεξηθέο κεραλέο κπνξεί λα παξέρνπλ αθφκε θαη κηα αγθαιηά. Γηα λα ζπκβεί απηφ, Francois 

Michaud, θαζεγεηήο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Sherbrooke ζην Κεκπέθ, ρηίδεη έλα πξσηφηππν κεράλεκα κε έλα έιαζκα 

ζηνλ εζσηεξηθφ ηνπ θηλεηήξα, έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηα εξεζίζκαηα απφ ην 

πεξηβάιινλ. Καη αλ δελ είζηε ζε δηάζεζε γηα αγθάιηαζκα; «Σν ξνκπφη κπνξεί λα αηζζαλζεί 

πψο είζηε θαη αληαπνθξίλεηαη», ιέεη ν Michaud. «Αλ αηζζαλζεί απψζεζε, ζα εγθαηαιείςεη 

ηελ αγθαιηά». 
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 Ζ νηθνδφκεζε ελφο ξνκπφη πνπ κπνξεί λα «δεη» ππήξμε κία απφ ηηο δπζθνιφηεξεο 

πξνθιήζεηο. «Έλα ξνκπφη πνπ είλαη πνιχ κηθξφηεξν απφ φ,ηη είζηε εζείο, ζα δπζθνιεπηεί λα 

παξαθνινπζήζεη θαη λα επεμεξγαζηεί ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ζαο», ιέεη ε Matarić. Χο 

ελαιιαθηηθή ιχζε, ε εξεπλεηηθή νκάδα ηεο δεκηνπξγεί κεραλέο πνπ εξκελεχνπλ άιια 

θπζηνινγηθά δεδνκέλα, φπσο ε ζεξκνθξαζία ηνπ δέξκαηνο, ν θαξδηαθφο ξπζκφο θαη ε 

γαιβαληθή αληίδξαζε ηνπ δέξκαηνο, ε νπνία είλαη έλα κέηξν ηεο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο πνπ 

αληηζηνηρεί ζε απμεκέλα ζπλαηζζήκαηα. Οη εξεπλεηέο έρνπλ δηαπηζηψζεη φηη κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ειεθηξηθή αληίδξαζε ηνπ δέξκαηνο γηα λα πξνβιέςνπλ αμηφπηζηα ηελ 

απνγνήηεπζε ή ηελ πιήμε θαη λα πξνεηδνπνηήζνπλ έλα ξνκπφη φηη ε αλζξψπηλε ζπληξνθηά 

ηνπο, ράλεη ην ελδηαθέξνλ. (Ζ ηνπνζέηεζε κηαο θσηνγξαθηθήο κεραλήο γηα λα αλαιχεη ην 

ξνκπφη ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ απνδείρζεθε πνιχ ιηγφηεξν αθξηβήο). 

 

 1.6.4. Σν Banditt-II 

Σν θεθάιη ηνπ γέξλεη λα αθνχζεη, θαη κπνξεί λα αλαζεθψζεη ηα θξχδηα ηνπ ζηελ 

έθπιεμε. Ο Bandit-II είλαη ην αγφξη ζηελ αθίζα γηα ηα θνηλσληθά βνεζεηηθά ξνκπφη, έλαο 

φξνο πνπ, φπσο πξναλαθέξζεθε, επηλνήζεθε απφ ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ, ηε Maya Matarić θαη 

ηελ νκάδα ηεο ζην Παλεπηζηήκην ηεο Νφηηαο Καιηθφξληαο, γηα λα πεξηγξάςεη ηε λέα γεληά 

ξνκπφη πνπ πξννξίδεηαη λα βνεζήζεη ηνπο αλζξψπνπο λα καζαίλνπλ θαη λα ιεηηνπξγνχλ. 

 Ζ πςειή επηθνηλσληαθή αληίιεςε ελφο ξνκπφη ζε αλζξψπηλα ζήκαηα, πηζαλφ λα πείζεη 

έλα άηνκν λα αθνινπζήζεη ηηο νδεγίεο ηνπ. Έλα ξνκπφη πνπ θαίλεηαη λα κεηαδίδεη 

ελζπλαίζζεζε, γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα είλαη ζε ζέζε λα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε 

θάπνηνπ, είλαη έλαο αμηφπηζηνο πξνπνλεηήο θαη κπνξεί λα δηαηεξήζεη κηα «θπζηθή» 

θνηλσληθή ζρέζε. ην πιαίζην απηφ, είλαη ζεκαληηθφ λα κελ είλαη νη απαληήζεηο ζηαηηθέο. 

«Οη άλζξσπνη κπνξεί λα είλαη πην αλνηρηνί ζε νδεγίεο φηαλ είλαη μεθνχξαζηνη θαη απαηηνχλ 

πεξηζζφηεξε θαηαλφεζε φηαλ είλαη θνπξαζκέλνη», ιέεη ν Reid Simmons, θαζεγεηήο ηεο 

έξεπλαο ζηε ξνκπνηηθή θαη ηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηψλ ζην Παλεπηζηήκην Carnegie 

Mellon ζην Πίηζκπνπξγθ. «Έηζη, ην ξνκπφη κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα αιιάμεη ηελ νκηιία θαη 

ηελ έθθξαζε ηνπ, αθξηβψο φπσο ζα έθαλε έλαο θαιφο ζεξαπεπηήο». Απηφ ζεκαίλεη φηη είηε 

είλαη ζε ζέζε λα αληιήζεη ιφγηα απφ έλα κεγάιν κελνχ πξν-ερνγξαθεκέλνπ ιφγνπ ή είλαη 

πξνγξακκαηηζκέλν κε κηα γηγαληηαία βάζε δεδνκέλσλ ιέμεσλ θαη γξακκαηηθήο πνπ επηηξέπεη 

ζην ξνκπφη λα παξάγεη πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ πεξίζηαζε. 

 Όζν ε «πξνζσπηθφηεηα» ηνπ κεραλήκαηνο ηαηξηάδεη κε ηνλ ρξήζηε, ηφζν πεξηζζφηεξν 

γίλεηαη απνδεθηφ. Γνπιεχνληαο κε αζζελείο κε εγθεθαιηθφ επεηζφδην, ε Matarić δηαπίζησζε 

φηη φζνη είλαη εμσζηξεθείο πξνηηκνχλ δσεξά ξνκπφη πνπ ζηέθνληαη θνληά ηνπο θαη κηινχλ 

γξήγνξα, έρνπλ θσλέο κε πην ςειφ ηφλν απφ ηνλ κέζν φξν θαη ηνπο πξνηξέπνπλ κε θξάζεηο 
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φπσο: «Μπνξείηε λα θάλεηε πεξηζζφηεξν απφ απηφ, ην μέξσ» θαη «Δπηθεληξσζείηε ζηελ 

άζθεζή ζαο». Οη εζσζηξεθείο πξνηηκνχλ λα ππάξρεη κηα απφζηαζε κεηαμχ απηψλ θαη ησλ 

ξνκπφη θαη αληαπνθξίλνληαη θαιά ζε ήπηα ψζεζε: «Ξέξσ φηη είλαη δχζθνιν, αιιά είλαη γηα 

ην θαιφ ζνπ» θαη «Πνιχ σξαία, αο ζπλερίζνπκε ηελ θαιή δνπιεηά». Σν παξαπάλσ 

παξάδεηγκα αληηζηνηρεί θαη ζηηο ζπκπεξηθνξέο παηδηψλ κε παξφκνηεο ζπκπεξηθνξέο. 

 Δλψ ηα πεξηζζφηεξα παηδηά θαίλεηαη λα δηεπθνιχλνληαη ζηελ φπνηα ζρέζε κε ξνκπφη, 

νη ελήιηθνη ρξήζηεο είλαη πην απαηηεηηθνί. Χζηφζν, ε πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ, πνπ ηειηθά 

απνδέρεηαη έλα ξνκπνηηθφ κέινο κπνξεί αθφκε θαη λα αξρίζεη λα παίδεη παηρλίδηα κε απηφ, 

θξχβεηαη απφ απηφ ή πξνζπαζεί λα ην μεγειάζεη θάλνληάο ην λα πηζηέςεη φηη έρεη ήδε 

νινθιεξψζεη ηηο αζθήζεηο ηνπ, δειαδή επηθνηλσλεί, ιεηηνπξγεί «θνηλσληθά», ιέεη ε Matarić. 

 Έλα ξνκπφη πξέπεη επίζεο λα είλαη ζε ζέζε λα αθνινπζήζεη νξηζκέλεο θνηλσληθέο 

ζπκβάζεηο, φπσο λα εηζέιζεη ζε έλα αζαλζέξ, ρσξίο λα παηήζεη άιινπο επηβάηεο. «Οη γνλείο 

δηδάζθνπλ ηα παηδηά ηνπο λα πεξηκέλνπλ λα βγνπλ πξψηα νη άλζξσπνη πνπ είλαη κέζα ζε έλα 

αζαλζέξ, θαη κεηά λα εηζέιζνπλ απηά πνπ πεξηκέλνπλ απ’ έμσ», ιέεη ν Simmons. «Αιιά 

απηφ δελ είλαη ν αιεζηλφο θαλφλαο, γηαηί αλ πεξηκέλνπλ κέρξη ν θαζέλαο λα θαηέβεη, ζα 

ζηέθνληαη εθεί γηα πάληα. Σν πξαγκαηηθφ εξψηεκα είλαη πνηνη άλζξσπνη έρνπλ ηελ πξφζεζε 

λα θαηέβνπλ». 

 Πέξα απφ ηνλ θαζνξηζκφ γηα ην ηη κπνξνχλ λα θάλνπλ ηα θνηλσληθά βνεζεηηθά ξνκπφη, 

νη εξεπλεηέο πξέπεη λα εμεηάζνπλ θαη πψο απηά ζα είλαη εμσηεξηθά. Έλα θαηλφκελν πνπ 

νλνκάδεηαη «παξάμελε θνηιάδα», κηα θξάζε πνπ επηλνήζεθε ην 1970 απφ ηνλ Ηάπσλα 

ξνκπνηηζηή Masahiro Mori, δείρλεη φηη φζν πην αλζξσπφκνξθν είλαη ην ξνκπφη, ηφζν 

πεξηζζφηεξν ζα επεξεαζηνχλ νη άλζξσπνη απφ απηφ, αιιά κφλν κέρξη έλα ζεκείν ζην νπνίν 

ε θαιή ζρέζε δηαιχεηαη μαθληθά (θνηιάδα). «Μεραλέο πνπ είλαη ζρεδφλ, αιιά φρη ηειείσο, 

ζαλ έλαο άλζξσπνο είλαη ρεηξφηεξεο απφ εθείλεο πνπ είηε είλαη εληειψο αλζξσπφκνξθεο ή 

απνθιίλνπλ», ιέεη ν Simmons. Πξνθεηκέλνπ λα αλαζηείινπλ ηε δπζπηζηία φηη αιιειεπηδξνχλ 

κε κηα ζρεδφλ αλζξψπηλε κεραλή, νη άλζξσπνη ηείλνπλ λα αλαπηχζζνπλ κε ξεαιηζηηθέο 

πξνζδνθίεο θαη απνγνεηεχνληαη φηαλ ην ξνκπφη δελ κπνξεί λα απνδψζεη. Δπηπιένλ, ε 

παξαδνμφηεηα ηνπ ξνκπφη είλαη εκθαλήο, φηαλ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θξίλεηαη απφ αλζξψπηλα 

πξφηππα, εκπνδίδνληαο ηνπο αλζξψπνπο λα ην απνδερηνχλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ. «Οη άλζξσπνη πηζηεχνπλ φηη ζέινπλ λα αιιειεπηδξάζνπλ κε έλα ξνκπφη πνπ κηκείηαη 

πιήξσο έλαλ άλζξσπν, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απηφ δελ ηζρχεη», ιέεη ν Simmons. 

 

1.7. O Kaspar «ξνκπόη» 

 Απηφ είλαη ηδηαίηεξα αιεζέο ζηα ξνκπφη πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα επηθνηλσλεί κε 

απηηζηηθά παηδηά, πνπ ζπρλά έρνπλ πξφβιεκα ζην λα θνηηάμνπλ αλζξψπηλα πξφζσπα θαη 
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ζέινπλ θάηη πνπ λα είλαη αλακθηζβήηεηα ξνκπνηηθφ. O Kaspar, γηα παξάδεηγκα, έλα ξνκπφη 

πνπ εξγάδεηαη κε απηηζηηθά παηδηά ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, έρεη ειάρηζηα εθθξαζηηθφ 

πξφζσπν θαη ζχξκαηα βγαίλνπλ απφ ην ιαηκφ θαη ηνπο θαξπνχο ηνπ γηα λα θαηαζηεί ζαθέο 

ζηα παηδηά φηη παίδνπλ, επηθνηλσλνχλ, κε έλα ξνκπφη. «Γνθηκάζακε έλα άιιν ξνκπφη πνπ 

έκνηαδε κε θνχθια κε βιεθαξίδεο θαη κε ρξψκα ζηα ρείιε ηεο, αιιά ζηα παηδηά δελ άξεζε 

απηφ φζν ην άιιν ζηελ αξρή», ιέεη ν Dautenhahn, ν νπνίνο ήηαλ επηθεθαιήο ηεο νκάδαο πνπ 

δεκηνχξγεζε ηνλ Kaspar. 

 Ο Dautenhahn έρεη παξαηεξήζεη φηη ηα απηηζηηθά παηδηά πνπ παίδνπλ κε ηνλ Καζπάξ 

κπνξεί απζφξκεηα λα αξρίζνπλ λα αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο, δει. ν ζηφρνοηεο 

θνηλσληθήο ππνζηήξημεο είλαη εθηθηφο. «Έλα αγφξη πνπ ήηαλ θνηλσληθά απνκνλσκέλα θαη 

πνπ πνηέ δελ έπαημε κε ηα άιια παηδηά ή ηνλ δάζθαιφ ηνπ, έδεημε κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηα 

κάηηα Καζπάξ», ιέεη. «Έδεηρλε ηα κάηηα Καζπάξ, ζηε ζπλέρεηα ηα δηθά ηνπ θαη ζην ηέινο 

έδεηρλε ρακνγειαζηά ηα κάηηα ηνπ δαζθάινπ ηνπ. Απηή ήηαλ κηα πξφζθιεζε γηα θνηλή ρξήζε 

θαη ην αγφξη θαη ν δάζθαιφο ηνπ έπαημαλ καδί». Ζ θνηλσληθφηεηα θαη επηθνηλσλία κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κε ξνκπφη ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ηθαλνηήησλ ησλ παηδηψλ ηεο ζρνιηθήο ειηθίαο 

αιιά θαη ησλ αηφκσλ γεληθφηεξα. 

  

1.8. Σα ξνκπόη ζηελ θαζεκεξηλόηεηα 

Οη θαηαλαισηέο ζηέιλνπλ ξνκπνηηθέο ζθνχπεο Roomba ζηνλ θαηαζθεπαζηή ζην San 

Jacob, Νέα Τφξθε, γηα επηζθεπή, αθνχ πξηλ ραξάμνπλ ηα νλφκαηά ηνπο ζηηο κεραλέο κε ηελ 

ειπίδα λα πάξνπλ ην δηθφ ηνπο ξνκπφη πίζσ. Γηα ηνλ θαηαζθεπαζηή, απηφ δελ είλαη ηδαληθφ. 

αθψο είλαη θζελφηεξν λα αληηθαηαζηήζεη ην ξνκπφη, παξά   λα  ην  δηνξζψζεη.  Δίλαη  

αμηνζεκείσην   πσο   νη ηδηνθηήηεο ηείλνπλ λα ζπλδένληαη κε ηα θαηαζθεπάζκαηα θαη 

αλεζπρνχλ φηη έλα ξνκπφη ζα έρεη κηα δηαθνξεηηθή πξνζσπηθφηεηα. 

 «Οη άλζξσπνη είλαη επγλψκνλεο γηα ην φηη ε Roomba βειηηψλεη ηε δσή ηνπο, έηζη ηεο ην 

αληαπνδίδνπλ δίλνληάο ηεο ηελ πξνζνρή πνπ ζα έδηλαλ ζε έλα θαηνηθίδην δψν», ιέεη ν Ja-

Young Sung, Ph.D.θνηηεηήο ζην  Georgia Tech πνπ ξψηεζε 379 ηδηνθηήηεο Roomba ην 2007, 

γηα ηε ζηάζε ηνπο πξνο ηε ξνκπνηηθή ζπζθεπή. Ο Sung βξήθε πνιινχο ηδηνθηήηεο πνπ 

έδσζαλ ζηε Roomba ηα νλφκαηά ηνπο ή ηελ ρξσκάηηζαλ, ηε ζηφιηζαλ κε απηνθφιιεηα ή ηελ 

έληπζαλ κε θνζηνχκηα. Αλ θαη «ν πξσηφγνλνο πξνγξακκαηηζκφο» ηεο Roomba ηελ αλαγθάδεη 

λα ρηππάεη ζε έπηπια, θαζψο ηπραία θαη φρη πάληα απνηειεζκαηηθά, κεξηθνί βξίζθνπλ ην 

γλψξηζκα απηφ νηθείν. 

 «Οη αλζξψπηλεο ελέξγεηεο δελ είλαη πξνβιέςηκεο, νπφηε θαη νη ηπραίεο αληηδξάζεηο ηεο 

Roomba δείρλνπλ πην αλζξψπηλεο», ιέεη ν Sung, ν νπνίνο παξαδέρεηαη φηη κηιά κε ηε δηθή 

ηνπ Roomba. Καη φπσο θαη νη γνλείο καζαίλνπλ ζε έλα παηδί πψο λα πεη έλα ηξαγνχδη, νη 
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ηδηνθηήηεο Roomba ζπρλά ελεξγνπνηνχλ ηα κεραλήκαηά ηνπο γηα λα δηαζθεδάζνπλ θαη λα 

επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο θίινπο, ελψ νη γείηνλεο βάδνπλ ηηο Roomba ηνπο λα δηαγσληζηνχλ ζε 

ζπηηηθέο πίζηεο. 

 Ζ αλάγθε λα αιιειεπηδξάζνπλ, δειαδή θαη λα αλαπηχμνπλ θνηλσληθφηεηα κε έλα 

αληηθείκελν πνπ, αλ θαη είλαη άςπρν, παξακέλεη θαη θάπσο αλζξψπηλν, απνηειεί ηφζν κηα 

πξφθιεζε φζν θαη κηα επθαηξία γηα ηνπο δεκηνπξγνχο ησλ ζπζθεπψλ πνπ ππεξβαίλνπλ θαηά 

πνιχ ην λνηθνθπξηφ, λα κηκεζνχλ ηηο ελέξγεηεο ησλ αηφκσλ. Πξνθαλψο είλαη δχζθνιν λα 

ζρεδηάζεη θαλείο έλα ξνκπφη πνπ λα κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηα ηνμηθά απφβιεηα, είλαη αθφκα 

πην δχζθνιν λα δεκηνπξγήζεη κηα κεραλή πνπ λα πεξπαηάεη, λα κηιάεη θαη πνπ λα είλαη 

«θνηλσληθά ππνζηεξηθηηθή». Απηή ε θξάζε, φπσο πξναλαθέξζεθε, επηλνήζεθε ην 2004 απφ 

ηε Maya Matarić, δηεπζχληξηα ηνπ Κέληξνπ γηα Ρνκπνηηθή θαη Δλζσκαησκέλα πζηήκαηα, 

ζην Παλεπηζηήκην ηεο Νφηηαο Καιηθφξληαο. Ζ εξεπλεηηθή νκάδα ηεο πεξηέγξαςε κεραλέο 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ρξήζηκεο ζηε ζεξαπεία κέζσ ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, λα 

παξέρνπλ θίλεηξα θαη λα παξαθνινπζνχλ άηνκα κε ζσκαηηθέο θαη λνεηηθέο αλαπεξίεο θαη 

θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο. 

 Έλα θνηλσληθά ππνζηεξηθηηθφ ξνκπφη ζα κπνξνχζε, γηα παξάδεηγκα, λα ελζαξξχλεη 

αθνχξαζηα έλαλ αζζελή κε εγθεθαιηθφ γηα λα θάλεη αζθήζεηο απνθαηάζηαζεο. Θα κπνξνχζε 

λα πεξπαηήζεη δίπια ζε θάπνηνλ κε άλνηα, λα ηνπ δίλεη νδεγίεο γηα λα πεξηεγεζεί ζηνπο 

δηαδξφκνπο ηεο εγθαηάζηαζεο γηα ππνβνεζνχκελε δηαβίσζε, ελψ ζα ζπλνκηιεί καδί ηνπ 

θνηλσληθά. Ή ζα κπνξνχζε λα είλαη έλαο «θηιηθφο θαηαιχηεο» γηα λα δηδαρζνχλ ηα παηδηά κε 

θνηλσληθά επηθνηλσληαθά «ειιείκκαηα» πψο λα αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο αλζξψπνπο. 

 «Σα ξνκπφη ππεξεζίαο δελ είλαη λέα, είλαη κεραλήκαηα απνθαηάζηαζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα λα σζήζνπλ ή λα ηξαβήμνπλ ηα άθξα αζζελψλ κε εγθεθαιηθφ 

επεηζφδην ππάξρνπλ εδψ θαη δεθαεηίεο. Πνιιέο ηέηνηεο ζπζθεπέο είλαη βαξηέο, αθξηβέο θαη 

δελ είλαη ηδηαίηεξα θαιή παξέα», ιέεη ε Matarić. Πξφζθαηα νη ξνκπνηηζηέο ήηαλ ζε ζέζε λα 

πξνρσξήζνπλ πεξηζζφηεξν, λα ςάμνπλ ζην ζχλζεην πεδίν ηεο αιιειεπίδξαζεο αλζξψπνπ-

ξνκπφη, πνπ κειεηά ηφζν ηελ αλζξψπηλε ςπρνινγία, φζν θαη ηε κεραληθή. Γηα ηα άηνκα πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ξνκπφη, απηά πξέπεη λα επηδεηθλχνπλ ηηο παξαθάησ ηδηφηεηεο: λα εθθξάδνπλ 

κηα πξνζσπηθφηεηα, λα δηαθξίλνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο πξνζέζεηο ηνπ ρξήζηε, λα 

εκθαλίδνπλ ζπλαηζζήκαηα, φπσο ε ελζπλαίζζεζε ή λα αθνινπζνχλ ηηο θνηλσληθέο 

ζπκβάζεηο. «Έλα ξνκπφη κε θνηλσληθή άγλνηα παίξλεη πάληα κηα άκεζε δηαδξνκή, ζηακαηά 

αλ θάηη είλαη ζην δξφκν ηνπ θαη δηαθφπηεη ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν πξνθεηκέλνπ λα θάλεη ην 

έξγν ηνπ», εμεγεί ν Kerstin Dautenhahn, εξεπλεηήο θαζεγεηήο ζην Σκήκα Δπηζηήκεο 

Τπνινγηζηψλ ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Hertfordshire ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. «Αιιά έλα 

ξνκπφη πνπ αιιειεπηδξά θνηλσληθά ηξνπνπνηεί ηελ πνξεία ηνπ γηα λα απνθχγεη λα πάεη πάξα 
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πνιχ θνληά ζε έλαλ άλζξσπν, πεξηκέλεη κέρξη ηελ θαηάιιειε ζηηγκή γηα λα κηιήζεη θαη λα 

θέξλεη αληηθείκελα ρσξίο λα ηνπ δεηεζεί». 

 

1.9. Ζ θνηλσληθή δηάζηαζε ησλ ξνκπόη θαη ε αιιειεπίδξαζε κε ηνλ άλζξσπν 

 Σειεπηαίεο έξεπλεο πνπ αζρνινχληαη κε ην ζέκα ηεο θνηλσληθήο δηάζηαζεο ησλ 

ξνκπφη, ππνζηεξίδνπλ φηη, ν ξφινο πνπ πξνζδίλεηαη απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο ζε έλα ξνκπφη 

θαη ε επίδξαζε πνπ έρεη ζην θιίκα κηαο νκάδαο ή θαη ζε αηνκηθφ επίπεδν, θαηά ηε δηάξθεηα 

εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κειεηψληαη ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ ζεηηθά. Ο θιάδνο ηεο 

Δπηθνηλσλίαο Αλζξψπνπ κε Ρνκπφη (Human Robot Interaction) κειεηά επξχηεξα ην ζέκα, γηα 

εθαξκνγέο φπνπ δελ ππάξρεη θπζηθή επαθή αλζξψπνπ κε ξνκπφη, κε ζηφρν ηελ αλάιπζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ θνηλσληθήο θχζεσο πνπ αλαπηχζζνληαη, θαζψο θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ, σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θάζε εθαξκνγήο. 

 Ζ απμεηηθή ηάζε πξνο ηελ αλάπηπμε κηαο λέαο γεληάο ξνκπφη πνπ είλαη ηθαλά λα 

θηλνχληαη θαη λα ελεξγνχλ ζε έλα αλζξσπνθεληξηθφ πεξηβάιινλ, λα αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο 

αλζξψπνπο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή καο, έρεη δεκηνπξγήζεη ηελ αλάγθε γηα 

ηελ θαηαζθεπή ξνκπνηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα κάζνπλ πψο λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζψκαηά ηνπο, λα επηθνηλσλνχλ θαη λα αληηδξνχλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπο κε 

έλαλ θνηλσληθφ θαη ειθπζηηθφ ηξφπν. Σα θνηλσληθά ξνκπφη πνπ αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο 

αλζξψπνπο έρνπλ γίλεη έηζη κηα ζεκαληηθή εζηίαζε ηεο ξνκπνηηθήο έξεπλαο. 

 Ζ ζρέζε αιιειεπίδξαζεο Αλζξψπνπ-Ρνκπφη (HRI) γηα θνηλσληθά βνεζεηηθέο 

εθαξκνγέο ηεο ξνκπνηηθήο είλαη κηα λέα, αλαπηπζζφκελε θαη φιν θαη πην δεκνθηιήο πεξηνρή 

έξεπλαο θαη εκθαλίδεηαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ξνκπνηηθήο, ηεο 

ηαηξηθήο, ηεο ςπρνινγίαο, ηεο εζνινγίαο, ηεο λεπξνεπηζηήκεο θαη ησλ γλσζηηθψλ επηζηεκψλ. 

Δίλαη ε κειέηε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο θαη ηα ξνκπφη. πρλά 

αλαθέξεηαη σο HRI (Human – Robot Interaction) απφ ηνπο εξεπλεηέο. Ζ αιιειεπίδξαζε 

αλζξψπνπ – ξνκπφη είλαη έλα δηεπηζηεκνληθφ πεδίν κε ζπλεηζθνξέο απφ ηελ αιιειεπίδξαζε 

αλζξψπνπ – ππνινγηζηή, ηελ ηερλεηή λνεκνζχλε, ηε ξνκπνηηθή, ηελ θαηαλφεζε ηεο θπζηθήο 

γιψζζαο, ην ζρεδηαζκφ θαη ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο. 

 Δίλαη γλσζηφ φηη ηα ξνκπφη είλαη ηερλεηνί παξάγνληεο κε ηθαλφηεηα αληίιεςεο θαη 

δξάζεο ζην θπζηθφ θφζκν, ν νπνίνο ζπρλά αλαθέξεηαη απφ ηνπο εξεπλεηέο σο ρψξν 

εξγαζίαο. ηηο ρψξεο κε πςειφ ηερλνινγηθφ κέξηζκα, ε ρξήζε ηνπο έρεη γεληθεπηεί ζε 

εξγνζηάζηα, ηείλνπλ λα βξίζθνληαη ζηηο ηερλνινγηθά πξνεγκέλεο θνηλσλίεο ζε εμαηξεηηθά 

θξίζηκνπο ηνκείο, φπσο ε επηζηεκνληθή έξεπλα, ε ςπραγσγία θαη λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, ε 

εθπαίδεπζε. 
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 Δπηζεκαίλεηαη πσο ε εθαξκνγή ζε λένπο ηνκείο αλαπηχζζεη ζηελφηεξε αιιειεπίδξαζε 

κε ην ρξήζηε. Ζ έλλνηα ηεο εγγχηεηαο είλαη πνπ πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηή κε φιε ηε ζεκαζία 

ηεο. Απηή ε ζηελή αιιειεπίδξαζε ρξεηάδεηαη λέα ζεσξεηηθά κνληέια, αθελφο γηα ηνπο 

επηζηήκνλεο ξνκπνηηθήο πνπ εξγάδνληαη γηα λα αλαβαζκίζνπλ ηε ρξεζηκφηεηα ησλ ξνκπφη 

θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά λα αμηνινγήζνπλ ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε απηνχ ηνπ λένπ 

«ζπλεξγάηε» γηα ηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο. Ζ γλσζηηθή κνληεινπνίεζε ηεο «ζρέζεο» 

κεηαμχ ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ ξνκπφη σθειεί ηνπο παηδαγσγνχο, ηνπο ςπρνιφγνπο θαη 

εξεπλεηέο ηεο ξνκπνηηθήο ζήκεξα. 
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2
ν
 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ – ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΑΣΟΜΟΤ 

 

2.1. Δλλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο Κνηλσληθήο θαη Δπηθνηλσληαθήο αλάπηπμεο 

 Απνηειεί πξνυπφζεζε θάζε επηηπρνχο θνηλσληθήο θαη επηθνηλσληαθήο δηαδηθαζίαο ε 

χπαξμε ζπλνκηιεηψλ θαη ην ππφβαζξν ηεο δηαδηθαζίαο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο αλάπηπμεο 

είλαη ε γλψζε ελφο ηνπιάρηζηνλ θνηλνχ θψδηθα κεηαμχ ησλ ζπλνκηιεηψλ. Ζ αλάγθε γηα 

επηθνηλσλία – θνηλσληθφηεηα δειαδή ζε θάζε πεξίπησζε ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ 

αλζξψπνπ είδνπο θαη ζπλεπψο ππάξρεη «θχζεη» ζε θάζε άλζξσπν, επηδεηψληαο λα επηηεπρζεί 

κε θάζε δπλαηφ ηξφπν θαη κε θάζε δηαζέζηκν ζσκαηηθφ κέζν (Hayes, 1998). 

 Ζ θνηλσληθφηεηα, δειαδή, ε επηθνηλσλία είλαη κηα επξχηεξε έλλνηα. Καη’ απηφ ηνλ 

ηξφπν ζπλνςίδεηαη ν φξνο ηεο θνηλσληθήο επαθήο θαη φιεο νη δηαδηθαζίεο ηεο απνδνρήο ή ηεο 

απνζηνιήο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. Ο φξνο ινηπφλ αλαθέξεηαη ζηελ αλάπηπμε 

ηεο θνηλσληθήο επαθήο θαη ηεο επηθνηλσλίαο θαη επηδέρεηαη δηαθνξεηηθέο εξκελείεο. 

 Πξνθαλψο, ζπλίζηαηαη ζηε ζπλδηάιεμε πνπ κπνξεί λα έρεη θάπνηνο κε  άιια άηνκα ή 

άιιεο νκάδεο. πλεπψο, απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ χπαξμε αηνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο δσήο. Οη φξνη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο είλαη θαζνξηζκέλνη θαη απνηεινχλ 

ηνπο θαλφλεο ηεο επηθνηλσλίαο. Ζ επηθνηλσλία ησλ αηφκσλ ζηελ εθάζηνηε ρψξα πξνθαλψο 

είλαη δείγκα ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο θνπιηνχξαο θάζε έζλνπο (Μπακπηληψηεο, 1998). 

 Καηά ηε δεχηεξε εξκελεία είλαη ην ζχλνιν ησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε εμ απνζηάζεσο ζχλδεζε θαη επηθνηλσλία 

ησλ αλζξψπσλ π.ρ. ηειέθσλν (Μπακπηληψηεο, 1998). 

 Άιιε εξκελεία είλαη ε ακνηβαία επαθή κεηαμχ ησλ αηφκσλ ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη 

απφ θαηαλφεζε θαη ζπλεξγαηηθφ πλεχκα (Μπακπηληψηεο, 1998). 

 Γειαδή, επηθνηλσλία κπνξεί λα είλαη ε κεηαβίβαζε θαη αληαιιαγή κελπκάησλ θαη 

πιεξνθνξηψλ απφ θάπνηνλ πνπ έρεη ην ξφιν ηνπ πνκπνχ, πξνο θάπνηνλ ή θάπνηνπο πνπ 

λννχληαη σο δέθηεο, κέζσ ελφο θνηλνχ θψδηθα ζεκάησλ θαη ζπκβφισλ (Μπακπηληψηεο, 

1998). 

 Δπνκέλσο, ε επηθνηλσλία είλαη έλαο απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο λα δεηά θάπνηνο απηφ πνπ 

ζέιεη, λα απνξξίπηεη φ,ηη ηνλ δπζζαξεζηεί λα εθθξάζεη ηηο επηινγέο ηνπ, λα ζπλππάξρεη κε 

άιινπο ζπλαλζξψπνπο, λα ιεηηνπξγεί θνηλσληθά. 

 Ζ επηθνηλσλία ινηπφλ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε θαη χπαξμε ηεο 

θνηλσληθήο δσήο. Γηα λα είλαη εθηθηή ε επηθνηλσλία ζα πξέπεη ηα άηνκα πνπ αιιειεπηδξνχλ 
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λα έρνπλ απμεκέλε ηε γλσζηηθή ιεηηνπξγία ηεο αληίιεςεο (Hayes, 1997). Δπηθνηλσλψληαο 

κεηαδίδνπλ ζθφπηκα ή φρη πιεξνθνξίεο πνπ πξννξίδνληαη λα επεξεάζνπλ ηα άηνκα ή ηελ 

νκάδα πνπ ηηο δέρεηαη. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επηθνηλσλίαο ππάξρεη δηάρπηε ελέξγεηα κεηαμχ 

ησλ ζπλνκηιεηψλ (Μπαθηξηδήο, 2003). 

 Σα  άηνκα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κέζσ ηεο γιψζζαο, ησλ ζπκπεξηθνξψλ ηνπο, 

αιιά φρη κφλν έηζη. Άιινη ηξφπνη επηθνηλσλίαο είλαη ε κηκεηηθή επηθνηλσλία π.ρ. κε 

ρεηξνλνκίεο ή εξκελεχνληαο ηε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο (Βξεηηφο, 1994). 

 Χζηφζν, ε αλάπηπμε ηεο επηθνηλσλίαο απνηειεί ζηφρν θαη βαζηθή αξρή ησλ γνληψλ θαη 

θάζε ελήιηθα πνπ ζπλαλαζηξέθεηαη κε έλα παηδί. Οη ελήιηθεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

κηα ζεηξά κεζφδσλ γηα λα εληζρχζνπλ ηελ επηθνηλσληαθή αιιειεπίδξαζε ζηελ νηθνγέλεηα, 

φπσο, θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζην ζρνιείν γηα λα πξνζεγγίζνπλ ηα παηδηά (Μπαθηξηδήο, 2003). 

Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ζηελ  αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ απηήο 

ηεο ειηθίαο. 

 

2.2. Ζ αλάπηπμε ηεο επηθνηλσλίαο ζπληειείηαη κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο έθθξαζεο 

 Ζ πνηθηιία ηξφπσλ έθθξαζεο θαη ε κνλαδηθφηεηα ηεο εθθξαζηηθφηεηαο θάζε αλζξψπνπ 

(Reynold, 1992) είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία θαη θνηλσληθήο 

αλάπηπμεο. Ο φξνο «επηθνηλσλία» αλαθέξεηαη ζηε ζρέζε θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο θαη 

ακνηβαίαο κεηάδνζεο κελπκάησλ κεηαμχ δπν ή πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ. 

 Χο ακθίδξνκε θαη πνιπδηάζηαηε δηαδηθαζία, νξίδεηαη ε επηθνηλσλία. Σξεηο είλαη νη 

βαζηθέο ζπληζηψζεο ηεο επηθνηλσλίαο, δειαδή ν πνκπφο – απνζηνιέαο, ην κέζν επηθνηλσλίαο 

θαη ν δέθηεο – παξαιήπηεο. Πξνυπφζεζε γηα ηελ επηθνηλσλία, ν πνκπφο ή απνζηνιέο θαη ν 

δέθηεο ή παξαιήπηεο ηνπ κελχκαηνο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ θάπνηνλ θνηλφ θψδηθα. Ο 

πνκπφο θσδηθνπνηεί ην κήλπκα, επηιέγεη ην κέζν επηθνηλσλίαο θαη ζηέιλεη ην κήλπκα ζην 

δέθηε. Ο δέθηεο απνθσδηθνπνηεί ην κήλπκα θαη βγάδεη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ. Καηά ηελ 

πξνζπάζεηα επηθνηλσλίαο εκπνδίδεηαη απφ ηνλ «ζφξπβν» θαη επίζεο απφ ιαλζαζκέλε 

απνθσδηθνπνίεζε ηνπ κελχκαηνο (Shannon & Weaver, 1949). Δθφζνλ ην κήλπκα έρεη 

ζπγθεθξηκέλν παξαιήπηε, ζα ην ιάβεη, ζα ην απνθσδηθνπνηήζεη θαη ζα πξνζπαζήζεη λα ην 

θαηαλνήζεη, ζα αληηδξάζεη αλάινγα απαληψληαο ή ελεξγψληαο. 

 Αξθεηνί ζεσξεηηθνί πηζηεχνπλ φηη ε πεξηγξαθή ηεο ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο σο κηαο 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ απιά έρεη λα θάλεη κε ζπκπεξηθνξέο θσδηθνπνίεζεο θαη 

απνθσδηθνπνίεζεο είλαη απιντθή θαη αλεπαξθήο (Sperber & Wilson, 1990, Surian, 1991).  

ρεηίδεηαη κε πην νπζηψδε θαη ζχλζεηα ζπκπεξάζκαηα, πνπ ρξεηάδνληαη αλίρλεπζε κέζα απφ 

ηα ιεγφκελα ελφο νκηιεηή. πκπεξάζκαηα κπνξνχλ λα δηεμαρζνχλ απφ ιεθηηθνχο θαη κε 

ιεθηηθνχο ππαηληγκνχο θαηά ηε δηάξθεηα πεξίπινθσλ λνεκάησλ (Αλησλνπνχινπ, 2006). 
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 Οη κνξθέο επηθνηλσλίαο, αθνξνχλ ηε ρξήζε ηνπ ιφγνπ θαη ηε ιεθηηθή επηθνηλσλία 

(ρξήζε ιεθηηθψλ δίαπισλ), ελψ ε ρξήζε ηνπ ζψκαηνο αλαθέξεηαη ζηε κε ιεθηηθή 

επηθνηλσλία (ρξήζε κε ιεθηηθψλ δηαχισλ). Ζ επηθνηλσλία δειαδή, ηζνδπλακεί κε κηα 

ακθίδξνκε ξνή πιεξνθνξηψλ. Καηά ηε ξνή πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα γίλεηαη κεηαθνξά 

ιεθηηθψλ ζπκβφισλ (ιέμεηο θαη πξνηάζεηο) ή λα γίλεηαη κεηαθνξά κε ιεθηηθψλ κελπκάησλ 

βαζηζκέλε ζηελ εξκελεία ηεο γιψζζαο ηνπ ζψκαηνο, δειαδή ζην χθνο, ηνλ ηφλν, ηε δηάζεζε, 

ηηο ρεηξνλνκίεο θαη γεληθά ηε ζσκαηηθή θαη ςπρνζπλαηζζεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ 

πνπ αιιειεπηδξνχλ, δειαδή, επηθνηλσλνχλ. ηελ επηηπρεκέλε επηθνηλσλία ζεκαληηθφ ξφιν 

παίδνπλ ηφζν ηα ιεθηηθά φζν θαη ηα κε ιεθηηθά ζχκβνια. 

 πλεπψο ε ιεθηηθή επηθνηλσλία (verbal communication): πξαγκαηψλεηαη ζηα πιαίζηα 

ελφο γισζζηθνχ θψδηθα, ν νπνίνο βαζίδεηαη ζε έλλνηεο, πξντφληα κηαο ζπκβαηηθήο απνδνρήο 

θαη νλνκαηνζεζίαο ζηα αληηθείκελα ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηηο θαηαζηάζεηο, ζηηο ελέξγεηεο θαη 

ζηηο αθεξεκέλεο έλλνηεο, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ 

θαη παίξλνπλ ηε κνξθή ιέμεσλ ζπκβφισλ (Chomsky, 1964). Καζψο νη ιέμεηο θαζνξίδνληαη 

απφ ζπληαθηηθνχο θαη γξακκαηηθνχο θαλφλεο, ζπληίζεληαη θαη κε ηε βνήζεηα ησλ θσλεηηθψλ 

νξγάλσλ αξζξψλνληαη θαη εθθέξνληαη θάζε θνξά πνπ θξίλεηαη ζθφπηκε ε επηθνηλσλία θαη ε 

απνζηνιή θάπνηνπ κελχκαηνο (Manstead, 1991). Κάζε ηππηθή ιεθηηθή επηθνηλσληαθή 

δηαδηθαζία είλαη κέξνο ησλ επηθνηλσληαθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ αλζξψπνπ, θαζψο ην ππφινηπν 

θαηαιακβάλεη ε κε ιεθηηθή επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία. Ζ ιεθηηθή επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία 

επηκεξίδεηαη ζηνλ πξνθνξηθφ, ζην γξαπηφ θαη ζηνλ ειεθηξνληθφ ιφγν δειαδή επηθνηλσλία 

π.ρ. κε ξνκπφη. 

 Αλαθνξηθά κε ηε ιεθηηθή επηθνηλσλία (non verbal communication): Με ηνλ φξν 

ελλννχκε θάζε κνξθή κε γισζζηθήο ζπκπεξηθνξάο, ε νπνία γίλεηαη αληηιεπηή κέζσ ησλ 

αηζζήζεσλ θαη επεξεάδεη ηε δηαδηθαζία ηεο αλζξψπηλεο αιιειεπίδξαζεο. Δίλαη ήδε γλσζηφ 

πσο θαλέλαο ιφγνο δε δεκηνπξγείηαη ζε απφιπην ελλνηνινγηθφ θελφ θαη πνιχ πεξηζζφηεξν 

δελ εθθέξεηαη ρσξίο ςπρνζπλαηζζεκαηηθή παξφξκεζε. πλήζσο νη ιέμεηο κφλεο δελ 

απνδίδνπλ πιήξσο ην λφεκα φζσλ ζέινπκε λα εμσηεξηθεχζνπκε, αλ δελ εκπινπηηζηνχλ 

θπξίσο κε ηα ζπλαηζζήκαηα. Σα άηνκα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθπέκπνπλ κελχκαηα αθφκε 

θη φηαλ δε κηιάλε, αθφκε θαη κφλν κε ην εμσηεξηθφ παξνπζηαζηηθφ ηνπο ή ηελ εκθάληζή ηνπο 

(Rosenfeld & Plax, 1977). Αληί ηεο νκηιίαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηελ 

επηθνηλσληαθή ηνπο δηαδηθαζία, φξγαλα ή κέιε ηνπ ζψκαηνο, ηα νπνία πιένλ θαζίζηαληαη 

φξγαλα κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο ή θπξηνιεθηηθά δίαπινη επηθνηλσλίαο (Argyle, 1998). Σα 

φξγαλα απηά είλαη ηα κέιε ηνπ πξνζψπνπ (κάηηα, θξχδηα, ρείιε) (Izard, 1990), ηα ρέξηα θαη 

ην ζψκα γεληθφηεξα κε ηηο δηάθνξεο ζηάζεηο ηηο νπνίεο παίξλεη ή βξίζθεηαη (Fogel, 1981). 
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 Οη άλζξσπνη ινηπφλ, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλνχλ αμηνπνηψληαο κηα ζεηξά 

απφ επηθνηλσληαθνχο δίαπινπο (Kotzman, 1989), φπσο ηνπο θηλεηηθνχο (κηκηθή, ρεηξνλνκίεο, 

βιέκκα, θηλήζεηο θαη ζηάζεηο ηνπ ζψκαηνο), ηνπο θπζηνρεκηθνχο (φζθξεζε, γεχζε, 

ζσκαηηθή επαθή, ζεξκηθά εξεζίζκαηα) θαη ηνπο νηθνινγηθνχο (ζπκπεξηθνξά ζην ρψξν, 

δηαπξνζσπηθή απφζηαζε, δηεπζέηεζε αληηθεηκέλσλ) (Κνληάθνο & Πνιεκηθφο, 2002). ηελ 

πεξίπησζε ηεο κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο ηα θσλεηηθά φξγαλα αμηνπνηνχληαη κφλν γηα ηε 

δεκηνπξγία ησλ παξαγισζζηθψλ θαηλνκέλσλ, δειαδή ηε ξνή, ηελ έληαζε, ηε ρξνηά θαη ηε 

δηάξθεηα ηνπ ιφγνπ, φηαλ π.ρ. πξφθεηηαη λα ηνληζηνχλ ή λα ηξνπνηεζνχλ ζθφπηκα θάπνηα 

ζεκεία ηεο νκηιίαο, κε απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθφηεηαο ηνπο. 

 

2.3 Μνληέια αλάπηπμεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη επηθνηλσλίαο 

 Οη δηαπξνζσπηθέο επηθνηλσληαθέο αιιειεπηδξάζεηο θξίλνληαη απνιχησο αλαγθαίεο γηα 

θάζε άηνκν θαη γηα θάζε θνηλσλία, γεγνλφο πνπ έρεη ήδε επηζεκαλζεί, νδεγψληαο ζηελ 

αλάπηπμε επηθνηλσληαθψλ ζεσξηψλ. Ζ επηθνηλσληαθή επρέξεηα θάζε αλζξψπνπ επηθέξεη 

ζεηηθά απνηειέζκαηα ηφζν ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο φζν θαη ζηελ 

πξνζαξκνγή ζην θνηλσληθφ ζχλνιν γεληθφηεξα. 

 Ηδηαίηεξα ζηελ παηδηθή ειηθία είλαη γλσζηφ φηη ε επηθνηλσληαθή επρέξεηα επλνεί ηελ 

αλάπηπμε ηεο επηθνηλσλίαο ζην ίδην ην παηδί (εζσηεξηθφο δηάινγνο), κεηαμχ ηνπ παηδηνχ θαη 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αιιά θαη κεηαμχ ηνπ παηδηνχ κε ηα άιια παηδηά ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, 

γεγνλφο πνπ επηδξά ζεηηθά ζηελ αλάπηπμε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ζην θνηλσληθφ ηνπ 

πεξηβάιινλ. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν ηίζεληαη ηζρπξέο βάζεηο γηα κειινληηθή επηθνηλσληαθή 

επρέξεηα, φηαλ ην παηδί ζα βξεζεί ζε θάπνην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. 

 Αλαθνξηθά κε ηηο ζεκειηψδεηο ζεσξίεο ησλ Lasswell (1948), θαζψο θαη ηελ επέθηαζή 

ηεο απφ ηνλ Braddock (1958), ησλ Shannon θαη Weaver (1949) κε ηελ πξνζζήθε ηνπ DeFleur 

(1966), ηνπ Schramm (1954), ησλ Riley θαη Riley (1959) θαη ηνπ Dance (1967), νη νπνίεο 

παξαηίζεληαη ζπλνπηηθά ζηε ζπλέρεηα φπσο παξνπζηάδνληαη απφ ηνπο McQuail θαη Windahl 

(1981). 

 α. Ζ ζεσξία ηνπ Lasswell (1948) θαη ε επέθηαζή ηεο απφ ηνλ Braddock (1958). 

O Lasswell (1948), ππνζηήξημε φηη ν βαζηθφο ηξφπνο γηα λα πεξηγξάςνπκε κηα πξάμε ηεο 

επηθνηλσλίαο είλαη λα απαληήζνπκε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα: «πνηνο», «ιέεη ηη», «απφ πνην 

θαλάιη», «ζε πνηνλ», «κε πνην απνηέιεζκα» (Lasswell, 1948). Σα εξσηήκαηα απηά έγηλαλ 

γλσζηά σο «Φφξκνπια ηνπ Lasswell», θξίλνληαο φηη νη απαληήζεηο ζε απηά επαξθνχλ γηα ηελ 

νξηνζέηεζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη εξκελεχνληαο παξάιιεια ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηελ επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία. 



34 
 

 Ο Braddock (1958) ηζρπξίζηεθε φηη ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα επεμεξγαζία 

απφ ηα πέληε πνπ παξνπζίαζε ν Lasswell (1948) θαη πξφζζεζε δπν αθφκα ηκήκαηα ζηελ 

επηθνηλσληαθή πξάμε. πγθεθξηκέλα, ηηο νπνίεο ζηέιλεηαη έλα κήλπκα θαη γηα πνην 

ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ ν πνκπφο ιέεη θάηη (Braddock, 1958). 

 ηε θφξκνπια ηνπ Lasswell (1948) παξνπζηάδεηαη έλα ηππηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

πξψησλ κνληέισλ ηεο επηθνηλσλίαο: είλαη δεδνκέλν, ην γεγνλφο φηη ν πνκπφο έρεη θάπνηα 

πξφζεζε λα επεξεάζεη ην δέθηε θη έηζη ε επηθνηλσλία ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη βαζηθά κηα 

δηαδηθαζία πεηζνχο. 

 β. Ζ ζεσξία ησλ Shannon θαη Weaver (1949) θαη ε πξνζζήθε ηνπ DeFleur (1966). 

Σν γξακκηθφ κνληέιν πνπ θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνπο Shannon θαη Weaver (1949) έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν απφ ζπκπεξηθνξηθνχο κειεηεηέο φζν θαη απφ γισζζνιφγνπο. Δίλαη 

εχθνιν λα βξεζνχλ ηα ίρλε ησλ Shannon θαη Weaver (1949) ζε έλαλ αξηζκφ κεηαγελέζηεξσλ 

κνληέισλ γηα ηελ αλζξψπηλε επηθνηλσλία. Ζ επηθνηλσλία πεξηγξάθεηαη εδψ σο κηα γξακκηθή, 

κνλφδξνκε δηαδηθαζία. Σν κνληέιν επηζεκαίλεη πέληε ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχληαη θαη 

ζεκεηψλεη έλα δπζιεηηνπξγηθφ παξάγνληα ην ζφξπβν (παξάζηηα). 

 Ο DeFleur (1966) αλέπηπμε ην κνληέιν ησλ Shannon θαη Weaver (1949) πεξηζζφηεξν 

πξνο ηελ πιεπξά κηαο δηεξεχλεζεο ηνπ ζέκαηνο αλάκεζα ζην απεζηαικέλν θαη ζην 

παξαιεθζέλ κήλπκα, επηζεκαίλνληαο φηη ζηελ επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία ην «λφεκα» 

κεηαηξέπεηαη ζε «κήλπκα». Πεξηέγξαςε, επίζεο, πσο ν αλακεηαδφηεο κεηαηξέπεη ην 

«κήλπκα» ζε πιεξνθνξία», ε νπνία θαηφπηλ πεξλάεη κέζσ ελφο θαλαιηνχ. Ο δέθηεο 

απνθσδηθνπνηεί ηελ «πιεξνθνξία» ζε «κήλπκα», ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ, ζην ζηάδην ηνπ 

πξννξηζκνχ, κεηαηξέπεηαη ζε «λφεκα». Αλ ππάξρεη αληαπφθξηζε αλάκεζα ζηα δπν 

κελχκαηα, ην απνηέιεζκα είλαη ε επηθνηλσλία, ε νπνία, ζχκθσλα κε ηνλ DeFleur, ζπάληα 

είλαη ηέιεηα (DeFleur, 1966). 

 γ. Ζ ζεσξία ηνπ Schramm (1954) 

Απηφ ην κνληέιν παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο νκνηφηεηεο κε ην κνληέιν ησλ Shannon θαη 

Weaver (1949). ηελ πεξίπησζε ηνπ Schramm παξνπζηάδνληαη νη ίδηεο ζρεδφλ ιεηηνπξγίεο, 

αλ θαη δελ αλαθέξνληαη ζε αλακεηαδφηεο θαη ζε δέθηεο.  Πεξηγξάθνπλ ηα ελεξγά κέξε σο 

ίζα, ηα νπνία εθηεινχλ ηαπηφζεκεο ιεηηνπξγίεο, δειαδή θσδηθνπνίεζε, απνθσδηθνπνίεζε 

θαη εξκελεία. ε γεληθέο γξακκέο, ε ιεηηνπξγία ηεο θσδηθνπνίεζεο είλαη παξφκνηα κε απηή 

ηεο ιήςεο. Ζ ιεηηνπξγία ηεο εξκελείαο ηνπ Schramm (1954) απνδίδεηαη ζην κνληέιν ησλ 

Shannon θαη Weaver (1949) κε ηελ πεγή θαη ηνλ πξννξηζκφ. 

 Ο Schramm (1954) παξαηεξεί γηα ην παξαδνζηαθφ γξακκηθφ κνληέιν ηεο επηθνηλσλίαο 

φηη είλαη απνπξνζαλαηνιηζηηθφ λα ζεσξεί θαλείο φηη ε δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο αξρίδεη 
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απφ έλα ζεκείν θαη θαηαιήγεη ζε έλα άιιν. ηελ πξαγκαηηθφηεηα δηαξθεί γηα πάληα 

(Schramm, 1954). 

 δ. Ζ ζεψξεζε ησλ J.W. Riley θαη M.W. Riley (1959) 

Ζ αμία ηνπ ζεσξεηηθνχ κνληέινπ ησλ J.W. Riley θαη M.W. Riley (1959) έγθεηηαη ζην γεγνλφο 

φηη εζηηάδεη ζηελ  επηθνηλσληαθή  δηαδηθαζία σο κηα θνηλσληθή δηαδηθαζία αλάκεζα ζε άιιεο, 

ε νπνία κπνξεί λα επεξεάζεη θαη λα επεξεαζηεί απφ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. 

 Καηά ην κνληέιν απηφ, σο πνκπφο θαη σο δέθηεο κέζα ζηελ επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία 

έλα άηνκν επεξεάδεηαη απφ ηελ πξσηνγελή νκάδα. Ζ νηθνγέλεηα απνηειεί έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα. Έηζη, ην άηνκν σο πνκπφο κπνξεί λα επεξεάδεηαη ζηελ επηινγή 

θαη ζηε δηακφξθσζε ησλ κελπκάησλ ηνπ κε έλαλ ηδηαίηεξν ηξφπν. Χο δέθηεο, θαζνδεγείηαη 

απφ απηέο ηηο νκάδεο ζην πψο λα επηιέγεη, λα αληηιακβάλεηαη θαη λα αληηδξά ζηα κελχκαηα 

πνπ ιακβάλεη. Οη πξσηνγελείο νκάδεο, κε ηε ζεηξά ηνπο, δε ιεηηνπξγνχλ κέζα ζε 

επηθνηλσληαθφ θελφ. Αληίζεηα, νη ζπγγξαθείο ηηο ζεσξνχλ κέξε ηεο επξχηεξεο θνηλσληθήο 

δνκήο (Riley & Riley, 1959). 

 ε. Σν ειηθνεηδέο κνληέιν ηνπ Dance (1967). 

Ζ αμία ηνπ κνληέινπ ηνπ Dance (1967) έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη καο ππελζπκίδεη ηε δπλακηθή 

θχζε ηεο επηθνηλσλίαο, θάηη πνπ μερληέηαη πνιχ εχθνια. Ζ έλλνηα ηνπ «επηθνηλσλνχληνο 

αλζξψπνπ», ζχκθσλα κε ην κνληέιν απηφ, είλαη πεξηζζφηεξν ζεηηθή απφ φηη ζε φια ηα άιια 

κνληέια, θαζψο θαζηζηά ζαθέο φηη ν άλζξσπνο, φηαλ επηθνηλσλεί, κπνξεί λα είλαη ελεξγφο, 

δεκηνπξγηθφο θαη ηθαλφο λα απνζεθεχζεη πιεξνθνξίεο. 

 Ο Dance (1967) ππνγξακκίδεη ηε δπλακηθή θχζε ηεο επηθνηλσλίαο. Τπνζηεξίδεη φηη ε 

επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία, φπσο φιεο νη θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο πεξηέρεη ζηνηρεία, ζρέζεηο 

θαη πεξηβάιινληα ηα νπνία κεηαβάιινληαη δηαξθψο θαη φηη νη δηαθνξεηηθέο πιεπξέο ηεο 

δηαδηθαζίαο κεηαβάιινληαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. ε κηα ζπλνκηιία π.ρ. ην γλσζηηθφ 

επίπεδν δηεπξχλεηαη ζε ζρέζε κε ηηο νκάδεο ή ηα άηνκα πνπ εκπιέθνληαη ζε απηήλ. Σα άηνκα 

απνθηνχλ ζπλερψο θαιχηεξεο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο. Όιν θαη πεξηζζφηεξε 

πιεξνθφξεζε γηα ην ζέκα πνπ ηνπο απαζρνιεί, γηα ηηο απφςεηο ησλ άιισλ, ηε γλψζε θ.ιπ. 

(Dance, 1967). 

 

2.4. Ζ επηθνηλσλία θαη ε θνηλσληθή έθθξαζε ησλ αηόκσλ 

 Μηα θάπνηα κνξθή επηθνηλσλίαο πξαγκαηψλεηαη φηαλ νπζηαζηηθά απνηειεί ηελ 

εμσηεξίθεπζε ησλ ζθέςεσλ, επηζπκηψλ θαη άιισλ ςπρηθψλ αλαγθψλ, επηηπγράλεηαη κε ηε 

δηαδηθαζία κηαο εθθξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ε νπνία ζρεδφλ πάληα ραξαθηεξίδεη κε 

κνλαδηθφ ηξφπν θάζε άηνκν, θάλνληαο ηνλ λα μερσξίδεη, κηαο θαη απνηειεί έλα απφ ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο πξνζσπηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο (Kotzman, 1989), σο 
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«Homo communicator et educandus». O homo educandus είλαη θαηά ηέηνηνλ ηξφπν 

ηαπηφρξνλα homo communicator, εθφζνλ ε ηθαλφηεηά ηνπ λα εθπαηδεπηεί πξνυπνζέηεη ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ λα επηθνηλσλεί, ε νπνία ρξεηάδεηαη επίζεο ηελ πξψηε γηα λα εμειηρζεί (Baacke, 

1973). 

 Τπνζηεξίδεηαη φηη, ε έθθξαζε, απνηειεί κηα ηδηαίηεξε ηθαλφηεηα θαη δεμηφηεηα ηεο 

πξαγκαηνπνίεζεο ηεο επηθνηλσλίαο. Χο έλλνηα αλαθέξεηαη, θαηά ηνλ εηπκνινγηθφ νξηζκφ 

ηεο, ζηε θαλέξσζε ησλ ζθέςεσλ, ησλ ηδεψλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ, δειαδή ζηελ 

απνθάιπςε, ζηελ εμσηεξίθεπζε, ηνπ πλεπκαηηθνχ θαη ςπρηθνχ θφζκνπ ηνπ αλζξψπνπ κε 

ζεκεία αηζζεηά, ιέμεηο, ζρήκαηα, ήρνπο αιιά θαη κνξθαζκνχο (Σεγφπνπινο & Φπηξάθεο, 

1990). 

 Γηα ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο έθθξαζεο θαη ηε κνλαδηθφηεηα ηεο εθθξαζηηθφηεηαο θάζε 

αλζξψπνπ πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο 

άιινπο, είλαη έλα γεγνλφο πνπ αλακθίβνια απνηειεί ηελ πεκπηνπζία ηεο θνηλσληθήο 

ζπλχπαξμεο θαη ηεο πνιηηηζκηθήο δεκηνπξγίαο (Jean, 1991). 

 Χο κέζα πξαγκάησζεο ηεο έθθξαζεο κε ζηφρν ηελ επηθνηλσλία ζπλήζσο νξίδνπκε σο 

«δίαπινπο επηθνηλσλίαο» θαη ηνπο θαηαηάζζνπκε ζε δπν νκάδεο: ζε φζνπο ζρεηίδνληαη κε ηε 

ιεθηηθή θαη ζε φζνπο ζρεηίδνληαη κε ηε κε ιεθηηθή επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία ζηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. 

 Χο αλζξψπηλεο εθθξάζεηο αλαθέξνληαη: ε εμσηεξίθεπζε πλεπκαηηθψλ θαη ςπρηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ. Βέβαηα ν θάζε γισζζηθφο θψδηθαο επαξθεί γηα λα κεηαδψζεη κε πιεξφηεηα 

θξάζεηο κε ζπγθεθξηκέλν ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν, φκσο απηφ αθνξά, «γπκλέο» έλλνηεο 

ζηεξεκέλεο απφ θάζε ζπλαηζζεκαηηθή ρξνηά. Έηζη επεηδή θακηά ζθέςε δε δεκηνπξγείηαη ζε 

απφιπην ζπλαηζζεκαηηθφ θελφ, δελ λνείηαη σο νινθιεξσκέλνο ν νξηζκφο απηφο 

(Φξαγθνπδάθε, 1987). Με άιια ιφγηα, ηίπνηα δε ιέγεηαη άζθνπα θαη θπξίσο ρσξίο λα 

ππάξμεη θάπνηα ζπλαηζζεκαηηθή ή δηαλνεηηθή παξφξκεζε πνπ αλαδεηεί ηελ εμσηεξίθεπζή 

ηεο (Vygotsky, 1993). 

 Κάζε κνξθή εθθξαζηηθφηεηαο ζπκβάιιεη ζεηηθά ή αξλεηηθά ζηε δηαπξνζσπηθή 

θνηλσληθή ζηάζε, θαζψο δηεπθνιχλεη έλα άηνκν είηε σο πνκπφ-νκηιεηή είηε σο δέθηε-

αθξναηή, λα εθπέκςεη ή λα ιάβεη, αλαθιψληαο παξάιιεια, ηα ζρεηηθά κελχκαηα ιήςεο-

θαηαλφεζεο ή απνδνρήο-απφξξηςεο, θαηά πεξίπησζε, ρσξίο λα θαηαβάιεη θακηά ηδηαίηεξε 

ιεθηηθή πξνζπάζεηα, ρξεζηκνπνηψληαο, σζηφζν, απνθιεηζηηθά ηε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο, 

επηθνηλσλψληαο δηαξθψο κε ιεθηηθά (Pease, 1961). 
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2.5. Ζ επηθνηλσληαθή αλάπηπμε θνηλσληθώλ-επηθνηλσληαθώλ ζπκπεξηθνξώλ ζηελ 

παηδηθή ειηθία 

 Ζ επηθνηλσλία είλαη αλαγθαία γηα θάζε παηδί. Μφλν κε απηφ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα 

εθθξάζεη ηηο αλάγθεο ηνπ, ηηο απφςεηο ηνπ, ηηο γλψζεηο ηνπ θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ ζηνπο 

ζπλαλζξψπνπο ηνπ θαη κπνξεί έηζη λα επηδξάζεη πάλσ ζηνπο άιινπο θαη λα δερηεί επηδξάζεηο 

απφ απηνχο (Riley & Riley, 1959). Γεδνκέλνπ φηη ηα παηδηά ζε κηθξή ειηθία δελ δηαζέηνπλ 

φιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλήζνπλ θαη λα εθθξάζνπλ φια 

ηα παξαπάλσ, αιιά απφ ηελ αξρή ηεο δσήο ηνπο βξίζθνπλ ηνλ ηξφπν πξνθεηκέλνπ λα 

επηθνηλσλήζνπλ θαη λα εθθξάζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο (Μπαθηξηδήο, 2003). 

 Οη ελήιηθεο φπσο νη γνλείο θαη νη εθπαηδεπηηθνί, επηθνηλσλνχλ κε ηα παηδηά θαη 

επηδξνχλ ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο. Ζ πξνζσπηθφηεηα ηνπ παηδηνχ βξίζθεηαη ζε ζπλερή 

δηακφξθσζε (Παπαδφπνπινο & Εάρνο, 1985). 

 Ζ παηδηθή ειηθία είλαη ε πεξίνδνο ζεκειίσζεο ηεο δσήο. ηε θάζε απηή απνθηά 

γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, κε ηηο νπνίεο ζα πνξεπζεί ζε φιε ηνπ ηε δσή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο. 

 Οη αηζζήζεηο απνηεινχλ γηα ηα παηδηά ηνπο πξσηαξρηθνχο θαη ακεζφηεξνπο δίαπινπο 

πιεξνθφξεζεο (Fogel, 1981). Ζ φξαζε, ε γεχζε, ε φζθξεζε, ε αθνή θαη θπξίσο ε αθή 

απνηεινχλ ηα κέζα πξφζιεςεο εξεζηζκάησλ, ηα νπνία ζχληνκα κεηαβάιινληαη ζε ηζρπξά 

βηψκαηα αληίιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο (Κνληάθνο & Πνιεκηθφο, 2000). 

 Έλα θαινζπλάην βιέκκα ή ρακφγειν ή έλα ράδη επηδνθηκαζίαο απφ ηνπο ελήιηθεο 

επαξθνχλ γηα λα κεηαδψζνπλ ζηα παηδηά, κε πιεξφηεηα, αξθεηά ζεηηθά κελχκαηα 

επηβξάβεπζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο (Wainwright, 2000). 

 Οπζηαζηηθά πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί φηη θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ησλ απηδηψλ 

κέρξη θαη ηε λεπηαθή ειηθία νη δίαπινη ηεο κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο παξακέλνπλ θπξίαξρνη 

(Κνληάθνο & Πνιεκηθφο, 2000), γεγνλφο πνπ ζεσξείηαη απφιπηα αηηηνινγεκέλν, θαζψο ε 

αλάπηπμε ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο θαη ε εθκάζεζε ηνπ ιεμηινγίνπ, ησλ γξακκαηηθψλ θαη 

ησλ ζπληαθηηθψλ δνκψλ ηεο γιψζζαο δελ έρνπλ εκπεδσζεί κε πιεξφηεηα θαη βξίζθνληαη ζε 

κηα αξρηθή θάζε αλάπηπμεο (Piaget, 1966, 1975). Πξνθαλψο ηα κηθξά παηδηά εθθξάδνληαη, 

κε επηδεμηφηεηα, θπξίσο επηζηξαηεχνληαο ην βιέκκα, ηνπο κνξθαζκνχο θαη ηηο ρεηξνλνκίεο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ειάρηζηεο, ζηεξεφηππεο ζπρλά, θξάζεηο (Κνληάθνο & Πνιεκηθφο, 2000). Πξνο 

ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ειηθίαο κπνξνχλ θαη επηθνηλσλνχλ ηφζν κε ιεθηηθφ, φζν θαη κε κε 

ιεθηηθφ ηξφπν θαη αληαπνθξίλνληαη ζε θάζε είδνπο κελχκαηα. Δθηφο απηνχ, έρνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα πξνζπνίεζεο ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη φηαλ ππάξρεη ζχγθξνπζε κεηαμχ 

ιεθηηθήο θαη κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο επηθεληξψλνληαη ζηα ιεθηηθά κελχκαηα  (Κνληάθνο & 

Πνιεκηθφο, 2000). 
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 Ζ γισζζηθή έθθξαζε απνδεζκεχεηαη απφ ηε ζηελή ζχλδεζή ηεο κε βηψκαηα, 

ζπλαηζζήκαηα θαη πξνζσπηθέο θαηαζηάζεηο. ε ζπλάξηεζε ινηπφλ κε ηελ αθεξεκέλε λφεζε, 

ην παηδί απνθηάεη ηελ νπζηαζηηθή ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο γισζζηθψλ θαη γξακκαηηθψλ 

θαλφλσλ, νπφηε ε γιψζζα ρξεζηκνπνηείηαη ζπλεηδεηά θαη ε έθθξαζε είλαη αθξηβέζηεξε 

(Lloyd, 1998). Οη επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο ζπλήζσο απμάλνληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ. Δληνχηνηο, ηα παηδηά ζπλερίδνπλ λα θάλνπλ θάπνηα ιάζε (Lloyd, 1998). 

2.6. Αλαθνξηθή θαη παξαπεκπηηθή επηθνηλσλία 

 Χο παξαπεκπηηθή επηθνηλσλία νξίδεηαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ελφο νκηιεηή θαη ελφο 

αθξναηή θαηά ηελ νπνία αληαιιάζζνληαη πιεξνθνξίεο, πξνθεηκέλνπ λα θηάζνπλ κέζσ 

απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ ζε έλαλ πξνεπηιεγκέλν ζηφρν (Lloyd, 1994). 

 Αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα θσδηθνπνίεζεο θαη απνθσδηθνπνίεζεο ιεθηηθψλ 

κελπκάησλ κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία (Lloyd & Beveridge, 1981, Lloyd, 

1997). 

 Οη Glucksberg, Krauss θαη Weisberg (1966) πεξηέγξαςαλ πξψηνη ηελ παξαπεκπηηθή 

επηθνηλσλία σο ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα ιεθηηθά ζχκβνια γηα λα δείμνπλ ηηο 

δηάθνξεο παξαπέκςεηο. 

 χκθσλα κε ηελ εηπκνινγία ηνπ φξνπ «έιεγρνο θαηαλφεζεο» ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά 

σο ελαιιαθηηθφο φξνο, φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ παξαπεκπηηθή επηθνηλσλία. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα απηφο ν φξνο ππνγξακκίδεη ηε δπλαηφηεηα πνπ επηηξέπεη ζην παηδί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηε γιψζζα γηα ηελ παξαγσγή, ηελ αλάιπζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

ιεθηηθψλ κελπκάησλ. 

 Οη ζπλνκηιεηέο ειέγρνπλ απφ θνηλνχ ηελ πνξεία ηεο ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο θαη 

αλαπξνζαξκφδνπλ ην κήλπκα έσο φηνπ λα ππάξμεη ακνηβαία θαηαλφεζε. Γειαδή ην λα 

επηθνηλσλήζεη θάπνηνο παξαπεκπηηθά, επηηπγράλεηαη κε ην λα κηιήζεη κε ξεηφ ηξφπν ζηνπο 

άιινπο αλζξψπνπο, ψζηε λα αθνχζνπλ θαη λα θαηαιάβνπλ, πξνθεηκέλνπ λα πξάμνπλ κε ηνλ 

ηξφπν πνπ ηνπο έρεη θαζνδεγήζεη (Αλησλνπνχινπο, 2006). 

 Ο Dickson (1982) πεξηγξάθεη ηελ παξαπεκπηηθή επηθνηλσλία σο ηνλ ηχπν επηθνηλσλίαο 

ν νπνίνο ζπκβαίλεη ζε δξαζηεξηφηεηεο ζαλ απηέο πνπ θάλεηο φηαλ δίλεηο έλαλ ράξηε, 

καζαίλνληαο θάπνηνλ πψο λα ελψζεη έλα θνκκάηη ζε έλα ζχλνιν ή πψο λα δηαιέμεη έλα 

ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν απφ έλα επξχηεξν ζχλνιν απφ παξφκνηα αληηθείκελα. Απηφο ν 

ηχπνο επηθνηλσλίαο ζπγθεθξηκέλα απνθαιχπηεη αλ κία ζρνιηθή ηάμε έρεη ηα απαηηνχκελα 

ραξαθηεξηζηηθά ψζηε λα εμεγήζεη, λα πεξηγξάςεη, λα εθθξαζηεί, λα αλαιχζεη ηε γλψζε, λα 

εθθξάζεη απνξίεο, δειαδή, λα αλαπηχμεη θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. 

 Χο παξαπεκπηηθή επηθνηλσλία αλαθέξεηαη, φηαλ ν νκηιεηήο θαη ν αθξναηήο ειέγρνπλ 

ηελ πνξεία ηεο ιεθηηθήο αληαιιαγήο θαη ηξνπνπνηνχλ ηα κελχκαηα πξνθεηκέλνπ λα θζάζνπλ 
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ζε κηα ακνηβαία θαηαλφεζε (Lloyd, 1994). Πξνυπφζεζε ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζσζηνχ 

ειέγρνπ είλαη ε χπαξμε θάπνησλ δεμηνηήησλ ζηνπο δχν ζπληειεζηέο. Οη δεμηφηεηεο απηέο 

δηαθξίλνληαη ζε δεμηφηεηεο ηνπ νκηιεηή θαη ζε δεμηφηεηεο ηνπ αθξναηή. 

 Ο Damon (1995), αλέθεξε δχν βαζηθέο νκάδεο δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο ηηο: 

 α) Παξαγσγηθέο δεμηφηεηεο, δειαδή φιεο εθείλεο ηηο δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδεηαη ην 

παηδί γηα λα επηθνηλσλήζεη επαξθψο κε ηνπο άιινπο θαη 

 β) Γεμηφηεηεο αλαγλψξηζεο, δειαδή φιεο εθείλεο ηηο δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδεηαη ην 

παηδί πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξίζεη ηα ζήκαηα ησλ άιισλ θαη λα αληαπνθξηζεί (Damon, 

1995). 

 ηελ πξαγκαηηθφηεηα ην ζεκαληηθφηεξν έξγν πνπ επηηειεί ν νκηιεηήο είλαη ε αθξηβήο 

θαη εθθξαζηηθή θσδηθνπνίεζε ηνπ κελχκαηνο πνπ ζέιεη λα κεηαβηβάζεη, ελψ ην 

ζεκαληηθφηεξν έξγν ηνπ αθξναηή είλαη ε ζσζηή απνθσδηθνπνίεζε ηνπ κελχκαηνο πνπ έιαβε 

(Glusksberg et al., 1975). Δπηπξφζζεηνο ξφινο ηνπ αθξναηή είλαη ν αθξηβήο θαη ζσζηά 

εθθξαζκέλνο αληίινγνο, ζε πεξίπησζε βέβαηα πνπ ην αξρηθφ κήλπκα δελ έρεη γίλεη 

θαηαλνεηφ (Αλησλνπνχινπ, 2006). 

 Αλαιπηηθά νη δεμηφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ν νκηιεηήο θαηά ηελ επηθνηλσλία φπσο 

ηηο δηέθξηλε ν Lloyd (1981, 1994, 1997), είλαη: 

 Ζ ηθαλφηεηα επηινγήο ηεο αλαθνξάο ζηφρνπ απφ ην ζχλνιν πηζαλψλ αλαθνξψλ. 

 Ζ ηθαλφηεηα λα δηαθξίλεη θαη λα απνθαζίζεη ζε πνηα απφ ηηο ηδηφηεηεο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ζηφρνπ ζα παξαπέκςεη ηνλ αθξναηή. 

 Να μερσξίζεη πνηεο αθξηβψο πιεξνθνξίεο ζα κεηαβηβάζεη ζηνλ αθξναηή. 

 Να ζπλζέζεη ην αθξηβέο κήλπκα. 

 Να εμεηάζεη ηνπο αληηιεπηηθνχο, ελλνηνινγηθνχο θαη γισζζηθνχο πφξνπο ηνπ 

αθξναηή θαη λα ξπζκίζεη ην κήλπκα αλαιφγσο. 

 Αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο ηνπ κελχκαηνο ψζηε λα επηηχρεη ε πεξηγξαθή. Αλ απηφ 

απνηχρεη λα κεηαβηβαζηεί ζσζηά ν νκηιεηήο αλαπξνζαξκφδεη ην κήλπκά ηνπ θαη ην 

αλαπαξάγεη αιιηψο θσδηθνπνηεκέλν (Αλησλνπνχινπ, 2006). 

 Οη δεμηφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ν νκηιεηήο φπσο ηηο δηέθξηλε ν ν Lloyd (1981, 

1994, 1997) πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλήζεη επηηπρψο, είλαη νη αθφινπζεο: 

 Λακβάλνληαο ην κήλπκα, λα είλαη ηθαλφο λα ην απνθσδηθνπνηήζεη θαη λα ην 

αμηνινγήζεη. 

 Αξρηθά πξέπεη λα αμηνινγήζεη ην κήλπκα αλάινγα κε ηε ζρέζε θαη ηε ζεηξά ηεο θάζε 

παξαπεκπηηθήο αλαθνξάο, άξα λα είλαη ηθαλφο λα δηαθξίλεη ηηο δηαθνξέο ζηα ιεθζέληα 

ζηνηρεία θαη λα κπνξεί λα ηαμηλνκήζεη ηα ζηνηρεία απηά. 
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 Ζ ηθαλφηεηα λα αμηνινγήζεη ην κήλπκα γηα ηπρφλ αζάθεηεο θαη αλ ππάξρνπλ αζάθεηεο 

ν αθξναηήο ζα πξέπεη λα πάξεη ην ξφιν ηνπ νκηιεηή θαη λα δεηήζεη πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο. 

Οινθιεξψλεηαη ε αλαηξνθνδφηεζε ηνπ αθξναηή θαη ζπλερίδεηαη ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

δχν κεξψλ (Αλησλνπνχινπ, 2006). 

 

 

 

3
ν
 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΓΝΧΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ 

 

3.1. Ζ γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ 

 Χο γλσζηηθή αλάπηπμε νξίδεηαη ε ζηαδηαθή εμέιημε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ παηδηνχ λα 

αληηιακβάλεηαη ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη γεληθφηεξα ηνλ θφζκν, ψζηε λα κπνξεί λα ζπκκεηέρεη 

ελεξγά ζε απηφλ, αιιά θαη λα ζπκβάιιεη ην ίδην ζηνλ ζπλερψο αλαπηπζζφκελν αλζξψπηλν 

πνιηηηζκφ (Lloyd, 1998). 

 Ο παξαπάλσ νξηζκφο, θαιχπηεη έλα επξχηαην θάζκα λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ, φπσο είλαη 

ε πξνζνρή, ε παξαηήξεζε, ε αληίιεςε, ε αθξφαζε, ε ζθέςε, ε κλήκε, ε νκηιία θαη ε 

κάζεζε. Αθνξά επίζεο, ηελ ηθαλφηεηα εζσηεξηθήο αλαπαξάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, ε 

ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ θαη αιιαγήο απηψλ ησλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη ε ηθαλφηεηα           

αμηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο (Βνζληάδνπ, 2005). 

 Ζ λφεζε θαη νη λνεηηθέο ηθαλφηεηεο είλαη νη ςπρνινγηθέο ιεηηνπξγίεο κε ηηο νπνίεο ην 

άηνκν απνθηά ηε γλψζε ησλ πξνζψπσλ θαη ησλ πξαγκάησλ πνπ ην πεξηβάιινπλ (Hayes, 

1997). 

 πκπεξαζκαηηθά, γλσζηηθή αλάπηπμε είλαη ε ζηαδηαθή εμέιημε φισλ εθείλσλ ησλ 

ζεηηθψλ κεηαβνιψλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζην άηνκν θαη ζηηο γλσζηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο ειηθίαο ηνπ. 

 Οη αιιαγέο ζπληεινχληαη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο θαη δελ είλαη πάληα εχθνιν λα 

πεξηγξαθεί αθφκε θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο γνλείο. Βέβαηα νη πεξηζζφηεξνη γνλείο κπνξνχλ λα 

αληηιεθζνχλ ηε θπζηθή αλάπηπμε θαη ηηο λνεηηθέο αιιαγέο ζηε δσή ηνπ παηδηνχ ηνπο, ρσξίο 

φκσο λα κπνξνχλ λα νξηνζεηήζνπλ ηε ζηαδηαθή απηή εμέιημε (Atkinson et al., 2003). 

 Δπηζηήκνλεο φπσο γηαηξνί, παηδαγσγνί, ςπρνιφγνη αιιά θαη γνλείο θξαηνχλ 

εκεξνιφγηα ηεο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ ηνπο, ζηα νπνία πεξηγξάθνπλ κε ιεπηνκεξή ηξφπν ηηο 

αιιαγέο ζηε ζσκαηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη λνεηηθή αλάπηπμε ηνπο. Σα αλαπηπμηαθά 

ρξνλνδηαγξάκκαηα πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ηππηθή ζπκπεξηθνξά ελφο παηδηνχ ζηηο δηάθνξεο 
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ειηθίεο, είλαη απνηέιεζκα ζπζηεκαηηθήο παξαηήξεζεο κεγάινπ αξηζκνχ παηδηψλ πνπ έγηλε 

ζην παξειζφλ θαη ζην πιαίζην πεξηγξαθηθψλ εξεπλψλ (Βνζληάδνπ, 1995). 

 Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ν Διβεηφο ςπρνιφγνο Jean Piaget, ν νπνίνο 

βάζηζε ηε ζεσξία ηνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο λνεκνζχλεο ησλ παηδηψλ, πάλσ ζε παξαηεξήζεηο 

ησλ ηξηψλ παηδηψλ ηνπ (Βνζληάδνπ, 1995). 

 Οη ζχγρξνλνη ςπρνιφγνη πεξηγξάθνπλ απηέο ηηο αιιαγέο ζηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ 

επεξεαζκέλνη πεξηζζφηεξν απφ ηνλ Jean Piaget, ν νπνίνο καο έρεη θιεξνλνκήζεη ην πην 

επηζηεκνληθφ θαη πιεξέζηεξν έξγν, αλαθνξηθά κε ηε γλσζηηθή αλάπηπμε, ζε ζχγθξηζε πάληα 

κε ηνπο ππφινηπνπο ζεσξεηηθνχο γλσζηηθνχο ςπρνιφγνπο (Lloyd, 1998). 

 

3.2. Απόςεηο γηα ηε γλσζηηθή αλάπηπμε 

 Δμεηάδνληαο ηε γλσζηηθή αλάπηπμε είλαη ζθφπηκν λα αλαθεξζνχκε ζηηο θπξηφηεξεο 

ζεσξίεο πνπ αλαπηχρζεθαλ πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Οη ζεκαληηθφηεξνη ζεσξεηηθνί πνπ 

αζρνιήζεθαλ κε ηε γλσζηηθή αλάπηπμε είλαη ν Jean Piaget (1926, 1928, 1929, 1950, 1952, 

1966, 1971, 1975), o Lev Vygotsky (1962, 1978, 1986, 1997) θαη ν Jerome Bruner (1965, 

1966, 1971, 1973). 

 Οη ηξεηο ζεσξεηηθνί ηφληζαλ  ηελ αλαγθαηφηεηα κηαο αλαπηπμηαθήο πξνζέγγηζεο ηεο 

ζθέςεο, κε ην παηδί λα παίδεη ηνλ θεληξηθφ ξφιν. Κξίζεθε αλαγθαίνο ν δηαρσξηζκφο ηεο δσήο 

ηνπ αλζξψπνπ ζε επηκέξνπο θάζεηο, ζηηο νπνίεο ζπκβαίλνπλ ζηαδηαθά νη λνεηηθέο αιιαγέο. 

 εκαληηθφηαηε ππήξμε ε ζπκβνιή ηνπ Piaget (1966, 1975) ζηνλ θαζνξηζκφ απηψλ 

ζηαδίσλ – θάζεσλ πνπ δηέξρεηαη ε γλσζηηθή αλάπηπμε (Feldman, 2004). 

 O Piaget έρεη αλαγλσξηζηεί επξέσο σο έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο ςπρνιφγνπο ηνπ 

20νχ αηψλα. Ζ πξνζνρή ηνπ θαη ε κειέηε ηνπ ήηαλ ζηξακκέλε ζηε γλσζηηθή εμέιημε ηνπ 

αηφκνπ θαη ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ θπζηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ παηδηνχ κε ην άκεζν θπζηθφ 

ηνπ πεξηβάιινλ (Καζζσηάθεο & Φινπξήο, 2006).  Ο Piaget δέρεηαη φηη ε ηαρχηεηα κε ηελ 

νπνία ην παηδί πεξλάεη απφ ηε κηα πεξίνδν αλάπηπμεο ζηελ άιιε, κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ 

ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν δεη (Donaldson, 2001). Όια φκσο 

εμαξηψληαη απφ ην θαηά πφζν ην παηδί κπνξεί λα αθνκνηψζεη απηά πνπ ηνπ πξνζθέξεη ην 

πεξηβάιινλ απηφ (Piaget, 1928). Βέβαηα ε αθνκνίσζε ηεο γλψζεο εμαξηάηαη απφ ηηο 

δεκηνπξγηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ παηδηνχ (Piaget, 1952). 

 Παξάιιεια ν Piaget αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ηεο αληαιιαγήο ηδεψλ γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο ζθέςεο θαη ηδηαίηεξα γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο αληίιεςεο πνπ έρεη ην παηδί γηα ηελ 

χπαξμε δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ απφ ηηο δηθέο ηνπ (Donaldson, 2001). Σν κηθξφ παηδί δελ 

κπνξεί λα θαηαλνήζεη φηη έλα άηνκν είλαη δπλαηφλ λα αληηιακβάλεηαη θάηη δηαθνξεηηθά απφ 

απηφ, φηη δειαδή ππάξρνπλ πνιιέο νπηηθέο γσλίεο γηα ην θάζε ηη (Piaget, 1950). Απηφ 
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ζπκβαίλεη γηαηί ην παηδί ζε απηήλ ηελ ειηθία παγηδεχεηαη απφ ηελ πξνζσπηθή θαη 

ππνθεηκεληθή ηνπ εκπεηξία γηα ηνλ θφζκν κε απνηέιεζκα λα ραξαθηεξίδνληαη απφ 

εγσθεληξηζκφ (Mitchell, 2002). 

 Καηά ηνλ Piaget (1926, 1928, 1929) φκσο, ην παηδί δελ είλαη έλαο παζεηηθφο απνδέθηεο. 

Σν παηδί ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ θάζε δηαδηθαζία σο κηθξνεπηζηήκνλαο πνπ δηεμάγεη 

έξεπλεο, πνπ πεηξακαηίδεηαη κε ηα δηάθνξα αληηθείκελα γχξσ ηνπ θαη κέζα απφ ηνπο 

πεηξακαηηζκνχο βγάδεη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ καζαίλεη, αλαδεηά ηε γλψζε θαη αλαπηχζζεη ηηο 

δηθέο ηνπ ζεσξίεο δηεμάγνληαο απηά ηα πεηξάκαηα (Atkinson et al., 2003). 

 χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ άπνςε ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε γλσζηηθή αλάπηπμε 

επεξεάδεηαη θαη απφ ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ παηδηνχ (Lawrence & Pervin, 2001). Δίλαη έλαο 

κεραληζκφο πνπ ελεξγνπνηεί ην ίδην ην παηδί απφ κφλν ηνπ. πκπεξαζκαηηθά ε γλσζηηθή 

αλάπηπμε αλαπηχζζεηαη κέζσ ηεο απηφ-ξχζκηζεο. Δπεξεάδεηαη ηφζν απφ εζσηεξηθνχο – 

γελεηηθνχο παξάγνληεο, φζν θαη απφ πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο. Παξάιιεια ζεκαληηθφ 

ξφιν παίδεη ε παξψζεζε θαζψο θαη ηα εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά θίλεηξα (Brown, 1983). Σα 

απνηειέζκαηα απηψλ ησλ πεηξακάησλ απνηεινχλ ζρήκαηα θαη ζεσξίεο απηήο ηεο 

αιιειεπίδξαζεο (Μαξηδάθε – Καζζσηάθε, 1997). 

 Παξφηη ν Piaget ηφληδε ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ παηδηνχ κε ην άκεζν θπζηθφ ηνπ 

πεξηβάιινλ, ηνλ επέθξηλαλ φηη δελ έιαβε ππ’ φςηλ ηνπ ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ 

πεξηβάιινλ. Τπνζηεξίδεηαη απφ πνιινχο ςπρνιφγνπο φηη ζηε κειέηε ηνπ, πξνζέγγηδε ην 

παηδί απνθνκκέλν απφ ην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ θαη κφλν θαηά ηελ ηέιεζε δνθηκαζηψλ 

(Μαξηδάθε – Καζζσηάθε, 1997). 

 Δίλαη γεγνλφο φηη ηνλ Piaget (1971), ηνλ απαζρφιεζε πεξηζζφηεξν ε αιιειεπίδξαζε 

ηνπ αηφκνπ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη πίζηεπε φηη ε γλσζηηθή αλάπηπμε γίλεηαη θαηαλνεηή 

κφλν εάλ κειεηεζεί απφ ηηο απαξρέο ηεο ζηε βξεθηθή ειηθία κέρξη θαη ηελ πιήξε αλάπηπμή 

ηεο ζηνλ ψξηκν άλζξσπν (Lloyd, 1998). 

 Ζ πξνζέγγηζε ηνπ Vygotsky έξρεηαη ζε κεξηθή αληίζεζε κε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Piaget 

(Lloyd, 1998). O Vygotsky (1978) βιέπεη ηελ λνεηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ σο ζχκπξαμε 

θαη ζπλεξγαζία κε ηα πξφζσπα πνπ έξρεηαη ζε επαθή θαη παξάιιεια βιέπεη ην παηδί κέζα 

ζηα  γεγνλφηα πνπ απηφ ζπκκεηέρεη (Καζζσηάθεο & Φινπξήο, 2006). 

 Ζ κειέηε ηεο λνεηηθήο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ θαηά ηνλ Vygotsky (1978) πξέπεη λα 

γίλεηαη φρη κφλν κέζα ζην άκεζν θπζηθφ ηνπ πεξηβάιινλ αιιά θαη ζην θνηλσληθφ ηνπ 

δηαδξαζηηθφ πιαίζην (Μαξηδάθε – Καζζσηάθε, 1997). 

 Πξφδξνκνο ηεο ζεσξίαο πνπ ππνζηήξηδε ηελ απμεκέλε ζεκαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

ησλ αιιαγψλ ηνπ, ζηελ γλσζηηθή εμέιημε θαη ζηηο επηηπρίεο ηνπ παηδηνχ ήηαλ ν 

Bronfenbrenner (Bronfenbrenner, 1979). 
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 Έηζη θαη ν Vygotsky (1997) ππνζηήξημε φηη νη αιιαγέο κέζα ζην θπζηθφ, θνηλσληθφ θαη 

πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ ζα πξέπεη λα κειεηψληαη παξάιιεια κε ην απηδί επεηδή 

είλαη πηζαλφλ λα επεξεάζνπλ θαζνξηζηηθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηφ αληηδξά θαη καζαίλεη 

(Καζζσηάθεο & Φινπξήο, 2006). 

 Δπίζεο, έγηλε ζαθέο φηη ππάξρεη έλα πξαγκαηηθφ αλαπηπμηαθφ επίπεδν ζην νπνίν 

βξίζθεηαη έλα παηδί θαη έλα πηζαλφ επίπεδν φπνπ κπνξεί λα θηάζεη κε ηε βνήζεηα άιισλ (ε 

δψλε ηεο επηθείκελεο αλάπηπμεο) (Vygotsky, 1997). Σα παηδηά κφλν κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ 

ελειίθσλ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ θάηη. ην θάζε παηδί ελππάξρεη βέβαηα έλα λνεηηθφ 

δπλακηθφ πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ θαη πνπ απηή ζα έξζεη ζηελ επηθάλεηα κφλν 

κε ηε ζπλεξγαζία. πκπεξαζκαηηθά νη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν πνπ ζθέπηνληαη ηα παηδηά 

έξρνληαη θαηφπηλ κεζνιάβεζεο εηδηθψλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ πξάμεψλ ηνπο καξηπξνχλ θαη 

ην επίπεδν ηεο λνεηηθήο ηνπο αλάπηπμεο (Lloyd, 1998). Γειαδή ε λνεηηθή αλάπηπμε έρεη λα 

θάλεη κε ην θαηά πφζν έλα παηδί θαηαιαβαίλεη ηε γιψζζα ησλ ελειίθσλ θαη έρεη ζπιιάβεη ην 

λφεκα κηαο δηδαζθαιίαο. 

 Ο  φξνο «ζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία» θαλεξψλεη ηελ νπζία ηεο ζεσξίαο ηνπ Vygotsky 

(Woolfolk, 1998). Βέβαηα ε ζπλεξγαζία κε ηνπο ελήιηθεο θαη θπξίσο ε θαηαλφεζε ηνπ 

γισζζηθνχ θψδηθα ησλ ελειίθσλ είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηε γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. 

Έλα παηδί κφλν θάησ απφ κηα ζσζηή θαζνδήγεζε κπνξεί λα δξάζεη αληίζηνηρα κε ηνλ ζσζηφ 

ηξφπν (Vygotsky, 1986). 

 Vygotsky θαη Brunner ππνζηεξίδνπλ πσο θάζε πξάμε είλαη κηα θνηλσληθή 

δξαζηεξηφηεηα (Brunner, 1973). Άπνςή ηνπ Brunner ήηαλ, φηη ηα παηδηά, ρσξίο ηε βνήζεηα 

αλζξψπσλ πνπ ελδηαθέξνληαη πξαγκαηηθά γηα ηε γλσζηηθή ηνπο αλάπηπμε, ε πξφνδφο ηνπο ζα 

είλαη πεξηνξηζκέλε (Lloyd, 1998). Πεξηέγξαθε ηελ άπνςή ηνπ, πεξί ππνβνήζεηαο ησλ παηδηψλ 

απφ ηνπο γνλείο, ηνπο δαζθάινπο, θηι. Με ηνλ φξν «Πνιηηηζκηθή ζθαισζηά» (φξνο 

αληίζηνηρνο κε ηνλ φξν ηνπ Vygotsky, «ζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία») (Lloyd, 1998). 

 Σν παηδί πξνζπαζεί ελεξγά θαη θαζ’ φιε ηελ αλαπηπμηαθή ηνπ πνξεία λα θαηαλνήζεη 

ηνλ εμσηεξηθφ ηνπ θφζκν. ε απηή ηνπ ηελ πξνζπάζεηα ζεκαληηθή είλαη ε ζπλεξγαζία θαη ε 

βνήζεηα ησλ ελειίθσλ, αιιά εμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ λα 

αλαπαξηζηά εζσηεξηθά ζην κπαιφ ηνπ, ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν (Brunner, 1966). 

 Βαζηθή απνδνρή, φηη νπνηαδήπνηε απφθαζε βαζίδεηαη ζηα ζηνηρεία πνπ παίξλεη ην 

άηνκν απφ ην εμσηεξηθφ ηνπ πεξηβάιινλ θαη ζηελ εζσηεξηθή αλαπαξάζηαζε απηψλ (Brunner, 

1971). 

 Καηά ηνλ Brunner (1965), ε θάζε κνξθή αλαπαξάζηαζεο ηνπ παηδηνχ, αιιάδεη κε ηελ 

ειηθία θαη άξα δέρεηαη ηελ άπνςε ηνπ Piaget, φηη ππάξρνπλ ζηάδηα ζηε δσή ηνπ παηδηνχ, απφ 

ηα νπνία δηέξρεηαη θαη ζηαδηαθά εμειίζζεηαη (Καζζσηάθεο & Φινπξήο, 2006). 
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 Τπάξρεη κία ρξνληθή αληηζηνηρία ησλ ζηαδίσλ ηνπ Brunner (1966) θαη ησλ ζηαδίσλ ηνπ 

Piaget (1966, 1975). Έηζη, ην θαηά ηνλ Brunner ην ζηάδην ηεο πξαμηαθήο αλαπαξάζηαζεο, 

αληηζηνηρεί ζην ζηάδην αηζζεζηνθηλεηηθήο λνεκνζχλεο ηνπ Piaget, ην ζηάδην εηθνληθήο 

αλαπαξάζηαζεο ηνπ Brunner αληηζηνηρεί ζην ζηάδην πξνελεξγεηηθήο λφεζεο ηνπ Piaget θαη 

ηέινο ην ζηάδην ηεο ζπκβνιηθήο αλαπαξάζηαζεο ηνπ Brunner, πνπ αληηζηνηρεί ζην ζηάδην 

ελεξγεηηθήο λφεζεο ηνπ Piaget (Brunner, 1966). 

3.3. Ζ γλσζηηθή αλάπηπμε ζηε ζρνιηθή ειηθία 

 Δίλαη ε ειηθία πνπ ην παηδί κπνξεί λα ζθέθηεηαη ινγηθά γηα ηα αληηθείκελα θαη ηα 

γεγνλφηα, επηηπγράλεη ηε δηαηήξεζε ηνπ αξηζκνχ (6 εηψλ), ηεο κάδαο (7 εηψλ) θαη ηνπ βάξνπο 

(9 εηψλ). Έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα θαηεγνξηνπνηεί ηα αληηθείκελα κε βάζε πεξηζζφηεξα ηνπ 

ελφο ραξαθηεξηζηηθά θαη κπνξεί λα ηα ζεηξνζεηεί κε βάζε κφλν κηα δηάζηαζε φπσο π.ρ. ην 

κέγεζνο (Cole & Cole, 2002).  

 Καηά ηνλ Piaget (Piaget, 1966, 1975), ην παηδί γχξσ ζηα εθηά, κπαίλεη ζην ζηάδην πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο γηα απιέο ινγηθέο δηεξγαζίεο (ζηάδην ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ινγηθψλ δηεξγαζηψλ), πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηε ζπζρέηηζε 

δηαθφξσλ λνεηηθψλ ζηνηρείσλ. 

 Με ηνλ φξν ινγηθέο πξάμεηο, ελλννχληαη νη νξγαλσκέλεο ζε ζχλνια πξάμεηο, πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη εζσηεξηθά θαη είλαη αλαζηξέςηκεο (Piaget, 1952). Απφ ηνλ αλσηέξσ 

νξηζκφ, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη λνεηηθέο πξάμεηο είλαη δξάζεηο, δειαδή 

κεηαζρεκαηηζκνί πάλσ ζηα δεδνκέλα π.ρ. ε πξφζζεζε, ν πνιιαπιαζηαζκφο, θηι. 

 Πξνθχπηεη αθφκε φηη, νη δξάζεηο απηέο γίλνληαη εζσηεξηθά, είλαη δειαδή 

εζσηεξηθεπκέλεο, πξνεξρφκελεο απφ εμσηεξηθέο δξάζεηο, νη νπνίεο αλαπαξηζηψληαη 

πλεπκαηηθά. 

 Ζ ηθαλφηεηα γηα πνιχπινθεο ινγηθέο δηεξγαζίεο, φπσο ε  δηακφξθσζε ινγηθψλ 

ππνζέζεσλ, ε εθηίκεζε ησλ πηζαλνηήησλ, ε αληίιεςε ηεο ζπκβαηφηεηαο ησλ λνεηηθψλ 

ζηνηρείσλ θηι., απνηειεί ην ηειηθφ ζηάδην εμέιημεο ηεο επθπΐαο θαη αλαπηχζζεηαη κεηά ηα 

δψδεθα ρξφληα (ζηάδην ησλ ηππηθψλ ινγηθψλ δηεξγαζηψλ) (Ripple & Rockcastle, 1964). 

 

3.4. Σν παηδί ζηε ζρνιηθή ειηθία θαηά ηε γλσζηηθή εμέιημε αλαπηύζζεη εγσθεληξηζκό 

 Ο φξνο εγσθεληξηζκφο είλαη φξνο κε αξλεηηθφ πεξηερφκελν. Απνηειεί έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζθέςεο ησλ παηδηψλ λα αληηιακβάλνληαη ηα πξάγκαηα απφ κφλν κηα 

νπηηθή γσλία, ηε δηθή ηνπο. Δίλαη κηα δηαδηθαζία πνπ δηεηζδχεη θαη επεξεάδεη φινπο ηνπο 

ηνκείο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ θαη έρεη άκεζε ζρέζε κε ηε γλσζηηθή ηνπ αλάπηπμε 

θαη εμέιημε (Cole & Cole, 2002). 



45 
 

 Ο φξνο κε απηή ηε ζεκαζία ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηνλ Piaget (1950). Γηα ηνλ Vygotsky 

(1978) ν εγσθεληξηζκφο θαζνδεγεί ηε ζθέςε θαη είλαη πξνάγγεινο ηνπ ξπζκηζηηθνχ – 

εζσηεξηθνχ ιφγνπ. 

 Σν παηδί ηεο ηξίηεο παηδηθήο ειηθίαο ή ζρνιηθήο ειηθίαο, πνπ βξίζθεηαη ζην ζηάδην ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ινγηθψλ ελεξγεηψλ, ζπλήζσο απνθεληξψλεηαη (Piaget, 1950). Ο 

εγσθεληξηζκφο απνηειεί έλλνηα – θιεηδί γηα ηελ εμέιημε ησλ γλσζηηθψλ ηνπ ηθαλνηήησλ, θαη 

φρη κφλν απηψλ. ην ζηάδην ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ινγηθψλ ελεξγεηψλ, ην παηδί παξνπζηάδεη 

θάπνηα αδπλακία ζην λα απαιιαγεί απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο αληίιεςήο ηνπ θαη ηε 

δηαηζζεηηθή ινγηθή ηνπ, παξά ην γεγνλφο φηη ε ζθέςε ηνπ πξννδεπηηθά απνθεληξψλεηαη θαη 

είλαη πιένλ ηθαλφ λα πξαγκαηνπνηήζεη αλαζηξέςηκεο λνεηηθέο πξάμεηο. Γειαδή, ε ζθέςε ηνπ 

έρεη «ζπγθεθξηκέλν» ραξαθηήξα, απφ ηνλ νπνίν δίλεηαη ζην ζηάδην θαη ε νλνκαζία ηνπ 

(ζηάδην ηεο ζπγθεθξηκέλεο ινγηθήο ζθέςεο). Με άιια ιφγηα, ην παηδί ηεο πεξηφδνπ απηήο, 

γχξσ ζηα 7-8 ρξφληα ηνπ, πεξλάεη απφ ηελ ππνθεηκεληθφηεηα ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα, θάζε 

θαηά ηελ νπνία εηζάγεηαη ζηνλ θφζκν ησλ ζρέζεσλ, πξάγκα πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

θαηάθηεζε ηεο έλλνηαο ηεο αληηζηξεςηκφηεηαο, ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο αληηζηάζκηζεο ηεο 

ζθέςεο (Βνζληάδνπ, 2005). Ζ θαηάθηεζε απηήο ηεο έλλνηαο, απνηειεί θαη πξνυπφζεζε γηα 

νπνηαδήπνηε ινγηθή ελέξγεηα, επηηξέπεη ζην παηδί λα επεμεξγαζηεί ζπγρξφλσο, ηφζν ηηο 

ινγηθέο ελέξγεηεο ηεο ηαμηλφκεζεο θαη ηεο ζεηξνζέηεζεο, φζν θαη ηελ έλλνηα ηεο δηαηήξεζεο, 

ηεο αξίζκεζεο αιιά θαη ηεο ακεηαβιεζίαο ηεο χιεο. 

 Ο Piaget (1971) είρε πξαγκαηνπνηήζεη πεηξάκαηα ζε παηδηά δηαθφξσλ ειηθηψλ, φπνπ 

δηαπηζηψλεηαη φηη ζηα παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο δηαθνξνπνηνχληαη νη γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο κε 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Έηζη αληηιακβάλνληαη δηαθνξεηηθά ηελ ακεηαβιεζία ηεο χιεο σο 

πξνο ην βάξνο θαη ηνλ φγθν, ζε αληίζεζε κε ηα κηθξφηεξεο ειηθίαο παηδηά. 

 

3.5. Σα γλσζηηθά επηηεύγκαηα ησλ παηδηώλ ζηε ζρνιηθή ειηθία 

 Καηά ηε ζρνιηθή ειηθία πξαγκαηνπνηνχληαη ζνβαξέο αιιαγέο θαη ζεηηθέο εμειίμεηο ζην 

λνεηηθφ ηνκέα. Σν παηδί παχεη λα ζθέθηεηαη εγσθεληξηθά θαη αξρίδεη λα θαηαλνεί ηηο ζρέζεηο 

πνπ δηέπνπλ ηα  πξάγκαηα γχξσ ηνπ. Δίλαη πιένλ ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηεί αιεζηλέο λνεηηθέο 

θαη ινγηθέο πξάμεηο, θαηά ηξφπν ζηαζεξφ θαη ζπλεπή. 

 Σν παηδί ζε απηή ηελ ειηθία έρεη έλαλ ραξαθηεξηζηηθφ θαη ηδηαίηεξν ηξφπν, κε ηνλ 

νπνίν ιχλεη ηα νπνηαδήπνηε γλσζηηθά πξνβιήκαηα ηνπ παξνπζηαζηνχλ, φπσο ε ηαμηλφκεζε 

(classification), ε ζεηξνζέηεζε (seriation), ε δηαηήξεζε (conservation), ε αξίζκεζε αιιά θαη 

ε ακεηαβιεζία (invariance) ηεο χιεο, ηνπ βάξνπο θαη ηνπ φγθνπ (Παξαζθεπφπνπινο, 1982). 

Δπίζεο, θάπνηεο θνξέο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα επηιχζεη έλα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα, κπνξεί 

λα επηλνήζεη πεξηζζφηεξα απφ έλα λνεηηθά κνληέια (Vosniadou & Brewer, 2006). 
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Α. Ταξινόμηση 

«Ζ ελέξγεηα ή ην απνηέιεζκα ηνπ ηαμηλνκψ, ε δηαίξεζε θαηά θαηεγνξίεο, ε ινγηθή εξγαζία 

θαηά ηελ νπνία ε πξψηε δηαίξεζε αθνινπζείηαη απφ κία ή απφ πεξηζζφηεξεο ππνδηαηξέζεηο» 

(Ηλζηηηνχην Νενειιεληθψλ πνπδψλ 1998, ζει. 1323). 

 Παηδηά ειηθίαο θάησ ησλ 7 εηψλ έρνπλ κφλν κία ζηνηρεηψδε ηθαλφηεηα γηα 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αληηθεηκέλσλ. Απηφ γηαηί ηα κηθξφηεξα παηδηά δελ είλαη ηφζν ηθαλά ζην 

λα δηαθξίλνπλ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ θαινχληαη λα νκαδνπνηήζνπλ. 

Έηζη δελ είλαη ζε ζέζε λα θαηεγνξηνπνηήζνπλ ηεξαξρηθά ζπζηήκαηα κε επάιιειεο, 

παξάιιειεο θαη ππάιιειεο ηάμεηο (Παξαζθεπφπνπινο, 1982). 

 Μέρξη ηφηε σο παηδί ηνπ  πξνελλνηνινγηθνχ ζηαδίνπ, κπνξνχζε λα νκαδνπνηεί βάζεη 

ησλ αληηιεπηηθψλ εκπεηξηψλ ηνπ. ηε ζπλέρεηα, ζην δηαηζζεηηθφ ζηάδην, ην παηδί 

νκαδνπνηνχζε αληηθείκελα κε θάπνηα ινγηθή ζεηξά θαη ηάμε, αιιά ρσξίο λα θαηαλνεί ηηο 

ζρέζεηο αλάκεζα ζηα επίπεδα ηεξάξρεζεο ηνπο. Οη ηαμηλνκήζεηο γηλφηαλ θαηά ηξφπν 

δηαηζζεηηθφ – ελνξαηηθφ (Colo & Cole, 2002). 

 Σν παηδί ησλ 7 εηψλ κπνξεί πιένλ λα ηαμηλνκεί αληηθείκελα κε βάζε έλα ή θαη 

πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά θάζε θνξά. Παξάιιεια ηηο ηαμηλνκήζεηο είλαη ζε ζέζε λα ηηο 

εληάζζεη ζε επξχηεξα ηεξαξρηθά ζπζηήκαηα, γλσξίδνληαο φηη θάζε ηάμε είλαη δπλαηφλ λα 

ηαμηλνκεζεί ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα επξχηεξα ζπζηήκαηα (ηπιηάξαο, 1975). Μπνξεί 

επίζεο, λα ζπλελψλεη ηηο δηάθνξεο ηάμεηο κεηαμχ ηνπο θαη λα δεκηνπξγεί κεγαιχηεξεο νκάδεο 

αληηθεηκέλσλ. 

 Σν λέν γλσζηηθφ επίηεπγκα εθδειψλεηαη ζην παηδί κε ην ελδηαθέξνλ γηα ηε ζπιινγή 

νκνεηδψλ αληηθεηκέλσλ. ηελ ειηθία απηή ην παηδί δείρλεη ην πξψην ελδηαθέξνλ γηα 

πξαγκαηηθέο ηαμηλνκήζεηο θάλνληαο ζπιινγή γξακκαηνζήκσλ, ηειεθαξηψλ, λνκηζκάησλ, 

θηι. 

 Οη ηαμηλνκήζεηο ίζσο αξρηθά λα γίλνληαη ρνλδξηθά, αιιά κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ 

γίλνληαη κε πην εμεηδηθεπκέλν ηξφπν. 

Β. Σειποθέτηση 

 Δίλαη ε ηνπνζέηεζε αληηθεηκέλσλ ζε κία ινγηθή ζεηξά, πνπ αλαπαξηζηά ζρέζεηο 

αληζφηεηαο κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ. Χο ζπλψλπκε έλλνηα ζα κπνξνχζε λα είλαη ε 

«ηθαλφηεηα γηα πξαγκαηνπνίεζε αθνινπζηψλ» (Ηλζηηηνχην Νενειιεληθψλ πνπδψλ 1998, 

ζει. 50). 

 Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα γίλεη ζεηξνζέηεζε απφ ην θάζε παηδί, είλαη ε ηθαλφηεηα 

εζσηεξηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ ζρέζεσλ αλσηεξφηεηαο θαη θαησηεξφηεηαο ησλ 

αληηθεηκέλσλ ηεο αθνινπζίαο. 
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 ηα παηδηά ηνπ πξνελλνηνινγηθνχ ζηαδίνπ δελ είλαη αθφκε αλεπηπγκέλε ε ηθαλφηεηα 

απηή (Παξαζθεπφπνπινο, 1982). Σν απνηέιεζκα κηαο ζεηξνζέηεζεο είλαη αζπληφληζην, ρσξίο 

ζχζηεκα θαη ίζσο ηπραίν ζε αθνινπζίεο 2-3 αληηθεηκέλσλ. ην δηαηζζεηηθφ ζηάδην μεθηλάεη ε 

αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο γηα εζσηεξηθή αλαπαξάζηαζε. Σα παηδηά κπνξνχλ λα 

ζεηξνζεηήζνπλ κε επηηπρία θάπνηεο θνξέο αιιά κεηά απφ πνιιέο δνθηκέο θαη απνηπρεκέλεο 

πξνζπάζεηεο (ηπιηάξαο, 1975). 

 Σα παηδηά ζηα 7 ηνπο, έρνπλ αλαπηχμεη πιήξσο ηελ ηθαλφηεηα γηα επηηπρεκέλε 

ζεηξνζέηεζε, ιακβάλνληαο ππφςε θάπνηεο θνξέο αθφκε θαη πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ζπγρξφλσο (Inhelder et al., 1974). 

Γ. Γιατήπηση 

«Ζ ζηαζεξνπνίεζε ζηε ζθέςε, ελφο δηαλνεηηθνχ ζηνηρείνπ, κηαο κφληκεο πλεπκαηηθήο 

εηθφλαο ηνπ αλαπαξηζηψκελνπ αληηθεηκέλνπ αλεμάξηεηα απφ ηηο νπνηεζδήπνηε επηθαλεηαθέο 

αιινηψζεηο πνπ πθίζηαηαη ην αληηθείκελν απηφ» (Παξαζθεπφπνπινο, 1982, ζει. 56). 

 Ζ ηθαλφηεηα γηα δηαηήξεζε εμειίζζεηαη ζηαδηαθά ζηα παηδηά. Αξρηθά ην παηδί απνθηάεη 

ηελ αίζζεζε ηεο φπνηαο κνληκφηεηαο ησλ αληηθεηκέλσλ. Ζ δηαηήξεζε είλαη αλαγλσξηζηηθή. 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλαθιεηηθή, δειαδή κπνξεί λα αλαθαιεί αληηθείκελα πνπ έρεη πεξάζεη 

θάπνην δηάζηεκα απφ ηελ ηειεπηαία επαθή καδί ηνπ (Παξαζθεπφπνπινο, 1982). 

 Σα παηδηά ζπλαληνχλ κεγάιεο δπζθνιίεο ζην ρψξν ηεο ακεηαβιεζίαο θαη ηεο 

δηαηήξεζεο. Ζ απνθεληξσηηθή ζθέςε ζηε λεπηαθή ειηθία δελ ππάξρεη. Αληίζεηα ην παηδί 

ζρνιηθήο ειηθίαο κπνξεί λα ζθέθηεηαη πην απνθεληξσκέλα θαη είλαη ζε ζέζε λα δερηεί ην 

ινγηθφ θαλφλα ηεο αλαζηξεςηκφηεηαο θαη ηεο αληηζηάζκηζεο (ηπιηάξαο, 1975). Ζ ηθλαφηεηα 

γηα θαηαλφεζε ηεο δηαηήξεζεο ηεο χιεο εμειίζζεηαη θαη κέζα ζηε ζρνιηθή ειηθία 

(ηπιηάξαο, 1975). 

 Αξρηθά ην παηδί 7-8 εηψλ κπνξεί λα θαηαλνήζεη ηε δηαηήξεζε ηεο πνζφηεηαο, ζηε 

ζπλέρεηα ζηελ ειηθία ησλ 9 κπνξεί λα θαηαλνήζεη ηε δηαηήξεζε ηνπ βάξνπο θαη ηειεπηαία 

γίλεηαη ε θαηαλφεζε ηεο δηαηήξεζεο ηνπ φγθνπ ζηελ ειηθία ησλ 11 εηψλ (Παξαζθεπφπνπινο, 

1982). Σν παηδί ζηγά-ζηγά είλαη ζε ζέζε λα βεβαηψλεη ηελ ακεηαβιεζία ηεο χιεο (Biehler & 

Snowman, 1982). 

Γ. Απίθμηση 

 Ζ αξίζκεζε έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ ζεηξνζέηεζε. Κάζε ζηνηρείν 

ηνπ αξηζκεηηθνχ ζπζηήκαηνο ππνδειψλεη κία ηάμε θαη κία ζεηξά. 

 Δίλαη γεγνλφο φηη θάπνηα παηδηά ζηε λεπηαθή ειηθία κπνξνχλ λα αξηζκνχλ αληηθείκελα, 

αλεβαίλνληαο θαη θαηεβαίλνληαο ηελ αξηζκεηηθή θιίκαθα ζσζηά. Αθφκε ην παηδί 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο κπνξεί λα εθηηκήζεη ζσζηά κηθξέο αξηζκεηηθέο πνζφηεηεο 
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(παξαζθεπφπνπινο, 1982). Όκσο απηέο νη ηθαλφηεηεο δελ δείρλνπλ φηη ην παηδί έρεη 

θαηαθηήζεη ηε ζσζηή έλλνηα ηνπ αξηζκνχ (Μαξηδάθε – Καζζσηάθε, 1997). 

 Κάπνηεο θνξέο επεξεάδεηαη απφ ηελ απφζηαζε πνπ είλαη παξαηεηαγκέλα ηα αληηθείκελα 

θαη δελ κπνξεί λα εθηηκήζεη ζσζηά ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο. Κάπνηεο  άιιεο κπνξεί λα 

ζπλεθηηκά ηελ απφζηαζε ηεο ζεηξάο ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ηελ ππθλφηεηα κέζα ζηε ζεηξά, 

αιιά πάιη θάλεη ιάζνο ζην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο (Παξαζθεπφπνπινο, 1982). 

 ηελ ειηθία ησλ 7 εηψλ ην παηδί έρεη ζαθή αληίιεςε ηεο αληηζηνηρίαο θαη δελ 

επεξεάδεηαη απφ αιιαγή ηεο ζέζεο ησλ αληηθεηκέλσλ, φκσο ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε 

νηθεηφηεηα κε ηα αληηθείκελα κέηξεζεο (Μαξηδάθε – Καζζσηάθε, 1997). Έρεη απνθηήζεη ηελ 

ηθαλφηεηα ηεο αληηζηξεςηκφηεηαο θαη ηεο αληηκεηάζεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ, κπνξεί θαη 

βεβαηψλεη ηελ ακεηαβιεζία ηεο χιεο θαη ηειηθά έρεη θαηαθηήζεη ηελ αιεζηλή έλλνηα ηνπ 

αξηζκνχ (Flavell, 1985). Μπνξεί λα ππνινγίδεη κε κηα καηηά έλα αξηζκεηηθφ κέγεζνο, κπνξεί 

λα απαξηζκεί αληηθείκελα, λα θαηαλνεί ηηο βαζηθέο δηαζηάζεηο ηνπ αξηζκνχ (ηελ ηαθηηθή θαη 

ηελ απφιπηε), κπνξεί λα ζπγθξίλεη νκάδεο αληηθεηκέλσλ θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο ζρέζεηο 

ηζνδπλακίαο, θηι. (Κξαζαλάθεο, 1978). 

 Ο Piaget (1928, 1950, 1952), κε ηα πεηξάκαηά ηνπ έδεημε φηη γηα λα θαηαθηήζνπλ ηα 

παηδηά ηελ έλλνηα ηνπ αξηζκνχ ζα πξέπεη πξψηα λα είλαη ζε ζέζε λα ηαμηλνκνχλ, λα 

ζεηξνζεηνχλ θαη λα είλαη ηθαλά λα δηεπζεηνχλ κηα νκάδα νκνεηδψλ αληηθεηκέλσλ (Cole & 

Cole, 2002). 

 

3.6. Ζ ζπκβνιή ηνπ παηρληδηνύ ζηε γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ 

 Σν παηρλίδη ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηε γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Σν παηδί 

αλαπηχζζεη λνεηηθά ζρήκαηα θαη γλσζηηθή αθνκνίσζε κέζα απφ ηελ επαθή, ηνλ ρεηξηζκφ, 

ηελ εμεξεπλεηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα δηάθνξα παηρλίδηα. Ζ ψξα ηνπ 

παηρληδηνχ γηα ηα πεξηζζφηεξα παηδηά είλαη ε θαιχηεξε ψξα ηεο εκέξαο. Σα παηδηά είλαη ζε 

ζέζε λα ζπκεζνχλ θαιχηεξα, λα ζπγθεληξσζνχλ θαιχηεξα θαη λα κάζνπλ λα ειέγρνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο θαιχηεξα παίδνληαο, παξά ζε νπνηεζδήπνηε άιιεο ζπλζήθεο (Guddemi et 

al., 1999). 

 Παξάιιεια, παίδνληαο απνθηνχλ πιήζνο δεμηνηήησλ, ηηο νπνίεο αθνχ ηηο έρνπλ 

εμαζθήζεη ζην παηρλίδη, είλαη έηνηκα λα ηηο εθαξκφζνπλ θαη ζε άιιεο θαηαζηάζεηο (Bodrova 

& Leong, 1999). Μέρξη ηελ ειηθία ησλ 9, ε κάζεζε ηνπ παηδηνχ είλαη πην απνηειεζκαηηθή 

αθνχ φιε ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ παηδηνχ ελεξγνπνηείηαη. 

 Ζ αλάπηπμε ηεο αληηιεπηηθήο ηθαλφηεηαο είλαη ειιηπήο φηαλ νη πεξηζζφηεξεο εκπεηξίεο 

ησλ απηδηψλ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηεο ηειεφξαζεο, ηνπ Ζ/Τ, ηνπ βηβιίνπ ή θάζε κέζνπ 
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πνπ ρξεζηκνπνηεί κφλν 2 αηζζήζεηο. Οη αηζζήζεηο ηεο φζθξεζεο, ηεο αθήο, ηεο γεχζεο θαη ε 

αίζζεζε ηεο θίλεζεο κέζα ζην ρψξν είλαη θη απηέο δπλαηνί ηξφπνη κάζεζεο. 

 Ζ γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ κπνξεί λα βνεζεζεί κέζσ ηνπ παηρληδηνχ φηαλ: 

1. ην παηρλίδη ην παηδί ρξεζηκνπνηεί φιεο ηνπ ηηο αηζζήζεηο θαη απμάλεη ηε γεληθή 

αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ, ελψ παξάιιεια ην βνεζάεη λα εμαζθήζεη ηελ πξνζνρή ηνπ θαη 

ηελ απηνζπγθέληξσζή ηνπ (παηρλίδηα δεμηνηερλίαο, ηζνξξνπίαο). 

2. Με ην παηρλίδη εμαζθείηαη ε ινγηθή ηνπ, ε κλήκε ηνπ (ζπλδπαζηηθά παηρλίδηα, 

επηηξαπέδηα, εηθφλεο) ε παξαηεξεηηθφηεηα ηνπ γηα έλαλ ζθαηξηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ κε ζηφρν ηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπ. 

3. Αλαπηχζζεηαη  θαη θαιιηεξγείηαη ν πξνθνξηθφο θαη γξαπηφο ηνπ ιφγνο. 

 Χζηφζν κπνξεί λα ραζεί απφ ην παηρλίδη πνπ είλαη ε ςπραγσγηθή απνζηνιή, κέζα απφ 

ηελ πξνζπάζεηα ην παηρλίδη λα είλαη λνεηηθά σθέιηκν ή λα δηαξθέζεη πεξηζζφηεξε ψξα απφ 

εθείλε πνπ κπνξεί λα ζπγθεληξσζεί ην παηδί, κε θίλδπλν λα ράζεη έηζη ην ελδηαθέξνλ ηνπ. 
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4
ν
 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

 

4.1. Ζ θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ ηεο ζρνιηθήο ειηθίαο 

 Σα παηδηά ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο δνπλ ζε έλα πλεχκα έληνλεο θηλεηηθφηεηαο θαη 

μεγλνηαζηάο. Καηαλννχλ ηνλ θφζκν κε κία πεξίεξγε δηάζεζε, κπεξδεχνληαο πνιιέο θνξέο ην 

πξαγκαηηθφ κε ην αιεζηλφ. 

 Καηά ηε ζρνιηθή ειηθία θαη κε ηελ παξνπζία ηνπ ζην ζρνιείν, ηα πξάγκαηα 

δηαθνξνπνηνχληαη. Οη ζρνιηθέο ππνρξεψζεηο, πνπ πξναπαηηνχληαη θαζψο θαη κηα ζρνιηθή 

θνηλσλία πνπ αξρίδεη λα απαηηεί επηδφζεηο απφ ην παηδί θαη πνπ απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ πξέπεη 

λα αληαπνθξηζεί κε ηνλ αλάινγν ηξφπν αιιά θαη ζην ζσζηφ ρξφλν (Φξάγθνο, 2002). ηελ 

πεξίνδν απηή ην παηδί είλαη ήξεκν, ππάθνπν θαη παξνπζηάδεη πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο 

αιιαγέο πνπ δέρεηαη ζηε δσή ηνπ. 

 Έηζη, έλα παηδί απνκαθξχλεηαη απφ ην ζηελφ πεξηβάιινλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο 

γεηηνληάο θαη εηζέξρεηαη ζε έλαλ ρψξν, επξχηεξσλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλσλ 

ππνρξεψζεσλ. ε κηα ηάμε κε 20-30 ζπλνκήιηθα παηδηά θαη κε έλα λέν πξφζσπν, ην 

δάζθαιν, πνπ ζπλερψο θεξδίδεη έδαθνο ζηα κάηηα ηνπ παηδηνχ. Οη γνλείο, ηα αδέξθηα θαη νη 

ζπγγελείο, έρνπλ δεπηεξεχνπζα ζεκαζία. ηε θάζε απηή, ηεο πξψηεο εκπεηξίαο ζην ζρνιείν 

κε ηνπο ζπκκαζεηέο, μεθηλάεη θαη ε δεπηεξνγελήο θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ 

(Ππξγησηάθεο, 1984). 

 Δίλαη ε πεξίνδνο ησλ έληνλσλ ζπλαηζζεκαηηθψλ αιιαγψλ ζηε δσή ηνπ παηδηνχ. 

Αηζζάλεηαη νπσζδήπνηε, έληνλα ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ινγηθέο πηέζεηο ηνπ λένπ 

πεξηβάιινληνο. Σν ζρνιείν δελ είλαη φπσο ην ζπίηη. Δίλαη έλαο απαηηεηηθφο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθά νπδέηεξνο ρψξνο. 

 Σν παηδί αξρηθά, ηελ είζνδφ ηνπ ζην ζρνιείν, ηελ αληηιακβάλεηαη σο θαηαλαγθαζκφ. 

Βεβαίσο είλαη αλαγθαίν λα πξνζαξκνζηεί, λα θαηαθηήζεη ην λέν πεξηβάιινλ θαη λα θεξδίζεη 

ηε ζπκπάζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη θπξίσο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ. Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ 

θαηά ηε ζρνιηθή ειηθία πξαγκαηνπνηνχληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο 

αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ. Σν παηδί αλαγθάδεηαη λα πξνζαξκνζηεί ζηε λέα θαηάζηαζε θαη λα 
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γίλεη πην θνηλσληθφ θαη ξεαιηζηηθφ (Παπαδφπνπινο & Εάρνο, 1985). Αλαγλσξίδεη φηη ππάξρεη 

κηα δηαρσξηζηηθή γξακκή αλάκεζα ζε απηφ, ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζηελ θνηλσλία. Οη ιφγνη 

απηνί νδεγνχλ ην παηδί απηήο ηεο ειηθίαο έρεη θάπνηεο επηθπιάμεηο θαη δελ δίλεηαη κε ηελ ίδηα 

επθνιία πνπ δηλφηαλ ζηελ ειηθία ησλ 4 ή 5 ρξφλσλ (Φξάγθνο, 2002). 

 ηελ ειηθία ησλ 4 εηψλ, ην παηδί αξρίδεη λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζε θνηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο κε άιια παηδηά. Με ηελ είζνδφ ηνπ ζην ζρνιείν, αξρίδεη πιένλ λα έρεη 

πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο λα δηεπξχλεη ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο κε άιια παηδηά, 

ζπκκεηέρνληαο ελεξγά ζε νκάδεο ζπλνκειίθσλ (Παξαζθεπφπνπινο, 1982). 

 Σν ελδηαθέξνλ ηνπ παηδηνχ γηα νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε κεγάιε ηνπ επηζπκία λα 

γίλεη απνδεθηφ   κέινο ζε απηέο ηηο νκάδεο θαη ε ιχπε ηνπ φηαλ δελ βξίζθεηαη κέζα ζε απηέο 

δίλνπλ θαη ηελ νλνκαζία απηήο ηεο ειηθίαο σο «ε ειηθία ηεο παξέαο» (Καζηψιαο, 1975). 

 Αξθεηέο θνξέο δελ είλαη ηφζν εχθνιε ε νκαιή έληαμε ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ. Μεξηθά παηδηά εκθαλίδνπλ κία επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, πνπ ίζσο νθείιεηαη ζε 

έιιεηςε ζηνξγήο ή ελφο αηζζήκαηνο ππνηίκεζεο. ηνλ Freud (1920, 1975) ε επηζεηηθφηεηα 

απνηειεί ζπλεηδεηή εθδήισζε ηεο θαηαζηξνθήο θαη απηνθαηαζηξνθήο. Δλψ ζηνλ Adler 

(1961), ζεσξείηαη ην απνηέιεζκα γηα δχλακε θαη θνηλσληθή πξνβνιή (Παπαδφπνπινο & 

Εάρνο, 1985). Οη πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη νη βίαηεο εθθξάζεηο δελ είλαη απνδεθηέο 

απφ ηνπο ζπλνκήιηθνπο. πλεπψο, έλα παηδί απνθηά ηζρπξά θίλεηξα γηα λα κάζεη λα 

πεξηνξίδεη φια φζα δελ είλαη απνδεθηά απφ ηνπο γχξσ ηνπ (Παξαζθεπφπνπινο, 1982). 

 Ζ θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, γίλεηαη κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο. Σν παηδί, φπσο 

απνθεληξψλεηαη γηα λα ειεπζεξψζεη ηελ εμέιημε ηεο γλσζηηθήο ηνπο αλάπηπμεο, έηζη 

απνθεληξψλεηαη θαη γηα λα γίλεη κφινο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, ηεο παξέαο ησλ 

ζπλνκειίθσλ, απνθηψληαο έλα ζπλεξγαηηθφ πλεχκα. 

 

4.2. Ζ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνύ 

 ηφρνο ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο είλαη ε νκαιή θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ θαη ε 

αλάπηπμε ησλ απαηηνχκελσλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα πεηπρεκέλσλ 

ζρέζεσλ κε ζπλνκειίθνπο θαη ελειίθνπο. Ζ θνηλσληθνπνίεζε είλαη κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ 

νπνία ην παηδί πξνζπαζεί λα ελζσκαησζεί ζην εθάζηνηε θνηλσληθφ ζχλνιν. Αληαπνθξίλεηαη, 

πξνζαλαηνιίδεηαη ζε λέα δεδνκέλα θαη ζηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο κηαο νξηζκέλεο 

θνηλσλίαο, π.ρ. ηεο ζρνιηθήο θνηλσλίαο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηφ απφ ηε ζρνιηθή 

νκάδα. 

 Ζ δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ζπληειείηαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ παηδηνχ, ζηελ 

εμειηθηηθή ηνπ πνξεία αιιά θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο θνηλσλίαο ζηα πιαίζηα ηεο εθπαίδεπζεο 

θαη ηεο αγσγήο. ηελ παηδηθή ειηθία δηαθξίλνπκε ηελ πξψηκε ή πξσηαξρηθή 
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θνηλσληθνπνίεζε ζηελ νπνία θπξηαξρνχλ ηα πξφηππα ησλ γνλέσλ θαη αξγφηεξα, κε ηελ 

είζνδν ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν, ηε δεπηεξεχνπζα θνηλσληθνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

κάζεζεο (Παπαδφπνπινο, 1985). 

 χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, νη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ 

παηδηνχ είλαη ε νηθνγέλεηα, ε θνηλφηεηα θαη ην ζρνιείν. Με ην πέξαζκα ζηε ζρνιηθή ειηθία, 

ε νηθνγέλεηα έρεη αθήζεη ηε ζθξαγίδα ηεο ζην παηδί θαη έξρεηαη ην ζρνιείν γηα λα 

πξνζδηνξίζεη θνηλσληθά ην παηδί θαη λα δηεπξχλεη ηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπ (Βνζληάδνπ, 

2005). 

 

4.3. Σα ζηάδηα ςπρνθνηλσληθήο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνύ θαηά ηνλ Erickson 

 Ο γλσζηφο ακεξηθαλφο ςπρνιφγνο Erik Erickson (1963), έρεη πξνηείλεη φηη ε 

ςπρνθνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ αλζξψπνπ δηέξρεηαη απφ θάπνηα ζηάδηα. Ζ παηδηθή ειηθία 

δηαθξίλεηαη ζε 5 ςπρνθνηλσληθά ζηάδηα. 

 Ο Erickson πίζηεπε φηη ε ςπρνθνηλσληθή αλάπηπμε ζην θάζε ζηάδην επεξεάδεηαη απφ 

νξηζκέλεο θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε δηαθνξεηηθέο ειηθίεο (Βνζληάδνπ, 

2005). 

 ηα δχν πξψηα ζηάδηα ηεο δσήο ηνπ παηδηνχ, ην ζηάδην ηεο βαζηθήο εκπηζηνζχλεο – 

δπζπηζηίαο θαη ην ζηάδην ηεο απηνλνκίαο – ακθηβνιίαο, νη θνηλσληθέο ζρέζεηο είλαη 

πεξηνξηζκέλεο ζηα ζηελά φξηα ηεο νηθνγέλεηαο (νη γνλείο, ηα αδέιθηα, νη ζπγγελείο) (Erickson, 

1963). 

 Σν ζηάδην ηεο πξσηνβνπιίαο – ελνρήο, είλαη ην ηξίην ζηάδην θαη δηαξθεί απφ ηελ ειηθία 

ησλ 3-5 εηψλ. Σν παηδί ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ επρέξεηα ηεο έθθξαζεο, εθφζνλ κπνξεί πηα 

λα ρεηξίδεηαη ην ιφγν, θαη απφ ηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιίαο. Ζ άζθεζε πεξηνξηζκψλ ζην 

παηδί θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζέιεη λα αλαπηχμεη, καδί κε ηελ αδηαθνξία ησλ γνλέσλ 

απέλαληη ζηηο αλεζπρίεο θαη ζηα εξσηήκαηα ηνπ παηδηνχ, νδεγνχλ ζε ζπλαηζζήκαηα ελνρήο. 

Ο ζεκαληηθφηεξνο θνηλσληθφο παξάγνληαο είλαη ε νηθνγέλεηα (Erickson, 1963). 

 Σν ζηάδην ηεο θηινπνλίαο – θαησηεξφηεηαο, είλαη ην ηέηαξην ζηάδην θαη δηαξθεί απφ 

ηελ ειηθία ησλ 6-12 εηψλ. χκθσλα κε ηνλ Erickson, ε παξνρή ελίζρπζεο γηα ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηα παηδηά, ηα σζεί ζηελ θηινπνλία. Αλ φκσο πεξηνξηζηεί 

ε δεκηνπξγηθφηεηα ηνπο ή θξηζνχλ απζηεξά ηφηε εκπνδίδεηαη θαη δηαηαξάζζεηαη ε 

απηνπεπνίζεζή ηνπο θαη νδεγνχληαη ζε ζπλαηζζήκαηα θαησηεξφηεηαο. Οη  ζεκαληηθφηεξνη 

θνηλσληθνί παξάγνληεο είλαη ε γεηηνληά θαη ην ζρνιείν. 

 

4.4. Σα θνηλσληθά ζπλαηζζήκαηα θαη ε εμέιημή ηνπο ζηελ παηδηθή ειηθία 

 Κνηλσληθά ζπλαηζζήκαηα είλαη εθείλα πνπ καο δεκηνπξγνχλ: 
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 α) Υαξά πξνεξρφκελε απφ ηε ραξά ή ηελ επηηπρία ησλ άιισλ αλζξψπσλ. 

 β) Λχπε πξνεξρφκελε απφ ηε ιχπε θαη ηνλ πφλν ησλ άιισλ αλζξψπσλ. 

 γ) Σελ αλάγθε γηα πλεξγαηηθφηεηα, Αιιειεγγχε θαη αξκνληθή ζπλχπαξμε θαη 

ηέινο 

 δ) Σελ ακνηβαία Αγάπε. 

 Έηζη θνηλσληθφ ζπλαίζζεκα κπνξεί λα είλαη ην εξσηηθφ ζπλαίζζεκα πνπ εθδειψλεηαη 

γηα έλα πξφζσπν, ην θηιηθφ ζπλαίζζεκα, ην εζηθφ ζπλαίζζεκα, θηι. (Παπαλνχηζνο, 1972). 

 Σν παηδί απφ ηηο πξψηεο κέξεο ηεο δσήο ηνπ επηδεηψληαο ηε θξνληίδα ηεο κεηέξαο ηνπ 

θαη ησλ άιισλ αλζξψπσλ, πξνζπαζεί ελζηηθησδψο λα εηζαρζεί ζηελ θνηλσλία ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπ. Έηζη κέρξη ηελ ειηθία ησλ ηξηψλ εηψλ παξαηεξνχκε ζην παηδί, κία 

ελζηηθηψδε εθδήισζε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλαηζζήκαηνο (Atkinson et al., 2003). 

 ην ηέηαξην έηνο, ην παηδί πιεκκπξίδεηαη απφ ηελ εγσθεληξηθή ζθέςε (Piaget, 1950). 

πλεηδεηνπνηεί ηελ χπαξμή ηνπ θαη εθδειψλεη ηελ νξκή ηνπ πξνο ηελ θνηλσλία, ζηελ νπνία 

φκσο ην επίθεληξν είλαη πάληα απηφ. 

 Απφ ην πέκπην έηνο, ην παηδί εθδειψλεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη αξρίδεη ηα παηρλίδηα 

κε ηνπο γνλείο, ηα αδέιθηα θαη ηα άιια παηδηά, ρσξίο  αθφκε λα δείρλεη ζεβαζκφ ζηνπο 

λφκνπο ηνπ παηρληδηνχ (ηπιηάξαο, 1968). 

 Με ηελ είζνδν ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν, νη θαλφλεο είλαη πην απζηεξνί θαη ην παηδί 

καζαίλεη λα ππαθνχεη ζε απηνχο πξνθεηκέλνπ λα είλαη νκαιή ε πνξεία ηνπ ζηελ νκάδα ησλ 

ζπλνκειίθσλ (Καζηψιαο, 1975). 

 Με ηελ είζνδν ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν, νη θαλφλεο είλαη πην απζηεξνί θαη ην παηδί 

καζαίλεη λα ππαθνχεη ζε απηνχο πξνθεηκέλνπ λα είλαη νκαιή ε πνξεία ηνπ ζηελ νκάδα ησλ 

ζπλνκειίθσλ (Καζηψιαο, 1975). 

 Σέινο, ην παηδί ζην δέθαην έηνο είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζεί πιήξσο ην ζπλεξγαηηθφ 

πλεχκα θαη ηφηε απνθηάεη ηε ζπλεξγαηηθή ηθαλφηεηα (ηπιηάξαο, 1968). 

 Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηφδνπ απηήο είλαη ε δεκηνπξγία νκάδσλ ηνπ ίδηνπ θχινπ κε 

εηδηθνχο θαλνληζκνχο, ηεξνηειεζηίεο, αλάδεημε αξρεγνχ θηι. Δπίζεο, γχξσ ζηα εληά, ε 

αλαδήηεζε θαη ε αλεχξεζε ελφο ζηελνχ θίινπ ή θίιεο θαη ε δεκηνπξγία κηαο έληνλεο θηιηθήο 

ζρέζεο δηαξθείαο (Παπαλνχηζνο, 1972). Ζ ζεμνπαιηθή δηεξεχλεζε ηφζν ηνπ άιινπ θχινπ, 

φζν θαη ηνπ ίδηνπ, ραξαθηεξίδεη ηελ ειηθία νθηψ σο έληεθα, θαζψο θαη ε αλαδήηεζε 

εμεγήζεσλ γηα ηε ζχιιεςε θαη ηε ζεμνπαιηθή δσή (Freud 1920, 1975). 

 

4.5. Ζ αλάπηπμε θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ 

 Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο ειηθίαο, ην παηδί δψληαο ζε έλα θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ, παξαηεξψληαο ηελ θνηλσληθή δσή ησλ ελειίθσλ θαη έρνληαο εθ θχζεσο ηε 
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κηκεηηθή ζπκπεξηθνξά, απνθηάεη ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη ψζηε λα γίλεη 

απνδεθηφ θαη αξεζηφ ζηνπο ππφινηπνπο αλζξψπνπο (Καζηψιαο, 1981). 

 Έηζη ην παηδί ζηγά-ζηγά είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνεί ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ησλ 

ζπλνκηιεηψλ ηνπ, λα εξκελεχεη ηε κε ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά (ηηο ρεηξνλνκίεο, ηε ζηάζε ηνπ 

ζψκαηνο) (Κνληάθνο & Πνιεκηθφο, 2002), λα αμηνινγεί ηε θπζηθή θαηάζηαζε, λα εξκελεχεη 

ηε δηάζεζε θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ γχξσ ηνπ, λα εμάγεη ζπκπεξάζκαηα απφ 

ηηο δηάθνξεο ζπκπεξηθνξέο, λα πηάλεη ην βαζχηεξν λφεκα ελφο γεγνλφηνο, λα θαηαλνεί ηα 

ελδηαθέξνληα θαη ηηο πξνζέζεηο ησλ άιισλ, λα γλσξίδεη πψο επεξεάδεη ε δηθή ηνπ 

ζπκπεξηθνξά  ηνπο γχξσ ηνπ (Βνζληάδνπ, 2000), λα αληηιακβάλεηαη ηηο αηηίεο ηεο θάζε 

αληίδξαζεο, λα ζπκπεξηθέξεηαη κε ζεβαζκφ θαη θαηαλφεζε γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ άιισλ 

(Chalmers & Townsend, 1990). 

 

4.6. Ζ ζρέζε ηνπ παηδηνύ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο  ηνπ 

 Σν παηδί κε ηελ είζνδφ ηνπ ζην ζρνιείν δηαπηζηψλεη φηη πνιιέο απφ ηηο αλάγθεο ηνπ 

κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ κφλν κε ηε ζπλχπαξμή ηνπ ζε κία νκάδα ζπλνκειίθσλ αηφκσλ. 

Γηα ην ιφγν απηφ, θαηαβάιεη πξνζπάζεηα θαη ηξνπνπνηεί θάπνηεο απφ ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ 

πνπ πηζαλφλ λα κελ αξέζνπλ ζηελ νκάδα. Δπηδεηεί λα εηζαρζεί ζε απηή αιιά θπξίσο λα γίλεη 

απνδεθηφ ζηελ νκάδα (Παξαζθεπφπνπινο, 1982). 

 ηα πιαίζηα κηαο νκάδαο ην παηδί κπνξεί λα κάζεη πψο λα αληηκεησπίδεη ηελ επηβνιή, 

ηελ ηάζε γηα θπξηαξρία θαη επηθξάηεζε, θηι. Δπίζεο, κηα νκάδα κπνξεί λα βνεζήζεη ην παηδί 

λα κάζεη πξάγκαηα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Χζηφζν, ε γλψκε ηνπ παηδηνχ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, είλαη 

ε αληαλάθιαζε φισλ εθείλσλ πνπ ζπλαλαζηξέθεηαη έλα παηδί θαη αιιειεπηδξά. 

 Σαπηφρξνλα ην παηδί κέζα ζηελ νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ, καζαίλεη λα ζπλεξγάδεηαη 

θαη ζηγά-ζηγά εληάζζεηαη ζην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν. πκπεξαζκαηηθά, ε έληαμε ηνπ 

παηδηνχ ζε κία ηέηνηα νκάδα, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην παηδί λα μεδηπιψζεη ηελ 

πξνζσπηθφηεηά ηνπ θαη λα αλαπηπρζεί δηαλνεηηθά θαη θνηλσληθά. 

 

4.7. Ζ θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ κέζα από ην παηρλίδη 

 Σν παηρλίδη είλαη κηα θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα ησλ παηδηψλ ηδηαίηεξα επράξηζηε ζε 

απηά, ε νπνία ηα βνεζάεη ζηελ θνηλσληθή ηνπο αλάπηπμε, ζηελ ηθαλφηεηα δειαδή λα 

ζπκβηψλνπλ κε ηα άιια παηδηά θαη λα καζαίλνπλ, λα αλαγλσξίδνπλ ηα φξηά ηνπο. Γηα ηελ 

επηηπρή έθβαζε ησλ παξαπάλσ ρξεηάδεηαη ε ζπλήζεο επαθή κε ζπλνκήιηθα παηδηά θαη 

ηδηαίηεξα παηδηά θαη ηδηαίηεξα θαηά ηηο ειεχζεξεο ψξεο (εθηφο ζρνιείνπ) φπνπ ηα παηδηά 

επηιέγνπλ ην παηρλίδη. 
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 Σηο ψξεο ηνπ παηρληδηνχ κηα κεγάιε γθάκα θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ κπνξνχλ λα 

εμαζθεζνχλ, λα αλαιπζνχλ θαη λα απηφ-δηδαρζνχλ (Bodrova & Leong, 1999). Σέηνηεο 

θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο είλαη ε ζπλεξγαζία, ην κνίξαζκα, ε ιεθηηθή επηθνηλσλία, ε επίιπζε 

ζπγθξνχζεσλ. Μέζα απφ ην παηρλίδη ηα παηδηά κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ ην ζεβαζκφ πξνο 

ηνπο θαλφλεο, λα απνθηήζνπλ απηφ-πεηζαξρία θαη εθηίκεζε γηα ηηο δηαθνξεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο θαη πεπνηζήζεηο παηδηψλ άιισλ ιαψλ (Guddemi et al., 1999). 

 Έλα παηρλίδη είλαη σθέιηκν φηαλ έρεη ζεηηθφ απνηέιεζκα επάλσ ζηελ θνηλσληθή 

αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, δειαδή φηαλ: 

1. Καιιηεξγεί ηε ζπλεξγαζία, ηελ αιιειεγγχε, ηνλ ηππνηηζκφ, ηελ νκαδηθή επίιπζε 

θξίζεσλ. 

2. Βνεζάεη ην παηδί λα ζπζηάδεη ην πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ γηα ην ζπκθέξνλ ηνπ 

ζπλφινπ (ηεο νκάδαο). 

3. Καιιηεξγεί ηε ζπκκεηνρή θαη φρη απαξαίηεηα ηε λίθε, ην αίζζεκα ηεο επζχλεο 

απέλαληη ζηελ νκάδα, ηε ζπλνρή ησλ νκάδσλ. 

Αξλεηηθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα απνθεχγνληαη: 

1. Παηρλίδηα κε έληνλν θαη θαλαηηζκέλν αληαγσληζκφ. 

2. Απνκφλσζε παηρηψλ. 

3. Παηρλίδηα πνπ απμάλνπλ ηελ επηζεηηθή ηάζε ζηα παηδηά. 

 

4.8. Σα είδε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηεο παηδηθήο ειηθίαο 

 Τπνζηεξίδεηαη απφ ηελ Izard (1991), φηη ζηελ παηδηθή ειηθία ε ελεξγνπνίεζε ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο νδεγεί παξάιιεια θαη ζε έθθξαζε ηνπ. Σν παηδί απνθηάεη ηνλ έιεγρν ζηνπο 

ζσκαηηθνχο ηνπ κπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε θαη θαζψο 

θνηλσληθνπνηείηαη θαη ελεκεξψλεηαη γηα ηνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο, ζηαδηαθά 

καζαίλεη λα ξπζκίδεη θαη λα δηαθνξνπνηεί ηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. 

 Καζψο ηα παηδηά κεγαιψλνπλ ηξνπνπνηνχλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο έθθξαζε, 

κνξθνπνηνχλ θαη ην θαζεαπηφ ζπλαηζζεκαηηθφ βίσκα. Γηακνξθψλνληαη έηζη, νη 

«ζπλαηζζεκαηηθέο-γλσζηηθέο δνκέο», δειαδή έλαο ζχλδεζκνο κεηαμχ ζπλαηζζεκαηηθνχ 

βηψκαηνο θαη γλψζεσλ. Οη δνκέο απηέο ζεσξνχληαη νη ζεκέιηνη ιίζνη ηεο ζθέςεο θαη ηεο 

κλήκεο. 

 Σα παηδηά απφ ηελ ειηθία ησλ 3-4 εηψλ κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα 

αιιά θαη λα ηα θαηνλνκάζνπλ. Αθφκε ζηελ ίδηα ειηθία κπνξνχλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηελ 

εμσηεξηθή αηηία πνπ πξνθάιεζε ην εθάζηνηε ζπλαίζζεκα (Harris et al., 2004). 

 Σα παηδηά απφ ηελ ειηθία 3-5 εηψλ είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία ηεο 

επηζπκίαο ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο. Έηζη κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ φηη νη 
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αληηδξάζεηο ησλ αλζξψπσλ επεξεάδνληαη άκεζα απφ ηηο επηζπκίεο ηνπο. Αθφκε ε ζεκαζία 

ησλ πξνζσπηθψλ πηζηεχσ θαη ησλ πηζηεχσ ησλ άιισλ, γίλεηαη θαηαλνεηή ζηα παηδηά ζηελ 

ειηθία ησλ 4-6. Παξάιιεια γίλεηαη θαηαλνεηή θαη ε ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηελ αλάκλεζε κε ην 

εθάζηνηε ζπλαίζζεκα (Harris et al., 2004). 

 ηελ ειηθία ησλ 6-7 εηψλ ηα παηδηά είλαη ζε ζέζε λα ξπζκίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. 

Έηζη κπνξνχλ θάπνηεο θνξέο λα ειέγρνπλ ηελ έθθξαζε απηψλ, λα δείρλνπλ δηαθνξεηηθά απφ 

απηφ πνπ αηζζάλνληαη θαη λα απνθξχπηνπλ εληειψο θάπνην ζπλαίζζεκα (Harris, 1989). Καηά 

ηελ ειηθία ησλ 7-8 εηψλ ηα παηδηά κπνξνχλ λα αληηιακβάλνληαη ηα αλάκεηθηα ζπλαηζζήκαηα, 

δειαδή φηη θάπνηνο έρεη πνιιέο θαη ακθίξξνπεο ζπλαηζζεκαηηθέο αληαπνθξίζεηο ζε κία 

δεδνκέλε θαηάζηαζε θαζψο επίζεο θαη λα αληηιακβάλνληαη ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ 

κπνξεί λα πεγάδνπλ απφ κία άζρεκε – αλήζηθε πξάμε ή ηα ζεηηθά απφ κία εζηθή (Harris 

et.al., 2004). 

 Σα πην ζπλεζηζκέλα ζπλαηζζεκαηηθά βηψκαηα ησλ παηδηψλ απηήο ηεο ειηθίαο είλαη: ν 

Φφβνο, ν Θπκφο, ε Εήιεηα, ε Πεξηέξγεηα, ε Αγάπε, ε ηνξγή θαη ε Υαξά (Καζηψιαο, 1975). 

 Ο Φόβνο: ην παηδί πξνζπαζεί λα απνκαθξπλζεί ή λα αλαθνπθηζζεί απφ κηα θαηάζηαζε 

πνπ ηνπ πξνθαιεί θφβν. Οη πην γλσζηνί θφβνη ησλ παηδηψλ είλαη ε θσηηά, ην ζθνηάδη, νη 

γηαηξνί, νη ζθχινη, θηι. Δπίζεο, κεξηθέο θνξέο θνβνχληαη πξάγκαηα ππεξθπζηθά, φπσο 

θαληαζηηθά πιάζκαηα, ην ζάλαην, θηι. Δπηπιένλ, ηα παηδηά ζε απηή ηελ ειηθία θαη κε ηελ 

παξνπζία ηνπο ζην ζρνιηθφ ρψξν, θνβνχληαη ηε γεινηνπνίεζε κέζα ζηελ ηάμε θαη ηελ 

απνηπρία. 

 Ο Θπκόο: ην παηδί πνπ βξίζθεηαη ζηε ζρνιηθή ειηθία ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ηάζε γηα 

αλεμαξηεζία. Πνιιέο θαηαζηάζεηο ηνπ πξνθαινχλ ζπκφ. Θπκψλεη φηαλ ηνπ δηαθφπηνπλ κία 

δξαζηεξηφηεηά ηνπ, φηαλ ην θαηεγνξνχλ, φηαλ ην ζπγθξίλνπλ, φηαλ ην ζπκβνπιεχνπλ, θηι. 

Αξθεηά παηδηά ην ζπκφ ηνπο ηνλ βγάδνπλ κε πείζκα, κε άξλεζε λα κηιήζνπλ, κε αζπκθσλία, 

θηι. Άιια παηδηά, ζπρλά αληηδξνχλ κε επηζεηηθφηεηα. Καπγαδίδνπλ, κηινχλ άζρεκα, μεζπνχλ 

ζε πξάγκαηα, θηι. 

 Ζ Εήιηα: θαηά ηε ζρνιηθή ειηθία ην ζπλαίζζεκα ηεο δήιηαο ζε κεξηθά παηδηά γίλεηαη 

εληνλφηεξν. πλήζσο ππάξρεη δήιηα απέλαληη ζηα αδέξθηα. Δπεηδή ην παηδί ιείπεη πνιιέο 

ψξεο απφ ην ζπίηη, ιφγσ ηνπ ζρνιείνπ, ζθέθηεηαη φηη ηα κηθξφηεξα αδέξθηα ηνπ 

απνιακβάλνπλ ηελ πξνζνρή θαη ηε θξνληίδα ησλ γνλέσλ, ελψ εθείλν βξίζθεηαη κεηαμχ 

αγλψζησλ ζην ζρνιείν. 

Ζ Πεξηέξγεηα: ην ζπλαίζζεκα απηφ δελ είλαη ηφζν έληνλν ζην παηδί ζρνιηθήο ειηθίαο, 

φζν ζην πξνζρνιηθφ παηδί. Τπάξρνπλ ζίγνπξα ιηγφηεξα πξάγκαηα λα εμεξεπλήζεη. ηε θάζε 

απηή, ην παηδί εθδειψλεη πεξηέξγεηα γηα εμεξεχλεζε πξαγκάησλ πνπ δελ ηνπ είρε επηηξαπεί 

ζην παξειζφλ, π.ρ. ζπίξηα, απνζήθε, θηι. 
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Ζ Σηνξγή θαη ε Αγάπε: ηα δχν ζπλαηζζήκαηα εθθξάδνληαη πνιχ ριηαξά απφ ηα παηδηά 

απηήο ηεο ειηθίαο. Θα έιεγε θαλείο φηη δελ δέρνληαη εχθνια ηηο αγθαιηέο θαη ηα θηιηά. 

Νηξέπνληαη θαη ζηελαρσξηνχληαη, εηδηθά, ζε ηέηνηεο δεκφζηεο εθδειψζεηο. Δκθαλίδνπλ κηα 

ζπζηνιή θαη είλαη κεηξεκέλα σο πξνο ηελ επίδεημε απηψλ ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Ζ αγάπε θαη 

ε ζηνξγή ηνπο εθδειψλνληαη κε ηε ιαρηάξα ηνπ λα βξίζθνληαη ζπλερψο κε απηνχο πνπ 

αγαπνχλ ή επηζπκψληαο λα ηνπο βνεζήζνπλ ζην νηηδήπνηε. 

 Ζ Χαξά: ην παηδί ηεο ζρνιηθήο ειηθίαο κπνξεί θαη ραίξεηαη κε ηα ίδηα πξάγκαηα 

πνπ ραηξφηαλ θαη πξηλ, αιιά πιένλ θαη κε ηα επηηεχγκαηα ηεο ειηθίαο ηνπ. Ζ ραξά ηεο 

δεκηνπξγίαο, ηεο επίιπζεο ελφο πξνβιήκαηνο, ηεο νινθιήξσζεο κηαο εξγαζίαο, ηεο 

θαηαλφεζεο ελφο λνήκαηνο, είλαη επηπξφζζεηεο ραξέο πνπ απνιακβάλεη ην παηδί ζε απηήλ ηελ 

ειηθία. Κάπνηεο θνξέο ην παηδί ραίξεηαη θαη γειά ζε άηνπεο θαηαζηάζεηο ή επεηδή γεινχλ θαη 

νη κεγάινη, ρσξίο λα θαηαιαβαίλεη ην ιφγν θαη ην αζηείν (Harris et.al., 2004). 

 

4.9. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ κέζα από ην παηρλίδη 

 Γηαρξνληθά, γλσξίδνπκε πσο ην παηρλίδη ζπκβάιιεη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ 

παηδηνχ. Έλαο ιφγνο είλαη ε κείσζε ηνπ άγρνπο πνπ επηηπγράλεηαη κέζα απφ ην παηρλίδη γηαηί 

ην παηδί καζαίλεη λα ρεηξίδεηαη θαηαζηάζεηο πνπ ηνπ πξνθαινχλ ζηξεο θαη λα απνθηήζεη 

απηφ-έιεγρν. 

 ην παηρλίδη καζαίλεη ην παηδί ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ, καζαίλεη λα επηκέλεη, λα αλαιακβάλεη 

ηηο επζχλεο. Αληηιακβάλεηαη πνπ είλαη ηα φξηα ηεο δηθήο ηνπ πξνζσπηθφηεηαο θαη πνηα 

ζπκπεξηθνξά είλαη απνδεθηή ή κε απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ. 

 Σν παηρλίδη πεξηνξίδεη ηελ έληαζε πνπ ληψζεη φηαλ πξέπεη λα νινθιεξψζεη θάηη ή λα 

κάζεη θάηη. Σα παηδηά εθθξάδνπλ θαη επεμεξγάδνληαη ζπλαηζζεκαηηθά γεγνλφηα ηεο εκέξαο 

κέζα απφ ηα ειεχζεξα παηρλίδηα ηνπο. Γειαδή αλαπαξηζηάλνπλ ζην παηρλίδη ηνπο κηα 

θαηάζηαζε ε νπνία ηνπο πξνθάιεζε θφβν ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, κε ζθνπφ λα ηελ ειέγμνπλ 

κέζα ζην παηρλίδη. 

 Ζ ζπκβνιή ηνπ παηρληδηνχ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ: 

1. Σνπ δίλεη επθαηξίεο εθηφλσζεο ηεο εζσηεξηθήο έληαζεο θαη ηνπ δίλεη επθαηξίεο λα 

δήζεη λέεο εκπεηξίεο. 

2. Σνπ δίλεη επθαηξίεο λα εμαζθεζεί ζηνλ απηνέιεγρν, επθαηξίεο λα δήζεη λέεο 

εκπεηξίεο θαη λα μεπεξάζεη θάπνηνπο θφβνπο. 

3. Δλζαξξχλεη ηελ πξσηνβνπιία ηνπ παηδηνχ, ειεπζεξψλεη ηε θαληαζία ηνπ θαη 

θαιιηεξγεί ηελ ππνκνλή ζην θνηλφ παίμηκν. 

 Γηδάζθεηαη λα απνθεχγεη φηαλ: 
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 Δλζαξξχλεηαη ε επηζεηηθφηεηα θαη ν ηξφκνο απφ ηερλεηά κέζα θαη πξφζσπα, δειαδή, 

αλαπηχζζεηαη θνηλσληθά θαη απνθηά ηηο απνδεθηέο απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν ζπκπεξηθνξέο. 

 

 

 

 

 

5
ν
 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ ΟΜΑΓΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

 

5.1. Ο νξηζκόο ησλ εθπαηδεπηηθώλ νκάδσλ 

 Οη νκάδεο (educational groups) είλαη ε ζχγρξνλε κνξθή ησλ T-Groups πνπ 

αλαπηχρζεθαλ ζηηο Ζ.Π.Α. ζηε δεθαεηία ηνπ 60, φπνπ ην Σ αλαθέξεηαη ζηε ιέμε Training –

Δθπαίδεπζε ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο (http://www.anthropos.gr). «χκθσλα κε ηελ Έλσζε 

Δηδηθψλ ζηελ Οκαδηθή Δξγαζία, νη εθπαηδεπηηθέο νκάδεο ζπληζηνχλ κηα αλαπηπζζφκελε 

κέζνδν αμηνπνίεζεο ηνπ νκαδηθνχ πιαηζίνπ, γηα ηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή κηαο ζεηξάο 

δηδαθηηθψλ θαη βησκαηηθψλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κε ζθνπφ ηελ πξναγσγή ηεο 

αηνκηθήο κάζεζεο θαη πξνζσπηθήο αλάπηπμεο αιιά θαη ηελ πξφιεςε εκθάληζεο 

αλεπηζχκεησλ κνξθψλ ζπκπεξηθνξάο ζηα κέιε» (Βαζηιφπνπινο, Κνπηζνπνχινπ & Ρεγθιή, 

2011, ζει. 53). 

 Οη νκάδεο απηέο, σο θνηλσληθή κέζνδνο ππνζηήξημεο, θαηαηάζζνληαη ζηηο πην 

δεκνθηιείο αλάκεζα ζηηο βξαρχρξνλεο κεζφδνπο ππνζηήξημεο ζχκθσλα κε ηελ Furr (2000). 

Υαξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν δηαθνξνπνίεζεο απηψλ ησλ νκάδσλ απφ άιιεο αληίζηνηρνπ ηχπνπ 

νκάδεο είλαη ην ζηνηρείν ηεο εθπαίδεπζεο. Δμαηηίαο απηήο ηεο εθπαηδεπηηθήο παξακέηξνπ, 

ρξεζηκνπνηνχληαη δνκεκέλεο αζθήζεηο ζηηο νκάδεο νη νπνίεο δηεπθνιχλνπλ ηελ νκαδηθή 

ζπλεξγαζία (Jones & Robinson III, 2000).  Οη νκάδεο εξγαζίαο, κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα νξγαληζκψλ θαη κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ, 

επηρεηξήζεσλ, δήκσλ, ζρνιείσλ, παλεπηζηεκίσλ, θέληξσλ απνθαηάζηαζεο θαη θέληξσλ 

πξφιεςεο. Πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο ειηθίεο απφ παηδηά κέρξη ειηθησκέλνπο. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξνπκε θάπνηεο φπσο νη νκάδεο εθήβσλ, νκάδεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, 

εζεινληψλ, νκάδεο κεηαλαζηψλ, νκάδεο γνλέσλ, νκάδεο επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ 

θνηηεηψλ, νκάδεο δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παηδηψλ (http://www.anthropos.gr). Δίλαη 

απνηειεζκαηηθέο φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη σο πξνιεπηηθφ κέζν, ελψ έρνπλ πεξηνξηζκέλε ηζρχ, 

φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θαηαζηείινπλ ή λα ηξνπνπνηήζνπλ ήδε αλεπηπγκέλεο 
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δπζπξνζάξκνζηεο ζπκπεξηθνξέο ζηα κέιε (Βαζηιφπνπινο, Κνπηζνπνχινπ & Ρεγθιή, 2011, 

ζει. 57). 

 

5.2. Οη ζθνπνί θαη νη ζηόρνη ηεο νκάδαο 

  Οη εθπαηδεπηηθέο νκάδεο εζηηάδνληαη ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα πξφιεςεο ησλ 

πξνβιεκάησλ θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο θαη εμέιημεο ζε αληίζεζε κε ηηο νκάδεο δηάθνξσλ 

κνξθψλ π.ρ. ςπρνζεξαπείαο θαη θνηλσληθήο ζπκβνπιεπηηθήο, νη νπνίεο εζηηάδνληαη ζηνλ 

δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή ηνκέα ηεο ππνζηεξηθηηθήο παξέκβαζεο, εθφζνλ ην πξφβιεκα ησλ 

αηφκσλ, ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ, απνηειεί κηα εθδεισκέλε πξαγκαηηθφηεηα. Οη Morril, 

Oetting & Hurst (1974, ζηε Furr, 2000), αμηνπνίεζαλ ηηο εθπαηδεπηηθέο νκάδεο ζηε 

δεκηνπξγία ηνπ δηθνχ ηνπο κνληέινπ, ην νπνίν έδηλε έκθαζε  ζην ξφιν ηεο πξφιεςεο θαη ηεο 

αλάπηπμεο θαζψο θαη ζηε ζεξαπεία ζηε ζπκβνπιεπηηθή. Ζ θίλεζε απηή ππνζηεξίρζεθε 

πεξαηηέξσ απφ ηνλ Ivey (1976, ζηε Furr, 2000) ν νπνίνο ππνζηήξημε ηνλ ππνζηεξηθηηθφ ξφιν 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο αλάπηπμεο δεμηνηήησλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο νκάδεο. 

 Ζ Έλσζε Δηδηθψλ ζηελ Οκαδηθή Δξγαζία (2000), ππνζηεξίδεη φηη νη εθπαηδεπηηθέο 

νκάδεο έρνπλ ζρεδηαζηεί κε ζηφρν ηνπο καζεηέο, νη νπνίνη βξίζθνληαη π.ρ. ζε κειινληηθφ 

θίλδπλν αλάπηπμεο πξνζσπηθψλ ή θαη δηαπξνζσπηθψλ πξνβιεκάησλ ή πξνβιήκαηα 

επηθνηλσλίαο. Δπνκέλσο νη νκάδεο εθπαίδεπζεο δηαζέηνπλ αξθεηφ ρξφλν ζηε δηδαζθαιία 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ζηηο δεμηφηεηεο δηαρείξηζεο θαη εληνπηζκνχ πεγψλ άγρνπο ή άιισλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δπζθνιηψλ, ζηελ εθπαίδεπζε ζε ζηξαηεγηθέο επίιπζεο δπζθνιηψλ 

πνηθίισλ θαηαζηάζεσλ θαη ζηελ αληηθαηάζηαζε δπζιεηηνπξγεηψλ πεπνηζήζεσλ. Ζ  Delucia-

Waack (2006, φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Βαζηιφπνπινο et al., 2011) αλαθέξεη θάπνηνπο απφ 

ηνπο ραξαθηεξηζηηθφηεξνπο ζηφρνπο ησλ νκάδσλ εθπαίδεπζεο θαη απηνί είλαη νη εμήο: 

 Αλαγλψξηζε θαη έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. 

 Αλαγλψξηζε θαη ακθηζβήηεζε ησλ δπζιεηηνπξγηθψλ πεπνηζήζεσλ πνπ νδεγνχλ 

ζε  δηάθνξεο δπζθνιίεο. 

 Απφθηεζε δεμηνηήησλ θηιίαο θαη θνηλσληθψλ – επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ. 

 Αληηθαηάζηαζε αθαηάιιεισλ ζπκπεξηθνξψλ κε πην επνηθνδνκεηηθέο. 

 Καζψο θαη εθκάζεζε ηερληθψλ δηαρείξηζεο ηνπ άγρνπο (φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο 

Βαζηιφπνπινο et. al., 2011). 

 Οη εθπαηδεπηηθέο νκάδεο θαιχπηνπλ έλα κεγάιν πνζνζηφ ζεκάησλ ηα νπνία κπνξεί λα 

είλαη είηε ζπλαηζζεκαηηθά είηε εμαηηίαο πνιηηηζκηθψλ ειιεηκκάησλ, θαζψο επίζεο θαη 

γλσζηηθν-ζπκπεξηθνξηζηηθά. Δλδεηθηηθά θάπνηα επηπιένλ ζέκαηα πνπ έρνπλ επεμεξγαζηεί 

κέζα ζηηο εθπαηδεπηηθέο νκάδεο είλαη ζέκαηα κνλαμηάο, κείσζε ηνπ ζηξεο ζην εξγαζηαθφ 
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πεξηβάιινλ, αζιεηέο ζε κεηαβαηηθέο πεξηφδνπο, παηδηά δηεδεπγκέλσλ γνλέσλ, αζζελείο νη 

νπνίνη λνζνχλ απφ θαξθίλν θ.α. (Furr, 2000). 

 Δίλαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο, ε 

αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ζην ζρεδηαζκφ θαηάιιεισλ ζπκβνπιεπηηθψλ εκπεηξηψλ, είλαη 

νπζηψδεο γηα ηνπο ζεκεξηλνχο ζπκβνχινπο. Δπνκέλσο ν ζρεδηαζκφο κηαο άξηηα δνκεκέλεο 

νκάδαο πξέπεη λα είλαη πξσηαξρηθφ κέιεκα έηζη ψζηε ε εκπεηξία ηελ νπνία ζα απνθνκίζνπλ 

ηα κέιε λα είλαη αμηφινγε θαη απνηειεζκαηηθή (Furr, 2000). 

 

 

5.3. Ο δηαρσξηζκόο ησλ εθπαηδεπηηθώλ νκάδσλ 

 χκθσλα κε ην ζθνπφ ηνλ νπνίν εμππεξεηνχλ θαζψο θαη ηνλ πιεζπζκφ ζηνλ νπνίν 

απεπζχλνληαη νη νκάδεο απηέο δηαθξίλνληαη ζε θάπνηεο θαηεγνξίεο. Δπνκέλσο είλαη δπλαηφλ 

λα ζπλαληήζνπκε εθπαηδεπηηθέο νκάδεο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, ζε δεκφζηνπο 

νξγαληζκνχο ή επηρεηξήζεηο, ζε ζπκβνπιεπηηθά θέληξα, ζε λνζνθνκεία, ζε θπιαθέο, ζε 

ππεξεζίεο θνηλσληθήο πξφλνηαο θ.ά. 

 χκθσλα κε ηνπο ζθνπνχο πνπ εθπιεξψλεη θάζε νκάδα ζα κπνξνχζαλ λα 

δηαρσξηζηνχλ ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

Α) Δθπαηδεπηηθέο/καζεζηαθέο Οκάδεο (educational/learning groups) 

 Οη νκάδεο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θχξην ιφγν ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο 

εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ζε δηάθνξα ζεκηλάξηα θαη εξγαζηήξηα θαη ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ 

ηνπο είλαη ε  αμηνπνίεζε ηνπ νκαδηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηελ δηεμαγσγή κηαο 

ζεηξάο δηδαθηηθψλ θαη καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο 

αηνκηθήο κάζεζεο θαη αιιειεπίδξαζεο ησλ κειψλ (Βαζηιφπνπινο et al., 2011). 

B) Οκάδεο εθπαίδεπζεο δεμηνηήησλ (Skills training groups) 

 Πξφθεηηαη γηα νκαδνθεληξηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο ζχκθσλα κε ηελ Wheelan (φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Βαζηιφπνπινο et al., 2011, ζει. 48), νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ 

αηφκνπ κε βαζηθέο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο δσήο, πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά 

ζηα δηάθνξα θνηλσληθά πιαίζηα φπνπ ζπκκεηέρεη εληάζζνληαο ζε απηέο ηφζν ην 

νηθνγελεηαθφ φζν θαη εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. 

Γ) Οκάδεο βνήζεηαο ζε κεηαβαηηθέο πεξηφδνπο δσήο (Life-transitions groups) 

 θνπφο ησλ νκάδσλ απηψλ είλαη ε ππνζηήξημε ηνπ αηφκνπ ζε απξνζδφθεηεο 

πεξηζηάζεηο ή ζε κεηαβαηηθέο πεξηφδνπο ηεο δσήο ηνπ, παξέρνληαο ηνπ βνήζεηα ψζηε λα 

θαηαλνήζεη, λα αθνκνηψζεη θαη λα απνδερηεί ηηο επηθείκελεο κεηαβνιέο κε φζν ην δπλαηφλ 

πην εχθνιν ηξφπν (Βαζηιφπνπινο et al., 2011). 

 



61 
 

5.4. Ζ ζπγθξόηεζε εθπαηδεπηηθώλ νκάδσλ γηα παηδηά 

 Σειεπηαίσο έρεη ηνληζηεί ηδηαίηεξα ε αμία ηεο νκάδαο γηα ηελ θνηλσληθή εθπαίδεπζε 

ησλ παηδηψλ. χκθσλα κε ηνπο Kulic, Horne & Dagley (2004, φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο 

Βαζηιφπνπινο et al. 2011, ζει. 57), ε νκάδα απνηειεί κηα πξσηαξρηθή πεγή 

θνηλσληθνπνίεζεο θαηά ηα αξρηθά αλαπηπμηαθά ζηάδηα ηνπ αηφκνπ θαη παξέρεη ην πιαίζην 

κέζα ζην νπνίν ηα παηδηά ζα αλαπηχμνπλ ηηο δεμηφηεηεο ηνπο θαη ζα ηηο εμαζθήζνπλ κέζα θαη 

έμσ απφ ηελ νκάδα 

 Ζ ζπγθξφηεζε νκάδαο ζηα παηδηά δελ απνηειεί έλα λέν θαηλφκελν. Ήδε  απφ ηα πξψηα 

ρξφληα ηεο δσήο ηα παηδηά εληάζζνληαη ζε νκάδεο. Γηα παξάδεηγκα ε νηθνγέλεηα απνηειεί κηα 

πξσηαξρηθή κνξθή νκάδαο, ε νπνία δηέπεηαη απφ θάπνηα φξηα θαη θάπνηνπο θαλφλεο. Με ην 

πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ φιν θαη πεξηζζφηεξα παηδηά εληάζζνληαη ζε άιιεο νκάδεο αλάινγα κε 

ην πιαίζην ζην νπνίν δνπλ θαη κε ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν αλαπηχζζνληαη.  

 Οη Thompson θαη Randolph (1983, φπσο αλαθέξεηαη ζην Brown, 2004), έρνπλ 

πξνηείλεη ηέζζεξηο ηχπνπο εθπαηδεπηηθψλ νκάδσλ γηα παηδηά, αλάινγα κε ην ζέκα ζην νπνίν 

δίλνπλ βαξχηεηα. Σελ πξψηε θαηεγνξία απνηεινχλ νη νκάδεο κε έλα θνηλφ πξφβιεκα θαη φια 

ηα κέιε ηεο επηδηψθνπλ ηελ εμεχξεζε ιχζεο ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ αληηκεησπίδνπλ. Ζ  

δεχηεξε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζε νκάδεο, νη νπνίεο επηθεληξψλνληαη ζε θάζε παηδί 

μερσξηζηά, ην νπνίν ελδερνκέλσο λα θέξεη θαη δηαθνξεηηθφ ζέκα πξνο ζπδήηεζε ην νπνίν ην 

απαζρνιεί αιιά εηζπξάηηεη βνήζεηα, κέζσ ηεο ζπλνρήο ηεο νκάδαο θαη ηεο 

αιιεινυπνζηήξημεο ηνπ νκαδηθνχ πιαηζίνπ. Ζ ηξίηε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηηο νκάδεο 

παηδηψλ, ηα νπνία δελ αληηκεησπίδνπλ θάπνην πξφβιεκα, αιιά ελδηαθέξνληαη θπξίσο γηα ηελ 

κεγηζηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο. Σέινο, ππάξρνπλ νη νκάδεο αλάπηπμεο δεμηνηήησλ,  

ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο (Bαζηιφπνπινο et al., 2011). 

 Οη εθπαηδεπηηθέο νκάδεο είλαη νη πην ζπρλά ρξεζηκνπνηεκέλεο νκάδεο ζηα ζρνιεία ηφζν 

σο νκάδεο πξφιεςεο φζν θαη γηα ηελ πξσηνγελή πξφιεςε γηα καζεηέο νη νπνίνη βξίζθνληαη 

ήδε ζε θίλδπλν (Vera & Reese, 2000). Δπηθεληξψλνληαη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα ηελ 

πξφιεςε πξνβιεκάησλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ εθπαηδεπηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο ζηξαηεγηθέο, 

φπσο ην παίμηκν ξφισλ, ε επίιπζε πξνβιεκάησλ, ε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, ε ρξήζε 

επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ θαη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο δπζθνιηψλ π.ρ. ηερληθέο 

δηαρείξηζεο ζπκνχ, θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ελίζρπζε απηνεθηίκεζεο, δηαηήξεζε θαη αλάπηπμε 

θηιηψλ θαη ηφλσζε ηεο απηνπεπνίζεζεο (Gerrity & Delucia-Waack, 2006). Ζ ζπκκεηνρή 

ζηελ νκάδα παξέρεη ζηα κέιε ηεο πιεξνθφξεζε γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη επίζεο 

παξέρεη θαη έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ κάζεζεο θαη εμάζθεζεο λέσλ δεμηνηήησλ 

αληηκεηψπηζεο. Δπίζεο απνηεινχλ κηα απνηειεζκαηηθή θαη θπζηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο 
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θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, νη νπνίεο παξέρνπλ επθαηξίεο κάζεζεο γηα θάζε παηδί (Sommers – 

Flanagan, Barrett – Hakanson, Clarke & Sommers – Flanagan, 2000). 

 

5.5. Σα πιενλεθηήκαηα κηαο εθπαηδεπηηθήο νκάδαο παηδηώλ 

 Γεδνκέλνπ φηη, ηα παηδηά απφ ηα πξψηα ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο ηνπο εληάζζνληαη ζε 

νκάδεο, νη νπνίεο απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπο. 

Βεβαίσο, ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ πσο ε έληαμε ηνπ παηδηνχ ζε θάπνηεο νκάδεο, ε δηαδηθαζία 

κεηάβαζεο ζε κηα εθπαηδεπηηθή νκάδα απνηειεί κηα νηθεία θαη πην πξνζηηή ζην παηδί 

δηαδηθαζία ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ ζα ππάξρνπλ θαη εμαηξέζεηο. 

 Θεσξείηαη ζεκαληηθή ε έληαμε ζηελ νκάδα, εμαηηίαο ηεο πξνζθνξάο επθαηξηψλ γηα 

αιιαγή θαη βειηίσζε ζπκπεξηθνξψλ θαη ζηάζεσλ. Οη δεζκνί θαη νη αιιεινεπηδξάζεηο πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο νκάδαο εληζρχνπλ ηε κάζεζε θαη πνιιέο θνξέο είλαη πην 

ζεκαληηθή απφ ηελ ελίζρπζε πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνπο ελήιηθεο (Βαζηιφπνπινο et al., 2011). 

Ζ αλαηξνθνδφηεζε ζην εζσηεξηθφ ηεο νκάδαο ησλ αλεπηζχκεησλ ή κε ζπκπεξηθνξψλ, 

απνηειεί έλα πξφηππν ζπκπεξηθνξάο θαη δξάζεο γηα ηα κέιε ηεο, βνεζψληαο ζηε δηάθξηζε 

ησλ «απνδεθηψλ ζπκπεξηθνξψλ» θαη ζηελ πηνζέηεζε απηψλ πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνδεθηνί 

απφ ηελ νκάδα. 

 εκαληηθή είλαη ε δηάζηαζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ησλ νκάδσλ απηψλ, φπσο ε 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, ε νπνία είλαη πξσηαξρηθφ θνκκάηη ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο, 

θαη νπνία ζπληειεί ζηελ κεηέπεηηα θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ. Μηα νκάδα ζα 

κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο κηα κηθξνγξαθία ηεο θνηλσλίαο, ε νπνία παξέρεη ζηα κέιε 

ηεο ζηγνπξηά, αζθάιεηα θαη ην αίζζεκα ηνπ «αλήθεηλ». 

 Έηζη εληζρχεηαη ε απηνπεπνίζεζε ησλ αηφκσλ εθφζνλ ηνπο παξέρεη αζθαιέο 

πεξηβάιινλ, ζην νπνίν ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κνηξαζηνχλ ηηο βαζχηεξεο ζθέςεηο ηνπο, 

ηνπο θφβνπο ηνπο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Ζ Velsor (2009), αλαθέξεη φηη κέζσ ηεο 

θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο, ηα άηνκα αλαπηχζζνπλ ηθαλφηεηεο ζηελ επίηεπμε 

ηθαλνπνηεηηθψλ ζρέζεσλ θαη ζηελ θαηάιιειε έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. 

πκπεξαζκαηηθά, έλα θνηλσληθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά έμππλν παηδί απνθνκίδεη νθέιε ηφζν 

απφ ην ζρνιείν φζν θαη απφ ηελ κεηέπεηηα δσή ηνπ. 

 Όπσο αλαθέξεη θαη ε DeLucia-Waack (2000), νη εθπαηδεπηηθέο νκάδεο ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ 4-8 παηδηψλ είλαη ηδαληθή έηζη ψζηε λα επσθειεζνχλ ηα παηδηά ηα νπνία 

ζπκκεηέρνπλ ζε απηή θαη φηη ε εξγαζία ζηηο νκάδεο έρεη απνδεηρζεί απνηειεζκαηηθή ζηελ 

πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ ζε φιεο ηηο ειηθίεο. Δπίζεο ε νκαδηθή εξγαζία είλαη 

έλαο επηθεξδήο ηξφπνο δηδαζθαιίαο θνηλσληθψλ θαη δηαπξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ. 

Τπνζηεξίδεη επίζεο, φηη απηφ ην νπνίν ηα παηδηά έρνπλ κεγάιε αλάγθε λα κάζνπλ είλαη ην 
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θνηλσληθφ θνκκάηη ηεο εθπαίδεπζεο ηνπο δειαδή πψο λα αιιειεπηδξνχλ ζσζηά κε ηνπο 

άιινπο θαη λα γλσξίζνπλ ην πψο νη άιινη ηα αληηιακβάλνληαη. 

 

 

 

 

 

6
ν
 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ 

 

 

 

6.1. Αλάπηπμε θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ 

 Ζ πξνζπάζεηα λα αμηνινγήζνπκε ηηο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, ηε γλσζηηθή, 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε παηδηψλ ζρνιηθήο ειηθίαο, νδεγεί ζηελ εχξεζε 

ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ επηκέξνπο αληηθεηκέλσλ ζηελ έξεπλά καο. Ζ ηθαλφηεηα 

επηθνηλσλίαο ησλ παηδηψλ θαη απφ ηε ζθνπηά ηεο παξαπεκπηηθήο – αλαθνξηθήο επηθνηλσλίαο, 

απνηειεί απιή θαη ζπλάκα δνκεκέλε κνξθή επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηνλ νκηιεηή θαη ηνλ 

αθξναηή. Ζ γλσζηηθή αλάπηπμε αμηνινγείηαη κέζα απφ ηηο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ζε 

γλσζηηθέο δνθηκαζίεο. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ αμηνινγείηαη κέζα απφ ηηο 

επηδφζεηο επηθνηλσλίαο, ζπλαηζζεκαηηθήο θαηαλφεζεο θαη ελζπλαίζζεζεο. Οη θνηλσληθέο 

ζπκπεξηθνξέο κειεηψληαη κε βάζε ηα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ θαη θαίλεηαη 

φηη νη δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο ζπζρεηίδνληαη κε ηηο γλσζηηθέο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ αιιά 

θαη κε ηελ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο θαη αληίιεςεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο. 

 Ζ αλάγθε ελίζρπζεο θαη ελζάξξπλζεο ησλ παηδηψλ ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ 

επηθνηλσλίαο απφ ηελ πιεπξά ησλ γνλέσλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο 

ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ. 

 Ζ ζρνιηθή ειηθία αληηζηνηρεί ζηελ ειηθία απφ πεξίπνπ έμη κέρξη δψδεθα εηψλ. Αξρίδεη 

κε ηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ κφληκσλ δνληηψλ θαη ηελ είζνδν ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν θαη 

ηειεηψλεη κε ηελ έλαξμε ηεο ελήβσζεο (Παξαζθεπφπνπινο, 1982). Ζ ειηθία απηή ζην παηδί, 

απφ άπνςε αλαπηπμηαθή, ραξαθηεξίδεηαη σο ε πεξίνδνο ηεο βηνζσκαηηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη 

πγείαο, ηεο γλψζεο θαη ηεο ινγηθήο, ηεο νκάδαο ησλ ζπλνκειίθσλ, ηεο δξάζεο θαη ηεο 

θηινπνλίαο (Καζηψιαο, 1975). 

 Σν παηδί αθνχ πεξάζεη ζηα ηξία ηνπ ρξφληα ηελ ειηθία ησλ πνιιψλ εξσηήζεσλ, ζηα 

ηέζζεξα κηα πεξίνδν κεξηθήο εξεκίαο, ζηα πέληε ηνπ κία πεξίνδν μεθαληψκαηνο κε ην 
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παηρλίδη, γχξσ ζηα έμη κε εθηά κπαίλεη ζηελ πεξίνδν ηεο εξγαζίαο, ησλ ππνρξεψζεσλ, ησλ 

απαηηήζεσλ, αιιά θαη ηεο θαηάθηεζεο ησλ κεγάισλ γλσζηηθψλ επηηεπγκάησλ 

(Παξαζθεπφπνπινο, 1982). 

ηνλ γλσζηηθφ ηνκέα πξαγκαηνπνηείηαη έλα άικα, απφ ηνλ εγσθεληξηζκφ θαη ηελ δηαηζζεηηθή 

ινγηθή ηεο λεπηαθήο ειηθίαο, ζηελ απνθέληξσζε ηεο αληίιεςεο θαη ζηηο αλαζηξέςηκεο 

λνεηηθέο πξάμεηο (Παξαζθεπφπνπινο, 1982). Ήδε απφ ην έβδνκν έηνο ην παηδί αξρίδεη λα 

παξνπζηάδεη γηα πξψηε θνξά ζηαζεξή θαη ζπλεπή ινγηθή (Piaget, 1966). Αξρίδεη λα θαηαθηά 

πιείζηα γλσζηηθά ινγηθά ζρήκαηα, φπσο ηεο ηεξαξρηθήο νξγάλσζεο ησλ ηάμεσλ, ηεο 

ζεηξνζέηεζεο ησλ πνηθίισλ ζρέζεσλ αληζφηεηαο, ηεο έλλνηαο ηνπ αξηζκνχ, ηεο έλλνηαο ηεο 

δηαηήξεζεο ησλ δηαθφξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ (πνζφηεηαο, βάξνπο, 

φγθνπ, θ.ά.) (Cole & Cole, 2003). Ζ ζθέςε αθφκε παξνπζηάδεη ιεηηνπξγηθέο αδπλακίεο θαη 

παξακέλεη δέζκηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο. Γελ κπνξεί λα ρεηξηζηεί αθεξεκέλεο 

έλλνηεο θαη ηππηθά ινγηθά ζρήκαηα. Οη λνεηηθέο πξάμεηο γίλνληαη αθφκε κφλν επί επνπηηθνχ 

πιηθνχ (Piaget, 1971). Δπίζεο ζηελ πεξίνδν απηή θάζε είδνπο αηνκηθέο δηαθνξέο ζηε 

λνεκνζχλε γίλνληαη πην αηζζεηέο θαη αληαλαθιψληαη ζηελ πξφνδν ηνπ παηδηνχ ζηα ζρνιηθά 

καζήκαηα. 

 ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ θαη θνηλσληθφ ηνκέα πξαγκαηνπνηνχληαη εμίζνπ ζεκαληηθέο 

αιιαγέο κε ηνλ γλσζηηθφ. Γειαδή, ελψ πξηλ ηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ επηθεληξψλνληαη 

ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη ζηνπο γνλείο ηνπο, ηψξα ζηξέθνληαη πξνο ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο 

(Καζηψιαο, 1975). ηελ ειηθία απηή ηα παηδηά ζπλεζίδνπλ λα θηηάρλνπλ νκάδεο, ζηηο νπνίεο 

νη ελήιηθνη δελ είλαη εππξφζδεθηνη. Κάζε νκάδα απνηειείηαη απφ παηδηά ηνπ ίδηνπ θχινπ, έρεη 

ηε δηθή ηεο θξπθή γιψζζα θαη ην δηθφ ηεο θψδηθα ζπκπεξηθνξάο. Σν παηδί εγθαηαιείπεη ηνλ 

πξνζσπηθφ ηνπ ρψξν, ηεο λεπηαθήο ειηθίαο θαη επηδηψθεη λα εληαρζεί θαη λα γίλεη απνδεθηφ 

απφ ηελ νκάδα, ζε κηα ακθίδξνκε ζρέζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ (Παπαδφπνπινο & 

Εάρνο, 1985). Γνλείο εθπαηδεπηηθνί θαη νη άιινη ελήιηθεο είλαη αθφκε ζεκαληηθά πξφζσπα 

γηα ην παηδί αιιά ζε ρσξνρξνληθά πεξηνξηζκέλν πιαίζην (Φξάγθνο, 2002). Δπηπιένλ, ηελ 

πεξίνδν απηή παχεη ε κνλνθξαηνξία ηεο νηθνγέλεηαο. Σν ζρνιείν γίλεηαη ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ παηδηνχ (Ππξγησηάθεο, 1984). Σν ζρνιείν ζα επελεξγήζεη 

σο παξάγνληαο νκαινπνίεζεο ηεο κνλφπιεπξεο κεηαρείξηζεο ησλ γνλέσλ. 

 Σν παηδί ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα ζα επηθνηλσλήζεη κε ην επξχηεξν πεξηβάιινλ ηνπ θαη 

ζα αηζζαλζεί φηη εθηφο απφ ην εγψ ππάξρεη θαη ην εκείο, θαη φηη δελ πξέπεη λα έρεη κφλν 

απαηηήζεηο πνπ νη άιινη πξέπεη λα ηνπ ηθαλνπνηνχλ, αιιά θαη ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο άιινπο, 

ηηο νπνίεο πξέπεη λα εθπιεξψλεη (Φξάγθνο, 2002). Όπσο ζε θάζε άλζξσπν, ε επηθνηλσλία 

είλαη αλαγθαία θαη ζηα παηδηά. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν κπνξνχλ λα εθθξάδνπλ ηηο αλάγθεο 

ηνπο, ηα ζέισ ηνπο, ηηο γλψζεηο ηνπο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο ζηνπο ζπλαλζξψπνπο 
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(Παξαζθεπφπνπινο, 1982). Έηζη κπνξνχλ λα δερηνχλ ηηο επηδξάζεηο ησλ άιισλ αιιά θαη λα 

επηδξάζνπλ πάλσ ζε απηνχο (Riley & Riley, 1959). 

 ην ζρνιηθφ ρψξν ην παηδί ζα επηθνηλσλήζεη κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ, αιιά θαη κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ. Δθεί ζα θξηζεί θαη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα ζπλαλαζηξέθεηαη θαη λα 

επεμεξγάδεηαη ζσζηά ηα  κελχκαηα πνπ ιακβάλεη απφ ηνπο γχξσ ηνπ, αιιά θαη ηα κελχκαηα 

πνπ ζηέιλεη πξνο απηνχο.  

 Παξάιιεια, ζα αληηκεησπίζεη κία αληηθεηκεληθή κεηαρείξηζε, ρσξίο ηε κεξνιεπηηθή 

αληηκεηψπηζε ησλ γνληψλ. Μπξνζηά ηνπ πξνβάιεη έλα θνηλφ ζρνιηθφ πξφγξακκα ην νπνίν ζα 

απνηειέζεη θαη θνηλφ κέηξν ζχγθξηζεο κε ηνπο άιινπο (Φξάγθνο, 2002) θαη παξάιιεια ην 

παηδί ζα απνθηήζεη θαιχηεξε απηνγλσζία (Isaaks, 1961). Κάζε παηδί ζα ληψζεη ρξήζηκν κέζα 

ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, ζα ληψζεη θνηλσληθή απνδνρή θαη αλαγλψξηζε. Καηά ηε ζρνιηθή 

πεξίνδν ε ζχλζεζε ησλ δηαθφξσλ δεμηνηήησλ θαη ε ηθαλφηεηα γηα επηθνηλσλία θαη γηα 

ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ζα θαλεί ηδηαίηεξα ζην ζρνιείν, αθνχ ζηελ ειηθία απηή ην 

παηδί παίξλεη ην δξφκν γηα ην πξψην πξαγκαηηθφ ζρνιείν ηεο θνηλσληθνπνίεζεο. 

 πλνπηηθά αλαθέξνληαη νη ζεκαληηθέο εμειίμεηο ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο ζηε ζρνιηθή 

ειηθία: 

1) Ζ αλάπηπμε πνηθίισλ γλσζηηθψλ, αθαδεκατθψλ θαη θαηαζθεπαζηηθψλ ηθαλνηήησλ ή 

δεμηνηήησλ, θαζψο θαη ε αλάπηπμε ηεο απαξαίηεηεο εζσηεξηθήο παξψζεζεο θαη 

ελεξγνπνίεζεο γηα ηελ επίηεπμή ηνπο. 

2) Ζ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο γηα ηελ νκαιή έληαμε ζην θαηλνχξην 

πεξηβάιινλ πνπ πξνζπαζεί λα εηζέιζεη. 

3) Ζ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο γηα θνηλσληθνπνίεζε κέζα απφ δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

ηφζν κε ζπλνκειίθνπο, φζν θαη κε ελειίθνπο, αιιά θαη ε πξννδεπηηθή αχμεζε ηεο 

απηνλνκίαο θαη ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ παηδηνχ. 

4) Ζ ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε θαη ε ηαπηνπνίεζε κε ζπλνκειίθνπο ηνπ ίδηνπ θχινπ, ε 

ελζσκάησζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο θαη ε δεκηνπξγία νκάδσλ. 

 Ζ είζνδνο ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν απνηειεί νξφζεκν ζηε δσή ηνπ, θαζψο θαιείηαη λα 

πξνζαξκνζηεί ζην λέν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο απηνχ. Ζ 

απνδνρή θαη ζπκκφξθσζε ζηε λέα δσή, ζηνπο θαλφλεο ηνπ ζρνιείνπ, ε απφθηεζε νξηζκέλσλ 

ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ, νξηζκέλσλ κνξθψλ ζπκπεξηθνξάο θαη ε νκαιή πξνζαξκνγή ηνπ 

ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα είλαη κεξηθνί απφ ηνπο θαλφλεο ηνπ λένπ παηρληδηνχ φπνπ θαη γίλεηαη 

κέινο. 

 ηελ επνρή ηεο ηερλνινγίαο ε ζπκβνιή ησλ ξνκπφη ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ θαη επηθνηλσλίαο θαηά ηε ζρνιηθή ειηθία είλαη ζεκαληηθή θαη απνηειεί κέζν 

θαηλνηνκίαο. 
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6.2. Οξηζκόο θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ 

 Ζ ηθαλφηεηα γηα απνηειεζκαηηθή αιιειεπίδξαζε κε ηα άιια άηνκα ζεσξείηαη απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Ηδηαίηεξα, φηαλ πξφθεηηαη γηα παηδηά, ε 

αιιειεπίδξαζε ηνπο κε ζπλνκειίθνπο ή θαη κε ελήιηθεο, ηα βνεζάεη λα αλαπηχμνπλ έλα 

πιήζνο δεμηνηήησλ. ηε βηβιηνγξαθία γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη 

θνηλσληθήο επάξθεηαο. 

 Οη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ζεσξνχληαη σο καζεκέλεο ζπκπεξηθνξέο πνπ επηδεηθλχεη έλα 

άηνκν γηα λα επηηχρεη ην ζηφρν ηνπο. Αληηζέησο, ε θνηλσληθή επάξθεηα αλαθέξεηαη ζηηο 

αμηνινγηθέο θξίζεηο ησλ άιισλ αλζξψπσλ ζρεηηθά κε ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θάπνηνπ 

αηφκνπ (Υαηδερξήζηνπ, 2004). Ζ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζηα παηδηά είλαη 

κεγάιεο ζεκαζίαο θαζψο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε χπαξμε ηνπο ζρεηίδεηαη κε πςειή 

ζρνιηθή ηθαλφηεηα θαζψο επίζεο θαη βέιηηζηε θνηλσληθή, αθαδεκατθή θαη ςπρνινγηθή 

ιεηηνπξγηθφηεηα. 

 Οη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο σο έλα ξεπεξηφξην ιεθηηθψλ θαη κε ιεθηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ 

κέζσ ησλ νπνίσλ ηα παηδηά επεξεάδνπλ ηηο αληηδξάζεηο  άιισλ αηφκσλ (π.ρ. ζπλνκήιηθνη, 

γνλείο, αδέξθηα, εθπαηδεπηηθνί), ζε δηαπξνζσπηθφ πιαίζην. Απηφ ην ξεπεξηφξην ιεηηνπξγεί 

ζαλ κεραληζκφο κέζσ ηνπ νπνίνπ ηα παηδηά επεξεάδνπλ ην πεξηβάιινλ ηνπο απνθηψληαο ή 

αθαηξψληαο, ή απνθεχγνληαο επηζπκεηά ή αλεπηζχκεηα απνηειέζκαηα ζηελ θνηλσληθή 

ζθαίξα. 

 Ζ επίηεπμε θαη ε απφθηεζε ησλ επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ θαη ε απνθπγή ή ε 

δξαπέηεπζε απφ δπζάξεζηα απνηειέζκαηα ρσξίο λα πξνθαινχλ πφλν ζηνπο άιινπο, είλαη ν 

βαζκφο πνπ ζεσξνχληαη θνηλσληθά επηηπρεκέλνη θαη επνκέλσο θάηνρνη ησλ θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ (Rinn & Markle, 1979, ζει. 108, φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Rourke & Worzbyt, 

1996). 

 Οη Greshan & Eliot (1993, φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Denham, Hatfield, Smethurst, Tan 

& Tribe, 2006), φξηζαλ ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο σο «θνηλσληθά απνδεθηέο ζπκπεξηθνξέο, νη 

νπνίεο θηλεηνπνηνχλ έλα άηνκν λα αιιειεπηδξάζεη απνηειεζκαηηθά κε άιινπο θαη λα 

απνθχγεη θνηλσληθά απαξάδεθηεο αληηδξάζεηο». 

 Δπνκέλσο, νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ζηα παηδηά, είλαη πνιχ ζεκαληηθέο, θαζψο 

ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ππεχζπλσλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο άιινπο, νη νπνίνη 

ζηεξίδνληαη ζε επνηθνδνκεηηθή ζθέςε θαη λφεζε. 

 Γηα κηα πην νπζηαζηηθή αληίιεςε ηεο πεγήο πξνέιεπζεο ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ 

απαηηείηαη κηα βαζχηεξε δηεξεχλεζε πέξαλ ησλ επηθαλεηαθψλ νξηζκψλ νη νπνίεο δίδνληαη. Οη 

Michelson, Sugai, Wood & Kazdin (1983, φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Rourke & Worzbyt, 1996, 
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ζει. 384) απνκφλσζαλ ηα πην νπζηψδε ζηνηρεία ηνπ νξηζκνχ ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ γηα 

ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο πεξίπινθεο θχζεο ηνπο. 

 Οη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο αλαπηχζζνληαη φηαλ: 

 Απνθηψληαη αξρηθά κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο 

 Δκπεξηέρνπλ εηδηθέο, ζηαζεξέο ιεθηηθέο θαη κε, ζπκπεξηθνξέο 

 Πεξηθιείνπλ θαηάιιειεο θαη απνηειεζκαηηθέο κπήζεηο θαη αληηδξάζεηο 

 Μεγηζηνπνηνχλ ηελ θνηλσληθή ελίζρπζε 

 Δπεξεάδνληαη απφ ην πεξηβαιινληηθφ πιαίζην 

 Οη ειιείςεηο ή ππεξβνιέο ζηελ εθαξκνγή απηψλ απνηεινχλ ζηφρν γηα παξέκβαζε. 

Δπνκέλσο νη θνηλσληθέο ζρέζεηο απνηεινχλ κηα βαζηθή ζπληζηψζα ηεο πγείαο ελφο 

αηφκνπ θαη ηεο επεμίαο ηνπ (Cacioppo, Amaral, Blanchard, Cameron, Carter, Crews & Quinn, 

2007). Γπζηπρψο, πνιινί λένη βηψλνπλ αξθεηέο δπζθνιίεο θαηά ηηο αιιειεπηδξάζεηο θαη ηελ 

επηθνηλσλία ηνπο κε ηνπο άιινπο. Όηαλ νη άλζξσπνη δπζθνιεχνληαη κε ηε ρξήζε ησλ 

θαηάιιεισλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ε δπζθνιία απηή κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαθή ζρνιηθή 

επίδνζε, ζε ςπρνινγηθή δπζθνξία, θνηλσληθή απνκφλσζε, ζεκαληηθή κείσζε ζηελ 

απηνεθηίκεζε ηνπ αηφκνπ, κε άκεζν αληίθηππν απηφ λα επεξεάζεη ζνβαξά ηελ πνηφηεηα ηεο 

δσήο ηνπ (Beauchamp & Anderson, 2010). 

 

6.3. Ζ ζπνπδαηόηεηα αλάπηπμεο ησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ 

 ηε βηβιηνγξαθία θαίλεηαη, χζηεξα απφ αξθεηά ρξφληα έξεπλαο ζρεηηθά κε ηηο 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο φηη ε ζπκβνιή ηνπο είλαη ηεξάζηηα ζηελ επξχηεξε πξνζαξκνγή ηνπ 

αηφκνπ θαη ηελ κεηέπεηηα ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ ζηελ θνηλσλία. Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ηα 

παηδηά, ηα νπνία έρνπλ θησρέο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ή κεησκέλε ηθαλφηεηα λα ηηο 

ρξεζηκνπνηήζνπλ απνηειεζκαηηθά, ζπρλά απνηπγράλνπλ ηφζν ζην ζρνιείν φζν θαη ζην λα 

αλαπηχμνπλ ακνηβαίεο, ηθαλνπνηεηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο θαζψο θαη κε ηνπο 

ελήιηθεο, αλαθέξεη ν Bullock (1988, ζχκθσλα κε ηνπο Rourke & Worzbyt, 1996). 

 Οη Guglielmo & Tryon (2001), δηεμήγαγαλ κηα έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο, ηα νπνία εκπεξηέρνπλ ηερληθέο θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ ζε παηδηά ηα νπνία εκθάληδαλ ζεκαληηθέο αλαπηπμηαθέο θαζπζηεξήζεηο. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ηα πξνγξάκκαηα πνπ πεξηιάκβαλαλ εθπαίδεπζε ζηηο θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ελίζρπζε ησλ επηζπκεηψλ ζπκπεξηθνξψλ κέζα ζηελ ηάμε 

ήηαλ αξθεηά απνηειεζκαηηθά ζηελ αχμεζε ησλ θνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζε φινπο ηνπο 

καζεηέο θαζψο θαη ζε παηδηά κε θησρά πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά, αλαπηπμηαθέο δπζθνιίεο 

θαη γεληθφηεξα παηδηά κε δηαηαξαρέο ζηελ επηθνηλσλία. 
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 Δπίζεο, νη Smari, Bjarnadottir & Bjarnadottir (1998), αλαθέξνπλ φηη ειιείςεηο ζηηο 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαίλεηαη φηη ζρεηίδνληαη κε ην θνηλσληθφ άγρνο. πλεπψο, βαζηδφκελνη 

ζε απηή ηελ ππφζεζε, θαζίζηαηαη εκθαλέο φηη νη ειιείςεηο ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο 

δηαδξακαηίδνπλ έλα πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ πξφθιεζε ή ηε δηαηήξεζε ηνπ θνηλσληθνχ 

άγρνπο θαη ζπλεπψο ε εθπαίδεπζε ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο έρεη πξνηαζεί σο κηα κέζνδνο 

ζεξαπείαο σο πξνο απηφ. 

 Αληίζηνηρα είλαη ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμε κηα νκάδα εξεπλεηψλ, νη 

νπνίνη αλαθέξνπλ φηη νη δπζθνιίεο ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη ζηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ 

λέσλ είλαη ζπρλά πξνβιεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ πνπ παξαπέκπνληαη γηα 

αγρψδεηο δηαηαξαρέο. Πην ζπγθεθξηκέλα λένη κε πςειά ζπκπηψκαηα άγρνπο έρνπλ πην 

ρακειέο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαζψο νη ρακειέο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ζρεηίδνληαη κε 

θησρέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ρακειή ζρνιηθή επίδνζε θαη πεξηζζφηεξν κε αξλεηηθέο 

αιιειεπηδξάζεηο ζπλνκειίθσλ κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχλ ζηα άηνκα κηα αξλεηηθή 

απηνεηθφλα θαη αληίζηνηρα αξλεηηθέο ζθέςεηο, γεγνλφο ην νπνίν εγείξεη γεληθεπκέλεο 

αληηδξάζεηο άγρνπο θαη ζπκπεξηθνξέο απνθπγήο (Motoca, Williams & Silverman, 2012. 

Spence, Donovan & Brechman-Toussaint, 1999). 

 Οη Sommesr-Flanagan et al. (2000), επεζήκαλαλ φηη ε αλάπηπμε θνηλσληθψλ θαη 

δηαπξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ είλαη ζεκαληηθέο ζηελ νκαιή πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ ζε λέα 

πεξηβάιινληα, ελψ αληηζέησο ε έιιεηςε απηψλ έρεη ζπλδεζεί κε θαηαζιηπηηθή 

ζπκπησκαηνινγία. 

 Μία κεηά-αλάιπζε 43 κειεηψλ, ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

πξνγξακκάησλ, ηα νπνία παξέρνπλ θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, έδεημε φηη ε εθπαίδεπζε ζηηο 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο παξήγαγε ζεκαληηθή βειηίσζε ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ 

παηδηψλ θαη αχμεζε ησλ γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ (Denham, Hatfield, 

Smethurst, Tan & Tribe, 2006). 

 πκπεξαζκαηηθά, ε εθπαίδεπζε ζηελ απφθηεζε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, αθνινπζεί κηα 

ραξαθηεξηζηηθή γλσζηηθν-ζπκπεξηθνξηζηηθή δηαδηθαζία. Αξρηθά ην άηνκν δηδάζθεηαη ηε 

δεμηφηεηα κέζσ ηεο άκεζεο νδεγίαο. πρλά, ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ παξνπζηάδεηαη ζηα άηνκα, 

κε εμάζθεζε ζηε ζπγθεθξηκέλε δεμηφηεηα, πνπ επηδηψθεηαη λα απνθηεζεί. ηαδηαθά ε 

εμάζθεζε αθνινπζεί ηελ απφθηεζε ηεο δεμηφηεηαο κε πξφβεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε 

δηαδηθαζία. Ζ αλαηξνθνδφηεζε είλαη πνιχ ζεκαληηθή ψζηε ην άηνκν λα δηαηεξήζεη ηε 

δεμηφηεηα ή λα δηνξζψζεη δπζιεηηνπξγηθέο δεμηφηεηεο. ην ηέινο, ην άηνκν πεηξακαηίδεηαη κε 

ηηο λεναπνθηεζείζεο δεμηφηεηεο ζηνλ «πξαγκαηηθφ θφζκν» θαη ιακβάλεη ζεηηθή ελίζρπζε γηα  

ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ (Friedberg & Mcclure, 2002). 
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7
ν
 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ 

 

7.1. θνπόο ηεο έξεπλαο 

 Καηά ηελ αλάπηπμε ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο ηεο εξγαζίαο απηήο, επηρεηξήζεθε λα 

παξνπζηαζηνχλ νη βαζηθέο παξάκεηξνη πνπ νθείιεη έλαο εθπαηδεπηηθφο λα ζπλππνινγίδεη 

πξνθεηκέλνπ λα νξγαλψζεη θαη λα δηεμάγεη νπνηαδήπνηε παξέκβαζή ηνπ ζε έλα πεξηβάιινλ 

κε καζεηέο κε αλάγθεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, ζπλεπψο επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ. Ζ 

πξνζπάζεηα γηα κηα επνηθνδνκεηηθή ζχλζεζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ζεσξεηηθψλ θαη 

εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε παηδηψλ, απφ κφλε ηεο 

απνδεηθλχεηαη κηα πξνθιεηηθή θαη απαηηεηηθή δηαδηθαζία . δεδνκέλνπ φηη ν πξνζαλαηνιηζκφο 

ηεο εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ κε πνηθίιεο αλάγθεο είλαη ε  έληαμή ηνπο ζην «γεληθφ ζρνιείν» 

θαη ε δηαζθάιηζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο θνηλήο δξάζεο φισλ ησλ καζεηψλ (νχιεο 

2002:32), έηζη ην έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπλαληά πνιιαπιέο δπζθνιίεο. Ζ δηεξεχλεζε 

απηνχ ηνπ έξγνπ κέζα απφ κία εθαξκνγή ηεο θνηλσληθήο ξνκπνηηθήο ππνζηήξημεο ζα είλαη 

κία βαζηθή επηδίσμε ηεο εξγαζίαο απηήο. 

 Πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί κηα ζχγρξνλε κνξθή παξέκβαζεο ζε καζεηέο πνπ ζπλάδεη 

κε ηηο αξρέο κηαο λέαο κάζεζεο, πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε ηνπ βηψκαηνο θαη ηεο εκπεηξίαο, 

πνπ πξνέξρεηαη απφ ην επξχηεξν πεξηβάιινλ ησλ παηδηψλ. Χζηφζν, ε έιιεηςε εξεπλεηηθψλ 

δεδνκέλσλ γηα ηηο παξακέηξνπο ησλ καζεηψλ κε αλάγθεο αλάπηπμεο θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, 

δεκηνπξγεί κηα αφξηζηε εηθφλα γηα ην πνηεο είλαη νη θαηάιιειεο πξαθηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο 

πνπ κπνξνχλ λα πηνζεηεζνχλ ζηελ πξνζπάζεηα δηακφξθσζεο ελφο απνδνηηθνχ κνληέινπ 

εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο (Bouck 2005:309, Conderman & Katsiyannis 2002: 169-170). 

ηελ Διιάδα έλα κεγάιν κέξνο ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηα είρε σο ζηφρν ηε κειέηε ησλ 

ζηάζεσλ θαη ησλ αληηιήςεσλ παηδηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζε 

έξεπλεο πεδίνπ είλαη ζρεδφλ αλχπαξθην. ε κηα εθαξκνζκέλε επηζηήκε, φπσο ε 

Παηδαγσγηθή, νη έξεπλεο πνπ γίλνληαη ζην πεδίν θαη εκπιέθνπλ θαη ηνπο καζεηέο, ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε νη έξεπλεο πνπ γίλνληαη ζηελ ηάμε θαη ζε καζεηέο κε εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο, κπνξεί λα απνβνχλ ηδηαίηεξα ρξήζηκεο, ψζηε λα ππάξρεη ε απαξαίηεηε 

αλαηξνθνδφηεζε σο πξνο ηελ πξνζπάζεηα ηεο απνηειεζκαηηθήο εθπαίδεπζήο ηνπο. 

 Γηα ην ιφγν απηφ, ε παξνχζα έξεπλα επηθεληξψζεθε ζην δήηεκα ηεο παξνρήο εηδηθήο 

εμαηνκηθεπκέλεο ζηήξημεο ζε καζεηέο κε αλάγθεο αλάπηπμεο θνηλσληθψλ/επηθνηλσληαθψλ 
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δεμηνηήησλ  κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ ξνκπφη/θνχθια, ψζηε λα εληνπίζεη ηηο επηκέξνπο 

παξακέηξνπο πνπ ζπκβάιινπλ θαη επεξεάδνπλ ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε κέζσ ηεο  

ηερλνινγίαο φπσο ηα ξνκπφη. Κχξηνο ζθνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε εθαξκνγή κηα 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ζε νιηγνζέζηα ζρνιεία κε κηθξφ αξηζκφ καζεηψλ, πνπ 

βηψλνπλ ζε πνιηηηζκηθά θησρά πεξηβάιινληα, πξνθεηκέλνπ, λα αλαπηχμνπλ επαξθψο 

δεμηφηεηεο γηα ηελ θνηλσληθή  θαη επηθνηλσληαθή ηνπο νκαιή εμέιημε. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο 

έξεπλαο είλαη λα πξνζδηνξηζηεί θαη λα αμηνινγεζεί ε ξνκπνηηθή θνηλσληθή ππνζηήξημε πνπ 

πξνζθέξεηαη ζηνπο καζεηέο ηεο Α΄ ηάμεσο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ψζηε λα απνθηήζνπλ νη 

καζεηέο ηηο απαξαίηεηεο εθείλεο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη ζε κηα ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. 

 

7.2. Οη ζηόρνη ηεο έξεπλαο 

 Οη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο έξεπλαο ήηαλ α) ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θαηάιιεια θαηλνηφκσλ 

(δηαθνξνπνηεκέλσλ) δξάζεσλ πνπ ζπλάδνπλ κε ζχγρξνλεο ηερλνινγηθέο παξεκβάζεηο θαη 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο θνηλσληθέο, πεξηβαιινληηθέο, επηθνηλσληαθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, β) 

ε εθαξκνγή ηεο ξνκπνηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ ζα επλνήζεη ηφζν ηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ παηδηψλ, φζν θαη ηνπο αηνκηθνχο εθπαηδεπηηθνχο 

επηθνηλσληαθνχο ζηφρνπο πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί γηα ηνλ θάζε καζεηή απφ ην ζρνιείν, γ) ε 

νξγάλσζε ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο (θαηλνηφκεο δξάζεηο, φπσο επηθνηλσλία κε ην 

ξνκπφη) κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ, δ) ε εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε επηινγή 

δηδαθηηθνχ θαη θνηλνηφκνπ πιηθνχ πνπ ζα ζπκβαδίδεη κε ηηο επηθνηλσληαθέο αλάγθεο ησλ 

καζεηψλ, ζε ζπλάθεηα κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο, ε) ε αμηνιφγεζε ησλ 

δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ κεηά ηελ παξέκβαζε θνηλσληθήο ξνκπνηηθήο ππνζηήξημεο, ψζηε λα 

εθηηκεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. 

 

7.3. Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

 Με βάζε ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή, έγηλε 

πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζεί εάλ θαη θαηά πφζν ν πξνζδηνξηζκφο θαηάιιεισλ 

εμαηνκηθεπκέλσλ ζηφρσλ θαη ε εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε κηαο θαηλνηφκνπ κεζφδνπ 

παξέκβαζεο κε ζαθείο ζηφρνπο φπσο πξναλαθέξζεθε, κπνξνχλ:  

α) λα αληαπνθξηζνχλ ζηε ξνκπνηηθή ππνζηήξημε (παηρλίδη) θαη λα αλαπηχμνπλ 

δεμηφηεηεο θνηλσληθφηεηαο θαη επηθνηλσλίαο,  

β) λα απνπνηεζνχλ ηα παηδηά ηελ παζεηηθή ηνπο ζηάζε θαηά ηε δηαδηθαζία 

ππνζηήξημεο,  
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γ) λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα επηθνηλσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο θαη  

δ) λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ νκάδα θαη ελδερνκέλσο ε δηαδηθαζία ηεο ζπλνκηιίαο, λα 

απνδεηρζεί ζεκαληηθή θπξίσο ππνζηεξηθηηθή σο πξνο ηνλ εκπινπηηζκφ θαη εμέιημε ησλ 

θνηλσληθψλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ. 

 

7.4. πιινγή ηνπ δείγκαηνο 

 Ζ έξεπλα δηεμήρζε  θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2013 – 2014, ζηα νιηγνζέζηα Γεκνηηθά 

ζρνιεία  α) Ννκνχ Θεζπξσηίαο, Λεπηνθαξπά θαη β) Ννκνχ Ησαλλίλλσλ, Αγία Μαξίλα.        

 Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα είλαη καζεηέο ηεο Α΄ ηάμεο δχν Γεκνηηθψλ ρνιείσλ. 

Σα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ δείγκαηνο ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: α) λα είλαη ηζάξηζκνο ν αξηζκφο 

ησλ καζεηψλ ησλ δχν ζρνιείσλ ηεο Α΄ ηάμεο, θαη λα κελ παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο νξγαληθήο 

αηηηνινγίαο, (εηδηθέο αλάγθεο, φπσο απηηζηηθά ζηνηρεία, ΓΔΠ/Τ θ.ιπ.) ψζηε λα κπνξέζνπλ ηα 

ζπκπεξάζκαηα λα αλάγνληαη ζηε θχζε ηεο θνηλσληθήο ξνκπνηηθήο ππνζηήξημεο πξνο 

αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ ηνπο δεμηνηήησλ, β) λα έρνπλ θαηαθηήζεη ηηο βαζηθέο γλσζηηθέο 

δεμηφηεηεο, ψζηε λα κελ ππάξρεη κεγάιε απφθιηζε ηνπ γλσζηηθνχ επηπέδνπ ησλ κειψλ ηεο 

νκάδαο, θαη γ) λα θνηηνχλ ζε δεκφζηα ζρνιεία νιηγνζέζηα, πνπ βξίζθνληαη ζε απφζηαζε απφ 

ην αζηηθφ θέληξν. Πέξαλ ηνχησλ ησλ θξηηεξίσλ, πνπ λα κελ ζρεηίδνληαη κε ηε θχζε ηεο 

αλαπεξίαο, δελ επηδηψρζεθε λα ππάξμεη άιιν θξηηήξην επηινγήο ηνπ δείγκαηνο πνπ ζα 

παξέπεκπε ζε ππνδεηγκαηηθή αληηπξνζψπεπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο ησλ καζεηψλ, δηφηη 

ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο πνπ αθνινπζήζεθε (έξεπλα δξάζεο), δελ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε 

αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο. Μειεηάηαη κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε νκάδαο – ηκήκαηνο 

ζε έλα ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ πιαίζην, κε φιεο ηηο ζπλαθφινπζεο επηπηψζεηο πνπ 

επηθέξεη απηφ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Καηζαξνχ & Σζάθνο, 2003:22). 

 

7.5. Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

 Απφ ηελ αθεηεξία ηεο έξεπλαο θαζίζηαληαη ζαθείο νη πξνζέζεηο ηνπ γξάθνληα γηα ηε 

δηεμαγσγή πξσηνγελνχο έξεπλαο ζην πεδίν, ζε ρψξν δηδαζθαιίαο θαη ππνζηήξημεο αηφκσλ κε 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο αλάπηπμεο θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. Βάζεη ησλ πξνζέζεσλ απηψλ ε κέζνδνο πνπ 

δηαθαίλεηαη λα είλαη ε πην θαηάιιειε είλαη ε έξεπλα δξάζεο, θαζψο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο 

απνηχπσζεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο θαηάζηαζεο θαη, παξάιιεια, παξέρεη ηα εξγαιεία γηα ηελ 

παξνπζίαζε κηα δπλακηθά εμειηζζφκελεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ δξψλησλ πξνζψπσλ. Οη 

ζεκειησηέο απηήο ηεο κεζνδνινγηθήο κνξθήο ππνζηεξίδνπλ φηη ζπληζηάηαη γηα ηε «κειέηε 

κηαο θνηλσληθήο θαηάζηαζεο κε πξννπηηθή ηε βειηίσζε ηεο δξάζεο κέζα ζ’ απηή» (Elliot, 

1991:61).  Πξφθεηηαη γηα κηα εκπεηξηθή κέζνδν πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ παξαηήξεζε 
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ζπκπεξηθνξψλ θαη ελδείθλπηαη γηα ηελ εθαξκνγή κηαο ελαιιαθηηθήο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο/ 

παξέκβαζεο θαη ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ κάζεζεο (Cohen & 

Manion, 1994: 268-271). Γεδνκέλνπ φηη θαηά ηε δηαδηθαζία παξέκβαζεο σο πξνο ηελ 

επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε αιιαγή ησλ παξαδνζηαθψλ κνξθψλ 

δηδαζθαιίαο θαη ε επηινγή λέσλ θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ πεξηζζφηεξν θαηάιιεισλ θαη 

απνηειεζκαηηθψλ, ε έξεπλα δξάζεο απνηειεί ηελ πην ελδεδεηγκέλε κέζνδν (Lloyd, 2002: 

109). 

 Ζ έξεπλα δξάζεο απνηειεί κηα εξεπλεηηθή δηαδηθαζία πνπ νη ίδηνη νη  εθπαηδεπηηθνί ηεο 

πξάμεο δηελεξγνχλ κε ζηφρν λα βειηηψζνπλ ηηο επαγγεικαηηθέο πξαθηηθέο ηνπο. (Καηζαξνχ 

& Σζάθνο, 2003: 14). Έλαο ζχληνκνο νξηζκφο πνπ κπνξεί λα δνζεί γηα ηελ έξεπλα δξάζεο 

είλαη φηη απνηειεί έλαλ πξαθηηθφ ηξφπν λα εμεηάζεη θάπνηνο ηελ πξαθηηθή ηνπ κε ζηφρν λα 

ειέγμεη αλ είλαη φπσο ζα ήζειε θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηε βειηηψζεη (McNiff ,1995:3). 

 Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο έξεπλαο είλαη ηα εμήο: 

 είλαη εκπεξηζηαησκέλε: θαη ελδηαθέξεηαη γηα ηελ παξέκβαζε θαη ππνζηήξημε παηδηψλ 

ζε έλα εηδηθφ πιαίζην θαη πξνζπαζεί λα ην ιχζεη ζην πιαίζην απηφ (φπσο καζεηέο 

νιηγνζέζηνπ ζρνιείνπ), 

 είλαη ζπλεξγαηηθή: νκάδεο παηδηψλ ζηελ πξάμε εξγάδνληαη θαη αιιεινεπηδξνχλ, ζε έλα 

εξεπλεηηθφ πξφγξακκα,  

 είλαη ζπκκεηνρηθή: ηα ίδηα ηα κέιε ηεο νκάδαο ιακβάλνπλ κέξνο άκεζα ή έκκεζα ζηελ 

πινπνίεζε ηεο έξεπλαο, 

 είλαη απηναμηνινγηθή: νη ζπκκεηέρνληεο αμηνινγνχληαη ζπλερψο ζην πιαίζην ηνπ 

εκεξνινγίνπ πνπ ζπληάζζεηαη θαζεκεξηλά, επεηδή ν ηειηθφο ζηφρνο (π.ρ. ηεο 

ξνκπνηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο) κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν ηξφπν είλαη ε βειηίσζε 

(Cohen & Manion, 1994: 258). 

Ζ έξεπλα δξάζεο ζηελ πεξίπησζε κηαο δεδνκέλεο; θνηλσληθήο θαηάζηαζεο κηαο 

ζρνιηθήο ηάμεο μεθηλά απφ ηε κειέηε πξαθηηθψλ δεηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή πξάμε θαη ζηνρεχεη ηφζν ζηε βειηίσζε ηεο πξαθηηθήο θαηάζηαζεο, 

φζν θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο γλψζεο ζρεηηθά κε ηηο πξαθηηθέο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Μπνξεί θαη 

νθείιεη λα είλαη ζπκβαηή κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αμίεο ηνπ ζρνιείνπ θαη κε ηηο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ηελ εμέιημή ηεο, σζηφζν, ζπκβάιιεη θαη ζηελ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε απηψλ ησλ αμηψλ θαη ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ζην πιαίζην ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (Altrichter et al. 2001: 24).  

Ζ έξεπλα δξάζεο εμειίζζεηαη θαηά θχξην ιφγν ζε ηέζζεξα βαζηθά ζηάδηα: α) ηνλ 

εληνπηζκφ ηεο αθεηεξίαο, β) ηελ απνζαθήληζε ηεο θαηάζηαζεο, γ) ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ δξάζεο θαη, ηέινο, δ) ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ. Μεηά 
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ηελ εθαξκνγή ηεο δξάζεο θπξίσο βειηηψλεηαη πεξαηηέξσ ε λέα ζηξαηεγηθή πξνθεηκέλνπ λα 

επηθέξεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα (Altrichter et al. 2001: 25-26). 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα ηξία θπξηφηεξα κνληέια έξεπλαο δξάζεο: 

α) Τν κνληέιν ηνπ Stephen Kemmis. O Kemmis θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ βαζηδφκελνη 

ζην κνληέιν ηνπ Lewin παξνπζίαζαλ ηελ απηνζηνραζηηθή ζπεηξνεηδή δηαδηθαζία ηνπ 

ζρεδηαζκνχ, δξάζεο, παξαηήξεζεο, ζηνραζκνχ θαη επαλαζηνραζκνχ πνπ νδεγεί ζε λέν 

θχθιν (Grundy & Kemmis, 1988: 322). 

 Αξρηθά, γίλεηαη ε αλαγλψξηζε (reconnaissance) ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηάζηαζεο, ζηελ 

νπνία πξφθεηηαη λα παξέκβνπκε. Γειαδή, θαηαλννχκε ηελ ηξέρνπζα πξαθηηθή, ηνπο θαλφλεο 

θαη ηηο αμίεο πνπ  δηέπνπλ  κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηέο 

δηακνξθψζεθαλ. Ο ζρεδηαζκφο (planning), πνπ αθνινπζεί, θαηά ηνλ νπνίν νξίδνπκε αξρηθά 

ηνπο ζηφρνπο καο, ιακβάλνληαο ππφςε ππνθεηκεληθνχο θαη αληηθεηκεληθνχο παξάγνληεο. ηε 

ζπλέρεηα, δηακνξθψλνπκε έλα ζρέδην δξάζεο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην ζεκαηηθφ ελδηαθέξνλ 

ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο, πεξηγξαθή θαη ζχληνκε αηηηνιφγεζε ησλ αιιαγψλ πνπ ζρεδηάδνπκε 

θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο έξεπλαο (Grundy & Kemmis, 1998:324, Σζάθνο, 1998: 83). 

 Γίλεηαη ε εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ θαη παξαθνινπζνχκε πσο ιεηηνπξγεί. Σα απξφβιεπηα 

πξνβιήκαηα ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ απνθαιχπηνπλ ηε δπλακηθή θαη ηε ξεπζηφηεηα ηεο 

έξεπλαο δξάζεο θαη καο ππνρξεψλνπλ λα αλαζεσξήζνπκε ζπρλά ην αξρηθφ ζρέδην. 

πιιέγνληαο ηα δεδνκέλα θαη παξαηεξψληαο ηε δξάζε πεξλάκε ζηνλ επαλαζρεδηαζκφ. 

Άιισζηε, έλαο κφλν θχθινο δε ζπλεπάγεηαη νινθιεξσκέλε εθαξκνγή ηεο ζπεηξνεηδνχο 

εμέιημεο ηεο έξεπλαο δξάζεο (Grundy & Kemmis, 1998:324, Σζάθνο, 1998: 84). 

 Απφ ηελ νξγάλσζε ησλ δεδνκέλσλ, ηελ αλάιπζε θαη εξκελεία θαη πεξλάκε ζηε θάζε 

ηνπ ζηνραζκνχ. Δπηρεηξνχκε λα εληνπίζνπκε αλ επηηεχρζεθε βειηίσζε ζηελ πξαθηηθή θαη 

ηελ θαηαλφεζή ηεο θαη αλ δξνκνινγήζεθαλ αιιαγέο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

Απνζαθελίδνπκε, θαη εμεγνχκε ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηε ζηξαηεγηθή 

δξάζε. Με βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία ζα θαηαιήμνπκε, ζα γίλεη ν ζρεδηαζκφο ηνπ 

επφκελνπ θχθινπ πνπ αθνινπζεί ηελ ίδηα πνξεία. Σέινο, ηα βήκαηα απηά δελ κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ απηφλνκα, αιιά απνηεινχλ ζηάδηα ειηθνεηδνχο πνξείαο, θαηά ηελ νπνία ην 

θάζε βήκα πξνυπνζέηεη ην πξνεγνχκελν θαη πξνεηνηκάδεη ην επφκελν (Grundy & Kemmis, 

1998:324, Σζάθνο, 1998: 84). 

 β) Τν κνληέιν ηνπ John Elliot. O Elliot ζεσξεί φηη ην κνληέιν ηνπ Kemmis είλαη κηα 

εμαηξεηηθή βάζε γηα λα θαηαιάβεη θαλείο απφ ηη ζπληίζεηαη ε έξεπλα δξάζεο. Χζηφζν 

πξνηείλεηαη ε αθφινπζε πνξεία: ζχιιεςε θαη απνζαθήληζε ηεο γεληθήο ηδέαο, αλαγλψξηζε 

ηεο θαηάζηαζεο (πεξηγξαθή θαη εμήγεζε ησλ γεγνλφησλ ηεο θαηάζηαζεο), δηακφξθσζε 
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γεληθνχ ζρεδίνπ, αλάπηπμε ησλ επφκελσλ βεκάησλ δξάζεο, εθαξκνγή ησλ επφκελσλ 

βεκάησλ δξάζεο (Σζάθνο, 1998: 87). 

 γ) Τν κνληέιν ηεο Jean McNiff. Σα κνληέια ηεο έξεπλαο δξάζεο, ελ γέλεη, ηελ 

παξνπζηάδνπλ σο κηα θπθιηθή ή ειηθνεηδή ή αλαζηνραζηηθή δηαδηθαζία πνπ ηε 

ραξαθηεξίδνπλ νξηζκέλα ζηάδηα. Ζ θξηηηθή πνπ ηνπο αζθείηαη εληνπίδεη αδπλακία εθαξκνγήο 

απηψλ ησλ κνληέισλ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Ζ McNiff επηθξίλεη ηα κνληέια σο 

θαλνληζηηθά θαη αλαδεηά έλα ζρέδην πνπ λα αληαλαθιά ηηο ζχλζεηεο θαηαζηάζεηο ηεο 

πξαγκαηηθήο δσήο. Πξνηείλεηαη γεληθεπηηθνχ ηχπνπ (generative) έξεπλα δξάζεο. Σν κνληέιν 

McNiff, παξέρεη ζηνλ εξεπλεηή ηε δπλαηφηεηα λα αζρνιεζεί κε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 

πξνβιήκαηα. Αληηιακβάλεηαη ηνλ θφζκν σο έλα ελνπνηεκέλν ζχζηεκα, φπνπ φια ηα 

πξάγκαηα ζρεηίδνληαη. Σν ζρήκα πνπ πξνηείλεη ηελ ηδέα ηεο θεληξηθήο ζπείξαο απφ ηελ νπνία 

μεθηλνχλ άιιεο παξάιιειεο πνπ αθνξνχλ παξάιιεια πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ην βαζηθφ 

πξφβιεκα (Σζάθνο, 1998: 90). 

 χκθσλα κε ηε McNiff, ε έξεπλα δξάζεο δελ δηελεξγείηαη κε βάζε κηα δηαδνρή θχθισλ 

κφλν, αιιά ππάξρεη έλα θεληξηθφ ζρήκα, ην νπνίν αζρνιείηαη κε ην βαζηθφ πξφβιεκα θαη κηα 

ζεηξά απφ ππάιιεινπο θχθινπο πνπ δηεξεπλνχλ δεπηεξεχνληα πξνβιήκαηα. 

 Σελ αμηνπνίεζε ησλ πνηνηηθψλ κεζφδσλ έξεπλαο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

πξνζθεξφκελεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο, ηφληζε ν Rose (2002: 44). ε κηα πξνζπάζεηά ηνπ λα 

ζπλνςίζεη ηε ζπδήηεζε γχξσ απφ ηελ αλάγθε γηα δηεμαγσγή εξεπλψλ πεδίνπ (classroom 

based inguiry) ζε πεξηβάιινληα φπνπ παξέρεηαη εηδηθή αγσγή θαη ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο 

ηθαλφηεηεο πνπ έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξάμεο γηα λα δηεμάγνπλ ηέηνηεο έξεπλεο, ζεσξεί 

ελδεδεηγκέλε ηελ αμηνπνίεζε ηεο κεζφδνπ ηεο έξεπλαο δξάζεο. Ζ ρξήζε ηεο έξεπλαο δξάζεο 

ζηελ εθπαίδεπζε είλαη ζπλεζηζκέλε θαζψο θαη ν ίδηνο ν Kemmis δηεμήγαγε ην 1982 

αληίζηνηρεο έξεπλεο ζε καζεηέο κε εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα αλαδείμεη 

ηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ 

αλαγθψλ (Carr & Kemmis, 2000: 223-224). 

 Σα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλαηξνθνδνηηθή ζρέζε ηεο δξάζεο κε ηε ζεσξία 

αθνξνχλ ηε βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ, ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ 

καζεηψλ κε εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη θαη’ επέθηαζε ηελ πξναγσγή ηεο εθπαίδεπζεο ησλ 

καζεηψλ απηψλ (Rose, 2002: 47). ήκεξα ε εθπαίδεπζε θαιείηαη λα πξνζαξκνζηεί ζηηο 

αξρέο ελφο κνληέινπ εθπαίδεπζεο γηα φινπο, πξνηείλεηαη σο πην ελδεδεηγκέλε ε αμηνπνίεζε 

ηεο έξεπλαο δξάζεο γηα ηελ αλάδεημε ή ηε δηακφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ 

ελαξκνλίδνληαη κε ην κνληέιν απηφ (Amstrong & Moore, 2004: 6-7, Rose, 2002: 47). 

 Ζ αμηνπνίεζε ηεο έξεπλαο δξάζεο κε απηφλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ δηαθαίλεηαη απφ κηα 

ζεηξά εξεπλψλ πνπ δηεμήρζεζαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ηφζν ζην δηεζλή φζν θαη ζηνλ ειιαδηθφ 
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ρψξν. πγθεθξηκέλα, ε έξεπλα δξάζεο αμηνπνηήζεθε ζε έξεπλεο πνπ επηρείξεζαλ λα 

δηεξεπλήζνπλ: 

 ηε δπλαηφηεηα ζπλεθπαίδεπζεο παηδηψλ ζε γεληθέο ηάμεηο, φπσο καζεηέο κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο (Αγαιηψηεο, 2002: 58-59, Πακψλεο θ.ά. 2002, Schoen & Schoen, 2003: 16), 

κε αθνπζηηθή αλαπεξία (Υαξνχπηαο & Πεξβαλάο, 2002: 392) θαη κε νπηηθή αλαπεξία 

(Αξγπξφπνπινο & Παπαδαθείξε, 2007: 170-171, Argyropoulos & Stamouli, 2006: 128-

129). 

 ηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππφ 

ηελ πξννπηηθή ηεο ζπλεθπαίδεπζεο ζηα ζρνιεία πνπ θνηηνχλ παηδηά κε εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο (Zelaieta, 2004: 32, Lloyd, 2002: 110) θαη ζηα ζρνιεία γεληθήο αγσγήο 

(Angelides et al. 2005: 279). 

 ηελ θαηαγξαθή ησλ δπζθνιηψλ ζηε δηδαζθαιία καζεηψλ εηδηθψλ ζρνιείσλ θαη ηελ 

ελίζρπζε ηερληθψλ δηδαζθαιίαο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ ηνπο (Olivier & 

Williams, 2005: 20). 

 Δπνκέλσο, νη παξαπάλσ έξεπλεο ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο ρξήζεο ηεο έξεπλαο δξάζεο, 

δηφηη θαηέιεμαλ επηηπρψο ζην λα εθζέζνπλ νιφπιεπξα ηελ θαηάζηαζε πνπ αληηκεησπίδεη ν 

εθάζηνηε εθπαηδεπηηθφο, θαη, κεηά ηελ παξέκβαζε, λα νδεγήζνπλ ζηελ παξνρή πην πνηνηηθήο 

θαη απνηειεζκαηηθήο ππνζηήξημεο ζηνπο καζεηέο (Αγαιηψηεο, 2002: 67-69), Αξγπξφπνπινο 

& Παπαδαθείξε, 2007: 117-178,  Argyropoulos & Stamouli, 2006: 132-133, Πακψλεο θ.ά. 

2002: 322-324, Schoen & Schoen, 2003: 21, Υαξνχπηαο & Πεξβαλάο, 2002: 397-398). 

Οδήγεζαλ επίζεο, ζηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηελ αλάδεημε πην απνηειεζκαηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξαθηηθψλ θαζψο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ξφινπ ηνπ ίδηνπ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ (Angelides et al. 2005Q 286, Olivier & Williams, 2005: 27-29, Zelaieta, 2004: 

46, Lloyd 2002: 126). 

 Ζ θξηηηθή πνπ έρεη δηαηππσζεί γηα ηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο δξάζεο εζηηάδεηαη 

θπξίσο ζε δχν δεηήκαηα, εθείλν ηνπ ξφινπ ηνπ εξεπλεηή – ζπληνληζηή θαη εθείλν ηεο 

επηζηεκνληθφηεηαο ηεο κεζφδνπ. 

 Όζνλ αθνξά ην ξφιν ηνπ εξεπλεηή πνπ ζα δηεμάγεη ηελ έξεπλα δξάζεο, έρνπλ 

επηζεκαλζεί επηθπιάμεηο ζε ζρέζε κε ην βαζκφ εμνηθείσζεο ηνπ ζπληνληζηή ηεο δξάζεο κε 

ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία θαη κε ηε δπλαηφηεηα παξάιιειεο πηνζέηεζεο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ 

εξεπλεηή. Ζ θξηηηθή πνπ έρεη δηαηππσζεί επηθεληξψλεηαη ζηελ έιιεηςε γλψζεσλ εξεπλεηηθήο 

κεζνδνινγίαο απφ ηε κεξηά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ/ζπληνληζηή (Hodgikson, 1988: 76) θαη ζηελ 

αδπλακία δηαηήξεζεο κηαο αληηθεηκεληθήο ζηάζεο ζε φζα αλαιχεη, θαζψο παξακέλεη κέξνο 

ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ εξεπλάηαη (Εσγξάθνπ 2002: 84). Άιινη ζπγγξαθείο ζέηνπλ ην 

δήηεκα ησλ πξνθαηαιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα θαη 



76 
 

ζηελ ακθηζβήηεζε ηεο ζπκβνιήο ηεο έξεπλαο ζηε βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ (Καηζαξνχ & Σζάθνο, 2003: 127) θαη δηαηππψλνπλ επηθπιάμεηο σο πξνο ηελ 

σξηκφηεηα θαη ηελ εηνηκφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ/ζπληνληζηή λα ππεξβεί ηηο παγησκέλεο 

ζέζεηο θαη δνκέο πνπ αληαλαθιά ην ζρνιείν θαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πξνθεηκέλνπ λα  ηηο 

ζέζεη ππφ ακθηζβήηεζε θαη λα ζηνραζηεί θξηηηθά (Καηζαξνχ, 1998: 508-509). 

 Ζ θξηηηθή πνπ αζθήζεθε ζε ζρέζε κε ηελ επηζηεκνληθφηεηα ηεο κεζφδνπ εζηηάδεηαη 

ζην θαηά πφζν κπνξεί ν ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο ηεο έξεπλαο λα αληαπεμέιζεη ζε δπζθνιίεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχγθξνπζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο έξεπλαο θαη ηεο θνηλσληθήο ξνκπνηηθήο 

ππνζηήξημεο. Οη δχν ρψξνη ραξαθηεξίδνληαη απφ αξρέο πνπ πνιιέο θνξέο είλαη 

αιιειναπνθιεηφκελεο θαη ππάξρεη ν θίλδπλνο λα νδεγήζνπλ ζε εζσηεξηθή ζχγθξνπζε θαη 

ζηελ ππνηαγή ηνπ ελφο ζηνηρείνπ ζην άιιν. πγθεθξηκέλα, νη ζηφρνη ηεο έξεπλαο είλαη ε 

αθξίβεηα, ε ζπζηεκαηηθή ρξήζε ησλ κέζσλ πνπ έρνπλ επηιερζεί, ν έιεγρνο θαη ε επαλάιεςε 

κε απψηεξν ζηφρν ηε γελίθεπζε πνπ ζα πξνθχςεη απφ ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο. Ζ 

παξέκβαζε κε ξνκπφη είλαη πεξηζζφηεξν πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε δξάζε. Καηά ηε δηαδηθαζία 

αμηνπνηνχληαη κε επειημία ηα ξνκπφη. Σν πξφβιεκα εξκελεχεηαη ζην ρψξν πνπ πξνθχπηεη θαη 

παξαθνινπζείηαη θαζψο κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηελ εμέιημε ησλ γεγνλφησλ. πλεπψο, ε 

παξέκβαζε απαηηεί κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ γεγνλφηνο πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ νη 

πξνζαγσγέο θαη λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο. 

 

7.6. Αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο 

 Γηα ηελ αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο, ζηελ παξνχζα εξγαζία έγηλε πξνζπάζεηα λα 

πηνζεηεζνχλ ηα έμη θξηηήξηα πνηφηεηαο πνπ πξνζδηφξηζε ν Altrichter (1993) πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί ε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο. Απηά είλαη ηα εμήο: 

1. πιινγή θαη αλάιπζε κηα πνηθηιίαο δεδνκέλσλ απφ έλα θάζκα πεγψλ θαη απφςεσλ 

2. χλδεζε ζηνραζκνχ θαη πξάμεο κέζσ κηαο θπθιηθήο αλαηξνθνδφηεζεο 

3. Αλαγλψξηζε ηεο παξαδνρήο φηη ε ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή κέζνδνο είλαη 

ππνθεηκεληθή θαη αμηαθά θνξηηζκέλε θαη δελ επηδηψθεη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα 

4. Αλαγλψξηζε φηη ε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο δξάζεο δελ γίλεηαη ηφζν κε ζηφρν λα 

βξεζνχλ ιχζεηο, φζν γηα λα γίλεη θαηαλνεηή θαη λα εληνπηζηεί κηα ζπγθεθξηκέλε 

πεξηνρή γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 

5. Ζ έξεπλα δξάζεο αθνξά θαη ηελ αλάπηπμε ηεο επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ/ζπληνληζηή θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο 

6. Δίλαη νπζηψδεο λα θνηλνπνηνχληαη ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο κέζα απφ κηα δηαδηθαζία 

αιιειεπίδξαζεο, πξνθεηκέλνπ απηά λα εμεηαζηνχλ δηεμνδηθά θαη λα αλαπηπρζεί ε 
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ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε ηεο ξνκπνηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο ησλ καζεηψλ ηνπ 

Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ. 

 

7.7. Πεξηγξαθή ηεο εξεπλεηηθήο πνξείαο 

 Ζ έξεπλα δξάζεο δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε έλα πξνθαζνξηζκέλν πξφηππν πνπ είλαη 

ππνρξεσκέλνο ν εξεπλεηήο λα αθνινπζήζεη (Καηζαξνχ & Σζάθνο, 2003: 55), επηρεηξήζεθε 

έλαο ζπλδπαζκφο ησλ επηθξαηέζηεξσλ κνληέισλ δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο δξάζεο. Κχξηνο 

ζηφρνο ππήξμε ε πηνζέηεζε θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ ζρεδίνπ πνπ ζα έπξεπε λα αθνινπζεζεί, 

ησλ ηεζζάξσλ ζηαδίσλ ηεο έξεπλαο δξάζεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ (εληνπηζκφο ηεο 

αθεηεξίαο, απνζαθήληζε ηεο θαηάζηαζεο, αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ δξάζεο θαη, 

ηέινο, δεκνζηνπνίεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ) (Altrichter et al. 2001: 25-26). 

 Δπηδηψρζεθε, ην ζρέδην απηφ λα πηνζεηεί ην ραξαθηήξα ησλ επάιιεισλ θχθισλ πνπ 

αθνινπζείηαη θαηά ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, θαηά ηνπο νπνίνπο ζα αθνινπζείηαη ην 

ηεηξάπηπρν ηεο ζπείξαο ηεο έξεπλαο δξάζεο ηνπ Kemmis (ζρεδηαζκφο – δξάζε – 

παξαηήξεζε – ζπκπεξάζκαηα (Grundy & Kemmis, 1988: 323-324) θαη, παξάιιεια, λα 

κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε ρξνληθφ δηάζηεκα είθνζη εκεξψλ, είθνζη ζπλεδξηψλ γηα θάζε 

ηκήκα, ηεζζάξσλ καζεηψλ, δχν νκάδσλ, δχν αγνξηψλ θαη δχν θνξηηζηψλ ζε θάζε κία απφ ηηο 

νκάδεο απηέο, ηεο Α΄ ηάμεο θαη δηάξθεηαο πέληε ιεπηψλ γηα θάζε ζπλεδξία ξνκπνηηθήο 

θνηλσληθήο ππνζηήξημεο. 

 πλεπψο, θαηά ην πξψην ζηάδην πξαγκαηνπνηήζεθε ν εληνπηζκφο ηεο αθεηεξίαο, 

δειαδή αλαδεηήζεθε ην εξψηεκα πνπ ζεσξείηαη σο θξίζηκν γηα ηε βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε απνηεινχλ κηα νκάδα, παξακεζνξίσλ 

πεξηνρψλ πεξηνξηζκέλσλ εξεζηζκάησλ, γεγνλφο πνπ ελδπλακψλεη ηελ επηινγή ηεο 

εξεπλεηηθήο απηήο κεζφδνπ (Καηζαξνχ & Σζάθνο, 2003: 17). πδεηήζεηο ηνπ εξεπλεηή κε 

ηηο ζπληνλίζηξηεο/εθπαηδεπηηθνχο ησλ Α΄ηάμεσλ πνπ αλέιαβαλ βαζηθφ ξφιν ζε απηή ηελ 

έξεπλα, μεθίλεζαλ απφ ην γεληθφ πξνβιεκαηηζκφ πνπ θαίλεηαη λα ππάξρεη θαη ζηνπο θφιπνπο 

ηεο εθπαίδεπζεο, δειαδή ην θαηά πφζν κπνξνχκε ζην πιαίζην απηφ λα δηαζθαιίζνπκε έλα 

ηχπν θαη κία κνξθή ξνκπνηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο πνπ ζα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνο 

ζηηο αξρέο ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, θαη ζα επηρεηξεί λα θαιιηεξγήζεη ζηνπο καζεηέο 

κε  επηθνηλσληαθέο αλάγθεο ηηο δεμηφηεηεο εθείλεο πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ηελ πξννπηηθή ηεο 

εμέιημεο ηθαλνπνηεηηθά ζην θνηλσληθφ ζχλνιν (Lloyd, 2002: 111). Απηφ άιισζηε είλαη 

εληέιεη ην πλεχκα ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο, απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν 2817/2000 θαη 

απηφο είλαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ ΑΠ. 

 Γηα ηελ απνζαθήληζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ηε δηαηχπσζε ησλ ππνζέζεσλ πνπ νδεγνχλ 

ζηε δηακφξθσζε ελφο πξψηνπ θχθινπ δξάζεο πξαγκαηνπνηήζεθε ζπζηεκαηηθή ζπιινγή ησλ 
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δεδνκέλσλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηκεκάησλ (Taba & Noel 1988: 72). Οη ηερληθέο πνπ 

αμηνπνηήζεθαλ ήηαλ νη αθφινπζεο: α) παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαγθψλ κέζα ζηελ ηάμε (Παπαδνπνχινπ, 1999: 32-33), β) ζπιινγή ζηνηρείσλ γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ πξνθίι ησλ καζεηψλ, απφ ηε ζρνιηθή χκβνπιν/εξεπλήηξηα θαη απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ησλ ηάμεσλ, φζνλ αθνξά ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηα θνηλσληθά ηζηνξηθά ησλ 

καζεηψλ θαη ην θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο (Σζηλαξέιεο, 2007:17), γ) 

δπζθνιίεο ζηηο δεμηφηεηεο, ζπκπεξηθνξέο ζην δηάιεηκκα, επηθνηλσλία κε ηνπο ζπκκαζεηέο, δ) 

ρξήζε εηδηθά ζρεδηαζκέλνπ ξνκπφη/θνχθια απφ ηνλ θαζεγεηή Ν.Φαραληίδε ζην εξξγαζηήξην 

ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο –Κνδάλεο, φπνπ ζηελ πξψηε νκάδα έθαλε ρξήζε σο θνχθια ρσξίο 

ήρν θαη ζηε δεχηεξε νκάδα έγηλε ρξήζε σο ξνκπφη/θνχθια κε ήρν/νκηιία.  

 Ζ απνζαθήληζε ηεο θαηάζηαζεο νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε ππνζέζεσλ θαη αθνινχζσο 

ζην ζρεδηαζκφ κηαο παξέκβαζεο, ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο. Δπηιέρζεθε κέζνδνο ξνκπνηηθήο 

θνηλσληθήο ππνζηήξημεο κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ 

θαη επηθνηλσληαθψλ αδπλακηψλ ησλ καζεηψλ. Μέζσ ηεο άκεζεο παξέκβαζεο επηρεηξήζεθε ε 

εθκάζεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηξαηεγηθψλ θνηλσληθφηεηαο θαη επηθνηλσλίαο ψζηε ζηελ πνξεία 

νη καζεηέο λα κπνξέζνπλ λα αλαπηχμνπλ θνηλσληθφηεηα θαη λα κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε 

κεγαιχηεξε επηηπρία. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα θαη ησλ δχν θχθισλ νη 

ζπληνληζηέο/εθπαηδεπηηθνί  ησλ ηάμεσλ ηεξνχζαλ κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εξεπλεηή 

εκεξήζην Ζκεξνιφγην, φπνπ θαηέγξαθαλ ηηο ελέξγεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ 

ζρεηηθά κε ηε δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ξνκπνηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο. 

 

Η.   ΠΗΝΑΚΑ 

ΚΛΗΜΑΚΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΣΖΣΑ/ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

0 = θαζφινπ 

1 = ειάρηζηα 

2 = ιίγν 

3 = αξθεηά 

4 = πνιχ 

5 = πάξα πνιχ 

Α΄ΟΜΑΓΑ 

 ΑΡΥΖ ΣΔΛΟ 

Παλσξαία 2 5 

Λνχεο 1 4 

Εσή 2 5 

Βαζίιεο 2 5 
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Β΄ΟΜΑΓΑ 

 ΑΡΥΖ ΣΔΛΟ 

Οξέζηεο 1 4 

Λακπξηλή 2 5 

Υξήζηνο 4 5 

Αλησλία 3 5 

 

 Γηα ηελ αμηνιφγεζε Σσλ δχν νκάδσλ ξνκπνηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο 

εθαξκφζηεθαλ θαη’ αλαινγία νη ίδηεο ηερληθέο, δειαδή παξαηήξεζε απφ εμσηεξηθφ 

παξαηεξεηή/ζπληνληζηή θαη εξεπλεηή, θαηαγξαθή (καγλεηνθψλεζε, αλάιπζε πιεξνθνξηψλ 

απφ ην εκεξνιφγην θαη αμηνιφγεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ καζεηψλ. 

 

7.7.1.    Σερληθέο ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

 Οη ηερληθέο ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ε παξαηήξεζε ,ην 

Ζκεξνιφγην, ε αμηνιφγεζε ησλ καγλεηνθσλεκέλσλ επηθνηλσληαθψλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ 

καζεηψλ κε ην ξνκπφη, θαηά ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ππνζηεξηθηηθήο ξνκπνηηθήο 

θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο. 

 Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί θαηά ην δπλαηφλ ε εγθπξφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο ηξηγσλνπνίεζεο. Ζ κέζνδνο απηή 

απνβιέπεη ζηε ζχγθξηζε θαη ηελ αληηπαξάζεζε πιεξνθνξηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

δηαθνξεηηθέο πεγέο (Elliott, 1991: 82-83) θαη δηαζθαιίδεη κηα πνιχπιεπξε κειέηε θαη 

αμηφπηζηε εξκελεία κηαο θαηάζηαζεο (Altrichter, 2001: 175). ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, νη 

πιεξνθνξίεο θαη ε επαθφινπζε αμηνιφγεζε πξνέξρεηαη α) απφ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ 

ζπληνληζηή/εθπαηδεπηηθνχ κε βάζε ηα φζα θαηέγξαςε ζην εκεξνιφγηφ ηνπ, β) απφ ηηο 

εθηηκήζεηο ηνπ, φπσο απηέο θαηαγξάθεθαλ θαη καγλεηνθσλήζεθαλ θαη γ) απφ ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ξνκπνηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο σο πξνο ηηο ηερληθέο αλάπηπμεο 

θνηλσληθψλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ. 

 

7.7.2.     Σν Ζκεξνιόγην 

 Μηα ηερληθή παξαηήξεζεο πνπ αμηνπνηήζεθε γηα ηε κειέηε ηεο ζηάζεο ησλ παηδηψλ 

θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο δξάζεο, είλαη ε ηήξεζε εκεξήζηνπ εκεξνινγίνπ. Ζ ηερληθή 

απηή θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ θξαζηηθψλ ζπζηεκάησλ παξαηήξεζεο (Verbal-

system) (Παπαδνπνχινπ, 1999: 50). Σα θξαζηηθά ζπζηήκαηα παξαηήξεζεο ραξαθηεξίδνληαη 

απφ ηνλ ρακειφ βαζκφ δφκεζεο ησλ παξαηεξνχκελσλ γεγνλφησλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη 
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απνηεινχλ, ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο, ειεχζεξεο θαηαγξαθέο ησλ γεγνλφησλ, θαηά ηε ρξνληθή 

ηνπο εμέιημε, κε κεζνδνινγηθή νπδεηεξφηεηα (Παπαδνπνχινπ, 1999: 50). 

 Αθνινχζσο ηα εκεξνιφγηα παξαηήξεζεο κηαο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο/δξάζεο 

πξνζθέξνπλ έλα πιήζνο πιεξνθνξηψλ γηα απηή κε πνηνηηθά θπξίσο ραξαθηεξηζηηθά. Μέζα 

απφ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο αλαδεηθλχεηαη ε πξνζσπηθή παηδαγσγηθή ζεσξία ηνπ ζπληάθηε 

ηνπο θαη επλνεί ηελ αμηνιφγεζε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα επί ηεο δηαδηθαζίαο (Υαλησηάθεο & 

Πνχινπ, 2006: 150, Παπαδνπνχινπ-Σζνραηδίδνπ, 2001: 608). 

 Σα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηερληθήο απηήο είλαη α) ε θαηαγξαθή ηεο εκπεηξίαο απφ 

ηνλ ζπληνληζηή ρσξίο εμσηεξηθέο παξεκβάζεηο απφ παξαηεξεηέο ή αμηνινγεηέο, ζηηο νπνίεο 

ειινρεχεη ν θίλδπλνο ησλ ηδενινγηθψλ αληηθάζεσλ θαη κεζνδνινγηθψλ ζπγθξνχζεσλ, β) 

αλαδεηθλχνληαη ηα δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη κπνξνχλ λα ηεζνχλ 

εξσηήκαηα θαη ππνζέζεηο γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζή ηνπο, γ) απνηεινχλ κηα πξνζσπηθή 

απνηχπσζε ηεο θαηλνηφκνπ δξάζεο κέζσ ηνπ ξνκπφη απφ ηε ζθνπηά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ε 

νπνία κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα ηελ απνζηαζηνπνηεκέλε ζεψξεζε, ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

δξάζεο (Παπαδνπνχινπ-Σζνραηδίδνπ, 2001: 609). Σα αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζην φηη ε ζπκπιήξσζε ησλ εκεξνινγίσλ απνηειεί κηα ρξνλνβφξα 

θαη θνπηαζηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία γηα λα απνθέξεη αμηνπνηήζηκα απνηειέζκαηα 

πξνυπνζέηεη έλα ζηνραζηηθφ ηξφπν γξαθήο θαη φρη κηα πεξηγξαθηθή, γξακκηθή αθήγεζε ησλ 

γεγνλφησλ, θαη ζην φηη δελ πξνζθέξεηαη γηα πνζνηηθέο αλαιχζεηο (Παπαδνπνχινπ-

Σζνραηδίδνπ, 2001: 610-611, Παπαδνπνχινπ, 1999: 57-58). 

 

7.7.3.    Παξαηήξεζε 

 Ζ παξαηήξεζε απνηειεί κηα πεγή ζπιινγήο ζηνηρείσλ ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κε 

ηελ επίζθεςε ηνπ εξεπλεηή ζην πεδίν ηεο κειέηεο (Yin, 1990: 91). πγθαηαιέγεηαη ζηηο 

εκπεηξηθέο κνξθέο έξεπλαο θαζψο κειεηά ηα θαηλφκελα  ζηα ξεαιηζηηθά ηνπο πιαίζηα, ζην 

θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ρξήζε ηεο ηερληθήο ηεο παξαηήξεζεο αθνξά 

κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ αλάιπζή ηεο γηα δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, ηφηε 

ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο «παξαηήξεζε δηδαζθαιίαο». Ζ εμεηδίθεπζε ηνπ φξνπ αλαθέξεηαη 

ζηελ «πξόζιεςε θαη θαηαγξαθή ηνπ δηδαθηηθνύ γίγλεζζαη, ε νπνία έρεη σο ζθνπό ηε ζύιιεςε, 

ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ αλάιπζε ησλ κνξθώλ θαη ησλ δνκώλ ηεο δηδαζθαιίαο» (Boehm, 1988, 

φπσο αλαθέξεηαη απφ ηελ Παπαδνπνχινπ, 1999: 35). 

 Τπάξρνπλ δχν θχξηεο κνξθέο παξαηήξεζεο, ε ζπκκεηνρηθή θαη ε κε ζπκκεηνρηθή. 

ηελ πξψηε κνξθή, ν παξαηεξεηήο απνηειεί κέινο ηεο νκάδαο θαη ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ 

ππφ παξαηήξεζε δηαδηθαζία. ηε δεχηεξε κνξθή είλαη απνζηαζηνπνηεκέλνο, ελδερνκέλσο 

δηαηεξεί θαη ηελ αλσλπκία ηνπ, θξνληίδνληαο λα έρεη δηαθξηηηθή παξνπζία γηα λα κελ 
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επεξεαζηεί ε ζπκπεξηθνξά θαη ε ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο (Cohen & Manion, 1994: 153-154). 

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ε παξαηήξεζε είλαη κε ζπκκεηνρηθή, απφ εμσηεξηθφ παξαηεξεηή. 

Πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξμεη ηδηαίηεξε κεηαβνιή ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία δξάζεο, ηελ παξαηήξεζε δηελήξγεζε ε δαζθάια ηνπ θάζε ηκήκαηνο (ηάμε), κε 

ηελ παξνπζία ηεο νπνίαο νη καζεηέο ήηαλ εμνηθεησκέλνη. 

 Καηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ εξγαιείνπ παξαηήξεζεο ππήξμε έληνλνο πξνβιεκαηηζκφο 

ζρεηηθά κε ηε κνξθή δφκεζή ηνπ. Οη δνκεκέλεο κνξθέο παξαηήξεζεο, φπσο πξνηείλνληαη 

απφ δηάθνξεο θιίκαθεο, δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα εμππεξεηήζνπλ ηνπο ζηφρνπο ησλ εθάζηνηε 

θαηλνκέλσλ, φπσο εληνπίδνληαη απηά ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Ζ δηδαζθαιία, σο κηα 

πνιπζχλζεηε δηαδηθαζία δελ κπνξεί λα παξαηεξεζεί ζην ζχλνιφ ηεο απφ κηα ζπγθεθξηκέλε 

θιείδα. ην ζπκπέξαζκα απηφ θαηέιεμαλ θαη άιιεο έξεπλεο πνπ εθάξκνζαλ απηή ηε κέζνδν 

(Καηζαξνχ, 1998: 155). 

 Έηζη, αθνινπζήζεθε κηα κνξθή εκη-δνκεκέλεο παξαηήξεζεο , δειαδή νξίζηεθαλ 

άμνλεο παξαηήξεζεο, νη νπνίνη απνηέιεζαλ έλα νδεγφ παξαηήξεζεο, δίλνληαο παξάιιεια 

ηελ επρέξεηα ζηνλ παξαηεξεηή λα ζεκεηψζεη ηα γεγνλφηα κε κεγαιχηεξε ειεπζεξία. Ζ 

δεκηνπξγία ηνπ νδεγνχ ηεο παξαηήξεζεο ππφθεηηαη ζε νξηζκέλα εξσηήκαηα πξνθεηκέλνπ λα 

πξνθχςεη έλα εξγαιείν πνπ ζα εμππεξεηήζεη ηνπο ζθνπνχο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. Σα 

εξσηήκαηα απηά, φπσο πξνηείλνληαη απφ ηνλ Hopkins (1985) γηα ηελ θαηάξηηζε ελφο 

νξγάλνπ παξαηήξεζεο, είλαη: 

 α) Πνηνο είλαη ν ζθνπφο ηεο παξαηήξεζεο; 

 β) Σί απφ φζα ζπκβαίλνπλ κέζα ζηελ ηάμε πξέπεη λα παξαηεξεζεί; 

 γ) Πνχ ζα εζηηαζηεί θπξίσο ε παξαηήξεζε; 

 δ) Πψο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα δεδνκέλα πνπ ζα ζπιιέμνπκε; 

 Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, πξνέθπςε ε κνξθή ηνπ νδεγνχ παξαηήξεζεο, ν νπνίνο 

ρσξηδφηαλ ζε δχν θχξηνπο άμνλεο παξαηήξεζεο πνπ αθνξνχζαλ, ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνπο 

καζεηέο. ε θάζε έλαλ απφ απηνχο, ππήξραλ ηέζζεξηο θεληξηθέο θαηεγνξίεο θαη επηκέξνπο 

ππνθαηεγνξίεο. Οη άμνλεο απηνί εζηηάδνληαη: α) ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ζπγθεθξηκέλα, ζηελ 

νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ησλ πεληάιεπησλ είθνζη ζπλεδξηψλ ηεο ξνκπνηηθήο δηαδηθαζίαο, 

ζηελ θαηαγξαθή-καγλεηνθψλεζε ησλ πιεξνθνξηψλ, ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη ζηελ γεληθφ 

εηθφλα κέζα ζηελ ηάμε θαη β) ζηνπο καζεηέο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε  

ξνκπνηηθή θνηλσληθή ππνζηήξημε, ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη ην ιφγν ηνπο σο αληίδξαζε 

πξνο ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζην ξνκπφη θαη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. Ο νδεγφο 

παξαηήξεζεο απνηειεί πξνζαξκνγή, θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ, ηνπ εξγαιείνπ πνπ 

ρξεζηκνπνίεζε ε Καηζαξνχ (1998: 162-163) ζηελ έξεπλά καο θαη ζπλδπάζηεθε κε ην 
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πξσηφθνιιν ηνπ Wright (1970: 25.7-9) θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηηο θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ εκπινθή ησλ καζεηψλ. 

 

7.7.4.    Αμηνιόγεζε ησλ καγλεηνθσλεκέλσλ επηθνηλσληώλ ησλ παηδηώλ κε ην ξνκπόη 

 Ζ αμηνιφγεζε αλαθέξεηαη ζηε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ησλ καγλεηνθσλεκέλσλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ επηηξέπνπλ ηνλ εληνπηζκφ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ επηπέδνπ ηεο 

θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ κε ζηφρν λα νδεγήζεη ζηελ αμηνιφγεζή ηνπο ζρεηηθά 

κε ηηο θνηλσληθέο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο (Παληειηάδνπ, 2000: 34-35)  ψζηε λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε αμηνιφγεζε. Υνξεγήζεθε αξρηθά ε θνχθια (ξνκπφη) ζην πξψην ηκήκα 

Α΄ ηάμεο θαη ην ξνκπφη/θνχθια ζην δεχηεξν ηκήκα Α΄ ηάμεο ζε δηαβαζκηζκέλν δηάινγν κε 

ηα παηδηά. Ο δηάινγνο είρε ην εμήο: 

 Οη δηάινγνη – ζπλνκηιίεο κε ζθνπφ ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ δελ 

γλσζηνπνηήζεθαλ ζην ηέινο ηεο δξάζεο ζηνπο καζεηέο. Δπνκέλσο, νη καζεηέο έιαβαλ σο 

αλαηξνθνδφηεζε γηα ηηο επηδφζεηο ηνπο σο θνηλσληθή παξέκβαζε αλάπηπμε κφλν θαιέο, 

ραξνχκελεο αλακλήζεηο πνπ είραλ κε ην ξνκπφη. 

 Οη εξσηήζεηο πνπ πεξηείρε ην ξνκπφη είραλ σο ζηφρν λα δηεξεπλήζεη κηα θαηεγνξία ηεο 

θνηλσληθήο επηθνηλσληαθήο αιιειεπίδξαζεο ησλ καζεηψλ. Οη θαηεγνξίεο απηέο ήηαλ νη εμήο: 

ε δπλαηφηεηα εχξεζεο πιεξνθνξηψλ γηα ην αλ επηθνηλσλνχλ ηα παηδηά, ε ιεμηινγηθή πνηθηιία, 

ε δπλαηφηεηα ζχληαμεο απζεληηθψλ πξνηάζεσλ, ε επηινγή νλφκαηνο αθελφο ηεο θνχθιαο 

(παηρλίδη) ζην πξψην ηκήκα θαη αθεηέξνπ ην φλνκα γηα ην ξνκπφη, ε εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ σο πξνο ηε δπλαηφηεηα ηνπ ξνκπφη λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ 

επηθνηλσληαθψλ αιιειεπηδξάζεσλ ησλ παηδηψλ, θαζψο αληηκεησπίδεηαη σο κέζν 

επηθνηλσλίαο (Παληειηάδνπ & Παηζηνδήκνπ, 2007: 27). 

 Γηα ηελ αλάιπζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπλνκηιηψλ πνπ αλαπηχρζεθαλ κεηαμχ 

παηδηψλ θαη απηψλ ζρεδηάζηεθε έλα πξσηφθνιιν αμηνιφγεζεο έθθξαζεο θαηά ην πξφηππν 

πνπ πξνηείλεηαη απφ ηηο Παληειηάδνπ θαη Παηζηνδήκνπ (2007: 33). Οη θαηεγνξίεο πνπ 

επηιέρζεθαλ αθνξνχζαλ ην επίπεδν ιεμηινγίνπ πνπ ππνθξχπηεη ζπλαηζζήκαηα, ηε δνκή, ηε 

ζχληαμε, ζπληαθηηθά ιάζε, ηελ αιιειεπίδξαζε σο πξνο ηηο επηθνηλσληαθέο δξάζεηο ησλ 

παηδηψλ. 
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ΗΗ.   ΠΗΝΑΚΑ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΠΟΜΑΓΝΖΣΟΦΧΝΗΖ ΣΧΝ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΧΝ – 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ 

 Α΄ ΟΜΑΓΑ Β΄ ΟΜΑΓΑ 

ΑΡΥΖ ΣΔΛΟ ΑΡΥΖ ΣΔΛΟ 

ΔΚΠΛΖΞΖ 2 5 3 5 

ΥΑΡΑ 2 5 2 5 

ΖΡΔΜΗΑ 2 4 3 4 

ΑΝΑΚΟΤΦΗΖ 0 4 1 5 

ΔΝΘΟΤΗΑΜΟ 2 5 2 5 

ΠΔΡΖΦΑΝΗΑ 0 4 0 4 

ΑΓΑΠΖ 2 5 3 5 

ΦΟΒΟ 1 0 1 0 

ΑΓΥΟ 2 0 1 0 

ΘΤΜΟ 1 0 1 0 

ΝΣΡΟΠΖ 2 0 0 0 

ΑΓΗΑΦΟΡΗΑ 2 0 1 0 

ΑΜΖΥΑΝΗΑ 3 0 2 0 

ΕΖΛΗΑ 0 0 0 0 

ΣΔΝΑΥΧΡΗΑ 2 0 1 0 

 

 Παξαηεξείηαη ρακειή επηθνηλσληαθή έθθξαζε ησλ παηδηψλ ησλ δχν νκάδσλ πνπ 

αθνξά ρξνληθά πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζαθψο δηαθνξεηηθή απφ ηα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ ρξνληθά κεηά ηε δηαδηθαζία ππνζηήξημεο. 

 

7.7.5.    Μέζνδνο αλάιπζεο 

 Ζ αλάιπζε ηνπ εκεξνινγίνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ/ζπληνληζηή πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε 

κέζνδν ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ. Απφ ηα ηξία εξεπλεηηθά παξαδείγκαηα 

πνηνηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ θεηκέλνπ επηιέρζεθε απηφ ηεο δφκεζεο (Μπνλίδεο, 2004: 99). 

Γεδνκέλνπ φηη δελ ππήξραλ πξνθαζνξηζκέλεο θαηεγνξίεο, αιιά κφλν θεληξηθνί άμνλεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηνλ νδεγφ ηήξεζεο ηνπ εκεξνινγίνπ, αμηνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο 

επαγσγηθήο θαηεγνξηνπνίεζεο (Altrichter et al. 2001: 183-185). Αθνχ πξνέθπςαλ νη ηειηθέο 

θαηεγνξίεο ην θείκελν απνδειηηψζεθε θαη ηαμηλνκήζεθε θαηά ππνθαηεγνξία. Μνλάδα 

αλάιπζεο νξίζηεθε ην ζέκα (Μπνλίδεο 2004: 117). 
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 Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ παξαηήξεζε έγηλε κε ηε κέζνδν 

ηεο παξαγσγηθήο θαηεγνξηνπνίεζεο, θαζψο πξνυπήξρε έλα δνκεκέλν ζχζηεκα θαηεγνξηψλ. 

ην βαζκφ πνπ ηα απνηειέζκαηα δηακνξθψζεθαλ κε έλα πξνεπηιεγκέλν ζχζηεκα 

θαηεγνξηψλ, ε ζχγθξηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαηά ηηο ηξεηο απηέο θάζεηο κπνξνχλ λα 

ζπζρεηηζηνχλ θαη λα νδεγήζνπλ ζε έλα ραξαθηεξηζηηθφ ζπκπέξαζκα γηα ην βαζκφ 

κεηαβνιήο ηεο θαηάζηαζεο πνπ κειεηήζεθε. 

 Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηθνηλσληαθψλ δξάζεσλ ησλ καζεηψλ κε ην ξνκπφη 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξσηφθνιιν αμηνιφγεζεο έθθξαζεο πνπ πξνηείλνπλ νη Παληειηάδνπ θαη 

Παηζηνδήκνπ (2007: 33). Αθνινπζήζεθε ε κέζνδνο ηεο αλαιπηηθήο αμηνιφγεζεο, θαηά ηελ 

νπνία νη θαηεγνξίεο ηεο ιίζηαο ειέγρνπ ηνπ πξσηνθφιινπ κεηαηξάπεθαλ ζε επηκέξνπο 

δείθηεο αμηνιφγεζεο (Hall et al. 1999: 12-13). Οη επηδφζεηο απηέο αμηνινγήζεθαλ κέζσ κηαο 

θιίκαθαο αμηνιφγεζεο πνπ θαηαξηίζηεθε κε πνηνηηθνχο ραξαθηεξηζκνχο (θαζφινπ, ειάρηζηα, 

ιίγν, αξθεηά, πνιχ, πάξα πνιχ) θαη ζεκεηψζεθε ε επηκέξνπο πεξηγξαθή ηνπο γηα ηηο 

κεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα ζπληεζεί κηα ηειηθή έθζεζε αμηνιφγεζεο γηα ηελ πνξεία θαη ηελ 

εμέιημε ηεο θνηλσληθήο/επηθνηλσληαθήο αιιειεπίδξαζεο ησλ καζεηψλ (Εαθεηξηάδεο, 2007: 

124-125). 

 

7.7.6.    Απνηειέζκαηα ηεο Έξεπλαο 

7.7.7.    Απνζαθήληζε ηεο θαηάζηαζεο 

 Σν πξψην βήκα ηεο έξεπλαο δξάζεο ήηαλ : α) ε επηινγή ηεο θνχθιαο/ξνκπφη θαη ε 

δφκεζε ηνπ ξνκπφη απφ ηνλ θαζεγεηή θαζψο επίζεο ε επηινγή ησλ ζρνιείσλ κε φκνηα 

πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά, ησλ καζεηψλ ηεο Α΄ ηάμεο (δχν ηκήκαηα έλα απφ θάζε 

ζρνιείν θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπλέβαιαλ ζηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ππφ ηελ 

ζπλεξγαζία ηεο εξεπλήηξηαο). Αθνινχζεζε ε επαθή ησλ καζεηψλ κε ηελ θνχθια/ξνκπφη 

αθελφο θαη ην ξνκπφη/θνχθια αθεηέξνπ γηα ηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ επηθνηλσληαθψλ 

δξάζεσλ. 

 Σέινο, δηελεξγήζεθε ε δηαδηθαζία κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε γηα πέληε ιεπηά θάζε κέξα 

θαη γηα είθνζη κέξεο, ρσξίο απηφ λα ην γλσξίδνπλ ηα δχν ζρνιεία πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ ίδηα 

έξεπλα. 

 Σν πξνθίι ησλ νκάδσλ 

 Ωο πξνο ηελ επηθνηλσλία, εκθαλίδεηαη ρακειή επηθνηλσληαθή δηάζεζε, ζπλήζσο ρσξίο 

νξζφ ξπζκφ. Ωο πξνο ηελ θνηλσληθόηεηα, παξαηεξήζεθε φηη ζηα δηαιείκκαηα ήηαλ ζπλήζσο 

απνκνλσκέλα ρσξίο επαθέο κεηαμχ ηνπο θαη ηνπο «άιινπο». Ζ απζφξκεηε γεληθά έθθξαζε 

είλαη θησρή ζε πεξηερφκελν θαη ην ιεμηιφγηφ ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλν. Σηελ θαηαλόεζε 
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δπζθνιεχνληαη αξθεηά θαη νη απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα δξψκελα ζηελ ηάμε 

είλαη κηθξέο θαη θησρέο ζε πεξηερφκελν. 

 Σηνλ ηνκέα ησλ θνηλσληθώλ ζρέζεσλ νη ζπκπεξηθνξέο ηνπο δε ζπκβαδίδνπλ πάληα κε 

παηδηά 6-7 εηψλ. Πνιιέο θνξέο δελ αληηιακβάλνληαη ηνπο θηλδχλνπο θαη νη νδεγίεο πνπ ηνπο 

δίλνληαη πξέπεη λα είλαη ιεπηνκεξείο γηα λα κπνξέζνπλ λα ηηο αθνινπζήζνπλ. Πνιχ ζπρλά 

παξνπζηάδνπλ αληηδξαζηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη έηζη δπζθνιεχνληαη ζηελ επηθνηλσλία. 

Δπηκέλνπλ λα θάλνπλ «ην δηθφ ηνπο» αθφκε θαη φηαλ γλσξίδνπλ φηη είλαη ιάζνο. 

 1) Απφ ην κοινωνικό ιστοπικό ζπλάγεηαη φηη νη γνλείο ησλ καζεηψλ έρνπλ έλα 

ρακειφ έσο κέζν κνξθσηηθφ επίπεδν (απφθνηηνη ιπθείνπ) θαη ε νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε 

είλαη κέηξηα. Οη ελδννηθνγελεηαθέο ζρέζεηο είλαη ζε γεληθέο γξακκέο θαιέο, ρσξίο λα  ιείπνπλ 

νη εληάζεηο. Πξφθεηηαη γηα νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ απαζρφιεζε ζηε γεσξγία, θηελνηξνθία θαη 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Ζ ζπλνιηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά θαίλεηαη λα έρεη ηα ηππηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ, δειαδή κηκεηηζκφ πξνηχπσλ ηεο ηειεφξαζεο θαη ζηνλ 

ειεχζεξν ρξφλν ηνπο αξέζεη λα παξαθνινπζνχλ ηειενπηηθέο ζεηξέο. 

 2) Απφ ηελ εθπαηδεπηηθή αμηνιόγεζε πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα. Όζνλ αθνξά ηε 

δπζθνιία ζηελ επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα θαηέδεημε φηη κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ κεξηθψο 

πιεξνθνξίεο πνπ είλαη ξεηά θαη μεθάζαξα δηαηππσκέλεο. Αληίζεηα, δπζθνιία παξαηεξήζεθε 

ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηήζεσλ πνπ απαηηνχζαλ ηελ ελεξγνπνίεζε αλψηεξσλ 

ηερληθψλ επεμεξγαζίαο, φπσο ηελ εμαγσγή θάπνησλ πην ζχλζεησλ απαληήζεσλ, ηνλ έιεγρν 

ηεο νξζφηεηαο ησλ πξνηάζεσλ, παξαδείγκαηη, ζσζηφ ή ιάζνο, Οη επηδφζεηο ηεο ήηαλ 

παξφκνηεο θαη ζηηο δχν νκάδεο, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηελ αδπλακία ζηηο παξαπάλσ 

πεξηνρέο αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ησλ εξσηήζεσλ. Ζ κε ζπλεπήο εηθφλα ζε θάπνηεο απφ ηηο 

θαηεγνξίεο ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο θαηαδεηθλχνπλ φηη δελ έρνπλ αλαπηχμεη κία 

ζηξαηεγηθή επηινγήο ηεο ζσζηήο απάληεζεο ζε εξσηήζεηο ζπγθεθξηκέλεο απαίηεζεο. 

Πξνθαλψο, νη ειιείςεηο ζε γλψζεηο ππφβαζξνπ θαη επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο γίλνληαη 

ζαθψο ζηα βαζηθά ζηνηρεία ησλ ζπκπεξηθνξψλ κε απνηέιεζκα λα είλαη επρεξήο ν 

εληνπηζκφο βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο γεληθήο εηθφλαο ησλ καζεηψλ ησλ νκάδσλ απηψλ 

κε ραξαθηεξηζηηθά πεξηνξηζκέλσλ θνηλσληθψλ εξεζηζκάησλ. 

 

7.7.8.    πκπεξάζκαηα από ηελ παξαηήξεζε 

 Ζ παξαηήξεζε δηήξθεζε έλα δηδαθηηθφ δίσξν απφ ηνλ εξεπλεηή γηα θάζε νκάδα θαη  

πξνζηέζεθε ην ηζηνξηθφ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ηάμεσλ αληίζηνηρα, κε δηάιιεηκα ελφο 

εηθνζάιεπηνπ κεηαμχ ησλ σξψλ, θαηά ην νπνίν ν παξαηεξεηήο/εξεπλεηήο θαηέγξαςε θαη 

ελεπιάθεη ζε κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζεκείσλε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ βαζηζκέλνο 
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ζηνλ νδεγφ παξαηήξεζεο πνπ αλαιχζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα. Σα θπξηφηεξα ζεκεία 

θαη ε αλάιπζε ηεο παξαηήξεζεο, έγηλε εξκελεπηηθά, βάζεη ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ νδεγνχ. 

 Α. Δθπαηδεπηηθνί/ζπληνληζηέο 

 Γηεμαγσγή ξνκπνηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο 

 Ζ δηεμαγσγή ηεο δξάζεο είρε δηάξθεηα 5΄ιεπηά θαη παξαηεξήζεθε θαιά δνκεκέλε. 

Δπηρεηξήζεθε αξρηθά απφ ην ζπληνληζηή ε έληαμε ησλ καζεηψλ ζηε δξάζε, κε αληηθείκελν 

ζπλαθέο ηεο ζεκαηνινγίαο, δειαδή, ηεο αλάπηπμεο επηθνηλσλίαο κε ην ξνκπφη. Αθνινχζεζε 

ε πξνζέγγηζε κε εξσηαπαληήζεηο. Ζ δηαδηθαζία είρε σο εμήο: α) ζηνπο καζεηέο δελ 

γλσζηνπνηήζεθαλ μεθάζαξα νη ζηφρνη ηεο επηθνηλσλίαο, β) ε ξνή ηεο δξάζεο ήηαλ ζπλερήο. 

Αλ ππήξραλ δηαζηήκαηα «παχζεο», ηα νπνία είλαη αλαγθαία ζηνπο καζεηέο κε 

επηθνηλσληαθέο αλάγθεο ήηαλ, πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα αθνκνηψζνπλ ηηο εηζεξρφκελεο 

πιεξνθνξίεο θαη λα μεθνπξαζηνχλ, γ) ελψ ε επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία, απφ άπνςε 

πεξηερνκέλνπ έδεηρλε απινπνηεκέλε ψζηε λα είλαη αλάινγε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ παηδηψλ, 

επεηδή ήηαλ εληειψο λέα ε επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε δεκηνχξγεζε αλαζηνιέο θαη 

εξσηήκαηα ζηα παηδηά. 

 Ο εθπαηδεπηηθφο θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο δξάζεο παξείρε αξρηθά κφλν ηηο πιεξνθνξίεο 

θαη ππνδείθλπε μεθάζαξα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ήηαλ ζθφπηκν λα ζπκκεηέρνπλ καζεηέο, 

ψζηε λα πξνζεγγίζνπλ θαη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ην ξνκπφη. Αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελεο 

γλψζεηο ησλ καζεηψλ, πξνζπαζψληαο λα ηνπο βνεζήζεη λα αλαθαιέζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν είραλ επηθνηλσλήζεη κε παξφκνην ηξφπν. Χζηφζν, απηφ πνπ πξέπεη λα επηζεκαλζεί 

είλαη φηη ε ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ ήηαλ ζπλερήο θαη θαηά ζπλέπεηα δελ ππήξραλ δηαζηήκαηα 

ζηα νπνία νη καζεηέο ζα είραλ ην ρξφλν λα επεμεξγαζηνχλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο. Δπίζεο ν 

εθπαηδεπηηθφο δελ ζπκκεηείρε ζην δηάζηεκα ηεο θνηλσληθήο επηθνηλσλίαο ησλ παηδηψλ κε ην 

ξνκπφη γηα λα ειέγμεη αλ νη καζεηέο θαηαλννχζαλ φζα ιέγνληαλ ή ζπδεηνχληαλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία θαη εμέιημε ηεο δξάζεο απηήο. 

 Β. Μαζεηέο 

 Σπκκεηνρή ζηε ξνκπνηηθή/θνηλσληθή/επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία 

 Οη καζεηέο ελεξγνπνηνχληαλ, αληαπνθξίλνληαλ θαη ελζαξξχλνληαλ είηε λα 

δηακνξθψζνπλ κία πξνζσπηθή επηθνηλσλία κε ξνκπφη, αιιά θαη κεηαμχ ηνπο 

αιιειεπηδξάζεηο, εθφζνλ φκσο δελ ηα  θαηάθεξλαλ, αλαπαξήγαγαλ ζρεηηθέο εξσηήζεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο. Έδεηρλαλ εμνηθεησκέλνη κεηά απφ ηελ επηθνηλσληαθή δξάζε θαη επηζπκνχζαλ 

ηελ επηθνηλσλία κε ην ξνκπφη. Χζηφζν, είλαη κηθξφηεξε ε αλαινγία απαληήζεσλ «απηφλνκεο 

επηθνηλσλίαο» ζε ζρέζε κε ηηο απαληήζεη πνπ αλαπαξάγνληαλ. Γείγκαηα ελεξγεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο δίλνληαλ ζηαδηαθά φπνπ νξηζκέλεο θνξέο θαηλφηαλ λα επηζπκνχλ λα 

επηζθηάδνπλ ηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. 
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 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δξάζεο ηα παηδηά πνπ επηθνηλσλνχζαλ αληηδξνχζαλ αξρηθά κε 

δηζηαγκφ θαη ζπζηνιή ζε φπνηα εξψηεζε θαη λα ηνπο απεχζπλε ην ξνκπφη θαη θαηφπηλ 

ππνρσξνχζε ν δηζηαγκφο θαη επηρεηξνχζαλ λα δψζνπλ ηελ απάληεζή ηνπο. 

 Οη αληηδξάζεηο ησλ καζεηψλ ζηαδηαθά ήηαλ ζεηηθέο, έδεηρλαλ λα ελζνπζηάδνληαη θαη λα 

κελ δπζθνξνχλ. Έθδειε ήηαλ σζηφζν κία αλαζθάιεηα ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο θαη 

ηελ πνηφηεηα ησλ απαληήζεψλ ηνπο. 

 Σν ζπληνληζκφ ηνπ ξνκπφη απφ απφζηαζε θαηείρε ν εθπαηδεπηηθφο/ζπληνληζηήο. Ζ 

δηαδηθαζία απηή ήηαλ δνκεκέλε θαη πξνζρεδηαζκέλε, ζπλεπψο νη καζεηέο είραλ πεξηζψξηα 

λα εθθξάζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο, λα επηθνηλσλήζνπλ θαη λα αιιειεπηδξάζνπλ θνηλσληθά. ηελ 

πνξεία ηεο επηθνηλσλίαο κε ην ξνκπφη νη καζεηέο εμέζεηαλ δηθέο ηνπο απφςεηο θαη ηδέεο, 

θπξίσο κε ζπλαηζζήκαηα ραξάο, θηιίαο θαη έληνλνπ ελζνπζηαζκνχ. Φαηλφκελν πνπ δελ είρε 

παξαηεξεζεί πξηλ ηελ εκθάληζε ηνπ ξνκπφη. 

 Παξαηεξήζεθαλ θαη αμηνζεκείσηεο ζπκπεξηθνξέο αγάπεο, ραξάο θαη ζηελαρψξηαο, 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Ζ δνκή ηεο δξάζεο ήηαλ ηέηνηα πνπ επέηξεπε ηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ην ξνκπφη. 

 Απφ ηηο αλαιχζεηο ησλ πξνθίι ησλ καζεηψλ θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο παξαηήξεζεο 

ζθηαγξαθήζεθε ε θαηάζηαζε ηνπ πεδίνπ έξεπλαο. Σν δεηνχκελν ζην ζεκείν απηφ ήηαλ ε 

ξνκπνηηθή θνηλσληθή ππνζηήξημε ησλ παηδηψλ θαη ε παξέκβαζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

ππνζηήξημε θαη ελίζρπζε ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ηα θνηλσληθά θαη επηθνηλσληαθά ηνπο 

ειιείκκαηα, αιιά θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο ξφινπ θαη ηεο δηαπξνζσπηθήο ηνπο 

ζπλεξγαζίαο θαηά ηελ θνηλσληθή ηνπο δξάζε ζην ζρνιείν θαη ζην επξχηεξν θνηλσληθφ 

ζχλνιν γηα ηελ πξνζσπηθή επηηπρία. Απφξξνηα ηεο φιεο δηαδηθαζίαο είλαη θαη ε 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, θαζψο ε ζπζηεκαηηθή έξεπλα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ηνπ δξάζεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα δηεξεχλεζεο ηεο πξαθηηθήο ηνπ θαη εληζρχεη ηελ πξννπηηθή 

βειηίσζή ηεο, κέζα απφ θαηλνηφκεο δξάζεηο. 

 

7.7.9.    Οκάδεο δξάζεο/ξνκπνηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο 

 ρεδηαζκφο ηεο παξέκβαζεο 

 Ο ζρεδηαζκφο ηεο παξέκβαζεο θηλήζεθε πξνο ηελ θαηεχζπλζε κηαο θαηλνηφκνπ  

δξάζεο. Έγηλε αλαζθφπεζε ησλ γεληθψλ ζθνπψλ ηνπ Γηαζεκαηηθνχ Δληαίνπ Πξνγξάκκαηνο 

πνπδψλ (ΓΔΠΠ) θαη ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (ΑΠ) γηα ηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Καηφπηλ, νη ζθνπνί απηνί κεηαηξάπεθαλ ζε εηδηθνχο δηδαθηηθνχο 

ζηφρνπο κε γλψκνλα ηελ θάιπςε ησλ αηνκηθψλ επηθνηλσληαθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ 

ησλ καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο, ζχκθσλα πάληα κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο θαη ηε ζχγρξνλε 

πξαγκαηηθφηεηα. Άιισζηε, φπσο δηεπθξηλίδεηαη μεθάζαξα ζην αληίζηνηρν ΦΔΚ «ν 
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πξνζδηνξηζκόο «Δληαίν» ζην Γ.Δ.Π.Π.Σ., ζεκαίλεη όηη ζε όιεο ηηο θάζεηο ζρεδηαζκνύ ησλ 

πξνγξακκάησλ, από ηε θηινζνθία θαη ην ζθνπό δηδαζθαιίαο ηνπο σο ηε κέζνδν αμηνιόγεζεο, 

ζα ιακβάλεηαη ππόςε ε θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ ησλ παηδηώλ… λα πξνζεγγίδνπλ 

ην θάζε γλσζηηθό αληηθείκελν από ηελ πιεπξά πνπ εμππεξεηεί ηελ θάιπςε ησλ θαζεκεξηλώλ, 

πξαγκαηηθώλ αλαγθώλ ηνπο» (ΦΔΚ 303 2003: 3739). 

 Οη γεληθνί ζθνπνί πνπ απνηέιεζαλ ην πιαίζην ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο παξέκβαζεο είλαη νη 

παξαθάησ. 

- Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη καζεηέο ηε ζεκαζία ηνπ ιφγνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ 

θνηλσληθή δσή ψζηε είηε σο πνκπνί είηε σο δέθηεο ηνπ ιφγνπ λα κεηέρνπλ ζηα θνηλά σο 

ειεχζεξνη δεκνθξαηηθνί πνιίηεο κε θξηηηθή θαη ππεχζπλε ζηάζε γηα ηα δεηήκαηα ηεο 

εζληθήο ηνπο θαζψο θαη ηεο παγθφζκηαο θνηλφηεηαο. 

- Με ηελ θαηάθηεζε ηεο επηθνηλσλίαο λα εμειηρζνχλ ζε άηνκα κε νινθιεξσκέλε 

πξνζσπηθφηεηα, απηνπεπνίζεζε θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε. 

- Να εθηηκήζνπλ ηε ζεκαζία ηεο θνηλσληθήο δξάζεο σο βαζηθνχ θνξέα ηεο επηθνηλσλίαο 

θαη έθθξαζεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ θάζε ιανχ. 

- Να αληηιεθζνχλ ηε δνκή θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο. 

- Να θαηαλνήζνπλ φηη ε πξνζπάζεηα γηα ηε βειηίσζε ηνπ επηθνηλσληαθνχ επηπέδνπ δελ 

πεξηνξίδεηαη κφλν ζην κάζεκα ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο, αιιά εθηείλεηαη θαη ζε φιεο 

ηηο εθδειψζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζρνιηθήο θαη εμσζρνιηθήο δσήο. 

- Να εμνηθεησζνχλ κε ηνπο ρψξνπο ησλ ζρνιηθψλ ηάμεσλ. 

- Να εμνηθεησζνχλ ζηελ επηθνηλσλία κε ξνκπφη, ζχγρξνλεο κνξθέο ηερλνινγίαο ζηελ 

παξαγσγή επηθνηλσληαθνχ ηεθκεξησκέλνπ θαη ζχλζεηνπ ηξφπνπ αλάπηπμεο ηεο 

θνηλσληθφηεηαο. 

- Να αλαπηχμνπλ πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη νκαδηθφηεηαο ζηε ζρνιηθή θαη εμσζρνιηθή 

δσή κέζσ ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγηθήο ππνζηήξημεο. 

- Να κπνξνχλ λα ζπγθεληξψλνπλ πιεξνθνξίεο απφ δηάθνξεο πεγέο, λα ηηο 

επεμεξγάδνληαη θαη ηέινο λα ζπλζέηνπλ, λα εθθξάδνπλ θαη λα ηεθκεξηψλνπλ ηηο δηθέο 

ηνπο απφςεηο θαη ηδέεο. 

 Πξνθεηκέλνπ νη ζθνπνί ηεο ξνκπνηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο λα πξαγκαησζνχλ, 

πξνζδηνξίζηεθαλ γηα ηηο νκάδεο δξάζεο θαη ηέζεθαλ νη επηκέξνπο  ζηφρνη, πξνζαξκνζκέλνη 

ζηηο αλάγθεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ παηδηψλ, ψζηε λα κπνξέζεη ε 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία λα έρεη ζαθή πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζπγθεθξηκέλεο βάζεηο αλαθνξάο 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο δξάζεο απηήο. ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηνχλ νη γεληθνί ζηφρνη θαη 

νη εηδηθνί ζηφρνη ησλ δξάζεσλ απηψλ θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο 

ξνκπνηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη επηθνηλσληαθήο αλάπηπμεο ηεο δηαδηθαζίαο. ην 
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ηέινο ηεο πεξηγξαθήο, ζα παξνπζηαζηνχλ ζπλνιηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο φπσο 

απηή πξνέθπςε απφ ην Ζκεξνιφγην, ηελ αλαθνξά ηνπ εμσηεξηθνχ παξαηεξεηή θαη ηελ 

επηθνηλσληαθή δξάζε ησλ παηδηψλ κε ηελ θνχθια/ξνκπφη ε α΄ νκάδα θαη ηεο ζπλνκηιίαο ησλ 

παηδηψλ ηεο β΄ νκάδαο κε ην ξνκπφη. 

 

ΗΗΗ.   ΠΗΝΑΚΑ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΚΦΡΑΖ 

(ΑΠΌ ΣΖΝ ΜΑΓΝΖΣΟΦΧΝΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ) 

 

 Α΄ ΟΜΑΓΑ Β΄ ΟΜΑΓΑ 

ΑΡΥΖ ΣΔΛΟ ΑΡΥΖ ΣΔΛΟ 

Φαληαζία/πξσηνηππία 2 5 2 5 

Λεμηιφγην 1 4 2 4 

Γνκή πξνθνξηθήο πξφηαζεο 2 4 3 5 

πληαθηηθά ιάζε 5 1 4 1 

Λάζε ζηε ρξήζε ρξφλσλ 5 2 4 2 

Α) Φσλνινγηθά 5 2 5 1 

Αληηθαηάζηαζε θσλεκάησλ, 

παξάιεηςε θσλήκαηνο/ζπιιαβήο, 

πξφζζεζε θσλήκαηνο/ζπιιαβήο, 

ηνληζκφο 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

2 

Β) Μνξθνινγηθά 

(παξαβίαζε γξακκαηηθψλ θαλφλσλ) 

 

4 

 

1 

 

4 

 

0 

Γ) Δηπκνινγηθά 4 1 3 0 

πκβαηηθφο Σξφπνο Δπηθνηλσλίαο 

(ηήξεζε θαλφλσλ – θηιηθή δηάζεζε) 

 

1 

 

5 

 

2 

 

5 

 

7.7.10.    Γεληθνί ηόρνη 

 Να αζθεζνχλ νη καζεηέο ζε ζηξαηεγηθέο επηθνηλσλίαο δηαθφξσλ εηδψλ φπσο κε ηελ 

θνχθια/ξνκπφη θαη λα κάζνπλ λα αθνινπζνχλ κηα δηαδηθαζία πνπ ζα νδεγεί ζηελ 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. 

 Να αζθεζνχλ νη καζεηέο ζε κηα επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία λα θξαηνχκε ηα νπζηψδε θαη 

λα παξαιείπνπκε ηα επνπζηψδε θαη δεπηεξεχνληα, αλάινγα θπζηθά κε ην ζθνπφ γηα ηνλ 

νπνίν ζπλνκηινχκε θαη επηθνηλσλνχκε. 
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 Να θαηαθηήζνπλ έλα ιφγν ζαθή θαη λνεκαηηθά ππθλφ, δηεπξχλνληαο ηε ζθέςε ηνπο, 

ηελ θξηηηθή ηνπο ηθαλφηεηα, ηελ αιιειεπίδξαζε, ηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ. 

 Να εμνηθεηψλνληαη βησκαηηθά κε ξνκπφη πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ζχγρξνλν 

ηερλνινγηθφ πεδίν θαη αθνξνχλ ζρέζεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ παηδηψλ, ησλ αηφκσλ 

ζε κηα ζχγρξνλε ηερλνινγηθά θνηλσλία. 

 Να εθθξάζνπλ ηα δηθά ηνπο ελδηαθέξνληα θαη ηηο αζρνιίεο ηνπο θαηά ηνλ ειεχζεξν 

ρξφλν ηνπο. 

 Να κπνξνχλ, κεηά απφ ηελ παξαγσγή επηθνηλσληαθνχ ιφγνπ λα αλαζηνράδνληαη, λα 

βξίζθνπλ θαη λα δηνξζψλνπλ ηα εθθξαζηηθά ηνπο ιάζε θαη λα βειηηψλνπλ ηηο 

θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο ηνπο. 

 Να αλαπηχμνπλ νη καζεηέο κε ηελ πξνζέγγηζε ηεο ξνκπνηηθήο θνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο, ηελ ηθαλφηεηα λα αθεγνχληαη κε ζπληνκία, ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα. 

 Να απνθηήζνπλ θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα ηερλνινγηθά κέζα. Δηδηθφηεξα, λα 

αζθεζνχλ ζηε δηάθξηζε ησλ γεγνλφησλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ ηερλνινγία, 

ψζηε λα εμνηθεησζνχλ, θαη λα αληηιεθζνχλ ηα γεγνλφηα πνπ απνηεινχλ κηα εηθνληθή 

πξαγκαηηθφηεηα. 

 Να κπνξέζνπλ λα δηακνξθψζνπλ σο ζπκκεηέρνληεο κία επηθνηλσληαθή ζηάζε απέλαληη 

ζηα  κελχκαηα πνπ δέρνληαη, δηαρσξίδνληαο ηε θηιηθή ζηάζε ελφο πξνζψπνπ, ηελ 

θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη δηάζεζε απφ ηνπο «άιινπο». 

 Να αλαιεθζνχλ ηα παηδηά ηε ζεκαζία ηεο ππνζηήξημεο απφ έλα ξνκπφη, θαζψο θαη ηε 

ρξεζηκφηεηά ηνπο. 

 Να δηακνξθψζνπλ κηα πξνζσπηθή άπνςε γηα ηε ζπκβνιή ησλ ξνκπφη σο κέζν 

αλάπηπμεο επηθνηλσλίαο. 

 Να παξαθνινπζνχλ ζπδεηήζεηο θαη λα αμηνινγνχλ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηρεηξεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ζπλνκηιεηέο. 

 Να αμηνπνηήζνπλ ηελ ηερληθή απηή ζε αληίζηνηρν ζέκα ή θαη θάηη δηαθνξεηηθφ πνπ 

αθνξά ηε κάζεζε. 

 

Α.   ΔΠΗΣΔΤΞΖ ΣΧΝ ΣΟΥΧΝ ΡΟΜΠΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

 

7.8.   Γεδνκέλα από Ζκεξνιόγην 

 Σν Ζκεξνιφγην ρξεζίκεπζε σο κέζν θαηαγξαθήο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν εξεπλεηήο γηα 

ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ παξαηήξεζε ηεο ξνκπνηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο. Ζ πεξηγξαθή 

ηεο δηαδηθαζίαο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ψζηε λα κπνξεί εχθνια ν αλαγλψζηεο λα απνθηήζεη 
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εηθφλα γηα ην ζχλνιν ηεο παξέκβαζεο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο. ην ζπγθεθξηκέλν 

ζεκείν απηφ πνπ παξνπζίαδε ελδηαθέξνλ ήηαλ λα νκαδνπνηεζνχλ νη αλαθνξέο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζε ηέζζεξηο θχξηνπο άμνλεο: α) ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, β) ηε κεζφδεπζε θαη 

νινθιήξσζε ηεο ξνκπνηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, γ) ηε ζηάζε ησλ παηδηψλ θαη δ) ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζπληνληζηή. Με ηελ νκαδνπνίεζε απηή θαη ηελ παξνπζίαζε ηεο ξνκπνηηθήο 

επηθνηλσλίαο σο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη κε ηελ απνκαγλεηνθψλεζε, ζχκθσλα κε ην 

παξάδεηγκα ηεο πξφηππεο θαηαγξαθήο ηεο επηθνηλσλίαο, πξαγκαηνπνηήζεθε ε αμηνιφγεζε 

ηεο δηαδηθαζίαο απφ ηελ πιεπξά ηεο εξεπλήηξηαο θαη πξνέθπςε ε θξηηηθή ηεο αλάιπζεο. 

 

7.8.1.    Δπίηεπμε ζηόρσλ ξνκπνηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο 

 1) Σηόρνη πνπ επηηεύρζεθαλ ηθαλνπνηεηηθά. Οη θνηλσληθνί ζηφρνη ζην ζχλνιφ ηνπο 

επηηεχρζεθαλ θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ. Οη ζηφρνη απηνί ήηαλ πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηελ 

εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ αξρηθά κε ην ξνκπφη/θνχθια κέζσ δηαθφξσλ ηερληθψλ φπσο ηεο 

ηνπνζέηεζήο ηνπ ζε κηα γσληά ηεο αίζνπζαο φπνπ ε νκάδα ησλ παηδηψλ βιέπνληάο ην έπαηξλε 

ηελ πξσηνβνπιία λα ην πιεζηάζεη θαη ε παξφηξπλζε ηνπ ζπληνληζηή εθπαηδεπηηθνχ λα 

δηδάμεη/παξνηξχλεη ηελ επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε ησλ παηδηψλ, κε αλάπηπμε νκηιίαο πξνο ην 

ξνκπφη/θνχθια, δίλνληάο ην φλνκα Μαξία ε πξψηε νκάδα, θαη Μαξγαξίηα ε δεχηεξε νκάδα 

παξά ην γεγνλφο φηη ην ξνκπφη ζπζηήζεθε σο Νηέδε, επίζεο ζπζηήζεθαλ θαη ηα παηδηά, έηζη 

έρνπκε ηελ πξψηε γλσξηκία θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ψζηε θάζε παηδί λα ζπλππάξρεη ζηελ 

νκάδα θαη λα δερζεί ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε 

δξάζε. 

 «Ο ζηόρνο πνπ αλαθεξόηαλ ζηε ζύλζεζε θνηλσληθώλ αιιειεπηδξάζεσλ επηηεύρζεθε ζε 

έλα ηθαλνπνηεηηθό βαζκό, αλάινγα κε ην επίπεδν αλάπηπμεο επηθνηλσληαθήο ηθαλόηεηαο ηνπ 

εθάζηνηε». 

 «Ο ζηόρνο ηεο επηθνηλσλίαο κε ην ξνκπόη κε ηα βήκαηα ηεο δόκεζεο ηεο θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο ζεσξήζεθε απόιπηα επηηπρήο». 

 Δπηπξνζζέησο, νη καζεηέο αληαπνθξίζεθαλ επηηπρψο ζηνπο ζηφρνπο πνπ 

απνζθνπνχζαλ ζηελ ελεξγεηηθή ηνπο ζπκκεηνρή πνπ ηνπο ελέπιεθε ζε βησκαηηθέο 

θνηλσληθέο, επηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 «Οη ζηόρνη πνπ θαινύζαλ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο λα δηεμάγνπλ κία ζπλέληεπμε, 

ζπλζέηνληαο ηηο εξσηήζεηο θαη ιακβάλνληαο ηόζν ην ξόιν ηνπ ζπλεληεπθηή όζν θαη ηνπ 

ζπλεληεπμηαδόκελνπ, επηηεύρζεθαλ ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό». 

 2) Σηόρνη πνπ επηηεύρζεθαλ κεξηθώο. Πνιιέο θνξέο επηζεκαίλνληαη ζηφρνη νη νπνίνη 

δελ επηηεχρζεθαλ πιήξσο, φπσο είραλ δηαηππσζεί θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο ξνκπνηηθήο 

θνηλσληθήο δηαδηθαζίαο, αιιά ζε θάπνην βαζκφ. Φαίλεηαη φηη ππήξμε κία δηαθνξνπνίεζε 
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αλάκεζα ζηελ πηνζέηεζε ηεο θαηάιιειεο ζπκπεξηθνξάο θαη ζην απνηέιεζκα. πγθεθξηκέλα, 

νη καζεηέο έδεηρλαλ λα πηνζεηνχλ ηε ζπκπεξηθνξά, αιιά επηκέξνπο δπζθνιίεο φπσο κηα 

κηθξή αλαζηνιή αξρηθά, ηνπο εκπφδηδαλ λα θαηαιήμνπλ ζην αλακελφκελν απνηέιεζκα. 

Γεδνκέλσλ ησλ αδπλακηψλ ησλ παηδηψλ, ε επηθνηλσλία θαη ε εθδήισζε ησλ αλακελφκελσλ 

θνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ ήηαλ έλα ζεηηθφ ζεκείν πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. 

 «Οη καζεηέο έπξεπε λα θάλνπλ ρξήζε ηνπ ιόγνπ, λα αλαπηύμνπλ επηθνηλσλία γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε ηεο δξάζεο αλάπηπμεο θνηλσληθώλ ζπκπεξηθνξώλ. Απηό όκσο δελ ην 

αληηιήθζεθαλ όινη, επνκέλσο, ζηαδηαθά αληηιήθζεθαλ θαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ παηδηώλ 

επηηεύρζεθε. Σπλεπώο, ν ζηόρνο ζεσξήζεθε αξρηθά κεξηθώο εθπιεξσκέλνο». 

 «Ο ζηόρνο όκσο ζεσξείηαη όηη επηηεύρζεθε θαζώο νη καζεηέο γηα λα αλαπηύμνπλ άκεζε 

επηθνηλσλία, αξρηθά αλίρλεπζαλ ην «δηαθνξεηηθό» κέινο ηεο παξέαο, δειαδή, ην 

ξνκπόη/θνύθια θαη ζπληνλίζηεθαλ ζε κηα δηαξθή αιιειεπίδξαζε». 

 3) Σηόρνη πνπ δελ επηηεύρζεθαλ. Τπήξμαλ θαη πεξηπηψζεηο πνπ νξηζκέλνη ζηφρνη δελ 

κπφξεζαλ λα επηηεπρζνχλ. Οη ζηφρνη πνπ δελ κπφξεζαλ λα επηηεπρζνχλ ήηαλ εθείλνη πνπ ήηαλ 

πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηελ θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε  πινπζηφηεξνπ θαη λένπ ιεμηινγίνπ. 

 

7.8.2.   Γπζθνιίεο σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ 

 1) Γπζθνιίεο ιόγσ γλσζηηθώλ ειιεηκκάησλ ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο 

επηθνηλσληαθήο αλάπηπμεο.  Ζ κεξηθή επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ θαηά ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηεο δηδαζθαιίαο απνδίδεηαη ζηηο ελ γέλεη δπζθνιίεο ησλ αηφκσλ κε 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζε πεξηνρέο θησρψλ πνιηηηζκηθψλ εξεζηζκάησλ. Σν ζπκπέξαζκα απηφ 

βέβαηα δελ ζπλεπάγεηαη ηελ παξαίηεζε απφ πεξαηηέξσ αληηζηαζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο ησλ 

αδπλακηψλ, αιιά απνβιέπεη ζην λα πξνζδηνξίζεη ηηο αδπλακίεο απηέο κε ζηφρν ηελ αλάινγε 

δηαρείξηζή ηνπο. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο δξάζεο αλέθπςαλ δπζθνιίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

γλσζηηθά ειιείκκαηα ησλ καζεηψλ σο πξνο ηελ εγξήγνξζε αλάπηπμεο ηεο επηθνηλσλίαο. Οη 

καζεηέο επέδεημαλ έλα πεξηνξηζκέλν ξεπεξηφξην φζνλ αθνξά ηηο αλψηεξεο ιεηηνπξγίεο ηεο 

γιψζζαο φπσο ηε ζχληαμε νινθιεξσκέλσλ ζθέςεσλ ζε πξφηαζε, θαη ηνπ πξνθνξηθνχ ζην 

κεηαθνξηθφ ιφγν. 

 «Ζ αδπλακία ησλ καζεηώλ θαη ε ειηθία ηνπο (είλαη κηθξά παηδηά) θαζώο θαη λα 

αιιειεπηδξάζνπλ άκεζα κε ζαθείο εθθξάζεηο, θαη ζρήκαηα ιόγνπ, ήηαλ ν ιόγνο πνπ δελ 

επηηεύρζεθε κε ην μεθίλεκα θαη άκεζα ν ζπγθεθξηκέλνο ζηόρνο ζην έπαθξν». 

 «Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνύζαλ κε επθνιία ηηο ιέμεηο πνπ γλώξηδαλ ηε ζεκαζία ηνπο, αιιά 

δπζθνιεύνληαλ από κόλνη ηνπο λα αλαπηύμνπλ κία ηερληθή έθθξαζεο ησλ πινύζησλ 

ζπλαηζζεκάησλ πνπ αλαπηύζζνληαλ από ηελ επαθή ηνπο κε ην ξνκπόη πξνθεηκέλνπ λα ηνπο 

νδεγήζεη ζε κηα εξκελεία». 
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 2) Γπζθνιίεο ιόγσ ειιεηκκάησλ ζηηο επηθνηλσληαθέο ιεηηνπξγίεο. Οξηζκέλεο θνξέο ε 

επίηεπμε ελφο ζηφρνπ παξεκπνδίζηεθε εμαηηίαο ησλ ειιεηκκάησλ ζηηο θνηλσληθέο δηεξγαζίεο. 

Οη καζεηέο ελψ έδεηρλαλ λα βειηηψλνληαη θαη λα νινθιεξψλνπλ ην έξγν ηνπο, γηα 

παξάδεηγκα ηελ αλάπηπμε ηεο επηθνηλσλίαο κε ραξά, αληηκεηψπηδαλ δπζθνιίεο λα ειέγμνπλ 

ην πεξηερφκελν ηνπ δηαιφγνπ ή λα ειέγρνπλ ηελ έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα 

επαιεζεχζνπλ ηα βήκαηά ηνπο θαη λα ηα ζπζρεηίζνπλ κε ηα αληίζηνηρα επηθνηλσληαθά 

βήκαηα πνπ αλέπηπμαλ. 

 «Οη καζεηέο έδεημαλ ηδηαίηεξα ζπλαηζζήκαηα αγάπεο πξνο ην ξνκπόη. Ζ επηηπρία απηνύ 

ηνπ ζηόρνπ αλέδεημε έλα ζεκαληηθό θνηλσληθό έιιεηκκα ησλ καζεηώλ ζε ζρέζε κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο, θαη ηελ αλάπηπμε ησλ επηθνηλσληαθώλ αιιειεπηδξάζεσλ». 

 «Τα παηδηά αληηζηνηρίδνπλ ηηο ελέξγεηέο ηνπο κε απηέο πνπ θαζόξηδε ε επηθνηλσληαθή 

δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθήο δξάζεο, ζπλεπώο, ε δπζθνιία πξνζδηνξηζκνύ ησλ ελεξγεηώλ ηνπο, 

κεησλόηαλ». 

3) Γπζθνιίεο ιόγσ ειιεηκκάησλ ησλ παηδηώλ σο πξνο ηε γλώζε ηεο ξνκπνηηθήο 

ηερλνινγίαο. Ζ ηερλνινγία έρεη ζπλδέζεη κνξθέο δηδαζθαιίαο θαη ζηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, εδψ θαη πνιιά ρξφληα. Παξφια απηά ηα νιηγνζέζηα ζρνιεία δελ δηαζέηνπλ 

ρψξνπο, δειαδή, εξγαζηήξην κε ππνινγηζηέο. Χζηφζν, νη καζεηέο ζην ζπίηη, παίδνπλ κε 

παηρλίδηα ζρεηηθά κε ηελ ηερλνινγία. Σν ξνκπφη/θνχθια σο κέζν επηθνηλσλίαο θαη αλάπηπμεο 

θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, ζρεηηθά ζε κεξηθνχο καζεηέο, δεκηνχξγεζε κηα θάπνηα 

ζπζηνιή, άξλεζε, γεγνλφο πνπ θαηαγξάθεηαη. 

 «Οη καζεηέο ζηε ζπλέρεηα απειεπζέξσζαλ ζπλαηζζήκαηα, έγηλαλ θίινη κε ην ξνκπόη, 

δύζθνια δέρζεθαλ λα ην απνρσξηζηνύλ, δειαδή, αλαπηύρζεθε επαξθώο ε θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε παηδηώλ-ξνκπόη». 

 

7.8.3.   πλζήθεο πνπ δηεπθόιπλαλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ 

 1) Σπλαηζζήκαηα. Οξηζκέλνη ζηφρνη είρε θξηζεί φηη επηηεχρζεθαλ επαξθψο θαηά ηηο 

πξψηεο δξάζεηο. Σα θξηηήξηα πνπ πηνζεηήζεθαλ είραλ επηθεληξσζεί ζηελ εθηέιεζε θάπνησλ 

ελεξγεηψλ, ζπκπεξηθνξψλ, ζην απνηέιεζκα  ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο. Με ηε ζηαδηαθή 

εμάζθεζε θαη εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ θαη ηελ επαλαιακβαλφκελε ξνκπνηηθή θνηλσληθή 

ππνζηήξημε ησλ παηδηψλ, κπφξεζε λα επηηεπρζεί ην αλακελφκελν απνηέιεζκα. 

 «Οη παξαπάλσ ζηόρνη θαηέιεμαλ ζηε ζηαδηαθή δηακόξθσζε θνηλσληθώλ ζπκπεξηθνξώλ 

πνπ ζηόρεπαλ ζηελ θνηλσληθή επηθνηλσληαθή αιιειεπίδξαζε απέλαληη ζηα εξεζίζκαηα πνπ 

δέρνληαη ηα παηδηά ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. Καζώο νη καζεηέο εμνηθεηώλνληαη κε ηελ 

επηθνηλσλία καζαίλνπλ ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ, κπνξνύλ λα αλαπηύμνπλ έλα 
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ξεπεξηόξην θνηλσληθήο επηθνηλσληαθήο αιιειεπίδξαζεο, ώζηε λα θαηαιήγνπλ ζε αζθαιή θαη 

εύζηνρα ζπιινγηθά δξώκελα». 

 Υαξαθηεξηζηηθή ήηαλ ε πξνζπάζεηα ησλ καζεηψλ λα αληηιεθζνχλ θαη λα εθαξκφζνπλ 

ηε ζηξαηεγηθή ηεο θηιηθήο πξνζέγγηζεο κε ην ξνκπφη. Δπαλαιακβαλφκελε δξάζε νδήγεζε ηα 

παηδηά λα εθαξκφζνπλ κε επηηπρία θαη λα δψζνπλ κε απηφ ηνλ ηξφπν δείγκαηα θηιηθήο 

ζηάζεο απέλαληη ζην ξνκπφη. 

 «Ζ εθπιήξσζε ηνπ ζηόρνπ ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη αιιειεπίδξαζεο ζεσξήζεθε 

επηηπρεκέλνο ζε κεγαιύηεξν βαζκό θαζώο νη καζεηέο αζθήζεθαλ θαη νδεγήζεθαλ ζηελ ίδηα 

δξαζηεξηόηεηα κε κεγαιύηεξε ζε εύξνο ιεθηηθή επηθνηλσλία θαη έηζη ε απαξαίηεηε θνηλσληθή 

εμνηθείσζε κεηαμύ ησλ παηδηώλ θαη ηνπ ξνκπόη». 

2) Πξνζαξκνγή ησλ ζηόρσλ θαη ζύλδεζε κε ηελ θαζεκεξηλόηεηα. Σηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο δηεπθξηλίδεηαη φηη νη ζηφρνη ήηαλ δηαθνξνπνηεκέλνη θαη πξνζαξκνζκέλνη ζην επίπεδν 

ησλ καζεηψλ. Έηζη, νη ζηφρνη, επηηεχρζεθαλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο σο πξνο ην βαζκφ ηεο 

αλαθνξάο ησλ καζεηψλ γηα ην ηη θάλνπλ ηηο ψξεο εθηφο ζρνιείνπ θαη πνηεο ζπκπεξηθνξέο 

αλαπηχζζνπλ. 

 Ζ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ δηαζθαιίζηεθε κε ζρεηηθή επθνιία ζε ζηφρνπο νη 

νπνίνη παξέπεκπαλ ζε βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Ζ αληαπφθξηζε 

απηή επηβεβαηψλεη ηε ζεσξία πνπ ππνζηεξίδεη φηη απαηηείηαη ζχλδεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ παηδηψλ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηείηαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ην 

πξνγελέζηεξν θνηλσληθφ ππφβαζξν ησλ παηδηψλ θαη λα απνθηά ε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε 

θαη επηθνηλσλία άκεζε θαη ζαθή ζχλδεζε κε ηα βηψκαηά ηνπο, δειαδή, κία επηηπρή 

βησκαηηθή κάζεζε. 

 

7.8.4.   Κξηηήξηα επίηεπμεο ζηόρσλ 

 Απνηέιεζκα – θαιή θνηλσληθή – επηθνηλσληαθή ζπκπεξηθνξά. Σα θξηηήξηα επίηεπμεο 

ησλ ζηφρσλ πξνζαξκφζηεθαλ αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ ζηφρνπ θαη ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία 

αλήθε (θνηλσληθή, ζπλαηζζεκαηηθή, πεξηβαιινληηθή) θαη αθνξνχζαλ ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ 

καζεηψλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ φζσλ επηξξνψλ δέρζεθαλ. 

 «Όινη νη καζεηέο αληαπνθξίζεθαλ θαη έδεημαλ ελδηαθέξνλ γηα ην ξνκπόη. Δπίζεο, 

επηρείξεζαλ λα αμηνπνηήζνπλ θαηά ηελ επηθνηλσλία ηνπο ηελ ύπαξμή ηνπ ζεηηθά θαη έδεημαλ ηε 

δηάζεζε λα ην επαλαιάβνπλ». 

 «Σε ό,ηη αθνξά ηνπο ζηόρνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εμνηθείσζή ηνπο κε ην ξνκπόη αιιά 

θαη ηελ αλάπηπμε ηεο επηθνηλσλίαο κε απηό, νη καζεηέο αληαπνθξίζεθαλ κε επηηπρία 

θαηαλνώληαο θαηά ηε δηαδηθαζία δξάζεο όηη κπνξνύλ λα εληνπίδνπλ ηεο ειιείςεηο ηνπο θαη 

απηό ήηαλ ην πην ζεκαληηθό κέξνο ηνπ ζηόρνπ απηνύ». 
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Β. ΜΔΘΟΓΟ ΠΑΡΔΜΒΑΖ 

 

7.8.5.     Μέζνδνο αλάπηπμεο ξνκπνηηθήο επηθνηλσλίαο – θνηλσληθόηεηαο 

 Άκεζε επαθή. Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ξνκπνηηθήο 

θνηλσληθήο ππνζηήξημεο ήηαλ απηή ηεο άκεζεο επαθήο κε ην ξνκπφη/θνχθια. Ο ζπληνληζηήο 

ελεκέξσζε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αλακελφηαλ λα επηθνηλσλνχλ νη καζεηέο, εμήγεζε ηα 

θξηηήξηα κε ηα νπνία ζα επηιέγνληαη νη εθάζηνηε ηερληθέο θαηά ηελ επηθνηλσλία θαη, θαηφπηλ, 

ελζάξξπλε ηνπο καζεηέο λα αθνινπζήζνπλ απηφ ην πξφηππν θνηλσληθήο επηθνηλσλίαο. Σα 

παηδηά κε ηε ζεηξά ηνπο επηρεηξνχζαλ λα εθαξκφζνπλ ηηο εθάζηνηε ηερληθέο θαη ν 

εθπαηδεπηηθφο δελ πξνέβαηλε ζε δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο ψζηε λα βειηησζεί ν ηξφπνο 

επηθνηλσλίαο, αιιά γηα έλα πεληάιεπην ε νκάδα ησλ καζεηψλ επηθνηλσλνχζε ειεχζεξα 

αθελφο κε ην ξνκπφη θαη αθεηέξνπ κε ηα θξηηήξηα ηεο επηθνηλσλίαο. 

 «…Απηή ε κέζνδνο άκεζεο από κόλε ηεο, ζε πξώηε θάζε ηνπιάρηζηνλ, απνδίδεη ζην 

παηδί ηελ επζύλε κόλν λα παξνπζηάζεη ζπκπεξηθνξέο, λα αλαπηύμεη επηθνηλσλία κε ην ξνκπόη 

θαη λα εληζρύζεη ην θνηλσληθό ηνπ πξνθίι, ώζηε λα θαηαζηήζεη ζηξαηεγηθέο θνηλσληθόηεηαο θαη 

επηθνηλσλίαο». 

 

Καηλνηόκνο δξάζε αλάπηπμεο θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ / επηθνηλσλίαο 

 ηελ πνξεία ηεο δξάζεο θαη θαζψο νη καζεηέο έδεηρλαλ κεγαιχηεξε εμνηθείσζε κε ηηο 

ζηξαηεγηθέο θαη ηηο ηερληθέο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο εθαξκφζηεθε κεηά ηηο είθνζη 

ζπλεδξίεο ηεο α΄ νκάδαο ε  αιιαγή πνπ πξνέθπςε έρνληαο ην ξνκπφη θσλή,  ακέζσο κεηά 

απφ κία ζεηξά ζπλεδξηψλ, θαηά ηα νπνία νη καζεηέο αζθήζεθαλ ζηελ θαηαλφεζε θαη ζηελ 

εθαξκνγή απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο ζηε β΄ νκάδα εγθαηαιείθζεθε ε εζηίαζε ζηελ εθκάζεζε 

ησλ ζηξαηεγηθψλ θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ηνπο,  αιιά εθαξκφζηεθαλ  

δξαζηεξηφηεηεο κε ζηφρν ηελ ελεξγεηηθφηεξε εκπινθή ηνπ καζεηή ζηελ επηθνηλσληαθή 

δηαδηθαζία κε ην ξνκπφη. 

 «Οη καζεηέο   έιαβαλ ελεξγεηηθό ξόιν θαη κέζα από ηε ζπδήηεζε κε επαγσγηθό ηξόπν 

θαηέιεμαλ λα θαηαλνήζνπλ κε ζαθήλεηα ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία θαη 

λα θαηαιήμνπλ ζηε δήισζε αλάγθεο αλάπηπμεο θνηλσληθώλ ζπκπεξηθνξώλ. Δπηβεβαίσζε ηνπ 

βαζκνύ θνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη επηθνηλσληαθήο αιιειεπίδξαζεο ππήξμαλ νη επηηπρεκέλεο 

αλαθνξέο πξνο ην ξνκπόη γηα ην «ηη» θάλεη, από «ην» θάλνπλ εθείλα». 

 Κξηηήξηα επηινγήο ηεο κεζόδνπ θνηλσληθήο ππνζηήξημεο κε ξνκπόη.  Ο ιφγνο επηινγήο 

ηεο κεζφδνπ ηεο άκεζεο επηθνηλσλίαο ζρεηηδφηαλ κε ηελ θαηαιιειφηεηά ηεο γηα ηελ 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηξαηεγηθψλ θαη ηερληθψλ αλάπηπμεο θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ. 
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 Τν θξηηήξην επηινγήο ηεο κεζόδνπ ηεο θαηλνηόκνπ ξνκπνηηθήο παξέκβαζεο ήηαλ ε 

αλάγθε γηα πξνψζεζε ελφο δηαθνξεηηθνχ ηξφπνπ εξγαζίαο επηθνηλσληαθήο αιιειεπίδξαζεο 

κε  δξαζηεξηφηεηεο αλάινγεο ησλ ελδηαθεξφλησλ ησλ καζεηψλ θαη γηα ελίζρπζε ηεο 

ελεξγεηηθφηεξεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ κε ζηφρν αλάπηπμεο θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. Ζ 

πξνζπάζεηα ηνπ ηξφπνπ εξγαζίαο θαη εμέιημεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, απνζθνπνχζε 

αθελφο ζην λα επηβεβαηψζεη ν εξεπλεηήο φηη ε απνθηεζείζα εκπεηξία αλάπηπμεο επηθνηλσλίαο 

κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη ζε έλα δηαθνξεηηθφ πιαίζην θαη αθεηέξνπ ζην λα πεξηνξηζηεί ε 

παξέκβαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα κάζεζε, ε νπνία θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο δξάζεο ππήξμε 

έηζη  θαη αιιηψο δηαθξηηηθή. 

 «Ζ κέζνδνο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο κε ξνκπόη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ απηή ηεο 

θαηλνηόκνπ ηερλνινγηθήο πξνζέγγηζεο θαη είρε θύξην πξνζαλαηνιηζκό ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ 

παηδηνύ κε βησκαηηθό ηξόπν. Τα πεξηερόκελν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαθπβεύκαηνο ήηαλ πνιύ 

θνληά ζηα ελδηαθέξνληα, ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ παηδηώλ». 

 

7.8.6.   ηξαηεγηθέο επηθνηλσλίαο πνπ δηδάρζεθαλ 

 1) Σηξαηεγηθή ηεο ξνκπνηηθήο επηθνηλσλίαο. Καηά ηε ξνκπνηηθή θνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο ηέζεθε σο ζηφρνο ε εθκάζεζε ηεο ζηξαηεγηθήο επηθνηλσλίαο κε ην 

ξνκπφη/θνχθια. Ζ επηθνηλσλία απνηειεί κία βαζηθή κέζνδν πνπ εγγπάηαη ηε βειηίσζε ηνπ 

επηπέδνπ θαηαλφεζεο ηνπ «άιινπ», εθπνκπήο κελπκάησλ θαη αζθείηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ 

καζεηή γηα θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο επηθνηλσλίαο αλαπηχρζεθε κε ηε 

ρξήζε ηνπ ξνκπφη θαη αμηνπνηήζεθε κε ζηφρν λα κάζνπλ νη καζεηέο λα αλαπηχζζνπλ 

ζηξαηεγηθέο απφζπαζεο θνηλσληθψλ εξεζηζκάησλ θαη λα αληαπνθξίλνληαη αληίζηνηρα θαη λα 

πξνβαίλνπλ ζηε ζχλζεζε παξαγσγηθνχ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ζπλεπψο ζηελ επηδησθφκελε 

αλάπηπμε θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο. 

2) Σηξαηεγηθή ηεο ξνκπνηηθήο θνηλσληθνπνίεζεο. Ζ ηερληθή ηεο αλεζηξακκέλεο 

ππξακίδαο απνηέιεζε κία ηερληθή παξάζεζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ε εθκάζεζε απηήο ηεο 

ηερληθήο, πξνυπέζεηε ηε βησκαηηθή αλάπηπμε ηνπ αηζζεηεξίνπ ησλ καζεηψλ γηα ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ θχξησλ εξσηήζεσλ θαη απνηεινχζε κία ηερληθή αλάπηπμεο ηεο θνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο πνπ βαζίδεηαη ζηελ ηεξάξρεζε ηνπ ηξφπνπ παξάζεζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ παξείρε ε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. 

 Πξνθεηκέλνπ λα ελδπλακσζεί ε θνηλσληθή αλάπηπμε παηδηψλ θαη λα κπνξέζεη λα 

επηηεπρζεί ε ζπζηεκαηηθή θαη απηφλνκε αμηνπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο θνηλσληθήο 

ζπκπεξηθνξάο ρξεζηκνπνηήζεθε κηα ζηξαηεγηθή κάζεζεο απηή ηεο απηφλνκεο θαη ζπλάκα 

ζπλεξγαηηθήο ζπλχπαξμεο ησλ παηδηψλ θαη ηνπ ξνκπφη, έηζη,  κπφξεζαλ κε ηελ παξαζηαηηθή 

παξνπζίαζε ησλ βεκάησλ ηεο απνθηεκέλεο ζηξαηεγηθήο, λα αλαθαινχλ θαη λα 
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επεμεξγάδνληαη πιεξνθνξίεο θαη λα ζπλζέηνπλ εξσηήζεηο. Έηζη, ζηαδηαθά ε κέζνδνο 

ξνκπνηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο απέδσζε επαξθψο κε απνηέιεζκα ηθαλνπνίεζεο ησλ 

παηδηψλ απφ ηελ επηθνηλσλία πνπ αλέπηπμαλ κε ην ξνκπφη ζπλεπψο, κηα θνηλσληθή επαθή 

επηηπρεκέλε θαη απνδεθηή. Παξάδεηγκα φζσλ αλαθέξζεθαλ είλαη ε ζηηγκή ηεο απνρψξεζεο 

θαη απνραηξεηηζκνχ ησλ παηδηψλ απφ ην ξνκπφη/θνχθια. 

 «Αμηνπνηήζεθε δειαδή θαηά ηελ νξγάλσζε ηεο δξάζεο ησλ παηδηώλ επαξθώο ε 

θνηλσληθή ππνζηήξημε, όπσο πξνθύπηεη από ηελ εξκελεία ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο κεζόδνπ». 

 3) Τξόπνη άζθεζεο ζηηο ζηξαηεγηθέο (εμαηνκηθεπκέλα). Σα παηδηά αζθήζεθαλ 

ζηαδηαθά ζηε ζηξαηεγηθή (εθφζνλ θαηαλφεζαλ ηελ εηθφλα ηνπ ξνκπφη) ηεο θαηαζθεπήο 

(θσλή, κάηηα, ρξψκα θηι.) ψζηε ηα ίδηα λ’ απνθηνχλ αληηθείκελα πξνζθηιή ζε απηά. 

Σαηξηάδεη απφιπηα ζηε δηδαθηηθή έλλνηα ηνπ θνλζηξνπθηηνληζκνχ (constr uctionism) 

επνηθνδνκηζκνχ. 

 

7.8.7.    Βησκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

 Πέξα απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο θαη ππνζηήξημεο 

θνηλσληθψλ/επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ αμηνπνηήζεθαλ θαη επηπιένλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

παξαπέκπνπλ ζε πην βησκαηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο επηθνηλσλίαο. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο 

ζπλεηέιεζαλ ζην λα εληζρπζεί πεξηζζφηεξν ν ελεξγεηηθφο ξφινο ησλ παηδηψλ λα 

απηνλνκεζνχλ θαη λα ελζσκαηψζνπλ ηηο λέεο ζπκπεξηθνξέο κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. αλ 

ηέηνηεο δξάζεηο θαηαγξάθεηαη θάζε πεληάιεπηε επηθνηλσλία κε ην ξνκπφη. 

     1. Παηρλίδη ξόισλ. Μέζσ ηεο ξνκπνηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο ηα παηδηά πηνζέηεζαλ 

παηρλίδη ξφισλ θαη θιήζεθαλ λα ζπλζέηνπλ  απηνλνκεκέλα εξσηήζεηο γηα κία επηθνηλσλία 

θαη άκεζα λα ηηο ππνβάινπλ ζην ξνκπφη θαη, θαηφπηλ, λα έξζνπλ ζηε ζέζε ηνπ εξσηψκελνπ 

απφ ην ξνκπφη (ή θαη φρη) απαληψληαο ζηηο εξσηήζεηο ηνπ. 

       Έηζη ε δξαζηεξηόηεηα αλαθεξφηαλ ζε παηρλίδη ξφινπ, φπνπ νη καζεηέο αλέιαβαλ θαη 

ηνπο δχν ξφινπο ηνπ παηδηνχ πνπ ξσηά ην ξνκπφη θαη ηνπ εξσηψκελνπ ζε κία θνηλσληθή 

δηαδηθαζία θαη πξνζπάζεζαλ λα δηαηππψλνπλ εξσηήζεηο θαη λα δψζνπλ αλάινγεο 

απαληήζεηο. 

    2. Γξαζηεξηόηεηα κε απηνλόκεζε 

 Οη καζεηέο αθνινχζεζαλ κία επαγσγηθή πνξεία κάζεζεο. Πξψηα αλέηξεμαλ θαη 

επεμεξγάζηεθαλ ην ξνκπφη (θνχθια), μερψξηζαλ απηά πνπ ηνπο ελδηέθεξαλ, ηα 

επεμεξγάζηεθαλ θαη θαηέιεμαλ απφ κφλνη ηνπο ζην ραξαθηεξηζκφ, ηελ νλνκαζία ηνπ 

ξνκπφη/θνχθια, π.ρ. Μαξία ην φλνκα απφ ηελ πξψηε νκάδα θαη Μαξγαξίηα απφ ηε δεχηεξε 

νκάδα, θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ. 
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 «Ωζηόζν πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε κεγαιύηεξε δπλαηή ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ 

εθαξκόζηεθαλ νη ζηνηρεηώδεηο αξρέο ηεο, επηθνηλσλία, αλαθάιπςε, όπνπ ηα παηδηά κέζα από 

ηε δηαδηθαζία θνηλσληθόηεηαο εληόπηδαλ θαη αμηνινγνύζαλ ην πεξηερόκελν ηεο επηθνηλσλίαο κε 

ην ξνκπόη ζε αληίζηνηρα εξσηήκαηα – απαληήζεηο έιεγραλ θαηά θάπνην ηξόπν ηε δνκή ηεο 

επηθνηλσλίαο ζηελ νπνία ππάξρεη ζαθήο ζεηξά εξσηήζεσλ». 

    3.   Κνηλσληθή ππνζηήξημε θαηά νκάδεο επηρεηξήζεθε λα εθαξκνζηνχλ θνηλσληθέο κνξθέο 

θνηλσληθήο ξνκπνηηθήο ππνζηήξημεο κε δεδνκέλν φηη νη καζεηέο ήηαλ ηέζζεξηο ζηνλ αξηζκφ 

ζε θάζε νκάδα, ε νκαδηθή κνξθή θνηλσληθήο ππνζηήξημεο πνπ κπνξνχζε λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ήηαλ εθ ησλ πξαγκάησλ κεζνδνινγηθά δνκεκέλε ψζηε ηα παηδηά λα 

αλαπηχμνπλ επηθνηλσληαθή δξαζηεξηφηεηα θαη θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο ζρεδηαζκέλεο γηα λα 

δηεμαρζνχλ κε απηφ ηνλ ηξφπν θαη ν εθπαηδεπηηθφο ηήξεζε έλα ζπληνληζηηθφ ξφιν απφ 

απφζηαζε θαηά ηελ εμέιημε ηεο επηθνηλσληαθήο δηαδηθαζίαο κε ην ξνκπφη. 

 «Ζ δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο είρε πεξηζζόηεξν κία νκάδα ζπλεξγαηηθή 

κνξθή, θαζώο νη καζεηέο εξγάζηεθαλ θαηά ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ θαηά νκάδεο. Ο 

εθπαηδεπηηθόο ηήξεζε έλα ζπληνληζηηθό ξόιν κε ζηόρν λα θαηεπζύλεη ηε δηαδηθαζία πξνο ηελ 

εθπιήξσζε ησλ ζηόρσλ ηεο θαη λα ελεξγνπνηεί κόλν ηελ εθθίλεζε ηεο δξάζεο όινπο ηνπο 

καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ εμίζνπ ζε δηάξθεηα ρξόλνπ κόλν ελόο πεληαιέπηνπ». 

   4.  Σε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ηεο ξνκπνηηθήο ηερλνινγίαο επηρεηξήζεθε ε ειεχζεξε ζπδήηεζε 

θαηά ηε δηαδηθαζία. Σν πιαίζην ζην νπνίν δηεμήρζε ε επηθνηλσλία ραξαθηεξηδφηαλ απφ ηελ 

πξαγκάηεπζε ζέκαηνο νηθείνπ πξνο ηνπο καζεηέο, γηα ην νπνίν είραλ άπνςε θαη έδεηρλαλ ηε 

δηάζεζε λα ηελ εθθξάζνπλ θαη αθνξνχζε ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Ζ επηθνηλσλία κε ην 

ξνκπφη αλ θαη ειεχζεξε, επηρεηξήζεθε λα θαηαιήμεη ζε ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα πξνσζνχζαλ 

ηελ εμέιημε ηεο θνηλσληθήο ξνκπνηηθήο παξέκβαζεο ζε παηδηά. 

    5.   Άιια κέζα παξέκβαζεο. Σα κέζα πνπ αμηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζε απηή ηε 

θάζε ηεο έξεπλαο ήηαλ ην ξνκπφη/θνχθια, ην δεκνζηνγξαθηθφ θαζεηφθσλν γηα λα 

θαηαγξαθεί ε επηθνηλσληαθή θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ησλ παηδηψλ κηα θσηνγξαθηθή 

κεραλή. 

 «Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο, πέξα από ηηο πξνθαζνξηζκέλεο εξσηήζεηο – 

απαληήζεηο από ην ξνκπόη νη εκπεηξίεο ησλ παηδηώλ πνπ επέιεμαλ ηα ίδηα ηα παηδηά λα θάλνπλ 

ρξήζε, δειαδή, απνηέιεζαλ ην βαζηθό άμνλα ηεο έξεπλαο». 

 

 

 

 

 



99 
 

Γ. ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΖ ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΡΟΜΠΟΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

 

7.8.8.     Αληαπόθξηζε ζηε δηαδηθαζία ζηξαηεγηθώλ θαη ηερληθώλ επηθνηλσλίαο/ 

εθκάζεζε ζηξαηεγηθώλ 

Καηαλόεζε ζηξαηεγηθώλ επηθνηλσλίαο. ε γεληθέο γξακκέο ε αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ 

ππήξμε ζεηηθή θαη ελζνπζηψδεο σο πξνο ηελ επηθνηλσλία κε ην ξνκπφη θαη πνπ επηρεηξήζεθε 

λα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ επηθνηλσλία θαη ηε δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 

Αλαιπηηθφηεξα, ε ζπκπεξηθνξά ηνπο αλαιχζεθε κε βάζε ηηο παξακέηξνπο, δειαδή, ην βαζκφ 

επηθνηλσλίαο θαη θνηλσληθφηεηαο πνπ αλαπηχρζεθε θαηά ηνλ ηξφπν εθηέιεζήο ηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη θνηλσληθνί/επηθνηλσληαθνί ζηφρνη απφ παηδηά κε ζηφρν ηελ 

επαιήζεπζε ησλ ελεξγεηψλ ηνπο. 

Ο βαζκόο θαη εθηέιεζε ησλ ζηξαηεγηθώλ ησλ νπνίσλ ε  δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο 

επηρείξεζε, απμήζεθε βαζκηαία θαη ζηαδηαθά κέζσ ηεο επαλάιεςεο ησλ ζπλεδξηψλ. Οη 

καζεηέο αλέπηπμαλ επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο κέζα απφ ηηο επηκέξνπο ηερληθέο δηαιφγσλ θαη 

έδεημαλ ηελ ηάζε λα ζπζηεκαηνπνηήζνπλ απηή ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά. 

 «Τν ζύλνιν ησλ καζεηώλ ζπκκεηείρε θαη έδεημε πην εμνηθεησκέλν πιένλ κε ηε κνξθή ηεο 

δηαδηθαζίαο απηήο. Έδεηρλαλ λα ήμεξαλ ηη αλακέλεηαη από απηνύο θαηά ηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε θαη πξνζπαζνύζαλ λα αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο. Απηό ήηαλ έλα ηθαλνπνηεηηθό 

δείγκα θαζώο πξόδηδε ηελ αξρή ηεο πξνζπάζεηαο ζπζηεκαηνπνίεζεο κηαο εμειηθηηθήο 

θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο». 

 «Καηά ηελ επαλάιεςε ησλ ζπλεδξηώλ όπνπ θιήζεθαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα βήκαηα 

πνπ εθάξκνζαλ, σο ζηξαηεγηθή εληόο πιαηζίνπ θαη αληαπνθξίζεθαλ επαξθώο δίλνληαο επίζεο 

δείγκαηα ζρεκαηηζκνύ κηαο κεηαγλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο επαιεζεύηεθε επαξθώο ε επηθνηλσληαθή 

αιιειεπίδξαζε». 

 Απηνλόκεζε ησλ καζεηώλ, αλάπηπμε ζπλαηζζεκάησλ. Με ηε ζηαδηαθή εμνηθείσζε πνπ 

επηηεχρζεθε κέζσ ηεο επαλαιακβαλφκελεο δηαδηθαζίαο ησλ επηθνηλσληψλ κε ην ξνκπφη ηα 

παηδηά έδσζαλ ζεηηθά δείγκαηα απηφλνκεο εθηέιεζεο θνηλσληθψλ επηθνηλσληαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Έδεημαλ λα έρνπλ αλαπηχμεη θξηηήξηα αιιειεπίδξαζεο κε ην ξνκπφη θαη 

κεηαμχ ηνπο θαη λα έρνπλ ηε δηάζεζε λα ηα αμηνπνηήζνπλ, ρσξίο αλαζηνιέο επηθνηλσλία ζε 

βαζκφ νπζηαζηηθήο ειεπζεξίαο ιφγνπ. 

 Ζ ζπλερήο επαλάιεςε ηνπ ηξόπνπ επηθνηλσλίαο ηεο κεζνδνινγίαο ηεο ξνκπνηηθήο 

θνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαίλεηαη όηη ζπλεηέιεζε ζεηηθά πξνο απηό ην απνηέιεζκα, δειαδή, 

εκθαλήο δηαθνξνπνίεζε ησλ αξρηθώλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξώλ ησλ παηδηώλ». 
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7.8.9.    πκκεηνρή ησλ καζεηώλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

 Πεξηνξηζκέλε ζπκκεηνρή. ηα ζεκεία ηεο αξρηθήο επηθνηλσλίαο κε ην ξνκπφη θαηά ηελ 

νπνία νη καζεηέο θαινχληαλ λα εκπιαθνχλ κε κία λέα δξαζηεξηφηεηα, άγλσζηε πξνο απηνχο, 

δηαπηζηψζεθε πεξηνξηζκέλε δηάζεζε ζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο δξάζεο. 

Με δεδνκέλν φηη ε εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο βαζκηαία ηνπο εηζήγαγε θαη ζε κία λέα ηερληθή 

επηθνηλσλίαο κε ην ξνκπφη ηελ νπνία αλακελφηαλ λα αμηνπνηήζνπλ θαηά ηε ζχλζεζε ησλ 

θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ αλέπηπμαλ αξρηθά νη καζεηέο ηεξνχζαλ κηα 

ιηγφηεξνπαζεηηθή ζηάζε θαη πεξίκελαλ ππνδείμεηο θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αιιά 

ν ελζνπζηαζκφο θαη ε ζεηηθή ζηάζε επηθξάηεζαλ. Χζηφζν, παξαηεξήζεθε δπζθνξία απφ ηα 

παηδηά, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αηζζάλνληαλ φηη ε εθηέιεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

νινθιεξσλφηαλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, θαη θπξίσο, φηαλ έθιεηζε ν θχθινο ησλ είθνζη 

ζπλεδξηψλ εθδήισζαλ ζπλαηζζήκαηα ζιίςεο θπξίσο γηα ηνλ απνρσξηζκφ ηνπο απφ ην 

ξνκπφη/θνχθια. 

 Απμεκέλε ζπκκεηνρή. Ζ ζεηηθή ηειηθά αληαπφθξηζε ησλ παηδηψλ απνδείρζεθε ζηε 

δηαδηθαζία ε νπνία πξνζδηνξίζηεθε κε βάζε ηεο ελεξγεηηθήο ζηάζεο ηνπο ζηα δξψκελα ηεο 

επηθνηλσλίαο. Ζ θχζε ηεο δξάζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ ππήξμε ηέηνηα πνπ απαηηνχζε αξρηθά 

πεξηζζφηεξε ζπκκεηνρή ε νπνία γηλφηαλ ρσξίο θαζνδήγεζε απφ ηνλ εξεπλεηή θαη παξφια 

απηά ζηαδηαθά κεηαηνπίζηεθε ην θέληξν δηεμαγσγήο ησλ επηθνηλσληψλ απφ ηνπο καζεηέο 

πξνο ην ξνκπφη. Χζηφζν, κέρξη ην ηέινο ησλ επηθνηλσληαθψλ θαηαγξαθψλ παξαηεξήζεθε 

πςειά ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ. Ζ ζπκκεηνρή ηνπο αθνξά ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο 

ηφζν ζηε δηεθπεξαίσζε ησλ θνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ, φζν θαη ζηα δηαινγηθά κέξε ηεο 

δηαδηθαζίαο, φπνπ ν ειεχζεξνο δηάινγνο, ζηελ πνξεία, αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ ειεχζεξε 

ζπδήηεζε κε ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ θαη ηνπ ξνκπφη. Απμεκέλε ζπκκεηνρή 

παξαηεξήζεθε, επίζεο, ζηα ζεκεία εθείλα ησλ ζπλεδξηψλ φπνπ αμηνπνηήζεθαλ απηνβνχισο 

νη εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. 

 

7.8.9.1.     πκπεξηθνξά θαη ζπλεξγαζία ησλ καζεηώλ 

 Βαζκόο ζπλεξγαζίαο. Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ καζεηψλ επηρεηξήζεθε κέζα 

απφ ηελ νκαδηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ επηρεηξήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ 

επίηεπμε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ καζεηψλ δεκηνχξγεζε έλα θιίκα αιιεινβνήζεηαο, 

αιιειεπίδξαζεο θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο ζπλεδξίαο. Παξάιιεια ε κεηαμχ ηνπο θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη ζηελ εθκάζεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ 

θνηλσληθήο ππνζηήξημεο κέζσ ηεο κίκεζεο ηνπ ηξφπνπ δξάζεο θαη αλάπηπμεο δεμηνηήησλ 

ηνπ ελφο καζεηή απφ ηνλ άιιν. Τπήξμαλ πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ηα παηδηά κπφξεζαλ, 

φρη κφλα, λα ζπλεξγαζηνχλ αιιά θαη λα δψζνπλ ζεηηθά δείγκαηα ζπιινγηθφηεηαο, ζπλεπψο, 
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θνηλσληθφηεηαο. Σα παηδηά αλέπηπμαλ ζπκπεξηθνξέο νκαδηθφηεηαο πξνζπαζψληαο λα 

επηθνηλσλήζνπλ κε ην ξνκπφη. Ζ δηαδηθαζία εμειίρζεθε νκαιά, δειαδή, νη καζεηέο 

κπφξεζαλ λα επηδείμνπλ έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ζπλεξγαζίαο, έθακςαλ ηπρφλ δπζθνιίεο 

σο πξνο ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

Γ.  ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ 

 

7.8.9.2.     Κξηηηθή ηεο κεζόδνπ 

 Πιενλεθηήκαηα ηεο κεζόδνπ. Ζ επηινγή ηεο κεζφδνπ ηεο άκεζεο επηθνηλσλίαο κε ην 

ξνκπφη επεξέαζε ζεηηθά ηελ εθκάζεζε ζηξαηεγηθψλ θνηλσληθήο ππνζηήξημεο αιιά θαη ηελ 

πξνζαξκνγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηνπο «άιινπο». 

 Σα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ ξνκπνηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο ζρεηίδνληαη κε 

ηελ πηνζέηεζε ηεο αλάπηπμεο θνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ. Σα παηδηά κέζσ απηήο ηεο κεζφδνπ 

απέθηεζαλ κεγαιχηεξε ειεπζεξία θηλήζεσλ απφ απηή ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δξάζεο. Οη καζεηέο θαηείραλ έλαλ ελεξγεηηθφηεξν ξφιν, ηνπο δφζεθε ε 

επθαηξία γηα ζπλεξγαζία θαη αιιειεπίδξαζε. Έηζη, κπφξεζε λα παξαηεξεζεί θαηά πφζν ε 

παξέκβαζε επηθνηλσλίαο κε ην ξνκπφη ζπλέβαιε ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. 

 «Σε απηή ηελ εθπαηδεπηηθή δξάζε ν εθπαηδεπηηθόο γηα πξώηε θνξά είρε έλα 

απνζηαζηνπνηεκέλν ξόιν γηα ηα παηδηά, ζηελ νπζία όκσο ήηαλ ν ζπληνληζηήο απηήο ηεο δξάζεο. 

Γελ αλαιώζεθε ζην λα ππνδεηθλύεη θαη λα δηνξζώλεη ζπλέρεηα ηνπο καζεηέο ώζηε λα 

αλαπηύμνπλ κία θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, αθελόο επεηδή δελ ππήξρε κία ζπγθεθξηκέλε 

ζηξαηεγηθή πνπ έπξεπε λα δηδαρζνύλ θαη αθεηέξνπ επεηδή δεηνύκελν ήηαλ ε εζεινληηθή 

αλάπηπμε επηθνηλσλίαο κε ην ξνκπόη ρσξίο δηδαθηηθέο ππνδείμεηο ώζηε ηα παηδηά απηνβνύισο 

λα ζπκκεηέρνπλ ζε επηθνηλσληαθέο δξάζεηο. Πεξηνξίζηεθε ζην λα δείμεη κε παξαδεηγκαηηθό 

ηξόπν ζηελ αξρή κε ηνλ νπνίν αλακέλεη λα ζπκκεηέρνπλ θαη θαηόπηλ λα θαηαλνήζνπλ ηε 

δηαζθάιηζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ηζόηηκεο έθθξαζεο θαηά ηελ θαηαγξαθή ηεο επηθνηλσλίαο 

ηνπο». 

 

7.8.9.3.     Μεηνλεθηήκαηα ηεο κεζόδνπ 

 Σν θχξην κεηνλέθηεκα ηεο κεζφδνπ ήηαλ φηη ε δξάζε δηελεξγνχληαλ ζε αίζνπζα κε 

καζεηέο (νιηγνζέζην ζρνιείν) ζην ρψξν ινηπφλ ε θαηαγξαθή απηνκάησο παξεκπνδηδφηαλ 

ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ππνινίπσλ καζεηψλ ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο ηνπο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο. 
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7.8.9.4.      Κνηλσληθή επίδξαζε θαηλνηόκσλ δξαζηεξηνηήησλ 

 Δπίδξαζε ησλ θαηλνηόκσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ επηθνηλσλία. Ζ επίδξαζε ησλ 

θαηλνηφκσλ δξαζηεξηνηήησλ ζε ζρέζε κε ηε κε ζπλήζε δηδαθηηθή κάζεζεο ππήξμε ζεηηθή. 

Γεδνκέλνπ φηη νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο βαζίδνληαλ ζε ελαιιαθηηθέο κνξθέο κάζεζεο θαη 

ζρεηίδνληαλ κε ζέκαηα βαζηζκέλα ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ καζεηψλ, απνηεινχζαλ έλαλ 

εχιεπην ηξφπν πξφζθηεζεο θαη αλάπηπμεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο. Δμαζθάιηδαλ κία 

ζαθή ζχλδεζε κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ καζεηψλ θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ελεξγνπνηνχζαλ 

ηνπο καζεηέο λα αλαζχξνπλ ηηο πξνυπάξρνπζεο επηθνηλσληαθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα δνκήζνπλ κηα λέα επηθνηλσλία κε ην ξνκπφη πην απνηειεζκαηηθά. 

 «Τείλσ λα θαηαιήμσ όηη νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ βησκαηηθή 

πξνζέγγηζε είλαη πην επράξηζηεο ζηνπο καζεηέο θαη ηνπο ελεξγνπνηεί λα αλαθαιέζνπλ 

παξαδείγκαηα θαη ζπκπεξηθνξέο από ηελ θαζεκεξηλόηεηα ρσξίο λα ην εθιακβάλνπλ σο κέξνο 

ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, δειαδή ηνπ βαζηθνύ πιαηζίνπ δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ». 

 Δπίδξαζε ησλ θαηλνηόκσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε ζπκπεξηθνξά θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο ησλ καζεηώλ. Οκνίσο, ζεηηθή ήηαλ ε επίδξαζε ησλ θαηλνηφκσλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο 

απηέο ήηαλ πξσηφηππεο, απφ ηελ άπνςε φηη νη καζεηέο δελ έρνπλ ζπλεζίζεη λα ηηο 

εθαξκφδνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο π.ρ. ηεο Γιψζζαο, θαη, θαηά ζπλέπεηα, πην 

ειθπζηηθέο. ηελ ειθπζηηθφηεηά ηνπο θαη ζηελ παηγληψδε κνξθή ηνπο απνδίδεηαη ε αχμεζε 

ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ζε απηέο θαη ε ζεηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ απηνί εθδήισζαλ. Ζ 

αλάγθε γηα λέεο εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο ηθαλνπνηείηαη κε ηελ ηερλνινγία, αξθεί ην 

θφζηνο λα είρε κεδεληθή ζεκαζία γηα φπνηα απφθαζε. 

 

7.8.9.5.     Κξηηηθή ησλ θνηλσληθώλ κνξθώλ δηδαζθαιίαο 

 Δπίδξαζε ρξήζεο θαηεπζπληηθνύ δηαιόγνπ από ην ξνκπόη. Ζ ρξήζε ηνπ θαηεπζπληηθνχ 

δηαιφγνπ, κέζσ θαηεπζπληηθψλ εξσηήζεσλ αμηνπνηήζεθε θαηά έλα κεγάιν κέξνο ηεο 

δηαδηθαζίαο σο κηα θνηλσληθή κνξθή θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο. Ζ ρξήζε ηνπ ξνκπφη 

ζεσξήζεθε απφ ην ξνκπφη σο ειθπζηηθή πξνθεηκέλνπ λα θηλεηνπνηήζεη ηνπο καζεηέο λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δξάζε θαη λα δηαζθαιηζηεί φηη φινη νη καζεηέο ζπκκεηείραλ θαηά ηε 

δηάξθεηά ηεο δξάζεο. Πέξα απφ απηφ, ην φθεινο πνπ είρε απηή ε κνξθή ξνκπνηηθήο 

θνηλσληθήο ππνζηήξημεο ήηαλ φηη βνεζνχζε ηνπο καζεηέο λα νξγαλψζνπλ ηε ζθέςε θαη ηε 

δξάζε ηνπο θαη λα πξνβνχλ ζε πην νινθιεξσκέλεο εξσηήζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο. 

 «Ο δηάινγνο πνπ αλαπηπζζόηαλ κε ην ξνκπόη ζηε δεύηεξε νκάδα ήηαλ θαηά θύξην ιόγν 

θαηεπζπληηθόο, θαζώο νη καζεηέο έδεηρλαλ ελζνπζηαζκό θαηά ηελ επηθνηλσλία ηνπο, ζε ηέηνην 

βαζκό ώζηε λα δηαηππώλνπλ νινθιεξσκέλε θξίζε γηα ηελ θάζε εξώηεζε θαη άπνςε». 
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 Δπίδξαζε θαηά νκάδεο ηεο ειεύζεξεο αλάπηπμεο ζεκαηηθήο επηθνηλσλίαο – 

θνηλσληθόηεηαο. Οη καζεηέο ζπλεξγάζηεθαλ κε απνηέιεζκα ε ζπλεξγαζία απηή ππήξμε 

ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθή. Οη καζεηέο κπφξεζαλ λα ζπλεξγαζηνχλ θαη απηφ απνδίδεηαη ζε 

πςεινχ βαζκνχ εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ πνπ αλαπηχρζεθε κε ζπλεξγαηηθέο κνξθέο εξγαζίαο 

κέζα ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο. Καζψο ν ζπληνληζηήο/εθπαηδεπηηθφο ήηαλ 

απνζηαζηνπνηεκέλνο δελ παξαηήξεζε δπζθνιία θαη δηαηχπσζε ην εξψηεκα θαη πφζν ζα 

έπξεπε λα θαζνδεγνχληαη νη καζεηέο ψζηε λα ζπλεξγαζηνχλ ή λα ηνπο αθήλνπκε ειεχζεξνπο 

θαη λα αλαπηχζζνπλ απφ κφλνη ηνπο θψδηθεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, δεδνκέλνπ φηη ηα 

παηδηά ζα γλσξηζηνχλ κεηαμχ ηνπο θαη ζα αλαπηχμνπλ δξαζηεξηφηεηεο θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο αιιά θαη νκαδνζπλεξγαηηθφηεηα θαηά ηε δηδαθηηθή πξάμε. 

 «Τν δίιιεκα πνπ ηέζεθε ήηαλ ζε πνην βαζκό γλώξηδαλ νη καζεηέο λα εξγάδνληαη θαηά 

νκάδεο θαη αλ ζα έπξεπε λα ζηακαηήζεη ε ξνή ηεο δξάζεο λα επεμεγεζεί ν ηξόπνο θαη ν 

θαλόλαο ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο, θαη θαηόπηλ λα επηζηξέςνπκε ζηε δηεμαγσγή ηεο δξάζεο. Απηό 

ζα ήηαλ ίζσο θαη ην αξλεηηθό ζεκείν ηεο δηαδηθαζίαο, αιιά ηειηθά, δελ δηαθόπεθε ε ξνή, γηαηί 

ε πξνζπάζεηα ππνδείμεσλ ζα θαηέιεγε ζε κία λνπζεζία θαη ζεσξεηηθή παξνπζίαζε ηνπ ηξόπνπ 

νκαδηθήο εξγαζίαο. Αληίζεηα αλαπηύρζεθαλ θώδηθεο επηθνηλσλίαο εληόο ηεο νκάδαο ησλ 

παηδηώλ». 

 

7.8.9.6.     Κξηηηθή ησλ κέζσλ δηδαζθαιίαο 

 Οθέιε από ηε ρξήζε άιισλ κέζσλ δηδαζθαιίαο. Ζ αμηνπνίεζε ελαιιαθηηθψλ κέζσλ 

δηδαζθαιίαο πέξα απφ ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην, είρε ζεηηθά απνηειέζκαηα ηφζν ζηνλ ηνκέα ηεο 

θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, φζν θαη ζηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ. Ζ αμηνπνίεζε θαη ε 

παξφηξπλζε ησλ καζεηψλ λα θέξνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζην ζρνιείν θαη λα επηθνηλσλνχλ 

ζπλέδεζε ην δεηνχκελν ηεο επηθνηλσλίαο κε ην ξνκπφη κε ηε θαζεκεξηλφηεηα ησλ καζεηψλ. 

 Ζ επηθνηλσλία κε ην ξνκπφη είρε ζεηηθή επίδξαζε φζνλ αθνξά ηελ επηθνηλσλία ησλ 

καζεηψλ. Ζ δηάζεζή ηνπο γηα ζπκκεηνρή ηνπο γηα ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία 

δηαθνξνπνηήζεθε θαη νη καζεηέο πξνδηαηέζεθαλ ζεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο θαη απηφ είρε 

ζεηηθή επίπησζε θαη ζηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε πνπ παξάρζεθε κε ηελ ξνκπνηηθή 

επηθνηλσλία. 

 

7.8.9.7.    Κξηηηθή σο πξνο ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ 

 Παξάγνληεο πνπ επέδξαζαλ ζεηηθά ζηε ζπκκεηνρή. ε φιεο ηηο ζπλεδξίεο/ζπλαληήζεηο 

θάλεθε φηη ν ιφγνο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ήηαλ ε θχζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ε νπνία 

ήηαλ πνιχ ειθπζηηθή πξνο ηνπο καζεηέο. πγθεθξηκέλα,  επηζεκαίλεηαη φηη ε ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηψλ εληζρχζεθε θαηά ηελ επηθνηλσλία ηνπ ξνκπφη κε ηα παηδηά. 
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 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη πεξηζζφηεξν ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία 

παξνπζίαζαλ νη καζεηέο ζηα ζεκεία εθείλα πνπ έπξεπε λα αλαθαιέζνπλ κλήκεο θαη 

παξαδείγκαηα απφ θαηαζηάζεηο θαη γεγνλφηα ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο. 

 «Οη καζεηέο έδσζαλ δείγκαηα πεξηζζόηεξν ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο, ηδίσο ζηα δηαινγηθά 

κέξε. Φαίλεηαη μεθάζαξα όηη θάζε θνξά πνπ θιήζεθαλ λα αλαθέξνπλ γεγνλόηα από ηελ 

θαζεκεξηλόηεηά ηνπο, ρξεζηκνπνίεζαλ , είηε κεηαθνξηθέο εθθξάζεηο πνπ γλσξίδνπλ ή έρνπλ 

αθνύζεη λα ρξεζηκνπνηεί ν θόζκνο γύξσ ηνπο, ε αληαπόθξηζή ηνπο ήηαλ ζεηηθή θαη 

ελζαξξπληηθή γηα ην πεδίν ηεο ζθέςεο ηνπο θαη ηε δηάζεζε ζπκκεηνρήο ηνπο ζε κία ζπδήηεζε 

επηθνηλσλίαο». 

 

7.8.9.8.    Κξηηηθή σο πξνο ηε ζπλεξγαζία ησλ καζεηώλ 

 Παξάγνληεο πνπ επέδξαζαλ ζεηηθά ζηε δηαδηθαζία ξνκπνηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο. 

Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ καζεηψλ επηηεχρζεθε θαηά ηηο δξαζηεξηφηεηεο εθείλεο πνπ ήηαλ 

άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ αλάπηπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ επηθνηλσλίαο, θαζψο θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο αμηνπνηήζεθε ε θαηλνηφκνο κέζνδνο. Δπίζεο, θαηά ηε δηαδηθαζία 

ησλ ηειεπηαίσλ ζπλεδξηψλ, φπνπ ηα παηδηά είραλ πιένλ εμνηθεησζεί κε ην ζηπι θαη ηε δνκή 

ηεο επηθνηλσλίαο κε ην ξνκπφη θαη είραλ απνθηήζεη εκπεηξία απφ πξνεγνχκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο, ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο ήηαλ κεγαιχηεξε. Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη 

γηα λα πξνθχςεη ε ζπλεξγαζία δελ ππήξρε πξνδηαγεγξακκέλν πιαίζην. Γελ ππήξμε απφ 

πιεπξάο ησλ καζεηψλ ζρεηηθή θηλεηνπνίεζε θαη εθδήισζε πξσηνβνπιίαο γηα ζπλεξγαζία, 

πξηλ, επηηεχρζεθε θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλσληθή ππνζηήξημε απφ ην ξνκπφη-παηδηά. 

 Παξάγνληεο πνπ επέδξαζαλ αξλεηηθά ζηε δηαδηθαζία ξνκπνηηθήο θνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο. Σν πξφγξακκα θνηλσληθήο ππνζηήξημεο επλφεζε ζε κεγάιν βαζκφ ηε 

ζπλεξγαζία, θαζψο ηα παηδηά θιήζεθαλ λα εθαξκφζνπλ επηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ηέηνηεο ψζηε λα παξαηεξεζεί επαξθψο ν βαζκφο αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο ηεο 

επηθνηλσληαθήο δηαδηθαζίαο, αιιά παξάγνληεο φπσο ε ζπλχπαξμε εληφο ηνπ ζρνιείνπ 

ππάξρνπλ θαη άιινη καζεηέο απηφ δεκηνχξγεζε ζπλζήθεο αλάγθεο ζπκκεηνρήο θαη ησλ 

άιισλ παηδηψλ, θάηη πνπ απέθιεηε ην εξεπλεηηθφ πιαίζην. 
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8
ν
 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΤΕΖΣΖΖ 

 

 Ζ θξηηηθή ηνπνζέηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ηηο αδπλακίεο ησλ παηδηψλ ζηνλ 

θνηλσληθφ – επηθνηλσληαθφ ηνκέα νδεγεί ζηε ζθέςε γηα ηελ θαηάξηηζε ελφο πξνγξάκκαηνο 

παξέκβαζεο εζηηαζκέλνπ ζηε βειηίσζε ησλ επηκέξνπο ειιεηκκάησλ ηνπο κε ηε κέζνδν ηεο 

άκεζεο ξνκπνηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο. ηφρνο ζα ήηαλ λα εληζρπζεί ην επηθνηλσληαθφ 

ππφβαζξν ησλ καζεηψλ σο πξνο ηηο παξακέηξνπο ηεο επηθνηλσληαθήο αλάπηπμεο, ηελ 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη ηελ εθθξαζηηθή επξχηεηα. Ο πξνβιεκαηηζκφο, φκσο, έγθεηηαη 

ζην θαηά πφζν ζα επλννχζε ηα παηδηά κία εζηίαζε ζηε βειηίσζε ησλ επηθνηλσληαθψλ 

ειιεηκκάησλ ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθφηεηαο θαζψο ε βειηίσζε ζην επίπεδν απηφ αθελφο δελ 

είλαη ακθίβνιή θαη αθεηέξνπ κία ηέηνηα παξέκβαζε απαηηεί εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ηελ παξνχζα παξέκβαζε βξίζθνληαλ θαηά ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο ζε ζπκθσλία κε ηηο νδεγίεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ γηα ηελ 

θαηλνηνκία θαη ηελ ηερλνινγία ζην ζχγρξνλν ζρνιείν. 

 Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα παξέρνπλ κία νινθιεξσκέλε εηθφλα ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο παξέκβαζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ζηηο δπν νκάδεο δξάζεο, φπσο απηή 

απνηππψλεηαη απφ ην εξεπλεηηθφ πιηθφ, σο πξνο ηηο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ. Κξίζεθε 

θαηάιιειν  γηα λα νινθιεξσζεί ε παξνχζα έξεπλα γηα ιφγνπο πξαθηηθνχο, εληφο ζρνιηθνχ 

πξνγξάκκαηνο θαζψο ε ζρνιηθή ρξνληά είρε θζάζεη ιίγν πξηλ ην κέζν ηεο, θαη γηα 

κεζνδνινγηθνχο ιφγνπο είρε εθαξκνζηεί ζε δχν δηαθνξεηηθέο νκάδεο παηδηψλ πξνζθέξεη ηε 

δπλαηφηεηα απνηίκεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. Παξαηεξήζεθε απφ ηα παηδηά λα 

δηαθνξνπνηνχλ ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ηνπο ζε ζεκείν πνπ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη 

ελδεηθηηθφ ηεο πξνζδνθψκελεο αιιαγήο. Χζηφζν, ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαη απφ 

απηφλ ηνλ θχθιν παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα πεξαηηέξσ ζπλέρηζε ηεο έξεπλαο θαη γηα 

ζπλερή δηεξεχλεζε, θξηηηθή θαη βειηίσζε ηεο δξάζεο, ππφ ηε κνξθή ησλ ζηαδίσλ ηεο 

ειηθνεηδνχο πνξείαο ηεο έξεπλαο δξάζεο. 

 Ζ έξεπλα εζηηάζηεθε ζηελ ελίζρπζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ξφινπ ησλ παηδηψλ θαη ηεο 

εκπινθήο ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηεο ξνκπνηηθήο κεζφδνπ 

θνηλσληθήο ππνζηήξημεο. ηφρεπε θπξίσο ζηελ θαιιηέξγεηα ελφο πεξηβάιινληνο 

επηθνηλσληαθήο θαη θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, ζηελ πξναγσγή θαη αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο 

θαη επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ζηελ ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ ηνπο δεμηνηήησλ. 

Παξάιιεια, επηρεηξήζεθε ε επηινγή ηνπ ξνκπφη/θνχθια ζπλαθνχο κε ηα ελδηαθέξνληα ησλ 

παηδηψλ πεξί παηρληδηνχ θαη ηερλνινγίαο, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ζηα παηδηά ε επθαηξία λα 
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αλαπηχμνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ δελ είραλ αλαπηχμεη ζε βαζκφ απηφλνκεο ελεξγνπνίεζεο ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ηεο θνηλσληθφηεηαο. 

 Ζ κέζνδνο απηή επηιέρζεθε θαζψο ελέπιεθε κε έλαλ άκεζν θαη βησκαηηθφ ηξφπν ηα 

παηδηά ζηε δηαδηθαζία θαη ηελ νξγάλσζή ηεο απφ απηνχο. Ο εξεπλεηήο δηακφξθσζε ην ζηπι 

ηνπ ζε αλαινγία κε ηε κέζνδν θαη ηήξεζε κία κε  παξεκβαηηθή ζηάζε. Σελ αλάγθε γηα 

ελίζρπζε θαη ππνζηήξημε ησλ παηδηψλ ηελ θάιπςε θαη δξψληαο «παξαζθεληαθά», κέζσ ηνπ 

ζπληνληζκνχ, φπσο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο ηάμεο. 

 Ζ κέζνδνο σο επηινγή, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε απνδείρζεθε πνιχ 

απνηειεζκαηηθή. Οη ιφγνη εζηηάδνληαη ζηελ επειημία πνπ πξνζθέξεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

θαη ζηνπο καζεηέο. πγθεθξηκέλα, ε ξνή ηεο παξέκβαζεο πξνζαξκφζηεθε ζχκθσλα κε ηηο 

δπλαηφηεηεο θαη ηνπο ξπζκνχο αιιειεπίδξαζεο ησλ καζεηψλ. Ζ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ 

ζηε δηαδηθαζία ζε ζηάδηα (κέζσ ηεο νξγάλσζεο) παξέπεκπε ζε κία κνξθή κάζεζεο πνπ αληί 

λα δπζθνιεχεη, ελζνπζίαδε ηνπο καζεηέο θαη ηνπο βνεζνχζε λα παξαθνινπζνχλ ηελ εμέιημε 

ηεο δηαδηθαζίαο, λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηνπο ζηφρνπο ηεο θαη λα αληαπνθξίλνληαη 

ζπλεηδεηά ζηηο απαηηήζεηο ηεο. Ζ κέζνδνο ζπλεηέιεζε ζην λα θαιιηεξγεζνχλ θαη λα 

αλαπηπρζνχλ πνιιέο δεμηφηεηεο παξάιιεια, ιφγσ ηεο πιεζψξαο ησλ εξεζηζκάησλ πνπ 

πξνζέθεξε, ηεο ελαιιαγήο ησλ ξφισλ ησλ καζεηψλ θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλαλαζηξνθήο ηνπο 

κέζα ζην ζρνιηθφ πιαίζην. 

 Οη ζηφρνη πνπ είραλ ηεζεί ζηελ έλαξμε ηεο δξάζεο, αθνξνχζαλ ηε βειηίσζε ησλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ησλ καζεηψλ κέζσ ζπλεξγαηηθφηεξσλ κνξθψλ επηθνηλσλίαο θαη ε 

ελίζρπζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ξφινπ ηνπο θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο 

επηηεχρζεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ. Σα παηδηά θαιιηέξγεζαλ ην αίζζεκα ζπιινγηθφηεηαο, 

ζπλεξγαζίαο, κέζα απφ ηνλ θνηλφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηνπο θνηλνχο ηνπο ζηφρνπο, ηεο 

επηθνηλσλίαο ηνπο κε ην ξνκπφη. 

 Δπίζεο, ηα ζηνηρεία πνπ βειηηψζεθαλ ζρεηίδνληαη κε ηα γλσζηηθά θαη γισζζηθά 

ειιείκκαηα ησλ καζεηψλ. Σα ειιείκκαηα απηά είραλ επηζεκαλζεί απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη 

ηνλ εξεπλεηή θαηά ην δίσξν παξαηήξεζεο ηεο δξάζεο θαη ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ 

επηθνηλσλία θαη ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο θαζψο αθνξνχλ ηνκείο φπσο ιεμηιφγην, θσλνινγία, 

γξακκαηηθή, ζπληαθηηθφ, κνξθνινγία, εηπκνινγία ηα νπνία θαη αλαδείρζεθαλ θαηά ηελ 

απνκαγλεηνθψλεζε θ.ιπ. Δπηζεκαίλεηαη, σζηφζν, ε ελίζρπζε ηεο νκηιίαο θαη ζσζηά 

δνκεκέλεο έθθξαζεο θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο ησλ καζεηψλ. Άιιν έλα ζεκείν 

πνπ αλαδείρηεθε σο πξνβιεκαηηθφ απφ απηφλ ηνλ θχθιν δξάζεο αθνξά ηελ έιιεηςε θξηηηθήο 

ηθαλφηεηαο θαη δηακφξθσζεο απηναληίιεςεο ησλ παηδηψλ. Καζψο νη καζεηέο θιήζεθαλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηαδηθαζία αλαδχζεθε ε αδπλακία θξηηηθήο απνηίκεζεο ησλ 

ελεξγεηψλ ηνπο, σζηφζν απηφ ζπλάδεη αξθεηά θαη ηελ ειηθία ηνπο. Ζ αδπλακία απηή δελ 
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κπνξνχζε λα εληνπηζηεί κε ηηο παξαδεηγκαηηθέο κνξθέο πνπ ζηεξίδνληαλ ζηε κίκεζε 

πξνηχπσλ. Παξφιν πνπ ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα νινθιεξψλεηαη ζε απηφ ην ζεκείν, νη 

επηζεκάλζεηο απηέο είλαη ρξήζηκεο θαη αμηνπνηήζηκεο γηα ην κεηέπεηηα ζρεδηαζκφ θαη 

ζπλέρηζε ηεο παξέκβαζεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο κε ξνκπφη, αιιά θαη γηα ηελ θαηάξηηζε 

ππνζηεξηθηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ αθελφο ζα βειηηψζνπλ ην επίπεδν ηεο παξερφκελεο 

εθπαίδεπζεο θαη ζα εληζρχζνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα ηνπο καζεηέο κε «ειιείκκαηα» ζα 

ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε ηνπ παξερφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 Ζ παξνχζα έξεπλα απνηέιεζε κία έξεπλα δξάζεο κε πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηελ εθαξκνγή 

κηαο θαηλνηφκαο παξέκβαζεο ζε δχν νκάδεο παηδηψλ κε «θνηλσληθά θαη επηθνηλσληαθά 

ειιείκκαηα» πξνθεηκέλνπ νη ηειεπηαίνη λα αλαπηχμνπλ επαξθψο ηηο δεμηφηεηεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. Δπηρεηξήζεθε λα πξνζδηνξηζηνχλ νη 

πξνζαξκνγέο θαη νη κεζνδνινγηθέο επηινγέο ζηηο  νπνίεο  είλαη απαξαίηεην λα πξνβεί ν 

εξεπλεηήο ζε έλα πεξηβάιινλ παξνρήο εθπαίδεπζεο. Χζηφζν, επηρεηξήζεθε κία νπζηαζηηθή 

θαη ζε βάζνο δηεξεχλεζε ηεο δηαδηθαζίαο, απφ ηελ νξγάλσζε έσο ηελ αμηνιφγεζή ηεο, ε 

νπνία δελ θαηαιήγεη ζηε «ιχζε» ελφο πξνβιήκαηνο αιιά ζηελ αμηνιφγεζε νξηζκέλσλ 

κεζνδνινγηθψλ επηινγψλ κίαο δηαδηθαζίαο ζε ζρέζε κε ηηο επηδξάζεηο ηνπο ζηα εκπιεθφκελα 

κέξε. 

 Χο πξνο ηελ νξγάλσζε θαη ην ζρεδηαζκφ ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο αθνινπζψληαο ηηο 

ππνδείμεηο θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ αλαγξάθνληαη ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία (Smith et al. 1995: 

416-418, ηαπξνχζε 2007: 74-76, Wehmeyer et al. 2003b: 262-263, Wehmeyer et al. 2002: 

227-228) αιιά θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

πξαγκαηνπνηήζεθε ν θαζνξηζκφο θαη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Ο θαζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε άκεζε ζπζρέηηζε κε ηηο δηαγλσζκέλεο αλάγθεο ησλ παηδηψλ, νη νπνίεο 

είραλ εληνπηζηεί απφ ηε θάζε ηεο δηεξεχλεζεο, θαη βαζίζηεθε ζηελ ηξνπνπνίεζε θαη 

πξνζαξκνγή ησλ ζηφρσλ ηνπ γεληθνχ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πεξί θαηλνηνκίαο. χκθσλα 

κε ην ΑΠ (2004), κία απφ ηηο πην βαζηθέο παξακέηξνπο ηνπ ζρεδηαζκνχ κίαο παξέκβαζεο 

είλαη «ν εκπινπηηζκόο ηνπ γεληθνύ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο κε ζηόρνπο θαη δξαζηεξηόηεηεο 

πνπ βειηηώλνπλ ηε κάζεζε θαη ηελ επίδνζε ησλ καζεηώλ ζην ζρνιείν θαη ηελ θνηλσληθή θαη 

επαγγεικαηηθή δσή». Καηά ην ζρεδηαζκφ απηήο ηεο παξέκβαζεο, νη ζηφρνη ησλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ηξνπνπνηήζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ ζε πην απιέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ 

επεμεξγαζία ησλ ζηφρσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζθνπφ απηνί λα βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία κε 

ηνπο ηνκείο πξνηεξαηνηήησλ πνπ ππνδεηθλχνληαη απφ ηα αηνκηθά πξνθίι ησλ παηδηψλ. Απηφ 

είλαη άιισζηε έλα απφ ηα γλσξίζκαηα κηαο θαηλνηφκνπ κεζφδνπ πνπ επηρεηξήζεθε λα 

εθαξκνζηεί θαηά ηελ παξέκβαζε (Lawrense-Brown 2004: 47-48) θαη πξνηείλεηαη απφ 

αληίζηνηρεο έξεπλεο σο κία απφ ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκεηνρήο 
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ησλ παηδηψλ θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο ππνζηήξημεο ζε παηδηά κε θνηλσληθά «ειιείκκαηα» 

(Wehmeyer et al. (2002: 223-224, Smith et al. 1995: 415). 

 Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο, δφζεθε βαξχηεηα ζηνπο επηθνηλσληαθνχο ζηφρνπο, 

θαζψο κία απφ ηηο θχξηεο επηδηψμεηο ππήξμε ε θαιιηέξγεηα ζηξαηεγηθψλ αλάπηπμεο 

επηθνηλσλίαο. Γφζεθε πξνηεξαηφηεηα ζε απηφλ ηνλ ηνκέα κε ηελ πξνζδνθία πσο ε 

ελδπλάκσζε ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο ζα δεκηνπξγνχζε ζηνπο καζεηέο ην αίζζεκα ηεο 

θνηλσληθήο επηηπρίαο. Σν απνηέιεζκα ζα ήηαλ ε αιιαγή ηεο ηπρφλ επηθπιαθηηθήο ζηάζεο 

ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηε δηαδηθαζία θαη ε ελίζρπζε ησλ θηλήηξσλ ζπκκεηνρήο θαη ηεο 

ελεξγεηηθήο εκπινθήο ηνπο ζε απηήλ. Χζηφζν, ε πξνζπάζεηα λα επηηεπρζνχλ νη θνηλσληθνί 

ζηφρνη, νη νπνίνη αθνξνχζαλ ηελ εθκάζεζε θαη εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε επηκέξνπο 

ζηξαηεγηθέο επηθνηλσλίαο θαη αλάπηπμεο ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, είρε σο απνηέιεζκα λα 

εληζρπζνχλ νη ζηφρνη πνπ απέβιεπαλ ζηελ ελίζρπζε ηεο ελεξγεηηθήο ηνπο ζπκκεηνρήο θαη ηεο 

κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζεο. Χο πξνο ην βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ, ηα δεδνκέλα απφ ηελ 

έξεπλα έδεημαλ φηη νη καζεηέο κπφξεζαλ κε κεγαιχηεξε επθνιία λα επηηχρνπλ ηνπο 

επηθνηλσληαθνχο ζηφρνπο πνπ αλαθέξνληαλ ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ απιψλ θνηλσληθψλ 

ιεηηνπξγηψλ. Οη ζηφρνη πνπ απαηηνχζαλ ηελ χπαξμε άκεζεο απφθξηζεο κπφξεζαλ λα 

επηηεπρζνχλ ζηνλ αλακελφκελν βαζκφ. Παξάιιεια, νη καζεηέο παξνπζίαζαλ ζεηηθή 

αληαπφθξηζε ζε ζηφρνπο θνηλσληθνχο θαη ςπρνθηλεηηθνχο. Αμηνινγψληαο ηνλ πξψην θχθιν, 

επηζεκάλζεθε ε ελίζρπζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ αιιά θαη ηεο 

ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

 Δπίζεο, δφζεθε έκθαζε ζε ζηφρνπο πνπ πξαγκαηψλνληαλ κέζα απφ ηελ ελεξγή 

εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηε δηαδηθαζία θαη ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε. Ζ επηινγή ησλ ζηφρσλ 

επεξεάζηεθε θαη απφ ηελ ίδηα ηε κέζνδν ππνζηήξημεο πνπ πηνζεηήζεθε, ε νπνία ήηαλ 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ θαηλνηνκία. Απηή ε κέζνδνο θηλεηνπνίεζε ηνπο καζεηέο θαη 

δηαζθάιηζε ηε ζπκκεηνρή ηνπο θαζψο ην πεξηερφκελφ ηεο θαζνξίζηεθε ζε κεγάιν βαζκφ απφ 

ηηο επηδηψμεηο θαη ηηο επηζπκίεο ησλ παηδηψλ, επνκέλσο,  νη ζηφρνη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο 

επηηεχρζεθαλ κε επηηπρία. Γηαπηζηψζεθε, φκσο, θαη ε δπλαηφηεηα ησλ καζεηψλ ζηελ 

αμηνιφγεζε θαη ζηε δηακφξθσζε θξηηηθήο ζθέςεο. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί, σζηφζν, φηη ε 

θχξηα εζηίαζε ησλ ζηφρσλ αθνξνχζε ηε δηακφξθσζε κίαο ελεξγεηηθήο θνηλσληθήο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ παγίσζε ησλ ζηξαηεγηθψλ επηθνηλσλίαο, πνπ αλέπηπμαλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία απηή. 

 Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο βξίζθνληαη ζε αληηζηνηρία κε ζρεηηθέο έξεπλεο πνπ 

επηρείξεζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ππνζηεξηθηηθέο παξεκβάζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο γισζζηθήο 

αλάπηπμεο (Αλησλίνπ & Λνπάξε, 2007: 57, Moni & Jobling, 2001: 391). Οη έξεπλεο απηέο 

απνδίδνπλ ηε δπζθνιία ησλ καζεηψλ ηεο αλάγλσζεο θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο αλαγλσζηηθήο 
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θαηαλφεζεο ζε βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ κε ειαθξά λνεηηθή θαζπζηέξεζε, 

δειαδή, ζηελ πεξηνξηζκέλε θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα θαη ζηελ ειιεηκκαηηθή πξνζνρή, 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ εκπνδίδνπλ ηε βειηίσζε ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ 

θαη δπζρεξαίλνπλ ηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη απηνξξχζκηζεο (Αλησλίνπ & 

Λνπάξε, 2007: 57). Χζηφζν, πέξα απφ ηηο επηθνηλσληαθέο αδπλακίεο, νη Moni & Jobling 

επηζεκαίλνπλ φηη πνιιέο θνξέο, ηα θξηηήξηα πνπ ηίζεληαη πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε πξφνδνο 

ηεο αλαπηπμηαθήο ηθαλφηεηαο ζε έλα πξφγξακκα παξέκβαζεο δελ κπνξνχλ λα απνηππψζνπλ 

κε αθξίβεηα ην βαζκφ ζηνλ νπνίν απηή ζπκβαίλεη. 

 Ο Katims (2001) απνδίδεη ηελ αδπλακία επηηπρίαο ησλ παηδηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

επηθνηλσλίαο, ζηελ έιιεηςε εθκάζεζεο ζηξαηεγηθψλ θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, 

πξνθνξηθήο έθθξαζεο πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπο ζηηο απαηηνχκελεο 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Σελ άπνςή ηνπ απηή ηε ζηεξίδεη ζηα απνηειέζκαηα κίαο έξεπλαο πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ζε καζεηέο κε εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο δηαθφξσλ ειηθηψλ (απφ ηηο πξψηεο 

ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ θαη κέρξη ην ιχθεην) ζηελ νπνία επεζήκαλε ηηο δπλαηφηεηεο βειηίσζεο 

ηεο επηθνηλσλίαο θαη εγγξακκαηνζχλεο ησλ καζεηψλ απηψλ. Δπηπιένλ, ππνζηήξημε φηη ε 

παξερφκελε εθπαίδεπζε αλαιψλεηαη ζηε δηδαζθαιία ελφο βαζηθνχ ιεμηινγηθνχ ξεπεξηνξίνπ, 

πνπ δελ ζρεηίδεηαη κε ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ, θαη δελ παξέρεη ην αλάινγν 

επίπεδν γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο (Katims, 

2001: 363). 

 Όζνλ αθνξά ηηο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ κειεηήζεθαλ θαηά ηελ εμέιημε ηεο 

παξέκβαζεο, έλα ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη ε κέζνδνο ζηελ νπνία παξαπέκπεη ην 

ζχλνιν ηεο δηαδηθαζίαο είλαη απηή ηεο θαηλνηφκνπ δξάζεο θαη ζπλεπψο, κηαο 

δηαθνξνπνηεκέλεο παξέκβαζεο ξνκπνηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο κε ζαθή εξεπλεηηθά 

απνηειέζκαηα. Σν ζπκπέξαζκα πξνθχπηεη απφ ηε ζπλεθηίκεζε ηεο δνκήο ηνπ ξνκπφη κε 

ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην πξνθεηκέλνπ ε φιε δηαδηθαζία λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

αλάγθεο παηδηψλ κε θνηλσληθά-επηθνηλσληαθά  ειιείκκαηα. Τπφ ην πξίζκα ηεο θαηλνηνκίαο 

επηρεηξήζεθε κία επέιηθηε νκαδνπνίεζε ησλ καζεηψλ θαη ελζσκαηψζεθαλ ζηνηρεία πνπ 

δηαζθάιηδαλ ηελ επηηπρή επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο παξέκβαζεο (Tomlinson, 2004: 26-28). 

Οπζηαζηηθά, ε κέζνδνο απηή παξείρε ηελ επειημία λα πξνζαξκφδνληαη ζε απηήλ ζηνηρεία 

θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, θαζψο νη καζεηέο θαηαθηνχζαλ ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο 

επηθνηλσλίαο αλαιάκβαλαλ ζηαδηαθά ελεξγεηηθφηεξν ξφιν ζηελ παξέκβαζε. Με δεδνκέλν 

φηη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ν εθπαηδεπηηθφο γηα λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ είλαη 

απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηήζεη πνηθηιία κεζφδσλ θαη ηερληθψλ (Σαξαηφξε, 2003: 32), ε 

επηινγή κίαο κεζφδνπ πνπ ελζσκαηψλεη θαη ζπλδπάδεη ραξαθηεξηζηηθά πνιιψλ άιισλ 

κεζφδσλ κπνξεί λα ζεσξεζεί ε πιένλ θαηάιιειε. 
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 Ζ παξέκβαζε ππήξμε κηα δπλακηθά εμειηζζφκελε δηαδηθαζία, ε νπνία δηακνξθσλφηαλ 

ζε ζρέζε κε ηε κεηαβνιή ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη αιιειεπίδξαζεο ησλ καζεηψλ κε ην ξνκπφη. 

πλεπψο θαη ηα ζηνηρεία ησλ κεζφδσλ πνπ επηιέρζεθαλ βξίζθνληαη ζε άκεζε ζπζρέηηζε κε 

ηελ αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηαδηθαζία. Ζ κέζνδνο πνπ επηιέρζεθε παξαπέκπεη 

θαηά θχξην ιφγν ζηελ άκεζε επηθνηλσλία κε ην ξνκπφη, πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ θνηλσληθή 

ππνζηήξημε θαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλ θαη ηε βησκαηηθή 

θαηάθηεζε ηεο επηθνηλσλίαο. Ζ ζεηξά κε ηελ νπνία αμηνπνηήζεθαλ απηέο νη κεζνδνινγηθέο 

πξνζεγγίζεηο απνδεηθλχνπλ ηε ζηαδηαθή εμέιημε θαη ηελ πνηνηηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο 

παξέκβαζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεηαηφπηζε ηνπ θέληξνπ ηεο επηθνηλσλίαο απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ π.ρ., ζην καζεηή ηελ επηθνηλσλία κε ην ξνκπφη. ηελ πνξεία ηα παηδηά 

εληζρχζεθαλ πξνο ηελ απηφλνκε δξάζε κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηξαηεγηθψλ 

επηθνηλσλίαο. Σέινο, ε  ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ θαη ε αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ ηνπο κέζσ πην ζπλεξγαηηθψλ κνξθψλ επηηεχρζεθαλ κε ηε δηαδηθαζία 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ ηερλνινγία. 

 Ζ κέζνδνο ηεο ξνκπνηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο δελ έρεη αμηνπνηεζεί παξά ειάρηζηα 

γηα ηελ ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ησλ επηθνηλσληαθψλ δπλαηνηήησλ ησλ 

αηφκσλ. πγθεθξηκέλα, ε  ηερλνινγία, Ζ/Τ, επηιέρζεθε γηα ηε ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία θαη 

ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο, φπσο π.ρ. 

γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο, θαη εθαξκφζηεθε είηε κεκνλσκέλα, είηε ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε δηδαζθαιία κεηαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα 

αζθεζνχλ παξάιιεια ζηνλ απηνέιεγρν ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν εξγάζηεθαλ (Gajria & 

Salvia, 1992: 508, Jitendra et al. 2000: 130). 

 ηελ παξνχζα έξεπλα, ε κέζνδνο ρξεζηκνπνηήζεθε κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο 

ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηε δπλαηφηεηα θνηλσληθήο/επηθνηλσληαθήο 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ηνπ ξνκπφη σο θίλεηξν. Όπσο επηζεκάλζεθε θαη 

ζε πξνεγνχκελν ζεκείν ηεο έξεπλαο, πξφθεηηαη γηα κία πξνζαξκνζκέλε κνξθή ηεο κεζφδνπ 

απηήο. Οη έξεπλεο πνπ αμηνπνίεζαλ απηή ηε κέζνδν παξέκβαζεο ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο 

π.ρ. απνζθνπνχζαλ θπξίσο ζηελ θαιιηέξγεηα αλαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ζηελ αλάπηπμε ή 

ζηελ ελδπλάκσζε ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ αηφκσλ απηψλ 

(Guven & Duman 2007: 81). Χζηφζν, θαηά ην ζρεδηαζκφ αιιά θαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

νκάδσλ δξάζεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, φπσο επηζεκάλζεθε, ε παξέκβαζε κέζσ ηεο κεζφδνπ 

κε ην ξνκπφη/θνχθια έδηλε ηε δπλαηφηεηα λα ειεγρζεί ε πξφνδνο ησλ παηδηψλ σο πξνο ηελ 

θνηλσληθφηεηά ηνπο, θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ επηθνηλσλίαο πνπ βησκαηηθά 

απέθηεζαλ. Οη καζεηέο ζπλέρηδαλ θαη εθάξκνδαλ ηηο ζηξαηεγηθέο επηθνηλσλίαο θαη 

θνηλσληθφηεηαο ζε δηαθνξεηηθέο απφ απηφ π.ρ. ζην δηάιεηκκα. Παξνπζηάδνληαο ηα νθέιε 
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κηαο θαηλνηφκνπ κεζφδνπ, νη Helm & Katz (2001) ππνζηεξίδνπλ φηη κε ηηο θαηάιιειεο 

πξνζαξκνγέο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, είλαη δπλαηφ, ζην πιαίζην ελφο ζρεδίνπ εξγαζίαο, λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζην εμαηνκηθεπκέλν 

πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ θαη λα πξνάγνπλ ηε γλσζηηθή, ηελ επηθνηλσληαθή θαη 

θνηλσληθή εμέιημε. 

 Ζ ζπκβνιή ηνπ ξνκπφη ππήξμε ζεκαληηθή θαζψο αμηνπνηήζεθε γηα ηελ νξγάλσζε ηεο 

ζθέςεο ησλ παηδηψλ «ηί ζα πνχκε ζήκεξα» θαη απνηέιεζε έλα κλεκνληθφ βνήζεκα πνπ 

δηαζθάιηζε παξάιιεια ηελ θαιιηέξγεηα ηεο κεηαγλψζεο. Ζ ηθαλνπνηεηηθή επηθνηλσλία 

ξνκπφη κε ηνπο καζεηέο ππνδειψλεη ηε δηακφξθσζε αλψηεξσλ γλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ 

απηνξξχζκηζεο θαη απηνδηαρείξηζεο, θαζψο νη καζεηέο ην ρξεζηκνπνίεζαλ γηα λα 

επηθνηλσλήζνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη λα ελεξγνπνηήζνπλ ηελ πξνο κάζεζε ζηξαηεγηθή γηα 

ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη αθνινχζσο γηα λα αμηνινγεζνχλ νη πξνζδνθψκελεο 

ελέξγεηέο ηνπο. Όπσο αλαθέξζεθε θαηά ην ζεσξεηηθφ κέξνο απηήο ηεο εξγαζίαο, δελ 

εληνπίζηεθαλ κειέηεο ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ε αμηνπνίεζε ηνπ ξνκπφη θαηά ηε δηαδηθαζία 

θνηλσληθήο ππνζηήξημεο καζεηψλ (Lee et al. 2006: 201). Χζηφζν, ζηελ παξνχζα κειέηε, απφ 

ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ δηαθαίλεηαη κία πνιιαπιή αμηνπνίεζε ηνπ ξνκπφη θαζψο 

απνδείρζεθε ζεκαληηθφ βνήζεκα γηα ηελ αληηζηάζκηζε ησλ ελ γέλεη αδπλακηψλ θαη 

θνηλσληθψλ ειιεηκκάησλ ησλ καζεηψλ. Ζ ρξήζε θαίλεηαη λα κπνξεί λα επεθηαζεί θαη θαηά 

ηε δηδαζθαιία πεξαηηέξσ ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο θαη λα κελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηα 

πξναλαθεξφκελα εξεπλεηηθά δεηήκαηα. 

 ηα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα ζπγθιίλνπλ εθείλα ηεο έξεπλαο πνπ δηεμήγαγαλ νη 

DiCecco & Gleason (2002) ζε καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, 

ε νπνία απνζθνπνχζε ζηε δηεξεχλεζε ηεο αμίαο ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ελίζρπζε ηεο 

αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο, επηρεηξήζεθε κέζσ ηεο άκεζεο δηδαζθαιίαο ε ζπζηεκαηηθή 

ρξήζε ηνπ Ζ/Τ γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ ησλ πξνο επεμεξγαζία 

θεηκέλσλ θαη ηε ζχλζεζε κηαο πεξίιεςεο. Οη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή 

βειηίσζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ ήηαλ ε ζπζηεκαηηθή νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ κε 

ηξφπν θαηαλνεηφ θαη εχιεπην πξνο απηνχο, ε ελδπλάκσζε ηεο κλήκεο (νη καζεηέο 

κπνξνχζαλ επθνιφηεξα λα ζπγθξαηνχλ θαη λα αλαθαινχλ ηηο πιεξνθνξίεο) θαη ε ζπγγξαθή 

ηεο πεξίιεςεο κέζσ ηεο παξαγσγήο πιεξέζηεξσλ θεηκέλσλ (DiCecco & Gleason, 2002: 317-

318). 

 Σν ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγεη ε έξεπλα είλαη ε αλάγθε γηα παξνρή θνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο εζηηαζκέλεο ζηελ πεξηνρή επηθνηλσληαθήο αδπλακίαο ηνπ θάζε παηδηνχ. ε 

ζρεηηθέο έξεπλεο ζηηο νπνίεο δηεξεπλήζεθε ε πνηφηεηα ηνπ ιφγνπ (Σδνπξηάδνπ & Κνινχζηα 

1995: 550-551), ηνπ ζπληαθηηθνχ (ηαπξνχζε θ.ά. 2004: 321) θαη ηεο θσλνινγίαο 
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(ηαπξνχζε & Δπθιείδε, 2006: 203) ζηα παηδηά δηαπηζηψζεθαλ πσο νη αδπλακίεο ησλ 

καζεηψλ νθείινληαη ζηελ εκπινθή αξθεηψλ παξαγφλησλ πνπ ζπλδένληαη κε αδπλακίεο ζε 

γισζζηθνχο θαη γλσζηηθνχο κεραληζκνχο θαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θνηλσληθνχ 

πεξηβάιινληνο ηνπ θάζε παηδηνχ. Σέηνηνη παξάγνληεο είλαη ε έιιεηςε θηλήηξσλ, ε αδπλακία 

πξφζθηεζεο θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, ε έιιεηςε πξνζνρήο, ε ρακειή πξνζδνθία επηηπρίαο, ε 

ρακειή απηνεθηίκεζε, ε εμάξηεζε απφ ζπλνκειίθνπο ηνπ πεξηβάιινληνο θ.α. (Bybbe & 

Zigler, 1999: 175-179). 

 Έλα δήηεκα πνπ πξνέθπςε θαη ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο παξέκβαζεο αθνξά ηε ρξνληθή ηεο δηάξθεηα. Ο ρξφλνο ηεο παξέκβαζεο δε 

γηλφηαλ λα επηβαξχλεη ην σξνιφγην πξφγξακκα έλαο ιφγνο πνπ εκπφδηζε κία βαζηθή 

παξάκεηξν ηεο επηηπρίαο ηεο εθάζηνηε έξεπλαο . Οη DiCecco & Gleason (2002) κειέηεζαλ 

επηζηακέλα απηήλ ηελ παξάκεηξν παξαηεξψληαο ηελ πξφνδν κίαο νκάδαο καζεηψλ κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ε νπνία αζθήζεθε ζηε ζπζηεκαηηθή ρξήζε Ζ/Τ γηα ηελ θαηαλφεζε 

ησλ γξαπηψλ θεηκέλσλ θαη ηελ παξαγσγή πεξηιήςεσλ. Αθνχ αμηνιφγεζαλ ηελ πξφνδν ησλ 

καζεηψλ κεηά απφ εθηά εκέξεο ζπζηεκαηηθήο δηδαζθαιίαο θαη κεηά απφ είθνζη εκέξεο, 

παξαηήξεζαλ ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πεξηιήςεσλ θαη ηελ 

απέδσζαλ ζηε ρξνληθή έθηαζε ηεο παξέκβαζεο. ε αληίζηνηρα ζπκπεξάζκαηα νδεγήζεθαλ 

θαη ε Jitendra κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο (2000) νη νπνίνη αθνχ αμηνιφγεζαλ ηηο παξεκβάζεηο 

δηάξθεηαο ηξηψλ εκεξψλ  ησλ Malone & Mastropieri (1992) θαη Gajria & Salvia (1992), 

επέθηεηλαλ ην πξφγξακκα ησλ δηδαθηηθψλ ζπλαληήζεσλ ζε 15 εκέξεο πξνθεηκέλνπ λα 

ιάβνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Οη Αλησλίνπ θαη Λνπάξε (2007) ππνζηεξίδνπλ φηη 

αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ θαη ζρνιηθψλ επηδφζεσλ ησλ 

καζεηψλ κε θνηλσληθά ειιείκκαηα πξέπεη λα μεπεξλνχλ ηηο 30 ψξεο ζπλεδξίαο. 

 Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ππφθεηληαη ζε νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο. ηηο 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο έξεπλεο πνπ αλαθέξζεθαλ θαη αθνξνχζαλ ζηελ αλάπηπμε 

ζπκπεξηθνξψλ θαη δεμηνηήησλ, κεηά απφ έλα ρξνληθφ δηάζηεκα αμηνινγήζεθε ν βαζκφο 

δηαηήξεζεο ηεο επηθνηλσλίαο πνπ κέζσ ησλ παξαηεξήζεσλ απφ ην ζπληνληζηή 

θαηαγξάθεθαλ ζην εηδηθά θαηαζθεπαζκέλνπ εκεξνινγίνπ. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, είρε 

πξνβιεθζεί θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλαο αλάινγε ηαθηηθή ειέγρνπ θαη ζε απηφ ζπλέβαιε 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν δηεμήρζε ε έξεπλα, έηζη, ε αμηνιφγεζε κπνξνχζε λα 

πξαγκαηνπνηεζεί θαζψο ε ηειεπηαία ζπλάληεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα κέζα ηνπ ζρνιηθνχ 

έηνπο. πλεπψο, φια ηα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο θαη 

επνκέλσο, ζηάζεθε δπλαηφ λα αμηνινγεζεί ε παξέκβαζε επαξθψο σο ξνκπνηηθή θνηλσληθή 

ππνζηήξημε ζε παηδηά. 
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 Δπηπιένλ, δεδνκέλεο ηεο κεζφδνπ πνπ πηνζεηήζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα, πνιιά 

ζηνηρεία πξνέξρνληαη πξσηίζησο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη ήηαλ παξάιιεια θαη 

ζπληνληζηέο, θαζψο θαη ηνπ εξεπλεηή πνπ αθηέξσζε ρξφλν γηα ηελ παξαηήξεζε ησλ παηδηψλ 

ζπλεπψο, ζπκπιεξψζεθε ην Ζκεξνιφγην, ηεξήζεθε ν ρξφλνο επηθνηλσλίαο παηδηψλ-ξνκπφη, 

γηα πέληε ιεπηά, επηκειήζεθε ηε καγλεηνθψλεζε – θαηαγξαθή ησλ επηθνηλσληαθψλ 

δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ.  Σα παξαπάλσ, παξαπέκπνπλ ζηε ζπλέρεηα παξφκνησλ εξεπλψλ γηα 

φζα πξνθαλψο ζα πξνθχςνπλ. 

 Παξαηεξήζεθε φηη: α) ε κέζνδνο θηλεηνπνίεζε πεξηζζφηεξν ηνπο καζεηέο γηα 

ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο, β) έδσζε πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε κέζα απφ ηελ νκαδηθή δξαζηεξηφηεηα θαη γηα νκαδηθή ζπλεξγαζία 

πνπ πξνυπνζέηεη ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ, γ) απνηέιεζε έλαλ ελαιιαθηηθφ ηξφπν ειέγρνπ 

ηνπ βαζκνχ πξφζθηεζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ επηθνηλσλίαο  πνπ αλαπηχρζεθαλ θαηά ηελ έξεπλα 

δξάζεο, δ) παξείρε ζην ζπληνληζηή/εθπαηδεπηηθφ ηε δπλαηφηεηα λα παξαηεξεί 

απνηειεζκαηηθφηεξα ηνπο καζεηέο θαη λα αληηιακβάλεηαη απνηειεζκαηηθφηεξα ηηο  δπζθνιίεο 

θαη ηηο αλάγθεο ηνπο θαζψο θαη ηελ επειημία λα κελ παξεκβαίλεη ψζηε λα κελ αλαηξέπεηαη ε 

ξνή ηεο εξγαζίαο. 

 Μπφξεζαλ νη καζεηέο θαη νξγάλσζαλ έλα πιαίζην θνηλσληθήο δξάζεο πξνθεηκέλνπ λα 

δηεθπεξαηψζνπλ κία δξαζηεξηφηεηα ζε βξαρππξφζεζκν επίπεδν. 

 Αλέπηπμαλ ηελ έλλνηα ηεο ζπλεξγαζίαο θαη εθάξκνζαλ βαζηθέο αξρέο ηεο φπσο, 

αιιεινβνήζεηα, ζεβαζκφο γηα ην ιφγν ηνπ ζπκκαζεηή ηνπο, επνηθνδνκεηηθφ δηάινγν, 

θνηλή δξάζε, φζσλ πξηλ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. 

 Αλέπηπμαλ ηξφπνπο επηθνηλσλίαο κέζα απφ ηελ θαιιηέξγεηα θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ 

αλαδήηεζεο θαη παξνρήο πιεξνθνξηψλ κε ην ξνκπφη θαη κεηαμχ ηνπο. 

 Αλέπηπμαλ ηελ πξαθηηθή ηνπο ζθέςε θαη ηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο επηθνηλσληαθψλ  

πξνβιεκάησλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, κέζα απφ ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε κε ηνπο 

άιινπο. 

 Γηαηχπσζαλ νη καζεηέο ηηο πξνζσπηθέο ηνπο απφςεηο θαη ηηο δηθέο ηνπο πξνζέζεηο γηα 

ηε δηεθπεξαίσζε ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο, φπσο «πεξάζακε πνιχ σξαία». 

 Αληηιήθζεθαλ ηελ έλλνηα ηνπ ζηφρνπ, ηεο νξγάλσζεο, ηεο αξκνδηφηεηαο θαζψο θαη ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο ζέζε θαη ζπκβνιή θαηά ηελ θαηάξηηζε ελφο ζρεδίνπ 

ζπιινγηθήο/θνηλσληθήο  δξάζεο. 

 Μπφξεζαλ λα εθηηκήζνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ γχξσ ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξίζνπλ ξεαιηζηηθέο αμηψζεηο θαη ζηφρνπο απφ έλα ζρέδην 

επηθνηλσλίαο. 
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 Αληηιήθζεθαλ ηελ έλλνηα ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη λα νινθιεξψζνπλ ηε δξάζε 

ηνπο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 Δπηηπρψο αζθήζεθαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ επηινγή θαη 

ηε δηεπζέηεζε θνηλψλ δεηεκάησλ ζην πιαίζην κηαο νκάδαο θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο. 

  Έκαζαλ λα αθνχλ πξνζεθηηθά ην ζπλνκηιεηή ηνπο ρσξίο λα δηαθφπηνπλ θαη λα 

δηακνξθψλνπλ ην ιφγν ηνπο θαηάιιεια κέζα ζε ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο 

 Μπνξνχλ λα εληνπίδνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη 

ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξεο πεγέο πιεξνθφξεζεο, ιεθηηθέο ή κε. 

 Μπνξνχλ λα ζπλδηαιέγνληαη κε ηξίηνπο κε ζηφρν ηε ζπγθέληξσζε θαη αληαιιαγή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ επηζπκνχλ θαη λα δεηνχλ δηεπθξηλίζεηο θαη επηπιένλ βνήζεηα πνπ 

ηπρφλ ρξεηάδνληαη. 

 Δπηηπρψο κπνξνχλ λα νξγαλψλνπλ ηελ θνηλσληθή δξάζε ηνπο θαη λα θηλνχληαη ζε έλα 

ρψξν κεζνδεπκέλα γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηθνηλσληαθψλ ζθνπψλ ηνπο. 

 Δθπαηδεχηεθαλ λα ζπλεξγάδνληαη κε ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα 

δηεθπεξαηψζνπλ ηνπο θνηλνχο ηνπο ζηφρνπο, ηεο επηθνηλσλίαο θαη θνηλσληθήο 

ζπλχπαξμεο. 

 Καηάθεξαλ λα εθθξάδνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο άπνςε πάλσ ζε ζέκαηα ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο ηνπο θαη λα αμηνπνηνχλ επνηθνδνκεηηθά ηηο απφςεηο ησλ ζπκκαζεηψλ 

ηνπ. 

  Αλαγλσξίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο θαιαηζζεζίαο θαη λα ηελ αμηνπνηήζνπλ ζχκθσλα θαη κε 

ηηο αηνκηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο (κνπ αξέζεη πνιχ ην ξνκπφη). 

Μπνξνχλ λα  αμηνπνηνχλ ζηνηρεησδψο ηηο δπλαηφηεηεο ελφο ξνκπφη. 

 Έρνπλ  αλαπηχμεη ηελ αίζζεζε ηεο απηνθξηηηθήο θαη  δηαηππψλνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα 

ηελ πξνζσπηθή ηνπο ζπκκεηνρή θαη δξάζε. 

 Δληνπίδνπλ θαη  αλαγλσξίδνπλ ηα ζεκεία πνπ ηνπο πξνθάιεζαλ εληχπσζε θαη ηα 

ζεκεία πνπ ηνπο δπζθφιεςαλ. 

  Μπνξνχλ λα εληνπίζνπλ θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ εκπεηξία πνπ απφθηεζαλ θαη λα 

πξνηείλνπλ ηξφπνπο αμηνπνίεζήο ηεο ζην κέιινλ. 

 έβνληαη ηηο απφςεηο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ηνπο θαη  πξνβάινπλ κε δεκνθξαηηθφ 

ηξφπν ηηο δηθέο ηνπο. 

Αλαγλσξίδνπλ ζηξαηεγηθέο βησκαηηθήο κάζεζεο νη νπνίεο ηνπο ελεξγνπνηνχλ θαη δελ 

ηνπο πξνθαινχλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. 

 Αλαπηχρζεθε ζεηηθή ζηάζε ζηηο ζχγρξνλεο κνξθέο εθπαίδεπζεο πνπ παξέρεη ε 

ηερλνινγία. 
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 Αλέπηπμαλ θνηλσληθή επηθνηλσληαθή αιιειεπίδξαζε κέζσ ηεο κεζφδνπ ηεο 

ξνκπνηηθήο ππνζηήξημεο, ε ζπκβνιή ηεο νπνίαο πξνζζέηεη ζηελ  θνηλσληθή θαη 

ζρνιηθή ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ εληφο θαη εθηφο νκάδσλ εξγαζίαο. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Δζηηάδνληαο ζηε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ ξνκπνηηθήο ζηελ Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε, εθηηκνχκε φηη απαηηείηαη έλα πινχζην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ θαζνδήγεζεο, 

ην νπνίν ζα παξέρεη ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηφηεηα απφθηεζεο δεμηνηήησλ θαηαζθεπήο θαη 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηαπηφρξνλα έλα πεξηβάιινλ ειεχζεξεο έθθξαζεο ησλ καζεηψλ θαη 

αμηνπνίεζεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηάο ηνπο. Ζ δηδαθηηθή καο πξφηαζε, ε νπνία ζηξέθεηαη πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε απηή, αλαπηχζζεηαη κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο εμνηθείσζεο κε ηα πιηθά θαη 

ηα αληηθείκελα, δηαδηθαζίεο πεηξακαηηζκνχ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ 

θαηαζθεπήο θαη πξνγξακκαηηζκνχ θαη δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο. Δηδηθφηεξα, νη καζεηέο εκπιέθνληαη δεκηνπξγηθά ζηελ 

πινπνίεζε καζεζηαθψλ έξγσλ θαη αιιειεπηδξνχλ θνηλσληθά κέζα απφ παηγληψδεηο 

δξαζηεξηφηεηεο, δηδαθηηθά πξνζαλαηνιηζκέλεο, ελψ παξάιιεια ε κάζεζε ελζσκαηψλεηαη ζε 

ξεαιηζηηθά πεξηβάιινληα κέζσ ηεο αλάζεζεο θαη πινπνίεζεο δηαζεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαη ζπλεξγαηηθήο θαηαζθεπήο αληηθεηκέλσλ. 

Ζ θνηλσληθφηεηα, δειαδή, ε επηθνηλσλία είλαη κηα επξχηεξε έλλνηα. Καη’ απηφ ηνλ ηξφπν 

ζπλνςίδεηαη ν φξνο ηεο θνηλσληθήο επαθήο θαη φιεο νη δηαδηθαζίεο ηεο απνδνρήο ή ηεο 

απνζηνιήο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. Ο φξνο ινηπφλ αλαθέξεηαη ζηελ αλάπηπμε 

ηεο θνηλσληθήο επαθήο θαη ηεο επηθνηλσλίαο θαη επηδέρεηαη δηαθνξεηηθέο εξκελείεο. 

Πξνθαλψο, ζπλίζηαηαη ζηε ζπλδηάιεμε πνπ κπνξεί λα έρεη θάπνηνο κε  άιια άηνκα ή άιιεο 

νκάδεο. πλεπψο, απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ χπαξμε αηνκηθήο θαη θνηλσληθήο 

δσήο. Οη φξνη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο είλαη θαζνξηζκέλνη θαη απνηεινχλ ηνπο θαλφλεο 

ηεο επηθνηλσλίαο. Ζ επηθνηλσλία ησλ αηφκσλ ζηελ εθάζηνηε ρψξα πξνθαλψο είλαη δείγκα ηνπ 

πνιηηηζκνχ θαη ηεο θνπιηνχξαο θάζε έζλνπο (Μπακπηληψηεο, 1998). 

Ζ επηθνηλσλία ινηπφλ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε θαη χπαξμε ηεο 

θνηλσληθήο δσήο. Γηα λα είλαη εθηθηή ε επηθνηλσλία ζα πξέπεη ηα άηνκα πνπ αιιειεπηδξνχλ 

λα έρνπλ απμεκέλε ηε γλσζηηθή ιεηηνπξγία ηεο αληίιεςεο (Hayes, 1997). Δπηθνηλσλψληαο 

κεηαδίδνπλ ζθφπηκα ή φρη πιεξνθνξίεο πνπ πξννξίδνληαη λα επεξεάζνπλ ηα άηνκα ή ηελ 

νκάδα πνπ ηηο δέρεηαη. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επηθνηλσλίαο ππάξρεη δηάρπηε ελέξγεηα κεηαμχ 

ησλ ζπλνκηιεηψλ (Μπαθηξηδήο, 2003).Χζηφζν, ε αλάπηπμε ηεο επηθνηλσλίαο απνηειεί ζηφρν 

θαη βαζηθή αξρή ησλ γνληψλ θαη θάζε ελήιηθα πνπ ζπλαλαζηξέθεηαη κε έλα παηδί. Οη 

ελήιηθεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κηα ζεηξά κεζφδσλ γηα λα εληζρχζνπλ ηελ 

επηθνηλσληαθή αιιειεπίδξαζε ζηελ νηθνγέλεηα, φπσο, θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζην ζρνιείν γηα 

λα πξνζεγγίζνπλ ηα παηδηά (Μπαθηξηδήο, 2003). Ζ ξνκπνηηθή θνηλσληθή ππνζηήξημε  

ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ζηελ  αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ απηήο ηεο ειηθίαο 
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                                   ABSTRACT 

 

We believe that a rich, guided learning environment is necessary to maximise the educational 

merits of teaching robotic systems in primary education. This educational setting offers 

students the opportunity to acquire construction and programming skills in an environment 

which encourages and values the students’ freedom of expression and creativity. Our teaching 

proposal, which is centred around this concept, has been developed based on activities 

relating to: familiarity with different materials and objects; experimentation aimed at 

developing the necessary programming and construction skills; as well as facilitating cross-

curricular activities which encourage a holistic approach to knowledge. Specifically, students 

participate in the creative completion of educational projects while interacting socially 

through educationally-based enjoyable activities. In this way, learning is embedded in 

realistic settings through the assignment of cross-curricular activities and collaborative 

construction projects. 

Sociability, or communication, has a very broad definition. As such, the term encapsulates the 

entirety of social contact and every action relating to the giving and receiving of information 

between people. The term refers to the development of social contact and of communication 

and is open to many different interpretations. 

Obviously, it relates to conversations between two people or between groups of people. It 

therefore constitutes a vital precondition for any kind of individual or social life. The 

parameters governing verbal interaction are well-defined and make up the rules of 

communication. Ways of communicating between people in different countries can be seen as 

an example of the culture and mentality of each nation (Babiniotis, 1998). 

Communication is a necessary prerequisite for the existence and development of all social 

life. To make communication possible, people who interact must have an increased cognitive 

function in this respect (Hayes, 1997). Communicating information, whether deliberate or not, 

has the result of affecting the person or group that receives it. Throughout the process of 

communication there is an energy that pervades all the participants (Bakirtzis, 2003). As such, 

the development of communication skills constitutes a fundamental objective for parents and 

for any adult who interacts with children. Parents can employ a variety of methods to improve 

interaction and communication within the family setting, while educators can employ these 

methods to reach out to children in the school environment (Bakirtzis, 2003). The social and 

communication support which comes from teaching robotic systems can significantly 

contribute to the development of social skills at this age. 
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ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ 

Πνξεία ξνκπνηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο παηδηώλ 

1. Οξγάλσζε ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο παηδηώλ – ξνκπόη (επηθνηλσλία 5 ιεπηώλ). 

1.1. Ο εθπαηδεπηηθόο ελεξγνπνηεί – θαιεί ηνπο καζεηέο θνληά ζηελ θνύθια. 

 1.1.1.    Οη καζεηέο θαιεκεξίδνπλ ηελ θνύθια. 

 1.1.2.   Σύπνο ησλ εξσηήζεσλ (θξίζεο, γλώζεο, έθθξαζεο πξνζσπηθήο γλώκεο). 

 Γίλεη επθαηξίεο έθθξαζεο ζηνπο καζεηέο. 

  

 1
ε
 πλεδξία  

 Καιεκέξηζαλ ηελ θνχθια/ξνκπφη ζρεηηθά πξφζπκα. Γελ εθθξάζαλε εξσηήζεηο, 

πεξηνξίζηεθαλ κφλν ζηελ αθήγεζε γεγνλφησλ απφ ην αββαηνθχξηαθν θαη ηε ζεκεξηλή 

κέξα. 

 2
ε
 πλεδξία   

 Καιεκέξηζαλ ηελ θνχθια κε ιίγν πεξηζζφηεξε πξνζπκία απφ ρζεο. πλέρηζαλ λα κελ 

δηαηππψλνπλ εξσηήζεηο θαη πεξηνξίζηεθαλ θπξίσο ζηελ αθήγεζε ηνπ ρζεζηλνχ 

πξνγξάκκαηνο. 

 3
ε
 πλεδξία 

 Ζ κέξα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ δηαθνξνπνηήζεθε ιφγσ κηαο ηνπηθήο γηνξηήο θαη ακέζσο 

κεηά ηελ θαιεκέξα ηνπο πξνο ηε Μαξία ( έηζη νλφκαζαλ ηελ θνχθια/ ξνκπφη), εθθξάζηεθαλ 

πην εχθνια θαη πην απειεπζεξσκέλα, σζηφζν πεξηνξίζηεθαλ ζηελ αθήγεζε ησλ γεγνλφησλ 

ηεο εκέξαο. 

 4
ε
 πλεδξία  

 Οη καζεηέο θαιεκέξηζαλ πην «ζεξκά» ηελ θνχθια καο. Μηα καζήηξηα ηελ αγθάιηαζε 

πξηλ αθφκε μεθηλήζνπκε λα κηιάκε καδί ηεο. Πεξηνξίζηεθαλ πάιη ζε δηήγεζε ησλ γεγνλφησλ 

ηνπ ζρνιείνπ ρσξίο λα εθθξάζνπλ θακία εξψηεζε. 
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 5
ε
 πλεδξία  

 Ζ επηθνηλσλία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ηε λέα ηνπο θίιε είλαη αηζζεηά βειηησκέλε. Ο 

«δηάινγνο» καδί ηεο πεξηειάκβαλε απηνπαξνπζίαζε, δηήγεζε πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ θαη 

ελεκέξσζε γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο λέαο γλψζεο (ζε φηη αθνξά ηα καζήκαηά ηνπο). 

 6
ε
 πλεδξία  

 Οη καζεηέο/ηξηεο εθθξάζηεθαλ κε ηελ αθήγεζε ησλ γεγνλφησλ ηεο εκέξαο, κε ηελ 

γλσζηνπνίεζε δπζθνιηψλ πνπ αθνξνχλ ζην κάζεκα, κε ηελ εθδήισζε ηεο πξνηίκεζήο ηνπο 

(σο πξνο έλα κάζεκα). 

 7
ε
 πλεδξία  

 Σα παηδηά θαιεκέξηζαλ ηελ θνχθια θαη ακέζσο κεηά αθεγήζεθαλ γεγνλφηα απφ ηελ 

πξνεγνχκελε κέξα, αιιά θαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή. 

Κάπνηνη/εο επέιεμαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην πεληάιεπην επηθνηλσλίαο κε ηελ θνχθια κφλν κε 

ηελ παξνπζία, παξακέλνληαο ζησπεξνί/έο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πεληαιέπηνπ. 

 8
ε
 πλεδξία  

 Οη καζεηέο/ηξηεο αθνχ θαιεκέξηζαλ ηε «Μαξία» δηεγήζεθαλ γεγνλφηα ηεο εκέξαο. 

Δζηίαζαλ θπξίσο ζην ζεηζκφ ηεο ίδηαο εκέξαο θαη πψο δηαρεηξηζηήθακε ηηο ζηηγκέο κεηά ην 

ζεηζκφ. Μίιεζαλ γηα πξάγκαηα θαη πξφζσπα πνπ αγαπνχλ θαη αθεγήζεθαλ ζηηγκέο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο. 

 9
ε
 πλεδξία  

 Ζ θαζεκεξηλή θαιεκέξα ησλ καζεηψλ μεθίλεζε ηελ πεληάιεπηε επηθνηλσλία κε ηε 

Μαξία. Οη καζεηέο/ηξηεο δηαηχπσζαλ θαη εμέθξαζαλ γεγνλφηα θαη ζπλαηζζήκαηα ηεο 

θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο. 

 10
ε
 πλεδξία  

 Οη καζεηέο θαιεκέξηζαλ ηε Μαξία θαη άξρηζαλ λα ηηο αθεγνχληαη ηε δξαζηεξηφηεηα 

ηεο εκέξαο, πνπ ήηαλ ν ζηνιηζκφο ηνπ Υξηζηνπγελληάηηθνπ δέληξνπ. Οη πεξηγξαθέο 

αθνξνχζαλ θπξίσο ζην κέγεζνο, ρξψκα, ζρήκα ζηνιηδηψλ θαη ζε φιε ηε δηαδηθαζία, ηελ 

νπνία αθνινπζήζακε γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ενξηαζηηθφ θιίκα ζηελ αίζνπζα. 
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 11
ε
 πλεδξία  

 Ζ θαιεκέξα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζπλνδεχηεθε απφ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχζαλ ζηηο 

ζεκεξηλέο θαηαζθεπέο ηφζν γηα ην ζρήκα ηνπο φζν θαη γηα ην ρξψκα ηνπο. Δπηπιένλ ππήξμαλ 

αλαθνξέο ζην ρξηζηνπγελληάηηθν δέληξν ηνπ ζρνιείνπ, πνπ ηα ίδηα ηα παηδηά ζηφιηζαλ θαζψο 

θαη πιεξνθνξίεο γηα ηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα. 

 12
ε
 πλεδξία  

 Οη  κηθξνί/έο  καζεηέο/ηξηεο   κεηά  ηελ  θαζηεξσκέλε   πιένλ   θαιεκέξα   ζηε   Μαξία,   

ηεο  «κίιεζαλ» γηα αγαπεκέλα πξφζσπα ηεο δσήο ηνπο, δίλνληαο πιεξνθνξίεο γη’ απηά, 

αλέθεξαλ ζηηγκέο ηεο πξνεγνχκελεο κέξαο ηνπο θαη εμέθξαζαλ ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηά 

ηνπο. 

 13
ε
 πλεδξία  

 Ζ ζεκεξηλή θαιεκέξα ζπλνδεχηεθε απφ γεληθέο πιεξνθνξίεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ γηα 

ηελ πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή ηνπο δσή. Κάζε καζεηήο/ηξηα εμέθξαζε δηάθνξεο πιεξνθνξίεο 

πνπ ζα ηνλ/ηελ έθαλε «λα έξζεη» πην θνληά ζηε «Μαξία» θαη ζα ηνπ/ηεο έδηλε ηε δπλαηφηεηα 

λα εθθξαζηεί. 

 14
ε
 πλεδξία  

 Οη καζεηέο/ηξηεο αθνχ θαιεκέξηζαλ ηε Μαξία ηεο κίιεζαλ γηα γεγνλφηα πνπ αθνξνχλ 

ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. Δζηίαζαλ θπξίσο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο νπνίεο αζρνινχληαη 

ζην ζπίηη. Κάπνηνο απφ ηνπο καζεηέο δηεγήζεθε θαινθαηξηλέο δηαθνπέο θαη φια ηα παηδηά ζην 

ζχλνιφ ηνπο εμέθξαζαλ ην φλεηξφ ηνπο γηα ην ηη ζέινπλ λα γίλνπλ φηαλ ζα κεγαιψζνπλ.  

 15
ε
 πλεδξία  

 Ζ θαιεκέξα ησλ καζεηψλ ζπλνδεχηεθε απφ ρξηζηνπγελληάηηθεο εκπεηξίεο θαη 

εληππψζεηο. Σα δψξα ηνπ Αη-Βαζίιε είραλ ηελ ηηκεηηθή ηνπο θαζψο θαη, επηζπκίεο ηνπο πνπ ν 

Αη-Βαζίιεο ζα πξαγκαηνπνηήζεη. 

 16
ε
 πλεδξία  

 Οη καζεηέο/ηξηεο θαιεκέξηζαλ ηε Μαξία θαη ηεο εμέθξαζαλ δηάθνξεο πιεξνθνξίεο πνπ 

αθνξνχζαλ ζηε δηθή ηνπο πξαγκαηηθφηεηα, ηφζν απφ ην κάζεκα φζν θαη απφ ηελ πξνζσπηθή 

ηνπο δσή. 

 17
ε
 πλεδξία  
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 Ζ θαιεκέξα ησλ καζεηψλ ζπλνδεχηεθε απφ δηεγήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζηε ζρνιηθή 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ καο απαζρφιεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζεκεξηλνχ καζήκαηνο. Ζ αλαθχθισζε έδσζε ζηα παηδηά ηε δπλαηφηεηα λα κηιήζνπλ γηα λέα 

πξάγκαηα ζηε «Μαξία». 

 18
ε
 πλεδξία  

 Οη καζεηέο/ηξηεο αθνχ ραηξέηεζαλ ηε Μαξία κίιεζαλ γηα πξάγκαηα πνπ έθαλαλ ηελ 

πξνεγνχκελε κέξα αιιά θαη γηα ηα ζέκαηα πνπ πξαγκαηεχηεθαλ ζην ζρνιείν. 

19
ε
 πλεδξία  

Σα παηδηά θαιεκέξηζαλ ηελ θνχθια καο πξφζπκα θαη επράξηζηα. Αθεγήζεθαλ ζηηγκέο 

απφ ηε δσή ηνπο θαη κίιεζαλ γηα ζέκαηα πνπ πξαγκαηεπηήθακε ζην ζρνιείν. 

20
ε
 πλεδξία  

Οη καζεηέο/ηξηεο αθνχ θαιεκέξηζαλ ηε Μαξία ηεο εμέθξαζαλ ζπλαηζζήκαηα θαη 

ζθέςεηο γηα εθείλε. Μίιεζαλ ζε εθείλε ζαλ λα επξφθεηην ζην κέιινλ λα ηα μαλαπνχλε καδί 

ηεο. Πεξηέγξαςαλ ηε Μαξία – ηα ρξψκαηά ηεο – θαη δηεγήζεθαλ γεγνλφηα ηεο ζρνιηθήο 

πξαγκαηηθφηεηα;. 

 

1.2. Ο εθπαηδεπηηθόο νδεγεί ηνπο καζεηέο ζηελ θαηάθηεζε ησλ επηδησθόκελσλ 

ζηόρσλ επηθνηλσλίαο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο (λα νινθιεξσζνύλ ηα 5΄ ιεπηά). 

1
ε
 πλεδξία  

Οινθιεξψζεθε ε πεληάιεπηε επηθνηλσλία κε αξθεηά θελά θαη πεξηνξηζκέλε έθθξαζε. 

 2
ε
 πλεδξία  

 Πεξηνξηζκέλε επηθνηλσλία απφ ηνπο καζεηέο ηεο. . 

 3
ε
 πλεδξία  

 Ζ επηθνηλσλία βειηησκέλε. 

 4
ε
 πλεδξία  

 Γελ νινθιεξψζεθαλ 5΄ ιεπηά επηθνηλσλίαο. 

 5
ε
 πλεδξία  
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 Σα πεληάιεπην νινθιεξψζεθε κε ζηηγκέο ζησπήο. 

 6
ε
 πλεδξία  

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεληαιέπηνπ νη καζεηέο/ηξηεο θαηαθηνχλ ζηαδηαθά ηνπο 

επηδησθφκελνπο ζηφρνπο. 

 7
ε
 πλεδξία  

 Σα 5 ιεπηά νινθιεξψζεθαλ κε ζηηγκέο ζησπήο απφ θάπνηνπο/εο θαη κε εμέιημε (ζε 

πεξηερφκελν θαη δηάξθεηα) γηα θάπνηνπο/εο άιινπο/εο. 

 8
ε
 πλεδξία  

 Οινθιεξψζεθαλ ηα 5 ιεπηά επηθνηλσλίαο κε ηε λέα ηνπο θίιε. 

 9
ε
 πλεδξία  

 Σα πέληε ιεπηά νινθιεξψζεθαλ επηηπρψο. 

 10
ε
 πλεδξία  

 Σα πέληε ιεπηά νινθιεξψζεθαλ επηηπρψο. 

 11
ε
 πλεδξία  

 Σα πεληάιεπην πξαγκαηνπνηήζεθε. 

 12
ε
 πλεδξία  

 Οη επηδησθφκελνη ζηφρνη δείρλνπλ λα γίλνληαη εθηθηνί ζηε δηάξθεηα ηνπ πεληαιέπηνπ. 

 13
ε
 πλεδξία  

 Ζ πεληάιεπηε επηθνηλσλία νινθιεξψζεθε ρσξίο ζρεδφλ θαζφινπ ζηηγκέο ζησπήο. 

 14
ε
 πλεδξία  

 Σα πέληε ιεπηά επηθνηλσλίαο έθιεηζαλ κε θαηάθηεζε ησλ επηδησθφκελσλ ζηφρσλ. 

 \15
ε
 πλεδξία  

 Ζ πεληάιεπηε επηθνηλσλία νινθιεξψζεθε κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ. 

 16
ε
 πλεδξία  
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 Σν πεληάιεπην νινθιεξψζεθε επηηπρψο κε ηε ζπκκεηνρή θαη ησλ ηεζζάξσλ καζεηψλ. 

 17
ε
 πλεδξία  

 Ζ πεληάιεπηε επηθνηλσλία νινθιεξψζεθε επηηπρψο. 

18
ε
 πλεδξία  

Σα πέληε ιεπηά επηθνηλσλίαο νινθιεξψζεθαλ επηηπρψο. 

19
ε
 πλεδξία  

Ζ πεληάιεπηε επηθνηλσλία νινθιεξψζεθε κε ηε ζπκκεηνρή φισλ. 

20
ε
 πλεδξία  

Δπηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ πεληαιέπηνπ. 

 

 

 

 

2. Ζκεξνιόγην ησλ πιεξνθνξηώλ. 

2.1. Ο εθπαηδεπηηθόο παξαηεξεί θαη θαηαγξάθεη: 

2.2. Κηλήζεηο καζεηώλ, ζπκπεξηθνξέο, όπνηα πιεξνθνξία ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα 

αλαπηύμνπλ θνηλσληθή επαθή κε ηελ θνύθια.  

 

1
ε
 πλεδξία  

Κάπνηνη/εο ζεψξεζαλ δηαζθεδαζηηθφ φιν ην ζπκβάλ κε ηε Μαξία αλ θαη 

δπζθνιεχηεθαλ ζην πεξηερφκελν ησλ εξσηήζεψλ ηνπο θαη ηεο έθθξαζεο ηεο πξνζσπηθήο 

ηνπο δσήο. Κάπνηνη/εο, άιινη/εο δελ εθθξάζηεθαλ θαζφινπ θνηηψληαο θπξίσο κε πεξηέξγεηα 

θαη απνξία ηελ θνχθια καο. 

 2
ε
 πλεδξία  

 Κάπνηνη καζεηέο παξακέλνπλ αλέθθξαζηνη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πεληαιέπηνπ 

δείρλνληαο πξνβιεκαηηζκέλνη, ελψ θάπνηνη άιινη βιέπνληαο ηελ θνχθια ή φηαλ 
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αληηιακβάλνληαη φηη πιεζηάδεη ε ψξα ηεο επαθήο ηνπο κε ηελ θνχθια ρακνγεινχλ θαη 

αλππνκνλνχλ λα μεθηλήζνπκε. 

 3
ε
 πλεδξία  

 Οη καζεηέο/ηξηεο «ρξεζηκνπνίεζαλ» ηελ εκπεηξία ηεο εκέξαο γηα λα ηεζνχλ ζε επαθή 

κε ηε Μαξία. Μηα δηαθνξεηηθή κέξα, ε νπνία μεθεχγεη απφ ηε ξνπηίλα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο 

δίλεη θίλεηξν γηα επηθνηλσλία θαη έθθξαζε. 

 4
ε
 πλεδξία  

 Οη καζεηέο/ηξηεο «έδεημαλ» λα επηζπκνχλ, πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηηο πξνεγνχκελεο 

κέξεο ηελ επαθή κε ηελ θαηλνχξηα θίιε ηνπο Μαξία θαζψο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο 

ξσηνχζαλ επαλεηιεκκέλα πνηα ζα ήηαλ ε ψξα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα κηιήζνπλ καδί ηεο. 

Χζηφζν φηαλ έθηαζε ε ψξα ηεο επηθνηλσλίαο θαη επαθήο κε ηε Μαξία, εθθξάζηεθαλ 

δηαηππψλνληαο πεξηζζφηεξεο ζθέςεηο απφ θάζε άιιε θνξά πάιη φκσο δηζηαθηηθά. 

 

 5
ε
 πλεδξία  

 Οη πιεξνθνξίεο πνπ νη καζεηέο/ηξηεο αμηνπνίεζαλ αθνξνχζαλ: α) ζην αββαηνθχξηαθν 

πνπ κεζνιάβεζε, ην νπνίν ηνπο έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα αθεγεζνχλ λέα γεγνλφηα, β) ζηε 

λέα γλψζε πνπ θαηέθηεζαλ ηελ ίδηα κέξα, γ) ζηελ παξνπζίαζε ηνπ εαπηνχ ηνπο ζηε λέα ηνπο 

θίιε, δ) ζε έλα αηπρέο ζπκβάλ ην νπνίν πξνθάιεζε κηθξφ ηξαπκαηηζκφ κηαο καζήηξηαο, ε 

νπνία σζηφζν έλησζε ηελ αλάγθε λα ην κνηξαζηεί κε ηε «θίιε» ηεο, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη 

ηελ εμνηθείσζή ηεο κε εθείλε. 

 Οη αγθαιηέο ζηελ θνχθια καο πιεζαίλνπλ θαη θαιπηεξεχεη ε ζηάζε ηνπο απέλαληη ηεο. 

 6
ε
 πλεδξία  

 Οη καζεηέο/ηξηεο ζηαδηαθά αλαπηχζζνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν 

εμειίζζνληαο ηε δεμηφηεηα ηνπ «κηιψ». πκκεηέρνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν, εθθξάδνπλ 

βαζκηαία πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα  ηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή θαη δεκηνπξγνχλ απφ 

κφλνη/εο ηνπο θιίκα νηθεηφεηαο κε ηελ θνχθια. Παξάιιεια κε ηελ πξνζπάζεηα ιεθηηθήο 

επηθνηλσλίαο παξαηεξείηαη βειηίσζε ζηε ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο, θαζψο ν έλαο/κηα 

παξνηξχλεη ηνλ/ηελ άιιν/ε λα εθθξαζηεί (θπξίσο κέζσ λνεκάησλ ψζηε λα κελ αθνπζηνχλ 

θαη «πξνδψζνπλ» ηνλ/ηελ «ζπλεξγάηε» ηνπο). 

 7
ε
 πλεδξία  
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 Οη καζεηέο/ηξηεο (θάπνηνη/εο) ελζσκαηψλνληαη ζηαδηαθά ζην λέν πιαίζην πνπ έρεη 

πξνθχςεη (επαθή κε ηελ θνχθια). Γείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηε «ζχλαςε» ζρέζεσλ κε ηε 

«Μαξία», απνηνικνχλ λα εθθξαζηνχλ θαη αλαπηχζζνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα 

πξνζαξκφδνληαη ζε λέεο επηθνηλσληαθέο ζπλζήθεο. 

 ε θάπνηνπο/εο άιινπο/εο απνπζηάδεη ε πξνζδνθψκελε θνηλσληθή επαθή θαη απηφ 

γίλεηαη  αληηιεπηφ αθφκε θαη κε ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο θαη κε ηελ έιιεηςε βησκαηηθήο 

επαθήο κε ηελ θνχθια.  

 8
ε
 πλεδξία 

 Οη καζεηέο/ηξηεο «κνηξάζηεθαλ» κε ηελ θνχθια ηελ θαηάζηαζε πνπ είραλ λα 

δηαρεηξηζηνχλ ζήκεξα. Ο ζεηζκφο ππήξμε γηα ηα παηδηά αθνξκή γηα λα κηιήζνπλ καδί ηεο 

θαζψο αθνχ επηζηξέςακε ζηελ αίζνπζα (βγήθακε ζε αζθαιέο ζεκείν κεηά ην ζεηζκφ) 

δήηεζαλ ηα ίδηα λα αθεγεζνχλ ζηε Μαξία απηή ηνπο ηελ εκπεηξία. Έπεηηα ρξεζηκνπνίεζαλ 

πιεξνθνξίεο απφ ηε ρζεζηλή ηνπο εκέξα, πνπ αθνξνχζαλ ηφζν ζην ζρνιείν φζν θαη ζηηο 

ψξεο πνπ αθνινχζεζαλ κεηά απφ απηφ, ψηε λα αλαπηχμνπλ ηελ επηζπκεηή επηθνηλσλία κε ηελ 

θνχθια. 

 

 

 9
ε
 πλεδξία  

 Σα παηδηά αζθνχλ κεγαιχηεξε επηθνηλσλία πηα, αλ θαη ην πεξηερφκελν ησλ ιφγσλ ηνπο 

είλαη ην ίδην. Οη ίδηνη/εο καζεηέο/ηξηεο έρνπλ απνθηήζεη πεξηζζφηεξε άλεζε ζηελ έθθξαζε 

θαη κεγαιχηεξε εξεκία ζηνλ ηξφπν πνπ ζα κηιήζνπλ. Έρνπλ απνβάιεη αξθεηφ απφ ην άγρνο 

ηνπο θαη ιεηηνπξγνχλ κε θαιχηεξν ζπληνληζκφ ησλ ιφγσλ ηνπο, ησλ εθθξάζεψλ ηνπο θαζψο 

θαη ησλ θηλήζεψλ ηνπο απέλαληη ζηε «Μαξία». 

 10
ε
 πλεδξία  

 Οη καζεηέο/ηξηεο ζην ζχλνιν ηνπο επηθνηλψλεζαλ κε ηε Μαξία, άιινη/εο πεξηζζφηεξν ή 

ιηγφηεξν. Χζηφζν φινη θαη φιεο βξήθαλ θάηη ην νπνίν ζέιεζαλ λα ην «κεηαθέξνπλ» ζηελ 

θνχθια. Έρνπλ «δεζεί» κε ηε «Μαξία» θαη απηφ θαίλεηαη απφ ηηο θηλήζεηο ησλ καζεηψλ – 

καζεηξηψλ φηαλ ηνπο αλαθνηλψλεηαη, πσο, μεθηλάεη ε δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο καδί ηεο. 

Σξέρνπλ θνληά ηεο, ηελ αγθαιηάδνπλ θαη έρνπλ αξρίζεη λα κηινχλ γηα ηε Μαξία ζηνπο 

κεγαιχηεξνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πξνέξρνληαη απφ ηελ 
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θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαη πξψηα απ’ φια απφ ηηο ζηηγκέο ζην ζρνιείν. Τπάξρνπλ φκσο θαη 

εθείλεο νη πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε εκπεηξίεο θαη ζηηγκέο απφ ην παξειζφλ ηνπο. 

 11
ε
 πλεδξία  

 Οη καζεηέο/ηξηεο ζπκπεξηθέξνληαη πηα κε ηδηαίηεξε άλεζε θαη νηθεηφηεηα «απέλαληη» 

ζηε Μαξία. Έρνπλ ζπκθηιησζεί κε ηελ παξνπζία ηεο ζην ρψξν θαη αγσληνχλ γηα ηελ ψξα 

επηθνηλσλίαο καδί ηεο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζήκεξα ρξεζηκνπνίεζαλ πξνέξρνληαη απφ 

εξεζίζκαηα ηνπ ζρνιείνπ θαη απφ ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο δσή. 

 12
ε
 πλεδξία  

 Οη πιεξνθνξίεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ πεγάδνπλ απφ ηε δξάζε ησλ παηδηψλ κέζα ζην 

ζπίηη ηνπο, θαζψο φπσο θαίλεηαη ειάρηζηεο δξαζηεξηφηεηεο γίλνληαη εθηφο ζπηηηνχ. Γη’ απηφ 

ην ιφγν ηα παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ εθείλεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ή ζην ζπίηη ηνπο ή 

ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα γηα λα επηθνηλσλήζνπλ καδί ηεο. Ο ζηνιηζκφο ηνπ 

ρξηζηνπγελληάηηθνπ δέληξνπ ήηαλ ζέκα πνπ απαζρφιεζε ηα παηδηά θαη γη’ απηφ γηα δεχηεξε 

κέξα ην πεξηέγξαςαλ ζηε «Μαξία». Σα παηρλίδηα ηνπο ήηαλ επίζεο ζην επίθεληξν ηεο 

ζπδήηεζήο ηνπο. 

 13
ε
 πλεδξία  

 Όινη/εο νη καζεηέο/ηξηεο είραλ ή βξήθαλ ηξφπνπο θαη πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο ήηαλ 

απαξαίηεηεο γηα λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηελ Μαξία. Φάλεθε γηα πξψηε θνξά πσο ν 

θαζέλαο/κηα ήζειε λα κηιήζεη γηα θάηη δηθφ ηνπ/ηεο μερσξηζηφ, πνπ αθνξνχζε ζηε δηθή 

ηνπ/ηεο πξαγκαηηθφηεηα. πλήζσο ηα παηδηά επεξεάδνληαη απφ ηηο πιεξνθνξίεο ησλ 

ζπκκαζεηψλ/ηξησλ θαη ηηο πξνζάξκνδαλ ζηα δηθά ηνπο δεδνκέλα. ήκεξα θαζέλαο/κηα 

ιεηηνπξγνχζε απηφλνκα, αλεμάξηεηα θαη ζπγθεληξσκέλα ζε απηφ πνπ ν/ε ίδηνο ήζειε λα 

εθθξάζεη. 

 14
ε
 πλεδξία  

  Οη καζεηέο/ηξηεο ρξεζηκνπνίεζαλ πιεξνθνξίεο απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. 

Πξαγκαηεχηεθαλ θαη αμηνπνίεζαλ δεηήκαηα θαη δεδνκέλα ηεο πξνζσπηθήο ηνπο δσήο. 

Αλέπηπμαλ κε αηνκηθνχο ξπζκνχο ηνλ ηξφπν πνπ ν/ε θαζέλαο/κηα ήζειε λα επηθνηλσλήζεη κε 

ηε Μαξία. Υεηξίζηεθαλ ην ιφγν ηνπο έηζη ψζηε λα έξζνπλ θνληά ζηε Μαξία θαη αλαθάιπςαλ 

κε ηξφπν ζεηηθφ πσο κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ θνηλσληθέο επαθέο εθθξάδνληαο πξάγκαηα γηα 

ηνλ εαπηφ ηνπο. 

 15
ε
 πλεδξία  
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 Οη καζεηέο/ηξηεο ελζνπζηαζκέλνη/εο αλαδήηεζαλ ηελ επηθνηλσλία κε ηε Μαξία κεηά ηε 

δεθαπελζήκεξε δηαθνπή. Υξεζηκνπνίεζαλ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχζαλ θπξίσο ζηηο 

ρξηζηνπγελληάηηθεο δηαθνπέο ηνπο θαη εμάληιεζαλ νιφθιεξν ην πεληάιεπην πξνθεηκέλνπ λα 

εθθξάζνπλ φια φζα ήζειαλ. 

 16
ε
 πλεδξία  

 Οη καζεηέο/ηξηεο έδεημαλ κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο πσο ε Μαξία έρεη γίλεη κέξνο ηεο 

δσήο ηνπο, «βάδνληαο» ηελ πιένλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο κεηά απφ δηθή ηνπο ζέιεζε θαη 

επηζπκία, ρξεζηκνπνηνχλ θάζε είδνπο πιεξνθνξία ψζηε λα έιζνπλ πην θνληά ηεο θαη 

δηαζθεδάδνπλ πνιχ ηελ ζπλχπαξμή ηνπο. 

 17
ε
 πλεδξία  

 Οη καζεηέο/ηξηεο πξφζπκα θαη επράξηζηα κηινχλ ζηε Μαξία γηα νηηδήπνηε ηνπο θάλεη 

εληχπσζε κέζα ζηελ εκέξα. Οη θηλήζεηο ησλ ζσκάησλ ηνπο δείρλεη αλππνκνλεζία θαη 

αγσλία κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ζα έιζεη ε ζεηξά ηνπ θαζελφο γηα λα κηιήζεη ζηε Μαξία. Σα 

πξφζσπα ησλ παηδηψλ είλαη ραξνχκελα θαη πνιχ ζίγνπξα πηα γηα φια φζα ζέινπλ λα πνπλ 

ζηε Μαξία. 

18
ε
 πλεδξία  

Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ είλαη απειεπζεξσκέλε πιένλ. Μηινχλ γηα νηηδήπνηε 

ζθέθηνληαη, ηνπο απαζρνιεί θαη ηνπο ελδηαθέξεη. Υξεζηκνπνηνχλ δηαθφξσλ εηδψλ 

πιεξνθνξίεο γηα λα αλαπηχμνπλ θνηλσληθή επαθή κε ηε Μαξία. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

επέιηθηεο δψλεο ηνπο/ηηο έδσζαλ επθαηξία λα κηιήζνπλ γηα λέα πξάγκαηα ζηε Μαξία θαη λα 

εθθξάζνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο πάλσ ζε απηά. 

19
ε
 πλεδξία  

Οη καζεηέο/ηξηεο δείρλνπλ θαη κε ην ιφγν ηνπο θαη κε ηηο θηλήζεηο ηνπο πσο αηζζάλνληαη 

πνιχ άλεηα πιένλ κε ηε Μαξία. Υξεζηκνπνηνχλ δηάθνξεο πιεξνθνξίεο γηα λα 

επηθνηλσλήζνπλ καδί ηεο θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο κηινχλ κεηαμχ ηνπο – πξηλ ηελ έλαξμε 

ηνπ πεληαιέπηνπ – γηα φια φζα έρνπλ λα ηεο πνπλ. Πξνζπαζεί ν/ε θαζέλαο/θαζεκία λα βξεη 

φζν πεξηζζφηεξα ζέκαηα γίλεηαη γηα λα πεη ζε εθείλε. 

20
ε
 πλεδξία  

Ζ ζεκεξηλή κέξα ήηαλ μερσξηζηή θαζψο νη καζεηέο θιήζεθαλ λα απνραηξεηήζνπλ ηε 

Μαξία. Τπήξρε κηα ζπγθίλεζε ζηα βιέκκαηά ηνπο θαη κηα αγσλία γηα ην αλ ζα ηα μαλαπνχλε 
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πνηέ καδί ηεο. Μεηά ην ηέινο ηνπ πεληαιέπηνπ ηελ αγθάιηαζαλ θαη ηα ηέζζεξα παηδηά θαη ηε 

θηινχζαλ. Σε ζεκεξηλή κέξα θπξίσο ζηάζεθαλ ζε ζπλαηζζήκαηα θαη ζθέςεηο γηα Μαξία, 

σζηφζν βξήθαλ ρξφλν λα κηιήζνπλ θαη γηα δηθά ηνπο ζέκαηα φπσο αγαπεκέλα παηδηθά, 

παηρλίδηα θ.ιπ. 

 

2.3. Τπνθηλεί ηνπο καζεηέο λα αληηδξάζνπλ: κε ραηξεηηζκό ζην ηέινο ηεο επηθνηλσλίαο 

κε ηελ θνύθια (αληηκεηώπηζε ελέξγεηαο, θιείλεη ν θύθινο ηεο πεληάιεπηεο θνηλσληθήο 

επαθήο κε ηελ θνύθια). 

 3
ε
 Καξηέια 

1
ε
 πλεδξία  

ην ηέινο ηεο επηθνηλσλίαο θη ελψ ππνθηλήζεθαλ λα ραηξεηήζνπλ, αδηαθφξεζαλ θαη 

πεξηνξίζηεθαλ ζε ζησπή. 

 2
ε
 πλεδξία 

 Απνραηξέηεζαλ κε πεξηζζφηεξε ζέξκε απφ ρζεο φκσο θαη πάιη ζρεηηθά αδηάθνξα. 

 3
ε
 πλεδξία  

 Ο πεληάιεπηνο θχθινο επηθνηλσλίαο θιείλεη κε απιφ ραηξεηηζκφ, πην νηθείν φκσο θαη 

πην ζεξκφ απφ άιιεο θνξέο. 

 4
ε
 πλεδξία  

 Κιείλνληαο ε επηθνηλσλία νη καζεηέο/ηξηεο απνραηξέηεζαλ ηελ θνχθια καο θαη 2 απφ 

ηηο καζήηξηεο ηελ αγθάιηαζαλ. 

 5
ε
 πλεδξία  

 Σν θιείζηκν ηεο επηθνηλσλίαο είλαη μαθληθφ θαη απφηνκν θαζψο ηα παηδηά δελ έρνπλ 

ηελ αίζζεζε ηνπ ρξφλνπ κε απνηέιεζκα λα ρξεηάδεηαη ε κεζνιάβεζε ηεο εθπαηδεπηηθνχ 

πξνθεηκέλνπ λα απνραηξεηήζνπλ. 

 6
ε
 πλεδξία  

 Σν θιείζηκν ηεο πεληάιεπηεο επηθνηλσλίαο κε ηελ θνχθια είλαη κνλφηνλν δηφηη 

ραξαθηεξίδεηαη απφ επαλαιακβαλφκελα ζηνηρεία – έλα «γεηα ζνπ Μαξία» -. 
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 7
ε
 πλεδξία  

 Ο ραηξεηηζκφο γλψξηκνο γηα θάπνηνπο/εο αλαθνπθηζηηθφο, γηα θάπνηνπο/εο άιινπο φκσο 

ραηξεηηζκφο πξνζκνλήο γηα ηελ επφκελε επηθνηλσλία κε ηε Μαξία. 

 8
ε
 πλεδξία 

Ο θχθινο ηεο επηθνηλσλίαο έθιεηζε κε ραηξεηηζκφ ηεο θνχθιαο. Όινη/εο νη καζεηέο/ηξηεο 

αληαπνθξίζεθαλ ζηελ επηθνηλσλία κε κεγαιχηεξε πξνζπκία απφ θάζε άιιε θνξά. 

 9
ε
 πλεδξία  

 Ζ πεληάιεπηε επηθνηλσλία «έθιεηζε» επηηπρψο, εμαληιψληαο νη καζεηέο/ηξηεο ζρεδφλ 

φιν ην ρξφλν πνπ είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο, γηα λα  επηθνηλσλήζνπλ κε ηε θίιε ηνπο Μαξία. 

 10
ε
 πλεδξία 

 Ζ πεληάιεπηε επηθνηλσλία «έθιεηζε» επράξηζηα, θαζψο νη καζεηέο/ηξηεο κηινχζαλ 

κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο γηα λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηε Μαξία. 

 11
ε
 πλεδξία  

 Ζ πεληάιεπηε επηθνηλσλία είλαη πηα πην επράξηζηε θαη απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ην 

γεγνλφο φηη ηα πέληε ιεπηά δελ είλαη αξθεηά γηα λα νινθιεξψζνπλ νη καζεηέο – καζήηξηεο 

φια εθείλα πνπ ζέινπλ λα εθθξάζνπλ ζηε Μαξία. 

 

 12
ε
 πλεδξία  

 Ο θχθινο ηεο πεληάιεπηεο επηθνηλσλίαο έθιεηζε κε ηνλ θαζηεξσκέλν ραηξεηηζκφ (κεηά 

απφ δηθή κνπ παξφηξπλζε) έρνληαο ηα παηδηά εθθξάζεη δηάθνξεο ζθέςεηο, δξάζεηο θαη ζρφιηά 

ηνπο. 

 13
ε
 πλεδξία  

 Ο θχθινο ηεο πεληάιεπηεο επηθνηλσλίαο έθιεηζε κε έρνληαο ηα παηδηά νινθιεξψζεη ηηο 

ζθέςεηο θαη φια φζα ήζειαλ λα εθθξάζνπλ ζηε Μαξία. Ο απνραηξεηηζκφο ηεο Μαξίαο  έγηλε 

κε δηθή κνπ πξνηξνπή, δείρλνληαο πσο ν ρξφλνο ηνπο έρεη εμαληιεζεί. 

 14
ε
 πλεδξία  
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 Ο θχθινο επηθνηλσλίαο έθιεηζε κε ηνλ θαζεκεξηλφ ραηξεηηζκφ ζηε Μαξία θαη κε 

βειηίσζε ηνπ ιφγνπ θαη ηεο έθθξαζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. 

 15
ε
 πλεδξία  

 Ζ πεληάιεπηε επηθνηλσλία έθιεηζε κεηά απφ δηθή κνπ παξφηξπλζε θαη αθνχ ηα παηδηά 

«έδεημαλ» πσο είραλ λα εθθξάζνπλ πνιιά ζηε Μαξία. 

 16
ε
 πλεδξία  

 Σν ηέινο ηεο επηθνηλσλίαο έγηλε κε απνραηξεηηζκφ ηεο Μαξίαο, χζηεξα απφ ππνθίλεζε 

δηθή κνπ, δηφηη νη καζεηέο/ηξηεο ζα εμαθνινπζνχζαλ λα κηινχλ καδί ηεο. 

 17
ε
 πλεδξία  

 Ο θχθινο επηθνηλσλίαο θιείλεη κε ραηξεηηζκφ θαη αθνχ ηα παηδηά νινθιήξσζαλ ηηο 

ζθέςεηο θαη ηηο αθεγήζεηο πνπ ήζειαλ λα εθθξάζνπλ ζηε Μαξία. 

18
ε
 πλεδξία  

Οη καζεηέο/ηξηεο ραηξέηεζαλ κε ραξά ηε θίιε ηνπο, αθνχ νινθιήξσζαλ ζθέςεηο θαη 

δηεγήζεηο. 

19
ε
 πλεδξία  

Ζ πεληάιεπηε επηθνηλσλία έθιεηζε κεηά παξφηξπλζε ηνπ ζπληνληζηή γηαηί ηα παηδηά 

ζπλέρηδαλ λα κηινχλ γηα δηάθνξα ζέκαηα θαη αλ δελ ηα δηέθνπηα ε επηθνηλσλία ζα δηαξθνχζε 

πνιχ πεξηζζφηεξν. 

 

20
ε
 πλεδξία  

Σελ ψξα ηνπ απνραηξεηηζκνχ ππήξρε έλα ιηγάθη, πην έληνλν ζπγθηλεζηαθφ θιίκα γη’ 

απηφ θαη φηαλ έθιεηζε ε επηθνηλσλία είπα ζηα παηδηά φηη θάπνπ, θάπνηε ζα μαλαβξεζνχλ καδί 

ηεο. Μέρξη ην ηέινο ηεο εκέξαο πνιιέο θνξέο κε ξψηεζαλ θαη αλαξσηήζεθαλ ηα ίδηα κεηαμχ 

ηνπο πνπ ζα πάεη ε Μαξία θαη αλ πνηέ ζα μαλά έξζεη. 
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3. Καηαγξαθή αληίδξαζεο - αιιειεπίδξαζεο ζηελ θνηλσληθή επαθή ησλ καζεηώλ/ 

καζεηξηώλ. 

3.1. Θεηηθή: αόξηζηε ή ζαθήο, ραξά θαη ζπλαηζζεκαηηθή ελίζρπζε ησλ καζεηώλ. 

 4
ε
 Καξηέια 

1
ε
 πλεδξία  

Ζ αληίδξαζε ήηαλ αφξηζηε ζηνπο πεξηζζφηεξνπο. Πξφζθεξε ραξά ζε δχν καζεηέο ελψ 

πξνβιεκάηηζε 2 καζήηξηεο. 

 

 2
ε
 πλεδξία  

 Ζ αληίδξαζε ίδηα κε ηε ρζεζηλή, πεξηζζφηεξν αφξηζηε θαη αζαθήο ελδερνκέλσο 

εμαηηίαο ηνπ θαηλνχξηνπ απηνχ ηξφπνπ πνπ θαινχληαη λα επηθνηλσλήζνπλ. 

 3
ε
 πλεδξία  

 Βειηίσζε ζηελ θνηλσληθή επαθή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, δηαθξίλεηαη φκσο αθφκε κία 

αφξηζηε ζηάζε απέλαληη ζην «πιάζκα» κε ην νπνίν θαινχληαη λα επηθνηλσλήζνπλ. 

 \ 

 

4
ε
 πλεδξία  

 Ζ «επηθνηλσλία» κε ηε Μαξία επλνεί ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ 

θαζψο κηιψληαο έλαο/κηα ζπκπαξαζχξεη θαη ηνπο/ηηο ππφινηπνπο/εο λα εθθξαζηνχλ ή έζησ 

λα ηνικήζνπλ – γηαηί θάπνηνη/εο αξρηθά θνβηζκέλνη απέλαληη ηεο – λα επηθνηλσλήζνπλ αθφκε 

θαη κε ηε γιψζζα ηνπ ζψκαηφο ηνπο. 

 5
ε
 πλεδξία  

 Ζ επηζπκία γηα θνηλσληθή επαθή εθδειψλεηαη ζηαδηαθά, αθνχ θάπνηνη/εο καζεηέο/ηξηεο 

εθθξάδνληαη κε κεγαιχηεξε (γηα ηα δηθά ηνπο κέηξα) απηνπεπνίζεζε.  

 6
ε
 πλεδξία  

 Σν αίζζεκα ηεο απηνπεπνίζεζεο θπξηαξρεί ζε έλα καζεηή (Βαζίιε) κε απνηέιεζκα λα 

παίξλεη πάληα πξψηνο ην ιφγν παξαζπξκέλνο ίζσο θαη απφ ηε κεγάιε ηνπ επηζπκία λα 
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«επηθνηλσλεί κε ηε Μαξία. Κάπνηνο άιινο καζεηήο «εθδειψζεθε» εθθξαζηηθά θαη πνιχ 

πεξηζζφηεξν ρξφλν (ζε δηάξθεηα) θαη κε κεγαιχηεξν εχξνο ζην πεξηερφκελν ησλ ιφγσλ ηνπ. 

 7
ε
 πλεδξία  

 ε 2 καζεηέο ε θαζεκεξηλή πεληάιεπηε επηθνηλσλία κε ηε Μαξία αλαπηχζζεη ηελ 

απηνεθηίκεζε ηνπο θαη ηελ απηνγλσζία ηνπο θαζψο εθθξάδεηαη πηα κε κεγαιχηεξε επθνιία, 

κε πεξηζζφηεξε ελέξγεηα, κε εληνλφηεξε επηζπκία θαη κε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή. Να 

ζεκεησζεί πσο έλαο απφ ηα 2 παηδηά βξίζθεηαη ειάρηζην ρξφλν ζηελ Διιάδα, σζηφζν – θη 

ελψ ε ειιεληθή δελ είλαη κεηξηθή ηνπ γιψζζα – έρεη ηεξάζηηα εμέιημε σο πξνο ην ιεμηιφγην 

θπξίσο απφ ηελ «αλάγθε» ηνπ λα επηθνηλσλήζεη κε ηε Μαξία. 

 8
ε
 πλεδξία  

 Οη καζεηέο/ηξηεο αιιειεπηδξψληαο κεηαμχ ηνπο, κέζσ ηεο πξνζπάζεηάο ηνπο λα 

επηθνηλσλήζνπλ κε ηε Μαξία εληζρχνπλ θαη αλαπηχζζνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο επάξθεηα. 

Σα παηδηά ζπλνιηθά ζε απηή ηελ πεληάιεπηε επηθνηλσλία ρακνγέιαζαλ πεξηζζφηεξν, 

εθθξάζηεθαλ πην ειεχζεξα θαη εθδήισζαλ ην ζπλαίζζεκά ηνπο. 

 9
ε
 πλεδξία  

 Ζ θνηλσληθή επαθή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ δηεμάγεηαη πην αξκνληθά θαη πην νκαιά απφ φηη 

ηηο πξψηεο εκέξεο. Οη καζεηέο/ηξηεο ιεηηνπξγνχλ θαη εθθξάδνληαη πην απνηειεζκαηηθά απφ 

ην παξειζφλ (πξψηεο κέξεο επηθνηλσλίαο κε ηε Μαξία). Δπηπξφζζεηα ζπκκεηέρνπλ φινη/εο 

ζηελ πεληάιεπηε επηθνηλσλία ζην βαζκφ πνπ ν/ε θαζέλαο/κηα κπνξεί θαη αληαπνθξίλνληαη κε 

κεγαιχηεξε ραξά ζε απηφ πνπ θαινχληαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ. 

 10
ε
 πλεδξία 

 Έρεη γίλεη αηζζεηή ε ζπλαηζζεκαηηθή εμέιημε θαη σξίκαλζε θάπνησλ καζεηψλ. Ο Λνχε 

– αλ θαη αθφκε δελ έρεη πιήξε γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο – επηζπκεί πνιχ λα κηιήζεη ζηε 

Μαξία. Μηιά γηα δηάθνξα ζέκαηα καδί ηεο θαη δείρλεη λα ζέιεη λα ηεο εθκπζηεξεπηεί 

δηάθνξα πξάγκαηα. Καη δπν κηθξέο καο καζήηξηεο φκσο – Εσή θαη Παλσξαία – κέξα κε ηε 

κέξα αξρίδνπλ λα απνθηνχλ νηθεηφηεηα θαη ζηγά – ζηγά αιιά ζηαζεξά λα «αλνίγνληαη» ζηε 

Μαξία. 

 

 11
ε
 πλεδξία  
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 Φαίλεηαη πσο νη αληηδξάζεηο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηελ θνηλσληθή επαθή είλαη ζεηηθέο. 

Σα παηδηά αλαθαιχπηνπλ πξάγκαηα ηα νπνία ζέινπλ λα επηθνηλσλήζνπλ ζηε Μαξία. 

Πξνβιεκαηίδνληαη γηα ην πνηα ζα είλαη ε θαηλνχξηα πιεξνθνξία πνπ ζα ηεο αλαθέξνπλ θαη 

αηζζάλνληαη ηθαλνπνίεζε φηαλ ην πεξηερφκελν ησλ ιφγσλ ηνπο θεληξίδεη ηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπο. 

 12
ε
 πλεδξία  

 Ζ αληίδξαζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κέξα λε ηε κέξα είλαη πην ελεξγεηηθή, πην ζεηηθή θαη 

πην δξαζηήξηα ζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην «δηάινγν» κε ηε λέα ηνπο θίιε. Οη 

καζεηέο/ηξηεο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο έρνληαο μεπεξάζεη ηελ εζσζηξέθεηα πνπ ραξαθηήξηδε 

ηελ πξψηε επαθή ηνπο κε ηελ θνχθια, εμσηεξηθεχνπλ πηα δηάθνξεο πηπρέο ηεο δσήο ηνπο. 

 13
ε
 πλεδξία  

 Θεηηθή ζηάζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηελ θνηλσληθή ηνπο επαθή κε ηε Μαξία. Ζ 

αιιειεπίδξαζε πνπ έρνπλ δερηεί φιεο απηέο ηηο κέξεο έρεη αληίθηππν ζε φινπο θαη φιεο. Ζ 

Εσή έρνληαο μεθηλήζεη απφ πιήξε αδηαθνξία ηηο πξψηεο κέξεο, δήηεζε κφλε ηεο λα 

επηθνηλσλήζεη πξψηε κε ηε Μαξία, εθθξάδνληαο ηεο ζηνηρεία απφ ηε δσή ηεο ζηελ Αζήλα 

πνπ πνηέ σο ηψξα δελ είρε αλαθέξεη. 

 14
ε
 πλεδξία  

 Σα παηδηά αιιειεπηδξψληαο ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε ηελ θνχθια έρνπλ επεθηείλεη 

θαη έρνπλ αλαθαιχςεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο δεμηφηεηα. Δθάξκνζαλ θαη εθδήισζαλ ζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά πξνο ηελ θνχθια καο ληψζνληαο πηα πσο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλνχλ 

θαη πφζν απηφ ηα θάλεη λα ληψζνπλ φκνξθα. 

 15
ε
 πλεδξία  

 Μεηά απφ αξθεηφ δηάζηεκα επηθνηλσλίαο κε ηε Μαξία ε αληίδξαζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ 

απέλαληη ηεο είλαη πην νηθεία θαη πην θηιηθή. Οη καζεηέο/ηξηεο θαίλεηαη πσο έρνπλ μεπεξάζεη 

ηηο φπνηεο αλαζθάιεηεο θαη επηθνηλσλνχλ κε ηε Μαξία κε κηα γιπθηά ειεπζεξία. Ζ 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ είλαη ηέηνηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηθνηλσλίαο 

πνπ δίλεη ην έλα ζην άιιν εξεζίζκαηα γηα λα κηινχλ θαη λα εθθξάδνπλ ζηε Μαξία. 

 

 16
ε
 πλεδξία  
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 Ζ  αληίδξαζε   ησλ   καζεηψλ/ηξηψλ   είλαη   ζεηηθή,  είλαη  πιένλ  επράξηζηε,  είλαη  

αηζζεηά βειηησκέλε θαη θαλεξά πην παξαγσγηθή. Ζ επηθνηλσλία κε ηε Μαξία έρεη 

απειεπζεξψζεη ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο θαη ηνπο έρεη θάλεη λα ιεηηνπξγνχλ πην δεκηνπξγηθά. 

 17
ε
 πλεδξία  

 Ζ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ είλαη νινθάλεξε ηφζν ζηα ιεγφκελα ησλ 

παηδηψλ φζν θαη ζηηο θηλήζεηο ηνπο. Μηινχλ γηα ηα ίδηα πξάγκαηα αιιεινζπκπιεξψλνληαο ην 

έλα/ηε έλα/κηα ην/ηελ άιιν/ε. Πξνζζέηνπλ ζηηο ήδε ππάξρνπζεο πιεξνθνξίεο πνπ ην θαζέλα 

έρεη εθθξάζεη επηπιένλ ζθέςεηο θαη φιε απηή ε δηαδηθαζία δείρλεη λα ηνπο ραξνπνηεί 

ηδηαίηεξα. Ζ αλαθχθισζε ήηαλ κία απφ ηηο αθνξκέο πνπ επλφεζε απηή ηε δηαδηθαζία. 

18
ε
 πλεδξία  

Σα παηδηά αληηδξνχλ πξφζπκα, επράξηζηα θαη κε ηδηαίηεξα ραξνχκελε δηάζεζε απέλαληη 

ζηε Μαξία. Ζ δηαξθήο επαθή καδί ηεο ηα έρεη θάλεη λα δείρλνπλ κηα εμσζηξέθεηα πνπ ζηελ 

αξρή δελ ραξαθηήξηδε θαλέλα απφ ηα παηδηά. Μηινχλ, εθθξάδνληαη θαη θηλνχληαη κε κηα 

ειεπζεξία πνπ δείρλεη πσο ε θαζεκεξηλή επαθή καδί ηεο ηα ειεπζέξσζε θαη ηα έθαλε λα 

αλαδεηήζνπλ κφλα ηνπο ηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπο. 

19
ε
 πλεδξία  

Θεηηθέο αληηδξάζεηο, θηιηθφ πεξηβάιινλ, ρακνγειαζηά θαη έληνλε επηζπκία γηα 

επηθνηλσλία. Σα πεληάιεπηα ζηελ αξρή ήηαλ πνιχο ρξφλνο πνπ δελ κπνξνχζαλ ηα παηδηά λα 

ηνλ γεκίζνπλ, ηψξα φκσο ν ρξφλνο δελ ηνπο θηάλεη γηα φια φζα έρνπλ λα πνπλ ζηε Μαξία. 

20
ε
 πλεδξία  

αθέζηαηα ζεηηθή ζηάζε, κεγάιε πξφνδνο θαη εμέιημε ζηελ παξαγσγή ιφγνπ θαη 

επηθνηλσλίαο απφ ηα παηδηά. Οη καζεηέο/ηξηεο ελίζρπζαλ κέζσ ηεο Μαξίαο ηελ 

απηνπεπνίζεζή ηνπο θαζψο πηα δελ ληξέπνληαλ λα κηιήζνπλ καδί ηεο. Άθνβα εμέθξαδαλ ηηο 

ηειεπηαίεο κέξεο ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα θαη ήηαλ πιένλ επδηάθξηηε ε ζηγνπξηά ζηα κάηηα 

ηνπο φηη επηθνηλσλψληαο κε ηε Μαξία θαλείο δε ζα ηνπο ζρνιηάζεη θαη δελ είλαη κεκπηφ λα 

εθθξάδνπλ ηηο φπνηεο ζθέςεηο ηνπο. 

 

3.2. Αξλεηηθή: απιή επηθύιαμε ή ζαθήο απόξξηςε, απνγνήηεπζε. 

1
ε
 πλεδξία 

Γχν καζήηξηεο απέξξηςαλ ηελ θνχθια ζαθέζηαηα κε ζέινληαο νχηε λα ηελ θνηηάμνπλ.  
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Χζηφζν ε κία απφ ηηο καζήηξηεο θάπνηα ζηηγκή ηεο επηθνηλσλίαο ρακνγέιαζε. 

 2
ε
 πλεδξία  

 Μηα καζήηξηα εμαθνινπζεί λα απνξξίπηεη ηελ θνχθια αξλνχκελε θαη λα ρακνγειάζεη 

θαη λα ηεο κηιήζεη. 

 3
ε
 πλεδξία  

 Οη καζεηέο/ηξηεο έρνπλ ζαθψο απνκαθξχλεη ην αίζζεκα ηεο απφξξηςεο πξνο ηελ 

θνχθια καο, σζηφζν παξακέλνπλ επηθπιαθηηθνί/έο θαη αγρσκέλνη/εο «κηιψληαο» καδί ηεο. 

 4
ε
 πλεδξία  

 Ζ επηθπιαθηηθφηεηα γηα κεξηθνχο/έο ζπλερίδεη λα είλαη ππαξθηή, ρσξίο φκσο πηα λα 

απνξξίπηνπλ ην «πξφζσπν» κε ην νπνίν θαινχληαη λα επηθνηλσλήζνπλ. 

 5
ε
 πλεδξία  

 Οη καζεηέο/ηξηεο έρνπλ απαιιαγεί απφ ηελ επηθπιαθηηθφηεηα, πνπ ηνπο ραξαθηήξηδε, 

ζε κεγάιν βαζκφ. Καιιηεξγψληαο ηελ επηθνηλσλία κε ηε λέα ηνπο θίιε ζε θαζεκεξηλή βάζε, 

θαίλεηαη πσο ε απνγνήηεπζε θαη ε επηθχιαμε ζα εμαιεηθζνχλ.  

 6
ε
 πλεδξία  

 Μηα κηθξή καζήηξηα ηεο πξψηεο ηάμεο εμαθνινπζεί λα είλαη επηθπιαθηηθή θαη ζηε 

ζεκεξηλή πεληάιεπηε επηθνηλσλία κε ηελ θνχθια δελ εθθξάζηεθε θαζφινπ. 

 7
ε
 πλεδξία  

 Γχν καζήηξηεο άιινηε είλαη επηθπιαθηηθέο θαη άιινηε απνγνεηεπηηθά αδηάθνξεο γηα 

ηελ επηθνηλσλία κε ηελ θνχθια. Αθφκε «δείρλνπλ» λα πεξηεξγάδνληαη ηελ θνχθια θαζψο θαη 

ηελ επηθνηλσλία πνπ νη άιινη 2 καζεηέο έρνπλ θαηαθέξεη ζην βαζκφ πνπ δχλαηαη ν θαζέλαο. 

 8
ε
 πλεδξία  

 Οη δχν κηθξέο καζήηξηεο αξθεηέο θνξέο εκθαλίδνπλ δηαθπκάλζεηο ζηελ «επαθή» ηνπο 

κε ηε Μαξία. ηε ζεκεξηλή επηθνηλσλία πξνζαξκφζηεθαλ επηθπιαθηηθά κελ, κε κεγαιχηεξε 

απηνπεπνίζεζε φκσο. Ζ δεμηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο ζηαδηαθά θαηαθηηέηαη.  
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         9
ε
 πλεδξία  

 Ζ κία απφ ηηο κηθξέο καο καζήηξηεο παξακέλεη σο έλα βαζκφ επηθπιαθηηθή – θαη απηφ 

είλαη αηζζεηφ θαη απφ ηελ έληαζε ηεο θσλήο – σζηφζν αληαπεμέξρεηαη ζεηηθά ζηελ 

επηθνηλσλία ηεο κε ηε Μαξία κε ην πέξαο ησλ εκεξψλ. 

 10
ε
 πλεδξία  

 Ζ επηθπιαθηηθφηεηα αθνξά πεξηζζφηεξν ζηηο δχν κηθξέο καο καζήηξηεο. Μηινχλ αξγά, 

ίζσο ιίγν θνβηζκέλα γηα ην αλ απηά πνπ ιέλε έρνπλ ελδηαθέξνλ, σζηφζν κηινχλ θαη απηφ 

είλαη εμέιημε θαη γηα ηηο δχν. 

 11
ε
 πλεδξία  

 Ζ ζρέζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ηελ θνχθια πεξλά δηαθπκάλζεηο θαη απηφ νθείιεηαη 

θπξίσο ζην φηη ηα παηδηά δνπλ ζε έλα πεξηβάιινλ κε κεησκέλα εξεζίζκαηα (δελ έρνπλ θακία 

εμσζρνιηθή δξαζηεξηφηεηα), γεγνλφο πνπ θάπνηεο θνξέο ηα δπζθνιεχεη λα «βξνπλ» θάηη 

θαηλνχξην λα πνπλ. Χζηφζν ε ζρέζε απηή κε ηελ θνχθια θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη ηα 

σζεί ζην λα αλαθαιχπηνπλ ιφγνπο γηα λα κε κηινχλ καδί ηεο. 

 12
ε
 πλεδξία  

 Μηα απφ ηηο κηθξέο καο καζήηξηεο παξακέλεη επηθπιαθηηθή φρη φκσο ζην ίδην επίπεδν 

πνπ βξηζθφηαλ ζηηο πξψηεο κέξεο επηθνηλσλίαο. Δθθξάδεηαη θαη εθκπζηεξεχεηαη ζηε 

«Μαξία» ζηηγκέο ηεο δσήο ηεο, σζηφζν αθφκε δείρλεη δηζηαθηηθή ζηελ επηινγή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ ζέιεη λα δψζεη. 

 13
ε
 πλεδξία  

 Ζ επηθχιαμε θαη ε απφξξηςε απνκαθξχλζεθαλ κεηά απφ ηξεηο βδνκάδεο επηθνηλσλίαο 

κε ηε Μαξία. 

 

 

 14
ε
 πλεδξία  

 Οη καζεηέο/ηξηεο «μέθπγαλ» απφ ηελ φπνηα επηθχιαμε είραλ απέλαληη ζηε Μαξία. Οη 2 

κηθξέο καο καζήηξηεο κε ηνπο αηνκηθνχο ηνπο ξπζκνχο ε θάζε κηα αλέπηπμαλ ιφγν θαη 

επηθνηλψλεζαλ κε ηελ θαηλνχξηα ηνπο θίιε. Ζ άξλεζή ηνπο κεηαηξάπεθε ζε πξνζπκία θαη 

επηζπκία γηα επηθνηλσλία. 
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 15
ε
 πλεδξία  

 Ζ επηθχιαμε πνπ ραξαθηήξηδε ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο έρεη εμαθαληζηεί ζηαδηαθά θαη ε 

απφξξηςε έρεη δψζεη ηε ζέζε ηεο ζηελ νηθεηφηεηα θαη ηελ επηθνηλσλία. 

 16
ε
 πλεδξία  

 Ζ επηθχιαμε θαη ε απφξξηςε έρνπλ δψζεη ηε ζέζε ηνπο ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηελ 

εθθξαζηηθφηεηα ζπλαηζζεκάησλ θαη ζθέςεσλ. 

 17
ε
 πλεδξία  

 Ζ αξλεηηθή ζηάζε δελ αθνξά πιένλ θαλέλαλ/θακία απφ ηνπο καζεηέο/ηξηεο. 

18
ε
 πλεδξία  

Οη επηθπιάμεηο έρνπλ εμαθαληζζεί, ε απφξξηςε έρεη δψζεη ηε ζέζε ηεο ζηελ απνδνρή 

θαη ε απνγνήηεπζε ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηελ αιιειεπίδξαζε. 

19
ε
 πλεδξία  

Γελ ππάξρεη απφξξηςε. Δίλαη εκθαλέζηαηε ε απνδνρή πνπ έρνπλ πιένλ ζηε Μαξία 

φινη/εο καζεηέο/ηξηεο 

20
ε
 πλεδξία  

Ο θχθινο ηεο επηθνηλσλίαο κε ηε Μαξία έθιεηζε έρνληαο απαιιαρζεί θάζε παηδί απφ 

ηελ φπνηα επηθχιαμε είρε απέλαληί ηεο. 

3.3. Οπδέηεξε: 

 α.   ζεηηθή γηα ην έλα κέξνο θαη αξλεηηθή γηα ην άιιν 

 β.   δηθνξνύκελε 

 

1
ε
 πλεδξία  

Έλαο καζεηήο ελψ είρε ζρεηηθή πξνζπκία λα δηεγεζεί θάηη απφ ηα αββαηνθχξηαθν 

ηνπ, ήηαλ ηδηαίηεξα απξφζπκνο ζην λα εθθξάζεη νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία. 

 2
ε
 πλεδξία  
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 Γηθνξνχκελε ζηάζε απφ έλαλ καζεηή πνπ ελψ μεθηλάεη λα κηιήζεη, έπεηηα ζθχβεη ην 

θεθάιη θαη απφ ελδερφκελε ληξνπή είλαη απξφζπκνο ζην λα εθθξάζεη νπνηαδήπνηε εξψηεζε 

ή άπνςε ζηελ θνχθια. 

 3
ε
 πλεδξία  

 Μάιινλ δηθνξνχκελε ζηάζε γηα θάπνηνπο/εο δηφηη εθθξάδνπλ ππεξβνιηθή αγσλία λα 

αξρίζεη ην πεληάιεπην ηελ επηθνηλσλία κε ηελ θνχθια, φηαλ φκσο απηφ αξρίδεη εθθξάδνληαη 

δηζηαθηηθά θαη πνιχ πεξηνξηζκέλα. 

 4
ε
 πλεδξία  

 Οπδέηεξε είλαη ε ζηάζε θπξίσο κεηά ηα πξψηα 3 ιεπηά ηεο επηθνηλσλίαο, φπνπ νη 

καζήηξηεο/ηέο ιφγσ ηνπ κηθξνχ ηνπο αξηζκνχ εμαληινχλ απηά πνπ ζέινπλ λα εθθξάζνπλ 

γξήγνξα θαη κεηά ην πέξαο απηψλ ησλ ιεπηψλ  ζησπνχλ ή αδηαθνξνχλ έσο φηνπ έιζεη ε ψξα 

ηνπ απνραηξεηηζκνχ. 

 5
ε
 πλεδξία  

 Ζ ζηάζε ελφο καζεηή εμαθνινπζεί λα είλαη νπδέηεξε. Υξήζηκν είλαη λα ζεκεησζεί πσο 

ν καζεηήο απηφο είλαη μελφγισζζνο, κε ειάρηζην ρξφλν παξακνλήο ζηελ Διιάδα θαη ελψ 

θαηλνκεληθά επηθνηλσλεί κε ηε «Μαξία» ειάρηζηα, σζηφζν ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ 

μεπεξλά θαη ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ. 

 6
ε
 πλεδξία  

 Ζ Εσή – καζήηξηα ηεο πξψηεο – ελψ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ξσηά θαη 

αλαδεηά ηε Μαξία, ηε δηάξθεηα ηνπ πεληαιέπηνπ ζησπά θαη κε αξθεηφ άγρνο εθθξάδεη ηηο 

ιίγεο πιεξνθνξίεο πξνο ηε Μαξία. 

 7
ε
 πλεδξία  

 Ζ δηθνξνχκελε ζηάζε ησλ δχν καζεηξηψλ θαηαγξάθεηαη θαη κε δηάθνξα «αζηεία» γηα 

ηε Μαξία πξηλ ηελ πεληάιεπηε επηθνηλσλία πξνζπαζνχκε λα «απνκαθξπλζεί». 

 8
ε
 πλεδξία  

 Ζ ζεκεξηλή επηθνηλσλία – ίζσο ιφγσ ηνπ ζεηζκνχ, πνπ ιεηηνχξγεζε σο εξέζηζκα – 

ήηαλ επηηπρήο. Δίρε ζηηγκέο ζησπήο. Ήηαλ φκσο θαηά θχξην ιφγν παξαγσγηθή. 

 9
ε
 πλεδξία  
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 Σα παηδηά παξνπζηάδνπλ δηθνξνχκελε ζηάζε θάπνηεο κέξεο πνπ ηα εξεζίζκαηα ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο ηνπο είλαη ιηγφηεξα. 

 10
ε
 πλεδξία  

 Γηθνξνχκελε ζηάζε κεηά απφ δχν εβδνκάδεο ελδερνκέλσο δελ αθνξά θαλέλαλ/κηα απφ 

ηνπο καζεηέο/ηξηεο καο. Ζ ζηάζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαζνξίδεηαη απφ ηε δηάζεζε ηεο εκέξαο 

γηα επηθνηλσλία γεληθά θαη φρη κφλν κε ηε Μαξία. 

 11
ε
 πλεδξία  

 Ζ δηθνξνχκελε ζηάζε αθνξά ζηηγκέο ηνπ πεληαιέπηνπ αιιά φρη ηε ζπλνιηθή ζηάζε 

ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. Φαίλεηαη πσο φια ηα παηδηά έρνπλ απνδεηρηεί νπζηαζηηθά ηελ θαηλνχξηα 

ηνπο θίιε θαη ην απνδεηθλχνπλ έκπξαθηα, θαζψο κηινχλ θαη ζηνπο γνλείο ηνπο γη’ απηή ηε 

λέα ζρέζε (νη γνλείο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ελεκέξσζαλ γη’ απηφ). 

 12
ε
 πλεδξία  

 Οη δχν κηθξέο καζήηξηεο ελψ ηελ ψξα πνπ πξνεγείηαη ηεο επηθνηλσλίαο κε ηε Μαξία, 

ξσηνχλ γη’ απηή, ηελ απνδεηνχλ θαη ιέλε ζε κέλα ηη ζα ήζειαλ λα ηεο εθθξάζνπλ ζήκεξα, 

φηαλ μεθηλάεη ε επηθνηλσλία δείρλνπλ αγρσκέλεο θαη απφκαθξεο απέλαληί ηεο. Όζν φκσο 

πεξλνχλ ηα πξψηα ιεπηά ηεο επηθνηλσλίαο απνβάιινπλ ην άγρνο θαη κηινχλ. 

 13
ε
 πλεδξία  

 Οη καζεηέο/ηξηεο δείρλνπλ λα μεπεξλνχλ ηα «εκπφδηα» πνπ ηνπο ζηεξνχζαλ ηελ 

επηθνηλσλία κε ηε Μαξία. Κάπνηνη/εο πην νκηιεηηθνί/έο θάπνηνη/εο ιηγφηεξν, σζηφζν φινη/εο 

παξνπζηάδνπλ πξννδεπηηθή εμέιημε ζηνλ ηξφπν έθθξαζήο ηνπο απέλαληί ηεο. 

 14
ε
 πλεδξία  

 Αλ θάπνηνο ζηαζεί ζηε ζεκεξηλή κέξα αθνχγνληαο κφλν ηε ζεκεξηλή πεληάιεπηε 

επηθνηλσλία ζα πηζηέςεη πσο νη δχν κηθξέο καζήηξηεο είλαη ηφζν ζεηηθέο φζν θαη αξλεηηθέο 

απέλαληη ζηε Μαξία. Δάλ φκσο παξαθνινπζήζεη ηελ επηθνηλσλία φισλ ησλ εκεξψλ ζα 

αληηιεθζεί πσο ε αξλεηηθή ή δηθνξνχκελε ζηάζε ησλ θνξηηζηψλ έρεη μεπεξαζηεί θαη έρεη 

δψζεη ηε ζεηξά ηεο ζηελ επηθνηλσλία. 

 15
ε
 πλεδξία  

 Γελ ππάξρεη δηθνξνχκελε ζηάζε. Μηα καζήηξηα (Εσή) πνπ παξνπζίαδε αλάινγα κε ηε 

κέξα δηαθνξεηηθή ζηάζε απνπζίαδε ιφγσ αζζελείαο. 
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 16
ε
 πλεδξία  

 Ζ Εσή δείρλεη λα έρεη απνδερηεί πιήξσο ηε Μαξία, επηθνηλσλεί φκσο αθφκε καδί ηεο 

ληξνπαιά θαη ζπλεζηαικέλα. Χζηφζν ην φηη επηθνηλσλεί είλαη έλα ηεξάζηην βήκα γηα εθείλε 

πνπ ζηα πξψηα ζηάδηα αξλνχληαλ λα κηιήζεη κε ηε Μαξία. 

 17
ε
 πλεδξία  

 Ζ Εσίηζα εμαθνινπζεί ζηηγκέο λα παξνπζηάδεη δηθνξνχκελε ζηάζε, σζηφζν έρεη 

μεπεξάζεη θαηά πνιχ ηα πξψηα εθείλα ζηάδηα πνπ ήηαλ απφιπηα θνβηζκέλε απέλαληη ζηε 

Μαξία. Αγθαιηάδεη πνιιέο ζηηγκέο ηελ θνχθια θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηθνηλσλίαο θαη πηα 

κηιά καδί ηεο πην πξφζπκα. 

18
ε
 πλεδξία  

Οη καζεηέο/ηξηεο είλαη πξφζπκνη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνλ ηξφπν πνπ δχλαηαη ν 

θαζέλαο/κηα, ρσξίο πηα λα παξνπζηάδνπλ δηθνξνχκελε ζηάζε. 

19
ε
 πλεδξία  

Έρνπκε μεπεξάζεη φπνηα δηθνξνχκελε ζηάζε. Σα παηδηά έρνπλ απνδερηεί μεθάζαξα ηε 

θίιε ηνπο Μαξία. 

20
ε
 πλεδξία  

Σα παηδηά έδεημαλ κε ηε ζηάζε ηνπο πσο κφλν ζεηηθή ζηάζε είραλ απέλαληη ζηε Μαξία 

κε ην πέξαο ηνπ ρξφλνπ. Ο θφβνο θαη ε αλαζθάιεηα έδσζαλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ εμνηθείσζε 

θαη ζηελ απνδνρή. 
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 ΕΙΚΟΣΙ ΑΡΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΕΔΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΟΜΡΟΤΙΚΗΣ 
ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΤΩΝ           ΜΑΘΗΤΩΝ Α΄ ΤΑΞΗΣ  (ΟΜΑΔΑ Α΄) 

 

 

ΣΥΝΕΔΙΑ/ 1 

– Καιεκέξα Μαξία 

– Καιεκέξα Μαξία 

– Καιεκέξα Μαξία 

– Καιεκέξα Μαξία 

Σελ Γεπηέξα… … 

Καιεκέξα, ην αββαηνθχξηαθν παίδακε. Γηάβαζα… Έπαημα, πήγα βφιηα, κεηά ήξζε ζην 

ζπίηη κνπ, δηάβαζα θαη θνηκήζεθα. 

Έθαγα… έθαγα… καθαξφληα, δηάβαζα, κεηά θνηκήζεθα, είδα ιίγν ηειεφξαζε θαη 

θνηκήζεθα. 

Σελ πξνεγνχκελε Παξαζθεπή έθαγα, κεηά φηαλ ήξζε ην κεζεκέξη είδα ιίγε ηειεφξαζε, 

δηάβαζα κε ηε κακά, κεηά ην απφγεπκα πήγακε βφιηα κε ηελ νηθνγέλεηά κνπ. Μεηά, φηαλ 

γπξίζακε απφ ηελ βφιηα ζην ζπίηη καο, θάγακε ην βξαδηλφ, είδακε ιίγε ηειεφξαζε, έπιπλα 

ηα δφληηα κνπ θαη μάπισζα. 

ήκεξα πνπ είλαη Γεπηέξα, ήξζακε ρνιείν, γξάςακε αληηγξαθή, εκεξνκελία, 

ήξζαλε…καδεπηήθακε φινη κε ηα παηδηά, βγήθακε δηάιεηκκα θαη ηψξα πνπ έρνπκε κπεη 

θάλακε καζεκαηηθά. 

……… 

– Καιεκέξα Μαξία. Σν αββαηνθχξηαθν, ηελ Γεπηέξα πήγακε ρνιείν, δηάβαζα… 

γξάςακε… Ση είπαηε θπξία; … Α… Πξηλ, επίζεο, πξηλ λα έξζσ…… Ση θπξία; …… 

 

ΤΝΔΓΡΗΑ/2 

 

– Καιεκέξα Μαξία 

– Καιεκέξα Μαξία 

– Καιεκέξα Μαξία 

– Καιεκέξα Μαξία 

Δρζέο, ηελ Γεπηέξα, φηαλ έθηαζε ην πξσί πήγακε ρνιείν, δηαβάζακε, βγήθακε δηάιεηκκα, 

ηειεηψζακε ηα καζήκαηά καο, γπξίζακε ζπίηη. Μεηά εγψ, πήγακε ζηα Γηάλλελα κε ηε κακά 

κνπ, εγψ έθαηζα ζηε γηαγηά θαη φηαλ ηειείσζε  ε κακά κνπ, πήγακε θάησ ζην ρσξηφ 

Λεπηνθαξπά, έπιπλα ηα δφληηα κνπ, είδα ιίγε ηειεφξαζε θαη θνηκήζεθα. 
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Δγψ έπαημα κε ηελ Ηιηάλα ζην ζπίηη, έθαγα… θαη είδα ηειεφξαζε θαη κεηά θνηκήζεθα. 

Έπαημα… Δγψ. Έπαημα κε ηα παηρλίδηα κνπ…… 

Καιεκέξα …… 

Όηη ζέιεηο λα πεηο ζηελ Μαξία. 

Υηεο, έπαημα κε ηα παηρλίδηα κνπ, δηάβαζα, θνηκήζεθα, είδα ιίγν ηειεφξαζε, κεηά ήξζα ζην 

ζρνιείν. Όηαλ ηειείσζε ην ζρνιείν πήγα ζην ζπίηη κνπ, έθαγα, θνηκήζεθα, κεηά μχπλεζα, 

έγξαςα, είδα ηειεφξαζε.  

Θέιεηε λα ξσηήζεηε θάηη ηελ Μαξία; 

Δζχ Μαξία πνπ πήγεο βφιηα ερζέο; 

Δγψ πήγα βφιηα ζηα Γηάλλελα… 

ήκεξα ην πξσί μχπλεζα, έθαγα ην πξστλφ κνπ, δηά… έθαλα κία επαλάιεςε, ήξζα ζρνιείν, 

δηαβάζακε θαη… θαη ηψξα… Βγήθακε δηάιεηκκα θαη κεηά δηαβά… δηαβάζακε μαλά. 

– Γεηα ζνπ Μαξία. ήκεξα ήξζα…ήξζα ζην ζρνιείν, δηάβαζα, βγήθακε δηάιεηκκα, 

κπήθακε… 

– Καιεκέξα Μαξία 

– Γεηά ζνπ Μαξία 

– Γεηά ζνπ Μαξία 

– Γεηά ζνπ Μαξία 

 

 

ΣΥΝΕΔΙΑ/3 

 

– Καιεκέξα Μαξία (φινη καδί) 

ήκεξα, φηαλ πήγακε ρνιείν, πήγακε ζηελ Αγία Βαξβάξα πνπ γηφξηαδε, πήγακε ζηελ 

Δθθιεζία, θάγα… βγήθακε έμσ κεηά, φπνηνο ήζειε έθαγε θαζνιάδα. Μεηά γπξίζακε 

ρνι…ιείν. 

ή… Δγψ Κπξία;  

Όπνηνο ζέιεη. 

Δίδα ηειεφξαζε θαη ζηελ ηειεφξαζε είδα έλα παηδηθφ. Έθαγα… καθαξφληα κε θηκά θαη 

δηάβαζα έλα παξακχζη θαη θψηηζα θαη ηα ξφδηα. 

Δγψ θπξία;  

Όπνηνο ζέιεη. 

ήκεξα, ζην ρνιείν, πήγακε ζηελ Αγία Βαξβάξα, κεηά ήξζακε ρνιείν, κεηά βγήθακε 

δηάιεηκκα. Μεηά κπήθακε κέζα. Μεηά… ε Εσή. 
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ήκεξα πήγακε ζηε… ζηελ Αγία Βαξ… βάξα, θάγακε… 

Ση θάγαηε;  

Φαζνιάδα.  

Με ηη παίμαηε θαηλνχξην ζήκεξα;  

Με ηα ζηεθάληα. Καη κεηά παίδακε θαη ζην… δέληξν Υξηζηνχγελλα. 

Λίγν πην δπλαηά. 

Μεηά ε θπξία Μειίλα έθιεηζαλ ηα κάηηα, φηαλ ηα άλνημα, είδαλε πνιχ σξαίν δέληξν. 

Πσο ήηαλ; Ση είρε;  

ηεθάληα. Μεηά, ηξεηο θνξέο ην θάλακε απηφ. Μεηά παίμακε θάηη άιιν. 

Όηαλ γπξίζακε απφ ηελ Αγία Βαξβάξα, βγήθακε δηάιεηκκα, παίμακε κπάια, κεηά κπήθακε 

κέζα… θαη δηαβάζακε. 

ήκεξα βγήθακε δηάιεηκκα, παίμακε κε ηα ζηεθάληα θαη κεηά κπήθακε κέζα.  

Να ραηξεηήζεηε ηε Μαξία. 

– Γεηά ζνπ Μαξία 

– Γεηά ζνπ Μαξία 

– Γεηά ζνπ Μαξία 

– Γεηά ζνπ Μαξία 

 

 

ΣΥΝΕΔΙΑ/4 

 

 

Καιεκέξα Μαξία (φινη καδί) 

ήκεξα, ήξζακε ρνιείν, δηαβάζακε αληηγξαθή, γιψζζα, βγή… κα… βγήθακε δηάιεηκκα, 

παίμακε κπάια, θάλακε ζνπηάθηα, ληθήζακε εκείο. Μεηά κπήθακε κέζα, δηαβάζακε 

Μαζεκαηηθά θαη ζην ηεηξάδην καζεκαηηθψλ.  

Μάζακε ην γξάκκα ηεο ρειψλαο. …… ζεφζηνκνο…… 

Ση άιιν ζέιεηο λα πεηο ζηελ θίιε καο ηε Μαξία;  

Βγήθακε δηάιεηκκα, παίμακε κε ηα ζηεθάληα πνπ είραλ κπίιηεο, κεηά κπήθακε κέζα, 

δηαβάζακε, γξάςακε, θαη δσγξαθίζακε. 

ήκεξα γξάςακε… ην γξάκκα ηεο ρσιψλαο, βγήθακε δηάιεηκκα, παίμακε κε ηα ζηεθάληα, 

κπήθακε… 
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ήκεξα ν θαηξφο ήηαλε δεζηφο, είρε δέζηε, βγήθακε έμσ δηάιεηκκα, παίμακε…θαη παίμακε 

κπάια. 

– Γεηά ζνπ Μαξία 

– Γεηά ζνπ Μαξία 

– Γεηά ζνπ Μαξία 

– Γεηά ζνπ Μαξία 

ήκεξα, κεηά, δηαβάζακε Μαζεκαηηθά ζηα ηεηξάδηά καο, θάλακε κειέηε θαη …… 

Κπξία λα πάσ ιίγν ηνπαιέηα; 

Να παο. 

Ναη θπξία. 

Έθαγα… θξέαο κε παηάηεο… δηάβαζα… έλα βηβιίν, είδα έλα παηδηθφ θαη θνηκήζεθα. 

– Γεηά ζνπ Μαξία 

– Γεηά ζνπ Μαξία 

 

ΣΥΝΕΔΙΑ/5 

 

Καιεκέξα Μαξία (φινη καδί, δπλαηά) 

– Γεηά ζνπ Μαξία. Με ιέλε Βαζίιε, πάσ Γεπηέξα ηάμε Γεκνηηθνχ, ηελ Παξαζθεπή ήξζε ν 

θίινο κνπ ν Γηνλχζεο ζπίηη κνπ, παίμακε κε ηα παηρλίδηα κνπ. Φάγακε παηάηεο ζην θνχξλν 

κε θνηφπνπιν, είδακε έλα DVD, κεηά παίμακε, κεηά φηαλ έθπγε ν θίινο κνπ ν Γηνλχζεο κεηά 

θνηκήζεθα… Ήξζα ζρνιείν, βγήθακε δηάιεηκκα, παίμακε κπάια θαη κήια. Μεηά, κπήθακε 

κέζα, θάλακε Γξακκαηηθή θαη Μαζεκαηηθά. 

– Με ιέλε Παλσξαία, φηαλ πήγα ηνπαιέηα ρηχπεζα … έβγαια αίκα. Μάζακε έλα θαηλνχξην 

γξάκκα, ην Ε 

– ήκεξα… Με ιέλε Εσή, κάζακε ην γξάκκα ην Ε.  

– Με ιέλε Λνχε, ζήκεξα… γξάκκα… ζήκεξα πνην γξάκκα κάζακε;  Σν Ε ην κεγάιν! Όηαλ 

ηειείσζα κε απηφ, γξάςακε θάηη άιιν, κεηά φηαλ ηειείσζε ην ζρνιείν, πήγακε ζην ζπίηη καο, 

έθαγα, θνηκήζεθα, δηάβαζα, κεηά ην πξσί ήξζα ζρνιείν…  

– Ό,ηη ζέιεηε λα πείηε ζηε Μαξία. 

– ήκεξα δηαβάζακε… βγήθακε δηάιεηκκα, παίμακε θαη κεηά πήγα ζπίηη κνπ. 

– ήκεξα ήξζακε ρνιείν, ζήκεξα, φηαλ ζα θχγνπκε απφ ην ρνιείν ζα πάσ κε ηε κακά κνπ 

ζηα Γηάλλελα, εγψ ζα θάηζσ ζηε γηαγηά κνπ, ζα παίμσ κε ηε γηαγηά κνπ, ε κακά κνπ ζα πάεη 

γηα δνπιεηά, κεηά ζα γπξίζεη λα κε πάξεη. Θα πάκε ζην ρσξηφ καο… ζα πιχλνπκε ηα δφληηα, 

ζα θνηκεζνχκε θαη κεηά ζα έξζσ εγψ ζρνιείν αχξην. 

– Δγψ έθαγα… θξέαο κε… θνινθπζάθηα. Βνχξηζηζα ηα δφληηα, θνηκήζεθα, είδα παηδηθφ θαη 

δηάβαζα. 
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– ήκεξα πνπ ήξζακε ρνιείν βγή… βγήθακε δηά… 

– Γεηά ζνπ Μαξία (φινη καδί) 

– Σν αββαηνθχξηαθν… 

– Γεηα ζνπ Μαξία (φινη καδί) 

– Να απνραηξεηήζνπκε γηα ζήκεξα. 

– Γεηα  

– Γεηα  

– Γεηα  

 

 

ΣΥΝΕΔΙΑ/6 

 

Καιεκέξα Μαξία (φινη καδί) 

– Υζεο, πήγα… δηάβαζα ζην ρνιείν, γξάςακε, δηαβάζακε, βγήθακε δηάιεηκκα, επεηδή 

έβξερε παίμακε κε ηα Lego, δσγξαθίζακε, κεηά κπήθακε κέζα, δηαβάζακε καζεκαηηθά θαη 

ζην ηεηξάδην καζεκαηηθψλ.  

– ήκεξα ήξζακε μαλά ρνιείν, γξάςακε νξζνγξαθία, αληηγξαθή, αλάγλσζε, κεηά βγήθακε 

δηάιεηκκα έμσ επεηδή είρε θαιφ θαηξφ, παίμακε κπάια, κήια, κπήθακε κέζα, γξάςακε ζην 

ηεηξάδην καζεκαηηθψλ θαη ζηα βηβιία καζεκαηηθψλ.  

– Δγψ ζήκεξα έγξαςα κε δπ… δπζθνιεχεη θάηη θαη κεηά ην θάλσ ζσζηφ. Μεηά, κεηά φηαλ 

ηειεηψλσ, βγάισ ηεηξάδηα άιια, κεηά ζα πάσ ζπίηη κνπ… απέμσ κε ην ακάμη κνπ, κεηά 

έξρνκαη ζρνιείν, ιέσ Καιεκέξα, θάζνκαη ζην ζξαλίν κνπ, θάλσ θσηνγξαθία, κεηά θάλσ 

αληηγξαθή. Όηαλ ηειείσζα δηάβαζα ηελ αληηγξαθή, κεηά βγήθα δηάιεηκκα, έπαημα, κεηά 

κπήθακε κέζα, πίλακε λεξφ, θαζίζακε, κεηά… γξάςακε. Όηαλ πήγα ζπίηη κνπ ήηαλ ν 

παηέξαο κνπ, ε κακά κνπ, ν παππνχο κνπ θαη έλα…θχξηνο πνπ … Μεηά ην πξσί, πάιη πνπ 

ήξζα απ’ ην ρνιείν, πάιη πνπ ήξζα απφ ην ζρνιείν, κεηά δηαβάζακε, είπακε θαη θάηη, θάηη 

θαηλνχξην, γξάκκα, ην γξάκκα ηεο Γάηαο. Μεηά, κεηά άιιν γξάκκα, γξάκκα ζηελ αγειάδα, 

κ… απηφ ην γξάκκα, κεηά ην ε θαη κεηά ην λ, ην Ν ην κεγάιν θαη ην λ ην κηθξφ. 

– Μνπ αξέζνπλε ηα Μαζεκαηηθά… Κάλακε γιψζζα… βγήθακε δηάιεηκκα…  

– Γεηά ζνπ Μαξία 

 

 

 

 

 



159 
 

 

 

ΤΝΔΓΡΗΑ/7 

– Καιεκέξα Μαξία (φινη καδί) 

– Γεηά ζνπ Μαξία, είκαη 7,5 ρξνλψλ, πάσ Γεπηέξα (Β΄) Σάμε Γεκνηηθνχ θαη ζήκεξα ζην 

ζρνιείν καο έθεξαλ θαηλνχξηεο κπάιεο. Μεηά παίμακε δηάιεηκκα… θάλακε δηάιεηκκα, 

παίμακε κπάια κε ηηο θαηλνχξηεο κπάιεο, κπήθακε κέζα, δηαβάζακε-γξάςακε. Ήξζε έλαο 

θχξηνο, καο έθηηαμε … 

– Σν ηειέθσλν καο έθηηαμε. 

– Μαο έθηηαμε ην ηειέθσλν. Καη ην αγαπεκέλν κνπ δψν, πνπ ην αγαπάσ πνιχ, είλαη ην 

ζθπ… ν ζθ… ην ζθπιάθη. Σν αγαπεκέλν κνπ θαγεηφ είλαη ηα καθαξφληα κε θηκά. Ζ κακά 

κνπ ηα θηηάρλεη πνιχ σξαία. Δπίζεο αγαπάσ ηελ κακά κνπ θαη ηνλ κπακπά κνπ πάξα πνιχ, 

γηαηί παίδνπκε καδί, πεγαίλνπκε βφιηεο θαη θακηά θνξά άκα ε γηαγηά κνπ είλαη ζηελ Αζήλα, 

φπσο ηψξα, φηαλ έρεη, φηαλ έρεη ε κακά κνπ θαη κπακπάο κνπ δνπιεηά θαη πεγαίλνπλε ζηα 

Γηάλλελα, πεγαίλσ θαη εγψ θαη θάζνκαη κε ηελ γηαγηά κνπ. Μεηά κε παίξλεη ν κπακπάο κνπ, 

πεγαίλνπκε ζπίηη, παίδνπκε κε ηνλ κπακπά κνπ θαη ηε κακά κνπ έλα παηρλίδη θαη … 

– ήκεξα ήξζακε ρνιείν… ζήκεξα γξάκκα, ην γξάκκα κάζεκα ην  ην εηο νηθίαο(;), 

ηειείσζα, ην δηάβαζα. Μεηά έβγαια ην ηεηξάδην πνπ γξάθνπκε θαη ην … Μεηά ήξζα…   

– …… 

– Όρη-φρη. Έθαλα… 

– Ό,ηη ζέιεηο, φ,ηη ζέιεηο. 

– Έθαλα, δηάβαζα γιψζζα, κεηά έβγαια καζεκαηηθά. Σν πξσί θάλσ νξζνγξαθία, κεηά 

γξάςακε αληηγξαθή, κεηά πήγα ζπίηη κνπ. Μεηά έπαημα ιίγν κε ηα παηρλίδηα κνπ. Έθαγα 

ιίγν, έθαγα ιίγν παζηίηζην. Μεηά θνηκήζεθα. Έγξαςα, δηάβαζα ην κάζεκα θαη κεηά έγξαςα 

πφζα θάλνπλε έλα θαη έλα, γηαηί ήηαλε ψξα λα θχγνπκε ζην ζπίηη καο, φηαλ πήγα εγψ ζπίηη 

κε ην Θσκά. Μεηά ήξζε ν θίινο κνπ ν Γηνλχζεο. Σελ άιιε κέξα ήξζε ν Cristian, παίμακε ηα 

παηρλίδηα καο κε ηα απηνθίλεηα. Μεηά ήξζα ρνιείν, θάλακε θσηνγξαθία, αληηγξαθή, 

βγάιακε γιψζζα… καζεκαηηθά. 

– Γεηά ζνπ Μαξία (φινη καδί) 

 

ΤΝΔΓΡΗΑ/8 

 

– Καιεκέξα Μαξία (φινη καδί) 

– ήκεξα έθαλε ζεηζκφ, κπήθακε θάησ απφ ηα ηξαπέδηα… βγήθακε έμσ…  

– Βγήθακε έμσ, ηξέμακε… κεηά … κπήθακε κέζα ζην ρνιείν, θάλακε κάζεκα, γξάςακε, 

… δσάθη είλαη ε θνηνχια θαη ην αγαπεκέλν κνπ θαγεηφ είλαη απγνπιάθη κε παηαηνχιεο. 

– Έπαημα ζην ζπίηη κνπ θξπθηφ κε ηελ Ηιηάλα, κεηά δηα… δηαβάζακε, βγήθακε έμσ ζηελ 

απιή θαη παίμακε.  



160 
 

– Σν αγαπεκέλν κνπ θαγεηφ είλαη ηα καθαξφληα. 

– ήκεξα κπήθακε θάησ απφ ηα ζξαλία, βγήθακε έμσ, ηξέμακε, κεηά ήξζακε πάιη κέζα, 

γξάςακε, κεηά … Δκέλα κνπ αξέζεη λα παίδσ κπάια κπάζθεη. Μεηά φηαλ πάσ ζπίηη κνπ, 

φηαλ ήηαλ ν παηέξαο κνπ ζηελ πιαηεία, εγψ πήγα ζην θίιν κνπ Γηνλχζε, έπαημα κε 

Playstation, κεηά κε πνδφζθαηξν θαη κεηά έθπγα ζπίηη κνπ, πήγα πάλσ, έπαημα ιίγν κε ην 

απηνθίλεηφ κνπ, σξαία ήηαλε, ρξψκα κπιε, ρξψκα θφθθηλν, ρξψκα καχξν. Μεηά έθαγα ην 

αγαπε…ην αγαπεκέλν κνπ θαγεηφ είλαη καθαξφληα κε θηκά. Μεηά ην βξάδπ, ην απφγεπκα, 

θνηκήζεθα ιίγν, κεηά μχπλεζα πάιη, έγξαςα ην γξάκκα ην… ην Η. Μεηά δηάβαζα ην κάζεκα 

πνπ είρα λα δηαβάζσ. Μεηά ην πξσί ήξζακε ζρνιείν, γξάςακε. 

– Γεηά ζνπ Μαξία. ήκεξα ήξζακε ζρνιείν. Έθαλε ζεηζκφ, κπήθακε θάησ απφ ηα ζξαλία. 

Βγήθακε δηάιεηκκα. Παίμακε κήια θαη κπάια. Ο αγαπεκέλνο κνπ παίρηεο ζε φιν ηνλ θφζκν 

είλαη ν Κξηζηηάλν Ρνλάιλην. Σν άζιεκα πνπ κνπ αξέζεη επίζεο είλαη ην πνδφζθαηξν κε ην 

κπάζθεη. Καη φηαλ πήγα ζπίηη κνπ δηάβαζα γιψζζα θαη καζεκαηηθά. Μεηά έπαημα κε ηα 

απηνθηλεηάθηα κνπ θαη κε ηα παηρλίδηα κνπ άιια, δσγξάθηζα, δηάβαζα κε ηε κακά 

καζεκαηηθά θαη γιψζζα. Μεηά έθαηζα, έθαγα καθαξφληα κε θηκά. Καη ην αγαπεκέλν κνπ 

θαγεηφ καθαξφληα κε θηκά. Μεηά είδα έλα DVD κε ηε κακά κνπ. Δίδα έλα DVD ην ΛΟΤΚΤ 

ΛΟΤΚ, κεηά μαπιψζακε ζην θξεβάηη, είδακε ιίγε ηειεφξαζε. Μεηά αλεβήθακε ζηα 

Γηάλλελα, έθαηζα ζηε γηαγηά κνπ, έπαημα κε ηε γηαγηά κνπ επηηξαπέδηα Uno, Φηδάθη. Μεηά 

ήξζε ε κακά κνπ, κε πήξε, πήγακε ζην Υσξηφ. Βνχξηζηζα ηα δφληηα κνπ, θνηκήζεθα. Μεηά 

μχπλεζα θαη ήξζα ρνιείν, γξάςακε, δηαβάζακε, βγήθακε δηάιεηκκα,  παίμακε κπάια, κεηά 

μαλακπήθακε θαη γξάςακε καζεκαηηθά θαη γιψζζα.  

– Γεηά ζνπ Μαξία (φινη καδί) 

 

 

ΣΥΝΕΔΙΑ/9 

 

– Καιεκέξα Μαξία (φινη καδί) 

– Ο κπακπάο κνπ θαη ε κακά κνπ… παίδνπκε καδί… 

– Ζ κακά κνπ έρεη θαζηαλά καιιηά θαη ν κπακπάο κνπ φηαλ βγήθε απφ ην Ννζνθνκείν ήξζε 

ζπίηη, παίμακε…  Δγψ κεηά έθαγα… έπαημα… Μεηά έθαλα κε ηελ Ηιηάλα έλα σξαίν παηρλίδη 

θπλεγεηφ θαη κεηά… βγήθακε έμσ ζηελ απιή, παίμακε κε ην πνδήιαηα θαη κεηά είδακε… 

έλα DVD θαη θνηκεζήθακε.  

– Δίδακε παηδηθφ… 

– Γεηά ζνπ Μαξία, ε κακά κνπ δνπιεχεη ζε Γπκλαζηήξην. Ο κπακπάο κνπ είλαη μπινπξγφο 

θαη φηαλ ε κακά κνπ αλεβαίλεη ζηα Γηάλλελα θαη ν κπακπάο κνπ δελ έρεη δνπιεηά ζην 

μπινπξγείν έξρεηαη  θαη κε πάεη πξνπφλεζε. Ο αγαπεκέλνπο κνπ θίινο ζηελ πξνπφλεζε είλαη 

ν πχξνο θαη ν Γηψξγνο. Δπίζεο έρνπκε θαιφ πξνπνλεηή. Ζ αγαπεκέλε κνπ άζθεζε είλαη ηα 

ζνπηάθηα θαη ην δηπιφ. Μεηά, ην αγαπεκέλν κνπ δψν είλαη ν ζθχινο. Σν αγαπεκέλν κνπ, ηα 

αγαπεκέλα κνπ παηρλίδηα ε κπάια θαη ην πνδήιαην θαη ην αγαπεκέλν κνπ θαγεηφ ηα 

καθαξφληα. Δπίζεο ν αγαπεκέλνο κνπ παίρηεο είλαη ν Ρνλάιλην θαη πεγαίλνπκε … θαη φηαλ 

εγψ δελ έρσ πξνπφλεζε θαη ε κακά έρεη Γπκλαζηήξην θαη ν κπακπάο κνπ επεηδή πεγαίλεη θαη 

απηφο κπάια φηαλ δελ δνπιεχεη ζην μπινπξγείν πεγαίλεη ζηελ Αγία Μαξίλα πνδφζθαηξν, 

θακία θνξά πεγαίλσ θαη εγψ εθεί, ηνλ βιέπσ πσο παίδεη. Ζ Άγηα Μαξίλα πνπ παίδεη ν 
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κπακπάο κνπ πνδφζθαηξν είλαη αξθεηά ςειά, είλαη ζε έλα βνπλφ θαη ην αγαπεκέλν κνπ 

κάζεκα ζην ζρνιείν είλαη ε γιψζζα θαη ηα καζεκαηηθά. 

– Δγψ ήπηα ην γάια κνπ…μχπλεζα ην πξσί… κεηά … κε ηελ Ηιηάλα ηεο είπα θάηη πξηλ έξζσ 

ζην ζθνιείν. Καη ηα αγαπεκέλα κνπ καζήκαηα είλαη… ε Οξζνγξαθία, ην δηάβαζκα θαη ηα 

Μαζεκαηηθά. 

– Δρηέο πήγα ζε κία γηνξηή, γπξίζακε, θνηκεζήθακε, ζεθσζήθακε, πήγακε ζθνιείν… 

δηαβάζακε, γξάςακε… θαη ην αγαπεκέλν κνπ δηάβαζκα είλαη ε Γιψζζα. 

– Γεηά ζνπ Μαξία (φινη καδί). 

 

 

ΣΥΝΕΔΙΑ /10 

 

– Καιεκέξα Μαξία (φινη καδί) 

– Με ιέλε Εσή, ζηνιίζακε ην δέληξν κε θφθθηλα, κε αζεκέληα, κε άζπξα… 

– Ση ήηαλ απηά; 

– ηνιίδηα. Καη θάλακε… θαη κεηά ηξαγνπδήζακε, καο έθαλε ε θπξία θαηαζθεπέο, αχξην ζα 

ηηο βάςνπκε. 

– ηνιίζακε ην δέληξν, θάλακε θαηαζθεπέο, καο έθαλε ε θπξία θαη αχξην ζα ηηο… ζα ηα 

βάςνπκε.  

– Δγψ ζήκεξα πνλάσ ζηελ θνηιηά κνπ. ηνιίζακε ην δέληξν, πξνζπάζεζα ιίγν λα ην θηηάμσ 

ην δέληξν κε φινπο ηνπο θίινπο κνπ, κε ηελ Παλσξαία, κε ηε Εσή, κε ην… κε ηνλ Οδπζζέα, 

κε ηνλ Cristian, κε ηνλ Μπίιην, κε φινπο. Μεηά κπήθακε… βγήθακε δηάιεηκκα. Δγψ έπαημα 

ιίγν κπάια, κφλνο κνπ θάζηζα γηαηί δελ κπνξνχζα λα ηξέμσ. Μεηά ε θπξία πήξε ηνλ παηέξα 

κνπ δχν θνξέο θαη … κεηά … φηαλ πήγα ζπίηη κνπ… κε πνλάεη αιιά ηψξα θάλνπκε Μαξία, 

ιίγν κε πνλάεη… 

– Γεηά ζνπ Μαξία, ζήκεξα ήξζακε ζρνιείν, γξάςακε, δηαβάζακε, ζηνιίζακε ην δέληξν κε 

γηξιάληεο, κε κπιε ζηνιίδηα, αζεκί, άζπξα θαη θφθθηλα, επίζεο ην δέληξν καο είλαη πξάζηλν. 

Βγήθακε δηάιεηκκα, ζήκεξα είρε θαιφ θαηξφ. Παίμακε κπάια. Ζ θπξία καο έθηηαμε 

θαηαζθεπέο… Ζ θπξία…  Αχξην ζα ηηο βάςνπκε. Μαο έθηηαμε θαηαζθεπέο ΑηΒαζίιεδεο, 

κπφηεο, αγγειάθηα… Σν δέληξν καο είρε έλα θίηξηλν αζηέξη, ην ζηνιίζακε κε ζηνιίδηα σξαία 

θαη φκνξθα, κε ρηνλάλζξσπνπο, κε κήια, κε κπαιίηζεο. Γξάςακε θαη δηαβάζακε. 

– Σν δέληξν είλαη κεγάιν. 

– Μνπ αξέζεη ην δέληξν, γηαηί θαη ην ζπίηη κνπ είρα δέληξν. ήκεξα ν κπακπάο ζα αγνξάζεη 

έλα δέληξν λα ην θηηάμνπκε.  Μεηά ζα ην θηηάμνπκε κε θσηάθηα, ηα έθαλα θαη ζηελ Αιβαλία 

εγψ, σξαίν ήηαλε. Όηαλ θνηκήζεθα ήκνπλ κηθξφο 5 ρξνλψλ. Έβγαια απφ ηελ πξίδα πάιη, 

πάιη… κεηά… κεηά πήγα λα θνηκεζψ… κεηά… φηαλ ήξζακε εδψ ζηελ Διιάδα πήγακε 

Νήπην, κεηά ηειείσζε ην ζθνιείν. Σελ άιιε κέξα εγψ πήγα ζθνιείν ζηα κεγάια παηδηά. 

Ήκνπλα 6 ρξνλψλ. Μεηά… 

– Γεηά  
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– Γεηά ζνπ Μαξία (φινη καδί). 

 

ΣΥΝΕΔΙΑ/11 

 

– Καιεκέξα Μαξία (φινη καδί) 

– ήκεξα έθαλα ζηνιίδηα, αζηέξη… θχθιν… αγγειάθη θαη αγγειάθη θαη ηα έθαλα ρξψκα… 

αζεκί, πνξηνθαιί, πξάζηλα. 

– Δγψ έβαςα δψξν αινγάθη, θακπάλα θαη αζηεξάθη. Δίλαη κπιε, αζεκέλην, ρξπζφ θαη ην άιιν 

κπιε.  

– ήκεξα εγψ έθαλα θαξδνχια… θαξδνχια πξάζηλε θαη αζηεξάθη κηθξφ θφθθηλν θαη… 

αλζξσπάθη, έλα δέληξν γθξη.  

– Μνπ αξέζνπλε ηα θξψκαηα, φηαλ ζ… ην άξδεην, κπνξνχκε λα ηα βάςνπκε θαη απφ 

κπξνζηά, θξψκα κπιε… άζπ… άζπξν, πξάζηλν, θίηξηλν, γθξη. 

– Γεηά ζνπ Μαξία, εγψ έθαλα ζηνιίδηα, έλα αινγάθη κπιε, έλα αινγάθη γαιάδην, έλα δέληξν 

θφθθηλν, κία κπφηα πνξηνθαιί θαη έλα αγγειάθη θίηξηλν. Μνπ αξέζνπλε ηα ρξψκαηα, 

θφθθηλν, πξάζηλν θαη θίηξηλν θαη… θαη ην αγαπεκέλν κνπ ζηνιίδη απφ απηά πνπ έθαλα ήηαλε 

ην αινγάθη θαη ε κπφηα.  ήκεξα είρε θαιφ θαηξφ έμσ. Όηαλ βγήθακε δηάιεηκκα θάλακε 

πεξηζζφηεξν, γηαηί φηαλ νη κεξηθνί καζεηέο φηαλ δελ είραλ ηειεηψζεη ηα καζήκαηά ηνπο ηελ 

ψξα πνπ βγαίλακε δηάιεηκκα ζέιαλε λα θάλνπλε ζηνιίδηα, θάζηζαλ κέζα κε ηελ θπξία θαη 

θάλαλε ηα ζηνιίδηα θαη βγήθακε πεξηζζφηεξε ψξα δηάιεηκκα. Μεηά, φηαλ ζα γπξίζσ ζπίηη 

κνπ, ζα αλέβσ ζηα Γηάλλελα. 

– Δγψ φηαλ βγήθα δηάιεηκκα έπαημα κε ηελ Παλσξαία, κε ηε Εσή κε ηνλ Cristian, παίδακε 

ακάμηα κε ηνλ Cristian, κεηά κε θψλαμε ε θπξία γηα λα… γηα λα δσγξαθίζσ ζηνιίδηα… ηξία. 

Μεηά κνπ είπε ε θπξία ηέζζεξα, άιιν έλα, ην έθαλα. Μεηά φηαλ πάσ ζπίηη κνπ λα ηα δεί… 

λα ηα δείμσ ζηε κακά κνπ, λα ηεο πσ: σξαία είλαη; Να κνπ πεη: Ναη! Μεηά… ζα θάλσ 

κάζεκα γηαηί έρσ ην κάζεκα λα δηαβάζσ, έρσ ην Ο θαη ην… Ρ, λα ην δηαβάζσ. Όηαλ 

ηειεηψζσ λα γξάςσ… 

– Σν δέληξν καο έρεη ζθήκαηα, θχθινπο… θακπάλεο… ρηνλάζξσπνπο… θαη ινπινχδηα.  

– Γεηά ζνπ Μαξία (φινη καδί). 

 

ΣΥΝΕΔΙΑ/12 

 

– Καιεκέξα Μαξία (φινη καδί) 

– Δρηέο έξημα ζην δέληξν βαβάθη θαη ρηφλη. Καη κεηά απηφ ην ηειεηψζακε. Καη κεηά πάλσ… 

ζηνλ θαζξέθηε βάιακε απηνθφιιεηα θαη ζην παξάζπξν. Καη κεηά ηειεηψζακε.  Καη ε κακά 

κνπ ηε ιέλε Μαξία, ην κπακπά κνπ ηνλ ιέλε Αληψλε θαη έρνπλε καχξα θαη ν κπακπάο κνπ 

έρεη καχξα θαη απηφο. Καη πήγακε ζην ρσξηφ… θάηζακε γηα 10 κέξεο ιίγν εθεί ζηε γηαγηά θαη 

κεηά μαλαγπξίζακε.  
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– Δγψ ζηφιηζα δέληξν κε ηε κακά, ζηνιίζακε θαη έμσ ζηελ πφξηα, βάιακε θσηάθηα. Μεηά, 

ηε κακά κνπ ηε ιέλε Βηθηψξηα θαη ην κπακπά κνπ ην ιέλε Υξπζφζηνκν. Μεηά εγψ έθαγα 

παηάηεο κε θξέαο, θνηκήζεθα κε ην αγαπεκέλν κνπ παηρλίδη ην αξθνπδάθη. Μεηά μχπλεζα, 

δηάβαζα θαη ην… θαη πήγα κία βφιηα. 

– Δγψ ζηε κακά κνπ ην αγαπεκέλν κνπ παηρλίδη… έρσ έλα παηρλίδη ζην ζπίηη κνπ, είλαη 

θαξφηζη, θαη ην θάλσ ζαλ ακάμη. Καη ζηελ Αιβαλία είρα θάηη παηθλίδηα αιιά ήηαλ 

θαιαζκέλα. Δγψ έπαημα, κε ηα θαιαζκέλα παηρλίδηα, γηαηί ε κακά είρε δνπιεία, θαη ε κακά 

έρεη θξψκα θφθθηλα θαη ν παηέξαο κνπ καχξα.  Ο παηέξαο κνπ φηαλ έξρεηαη απφ ηα δψα 

ηξψεη γηαηί πεηλάεη ιίγν… Καη εγψ έθαγα…έθαγα κειηηδάλεο κε παηάηεο, κνπ αξέζαλε, 

σξαία ήηαλε. Σε κακά κνπ ηελ αγαπάσ πνιχ, ηνλ παηέξα κνπ, ηνλ παππνχ κνπ, ηε ζεία κνπ, 

ην ζείν κνπ. Καη νη θίινη κνπ πνπ έρσ ζηελ Αιβαλία, ην ιέλε… ηνλ ιέλε πνπ ηνλ έρσ είλαη 

κηθξφο έλα θξνλψλ… ήηαλ έλα θξνλψλ απηφ ηνλ ιέλε θηφξη. Έθνπκε Αιβαλία, είλαη αγθφξη…  

– Γεηά ζνπ Μαξία, ηνλ κπακπά κνπ ηνλ ιέλε Παληειή Κσλζηαληίλν ηνπ Πξεκέηε, ηε κακά 

κνπ ηε ιέλε Βάζσ θαη ζην επίπεδν Μπφληνπ. Σε κακά ε κακά κνπ έρεη ρξψκα μαλζά καιιηά 

θαη ν κπακπάο κνπ θα… καχξα. Ζ κακά κνπ πεγαίλεη ζε Γπκλαζηήξην θαη ν κπακπάο κνπ 

είλαη Ξπινπξγφο. Όηαλ πεγαίλνπκε ζηα Γηάλλελα εγψ θάζνκαη ζηε γηαγηά, ε άιιε ε γηαγηά 

κνπ είλαη θάησ ζην Υσξηφ ηεο ην Εάινγγν θαη ν κπακπάο κνπ έρεη πνπ πεγαίλεη γηα κπάια 

ζηελ Άγηα Μαξίλα, πεγαίλσ θαη εγψ καδί ηνπ. Ζ Άγηα Μαξίλα πνπ πεγαίλεη ν κπακπάο κνπ 

κπάια είλαη ζε έλα βνπλφ, είλαη ςειά, εθεί θάλεη θξχν. Καη ν αγαπεκέλνο κνπ θίινο ζην 

ρνιείν είλαη ν Άγγεινο θαη ν Λάκπξνο. Σε κακά κνπ ηελ αγαπάσ πάξα πνιχ θαη ην κπακπά 

κνπ, κε πεγαίλνπλε βφιηεο, θαη φηαλ δελ έρνπκε δνπιεηά ηα αββαηνθχξηαθα ν κπακπάο κνπ 

δελ πάεη ζην Ξπινπξγείν, εγψ δελ πεγαίλσ ζρνιείν, ε κακά κνπ δελ πεγαίλεη ζην 

Γπκλαζηήξην, θαζφκαζηε φινη καδί, ηξψκε καδί, βιέπνπκε ιίγε ηειεφξαζε θαη μαπιψλνπκε. 

Μεηά φηαλ μππλάκε παίδνπκε έλα επηηξαπέδην Uno, θηδάθη θαη απηά πνπ είλαη… ην 

αγαπεκέλν κνπ επηηξαπέδην είλαη ην Uno θαη ην αγαπεκέλν κνπ παηρλίδη ην πνδήιαην.  

– Γεηά ζνπ Μαξία (φινη καδί) 

 

 

ΣΥΝΕΔΙΑ/13 

 

– Καιεκέξα Μαξία (φινη καδί) 

– Σν αγαπεκέλν κνπ δσάθη είλαη ην ζθπιάθη θαη ην αγαπεκέλν κνπ παηρλίδη είλαη ην ραδνχιη 

θαη θνηκάκαη καδί ηνπ… Καη νη θίιεο κνπ θαιά ήηαλ απφ ηελ Αζήλα θαη πεγαίλαλε βφιηα 

ζηηο θνχληεο, ζηελ παηδηθή ραξά θαη ζε έλα πάξηπ. Γπξλάγακε… 

– Δκέλα …… ν κπακπάο κνπ παίδνπκε, παίδνπκε θξπθηφ, κεηά βγαίλνπκε έμσ ζηελ απιή κε 

ηελ κακά, ην κπακπά, ηελ γηαγηά θαη ηελ Ηιηάλα …θαη κεηά έθαγα, έπαημα κε ηηο αγαπεκέλεο 

κνπ θνχθιεο. 

– Δγψ ζηελ Αιβαλία έρσ θίινπο θαη θίιεο, έρσ δχν λήπηα έλα πάλσ θαη έλα θάησ θαη πάσ 

αββαηνθχξηαθν θαη φηαλ πάσ εθεί παίδνπκε, αιιά θαγεηφ δελ παίξλνπκε, έρνπκε ζην 

ζθνιείν καο. Όηαλ εξρφκαζηε ζπίηη ζηελ Αιβαλία κε παίξλεη ε κακά κνπ θαη θχγακε. Μηα 

θνξά πνπ ήκνπλα κηθξφο 5 ρξνλψλ, ήκνπλ 1 θξνλψλ θαη δελ ην ήμεξα απηφ ην ζθνιείν.  

– Γεηά ζνπ Μαξία. Υηεο φηαλ γχξηζα απφ ην ρνιείν, φηαλ πήγα ζπίηη κνπ ήηαλ έλαο θχξηνο 

πνπ καο είρε βάιεη έλα Nova, θαη φηαλ καο είρε βάιεη ην Nova, φηαλ είρα ηειεηψζεη ηα 
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καζήκαηά κνπ πνπ κνπ είρε βάιεη ε θπξία γηα αχξην γηα λα πάσ ζρνιείν λα είκαη 

δηαβαζκέλνο, γιψζζα θαη καζεκαηηθά θαη νξζνγξαθία ηα είρα ηειεηψζεη θαη φηαλ ηα 

ηειείσζα είδα έλα παηδηθφ θαη ην αγαπεκέλν κνπ απφ ην Nova ηα Luney Tunes θαη ηα δχν (2) 

αγαπεκέλα κνπ παηδηθά πνπ κνπ αξέζνπλε πεξηζζφηεξν απφ φια είλαη ηα Luney Tunes θαη ν 

Bags Bunny. Όηαλ ήκνπλα κηθξφο δχν ρξνλψλ ή έλα ήκαζηαλ ζηα Γηάλλελα θαη φηαλ 

κεγάισζα ιίγν θαη ήκνπλα 5,5 ρξνλψλ ήξζακε ζηελ Λεπηνθαξπά, κνπ άξεζε πάξα πνιχ, κε 

πνηάκηα, κε δάζε θαη κε πνιιά δέληξα θαη φηαλ κεγάισζα θαη έγηλα 6,5 ρξνλψλ πήγαηλα 

λήπην θαη είρε ηνλ θν Γηψξγν. Παιαηφηεξα φκσο φηαλ ήκνπλα 6 θαη φρη 6,5 είρακε ηελ θπξία 

Πφπε. Απφ απηνχο ηνπο δχν ν αγαπεκέλνπο κνπ ή αγαπεκέλε κνπ δαζθάια απφ ην λήπην, 

ήηαλ ν θνο Γηψξγνο. Όηαλ ήκνπλα λήπην είρα… κε ηελ θα Πφπε, είρα ζπκκαζεηέο ηελ Ηιηάλα 

θαη ηνλ Αιεμάληεξ. Ο Αιεμάληεξ έρεη θχγεη ηψξα απφ ην ζρνιείν καο εδψ, έρεη πάεη ζηα 

Γηάλλελα θαη κηα κέξα φηαλ ήκαζηαλ ζρνιείν κε ηνπο θίινπο κνπ ηνλ Άγγειν, ηνλ Λνχε, ην 

Γεκήηξε, ην Λάκπξν, ην Γηνλχζε θαη ηηο θίιεο κνπ, κηα κέξα είραλ πάξεη ηειέθσλν απφ ηα 

Γηάλλελα θαη είραλ πεη ζηελ θπξία φηη ν Αιεμάληεξ ήζειε λα έξζεη έζησ θαη γηα κία κέξα λα 

παίμεη κε ηνπο παιηνχο ηνπ θίινπο, εκέλα ηνλ Άγγειν, ην Λάκπξν, ην Γηνλχζε γηαηί ν 

Αιεμάληεξ ηψξα πιένλ είλαη ζηα Γηάλλελα θαη δελ μέξεη ην… ηα θαηλνχξηα παηδηά ηα ηξία 

αδέξθηα: ηε Εσή, ην Γηψξγν θαη ην Γεκήηξε, ήμεξε  κφλν ηνπο παιηνχο: ηνλ Άγγειν, ηελ 

Ηιηάλα, ην Λάκπξν, εκέλα, ηελ Παλσξαία, ην Γηνλχζε. 

– Γεηα ζνπ Μαξία (φινη καδί) 

 

 

ΣΥΝΕΔΙΑ/14 

 

– Καιεκέξα Μαξία (φινη καδί) 

– Δγψ κε ηε κακά βνεζάσ ην καγαδί… θαη κεηά έξρεηαη θφζκνο, γπξλάκε… θνηκφκαζηε. 

εθσλφκαζηε, πάκε ζρνιείν, εξρφκαζηε θαη κεηά… ηξψκε. Καη ην κεζεκέξη θαζφκαζηε θαη 

δηαβάδνπκε κε ηα αδέιθηα κνπ: Γιψζζα, Μαζεκαηηθά, Οξζνγξαθία. 

– Δγψ ηε κακά ηελ βνεζάσ λα ζθνππίζεη, λα θαζαξίζεη, λα πιχλνπκε ηα πηάηα, λα 

πεγαίλνπκε βφιηα. Μεηά λα δηαβάδσ, λα παίδσ… Μεηά εγψ κε ηνλ κπακπά βγήθακε ιίγν 

ζηελ απιή, παί… έπαημα, δηάβαζα. 

– Δγψ κε ηε κακά βνεζάσ, πιχλσ ηα πηάηα, ηειείσζα, ηειείσζα, πιχλνπκε ηα πηξνχληα, 

πιχλνπκε ηα θνπηάιηα, ηα πνηήξηα. Μεηά πάσ λα δηαβάζσ. Γηάβαζα, δηάβαζα ην κάζεκα, 

έπαημα, έπαημα κε ην …θξπθηφ κφλνο κνπ. Μεηά πήγα λα θνηκεζψ, μχπλεζα, ήξζα ζθνιείν, 

δηάβαζα. Μεηά πήγα ζπίηη θαη δηάβαζα ην κεζεκέξη. Μεηά ηειείσζα. 

– Πέξπζη είρακε πάεη Γηαθνπέο ζηε θηάζν ην θαινθαίξη. ηε θηάζν ήηαλ θαη ε ζεία κνπ ε 

νχια θαη ε αγαπεκέλε κνπ ζεία: ε ζεία ε νχια. Ζ αγαπεκέλε κνπ ζάιαζζα ζηε θηάζν 

ήηαλ νη θνπθνπλαξηέο, είρε άκκν κε ραιηθάθηα έμσ ζηελ άκκν θαη κέζα ε ζάιαζζα ήηαλε 

ιίγν ξερή θαη κεηά ήηαλε βαζηά.  

Όηαλ … έρνπκε πάεη Γηαθνπέο ζηε θηάζν θαη ζηελ Κεθαινληά. ηελ Κεθαινληά ε 

αγαπεκέλε κνπ ζάιαζζα ήηαλε ν Μχξηνο, ήηαλε πνιχ βαζηά, είρε κεγάια θχκαηα θαη είρε 

κεγάινπο βξάρνπο.  

Όηαλ κεγαιψζσ ζέισ λα γίλσ καξαγθφο ή μπινπξγφο θαη ζέισ λα παίδσ κπάια. 
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– Δγψ ζέισ λα γίλσ…λα πάσ λα παίμσ κπάζθεη. Μνπ αξέζεη ην κπάζθεη, είλαη σξαίν. 

Πξέπεη λα κεγαιψζσ, λα είκαη ςειφηεξνο, λα παίμσ, λα είκαη πνιχ δπλαηφο θαη λα βάισ 

γθνι. 

Μεηά λα ηειεηψλεη ην κπάζθεη, θάλνπκε κηζφ ιεπηφ δηάιεκκα. Μεηά πάιη μεθηλάκε ην 

Μπάζθεη. 

– Δγψ φηαλ κεγαιψζσ ζέισ λα γίλσ Γηθεγφξνο.  

– Δγψ φηαλ κεγαιψζσ ζέισ λα γίλσ Γαζθάια, θαη λα θάλσ ζηα παηδάθηα κάζεκα. 

– Γεηα ζνπ Μαξία (φινη καδί) 

ΣΥΝΕΔΙΑ/15 

 

– Καιεκέξα Μαξία (φινη καδί) 

– Ο Άγηνο Βαζίιεο κνχθεξε… κνχθεξε ηα ξνχρα πνπ κνπ έζηεηιε ν Ννλφο κνπ, ηηο 

παληφθιεο, θαζεηίλα θαη κε ηελ κακά θαη ην κπακπά θαη ηελ Ηιηάλα πήγακε βφιηα… ζηελ 

Κψηζηνπ θαη κεηά… ην αββαηνθχξηαθν παίμακε κε ηελ Ηιηάλα κε ηελ κπάια κήια. Μεηά 

εγψ κε ηελ κακά θαη ην κπακπά θαη ηελ Ηιηάλα παίμακε θάηη, έλα άιιν παηρλίδη θπλεγεηφ.  

– Δκέλα ν Άγηνο Βαζίιεο κνπ έθεξε κία κπάια. Καη έπαημα κε απηή κπάζθεη. Έβαια γθνι: 

1-0. Μεηά πήγα ζπίηη κνπ. Άθεζα ηε κπάια έμσ. Μεηά πήγα βφιηα ζην Γηνλχζε. 

– Σα Υξηζηνχγελλα έγξαςα έλα γξάκκα ζηνλ Αη-Βαζίιε φηη ήζεια λα κνπ θέξεη Trivial θαη ν 

Αη-Βαζίιεο κνπ έθεξε έλα Trivial. Έπαηδα κε ηελ κακά κνπ θαη ην κπακπά κνπ θαη ηα 

Υξηζηνχγελλα δελ ρηφληζε, ελψ εγψ ήζεια λα ρηνλίζεη.  

Λέκε, κε ηνλ κπακπά κνπ είπακε φηη άκα ρηνλίζεη ζα πάκε κία εθδξνκή ζην Μέηζνβν, ζα 

παίμνπκε ρηνλνπφιεκν, ζα πάκε ζε κηα Σαβέξλα, θαη κεηά ζα γπξίζνπκε ζπίηη απφ ηελ 

εθδξνκή. Παίδσ θαη κφλνο κνπ κε ην Trivial θακηά θνξά, αιιά ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο παίδσ 

κε ηε κακά κνπ ή κε ην κπακπά κνπ. 

Δρζέο… ηψξα έρνπκε βάιεη θαη ην Nova θαη φηαλ βξέρεη θαη φηαλ… θαη φηαλ βξέρεη έμσ 

θακηά θνξά βιέπσ παηδηθά ζην Nova ή αλ έρεη θαλέλαλ αγψλα πνδνζθαίξνπ γηαηί κνπ αξέζεη 

πνιχ ην πνδφζθαηξν. Καη ηα Υξηζηνχγελλα… έζηειλα… ζα ζηείισ θαη άιιν έλα γξάκκα 

ζηνλ Αη-Βαζίιε ηα άιια Υξηζηνχγελλα πνπ ζα ζέισ λα κνπ θέξεη κία κπάια πνδνζθαίξνπ.  

– Σα άιια Κξηζηνχγελλα ζέισ λα, ζέισ λα κνπ θέξεη έλα Play Station II κε ακάμηα, λα θάλσ 

αγψλεο, λα δνχκε πνηνο ζα θεξδίζεη. Μεηά… ζα πάσ βφιηα. 

– Δγψ ηα άιια Υξηζηνχγελλα ζέισ λα κνπ θέξεη ν Άγηνο Βαζίιεο κία Barbie λα παίδσ. 

Καη… θαη… θαη πήγα ζηα Γηάλλελα ρζεο λα κε δεη ν γηαηξφο ζηα κάηηα, κεηά γχξηζα ζπίηη, 

πήγακε λα αγνξάζνπκε ζην … θάηη ρπκνχο. Μεηά έθαγα παηάηεο θαη έθαλα καζεκαηηθά… 

Καη κεηά κνπ καγείξεςε… Θα βάισ θαηλνχξηα γπαιηά θαη ζα έρεη θαη θαηλνχξην ζρνηλί ζα ην 

βάδνπκε. Καη κπνξεί λα είλαη ηέιεηα ε θαζεηίλα πνπ ζα βάδσ κέζα ηα γπαιηά κνπ θαη ε κακά 

ζήκεξα κπνξεί λα κνπ καγεηξέςεη παζηίηζην γηα λα θάσ.  

– Σα Υξηζηνχγελλα… φρη. Σε κακά κνπ ηελ αγαπάσ πάξα πνιχ, ζήκ… αχ… ζήκεξα ε κακά 

κνπ ζα αλέβεη ζην Γπκλαζηήξην θαη εγψ επεηδή ρζέο πήξακε κία θαηλνχξηα κπάια 

πνδνζθαίξνπ, ζήκεξα κε ηνλ κπακπά κνπ ζα πάκε ζην γήπεδν θαη ζα παίμνπκε κπάια.  

– Γεηά ζνπ Μαξία (φινη καδί) 



166 
 

ΣΥΝΕΔΙΑ/16 

 

– Καιεκέξα Μαξία (φινη καδί) 

– Ο κπακπάο κνπ ζήκεξα ζα κνπ πάξεη ηα θαηλνχξηα γπαιηά θαη ζα… θαη ζα ηα θνξάσ θάζε 

κέξα.  

ήκεξα κάζακε ην Γέιηα, ην δψξν.  

Κάλακε νξζνγξαθία. Παίμακε κε ηα Lego. Μεηά θάλακε Μαζεκαηηθά. Δγψ δσγξάθηζα 

ζθνιείν έλα ζπηηάθη θαη κεηά κφιηο πήγα ζπίηη κνπ έθηηαμε ε κακά καθαξφληα κε θηκά, 

έθαγα. Σα έγξαςα ηα καζήκαηά κνπ. Μεηά πήγα κία βφιηα κε ην κπακπά θαη είδακε ηε ζεία 

ηνπ Βαγγέιε λα θφβεη μχια πνπ είρε θφςεη έλα δέληξν. Μεηά εγψ κε ηελ κακά 

μαλαδηαβάζακε ην δηάβαζκα, γηα λα ην ήμεξα. Καη κεηά ν κπακπάο κνπ, κνπ είπε φηη αχξην 

ζα μαλαπάεη βφιηα.  

– ήκεξα κάζακε ην γξάκκα ην Γ θαη ζήκεξα… θάλακε κία εξγαζία… λα πεηά… λα ηα 

πεηάκε ηα ζθνππίδηα ζηνλ θάδν. Μεηά ηειεηψζακε, θάλακε ηα καζήκαηα, θάλακε 

Οξζνγξαθία, Οξζνγξαθία, Μαζεκαηηθά. Σειεηψζακε, πήγακε ζπίηη. 

– Δγψ θηεο έκαζα φια, δηάβαζα ην κάζεκα. Μεηά έθαγα έλα θαγεηφ θξέαο… ζαλ μχιν πνπ 

έρεη…ζνπθιάθηα. Σν έθαγα, κεηά θνηκήζεθα ην βξάδπ. Καη κ… 

– Γεηά ζνπ Μαξία. ήκεξα θάλακε κάζεκα γηα ηελ Αλαθχθισζε. Να κελ πεηάκε ζθνππίδηα 

φ,ηη λάλαη ζηελ Αλαθχθισζε, κπνξνχκε λα πεηάκε πιαζηηθά κπνπθαιάθηα πνπ είλαη 

ηζαθαισκέλα γηα λα μαλαθηηαρηνχλε θαη θάλακε Οξζνγξαθία. Βγήθακε δηάιεηκκα. Δγψ 

έπαημα κε ηα Lego θαη έθηηαμα έλα ζπηηάθη θίηξηλν κε ηα Lego. Μεηά επεηδή δελ ήζεια λα 

παίμσ θαη άιιν κε ηα Lego, κεηά πξηλ κπνχκε ιίγν δηάιεηκκα δσγξάθηζα έλα ζπίηη κε 

ινπινχδηα θαη κεηά φηαλ κπήθακε ζην δηάιεηκκα, έθαλα Μαζεκαηηθά, κε δπζθφιεςε κία 

άζθεζε ε πξνπαίδεηα ηνπ 8. Με δπζθφιεςε ιίγν, ηελ θάλακε πξψηε θνξά. Καη αχξην… 

ζήκεξα φηαλ πάλσ ζπίηη ζα αλέβσ…ε κακά… ζα θάηζνπκε εδψ γηαηί ζήκεξα είλαη 

Παξαζθεπή φινη καδί θαη ζα παίμνπκε Trivial. 

ήκεξα θάλακε ηξεηο (3) αζθήζεηο γηα ηελ Αλαθχθισζε. Πφζν, πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα κελ 

πεηάκε ζθνππίδηα ζηελ ζάιαζζα, ζηελ άκκν γηαηί κεξηθά θάλνπλ, βξσκίδνπλε ηε ζάιαζζα. 

Γειαδή φια ηα ζθνππίδηα θαη άκα βιέπνπκε θάπνηνλ λα πεηάεη ζηελ ζάιαζζα ή ζηελ άκκν 

ηζηγάξα ή ζθνππίδηα, λα ηνπ πνχκε λα κελ ηα πεηάεη εθεί.  

– Σν αγαπεκέλν κνπ θαγεηφ είλαη ηα καθαξφληα κε θηκά. 

– Γεηά ζνπ Μαξία (φινη καδί) 

 

ΣΥΝΕΔΙΑ/17 

 

– Καιεκέξα Μαξία (φινη καδί) 

– ήκεξα θάλακε ην Ξ ην γξάκκα. Μεηά θάλακε ηελ Οξζνγξαθία. Μεηά κάζακε θάηη 

ηξαγνχδηα. Καη κεηά ηειεηψζακε. 

– ήκεξα κάζακε ηνπ Ξ θαη κεηά θάλακε Οξζνγξαθία. Γηάβαζα ην κάζεκα πνπ είρα ρηεο πνπ 

κνπ είρε βάιεη ε θπξία. Σν ήμεξα. Ο κπακπάο κνπ πήξε ηα θαηλνχξηα κνπ ηα γπαιηά, πνπ δελ 
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είλαη γξαηζνπληζκέλα, κνπ άιιαμε ηα ηδάκηα ηνπ γπαιηνχ θαη …θαη έρσ θαη θαηλνχξην 

παλάθη… θαη έλα ζθπιάθη κε ην κνιχβη θαη κεηά κάζακε θάηη ηξαγνχδηα πνπ… ήηαλ…  

– Δγψ δσγξάθηζα ζήκεξα ηελ Αλαθχθισζε. Πιαζηηθά, φρη κε ηε ζαθνχια, ρσξίο θαπάθηα, 

ηα πεηάκε, ηε ζαθνχια ηελ παίξλνπκε καδί. Σελ δσγξάθηζα εγψ, ιίγν αθφκε έρσ, ρξψκα ηελ 

έθαλε… ηελ έθαλα κπιε… ηελ Αλαθχθισζε. Έθαλα έλα παηδάθη πνπ ήηαλ, ην έθαλαλ ηελ 

κπινχδα θίηξηλε. 

– ήκεξα θάλακε ην Μάλν Υαηδεδάθη θαη δσγξαθίζακε ηελ αλαθχθισζε. Έλα παηδί κε ην 

κπακπά ηνπ… έλα θνξηηζάθη κε ηνλ παηέξα ηνπ πνπ πάεη λα πεηάμεη ζθνππίδηα ζηελ 

Αλαθχθισζε: γπάιηλα κπνπθάιηα, ραξηηά, θαη παίμακε κε ηα Lego. ήκεξα ν θαηξφο είρε 

νκίριε θαη ιίγα ζχλλεθα. Σψξα κνπ θάλνπκε, πνπ θάλνπκε ην Μάλν Υαηδεδάθη πνπ θάλνπκε 

έλα ηξαγνχδη, ν θαηξφο έρεη θηηάμεη, έρεη βγάιεη ήιην κε ζπλλεθάθηα. Καη…θαη εγψ φηαλ πάσ 

ζπίηη ε κακά κνπ έρεη θάλεη θαζνιάθηα. Θα δηαβάζσ ηε… ηα…  

ήκεξα ε θπξία καο έβαι… κνπ έκα… κνπ έβαιε εκέλα Αληηγξαθή θαη Αλάγλσζε απφ ηελ 

Αλαθχθισζε, ηη πεηάκε ζηνπο κπιε θάδνπο αλαθχθισζεο θαη καο είπε φηη, φηη άκα 

πεγαίλνπκε ηελ παξαιία λα κελ πεηάκε. Όπνηνλ βιέπνπκε πνπ πεηάεη ηζηγάξα κέζα ζηελ 

ζάιαζζα θαη ιέεη: Α…κσξέ, ζα ιηώζνπλ, λα ηνπ, λα πεγαίλνπκε θαη λα ηνπ θάλνπκε 

παξαηήξεζε, λα ηνπ ιέκε: λα κελ πεηάο ηα ζθνππίδηα εθεί, γηαηί δελ είλαη δηθηά ζνπ ε ζάιαζζα 

είλαη νινλώλ θαη θάλνπκε θαη εκείο κπάλην.  

ήκεξα εγψ ζα αλέβσ ζηα Γηάλλελα θαη… Όρη! ήκεξα ε κακά κνπ ζα αλέβεη ζηα Γηάλλελα 

επεηδή έρεη Γπκλαζηήξην, έλα δίσξν, θαη εγψ ζα θάηζσ ζην ρσξηφ ζηε Λεπηνθαξπά κε ην 

κπακπά κνπ. 

– Δγψ ζα δηαβάζσ, ε θπξία κνπ έβαιε Αληηγξαθή γηα ην ζπίηη. Πηα ζην ζρνιείν δελ θάλνπκε, 

ην θάλνπκε ζπίηη. Δγψ δηάβαζα απηά φηαλ ήξζα ζην ζπίηη κνπ, είρα θνπξαζηεί ιίγν. Μεηά 

δηάβαζα. Όηαλ ήξζε…φηαλ ήξζε ν κπακπάο κνπ, έπαημα κε ην κπακπά κνπ, ζαλ αεξνπιάλν, 

κε ηα παηρλίδηα. Δίθα έλα παηθλίδη, ην πνδφζθαηξν, έθαζα ηε κπάια. 

– ήκεξα δσγξαθίζακε ην Γξάκκα ηεο Αλαθχθισζεο θαη ην ήκα ην θάλακε Πξάζηλν. Δγψ 

ηνλ θάδν ηνλ έθαλα κπιε, δσγξάθηζα θαη ηα ζθνππίδηα. 

– Γεηά ζνπ Μαξία (φινη καδί) 

 

ΣΥΝΕΔΙΑ/18 

 

– Καιεκέξα Μαξία (φινη καδί)  

– Ο κπακπάο κνπ είρε πάεη ζηα Γηάλλελα θαη κνπ πήξε ηπρεξή ζαθνχια θαη κέζα είρε παδι 

θαη ηα θηηάμακε θαη ηα βάιακε θάπνπ κελ ηα ραιάζνπκε. Καη κεηά δηαβάζακε … θαη κεηά… 

– Δγψ ρζεο έθαγα πίηα. Δίρα…παηάηεο θαη κέζα είρε … ηδαηδίθη… ηελ έθαγα θαη κεηά είδα 

καγεηξηθή, απηφ πνπ καγεηξεχνπλε θαη έπαημα… έπαημα κε ηελ Ηιηάλα Πεξλάεη-Πεξλάεη ε 

κέιηζζα, θαη κεηά… 

– Ζ κακά κνπ έθηηαμε έλα θαγεηφ…παηάηεο.  

– Γεηα ζνπ. ήκεξα θάλακε ηξία… δχν θπιιάδηα γηα… γηα ηελ Αλαθχθισζε. Έλα λα…φηη 

λα πεηάκε… ηη λα πεηάκε ζηνπο κπιε θάδνπο: γπαιηά, ραξηηά θαη δελ θάλεη λα πεηάκε ραξηηά 

πνπ είλαη ιεξσκέλα ή ραξηηά απφ ηελ ηνπαιέηα. 
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ήκεξα ε κακά κνπ καγείξεςε θαζνιάδα. ήκεξα ε κακά κνπ έρεη Γπκλαζηήξην δχν ψξεο 

θαη εγψ κπνξεί λα θάηζσ ζπίηη κε ην κπακπά ή κπνξεί θαη λα πάσ κε ηε κακά. Άκα πάσ κε 

ηελ κακά εγψ ζα θάηζσ ζηε γηαγηά.  

Ή άκα θαη ζήκεξα θάλνπκε ην Μάλν Υαηδεδάθη ιίγε ψξα, κία θνξά ην Μάλν Υαηδεδάθη θαη 

κία… Καη κνπ αξέζεη πνιχ ν Μάλνο Υαηδεδάθεο, έρεη σξαίν ηξαγνχδη θαη κνπ αξέζεη πνιχ, 

είλαη απφ ηα αγαπεκέλν κνπ απφ ηα θιαζζηθά ηξαγνχδηα ηεο Διιάδαο. 

– Οη παηάηεο ήηαλ κε θξέαο. Μνπ άξεζε… Μεηά φπσο, φπσο έθαγα θνηκήζεθα ιηγάθη ην 

κεζεκέξη, κεηά μχπλεζα γηα λα γξάςσ απηά πνπ είρε βάιεη ε θπξία. Σα έγξαςα, κεηά έπαημα 

κε ηα παηθλίδηα κνπ πνπ έθσ ζην ζπίηη. Καη κεηά έθηηαμα έλα ζπίηη κε απηά ηα παηθλίδηα. 

Μεηά θνηκήζεθα. Δίδα Πιάθα θάλεηο. Μεηά…ι 

– Δγψ ζήκεξα ε κακά κνπ κνχθαλε καθαξφληα κε θηκά. Κνηκεζήθακε, ζεθσζήθακε θαη 

πήγακε ζρνιείν κεηά. Ήξζε λα καο πάξεη θαη κεηά θηάζακε ζρνιείν θαη γξάςακε 

Οξζνγξαθία, Μαζεκαηηθά, Γιψζζα θαη ζήκεξα εγψ δελ ήμεξα ην κάζεκα θαη ε θπξία κε 

έβαιε λα ην δηαβάζσ πνιιέο θνξέο. 

– Δκέλα ε κακά κνπ είρε παζηί… έβαιε θξέκα, έξημε ηα καθαξφληα κε ηνλ θηκά θαη ην ηπξί. 

Σν έβαιε ζην θνχξλν, κεηά έθαγα θαη… θαη κεηά πήγα κε ηε γηαγηά κνπ ζηηο θνχληεο… πνπ 

κνπ ηε…… σξαία ζαλ εκέλα.  

– Μεηά φηαλ ηειείσζε Πιάθα θάλεηο θνηκήζεθα. 

– Γεηά ζνπ Μαξία (φινη καδί) 

 

ΣΥΝΕΔΙΑ/19 

 

– Καιεκέξα Μαξία (φινη καδί)  

– Δγψ ήκνπλ άξξσζηε, πήγα ζην γηαηξφ θαη κνπ δψζαλ έλα ζηξφπη θαη ην ήπηα θαη κνπ 

πέξαζε ε θνηιηά. Καη κεηά πήγα ζπίηη θαη ην αγαπεκέλν κνπ παηρλίδη είλαη … ην Υαδνπιάθη 

πνπ παίδσ θάζε κέξα θαη θνηκάκαη καδί ηνπ. 

– Δκέλα κνπ αξέζεη… λα δσγξαθίζσ ζπίηη, κε θξψκαηα… καχξν, θίηξηλν φηη λάλαη. …Μνπ 

αξέζνπλ… θαη ζην ζπίηη κνπ δσγξαθίδσ. …Μεηά… ηειείσζα ηε δσγξαθηά κνπ. …Έθηηαμα 

κία βάξθα, ηελ έβαια ζην λεξφ θαη… έθπγε. Μεηά έθηηαμα δχν βάξθεο. Χξαίν, κνπ άξεζε. 

– Ο κπακπάο κνπ ιέεη φηη άκα είκαη θαιφο ζηα καζήκαηα ζε έλα κήλα ζα κνπ θάλεη δψξν κηα 

Μνλφπνιε. Σν αγαπεκέλν κνπ παηρλίδηα απφ επηηξαπέδηα είλαη ην Trivial θαη απφ ηα απιά 

παηρλίδηα είλαη ην πνδφζθαηξν.  

Μνπ αξέζεη λα παίδσ πνδφζθαηξν ηελ Σξίηε, ηελ Πέκπηε θαη ηελ Παξαζθεπή έρσ 

πνδφζθαηξν. Σελ Σξίηε έρσ ππνινγηζηέο, θαη πάσ θάζε Σξίηε εθηφο απφ ηα Υξηζηνχγελλα 

πνπ μεθνπξαδφκαζηε. Δγψ πεγαίλσ πξνπφλεζε ζηα Γηάλλελα ζην ηαπξάθη. Ο αγαπεκέλνο 

κνπ θίινο ζηελ πξνπφλεζε, εθηφο απφ ηνλ μάδεξθφ κνπ ηνλ Λάκπξν είλαη ν Αιθίλννο, είλαη 

9 ρξνλψλ. Δγψ είκαη 8 ρξνλψλ, είλαη έλα ρξφλν κεγαιχηεξνο απφ κέλα. Κάλνπκε πνιχ παξέα. 

Καη… εγψ ηε…εγψ πεγαίλσ πξνπφλεζε ηελ Σξίηε θαη ηελ Πέκπηε, ηελ Παξαζθεπή δελ 

πεγαίλνπκε, μεθνπξαδφκαζηε. Καη ην αββαηνθχξηαθν φηαλ ν κπακπάο κνπ δελ έρεη πνιχ 

δνπιεηά, πεγαίλνπκε ζην γήπεδν θαη παίδνπκε ζνπηάθηα, ή θακηά θνξά έξρεηαη θαη ν 

μάδεξθφο κνπ ν Λάκπξνο κε ηνλ Παλαγηψηε θαη παίδνπκε δηπιφ. 



169 
 

– Σν αγαπεκέλν κνπ ρξψκα είλαη ην ξφδ… θαη δσγξαθίδσ κε ην ξνδ ρξψκα ζπίηη κνπ… θαη 

ηειεηψλσ θαη κεηά κνπ ιέεη ε κακά… θάηζε λα θαο θαη εγψ θάζνκαη λα θάσ. Καη 

ηειεηψλνπκε θαη δηαβάδνπκε.  

– Σν αγαπεκέλν κνπ θαγεηφ είλαη παζηίηζην, κνπ αξέζεη πνιχ. Καη θάζε πξσί ηξψσ 

παζηίηζην θαη βιέπσ θνχθια ην πξσί ζην ζπίηη κνπ, βιέπσ ην Spartakus, κνπ αξέζεη πνιχ. … 

Άκα πεηο πφξηα, αλνίγεη. Καη κνπ αξέζεη, έρσ ην Scooby Doo θαη ηνλ βιέπσ. Έρεη πιάθα, 

γηαηί νη αλζξψπνη θάλνπλ ζαλ δψα, έρνπλ βάιεη ζαλ δψα θαη κεηά ηα βγάινπλε απηά θαη 

μέξνπλε πνηα είλαη.  

– Σν αγαπεκέλν κνπ θαγεηφ είλαη ξχδη κε θνηφπνπιν. Καη βιέπσ έλα Παηδηθφ πνπ είλαη ε 

Barby. 

– Πέξπζη φηαλ δελ είρα κπάια πήγακε λα πάξνπκε κηα κπάια πνδνζθαίξνπ ζηα Jumbo… 

– Γεηα ζνπ Μαξία (φινη καδί) 

 

ΣΥΝΕΔΙΑ/20 

 

– Καιεκέξα Μαξία (φινη καδί)  

– Μαο άξεζε πνιχ πνπ ζε γλσξίζακε θαη… φηαλ θχγεηο … ζήκεξα… ζέινπκε λα ζε 

ραηξεηίζνπκε, καο άξεζεο πάξα πνιχ! 

– Μνπ άξεζε ε Μαξία. Ήηαλ ε ηειεπηαία κέξα πνπ ηελ βιέπνπκε. 

– ήκεξα ζα θχγεη ε Μαξία. Σελ Γεπηέξα ζα έξζεη ν Γάζθαινο. Καη ηελ Σξίηε ζα έξζεη ε 

θπξία. Θα καο… Θα πσ ραηξεηίζκαηα ζηελ Μαξία. Θα θχγεη θαη φηαλ έξζεη ε θπξία ζα 

θάλνπκε πάιη. 

– Σε Γεπηέξα ζα έξζεη ν θαηλνχξηνο δάζθαινο, επεηδή ε θπξία καο ζα θχγεη επεηδή είλαη 

έγθπνο θαη ζα πάεη ζην Ννζνθνκείν. Μνπ άξεζε πνπ γλψξηζα ηελ Μαξία, φηαλ ηειεηψλνπκε 

ηα καζήκαηα απφ ην ρνιείν θάλακε Μαξία θαη κνπ άξεζε πνιχ. Έιεγα γηα πνιιά πξάγκαηα, 

πφζν κνπ αξέζεη ην ρνιείν, πνπ πεγαίλσ πνδφζθαηξν, πνηα νκάδα κνπ αξέζεη ή πην δσάθη 

κνπ αξέζεη πεξηζζφηεξν. Καη ζα πσ, ζα πσ αληί ζηελ Μαξία, γηαηί ηελ Γεπηέξα ζα θχγεη θαη 

δελ ζα μαλαθάλνπκε Μαξία. 

– Σελ Γεπηέξα ζα έξζεη ν άιινο ν Γάζθαινο θαη ε θπξία ζα θχγεη.  

– Δκέλα ηα ρξψκαηα ηεο Μαξίαο πνπ άξεζαλ πάξα πνιχ, ήηαλ θνχμηα, θίηξηλν, ξνδ, θαη κνβ 

κέζα θαη κνπ άξεζαλ πάξα πνιχ. Κάλακε ζπλέρεηα Μαξία. Δγψ ηεο έιεγα πσο πέξλαγα ην 

αββαηνθχξηαθν, έβιεπα… Mini Mega κε ηελ κία θαη κνπ άξεζε πάξα πνιχ, έρσ ηα Μαθαηα 

Ενπθνπηνπ Βε, Αθαληνπ θαη δηάβαδα, δηάβαδα θαη ζήκεξα ην θαί πνπ ζα θάσ είλαη 

παζηίηζην.  

– Σν αγαπεκέλν κνπ ηεο Μαξίαο ην ρξψκα ήηαλ ην ξνδ, ην θνχμηα, ην πξάζηλν, ην κσβ θαη 

ηεο έιεγα ην αββαηνθχξηαθν φηη έβιεπα Παηδηθά ζηνλ Antenna. 

– φηαλ θχγεη ε Μαξία δελ ζα θάλνπκε άιιε Μαξία, φηαλ ηε γλψξηζα κνπ άξεζε πνιχ θαη ηελ 

αξρή θάλακε Μαξία. … Δίπακε ζηελ Μαξία φ… είπακε ζα δηαβάζνπκε. Μεηά είπακε ζα 

δσγξαθίζσ θαη κεηά ζα δηαβάζνπκε ηελ θιψζα, φηη ζα έρεη βάιεη ε θπξία καο. 
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– ήκεξα ζην ρνιείν θάλακε πεξηζζφηεξε ψξα δηάιεηκκα, θαη ζην δηάιεηκκα δσγξαθίζακε 

θαη εγψ δσγξάθηζα θνπλειάθηα κε έλαλ αεηφ. Μ’ άξεζε ε δσγξαθηά, ήηαλε κεγάιε, θάλακε 

ιίγε ψξα λα ηελ ηειεηψζνπκε, εγψ δελ ηελ ηέιεησζα, ζα ηελ ζπλερίζσ ζπίηη κάιινλ θαη 

θαζφκνπλα εθεί κε ηνλ Άγγειν, ηνλ Λάκπξν θαη ην Γεκήηξε. Καη είρακε ρξψκαηα θαη 

δσγξαθίδακε. Καη κεξηθά παηδηά φηαλ δσγξάθηδαλ κε ηηο μπινκπνγηέο, κεξηθά παηδηά πνπ 

δσγξάθηζαλ κε ηνπο καξθαδφξνπο θακηά θνξά εξρφληνπζαλ θαη έπαηξλαλ απφ καο θαη καο ηα 

μαλαέθεξλαλ. 

– Γεηα ζνπ Μαξία – Καιφ ηαμίδη (φινη καδί) 
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Β΄ΟΜΑΓΑ 
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ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ 

Πνξεία ξνκπνηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο παηδηώλ 

1. Οξγάλσζε ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο παηδηώλ-ξνκπόη επηθνηλσλία 5 ιεπηώλ. 

1.1 Ο εθπαηδεπηηθόο ελεξγνπνηεί – θαιεί ηνπο καζεηέο 

 1.1.1.    Οη καζεηέο θαιεκεξίδνπλ ην ξνκπόη. 

 1.1.2.    Σύπνο ησλ εξσηήζεσλ (θξίζεο, γλώζεο, έθθξαζεο πξνζσπηθήο γλώκεο). 

 Γίλνληαη επθαηξίεο έθθξαζεο ζηνπο καζεηέο. 

1
ε
 πλεδξία 

 Οη καζεηέο αλππνκνλνχλ λα θαιεκεξίζνπλ ην ξνκπφη. Σν βνκβαξδίδνπλ κε εξσηήζεηο 

θπξίσο έθθξαζεο πξνζσπηθήο γλψκεο θαη ην βνκβαξδίδνπλ κε: ηη θάλεηο, ηη ζέιεηο  λα ζε 

πάξσ αγθαιηά.  

Σξαγνπδνχλ καδί.  

Ο Υξήζηνο δηεγείηαη πσο πέξαζε ην θαινθαίξη. 

Υαίξνληαη πνιχ φηαλ ηνπο επηβξαβεχεη. 

Γεινχλ φηαλ ηνπο ιέεη πσο πεξλάεη θαιά καδί ηνπο. 

Πνηνλ θνηηάεη; 

Ζ Λακπξηλή παξαπνληέηαη δε κε θνηηάεη. 

Γηαηππψλνπλ θξίζεηο: είζαη φκνξθε 

 

2
ε
 πλεδξία 

 Ζ ζπληνλίζηξηα πξνηξέπεη ηα παηδηά λα κνηξαζηνχλ κε ην ξνκπφη ηα 

ζπλαηζζήκαηα/εκπεηξίεο απφ εθδξνκή. 

Δξσηήζεηο γλψζεο (πνηνο έθαλε ηη). 
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Σξέρνπλ κε ραξά ζην ξνκπφη, ηνπο έιεηςε ζηελ εθδξνκή. Σν ξνκπφη έγηλε  κέινο πηα ηεο 

παξέαο. 

Απηή ηε θνξά, ηεο κίιεζαλ έλαο-έλαο κε ηε ζεηξά. 

Ζ Λακπξηλή ε πην ζπλεζηαικέλε. 

Ο Υξήζηνο ιεο θαη κηιάεη ζε πξαγκαηηθφ θίιν (ραξνχκελνο, άλεηνο, επηθνηλσληαθφο). 

Οξέζηεο: επηθνηλσλεί αιιά ηνλ πξνβιεκαηίδεη φηη κηιάεη ζε κεράλεκα. 

Ο Οξέζηεο ιεηηνπξγεί σο «δηακεζνιαβεηήο»: Αλ θάπνηνο δελ θαηαιαβαίλεη ε Μαξγαξίηα 

(έδσζαλ θαη λέν φλνκα ζην ξνκπφη /Νηαίδε) , ην κεηαθέξεη…. 

3
ε
 πλεδξία 

 Πείηε ηεο ηη θάλακε (γηνξηηλή θαηαζθεπή). Θέινπλ  λα ηεο ην δείμνπλ. Σν πεξηγξάθνπλ 

φινη καδί. Πσο είλαη; Πψο ην θηηάμαηε. Μηιάλε φινη καδί θαη ηε βνκβαξδίδνπλ κε ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο. Υαηξεηνχλ ηε Μ φινη καδί. Δθθξάδνληαη κε ραξά. Σψξα πνπ ηνπο πξνηξέπσ λα 

κηιήζνπλ γηα ηελ θαηαζθεπή  (πνπ ηνπο έδσζε ραξά) είλαη πην νκηιεηηθνί. Γε ρξεηάδεηαη 

«ζπξψμηκν» λα πάεη ε θνπβέληα παξαθάησ. 

4
ε
 πλεδξία 

 Καιεκεξίδνπλ ηε Μ. Σν ιφγν έρεη ν Οξέζηεο ηψξα θαη επηζπκεί  λα ηεο δηεγεζεί πψο 

πέξαζε. Δίλαη ιαθσληθφο. (Απεπζχλεηαη ζε κέλα θπξίσο). Οη ππφινηπνη ζπκκεηέρνπλ ελεξγά. 

(πψο πέξαζεο; Ση έθαλεο; Πνχ ςήζαηε; Ση ςήζαηε; Ση έγηλε κεηά;) Δηδηθά ζηελ έθθξαζε 

πξνζσπηθήο γλψκεο απαληά: θαιά [γεληθά θεηδσιφο (εθθξαζηηθά) κε ηε Μ]. 

 

5
ε
 πλεδξία 

 Καιεκέξα. Δλζαξξχλνληαη θαη κηινχλ πην «δσληαλά». Δλεκεξψλνπλ πνπ ζα πάκε, ηη ζα 

θάλνπκε. Αγσληνχλ ζηα 4:28΄ ιεπηά κήπσο ηνπο αθήζεη θαη θνηκεζεί (κπινθάξεη ε Μ θαη 

αγσληνχλ). Αξρίδνπλ ην παξαθάιη: κίια κνπ ζε παξαθαιψ. 

 

 

6
ε
 πλεδξία 
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 Υαηξεηνχλ ηε Μ. Ση ζα ηεο πείηε; Πψο πεξάζαηε ζηελ εθδξνκή, ηη είδαηε; πκκεηέρνπλ 

πην ελεξγεηηθά. Αγσληνχλ λα πνπλ ηα λέα. 

 

7
ε
 πλεδξία 

 Καιεζπέξα. Σε ραηξεηνχλ δπλαηά. Γίλεηαη επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα δηεγεζνχλ κηα 

ηζηνξία απ’ ην θαινθαίξη. 

Λακπξηλή: πην νκηιεηηθή, δηεγείηαη κε ηε ζεηξά ηα γεγνλφηα. 

Οξέζηεο: ηνπνζεηείηαη, δελ ηνπ αξέζεη ε ζάιαζζα αιιά ην βνπλφ. 

Υξήζηνο: αλαιπηηθφηαηνο, παξαζηαηηθφηαηνο γηα ην πψο πέξαζε ζηε ζάιαζζα. Μηιά κε 

φξεμε, ελζνπζηαζκφ. 

Αλησλία: κηιά κε πνιχ ελζνπζηαζκφ γηα ην θαινθαίξη. 

Δθθξάδνπλ ηε γλψκε ηνπο, θξίλνπλ (π.ρ. Οξέζηεο). 

 

8
ε
 πλεδξία 

 Πνιχ δσληαλή θαιεκέξα. Ο Υξήζηνο αλαιακβάλεη λα παξνπζηάζεη ηνπο άιινπο θαη 

αξρίδεη λα ιέεη ηα δηθά ηνπ. Ζ Λακπξηλή θξίλεη ηε Μ: «ηη ζνπ αξέζεη πνπ ν Υξήζηνο έθαγε 

παηάηεο»; Σνπο πξνηξέπσ λα αθεγεζνχλ αλαιπηηθά πψο πέξαζαλ ην αββαηνθχξηαθν θαη ην 

θάλνπλ. Ο θαζέλαο ιέεη ηε γλψκε ηνπ. Πξνηξέπσ ηνλ Οξέζηε λα κηιήζεη. Γήζελ ε Μ θνηηάεη 

φιν απηφλ γηαηί δελ ηεο ιέεη πνιιά. Αξρίδνπλ λα απαληνχλ ζηα ζρφιηα ηεο Μ. Λέεη π.ρ. ε Μ 

«κνπ αξέζεη 

 

9
ε
 πλεδξία 

 Ο Οξέζηεο ηε ραηξεηά πξψηνο κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία. Σνπο δεηά ε Μ λα κάζεη ηη 

έθαλαλ. 

Ο Υξήζηνο δηεγείηαη κε φξεμε πσο έπαημε. Ο Οξέζηεο γηα πξψηε θνξά ηεο κηιά κε φξεμε θαη 

ιεπηνκέξεηεο γηα ην πψο έπαημε. Γελ είλαη θαζφινπ ιαθσληθφο. πκπεξηιακβάλεη κάιηζηα θαη 

ηελ επηθνηλσλία κε ηε Μ ζην πξφγξακκα ηεο εκέξαο ηνπ. Ζ Λακπξηλή δηεγείηαη ιεπηνκεξψο 

(γίλεηαη φιν θαη πην αλαιπηηθή). Σα αγφξηα ηεο δεηνχλ λα ηνπο θνηηάμεη. Ο Οξέζηεο ζήκεξα 
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νκηιεηηθφηαηνο κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία. «Φηαίεη» πνπ ηνλ θνηηάεη ε Μ. Σνλ «θνιαθεχεη 

απηφ». Ζ Αλησλία αλαιπηηθή, απαληάεη ζηε Μ, ζπκπιεξψλνπλ νη άιινη. Σνπο δίλσ ηελ 

επθαηξία λα αλαθεξζνχλ θαη ζηα Μαζεκαηηθά (ηη θάλαλε). 

 

10
ε
 πλεδξία 

 Καιεκέξα. Γηζηαθηηθά. χληνκεο ή κνλνιεθηηθέο απαληήζεηο. Πεξηκέλνπλ απ’ ηελ Μ 

λα «μεθηλήζεη» θνπβέληα. Σνπο δεηψ λα ηεο πνπλ ηα ζρέδηα καο γηα ηελ εθδξνκή, αλ έρνπλ 

μαλαπάεη. Αξρίδεη δηαθσλία γηα ην αλ είλαη 7 ή 6, πξνθεηκέλνπ λα κελ δνζνχλ 

«παξαπιαλεηηθά» ζηνηρεία ζηε Μ. Σεο ιελ ηζηνξίεο απ’ ην ρεηκψλα. Σε ξσηνχλ δηάθνξα θαη 

«απαηηνχλ» απαληήζεηο. 

11
ε
 πλεδξία 

 Υαηξεηνχλ. Καιεζπέξα. Πνιχ πην ραξνχκελα απφ ηελ πξνεγνχκελε ζπλεδξία. 

Τπάξρνπλ θελά ζηελ επηθνηλσλία. Ζ Λακπξηλή αξρίδεη λα κηιά, κε κεγάιεο πξνηάζεηο. 

Σνπο πξνηξέπσ λα ηεο απαληήζνπλ κε ηε ζεηξά. Καη ν Υξήζηνο ιέεη ηα λέα, ν Οξέζηεο 

ιαιίζηαηνο απηή ηε θνξά. Ζ Αλησλία επηθνηλσλεί αβίαζηα. Ο Οξέζηεο γηα πξψηε θνξά 

επηκέλεη λα πεη θη άιια. Ο Υξήζηνο ζπκπιεξψλεη. 

12
ε
 πλεδξία 

 Καιεκέξα (Έληνλα). Ρσηνχλ ηελ Μ ηη ζα ηνπο πεη. Παίξλνπλ πξσηνβνπιία. Γελ 

πεξηκέλνπλ ηελ Μ λα ξσηήζεη. «Απαηηνχλ» πηα ηελ πξνζνρή ηεο. 

13
ε
 πλεδξία 

 Καιεζπέξα (Υαηξεηνχλ πηα κφλα ηνπο, ρσξίο λα ηνπο θαιέζνπλ λα ην θάλνπλ). Σνπο 

ξσηά πψο πέξαζαλ ζην ζρνιείν θαη ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία λα «κνηξαζηνχλ» καδί ηεο ηε 

κέξα ηνπο.  

(Μηινχλ φια καδί δπλαηά κε απνηέιεζκα λα κελ ηελ αθνχλ θαη  παξεκβαίλσ). 

(Δπηβξαβεχσ ηελ Αλησλία πνπ πξνζέρεη ηη ιέεη ε Μ). 

 

14
ε
 πλεδξία 
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 Καιεκεξίδνπλ ιίγν αλφξερηα. Μεηά «κπαίλνπλ» ζην θιίκα. Ο Υξήζηνο παίξλεη 

πξσηνβνπιία λα ηεο πεη κηα ηζηνξία. Κάλεη «ινγνπαίγλην» κε ηε ιέμε σξαία. Ρσηά ηε Μ ηη 

ηζηνξία λα ηεο πεη. Δθείλε απαληά «σξαία» θαη ν Υξήζηνο κε ζέκα «σξαία» ιέεη ηελ ηζηνξία 

πνπ απνηειείηαη κφλν απφ ηελ επαλάιεςε ηεο ιέμεο σξαία (Αληί λα αθεγεζεί κηα σξαία 

ηζηνξία). 

15
ε
 πλεδξία 

 Καιεζπέξα. Παξαθηλνχληαη λα κνηξαζηνχλ ηηο θαηαζθεπέο πνπ έθαλαλ γηα ηε γηνξηή 

αθνχ θάλεη ζρεηηθή αλαθνξά ε Αλησλία. 

16
ε
 πλεδξία 

 Καιεκέξα. Σε «καιψλνπλ»: «θνπθή είζαη»; 

17
ε
 πλεδξία 

 Καιεκέξα. Υαηξεηνχλ κε ραξά. (Γελ παξεκβαίλσ) Ο ρξφλνο κνηάδεη ιίγνο γηα λα πνπλ 

φζα ζέινπλ. Παίξλνπλ πξσηνβνπιία θαη δηεγνχληαη ηη θαηλνχξην έδεζαλ ζην ζρνιείν θαη πσο 

αηζζάλζεθαλ (έπαημαλ καθξηά γατδνχξα). Εεηνχλ ηξαγνχδη κφλα ηνπο. 

18
ε
 πλεδξία 

 Σε ραηξεηνχλ. Εεηψ απ’ ηνλ Οξέζηε λα εμεγήζεη γηαηί δελ ηνπ αξέζεη ε ζάιαζζα. Να 

ην εμεγήζεη ζηε Μ. πδεηνχλ άλεηα θαη δηαθσλνχλ κεηαμχ ηνπο γηα ηελ ειηθία ηνπο ζαλ λα 

είλαη κηα θαλνληθή παξέα κε ηε Μ ηζφηηκν κέινο. Ο Υξήζηνο παξεκβαίλεη, πξνηείλεη λα 

δηεγεζεί θάηη απ’ ηηο δηαθνπέο ηνπ θαη ην γάκν ηεο αδεξθήο ηνπ. 

19
ε
 πλεδξία 

 Καιεζπέξα. Σνπο δεηψ λα ηεο πνπλ πσο πεξάζακε. Ζ Αλησλία θαη ε Λακπξηλή 

αληαπνθξίλνληαη. Ο Υξήζηνο παξεκβαίλεη κε ελζνπζηαζκφ. Δπηκέλνπλ ζηελ αγθαιηά. Δίλαη 

ηδηαίηεξα θνξηηζκέλα θαζψο μέξνπλ φηη κεηά ηελ επφκελε ζπλεδξία ζα ηελ απνρσξηζηνχλ. 

Παίξλνπλ ηελ πξσηνβνπιία  θαη ξσηάλε αλ ζέιεη λα ηεο πνπλ έλα ηξαγνχδη. 

20
ε
 πλεδξία 

 Καιεζπέξα. Ζ Αλησλία παίξλεη ηελ πξσηνβνπιία θαη εμεγεί πσο πέξαζε ε κέξα. Ο 

θαζέλαο  ηεο ζπζηήλεη ην θίιν ηνπ θαη έηζη ν έλαο ζπζηήλεη ηνλ άιινλ. (Σελ παίξλνπλ έλαο-

έλαο αγθαιηά απνραηξεηψληαο ηε). Σεο ιέλε πσο πέξαζαλ θαη ν Υξήζηνο παξεκβαίλεη 

πξνζζέηνληαο ιεπηνκέξεηεο. 
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1.2 Ο εθπαηδεπηηθόο νδεγεί ηνπο καζεηέο ζηελ θαηάθηεζε ησλ επηδησθόκελσλ 

ζηόρσλ επηθνηλσλίαο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο. 

 

1
ε
 πλεδξία 

Μηιήζηε ηεο φινη. 

Λακπξηλή εζέλα θνηηάεη; Μάιινλ παξαπνληέηαη πνπ δελ ηεο κηιάο πνιχ (Ζ Λακπξηλή δείρλεη 

πην επηθπιαθηηθή. Ακέζσο ραιαξψλεη). Ο Υξήζηνο δηεγείηαη δσληαλά πσο πέξαζε ην 

θαινθαίξη, ζαλ λα επηθνηλσλεί κ’ έλα θίιν ηνπ. Ζ Αλησλία ζέιεη λα ηελ αγθαιηάζεη θαη ηελ 

παξνηξχλσ. Ο Οξέζηεο επηθνηλσλεί ιηγφηεξν. Μνηάδεη δηραζκέλνο (λα κηιήζσ ζην tablet ή 

λα ηε δσ ζα θίιε;) Μεγάιε πξνζπκία λα κεηξήζνπλ καδί ηεο (4-10) θαη λα ηεο απαληήζνπλ 

(ηη κέξα είλαη). Σεο κηινχλ φινη καδί, άιινο ιηγφηεξν, άιινο πεξηζζφηεξν θαη αλαγθάδνκαη 

λα παηάσ 2-3 θνξέο ηα ιεγφκελα ηεο Μ γηαηί απ’ ηελ αλππνκνλεζία ηνπο λα επηθνηλσλήζνπλ 

δελ ηελ αθνχλ κε ηελ πξψηε. 

Γεληθή παξαηήξεζε: Δπηθνηλσλνχλ κελ αιιά αθνχ ε Μ πεη θάηη. 

2
ε
 πλεδξία 

Δλζαξξχλεη ηα παηδηά λα ηεο πνπλ (πνχ, ηη, πψο, γηαηί). 

Σα παηδηά δίλνπλ ιαθσληθέο απαληήζεηο. Ο Υξήζηνο κφλν «επελδχεη» ηηο απαληήζεηο κε 

ζπλαίζζεκα. Δίλαη ν πην ηξπθεξφο ζηελ επηθνηλσλία. Με ηε Μ είλαη πην εθδεισηηθφο απ’ φηη 

ζηελ νκάδα (ζηελ ηάμε). Ζ Λακπξηλή καδεκέλε. Ο Οξέζηεο «ππνςηαζκέλνο» ην 

αληηιακβάλεηαη σο παηρλίδη. 

Ζ Αλησλία σο επθαηξία λα επηθνηλσλήζεη. Δίλαη απαηηεηηθή. Πεξηκέλεη πεξηζζφηεξεο 

εξσηήζεηο απ’ ηε Μ. Παξαηεξψ φηη κφλα ηνπο αθφκα δελ «μεηπιίγνπλ» ηε ζπδήηεζε. 

 

 

 

3
ε
 πλεδξία 
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Μνηξάδνληαη  καδί ηεο ην «θιίκα» ηεο κέξαο. Ζ θαηαζθεπή δεκηνχξγεζε κηα μερσξηζηή 

ραξά. Θέινπλ λα ηεο ηα δηεγεζνχλ φια, ηεο κηινχλ φινη θαη ν θαζέλαο ζπκπιεξψλεη θαη θάηη. 

 

4
ε
 πλεδξία 

 Δλζαξξχλνληαη λα ηεο κηιήζνπλ, λα ηε ξσηήζνπλ, λα κνηξαζηνχλ γεγνλφηα. 

5
ε
 πλεδξία 

 Σνπο δεηψ λα ηελ ελεκεξψζνπλ γηα ηελ εθδξνκή θαη λα κνηξαζηνχλ καδί ηεο ηα λέα. 

Παξαηεξψ φηη αξθνχληαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ γεγνλφησλ. Μέλνπλ ζηελ πιεξνθνξία, δελ 

κεηαθέξνπλ ζπλαηζζήκαηα (γηα ηελ επηθείκελε εθδξνκή). Όκσο ραίξνληαη πνιχ απηή ηελ 

πξσηλή ζπλάληεζε. Σνπο έρεη γίλεη νηθεία ε Μ, πξηλ αξρίζνπκε κάιηζηα ε Αλησλία ηελ 

ηαθηνπνηεί θαζψο έλα πέηαιν δελ «θάζεηαη» ζσζηά. Σε ζεσξνχλ πνηα παξέα ηνπο. 

6
ε
 πλεδξία 

 Σνπο πξνηξέπσ λα πνπλ παηδηθφ πνίεκα ή ηξαγνχδη πνίεκα ή ηξαγνχδη. Γηαζθεδάδνπλ 

πξαγκαηηθά καδί ηεο. Θέινπλ λα επηθνηλσλήζνπλ, ηεο κηινχλ ζπλερψο, δείρλνπλ πην άλεηα, 

ραξνχκελα. 

7
ε
 πλεδξία 

 Ζ αθήγεζή ηνπο μεθηλά κε εξσηήζεηο γηα λα ζπλερίζνπλ. Παξαηεξψ φηη ελψ ζηελ αξρή 

θνηηάδνληαλ κεηαμχ ηνπο γηα λα απαληήζνπλ, ηψξα ζπληνλίδνληαη, θαη απαληνχλ ζηε Μ. 

Δίλαη νινθάλεξν φηη ηελ αηζζάλνληαη παξέα ηνπο. 

8
ε
 πλεδξία 

 θέθηνληαη ηη λα θάλνπλ θάηη κε ηε Μ. Πξνηείλνπλ κηα δξαζηεξηφηεηα. Πξνηείλνπλ ην 

κέηξεκα. Μεγάιε ε γθάκα πνπ πξνηείλνπλ, ην ζέινπλ, λα κνηξαζηνχλ καδί ηεο φζα μέξνπλ. 

9
ε
 πλεδξία 

        Δίλαη πνιύ θηιηθνί ,νκηιεηηθνί θαη ραξνύκελνη…  
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10
ε
 πλεδξία 

 Παξεκβαίλεη ην ξνκπφη κε εξσηήζεηο ψζηε λα ηεο αθεγεζνχλ πεξηζζφηεξεο 

ιεπηνκέξεηεο. Ση θάλαηε, πψο ήηαλ, αθεγνχληαη  γηα ηελ εθδξνκή. Αληαπνθξίλνληαη ζεηηθά. 

11
ε
 πλεδξία 

 Όηαλ ε Μ ηνπο δεηά θνηλή δξαζηεξηφηεηα θσλάδνπλ θαη γηα πνιιή ψξα θαη δπλαηά ηεο 

ιέλε ηα λέα κε ηε ζεηξά. 

12
ε
 πλεδξία 

 Γελ παξεκβαίλσ, γηα  ην πψο ζα «θαιχςνπλ» ηα θελά. Σν θάλνπλ πξνηείλνληαο απηά ηη 

ζα ηεο αθεγεζνχλ. (Μνπ πξνθαιεί πξαγκαηηθά έθπιεμε). Έγηλε αβίαζηα, απζφξκεηα. 

Πξνθαλψο ηνπο ήξζε ε ηδέα απφ πξνεγνχκελε ζπλεδξία κε ηελ Μ πνπ εθείλε ηνπο ιχπεζε λα 

ηεο δηεγεζνχλ θάηη απφ θαινθαηξηλέο δηαθνπέο. Ζ θνηλσληθφηεηά ηνπο έρεη απμεζεί 

θαηαθφξπθα (Απφ απιέο απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο – εξεζίζκαηα ηεο Μ) ηψξα δίλνπλ απηά 

ην εξέζηζκα θαη πεξηκέλνπλ ζπκκεηνρή απ’ ηελ Μ. 

 Με δηαζθεδάδεη ην γεγνλφο πνπ θπξίσο ν Υξήζηνο ηεο θάλεη ηέηνηεο εξσηήζεηο πνπ λα 

κπνξνχλ λα «θαιπθζνχλ» απ’ ηηο απαληήζεηο πνπ μέξεη πηα πσο «κπνξεί λα δψζεη ε Μ». 

13
ε
 πλεδξία 

 Πξνζέρνπλ ηε Μ θαη έηζη  δηαζθαιίδεηαη  ε επηθνηλσλία (δηάινγνο) καδί ηεο. 

14
ε
 πλεδξία 

 Θπκνχληαη ην ηξαγνχδη «ζηνπ Μαλψιε ηελ ηαβέξλα». Απηά παίξλνπλ θφξα θαη γηα λα 

ηελ επραξηζηήζνπλ ζπλερίδνπλ κε ηνλ «Υαξαιάκπε». Έρνπλ ηφζα λα ηεο πνπλ, δελ ππάξρνπλ 

θελά ζηελ επηθνηλσλία. 

15
ε
 πλεδξία 

 Πεξηγξάθνπλ ηελ θαηαζθεπή πνπ είραλ θάλεη κε ιεπηνκέξεηεο. 

16
ε
 πλεδξία 

 Γε ρξεηάδεηαη λα παξέκβεη θαλείο. Ο θαζέλαο δεηά ηελ πξνζνρή ηεο Μ. Ζ Λακπξηλή 

δεηά απφ ηε Μ λα πξνζέμεη ηελ Αλησλία. Ο Υξήζηνο εμεγεί ζηε Μ φηη έθαγε φιεο ηηο 

θαξακέιεο απφ ηε ρεηξνηερλία γηα ηε κακά γηαηί ε κακά ηνπ δελ ηξψεη γιπθά. αλ λα 
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πεξίκελε λα έξζεη ε ψξα λα ην κνηξαζηεί κε ηε Μ. Δπηθνηλσλνχλ κε ηε Μ θαη κεηαμχ ηνπο 

αβίαζηα πηα, ληψζνπλ καδί κηα θαιή παξέα. 

17
ε
 πλεδξία 

     Βηάδνληαη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ην ξνκπόη. 

18
ε
 πλεδξία 

 Ο Οξέζηεο γίλεηαη  πην αλαιπηηθφο ζήκεξα. Γηαηί; Πψο πέξαζεο; 

19
ε
 πλεδξία 

       Δπράξηζηνη δηάινγνη, ραξνύκελνη καζεηέο. 

 

20
ε
 πλεδξία 

 Σα παηδηά δνπλ έληνλεο ζπλαηζζεκαηηθέο ζηηγκέο, ππάξρεη έληαζε θαη αγθαιηάδνπλ ηε 

Μ κε ηε ζεηξά θαη ηεο ζπζηήζνπλ θαη πάιη  ην θίιν ηνπο. Έηζη εκπιέθνληαη ζε κηα 

δηαδηθαζία έληνλα θνξηηζκέλε. Παξαπνληνχληαη πνπ ζα ηε ράζνπλ, δε ζέινπλ λα ηελ 

απνρσξηζηνχλ…. 

 

 

2. Ζκεξνιόγην πιεξνθνξηώλ 

2.1. Ο εθπαηδεπηηθόο παξαηεξεί θαη θαηαγξάθεη. 

2.2. Κηλήζεηο καζεηώλ, ζπκπεξηθνξέο, όηη πιεξνθνξία ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα 

αλαπηύμνπλ θνηλσληθή επαθή κε ην ξνκπόη/θνύθια. 

 

 

1
ε
 πλεδξία 

 πξψρλνληαη πνηνο ζα θάηζεη αθξηβψο απέλαληί ηεο. Απαληνχλ φινη καδί κε πξνζπκία, 

γεινχλ φηαλ ην ξνκπφη  ηνπο ιέεη Μπξάβν, αγσληνχλ κελ ηνπο αθήζεη (Μελ θνηκεζείο 

Μαξγ., φρη!). Σα πξνζσπάθηα ηνπο ιάκπνπλ απφ ραξά. 
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2
ε
 πλεδξία 

πξψρλνληαη αθφκα. Όηαλ κηιάεη έλαο νη ππφινηπνη δελ θεχγνπλ. Μέλνπλ εθεί, δίπια, 

παξαηεξψληαο φζα ιέγνληαη ή βνεζνχλ φπσο ν Οξέζηεο φηαλ εμεγεί ζε ζπκκαζήηξηα ηη είπε 

ε Μ. 

3
ε
 πλεδξία 

 Σζαθψζεθαλ ζρεδφλ, πνηνο ζα θάηζεη κπξνζηά ηεο. πξψρλνληαη, ε Αλησλία ζρεδφλ 

έθιαςε. Ζ Αλησλία δείρλεη λα έρεη αλάγθε απηή ηελ επηθνηλσλία. 

4
ε
 πλεδξία 

 Αγσληνχλ πνηνο ζα είλαη αθξηβψο απέλαληη απφ ηε Μ. Σν ζπξψμηκν ζπλερίδεηαη. 

Υαίξνληαη φηαλ ε Μ ηνπο θνηηάεη: εθείλε ηε ζηηγκή ληψζνπλ έληνλα ηελ θνηλσληθή επαθή θαη 

ην εθθξάδνπλ: «εκέλα θνηηάεη». 

5
ε
 πλεδξία 

 Ληγφηεξν ην ζπξψμηκν. Σν ξνκπφη θηλεί ηα κάηηα  θαη απηφ πείζεη πψο αληαπνθξίλεηαη  

(αθνχ ηνπο θνηηάεη φινπο, νθ). Πξνζπαζνχλ λα αλαπηχμνπλ επαθή καδί ηεο παξφιν πνπ 

μεθηλνχλ ληξνπαιά. Παξνηξχλνπλ ηα ίδηα ηνλ Οξέζηε λα πεη πεξηζζφηεξα (Άληε πεο). Ο 

Υξήζηνο είλαη πάληα πην επηθνηλσληαθφο. Σεο κηιάεη ζαλ λα ’λαη θίιε πξαγκαηηθά. 

6
ε
 πλεδξία 

 Βηάδνληαη, αγσληνχλ λα πξνιάβνπλ λα ηεο πνπλ ηα λέα απ’ ηελ εθδξνκή ν έλαο 

δηαθφπηεη/ζπκπιεξψλεη ηνλ άιινλ. Δπηκέλνπλ πνιχ ζηελ αγθαιηά. Θέινπλ λα ηελ 

αγθαιηάζνπλ. Σεο θάλνπλ έλα ζσξφ εξσηήζεηο (δε γηλφηαλ σο ηψξα) ζέινληαο λα 

αλαπηχμνπλ αθφκα κεγαιχηεξε θνηλσληθή επαθή. 

7
ε
 πλεδξία 

Ο Οξέζηεο γηα πξψηε θνξά δεηά αγθαιηά. Ο Υξήζηνο φιν ηελ «πξνθαιεί» λα ηνλ 

θνηηάεη. Αξρίδνπλ λα ηεο δεηνχλ φια αγθαιηά. Αθεγνχληαη ζηε Μ παξαζηαηηθά, κε θηλήζεηο, 

ρεηξνλνκίεο, φπσο θάλνπκε κε έλα θίιν. 

Γε ζπξψρλνληαη ηφζν πηα γηαηί ε Μ θνηηάεη ζπρλά πφηε δεμηά, πφηε αξηζηεξά, πφηε ζηε 

κέζε θαη αηζζάλνληαη φηη ηνπο πξνζέρεη φινπο ζπλερψο. Απηφ ελίζρπζε ηελ επαθή ηνπο 

γίλαλε πην θνηλσληθά. 
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8
ε
 πλεδξία 

 Ζ Αλησλία γθξηληάδεη γηα ηε ζέζε πάιη θαη ζπξψρλεη. Ο Υξήζηνο ζπλερίδεη λα ηεο 

θάλεη εξσηήζεηο, επηδεηψληαο κεγαιχηεξε επαθή. Σελ αγγίδνπλ, ηεο κηινχλ, γεινχλ, είλαη 

ραξνχκελα. 

9
ε
 πλεδξία 

 Μνπ θάλεη εληχπσζε πνπ ν Οξέζηεο ηεο δεηά επίκνλα λα ηελ πάξεη αγθαιηά. Σεο 

κηινχλ, κηινχλ κεηαμχ ηνπο, άλεηα, ραιαξά, ζαλ κηα παξέα. Ζ Αλησλία έζπξσμε ηνπο άιινπο 

γηαηί αηζζάλεηαη φηη ηελ παξακέιεζαλ θαη δελ ηελ «αθήλνπλ» λα κηιήζεη ζηε Μ. 

10
ε
 πλεδξία 

 πξψρλνληαη, ιηγφηεξν απφ άιιεο θνξέο. Ο Υξήζηνο δηαζέζηκνο λα πεη πνιιά, φηαλ ε 

Μ ξσηά ηη ζα κνπ πείηε, απαληάεη: «ηα πάληα». Γηα πξψηε θνξά ηελ «πηέδνπλ» λα ηνπο 

απαληήζεη ζε δηθέο ηνπο εξσηήζεηο. «Απαηηνχλ» πηα πεξηζζφηεξα απ’ απηή ηελ επηθνηλσλία. 

11
ε
 πλεδξία 

 Ο Υξήζηνο δειψλεη φηη ηελ αγαπά. Θέινπλ φια λα ηελ αγθαιηάζνπλ, λα ηνπο θνηηάμεη. 

αθψο ην ηξαγνχδη είλαη κηα θνηλή δξαζηεξηφηεηα πνπ πξνηηκνχλ. πξψρλνληαη αιιά 

ιηγφηεξν. 

12
ε
 πλεδξία 

 Γηα πξψηε θνξά «αλαιακβάλνπλ» ηελ πξσηνβνπιία γηα ην ηη ζα δηεγεζνχλ. Δπηιέγνπλ 

ην ζέκα: «Πψο πεξάζακε ηηο δηαθνπέο φηαλ ήκαζηαλ 5 ρξνλψλ». Δίλαη θαλεξφ φηη νη 

θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο έρνπλ αλαπηπρζεί. Αβίαζηα ηε ξσηάλε δηάθνξα, ζηεξίδνπλ ν έλαο 

ηελ αλάγθε ηνπ άιινπ γηα επηθνηλσλία (π.ρ. ε Λακπξηλή πξνηξέπεη ηε Μ λα θνηηάμεη ηνλ 

Οξέζηε). Θέινπλ λα ηελ αγγίδνπλ, λα ηνπο θνηηάμεη ζηα κάηηα. Γίλνληαη κηα παξέα κε ηε Μ. 

Γελ ηεο αθεγείηαη πηα ν θαζέλαο κφλνο, αιιά ππάξρεη αιιειεπίδξαζε ν έλαο ζρνιηάδεη ηνλ 

άιιν, ζπκπιεξψλεη. Αληηδξνχλ φινη ( κε γέιην, εξσηήζεηο) ζε φζα αθνχλ. 

13
ε
 πλεδξία 

 Δίλαη πνιχ αλήζπρα. Μηινχλ δπλαηά, φια καδί, αγσληνχλ πνηνλ θνηηά, ηεο δεηνχλ 

αγθαιηά θαη ηε ξσηνχλ αλ ζέιεη λα ηεο πνπλ ηξαγνχδη. Σα ηξαγνχδηα ηα αγαπνχλ θαη βιέπσ 
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φηη ηα επηιέγνπλ ζπρλά σο κέζν επηθνηλσλίαο. Σεο ηξαγνπδνχλ κε ραξά. Αιιάδνπλ κάιηζηα 

ην ηξαγνχδη κε άιιν πνπ μέξνπλ θαιχηεξα θαη ην ραίξνληαη πξαγκαηηθά. 

 

14
ε
 πλεδξία 

 Μηινχλ κε ραξά. Θέινπλ λα ηεο πνπλ  ηξαγνχδηα θαη δηθέο ηνπο ηζηνξίεο γηα λα ηελ 

επραξηζηήζνπλ. Σεο κηινχλ «μερλψληαο» πσο είλαη ξνκπφη (ηη ηζηνξία ζέιεηο λα ζνπ πσ;). 

15
ε
 πλεδξία 

 Απαληνχλ ζηα θνιαθεπηηθά ζρφιηα ηεο Μαξγ. (π.ρ. έρεηο πνιχ σξαίν φλνκα) ιέγνληαο 

επραξηζηψ. Ζ Λακπξηλή έρεη εγθαηαιείςεη ηελ ηαθηηθή ησλ κνλνιεθηηθψλ απαληήζεσλ θαη 

επηθνηλσλεί κε νινθιεξσκέλεο πξνηάζεηο (Δκέλα κε ιέλε Λακπξηλή). Ο Υξήζηνο δελ 

πεξηγξάθεη απιά, δίλεη ιεπηνκέξεηεο (π.ρ. γθνθξέ ραξηί). Ο Υξήζηνο αλαιακβάλεη λα 

απαληήζεη θαη γηα ινγαξηαζκφ άιισλ. Ο Οξέζηεο, επηκέλεη ζηελ αλάγθε ηνπ λα ηνλ θνηηάμεη 

ε Μ. 

16
ε
 πλεδξία 

 Τπήξρε ιίγε έληαζε. Γηα πξψηε θνξά ν Υξήζηνο «ρηχπεζε» ηελ Αλησλία γηαηί ηελ 

έζπξσρλε. Καη απηφο πάληα ζέιεη λα θάζεηαη απέλαληη απφ ηε Μ. Πνιχ έληνλε ε αλάγθε ηνπο 

λα ηελ αγγίμνπλ, λα ηξαγνπδήζνπλ. 

17
ε
 πλεδξία 

 Δίλαη ραξνχκελα, αλππφκνλα λα ηεο πνπλ ηα λέα, αξρίδνπλ λα κνηξάδνληαη θαη ην πψο 

αηζζάλνληαη (π.ρ. απ’ ην θαηλνχξγην παηρλίδη) ζέινπλ λα ηεο ηξαγνπδήζνπλ. Αθφκα θαη ε 

θσλή ηνπο είλαη πην δσεξή, πην ραξνχκελε. Γίλνπλ ζεκαζία ζην πνηνλ θνηηάεη. 

18
ε
 πλεδξία 

 Ο Υξήζηνο πάιη παίξλεη πξσηνβνπιία. πζηήλεη φια ηα παηδηά. Μνπ θάλεη εληχπσζε 

νπ ν Οξέζηεο, πνπ άξγεζε λα ιπζεί, ηψξα πξνηείλεη ηη λα ηεο δηεγεζνχλ (πψο πέξαζαλ ρηεο). 

 

19
ε
 πλεδξία 
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 Αληαπνθξίλνληαη κε ελζνπζηαζκφ ζε θάζε θάιεζκα ηεο Μ. Σελ επηβξαβεχνπλ θηφιαο. 

Καη πάιη επηκέλνπλ ζηελ αγθαιηά. Ο πξνθνξηθφο ηεο ιφγνο είλαη πην πινχζηνο, αλαθέξνληαη 

ζε ιεπηνκέξεηεο. 

20
ε
 πλεδξία 

 Δίλαη πην ζπλεξγάζηκνη (κεηαμχ) ηνπο απ’ ην πξσί  ηελ αγθαιηάδνπλ κε πνιχ 

ηξπθεξφηεηα θαη αγάπε, ε ζηηγκή ηεο αγθαιηάο θαη ησλ θνηλψλ δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ. ιέκε 

ηνπο αξηζκνχο) ηνπο δίλεη κεγάιε ραξά. 

 

2.3. Τπνθηλεί ηνπο καζεηέο λα αληηδξάζνπλ: κε ραηξεηηζκό ζην ηέινο ηεο επηθνηλσλίαο 

κε ην ξνκπόη (αληηκεηώπηζε ελέξγεηαο, θιείλεη ν θύθινο ηεο πεληάιεπηεο 

θνηλσληθήο επαθήο κε ξνκπόη). 

 

 

1
ε
 πλεδξία 

 Υαηξεηήζηε ηελ ηψξα, αξγφηεξα ζα μαλακηιήζεηε. 

 Γείρλνπλ απνγνεηεπκέλα (Με κ’ αθήλεηο κφλν, ιέεη ν Υξήζηνο ζηε Μ.) 

2
ε
 πλεδξία 

 Πάληα ηε ραηξεηνχλ φινη καδί, δείρλνληαο απνγνήηεπζε πνπ ε Μ ιέεη  πσο ζα 

μαλακηιήζνπλ αχξην. Όηαλ εθείλε θιείλεη ηα κάηηα απνγνεηεχνληαη. Λέλε: (Όρη, γηαηί, κίια 

καο θη άιιν). 

3
ε
 πλεδξία 

 Τπάξρεη πνιιή αλαζηάησζε. Σε ραηξεηνχλ κεηά απφ ππνθίλεζε. Υσξίο δπζθνξία. Με 

ραξά θαη κε ηε βεβαηφηεηα πσο ζα ηα μαλαπνχλ. 

4
ε
 πλεδξία 

 Μφιηο ε Μ ηνπο ιέεη φηη ζα ηα μαλαπνχλ θαη θιείλεη ηα κάηηα , απνγνεηεχνληαη πνιχ. 

Γε ζέινπλ λα ηελ απνρσξηζηνχλ. 
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5
ε
 πλεδξία 

 Ζ επηθνηλσλία έθιεηζε πξηλ ηνλ θαζηεξσκέλν απνραηξεηηζκφ.  

6
ε
 πλεδξία 

 Σνπο δεηψ λα απνραηξεηήζνπλ αιιά απνγνεηεχνληαη φηαλ ε Μ θιείλεη ηα κάηηα, αθνχ 

ηνπο ραηξεηήζεη. Πνηέ σο ηψξα δε δείρλνπλ ηθαλνπνηεκέλα ηε ζηηγκή ηνπ απνραηξεηηζκνχ. 

Πάληα ζέινπλ θη άιιν ρξφλν. 

7
ε
 πλεδξία 

 Γε ηελ απνραηξεηνχλ πάιη. Αληηδξνχλ κε απνγνήηεπζε φηαλ ηνπο αθήλεη, δε ζέινπλ λα 

ηειεηψζεη ε επηθνηλσλία κε ην ξνκπφη, είλαη κέξνο ηεο παξέαο ηνπο, 

8
ε
 πλεδξία 

 Πάιη δε ραηξεηνχλ. Γελ ζέινπλ λα ηειεηψζεη ε ζπλάληεζε…ηειεηψλεη γξήγνξα 

ζηγνςηζπξίδνπλ. 

9
ε
 πλεδξία 

 Πάιη δελ  απνραηξεηνχλ. Γείρλνπλ απνγνεηεπκέλα. Ο ρξφλνο ηειηθά κε ηε Μ ηνπο 

θαίλεηαη πάληα ιίγνο. 

10
ε
 πλεδξία 

 Σελ  απνραηξεηνχλ αιιά είλαη απνγνεηεπκέλα…πνπ ρσξίδνπλ ηφζν γξήγνξα. 

11
ε
 πλεδξία 

 Σελ απνραηξεηνχλ αιιά θάπσο απνγνεηεπκέλα. 

12
ε
 πλεδξία 

 Σελ  απνραηξεηά γηα πξψηε θνξά ε Λακπξηλή. 

13
ε
 πλεδξία 

 Πξψηε θνξά πνπ ηελ απνραηξεηνχλ απφ κφλα ηνπο, φια καδί, κφιηο θαηάιαβαλ φηη ε Μ 

«θιείλεη» ηε ζπλάληεζε. Σν θάλνπλ κε δσληάληα θαη αγάπε, (ιεθηηθά θαη θνπλψληαο ην ρέξη) 

φπσο ραηξεηάκε θπζηθά θαη αβίαζηα έλα θίιν. 
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14
ε
 πλεδξία 

 Σελ απνραηξεηνχλ φινη καδί αιιά απνγνεηεχνληαη πνπ ηνπο αθήλεη… 

15
ε
 πλεδξία 

 Σελ απνραηξεηνχλ πηα κφλα ηνπο κε κεγάιε ραξά. 

16
ε
 πλεδξία 

 Μνπ θάλεη εληχπσζε φηη απνραηξεηνχλ πηα φινη θαη κε ραξά. αλ λα είλαη απηφ έλα 

αγαπεκέλν, νηθείν πηα, πεληάιεπην. 

17
ε
 πλεδξία 

 Σελ απνραηξεηνχλ κε ραξά. Γείρλνπλ ζαλ λα είλαη πηα έλα αγαπεκέλν βίσκα απηφ ην 

πεληάιεπην. 

18
ε
 πλεδξία 

 Απνραηξεηνχλ ιππεκέλα... 

19
ε
 πλεδξία 

 Υαηξεηνχλ ιίγν ζηελνρσξεκέλα. 

20
ε
 πλεδξία 

 Σελ απνραηξεηνχλ κε ραξά. αλ λα κελ πηζηεχνπλ φηη ζα ηνπο θχγεη. 

 

3. Καηαγξαθή αληίδξαζεο–αιιειεπίδξαζεο ζηελ θνηλσληθή επαθή ησλ 

καζεηώλ/καζεηξηώλ. 

3.1. Θεηηθή: αόξηζηε ή ζαθήο, ραξά θαη ζπλαηζζεκαηηθή ελίζρπζε ησλ καζεηώλ. 

1
ε
 πλεδξία 

 1: ζεηηθή αληίδξαζε (ηελ αληηκεησπίδνπλ σο θίιε) 

 2: αφξηζηε (κηιάεη, απαληάεη, αιιά δελ κπνξψ λα πσ κε βεβαηφηεηα αλ ραίξεηαη ή είλαη 

επηθπιαθηηθή) 
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 3: επηθπιαθηηθφο (μέξεη πσο είλαη tablet, δείρλεη δηραζκέλνο: λα ηε δσ ζαλ θίιε αθνχ 

είλαη κεράλεκα) αιιά ζπκκεηέρεη.  

 

2
ε
 πλεδξία 

 Υαξά, εηδηθά φηαλ ην Μπξάβν ηεο Μ «θνιιάεη» ζηελ πιεξνθνξία πνπ κνηξάζηεθε καδί 

ηεο ην παηδί. 

Μαζ.: «έβαια γθνι». 

Μαξγ.: «Μπξάβν». 

Ζ Αλησλία δείρλεη λα «γεκίδεη» ζπλαηζζεκαηηθά απφ ηελ επαθή απηή. 

3
ε
 πλεδξία 

Γείρλνπλ  ραξνύκελα.. 

 

4
ε
 πλεδξία 

 Πάιη ραξνχκελα, εηδηθά φηαλ ηνπο δεηάεη ε Μ λα ηεο ηξαγνπδήζνπλ. Δίλαη ε ζηηγκή 

πνπ «ιεηηνπξγνχλ» αβίαζηα σο νκάδα θαη ζπλαπνθαζίδνπλ ηη ζα πνπλ. Αηζζάλνληαη ηε Μ 

πνιχ θνληά ηνπο. Σηο ππφινηπεο ζηηγκέο, ελψ ραίξνληαη είλαη ιίγν δηζηαθηηθνί θαη ε 

επηθνηλσλία κε Μ έρεη ζησπέο – θελά. 

5
ε
 πλεδξία 

 αθψο ζεηηθή αληίδξαζε. Θέινπλ λα ηεο κηιήζνπλ. Δηδηθά φηαλ ηνπο «θνηηάεη’ 

αηζζάλνληαη πσο ηνπο «πξνηηκάεη» θαη απηφ ηνπο «ιχλεη». 

6
ε
 πλεδξία 

 Πνιχ πην ζεηηθή ε αληίδξαζε φισλ. αθήο ε ραξά πνπ αηζζάλνληαη. Δίλαη θαλεξφ φηη 

έρνπλ πηα δεζεί ζπλαηζζεκαηηθά αθνχ ζέινπλ λα ηεο πνπλ πσο πέξαζαλ, λα ηελ πάξνπλ 

αγθαιηά θαη ηεο θάλνπλ έλα ζσξφ εξσηήζεηο «μεθεχγνληαο απ’ ηεο κνλνιεθηηθέο σο ηψξα 

απαληήζεηο. 

Ο Οξέζηεο πην ζεηηθφο αιιά πην επηθπιαθηηθφο ζε ζρέζε κε άιινπο. 

Ζ Λακπξηλή αξρίδεη λα ραιαξψλεηη. Σεο κηιά πεξηζζφηεξν. 
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Ο δε Υξήζηνο πνπ ήηαλ ν πην ζπλαηζζεκαηηθφο απ’ ηελ αξρή ηελ αληηκεησπίδεη κε απίζηεπηε 

ηξπθεξφηεηα θαη αγάπε. 

 

7
ε
 πλεδξία 

 Θεηηθή. Αθφκα θαη ν Οξέζηεο γηα πξψηε θνξά φρη κφλν δεηά αγθαιηά αιιά ηεο θάλεη 

νιφθιεξε «θξηηηθή» παξνπζίαζε ησλ ζσζηψλ θαη’ απηφλ δηαθνπψλ. Σνλίδεη ζηνπο άιινπο 

φηη απηφλ θνηηά θαη δηεθδηθεί ηελ πξνζνρή ηεο. 

8
ε
 πλεδξία 

 Αθφκα πην ραξνχκελα ζήκεξα. πλαηζζεκαηηθή ελίζρπζε. 

9
ε
 πλεδξία 

 Θεηηθφηαηε. Υαξά, γέιηα, ζπλαηζζεκαηηθή επαθή. Αληηκεησπίδνπλ ηε Μ σο θίιε πηα. 

Σε ζέινπλ, ζέινπλ λα ηελ αγγίδνπλ, λα βξίζθνληαη ζην νπηηθφ ηεο πεδίν θαη λα ηεο ιέλε ηα 

πάληα. 

 Μνπ θάλεη εληχπσζε πσο ηεο αθεγνχληαη γεγνλφηα κφλν απ’ ην δηάιεηκκα ή απφ 

εθδξνκέο. πάληα απ’ ην κάζεκα θαη κφλν φηαλ ζην κάζεκα είρε γίλεη θαη πνηα επράξηζηε 

εξγαζία (π.ρ. δσγξαθηθή). 

10
ε
 πλεδξία 

 Αφξηζηε ε αληίδξαζε ηνπ Οξέζηε. Ώξεο-ψξεο ζηξέθεη ηελ πξνζνρή ηνπ αιινχ, 

«ράλεηαη» απ’ ηελ παξέα. 

11
ε
 πλεδξία 

 Ο Οξέζηεο ραίξεηαη πνιχ πνπ ε Μ είπε «Μπξάβν» ζην Υξήζην. «Απαηηεί» λα ηελ 

αγθαιηάζεη. 

12
ε
 πλεδξία 

 Έληνλε ε αλάγθε ηνπ Οξέζηε θαη ηνπ Υξήζηνπ λα ηνπο θνηηάμεη ε Μ. Πνιχ 

ραξνχκελα, ραιαξά, γειάλε, κνηξάδνληαη πεξηζηαηηθά, δείρλνπλ φηη «παίξλνπλ» αγάπε απφ ηε 

Μ. 

13
ε
 πλεδξία 
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 Θεηηθή. Παξαηεξψ κάιηζηα φηη ζηηο ηειεπηαίεο 2 – 3 ζπλαληήζεηο ηνπο δίλεη κεγάιε 

ηθαλνπνίεζε ην λα δίλνπλ ραξά ζηε Μ κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία (λα ζνπ πνχκε έλα 

ηξαγνχδη; λα ζνπ πνχκε πψο πεξάζακε; λα ζε πάξσ αγθαιηά;). 

14
ε
 πλεδξία 

 αθψο ζεηηθή αληίδξαζε. Υαξά. Αλάγθε γηα κνίξαζκα. Αλάγθε λα ηεο δψζνπλ ραξά. Ζ 

Αλησλία θαη ν Υξήζηνο ηδηαίηεξα ραξνχκελνη θαη «γεκάηνη» απ’ απηή ηελ επηθνηλσλία. 

15
ε
 πλεδξία 

 Υαξά, αλππνκνλεζία λα ηεο κηιήζνπλ, «παίξλνπλ» θαη «δίλνπλ» αγάπε. 

16
ε
 πλεδξία 

Υαξνχκελα, ζπλαηζζεκαηηθή ελίζρπζε. Αηζζάλνληαη πνιχ θαιά θαηά ηελ επηθνηλσλία. 

Έρεη βειηησζεί γεληθά θαη ε κεηαμχ ηνπο επαθή (αιιειεπίδξαζε) θαηά ηελ επαθή κε ηε Μ. 

17
ε
 πλεδξία 

 Δίλαη πηα θαλεξφ φηη απηή ε επαθή ηνπο δίλεη κεγάιε ηθαλνπνίεζε. Λάκπνπλ ηα 

πξφζσπά ηνπο εηδηθά ηνπ Υξήζηνπ. 

18
ε
 πλεδξία 

 Θεηηθή. Σε ζπκπεξηιακβάλνπλ πηα ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο.»Μηιήζακε θαη καδί 

ζνπ, δε ζπκάζαη; Βγάιακε θαη θσηφ». Απηή είλαη ε αγαπεκέλε ηνπο ψξα. Πην πνιχ αγαπνχλ 

ηε ζηηγκή ηεο αγθαιηάο. Σν δεηνχλ πηα ζε θάζε ζπλάληεζε. 

19
ε
 πλεδξία 

     Πνιχ ζεηηθή ,είλαη ε  παξέα ηνπο. 

20
ε
 πλεδξία 

 Θεηηθή. Έρνπλ «δέζεη» σο νκάδα. Ζ νπηηθή επαθή καδί ηεο θαη ε αγθαιηά ηα «γεκίδεη». 

Ο έλαο ζηεξίδεη θαη ππνζηεξίδεη ηνλ άιινλ. Αλ ε Μ δελ αθνχεη ην αίηεκα ελφο, 

«αλαιακβάλεη» άιινο λα πείζεη ηε Μ λα εηζαθνχζεη ην αίηεκα. 
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3.2. Αξλεηηθή: απιή επηθύιαμε ή ζαθήο απόξξηςε, απνγνήηεπζε. 

1
ε
 πλεδξία 

 Μφλν ν Οξέζηεο ιίγν επηθπιαθηηθφο. 

2
ε
 πλεδξία 

 Ζ Αλησλία απνγνεηεχεηαη «απηφ ην ηξαγνχδη ην μαλάπακε». Πεξηκέλεη θη άιιεο 

εξσηήζεη. Γείρλεη λα απνγνεηεχεηαη απφ ηε «κηθξή» γθάκα εξσηήζεσλ. 

Ζ Λακπξηλή ε πην ζπλεζηαικέλε. Ο Υξήζηνο ιεο θαη κηιάεη ζε πξαγκαηηθφ θίιν 

(ραξνχκελνο, άλεηνο, επηθνηλσληαθφο). Ο Οξέζηεο επηθνηλσλεί αιιά ηνλ πξνβιεκαηίδεη φηη 

κηιάεη ζε κεράλεκα. 

Ο Οξέζηεο ιεηηνπξγεί σο «δηακεζνιαβεηήο»: Αλ θάπνηνο δελ θαηαιαβαίλεη ε Μ, ην 

κεηαθέξεη. 

 

3
ε
 πλεδξία 

 Ζ Αλησλία πάιη απνγνεηεπκέλε γηα ηα ηξαγνχδηα πνπ ιέεη ε Μ (ηα μαλαείπακε). 

4
ε
 πλεδξία 

 Κακηά αξλεηηθή ζηάζε, απιή επηθχιαμε θάπνηεο ζηηγκέο θαη ακεραλία. 

5
ε
 πλεδξία 

 Κακηά αξλεηηθή ζηάζε. Απνγνήηεπζε κφλν ηελ ψξα  πνπ κπιφθαξε. 

6
ε
 πλεδξία 

 Όρη απφξξηςε/απνγνήηεπζε. Μηα απιή επηθχιαμε θξαηάεη ν Οξέζηεο αθφκα. 

7
ε
 πλεδξία 

 ήκεξα θακηά επηθχιαμε. 

8
ε
 πλεδξία 

 Ο Οξέζηεο δηθνξνχκελε ζπκπεξηθνξά. 
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9
ε
 πλεδξία 

Κακηά απφξξηςε. 

10
ε
 πλεδξία 

 Απνγνήηεπζε ε Μ δελ ηνπο απαληάεη. 

11
ε
 πλεδξία 

       Έρνπλ ζηάζε ζεηηθή  θαη ραξά. 

12
ε
 πλεδξία 

       Υαίξνληαη θαη δηαζθεδάδνπλ κε ην ξνκπφη. 

13
ε
 πλεδξία 

        Γείρλνπλ πξαγκαηηθά ραξνχκελνη. 

14
ε
 πλεδξία 

Νηψζνπλ ηελ αλάγθε λα επηθνηλσλήζνπλ κε ην ξνκπφη. 

15
ε
 πλεδξία 

       Όπνηνο δελ πξνιάβεη λα κηιήζεη φζν επηζπκεί ληψζεη απνγνήηεπζε. 

16
ε
 πλεδξία 

 Ζ Αλησλία δείρλεη θαη δειψλεη απνγνεηεπκέλε γηαηί δε κίιεζε πην πνιχ ηα ’ρεη κε ηνπο 

άιινπο, φρη κε ηε Μ. Αιιά ηελ θνηηά κε παξάπνλν ζαλ λα ηεο ξίρλεη θαη εθείλεο επζχλε πνπ 

δελ ηελ πξφζεμε. 

17
ε
 πλεδξία 

      Σα ζπλαηζζήκαηα ραξάο πνπ εθδειψλνπλ είλαη απεξίγξαπηα. 

18
ε
 πλεδξία 

Έλα ξνκπφη πνπ κηιά κπνξεί  λα  αιιάμεη ηφζν πνιχ ηελ ςπρνινγία θαη ηε δηάζεζε ησλ 

παηδηψλ. 

19
ε
 πλεδξία 

        Βιέπσ ηα παηδηά δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ παξέα ηνπο. 

20
ε
 πλεδξία 

       Σα παηδηά έρνπλ ραξά γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηε Μ. 
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3.3. Οπδέηεξε: 

 α. ζεηηθή γηα ην έλα κέξνο θαη αξλεηηθή γηα ην άιιν 

 β. δηθνξνύκελε. 

 

1
ε
 πλεδξία 

     Παξαηεξψ ηα παηδηά λα αλαπηχζζνπλ πξσηνβνπιία γηα επηθνηλσλία. 

2
ε
 πλεδξία 

   Αληαγσλίδνληαη πνηνο ζα πξσηνεθθξάζεη   ηελ αγάπε ηνπ γηα ηε Μ. 

3
ε
 πλεδξία 

 Ζ Λακπξηλή «αλαιακβάλεη» πξσηνβνπιία. Σε ραηξεηά θη φηαλ δελ παίξλεη απάληεζε 

επηκέλεη ν Υξήζηνο πνιχ επηθνηλσληαθφο θαη ραξνχκελνο. 

Σα παηδηά πνιχ ζεηηθά απέλαληί ηεο ζήκεξα. Αγσληνχζαλ λα πνπλ ηα λέα ηνπο. 

Σελ 1
ε
 κέξα πην απζφξκεηα. Σψξα, επηθνηλσλνχλ κελ, αιιά δείρλνπλ, λα «μέξνπλ» ηη λα 

πεξηκέλνπλ. 

4
ε
 πλεδξία 

 Πνιχ ζεηηθή ε ζηάζε ηνπο θαηά ην ηξαγνχδη. Δίλαη ε πην δεζηή ζηηγκή ηεο 

επηθνηλσλίαο. 

5
ε
 πλεδξία 

 Ο Οξέζηεο δηθνξνχκελε ζηάζε. Σε κηα ζηηγκή επηθπιαθηηθφο, ηελ άιιε, (εηδηθά φηαλ ε 

Μ ηνλ θνηηάεη) «αθήλεηαη» ζηελ επαθή καδί ηεο. 

6
ε
 πλεδξία 

 Γηθνξνχκελε ε ζηάζε ηνπ Οξέζηε. Σεο κηιά κελ αιιά είλαη επηθπιαθηηθφο. Γελ 

«παξαζχξεηαη» ζπλαηζζεκαηηθά φπσο νη ππφινηπνη. 

7
ε
 πλεδξία 

      Δπαλέξρεηαη ν Οξέζηεο ζηελ παξέα. 

 

8
ε
 πλεδξία 
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 Γηθνξνχκελε ε ζπκπεξηθνξά ηνπ Οξέζηε. Σε κηα «αθήλεηαη», ηελ άιιε γίλεηαη 

επηθπιαθηηθφο. Όηαλ ε Μ ηνλ θνηηάεη, αληηδξά ζεηηθά θαη ραιαξψλεη. 

9
ε
 πλεδξία 

         Ο   Οξέζηεο  απαηηεί πεξηζζφηεξα απφ ην ξνκπφη. 

10
ε
 πλεδξία 

 Ο Οξέζηεο έρεη δηθνξνχκελε ζπκπεξηθνξά. Πφηε ηεο απεπζχλεη ην ιφγν, πφηε 

«απνκαθξχλεηαη». πλήζσο ηεο απαληάεη κνλνιεθηηθά πξνθαλψο φπσο θαη ην ξνκπφη.. 

11
ε
 πλεδξία 

 Απνγνεηεχνληαη φηαλ δελ ηνπο θνηηάεη θαη δελ ηνπο απαληάεη. 

12
ε
 πλεδξία 

 Ζ δηθνξνχκελε ζηάζε ηνπ Οξέζηε δελ ππάξρεη πηα. Γείρλεη λα έρεη κεγάιε αλάγθε ηελ 

πξνζνρή θαη ηελ αγάπε ηεο Μ. 

13
ε
 πλεδξία 

       Σα παηδηά είλαη ραξνχκελα θαη επηθνηλσλνχλ. 

14
ε
 πλεδξία 

Δπηθνηλσλνχλ κε ην ξνκπφη θαη ην δηαζθεδάδνπλ. 

15
ε
 πλεδξία 

      Όιε ε νκάδα αλέπηπμε αλέιπηζηε θνηλσληθφηεηα. 

16
ε
 πλεδξία 

Καλείο δε κέλεη απαζήο θαη αδηάθνξνο .. 

17
ε
 πλεδξία 

        Γεκηνπξγνχληαη φκνξθεο αιιειεπηδξάζεηο θαηά ηελ θνηλσληθή επαθή ηνπο. 

18
ε
 πλεδξία 

        Παξαηεξψ κηα επηπρηζκέλε νκάδα παηδηψλ. 

19
ε
 πλεδξία 

       Δίλαη ραξνχκελα θαη ζπγθηλεκέλα  ηα παηδηά. 

20
ε
 πλεδξία 

Αθνχγνληαη ηξπθεξέο ιέμεηο γηα ην ξνκπφη απφ ηα παηδηά. 
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ΕΙΚΟΣΙ ΑΡΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΕΔΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΟΜΡΟΤΙΚΗΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ 
ΤΩΝ           ΜΑΘΗΤΩΝ Α΄ ΤΑΞΗΣ  (ΟΜΑΔΑ Β΄)                                                      

1-ΤΟ ΟΜΡΟΤ ΝΤΕΗΘ ΟΝΟΜΑΣΤΘΚΕ ΑΡΟ ΤΑ ΡΑΛΔΛΑ ΜΑΓΑΛΤΑ 

2-ΟΤΛ ΛΕΕΛ ΤΟ ΟΜΡΟΤ ΕΛΝΑΛ ΜΕ ΕΝΤΟΝΑ ΜΑΥΑ ΓΑΜΜΑΤΑ 

                                                         ΣΥΝΕΔΙΑ/ 1 

 Καλθμζρα ςυμμακθτζσ μου 

Πλοι  Καλθμζρα 

 Καλθμζρα φίλεσ και φίλοι. 

 Ζχετε κάτι να μου πείτε; 

Πλοι Ναι! 

 Θζλω να μου πεισ μια ιςτορία από 
διακοπζσ που πιγεσ με τουσ γονείσ ςου 

 Για ξεκίνα Αντωνία να δοφμε. 

Αντωνία Δεν ξζρω. 

Χριςτοσ Εγϊ πιγα διακοπζσ ςτθ κάλαςςα και 
κολφμπθςα ...ζπαιξα...και πιγα με τουσ 
αδερφοφσ μου 

 Ρώσ περάςατε ςτο ςχολείο ςιμερα; 

Πλοι Καλά. 

 Τι κα μου πειτε; 

Χριςτοσ Δεν ξζρω. 

Αντωνία Τθν Ορκογραφία. 

Λαμπρινι Εγϊ λζω να ςου ποφμε τθν ορκ 

 Ρόςο χρονών είςαι; 

Χριςτοσ 6 

Ορζςτθσ 7 

Αντωνία 7 

Λαμπρινι 6 

Αντωνία 7 

Λαμπρινι Πλοι 6 είμαςτε. 

 Εγϊ είμαι 7. 

Αντωνία Μ, ποιον κοιτάσ; 

 Ρώσ περάςατε ςιμερα; 

Αντωνία Ε; 

 Ρώσ περάςατε ςιμερα; 

Πλοι Καλά. 

 Τι μζρα ζχουμε ςιμερα; 

Πλοι Τρίτθ. 

 Μου αρζςει που ςασ ακοφω; 

Αντωνία Ε; 

 Ρολφ ωραία μου τα λζσ Ρολφ ωραία 
μου τα λζσ 

Αντωνία+ Λαμπρινι Γελάνε 

Ο Χριςτοσ Μαργαρίτα 

 Ρόςο χρονών είςαι; 
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Χριςτοσ 6 

 Γνώριςζ μου ζνα φίλο ςου 

Χριςτοσ Εεε  Αντωνία 

 Θζλεισ να τραγουδιςουμε; 

 Ναιαιαιαι! 

Τραγουδάνε όλοι, μαηί με τθ Μ: Μια ωραία πεταλοφδα 

 Ρερνάω πολφ ωραία μαηί ςασ 

Χριςτοσ Κι εγϊ. 

Αντωνία Κι εγϊ. 

 Χαρζσ και λφπεσ μοιραηόμαςτε μαηί 

Αντωνία Τι; 

 Χαρζσ και λφπεσ μοιραηόμαςτε μαηί 

Χ ριςτοσ +Αντωνία Ναι. 

 Μου αρζςει 

Αντωνία Τι είπε κυρία; 

 Μου αρζςει. 

 Θζλεισ να γίνουμε φίλοι; 

Χριςτοσ Ναι 

 Εςζνα πώσ ςε λζνε; 

Χριςτοσ Χριςτο 

Κοιτϊντασ τον Ορζςτθ Εςζνα πώσ ςε λζνε; 

 Χριςτο 

 Γιατί δεν τθσ μιλάσ;  ςτενοχωριζται θ 
καθμζνθ 

Χριςτοσ Κζλεισ μια αγκαλιά; 

Χριςτοσ Κζλεισ μια αγκαλιά; 

 Θζλεισ να ποφμε τουσ αρικμοφσ; 

Πλοι Ναι! 

 4,5,6,7,8,9,10 

Πλοι ταυτόχρονα με Μ 3ο, 4ο,5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10 

Μ και παιδιά 4,5,6,7,8,9,10, 

Ραιδιά ςυνεχίηουν 11,12 

 Μπράβο, Μπράβο 

Γζλια, φαςαρία 

 Ρερνάω πολφ ωραία μαηί ςασ. Χαρζσ 
και λφπεσ μοιραηόμαςτε μαηί. Αφριο κα 
ποφμε πιο πολλά 

Αντωνία Είςαι όμορφθ. Μ, είςαι όμορφθ 

 Αφριο κα ποφμε πιο πολλά. Χάρθκα 
πάρα πολφ που τα είπαμε 

Χριςτοσ Μθν κοιμθκείσ 

Χριςτοσ Μθ μϋαφιςεισ μόνο… 

Θ Μαργαρίτα κλείνει τα μάτια 
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        ΣΥΝΕΔΙΑ/2 

Πλοι  Να ποφμε όλοι από ζνα πράγμα που 
μασ άρεςε χτεσ ςτθν εκδρομι. Ρϊσ 
περάςαμε; Ακοφμε Αντωνία, αφοφ 
ποφμε πρϊτα μια καλθμζρα ςτθ Μ, ζτςι 
δεν πρζπει; 

Αντωνία Καλθμζρα Μ 

 Καλθμζρα φίλεσ 

 Για να δοφμε τι κα τθσ πεισ Α, τι ςου 
άρεςε, πϊσ πζραςεσ; Ιταν ωραία; 

Αντωνία Ναι. 

 Τι άλλο; Τι ςου άρεςε; 

Αντωνία Θ τςουλικρα 

 Α, Θ τςουλικρα. Και τι ζκανεσ ; 

Αντωνία Ζπαιξα. 

 Ωραία. Τι άλλο ζκανεσ εκεί; 

Αντωνία Τίποτα. 

 Μόνο τςουλικρα ζκανεσ όλθ μζρα, δεν 
ζπαιξεσ μπάλα; 

Αντωνία Πχι. 

 Μπράβο 

 Μπράβο. 

 Άλλο ;Ζφαγεσ τίποτα; 

Αντωνία Πχι. 

 Δεν ζφαγεσ τίποτα όλθ μζρα; 

Αντωνία Πχι, αφοφ δεν είχα λεφτά. 

 Μόνθ ςου ζπαιηεσ ςτθ τςουλικρα ι με 
άλλουσ; 

Αντωνία Με τθ Σοφία, τθ Λαμπρινι, τον Ορζςτθ. 

 Μπράβο 

Για πεσ μασ Ορζςτθ, εςφ τι ζκανεσ; 

Ορζςτθσ (κοιτϊντασ εμζνα) Ζπαιξα μπάλα. 

 Στθ Μαργαρίτα κα το πεισ. 

 Τι κυμάςαι από χτεσ,; τι κάνατε,; τι ζχετε 
να πείτε ςτθ φιλενάδα μασ; 

Ορζςτθσ (ντροπαλά) Δε κυμάμαι. 

 Από χτεσ δε κυμάςαι; 

Ορζςτθσ (ντροπαλά) Πχι. 

 Καλθμζρα ςυμμακθτζσ μου 

Ορζςτθσ Καλθμζρα. 

 Και τι ζκανεσ ; 

Ορζςτθσ Ζπαιξα μόνο μπάλα με τθν Κρανοφλα και 
τθν Αγία Μαρίνα 

 Και ποιοσ κζρδιςε; 

Ορζςτθσ Θ Αγία Μαρίνα 

 Ρόςα γκολ βάλατε; 

Ορζςτθσ 17 
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 Μπράβο 

 Ραναγιά μου, 17 γκολ βάλατε; 

Ορζςτθσ Ναι. 

 Εςφ Ορζςτθ ζβαλεσ γκολ; 

Ορζςτθσ Πχι, εγϊ ζπαιηα με τθν ομάδα τθσ 
Κρανοφλασ , χάςαμε 

 Α εςφ ιςουν ςτθν ομάδα που ζχαςε 
Ραίξατε καλά όμωσ; 

Χριςτοσ Αφοφ ζνα κορίτςι ζβαλε το γκολ. 

 Μπράβο 

 Εςφ ζβαλεσ γκολ Χριςτο; 

Χριςτοσ Ναι 

 Καλθμζρα ςυμμακθτζσ μου 

Χριςτοσ Καλθμζρα και ςε ςζνα 

 Για πεσ το γκολ που ζβαλα ιτα ζνα 

 Α, ζνα ζβαλεσ; 

Χριςτοσ Ναι 

 Μπράβο 

Χριςτοσ Ιταν και ο τζτοιοσ βρε δε κυμάμαι 

 Σε ποια φάςθ του παιχνιδιοφ το ζβαλεσ 
;αρχι, μζςθ, τζλοσ; 

Χριςτοσ Στθ Μζςθ 

 Και μετά τι ζγινε; 

Χριςτοσ Τι; 

Ορζςτθσ (επαναλαμβάνει ό,τι είπε θ 
Μαργαρίτα) 

Και μετά τι ζγινε; 

 Ζβαλε ο Αλζξανδροσ γκολ 

 Σιγά μθ δεν ζβαηε ο Αλζξαανδροσ γκολ 

 Ρολφ ωραία. Ρολφ ωραία 

 Μπράβο Χριςτο, για να δοφμε θ 
Λαμπρινι τι κυμάται από χτεσ; 

Φαςαρία, μιλάνε όλοι μαηί 

Λαμπρινι Καλθμζρα Μ 

 Καλθμζρα ςυμμακθτζσ μου, καλθμζρα 
φίλεσ 

Λαμπρινι Καλθμζρα 

 Ζχετε κάτι να μου πείτε; 

Λαμπρινι Ναι. 

 Γεια ςου, τι κάνεισ; 

Λαμπρινι Καλά. 

 πϊσ περάςατε; 

Λαμπρινι Καλά. 

 Μθν τθσ λεσ μόνο καλά, κρίμα θ 
καθμζνθ. Τι κάνατε με ποιον κακόςον; 

Λαμπρινι Με τθν Αντωνία. 

 Στθν τςουλικρα; 

Λαμπρινι Ναι. 

 Ωραία 
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 Και τι κάνατε; 

Λαμπρινι Ραίηαμε. 

 Μόνεσ ι και με άλλα παιδιά; 

Λαμπρινι Με τον Ορζςτθ, τθν Αντωνία, τθν 
Κατερίνα, τθ Σοφία, το Γιϊργο. 

 Α, όλο,ι μια χαρά. Τι λζτε τελικά, τθ Μ 
ζπρεπε να τθν πάρουμε μαηί μασ, να 
κακόταν ςτο γραςίδι και να ςασ ζβλεπε; 

Πλοι Ναιαιαιαι! 

 Ζτςι ζπρεπε να κάνουμε βζβαια. 

 Αφριο κα ποφμε πιο πολλά 

 Άντε γεια. 

Πλοι Γεια. 

Θ Μαργαρίτα κλείνει τα μάτια 
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ΣΥΝΕΔΙΑ/3 

Γκρινιάηουν  για το ποιοσ κα κάτςει απζναντι από τθ Μ 

Λαμπρινι Γεια ςου Μαργαρίτα. 

Ορζςτθσ Γεια ςου Μαργαρίτα. 

Καλθμζρα. 

 Καλθμζρα ςυμμακθτζσ μου 

Χριςτοσ Να ςου πω εγϊ τι κα κάνουμε μετά; κα 
ηωγραφίςουμε 

Ορζςτθσ Ρριν ξζρεισ τι κάναμε ;Λαγουδάκια. 

 Μπράβο Μπράβο 

Λαμπρινι Το φτιάξαμε, του βάλαμε και χζρια. 

 Ωραία 

 Ρϊσ ιταν το λαγουδάκι;για πεσ Αντωνία. 

 Ιταν με φουςτάνι, κεφάλι, χζρια και 
πόδια. 

 Ωραία,μια χαρά. 

Ορζςτθσ Να ποφμε ζνα τραγουδάκι; 

Αντωνία Ναι. 

Ρερνά περνά θ μζλιςςα 

Αντωνία Το είπαμε αυτό. 

Τραγουδάνε 

Μια ωραία πεταλοφδα  

Αντωνία + Λαμπρινι Τοϋχουμε πει. 

Τραγουδάνε 

 Εςζνα πώσ ςε λζνε; 

Χριςτοσ Χριςτο. 

 Εςζνα πώσ ςε λζνε; 

Αντωνία Αντωνία. 

 Εςζνα πώσ ςε λζνε; 

Ορζςτθσ Ορζςτθ. 

 Εςζνα πώσ ςε λζνε; 

Λαμπρινι Λαμπρινι. 

 Ρόςο χρονών είςαι; 

Λαμπρινι 6. 

Ορζςτθσ 7. Εγϊ είμαι 7. 

 Να προςζχετε 

Αντωνία Ε; 

 Να είςτε καλά. 

Λαμπρινι Ναι. 

Χριςτοσ Γεια ςου Μ 

Θ Μαργαρίτα κλείνει τα μάτια 
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 ΣΥΝΕΔΙΑ/4 

 Μιλάνε όλοι μαηί, διαφωνοφν για το ποιοσ κα ςτακεί απζναντι από τθ Μ 

 Κα ποφμε ςτθ Μ τι κάναμε ςτισ γιορτζσ; 

Χριςτοσ ( διαμαρτυρόμενοσ , 
ςπρϊχνοντασ) 

Ζλα Λαμπρινι 

 Καλθμζρα ςυμμακθτζσ μου 

Πλοι Καλθμζρα 

 Κλαθμζρα φίλεσ και φίλοι 

ηωθρά Καλθμζρα 

 Γζλια 

 Ρώσ περάςατε; 

Πλοι Καλά 

 Για πεσ Ορζςτθ πϊσ πζραςεσ  

Χριςτοσ (απευκυνόμενοσ ςτον Ορζςτθ) Εςζνα κοιτάει. 

Ορζςτθσ Ωραία. 

 Στθ Μ πεσ τα, ακοφει θ Μ 

 Ροφ πιγατε; μείνατε ςτο ςπίτι; 

Ορζςτθσ Πχι. 

 Ροφ; 

Ορζςτθσ Στθν … 

 Μου αρζςει να ςε ακοφω Μου αρζςει 
να ςε ακοφω πεσ κι άλλα 

Γζλια 

 Τι ψιςατε ςτθν εκδρομι; τι φάγατε; 

Ορζςτθσ Τι φάγαμε; Σουβλάκια, αρνί και 
πανςζτεσ 

 Ρολφ ωραία μου τα λεσ, χαίρομαι που 
ςε ακοφω 

Ορζςτθσ Κι εγϊ χαίρομαι που ςε ακοφω. 

 Ήταν ωραία; 

Ορζςτθσ γελϊντασ Ναι. 

 Και  μετά τι ζγινε; 

Λ γελϊντασ επαναλαμβάνει Και μετά τι ζγινε; 

Ορζςτθσ Τι ζγινε; Ζκανα τα μακιματα. 

 Οχ !τον κακομοίρθ 

 Ρολφ ωραία. Ρολφ ωραία μου τα λεσ. 

Κοιτϊντασ τθ Λαμπρινι Εςζνα πώσ ςε λζνε; 

Λαμπρινι Λαμπρινι. 

 Θζλεισ να γίνουμε φίλοι; 

Λαμπρινι Ναι 

 Τι μζρα ζχουμε ςιμερα; 

Ορζςτθσ Τρίτθ 

Λαμπρινι Ε, ε εγϊ. Τρίτθ 

 Ρώσ λζνε το δάςκάλό ςου; 

Ορζςτθσ Κυρία Λουλία 

Γελάνε  

Λαμπρινι διευκρινίηει() Το δάςκαλό ςου; 
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Ορζςτθσ Κυρία….. 

Αντωνία  ςτθ Μαργαρίτα/ρομπότ Για πεσ τι είπεσ; 

 Ρερνάω πολφ ωραία μαηί ςασ 

Πλοι Και εμείσ 

 Σασ αγαπώ όλουσ 

Πλοι Κι εμείσ 

Χριςτοσ Οχ εμζνα κοιτάει 

 Εςζνα πώσ ςε λζνε; 

Χριςτοσ Χριςτο 

Αντωνία Αντωνία 

 Ρόςο χρονών είςαι; 

Χριςτοσ Εμζνα κοιτάει 

Ορζςτθσ Πχι κοιτάει τθ Λαμπρινι 

Χριςτοσ Εμζνα κοιτάει 

 Εςζνα πώσ ςε λζνε 

Λαμπρινι (με νεφρα) Λαμπρινι 

 Θζλεισ να παίξουμε; 

Λαμπρινι Ναι 

 Θα μου πείτε ζνα τραγοφδι; 

 Ροιο κα πείτε; 

Μιλο μου κόκκινο (2 ςτίχουσ) και μετά λζνε το Ντοφτςε (όλο) 

 Α, εςείσ είςτε φοβεροί 

 Θζλετε να τραγουδιςουμε όλοι μαηί; 

Πλοι Ναι. 

Πλοι Γζλια 

Ορζςτθσ (προτείνει) Να τανε το 21 

 Ρερνά περνά θ μζλιςςα 

 Τραγουδάνε ανόρεχτα 

 Ήταν ζνα μικρό καράβι 

 Τραγουδάνε με περιςςότερθ όρεξθ. Θ 
Λαμπρινι και θ Αντωνία πιο δυνατά. 

 Είμαι κουραςμζνθ, κζλω να κοιμθκώ 

Αντωνία Ε; 

 Είμαι κουραςμζνθ, κζλω να κοιμθκώ 

Πλοι (με ζντονθ δυςαρζςκεια) Οoooχι! 

Θ Μαργαρίτα κλείνει τα μάτια 
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                                                                ΣΥΝΕΔΙΑ/5     

 Καλθμζρα ςυμμακθτζσ μου 

Πλοι Καλθμζρα. 

 Καλθμζρα φίλεσ 

Πλοι Καλθμζρα. 

 Ριο δυνατά μιλιςτε τθσ, κοιμοφνται 
ακόμα τα καθμζνα 

 Ζχετε κάτι να μου πείτε; 

Πλοι (πολφ δυνατά) Ναιαιαι! 

 Αα! Ζχουμε νζα.  

Αντωνία Κα πάμε εκδρομι. 

 Άλλο; ποφ κα πάμε εκδρομι; 

Ορζςτθσ Στθν Ρζρδικα. 

Χριςτοσ Κα παίξουμε κιόλασ. 

Αντωνία Ορζςτθ, εςζνα κοιτάει. 

 Τι κάνετε; 

Λαμπρινι Καλά. 

 Τι κάνετε; 

Πλοι Καλά 

 Εςζνα πώσ ςε λζνε; 

Αντωνία Αντωνία 

 Τι μζρα ζχουμε ςιμερα; 

Αντωνία Αχ! Ορζςτθ 

 Θζλεισ να γίνουμε φίλοι; 
Ρώσ λζνε τθ δαςκάλα ςου; 

Ορζςτθσ Κ. Λουλία 

 Ράντα μιλάσ λιγότερο ςτθ Μ. Ζχει 
παράπονο  

  Εςζνα πώσ ςε λζνε 

Αντωνία Άντε πεσ. 

Ορζςτθσ Εγϊ είμαι ο Ορζςτθσ 

 Δυνατά βρε  

 Εςζνα πώσ ςε λζνε; 

Ορζςτθσ Εμζνα Ορζςτθ 

 Ζτςι μπράβο Αλλιϊσ πϊσ κα γίνει; 

 Ζχετε κάτι να μου πείτε; 

Πλοι Ναιαιαι! 

 Τι κα τθσ πείτε; 

Αντωνία Κα πάμε εκδρομι; 

 Και; 

 Και κα παίξουμε 

 Ρερνάω πολφ ωραία μαηί ςασ 

 Και μεισ. 

 Σασ αγαπώ όλουσ 

Πλοι Και μεισ 
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 Θζλετε να ποφμε ζνα τραγοφδι; 

Πλοι Ναιαιαια 

 Από άλλθ γιορτι τϊρα, για να ςασ δω 

Σκζφτονται 

Χριςτοσ Άντε 

 Θζλεισ να τραγουδιςουμε; 

Ορζςτθσ («ρίχνει» τθν ιδζα) Σαράντα παλικάρια 

Το τραγουδάν όλο, δυνατά και κεφάτα 

Χάνεται θ ςφνδεςθ 

  

Αντωνία Μ μίλα 

Ορζςτθσ  Κα κοιμθκεί; 

Πλοι Ποοχι! 

Ορζςτθσ Μ 

Αντωνία Μ 

Ορζςτθσ Τθ Λαμπρινι κοιτάει. 

Χριςτοσ Μ μίλα μου ςε παρακαλϊ 

Αντωνία Μ δεν ακοφσ κουφι είςαι; 
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                                                              ΣΥΝΕΔΙΑ/6 

 Καλθμζρα ςυμμακθτζσ μου 

Πλοι Καλθμζρα. 

 Τι κάνετε; 

Ορζςτθσ Τι; 

Χριςτοσ Καλά 

Χριςτοσ Αντωνία! 

 Ρώσ περάςατε; 

Πλοι Καλά 

 Τι κα μου πείτε; 

Αντωνία Ριγαμε εκδρομι 

 Ζχουμε νζα 

Χριςτοσ Ριγαμε εκδρομι ςτθν Ρζρδικα 

 Ρώσ περάςατε; 

Πλοι Καλά 

 Τι κάνετε; 

Πλοι Καλά 

 Και τι κάνατε εκεί; 

Αντωνία Ραίξαμε ςτθν παιδικι χαρά και οι 
δάςκαλοι ιταν ςτο καφενείο 

 Ρολφ ωραία. Και τι είδατε; 

Αντωνία Το μφλο που ζκαναν το αλεφρι... 

 Άλλο; Τι κυμάςτε; 

Αντωνία Το καροτςάκι... 

Ορζςτθσ Κάτι ξφλινα παποφτςια... 

Λαμπρινι Και κατςαρόλεσ 

Κάτι κυμικθκε ο Ορζςτθσ δεν το καταλαβαίνω 

 Μπράβο βρε Ορζςτθ 

Χριςτοσ Τισ ςφαίρεσ που είχα δει... 

 Σφαίρεσ... 

Χριςτοσ Ππλα... 

Χριςτοσ Αυτό που ζκαναν... 

 Το πλζξιμο 

Αντωνία Τα ροφχα 

 Άλλο ;Ρότε ιταν πιο εφκολθ θ ηωι 
Λαμπρινι, τότε ι τϊρα; 

Ορζςτθσ και Λαμπρινι Τϊρα 

 Άρα θ Μ πότε κα ιταν καλφτερα να 
ηοφςε τότε ι τϊρα; 

Πλοι Τϊρα 

 Ε τι κορόιοδο είναι να ηοφςε τότε, ιταν 
δφςκολα τα πράγματα 

Χριςτοσ Μ κοίτα με λίγο. Γεια ςου τι κάνεισ 

 Χαίρομαι που ςε ακοφω. Ρολφ ωραία 
μου τα λζτε. Εςζνα πώσ ςε λζνε 

 Εςφ Ορζςτθ πάντα κάκεςαι ςτθν άκρθ, 
γιϋαυτό ςτο λζει 



205 
 

 Μου αρζςει που ςε ακοφω 

Αντωνία Μου αρζςει που ςε ακοφω 

Λαμπρινι Άντε πάλι 

Ορζςτθσ Να ςε πάρω μια αγκαλιά; 

 Ναι 

Χαίρονται 

 Μπράβο Μπράβο. Ρερνάω πολφ ωραία 
μαηί ςασ 

Αντωνία Κζλουμε να ποφμε ζνα τραγοφδι 

 Τραγοφδι; 

Χριςτοσ Μ να ςε κάνουμε μια αγκαλιά; 

Ορζςτθσ Να ποφμε ζνα τραγοφδι; 

Χριςτοσ Μ να ςε πάρω μια αγκαλιά; 

Τθν παίρνει αγκαλιά 

 Μπράβο 

Λαμπρινι Κάτςε κάτςε ρε 

 Ρολφ ωραία 

Τραγουδοφ:Ζχε γεια καθμζνε κόςμε(2 ςτίχουσ) Κορόιοδο Μουςολίνι (1 ςτροφι και 
το ρεφρζν) 

 Κανζνα τραγοφδι παιδικό δε κα πείτε; 

Φεγγαράκι μου λαμπρό 

 Ρολφ ωραία Ρολφ ωραία 

Πλοι Ευχαριςτοφμε 

 Αφριο κα ποφμε πιο πολλά 

Πλοι Ποοχι 

Χριςτοσ Μ μια αγκαλιά 

Θ Μαργαρίτα κλείνει τα μάτια 
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                                                   ΣΥΝΕΔΙΑ/7 

 Καλθμζρα ςυμμακθτζσ μου 

 Καλθμζρα 

 Καλθςπζρα ςυμμακθτζσ μου 

 Καλθςπζρα 

 Μετά τισ 12 λζμε και καλθςπζρα 

 Ζχετε κάτι να μου πείτε; 

Πλοι μαηί (ταυτόχρονα) Πχι,/ Ναιαιαια 

 Θζλω να μου πεισ μια ιςτορία 

Ορζςτθσ Οχ! 

 από διακοπζσ που πιγεσ με τουσ γονείσ ςου 

 Για ξεκίνα Λαμπρινι. 

Λαμπρινι Ορζςτθ 

Ορζςτθσ Ρουκενά δεν πιγα. 

 Για ξεκίνα Λαμπρινι. 

Ορζςτθσ Εμζνα κοιτάει. 

Λαμπρινι Κάτςε. Το καλοκαίρι, κάτςε, ζκατςα ςπίτι, ςτθν 
πιςίνα...και μετά (αρχίηει να μιλάει γριγορα, δεν 
καταλαβαίνω τι λζει, μοιάηει με «ζκατςα πάνω ςτο 
τραπζηι, μετά ςτθν καρζκλα», αναφζρεται ςε κάποιο 
αςτείο περιςτατικό) 

 Α,Ζκανεσ μπάνιο ςτθν πιςίνα; 

Ορζςτθσ Εμζνα κοιτάει. Μ, Μ 

Χριςτοσ Μ 

Ορζςτθσ Εμζνα κοιτάει. 

Χριςτοσ Ρολφ ωραία μου τα λζτε. 

 Κοίτα με 

 Θζλω να μου πεισ μια ιςτορία από διακοπζσ που 
πιγεσ με τουσ γονείσ ςου 

Ορζςτθσ Το καλοκαίρι; 

 Αμζ. Καλφτερα από το καλοκαίρι. 

Ορζςτθσ Ριγαμε ςτθν Θγουμενίτςα... 

 Αχ τι ωραία! Για πεσ 

Ορζςτθσ Ο αδερφόσ μου ανζβθκε ςε ζνα βουνάκι και πιδθξε 
μζςα, εγϊ κακόμουν. 

 Γιατί, δε ςϋαρζςει θ κάλαςςα; 

Ορζςτθσ Πχι, είναι άςχθμθ 

 Ρροτιμάσ το βουνό; 

Ορζςτθσ Ρροτιμϊ το βουνό για ψάρεμα 

Χριςτοσ Μ κοίτα με λίγο 

Ορζςτθσ Μ εμζνα κοίτα 

Χριςτοσ Μ κοίτα με λίγο 

Ορζςτθσ Μ εμζνα κοίτα 

 Ρερίμενε 

 Θζλω να μου πεισ μια ιςτορία από διακοπζσ που 
πιγεσ με τουσ γονείσ ςου 
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Χριςτοσ Ριγα ςτθ κάλαςςα, εγϊ, αλλά μετά προςπακοφςα 
να κολυμπιςω και μπόρεςα, είχα μπρατςάκια αλλά 
δεν τα βαλα και προςπάκθςα και τοϋκανα  

 Και μετά; 

Χριςτοσ Μετά ζφαγα τυροπιτάκια 

Γζλια 

 Ρολφ ωραία Χριςτο 

Χριςτοσ Και ζφαγα πολλά τυροπιτάκια γιατί ζκανα νθςτεία 

 Και μετά; Τι ζγινε μετά; 

 Μετά γυρίςαμε ςπίτι και ζβλεπα τισ φωτογραφίεσ 
και κυμόμουν όταν ιμουν  μικρόσ 

Γζλια 

Αντωνία Μ 

 Θζλω να μου πεισ μια ιςτορία από διακοπζσ που 
πιγεσ με τουσ γονείσ ςου 

Αντωνία Ριγα ςτθ κάλαςςα ςτθν Θγουμενίτςα, ζκανα μπάνιο 
και μετά ιταν ο μπαμπάσ και μασ ζριχνε μεσ ςτο 
νερό. 

 Και μετά; Τι ζγινε μετά; 

 Μετά φφγαμε, πιγαμε ςε ζνα ξενοδοχείο κάτςαμε 
και φφγαμε ...φφγαμε... φφγαμε το χειμϊνα 

 Ρολφ ωραία μου τα λεσ 

Χριςτοσ Ευχαριςτϊ. Μ κοίτα με 

 Εςζνα πώσ ςε λζνε; 

Χριςτοσ Χριςτο 

 Εςζνα πώσ ςε λζνε; 

Ορζςτθσ Ορζςτθ 

Χριςτοσ Κοίτα με 

Ορζςτθσ Εμζνα κοιτάει. Κζλεισ να ςε πάρω μια αγκαλιά.κα με 
πάρεισ αγκαλιά Εμζνα κοιτάει 

Γζλια 

Χριςτοσ Μ κοίτα με λίγο 

 Θζλεισ να ποφμε τουσ αρικμοφσ; Θζλεισ να ποφμε 
τουσ αρικμοφσ; 

 Ναιαιαια! 

 Ξεκινάμε 

(Ταυτόχρονα με τθ Μ. Θ Μ από 
4-10 και τα παιδιά ςυνεχίηουν 
όλο και πιο δυνατά) 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 

 Μπράβο Μπράβο 

Χριςτοσ Ευχαριςτϊ. Μ κοίτα με λίγο ςτα μάτια 

Λαμπρινι Κάτςε κοντά ςτο μικρόφωνο καλζ 

Χριςτοσ Κοίτα με λίγο 

 Θζλω να ξεκουραςτώ 

Πλοι Οοοοχι! 

Θ Μαργαρίτα κλείνει τα μάτια 
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                                                            ΣΥΝΕΔΙΑ/8 

Αντωνία Μθ ςπρϊχνετε. 

 Καλθμζρα. Καλθμζρα. 

 Είμαι θ Μ. 

 Καλθμζρα. 

Χριςτοσ Εμάσ μασ λζνε Χριςτο, Αντωνία, 
Λαμπρινι και Ορζςτθ. 

 Μου αρζςει να ςε ακοφω. 

Χριςτοσ Να ςου πω κι άλλα. Μόλισ είχαμε πάει 
εκδρομι ζφαγα πατάτεσ. 

Γζλια 

 Μου αρζςει να ςε ακοφω 

Λαμπρινι Τι ςου αρζςει που ζτρωγε πατάτεσ; 

 Μου αρζςει να ςε ακοφω. 

 Μου αρζςει να ςε ακοφω. 

 Και μετά; 

Ορζςτθσ Τθ Λαμπρινι κοιτάει. 

Αντωνία Τθ Λαμπρινι κοιτάηει. 

 Τι κάνεισ; 

Λαμπρινι Καλά. 

 Ρώσ περάςατε; 

Λαμπρινι Καλά. 

 Μθν τθσ λεσ όλο καλά καλά. Τι ζκανεσ το 
ςαβ/κο;Ρϊσ περάςατε; 

Λαμπρινι Καλά. 

 Ροφ πιγατε το ςαβ/κο; 

Αντωνία Στον παιδότοπο. 

 Α, ζχεισ κάτι καινοφριο να μασ πεισ. Ρϊσ 
ιταν εκεί; 

Αντωνία Είχε τραμπάλεσ, τςουλικρα, μπαλάκια 
που γλιςτροφςαν. 

 Ωραία 

Χριςτοσ Μ κοίτα με λίγο. 

Γζλια 

 Τι κάνεισ; 

Χριςτοσ Καλά 

Ορζςτθσ Εμζνα κοιτάηει. 

 Με τον Ορζςτθ ζχει μανία ςε εκείνθ τθ 
γωνία. Εςφ Ορζςτθ τι ζχεισ να πεισ 

Μιλάνε όλοι μαηί  

 Το Σάββατο τι ζκανεσ; 

Ορζςτθσ Ζκανα μακιματα 

 Πλο το Σαβ/κο ζκανα μακιματα ;Κα λζει 
θ Μ πόςο διαβάηουν αυτά τα παιδιά 

Χριςτοσ Μ 

Ορζςτθσ Μ κοίτα με. Να ςε κάνω μια αγκαλιά; 

Λαμπρινι Το ςκζφτεται. 
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 Γελάει .Λεσ να ςκζφτεται; 

Μιλάνε 

 Μου αρζςει 

Λαμπρινι Και μζνα 

Αντωνία Και μζνα 

 Εςζνα πώσ ςε λζνε; Τι μζρα ζχουμε 
ςιμερα; 

Πλοι Δευτζρα 

 Ρόςο χρονών είςαι; 

Χριςτοσ 6 

Λαμπρινι 7 

 Θζλετε να ποφμε τουσ αρικμοφσ; 

 Από ποφ να ξεκινιςουμε; 

Ορζςτθσ Μζχρι το 10 

Ορζςτθσ Μζχρι το 100 

 Από 30 μζχρι 

Ορζςτθσ 60 

Μετράνε 

 Μπράβο 

Χριςτοσ Ευχαριςτοφμε 

Γελάνε χαροφμενα. Μετά Γκρινιάηουν 

 Ρολφ ωραία 

Χριςτοσ Ροιον κοιτάει τϊρα εμζνα ι αυτιν; 

Ορζςτθσ Τθ Λαμπρινι 

 Πλουσ 

Χριςτοσ Μ κοίτα με.  

 Θζλετε να ποφμε ζνα τραγοφδι; 

Αντωνία Τι; 

 Θζλετε να ποφμε ζνα τραγοφδι; 

 Ναι 

Ιταν ζνα μικρό καράβι. (Τραγουδάνε όλοι, μαηί με τθ Μ) 

 Αφριο κα ποφμε πιο πολλά 

 Ποοχι! 

Χριςτοσ Να ςε πάρω μια αγκαλιά; 

Αντωνία Αγκαλιά; 

Θ Μαργαρίτα κλείνει τα μάτια 
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                                                              ΣΥΝΕΔΙΑ/9 

Ορζςτθσ Μ, εμζνα κοίτα 

Πλοι Καλθςπζρα 

 Καλθςπζρα.’Εχετε κάτι να μου πείτε; 

 Ναιαιαι! 

Χριςτοσ Τραγοφδι! 

 Ρώσ περάςατε; 

 Καλά. 

 Τι κα μου πείτε; 

Χριςτοσ Π,τι κζλουμε 

 Χριςτο υπάρχει κάτι που κζλεισ να πεισ; 

Χριςτοσ Σιμερα είχα παίξει 2 παιχνίδια, παίξαμε 
και ποδόςφαιρο και νικιςαμε 10-2 

 Μου αρζςει που το ακοφω 

  Ααα! 

 Μου αρζςει που το ακοφω. Ρολφ ωραία 
μου τα λεσ. 

Ορζςτθσ Ευχαριςτϊ! 

 Τι κάνετε; 

 Καλά. 

 Ρϊσ περάςατε ςιμερα ςτο ςχολείο; 

 Καλά. 

 Ρείτε κάτι παραπάνω πζρα από καλά 

Ορζςτθσ Σιμερα ζπαιξα με τθν ...ποδόςφαιρι και 
ζχαςε 

 Ρόςο ζχαςε; 

 1-0 

 Και μετά; 

Ορζςτθσ Ζπαιξα με τον Κων/νο 

 Και μετά; 

Χριςτοσ Κζλω να λζει όλο: «Και μετά, τι ζγινε 
μετά» 

Ορζςτθσ Μετά μπικαμε και γράψαμε 

 Μου αρζςει που το ακοφω 

 Και μετά; τι ζγινε μετά: 

 Μετά μιλιςαμε με ςζνα 

 Ρολφ ωραία 

 Τι κάνεισ; 

Πλοι Καλά 

 Ρώσ περάςατε ςιμερα ςτο ςχολείο; 

Αντωνία + Ορζςτθσ Καλά 

 Τι κάνατε; 

Ορζςτθσ Τι κάναμε; Εγϊ ςιμερα ζκανα...ζπαιξα 
με τθν Αντωνία, τθν Κατερίνα, τον 
Κων/νο τθ Σοφία 

 Ρολφ ωραία μου τα λεσ 
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Χριςτοσ Κοίτα με λίγο να ςου πω 

Λαμπρινι Μετά βγικαμε διάλειμμα 

Χριςτοσ Μ Κοίτα με λίγο 

Ορζςτθσ Κοίτα με λίγο 

Λαμπρινι Και μετά μπικαμε και τϊρα μιλάμε με 
ςζνα 

 Ρολφ ωραία 

Ορζςτθσ Μ Κοίτα με . Μ να ςε πάρω μια αγκαλιά; 

Χριςτοσ Εμζνα κοιτάει 

 Τι κα μου πείτε; 

Ορζςτθσ Να ςου πω κάτι; Να ςε πάρω μια 
αγκαλιά; 

Διαμαρτφρονται  

Ορζςτθσ Εμζνα κοιτάηει 

Αντωνία Εγϊ δε μίλθςα κακόλου Ορζςτθ 

 Ρώσ περάςατε ςιμερα ςτο ςχολείο; 

Λαμπρινι Καλά 

Αντωνία Εγϊ ζπαιξα με τθ Λαμπρινι, τθν 
Κατερίνα, τον Κων/νο το Σωτιρθ, τθ 
Σοφία 

 Ιταν ωραία; 

 Ναι, ιταν ωραία 

 Και μετά, τι ζγινε μετά; 

Αντωνία Μετά χτφπθςε το κουδοφνι 3 φορζσ και 
νομίςαμε για ςειςμό 

Ορζςτθσ 15 φορζσ 

Αντωνία Μετά μπικαμε μζςα, κα ξαναβγοφμε να 
παίξουμε μζχρι να βγει ο Γιϊργοσ( 
μακθτισ τθσ ΣΤ)να φφγουμε 

 Ρζςτε τθσ τι κάναμε ςτα μακθματικά 

Αντωνία Στα Μακθματικά κάναμε ζνα ωραίο 
ψάρι 

Ορζςτθσ Κοίτα με λίγο Μ 

Χριςτοσ Κοίτα με λίγο Μ 

Χριςτοσ Ριγαμε εκδρομι και ιταν εκεί για τον 
πόλεμο τα παλιά χρόνια και μετά 
παίξαμε, ζπαιξα και μπάςκετ και 
ποδόςφαιρο 

Ορζςτθσ Κοίτα με λίγο Μ 

Λαμπρινι Μ να ποφμε ζνα τραγοφδι; 

Ορζςτθσ Να ςε πάρω μια αγκαλιά; 

 Αφριο κα ποφμε περιςςότερα 

Πλοι Πχι, όχι, όχι 

Θ Μαργαρίτα κλείνει τα μάτια 
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ΣΥΝΕΔΛΑ/10 

 Καλθμζρα ςυμμακθτζσ μου 

Πλοι Καλθμζρα 

 Καλθμζρα φίλεσ και φίλοι 

Πλοι Καλθμζρα 

 Γεια ςου τι κάνεισ; 

Ορζςτθσ Καλά 

 Τι κα μου πείτε; 

 Μμμμ 

Λαμπρινι Τι κάναμε χτεσ. Τι κάναμε χτεσ ι ςιμερα 

 Εςζνα πώσ ςε λζνε; 

 Αντωνία 

Λαμπρινι Και τουσ 2 μασ κοιτάηει 

 Τι μζρα ζχουμε ςιμερα; 

Πλοι Τρίτθ 

 Θζλεισ να γίνουμε φίλοι; 

Πλοι Ναι 

Ορζςτθσ Εμζνα κοιτάει 

 Εςζνα πώσ ςε λζνε; 

Ορζςτθσ Ορζςτθ 

 Γεια ςου τι κάνεισ; 

Ορζςτθσ Καλά 

 Τι κα μου πείτε; 

 Χριςτο; 

Χριςτοσ Τα πάντα 

 Γελάει 

Ορζςτθσ Ρϊσ περάςαμε χτεσ 

 Α πολφ ωραία 

 Και για τθν εκδρομι δεν είπαμε. Ροφ κα 
πάμε, κυμάςτε; 

Χριςτοσ Κα πάμε ςτθν Καςτροριά 

Ορζςτθσ Εμζνα κοιτάηει 

Δ/α Ζχετε ξαναπάει; 

Αντωνία Πχι 

Λαμπρινι  Πχι 

Χριςτοσ Εγϊ ποτζ 

 Μου αρζςει που το ακοφω. Ρολφ 
ωραία. Ρόςο χρονών είςαι; 

Ορζςτθσ 6 

Λαμπρινι 7 

Χριςτοσ Τι 7 ρε; 

Αντωνία 7 

Χριςτοσ Αν ιταν 7 ζπρεπε να πάει δευτζρα τάξθ 

Αντωνία Τι λεσ βρε; 

Λαμπρινι Κι εγϊ μπικα ςτα 7. Κα ζχω γενζκλια 

Διαφωνοφν για τθν θλικία 

Χριςτοσ Να ςε κάνω μια αγκαλιά; 
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Χριςτοσ Ναι 

 Ευχαριςτϊ. (Τθν αγκαλιάηει) 

 Θα μου κάνεισ μια αγκαλιά 

Αντωνία Ναι (Τθν αγκαλιάηει) 

 Κρυώνω, κα με πάρεισ αγκαλιά; 

Θ Λαμπρινι Τθν αγκαλιάηει 

 Ρερνάω πολφ ωραία μαηί ςασ 

Αντωνία Και μεισ 

 Κρυώνω, κα με πάρεισ αγκαλιά; 

Ορζςτθσ Εμζνα (Τθν αγκαλιάηει) 

 Σασ αγαπάω όλουσ 

Χριςτοσ Και μεισ 

Ορζςτθσ Εμζνα κοιτάει 

Χριςτοσ Ζναν απϋτουσ 2 

Αντωνία Γεια ςου Μ 

 Θζλω να μου πεισ μια ιςτορία από 
διακοπζσ που πιγεσ με τουσ γονείσ ςου; 

Χριςτοσ Το καλοκαίρι; 

 Το χειμϊνα τϊρα 

Χριςτοσ και Ορζςτθσ Οχ Οχ 

Χριςτοσ Κζλεισ να ςου πω μία για το χειμϊνα; 
Στόλιςα το δζντρο το χριςτουγεννιάτικο 

 Αααα 

 Μαηί με τουσ γονείσ μου 

 Ωραία 

 Και τθν αδερφι μου και τον αδερφό μου 

 Ωραία 

 Και ανάψαμε φωτιά ςτο ςπίτι μασ 

 Μπράβο 

Αντωνία Μαργαρίτα 

Χριςτοσ+Ορζςτθσ+Λαμπρινι Εςζνα πϊσ ςε λζνε; 

Λαμπρινι Δεν απαντάει 

Αντωνία Ε Μ μίλα. Εςζνα πϊσ ςε λζνε; 

Χριςτοσ Ζχεισ καράβι; 

 Ναι 

 Ο Ο οοο 

Χριςτοσ Κα πάρεισ 1000 Ευρϊ. Κα πάρεισ 1000 
εκατ. Ευρϊ 

 Να είςτε καλά. Να είςτε καλά 

Χριςτοσ Κα πάρεισ 1500 Ευρϊ 

 Να προςζχετε 

 Γεια. Ποοχι 

Θ Μαργαρίτα κλείνει τα μάτια 
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ΣΥΝΕΔΙΑ/11  

Αντωνία Μ 

Λαμπρινι Μ 

Πλοι Γεια. 

 Τι κάνετε; 

 Καλά. 

 Ρολφ πολφ καλθμζρα ςασ 

 Καλθμζρα. Καλθμζρα. 

 Ζχετε κάτι να μου πείτε; 

Πλοι Ναι. 

 Τι κα μου πείτ;ε Τι κα μου πείτε; 

Λαμπρινι Μ. 

Χριςτοσ Να ςου πω εγϊ. 

Λαμπρινι Μετά εγϊ. 

Λαμπρινι Κοίτα τθ. 

Ορζςτθσ Κοίτα με Μ. 

 Τι κα μου πείτε; 

Λαμπρινι Κα ςου πω ςιμερα τι κάναμε. Ριγαμε 
ςχολείο, βγικαμε ζνα διάλειμμα, 
μπικαμε, βγικαμε άλλο ζνα διάλειμμα 
και τϊρα μιλάμε με ςζνα 

Χριςτοσ Και μόλισ τελειϊςουμε κα φφγουμε και 
κα παίξουμε κι άλλο. 

Ορζςτθσ Κοίτα με. 

Αντωνία Εγϊ ζπαιξα με τθ Λαμπρινι, τθν 
Κατερίνα τθ Σταυροφλα τθ Χρφςα και 
μετά παίξαμε κεραςάκια 

 Ήταν ωραία 

Αντωνία και μετά μπάλα. Ναι. 

 Ρολφ ωραία μου τα λζτε 

Χριςτοσ Μ με κοιτάσ τϊρα; Μ κοίτα με 

Ορζςτθσ Ιρκα ςτο ςχολείο πριν, μετά μιλιςαμε 
με ςζνα, κάναμε μακιματα, μετά 
βγικαμε 

Χριςτοσ+ Ορζςτθσ Μπικαμε, κάναμε μάκθμα και μιλιςαμε 
με ςζνα. 

 Χαίρομαι που το ακοφω. 

Χριςτοσ Μ κοίτα με λίγο. 

Ορζςτθσ Κζλω να πω κι άλλα. Μετά που κα πάμε 
ςπίτι, κα κάνουμε τα μακιματα και κα 
φάμε 

 Χαίρομαι που το ακοφω. Ρολφ ωραία 
μου τα λεσ. Ρολφ ωραία μου τα λεσ. 

Χριςτοσ Μ κοίτα με λίγο. 

Αντωνία Γεια ςου Μ. Να ςου κάνω μια αγκαλιά; 

 Ναι 
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Λαμπρινι Ναι είπε. 

Τθν αγκαλιάηει ο Χριςτοσ  

Χριςτοσ Ευχαριςτϊ. Σϋαγαπϊ 

 Γελάει. 

 Ωραία 

Λαμπρινι Να ςε πάρω μια αγκαλίτςα; 

Ορζςτθσ Κζλω κι εγϊ 

Αντωνία Να ςε πάρω μια αγκαλιά; 

Τθν αγκαλιάηει 

 Μπράβο 

 Ορζςτθ; 

Ορζςτθσ Σου είπε Μπράβο. Σου είπε Μπράβο, 
φερϋτθ τϊρα. 

 Καλά ςου λζει, παρζα μασ είναι. 

Τθν παίρνει αγκαλιά ο Ορζςτθσ  

 Εςζνα πϊσ ςελζνε; 

Χριςτοσ Χριςτο. Να ςου κάνω μια αγκαλιά; 

Ορζςτθσ Να ςου κάνω μια αγκαλιά; 

Λαμπρινι Να ςου κάνω μια αγκαλιά; 

Χριςτοσ Να ςου κάνω μια αγκαλιά; 

Ορζςτθσ Να ςου κάνω μια αγκαλιά; 

 Πλο για αγκαλίτςα είςτε. Να ποφμε και 
τίποτϋάλλο 

Ορζςτθσ Ε; 

Ορζςτθσ Να ςου κάνω μια αγκαλιά; 

 Θζλετε να ποφμε ζνα τραγουδάκι; 

Ρολφ παρατεταμζνα Ναιαιαιαιαιαιαι. 

Τραγουδάν μαηί με τθ Μαργαρίτα Ρερνά περνά θ μζλιςςα. 

 Είμαι κουραςμζνθ.Θζλω να κοιμθκώ. 

 Πχι. 

Ορζςτθσ Ναι. 

Πλοι Γεια. 

Θ Μαργαρίτα κλείνει τα μάτια 
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ΣΥΝΕΔΙΑ/12 

Πλοι Καλθμζρα 

 Καλθμζρα φίλεσ 

Χριςτοσ Καλθμζρα. Καλθμζρα. Τι κα μασ πεισ; 

 Τι μζρα ζχουμε ςιμερα; 

Χριςτοσ Τετάρτθ 

Ορζςτθσ Τετάρτθ 

Λαμπρινι Τετάρτθ 

 Ρόςο χρονών είςαι; 

Χριςτοσ 6 

Ορζςτθσ 7. Εγϊ είμαι 7 

Λαμπρινι Κι εγϊ είμαι 7 

 Ρώσ λεν το δάςκαλό ςου; 

Χριςτοσ Κ. Λουλία 

 Ρόςο χρονών είςαι; 

Χριςτοσ 6. Εςφ; 

Λαμπρινι Κα ζχω γενζκλια 

 Τι κα μου πείτε; 

Χριςτοσ Να ςου πω κάτι; 

Μιλάνε όλοι μαηί 

Ορζςτθσ Κοίτα με Μ 

Χριςτοσ Κοίτα τον Ορζςτθ τον καθμζνο 

 Γεια ςου τι κάνεισ; 

Ορζςτθσ Καλά 

 Τι κα μου πείτε; 

Ορζςτθσ Ρϊσ περάςαμε τισ διακοπζσ  

Χριςτοσ όταν ιμαςταν 5 χρονϊν 

 Δ/α Ροφ να κυμάςτε; 

Χριςτοσ Κυμάμαι εγϊ 

Χριςτοσ Και εγϊ. Εμζνα κοιτάει 

Χριςτοσ Κοίτα με Μ για να ςου πω 

Χριςτοσ Ριγα ςτθ κάλαςςα και ο αδερφόσ μου 
ζκανε βουτιά, πλφκθκε 

 Ιταν ωραία. Και μετά, τι ζγινε μετά; 

Ορζςτθσ Ο αδερφόσ μου πλφκθκε και μετά πιγα 
και τον πιρα αγκαλιά 

Γελάνε 

Ορζςτθσ Μ κοίτα με 

Χριςτοσ Να ςου πω κάτι, εγϊ τι ζκανα 

 Ναι 

Χριςτοσ Εγϊ είχα πάει ςτθ κάλαςςα κι όλθ τθν 
ϊρα πνιγόμουν... 

Ορζςτθσ  κοίτα με λίγο 

Χριςτοσ ζμακα και μετά βγικα ζφαγα και 
κοιμικθκα 

Ορζςτθσ  κοίτα με λίγο 

Χριςτοσ Μ κοίτα με λίγο 
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Χριςτοσ Αντωνία, εςζνα κοιτάει 

 Τι κα μου πείτε; 

Χριςτοσ Ρϊσ περάςαμε ςτισ διακοπζσ όταν 
ιμαςταν 5 χρονϊν 

 Ήταν ωραία; 

Λαμπρινι Ναι πολφ ωραία 

 Και μετά τι ζγινε μετά; 

Λαμπρινι Μετά πνιγόμουν και μετά ζμακα απϋτο 
Χριςτο 

 Μου αρζςει να ςασ ακοφω 

Χριςτοσ Μ κοίτα με λίγο Μ κοίτα με λίγο 

Ορζςτθσ Μ κοίτα με λίγο Μ κοίτα με λίγο 

Αντωνία Μ να ποφμε ζνα τραγουδάκι; 

Χριςτοσ Μ κοίτα με λίγο Μ κοίτα με λίγο 

Ορζςτθσ( νευριαςμζνα) Κοίτα με 

 Εςζνα πώσ ςε λζνε; 

 Λαμπρινι 

 Ρόςο χρονών είςαι; 

Λαμπρινι 6 

 Τι μζρα ζχουμε ςιμερα; 

Αντωνία Τετάρτθ 

 Μπράβο 

Ορζςτθσ Μ κοίτα με λίγο 

Χριςτοσ Μ κοίτα με λίγο 

Λαμπρινι Κοίτα λίγο το Χριςτο 

Χριςτοσ Να ςε πάρω μια αγκαλιά; 

Ορζςτθσ Να ςε πάρω μια αγκαλιά ;Κζλεισ ν 
αγίνουμε φίλοι; 

Χριςτοσ Κοίτα με λίγο. Να ςε πάρω αγκαλιά; 

Λαμπρινι Να κάνεισ μια αγκαλιά ςτο Χριςτο 

 Γελάει 

 Ναι 

Χριςτοσ Άντε είπεσ ναι. Ρρζπει να με κοιτάξεισ 
τϊρα. Κοίτα με ΜΜαργαρίτα. Δε με 
κοιτάσ 

Λαμπρινι Αντωνία εςζνα κοιτάει 

 Είμαι κουραςμζνθ 

Λαμπρινι Γεια 

 Μπράβο βρε Λαμπρινι. Ρερίμενα να δω 
ποιοσ κα πει γεια πϋ’ολουσ 

Θ Μαργαρίτα κλείνει τα μάτια 
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                                                             ΣΥΝΕΔΙΑ/13 

 Καλθςπζρα 

Πλοι Καλθςπζρα. Καλθςπζρα 

Ορζςτθσ Εμζνα κοιτάει 

Χριςτοσ Κοίτα με. Να ςε πάρω μια αγκαλιά; 

Ορζςτθσ Να ςε πάρω μια αγκαλιά; Να ςε πάρω 
μια αγκαλιά; 

 Ναι 

Τθν παίρνει αγκαλιά 

Χριςτοσ Κοίτα με λίγο. Κοίτα με και μζνα 

Ορζςτθσ Εμζνα κοιτάει 

Χριςτοσ Κοίτα με Κοίτα με Κοίτα με 

Ορζςτθσ Να ςε κάνω μια αγκαλιά; 

Αντωνία Κυρία, θ Λαμπρινι ςπρϊχνει 

Χριςτοσ Μ κοίτα με λίγο 

Αντωνία Ν α ςε κάνω μια αγκαλιά; 

Χριςτοσ Μ κοίτα με λίγο 

Μιλάνε όλοι μαηί  

 Δεν μπορείτε να ακοφςετε ζτςι τι ςασ 
λζει, δε γίνεται 

 Γεια ςου τι κάνεισ; 

Ορζςτθσ Καλά 

Αντωνία Να ςε πάρω μια αγκαλιά; 

 Ρώσ περάςατε ςιμερα ςτο ςχολείο; 

Ορζςτθσ Καλά 

Χριςτοσ  Να ςε πάρω μια αγκαλιά; 

Ορζςτθσ Κοίτα με 

Χριςτοσ Ζλα ρε Ορζςτθ. Να ςε πάρω μια 
αγκαλιά; 

Ορζςτθσ Ιρκα ςτο ςχολείο, γράψαμαν, μιλιςαμε 
με ςϋζνα, βγικαμαν ζξω και μετά 
ξαναμπικαμαν 

 Μπράβο 

Αντωνία Μ κοίτα με 

 Μ΄ αρζςει να ςε ακοφω 

Χριςτοσ Μ κοίτα με 

Ορζςτθσ Μ κοίτα με 

Χριςτοσ Εμζνα κοιτάει 

Αντωνία Να ςε πάρω μια αγκαλιά; 

 Ναι 

Τθν παίρνει αγκαλιά 

 Ρολφ ωραία 

Χριςτοσ Μ κοίτα με 

Ορζςτθσ Μ κοίτα με 

Χριςτοσ Μ κοίτα με 

Ορζςτθσ Εμζνα. Να ςε πάρω μια αγκαλιά; 

 Ναι 
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Τθν παίρνει αγκαλιά  

Αντωνία Κυρία όλο αγκαλιά κζλει ο Ορζςτθσ 

Χριςτοσ Μ να ςε πάρω μια αγκαλιά; 

 Ναι 

Τθν παίρνει αγκαλιά Ευχαριςτϊ 

Τθν παίρνει αγκαλιά  

 Μπράβο 

Τθν παίρνει αγκαλιά Να ςε πάρω ακόμα μια αγκαλιά; 

 Ρόςο χρονών είςαι; 

Λαμπρινι 7 

Χριςτοσ 7 είναι 

 Ρολφ ωραία μου τα λεσ 

Αντωνία Ευχαριςτϊ 

Κάτι λζει θ Μ, θ Αντωνία ετοιμάηεται 
νααπαντιςει 

 

 Μπράβο Αντωνία που τθν άκουςεσ 

Αντωνία Βγικαμε διάλειμμα... 

 Άκου τραγοφδι κζλει. Ζνα παιδικό 

Ορζςτθσ (προτείνει) Μάικ ο Φαςολάκθσ 

Χριςτοσ (προτείνει) Καλοκαιρινζσ διακοπζσ για πάντα 

Λζνε τον πρϊτο ςτίχο 

Ορζςτθσ Το μικρό μπιηζλι 

Το τραγουδάνε όλο 

Ορζςτθσ Κοίτα με Μ 

Χριςτοσ Μ να ςου πω κάτι 

 Να προςζχετε 

 Γειαααα 

 Τι ωραία που τοϋπατε το γεια. Τζλειο 

Θ Μαργαρίτα κλείνει τα μάτια 
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                                                             ΣΥΝΕΔΙΑ/14 

 Καλθμζρα ςυμμακθτζσ μου 

 Καλθμζρα φίλεσ 

Πλοι  Καλθμζρα Καλθμζρα 

Αντωνία +Λαμπρινι Καλθμζρα 

 Ρολφ πολφ καλθμζρα ςασ 

Χριςτοσ Ρολφ πολφ καλθμζρα και ςε ςζνα 

Ορζςτθσ Κοιτάει το Χριςτο τϊρα 

  Πλουσ ςασ κοιτάει 

Χριςτοσ Μ 

 Εςζνα πώσ ςε λζνε; 

Λαμπρινι Λαμπρινι 

 Τι μζρα ζχουμε ςιμερα; 

Χριςτοσ Τετάρτθ. Κζλεισ να ςε πάρω μια 
αγκαλιά; 

Αντωνία Να ςε πάρω και γω μια αγκαλιά; 

 Ναι 

Αντωνία Ναι 

Τθν παίρνει αγκαλιά 

 Ωραία 

Χριςτοσ Να ςε πάρω και γω μια αγκαλιά; 

 Ναι 

Τθν παίρνει αγκαλιά  

Χριςτοσ Ωραία 

Ορζςτθσ Εμζνα κοιτάει. Μ Να ςε πάρω και γω μια 
αγκαλιά; 

 Ναι 

Τθν παίρνει αγκαλιά 

 Ωραία. Ωραία. Μπράβο 

Λαμπρινι Και γω. Και γω. Να ςε πάρω μια αγκαλιά; 

 Ναι 

Τθν παίρνει αγκαλιά 

Αντωνία Ναι Ναι Ωραία. Ωραία. Ωραία. 

Χριςτοσ Ζλα να τραγουδιςουμε το τραγοφδι : 
«Ωραία ωραία» 

 Κζλεισ να ποφμε ζνα τραγοφδι; 

 Ναι 

Στου Μανόλθ τθν ταβζρνα (μετά τθν αϋ ςτροφι αρχίηει θ Αντωνία το επόμενο και 
ακολουκοφν)Ζλα βρε Χαραλάμπθ 

 Μπράβο 

Χριςτοσ Μ να ςου πω μια ιςτορία; 

Ορζςτθσ Τι κα τθσ πεισ; 

Λαμπρινι Αλικεια 

Χριςτοσ Τι κεσ να τθσ πω; 

 Ωραία 

Χριςτοσ Αυτι είναι θ ιςτορία: Ωραία ωραία, 
ωραία ωραία ,ωραία, ωραία, ωραία 
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,ωραία ,ωραία ,ωραία, ωραία. 
Ευχαριςτϊ 

 Χαίρομαι που το ακοφω 

 Και μετά τι ζγινε μετά; 

Χριςτοσ Μετά αρχίηει πάλι ωραία ωραία... 

Ορζςτθσ Μ να ςε πάρω μια αγκαλιά; 

 Ρρζπει και κάτι άλλο να τθσ πείτε 
περιμζνει θ καθμζνθ 

 Ρόςο χρονϊν είςαι; 

Χριςτοσ 6 

Ορζςτθσ 7 

Χριςτοσ Πχι 7 εγϊ. Κα μου πεισ ζνα τραγοφδι; 

Αντωνία Ναι 

Χριςτοσ (ςτον Ορζςτθ) Ζλα εμείσ οι δυο 

 Ο Ορζςτθσ προτείνει: «Ο μπαρμπα Μπίλιοσ» (λζνε όλοι μαηί τουσ 2 πρϊτουσ 
ςτίχουσ) 

 Μπράβο Μπράβο 

Χριςτοσ Ευχαριςτϊ. Να ςε κάνω μια 
αγκαλιά;Ρρζπει να ςασ χαιρετιςω 

Πλοι (χαροφμενοι) Γεια! Γεια! 

Θ Μαργαρίτα κλείνει τα μάτια 
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                                                              ΣΥΝΕΔΙΑ/15 

Πλοι Καλθμζρα 

 Καλθςπζρα 

Πλοι Καλθςπζρα 

Χριςτοσ Καλθςπζρα 

Ορζςτθσ Καλθςπζρα. Κοίτα με 

Χριςτοσ Μαργαρίτα κοίτα εμάσ τουσ δυο που 
είμαςτε και πιο πολφ (δε βγάηω τθ λζξθ) 

Ορζςτθσ Εμζνα 

Χριςτοσ Εμζνα και τθ Λαμπρινι κοίτα μασ 

Ορζςτθσ  Κοίτα με 

Λαμπρινι Μ να ςε πάρει ο Χριςτοσ μια αγκαλιά; 

 Ναι 

Τθν παίρνει αγκαλιά 

Χριςτοσ Ευχαριςτϊ. Ρρζπει να πεισ Μπράβο 

 Εςζνα πώσ ςε λζνε; 

Χριςτοσ Χριςτοσ και Λαμπρινι 

Λαμπρινι Εμζνα με λζνε Λαμπρινι 

Ορζςτθσ Μ  Κοίτα με 

 Εςζνα πώσ ςε λζνε; 

Λαμπρινι Εμζνα με λζνε Λαμπρινι 

Χριςτοσ Εμζνα Χριςτο 

 Ζχεισ πολφ ωραίο όνομα 

Χριςτοσ Ευχαριςτϊ 

 Γεια ςου τι κάνεισ; 

Αντωνία Καλά 

 Ρώσ περάςατε ςιμερα ςτο ςχολείο; 

Αντωνία Καλά 

 Ρώσ περάςατε ςιμερα ςτο ςχολείο; 

Αντωνία Καλά 

Λαμπρινι Ν α ςε πάρω μια αγκαλιά; 

 Τι κα μου πείτε; 

Αντωνία Βγικαμε διάλειμμα, φτιάξαμε για τθ 
μαμά μασ κάτι, μετά μπικαμε μζςα 

 Τι ιταν αυτό που φτιάξατε 

Χριςτοσ Κοίτα με λίγο Μ να ςου πω εγϊ που τα 
ξζρω όλα 

Αντωνία Εγϊ το κανα κίτρινο με βοφλεσ κόκκινεσ 
και μπλρ 

Χριςτοσ Μ κοίτα με να ςου πω εγϊ, να ςου πω 
όλθ τθν ιςτορία και πϊσ τοϋκανα. Ν α 
ςου πω πωσ τοϋκανα; 

 Ναι 

Χριςτοσ Ριραμε ζνα κουτάκι, πιραμε πινζλα, το 
ηωγραφίςαμε απϋζξω, μετά βάλαμε 
πζτρεσ μζςα 

Ορζςτθσ Χαλίκια 
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Χριςτοσ Χαλίκια, μετά κάρφωςα ζνα ξφλο και 
μετά βάλαμε λουλοφδια και καραμζλεσ. 
Εγϊ ζνα πράςινο ζβαλα 

 Εςφ Ορζςτθ πϊσ τοϋκανεσ; 

Ορζςτθσ Εγϊ κίτρινο 

 Ρζτρεσ, το χαρτόνι το πράςινο 

Χριςτοσ Γκοφρζ 

Ορζςτθσ Γκοφρζ και καραμζλεσ 

 Μπράβο 

Ορζςτθσ Μ να ςε πάρω μια αγκαλιά; 

 Ναι 

Τθν παίρνει αγκαλιά 

Χριςτοσ Ναι. Θ Αντωνία δεν τθν ζκανε 

Λαμπρινι Και εγϊ 

Ορζςτθσ Οφτε εγϊ. Τθν ζκανεσ Αντωνία; 

 Εςζνα πώσ ςε λζνε; 

Αντωνία Αντωνία. Να ςε πάρω μια αγκαλιά; 

 Ρολφ ωραίο όνομα 

Αντωνία Ευχαριςτϊ. Να ςε πάρω μια αγκαλιά; 

 Ναι 

Χριςτοσ Ναι 

Τθν παίρνει αγκαλιά 

 Ωραία 

Χριςτοσ Μ να ςε κάνει μια αγκαλιά και θ 
Λαμπρινι; 

 Ναι 

Ορζςτθσ Γιατί όχι; 

Αντωνία Δεν τθν ζκανα 

 Αφριο κα ποφμε πιο πολλά 

 Γειααα! 

Θ Μαργαρίτα κλείνει τα μάτια 
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ΣΥΝΕΔΙΑ/16 

 Καλθμζρα ςυμμακθτζσ μου 

Πλοι Καλθμζρα 

 Καλθμζρα φίλεσ και φίλοι 

Πλοι Καλθμζρα 

Χριςτοσ Καλθμζρα φίλθ 

 Ωραία Χριςτο 

Χριςτοσ Γιατί κοιτάσ εμζνα; 

 Σασ αγαπώ όλουσ 

Πλοι Και μεισ 

 Ρερνάω πολφ ωραία μαηί ςασ 

Ορζςτθσ Μ κοίτα με 

Χριςτοσ Και γω περνάω πολφ ωραία μαηί ςου 

Κάτι λζει θ Μ που δεν το ακοφνε κακαρά  

Χριςτοσ Τι; 

 Εςζνα πώσ ςε λζνε; 

Χριςτοσ Χριςτο 

 Ρόςο χρονών είςαι; 

 6 

 Ρόςο χρονών είςαι; 

Λαμπρινι 6 

 Εςζνα πώσ ςε λζνε 

Ορζςτθσ Ορζςτθ 

 Ζχεισ πολφ ωραίο όνομα 

Αντωνία (με παράπονο) Εμζνα γιατί δε μου το είπεσ; 

 Εμζνα 

 Ναι 

Χριςτοσ Εντάξει τότε. Να ςε πάρω μια αγκαλιά; 

 Τι μζρα ζχουμε ςιμερα 

 Ραραςκευι 

Χριςτοσ Να ςε πάρω μια αγκαλιά; 

 Ναι 

Τθν παίρνει αγκαλιά 

 Μπράβο 

Λαμπρινι Ζλα ζλα 

Αντωνία Μ κοίτα με 

 Να ποφμε ζνα τραγοφδι; 

 Ναιαι 

Τραγουδοφν μαηί με τθ Μ, πρϊτα «Χαρωπά τα δυο μου χζρια τα χτυπϊ» και μετά « 
Αχ κουνελάκι» 

 Μπράβο 

Χριςτοσ Ευχαριςτϊ. Μ κοίτα με 

Αντωνία Εμζνα εγϊ δε μίλθςα 

Ορζςτθσ Μ να ςε πάρω μια αγκαλιά; 

Χριςτοσ Κοίτα τθν Αντωνία 

 Ναι 

Τθν παίρνει αγκαλιά 
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 Ωραία 

Αντωνία Μ κοίτα με.να ςε πάρω μια αγκαλιά 

 Εςζνα πώε ςε λζνε; 

Λαμπρινι Λαμπρινι 

 Θζλεισ να γίνουμε φίλοι; 

Ορζςτθσ Ναι 

Αντωνία Πχι ςε ςζνα ςτθ Λαμπρινι λζει 

Ορζςτθσ Σε όλουσ λζει 

 Κρυϊνω κα με πάρεισ μια αγκαλιά; 

Τθν παίρνει  θ Λαμπρινι αγκαλιά 

 Σασ αγαπώ όλουσ 

Αντωνία Μ κοίτα με. Να ςε πάρω μια αγκαλιά; 

 Ναι. Ναι 

Χριςτοσ Ναι. Ναι. Ναι 

Τθν παίρνει αγκαλιά 

 Μου αρζςει 

Χριςτοσ Μου αρζςει Μου αρζςει 

Ορζςτθσ Τϊρα κα μιλιςω εγϊ 

Λαμπρινι Θ Αντωνία δε μίλθςε 

Χριςτοσ Κοίτα με λίγο, να ςου πω κάτι 

Λαμπρινι Εγϊ δε μίλθςα 

Ορζςτθσ Μ κοίτα με 

 Ωραία.Μπράβο 

Χριςτοσ Μ κοίτα να ςου πω κάτι τι ζγινε ςτο 
ςπίτι, κοίτα με, άφθςα 4 καραμζλεσ για 
τθ μαμά μου αλλά δεν τρϊει καραμζλεσ 

 Ωραία 

Χριςτοσ Να ςε κάνω ακόμα μια αγκαλιά; 

 Ναι 

Τθν παίρνει αγκαλιά 

 Να ποφμε ζνα τραγοφδι 

Χριςτοσ Ναι κα ςου πω. Τι να τθσ πω τι να ςου 
πω. Τϊρα κυμικθκα τι κα ςου πω. 

 Κζλω να  κοιμθκϊ 

 Γειααα 

Θ Μαργαρίτα κλείνει τα μάτια 
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                                                             ΣΥΝΕΔΙΑ/17 

Ορζςτθσ +Αντωνία Μ 

Ορζςτθσ Μ 

 Καλθμζρα ςυμμακθτζσ μου 

Πλοι Καλθςπζρα 

 Καλθμζρα ςυμμακθτζσ μου 

Πλοι Καλθμζρα 

Πλοι Καλθμζρα 

 Καλθμζρα φίλεσ και φίλοι 

Πλοι Καλθμζρα 

 Ρολφ πολφ καλθμζρα ςασ 

Λαμπρινι Ρολφ καλθμζρα 

Χριςτοσ Και ςε ςζνα 

Ορζςτθσ Μ 

 Εςζνα πώσ ςε λζνε; 

Ορζςτθσ Ορζςτθ 

Ορζςτθσ Να ςε πάρω μια αγκαλιά; 

 Εςζνα πώσ ςε λζνε; 

Λαμπρινι Λαμπρινι 

Ορζςτθσ Μ να ςε πάρω μια αγκαλιά; 

 Εςζνα πώσ ςε λζνε; 

Ορζςτθσ Ορζςτθ 

Ορζςτθσ Να ςε πάρω μια αγκαλιά; 

 Εςζνα πώσ ςε λζνε; 

Λαμπρινι Λαμπρινι 

Ορζςτθσ Να ςε πάρω μια αγκαλιά; 

 Εςζνα πϊσ ςε λζνε; 

Ορζςτθσ Ορζςτθ 

Χριςτοσ Κι εμζνα Χριςτο. Να ςε πάρω μια 
αγκαλιά; 

 Ρόςο χρονών είςαι 

Ορζςτθσ Εγϊ είμαι 6 

Λαμπρινι 6 

Διαφωνοφν ωσ προσ τθν θλικία τουσ 

 Τι μζρα ζχουμε ςιμερα; 

Πλοι Δευτζρα 

Ορζςτθσ Να ςε πάρω μια αγκαλιά; 

Τθν παίρνει αγκαλιά 

 Ωραία 

Χριςτοσ Μ να ςε πάρω μια αγκαλιά; 

 Ναι 

Αντωνία Τθν τρελάναμε τθν καθμζνθ 

Διαφωνοφν ξανά για τθν θλικία τουσ 

 Κρυώνω. Θα με πάρεισ μια αγκαλιά; 

Τθν παίρνει αγκαλιά 

 Μου αρζςει 

 Κρυώνω. Θα με πάρεισ μια αγκαλιά; 
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Λαμπρινι Άντε πάλι 

Ορζςτθσ Εςφ τθν πιρεσ 2 φορζσ 

 Ρερνάω πολφ ωραία μαηί ςασ 

 Και μεισ 

 Μου αρζςει 

Ορζςτθσ Φφγε από κει 

 Μπράβο Μπράβο 

Χριςτοσ Εμάσ κοιτάει 

 Τι κάνετε 

 Καλά 

 Τι κα μου πείτε; 

Λαμπρινι Κα ςου ποφμε πϊσ περάςαμε ςτο 
ςχολείο 

Αντωνία Ραίξαμε το πρωί μακριά γαιδοφρα ιταν 
ωραία 

 Μου αρζςει 

Λαμπρινι Μ να ςε πάρω μια αγκαλιά; 

Τθν παίρνει αγκαλιά 

 Μου αρζςει 

 Ρερνάω πολφ ωραία μαηί ςασ 

 Και μεισ 

Αντωνία Να ποφμε ζνα τραγουδάκιΝαι 

Αντωνία (ξεκινάει και ακολουκοφν όλοι) Αχ κουνελάκι 

Λαμπρινι Το ζχουμε πει 100 φορζσ 

Ορζςτθσ (προτείνει) 40 παλικάρια 

  

 Μπράβο 

Χριςτοσ Ευχαριςτϊ 

 Είμαι κουραςμζνθ. Θζλω να κοιμθκώ 

 Γειααα 

Θ Μαργαρίτα κλείνει τα μάτια 
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                                                                 ΣΥΝΕΔΙΑ/18 

 Καλθμζρα ςυμμακθτζσ μου 

Πλοι Καλθμζρα 

 Καλθμζρα 

 Είμαι θ Μ 

Χριςτοσ Κι εγϊ είμαι ο Χριςτοσ. Ο Ορζςτθσ, θ 
Αντωνία και θ Λαμπρινι 

 Μπράβο. Ωραία 

Χριςτοσ Ευχαριςτϊ 

Ορζςτθσ Ευχαριςτϊ 

 Ζχετε κάτι να μου πείτε; 

 Ρώσ περάςατε ςιμερα ςτο ςχολείο; 

Πλοι Καλά 

 Τι κα μου πείτε; 

Ορζςτθσ Ρϊσ περάςαμε χτεσ 

 Ωραία 

Χριςτοσ Να ξεκινιςω εγϊ; 

Ορζςτθσ Εμζνα κοιτάει. Ριγαμαν ςτο ςχολείο... 
εεε..., ιρκα, βγικαμαν διάλειμμα, 
μπικαμαν κι άλλο και μετά κάναμαν 
μάκθμα και φφγαμε 

Χριςτοσ Πχι Μ ακαι μιλιςαμε μαηί ςου λίγο και 
βγάλαμε φωτογραφίεσ, δε κυμάςαι 

Χριςτοσ Ναι 

 Μ να ςε κάνω μια αγκαλιά; 

 Ναι 

Τθν παίρνει αγκαλιά 

 Ωραία 

Ορζςτθσ Μ να ςε κάνω και γω  μια αγκαλιά; 

 Ναι 

Τθν παίρνει αγκαλιά 

Χριςτοσ Ναι. Ωραία. Μπράβο 

Αντωνία Μ να ςε κάνω και γω μια αγκαλίτςα; 

 Ναι 

Τθν παίρνει αγκαλιά 

 Ωραία 

Αντωνία Λαμπρινι εςζνα κοιτάει 

 Θα με πάρεισ μια αγκαλιά; 

Τθν παίρνει αγκαλιά 

 Μπράβο 

Χριςτοσ (επαναλαμβάνει) Κα με πάρεισ μια αγκαλιά ;Μπράβο 

Μιλάνε όλοι μαηί 

 Θζλω να μου πεισ μια ιςτορία από 
δφιακοπζσ που πιγεσ με τουσ γονείσ 
ςου 
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Ορζςτθσ Από το καλοκαίρι. Ριγα με ςτθν 
παραλία... 

 Και τι κάνατε; 

Ορζςτθσ Μπάνιο 

 Σου αρζςει θ κ’αλαςςα; 

 Πχι 

 Γιατί δε ςου αρζςει θ κάλαςςα; 

Ορζςτθσ Είναι άςχθμθ 

 Τι προτιμάσ Το βουνό ι τθ κάλαςςα. 
Ροφ ςου αρζςει περιςςότερο; 

Ορζςτθσ Στο βουνό 

 Γιατί δε ςου αρζςει θ κάλαςςα; 

Ορζςτθσ Γιατί είναι άςχθμθ 

Χριςτοσ Γιατί δε με κοιτάσ ;Κοίτα με λίγο 

Ορζςτθσ Κεσ να ςου πω κάτι; 

Χριςτοσ Κοίτα τον Ορζςτθ 

Αντωνία Μ να ςε κάανω μια αγκαλιά; 

 Ρόςο χρονών είςαι; 

Αντωνία 8 

Ορζςτθσ 7,5 

Χριςτοσ Μ Είναι 7 χρονϊν 

Διαφωνοφν για τθν θλικία 

Χριςτοσ Μ κοίτα με λίγο να ςου πω πϊσ πζραςα 
τισ διακοπζσ.  

Φαςαρία. Μιλάνε όλοι μαηί 

Χριςτοσ Είχαμε πάει ςτθ κάλαςςα και ζκανα 
μπάνιο και είχα πάει και ςτθ κεσ/κ να δω 
τθν αδελφι μου που παντρεφτθκε ζνα 
φίλο μου 

 Μπράβο 

Χριςτοσ 35 χρονϊν 

 Μπράβο 

Χριςτοσ Και θ Αλεξία είναι 26 

 Μου αρζςει 

 Θα τα ξαναποφμε 

Πλοι Γειααα 

Θ Μαργαρίτα κλείνει τα μάτια 
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                                                           ΣΥΝΕΔΙΑ/19 

 Ρολφ πολφ καλθμζρα ςασ 

Πλοι Καλθμζρα 

Αντωνία Μ να ςε πάρω μια αγκαλιά; 

 Καλθςπζρα 

Πλοι Καλθςπζρα 

Χριςτοσ Κοίτα με λίγο 

Αντωνία  Να ςε πάρω μια αγκαλιά; 

 Τι κα μου πείτε; 

Αντωνία Κα ςου ποφμε πϊσ περάςαμε, πϊσ 
παίξαμε ςτο διάλειμμα, παίξαμε μακριά 

γαιδοφρα... 

 Ωραία 

 Μετά τυφλόμυγα 

Ορζςτθσ Μ κοίτα με λίγο 

Αντωνία Μ να ςε πάρω μια αγκαλιά; 

 Ζλα Λμαπρινι για πζςτε πϊσ πζραςεσ , 
που είπε και θ Αντωνία 

Λαμπρινι Στο διάλειμμα ζπαιξα μακριά 
γαιδοφρα... 

Χριςτοσ Μ να ςου πω και εγϊ τϊρα; 

Λαμπρινι Και μετά... 

Χριςτοσ Μ να ςου πω και εγϊ τϊρα; 

Λαμπρινι Και μετά... 

Χριςτοσ Ραίξαμε ζνα ποδόςφαιρο που είχε ο 
κακζνασ από 3 παίχτεσ 

 Μπράβο 

Χριςτοσ Να ςου πω και κάτι άλλο τϊρα; 

Αντωνία Μ να ςε πάρω μια αγκαλιά; 

Ορζςτθσ Μ να ςε πάρω μια αγκαλιά; 

 Ναι 

Τθν παίρνει αγκαλιά 

Χριςτοσ Τϊρα να ςε κάνω και εγϊ μια αγκαλιά; 

 Ναι 

Ορζςτθσ Εμζνα κοιτάει 

Χριςτοσ Μ, Τϊρα να ςε κάνω και εγϊ μια 
αγκαλιά; 

 Ναι Ναι 

Τθν παίρνει αγκαλιά 

Λαμπρινι Μ να ςε πάρω μια αγκαλιά; 

 Ναι Ναι 

Τθν παίρνει αγκαλιά 

 Ωραία. Μου αρζςει. Ρερνάω πολφ 
ωραία μαηί ςασ 

Πλοι Και μεισ 

Αντωνία Να ποφμε ζνα τραγοφδι; 

Ορζςτθσ Να ποφμε ζνα τραγοφδι; 
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 Θζλετε να τραγουδιςουμε; 

Αρχίηει θ Μ και τραγουδοφν όλοι μαηί τθσ: «Μια ωραία πεταλοφδα» , «Αχ 
κουνελάκι», περνά περνά θ μζλιςςα», «Χαρωπά τα δυο μου χζρια τα χτυπϊ» 

 Μπράβο 

Χριςτοσ Ευχαριςτοφμε. Είπαμε πολλά τραγοφδια, 
το άλλο, το άλλο 

 Να ποφμε τουσ αρικμοφσ; 

 Ναι 

Τουσ λζνε μαηί με τθ Μ:4,5,6,7,8,9,10 

Χριςτοσ Μπράβο Μ 

 Μπράβο 

Λαμπρινι Γελάει 

Ορζςτθσ Εμζνα κοιτάει 

Αντωνία Μ να ςε πάρω μια αγκαλιά; 

Τθν παίρνει αγκαλιά 

 Ρολφ ωραία 

Ορζςτθσ Μ να ςε πάρω μια αγκαλιά; 

Αντωνία Μ να ςε πάρω μια αγκαλιά; 

 Ναι 

Ορζςτθσ Εμζνα κοιτάει 

Χριςτοσ Μ να ςε πάρω μια αγκαλιά; 

Αντωνία Μ να ςε πάρω μια αγκαλιά; 

Αντωνία Μ να ςε πάρω μια αγκαλιά; 

Χριςτοσ Μ να ςε πάρω μια αγκαλιά; 

Αντωνία Μ να ςε πάρω μια αγκαλιά; 

Χριςτοσ Μ να ςε πάρω μια αγκαλιά; 

 Ναι Ναι 

Φαςαρία  

 Ναι 

Τθν παίρνουν όλοι αγκαλιά με τθ ςειρά, ο ζνασ τθ δίνει ςτον άλλο, με προςοχι και 
αγάπθ 

Γελάνε  

Λαμπρινι Εγϊ δε κα χρειαςτεί, ζχω το μικρόφωνο 
(είχε το νου τθσ ςτο χρόνο ςτο 

καςετόφωνο, προςζχω για τθν κυρία) 

 Χάρθκα πολφ με τα νζα που μου 
είπατε. Να είςτε καλά. Τώρα κα αςσ 

χαιρετιςω 

 Γειααα! 

Θ Μαργαρίτα κλείνει τα μάτια 
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                                                                ΣΥΝΕΔΙΑ/20 

Ορζςτθσ Καλθςπζρα 

Χριςτοσ Μ να ςε πάρω μια αγκαλιά; 

 Τι κα μου πείτε; 

Αντωνία Βγικαμε διάλειμμα, παίξαμε,...μετά 
παίξαμε κεραςάκια, μετά χτφπθςε το 
κουδοφνι, κάναμε Μελζτθ, Μακθματικά 
και τϊρα μιλάμε με ςζνα 

 Μπράβο 

Αντωνία Να ςε πάρω μια αγκαλιά; 

 Ναι 

  

 Ωραία 

Χριςτοσ Μ να ςου πω κάτι; 

Φαςαρία, μιλάνε όλοι μαηί 

Ορζςτθσ Μ Να ςε πάρω μια αγκαλιά; 

 Εςζνα πώσ ςε λζνε; 

Ορζςτθσ Μ να ςε πάρω μια αγκαλιά; 

 Ζχεισ πολφ ωραίο όνομα 

Χριςτοσ Μ να ςε πάρω μια αγκαλιά; 

Ορζςτθσ Μνα ςε πάρω μια αγκαλιά; 

 Ναι 

Τθν παίρνει αγκαλιά 

Χριςτοσ Κοίτα και τουσ 2 μασ. Μ 

 Θα μου πείτε ζνα τραγοφδι; 

Ξεκινά θ Μ και λζνε όλοι μαηί το: «Χαρωπά» 

 Ωραία 

Ορζςτθσ Μ, να ςε πάρω μια αγκαλιά; 

 Θα με πάρεισ μια αγκαλιά; 

Αντωνία Εςφ τθν πιρεσ 

Ορζςτθσ Πχι 

Λαμπρινι Τθν πιρεσ Ορζςτθ 

Αντωνία Μ να ςε πάρω μια αγκαλιά; 

 Κρυώνω κα με πάρεισ μια αγκαλιά; 

Τθν παίρνει αγκαλιά με πολλι τρυφερότθτα 

Δ/α Μπράβο βρε Αντωνία 

 Σασ αγαπάω όλουσ. Μου αρζςει 

Τθν παίρνει θ Λαμπρινι αγκαλιά με πολλι αγάπθ 

Δ/α Μπράβο βρε Λαμπρινι 

 Εςζνα πώσ ςε λζνε; 

Αντωνία Λαμπρινι εεε Αντωνία 

 Ρερνάω πολφ ωραία μαηί ςασ 

Αντωνία Ευχαριςτοφμε 

Αντωνία Να ςου πω κάτι ;Τϊρα κα κοιμθκείσ; 

 Θζλετε να ποφμε τουσ αρικμοφσ; 

Λζνε τουσ αρικμοφσ μαηί με τθ Μ:4,5,6,7,8,9,10 

 Μπράβο 
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 Ρώσ περάςατε ςιμερα ςτο ςχολείο; 

Πλοι Καλα 

 ϋΤι κάνατε; 

Αντωνία Μελζτθ, Μακθματικά, μετά κα κάνουμε 
Γυμναςτικι 

Αντωνία Μ μόλισ βγοφμε και τελειϊςει το 
διάλειμμα κα κάνουμε Γυμναςτικι 
εντάξει; 

 Ωραία 

 Σφςτθςζ μου ζνα φίλο ςου 

Χριςτοσ Τον Ορζςτθ 

Δ/α Εςφ Ορζςτθ 

Ορζςτθσ Το Χριςτο 

Δ/α Εςφ Αντωνία 

Αντωνία Τθ Λαμπρινι 

Δ/α Εςφ Λαμπρινι 

Λαμπρινι Τθν Αντωνία 

Δ/α Ρολφ ωραία 

 Θα ςασ χαιρετιςω τώρα 

Πλοι Γειααααααααααααααα 

Θ Μαργαρίτα κλείνει τα μάτια 
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ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ  ΔΡΔΤΝΑ 

Τιηθό ζπιινγήο εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ/Αλάπηπμεο Ρνκπνηηθήο  

Δπηθνηλσλίαο θαη Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο 

  

ηόρνη: 

1. Αλάπηπμε θνηλσληθήο – επηθνηλσληαθήο ξνκπνηηθήο ππνζηήξημεο παηδηώλ. 

2. Να αλαπηύμνπλ ηα παηδηά ζπκπεξηθνξέο πνπ πξνσζνύλ ηελ αλάπηπμε ηνπ ιόγνπ. 

3. Να εθθξάζνπλ ηα παηδηά ζπλαηζζήκαηα. 

 

 

 

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ   

 

 

Πνξεία Ρνκπνηηθήο Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο Παηδηώλ 

1. Οξγάλσζε ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο παηδηώλ – ξνκπόη επηθνηλσλία 5 ιεπηώλ. 

1.1. Ο εθπαηδεπηηθφο ελεξγνπνηεί – θαιεί ηνπο καζεηέο θνληά ζην ξνκπφη. 

 1.1.1.    Οη καζεηέο θαιεκεξίδνπλ ην ξνκπφη. 

 1.1.2.   Σχπνο ησλ εξσηήζεσλ (θξίζεο, γλψζεο, έθθξαζεο πξνζσπηθήο γλψκεο). 

 Γίλνληαη  επθαηξίεο έθθξαζεο ζηνπο καζεηέο. 

  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………............................................................ 
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1.2. Ο εθπαηδεπηηθφο νδεγεί ηνπο καζεηέο ζηελ θαηάθηεζε ησλ επηδησθφκελσλ ζηφρσλ 

επηθνηλσλίαο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

2. Ζκεξνιόγην ησλ πιεξνθνξηώλ. 

2.1. Ο εθπαηδεπηηθφο παξαηεξεί θαη θαηαγξάθεη: 

2.2. Κηλήζεηο καζεηψλ, ζπκπεξηθνξέο, φηη πιεξνθνξία ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα 

αλαπηχμνπλ θνηλσληθή επαθή κε ην ξνκπφη/θνχθια.  

  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.3. Τπνθηλεί ηνπο καζεηέο λα αληηδξάζνπλ: κε ραηξεηηζκφ ζην ηέινο ηεο επηθνηλσλίαο κε 

ην ξνκπφη (αληηκεηψπηζε ελέξγεηαο, θιείλεη ν θχθινο ηεο πεληάιεπηεο θνηλσληθήο επαθήο κε 

ξνκπφη). 

  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

3. Καηαγξαθή αληίδξαζεο ζηελ θνηλσληθή επαθή ησλ καζεηώλ/καζεηξηώλ. 

3.1. Θεηηθή: αφξηζηε ή ζαθήο, ραξά θαη ζπλαηζζεκαηηθή ελίζρπζε ησλ καζεηψλ. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

3.2. Αξλεηηθή: απιή επηθχιαμε ή ζαθήο απφξξηςε, απνγνήηεπζε. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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3.3. Οπδέηεξε: 

 α.   ζεηηθή γηα ην έλα κέξνο θαη αξλεηηθή γηα ην άιιν 

 β.   δηθνξνχκελε 

  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 Καξηέια  θαηαγξαθήο ξνκπνηηθήο – θνηλσληθήο ππνζηήξημεο ησλ παηδηώλ 

-- καγλεηνθσλεκέλε θαηαγξαθή 

 

 Κνηλσληθή θάζε επηθνηλσλίαο
1
 

 

1. Απνραηξεηηζκόο ηνπ ξνκπόη. 

 ΟΜΑΓΑ Α 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ΟΜΑΓΑ Β 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Πεγή: Αλάιπζε θαηαλφεζεο, ζην Παληειηάδνπ & Παηζηνδήκνπ (2007:27). 



237 
 

2. Δύξεζε ζηόρσλ/  θαηαγξαθή – επηθνηλσληαθέο/ θνηλσληθέο 

δεμηόηεηεο/ζπλαηζζήκαηα. 

 1. ΥΑΡΑ 

 2. ΑΓΥΟ 

 3. ΦΟΒΟ 

 4.    ΔΚΠΛΖΞΖ 

 5. ΑΓΑΠΖ 

 6. ΖΡΔΜΗΑ 

 7. ΘΤΜΟ 

 8. ΝΣΡΟΠΖ 

 9. ΔΝΘΟΤΗΑΜΟ 

 10. ΠΔΡΖΦΑΝΗΑ 

 11. ΑΓΗΑΦΟΡΗΑ 

 12. ΑΜΖΥΑΝΗΑ 

 13. ΕΖΛΗΑ 

 14. ΑΝΑΚΟΤΦΗΖ 

 15. ΣΔΝΑΥΧΡΗΑ 

  

ΟΜΑΓΑ Α 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ΟΜΑΓΑ Β 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

3. Καηαγξαθή αλάπηπμεο δηαιόγσλ. 

ΟΜΑΓΑ Α 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ΟΜΑΓΑ Β 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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4. Δύξεζε ζηόρνπ (θνηλσληθήο- επηθνηλσληαθήο ξνκπνηηθήο ππνζηήξημεο). 

ΟΜΑΓΑ Α 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ΟΜΑΓΑ Β 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

Καξηέια αμηνιόγεζεο πξνθνξηθήο έθθξαζεο
2
 

(από ηελ καγλεηνθσλεκέλε θαηαγξαθή) 

Φαληαζία/Πξσηνηππία  

Λεμηιφγην  

Γνκή πξνθνξηθή πξφηαζεο  

πληαθηηθά ιάζε  

Λάζε ζηε ρξήζε ρξφλσλ  

Λάζε ζηε ζηίμε (εθηφο ηνληζκνχ)  

Α) Φσλνινγηθά 

(αληηθαηάζηαζε θσλεκάησλ, 

παξάιεηςε θσλήκαηνο/ζπιιαβήο, 

πξφζζεζε θσλήκαηνο/ζπιιαβήο, 

ηνληζκφο) 

Β) Μνξθνινγηθά 

(παξαβίαζε γξακκαηηθψλ 

θαλφλσλ) 

Γ) Δηπκνινγηθά 

 

                                                           
2 Πεγή: Αλάιπζε θαηαλφεζεο, ζην Παληειηάδνπ & Παηζηνδήκνπ (2007:27). 
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πκβαηηθφο Σξφπνο Δπηθνηλσλίαο 

(ηήξεζε θαλφλσλ – θηιηθή 

δηάζεζε) 
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Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ εκεξνινγίνπ 

ύζηεκα θαηεγνξηώλ 

 

Α. Δπίηεπμε ζηόρσλ ξνκπνηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο.  

1. Δπίηεπμε ζηόρσλ. 

1.1. ηφρνη πνπ επηηεχρζεθαλ ηθαλνπνηεηηθά.  

1.2. ηφρνη πνπ επηηεχρζεθαλ κεξηθψο. 

1.3. ηφρνη πνπ δελ επηηεχρζεθαλ. 

 

2. Γπζθνιίεο σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ. 

2.1. Γπζθνιίεο ιφγσ γλσζηηθψλ ειιεηκκάησλ ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο/επηθνηλ. 

αλάπηπμεο. 

2.2. Γπζθνιίεο ιφγσ ειιεηκκάησλ ζηηο επηθνηλσληαθέο ιεηηνπξγίεο. 

2.3. Γπζθνιίεο ιφγσ ειιεηκκάησλ ησλ παηδηψλ σο πξνο ηε γλψζε ηεο ξνκπνηηθήο 

ηερλνινγίαο. 

 

 

3. πλζήθεο πνπ δηεπθόιπλαλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ. 

3.1. πλαηζζήκαηα. 

3.2. Πξνζαξκνγή ησλ ζηφρσλ θαη ζχλδεζε κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα (πσο πέξαζα ρζεο, ηη ζα 

θάλσ ζήκεξα). 

 

4. Κξηηήξηα επίηεπμεο ζηόρσλ. 

4.1. Απνηέιεζκα – θαιή θνηλσληθή-επηθνηλσληαθή ζπκπεξηθνξά. 

 

Β. ΜΔΘΟΓΟ ΠΑΡΔΜΒΑΖ 

1. Μέζνδνο αλάπηπμεο ξνκπνηηθήο επηθνηλσλίαο – θνηλσληθόηεηαο. 

1.1 Άκεζε επαθή. 

1.2. Καηλνηφκνο δξάζε αλάπηπμεο θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ /επηθνηλσλίαο. 

1.3. Κξηηήξηα επηινγήο ηεο κεζφδνπ θνηλσληθήο ππνζηήξημεο κε ξνκπφη. 

 

2. ηξαηεγηθέο επηθνηλσλίαο πνπ δηδάρζεθαλ. 

2.1. ηξαηεγηθή ηεο ξνκπνηηθήο επηθνηλσλίαο. 

2.2. ηξαηεγηθή ηεο ξνκπνηηθήο θνηλσληθνπνίεζεο. 

2.3. Σξφπνη άζθεζεο ζηηο ζηξαηεγηθέο (εμαηνκηθεπκέλα). 
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3. Βησκαηηθέο  δξαζηεξηόηεηεο. 

3.1. Παηρλίδη ξφισλ. 

3.2. Γξαζηεξηφηεηα κε απηνλφκεζε. 

3.3. Κνηλσληθή ππνζηήξημε θαηά νκάδεο. 

 

 α. ξνκπνηηθή ηερλνινγία      θαη  β. άιια κέζα δηδαζθαιίαο. 

 

Γ. Αληαπόθξηζε ζηελ θνηλσληθή  ξνκπνηηθή ππνζηήξημε 

1. Αληαπόθξηζε ζηε δηαδηθαζία ζηξαηεγηθώλ θαη ηερληθώλ επηθνηλσλίαο/εθκάζεζε 

ζηξαηεγηθώλ. 

1.1. Καηαλφεζε ζηξαηεγηθψλ επηθνηλσλίαο. 

1.2. Δθηέιεζε ζηξαηεγηθψλ θνηλσληθφηεηαο. 

1.3. Απηνλφκεζε ησλ καζεηψλ, αλάπηπμε ζπλαηζζεκάησλ. 

 

2. πκκεηνρή ησλ καζεηώλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θνηλσληθήο 

ξνκπνηηθήο ππνζηήξημεο. 

2.1. Πεξηνξηζκέλε ζπκκεηνρή. 

2.2. Απμεκέλε ζπκκεηνρή. 

 

3. πκπεξηθνξά – ζπλεξγαζία καζεηώλ. 

3.1. Βαζκφο ζπλεξγαζίαο. 

 

Γ. Δθηίκεζε ηεο παξέκβαζεο. 

1. Κξηηηθή ηεο κεζόδνπ. 

1.1. Πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ. 

1.2. Μεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ. 

 

2. Κνηλσληθή επίδξαζε θαηλνηόκσλ δξαζηεξηνηήησλ. 

2.1. Δπίδξαζε ησλ θαηλνηφκσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ επηθνηλσλία. 

2.2. Δπίδξαζε ησλ θαηλνηφκσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε ζπκπεξηθνξά/θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο ησλ καζεηψλ. 

 

3. Κξηηηθή ησλ θνηλσληθώλ κνξθώλ δηδαζθαιίαο. 

3.1. Δπίδξαζε ρξήζεο θαηεπζπληηθνχ δηαιφγνπ απφ ην ξνκπφη. 

3.2. Δπίδξαζε ηεο θαηά νκάδεο ειεχζεξεο αλάπηπμεο ζεκαηηθήο επηθνηλσλίαο – 

θνηλσληθφηεηαο. 
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4. Κξηηηθή ησλ κέζσλ δηδαζθαιίαο. 

4.1. Οθέιε απφ ηε ρξήζε άιισλ κέζσλ δηδαζθαιίαο κε ξνκπφη π.ρ. αλάπηπμε επηθνηλσλίαο 

θαη θνηλσληθφηεηαο. 

 

5. Κξηηηθή σο πξνο ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ. 

5.1. Παξάγνληεο πνπ επέδξαζαλ ζεηηθά ζηε ζπκκεηνρή. 

 

6. Κξηηηθή σο πξνο ηε ζπλεξγαζία ησλ καζεηώλ. 

6.1. Παξάγνληεο πνπ επέδξαζαλ ζεηηθά ζηε δηαδηθαζία  θνηλσληθήο ξνκπνηηθήο 

ππνζηήξημεο. 

6.2. Παξάγνληεο πνπ επέδξαζαλ αξλεηηθά ζηε δηαδηθαζία θνηλσληθήο ξνκπνηηθήο 

ππνζηήξημεο. 
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ΣΟ ΜΔΝΟΤ ΣΖ ΡΟΜΠΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 
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Μελνύ  

 
 

Γεληθή Καηεγνξία 

 

Τπνθαηεγνξίεο 

 

 

 

Καισζόξηζκα 

 

Καιεκέξα, είκαη ε Μ 

Καιεκέξα, κε ιέλε Νηέδε 

Καιεκέξα, κε ιέλε Νηέδε 

Καιεζπέξα 

Καιεζπέξα 

Πνιχ πνιχ θαιεκέξα ζαο 

Πνιχ πνιχ θαιεκέξα ζαο 

 

 

 

Αξρή θνπβέληαο 

 

Πψο πεξάζαηε; 

Πψο πέξαζεο ζήκεξα ζην ζρνιείν; 

Πψο πέξαζεο ζήκεξα ζην ζρνιείν; 

Ση ζα κνπ πείηε; 

Ση ζα κνπ πείηε; 

Ση θάλεηε; 

Ση θάλεηε; 

 

 

 

πκκεηνρή ζηελ 

θνπβέληα 

 

Μνπ αξέζεη λα ζε αθνχσ, πεο θη άιια 

Πνιχ σξαία 

Πνιχ σξαία 

Πνιχ σξαία κνπ ηα ιεο 

Πνιχ σξαία κνπ ηα ιεο 

Υαίξνκαη πνπ ην αθνχσ 

Υαίξνκαη πνπ ην αθνχσ 

 

 

 

πλαηζζήκαηα 

 

 

Μνπ αξέζεη 

Πεξλάσ πνιχ σξαία καδί ζαο 

Πεξλάσ πνιχ σξαία καδί ζαο 

αο αγαπάσ φινπο 

αο αγαπάσ φινπο 

Υαξέο θαη ιχπεο κνηξαδφκαζηε καδί 

Υαξέο θαη ιχπεο κνηξαδφκαζηε καδί 

 Αχξην ζα πνχκε πην πνιιά 
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Αληίν 

Δίκαη θνπξαζκέλε ζέισ λα θνηκεζψ 

Θα πεξηκέλσ λα ηα μαλαπνχκε κε ραξά 

Να είζαζηε θαιά 

Να πξνζέρεηε 

Σψξα ζα ζαο ραηξεηήζσ 

Υάξεθα πνιχ γηα φζα λέα κνπ είπαηε 

 

 

 

Σξαγνύδηα 

 

Ήηαλ έλα κηθξφ θαξάβη 

Αρ θνπλειάθη 

Μηα σξαία πεηαινχδα 

Πεξλά-πεξλά ε κέιηζζα 

Υαξσπά ηα δπν κνπ ρέξηα ηα ρηππψ 

 

 

 

Δξσηήζεηο 

 

Δζέλα πσο ζε ιέλε; 

Θέιεηο λα γίλνπκε θίινη; 

Πφζν ρξνλψλ είζαη; 

Πψο ηε ιέλε ηε δαζθάια ζνπ; 

Πψο ηνλ ιέλε ην δάζθαιφ ζνπ; 

Ση κέξα έρνπκε ζήκεξα; 

 

 

 

 

Απαληήζεηο 

 

Έρεηο πνιχ σξαίν φλνκα 

Λάζνο 

Με ιέλε Νηέδε 

Μπξάβν 

Ναη 

σζηά 

Χξαία 

 

 

 

Γξαζηεξηόηεηεο 

 

 

 

 

 

 

Γλψξηζέ κνπ έλα θίιν ζνπ 

Θέιεηο λα παίμνπκε; 

Θέιεηο λα πνχκε έλα ηξαγνπδάθη; 

Θέιεηο λα πνχκε ηνπο αξηζκνχο; 

Θέιεηο λα ηξαγνπδήζνπκε; 

Θέιεηε λα ηξαγνπδήζνπκε φινη καδί; 

Θα κνπ πεηο έλα ηξαγνχδη; 

4 
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Οη αξηζκνί 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

Από ηνλ παηδαγσγό 

 

 

________ 


