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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Οι κοινωνικές δεξιότητες αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ειδικής 

αγωγής το οποίο πολλές φορές παραλείπεται από τα εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Είναι συχνό φαινόμενο να επικεντρώνεται η εκπαίδευση των παιδιών με Ειδικές 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή και Αναπηρίες σε τομείς περισσότερο λειτουργικούς, οι 

οποίοι συχνά δεν στοχεύουν καθαρά στον τομέα των κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Στην έρευνα αυτή γίνεται προσπάθεια να εξεταστούν οι απόψεις των 

νηπιαγωγών ειδικής αγωγής αλλά και του ειδικού προσωπικού σχετικά με τα 

προγράμματα των κοινωνικών δεξιοτήτων στο ειδικό νηπιαγωγείο. Οι συνεντεύξεις 

πραγματοποιήθηκαν στον νομό Θεσσαλονίκης. Για την σύνταξη των ερευνητικών 

ερωτημάτων επιλέχθηκε η ποιοτική έρευνα με την χρήση ημι – δομημένων 

συνεντεύξεων. 

Οι συμμετέχοντες αποτυπώνουν την υπάρχουσα κατάσταση στο ειδικό 

νηπιαγωγείο και παραθέτουν την άποψή τους για τα προγράμματα κοινωνικών 

δεξιοτήτων αλλά και τι θα ήταν καλό να περιέχουν αυτά. Τα αποτελέσματα τις 

έρευνας έδειξαν ότι οι απόψεις των ερωτηθέντων αλλάζουν ανάλογα με την ιδιότητα 

που έχει ο καθένας μέσα στο σχολείο. Η κοινωνικότητα για τον καθένα είναι κάτι 

ξεχωριστό και αντικατοπτρίζεται με διαφορετικό τρόπο μέσα από τον χώρο της 

όποιας ειδικότητας. 

Τέλος, σκοπός της έρευνας αυτής είναι να αναδείξει το σχετικά περίπλοκο 

κομμάτι της ειδικής αγωγής, που είναι οι κοινωνικές δεξιότητες αλλά και να τονίσει 

την ανάγκη για ενίσχυση των κοινωνικών ικανοτήτων στο ειδικό νηπιαγωγείο.  

 

Λέξεις κλειδιά: Κοινωνικές δεξιότητες, αναλυτικά προγράμματα, απόψεις 
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ABSTRACT 
Social skills are a major part of the special training which is very often left out of 

training programs. It is a frequent phenomenon that children’s education with special 

training needs or disabilities focus more on functional 

Social skills are a major part of the special training which is very often left out 

of  training programs. It is a frequent phenomenon that children’s education with 

special training needs or disabilities focus more on functional areas and very often fail 

to aim clearly on the social skills sector. 

This research attempts to look at the views of specialist nursery school and 

specialized staff on social skills programs in the special kindergarten. 

This research was conducted in the city of Thessaloniki. For the compilation of the 

research questions,  qualitative research was selected using IMI - structured 

interviews. 

The participants wrote out the current situation at the special kindergarten, 

presented their views on the special skills programs but also what would be beneficial 

for them to contain. 

The results of the research showed that the views of the participants changed 

according to their faculty within the school. 

Sociability in each person is unique and reflects in a different way within the field if 

each specialty. 

Finally, the purpose of this investigation is to show the relatively complicated 

part of special education, that is social skills,  but also to point out the need for 

reinforcement in special skills at the special kindergarten. 

 

Keywords : social skills, analytical programs, views. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η ειδική αγωγή και εκπαίδευση έχει επίσημη δομή και δράση στην Ελλάδα 

εδώ και 25 χρόνια όμως παρόλα αυτά ακόμα και στις μέρες μας δεν έχουν εξελιχθεί 

ορθά αναλυτικά προγράμματα που να απευθύνονται μαζικά στις ανάγκες των 

μαθητών της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Απόρροια αυτού είναι η σημαντική 

τροποποίηση του περιεχομένου καθώς και των επιδιώξεων τις διδακτικής διαδικασίας 

στα διάφορα εκπαιδευτικά κέντρα ειδικής αγωγής ή ακόμα και η μη λειτουργική 

εφαρμογή αναλυτικών προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης. 

Οι νέες συνθήκες εκπαίδευσης και ένταξης των παιδιών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρίες στο σχολείο, τον επαγγελματικό τομέα και 

γενικά στο κοινωνικό περιβάλλον κάνουν πιο έντονη την ανάγκη για ουσιώδη και 

συχνή προσέγγιση της εκπαίδευσης τους. Στις μέρες μας η ειδική αγωγή είναι 

οικουμενικά ένας επιστημονικός κλάδος και έχει αποστασιοποιηθεί από τις 

ιατροκεντρικές πεποιθήσεις που ίσχυαν παλιά. Τα ερευνητικά στοιχεία των 

τελευταίων είκοσι ετών αποδεικνύουν τις μαθησιακές δεξιότητες των παιδιών με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρίες και τις προοπτικές ένταξής τους στον 

χώρο εργασίας, στο σχολείο αλλά και στην κοινωνία, σύμφωνα πάντα με την 

εκπαίδευση που θα λάβουν. Οι εκπαιδευτικοί χώροι της ειδικής αγωγής δεν θα πρέπει 

να λογίζονται ως μέρη θεραπείας ή φροντίδας των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες ή και αναπηρίες αλλά ως χώροι εκπαίδευσης και μόρφωσης. Παρόλα αυτά 

για να είναι πραγματοποιήσιμη μια συστηματική και ειδικά προσαρμοσμένη 

εκπαίδευση είναι απαραίτητο να υπάρχουν κατάλληλα αναλυτικά προγράμματα, που 

να είναι ικανά να υποστηρίξουν τις ιδιόμορφες ανάγκες κάθε παιδιού στην ειδική 

αγωγή, προκειμένου να μπορεί να πραγματοποιείται η εξατομικευμένη εκπαίδευσή 

του (Αλευριάδου, και συν., 2004) 

Μολονότι στον διαδικτυακό χώρο βρίσκονται Αναλυτικά Προγράμματα για 

όλες τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα οποία ο καθένας έχει δυνατότητα 

προσχώρησης, ελάχιστοι είναι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι τα χρησιμοποιούν. Σύμφωνα 

με του ίδιους ο λόγος βρίσκεται στο γεγονός του ότι το περιεχόμενο των 

προγραμμάτων αυτών δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην σχολική τάξη. Αναφορικά 

με την εκμάθηση των κοινωνικών δεξιοτήτων, η πλειοψηφία των παιδαγωγών 

θεωρούν ότι, δομούν τις αναγκαίες δραστηριότητες βελτίωσής τους με γνώμονα τις 

απαιτήσεις του μαθητή. Επιπροσθέτως δεν παραθέτουν εξειδικευμένες 

δραστηριότητες που εξετάζονται ενώ πολλοί από αυτούς χρησιμοποιούν το 
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γενικότερο αναλυτικό πρόγραμμα εμβαθύνοντας περισσότερο στην καλλιέργεια των 

ακαδημαϊκών γνώσεων.  

   Συνεκδοχικά με τα παραπάνω, μεγάλο μέρος των παιδαγωγών αναφέρουν 

ότι τα Αναλυτικά Προγράμματα ειδικής αγωγής δεν περιέχουν δραστηριότητες 

κοινωνικών ικανοτήτων και έτσι ο εκπαιδευτικός επωμίζεται την αρμοδιότητα αυτή 

και καλείται να μυήσει τους μαθητές σε ορισμένες δεξιότητες και να πάρει τον ρόλο 

του διαμεσολαβητή μεταξύ σχολείου και κοινωνίας. 

  Επιπλέον το θέμα που παρουσιάζεται εντονότερα μέσα από τα λεγόμενα των 

εκπαιδευτικών είναι ότι ένα μεγάλο μέρος αυτών συνάδει την βελτίωση των 

κοινωνικών ικανοτήτων μόνο με την επαφή του σχολείου με την κοινωνία μέσω 

εξωσχολικών ενασχολήσεων και διαφόρων εξορμήσεων. Εντούτοις δεν κάνουν λόγο 

για δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στην τάξη τους και καλύπτουν έννοιες 

όπως λεκτική, μη λεκτική επαφή, μεθόδευση συμπεριφοράς, ομαδοσυνεργατικότητα 

(Χρυσανθακοπούλου, 2012). 

Είναι άξιο αναφοράς πως ο ρόλος του/της νηπιαγωγού είναι υψηλής σημασίας 

για την ολοκληρωμένη πρόοδο των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και 

αναπηρίες συμπεριλαμβανομένης και της κοινωνικής. Η σημαντικότητα του 

νηπιαγωγείου φαίνεται στο ότι λόγω της δομής δίνει την δυνατότητα στα παιδιά μέσω 

του παιχνιδιού να κατακτήσουν ικανότητες σημαντικές για την ανάμειξή τους σε 

υγιείς κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και για την κοινωνική τους ενσωμάτωση τόσο στο 

σχολικό σύνολο όσο και στο κοινωνικό (Φύσσα, 2005). 

 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

Δομημένο νομοθετικό πλαίσιο ειδικής αγωγής στην 

προσχολική ηλικία 

1.1 Δομή και λειτουργία του ειδικού νηπιαγωγείου 

Το 2008 ψηφίζεται το ισχύον μέχρι και σήμερα νομοθετικό πλαίσιο για την 

Ειδική Αγωγή (2008 – Ν. 3699/2008 – ΦΕΚ. 199 –Α- 2-10-2008 Ειδική Αγωγή και 
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Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες) ο οποίος 

αναδιατυπώνει τους στόχους και τις βλέψεις της προσφερόμενης Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Ειδικότερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

διευκρινίζεται ότι «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) είναι το σύνολο των 

παρεχόμενων υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες ή μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η πολιτεία 

δεσμεύεται να αναβαθμίζει διαρκώς τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της Ειδικής Αγωγής 

και Εκπαίδευσης ως αναπόσπαστο μέρος της υποχρεωτικής και δωρεάν δημόσιας 

παιδείας. Δεσμεύεται επίσης να διασφαλίζει σε όλους τους πολίτες με αναπηρία και 

διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ίσες ευκαιρίες για πλήρη συμμετοχή και 

συνεισφορά στην κοινωνία., ανεξάρτητη διαβίωση, οικονομική αυτάρκεια και 

αυτονομία με πλήρη κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους στην μόρφωση και στην 

κοινωνική και επαγγελματική ένταξη».  

   Σύμφωνα με την παράγραφο 1(α) και 1(αα) του άρθρου 8 του Ν. 3699/2008 

(ΦΕΚ 199/Α/2-10-2008) «Ως ΣΜΕΑΕ ορίζονται: α) Για την πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση: αα) τα νηπιαγωγεία ΕΑΕ και τμήματα πρώιμης παρέμβασης που 

λειτουργούν εντός των νηπιαγωγείων ΕΑΕ, για μαθητές μέχρι το έβδομο (7ο) έτος της 

ηλικίας τους». 

   Ακόμα «Στα σχολεία της παραγράφου 1(α) του παρόντος άρθρου μπορούν να 

λειτουργούν και τμήματα ολοημέρου προγράμματος. Στα σχολεία ΕΑΕ εφαρμόζονται 

ειδικά προσαρμοσμένα αναλυτικά και διδακτικά προγράμματα. Στο πρόγραμμα των 

νηπιαγωγείων ΕΑΕ περιλαμβάνονται και προγράμματα πρώιμης παρέμβασης. Το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο οφείλει να προβεί στο σχεδιασμό των προγραμμάτων πρώιμης 

παρέμβασης των ειδικών νηπιαγωγείων, εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος νόμου. Στο πρόγραμμα των δημοτικών σχολείων ΕΑΕ 

περιλαμβάνονται και δραστηριότητες προεπαγγελματικής εκπαίδευσης. Στο πρόγραμμα 

των γυμνασίων και λυκείων ΕΑΕ μπορεί να περιλαμβάνονται και μαθήματα τεχνικής 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.» 

1.2  Τμήματα Ένταξης 

   Παρόλα αυτά πέρα από το ειδικό νηπιαγωγείο υπάρχουν και πιο 

περιοριστικές δομές που καλύπτουν τις ανάγκες της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης 

στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ειδικότερα υπάρχει η δυνατότητα υποστήριξης 

του παιδιού σε Τμήμα Ένταξης (ΤΕ) όπου με βάση το άρθρο 6 του Ν. 3699/2008 
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(ΦΕΚ 199/Α/2-10-2008) λειτουργούν μέσα στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής 

εκπαίδευσης με δύο διαφορετικές μορφές προγραμμάτων. Το πρώτο πρόγραμμα 

καθορίζεται με πρόταση του αρμόδιου ΚΕΔΔΥ και απευθύνεται στους μαθητές με 

ηπιότερης μορφής ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρίες και δεν ξεπερνάει 

για κάθε παιδί της 15 ώρες την εβδομάδα. Επιπρόσθετα στα ΤΕ έχουν την 

δυνατότητα να φοιτούν και μαθητές χωρίς γνωμάτευση από διαγνωστικό φορέα 

έπειτα από την έγκριση του σχολικού συμβούλου ΕΑΕ. Αν υπάρχουν 

συστεγαζόμενες ή κοντινές σχολικές μονάδες συνενώνονται με μέγιστο όριο τους 12 

μαθητές ανά ΤΕ.  

Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται πως υπάρχει και η επιλογή του εξειδικευμένου ομαδικού 

ή ατομικού προγράμματος επεκτεινόμενου ωραρίου, που δημιουργείται με πρόταση 

του αρμόδιου ΚΕΔΔΥ, για τους μαθητές με σοβαρότερης μορφής ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρίες, οι οποίες δεν καλύπτονται από αντίστοιχες 

με το είδος και τον βαθμό σχολικές μονάδες. Το εξειδικευμένο πρόγραμμα μπορεί να 

λειτουργεί ξεχωριστά από το κοινό ανάλογα με τις απαιτήσεις των μαθητών. Στην 

προκειμένη περίπτωση οι διαγνωστικές υπηρεσίες προτείνουν και τον τρόπο 

συνδιδασκαλίας. Επιπλέον στα τμήματα που φοιτούν μαθητές με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρίες πρέπει αναλογικά να μειώνεται ο πληθυσμός 

των μαθητών και οι παραπάνω μαθητές να μοιράζονται αντίστοιχα στα τμήματα της 

ίδιας τάξης. 

   Στο πρώτο διάστημα λειτουργίας του προγράμματος (1983-1993) οι μαθητές 

που είχαν το δικαίωμα να το παρακολουθήσουν (σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Υπουργείου Παιδείας) ήταν κατά κύριο λόγο παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στην 

ανάγνωση, την γραφή ή την αριθμητική. Πρακτικά η ειδική τάξη (στις μέρες μας 

τμήμα ένταξης) κάλυπτε συχνά τις ανάγκες παιδιών με διάφορα προβλήματα που 

κάλυπταν το φάσμα από τις δυσκολίες ανάγνωσης μέχρι και τις αισθητηριακές 

αναπηρίες και διαταραχές συμπεριφοράς. 

Ο βασικός στόχος του προγράμματος του Τ.Ε. είναι η ολοκληρωμένη και όσο γίνεται 

γρηγορότερη ένταξη του παιδιού στην συνηθισμένη τάξη. Η επιτυχής έκβαση του 

προγράμματος καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την συνεργασία μεταξύ του ειδικού 

εκπαιδευτικού (του εκπαιδευτικού δηλαδή του Τμήματος Ένταξης) και του δασκάλου 

ή των καθηγητών της γενικής τάξης. (Πολυχρονοπούλου, 2012)  

   Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Τμήματος Ένταξης λειτουργεί σε αρκετές 

χώρες στις μέρες μας για παιδιά με κάθε είδους αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές 
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ανάγκες. Με αυτό τον τρόπο το παιδί εξακολουθεί να παρακολουθεί το πρόγραμμα 

της γενικής τάξης και λαμβάνει ειδική βοήθεια εκτός αυτής από τον υποστηρικτή 

εκπαιδευτικό, τον λογοθεραπευτή ή από άλλο ειδικό. (Πολυχρονοπούλου, 2012). Με 

άλλα λόγια η Ένταξη περικλείει την ευελιξία του αναλυτικού προγράμματος και της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας με στόχο την ακαδημαϊκή εξέλιξη και κοινωνική 

ενσωμάτωση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρίες (Gibb, 

Tunbridge, Chua & Frederickson, 2007). Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με την 

Πολυχρονοπούλου, (2012) το εκπαιδευτικό μοντέλο αυτό στα ελληνικά κυρίως 

δεδομένα δεν απομακρύνει το κοινωνικό αποτύπωμα του «ειδικού» από το παιδί. Η 

μετατροπή ονόματος του εκπαιδευτικού προγράμματος από «ειδική τάξη» σε «τμήμα 

ένταξης» δεν καλύπτει την εμφανή αποξένωση του μαθητή από τον κανονικό σχολικό 

του χώρο κατασταλάζοντας έτσι στην κηλίδωσή του. Είναι χρήσιμο να αναφερθεί 

πως υπάρχουν εκπαιδευτικοί Τμημάτων Ένταξης οι οποίοι σε σύμπραξη με τους 

εκπαιδευτικούς της γενικής τάξης ενισχύουν αρκετές φορές τον μαθητή και μέσα 

στην γενική τάξη (κάποιες φορές μόνο του κάποιες φορές με μικρή ομάδα παιδιών 

χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρίες) προσπαθώντας έτσι να μην 

καταφεύγουν στην συχνή απομόνωσή του από την γενική τάξη.    

 

1.3  Παράλληλη στήριξη 

 Το άρθρο 6 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α/2-10-2008) αναφέρει πως τα 

παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρίες μπορούν να φοιτήσουν σε 

σχολική τάξη γενικού σχολείου με παράλληλη στήριξη – συνεκπαίδευση από 

εκπαιδευτικούς ΕΑΕ όταν  η φύση και ο βαθμός των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών 

το απαιτούν. Η παράλληλη στήριξη απευθύνεται σε μαθητές που με την σωστή 

ατομική βοήθεια μπορούν να παρακολουθήσουν το αναλυτικό εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα της τάξης, σε παιδιά με σοβαρότερες εκπαιδευτικές ανάγκες όταν η 

περιοχή τους δεν διαθέτει άλλο πλαίσιο ΕΑΕ (ειδικό σχολείο, τμήμα ένταξης) ή όταν 

η γνωμάτευση των ΚΕΔΔΥ κρίνει απαραίτητη την παράλληλη στήριξη λόγω των 

ειδικών εκπαιδευτικών τους αναγκών. Στην τελευταία περίπτωση η υποστήριξη από 

ειδικό εκπαιδευτικό μπορεί να γίνει σε ένα πιο μόνιμο και προγραμματισμένο 

επίπεδο. Για την υποστήριξη του παιδιού με παράλληλη στήριξη κύριο λόγο έχει 

αποκλειστικά το αρμόδιο ΚΕΔΔΥ το οποίο με έγγραφη γνωμάτευση του ορίζει τις 

ώρες παράλληλης στήριξης κατά περίπτωση. Οι αιτήσεις για παράλληλη στήριξη 
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κατατίθενται στην διεύθυνση του σχολείου και μέσω της πλησιέστερης διεύθυνσης 

εκπαίδευσης μεταφέρονται στην Διεύθυνση ΕΑΕ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων για έγκριση και προγραμματισμό εκτέλεσης. 

1.4  Σύντομη περιγραφή Ινστιτούτου Αναπτυξιακής 

Αποκατάστασης (ΙΝ.Α.Α) πρώην Ψυχολογικού Κέντρου Β. 

Ελλάδος 

Το Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης δημιουργήθηκε το 1964 ως 

Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την ονομασία «Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου 

Ελλάδος»,  σύμφωνα με το Β.Δ. 493/1964 περί «Εγκρίσεως του οργανισμού 

διοικήσεως και  λειτουργίας του Ψυχολογικού Κέντρου Βορείου Ελλάδος». Το 2006 

μεταβάλλεται σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Υπουργείου Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αλλάζει  σε Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης. 

Το 2011 καταργείται ως ΝΠΔΔ και συγχωνεύεται με το  ΝΠΔΔ με την επωνυμία 

«Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης» 

και λειτουργεί ως Παράρτημα του. 

Στόχος του Ιδρύματος σύμφωνα με το  Β.Δ. 598/1972, με το οποίο αναδιαμορφώθηκε 

ο οργανισμός που θεσπίστηκε με το Β.Δ./ 493/1964,  είναι <<Η ψυχοπαιδαγωγική και 

Κοινωνιοθεραπευτική μέριμνα εν Βορείου Ελλάδι, του εξελίξιμου, νοητικώς 

υστερούντος και απροσαρμόστου παιδός». 

Το Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος ανήγειρε η Κα Ευτυχία Νανάκου και το 

οικοδόμημα που το φιλοξενεί δημιουργήθηκε με την συνεισφορά και χρηματική 

ώθηση από συλλόγους και οργανισμούς του εξωτερικού (Γερμανία και Ελβετία).  

Από το 1965 μέχρι το 1979, στο οικοδόμημα του Ιδρύματος λειτούργησε το Ειδικό 

Τμήμα Κοινωνικής Θεραπευτικής Αγωγής (Ινστιτούτο Θεραπευτικής Κοινωνικής 

Παιδαγωγικής) για την εκπαίδευση ειδικού προσωπικού. Στο τμήμα αυτό δίδαξαν 

καθηγητές από την  Ελλάδα και το εξωτερικό και οι απόφοιτοί του έγιναν στελέχη  

του Ψ.Κ.Β.Ε.  καθώς και άλλων ιδρυμάτων σε όλη την Ελλάδα. 

Το 1991 άρχισε το πρόγραμμα Κατοικιών στην κοινότητα, σε πρώτο στάδιο με 

επιχορήγηση  από την Ε.Ε. και έπειτα με ίδια μέσα του φορέα (Ψ.Κ.Β.Ε.) σε 

ενοικιαζόμενα η ιδιόκτητα διαμερίσματα. 

Το Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης(ΙΑΑ) επιτελεί έργο από τον Νοέμβριο 

του 2011 ως Παράρτημα του «Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών 

με Αναπηρία Θεσσαλονίκης», φροντίζει, μορφώνει  και απασχολεί παιδιά, εφήβους 



12 
 

και νέους- νέες, με ελαφρά έως μέτρια  νοητική υστέρηση χωρίς σοβαρές διαταραχές 

συμπεριφοράς, είτε ως Εσωτερικά, κατά προτεραιότητα από την Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας και τις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης είτε ως Εξωτερικά από τους Δήμους του Πολεοδομικού 

συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. 

Το Ι.Α.Α. προσφέρει Υπηρεσίες Κλειστής  και  ανοιχτής φροντίδας, απασχόλησης, 

αποκατάστασης, Προεπαγγελματικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης. Επίσης  

λειτουργεί Ιατροπαιδαγωγική Συμβουλευτική Υπηρεσία  και Επιστημονικό 

Συμβούλιο, τα οποία  στελεχώνονται από το μόνιμο Επιστημονικό προσωπικό του 

Ιδρύματος και  τους εξωτερικούς Επιστημονικούς Συνεργάτες  (Παιδοψυχίατρο, 

Παιδίατρο) (kepep.gr). 

Στις εγκαταστάσεις του Ι.Α.Α. φιλοξενούνται μεταξύ άλλων Ειδικό Νηπιαγωγείο και 

Ειδικό Δημοτικό στα οποία εργάζονται οι ακόλουθες ειδικότητες:  Ψυχίατρος, 

Παιδίατρος, Νοσηλευτής, διάφορες ειδικότητες θεραπευτών και Κοινωνικός Λειτουρ-

γός (Noesi.gr). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Κοινωνικές δεξιότητες νηπίων με αναπηρίες. 

 

2.1 Ορισμός κοινωνικών δεξιοτήτων 

Τα παιδιά με αναπηρίες σημειώνουν κοινωνικές δυσκολίες τόσο στην 

προσαρμογή όσο και στην εκδήλωση συναισθημάτων όπως αυτή των αυθόρμητων 

συμπεριφορών. Οι κοινωνικές πληροφορίες επεξεργάζονται από αυτά δύσκολα και 

έχουν μειωμένη συμμετοχή στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις καθώς και στην 

επίλυση κοινωνικών προβλημάτων (Αλευριάδου & Γκιαούρη, 2011). Ο όρος 

«κοινωνική αλληλεπίδραση» περιγράφει τις κοινωνικές συμπεριφορές εκείνες που 

είναι δυνατόν να υπάρχουν είτε ως βάση για την πρόοδο μιας συναναστροφής, είτε ως 

αντενέργεια (Φύσσα, 2005). Η κοινωνικότητα θα έλεγε κανείς ότι είναι κατά το ήμισυ 

αφηρημένη έννοια και αυτό διότι από την μία δεν αποτελεί κάτι χειροπιαστό αλλά 

από την άλλη τα σημάδια της ύπαρξής της ή της απουσίας της σε έναν άνθρωπο 

έχουν εμφανή αποτελέσματα στην καθημερινότητά του. Για τον λόγο αυτό οι 

κοινωνικές αυτές ομάδες αντιμετωπίζουν συναισθήματα όπως το κοινωνικό άγχος 

καθώς και έντονη μοναξιά. Συνεπώς φαίνεται να εκλαμβάνουν σημαντική 

απογοήτευση από τις κοινωνικές τους συναναστροφές (Αλευριάδου & Γκιαούρη, 

2011). 

   Παρόλα αυτά είναι δύσκολο να γενικευθεί ο όρος κοινωνικά προβλήματα 

στα παιδιά με νοητική αναπηρία λόγω της ποικιλομορφίας των περιπτώσεων. 

Γενικότερα σημαντικές δυνατότητες για το σωστό φιλτράρισμα των εξωτερικών 

μηνυμάτων που συνδέονται με την εξωστρέφεια του ατόμου είναι η ικανότητα 

αναγνώρισης των προαιρέσεων κάποιου, οι κοινωνικές και γνωστικές δεξιότητες και 

η κατανόηση των διαθέσεων ενός ανθρώπου. Ο πολυμορφισμός του φαινομένου 

αυτού αποδεικνύεται και από τον παραλληλισμό παιδιών με αυτισμό και νοητική 

αναπηρία με παιδιά με σύνδρομο Down. Ειδικότερα οι ανήλικοι με διαταραχές του 

φάσματος του αυτισμού συχνότερα κοιτάζουν και επικοινωνούν με τους άλλους σε 

αντίθεση με την πρώτη κατηγορία παιδιών ακόμα και αν το επίπεδο γνώσεων των δύο 

ομάδων είναι το ίδιο. 

   Παρά τις δυσκολίες στον ορισμό της  και στην καθολίκευσή της «η 

κοινωνικότητα αναφέρεται στην επαφή (εμπλοκή του παιδιού) με τους άλλους , 
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ιδιαίτερα ως προς το ενδιαφέρον του και την ευκολία του να βρίσκεται με άλλους 

ανθρώπους».( Αλευριάδου & Γκιαούρη, 2011 σελ. 24). Η εξωστρέφεια εσωκλείει 

ποικίλες κοινωνικές στάσεις όμως πάντα σε αυτή διαφαίνεται η συναισθηματικότητα 

του ατόμου. Από αυτό προκύπτει ότι το παιδί συνεργάζεται αυτοβούλως και αντιδρά 

στα συναισθηματικά ερεθίσματα των άλλων. Η επιτυχημένη αντίδραση αυτή 

συνδέεται με την σωστή κοινωνική ανέλιξη γεγονός που αφορά τόσο τις σχέσεις με 

παιδιά τις ίδιας ηλικιακής κλίμακας όσο και με ενήλικες ( Αλευριάδου & Γκιαούρη, 

2011). 

Επιπροσθέτως υπάρχουν πολλές έρευνες σχετικά με τον ορισμό των 

κοινωνικών δεξιοτήτων ο οποίος φαίνεται να βρίσκεται ανάμεσα στην καθολικότητα 

και στην ειδίκευση (Cartledge & Milburn, 1986, Combs & Slaby, 1977). Οι 

παραπάνω έρευνες τονίζουν ότι οι κοινωνικές δεξιότητες σχετίζονται με την 

δυνατότητα του ανθρώπου να αλληλεπιδρά με τους γύρω του μέσα σε ένα 

συγκεκριμένο περιβάλλον, με συγκεκριμένες μεθόδους, οι οποίες είναι κοινωνικά 

επιτρεπτές, σημαντικές και ταυτόχρονα βοηθητικές για τους γύρω. 

Οι κοινωνικο – επικοινωνιακές ικανότητες απαρτίζουν ένα κομμάτι των 

κοινωνικών ικανοτήτων, που είναι απαραίτητες για τις επικοινωνιακές 

συναναστροφές με το κοινωνικό σύνολο. Ειδικότερα στο σχολικό περιβάλλον οι 

επικοινωνιακές αυτές συναναστροφές σχετίζονται τόσο με την επαφή του παιδιού με 

τους ενηλίκους (π.χ. εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι κτλ.), όσο και με τους ομηλίκους του 

(Reynolds & Holdgrafer, 1998). Ακόμα δεξιότητες όπως η εμπλοκή στις κοινωνικές 

επαφές, η διατήρηση μιας κοινωνικής επαφής, η μετάδοση κοινωνικών ερεθισμάτων 

αλλά και η αποδοχή αυτών, η λεκτική απάντηση και η ικανότητα χειρισμού μιας 

διαφωνίας, είναι δεξιότητες που λείπουν από παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές 

(Reynolds & Holdgrafer, 1998) και σοβαρές αναπηρίες (Drasgow & Halle, 1995) με 

επακόλουθο όλων αυτών την αδυναμία στο να μετέχουν σε ουσιαστικές κοινωνικές 

συναναστροφές. Οι Drasgow & Halle, (1995) αναφέρουν πως σχετικά με την 

περίπτωση παιδιών με βαριές αναπηρίες, που ίσως δεν έχουν λόγο, να μην 

χρησιμοποιούνται από αυτά οι συνηθισμένες μέθοδοι επικοινωνίας όπως η ομιλία ή 

με την υπόδειξη εικόνων. Τα παραπάνω απορρέουν στο ζητούμενο πως, ο όποιος 

τρόπος επικοινωνίας τους να μην γίνεται αντιληπτός από τον περίγυρό τους ως 

επικοινωνιακός.    

   Άλλη μια προσπάθεια προσέγγισης της έννοιας της κοινωνικότητας σε 

παιδιά με αναπηρίες η οποία βασίζεται στο ενταξιακό μοντέλο διαμορφώθηκε από 
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τους Kennedy και Itkonen οι οποίοι «ορίζουν μια κοινωνική επαφή ως την 

αλληλεπίδραση μεταξύ ενός μαθητή με αναπηρίες και των συνομηλίκων του στα 

πλαίσια μιας ουσιώδους δραστηριότητας (π.χ. γεύμα, διεξαγωγή ενός έργου στην 

φυσική) για τουλάχιστον 15 λεπτά.» (Δαβάζογλου & Κόκκινος, 2011 σελ. 558). 

  

2.2 Κοινωνικές δεξιότητες νηπίων με ΔΑΦ 

Προσεγγίζοντας την έννοια του αυτισμού φαίνεται πως «Ο αυτισμός είναι μια 

σοβαρή διαταραχή επικοινωνίας, αποτέλεσμα νευρολογικής διαταραχής που επηρεάζει 

την λειτουργία του εγκεφάλου και κατά συνέπεια τους διάφορους τομείς ανάπτυξης. 

Εμφανίζεται πριν από την ηλικία των τριών ετών και συχνά συνυπάρχει με άλλες 

διαταραχές όπως είναι το σύνδρομο Prader – Willy, η φαινυλκετονουρία κ.α.» 

(Πολυχρονοπούλου, 2012 σελ. 507). Επιπρόσθετα ο αυτισμός εξωτερικεύεται στα 2 

πρώτα χρόνια του παιδιού ή αναδύεται με την ολοκλήρωση του 2
ου

 χρόνου. Οι 

σημαντικότερες διαταραχές με τις οποίες εμφανίζεται είναι: α) η υπέρμετρη μοναξιά 

και αδυναμία δημιουργίας κοινωνικών σχέσεων, β) ιδιαιτερότητες στην κοινωνική 

επαφή και γ) απαίτηση για συνεχή σταθερότητα του πλαισίου στο οποίο ζει το παιδί 

(Πολυχρονοπούλου, 2012). 

Σύμφωνα με τα «Αναλυτικά προγράμματα σπουδών για μαθητές με αυτισμό» 

του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στο κεφάλαιο για τις κοινωνικές δεξιότητες αναφέρει 

ότι τα παιδιά με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού (Διαταραχές στο Φάσμα του 

Αυτισμού) εμφανίζουν αρκετά και πολύπλοκα ζητήματα στις κοινωνικές δεξιότητες. 

Μερικά από αυτά είναι η απουσία ερεθίσματος για κοινωνική αλληλεπίδραση και η 

νωχελική στάση προς του άλλους όπως και ο λανθασμένος τρόπος προσέγγισης των 

ανθρώπων. Ακόμα είναι ακανθώδης η συγκρότηση επαφών με παιδιά της ίδιας 

ηλικιακής βαθμίδας αλλά και η κατανόηση και πρακτική εφαρμογή κοινωνικών 

κανόνων. Επιπροσθέτως υπάρχει ζήτημα στην ανταλλαγή κοινών ενδιαφερόντων με 

τους άλλους και μειωμένη εξωτερίκευση ενσυναίσθησης. Ακολούθως σημειώνεται 

μια αδυναμία στην έναρξη και διατήρηση μιας συνομιλίας καθώς και στην έκφραση 

και ανταλλαγή συναισθημάτων αλλά και δυσκολίες στο παιχνίδι. Στα παραπάνω 

έρχεται να συμπληρώσει η Πολυχρονοπούλου, (2012) πως τα παιδιά αυτά διατηρούν 

μια απαθή στάση για την εικόνα που μπορεί να έχει η συμπεριφορά τους στον 

περίγυρο, ενώ αδυνατούν να μεταφράσουν ορθά τα συναισθήματα των γύρο τους. 

Ακόμα δεν νοιάζονται για τις καλές ή κακές συνέπειες που πιθανόν να έχουν οι 

ενέργειές τους στους συνανθρώπους τους όπως και στην οικογένειά τους. Επίσης 

όταν κάποιος προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί τους οι στάσεις τους είναι έντονες και 

αγχώδης.  

Τα παιδιά με ΔΑΦ εμφανίζουν σημαντική ανομοιομορφία σχετικά με την 

διαταραχή στην κοινωνικότητα. Ορισμένα παιδιά έχουν απουσία ερεθισμάτων για 

κοινωνική συναναστροφή, που σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγεί σε αποφυγή αυτής, 

συγκεκριμένα το παιδί δεν επιθυμεί την σωματική και βλεμματική επαφή. Άλλα πάλι 
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αναζητούν ενεργητικά την επαφή με άλλους ανθρώπους, αλλά είτε ελλείπουν στην 

ενσυναίσθηση είτε επικοινωνούν με τους άλλους με επαναλαμβανόμενο και ανιαρό 

τρόπο. Η πρωταρχική προϋπόθεση για την βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων 

είναι η ύπαρξη ερεθισμάτων για αλληλεπιδράσεις και δεσμούς που έχουν νόημα για 

το παιδί (Παΐζη, 2003).  

 Αν και οι φιλίες είναι σημαντικές, τα παιδιά με ΔΑΦ δυσκολεύονται στην 

δημιουργία και διατήρηση ποιοτικών φιλικών σχέσεων. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι οι 

φιλίες για τα παιδιά με ΔΑΦ εμφανίζονται ξαφνικά, σποραδικά, συχνά με την 

διευκόλυνση των γονέων και είναι χαμηλότερης ποιότητας σε σχέση με τα τυπικώς 

αναπτυσσόμενα παιδιά. Ένας λόγος για τον οποίο τα παιδιά με αυτισμό ΔΑΦ ίσως 

έχουν λιγότερες και χαμηλής ποιότητας φιλικές σχέσεις είναι ότι υστερούν σε 

κοινωνικές δεξιότητες που θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμες στην οικοδόμηση των 

σχέσεων αυτών. Αξίζει να σημειωθεί πως μέρος των διαγνωστικών κριτηρίων για τον 

αυτισμό είναι μια ποιοτική ανεπάρκεια στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, που 

κυμαίνονται μεταξύ της αδυναμίας του παιδιού να αναπτύξει σχέσεις με τους 

συνομηλίκους του σκόπιμα και στο να μην εμφανίζουν σε αναπτυξιακό επίπεδο μη 

λεκτικές συμπεριφορές που είναι εκτός των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων. 

Περαιτέρω έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά με ΔΑΦ ίσως να μην μπορούν να 

συμμετάσχουν σε παιχνίδια ρόλων, να έχουν φτωχότερες ομιλητικές δεξιότητες και  

μειωμένη συναισθηματική κατανόηση. Δεδομένου ότι τα παιδιά με ΔΑΦ δεν έχουν 

μια ποικιλία κοινωνικών δεξιοτήτων και αυτό μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη της 

φιλίας, η συμπεριφορική παρέμβαση θα πρέπει να επικεντρωθεί στην διδασκαλεία 

των κοινωνικών δεξιοτήτων. (Leaf κ.α. ,2009). 

 

2.3 Κοινωνικές δεξιότητες παιδιών με νοητική αναπηρία 

Εν πρώτης είναι καλό να αναφερθεί ο ορισμός της νοητικής αναπηρίας 

προκειμένου να αποσαφηνιστούν ορισμένοι βασικοί όροι που σχετίζονται με την 

κοινωνικότητα και είναι αρκετά χρήσιμοι στην κατανόησή της. Έτσι λοιπόν «η 

νοητική αναπηρία αναφέρεται στην γενική νοητική λειτουργία που είναι α) κάτω από 

τον μέσο όρο, β) χαρακτηρίζεται από ανεπάρκεια προσαρμοστικής συμπεριφοράς, γ) 

εκδηλώνεται κατά την περίοδο της ανάπτυξης.» (Πολυχρονοπούλου, 2012 σελ. 351).  

Με βάση τα παραπάνω αξίζει να σημειωθεί πως η προσαρμοστική 

συμπεριφορά αφορά την δεξιότητα ενός ανθρώπου να εναρμονιστεί με τις επιταγές 

του κοινωνικού του περίγυρου δείχνοντας ανεξαρτησία και κοινωνική υπευθυνότητα 
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αναφορικά με την ηλικία του και την κοινωνική ομάδα στην οποία βρίσκεται. Έτσι 

«Η ανεπάρκεια προσαρμοστικής συμπεριφοράς αντανακλάται κυρίως στον ρυθμό 

ωρίμανσης, στην μάθηση και στην κοινωνική προσαρμογή.» (Πολυχρονοπούλου, 2012 

σελ. 352). 

Ο ρυθμός ωρίμανσης αφορά τον ρυθμό προόδου μιας σειράς ικανοτήτων που 

σχετίζονται κατά βάση στην αυτοεξυπηρέτηση, στην αδρή και λεπτή κινητικότητα, 

στην γλωσσική και κοινωνική κατά την διάρκεια των πρώτων χρόνων ζωής του 

παιδιού. Δεδομένα που σχετίζονται με το πότε στήριξε το κεφάλι του, πότε έκατσε ή 

πότε είχε την πρώτη του γλωσσική επικοινωνία καθώς και δεδομένα για την 

κατάκτηση επαφών με τους συνομηλίκους αποτελούν χρήσιμες γνώσεις για την 

εξέταση του ρυθμού ωρίμανσης. Γίνεται αντιληπτό ότι στην βρεφική και νηπιακή 

ηλικία η δεξιότητα προσαρμοστικής συμπεριφοράς εξετάζεται με δεδομένα τις 

εξωτερικεύσεις της αισθησιοκινητικής προόδου. Συμπερασματικά η επιβράδυνση 

στην ολοκλήρωση των αναπτυξιακών δεξιοτήτων είναι σημαντικό στοιχείο για την 

εξακρίβωση της νοητικής αναπηρίας στην προσχολική ηλικία.  

Η ικανότητα για μάθηση αφορά την άνεση με την οποία κατακτάται η γνώση 

μέσω της εμπειρίας. Οι μαθησιακές δυσκολίες συνήθως εμφανίζονται στα πλαίσια 

του σχολείου και δεν είναι έντονες εντοπίζονται μόνο αφού το παιδί ξεκινήσει το 

σχολείο. Στην σχολική περίοδο, τα ζητήματα προσαρμοστικής συμπεριφοράς 

καθορίζονται με γνώμονα την δεξιότητα του παιδιού να αντιληφθεί αυτό, το οποίο  

εμπεριέχεται στην διδακτέα ύλη με τους συμβατικούς τρόπους διδασκαλίας.  

Η κοινωνική προσαρμογή αποτελεί αρκετά σημαντικό στοιχείο για τον ορισμό 

της νοητικής αναπηρίας στην ενηλικίωση. Κατά την διάρκεια της ενήλικης ζωής η 

εξαγωγή συμπερασμάτων για το πρόβλημα σχετίζεται με τον βαθμό ανεξαρτησίας και 

στον επαγγελματικό εναρμονισμό του ανθρώπου αλλά και στην δεξιότητα του να 

προσαρμόζεται στις αρχές της κοινωνίας στην οποία περνάει τη ζωή του. Στην 

προσχολική και σχολική ηλικία η κοινωνική προσαρμογή φαίνεται από τις επαφές με 

τους συνομηλίκους, με τους άλλους γονείς και με τους ενήλικες (Πολυχρονοπούλου, 

2012).      

Τα παιδιά με νοητική αναπηρία είναι ένας ποικιλόμορφος σχηματισμός 

ατόμων που διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τους καθοριστικούς παράγοντες, την 

στάση, την πρόβλεψη για την τελευταία διαβάθμιση νοητικής ανάπτυξης και 

κοινωνικής προσαρμογής, τις προσλαμβάνουσες που προέρχονται από τον κοινωνικό 

τους περίγυρο και την ποιότητα ζωής. Ακόμα και η προαίρεση για συναισθηματικά 
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προβλήματα διαφέρει ανάλογα με την προέλευση της καθυστέρησης. Επίσης αρκετές 

ομάδες παιδιών με νοητική αναπηρία, η οποία ευθύνεται σε οργανικούς παράγοντες 

και ειδικότερα γενετικά σύνδρομα, διαθέτουν «ιδιαίτερα νευροψυχολογικά και 

γνωστικά πρότυπα αδυναμιών και δυνατοτήτων, όπως επίσης και χαρακτηριστικά 

συμπεριφορικά πρότυπα» (Πολυχρονοπούλου, 2012 σελ. 375). Για τον λόγο αυτό τα 

ερευνητικά πορίσματα που αφορούν τις δεξιότητες και τις ελλείψεις των παιδιών με 

νοητική αναπηρία, τα συμπεριφορικά και ψυχολογικά στοιχεία τους θα ήταν ορθό να 

καθολικεύονται με ιδιαίτερη σύνεση. Συμπερασματικά γίνεται αντιληπτό πως «κάθε 

παιδί πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια ξεχωριστή και μοναδική προσωπικότητα με 

ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, προβλήματα και ανάγκες.» (Πολυχρονοπούλου, 2012 σελ. 

375) 

Τα περισσότερα παιδιά χωρίς αναπηρία λαμβάνουν τις κοινωνικές ικανότητες, 

οι οποίες είναι χρήσιμες για την κοινωνική ένταξη διαμέσου της συμπτωματικής 

μάθησης και της ωρίμανσης. Τα παιδιά όμως με νοητική αναπηρία υστερούν στις 

γλωσσικές, συμπεριφορικές και γνωστικές δεξιότητες και οι ελλείψεις αυτές 

αποτελούν τροχοπέδη για την κατάκτηση κοινωνικών ικανοτήτων, που κρίνονται 

σημαντικές για την κοινωνική ένταξη και ανεξαρτησία. Ειδικότερα ανάλογα με τα 

αίτια της νοητικής αναπηρίας τα παιδιά αυτά δυσκολεύονται αρχικά στον σχηματισμό 

και την διαφύλαξη φιλικών σχέσεων, όπως επίσης στην αλληλεπίδραση με παιδιά και 

ενήλικες χρησιμοποιώντας κοινωνικά επιτρεπτούς τρόπους. Επιπρόσθετα υστερούν 

στο να μεταφράσουν σωστά τα συναισθήματα και τα μη λεκτικά ερεθίσματα των 

ανθρώπων, όπως εκφράσεις του προσώπου και κινήσεις του σώματος. Δυσκολίες 

αντιμετωπίζουν και στην μετάφραση των κοινωνικών περιστάσεων ειδικότερα όταν 

αυτές περιέχουν σύνθετες προσλαμβάνουσες. Συμπληρωματικά δεν είναι εύκολο για 

τα παιδιά αυτά να προβάλλουν διεκδικητική στάση με κοινωνικά επιτρεπτούς 

τρόπους όπως και να προβάλουν ικανότητες ακρόασης, εναλλαγής ρόλων, σύμπραξης 

και ενσυναίσθησης. Όλα αυτά οδηγούν σε μια κατάσταση κατά την οποία τα παιδιά 

με νοητική αναπηρία απαξιώνονται συχνά από τους συνομηλίκους τους,  

περιθωριοποιούνται και να βιώνουν αρκετή μοναξιά (Πολυχρονοπούλου, 2012). 

 Σύμφωνα με τους Luttropp & Granlund, (2010) τα παιδιά με διανοητική 

αναπηρία περνούν περισσότερο χρόνο στον να επικοινωνούν με τους δασκάλους τους 

παρά με τους τυπικώς αναπτυσσόμενους συνομηλίκους τους. Αυτό φαίνεται και στο 

παιχνίδι αφού τα παιδιά με νοητική αναπηρία συνήθως ασχολούνται με το μοναχικό 

και παράλληλο παιχνίδι παρά με το ομαδικό ή το συμβολικό ( Αλευριάδου & 
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Γκιαούρη, 2011).  Βέβαια αξίζει να σημειωθεί πως ο βαθμός και το είδος της 

αναπηρίας δεν συσχετίζεται με την κοινωνική επάρκεια και την συμμετοχή του 

παιδιού ( Luttropp & Granlund, 2010). 

Συνοψίζοντας από τις ήδη υπάρχουσες έρευνες σχετικά με την ψυχοκοινωνική 

ανάπτυξη των παιδιών με νοητική αναπηρία δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά και 

αποδεδειγμένα στοιχεία σχετικά με τον τρόπο που εκτυλίσσονται οι κοινωνικές 

συμπεριφορές στα παιδιά με νοητική αναπηρία ή τον τρόπο με τον οποίο μερικοί 

παράγοντες επηρεάζουν αυτή την εξέλιξη. Τα παιδιά με νοητική αναπηρία 

διαφορετικής αιτιολογίας και βασικότερα με γενετικά σύνδρομα νοητικής αναπηρίας 

στις κοινωνικές τους δεξιότητες φανερώνουν διαφοροποιήσεις στην κοινωνική 

ανάπτυξη ( Αλευριάδου & Γκιαούρη, 2011). 

Ακόμα από τα Αναλυτικά Προγράμματα σπουδών για μαθητές με ελαφρά και 

μέτρια νοητική καθυστέρηση, (2004) τα οποία εμβαθύνουν σε συγκεκριμένους τομείς 

μπορεί να συμπεράνει κανείς τις κοινωνικές ελλείψεις ανάγκες, που έχουν τα παιδιά 

αυτά. Παρακάτω φαίνονται οι τομείς εμβάθυνσης, οι οποίοι συνθέτουν και το 

κοινωνικό προφίλ των παιδιών με ελαφρά και μέτρια νοητική καθυστέρηση. 

Διαπροσωπικές σχέσεις:  Η επικοινωνία με τους ανθρώπους και η διαμόρφωση 

σταθερών φιλικών επαφών είναι βασικοί συντελεστές στην διαδικασία ενσωμάτωσης 

των νοητικά καθυστερημένων ατόμων στο κοινωνικό σύνολο. 

Αυτοαντίληψη – αυτοεκτίμηση: Η ικανότητα κάθε ανθρώπου να αντιλαμβάνεται την 

διαφορετικότητα και να κατανοεί τις ατομικές του δυνατότητες τον βοηθούν στον 

καθορισμό της προσωπικής του διαδρομής στην ζωή και δίνουν σε αυτή πραγματικό 

νόημα. Η εύρεση του κοινωνικού ρόλου κάθε ανθρώπου, του χαρακτήρα του και η 

υπερπήδηση των δυσάρεστων συναισθημάτων ενεργοποιούν το άτομο ώστε να 

συμμετέχει δυναμικά στα κοινωνικά δρώμενα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την 

απόκτηση ευχάριστων κοινωνικών εμπειριών. 

Υπευθυνότητα: Η στάση του ατόμου προς τους συνανθρώπους του, η απόκτηση των 

σωστών αντιδράσεων στις εκάστοτε περιπτώσεις, η διαφύλαξη των κοινωνικών 

συναναστροφών, η αποχή από συνθήκες που δημιουργούν στο άτομο συναισθήματα 

μειονεξίας σχετικά με τους γύρω του, η αυτοβουλία στις αποφάσεις, η κατανόηση 

των δικαιωμάτων και των ευθυνών, η κατανόηση της ατομικής ευθύνης στις δράσεις 

αποτελούν υψίστης σημασίας στοιχεία στην απόκτηση της αυτόβουλης και ασφαλούς 

διαβίωσης. 
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Επικοινωνία: Η αποδοτική λεκτική και μη λεκτική συναναστροφή, η ευκαιρία 

ατομικής εκδήλωσης συναισθημάτων και ορθής αντίληψης των συναισθημάτων του 

άλλου αποτελούν σημαντικά κομμάτια των ποιοτικών συναναστροφών σε διάφορες 

κοινωνικές συνθήκες. 

2.4 Ανάπτυξη φιλιών 

    Αναφορικά με τα παραπάνω είναι γνωστό πως η εξέλιξη στην 

συναισθηματική αντίληψη και στην κοινωνική δεξιότητα βοήθα το νήπιο στην 

διαμόρφωση και θεμελίωση ικανοποιητικών κοινωνικών συναναστροφών. 

(Αλευριάδου & Γκιαούρη, 2011), όπως για παράδειγμα οι φιλικές σχέσεις. Μέσα από 

την δημιουργία ουσιαστικών φιλικών συναναστροφών το παιδί έρχεται σε επαφή με 

συναισθήματα όπως η συντροφικότητα, η συναισθηματική σταθερότητα, η 

οικειότητα, πραγματοποιώντας ταυτόχρονα την ανάγκη του για ένταξη σε ένα 

κοινωνικό σύνολο (Buysse, Goldman & Skinner, 2003). Παρόλα αυτά δεν θα πρέπει 

να προβεί κανείς σε βιαστικά συμπεράσματα σχετικά με την δεξιότητα κάποιου 

παιδιού να αλληλεπιδρά με τους γύρω του πριν εξετάσει τις διαφορετικές ανάγκες για 

αλληλεπίδραση, τα χαρακτηριστικά του παιδιού καθώς και την ανάγκη του για 

απομόνωση. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η καλλιέργεια θεμελιωδών 

κοινωνικών συναναστροφών με συνομηλίκους βοηθάει τα παιδιά να γνωρίσουν το 

εγώ τους, να ενισχύσουν την αυτοεκτίμησή τους και ταυτόχρονα να κατακτήσουν 

ικανότητες επικοινωνίας σε ένα πλαίσιο πραγματικής κοινωνικής συναναστροφής 

(Φύσσα, 2005). Ακόμα σύμφωνα με τους Leaf κ.α. ,(2009) τα παιδιά που έχουν 

φιλικές σχέσεις τα πηγαίνουν καλύτερα σο σχολείο, έχουν μειώσει τι επιθετικές 

συμπεριφορές και έχουν υψηλοτέρα επίπεδα γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων 

σε σχέση με παιδιά που δεν έχουν φιλικές σχέσεις. Επίσης τα παιδιά που δεν έχουν 

κοινωνικές συναναστροφές έχουν περισσότερο κοινωνικό άγχος, είναι πιο μοναχικά 

και διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο στο να προσπαθήσουν ή να διαπράξουν μια 

αυτοκτονία. (Leaf κ.α. ,2009). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΜΕΘΟΔΟΣ 
 

3.1 Σκοπός και στόχοι 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι  να διερευνήσει τις απόψεις των νηπιαγωγών 

αλλά και των υπόλοιπων επαγγελματιών την ειδικής αγωγής (λογοθεραπευτές, 

εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, γυμναστές, ειδικό βοηθητικό προσωπικό) σχετικά 

με τα προγράμματα κοινωνικών δεξιοτήτων στο ειδικό νηπιαγωγείο. Η έρευνα αυτή 

θέλει να παρουσιάσει τις απόψεις, τις αντιλήψεις που υπάρχουν σχετικά με τις 

κοινωνικές δεξιότητες των νηπίων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρίες 

καθώς και τι προβλέπεται ή όχι από τα αναλυτικά προγράμματα ειδικής αγωγής ως 

προς την ανάπτυξη κοινωνικών ικανοτήτων στο ειδικό νηπιαγωγείο. Επιπλέον γίνεται 

αναφορά στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την ειδική αγωγή. 

Ειδικότερα μέσα από την έρευνα αυτή τίθενται τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα 

 Οι απόψεις τους σχετικά με την κοινωνικότητα των παιδιών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρίες; 

 Ποιες οι απόψεις τους για τις κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών τους; 

 Ποιες είναι οι απόψεις των νηπιαγωγών σχετικά με τις εκπαιδευτικές 

πρακτικές και στάσεις που εφαρμόζουν αλλά και αυτές που κατά την γνώμη 

τους επικρατούν; 

3.2 Συμμετέχοντες 

Το δείγμα αποτέλεσαν 9 επαγγελματίες της ειδικής αγωγής μεταξύ των 

οποίων 3 νηπιαγωγοί όπου ένας εξ αυτών ήταν και ο διευθυντής του σχολείου, 1 

φυσιοθεραπεύτρια, 1 λογοθεραπεύτρια, 1 εργοθεραπεύτρια, 1 γυμνάστρια και 2 

συνοδοί ή αλλιώς ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Η επιλογή των συνεντευξιαζόμενων 

έγινε με βάση την επαφή τους με νήπια με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και 

αναπηρίες. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων είχε τουλάχιστον ένα έτος 

επαγγελματικής εμπειρίας σε ειδικό νηπιαγωγείο. Οι συνεντεύξεις έγιναν στο 

Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης (ΙΝ.Α.Α) πρώην Ψυχολογικό Κέντρο Β. 

Ελλάδος όπου και λειτουργεί μεταξύ άλλων ειδικό νηπιαγωγείο. Η ερευνήτρια 

προσήλθε στον χώρο, γνωρίστηκε με το προσωπικό και πήρε την άδειά τους για να 

συμμετέχουν στην συνέντευξη.  
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Στον Πίνακα 1 παρατίθενται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων. 

 

Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων. 

Συμμετέχοντες  

Φύλο  7 γυναίκες, 2 άντρες  

Ηλικίες  27-56 ετών  

Μορφωτικό επίπεδο  Κάτοχοι πρώτου πτυχίου πανεπιστημίου 

ή ΙΕΚ έως κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου 

Χρόνια υπηρεσίας  3 μήνες έως 25+ χρόνια  

 

Ειδικότερα οι ηλικιακές βαθμίδες φαίνονται στο ακόλουθο ραβδόγραμμα.  

 

Ραβδόγραμμα 1: Ηλικιακές βαθμίδες συμμετεχόντων. 
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Ραβδόγραμμα 2:  Χρόνια προϋπηρεσίας συμμετεχόντων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα Δακτυλίου: Πρόσθετες Σπουδές Συμμετεχόντων 
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3.3 Ερευνητικά εργαλεία  

Από την πληθώρα ερευνητικών τεχνικών συλλογής ποιοτικών δεδομένων, 

κρίθηκε ως καταλληλότερη για την πραγματοποίηση της έρευνας η ποιοτική 

συνέντευξη (qualitative interview) (Καραμητόπουλος, 2015). Ορισμένα 

χαρακτηριστικά των ποιοτικών μεθόδων έρευνας είναι η ανοικτού τύπου 

τροποποιήσιμες προσεγγίσεις, η αναζήτηση και καταγραφή της μοναδικότητας του 

θέματος, η παρατήρηση της περίπτωσης εκ των έσω, η μη επίσημη μορφή τους και 

φυσικά το γεγονός ότι είναι μη δομημένες προσεγγίσεις (Cohen, Manion & Morrison 

2007). Σύμφωνα με τον Brinkmann (2008) η ποιοτική συνέντευξη αποτελεί έναν 

τρόπο διαλόγου στον οποίο η γνώση δημιουργείται λόγω της αλληλεπίδρασης 

συνεντευκτή-συνεντευξιαζόμενου. Κύριο εργαλείο για την συγκέντρωση δεδομένων 

αποτέλεσε η ημιδομημένη συνέντευξη διότι αποτελεί τον πιο ευέλικτο και άμεσο 

τρόπο συλλογής δεδομένων επιτρέποντας στον συνεντευξιαζόμενο να νιώσει οικεία. 

Η χρήση αυτού του τύπου συνέντευξης ανταποκρίνεται στην επιθυμία του ερευνητή 

να αποκτήσει πρόσβαση σε μοναδικά, άτυπα, ατομικά στοιχεία για τον τρόπο με τον 

οποίο τα άτομα αντιλαμβάνονται το περιβάλλον γύρω τους (Cohen, Manion & 

Morrison 2007). Η ημιδομημένη συνέντευξη (semi-directive interview) έχει την αρχή 

της σε ένα πρώτο θέμα όμως η έκβασή της βασίζεται στις απαντήσεις που θα δώσουν 

όσοι συμμετέχουν σε αυτή (Ματζάρης, 2012). Όπως προαναφέρθηκε, είναι ένας 

αρκετά ευέλικτος τύπος συνέντευξης  παρά το γεγονός του ότι διαθέτει 

συγκεκριμένες ερωτήσεις. Ειδικότερα υπάρχει η δυνατότητα μετατροπής του 

περιεχομένου των ερωτήσεων αλλά και διαφοροποίηση της σειράς αυτών σύμφωνα 

με τον συνεντευξιαζόμενο (Brinkmann, 2008,  Ιωσηφίδης, 2008) 

   Οι συνεντεύξεις αυτές βοηθούν στο να εξεταστούν οι απόψεις των ειδικών 

νηπιαγωγών αλλά και του ειδικού προσωπικού σχετικά τόσο με τις κοινωνικές 

δεξιότητες των παιδιών όσο και με τα προγράμματα κοινωνικών δεξιοτήτων στο 

ειδικό νηπιαγωγείο. Οι ερωτήσεις των συνεντεύξεων ήταν ανοιχτού τύπου και 

δημιουργήθηκαν σύμφωνα με τους ακόλουθους άξονες: 

 

 

 

 

Πίνακας 2: Προσωπικά στοιχεία συνεντευξιαζόμενων 
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Προσωπικά στοιχεία συνεντευξιαζόμενων  

Οι ερωτήσεις είχαν σχέση με το φύλο, την ηλικιακή βαθμίδα, την ειδικότητα του 

κάθε επαγγελματία, τις πρόσθετες σπουδές, την υπηρεσιακή κατάσταση, τα έτη 

υπηρεσίας σε ειδικό νηπιαγωγείο και τα συνολικά έτη υπηρεσίας στην Ειδική Αγωγή 

και Εκπαίδευση. 

 

Πίνακας 3: Άξονας Α 

Α. Προσέγγιση κοινωνικότητας 

1. Πως προσδιορίζεται, κατά την γνώμη σας, η έννοια «κοινωνικές δεξιότητες» 

για άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρίες; 

2. Ποιες είναι οι πρώτες σκέψεις, που σας δημιουργούνται, όταν ακούτε την 

φράση «κοινωνική ετοιμότητα;» (για άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

ή και αναπηρίες) 

3. Ποιες σκέψεις σας δημιουργούνται ακούγοντας την φράση «συναισθηματική 

ανταπόκριση» παιδιών με ειδικές ανάγκες; 

4. Πιστεύετε ότι το σημερινό σχολείο ασκεί το ρόλο του ως κοινωνικοποιητικός 

παράγοντας; Οφείλει να είναι;  

 

Πίνακας 4: Άξονας Β 

Β. Κοινωνικές δυσκολίες μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρίες 

1. Τα παιδιά στο ειδικό νηπιαγωγείο αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις κοινωνικές 

δεξιότητες;  

Αν ναι που κυρίως εστιάζονται;  

2. Παρουσιάζουν δυσκολίες ως προς την αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους 

τους;  

 

3. Παρατηρείτε ότι έχουν την τάση να αλληλεπιδρούν περισσότερο με ενήλικες 

(δάσκαλοι, γονείς κτλ) από ότι με συνομηλίκους; 

4. Όσον αφορά την εκδήλωση και αναγνώριση συναισθημάτων, θεωρείτε ότι οι 

μαθητές σας εκφράζονται σε ικανοποιητικό βαθμό; Αν όχι ποιες δυσκολίες 

εμφανίζουν; Δώστε παραδείγματα. 

5. Τι είναι απαραίτητο να περιέχει κατά, την άποψή σας, ένα πρόγραμμα 

κοινωνικών δεξιοτήτων με στόχο την εφαρμογή του στο ειδικό νηπιαγωγείο; 

Που πρέπει να δίνει έμφαση;  
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Πίνακας 5: Άξονας Γ 

Γ. Εκπαιδευτικές πρακτικές και στάσεις 

1. Εκτιμάτε, ότι το υπάρχον πρόγραμμα, το οποίο εφαρμόζεται στα ειδικά 

νηπιαγωγεία,  συμβάλει κατά προτεραιότητα στην ενίσχυση των κοινωνικών 

δεξιοτήτων των μαθητών; Αν ναι, με ποιον τρόπο; Αν όχι, γιατί;  

2. Πως συμβάλλει η ειδικότητά σας στην ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων 

των παιδιών με Ειδικές Ανάγκες; Δώστε παραδείγματα καθημερινής 

πρακτικής.  

3. Θεωρείτε, ότι οι εκπαιδευτικοί και οι ποικίλων εκπαιδεύσεων επαγγελματίες 

της ειδικής αγωγής συνεργάζονται με στόχο την ανάπτυξη και ενίσχυση της 

κοινωνικότητας των παιδιών; Πιστεύετε ότι υπάρχουν περιορισμοί; Που 

έγκειται το περιθώριο βελτίωσης; Αναφέρετε παραδείγματα.  

4. Πιστεύετε, ότι οι κοινωνικές δεξιότητες τις οποίες μαθαίνουν τα νήπια με 

αναπηρίες στο ειδικό νηπιαγωγείο, βοηθούν και στις κοινωνικές δεξιότητες 

έξω από αυτό με στόχο την γενικότερη αυτοεξυπηρέτησή τους;  

5. Εκτιμάτε ότι οι νέες τεχνολογίες μπορούν να λειτουργήσουν βοηθητικά στην 

εκμάθηση των κοινωνικών δεξιοτήτων στα νήπια;  

 

3.4 Διαδικασία 

Η συγκέντρωση δεδομένων υλοποιήθηκε των Μάρτιο του 2017 στο 

Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης (ΙΝ.Α.Α) πρώην Ψυχολογικό Κέντρο Β. 

Ελλάδος όπου και λειτουργεί μεταξύ άλλων ειδικό νηπιαγωγείο. Οι συνεντεύξεις 

πραγματοποιήθηκαν εντός 2 ημερών στον χώρο του σχολείου. Οι συμμετέχοντες 

ήταν πολύ φιλικοί και πρόθυμοι να  συμμετέχουν στην έρευνα. Η αρχική επικοινωνία 

μαζί τους περιελάμβανε την ενημέρωσή τους σε ότι αφορά το περιεχόμενο και τον 

σκοπό της εργασίας. Οι συνεντευξιαζόμενοι διαβεβαιώθηκαν ότι τηρούνται οι 

κανόνες δεοντολογίας και η ανωνυμία. Ακολούθως συναίνεσαν στην διαδικασία των 

συνεντεύξεων και συμμετείχαν σε αυτή ανώνυμα.  Στην συνέχεια ορίζονταν ο τόπος 

και ο χρόνος της συνέντευξης. Οι συνεντεύξεις παραχωρήθηκαν στον χώρο του 

σχολείου σε χρόνο και τόπο που  εξυπηρετούσε τους συμμετέχοντες. 

   Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν τον απαραίτητο χρόνο ώστε να παραθέσουν 

ελεύθερα και αβίαστα τις απόψεις τους. Ενθαρρύνονταν να μιλήσουν ανοιχτά ενώ 

ενισχύονταν όπου αντιμετώπιζαν οποιαδήποτε δυσκολία, στα πλαίσια της 

ημιδομημένης συνέντευξης. 
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3.5 Ανάλυση δεδομένων 

 Τα ποιοτικά δεδομένα που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις των νηπιαγωγών 

της ειδικής αγωγής καθώς και του ειδικού προσωπικού υπήρξαν πηγή ενημέρωσης 

σχετικά με τις απόψεις τους για τα προγράμματα κοινωνικών δεξιοτήτων στο ειδικό 

νηπιαγωγείο. Η επεξεργασία του υλικού που προέκυψε από τις συνεντεύξεις 

πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου των Miles και 

Huberman την οποία ανέλυσαν στο έργο τους «Qualitative Data Analysis» το 1994. 

Η λογική της ανάλυσης αποτελείται από τρία στάδια τα οποία εν συντομία 

ακολουθούν την παρακάτω λογική: 

Στο πρώτο στάδιο το οποίο είναι η αφαίρεση των δεδομένων (data reduction) 

εξετάζεται από τον ερευνητή αν θα κάνει χρήση όλων των στοιχείων που έχει στην 

κατοχή του. Για την διευκόλυνσή του είναι χρήσιμο να εξετάσει την ομοιότητα των 

ερωτημάτων της έρευνας με αυτά της συνέντευξης. Στο σημείο αυτό θα ήταν καλό ο 

ερευνητής να μελετήσει όλη την συνέντευξη προκειμένου να εντοπίσει αν υπάρχει 

κάτι, το οποίο δεν είχε σκεφτεί μέχρι τώρα ούτε σαν ερώτημα αλλά ούτε και σαν 

απάντηση, κάποιες αντιφάσεις που ίσως προκύπτουν από τις απαντήσεις του 

ερωτηθέντα και τέλος να ελέγξει το ολοκληρωμένο νόημα που προκύπτει από κάθε 

συνέντευξη. Στην συνέχεια οι απαντήσεις κωδικοποιούνται και οι κωδικοί αυτοί 

έχουν έναν «λειτουργικό ορισμό» και κάποια κεφαλαία αρχικά γράμματα που έχουν 

σχέση με τους υπόλοιπους κωδικούς και το κείμενο στο σύνολό του. Ακόμα οι 

κωδικοί θα μπορούσαν να είναι λέξεις ή και μικρές φράσεις προκειμένου να 

αντικατοπτρίζουν όσα θέλει να πει ο ερευνητής. Οι κωδικοί θα βοηθήσουν τον 

ερευνητή να επαναφέρει χωρίς δυσκολία οποιαδήποτε πληροφορία και θα αναδείξει 

τις απαντήσεις οι οποίες επαναλαμβάνονται έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια αξιόλογη 

κατηγορία ανάλυσης δεδομένων. 

Το δεύτερο στάδιο αφορά την παρουσίαση των δεδομένων (data display) στο 

οποίο ο ερευνητής επιλέγει τον τρόπο με τον οποίο θα παρουσιάσει τα στοιχεία που 

έχει συγκεντρώσει. Η προβολή των στοιχείων μπορεί να γίνει μέσω διάφορων 

μεθόδων όπως περιλήψεις, πίνακες, διαγράμματα, κατάλογοι, δίκτυα. 

Τελειώνοντας το τρίτο στάδιο έχει να κάνει με την εξαγωγή συμπερασμάτων 

(conclusion drawing and verification) στο οποίο ο ερευνητής εξετάζει το περιεχόμενο 

που έχει προσδώσει στα δεδομένα αναφορικά με την βιβλιογραφία. Ακόμα συσχετίζει 

τα δεδομένα του με παλαιότερες έρευνες τις οποίες έχει συμπεριλάβει στο θεωρητικό 

μέρος της έρευνάς του (Καραμητόπουλος, 2015).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

4.1 Αποτελέσματα ποιοτικής ανάλυσης συνεντεύξεων νηπιαγωγών 

ειδικής αγωγής και ειδικού προσωπικού 

 

Το υλικό που προέκυψε από τις συνεντεύξεις απομαγνητοφωνήθηκε και εν 

πρώτης αναλύθηκε ποιοτικά (Miles & Huberman, 1994). Επισημάνθηκαν 

χαρακτηριστικές λέξεις, φράσεις και προτάσεις και δημιουργήθηκαν οι κατάλληλοι 

κωδικοί, οι οποίοι έχουν λειτουργικό χαρακτήρα μέσω των ορισμών που 

αντιπροσωπεύουν. Στην συνέχεια οι κωδικοί κατηγοριοποιήθηκαν και οι κατηγορίες 

αυτές προστέθηκαν σε μεγαλύτερους θεματικούς άξονες. Η ποιοτική ανάλυση των 

συνεντεύξεων απέδωσε 174 κωδικούς οι οποίοι ομαδοποιήθηκαν σε 14 κατηγορίες 

και εντάχθηκαν σε 3 θεματικούς άξονες ως εξής: 

Α) Προσέγγιση κοινωνικότητας 

Β) Κοινωνικές δυσκολίες μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή και 

Αναπηρίες 

Γ) Εκπαιδευτικές Πρακτικές και στάσεις 

Οι κατηγορίες που προέκυψαν είναι οι ακόλουθες: 

1. Προσδιορισμός της έννοιας κοινωνικές δεξιότητες για άτομα με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρίες 

2. Οι πρώτες σκέψεις στο άκουσμα της φράσης «κοινωνική ετοιμότητα» για άτομα με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρίες 

3. Οι πρώτες σκέψεις στο άκουσμα της φράσης «συναισθηματική ανταπόκριση» για 

άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρίες 

4. Ο ρόλος του σχολείου ως κοινωνικοποιητικός παράγοντας 

5. Οι δυσκολίες στις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών στο νηπιαγωγείο. Αναφορά 

παραδειγμάτων. 

6. Δυσκολίες ως προς την αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους τους  

7. Τάση για αλληλεπίδραση περισσότερο με ενήλικες παρά με συνομηλίκους τους 
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8. Ο βαθμός έκφρασης και αναγνώρισης συναισθημάτων από τους μαθητές και οι 

δυσκολίες τους σε αυτό τον τομέα 

9. Απόψεις για το περιεχόμενο των προγραμμάτων κοινωνικών δεξιοτήτων στο ειδικό 

νηπιαγωγείο και τα σημεία στόχευσής του  

10. Εκτιμήσεις για το αν υπάρχει συμβολή κατά προτεραιότητα στην ενίσχυση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών με ειδικές ανάγκες και αναφορά παραδειγμάτων 

καθημερινής πρακτικής 

11. Η συμβολή της εκάστοτε ειδικότητας στην ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων 

των παιδιών με ειδικές ανάγκες και αναφορά παραδειγμάτων καθημερινής πρακτικής 

12. Απόψεις για την ύπαρξη ή μη συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και των 

ποικίλων επαγγελματιών της ειδικής αγωγής με στόχο την ανάπτυξη και την ενίσχυση 

της κοινωνικότητας των παιδιών και αναφορά σε περιορισμούς αλλά και περιθώριο 

βελτίωσης 

13. Πεποιθήσεις για το αν οι κοινωνικές δεξιότητες που μαθαίνουν τα νήπια με 

αναπηρίες στο ειδικό νηπιαγωγείο βοηθούν και στις κοινωνικές δεξιότητες έξω από 

αυτό με στόχο την γενικότερη αυτοεξυπηρέτησή τους 

14. Εκτιμήσεις για τον βοηθητικό ρόλο των νέων τεχνολογιών στην εκμάθηση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων στα νήπια 

 

Θεματικός άξονας: Προσέγγιση κοινωνικότητας 

Οι κοινωνικές δεξιότητες και γενικότερα η κοινωνικότητα των παιδιών με 

Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή και Αναπηρίες (ΕΕΑΑ) είναι κάτι που σε πολλές 

περιπτώσεις διχάζει ή και όχι τους επαγγελματίες της ειδικής αγωγής. Αυτό συμβαίνει 

διότι κάθε επαγγελματίας που εργάζεται στο χώρο αυτό προσεγγίζει διαφορετικά την 

πολυδιάστατη έννοια της κοινωνικότητας συνήθως επηρεασμένος από τον τομέα με, 

τον οποίο ασχολείται. Ειδικότερα στον άξονα αυτό έγινε μια προσπάθεια 

αποσαφήνισης ορισμένων όρων, που έχουν να κάνουν με την κοινωνικότητα των 

νηπίων με ΕΕΑΑ από τους συνεντευξιαζόμενους με στόχο την διερεύνηση της 

οπτικής γωνίας των εργαζομένων ξεχωριστά πάνω στο θέμα αλλά και την σύγκριση 

με την υπάρχουσα βιβλιογραφία. 

Ο θεματικός άξονας Α εμπεριέχει τα πορίσματα της ποιοτικής ανάλυσης σχετικά με 

την προσέγγιση της κοινωνικότητας. Στον πίνακα δίνεται μια συνοπτική εικόνα του 
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συγκεκριμένου θεματικού άξονα με τις κατηγορίες, τους κωδικούς και τους 

εννοιολογικούς ορισμούς που τους αντιστοιχούν. 

 

Πίνακας 6:  Κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση των συνεντεύξεων - Θεματικός άξονας Α. 

Θεματικός άξονας Α: Προσέγγιση κοινωνικότητας  

Κατηγορίες Κωδικοί / Εννοιολογικοί ορισμοί 

1. Προσδιορισμός της έννοιας κοινωνικές 

δεξιότητες για άτομα με εκπαιδευτικές 

ανάγκες ή και αναπηρίες 

ΠΡΚΟΙΟΜ - Προσαρμογή σε μια κοινωνική 

ομάδα 

ΧΡΚΟΑΠΣ - Χρήση κοινωνικά αποδεκτών 

συμπεριφορών 

ΥΠΔΕΠΣΥ - Ύπαρξη δεξιοτήτων επικοινωνίας 

και συνεργασίας 

 ΓΕΤΡΣΥΜ - Γενικότερος τρόπος συμπεριφοράς 

ΚΑΔΕΔΚΑ - Κατάκτηση δεξιοτήτων για την 

διευκόλυνση της καθημερινότητας 

ΕΚΔΑΝΑΓ - Εκδήλωση αναγκών 

ΟΣΕΧΠΟΑ - Ολοκλήρωση συνεδριών με των 

ειδικό στον χρόνο που ορίζεται από αυτόν 

2. Οι πρώτες σκέψεις στο άκουσμα τις φράσης 

«κοινωνική ετοιμότητα» για άτομα με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρίες 

ΑΚΟΚΜΟΧ - Αντιμετώπιση κοινωνικής 

κατάστασης σε μη οικείο χώρο 

ΑΥΙΚΕΠΚ - Αυτονομία και ικανότητα 

επιβίωσης στην κοινωνία 

ΕΠΔΕΕΡΠ - Η ετοιμότητα του παιδιού να δεχτεί 

και να επεξεργαστεί τα ερεθίσματα του 

περιβάλλοντος  

ΕΝΚΟΧΠΠ - Ένταξη σε κοινωνική ομάδα χωρίς 

πρόκληση προβλημάτων  

ΚΓΕΜΑΕΤ - Κομμάτι της γενικότερης 

μαθησιακής ετοιμότητας 
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3. Οι πρώτες σκέψεις στο άκουσμα τις φράσης 

«συναισθηματική ανταπόκριση»  για άτομα με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και 

αναπηρίες. 

ΕΚΔΣΥΝΑ - Εκδήλωση συναισθημάτων 

ΑΝΣΥΑΑΠ - Αναγνώριση των συναισθημάτων 

των άλλων από το παιδί 

ΚΑΝΠΣΥΑ - Κατάλληλη ανταπόκριση από το 

παιδί στα συναισθήματα των άλλων 

ΙΣΑΠΣΚΑ - Η ικανότητα συναισθηματικής 

ανταπόκρισης των παιδιών σε σχέση κοινωνίας - 

ατόμου   

4. Ο ρόλος του σχολείου ως 

κοινωνικοποιητικός παράγοντας 

ΠΡΣΕΣΚΟ - Πρωταρχικός στόχος ειδικού 

σχολείου η κοινωνικοποίηση  

ΕΠΚΡΑΣΥ - Η επιρροή του κοινωνικοποιητικού 

ρόλου  του σχολείου από τις συνθήκες 

ΜΚΡΣΑΣΠ - Μη κοινωνικοποιητικός ρόλος 

σχολείου λόγω ανυπαρξίας συμμετοχής στον 

περίγυρο 

 

Η ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις και αντιστοιχούν 

στους κωδικούς του άξονα Α έχουν ως εξής: 

 

Προσδιορισμός της έννοιας κοινωνικές δεξιότητες για άτομα με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρίες  

Οι περισσότεροι εκ των ερωτηθέντων και ειδικότερα οι 3 από αυτούς στο 

παραπάνω ερώτημα  ανέφεραν πως η έννοια κοινωνικές δεξιότητες περικλείει μέσα 

της την ύπαρξη, ένταξη σε μια κοινωνική ομάδα: «Αυτό είναι το αποκτώ κοινωνικές 

δεξιότητες, να μπορώ να μπω στην κοινωνική ομάδα χωρίς ανεπιθύμητες 

συμπεριφορές.» Σχετικά με αυτό οι 2 νηπιαγωγοί συμπληρώνουν και το στοιχείο των 

κοινωνικά αποδεκτών συμπεριφορών ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη σε 

μια κοινωνική ομάδα  «Να μπορεί να βρίσκεται σε μια κοινωνική ομάδα και να έχει 

κοινωνικά αποδεκτές συμπεριφορές, να πάει σε μια παιδική χαρά γιατί εδώ μιλάμε για 

μικρά παιδιά και να μπορεί να συνυπάρξει με τα άλλα παιδιά της γειτονίας, αυτά» 

Ακόμα 2 από τους συμμετέχοντες ανέφεραν πως οι κοινωνικές δεξιότητες είναι η  

ύπαρξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας «Έχει σχέση με τις δεξιότητες 

επικοινωνίας, συνεργασίας, συναλλαγής και φυσικά με της δεξιότητες ανάγνωσης του 

νου». Αξίζει να αναφερθεί πως οι ίδιοι συμμετέχοντες προσέγγισαν την έννοια αυτή με 

γνώμονα τη γενικότερη συμπεριφορά του παιδιού σε όλους τους τομείς «Ουσιαστικά 

μιλάμε για τον τρόπο που συμπεριφέρεται κάποιο παιδί, κοιτάζει, μιλάει. Είναι τρία 
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απλά ρήματα και μετά μπορούμε να αναπτύξουμε όλες τις δεξιότητες που έχουν σχέση 

με την αλληλεπίδραση με μικρά και μεγάλα κυκλικά σύνολα.» Η γυμνάστρια και η μία 

εκ των νηπιαγωγών ξέφυγαν από την γενικότερη συμπεριφορά του παιδιού και 

υπογράμμισαν πως οι κοινωνικές δεξιότητες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την 

ικανότητα να κατακτήσει το παιδί δεξιότητες, που θα το βοηθήσουν στην 

καθημερινότητά του «Είναι να κατακτήσουν κάποιες δεξιότητες οι οποίες θα τους 

βοηθήσουν στην καθημερινότητά τους.» Στην συνέχεια ένας συμμετέχον ανέφερε πως 

η ικανότητα εκδήλωσης αναγκών από το παιδί μπορεί να θεωρηθεί ένα από τα 

κομμάτια που συμπληρώνουν την έννοια της φράσης κοινωνικές δεξιότητες «να 

μπορεί να ζητήσει κάτι που έχει ανάγκη». Ολοκληρώνοντας είναι άξιο ενδιαφέροντος 

το γεγονός ότι η εργοθεραπεύτρια προσέγγισε την έννοια λέγοντας πως είναι δείγμα 

κοινωνικότητας η επιτυχής ολοκλήρωση μιας συνεδρίας μαζί με τον ειδικό στον 

χρόνο που θα οριστεί από τον ίδιο «Για μένα είναι η δυαδική αλληλεπίδραση και η 

ομαδική αλληλεπίδραση. Δηλαδή το να μπορέσει δηλαδή το παιδί να ολοκληρώσει μια 

συνεδρία μαζί μου με, μόνο με εμένα με δύο άτομα αλλά να μπορεί και ομαδικά να 

ολοκληρώσει ένα παιχνίδι μια δραστηριότητα 45 λεπτά, αναλόγως και με την ηλικία 

που βρίσκεται, τώρα εγώ που είμαι εργοθεραπεύτρια».  

 

Οι πρώτες σκέψεις στο άκουσμα τις φράσης «κοινωνική ετοιμότητα» για άτομα με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρίες 

Για τους περισσότερους επαγγελματίες της ειδικής αγωγής και συγκεκριμένα 

για τους τρεις από αυτούς που συμμετείχαν, κοινωνική ετοιμότητα είναι η 

αποτελεσματική αντιμετώπιση οποιασδήποτε κοινωνικής κατάστασης σε έναν μη 

οικείο χώρο για το παιδί «Να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε μια κατάσταση κοινωνική 

που θα αντιμετωπίσει σε ένα χώρο τον οποίο δεν γνωρίζει, δεν είναι οικείος του. 

Δηλαδή, του επιτίθεται ένα παιδάκι στις κούνιες στην παιδική χαρά ή στην περιοχή του 

σχολείου του, πως θα μπορέσει να αντιδράσει. Αυτό είναι κοινωνική ετοιμότητα για 

μένα.» Ακολούθως η λογοθεραπεύτρια  ανέφερε, πως η αυτονομία και η ικανότητα 

επιβίωσης στην κοινωνία χαρακτηρίζει το πόσο κοινωνικά έτοιμο είναι ένα παιδί 

«Πότε ένα παιδί είναι έτοιμο να μπορέσει να ανταπεξέλθει και να είναι αυτόνομο στην 

κοινωνία». Επίσης ένας συνεντευξιαζόμενος ανέφερε την ετοιμότητα του παιδιού να 

δεχτεί και να επεξεργαστεί τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος ως απάντηση σχετικά 

με την φράση κοινωνική ετοιμότητα. Ο ίδιος συμμετέχον υπογράμμισε πως 

κοινωνική ετοιμότητα αποτελεί μέρος της γενικότερης μαθησιακής ετοιμότητας ενός 

παιδιού «Ο όρος ετοιμότητα είναι πολυδιάστατος. Εμείς τον χρησιμοποιούμε πάρα 

πολύ, μπορούμε να μιλήσουμε για μαθησιακή ετοιμότητα για σχολική ετοιμότητα. Η 

κοινωνική ετοιμότητα είναι ένα κομμάτι της γενικότερης θα λέγαμε μαθησιακής 

ετοιμότητας και περιλαμβάνει ουσιαστικά την κοινωνική ετοιμότητα του παιδιού να 

δεχτεί να επεξεργαστεί να αξιοποιήσει όλα τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος ώστε να 

αποκτήσει στην συνέχεια περισσότερες γνώσεις και δεξιότητες και να διαμορφώσει τις 

στάσεις που θα τον βοηθήσουνε να μπορέσει να προσαρμοστεί καταρχήν στην μικρή 

κοινωνική ομάδα που λέγεται τώρα τάξη και ταυτόχρονα στις υπόλοιπες κοινωνικές 
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ομάδες». Επιπλέον η μία νηπιαγωγός ανήγαγε το θέμα στην ύπαρξη του παιδιού σε 

μια κοινωνική ομάδα και τόνισε πως η ένταξη σε αυτή χωρίς την πρόκληση 

προβλημάτων είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ετοιμότητας «Το ίδιο πράγμα. Κοινωνική 

ετοιμότητα είναι το ότι είμαι έτοιμος να μπω σε ένα σύνολο σε μια κοινωνική ομάδα 

και να συμπεριφερθώ έτσι που να μην προκαλώ βλέμματα.» 

 

 Οι πρώτες σκέψεις στο άκουσμα τις φράσης «συναισθηματική ανταπόκριση»  για 

άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρίες. 

Στο θέμα της συναισθηματικής ανταπόκρισης οι τρεις από τους 

συμμετέχοντες συμφώνησαν πως αφορά την εκδήλωση συναισθημάτων από το παιδί 

«Η συναισθηματική ανταπόκριση είναι να πονάει και να κλαίει και να σου δείξει που 

πονάει, να φοβάται κάτι και να μπορέσει να σου το δείξει ότι φοβάται, το να θέλει να 

σου δείξει ότι είναι καλά μαζί σου, αισθάνεται καλά μαζί σου και να έρθει να σε 

αγκαλιάσει και να σε φιλήσει, αυτά όλα για μένα είναι συναισθηματική ανταπόκριση». 

Ακολούθως και πάλι οι τρεις εκ των ερωτηθέντων σημείωσαν πως η αναγνώριση των 

συναισθημάτων των άλλων από το παιδί καλύπτει το περιεχόμενο της φράσης αυτής 

«Πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Πρώτα πρώτα προϋποθέτει την κατανόηση των 

συναισθημάτων των άλλων. Προϋποθέτει αυτό που λέμε γνωρίζω επιθυμώ σκέφτομαι. 

Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά ρήματα και κατ’ επέκταση είναι να μπορεί να 

αναγνωρίζει να συμπεραίνει τις σκέψεις, τις πεποιθήσεις, τις επιθυμίες, τα 

συναισθήματα, τις προθέσεις των άλλων δηλαδή με λίγα λόγια είναι αυτό που λέμε 

ενσυναίσθηση». Επιπροσθέτως και η κατάλληλη ανταπόκριση από το παιδί στα 

συναισθήματα των άλλων είναι ένα κομμάτι της συναισθηματικής ανταπόκρισης που 

αναφέρουν τρεις συνεντευξιαζόμενοι «Όταν το παιδί κατανοεί, είναι σε θέση να 

κατανοήσει το δικό σου το συναίσθημα, το πώς αισθάνεσαι, πότε θυμώνεις, πότε δεν 

θυμώνεις. Να μπορεί να απαντήσει με τον ίδιο τρόπο, εννοώ και μη λεκτικά να 

απαντήσει. Να εξωτερικεύσει συναίσθημα ανάλογα με την περίπτωση, το κατάλληλο 

συναίσθημα. Αυτό είναι συναισθηματική ανταπόκριση. Αναγνώριση δηλαδή 

συναισθημάτων». Τέλος αξίζει να αναφερθεί πως ένας συμμετέχον τόνισε την  

ικανότητα συναισθηματικής ανταπόκρισης των παιδιών σε σχέση κοινωνίας-ατόμου 

«Κατά πόσο είναι έτοιμα να ανταποκριθούν συναισθηματικά στην σχέση την κοινωνική.  

Στην αμφίδρομη σχέση αυτή κοινωνίας και ατόμου» 

 

Ο ρόλος του σχολείου ως κοινωνικοποιητικός παράγοντας 

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων και ειδικότερα οι τέσσερις από αυτούς 

συμφωνούν πως πρωταρχικός στόχος του ειδικού σχολείου είναι η κοινωνικοποίηση 

«Βεβαίως οφείλει να είναι, άλλωστε προβλέπεται και τυπικά από το λεγόμενο 

αναλυτικό πρόγραμμα ειδικής αγωγής αλλά πέρα από το τι προβλέπεται είναι ένα 

σημαντικό κομμάτι της εκπαίδευσης. Για αυτό προσπαθούμε και πολλές φορές να 

οργανώσουμε διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα έχουν όσο το δυνατόν 
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σαν στόχο την απόκτηση δεξιοτήτων. Δηλαδή η κοινωνική ετοιμότητα, γενικά οι 

δεξιότητες κοινωνικής  ετοιμότητας σε αυτή την ηλικία  παίζουν πολύ μεγάλο 

καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία του ατόμου σε όλη του την ζωή σχεδόν». 

Επιπλέον οι δύο νηπιαγωγοί πρόσθεσαν ότι ο κοινωνικοποιητικός ρόλος  του 

σχολείου επηρεάζεται και από τις συνθήκες όπως λόγου χάρη οικονομικοί 

παράγοντες «Οφείλει να είναι αλλά το αν μπορούμε να το ασκούμε έχει να κάνει με 

άλλους παράγοντες όπως είναι το οικονομικό, γιατί θα θέλαμε ας πούμε εμείς κάθε 

βδομάδα να βγαίνουμε σε οποιαδήποτε μέρη που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την 

κοινωνική ένταξη των παιδιών μας αλλά δεν είναι εφικτό οικονομικά γιατί δεν διαθέτει 

το κράτος λεωφορείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στην μετακίνηση. Έτσι είμαστε 

υποχρεωμένοι να τα πληρώνουμε εμείς, εμείς δεν έχουμε τέτοιο κονδύλι για το σχολείο 

άρα οι γονείς. Με αποτέλεσμα άμα καταφέρουμε να πάμε μια φορά τον μήνα κάπου έξω 

είναι πολύ καλό για εμάς. Προσπαθούμε τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα και 

πηγαίνουμε μια φορά το μήνα, σε παιδότοπους ,σε παιδικές χαρές, τώρα θα πάμε αύριο 

στο Mediterranean cosmos. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε επειδή είμαστε και 

απομονωμένοι σαν σχολείο είναι να πηγαίνουμε εδώ κοντά στο ψιλικατζίδικο και στο 

super market. Δεν μπορούμε δηλαδή να έχουμε, δεν είμαστε σε μια περιοχή η οποία 

έχει κέντρο, έχει αγορά για να μπορούμε να βγούμε να κάνουμε μια βόλτα με τα 

παιδιά». Σε αντιδιαστολή με τα παραπάνω ένας συνεντευξιαζόμενος υπογράμμισε ότι 

το σχολείο δεν ασκεί κοινωνικοποιητικό ρόλο λόγω ανυπαρξίας συμμετοχής στον 

περίγυρο «Θα μιλήσω για το ειδικό σχολείο. Όχι, όχι όσο θα έπρεπε. Θα έπρεπε να έχει 

και άλλες δραστηριότητες οι οποίες να έχουν περισσότερη συμμετοχή στον περίγυρο τον 

κοινωνικό. Εξόδους που να αφορούν ψώνια σούπερ μάρκετ, όλα αυτά. Θα έπρεπε να 

έχει περισσότερες εξόδους.» 

 

Θεματικός άξονας: Κοινωνικές δυσκολίες μαθητών με Ειδικές 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή και Αναπηρίες  

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών και των υπόλοιπων επαγγελματιών της ειδικής 

αγωγής για τις κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών τους. Μέσα από την εμπειρία τους 

οι συνεντευξιαζόμενοι αναφέρουν τις κοινωνικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 

μαθητές τους συχνότερα και σε ποιους τομείς. Ακόμα εκφράζουν την άποψη τους για 

τα προγράμματα κοινωνικών δεξιοτήτων στο ειδικό νηπιαγωγείο. 

Ο θεματικός άξονας Β περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της ποιοτικής 

ανάλυσης που σχετίζεται με τις κοινωνικές δυσκολίες των μαθητών με ΕΕΑΑ. Στον 

πίνακα 7 παρουσιάζεται μια συνοπτική εικόνα του συγκεκριμένου θεματικού άξονα 

με τις κατηγορίες, τους κωδικούς, και τους εννοιολογικούς ορισμούς που τους 

αντιστοιχούν. 

 

 

Πίνακας 7.  Κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση των συνεντεύξεων - Θεματικός άξονας Β. 



35 
 

Θεματικός άξονας Β: Κοινωνικές δυσκολίες παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές 

Ανάγκες ή και αναπηρίες 

Κατηγορίες Κωδικοί / Εννοιολογικοί ορισμοί 

1. Οι δυσκολίες στις κοινωνικές δεξιότητες 

των παιδιών στο νηπιαγωγείο. Αναφορά 

παραδειγμάτων 

ΠΣΠΕΜΑΠ - Εντοπισμός προβλήματος στην 

πρώτη επαφή των νηπίων με άλλα παιδιά εκτός 

του σπιτιού τους  

ΔΥΣΟΛΤΟ - Δυσκολίες σε όλους τους τομείς 

ανεξαιρέτως  

ΔΥΣΣΤΑΛ - Δυσκολίες στην αλληλεπίδραση  

ΠΡΑΕΠΠΡ - Πρόβλημα στην ατομική επίλυση 

προβλημάτων  

ΕΛΔΕΑΝΝ - Έλλειμμα δεξιοτήτων ανάγνωσης 

του νου 

2. Δυσκολίες ως προς την αλληλεπίδραση με  

τους συνομηλίκους τους 

ΥΠΔΑΛΣΥ - Ύπαρξη δυσκολιών 

αλληλεπίδρασης με συνομηλίκους 

ΑΝΑΛΧΑΠ - Σπάνιες περιπτώσεις αναζήτησης 

αλληλεπίδρασης από τα παιδιά χωρίς αποτέλεσμα 

ΔΥΑΛΜΝΗ - Δυσκολία στην αλληλεπίδραση 

και μετά το νηπιαγωγείο 

ΔΥΑΛΣΑΣ - Δυσκολία στην αλληλεπίδραση με 

συνομηλίκους στο αρχικό στάδιο 

ΚΑΑΛΣΥΝ - Καλή αλληλεπίδραση με 

συνομηλίκους  

3. Τάση για αλληλεπίδραση περισσότερο με 

ενήλικες παρά με συνομηλίκους 

 ΑΛΠΜΕΝΗ - Αλληλεπίδραση περισσότερο με 

ενήλικες 

ΑΛΜΕΣΥΝ - Αλληλεπίδραση με συνομήλικους  

ΑΛΜΙΚΗΛ - Αλληλεπίδραση με μικρότερες 

ηλικίες  

4. Ο βαθμός έκφρασης  και αναγνώρισης 

συναισθημάτων από τους μαθητές και οι  

ΔΥΕΚΣΥΝ – Δυσκολία στην έκφραση 

συναισθημάτων  
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δυσκολίες τους σε αυτό τον τομέα ΔΥΑΝΣΥΝ – Δυσκολία στην αναγνώριση 

συναισθημάτων  

ΙΚΕΚΣΥΝ – Ικανοποιητική έκφραση 

συναισθημάτων  

5. Απόψεις για το περιεχόμενο των 

προγραμμάτων κοινωνικών δεξιοτήτων στο 

ειδικό νηπιαγωγείο και τα σημεία στόχευσής 

του 

ΣΤΚΑΘΑΝ - Στόχευση στις καθημερινές 

ανάγκες 

ΣΤΟΟΜΑΔ - Στόχευση στην ομαδοποίηση 

ΣΤΑΛΜΕΔ - Στόχευση στην αλληλεπίδραση 

μέσω εξωσχολικών δραστηριοτήτων   

ΣΤΠΡΨΥΠ - Στόχευση σε προγράμματα 

ψυχοκινητικού περιεχομένου 

ΕΜΠΡΧΡΟ - Έμφαση στον προσανατολισμό 

στον χρόνο 

 

 

Παρακάτω αναλύονται τα δεδομένα που αντιστοιχούν στους κωδικούς του άξονα Β: 

 

Οι δυσκολίες στις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών στο νηπιαγωγείο. Αναφορά 

παραδειγμάτων 

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες και ειδικότερα οι τέσσερις από αυτούς 

ανέφεραν πως τα νήπια αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες στις κοινωνικές δεξιότητες 

και εξήγησαν το φαινόμενο αυτό με βάση την έλλειψη επαφών των νηπίων με άλλα 

παιδιά εκτός του σπιτιού τους. Έτσι ο χώρος του ειδικού νηπιαγωγείου αποτελεί την 

πρώτη τους κοινωνική επαφή εκτός σπιτιού με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημαντικά 

προβλήματα «Βέβαια αντιμετωπίζουν τα παιδιά, στο νηπιαγωγείο ειδικά είναι η πρώτη 

τους επαφή με μία κοινότητα, την κοινότητα την μαθητική κοινότητα και είναι οι 

πρώτες τους, έξω από το πλαίσιο το οικογενειακό, οι πρώτες τους επαφές και 

εκφράσεις τους μέσα σε ένα άλλο κοινωνικό πλαίσιο. Στο ειδικό νηπιαγωγείο που 

υπάρχουν διάφορα προβλήματα κοινωνικοποίησης, κοινωνικότητας και επικοινωνίας, 

είναι οι πρώτες τους επαφές δηλαδή να μπορούν να σταθούν σε μια ομαδούλα, να 

καθίσουν γύρω από ένα τραπέζι να είναι πολλά άτομα και της ίδιας ηλικίας, να 

ασχοληθούν με κάτι το οποίο είναι κοινό ή ακόμα και το φαγητό τους ας πούμε να το 

φάνε όλοι μαζί, μέχρι τώρα θα τα τάιζαν οι γονείς τα παιδιά. Νομίζω ότι εκεί φαίνονται 

οι πρώτες αντιδράσεις και ανάγκες για κοινωνικές δεξιότητες στο ειδικό νηπιαγωγείο». 

Αξίζει να σημειωθεί ότι δύο από τους ερωτηθέντες υπογράμμισαν πως δυσκολίες στις 
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κοινωνικές δεξιότητες υπάρχουν σε όλους τους τομείς ανεξαιρέτως χωρίς να σταθούν 

συγκεκριμένα σε κάποιον  «Που εστιάζονται; Σε όλες, δεν υπάρχει κάτι που να 

κυριαρχεί. Από τον τρόπο που τρώει, που αυτοεξυπηρετείται γιατί και αυτή είναι 

κοινωνική δεξιότητα, μέχρι τον τρόπο που στέκεται σε μία ομάδα γιατί πολλές φορές ο 

στόχος που βάζουμε είναι να μπορέσει να σταθεί σε μια ομάδα για λίγα λεπτά για 

περισσότερα λεπτά κτλ». Ακόμα δύο συμμετέχοντες έδωσαν έμφαση στις δυσκολίες 

στην αλληλεπίδραση «Αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Κυρίως τα παιδιά που έχω δει εγώ 

κανένα δεν έχει τις κοινωνικές δεξιότητες. Καταρχήν δεν αλληλεπιδρούν τα 

περισσότερα, δεν έχουν την ανάγκη να αλληλεπιδράσουν γιατί είναι μικρές ηλικίες 

ακόμα δεν το έχουν μάθει δεν το γνωρίζουν πως». Επίσης η εργοθεραπεύτρια τόνισε 

και το πρόβλημα των νηπίων στην ατομική επίλυση προβλημάτων ως ένα κομμάτι 

της γενικότερης δυσκολίας τους στην αλληλεπίδραση «Αντιμετωπίζουν σίγουρα. 

Νομίζω εστιάζονται, καταρχήν αυτό που είπα πριν δεν έχουν ίσως δυαδική 

αλληλεπίδραση για να μάθουν να έχουν ομαδική αλληλεπίδραση. Δηλαδή να μπορέσουν 

πρώτα μόνοι τους να λύσουν κάποια θέματα είτε συναισθηματικά είτε οτιδήποτε και 

μετά να προχωρήσουν στην ομαδική αλληλεπίδραση. Είτε με πιο λίγα άτομα στην αρχή 

και με περισσότερα μετά. Αυτό, εκεί νομίζω ότι είναι αρκετά τα παιδιά δηλαδή». 

Ολοκληρώνοντας είναι άξιο λόγου πως από ένα συμμετέχοντα αναφέρθηκε ότι οι 

δυσκολίες στις κοινωνικές δεξιότητες των νηπίων έγκειται στην έλλειψη δεξιοτήτων 

ανάγνωσης του νου που περιλαμβάνει και την αλληλεπίδραση όπως προαναφέρθηκε 

«Πάρα πολλές θα λέγαμε. Έχουμε μια συγκεκριμένη ομάδα δυσκολιών η οποία έχει 

σχέση με την ανάγνωση του νου. Δηλαδή πρώτα- πρώτα η ίδια η συναλλαγή. Βλέπουμε 

ένα έλλειμμα συναλλαγών, αλληλεπίδρασης, συνεργασίας». Επίσης αναφέρθηκε από 

έναν συμμετέχοντα μόνο ότι υπάρχουν δυσκολίες μόνο στο αρχικό στάδιο «Ναι 

νομίζω ναι, αρχικά στο αρχικό στάδιο ναι. Μετά προσαρμόζονται και αρχίζουν και 

δείχνουν σημάδια προσαρμογής». 

 

Δυσκολίες ως προς την αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους τους 

Οι πέντε από τους συνεντευξιαζόμενους συμφώνησαν στο ότι υπάρχουν 

δυσκολίες στην αλληλεπίδραση των νηπίων με τους συνομηλίκους τους «Πάρα πολύ, 

αναλόγως το πρόβλημα βέβαια γιατί εντάξει όταν υπάρχει αυτισμός το κυρίαρχο 

πρόβλημα είναι αυτό, η έλλειψη αλληλεπίδρασης. Όταν υπάρχει σύνδρομο, 

καθυστέρηση τέτοια πράγματα δεν είναι τόσο δύσκολο όσο στον αυτισμό γιατί 

αποτυπώνουν συμπεριφορές βλέπουν, μιμούνται. Αλλά τα περισσότερα είναι μοναχικά 

στην αρχή, ίσως για αυτό ίσως γιατί μέχρι αυτή την ηλικία δεν έχουν συναναστραφεί με 

άλλα παιδιά. Οπότε έχουν μια στάση αποτραβήγματος και παρατήρησης αρχικά». Σε 

αντιδιαστολή με τα παραπάνω δύο συμμετέχοντες ανέφεραν ότι υπάρχουν σπάνιες 

περιπτώσεις αναζήτησης αλληλεπίδρασης από τα παιδιά χωρίς αποτέλεσμα «Τα 

περισσότερα παιδιά ναι. Τώρα μερικά παιδάκια ίσα- ίσα αναζητάνε την αλληλεπίδραση 

με τα υπόλοιπα παιδιά αλλά δεν παίρνουν αυτό που θέλουνε ακριβώς και αυτό που 

έχουν ανάγκη». Επιπροσθέτως από έναν ερωτηθέντα αναφέρθηκε πως δυσκολίες στην 

αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους παρατηρούνται και μετά το νηπιαγωγείο 
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«Παρουσιάζουν πάρα πολλές δυσκολίες. Μπορεί να τύχει νομίζω να αποφοιτήσουν και 

από το νηπιαγωγείο και να έρθουν στο δημοτικό χωρίς να έχει ας το πούμε βελτιωθεί η 

αλληλεπίδραση ή χωρίς να είναι εμφανής η βελτίωση γιατί μπορεί κάτι να έχει γίνει και 

εμείς ακόμα να μην το έχουμε δει». Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο ένας 

συμμετέχοντας υποστήριξε ότι υπάρχει καλή αλληλεπίδραση μεταξύ νηπίων «Με 

τους συνομηλίκους δεν θα έλεγα και τόσο πολύ βέβαια είναι ανάλογα και την 

περίπτωση το κάθε παιδί αλλά τα περισσότερα νομίζω ότι έχουνε καλή αλληλεπίδραση 

μεταξύ τους». 

 

 

 

Τάση για αλληλεπίδραση περισσότερο με ενήλικες παρά με συνομηλίκους 

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων και ειδικότερα οι 8 από αυτούς 

υποστήριξαν ότι τα νήπια έχουν την τάση να αλληλεπιδρούν περισσότερο με ενήλικες 

«Ναι, ναι, ναι. Όλα τα παιδιά περισσότερο αλληλεπιδρούν με τους ενήλικες και 

λιγότερο με τα παιδιά». Από αυτούς οι δύο υποστήριξαν ότι το φαινόμενο αυτό 

οφείλεται στην ελλιπή επικοινωνία με τους ομηλίκους τους λόγω των ίδιων 

επικοινωνιακών προβλημάτων αλλά και ότι η αλληλεπίδραση είναι περισσότερη με 

ενήλικες λόγω μεγαλύτερης προσπάθειας από πλευράς τους «Ναι, ναι, ναι γιατί οι 

συνομήλικοί τους και αυτοί έχουν πάνω κάτω τα ίδια προβλήματα, τα ίδια όχι αλλά 

ίσως και διαφορετικά αλλά που και αυτά εμποδίζουν την επικοινωνία. Ο δάσκαλος και 

οι εργαζόμενοι του σχολείου, οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν αυτή είναι και η δουλεία 

τους να βρούνε τρόπους να επικοινωνήσουν οπότε το παιδί αν θα δείξει κάποιους 

τρόπους επικοινωνίας θα τους δείξει στους δασκάλους και στους εκπαιδευτικούς». 

Παρόλα αυτά δύο συνεντευξιαζόμενοι ανέφεραν ότι τα νήπια αλληλεπιδρούν 

καλύτερα με συνομήλικους μεταξύ άλλων  λόγω αισθημάτων ισότητας «Νομίζω ότι 

με τους συνομήλικους λειτουργούν καλυτέρα νιώθουν πιο ίσοι ο ένας απέναντι στον 

άλλον». Τέλος είναι άξιο αναφοράς το γεγονός ότι μόνο ένας εκ των ερωτηθέντων 

ανέφερε ότι ορισμένες φορές υπάρχει προτίμηση από τα παιδιά πέρα από τους 

ενήλικες και σε μικρότερες ηλικίες «Ναι, ναι αρκετές φορές συμβαίνει να «κολλάνε» 

σε ενήλικες και να βλέπουμε ότι σε παρέες που συνυπάρχουν ενήλικες και συνομήλικοι 

να κολλάνε στους ενήλικες και να μην ενδιαφέρονται καθόλου για την ομάδα των 

συνομηλίκων ή μερικές φορές να δραστηριοποιούνται να συνυπάρχουν και να τα 

καταφέρνουν καλύτερα με μικρότερα παιδιά».  
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Ο βαθμός έκφρασης  και αναγνώρισης συναισθημάτων από τους μαθητές και οι 

δυσκολίες τους σε αυτό τον τομέα 

Στην πλειοψηφία τους οι εργαζόμενοι του ειδικού νηπιαγωγείου ανέφεραν ότι 

οι μαθητές τους εμφανίζουν δυσκολίες στην έκφραση συναισθημάτων «Πρώτα - 

πρώτα οι μαθητές μας πολλές φορές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αναγνώριση των 

συναισθημάτων των άλλων και ταυτόχρονα δυσκολίες στο να εκφράσου και τα δικά 

τους συναισθήματα. Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν μαθητές οι οποίοι δεν 

κατανοούν καθόλου τα συναισθήματα. Είναι ένα δύσκολο κεφάλαιο η κατανόηση των 

συναισθημάτων και έχουμε έτσι την αδυναμία στο να μπορούνε να εκφραστούνε. 

Δυσκολίες θα λέγαμε ότι είναι πως «η χώρα των συναισθημάτων πολλές φορές  είναι 

μια άγνωστη χώρα» και εμείς εκεί πρέπει να σκύψουμε περισσότερο. Αυτό δεν σημαίνει 

ότι δεν κατανοούν κάποια απλά συναισθήματα. Σε κάποια απλά συναισθήματα έχουμε 

την κατανόηση, στα πιο πολύπλοκα εκεί αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρές δυσκολίες». 

Σχετικά με αυτό οι δύο νηπιαγωγοί και η λογοθεραπεύτρια συμπλήρωσαν ότι 

δυσκολίες έκφρασης συναισθημάτων αντιμετωπίζουν περισσότερο τα νήπια με 

Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος  σε αντίθεση με τα νήπια 

με Νοητική Αναπηρία «Λοιπόν εκδήλωση και αναγνώριση δεν έχουν, ο αυτισμός το 

έχει αυτό το πράγμα. Τώρα το σύνδρομο και η καθυστέρηση εκφράζονται νομίζω σε 

ικανοποιητικό βαθμό. Εκφράζουν και την χαρά τους και την λύπη τους και τον θυμό 

τους, την δυσαρέσκεια, την ανάγκη. Δυσκολίες που εμφανίζονται εμφανίζονται πιο πολύ 

στον αυτισμό, που δεν ξέρεις γιατί γελάει δεν ξέρεις γιατί κλαίει, χωρίς ορατή αιτία 

μπορεί να εκδηλώσει συναισθήματα και δεν μπορείς να τα ερμηνεύσεις. Εκτός από τις 

συναισθηματικές διακυμάνσεις που έχουνε, ο αυτισμός τα έχει αυτά, ένα παιδί ας πούμε 

συγκεκριμένα που είχαμε έκλαιγε συνέχεια  έντονα. Προσπαθείς να μαντέψεις τι θέλει, 

τι τον κάνει να κλαίει του δίνεις το φαγητό του σταματάει να κλαίει. Εκεί που τρώει 

ήρεμος αρχίζει να γελάει ακατάσχετα ή όταν τον παίρνεις να δουλέψετε σε κοιτάει στα 

μάτια και ξεκαρδίζεται και δεν σταματάει με τίποτα». Τέλος σε αντιδιαστολή με τα 

παραπάνω ένας εκ των συμμετεχόντων και συγκεκριμένα η εργοθεραπεύτρια ανέφερε 

πως τα νήπια έχουν ικανοποιητική έκφραση συναισθημάτων λόγω της εκπαίδευσής 

τους σε αυτό «Νομίζω γενικά ότι το κάνουν, αυτό τους μαθαίνουμε να κάνουν, δηλαδή 

να καταλαβαίνουν το συναίσθημα τους, ας πούμε όταν χτυπιούνται ή οτιδήποτε κάνουν 

γιατί δεν τους το δώσαμε, ότι μιλάω τώρα λέω και ζητάω αυτό που θέλω. Όσο 

περισσότερο μάθουν να εκφράζονται τόσο λιγότερες δυσκολίες αντιμετωπίζουνε». 

Ακόμα τρεις ανέφεραν ότι θα ήταν βοηθητική η στόχευση στην αλληλεπίδραση μέσω 

εξωσχολικών δραστηριοτήτων «Πρέπει να περιέχει όπως είπα και πιο πάνω 

περισσότερες εξόδους ώστε να μπορούν τα παιδιά να συνηθίζουν και σε άλλα 

περιβάλλοντα πέρα από το προστατευμένο περιβάλλον του σπιτιού τους. Θα πρέπει να 

δίνει έμφαση στην συναλλαγή με άλλα πρόσωπα εκτός στενού οικογενειακού και 

σχολικού περιβάλλοντος». 
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Απόψεις για το περιεχόμενο των προγραμμάτων κοινωνικών δεξιοτήτων στο ειδικό 

νηπιαγωγείο και τα σημεία στόχευσής του 

Στο βασικότερο τομέα που θα πρέπει να στοχεύει ένα πρόγραμμα κοινωνικών 

δεξιοτήτων σύμφωνα με τις απαντήσεις των περισσότερων συμμετεχόντων είναι η 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων που είναι βοηθητικές για την καθημερινότητα (ατομική 

υγιεινή, ντύσιμο κτλ) «Κοίταξε, βασικά όλο μας το πρόγραμμα είναι οι κοινωνικές 

δεξιότητες, όλο ξεκινάει και τελειώνει στις κοινωνικές δεξιότητες και αυτό αρχίζει από 

την ατομική του υγιεινή, το πρόγραμμα τουαλέτας ας πούμε που είναι μια κοινωνική 

δεξιότητα, το ντύσιμο, τουαλέτα και τέτοια και συνεχίζει με την ομαδοποίηση μέσα στο 

νηπιαγωγείο και με όλα αυτά τα προγράμματα που σου είπα για εκτός». Ένας 

συνεντευξιαζόμενος συμπλήρωσε ότι, σε όποιο τομέα και να δίνεται έμφαση θα 

πρέπει να υπάρχει πάντα η έννοια της γενίκευσης και της λειτουργικότητας «Πρώτα-

πρώτα ένα πρόγραμμα κοινωνικών δεξιοτήτων θα πρέπει να περιλαμβάνει, να έχει σαν 

αφετηρία την γενίκευση, δηλαδή οι κοινωνικές δεξιότητες να περιλαμβάνουν 

οπωσδήποτε την έννοια της γενίκευσης. Δηλαδή κάθε δεξιότητα να μην είναι δεξιότητα 

η οποία είναι αποκτημένη και εφαρμόζεται μόνο μέσα στον χώρο του νηπιαγωγείου 

αλλά να μπορεί να γενικεύεται στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Αυτό σημαίνει επίσης 

ότι θα πρέπει να σκύψουμε πάρα πολύ και να δούμε με σοβαρότητα την έννοια της 

λειτουργικότητας. Δηλαδή πολλές φορές κάποιες δεξιότητες είναι μη λειτουργικές. Θα 

πρέπει λοιπόν να έχουμε την έννοια της γενίκευσης και της λειτουργικότητας». Στην 

συνέχεια ένας σημαντικός τομέας που θα έπρεπε να δοθεί έμφαση είναι η 

ομαδοποίηση σύμφωνα με τους τρεις εκ των ερωτηθέντων «Λοιπόν, θεωρώ ότι τα 

παιδιά σε ένα νηπιαγωγείο θα πρέπει να δουλεύονται σε ομάδες αλλά ομάδες οι οποίες 

μεταξύ τους να ταιριάζουνε. Είναι δύσκολο να συμβεί αυτό σε ένα δημόσιο νηπιαγωγείο 

σε ένα δημόσιο ειδικό νηπιαγωγείο ίσως σε ένα νηπιαγωγείο το οποιοδήποτε γιατί 

υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές περιπτώσεις μέσα αλλά για αρχή θεωρώ ότι τα 

παιδιά θα πρέπει να μάθουν να λειτουργούν ομαδικά. Δηλαδή με τους συνομηλίκους 

τους, με τα παιδιά της δικής τους τάξης, αργότερα με τα παιδιά άλλων τάξεων, έξω, θα 

πρέπει να βγαίνουν να πηγαίνουν σε κάποιο πάρκο. Θεωρώ το να ενταχθεί μέσα σε ένα 

πρόγραμμα κάποιου νηπιαγωγείου το παίρνουμε τα παιδιά 2-3 φορές την εβδομάδα για 

να τα πάμε σε ένα σούπερ μάρκετ να τα πάρουμε να τα πάμε σε μια τράπεζα, να τα 

πάρουμε να τα πηγαίνουμε σε διάφορες περιοχές και διάφορες έτσι δραστηριότητες θα 

τους είναι πάρα πολύ καλό γιατί οι ίδιοι οι γονείς πολλές φορές επειδή το έχουνε το 

παιδί μόνιμα μέσα στο σπίτι δηλαδή είναι σε καθημερινή αλληλεπίδραση μαζί του δεν 

το κάνουν. Όχι γιατί δεν θέλουν να βοηθήσουν το παιδί τους αλλά γιατί οι συνθήκες δεν 

το βοηθάνε. Οπότε θεωρώ ότι ένα κομμάτι του σχολείου θα πρέπει να είναι και αυτό. 

Αν μη τη άλλο θα έπρεπε να δίνει μεγάλη έμφαση στην κοινωνικότητα γιατί έτσι και 

αλλιώς το σχολείο είναι μια κοινωνία. Οπότε πρέπει να μάθουν αρχικά να ζούνε μέσα 

στην κοινωνία του σχολείου για να μπορέσουν αργότερα να μάθουν να ζούνε και στην 

κοινωνία μας έξω». Ακόμα αναφέρθηκε και η στόχευση σε προγράμματα 

ψυχοκινητικού περιεχομένου «Επίσης θα έπρεπε να είναι και κάποια προγράμματα 

που να περιέχουν και ψυχοκινητικό περιεχόμενο, δηλαδή μαθαίνοντας μέσα από την 

ψυχοκινητική σε κάποια δομημένα προγράμματα μαθαίνουν πράγματα που μπορούν να 
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τα χρησιμοποιήσουν και στην υπόλοιπη ζωή τους». Ολοκληρώνοντας η 

εργοθεραπεύτρια ανέφερε πως θα ήταν καλό να δοθεί έμφαση σε προγράμματα 

προσανατολισμού στον χρόνο «Σίγουρα πρέπει να δίνει έμφαση, ας πούμε εγώ σαν 

εργοθεραπεύτρια δουλεύω προσανατολισμό στον χρόνο λέγεται, δηλαδή ένα πρόγραμμα 

που να δείχνει το τι κάνουμε να δείχνουμε στο παιδί αυτό που κάνουμε. Ένα τέτοιο 

πρόγραμμα ουσιαστικά και που αρχίζει και που τελειώνει κάθε δραστηριότητα νομίζω 

είναι πολύ σημαντικό για το παιδί ή με ένα πάζλ το οποίο θα διαρκέσει τόση ώρα 

αλλιώς λέμε πέντε λεπτά είναι γενικό για τα παιδιά οπότε να δείχνουμε πόση ώρα με 

κάποιο παιχνίδι». 

 

Θεματικός άξονας: Εκπαιδευτικές πρακτικές και στάσεις 

Οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών και των υπόλοιπων επαγγελματιών της 

ειδικής αγωγής σχετικά με το υπάρχον πρόγραμμα για τις κοινωνικές δεξιότητες στα 

ειδικά νηπιαγωγεία. Ορμώμενοι από την εμπειρία τους οι συμμετέχοντες 

αποτυπώνουν τις απόψεις τους, τόσο για τα εν ενεργεία προγράμματα κοινωνικών 

δεξιοτήτων και το κατά πόσο αυτά συμβάλουν την ζωή των παιδιών έξω από το 

σχολείο, όσο και για την γενικότερη συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών της 

ειδικής αγωγής. Τέλος παραθέτουν τις απόψεις τους για τις νέες τεχνολογίες και τον 

βοηθητικό ή και όχι ρόλο τους στην εκμάθηση των κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Ο θεματικός άξονας Γ περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της ποιοτικής ανάλυσης που 

σχετίζεται με τις εκπαιδευτικές πρακτικές και στάσεις των συμμετεχόντων. Στον 

πίνακα 8 παρουσιάζεται μια συνοπτική εικόνα του συγκεκριμένου θεματικού άξονα 

με τις κατηγορίες, τους κωδικούς, και τους εννοιολογικούς ορισμούς που τους 

αντιστοιχούν. 

 

Πίνακας 8:  Κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση των συνεντεύξεων - Θεματικός άξονας Γ. 

 

Θεματικός άξονας Γ: Εκπαιδευτικές πρακτικές και στάσεις 

Κατηγορίες Κωδικοί / Εννοιολογικοί ορισμοί 

1. Εκτιμήσεις για το αν υπάρχει συμβολή κατά 

προτεραιότητα στην ενίσχυση κοινωνικών  

δεξιοτήτων των μαθητών στα ειδικά 

νηπιαγωγεία από το υπάρχον πρόγραμμα σε 

αυτά    

ΠΡΣΤΚΔΕ - Πρωταρχικός στόχος οι κοινωνικές 

δεξιότητες  

ΙΠΠΑΕΠΠ - Η ικανότητα των παιδιών ως 

παράγοντας επιρροής για το περιεχόμενο των 

κοινωνικών προγραμμάτων  

ΜΣΥΕΝΚΔ - Μη συμβολή ειδικού νηπιαγωγείου 



42 
 

στις κοινωνικές δεξιότητες 

 

2. Η συμβολή της εκάστοτε ειδικότητας στην 

ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων των 

παιδιών με ειδικές ανάγκες και αναφορά 

παραδειγμάτων καθημερινής πρακτικής 

 ΣΑΥΝΑΥΕ - Συμβολή στην αυτονομία και την 

αυτοεξυπηρέτηση 

ΣΤΕΠΙΚΟ - Στόχευση στο επικοινωνιακό 

κομμάτι  

ΣΤΟΜΔΥΑ - Στόχευση στην ομαδική και 

δυαδική αλληλεπίδραση  

ΕΞΛΕΑΔΚ - Εξάσκηση στην λεπτή και αδρή 

κινητικότητα 

ΜΕΦΟΜΠΡ - Μέσω εφαρμογής ομαδικών 

προγραμμάτων  

ΕΣΥΜΚΙΔ - Εκμάθηση συνεργασίας μέσω 

κινητικών δραστηριοτήτων  

ΕΡΣΟΤΔΣ - Εργασία σε όλους τους τομείς με 

διαφορετικό στόχο 

3. Απόψεις για την ύπαρξη ή μη συνεργασίας 

μεταξύ των εκπαιδευτικών και των ποικίλων 

επαγγελματιών της ειδικής αγωγής με στόχο 

την ανάπτυξη και την ενίσχυση της 

κοινωνικότητας των παιδιών και αναφορά σε 

περιορισμούς αλλά και περιθώριο βελτίωσης 

ΥΣΥΕΕΝΣ - Ύπαρξη συνεργασίας τν 

ειδικοτήτων εντός σχολείου  

ΥΠΠΕΑΝΣ - Ύπαρξη περιορισμών ανάλογα με 

τις συνθήκες 

ΥΠΟΙΘΕΠ - Ύπαρξη οικονομικών και θεσμικών 

περιορισμών 

ΔΥΒΕΣΥΝ - Δυνατότητα Βελτίωσης 

συνεργασίας 

ΑΔΣΥΕΣΧ - Αδυναμία συνεργασίας με τις 

ειδικότητες εκτός σχολείου 

ΠΛΠΠΡΟΙ - Η πλειοψηφία των περιορισμών 

προερχόμενη από την οικογένεια 

4. Πεποιθήσεις για το αν οι κοινωνικές 

δεξιότητες που μαθαίνουν τα νήπια με 

αναπηρίες στο ειδικό νηπιαγωγείο βοηθούν και 

 ΒΚΔΕΞΣΧ - Βοήθεια στις κοινωνικές 

δεξιότητες έξω από το σχολείο 

ΣΤΟΜΝΓΕ - Στόχος ότι μαθαίνεται στο 
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στις κοινωνικές δεξιότητες έξω από αυτό με 

στόχο την γενικότερη αυτοεξυπηρέτησή τους 

νηπιαγωγείο να γενικεύεται  

ΣΥΓΟΠΑΕ - Η συνεργασία με τον γονιό ως 

παράγοντας επιτυχίας  

ΜΣΥΣΧΠΣ - Μη συνέχιση των σχολικών 

προγραμμάτων στο σπίτι 

ΑΠΡΠΑΕΝ - Αποτελεσματικότητα των 

προγραμμάτων και σε παιδιά και σε ενήλικες 

5. Εκτιμήσεις για τον βοηθητικό ρόλο των 

νέων τεχνολογιών στην εκμάθηση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων στα νήπια 

ΒΟΡΟΝΕΤ - Βοηθητικός ρόλος νέων 

τεχνολογιών 

ΣΧΝΕΤΜΕ - Σπάνια χρήση νέων τεχνολογιών 

και μόνο σαν ενίσχυση 

ΑΡΑΠΝΕΤ - Αρνητικές απόψεις για νέες 

τεχνολογίες 

ΠΡΒΙΜΕΘ - Προτίμηση βιωματικών μεθόδων 

 

Παρακάτω αναλύονται τα δεδομένα που αντιστοιχούν στους κωδικούς του άξονα Γ: 

Εκτιμήσεις για το αν υπάρχει συμβολή κατά προτεραιότητα στην ενίσχυση 

κοινωνικών  δεξιοτήτων των μαθητών στα ειδικά νηπιαγωγεία από το υπάρχον 

πρόγραμμα σε αυτά    

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων και ειδικότερα οι οκτώ από αυτούς  

υποστήριξαν πως ο πρωταρχικός στόχος από το υπάρχον πρόγραμμα είναι η 

κοινωνικοποίηση «Ε, τώρα στα ειδικά νηπιαγωγεία δεν ξέρω αλλά θα πω για το δικό 

μας. Είναι ο πρωταρχικός στόχος. Ο πρωταρχικός μας στόχος είναι η καλλιέργεια των 

δεξιοτήτων ρουτίνας που αφορούν την αυτοεξυπηρέτηση, να μάθει το παιδί δηλαδή, να 

αυτονομηθεί σαν άτομο όσον αφορά το φαγητό του το ντύσιμό του, την τουαλέτα του  

οπωσδήποτε. Αυτός είναι ο πρωτεύον ρόλος. Για να πετύχουμε αυτό δουλεύονται 

σχεδόν όλοι οι τομείς έχοντας, εγώ τουλάχιστον προσωπικά τελευταίο το γνωστικό». 

Από τους συμμετέχοντες αυτούς ορισμένοι υποστήριξαν όπως φάνηκε και παραπάνω 

ότι η κοινωνικοποίηση ενισχύεται μέσα από τις δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης, άλλοι 

πάλι σημείωσαν την κοινωνική αλληλεπίδραση ως περιεχόμενο των προγραμμάτων 

αυτών «Νομίζω ότι συμβάλει στις κοινωνικές δεξιότητες το νηπιαγωγείο, νομίζω για τα 

παραπάνω που είπαμε την κοινωνική αλληλεπίδραση, ότι μπορούνε να πάνε και έξω 

κάποια εκδρομή, νομίζω ότι το προωθούνε αυτό. Είναι προτεραιότητα γιατί νομίζω ότι 

μόλις έρχεται το παιδί στο νηπιαγωγείο που είναι το πρώτο πλαίσιο που έρχεται νομίζω 

σε αυτό δίνουν έμφαση», ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι η στόχευση γίνεται μέσω 
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ψυχοκινητικών δραστηριοτήτων «Στον δικό μου τομέα νομίζω ότι συμβάλει, δηλαδή 

εγώ δουλεύω τα παιδιά ψυχοκινητικά, μαθαίνουμε από απλές έννοιες από το πάνω-

κάτω, δεξιά-αριστερά, εμπρός-πίσω, περπάτημα σε ισορροπίες. Όλα αυτά, τα βοηθούνε 

ώστε όταν βγαίνουν έξω τα παιδιά ή όταν είναι στο σπίτι να έχουν αποκτήσει, να 

μπορούν να περπατάνε πιο καλά με αποτέλεσμα να μπορούν να κάνουν πιο εύκολη την 

έξοδο με τους γονείς τους. Να υπερπηδούν εμπόδια, όλα αυτά τους κάνουν πιο εύκολη 

την ζωή και κατά συνέπεια όταν βγαίνουν έξω και κάποιες κοινωνικές δραστηριότητες 

που έχουν. Άμεσα δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι δουλεύω κοινωνικές δραστηριότητες 

αλλά έμμεσα αυτό που δουλεύουμε βοηθάει ώστε να είναι καλύτερα έξω». 

Επιπροσθέτως τρεις από τους συμμετέχοντες ανέφεραν ως παράγοντα επιρροής του 

περιεχομένου των κοινωνικών προγραμμάτων τις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών 

«Κοίταξε στην πραγματικότητα δεν υπάρχει υπάρχον πρόγραμμα. Το πρόγραμμα 

προσαρμόζεται από την νηπιαγωγό. Το κάθε παιδί είναι τελείως ιδιαίτερο και θέλει 

ιδιαίτερο πρόγραμμα εξατομικευμένο. Επομένως αυτό δεν μπορούμε να το πούμε, για 

το υπάρχον πρόγραμμα. Το καταρτίζουμε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις 

ιδιαιτερότητες που έχει το κάθε παιδί». Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο η 

λογοθεραπεύτρια ανέφερε πως δεν είναι προτεραιότητα του προγράμματος οι 

κοινωνικές δεξιότητες διότι πρωτεύοντα ρόλο έχουν άλλες δεξιότητες όπως το 

λεξιλόγιο και η επικοινωνία προκειμένου να κατακτήσουν την κοινωνικότητα «Ε, 

κοίτα θεωρώ ότι δεν συμβάλει τόσο πολύ και κυρίως τα παιδιά δεν βοηθάνε σε αυτό. 

Δηλαδή είναι παιδιά τα οποία δεν μπορεί να ασχοληθείς ακόμα τόσο πολύ με το 

κοινωνικό τους κομμάτι. Με αυτά τα παιδιά κυρίως θα ασχοληθείς με το να τους 

ενισχύσεις λεκτικά με το να τους ενισχύσεις να κάνουν διάφορες μικρές δραστηριότητες 

να μάθουν ένα πρόγραμμα μια ρουτίνα και στο τέλος αργότερα όταν το κατακτήσουν 

αυτό το κομμάτι θα πας στο κοινωνικό. Δηλαδή άμα δεν αποκτήσουν τις πρώτες 

βασικές γνώσεις τα παιδιά δεν μπορούν καταρχήν την αλληλεπίδραση, το λεξιλόγιο, την 

επικοινωνία ακόμα δεν μπορούνε να βγουν και να μπορέσεις να δουλέψεις κοινωνικά 

πράγματα κοινωνικές δεξιότητες με τα παιδιά». 

Η συμβολή της εκάστοτε ειδικότητας στην ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων 

των παιδιών με ειδικές ανάγκες και αναφορά παραδειγμάτων καθημερινής 

πρακτικής 

Οι πλειοψηφία των συμμετεχόντων και ειδικότερα η φυσιοθεραπεύτρια, η 

εργοθεραπεύτρια, και δύο άτομα από το ειδικό βοηθητικό προσωπικό ανέφεραν πως 

η ειδικότητά τους συμβάλει στην αυτονομία και την αυτοεξυπηρέτηση «Το βασικό 

που πρέπει να έχουν τα παιδιά για να αποκτήσουν τις κοινωνικές δεξιότητες, για να 

βγουν στην κοινωνία θα πρέπει να είναι η αυτονομία τους. Η αυτονομία όσον αφορά 

την τουαλέτα για παράδειγμα γιατί είναι ένας παράγοντας πολύ περιοριστικός για την 

οικογένεια. Όταν το παιδί δεν έχει αυτονομηθεί στην τουαλέτα είναι δύσκολο για τον 

γονιό να το πάρει να πάνε μια βόλτα να πάνε σε μια καφετέρια να πιουν ένα καφέ να 

πάνε να παίξουν κάπου γιατί θα έχει τον νου του να πρέπει να γυρίσει στο σπίτι να πάει 

τουαλέτα το παιδί να το αλλάξει ενδεχομένως κτλ. Οπότε σε καθημερινή βάση βοηθάμε 

τα παιδιά σε αυτό». Επιπροσθέτως η εργοθεραπεύτρια ανέφερε την ομαδική και την 
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δυαδική αλληλεπίδραση που επιτυγχάνεται μέσω ασκήσεων λεπτής και αδρής 

κινητικότητας ως συμβολή της ειδικότητάς της στην ενίσχυση των κοινωνικών 

δεξιοτήτων των νηπίων «Εγώ να περιμένω, σειρά μου σειράς σου, δηλαδή όταν 

παίζουμε κάποιο παιχνίδι είτε επιτραπέζιο που έχει να κάνει με δραστηριότητες 

καθημερινής ζωής είτε με μπουφάν  περιμένω την σειρά μου να βάλω το μπουφάν 

οπότε εγώ δουλεύω λεπτή κινητικότητα, αδρή το να βάλει το παιδί το μπουφάν να 

περιμένει την σειρά του, νομίζω αυτό σαν κοινωνικές δεξιότητες που έχει ως 

αποτέλεσμα την ομαδική αλληλεπίδραση, δυαδική ας πούμε ή με τρία παιδιά αν κάνω 

ομαδική. Αυτό το να περιμένουν την σειρά τους είναι κοινωνική δεξιότητα για μένα 

αυτό. Σαν στόχο εμείς αυτό συνήθως βάζουμε ομαδική-δυαδική αλληλεπίδραση».   

Ακολούθως η λογοθεραπεύτρια σημείωσε πως η στόχευση δίνεται στο επικοινωνιακό 

κομμάτι με παροχή κινήτρων επικοινωνίας «Εντάξει εγώ είμαι λογοθεραπεύτρια 

ασχολούμαι με το επικοινωνιακό κομμάτι. Εκεί που μπορώ να βοηθήσω είναι να τους 

δώσω να κατανοήσουν γιατί ουσιαστικά στα παιδιά παραδείγματος χάριν με αυτισμό 

άμα δεν τους δείξει αρχικά το ότι εγώ πρέπει να επικοινωνήσω γιατί σε έχω ανάγκη να 

επικοινωνήσω δεν θα βοηθήσει μετά και σε όλα τα υπόλοιπα κομμάτια. Αν  δεν 

κατανοήσει ένα παιδί ότι μιλάω επικοινωνώ, εντάξει η επικοινωνία δεν είναι καθαρά 

ομιλία μπορεί να είναι και κάποιο άλλο σύστημα επικοινωνίας έτσι; Αλλά άμα πρώτα 

αρχικά δεν τους δώσεις το κίνητρο της επικοινωνίας δεν θα μπορέσεις να ενισχύσεις 

και όλα τα υπόλοιπα κομμάτια». Ο διευθυντής του σχολείου έκανε λόγο για ανάπτυξη 

κοινωνικότητας μέσω χρήσης ομαδικών προγραμμάτων «Βεβαίως. Εφαρμόζοντας 

κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα, αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα. Ένα 

παράδειγμα θα είναι το παράδειγμα της ολοκλήρωσης μιας ομαδικής εργασίας. Επίσης 

ένα άλλο παράδειγμα θα είναι η εφαρμογή ενός προγράμματος συναλλαγών. Θέλω να 

ψωνίσω, πηγαίνω να ψωνίσω, επιλέγω, πληρώνω, παίρνω ρέστα, χαιρετάω και πολλά 

άλλα παραδείγματα». Η γυμνάστρια ανέφερε τον τομέα της συνεργασίας ο οποίος 

δουλεύεται μέσω κινητικών δραστηριοτήτων «Αυτό που είπα προηγουμένως, ότι 

μαθαίνοντας να περπατάει, να ανεβοκατεβαίνει σκάλες, να υπερπηδάει εμπόδια, να 

χειρίζεται την μπάλα, θα βρεθεί σε ένα γηπεδάκι ή σε μια παιδική χαρά με άλλα παιδιά, 

όταν θα ξέρει να πιάσει την μπάλα και να την πετάξει, γιατί εδώ κάνουμε πασούλες 

πάρε-δώσε, όλα αυτά θα βοηθήσουν ώστε το παιδί να έχει κάποιες κοινωνικές 

δεξιότητες περεταίρω». Επίσης οι δύο νηπιαγωγοί τόνισαν πως η κοινωνικές 

δεξιότητες ενισχύονται μέσω όλων των προγραμμάτων που εφαρμόζονται για κάθε 

παιδί με διαφορετικό στόχο κάθε φορά «Εμείς καθημερινά δουλεύουμε σε όλους τους 

τομείς με διαφορετικό στόχο κάθε φορά. Δηλαδή βάζουμε ένα στόχο, τι θέλω να πετύχω 

μικρό πολύ μικρό. Αυτό που δουλεύουμε την συγκεκριμένη στιγμή μπορεί να μην δείχνει 

που στοχεύω, όπως αυτό που σου είπα πριν ότι μπορεί να δουλεύω τα τουβλάκια αλλά ο 

στόχος μου είναι να μάθει να πιάνει, να μάθει να παρατηρεί, να εμμένει. Και 

προχωράμε μετά μέσα στην τάξη και εκτός από την τάξη και για να τα βγάλουμε έξω, 

αναγνώριση αντικειμένων καθημερινής χρήσης και στην χρήση αυτών δηλαδή 

στρώνουμε τραπέζι με όλα τα πράγματα τα πιάτα, την χαρτοπετσέτα, το πιρούνι, 

βάζοντας και χωροταξικές έννοιες πάνω, δίπλα, μπροστά, ένα παράδειγμα σου λέω 

τώρα. Προσπαθούμε έτσι». 
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Απόψεις για την ύπαρξη ή μη συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και των 

ποικίλων επαγγελματιών της ειδικής αγωγής με στόχο την ανάπτυξη και την 

ενίσχυση της κοινωνικότητας των παιδιών και αναφορά σε περιορισμούς αλλά και 

περιθώριο βελτίωσης 

Οι συμμετέχοντες στην πλειοψηφία τους (εννέα από αυτούς) υποστηρίζουν ότι 

υπάρχει συνεργασία των ειδικοτήτων εντός του σχολείου «Λοιπόν ας πούμε για το 

δικό μας το σχολείο. Ναι έτσι πιστεύω και αυτό προσπαθούμε. Τι έκανες τι θα κάνω, τι 

κάνεις τώρα για να το συνεχίσω; Δεν το πετυχαίνουμε πάντα στην πράξη, η πρόθεση 

υπάρχει, η επιθυμία υπάρχει, το ζόρι υπάρχει αλλά να σου πω ότι γίνεται κιόλας στο 

έπακρο όσο θα θέλαμε; Όχι δεν γίνεται στον απόλυτο βαθμό που θα θέλαμε». Στην 

συνέχεια δύο εκ των ερωτηθέντων υποστήριξαν ότι υπάρχουν περιορισμοί ανάλογα 

με τις συνθήκες «Περιορισμοί είναι οι συνθήκες, δεν μπορώ να τους εντοπίσω, είναι ο 

χρόνος, είναι οι περιπτώσεις των παιδιών, πόσο στο επιτρέπουν τα ίδια τα παιδιά, γιατί 

εδώ λέμε ας πούμε ότι εξαρχής το πρόγραμμα το βγάζει το παιδί δεν το βγάζεις εσύ, σε 

οδηγεί το παιδί τι θα του κάνεις, παρατηρείς και όπου βλέπεις επεμβαίνεις, 

παρεμβαίνεις. Νομίζεις τουλάχιστον. Οπότε ένα άλλο είναι ότι άμα έχεις ένα παιδί που 

σε αναγκάζει να ασχοληθείς μαζί του κάποια άλλα πάνε πίσω. Ας πούμε παλιά είχαμε 

ένα υπερκινητικό άμα το άφηνες μόνο του δεν υπήρχε περίπτωση να κάνει τίποτα οπότε 

ένα ζήτημα είναι αυτό. Τέλος πάντων τέτοιου είδους περιορισμοί», ενώ ακόμη δύο 

συμμετέχοντες τόνισαν την ύπαρξη οικονομικών και θεσμικών περιορισμών 

«Περιορισμοί υπάρχουν. Οι περιορισμοί μας είναι πιο πολύ ας το πούμε υλικό- 

θεσμικοί δηλαδή και μπορεί να χρειαστούμε κάποια υλικά και να μην τα έχουμε αλλά 

για την ανάπτυξη της κοινωνικότητας έξω από το σχολείο, όταν θέλουμε δηλαδή πολλές 

φορές να κάνουμε μια γενίκευση και να δούμε πως λειτουργούμε και εκτός των τοίχων 

του σχολείου εκεί έχουμε πρόβλημα με τις μετακινήσεις. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα 

αυτό, έχει να κάνει με οικονομικούς παράγοντες και αυτό νομίζω είναι ένα κομμάτι που 

πρέπει να βελτιωθεί. Βέβαια και συνεργαζόμαστε όμως». Επίσης ένας ερωτηθέντας 

υποστήριξε ότι οι περισσότεροι περιορισμοί προέρχονται από την οικογένεια των 

παιδιών «Οι περισσότεροι περιορισμοί που μας έρχονται είναι από την οικογένεια κατά 

πόσο έχει χρόνο, διάθεση και μπορεί να ασχοληθεί με το παιδί στις οδηγίες που δίνουμε 

εμείς, στο να συνεχίζονται κάποιο πρόγραμμα στο σπίτι. Εκεί είναι οι περισσότεροι 

περιορισμοί, συνήθως οι γονείς που συνεργάζονται έχουμε και πιο καλή εξέλιξη στα 

παιδιά, στην κοινωνικοποίησή τους». Όσον αφορά το περιθώριο βελτίωσης, δύο 

συνεντευξιαζόμενοι ανέφεραν ότι υπάρχει και για να επιτευχθεί η καλύτερη και πιο 

αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ τους είναι αναγκαία η αύξηση προσωπικού 

«Περιθώριο βελτίωσης υπάρχει αλλά θα μπορούσαν να βελτιωθούν περισσότερο τα 

πράγματα αν είχαμε περισσότερους επαγγελματίες άρα περισσότερες ώρες ώστε 

περισσότεροι άνθρωποι να ασχολούνται με διαφορετικά αντικείμενα με τα παιδιά». 

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο ένας συμμετέχων ανέφερε ότι υπάρχει ελλιπής 

συνεργασία με τις ειδικότητες εκτός σχολείου «Δυστυχώς όχι. Μιλάμε για τους 

εξωτερικούς συνεργάτες πάντα όχι για αυτούς εντός του σχολείου. Όλα τα παιδιά 

κάνουν έξω θεραπείες έργο, λόγο, φυσιοθεραπεία και τέτοια. Πάντα η πρώτη μας 

κίνηση είναι να έρθουμε σε επαφή μαζί τους, με το που έρθει το παιδί στο νηπιαγωγείο 
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ώστε να έχουμε μια συνάντηση, να δούμε τη πρόγραμμα γίνεται εκεί, εμείς τα παιδιά τα 

έχουμε πιο πολλές ώρες άρα μπορούμε να συνεχίσουμε ένα πρόγραμμα έργου, λόγου, 

φυσιοθεραπείας στο νηπιαγωγείο. Συνήθως αυτή η συνάντηση δεν επαναλαμβάνεται, 

μένει εκεί και δεν είναι από εμάς είναι από τις ειδικότητες που δεν το συνεχίζουν, δεν 

θέλουν, δεν έχουν χρόνο είναι και ελεύθεροι επαγγελματίες». 

Πεποιθήσεις για το αν οι κοινωνικές δεξιότητες που μαθαίνουν τα νήπια με 

αναπηρίες στο ειδικό νηπιαγωγείο βοηθούν και στις κοινωνικές δεξιότητες έξω 

από αυτό με στόχο την γενικότερη αυτοεξυπηρέτησή τους 

Οι οκτώ εκ των συμμετεχόντων ανέφεραν στο ότι οι κοινωνικές δεξιότητες 

που μαθαίνουν τα νήπια στο ειδικό νηπιαγωγείο τα βοηθούν και στην ζωή τους έξω 

από αυτό «Αυτός είναι ο στόχος. Κατά μαρτυρίες γονέων , γιατί δεν μας έχουν πει και 

όλοι, κάποιοι γονείς μας έχουν αναφέρει αυτό το πράγμα ότι έχουν δει κάποια διαφορά 

των παιδιών έξω ειδικά με το Mediterranean cosmos (εμπορικό κέντρο 

Θεσσαλονίκης), αλλά και άλλα. Ας πούμε τον Μάη που φτιάχνει ο καιρός πάμε στην 

πλάζ  Αρετσού, είχαμε γονιό που έλεγε με τον φόβο, θα το πάρετε θα πέσει στην 

θάλασσα είναι σίγουρο, γιατί όποτε πήγαινε μαζί τους έπεφτε με τα ρούχα μέσα στην 

θάλασσα. Έλεγε ο γονιός είστε σίγουροι να μην έρθω μαζί σας; Το παιδί ήταν άψογο, 

είχε αυτισμό. Δηλαδή με το που του εξηγήσαμε ότι δεν θα μπούμε γιατί δεν έχουμε 

μαγιό γύρισε και έπαιξε με την άμμο. Οπότε και αυτό συνεχίστηκε, αυτό θέλω να σ πω, 

δεν ήτανε λόγω κλειστού πλαισίου σχολείου, ας πούμε μου το είπε η συγκεκριμένη 

εκπαιδευτικός, δασκάλα και το έκανα». Από τους συμμετέχοντες αυτούς οι δύο έθεσαν 

ορισμένες προϋποθέσεις για την επίτευξη του στόχου αυτού. Ειδικότερα δύο από 

αυτούς υπογράμμισαν την συνεργασία με τους γονείς ως παράγοντα επιτυχίας της 

εφαρμογής των κοινωνικών δεξιοτήτων και έξω από το νηπιαγωγείο «Αυτό για αυτό 

λέω ότι το έχουμε πάντα σε συνεργασία με τους γονείς γιατί πηγαίνοντας εμείς ας 

πούμε, που αύριο θα πάμε σε ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο, δεν το αφήνουμε έτσι, λέμε 

τον γονιό τι πήγαμε, τι κάναμε. Όποιος γονιός μπορεί να έρθει μαζί μας και να δει τι 

κάνουμε εμείς με τα παιδιά τους είναι ευπρόσδεκτοι απλώς δεν μπορούν συνήθως οι 

γονείς να έρχονται ή δεν θέλουν να έρχονται. Αν ο γονιός ακούσει τις οδηγίες μας στο τι 

κάνουμε εμείς έξω και το συνεχίσει αυτό στο απλό super market της γειτονιάς του, δεν 

λέω να πάει στο εμπορικό κέντρο, τότε έχουμε αυτό το αποτέλεσμα το επιθυμητό και 

την γενίκευση. Χωρίς συνεργασία με τον γονιό δεν έχουμε κανένα αποτέλεσμα» ενώ 

ακόμα δύο από αυτούς τόνισαν ότι στόχος είναι ότι μαθαίνεται στο νηπιαγωγείο να 

γενικεύεται «Νομίζω ότι μίλησα και είπα και προηγουμένως ότι ο στόχος κάθε 

εκπαιδευτικού προγράμματος και κοινωνικών δεξιοτήτων πρέπει να είναι η γενίκευση 

και η λειτουργικότητα». Επιπλέον ένας συνεντευξιαζόμενος ανέφερε ότι τα 

προγράμματα του νηπιαγωγείου είναι αποτελεσματικά και στα παιδιά αλλά και στους 

ενήλικες «Σίγουρα, σίγουρα το πιστεύω. Θεωρώ ότι έχουν μάθει και τα παιδιά και οι 

ενήλικες να σέβονται και να περιμένουν τα παιδιά αυτά» Αξίζει να σημειωθεί πως 

μόνο ένας συμμετέχοντας ανέφερε ότι δεν υπάρχει κάποια σημαντική βοήθεια στις 

κοινωνικές δεξιότητες διότι το πρόγραμμα που καταρτίζεται από την νηπιαγωγείο δεν 

συνεχίζεται στο σπίτι «Πολλά πράγματα εντοπίζονται από τις νηπιαγωγούς, από το 
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ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, από το ειδικό βοηθητικό, πάρα πολύ σημαντικό γιατί 

είναι για την υγιεινή και καθαριότητα των παιδιών, εκπαιδεύει. Όμως αυτό το 

πρόγραμμα που μπαίνει εδώ πέρα καταστρατηγείται στο σπίτι δεν συνεχίζεται. Με 

αποτέλεσμα έρχεται εδώ, μέχρι εδώ καλά από εκεί και μετά;». 

Εκτιμήσεις για τον βοηθητικό ρόλο των νέων τεχνολογιών στην εκμάθηση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων στα νήπια 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων και συγκεκριμένα οι πέντε από 

αυτούς υποστήριξαν πως οι νέες τεχνολογίες έχουν βοηθητικό ρόλο στην εκμάθηση 

των κοινωνικών δεξιοτήτων στα νήπια «Ναι βοηθούν πάρα πολύ. Εμείς έχουμε κάνει 

και τεχνολογίες στην εργοθεραπεία που προσαρμόζουμε ένα παιδί είτε που δεν μπορεί 

να κινήσει το χέρι του κάποιους νάρθηκες και κάποιο ειδικό οτιδήποτε είναι αυτό 

προσαρμοστικό υλικό ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την λειτουργικότητα των 

παιδιών ώστε να αναπτυχθεί σύμφωνα με τους υπολογιστές, τι παιχνίδια ας πούμε θέλει 

να παίξει αυτό». Ακόμα δύο από τους συμμετέχοντες δήλωσαν πως κάνουν σπάνια 

χρήση νέων τεχνολογιών και μόνο σαν ενίσχυση «Να σου πω την αλήθεια εμείς δεν το 

χρησιμοποιούμε πολύ, κάποια χρόνια με κάποια παιδιά ήταν σαν ενίσχυση, δηλαδή 

έκανες την δουλειά σου ή έκανες μια δραστηριότητα ένα πρόγραμμα. Υπάρχουν 

προγράμματα λογισμικά με δραστηριότητες για το παιδί αλλά δεν τα χρησιμοποιούμε 

πολύ». Επίσης η μία νηπιαγωγός ήταν αρνητική με την χρήση νέων τεχνολογιών 

εξαιτίας του απομονωτικού τους ρόλου αλλά και του περιορισμού της κίνησης «Εγώ 

είμαι πάρα πάρα πολύ κατά των νέων τεχνολογιών σε αυτή την ηλικία. Το ότι είναι μια 

ανάγκη την εποχής είναι δυστυχώς. Γενικώς είμαι κατά αυτών των τεχνολογιών, όχι της 

τεχνολογίας. Αλλά σε αυτή την ηλικία και στο ειδικό και στο γενικό σχολείο είμαι πολύ 

κατά γιατί θεωρώ ότι η ανάγκη του νηπίου είναι παιχνίδι , συναίσθημα, φαντασία και ο 

λόγος που τώρα έχει γίνει ο λόγος άστα να πάνε. Οπότε η τεχνολογία τα περιορίζει 

πιστεύω. Πρώτα από όλα περιορίζει την κίνηση, την ανάγκη του παιδιού να κινηθεί και 

ξέρουμε τόσους αιώνες ότι το παιδί μαθαίνει μέσα από την κίνηση και το παιχνίδι έτσι 

δεν είναι; Κοινωνικές δεξιότητες να το μάθει θεωρητικά; Τι λέει αυτό; Αυτή είναι η 

άποψη μου, είμαι πολύ κατά. Πιστεύω ότι δεν βοηθάει το αντίθετο κιόλας τα 

απομονώνει». Επιπλέον η φυσιοθεραπεύτρια εξέφρασε την προτίμησή της στις 

βιωματικές μεθόδους «Επειδή δεν έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με προγράμματα, 

λογισμικά και τέτοια που έχουν να κάνουν με τις κοινωνικές δεξιότητες, είμαι πιο του 

βιωματικού». 
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4.2 Συζήτηση αποτελεσμάτων έρευνας  

      Στη έρευνα αυτή έγινε προσπάθεια διερεύνησης των απόψεων των 

νηπιαγωγών και του ειδικού προσωπικού σχετικά με τα προγράμματα κοινωνικών 

δεξιοτήτων στο ειδικό νηπιαγωγείο. Από την συλλογή δεδομένων προέκυψαν 

ορισμένα συμπεράσματα τα οποία σχετίζονται με τα ερευνητικά ερωτήματα που 

τέθηκαν. 

Ο πρώτος άξονας αφορούσε την προσέγγιση της κοινωνικότητας από την 

μεριά των συμμετεχόντων προκειμένου να εξεταστεί η προσωπική θέαση του 

καθενός απέναντι στον όρο.  

Από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων έγινε φανερό πως η έννοια των 

κοινωνικών δεξιοτήτων καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων οι οποίες ποικίλουν 

ανάλογα με την περίπτωση του μαθητή (Αλευριάδου & Γκιαούρη, 2011) και την 

οπτική γωνία που προσεγγίζει κάποιος τη έννοια αυτή. Ειδικότερα αρκετοί 

συμμετέχοντες έδιναν απαντήσεις οι οποίες αντικατόπτριζαν το αντικείμενο της 

ειδικότητάς τους κάτι το οποίο είναι φυσικό αν αναλογιστεί κανείς ότι αυτό είναι 

και το ζητούμενο για τον καθένα. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει από μόνο του την 

σημαντικότητα που έχει η κοινωνικότητα για όλους τους κλάδους της ειδικής 

αγωγής διότι αποτελεί συστατικό κάθε δεξιότητας που δουλεύεται σε ένα ειδικό 

νηπιαγωγείο. 

Η συναισθηματική ανταπόκριση των παιδιών είναι μια από τις βασικές 

γέφυρες επικοινωνίας με τους άλλους. Στην έρευνα αυτή φάνηκε πως οι 

συμμετέχοντες αναγνώρισαν ότι πέρα από την έκφραση συναισθημάτων από το 

παιδί, ένα στοιχείο για την συναισθηματική ανταπόκριση είναι και η αναγνώριση 

των συναισθημάτων των άλλων από το νήπιο. 

Η έρευνα έδειξε επίσης πως το ειδικό σχολείο έχει ως πρωταρχικό στόχο την 

κοινωνικοποίηση παρόλα αυτά ο οικονομικός παράγοντας λειτουργεί ανασταλτικά 

στην επίτευξη του σκοπού αυτού. Ειδικότερα για τους συμμετέχοντες είναι άκρως 

σημαντικές οι εκδρομές που γίνονται στα πλαίσια της κοινωνικοποίησης των 

νηπίων, οι οποίες απαιτούν ένα σημαντικό ποσοστό χρημάτων, τα οποία στις 

περισσότερες των περιπτώσεων χορηγούν οι γονείς. Το γεγονός αυτό κάνει ακόμα 

πιο δύσκολη την πραγματοποίηση των εκδρομών καθώς η δυνατότητα όλων των 

γονέων δεν είναι η ίδια. Σύμφωνα με τους συνεντευξιαζόμενους οι εκδρομές αυτές 

συμπληρώνουν και επιστεγάζουν όσα μαθαίνουν τα νήπια μέσα στην τάξη αφού 

τους δίνεται η ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με άλλα άτομα. Σύμφωνα με την 
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Πολυχρονοπούλου, (2012) οι εκδρομές δεν είναι απαραίτητο να είναι σε μακρινή 

απόσταση ή να διαρκούν πολύ ώρα για να είναι σημαντικές. Κάθε κοινότητα 

διαθέτει αξιοσημείωτα μέρη για τους μαθητές. Φυσικά η απλότητα του προορισμού 

δεν καθιστά την εκδρομή μια δραστηριότητα χωρίς δαπάνη καθώς όπως 

προαναφέρθηκε τα νήπια αντιμετωπίζουν ζητήματα πρακτικά και σε μια εκδρομή 

χρειάζονται τόσο τα εξειδικευμένα μέσα όσο και επαρκές προσωπικό. Επομένως 

ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνικοποίησης των νηπίων και σύμφωνα με τους 

εκπαιδευτικούς το σημαντικότερο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με αποτέλεσμα 

να μην ολοκληρώνεται και πολλές φορές να αποτυγχάνει η προσπάθεια των ειδικών 

νηπιαγωγών και του ειδικού προσωπικού. 

Αναφορικά με τον δεύτερο άξονα των ερωτήσεων και σχετικά με το 

περιεχόμενο των προγραμμάτων κοινωνικών δεξιοτήτων στο ειδικό νηπιαγωγείο, οι 

συμμετέχοντες υποστήριξαν ότι οι δεξιότητες που είναι βοηθητικές για την 

καθημερινότητα όπως η ατομική υγιεινή, το ντύσιμο κτλ είναι βασικό κομμάτι των 

προγραμμάτων τους. Για τους ερωτηθέντες οι δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης 

αποτελούν βασικό δείγμα κοινωνικοποίησης αλλά και ορθής ένταξης στην 

κοινωνία. Παρόλα αυτά σύμφωνα με τους Flynn & Healy, (2011) δεν υπάρχει κοινή 

προσέγγιση διδασκαλίας κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά που βρίσκονται στο 

φάσμα του αυτισμού, που να προσεγγίζει και τις δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης.    

Σύμφωνα με τους Cuskelly, Zhang και Gilmore (1998) τα προγράμματα πρώιμης 

παρέμβασης για την ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων θα πρέπει να έχουν ως 

στόχο την ανάπτυξη κατά κύριο λόγο των δεξιοτήτων αυτορρύθμισης ή αυτοελέγχου 

συμπεριφοράς, αυτοπροσδιορισμού, ενίσχυσης της ικανοποίησης και των κινήτρων 

μάθησης, που θα αποτελέσουν σημαντική βοήθεια  μελλοντικά στην ενδυνάμωση 

και αυτοεξυπηρέτηση καθ’ όλη την διάρκεια της ενήλικης ζωής (Cuskelly, Zhang 

και Gilmore, 1998 αναφ. σε Αλευριάδου & Γκιαούρη, 2011). Αρκετοί πάλι ήταν 

αυτοί που υποστήριξαν ότι η έννοια της ομάδας και γενικότερα η ομαδοποίηση θα 

ήταν καλό να εμπεριέχεται στα προγράμματα  που αφορούν τις κοινωνικές 

δεξιότητες. Για πολλά χρόνια υπήρχε η πεποίθηση ότι η ατομική διδασκαλία έχει 

καλύτερα αποτελέσματα για παιδιά με σοβαρές αναπηρίες καθώς έτσι μειώνεται η 

διάσπαση προσοχής και ο μαθητής επικεντρώνεται ευκολότερα στον εκπαιδευτικό. 

Παρά το γεγονός αυτό και η διδασκαλία σε μικρές ομάδες έχει αρκετά θετικά 

σημεία. Ειδικότερα η διδασκαλία τέτοιου τύπου δίνει την δυνατότητα για κοινωνική 

αλληλεπίδραση και υποστήριξη από παιδιά που βρίσκονται στην ίδια ηλικιακή 
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βαθμίδα, δυνατότητα που δεν υπάρχει όταν ένα νήπιο διδάσκεται μόνο και 

απομονωμένο από τα υπόλοιπα παιδιά. Επιπροσθέτως αυτός ο τρόπος διδασκαλίας 

δίνει την προοπτική της μάθησης μέσω παρατήρησης άλλων μαθητών. Κατά αυτό 

τον τρόπο επίσης προωθείται και η έννοια τη γενίκευσης αφού υπάρχουν κοινωνικές 

συναναστροφές. Η γενίκευση και ειδικότερα οι στρατηγικές που την προωθούν 

αποτελούν πολύ σημαντικό σκέλος για το περιεχόμενα των προγραμμάτων 

κοινωνικών δεξιοτήτων. Έτσι ο εκπαιδευτικός επιδιώκει από τους μαθητές του να 

διεξάγουν τις δεξιότητες-στόχους σε ανόμοια περιβάλλοντα και με αλλιώτικους 

εκπαιδευτικούς, ενδείξεις και υλικά πριν διαπιστώσει με σιγουριά ότι το παιδί έχει 

ιδιοποιηθεί και γενικεύσει μία δεξιότητα. Η εφαρμογή νατουραλιστικών μεθόδων 

διδασκαλίας αποτελεί εξαιρετικά αποδοτικό τρόπο προώθησης της γενίκευσης και 

διατήρησης ουσιαστικών δεξιοτήτων ενός νηπίου (Δαβάζογλου & Κόκκινος, 2011).  

Ακόμα ένα παράδειγμα τέτοιας στρατηγικής είναι η βασική εκπαίδευση 

ανταπόκρισης (Pivotal response training) η οποία είναι μια παρέμβαση που 

περιλαμβάνει ένα σύνολο διαδικασιών, που έχουν ως στόχο την αύξηση των 

κινήτρων αλληλεπίδρασης των παιδιών και την προώθηση της γενίκευσης από αυτά 

(Flynn & Healy, 2011). 

Επιπρόσθετα από τους συμμετέχοντες τέθηκε το θέμα της συνεργασίας με 

τους γονείς ως πολύ σημαντικός παράγοντας για την αποτελεσματική ολοκλήρωση 

των προγραμμάτων κοινωνικοποίησης. Όπως τόνισαν οι περισσότεροι χωρίς την 

συνέχιση στο σπίτι των προγραμμάτων που γίνονται στο νηπιαγωγείο δεν υπάρχουν 

τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ο/Η νηπιαγωγός καθώς και οι υπόλοιπη επαγγελματίες 

της ειδικής θα πρέπει να βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με το οικογενειακό 

περιβάλλον προκειμένου να έχουν μια σφαιρική άποψη για την πορεία του παιδιού 

αλλά και να δουλεύουν τους απαραίτητους τομείς συνεργατικά με τον γονέα. Τα  

παραπάνω έχει δείξει και η έρευνα που πραγματοποίησαν οι Koutruba, 

Antonopoulou, Tsitsas, & Zenakou, (2009) στην οποία έλαβαν μέρος 213 

εκπαιδευτικοί και έγινε φανερό πως παρότι πιστεύουν ότι για την ευκολότερη 

εργασία τους και την πρόοδο των μαθητών τους  είναι σημαντική η επικοινωνία με 

τους γονείς, δεν φαίνεται να εκλαμβάνουν το ίδιο από αυτούς. Όπως αναφέρουν οι 

εκπαιδευτικοί οι γονείς δεν επισκέπτονται τακτικά τις γενικές συνελευσεις και 

ρίχνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην σχολική επίδοση και την βαθμολογία και έπειτα 

για την συμπεριφορά του παιδιού μέσα στην τάξη. Επιπροσθέτως οι εκπαιδευτικοί 
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ενδιαφέρονται για την αλληλεπίδραση με το οικογενειακό περιβάλλον προκειμένου 

να εξάγουν στοιχεία για τους μαθητές τους. 

Όσον αφορά το επίπεδο συνεργασίας των ειδικοτήτων μεσα στο σχολείο η 

παρούσα έρευνα έδειξε ότι συνεργάζονται απόλυτα και είναι κάτι που το επιδιώκουν 

όλοι. Αυτό όμως που τόνισαν οι συμμετέχοντες είναι πως ένα σημαντικό πρόβλημα 

που αντιμετωπίζουν αφορά την συνεργασία τους με της ειδικότητες που 

ασχολούνται με τα νήπια έξω από το σχολείο. Είναι πολύ βασικό να ξέρουν οι 

εκπαιδευτικοί τι πρόοδο σημειώνει το νήπιο στην φυσιοθεραπεία, την εργοθεραπεία 

την λογοθεραπεία κτλ. Χωρίς την απαραίτητη επικοινωνία του δημόσιου σχολείου 

με τις ειδικότητες αυτές, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς δεν υπάρχει η επιθυμητή 

πρόοδος στο παιδί. Από την άλλη η έρευνα της Χρυσανθακοπούλου, (2012) έδειξε, 

πως παρά το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί υποστήριξαν ότι συνεργάζονται με τους 

συναδέλφους τους όταν κλήθηκαν να απαντήσουν τι ακριβώς κάνουν για να 

καταπολεμήσουν το άγχος τους κανένας από αυτούς δεν ανέφερε ότι στρέφεται 

στην βοήθεια κάποιου από το εκπαιδευτικό προσωπικό. 

Στον άξονα Γ οι συμμετέχοντες μεταξύ άλλων εξέφρασαν την άποψή τους 

σχετικά με τον βοηθητικό ρόλο των νέων τεχνολογιών στο ειδικό νηπιαγωγείο και 

όπως φάνηκε οι περισσότεροι ήταν θετικοί σημειώνοντας όμως ότι ακόμα δεν τους 

έχει δοθεί η ευκαιρία να εφαρμόσουν στην πράξη κάτι τέτοιο. Πράγματι με βάση τα 

κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με νοητική αναπηρία θα 

μπορούσε να είναι χρήσιμη για τις κοινωνικές τους συναναστροφές και δεξιότητες η 

συγκρότηση ατομικών προγραμμάτων γνωστικής παρέμβασης στο πεδίο της 

κοινωνικής νόησης με την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών. Λόγου χάρη η 

εκπαίδευση στην πραγματολογική εφαρμογή και αντίληψη της γλώσσας μέσα από 

ψηφιακά παιχνίδια ή ψηφιακά πλαίσια ρύθμισης κοινωνικών ζητημάτων θα ήταν 

ικανή να τους ενισχύσει στον τομέα της καθημερινής επικοινωνίας. Η χρήση 

συστημάτων, που ευνοούν την δεξιότητα για αναγνώριση συναισθημάτων και 

ενσυναίσθηση, ενθαρρύνοντας τα άτομα με νοητική αναπηρία να δίνουν 

μεγαλύτερη βαρύτητα στα συναισθήματα των γύρω τους, θα βοηθούσε σε μεγάλο 

βαθμό στην κοινωνικοσυναισθηματική τους προσαρμογή (Αλευριάδου & Γκιαούρη, 

2011). Επιπροσθέτως σύμφωνα με την Πολυχρονοπούλου, (2012) ο εκπαιδευτικός 

στις μέρες μας έχει πρόσβαση σε πλούσια γκάμα τεχνολογικών μέσων που του 

δίνουν την δυνατότητα να προβάλει και να διδάξει ένα θέμα με ποικίλες μεθόδους 

κάνοντας έτσι πιο εύκολη την βαθύτερη κατανόηση και γενίκευση της νέας 
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πληροφορίας. Ακόμα διευκολύνουν τον μαθητή να επικεντρωθεί πιο εύκολα στο 

γνωστικό αντικείμενο και τρέφουν την επιθυμία του για γνώση. Μερικά από αυτά 

βοηθούν την μετοχή των παιδιών που σημειώνουν κοινωνική επιφυλακτικότητα 

δίνοντας τους την δυνατότητα να εκφραστούν με διαφορετικές μεθόδους. 

Αναφορικά με τα παραπάνω είναι χρήσιμο να αναφερθεί πως η εφαρμογή της 

εικονικής πραγματικότητας είτε ως πλαίσιο μάθησης στην ειδική αγωγή είτε ως 

διαγνωστικό εργαλείο για την αποκατάσταση των παιδιών με νοητική αναπηρία έχει 

θετικά αποτελέσματα. Με αυτό τον τρόπο υπάρχει η δυνατότητα για βιωματική, 

ενεργητική μάθηση σε ένα επιβλεπόμενο πλαίσιο, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους 

που θα μπορούσαν να υπάρχουν στην αληθινή ζωή, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει και 

παροτρύνει για συμμετοχή. Ακόμα οι Yalow-Chamovitz και Weiss (2008) στην 

έρευνα τους μιλούν για την εφαρμογή της εικονικής πραγματικότητας ως εφαρμογή 

ψυχαγωγίας και παιχνιδιού για τον ελεύθερο χρόνο (Αλευριάδου & Γκιαούρη, 

2011). 

Συνειρμικά με τα παραπάνω η ενεργή παρουσία του παιδιού με νοητική 

αναπηρία σε όλες τις ενέργειες της σχολικής ζωής με ταυτόχρονες επεμβάσεις, όπου 

κρίνεται σκόπιμο από τους εκπαιδευτικούς, συνθέτει μια σταθερή βάση για την 

κοινωνική του ένταξη. Για να είναι περισσότερο αποτελεσματικές αυτές οι 

επεμβάσεις θα πρέπει να έχουν ως στόχο την ένταξη των παιδιών στο σύνολο των 

ομηλίκων τους, στην εκμάθηση τρόπων διευθέτησης συγκρούσεων, και στην όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερη σε διάρκεια συμμετοχή τους στο παιχνίδι. Επιτυγχάνοντας τα 

παραπάνω τα παιδιά με νοητική αναπηρία είναι ικανά να ανταποκριθούν με επιτυχία 

στις κοινωνικές τους συναναστροφές και να κρατήσουν αυτές τις δεξιότητες για μια 

πιο αποτελεσματική επίλυση κοινωνικών ζητημάτων στις σχέσεις τους με τους 

συνομηλίκους τους (Αλευριάδου & Γκιαούρη, 2011). 

 

4.3 Περιορισμοί έρευνας – Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες 

Το δείγμα της έρευνας ήταν μικρό και τα υποκείμενα του δείγματος 

προέρχονταν από ένα συγκεκριμένο σχολείο και μάλιστα σε μια δομή όπως αυτή του  

Ινστιτούτου Αναπτυξιακής Αποκατάστασης(ΙΑΑ) πρώην Ψυχολογικού Κέντρου 

Βορείου Ελλάδος που φιλοξενεί όλες τις σχολικές βαθμίδες και παιδιά που, είτε 

μένουν στους κοιτώνες του χωρίς τις οικογένειές τους, είτε ζουν κανονικά στο 

οικογενειακό τους περιβάλλον. 
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Στην συγκεκριμένη έρευνα η επιλογή της ημιδομημένης συνέντευξης κρίθηκε 

ως αποτελεσματικότερη για την ανάλυση των δεδομένων. Παρόλα αυτά θα ήταν 

χρήσιμο σε μελλοντικές έρευνες να χρησιμοποιηθούν ερωτηματολόγια με 

ταυτόχρονη παρατήρηση στοχευμένη μέσα στην τάξη. Είναι σημαντικό να αναφερθεί 

πως η αναζήτηση απόψεων νηπιαγωγών και εκπαιδευτικών για τις κοινωνικές 

δεξιότητες  στάθηκε εξαιρετικά δύσκολη και αυτό αναδεικνύει ακόμα περισσότερο 

την ανάγκη για μελλοντικές έρευνες. Επίσης θα ήταν καλό να ερευνηθούν μελλοντικά 

οι κοινωνικές δεξιότητες και να εξεταστούν και οι απόψεις των γονέων για το 

ζήτημα. Ακόμα θα μπορούσε να συγκριθεί η δομή του νηπιαγωγείου με άλλες δομές 

και να εξεταστεί αν και αυτές χρησιμοποιούν προγράμματα για τις κοινωνικές 

δεξιότητες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

Πτυχιακή εργασία με θέμα: 

«Απόψεις νηπιαγωγών ειδικής αγωγής και ειδικού προσωπικού σχετικά με τα προγράμματα 

κοινωνικών δεξιοτήτων στο ειδικό νηπιαγωγείο» 

Σας ευχαριστώ πολύ για την πολύτιμη βοήθειά σας. Οι απόψεις και οι εμπειρίες που θα 

καταθέσετε είναι εξέχουσας σημασίας για την πορεία της παρούσας έρευνας. 

Φόρμα Συγκέντρωσης Δημογραφικών Στοιχείων: 

1. Φύλο:  

 

Άνδρας   Γυναίκα   

 

2. Ηλικιακή βαθμίδα: 

 

20-30  31-40   41-50  51-60  
 

3. Ειδικότητα:  

 

Εκπαιδευτικό Προσωπικό  k Κλάδος ΠΕ:  

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό   Κλάδος ΠΕ: 
 

4. Πρόσθετες σπουδές  

 

Διδακτορικό στην  Ειδική Αγωγή   Διδακτορικό (άλλο)  

Μεταπτυχιακό στην  Ειδική Αγωγή  Μεταπτυχιακό (άλλο)  

Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ   ΑΣΠΑΙΤΕ/ΠΕΣΥΠ  

Επιμορφωτικό Σεμινάριο 400 ωρών στην Ειδική Αγωγή     

 Διδασκαλείο 

5. Υπηρεσιακή κατάσταση:  

 

Μόνιμος   Αναπληρωτής   
 

6. Έτη υπηρεσίας σε Ειδικό Νηπιαγωγείο:  

 

1-5  6-10   11-15  

16-20   21-25   25 & άνω  
 

7. Συνολικά Έτη υπηρεσίας στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση:  

 

1-5  6-10   11-15  

16-20   21-25  25 & άνω  
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Ημιδομημένη Συνέντευξη σε τρεις άξονες: 

Α. Προσέγγιση κοινωνικότητας. 

1. Πως προσδιορίζεται, κατά την γνώμη σας, η έννοια «κοινωνικές δεξιότητες» 

για άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρίες;  

2. Ποιες είναι οι πρώτες σκέψεις, που σας δημιουργούνται, όταν ακούτε την 

φράση «κοινωνική ετοιμότητα;» (για άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

ή και αναπηρίες)   

3. Ποιες σκέψεις σας δημιουργούνται ακούγοντας την φράση «συναισθηματική 

ανταπόκριση» παιδιών με ειδικές ανάγκες;  

4. Πιστεύετε ότι το σημερινό σχολείο ασκεί το ρόλο του ως κοινωνικοποιητικός 

παράγοντας; Οφείλει να είναι;  

Β. Κοινωνικές δυσκολίες μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρίες. 

1. Τα παιδιά στο ειδικό νηπιαγωγείο αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις κοινωνικές 

δεξιότητες; Αν ναι που κυρίως εστιάζονται; 

2. Παρουσιάζουν δυσκολίες ως προς την αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους 

τους;  

3. Παρατηρείτε ότι έχουν την τάση να αλληλεπιδρούν περισσότερο με ενήλικες 

(δάσκαλοι, γονείς κτλ) από ότι με συνομηλίκους; 

4. Όσον αφορά την εκδήλωση και αναγνώριση συναισθημάτων, θεωρείτε ότι οι 

μαθητές σας εκφράζονται σε ικανοποιητικό βαθμό; Αν όχι ποιες δυσκολίες 

εμφανίζουν; Δώστε παραδείγματα. 

5. Τι είναι απαραίτητο να περιέχει κατά, την άποψή σας, ένα πρόγραμμα 

κοινωνικών δεξιοτήτων με στόχο την εφαρμογή του στο ειδικό νηπιαγωγείο; 

Που πρέπει να δίνει έμφαση; 

 

Γ. Εκπαιδευτικές πρακτικές και στάσεις. 

1. Εκτιμάτε, ότι το υπάρχον πρόγραμμα, το οποίο εφαρμόζεται στα ειδικά 

νηπιαγωγεία,  συμβάλει κατά προτεραιότητα στην ενίσχυση των κοινωνικών 

δεξιοτήτων των μαθητών; Αν ναι, με ποιον τρόπο; Αν όχι, γιατί; 

2. Πως συμβάλλει η ειδικότητά σας στην ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων 

των παιδιών με Ειδικές Ανάγκες; Δώστε παραδείγματα καθημερινής 

πρακτικής. 

  

3. Θεωρείτε, ότι οι εκπαιδευτικοί και οι ποικίλων εκπαιδεύσεων επαγγελματίες 

της ειδικής αγωγής συνεργάζονται με στόχο την ανάπτυξη και ενίσχυση της 

κοινωνικότητας των παιδιών; Πιστεύετε ότι υπάρχουν περιορισμοί; Που 

έγκειται το περιθώριο βελτίωσης; Αναφέρετε παραδείγματα. 
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4. Πιστεύετε, ότι οι κοινωνικές δεξιότητες τις οποίες μαθαίνουν τα νήπια με 

αναπηρίες στο ειδικό νηπιαγωγείο, βοηθούν και στις κοινωνικές δεξιότητες 

έξω από αυτό με στόχο την γενικότερη αυτοεξυπηρέτησή τους;  

5. Εκτιμάτε ότι οι νέες τεχνολογίες μπορούν να λειτουργήσουν βοηθητικά στην 

εκμάθηση των κοινωνικών δεξιοτήτων στα νήπια;  

Περαιτέρω σχόλια: 

Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι; 

 

 

Ευχαριστώ πολύ για την βοήθειά σας! 

Με εκτίμηση Μούχου Βαρβάρα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
(Ατομικοί πίνακες κωδικοποίησης ποιοτικής ανάλυσης) 
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 1  

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ / 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: γυναίκα 

Ηλικιακή βαθμίδα: 51-60 

Ειδικότητα: Εκπαιδευτικό προσωπικό / 

Νηπιαγωγός 

Πρόσθετες σπουδές: Επιμορφωτικό 

σεμινάριο 400 ωρών στην ειδική αγωγή 

και Διδασκαλείο  

Υπηρεσιακή κατάσταση: Μόνιμη 

Έτη υπηρεσίας σε Ειδικό 

Νηπιαγωγείο: 16-20 

Συνολικά Έτη υπηρεσίας στην Ειδική 

Αγωγή και Εκπαίδευση: 25 & άνω  

 

Α. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 

1. Προσδιορισμός της έννοιας 

κοινωνικές δεξιότητες για 

άτομα με εκπαιδευτικές 

ανάγκες ή και αναπηρίες 

ΥΠΑΚΟΙΟ - Η ύπαρξη σε μια 

κοινωνική ομάδα 

ΧΡΗΚΟΑΣ - Χρήση κοινωνικά 

αποδεκτών συμπεριφορών 

ΕΚΔΑΝΑΓ - Εκδήλωση αναγκών 

ΠΕΔΡΑΣΦ - Ο περίπατος στον δρόμο με 

ασφάλεια 

 

2. Οι πρώτες σκέψεις στο 

άκουσμα τις φράσης 

«κοινωνική ετοιμότητα» για 

άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες ή και αναπηρίες 

ΑΠΑΚΑΜΟ - Η αποτελεσματική 

αντιμετώπιση κοινωνικής κατάστασης σε 

έναν μη οικείο χώρο 

3. Οι πρώτες σκέψεις στο 

άκουσμα τις φράσης 

«συναισθηματική 

ΕΚΤΩΣΥΝ -  Η Εκδήλωση των 

συναισθημάτων 
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ανταπόκριση»  για άτομα με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή 

και αναπηρίες. 

4. Ο ρόλος του σχολείου ως 

κοινωνικοποιητικός παράγοντας 

ΕΠΟΙΚΠΑ - Η επιρροή του οικονομικού 

παράγοντα στον κοινωνικοποιητικό ρόλο 

του σχολείου 

 

Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Η ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ. 

 

1. Οι δυσκολίες στις κοινωνικές 

δεξιότητες των παιδιών στο 

νηπιαγωγείο. Αναφορά 

παραδειγμάτων 

ΥΠΟΚΟΔΥ - Η ύπαρξη πολλών 

κοινωνικών δυσκολιών  

ΠΡΟΠΡΕΠ - Το πρόβλημα έγκειται 

στην πρώτη επαφή έξω από το σπίτι τους 

με τα άλλα παιδιά 

2. Δυσκολίες ως προς την 

αλληλεπίδραση με τους 

συνομηλίκους τους 

ΣΗΜΔΥΑΛ - Γενικά σημειώνεται 

δυσκολία στην αλληλεπίδραση πλην 

εξαιρέσεων 

3. Τάση για αλληλεπίδραση 

περισσότερο με ενήλικες παρά 

με συνομηλίκους  

ΑΛΜΕΕΝΗ - Αλληλεπιδρούν 

περισσότερο με ενήλικες και λιγότερο με 

παιδιά  

4. Ο βαθμός έκφρασης  και 

αναγνώρισης συναισθημάτων 

από τους μαθητές και οι 

δυσκολίες τους σε αυτό τον 

τομέα 

ΥΠΕΣΝΟΚ - Η ύπαρξη έκφρασης 

συναισθημάτων από τα παιδιά με νοητική 

καθυστέρηση 

ΔΥΕΚΠΑΥ - Η δυσκολία έκφρασης και 

συναισθηματικής αναγνώρισης από τα 

παιδιά με αυτισμό 

ΕΝΕΣΜΚΑ - Ενίσχυση αναγνώρισης 

και εκδήλωσης συναισθημάτων μέσω 

καρτών 

5. Απόψεις για το περιεχόμενο των 

προγραμμάτων κοινωνικών 

ΣΤΚΑΘΑΝ - Στόχευση στις 

καθημερινές ανάγκες όπως ατομική 
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δεξιοτήτων στο ειδικό 

νηπιαγωγείο και τα σημεία 

στόχευσής του 

υγιεινή και ντύσιμο 

ΣΤΟΜΕΞΔ - Στόχευση στην 

ομαδοποίηση μέσω εξωτερικών 

δραστηριοτήτων 

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ  

 

1. Εκτιμήσεις για το αν υπάρχει 

συμβολή κατά προτεραιότητα 

στην ενίσχυση κοινωνικών  

δεξιοτήτων των μαθητών στα 

ειδικά νηπιαγωγεία από το 

υπάρχον πρόγραμμα σε αυτά    

ΜΗΥΠΑΠΡ - Μη ύπαρξη 

συγκεκριμένου προγράμματος λόγω της 

διαφορετικότητας κάθε παιδιού 

ΚΑΠΚΠΑΙ - Κατάρτιση 

εξατομικευμένου προγράμματος 

σύμφωνα με τις ανάγκες και τις 

ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού 

 

    

2. Η συμβολή της εκάστοτε 

ειδικότητας στην ενίσχυση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων των 

παιδιών με ειδικές ανάγκες και 

αναφορά παραδειγμάτων 

καθημερινής πρακτικής 

ΠΡΚΑΠΑΙ - Με το πρόγραμμα που 

καταρτίζεται για κάθε παιδί 

3. Απόψεις για την ύπαρξη ή μη 

συνεργασίας μεταξύ των 

εκπαιδευτικών και των 

ποικίλων επαγγελματιών της 

ειδικής αγωγής με στόχο την 

ανάπτυξη και την ενίσχυση της 

κοινωνικότητας των παιδιών 

και αναφορά σε περιορισμούς 

αλλά και περιθώριο βελτίωσης 

ΣΥΣΧΕΙΔ - Ύπαρξη συνεργασίας 

μεταξύ των ειδικοτήτων εντός σχολείου 

ΑΔΣΕΙΕΣ - Αδυναμία συνεργασίας με 

τις ειδικότητες εκτός σχολείου   

ΠΛΠΕΡΟΙ - Η πλειοψηφία περιορισμών 

από την οικογένεια 
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4. Πεποιθήσεις για το αν οι 

κοινωνικές δεξιότητες που 

μαθαίνουν τα νήπια με 

αναπηρίες στο ειδικό 

νηπιαγωγείο βοηθούν και στις 

κοινωνικές δεξιότητες έξω από 

αυτό με στόχο την γενικότερη 

αυτοεξυπηρέτησή τους 

ΣΤΟΜΓΕΝ - Στόχος ότι μαθαίνεται στο 

νηπιαγωγείο να γενικεύεται  

ΣΥΓΟΠΑΕ - Η συνεργασία με τον γονιό 

ως παράγοντας επιτυχίας 

5. Εκτιμήσεις για τον βοηθητικό 

ρόλο των νέων τεχνολογιών 

στην εκμάθηση των κοινωνικών 

δεξιοτήτων στα νήπια 

ΣΠΕΝΙΧΡ - Σπάνια χρήση και μόνο σαν 

ενίσχυση 

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 2  

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ / 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: γυναίκα 

Ηλικιακή βαθμίδα: 51-60 

Ειδικότητα: Εκπαιδευτικό προσωπικό / 

Νηπιαγωγός 

Πρόσθετες σπουδές: Επιμορφωτικό 

σεμινάριο 400 ωρών στην ειδική αγωγή, 

Διδασκαλείο και δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ 

Υπηρεσιακή κατάσταση: Μόνιμη 

Έτη υπηρεσίας σε Ειδικό 

Νηπιαγωγείο: 11-15 

Συνολικά Έτη υπηρεσίας στην Ειδική 

Αγωγή και Εκπαίδευση: 21-25 

 

Α. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 

1. Προσδιορισμός της έννοιας 

κοινωνικές δεξιότητες για 

άτομα με εκπαιδευτικές  

ανάγκες ή και αναπηρίες 

ΥΠΚΟΑΠΣ - Η ύπαρξη πάντα 

κοινωνικά αποδεκτών συμπεριφορών 
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2. Οι πρώτες σκέψεις στο 

άκουσμα τις φράσης 

«κοινωνική ετοιμότητα» για 

άτομα με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες ή και 

αναπηρίες 

ΕΝΚΟΧΠΡ - Η ένταξη σε μια κοινωνική 

ομάδα χωρίς την πρόκληση 

προβλημάτων  

3. Οι πρώτες σκέψεις στο 

άκουσμα τις φράσης 

«συναισθηματική 

ανταπόκριση»  για άτομα με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

ή και αναπηρίες. 

ΑΝΣΥΝΑΛ - Η αναγνώριση από το 

παιδί των συναισθημάτων των άλλων 

ΚΑΑΝΣΥΑ - Η κατάλληλη ανταπόκριση 

από το παιδί στα συναισθήματα των 

άλλων 

4. Ο ρόλος του σχολείου ως 

κοινωνικοποιητικός 

παράγοντας 

ΠΡΣΤΚΟΙ - Πρωταρχικός στόχος του 

ειδικού σχολείου η κοινωνικοποίηση  

ΚΟΡΟΕΠΣ - Ο κοινωνικοποιητικός 

ρόλος του επηρεάζεται από τις συνθήκες 

 

Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Η ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ. 

 

1. Οι δυσκολίες στις κοινωνικές 

δεξιότητες των παιδιών στο 

νηπιαγωγείο. Αναφορά 

παραδειγμάτων 

ΚΟΔΥΣΟΤ - Κοινωνικές δυσκολίες των 

παιδιών σε όλους τους τομείς 

ανεξαιρέτως 

2. Δυσκολίες ως προς την 

αλληλεπίδραση με τους 

συνομηλίκους τους 

ΠΟΔΥΑΛΣ - Πάρα πολλές δυσκολίες 

αλληλεπίδρασης με συνομηλίκους 

3. Τάση για αλληλεπίδραση 

περισσότερο με ενήλικες παρά 

με συνομηλίκους  

ΜΕΑΛΕΝΗ - Μεγαλύτερη 

αλληλεπίδραση με ενήλικες 

4. Ο βαθμός έκφρασης  και ΜΕΚΑΣΑΥ - Μηδενική έκφραση και 
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αναγνώρισης συναισθημάτων 

από τους μαθητές και οι 

δυσκολίες τους σε αυτό τον 

τομέα 

αναγνώριση συναισθημάτων στον 

αυτισμό 

ΙΚΕΣΥΚΑ - Ικανοποιητική έκφραση 

στο σύνδρομο και την καθυστέρηση 

ΕΣΑΥΧΕΡ - Εκδήλωση συναισθημάτων 

στον αυτισμό χωρίς δυνατότητα 

ερμηνείας από τον δάσκαλο  

5. Απόψεις για το περιεχόμενο 

των προγραμμάτων 

κοινωνικών δεξιοτήτων στο 

ειδικό νηπιαγωγείο και τα 

σημεία στόχευσής του 

ΣΥΝΑΛΑΤ - Στην συνύπαρξη με άλλα 

άτομα 

ΕΞΑΡΑΜΟ - Εξάσκηση της αρχής της 

αμοιβαιότητας  

ΕΞΑΤΥΠΟ - Εξάσκηση της υπομονής 

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ  

 

1. Εκτιμήσεις για το αν υπάρχει 

συμβολή κατά προτεραιότητα 

στην ενίσχυση κοινωνικών  

δεξιοτήτων των μαθητών στα 

ειδικά νηπιαγωγεία από το 

υπάρχον πρόγραμμα σε αυτά    

ΚΟΔΕΠΣΤ - Οι κοινωνικές δεξιότητες 

είναι ο πρωταρχικός στόχος 

ΕΝΚΟΔΑΥ - Ενίσχυση κοινωνικότητας 

μέσω καλλιέργειας δεξιοτήτων 

αυτοεξυπηρέτησης   

 

2. Η συμβολή της εκάστοτε 

ειδικότητας στην ενίσχυση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων των 

παιδιών με ειδικές ανάγκες και 

αναφορά παραδειγμάτων 

καθημερινής πρακτικής 

ΚΕΡΟΤΔΣ - Καθημερινή εργασία σε 

όλους τους τομείς με διαφορετικό στόχο 

κάθε φορά 

ΜΤΑΣΤΑΕ - Μη ταύτιση στόχου με το 

αντικείμενο εργασίας 

3. Απόψεις για την ύπαρξη ή μη 

συνεργασίας μεταξύ των 

εκπαιδευτικών και των 

ποικίλων επαγγελματιών της 

ειδικής αγωγής με στόχο την 

ανάπτυξη και την ενίσχυση της 

ΥΠΣΥΜΣΧ - Ύπαρξη συνεργασίας 

μέσα στο σχολείο 

ΥΠΑΠΕΑΣ - Ύπαρξη περιορισμών 

ανάλογα με τις συνθήκες 
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κοινωνικότητας των παιδιών 

και αναφορά σε περιορισμούς 

αλλά και περιθώριο βελτίωσης 

4. Πεποιθήσεις για το αν οι 

κοινωνικές δεξιότητες που 

μαθαίνουν τα νήπια με 

αναπηρίες στο ειδικό 

νηπιαγωγείο βοηθούν και στις 

κοινωνικές δεξιότητες έξω από 

αυτό με στόχο την γενικότερη 

αυτοεξυπηρέτησή τους 

ΒΟΚΔΣΓΟ - Βοήθεια στις κοινωνικές 

δεξιότητες έξω από το σχολείο σύμφωνα 

με τους γονείς 

5. Εκτιμήσεις για τον βοηθητικό 

ρόλο των νέων τεχνολογιών 

στην εκμάθηση των κοινωνικών 

δεξιοτήτων στα νήπια 

ΑΡΑΧΝΕΤ - Αρνητικές απόψεις σχετικά 

με την χρήση νέων τεχνολογιών 

ΑΠΡΟΝΕΤ - Ο απομονωτικός ρόλος 

των νέων τεχνολογιών 

ΝΕΤΠΕΚΙ - Οι νέες τεχνολογίες ως 

μέσω περιορισμού της κίνησης   

 

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ   

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ / 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: γυναίκα 

Ηλικιακή βαθμίδα: 51-60 

Ειδικότητα: Ειδικό Εκπαιδευτικό 

Προσωπικό / Φυσιοθεραπεύτρια 

Πρόσθετες σπουδές: Επιμορφωτικό 

σεμινάριο 400 ωρών στην ειδική αγωγή, 

ΑΣΠΑΙΤΕ/ΠΕΣΥΠ 

Υπηρεσιακή κατάσταση: Μόνιμη 

Έτη υπηρεσίας σε Ειδικό 

Νηπιαγωγείο: 25 & άνω 

Συνολικά Έτη υπηρεσίας στην Ειδική 

Αγωγή και Εκπαίδευση:  11-15 

 

Α. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ  

1. Προσδιορισμός της έννοιας 

κοινωνικές δεξιότητες για 

άτομα με εκπαιδευτικές  

ανάγκες ή και αναπηρίες 

ΔΥΣΥΚΔΡ - Δυνατότητα συμμετοχής σε 

κοινωνικές δραστηριότητες 

2. Οι πρώτες σκέψεις στο 

άκουσμα τις φράσης 

«κοινωνική ετοιμότητα» για 

άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες ή και αναπηρίες 

ΣΑΚΠΧΑΣ - Η συμμετοχή του ατόμου 

σε κοινωνικό πλαίσιο χωρίς αρνητικά 

συναισθήματα 

 

3. Οι πρώτες σκέψεις στο 

άκουσμα τις φράσης 

«συναισθηματική 

ανταπόκριση»  για άτομα με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή 

και αναπηρίες. 

ΥΠΕΚΣΝΣ - Ύπαρξη και έκφραση 

συναισθηματικής συμμετοχής 

4. Ο ρόλος του σχολείου ως 

κοινωνικοποιητικός παράγοντας 

ΕΙΣΧΕΚΟ - Το ειδικό σχολείο ως 

βασικός εκφραστής της 

κοινωνικοποίησης  

 

Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Η ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ. 

 

1. Οι δυσκολίες στις κοινωνικές 

δεξιότητες των παιδιών στο 

νηπιαγωγείο. Αναφορά 

παραδειγμάτων 

ΑΚΔΑΠΑΙ - Αντιμετώπιση κοινωνικών 

δυσκολιών λόγω πρώτης επαφής με άλλα 

παιδιά 

ΕΝΚΘΜΣΥ - Η ενασχόληση με ένα 

κοινό θέμα μαζί με συνομήλικους  

2. Δυσκολίες ως προς την 

αλληλεπίδραση με τους 

συνομηλίκους τους 

ΔΥΑΛΜΝΗ - Δυσκολίες στην 

αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους κ 

μετά το νηπιαγωγείο 
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3. Τάση για αλληλεπίδραση 

περισσότερο με ενήλικες 

παρά με συνομηλίκους  

ΕΛΕΠΜΣΥ - Ελλιπής  επικοινωνία με 

συνομηλίκους λόγο των ίδιων 

επικοινωνιακών προβλημάτων  

ΑΜΕΝΛΠΑ - Αλληλεπίδραση με 

ενήλικες λόγω της προσπάθειας αυτών 

4. Ο βαθμός έκφρασης  και 

αναγνώρισης συναισθημάτων 

από τους μαθητές και οι 

δυσκολίες τους σε αυτό τον 

τομέα 

ΔΕΚΣΟΑΣ - Δυσκολία στην έκφραση 

συναισθημάτων με αποτέλεσμα αρνητική 

συμπεριφορά 

5. Απόψεις για το περιεχόμενο 

των προγραμμάτων 

κοινωνικών δεξιοτήτων στο 

ειδικό νηπιαγωγείο και τα 

σημεία στόχευσής του 

ΕΜΔΒΚΑΘ - Έμφαση στις δεξιότητες 

βοηθητικές για την καθημερινότητα 

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ  

 

1. Εκτιμήσεις για το αν υπάρχει 

συμβολή κατά προτεραιότητα 

στην ενίσχυση κοινωνικών  

δεξιοτήτων των μαθητών στα 

ειδικά νηπιαγωγεία από το 

υπάρχον πρόγραμμα σε αυτά    

ΠΡΣΥΝΚΔ - Προτεραιότητα των 

συναδέλφων οι κοινωνικές δεξιότητες 

ΙΠΑΙΕΠΠ - Η ικανότητα των παιδιών 

επηρεάζει το κοινωνικό περιεχόμενο των 

προγραμμάτων  

 

2. Η συμβολή της εκάστοτε 

ειδικότητας στην ενίσχυση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων των 

παιδιών με ειδικές ανάγκες και 

αναφορά παραδειγμάτων 

καθημερινής πρακτικής 

ΣΑΤΝΑΕΞ - Συμβολή στην αυτονομία 

και την αυτοεξυπηρέτηση 

3. Απόψεις για την ύπαρξη ή μη 

συνεργασίας μεταξύ των 

εκπαιδευτικών και των 

ΣΥΝΕΝΣΧ - Καλή συνεργασία εντός 

του σχολείου 

ΥΟΙΘΕΣΠ - Ύπαρξη οικονομικών και 
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ποικίλων επαγγελματιών της 

ειδικής αγωγής με στόχο την 

ανάπτυξη και την ενίσχυση της 

κοινωνικότητας των παιδιών 

και αναφορά σε περιορισμούς 

αλλά και περιθώριο βελτίωσης 

θεσμικών περιορισμών 

4. Πεποιθήσεις για το αν οι 

κοινωνικές δεξιότητες που 

μαθαίνουν τα νήπια με 

αναπηρίες στο ειδικό 

νηπιαγωγείο βοηθούν και στις 

κοινωνικές δεξιότητες έξω από 

αυτό με στόχο την γενικότερη 

αυτοεξυπηρέτησή τους 

ΜΣΥΠΡΣΠ - Μη συνέχιση των 

προγραμμάτων του σχολείου στο σπίτι 

ΚΟΠΠΕΚΔ - Το καλό οικογενειακό 

πλαίσιο ως παράγοντα επιτυχίας των 

κοινωνικών δεξιοτήτων 

5. Εκτιμήσεις για τον βοηθητικό 

ρόλο των νέων τεχνολογιών 

στην εκμάθηση των κοινωνικών 

δεξιοτήτων στα νήπια 

ΠΒΙΩΜΕΘ - Προτίμηση βιωματικών 

μεθόδων 

ΜΕΙΝΕΤΒ - Μελλοντικά ίσως οι νέες 

τεχνολογίες βοηθήσουν 

 

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ  

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ / 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: γυναίκα 

Ηλικιακή βαθμίδα: 20-30 

Ειδικότητα: Ειδικό Εκπαιδευτικό 

Προσωπικό / Λογοθεραπεύτρια 

Πρόσθετες σπουδές: - 

Υπηρεσιακή κατάσταση: 

Αναπληρώτρια 

Έτη υπηρεσίας σε Ειδικό 

Νηπιαγωγείο: 3 μήνες 

Συνολικά Έτη υπηρεσίας στην Ειδική 

Αγωγή και Εκπαίδευση:  1-5 

 

Α. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 

1. Προσδιορισμός της έννοιας 

κοινωνικές δεξιότητες για 

άτομα με εκπαιδευτικές  

ανάγκες ή και αναπηρίες 

ΙΠΡΕΝΚΠ - Η ικανότητα προσαρμογής 

και ένταξης στο γενικότερο κοινωνικό 

πλαίσιο 

ΕΠΑΝΣΚΑ - Η επιτυχής ανταπόκριση 

σε συγκεκριμένες κοινωνικές ανάγκες 

2. Οι πρώτες σκέψεις στο 

άκουσμα τις φράσης 

«κοινωνική ετοιμότητα» για 

άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες ή και αναπηρίες 

ΑΥΙΚΕΠΚ - Η αυτονομία και η 

ικανότητα επιβίωσης  στην κοινωνία 

3. Οι πρώτες σκέψεις στο 

άκουσμα τις φράσης 

«συναισθηματική 

ανταπόκριση»  για άτομα με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή 

και αναπηρίες. 

ΚΑΑΠΣΚΣ - Η κατανόηση και αποδοχή 

σκέψεων και συναισθημάτων των άλλων  

ΑΝΑΝΤΣΑ - Η ανάλογη ανταπόκριση 

στα συναισθήματα των ανθρώπων  

4. Ο ρόλος του σχολείου ως 

κοινωνικοποιητικός παράγοντας 

ΡΣΚΑΠΑΙ - Ο ρόλος του σχολείου στην 

κοινωνική αυτονομία των παιδιών  

Ανικανότητα της δομής του σχολείου 

στην υποστήριξη των αναγκών των 

παιδιών  

 

Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Η ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ. 

 

1. Οι δυσκολίες στις 

κοινωνικές δεξιότητες των 

παιδιών στο νηπιαγωγείο. 

Αναφορά παραδειγμάτων 

ΑΝΤΔΥΑΛ - Αντιμετώπιση δυσκολιών 

στην αλληλεπίδραση 

2. Δυσκολίες ως προς την ΔΥΑΛΠΛΠ - Δυσκολίες στην 
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αλληλεπίδραση με τους 

συνομηλίκους τους 

αλληλεπίδραση στην πλειοψηφία των 

παιδιών 

ΣΠΑΑΛΑΠ - Σπάνιες περιπτώσεις 

αναζήτησης αλληλεπίδρασης από τα 

παιδιά χωρίς αποτέλεσμα  

3. Τάση για αλληλεπίδραση 

περισσότερο με ενήλικες 

παρά με συνομηλίκους  

ΑΛΣΥΛΣΠ - Αλληλεπίδραση με 

συνομηλίκους λόγω αισθήματος σιγουριά 

από τα παιδιά 

4. Ο βαθμός έκφρασης  και 

αναγνώρισης συναισθημάτων 

από τους μαθητές και οι 

δυσκολίες τους σε αυτό τον 

τομέα 

ΕΚΘΛΑΕΣ - Εκρήξεις θυμού λόγω 

απουσίας εκδήλωσης συναισθημάτων  

ΔΕΣΠΑΑΥ - Μεγαλύτερη δυσκολία 

στην εκδήλωση συναισθημάτων σε 

παιδιά με αυτισμό 

5. Απόψεις για το περιεχόμενο 

των προγραμμάτων 

κοινωνικών δεξιοτήτων στο 

ειδικό νηπιαγωγείο και τα 

σημεία στόχευσής του 

ΕΡΟΜΠΤΜ - Εργασία σε ομάδες με 

παιδιά που ταιριάζουν μεταξύ τους, 

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ  

 

1. Εκτιμήσεις για το αν υπάρχει 

συμβολή κατά προτεραιότητα 

στην ενίσχυση κοινωνικών  

δεξιοτήτων των μαθητών στα 

ειδικά νηπιαγωγεία από το 

υπάρχον πρόγραμμα σε αυτά    

ΜΣΥΕΝΚΔ - Μη συμβολή ειδικού 

νηπιαγωγείου στις κοινωνικές δεξιότητες 

ΑΠΑΠΑΜΣ - Οι αδυναμίες των παιδιών 

ως παράγοντας της μη συμβολής  

 

2. Η συμβολή της εκάστοτε 

ειδικότητας στην ενίσχυση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων των 

παιδιών με ειδικές ανάγκες και 

αναφορά παραδειγμάτων 

καθημερινής πρακτικής 

ΣΕΚΠΚΕΠ - Στόχευση στο 

επικοινωνιακό κομμάτι με παροχή 

κινήτρων επικοινωνίας 
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3. Απόψεις για την ύπαρξη ή μη 

συνεργασίας μεταξύ των 

εκπαιδευτικών και των 

ποικίλων επαγγελματιών της 

ειδικής αγωγής με στόχο την 

ανάπτυξη και την ενίσχυση της 

κοινωνικότητας των παιδιών 

και αναφορά σε περιορισμούς 

αλλά και περιθώριο βελτίωσης 

 ΥΠΣΥΕΚΠ - Ύπαρξη συνεργασίας 

εκπαιδευτικών 

ΣΜΑΝΑΜΕ - Η συνεργασία ως μέσω 

ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των 

εκπαιδευτικών  

ΣΥΔΗΜΠΕ - Οι συνθήκες ως 

δημιουργός των περιορισμών  

4. Πεποιθήσεις για το αν οι 

κοινωνικές δεξιότητες που 

μαθαίνουν τα νήπια με 

αναπηρίες στο ειδικό 

νηπιαγωγείο βοηθούν και στις 

κοινωνικές δεξιότητες έξω από 

αυτό με στόχο την γενικότερη 

αυτοεξυπηρέτησή τους 

ΣΑΦΒΟΗΘ - Σαφώς βοηθούν 

5. Εκτιμήσεις για τον βοηθητικό 

ρόλο των νέων τεχνολογιών 

στην εκμάθηση των κοινωνικών 

δεξιοτήτων στα νήπια 

ΛΕΝΕΤΕΝ - Η λειτουργία των νέων 

τεχνολογιών ως ενισχυτής  

 

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ  

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ / 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: γυναίκα 

Ηλικιακή βαθμίδα: 31-40 

Ειδικότητα: Ειδικό Εκπαιδευτικό 

Προσωπικό / Εργοθεραπεύτρια 

Πρόσθετες σπουδές: 

ΑΣΠΑΙΤΕ/ΠΕΣΥΠ 

Υπηρεσιακή κατάσταση: 

Αναπληρώτρια 

Έτη υπηρεσίας σε Ειδικό 

Νηπιαγωγείο: 1-5 
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Συνολικά Έτη υπηρεσίας στην Ειδική 

Αγωγή και Εκπαίδευση:  6-10 

 

Α. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

1. Προσδιορισμός της έννοιας 

κοινωνικές δεξιότητες για 

άτομα με εκπαιδευτικές  

ανάγκες ή και αναπηρίες 

ΟΜΑΔΥΑΛ - Ομαδική και δυαδική 

αλληλεπίδραση 

ΟΛΣΥΧΟΕ - Ολοκλήρωση συνεδριών 

με τον ειδικό στον χρόνο που ορίζεται 

από αυτόν 

2. Οι πρώτες σκέψεις στο 

άκουσμα τις φράσης 

«κοινωνική ετοιμότητα» για 

άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες ή και αναπηρίες 

ΑΠΑΝΚΑΧ - Η αποτελεσματική 

αντιμετώπιση ενός καινούριου χώρου 

3. Οι πρώτες σκέψεις στο 

άκουσμα τις φράσης 

«συναισθηματική 

ανταπόκριση»  για άτομα με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή 

και αναπηρίες. 

ΣΑΠΑΙΟΤ - Η συναισθηματική 

ανταπόκριση του παιδιού σε οποιοδήποτε 

τομέα  

4. Ο ρόλος του σχολείου ως 

κοινωνικοποιητικός παράγοντας 

ΚΟΠΑΜΑΛ - Κοινωνικοποιητικός 

παράγοντας μέσω αλληλεπίδρασης 

 

 

Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Η ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ. 

 

1. Οι δυσκολίες στις 

κοινωνικές δεξιότητες των 

παιδιών στο νηπιαγωγείο. 

ΠΡΠΑΤΕΠ - Πρόβλημα των παιδιών 

στην ατομική επίλυση προβλημάτων  

ΔΔΥΟΜΑΛ - Δυσκολίες στην δυαδική 
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Αναφορά παραδειγμάτων και ομαδική αλληλεπίδραση 

2. Δυσκολίες ως προς την 

αλληλεπίδραση με τους 

συνομηλίκους τους 

ΥΑΝΔΚΑΔ - Ύπαρξη αντιμετωπίσιμων 

δυσκολιών με την καθοδήγηση του 

δασκάλου 

3. Τάση για αλληλεπίδραση 

περισσότερο με ενήλικες 

παρά με συνομηλίκους  

ΥΠΑΛΣΥΝ - Ύπαρξη αλληλεπίδρασης 

με συνομηλίκους  

4. Ο βαθμός έκφρασης  και 

αναγνώρισης συναισθημάτων 

από τους μαθητές και οι 

δυσκολίες τους σε αυτό τον 

τομέα 

ΙΚΕΣΛΕΚ - Ικανοποιητική έκφραση 

συναισθημάτων λόγω της εκπαίδευσής 

τους σε αυτό 

5. Απόψεις για το περιεχόμενο 

των προγραμμάτων 

κοινωνικών δεξιοτήτων στο 

ειδικό νηπιαγωγείο και τα 

σημεία στόχευσής του 

ΕΠΡΧΠΠΧ - Έμφαση στον 

προσανατολισμό στον χρόνο με 

παραδείγματα παιχνιδιών 

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ  

 

1. Εκτιμήσεις για το αν υπάρχει 

συμβολή κατά προτεραιότητα 

στην ενίσχυση κοινωνικών  

δεξιοτήτων των μαθητών στα 

ειδικά νηπιαγωγεία από το 

υπάρχον πρόγραμμα σε αυτά    

ΣΥΜΚΟΑΛ - Συμβολή μέσω 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

 

2. Η συμβολή της εκάστοτε 

ειδικότητας στην ενίσχυση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων των 

παιδιών με ειδικές ανάγκες και 

αναφορά παραδειγμάτων 

καθημερινής πρακτικής 

ΣΟΜΔΥΑΛ - Στόχος ομαδική και 

δυαδική αλληλεπίδραση 

ΕΞΔΡΚΑΘ - Εξάσκηση σε 

δραστηριότητες καθημερινότητας  

ΕΞΛΕΑΔΚ - Εξάσκηση στην λεπτή και 

αδρή κινητικότητα  
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3. Απόψεις για την ύπαρξη ή μη 

συνεργασίας μεταξύ των 

εκπαιδευτικών και των 

ποικίλων επαγγελματιών της 

ειδικής αγωγής με στόχο την 

ανάπτυξη και την ενίσχυση της 

κοινωνικότητας των παιδιών 

και αναφορά σε περιορισμούς 

αλλά και περιθώριο βελτίωσης 

Συνέχιση από τις ειδικότητες των 

προγραμμάτων των νηπιαγωγών 

ΟΙΚΥΛΠΕ - Περιορισμοί στον τομέα 

των υλικών και τον οικονομικό  

4. Πεποιθήσεις για το αν οι 

κοινωνικές δεξιότητες που 

μαθαίνουν τα νήπια με 

αναπηρίες στο ειδικό 

νηπιαγωγείο βοηθούν και στις 

κοινωνικές δεξιότητες έξω από 

αυτό με στόχο την γενικότερη 

αυτοεξυπηρέτησή τους 

ΑΠΡΠΑΕΝ - Αποτελεσματικότητα των 

κοινωνικών προγραμμάτων του σχολείου 

και σε παιδιά και σε ενήλικες  

5. Εκτιμήσεις για τον βοηθητικό 

ρόλο των νέων τεχνολογιών 

στην εκμάθηση των κοινωνικών 

δεξιοτήτων στα νήπια 

ΒΡΝΕΤΕΡ - Βοηθητικός ρόλος νέων 

τεχνολογιών στον τομέα της 

εργοθεραπείας  

 

ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ / 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικιακή βαθμίδα: 31-40 

Ειδικότητα: Ειδικό Βοηθητικό 

Προσωπικό  

Πρόσθετες σπουδές: - 

Υπηρεσιακή κατάσταση: 

Αναπληρώτρια 

Έτη υπηρεσίας σε Ειδικό 

Νηπιαγωγείο: 1-5 
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Συνολικά Έτη υπηρεσίας στην Ειδική 

Αγωγή και Εκπαίδευση:  1-5 

 

Α. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

1. Προσδιορισμός της έννοιας 

κοινωνικές δεξιότητες για 

άτομα με εκπαιδευτικές  

ανάγκες ή και αναπηρίες 

ΣΥΜΟΛΤΟ - Η συμπεριφορά σε όλους 

τους τομείς  

2. Οι πρώτες σκέψεις στο 

άκουσμα τις φράσης 

«κοινωνική ετοιμότητα» για 

άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες ή και αναπηρίες 

ΙΚΕΕΤΚΠ - Η ικανότητα του 

εκπαιδευτικού να ετοιμάσει ένα παιδί για 

την κοινωνικότητα  

3. Οι πρώτες σκέψεις στο 

άκουσμα τις φράσης 

«συναισθηματική 

ανταπόκριση»  για άτομα με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή 

και αναπηρίες. 

ΕΚΣΥΑΠΑ - Έκφραση συναισθημάτων 

από τα παιδιά 

4. Ο ρόλος του σχολείου ως 

κοινωνικοποιητικός παράγοντας 

ΑΠΛΣΧΚΠ - Απαραίτητη λειτουργία 

του σχολείου ως κοινωνικοποιητικού 

παράγοντα  

Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Η ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ. 

 

1. Οι δυσκολίες στις 

κοινωνικές δεξιότητες των 

παιδιών στο νηπιαγωγείο. 

Αναφορά παραδειγμάτων 

ΑΝΔΥΛΗΛ - Αντιμετώπιση δυσκολιών 

λόγω ηλικίας 

2. Δυσκολίες ως προς την 

αλληλεπίδραση με τους 

ΚΑΑΛΜΣΥ - Καλή αλληλεπίδραση με 

συνομηλίκους  
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συνομηλίκους τους 

3. Τάση για αλληλεπίδραση 

περισσότερο με ενήλικες 

παρά με συνομηλίκους  

ΚΑΛΣΛΙΣ - Καλύτερη αλληλεπίδραση 

με συνομηλίκους λόγω αισθημάτων 

ισότητας    

4. Ο βαθμός έκφρασης  και 

αναγνώρισης συναισθημάτων 

από τους μαθητές και οι 

δυσκολίες τους σε αυτό τον 

τομέα 

ΜΠΛΑΕΣΥ - Μη πλήρης αναγνώριση 

και έκφραση συναισθημάτων 

5. Απόψεις για το περιεχόμενο 

των προγραμμάτων 

κοινωνικών δεξιοτήτων στο 

ειδικό νηπιαγωγείο και τα 

σημεία στόχευσής του 

ΥΕΞΣΔΣΑ - Ύπαρξη εξωσχολικών 

δραστηριοτήτων με στόχο την 

αλληλεπίδραση 

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ  

 

1. Εκτιμήσεις για το αν υπάρχει 

συμβολή κατά προτεραιότητα 

στην ενίσχυση κοινωνικών  

δεξιοτήτων των μαθητών στα 

ειδικά νηπιαγωγεία από το 

υπάρχον πρόγραμμα σε αυτά    

ΠΡΤΕΚΔΕ - Προσδοκάται από τους 

εκπαιδευτικούς η προτεραιότητα στις 

κοινωνικές δεξιότητες 

 

2. Η συμβολή της εκάστοτε 

ειδικότητας στην ενίσχυση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων των 

παιδιών με ειδικές ανάγκες και 

αναφορά παραδειγμάτων 

καθημερινής πρακτικής 

ΣΥΤΟΑΥΤ - Συμβολή στον τομέα της 

αυτοεξυπηρέτησης  

3. Απόψεις για την ύπαρξη ή μη 

συνεργασίας μεταξύ των 

εκπαιδευτικών και των 

ΥΠΣΥΝΕΙ - Ύπαρξη συνεργασίας 

ειδικοτήτων  
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ποικίλων επαγγελματιών της 

ειδικής αγωγής με στόχο την 

ανάπτυξη και την ενίσχυση της 

κοινωνικότητας των παιδιών 

και αναφορά σε περιορισμούς 

αλλά και περιθώριο βελτίωσης 

4. Πεποιθήσεις για το αν οι 

κοινωνικές δεξιότητες που 

μαθαίνουν τα νήπια με 

αναπηρίες στο ειδικό 

νηπιαγωγείο βοηθούν και στις 

κοινωνικές δεξιότητες έξω από 

αυτό με στόχο την γενικότερη 

αυτοεξυπηρέτησή τους 

ΒΑΥΕΝΖΩ - Βοήθεια στην 

αυτοεξυπηρέτηση και στην ενήλικη ζωή 

5. Εκτιμήσεις για τον βοηθητικό 

ρόλο των νέων τεχνολογιών 

στην εκμάθηση των κοινωνικών 

δεξιοτήτων στα νήπια 

ΒΡΝΕΤΜΤ - Βοηθητικός ρόλος νέων 

τεχνολογιών με μέτρο 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ / 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: Άνδρας 

Ηλικιακή βαθμίδα: 41-50 

Ειδικότητα: Ειδικό Βοηθητικό 

Προσωπικό  

Πρόσθετες σπουδές: - 
Υπηρεσιακή κατάσταση: Μόνιμος 

Έτη υπηρεσίας σε Ειδικό 

Νηπιαγωγείο: 6-10 

Συνολικά Έτη υπηρεσίας στην Ειδική 

Αγωγή και Εκπαίδευση:  6-10 
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Α. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

1. Προσδιορισμός της έννοιας 

κοινωνικές δεξιότητες για 

άτομα με εκπαιδευτικές  

ανάγκες ή και αναπηρίες 

ΑΠΔΕΕΝΚ - Απόκτηση δεξιοτήτων για 

την ένταξη στην κοινωνία 

  

2. Οι πρώτες σκέψεις στο 

άκουσμα τις φράσης 

«κοινωνική ετοιμότητα» για 

άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες ή και αναπηρίες 

ΠΡΕΠΣΥΟ - Πρώτη επαφή του 

συνεντευξιαζόμενου με τον ορισμό 

3. Οι πρώτες σκέψεις στο 

άκουσμα τις φράσης 

«συναισθηματική 

ανταπόκριση»  για άτομα με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή 

και αναπηρίες. 

ΙΣΑΠΣΚΑ - Η ικανότητα 

συναισθηματικής ανταπόκρισης των 

παιδιών στην σχέση κοινωνίας ατόμου 

4. Ο ρόλος του σχολείου ως 

κοινωνικοποιητικός παράγοντας 

ΠΛΣΧΡΚΠ - Πλειοψηφία σχολείων σε 

ρόλο κοινωνικοποιητικού παράγοντα  

Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Η ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ. 

 

1. Οι δυσκολίες στις 

κοινωνικές δεξιότητες των 

παιδιών στο νηπιαγωγείο. 

Αναφορά παραδειγμάτων 

ΠΚΔΠΕΠΚ - Πρόβλημα κοινωνικών 

δεξιοτήτων λόγω πρώτης επαφής παιδιών 

με την κοινωνία 

2. Δυσκολίες ως προς την 

αλληλεπίδραση με τους 

συνομηλίκους τους 

ΔΥΑΛΣΥΕ - Δυσκολίες αλληλεπίδρασης 

με συνομηλίκους και ενήλικες 

3. Τάση για αλληλεπίδραση 

περισσότερο με ενήλικες 

παρά με συνομηλίκους  

ΑΕΝΛΠΔΓ - Αλληλεπίδραση με 

ενήλικες λόγω παραλληλισμού δασκάλου 

με γονιό  
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4. Ο βαθμός έκφρασης  και 

αναγνώρισης συναισθημάτων 

από τους μαθητές και οι 

δυσκολίες τους σε αυτό τον 

τομέα 

ΔΥΑΝΕΚΣ - Εμφάνιση δυσκολιών στην 

αναγνώριση και έκφραση 

συναισθημάτων  

5. Απόψεις για το περιεχόμενο 

των προγραμμάτων 

κοινωνικών δεξιοτήτων στο 

ειδικό νηπιαγωγείο και τα 

σημεία στόχευσής του 

ΕΣΜΚΑΔΕ - Εστίαση στην μάθηση 

καθημερινών δεξιοτήτων 

 

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ  

 

1. Εκτιμήσεις για το αν υπάρχει 

συμβολή κατά προτεραιότητα 

στην ενίσχυση κοινωνικών  

δεξιοτήτων των μαθητών στα 

ειδικά νηπιαγωγεία από το 

υπάρχον πρόγραμμα σε αυτά    

ΑΓΣΛΜΕΠ - Άγνοια 

συνεντευξιαζόμενου λόγω μη επαφής με 

τα προγράμματα 

2. Η συμβολή της εκάστοτε 

ειδικότητας στην ενίσχυση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων των 

παιδιών με ειδικές ανάγκες και 

αναφορά παραδειγμάτων 

καθημερινής πρακτικής 

ΒΚΑΘΑΥΤ - Βοήθεια στην κατάκτηση 

αυτονομίας σε θέματα αυτοεξυπηρέτησης   

3. Απόψεις για την ύπαρξη ή μη 

συνεργασίας μεταξύ των 

εκπαιδευτικών και των 

ποικίλων επαγγελματιών της 

ειδικής αγωγής με στόχο την 

ανάπτυξη και την ενίσχυση της 

κοινωνικότητας των παιδιών 

και αναφορά σε περιορισμούς 

ΥΠΣΕΔΒΕ - Ύπαρξη συνεργασίας 

επαγγελματιών και δυνατότητα 

βελτίωσης 
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αλλά και περιθώριο βελτίωσης 

4. Πεποιθήσεις για το αν οι 

κοινωνικές δεξιότητες που 

μαθαίνουν τα νήπια με 

αναπηρίες στο ειδικό 

νηπιαγωγείο βοηθούν και στις 

κοινωνικές δεξιότητες έξω από 

αυτό με στόχο την γενικότερη 

αυτοεξυπηρέτησή τους 

ΒΑΝΑΔΜ - Βοήθεια στην 

αυτοεξυπηρέτηση των νηπίων από τις 

δεξιότητες που μαθαίνουν 

5. Εκτιμήσεις για τον βοηθητικό 

ρόλο των νέων τεχνολογιών 

στην εκμάθηση των κοινωνικών 

δεξιοτήτων στα νήπια 

ΒΝΕΤΠΚΑ - Βοήθεια νέων τεχνολογιών 

μέσω προγραμμάτων για την 

κυκλοφοριακή αγωγή  

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ / 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: Άνδρας 

Ηλικιακή βαθμίδα: 51-60 

Ειδικότητα: Εκπαιδευτικό Προσωπικό  

Πρόσθετες σπουδές: Δεύτερο πτυχίο 

ΑΕΙ, Μεταπτυχιακό, Επιμορφωτικό 

Σεμινάριο 400 ωρών στην Ειδική Αγωγή 

Υπηρεσιακή κατάσταση: Μόνιμος 

Έτη υπηρεσίας σε Ειδικό 

Νηπιαγωγείο: 25 & άνω 

Συνολικά Έτη υπηρεσίας στην Ειδική 

Αγωγή και Εκπαίδευση: 25 & άνω 

 

Α. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

1. Προσδιορισμός της έννοιας 

κοινωνικές δεξιότητες για 

άτομα με εκπαιδευτικές  

ΤΡΣΥΠΑΙ - Τρόπος συμπεριφοράς 

παιδιού 

ΔΕΣΥΣΑΝ - Ύπαρξη δεξιοτήτων 
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ανάγκες ή και αναπηρίες επικοινωνίας, συνεργασίας, συναλλαγής 

και ανάγνωσης του νου 

2. Οι πρώτες σκέψεις στο 

άκουσμα τις φράσης 

«κοινωνική ετοιμότητα» για 

άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες ή και αναπηρίες 

ΚΕΠΚΟΜΕ - Η κοινωνική ετοιμότητα 

ως κομμάτι της γενικότερης μαθησιακής 

ετοιμότητας  

ΕΠΔΕΕΡΠ - Η ετοιμότητα του παιδιού 

να δεχτεί και να επεξεργαστεί τα 

ερεθίσματα του περιβάλλοντος  

3. Οι πρώτες σκέψεις στο 

άκουσμα τις φράσης 

«συναισθηματική 

ανταπόκριση»  για άτομα με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή 

και αναπηρίες. 

ΙΚΠΑΝΣΥ - Η ικανότητα του παιδιού να 

αναγνωρίζει συναισθήματα 

4. Ο ρόλος του σχολείου ως 

κοινωνικοποιητικός παράγοντας 

ΚΡΣΜΠΚΕ - Κοινωνικοποιητικός 

ρόλος σχολείου μέσω προγραμμάτων 

κοινωνικής ετοιμότητας  

Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Η ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ. 

 

1. Οι δυσκολίες στις 

κοινωνικές δεξιότητες των 

παιδιών στο νηπιαγωγείο. 

Αναφορά παραδειγμάτων 

ΕΛΔΕΑΝΝ - Έλλειμμα δεξιοτήτων 

ανάγνωσης του νου   

2. Δυσκολίες ως προς την 

αλληλεπίδραση με τους 

συνομηλίκους τους 

ΔΥΑΣΥΕΝ - Δυσκολίες αλληλεπίδρασης 

με συνομήλικους και ενήλικες  

3. Τάση για αλληλεπίδραση 

περισσότερο με ενήλικες 

παρά με συνομηλίκους  

ΠΡΟΣΕΝΗ - Προτίμηση στους ενήλικες 

ΟΦΠΡΜΙΗ - Ορισμένες φορές 

προτίμηση σε μικρότερες ηλικίες  

4. Ο βαθμός έκφρασης  και 

αναγνώρισης συναισθημάτων 

ΔΥΕΚΑΝΣ - Δυσκολίες στην έκφραση 

και αναγνώριση συναισθημάτων  
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από τους μαθητές και οι 

δυσκολίες τους σε αυτό τον 

τομέα 

ΚΑΤΑΠΣΥ - Κατανόηση απλών 

συναισθημάτων  

5. Απόψεις για το περιεχόμενο 

των προγραμμάτων 

κοινωνικών δεξιοτήτων στο 

ειδικό νηπιαγωγείο και τα 

σημεία στόχευσής του 

ΕΜΕΓΕΛΕ - Έμφαση στην έννοια της 

γενίκευσης και της λειτουργικότητας  

 

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ  

 

1. Εκτιμήσεις για το αν υπάρχει 

συμβολή κατά προτεραιότητα 

στην ενίσχυση κοινωνικών  

δεξιοτήτων των μαθητών στα 

ειδικά νηπιαγωγεία από το 

υπάρχον πρόγραμμα σε αυτά    

ΣΥΑΥΚΔΕ - Συμβολή στην 

αυτοεξυπηρέτηση και στις κοινωνικές 

δεξιότητες  

ΕΚΔΜΣΕΚ - Εκμάθηση κοινωνικών 

δεξιοτήτων μέσω συνεργασίας των 

εκπαιδευτικών με κοινό στόχο 

2. Η συμβολή της εκάστοτε 

ειδικότητας στην ενίσχυση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων των 

παιδιών με ειδικές ανάγκες και 

αναφορά παραδειγμάτων 

καθημερινής πρακτικής 

ΜΕΦΟΜΠΡ - Μέσω εφαρμογής 

ομαδικών προγραμμάτων 

3. Απόψεις για την ύπαρξη ή μη 

συνεργασίας μεταξύ των 

εκπαιδευτικών και των 

ποικίλων επαγγελματιών της 

ειδικής αγωγής με στόχο την 

ανάπτυξη και την ενίσχυση της 

κοινωνικότητας των παιδιών 

και αναφορά σε περιορισμούς 

αλλά και περιθώριο βελτίωσης 

ΥΠΣΥΔΑΦ - Ύπαρξη συνεργασίας αλλά 

συχνά με διαφορετική αφετηρία 

4. Πεποιθήσεις για το αν οι ΣΛΣΓΕΛΕ - Συμβολή λόγω της 
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κοινωνικές δεξιότητες που 

μαθαίνουν τα νήπια με 

αναπηρίες στο ειδικό 

νηπιαγωγείο βοηθούν και στις 

κοινωνικές δεξιότητες έξω από 

αυτό με στόχο την γενικότερη 

αυτοεξυπηρέτησή τους 

στόχευσης στην γενίκευση και στην 

λειτουργικότητα 

5. Εκτιμήσεις για τον βοηθητικό 

ρόλο των νέων τεχνολογιών 

στην εκμάθηση των κοινωνικών 

δεξιοτήτων στα νήπια 

ΝΤΒΕΤΠΓ - Οι νέες τεχνολογίες ως 

βοηθητικό εργαλείο ταχύτητας και 

πλούτου γνώσεων 

 

ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ   

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ / 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικιακή βαθμίδα: 51-60 

Ειδικότητα: Εκπαιδευτικό Προσωπικό  

Πρόσθετες σπουδές: - 

Υπηρεσιακή κατάσταση: Μόνιμος 

Έτη υπηρεσίας σε Ειδικό 

Νηπιαγωγείο: 11-15 

Συνολικά Έτη υπηρεσίας στην Ειδική 

Αγωγή και Εκπαίδευση: 11-15 

 

Α. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

1. Προσδιορισμός της έννοιας 

κοινωνικές δεξιότητες για 

άτομα με εκπαιδευτικές  

ανάγκες ή και αναπηρίες 

ΚΔΔΙΚΑΘ - Κατάκτηση δεξιοτήτων με 

σκοπό την διευκόλυνση της 

καθημερινότητας  

2. Οι πρώτες σκέψεις στο 

άκουσμα τις φράσης 

«κοινωνική ετοιμότητα» για 

ΑΠΑΚΑΚΠ - Άτομα προετοιμασμένα 

να αντιμετωπίσουν καταστάσεις στο 

κοινωνικό περίγυρο   
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άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες ή και αναπηρίες 

3. Οι πρώτες σκέψεις στο 

άκουσμα τις φράσης 

«συναισθηματική 

ανταπόκριση»  για άτομα με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή 

και αναπηρίες. 

ΙΚΑΠΣΥΛ - Η ικανότητα ανταπόκρισης 

των παιδιών σε συναισθήματα που 

λαμβάνουν  

4. Ο ρόλος του σχολείου ως 

κοινωνικοποιητικός παράγοντας 

ΟΛΑΔΡΣΠ - Όχι λόγω ανυπαρξίας 

δραστηριοτήτων συμμετοχής στον 

περίγυρο 

Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Η ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ. 

 

1. Οι δυσκολίες στις 

κοινωνικές δεξιότητες των 

παιδιών στο νηπιαγωγείο. 

Αναφορά παραδειγμάτων 

ΔΑΛΠΕΕΣ - Δυσκολίες στην 

αλληλεπίδραση λόγω πρώτων επαφών 

εκτός σπιτιού  

2. Δυσκολίες ως προς την 

αλληλεπίδραση με τους 

συνομηλίκους τους 

ΔΑΛΣΑΡΣ - Δυσκολίες αλληλεπίδρασης 

με συνομηλίκους στο αρχικό στάδιο 

3. Τάση για αλληλεπίδραση 

περισσότερο με ενήλικες 

παρά με συνομηλίκους  

ΠΑΛΕΛΡΠ - Περισσότερη 

αλληλεπίδραση με ενήλικες λόγω του 

ρόλου τους να τα πλησιάσουν 

4. Ο βαθμός έκφρασης  και 

αναγνώρισης συναισθημάτων 

από τους μαθητές και οι 

δυσκολίες τους σε αυτό τον 

τομέα 

ΔΕΚΜΑΝΘ - Δυσκολία έκφρασης 

μαθητών με αποτέλεσμα νευρικότητα και 

θυμό  

5. Απόψεις για το περιεχόμενο 

των προγραμμάτων 

κοινωνικών δεξιοτήτων στο 

ΣΤΠΡΚΟΙ - Στόχευση σε προγράμματα 

εκδρομών κοινωνικοποίησης 

ΣΤΠΨΥΠΕ - Στόχευση σε προγράμματα 
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ειδικό νηπιαγωγείο και τα 

σημεία στόχευσής του 

ψυχοκινητικού περιεχομένου 

ΣΤΠΣΥΑΠ - Στόχευση σε προγράμματα 

συναλλαγής με άλλα πρόσωπα  

 

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ  

 

1. Εκτιμήσεις για το αν υπάρχει 

συμβολή κατά προτεραιότητα 

στην ενίσχυση κοινωνικών  

δεξιοτήτων των μαθητών στα 

ειδικά νηπιαγωγεία από το 

υπάρχον πρόγραμμα σε αυτά    

ΤΓΝΜΨΥΔ - Στον τομέα της 

γυμναστικής ναι μέσω ψυχοκινητικών 

δραστηριοτήτων 

2. Η συμβολή της εκάστοτε 

ειδικότητας στην ενίσχυση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων των 

παιδιών με ειδικές ανάγκες και 

αναφορά παραδειγμάτων 

καθημερινής πρακτικής 

ΜΚΔΜΑΣΥ - Μέσω των κινητικών 

δραστηριοτήτων μαθαίνει να 

συνεργάζεται  

3. Απόψεις για την ύπαρξη ή μη 

συνεργασίας μεταξύ των 

εκπαιδευτικών και των 

ποικίλων επαγγελματιών της 

ειδικής αγωγής με στόχο την 

ανάπτυξη και την ενίσχυση της 

κοινωνικότητας των παιδιών 

και αναφορά σε περιορισμούς 

αλλά και περιθώριο βελτίωσης 

ΥΠΣΥΜΕΙ - Ύπαρξη συνεργασίας με 

τις άλλες ειδικότητες  

ΒΕΣΑΥΠΡ - Βελτίωση στην αύξηση του 

προσωπικού 

4. Πεποιθήσεις για το αν οι 

κοινωνικές δεξιότητες που 

μαθαίνουν τα νήπια με 

αναπηρίες στο ειδικό 

νηπιαγωγείο βοηθούν και στις 

κοινωνικές δεξιότητες έξω από 

ΥΠΜΕΒΟΗ - Ύπαρξη μεγάλης 

βοήθειας  
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αυτό με στόχο την γενικότερη 

αυτοεξυπηρέτησή τους 

5. Εκτιμήσεις για τον βοηθητικό 

ρόλο των νέων τεχνολογιών 

στην εκμάθηση των κοινωνικών 

δεξιοτήτων στα νήπια 

ΒΡΝΕΤΘΕ - Βοηθητικός ρόλος νέων 

τεχνολογιών σε θεωρητικό επίπεδο  

 

 


