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Πανελλήνιο Συνέδριο
Εξελικτικής Ψυχολογίας

Αλεξανδρούπολη 26 - 30 Μαΐου 2010
Συνεδριακό Κέντρο Thraki Palace
∆ιοργάνωση:
Κλάδος Εξελικτικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας
σε συνεργασία µε
το Τµήµα Επιστηµών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
και
το Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης
της Σχολής Επιστηµών Αγωγής του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστήµιου Θράκης
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Επίτιµος Πρόεδρος
Ηλίας Μπεζεβέγκης
Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήµιου Αθηνών

Πρόεδρος
Λουκία Μπεζέ
Καθηγήτρια ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστήµιου Θράκης

Οργανωτική επιτροπή
Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Πετρογιάννης, Συντονιστής Κλάδου Εξελικτικής
Ψυχολογίας της ΕΛ.Ψ.Ε., ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης
Γραµµατέας
∆ηµήτρης Πνευµατικός, Συντονιστής Κλάδου Εξελικτικής
Ψυχολογίας της ΕΛ.Ψ.Ε., Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας
Ταµίας
Γαλήνη Ρεκαλίδου, Τ.Ε.E.Π.Η. - ∆.Π.Θ.
Μέλη
Σοφία Βουδηλάκη, Τ.Ε.E.Π.Η. - ∆.Π.Θ.
Πόπη Γόϊδα, Τ.Ε.E.Π.Η. - ∆.Π.Θ.
Κωνσταντίνος Κόκκινος, Π.Τ.∆.Ε. - ∆.Π.Θ.
Νόπη Ξενιτίδου, Τ.Ε.E.Π.Η. - ∆.Π.Θ.
Ευθυµία Πεντέρη, Τ.Ε.E.Π.Η. - ∆.Π.Θ.
∆ηµήτρης Πρέντζας, Τ.Ε.E.Π.Η. - ∆.Π.Θ.
∆έσποινα Σακκά, Π.Τ.∆.Ε. - ∆.Π.Θ.
Αντώνης Σαπουντζής, Τ.Ε.E.Π.Η. - ∆.Π.Θ.
Χρήστος Σµαρλαµάκης, Τ.Ε.E.Π.Η. - ∆.Π.Θ.
Σπύρος Τάνταρος, Γραµµατέας ∆.Σ. ΕΛ.Ψ.Ε.
∆ηµήτρης Ταχµατζίδης, Π.Τ.∆.Ε. - ∆.Π.Θ.
Μιχάλης Φακίνος, Τ.Ε.E.Π.Η. - ∆.Π.Θ.
Κωνσταντίνα Φαλάγγα, Τ.Ε.E.Π.Η. - ∆.Π.Θ.
Αρχοντία Φουτσιτζή, Π.Τ.∆.Ε. - ∆.Π.Θ.
Μαρία Χατζησάββα, Τ.Ε.E.Π.Η. - ∆.Π.Θ.
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Επιστηµονική επιτροπή
Πρόεδρος
Νίκος Μακρής, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης
Μέλη
Παναγιώτα Βορριά, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Στέλλα Βοσνιάδου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
Εύα Γαλανάκη, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
Ελευθερία Γωνίδα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Αγγελική ∆αβάζογλου, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης
Ανδρέας ∆ηµητρίου, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού Κύπρου
Κλεοπάτρα ∆ιακογιώργη, Πανεπιστήµιο Πατρών
Βικτωρία Ζακοπούλου, Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηπείρου
Μαρία Ζαφειροπούλου, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
Μαρία Καΐλα, Πανεπιστήµιο Αιγαίου
Σµαράγδα Καζή, Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών
Σοφία Κανελλάκη, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης
Ευθύµιος Κάκουρος, Πανεπιστήµιο Πατρών
∆ήµητρα Κατή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
∆ηµήτρης Κασίµος, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης
Θεανώ Κοκκινάκη, Πανεπιστήµιο Κρήτης
Ανθούλα Κοντοπούλου-Κοκκινάκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Γιάννης Κουγιουµουτζάκης, Πανεπιστήµιο Κρήτης
Μαρία Λουµάκου, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
Όλγα Πανοπούλου-Μαράτου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
Αικατερίνη Μαριδάκη-Κασσωτάκη, Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο
∆ιοµήδης Μαρκουλής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Πλουσία Μισαηλίδου, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων
Ζωή Μπαµπλέκου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Καλλιρρόη Παπαδοπούλου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
Βασιλική Παπαδιώτη-Αθανασίου, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων
Ζαΐρα Παπαληγούρα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Μαρία Πλατσίδου, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας
Νικήτας Πολεµικός, Πανεπιστήµιο Αιγαίου
Μάριος Πουρκός, Πανεπιστήµιο Κρήτης
Σταυρούλα Σαµαρτζή, Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών
Ασπασία Σερντάρη, Παιδοψυχίατρος - ∆ρ ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστήµιου Θράκης
Χρυσή Χατζηχρήστου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
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Το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας
πραγµατοποιείται µε τη συνεισφορά των παρακάτω χορηγών
τους οποίους θερµά ευχαριστούµε.

 Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης - Έβρου
 Νοµαρχία Έβρου
 Επιτροπή Ερευνών ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστήµιου Θράκης
 Τµήµα Επιστηµών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστήµιου Θράκης
 Εκδόσεις «Ελληνικά Γράµµατα»
 Εκδόσεις «Παπαζήσης»
 Εκδόσεις «Πεδίο»
 Εκδόσεις «Τυπωθήτω - Γ. ∆αρδανός»
 Ξενοδοχείο - Συνεδριακό Κέντρο Thraki Palace
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[1]
∆ιαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα:
Αντιµετώπιση και παρέµβαση
Σεµινάριο
Λουµάκου Μαρία, Φιλιππάτου ∆ιαµάντω
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Τα τελευταία χρόνια προβάλλεται επιτακτική η ανάγκη
διεθνώς για κατάρτιση ατόµων και φορέων σε θέµατα
διαχείρισης κρίσεων, ιδίως όταν αυτές πλήττουν ολόκληρες κοινότητες (π.χ. σχολική κοινότητα).
Στο πλαίσιο αυτό στόχος του σεµιναρίου είναι η
επιµόρφωση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών και ειδικών ψυχικής υγείας σε θέµατα που αφορούν στην
πρόληψη και τη διαχείριση κρίσεων που συµβαίνουν στη
σχολική
κοινότητα
(π.χ.
φυσικές
καταστροφές,
ατυχήµατα, απώλειες, τροµοκρατικές ενέργειες κ.ά.).
Πιο συγκεκριµένα, γίνεται αναλυτική παρουσίαση των
πέντε σταδίων του µοντέλου διαχείρισης κρίσεων στο
σχολείο (PREPaRE School Crisis Prevention and
Intervention Model) (Brock S., Sandoval J. & Sharon L.,
2005). Αρχικά, παρουσιάζονται τα βασικά σηµεία που
περιλαµβάνει ένα σχέδιο πρόληψης και αντιµετώπισης
σχολικών κρίσεων δίνοντας έµφαση στους ρόλους που
διαδραµατίζουν τα µέλη της διεπιστηµονικής Οµάδας
∆ιαχείρισης Κρίσης σε επίπεδο πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης και ειδικότερα στο
ρόλο του ψυχολόγου ως συντονιστή της παρέµβασης
στην κρίση. Στη συνέχεια, προσδιορίζονται οι παράγοντες
εκείνοι βάσει των οποίων γίνεται η αξιολόγηση των
ψυχοσυναισθηµατικών αναγκών των εµπλεκοµένων στην
κρίση καθώς και τα στάδια που περιλαµβάνει η ψυχολογική εκτίµηση προκειµένου να παραπεµφθούν τα
άτοµα που ανήκουν στην οµάδα υψηλής επικινδυνότητας
στα ανάλογα προγράµµατα παρέµβασης στην κρίση.
Τέλος, γίνεται παρουσίαση των βασικότερων ψυχοπαιδαγωγικών προγραµµάτων παρέµβασης στην κρίση
που υλοποιούνται στο πλαίσιο του σχολείου, τόσο σε
οµαδικό όσο και σε ατοµικό επίπεδο.

Franco Novati

∆ιάρκεια Σεµιναρίου: 8 ώρες
Τετάρτη 26 Μαΐου 2010 και
Πέµπτη 27 Μαΐου 2010
5.00-9.30 το απόγευµα.
Μέθοδος διδασκαλίας:
∆ιάλεξη και δραστηριότητες ασκήσεις εφαρµογής.
Περιορισµένος αριθµός
συµµετεχόντων: 60 άτοµα.
∆ικαίωµα συµµετοχής 20 €
και απαραίτητη προϋπόθεση
η εγγραφή στο Συνέδριο.
Θα δοθεί ιδιαίτερη βεβαίωση
παρακολούθησης.

Οι δηλώσεις συµµετοχής στο Σεµινάριο θα ξεκινήσουν στις 3 Μαΐου 2010
στις κ.κ. Πόπη Γόϊδα στο 25510.30048 ή Νόπη Ξενιτίδου στο 25510.30015
(πρωινές ώρες). Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
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[2]
Η διερεύνηση της Ποιότητας Ζωής
των παιδιών και των γονέων τους
Συµπόσιο
Πρόεδρος και συζητήτρια: Ρότσικα Βασιλική, Πανεπιστήµιο Αθηνών

Περίληψη Συµποσίου
Η διερεύνηση της Ποιότητας Ζωής σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες σε τυπικώς αναπτυσσόµενα
παιδιά αλλά και σε παιδιά µε σωµατική αρρώστια ή αναπτυξιακή / ψυχολογική διαταραχή έχει
αναπτυχθεί πολύ την τελευταία δεκαετία (Josefiak et al., 2008˙ Ravens-Sieberer & Bullinger,
2000˙ Robitail et al., 2007). Σκοπός του Συµποσίου είναι να παρουσιάσει τα δεδοµένα της
έρευνας που πραγµατοποιήθηκε στην Ελλάδα σε παιδιά ∆ηµοτικού και Γυµνασίου και στους
γονείς τους καθώς και την ανασκόπηση των ερευνών για την Ποιότητα Ζωής σε παιδιά µε ∆ΕΠR
Υ. Το εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε είναι το ΚΙΝDL που διαθέτει δύο παράλληλες µορφές για
το παιδί και τον γονέα και χορηγήθηκε σε γενικό πληθυσµό, σε παιδιά µεταναστών, σε παιδιά
µε ειδικές µαθησιακές δυσκολίες και στους γονείς τους. Επίσης χορηγήθηκε το ερωτηµατολόγιο
WHOQOL- Bref στους γονείς για να διερευνήσει την Ποιότητα Ζωής των ίδιων. Θα
παρουσιαστούν τα ευρήµατα της έρευνας σχετικά µε την αυτοαναφερόµενη ποιότητα ζωής
τόσο στον γενικό όσο και στους ειδικούς πληθυσµούς, η συµφωνία γονέων-παιδιών καθώς και
οι επιµέρους διαστάσεις που διαφοροποιούνται. Ο σχεδιασµός προγραµµάτων για τη βελτίωση
της Ποιότητας ζωής των µαθητών και των γονέων τους θα βασιστεί στα αποτελέσµατα σχετικά
µε τις επιµέρους διαστάσεις της Ποιότητας Ζωής (σωµατική υγεία, ψυχική ευεξία, αυτοεκτίµηση,
κοινωνική και οικογενειακή ζωή, σχολική ζωή) που υπολείπονται.



2.1
Ποιότητα Ζωής παιδιών µε ειδικές µαθησιακές δυσκολίες
και των γονέων τους
Τζινιέρη-Κοκκώση Μαρία
Πανεπιστήµιο Αθηνών
Έρευνες αναφορικά µε την ποιότητα ζωής (ΠΖ) των παιδιών µε ειδικές µαθησιακές δυσκολίες
(εΜ∆) είναι ελάχιστες στη διεθνή βιβλιογραφία. Η παρούσα µελέτη αποσκοπεί να καλύψει αυτό
το κενό µε τη διερεύνηση πιθανών ελλειµµάτων στην ΠΖ παιδιών που έχουν διαγνωστεί µε
εΜ∆. Στην έρευνα συµµετείχαν 70 παιδιά µε εΜ∆ (38 αγόρια, 32 κορίτσια, Μ.Ο. ηλικίας 10.1)
και µια οµάδα ελέγχου 69 υγιών παιδιών (40 αγόρια, 29 κορίτσια, Μ.Ο. ηλικίας 10.6).
Αντίστοιχοι αριθµοί γονέων (µητέρες ή πατέρες) συµµετείχαν σε κάθε οµάδα. Η ΠΖ των
R
παιδιών αξιολογήθηκε µε την ελληνική εκδοχή του ερωτηµατολογίου ΚΙΝDL και WHOQOLBREF για τους γονείς. Τα παιδιά µε εΜ∆ συγκριτικά µε την οµάδα ελέγχου ανέφεραν µειωµένη
συναισθηµατική ευεξία και αυτοεκτίµηση και αυξηµένα προβλήµατα στις σχέσεις µε την
οικογένεια και τους φίλους τους ενώ δεν δήλωσαν ελλείµµατα ως προς τη σχολική
λειτουργικότητα. Οι γονείς τους ανέφεραν µειωµένη ικανοποίηση µε τις κοινωνικές σχέσεις, την
παρεχόµενη υποστήριξη και το περιβάλλον τους. Οι παράγοντες αυτοί καθώς και η ψυχολογική
υγεία προέβλεπαν το επίπεδο συναισθηµατικής ευεξίας των παιδιών µε εΜ∆ και την
ικανοποίησή τους µε τις οικογενειακές σχέσεις, τους φίλους και τη σχολική τους ζωή.
∆ιαφαίνεται ότι ορισµένες πλευρές της ΠΖ των παιδιών µε εΜ∆ και των γονιών τους έχουν
επηρεαστεί αρνητικά από την ύπαρξη της µαθησιακής διαταραχής. Τα ευρήµατα παρέχουν
σηµαντικές πληροφορίες για τα ελλείµµατα ΠΖ στις οικογένειες των παιδιών µε εΜ∆ και
φωτίζουν τις διαφορές µεταξύ των µελών ως προς την εκτίµηση της ΠΖ τους.
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2.2
Συµφωνούν τα παιδιά µε τους γονείς
στην εκτίµηση της Ποιότητας Ζωής;
Ρότσικα Βασιλική
Πανεπιστήµιο Αθηνών
Πολλές έρευνες τόσο σε γενικό πληθυσµό όσο και σε παιδιά µε σωµατικές αρρώστιες ή
ψυχιατρικές διαταραχές έχουν φτάσει στο συµπέρασµα ότι δεν συµπίπτει η άποψη των γονέων
µε αυτή των παιδιών. Η συµφωνία γονέα-παιδιού είναι συνάρτηση του ερωτηµατολογίου, της
ηλικίας και του φύλου του παιδιού. Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση της συµφωνίας
γονέων-παιδιών σχετικά µε την Ποιότητα Ζωής. Η διερεύνηση της ποιότητας ζωής έγινε µε το
R
ερωτηµατολόγιο ΚΙΝDL για παιδιά (8-12 ετών και 13-16 ετών) και το αντίστοιχο
R
ερωτηµατολόγιο ΚΙΝDL για γονείς (8-16 ετών). Οι επιµέρους διαστάσεις του ερωτηµατολογίου
αφορούν τη σωµατική υγεία, την ψυχολογική ευεξία, την αυτοεκτίµηση, την κοινωνική ζωή, την
οικογένεια και τη σχολική ζωή. Το δείγµα αποτέλεσαν 116 παιδιά και έφηβοι (Μ.Ο. = 10.7 έτη)
µε ειδικές µαθησιακές δυσκολίες και ο ένας γονέας και 312 τυπικώς αναπτυσσόµενα παιδιά και
έφηβοι (Μ.Ο. = 11 έτη ) και ο ένας ή οι δύο γονείς. Συµφωνία γονέων-παιδιών διαπιστώθηκε
σχετικά µε την οικογενειακή ζωή και την κοινωνική προσαρµογή (φίλοι) τόσο στον γενικό
πληθυσµό όσο και στην οµάδα των παιδιών µε ειδικές µαθησιακές δυσκολίες. Η συσχέτιση
µεταξύ µητέρων και παιδιών ήταν από r=0.21 έως r=0.26 ενώ η συσχέτιση µεταξύ πατέρων και
παιδιών ήταν από r=0.27 έως r=0.47 µόνο στον γενικό πληθυσµό. Οι γονείς των παιδιών µε
ειδικές µαθησιακές δυσκολίες κρίνουν χειρότερη την ποιότητα της σχολικής ζωής από ότι τα
ίδια τα παιδιά. Η συµφωνία γονέων-παιδιών είναι συνάρτηση της επιµέρους διάστασης της
Ποιότητας Ζωής και της ύπαρξης κάποιας ειδικής διαταραχής.



2.3
Ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές του λόγου:
Εκτίµηση των γονέων για την Ποιότητα Ζωής των παιδιών τους
Βλασσοπούλου Μαρία
Πανεπιστήµιο Αθηνών
Η Ποιότητα Ζωής των παιδιών µε ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές του λόγου δεν έχει µελετηθεί
µέχρι σήµερα, παρόλο που είναι ένα κεντρικό θέµα τόσο στη θεραπεία, όσο στην
αποκατάσταση αυτών των ατόµων. Σκοπός αυτής της πιλοτικής έρευνας είναι η διερεύνηση
της Ποιότητας Ζωής των ίδιων των γονέων και η εκτίµηση τους για την Ποιότητα Ζωής των
παιδιών τους. Η διερεύνηση της ποιότητας ζωής των γονέων έγινε µε το WHOQOL-Bref και
R
των παιδιών µε το ερωτηµατολόγιο ΚΙΝDL για γονείς (4-7 και 8-16 ετών). Οι επιµέρους
διαστάσεις του ερωτηµατολογίου WHOQOL αφορούν τη σωµατική υγεία, την ψυχική υγεία, τις
R
κοινωνικές σχέσεις και το περιβάλλον ενώ το ΚΙΝDL διερευνά τη σωµατική υγεία, την
ψυχολογική ευεξία, την αυτοεκτίµηση, την κοινωνική ζωή, την οικογένεια και τη σχολική ζωή.
Στην έρευνα συµµετείχαν 50 παιδιά µε ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές λόγου και ο ένας
γονέας τους και 489 παιδιά του γενικού πληθυσµού και οι γονείς τους. Οι γονείς των παιδιών µε
διαταραχή του λόγου αναφέρουν µειωµένη Ποιότητα Ζωής των ιδίων τόσο σχετικά µε τη
συνολική εκτίµηση όσο και για τους επιµέρους παράγοντες. Σχετικά δε, µε την Ποιότητα Ζωής
των παιδιών τους θεωρούν ότι αυτή υπολείπεται στους τοµείς της συναισθηµατικής κατάστασης
και της κοινωνικής ζωής. Η ποιότητα της κοινωνικής ζωής των γονέων αποτελεί προγνωστικό
δείκτη για την ποιότητα ζωής των παιδιών σχετικά µε τους φίλους, την οικογένεια και το
εκπαιδευτικό πλαίσιο. Η ειδική διαταραχή του λόγου, παρά το γεγονός ότι είναι ήπια διαταραχή
επηρεάζει το επίπεδο της Ποιότητας Ζωής της οικογένειας και χρήζει προγραµµάτων
βελτίωσης.
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2.4
Η Ποιότητα Ζωής στα παιδιά των µεταναστών
Πεχλιβανίδου Λένα
Πανεπιστήµιο Αθηνών
Οι έρευνες σχετικά µε την Ποιότητα Ζωής (ΠΖ) των παιδιών των µεταναστών είναι πολύ
σπάνιες και τα ευρήµατα είναι αντιφατικά. Η Ravens-Sieberer et al. (2008), βρίσκουν ότι τα
παιδιά των µεταναστών δεν αναφέρουν χειρότερη ποιότητα ζωής από τους γηγενείς, ενώ στην
έρευνα των Pantzer και συν. (2006) οι έφηβοι αναφέρουν προβλήµατα µε τους συνοµηλίκους,
ισχνή κοινωνική υποστήριξη, ότι αισθάνονται θύµατα διάκρισης και η ΠΖ επηρεάζεται από
οικονοµικούς παράγοντες. Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση της ΠΖ των παιδιών των
µεταναστών και η σύγκριση µε γηγενείς συνοµηλίκους. Η διερεύνηση της ποιότητας ζωής έγινε
R
µε το ερωτηµατολόγιο ΚΙΝDL για παιδιά (8-12 ετών και 13-16 ετών). Οι επιµέρους διαστάσεις
του ερωτηµατολογίου αφορούν τη σωµατική υγεία, την ψυχολογική ευεξία, την αυτοεκτίµηση,
την κοινωνική ζωή, την οικογένεια και τη σχολική ζωή. Το δείγµα: 63 παιδιά µεταναστών
(ΜΟ=11.9 έτη) και 489 παιδιά γηγενών (ΜΟ=11.3 έτη) συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο
R
ΚΙΝDL µέσα στη σχολική τάξη. Τα παιδιά των µεταναστών αναφέρουν χαµηλότερη
αυτοεκτίµηση χειρότερη ποιότητα ζωής στο πλαίσιο της οικογένειας από ότι οι Έλληνες
συµµαθητές τους σε επίπεδο στατιστικά σηµαντικό. ∆εν βρέθηκε διαφορά µεταξύ αγοριών και
κοριτσιών ούτε µεταξύ µαθητών ∆ηµοτικού και Γυµνασίου. Τα παιδιά των µεταναστών µπορούν
να εκφράσουν τη χαµηλή αυτοεκτίµηση και τη συναισθηµατική δυσφορία για την οικογενειακή
ζωή αλλά δεν µπορούν η δεν τολµούν να αναφέρουν τη δυσκολία στην επικοινωνία µε τους
συµµαθητές τους, ούτε τα συναισθηµατικά και κοινωνικά προβλήµατα που συνήθως
αναφέρονται σε κλινικό πλαίσιο.



2.5
Ποιότητα Ζωής σε παιδιά µε ∆ΕΠ-Υ
Καραµανίδου Χριστίνα
Πανεπιστήµιο Αθηνών
Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι τα παιδιά µε ∆ΕΠ-Υ έχουν χειρότερη ποιότητα ζωής σε
διάφορους τοµείς όπως στη σχολική και κοινωνική ζωή, στον ψυχοκοινωνικό τοµέα καθώς και
σε όλους τους τοµείς της καθηµερινής ζωής σε σχέση µε τους συνοµήλικους τους. Παράγοντες
που συνδέονται µε χειρότερη ποιότητα ζωής είναι: α) κλινικοί παράγοντες όπως διάσπαση
προσοχής, υπερκινητικότητα - παρορµητικότητα, προβλήµατα συµπεριφοράς (σχέσεις µε
συνοµηλίκους), σωµατικά συµπτώµατα, προβλήµατα κινητικού συντονισµού), και β)
ψυχοκοινωνικοί παράγοντες όπως σωµατική και ψυχική υγεία των γονέων, µονογονεική
οικογένεια και κάπνισµα της µητέρας. Ακόµη και σε µεγαλύτερες ηλικίες άτοµα στην εφηβεία µε
∆ΕΠ-Υ αναφέρουν χειρότερη ποιότητα ζωής από τους συνοµηλίκους κυρίως στον τοµέα της
εικόνας εαυτού και των σχέσεων µε συνοµηλίκους. Αλλά και η σωµατική και ψυχική υγεία των
µητέρων επηρεάζεται από την κατάσταση του παιδιού. Υπάρχουν ενδείξεις στη βιβλιογραφία
ότι υπάρχει συσχέτιση µεταξύ της εκτίµησης ποιότητας ζωής του γονέα και του παιδιού. Τα
παιδιά αναφέρουν καλύτερη ποιότητα ζωής από ότι οι γονείς. ∆υστυχώς, η φαρµακευτική
αγωγή βελτιώνει ελάχιστα την ποιότητα ζωής, η οποία εξακολουθεί να είναι χειρότερη της
ποιότητας ζωής του γενικού πληθυσµού. Τα παιδιά µε ∆ΕΠ-Υ και οι γονείς τους έχουν ανάγκη
µιας ολοκληρωµένης παρέµβασης που να συντελεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής εφόσον
αυτή η διαταραχή είναι χρόνια και επιδρά κυρίως στους ψυχοκοινωνικούς τοµείς και στη
σχολική ζωή.
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[3]
Κατάκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων
Τα παιδιά µεταξύ τους
Θεµατική ενότητα

3.1
∆ιερευνώντας την κοινωνική συµπεριφορά και
ανάπτυξη παιδιών προσχολικής ηλικίας
Κατσιάδα Ελένη
Η παρούσα, µικρής κλίµακας, µελέτη διερεύνησε την κοινωνική συµπεριφορά και ανάπτυξη
πέντε παιδιών προσχολικής ηλικίας. Τα παιδιά ήταν ηλικίας 2 ετών και 4 µηνών έως 3 ετών και
9 µηνών και εξετάστηκαν οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις τους µε παιδαγωγούς και
συνοµηλίκους κατά τη διάρκεια του ελεύθερου παιχνιδιού. Οι κοινωνικές συµπεριφορές των
παιδιών καταγράφηκαν επί έξι εβδοµάδες χρησιµοποιώντας τη φόρµα παρατήρησης Social
Play Continuum (Broadhead, 1997). Επιπρόσθετα στοιχεία για την κοινωνική συµπεριφορά και
την ανάπτυξη των παιδιών συγκεντρώθηκαν από τα ατοµικά τους βιβλία παρατηρήσεων
(Learning Story Books), καθώς και από ερωτηµατολόγια που συµπληρώθηκαν από τους γονείς
των παιδιών. Εξετάστηκε επίσης η επικοινωνία µεταξύ σχολείου-οικογένειας και έγινε
προσπάθεια να καταγραφούν οι απόψεις όλων των γονιών και των παιδαγωγών για το πώς,
τόσο οι παιδαγωγοί όσο και ο παιδικός σταθµός, παρέχουν ευκαιρίες και πώς προωθούν την
κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Η συλλογή των δεδοµένων αυτών έγινε µέσω συνεντεύξεων
µε παιδαγωγούς και συσχετίστηκαν µε τις απαντήσεις των γονέων στα ερωτηµατολόγια. Η
ανάλυση τόσο λεκτικών όσο και µη λεκτικών στοιχείων που προήλθαν από τις παρατηρήσεις
παρείχε κάποιες ενδείξεις για τη κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών του δείγµατος αφότου
ξεκίνησαν να παρακολουθούν το πρόγραµµα του σταθµού. Επιπλέον η ανάλυση έδειξε ότι τα
παιδιά, ανεξάρτητα από την ηλικία και το φύλο τους, άρχιζαν µια δραστηριότητα
χρησιµοποιώντας µη λεκτικές αλληλεπιδράσεις οι οποίες µε την πάροδο του χρόνου
µετατρέπονταν σε λεκτικές και ότι επέστρεφαν και πάλι στον µη λεκτικό τρόπο ή στο «µοναχικό
παιχνίδι» (Parten, 1932) προτού εγκαταλείψουν τη δραστηριότητα. Τέλος, οι διαφορές που
παρατηρήθηκαν στην κοινωνική συµπεριφορά των παιδιών, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού
τους µε τους συνοµηλίκους και µε τους παιδαγωγούς, αποκάλυψαν τον σηµαντικό ρόλο των
παιδαγωγών στην προώθηση των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών.



3.2
∆ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ της ψυχοκινητικής ικανότητας
και της ανάπτυξης των κοινωνικών δεξιοτήτων
σε παιδιά νηπιακής ηλικίας
Ιωσηφίδης Αλέξανδρος, Μπεζέ Λουκία, Πετρογιάννης Κωνσταντίνος
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης
Είναι συνηθισµένο παιδιά που παρουσιάζουν κινητικά προβλήµατα να είναι αποµονωµένα ή/και
να εµφανίζουν προβλήµατα συµπεριφοράς. ∆εδοµένης της σηµασίας της αισθησιοκινητικής
ανάπτυξης του µικρού παιδιού για την οικοδόµηση της γνώσης των στοιχείων και των
ανθρώπων του περιβάλλοντός του καθώς και για τη δράση και αλληλεπίδραση µε αυτούς, η
έρευνα που παρουσιάζεται προσπάθησε να διερευνήσει τη σχέση µεταξύ κινητικών δεξιοτήτων
και κοινωνικο-συναισθηµατικής ανάπτυξης παιδιών προσχολικής ηλικίας. Χρησιµοποιήθηκαν
αφενός η δέσµη MOT 4-6 (Zimmer & Volkame, 1987) για την αξιολόγηση της ψυχοκινητικής
ικανότητας και η υποκλίµακα της Preschool and Kindergerden Behavior Scales (PKBS)
(Merrell, 1994) για την αξιολόγηση των κοινωνικών δεξιοτήτων. Τα δεδοµένα της έρευνας
επιβεβαίωσαν τη θετική και στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ της ψυχοκινητικής ικανότητας
και των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών. Ο έλεγχος των δευτερευουσών µεταβλητών δεν
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έδειξε σηµαντικές διαφορές στις συγκρίσεις των µέσων όρων των διαφόρων υποοµάδων σε
σχέση µε τις ψυχοκινητικές ή και κοινωνικές τους δεξιότητες παρά µόνο σε µερικές από τις
επιµέρους διαστάσεις τους. Τα κορίτσια, για παράδειγµα, συγκέντρωσαν µεγαλύτερη
βαθµολογία στην κοινωνική συνεργασία από τα αγόρια και τα παιδιά µε γονείς υψηλού
κοινωνικο-οικονοµικού επιπέδου και επιπέδου εκπαίδευσης µεγαλύτερη βαθµολογία στην
κοινωνική αλληλεπίδραση από αυτά µε γονείς χαµηλού επιπέδου.



3.3
Γνωστική επεξεργασία κοινωνικών πληροφοριών
παιδιών που εµπλέκονται σε περιστατικά
εκφοβισµού και θυµατοποίησης
Μπαξεβανίδου Αρετή, Κόκκινος Κωνσταντίνος
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης
Τα µοντέλα Γνωστικής Επεξεργασίας Κοινωνικών Πληροφοριών (ΓΕΚΠ) έχουν χρησιµοποιηθεί
συχνά ως πλαίσιο αναφοράς για τη µελέτη της παιδικής επιθετικότητας. Η παρούσα µελέτη
διερευνά την υπόθεση της ελλειµµατικής γνωστικής επεξεργασίας κοινωνικών πληροφοριών
παιδιών που εµπλέκονται σε περιστατικά εκφοβισµού και θυµατοποίησης. Συγκεκριµένα,
µελετάται ο τρόπος µε τον οποίο οι θύτες, τα θύµατα, τα επιθετικά θύµατα και οι αµέτοχοι
επεξεργάζονται τα κοινωνικά ερεθίσµατα. Το δείγµα αποτέλεσαν 310 προέφηβοι µαθητές των 2
τελευταίων τάξεων του ∆ηµοτικού Σχολείου, οι οποίοι συµπλήρωσαν αυτοσχέδιο
ερωτηµατολόγιο αυτοαναφοράς για την εµπλοκή τους σε περιστατικά εκφοβισµού θυµατοποίησης, καθώς και δελτίο κοινωνικό-δηµογραφικών χαρακτηριστικών. Για την
αξιολόγηση της ΓΕΚΠ χρησιµοποιήθηκε κλίµακα µε διφορούµενα υποθετικά σενάρια που
ενσωµατώθηκε στο ερωτηµατολόγιο. Η ανάλυση των δεδοµένων έδειξε ότι τα αγόρια
προτιµούν πιο συχνά να εκδικηθούν επιλέγοντας σωµατική ή λεκτική επιθετικότητα, ενώ τα
κορίτσια αποσύρονται ή διεκδικούν µε παρρησία. Ακόµη, βρέθηκε ότι οι θύτες και τα επιθετικά
θύµατα παρουσιάζουν περισσότερα ελλείµµατα στην επεξεργασία κοινωνικών πληροφοριών
συγκριτικά µε τα υπόλοιπα παιδιά. Τείνουν δηλαδή να εστιάζουν περισσότερο σε εχθρικά
ερεθίσµατα, αποδίδουν σε µεγαλύτερο βαθµό εχθρότητα στις προθέσεις των άλλων, ενώ πιο
συχνά υιοθετούν εκδικητικούς στόχους και επιθετικές συµπεριφορές (σωµατική/λεκτική
επιθετικότητα). Από τις συσχετίσεις των µεταβλητών προέκυψε ότι ο εκφοβισµός και η
θυµατοποίηση συσχετίζονται θετικά και στατιστικώς σηµαντικά µε την απόδοση εχθρικής
διάθεσης, την εκδίκηση και την επιλογή σωµατικής επιθετικότητας και αρνητικά µε τη
διεκδικητικότητα. Τέλος, βρέθηκε ότι το φύλο, η εχθρική διάθεση και η επιλογή σωµατικής
επίθεσης προέβλεπαν την εµπλοκή σε περιστατικά εκφοβισµού, ενώ µόνο η επιθυµία για
εκδίκηση ήταν σηµαντικός προβλεπτικός παράγοντας της θυµατοποίησης.



3.4
Ο ρόλος της θεωρίας του νου στην κατανόηση
της ντροπής παιδιών ηλικίας 4 έως 6 ετών
Κατσαρού Βασιλική
Η παρούσα έρευνα µελετά την ανάπτυξη της ικανότητας κατανόησης του συναισθήµατος της
ντροπής σε παιδιά ηλικίας 4 έως 6 ετών και τη σχέση αυτής της ικανότητας µε τη Θεωρία του
Νου (ΘτΝ). Πιο συγκεκριµένα, ως προς την κατανόηση του συναισθήµατος της ντροπής, η
έρευνα εξετάζει: (α) πώς τα παιδιά κατανοούν τη ντροπή και τους όρους που χρησιµοποιούν
για να την περιγράψουν, (β) την ικανότητα των παιδιών να διακρίνουν ανάµεσα στην εσωτερική
και στην εξωτερική ντροπή, καθώς επίσης (γ) την ικανότητά τους να αναγνωρίζουν τα
φαινοµενολογικά χαρακτηριστικά αυτού του συναισθήµατος. Ως προς τη σχέση ανάµεσα στην
ικανότητα κατανόησης της ντροπής και στη ΘτΝ, η έρευνα µελετά: (δ) τη σχέση ανάµεσα στην
ικανότητα κατανόησης της εξωτερικής και εσωτερικής ντροπής µε την ικανότητα των παιδιών να
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κατανοούν νοητικές καταστάσεις α’ και β’ τάξης. Στην έρευνα χρησιµοποιήθηκαν τρία
πειραµατικά έργα. Το πρώτο περιλάµβανε σύντοµες ιστορίες που περιέγραφαν καταστάσεις
που τυπικά προκαλούν ντροπή. Μετά την παρουσίαση της κάθε ιστορίας, τα παιδιά έπρεπε να
περιγράψουν το συναίσθηµα του ήρωα και να δικαιολογήσουν την απάντησή τους. Τα δύο
άλλα έργα ήταν το έργο των Baron-Cohen, Leslie και Frith (1985) και το έργο των Sullivan,
Zaitchik και Tager-Flashberg (1994), που ελέγχουν την ικανότητα απόδοσης ψευδών
πεποιθήσεων α’ και β’ τάξης αντίστοιχα. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι από την
ηλικία των 4 ετών τα παιδιά κατανοούν τη ντροπή ως αποτέλεσµα: «φόβου έκθεσης του ατόµου
σε ακροατήριο που θα επικρίνει», «φόβου του ατόµου για παραβίαση ή απειλή της
ιδιωτικότητας του», «παραβίασης των κοινωνικών κανόνων από το άτοµο», «µείωσης της
αυτοεικόνας του ατόµου» και «µετανόησης για την πράξη του». Επίσης, τα παιδιά
χρησιµοποίησαν συχνότερα τους όρους «λύπη» και «άσχηµα» αντί του όρου «ντροπή» για να
περιγράψουν αυτό το συναίσθηµα. Βρέθηκε ακόµη ότι τα παιδιά κατανοούν την εξωτερική αλλά
όχι την εσωτερική ντροπή. Η ικανότητα κατανόησης της φαινοµενολογικής διάστασης της
ντροπής αρχίζει να αναπτύσσεται στην ηλικία των 6 ετών. Τέλος, ως προς τη σχέση ΘτΝ και
ντροπής, βρέθηκε σηµαντική σχέση µεταξύ των επιδόσεων στο έργο απόδοσης ψευδών
πεποιθήσεων β’ τάξης και των επιδόσεων κατανόησης της εξωτερικής ντροπής το οποίο
στηρίζει την προτεινόµενη σχέση µεταξύ ΘτΝ β’ τάξης και κατανόησης της εξωτερικής ντροπής.



3.5
Θεωρία του νου και αποδοχή από τους συµµαθητές
σε παιδιά προσχολικής ηλικίας
Καραδηµούλα ∆ήµητρα, Βορριά Παναγιώτα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Θεωρία του Νου ονοµάζεται η ικανότητα των ανθρώπων να αποδίδουν στον εαυτό και στους
άλλους νοητικές καταστάσεις (Wellman, 1990) όπως επιθυµίες, προθέσεις, πεποιθήσεις και
συναισθήµατα (Bjorklund, Cormier & Rosenberg, 2004). Αποτελεί ένα χρήσιµο «κοινωνικό
εργαλείο» και έχει επιβεβαιωθεί η σχέση της µε κοινωνικές δεξιότητες (Astington & Jenkins,
1995˙ Bartsch & Estes, 1996˙ Lalonde & Chandler, 1995). Γενικότερα, η ικανότητα αυτή
κέντρισε το ερευνητικό ενδιαφέρον από τη δεκαετία του ’80, και έχει συνδεθεί µε χαρακτηριστικά
των παιδιών (ηλικία, λεκτική ικανότητα) και χαρακτηριστικά του οικογενειακού πλαισίου
(αναφορές των γονέων σε νοητικές καταστάσεις και µορφωτικό επίπεδο -κυρίως- της µητέρας).
Στην παρούσα έρευνα, µελετήθηκε η σχέση της ΘτΝ, (διακρίνοντας ανάµεσα στην κατανόηση
των λανθασµένων πεποιθήσεων και στην κατανόηση των συναισθηµάτων) µε χαρακτηριστικά
των παιδιών (ηλικία, φύλο, λεκτική ικανότητα) και χαρακτηριστικά της οικογένειας (αναφορές
των γονέων σε νοητικές καταστάσεις, ηλικία και εκπαίδευση γονέων). Απώτερος στόχος ήταν
να εξεταστούν: α) ποια χαρακτηριστικά των παιδιών και ποια χαρακτηριστικά της οικογένειας
επιδρούν στη ΘτΝ, και β) εάν η ΘτΝ επιδρά στην αποδοχή των παιδιών από τους συµµαθητές
τους. Στη µελέτη συµµετείχαν 58 παιδιά προσχολικής ηλικίας, που φοιτούσαν σε παιδικούς
σταθµούς διαφορετικών περιοχών της Θεσσαλονίκης. Τα αποτελέσµατα έδειξαν πως η ηλικία
των παιδιών ήταν ο µόνος παράγοντας που επιδρούσε στην ικανότητα της κατανόησης των
συναισθηµάτων. Όσον αφορά την αποδοχή από τους συµµαθητές, η λεκτική ικανότητα /
λεξιλόγιο των παιδιών και η ηλικία των πατέρων βρέθηκαν να επιδρούν σηµαντικά στο σύνολο
των θετικών και αρνητικών ψήφων που συγκεντρώνουν τα παιδιά από τους συµµαθητές τους.
Παρόλο που τα παιδιά µε υψηλότερη βαθµολογία στην κατανόηση των συναισθηµάτων έλαβαν
λιγότερες αρνητικές ψήφους από ότι τα παιδιά µε χαµηλότερη βαθµολογία, η κατανόηση των
συναισθηµάτων δεν βρέθηκε να επιδρά στην αποδοχή από τους συµµαθητές.
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3.6
Η εξέλιξη της αλτρουιστικής συµπεριφοράς
στην παιδική ηλικία
Φωτακοπούλου Όλγα, Μαρκουλής ∆ιοµήδης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Αντικείµενο της έρευνας αποτελεί η µελέτη ορισµένων όψεων του αλτρουϊσµού και η αναζήτηση
ενός προτύπου εξέλιξης του αλτρουϊστικού προσανατολισµού στη διάρκεια της παιδικής
ηλικίας. Η εξέλιξη του αλτρουϊστικού προσανατολισµού µελετάται επίσης σε σχέση µε πιθανούς
παράγοντες διαµόρφωσής του, όπως η ενσυναισθητική κατανόηση, η αυτοεκτίµηση και τα
γονεϊκά πρότυπα συµπεριφοράς. Για τη διερεύνηση της αλτρουϊστικής συµπεριφοράς
χρησιµοποιήθηκε το Ερωτηµατολόγιο του Αλτρουϊσµού για Παιδιά των Ma και Leung (1991). Η
µελέτη της εσυναισθητικής κατανόησης πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση του Ερωτηµατολογίου
«Αισθάνοµαι και Σκέφτοµαι» των Garton και Gringart (2005). Η αυτοεκτίµηση των µαθητών
µελετήθηκε µέσα από την υποκλίµακα της Αυτοεκτίµησης του Ερωτηµατολογίου για την
Αξιολόγηση της Αυτοαντίληψης και της Αυτοεκτίµησης της Μακρή-Μπότσαρη (2001) και το
γονεϊκό πρότυπο συµπεριφοράς µελετήθηκε µέσα από το προσαρµοσµένο στα ελληνικά
«Ερωτηµατολόγιο για το Γονεϊκό Πρότυπο Συµπεριφοράς» των Darling και Steinberg (1993).
Το συνολικό µέγεθος του δείγµατος ήταν 150 άτοµα, τα οποία κατανέµονται στις επιµέρους
οµάδες (8-10 και 10-12 ετών). Η στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων που συγκεντρώθηκαν
ανέδειξε ένα σύνθετο πρότυπο σύνδεσης µεταξύ των ενδογενών και των εξωγενών
παραγόντων διαµόρφωσης του αλτρουϊστικού προσανατολισµού.



[4]
Ώρα για δράση!
Εργαστήριο
Βυζαντιάδου-Παρίντα Νέλη
Κέντρο Ψυχοθεραπείας, Εποπτείας & Εκπαίδευσης
Ένα µεγάλο µέρος της εκπαιδευτικής δραστηριότητας καλύπτεται από δραστηριότητες
µάθησης, παρατήρησης και µελέτης. Πρόκειται, µε άλλα λόγια, για µια συνθήκη στην οποία οι
µαθητές δεν έχουν ιδιαιτέρως ενεργό ρόλο καθώς καλούνται να ακούν, να βλέπουν και να
διαβάζουν χωρίς να έχουν δικαίωµα επιλογής ή δυνατότητα παρέµβασης. Αυτό είναι ίσως ένα
από τα αίτια που κρύβονται πίσω από τη βαριεστηµάρα τους, την αδιαφορία, τη διάσπαση
προσοχής και την αρνητικότητα. Στο παρόν εργαστήριο θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί ένας
εναλλακτικός τρόπος διδασκαλίας και αλληλεπίδρασης µε τους µαθητές που διασφαλίζει το
ενδιαφέρον των έφηβων και εγγυάται µια ενεργό συµµετοχή τους στα δρώµενα της τάξης.
Ασκήσεις για ζέσταµα, διερεύνηση θεµάτων και κλείσιµο συναντήσεων θα είναι µερικές από
αυτές, που θα παρουσιαστούν µέσω προσοµοίωσης και εν συνεχεία θα εφαρµοστούν σε µικρές
οµάδες. Η δυναµική της οµάδας είναι, τέλος, ένα ακόµη θέµα, που θα µας απασχολήσει στο
πλαίσιο αυτού του εργαστηρίου.

Οι δηλώσεις συµµετοχής στο
Εργαστήριο γίνονται στη Γραµµατεία
στις 26 και 27 Μαΐου 2010.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

∆ιάρκεια Εργαστηρίου: 1 1/2 ώρα.
Αριθµός συµµετεχόντων: 25 άτοµα.
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[5]
Τυπική και µη τυπική ανάπτυξη
Θεµατική ενότητα

5.1
Η αξιολόγηση των διαστάσεων
της αυτοµατοποίησης και της προσοχής
µε πρωτότυπες παραλλαγές του πειράµατος Stroop
σε παιδιά µε και χωρίς δυσλεξία
Ασλάνη Αλεξάνδρα, Οικονόµου Αλεξάνδρα
Πανεπιστήµιο Αθηνών
Τα παιδιά µε δυσλεξία εµφανίζουν υψηλά επίπεδα παρεµβολής στο πείραµα Stroop
συγκρινόµενα µε κανονικούς αναγνώστες της ίδιας ηλικίας, τα οποία έχουν αποδοθεί στον
περισσότερο χρόνο που τα παιδιά µε δυσλεξία χρειάζονται για την κατονοµασία
αντικρουόµενων ερεθισµάτων. ∆εν είναι σαφές, ωστόσο, αν τα παιδιά µε δυσλεξία υστερούν
όταν τα ερεθίσµατα παρέχουν αυξηµένες πιθανότητες αυτοµατοποίησης ή απαιτούν ευαισθησία
σε φωνολογικά λάθη. Στην παρούσα εργασία, 30 µαθητές µε διάγνωση δυσλεξίας συγκρίθηκαν
µε 30 κανονικούς αναγνώστες της ίδιας σχολικής βαθµίδας, φύλου και κοινωνικο-οικονοµικού
επιπέδου (∆ηµοτικού-Γυµνασίου). Εκτός από τις τρεις δοκιµασίες του πειράµατος Stroop,
χορηγήθηκαν και τρεις πρωτότυπες παραλλαγές του πειράµατος: α) συστηµατικός συσχετισµός
λέξης-χρώµατος, β) κατονοµασία χρώµατος σε λέξεις χωρίς λάθη, και γ) κατονοµασία
χρώµατος στις ίδιες λέξεις µε φωνολογικά λάθη. Επίσης χορηγήθηκαν κλίµακες από
σταθµισµένα ψυχοµετρικά εργαλεία (Αθηνάtest και Τεστ–Α) ώστε να αποσαφηνιστούν οι
παράγοντες που συσχετίζονται µε τη διαφοροποίηση στις επιδόσεις των οµάδων. Συγκρίσεις
των δύο οµάδων µε το t-κριτήριο έδειξαν τις αναµενόµενες σηµαντικές διαφορές στους χρόνους
και τα λάθη στις τρεις δοκιµασίες του πειράµατος Stroop. Και οι δύο οµάδες µείωσαν το χρόνο
στον συστηµατικό συσχετισµό λέξης-χρώµατος, αλλά η οµάδα µε δυσλεξία δεν µείωσε τα λάθη.
Οι κανονικοί αναγνώστες είχαν µειωµένο χρόνο στην κατονοµασία χρωµάτων σε σωστές
λέξεις, σε σχέση µε την κατονοµασία χρωµάτων σε λέξεις µε λάθη, ενώ οι δυσλεκτικοί
αναγνώστες δεν επέδειξαν διαφορές στις δύο δοκιµασίες. Τα ευρήµατα δείχνουν ότι τα παιδιά
µε δυσλεξία έχουν τη δυνατότητα αυτοµατοποίησης όταν τα ερεθίσµατα έχουν συστηµατικές
σχέσεις µεταξύ τους, αλλά εξακολουθούν να ασκούν µειωµένο ανασταλτικό έλεγχο. Η απουσία
διαφοράς χρόνου στις σωστές και λανθασµένες λέξεις στα παιδιά µε δυσλεξία δείχνει να
οφείλεται σε µειωµένο έλεγχο της προσοχής και σε δυσκολία στην αυτοµατοποιηµένη
επεξεργασία φωνολογικών πληροφοριών.



5.2
Ο ρόλος της ηλικίας και του επιπέδου γνωστικής
ωρίµανσης στην ανάπτυξη και τελειοποίηση
γραφοκινητικών δεξιοτήτων
Κουτσοµπίνα Βασιλική
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων
Η αντιληπτικο-κινητική ανάπτυξη προχωρά µε τον ίδιο ρυθµό µε τη γνωστική ανάπτυξη. Πολλές
ερευνητικές αναφορές υποστηρίζουν τη στενή σχέση µεταξύ γνωστικών, οπτικοκινητικών και
γραφοκινητικών δεξιοτήτων. Συγκεκριµένα έχει αποδειχθεί ότι ο γενικός δείκτης νοηµοσύνης
αποτελεί έναν δυνατό προβλεπτικό παράγοντα ανάπτυξης των γραφοκινητικών δεξιοτήτων.
Στόχος της παρούσας ερευνητικής µελέτης αποτέλεσε η σύγκριση των γραφοκινητικών
επιδόσεων 129 παιδιών χαµηλότερου και υψηλότερου επιπέδου γνωστικής ωρίµανσης,
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χρονολογικής ηλικίας 4-9 ετών. Την πειραµατική οµάδα αποτέλεσαν 43 ήπια νοητικά
καθυστερηµένα παιδιά χρονολογικής ηλικίας 7-9 ετών τα οποία εξισώθηκαν ως προς το φύλο
και τη χρονολογική τους ηλικία µε 43 τυπικώς αναπτυσσόµενα παιδιά πρωτοσχολικής ηλικίας
και ως προς το φύλο και τη νοητική τους ηλικία µε 43 τυπικώς αναπτυσσόµενα παιδιά
προσχολικής ηλικίας. Ως εργαλείο εκτίµησης χρησιµοποιήθηκε η δοκιµασία «Αντιγραφή
σχηµάτων» που αποτελεί µέρος µιας συστοιχίας έργων λεπτών αντιληπτικο-κινητικών
δεξιοτήτων, της οποίας η αξιοπιστία και εγκυρότητα έχουν ελεγχθεί. Τα αποτελέσµατα του
ελέγχου ισότητας δύο µέσων τιµών σε ανεξάρτητα δείγµατα µε το Τ-test έδειξαν ότι η µέση
επίδοση των νοητικά καθυστερηµένων παιδιών διέφερε σηµαντικά από τις αντίστοιχες
επιδόσεις των τυπικώς αναπτυσσόµενων παιδιών ίδιας χρονολογικής αλλά και νοητικής ηλικίας
(p-value=0.000<0.01). Ειδικότερα, η µέση επίδοση των νοητικά καθυστερηµένων ήταν
χαµηλότερη από αυτή των τυπικώς αναπτυσσόµενων παιδιών ίδιας χρονολογικής ηλικίας και
υψηλότερη από την επίδοση των τυπικώς αναπτυσσόµενων παιδιών αντίστοιχης νοητικής
ηλικίας. Φαίνεται λοιπόν ότι η γραφοκινητική συµπεριφορά ποικίλλει ανάλογα µε το επίπεδο της
διανοητικής λειτουργικότητας, τη χρονολογική ηλικία καθώς και τη µαθησιακή εµπειρία και
εξάσκηση που τη συνοδεύουν, παράγοντες οι οποίοι συµβάλλουν στην νευροµυική ωρίµανση
και την τελειοποίηση των λεπτών κινητικών προτύπων.



5.3
Ένα πρόγραµµα κοινωνικής και συναισθηµατικής
επάρκειας σε µαθητή µε αυτισµό.
Μέτρηση και αξιολόγηση αποτελεσµάτων
Αµπόνη-Τσούρα Λυδία
Η εισήγηση αναφέρεται στις βασικές έννοιες, ορισµούς και µετρήσεις των κοινωνικών και
συναισθηµατικών ικανοτήτων των παιδιών, στις βασικές θεωρίες και τα αίτια των αναπτυξιακών
δυσλειτουργιών,
στα
συνοδευτικά
προβλήµατα
κοινωνικοποίησης
και
θετικής
αλληληλεπίδρασης των παιδιών µε αυτισµό και υποστηρίζει τη θετική επίδραση των
προγραµµάτων ανάπτυξης κοινωνικών και συναισθηµατικών δεξιοτήτων για την προαγωγή της
ψυχικής τους υγείας. Το κύριο µέρος της εισήγησης αναφέρεται σε µελέτη περίπτωσης µαθητή
στον οποίο εφαρµόστηκε σχετικό πρόγραµµα παρέµβασης. Το πρόγραµµα διήρκεσε έξι µήνες
και η αποτελεσµατικότητά του εξετάστηκε µε τη µέθοδο της αξιολόγησης των ικανοτήτων πριν
και µετά την παρέµβαση. Συζητούνται οι επιµέρους δεξιότητες, όπως η διαπροσωπική
επικοινωνία, διαχείριση συναισθηµάτων, ενσυναίσθηση κ.λπ. και τα αποτελέσµατα
συγκρίνονται µε άλλες σχετικές έρευνες. Παρουσιάζονται οι βραχυπρόθεσµοι και
µακροπρόθεσµοι τρόποι παρέµβασης στον ίδιο τον µαθητή και η συµβουλευτική διαδικασία µε
την οικογένεια καθώς και η συνεργασία µε άλλους φορείς της ψυχικής υγείας. Συζητιούνται τα
αποτελέσµατα και οι επιπλέον διαδικασίες που προτείνονται για την αντιµετώπιση ανάλογων
περιπτώσεων µαθητών στην εκπαίδευση.



5.4
Μοντέλο ερµηνείας των διαφυλικών διαφορών
στη συχνότητα εκδήλωσης της
∆ιαταραχής Ελλειµµατικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας
σε αγόρια και κορίτσια
Μανιαδάκη Κατερίνα, Κάκουρος Ευθύµιος
ΤΕΙ Αθηνών
Η συχνότητα και ο τρόπος εκδήλωσης ορισµένων αναπτυξιακών διαταραχών συχνά
διαφοροποιούνται σηµαντικά στα δύο φύλα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η
∆ιαταραχή Ελλειµµατικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα (∆ΕΠ-Υ), η οποία εκδηλώνεται στα
αγόρια τουλάχιστον µε τετραπλάσια συχνότητα σε σχέση µε τα κορίτσια. Επιπλέον, φαίνεται να
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υπάρχουν και ποιοτικές διαφορές στη εκδήλωση της διαταραχής, καθώς τα κορίτσια
εµφανίζουν συχνότερα τον Απρόσεχτο Τύπο της ∆ΕΠ-Υ ενώ τα αγόρια τον Μεικτό και τον
Υπερκινητικό-Παρορµητικό Τύπο. Οι διαφορές αυτές οδηγούν συχνά στην υποδιάγνωση της
∆ΕΠ-Υ στα κορίτσια και στην ελλιπή παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας. ∆ιάφορα µοντέλα
έχουν προταθεί κατά καιρούς για την ερµηνεία αυτών των διαφορών στην περίπτωση της ∆ΕΠΥ, µε κυρίαρχα τα µοντέλα που επικεντρώνονται στην ύπαρξη διαφορετικών προδιαθεσιακών
νευροβιολογικών παραγόντων στα δύο φύλα. Στην παρούσα εισήγηση προτείνεται ένα
εναλλακτικό ερµηνευτικό µοντέλο, το οποίο βασίζεται στις υπάρχουσες θεωρητικές
προσεγγίσεις του φαινοµένου αλλά και στα πιο σύγχρονα διεθνή και ελληνικά ερευνητικά
δεδοµένα. Το µοντέλο αυτό µελετά τις πρακτικές κοινωνικοποίησης που υιοθετούνται συνήθως
από τους φορείς κοινωνικοποίησης σε αγόρια και κορίτσια, και οι οποίες απορρέουν από τις
κυρίαρχες κοινωνικές αντιλήψεις για τον ρόλο του κάθε φύλου, ως παράγοντα ο οποίος
συµβάλλει στην πρώιµη καταστολή των εξωτερικευµένων συµπτωµάτων της ∆ΕΠ-Υ που
οδηγούν συνήθως στην παραποµπή των παιδιών αυτών στον ειδικό. Συζητείται επίσης η
συµβολή τέτοιων προσεγγίσεων τόσο στη διαφοροποίηση των διαγνωστικών κριτηρίων για τη
διάγνωση της ∆ΕΠ-Υ ανάλογα µε το φύλο όσο και στον εντοπισµό παραγόντων κινδύνου για
την εκδήλωση της ∆ΕΠ-Υ σε αγόρια και κορίτσια αλλά και στον σχεδιασµό καταλληλότερων
θεραπευτικών παρεµβάσεων για κάθε φύλο.



5.5
Οι αντιλήψεις των µαθητών Γυµνασίου
για τους συνοµηλίκους µαθητές µε νοητική υστέρηση.
Η εφαρµογή ενός προγράµµατος κοινωνικής συνύπαρξης
Βασιλειάδης Ηλίας, Καµπάς Ανδρέας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Η βιβλιογραφική ανασκόπηση δείχνει πως οι αντιλήψεις των µαθητών απέναντι στα συνοµήλικα
άτοµα µε νοητική υστέρηση είναι ιδιαίτερα αρνητικές. Στους έφηβους µάλιστα οι αρνητικές
στάσεις εµφανίζονται σε µεγαλύτερο βαθµό από ό,τι σε κάθε άλλη ηλικιακή οµάδα. Στόχος της
έρευνας ήταν η διερεύνηση της τυχόν διαφοροποίησης των αντιλήψεων των µαθητών
Γυµνασίου απέναντι στους συνοµήλικους εφήβους µε νοητική υστέρηση µετά από τη
συµµετοχή τους σε πρόγραµµα κοινωνικής συνύπαρξης. Τα προγράµµατα κοινωνικής
συνύπαρξης είναι δοµηµένα προγράµµατα που διεξάγονται από ψυχολόγους µε βασικό στόχο
την κοινωνική αλληλεπίδραση, τη συναισθηµατική ενδυνάµωση και την αλλαγή των στάσεων
απέναντι στους µαθητές µε αναπηρίες. Το δείγµα αποτέλεσαν 212 µαθητές και µαθήτριες της Γ΄
τάξης Γυµνασίου δηµόσιων σχολείων της Αν. Θεσσαλονίκης στους οποίους χορηγήθηκε το
ερωτηµατολόγιο στάσεων Chedoke - Mc Master Attitudes Toward Children with Handicaps
(CATCH).Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι µαθητές και µαθήτριες που συµµετείχαν στο
πρόγραµµα κοινωνικής συνύπαρξης άλλαξαν αντιλήψεις και είχαν θετικότερες στάσεις απέναντι
στα άτοµα µε νοητική υστέρηση µετά το τέλος του προγράµµατος. Τα αποτελέσµατα
συζητιούνται στα πλαίσια εφαρµογής παρόµοιων προγραµµάτων σε ευρύτερο δείγµα µαθητών.
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[6]
Η επικοινωνία των βρεφών
στη διάρκεια του πρώτου χρόνου ζωής
Συµπόσιο
Πρόεδρος: Παπαληγούρα Ζαΐρα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Συζητητής: Κουγιουµουτζάκης Γιάννης, Πανεπιστήµιο Κρήτης
Περίληψη Συµποσίου
Οι πρώτες αλληλεπιδράσεις ενηλίκων-βρεφών είναι ιδιαίτερα σηµαντικές γιατί προσφέρουν
συναισθηµατικές και κοινωνικές εµπειρίες καθοριστικής σηµασίας για την ανάπτυξη. Η µελέτη
της επικοινωνίας µητέρων βρεφών ανέδειξε ότι η αλληλεπίδραση αυτή είναι αµφίδροµη και
χαρακτηρίζεται από µια µετακίνηση από απόλυτα συντονισµένες σε λιγότερο συντονισµένες
καταστάσεις όπου µητέρα και βρέφος σπεύδουν να «επανορθώσουν» τα τυχόν επικοινωνιακά
«λάθη» που παρατηρήθηκαν και να επαναφέρουν την αλληλεπίδραση σε µια συντονισµένη
κατάσταση. Αποτέλεσµα αυτών των µετακινήσεων είναι η ανάπτυξη των βρεφών τα οποία
µαθαίνουν ότι είναι ικανά να ρυθµίζουν την επικοινωνία και αποκτούν µια αίσθηση
αποτελεσµατικότητας και ελέγχου. Στις περιπτώσεις όπου η επικοινωνία µε το πρόσωπο
φροντίδας είναι διαταραγµένη είτε ερευνητικά είτε «φυσικά» τα βρέφη βιώνουν δυσφορία και
αποσύρονται από την αλληλεπίδραση. Στο παρόν συµπόσιο θα παρουσιαστούν µελέτες οι
οποίες χρησιµοποιούν τη µέθοδο της συστηµατικής παρατήρησης και µικροανάλυσης
προκειµένου να διερευνήσουν τις αντιδράσεις των βρεφών µετά από µια τεχνητή παρέµβαση
όπου διακόπτεται η οµαλή επικοινωνία όπως είναι η συνθήκη του ανέκφραστου προσώπου, η
τεχνητά προκαλούµενη «ζήλια» αλλά και η πρόσκληση για επικοινωνία µε ένα στατικό
πρόσωπο που εκπέµπει από ένα δίκτυο τηλεοπτικό. Τα συµπεράσµατα των µελετών
καταδεικνύουν τη σηµασία της ακριβούς αλληλενέργειας προσφώνησης - απάντησης µητέραςβρέφους προκειµένου να διατηρηθεί µια επιτυχής αλληλεπίδραση.



6.1
Η ικανότητα συναισθηµατικής ρύθµισης
των βρεφών και των µητέρων
κατά το παράδειγµα του «ανέκφραστου προσώπου»
Καρέλα Χριστίνα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Οι αλληλεπιδράσεις µητέρας-βρέφους αποτελούν ένα σηµαντικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των
βρεφών. Έντεκα δυάδες µητέρων-βρεφών, ηλικίας 6 µηνών, παρατηρήθηκαν κατά το
παράδειγµα του «ανέκφραστου προσώπου». Η µέθοδος της µικροανάλυσης εφαρµόστηκε στις
αλληλεπιδράσεις, οι οποίες είχαν καταγραφεί µε βιντεοκάµερα, στον φυσικό χώρο του βρέφους.
Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα βρέφη στη συνθήκη «ανέκφραστο πρόσωπο» εµφάνισαν
µειωµένο θετικό συναίσθηµα (µ.ο. = 0.072), βλέµµα µακριά (µ.ο. = 0,73), αρνητικά σήµατα (µ.ο.
= 0.1), αυξηµένη κινητικότητα (µ.ο. = 0.46) και συµπεριφορές ρύθµισης (µ.ο. = 0.59). ∆εν
παρουσιάστηκε µεταφορά του αρνητικού συναισθήµατος στη φάση της επανασύνδεσης (µ.ο. =
0.13), ωστόσο τα ποσοστά δεν επέστρεψαν σε αυτά της βάσης (µ.ο. = 0.016). Οι µητέρες
εµφάνισαν θετικό έως πολύ θετικό συναίσθηµα σε όλες τις φάσεις της αλληλεπίδρασης, ενώ
δεν διαφοροποιήθηκαν οι συµπεριφορές ρύθµισης που χρησιµοποίησαν κατά τις δυο φάσεις
του παιχνιδιού (p> 0.05). Επίσης, το παιχνίδι των βρεφών µε τις µητέρες τους χαρακτηρίστηκε
από µέσα επίπεδα συγχρονισµού (rs = 0.601, p = 0.05) ενώ τα ζεύγη βρίσκονταν σε
ταιριασµένες συναισθηµατικά καταστάσεις περίπου τον µισό χρόνο της αλληλεπίδρασης (57%).
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Ο βαθµός δυαδικού συγχρονισµού δεν επηρέασε τις αντιδράσεις των βρεφών στο παγωµένο
πρόσωπο της µητέρας, ωστόσο τα βρέφη των λιγότερο συγχρονισµένων δυάδων έτειναν να
εµφανίζουν περισσότερες αντιδράσεις στρες κατά το ανέκφραστο πρόσωπο της µητέρας τους
(µ.ο. = 0.115) και συµπεριφορές αποφυγής (µ.ο. =0.55), όταν αυτή επέστρεφε στην
αλληλεπίδραση, σε σχέση µε τις πιο συγχρονισµένες δυάδες (µ.ο. = 0.062 και µ.ο. = 0.008,
αντίστοιχα).



6.2
Η ζήλια των βρεφών
Πάντζιου Θάλεια
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Οι παραδοσιακές θεωρίες της ανάπτυξης απέκλεισαν την εµφάνιση µη βασικών
συναισθηµάτων, όπως η ζήλεια, κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου ζωής υποστηρίζοντας ότι
τα βρέφη, στην ηλικία αυτή, δεν διαθέτουν τις σύνθετες αναπαραστατικές ικανότητες που
προϋποθέτει η διαπροσωπική κατανόηση. Πρόσφατα ερευνητικά δεδοµένα, ωστόσο,
ανατρέπουν την παραπάνω άποψη (Draghi-Lorenz, 1998· Hart & Carrington, 2002· Hart και
συν., 2004· Hart, Field, Del Valle & Latourneau, 1998· Hart, Field, Latourneau & Del Valle,
1998· Hart και συν., 2003· Masciuch & Kienapple, 1993). Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν
η µελέτη της εµφάνισης ζήλειας σε βρέφη ηλικίας 8-9 µηνών. Βιντεοσκοπήθηκαν 17 δυάδες
µητέρας - βρέφους και κωδικοποιήθηκαν οι αντιδράσεις των βρεφών σε µια συνθήκη ελεύθερου
παιχνιδιού και σε δύο συνθήκες απώλειας της µητρικής προσοχής, συνοµιλία µε έναν ξένο
ενήλικα και εκδήλωση τρυφερότητας σε µια κούκλα που έµοιαζε µε βρέφος. Βρέθηκε ότι τα
βρέφη εκφράζουν διαµαρτυρία και επιχειρούν λιγότερο να προσελκύσουν την προσοχή της
µητέρας τους στη συνθήκη πρόκλησης ζήλειας συγκριτικά µε τη συνθήκη συνοµιλίας και µε τη
συνθήκη ελεύθερου παιχνιδιού. Επιπλέον, τα βρέφη εκδήλωσαν µεγαλύτερη επιθυµία
εµπλοκής, συχνότερη ενεργό προσέγγιση και χαµηλότερο ενδιαφέρον για εξερεύνηση/εξέταση
του περιβάλλοντος χώρου στη συνθήκη µε την κούκλα συγκριτικά µε τη συνθήκη συνοµιλίας µε
τον ξένο. Όλες οι παραπάνω διαφορές ήταν στατιστικά σηµαντικές (α=0.05). Οι συµπεριφορές
αποφυγής και η ικανότητα συναισθηµατικής ρύθµισης, µέσω της χρήσης αυτο-κατευναστικών
συµπεριφορών (π.χ. πιπίλισµα, αυτο-άγγιγµα) δεν διέφεραν σηµαντικά στις δύο συνθήκες
έλλειψης µητρικής ανταπόκρισης, παρόλο που οι αυτο-ανακουφιστικές συµπεριφορές έτειναν
να χρησιµοποιούνται σε µεγαλύτερο βαθµό στη συνθήκη µε την κούκλα-αντίγραφο βρέφους.



6.3
Οι αντιδράσεις βρεφών σε επικοινωνία µε τη µητέρα τους
και µε άγνωστο γυναικείο πρόσωπο
προβαλλόµενο από οθόνη τηλεοράσεως
Χατζηϊωαννίδου Ευαγγελία
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Η παρούσα µελέτη είχε ως στόχο τη σύγκριση των αντιδράσεων βρεφών σε επικοινωνία µε τη
µητέρα τους και µε µια άγνωστη γυναίκα που προβαλλόταν µέσω της τηλεόρασης.
Παρατηρήθηκαν έξι βρέφη (πέντε αγόρια, ένα κορίτσι) ηλικίας 3,5 µηνών σε δύο συνθήκες.
Στην πρώτη συνθήκη τα βρέφη επικοινώνησαν για δύο λεπτά µε τη µητέρα τους. Στην δεύτερη
συνθήκη τα βρέφη εκτέθηκαν για δύο λεπτά σε ένα άγνωστο γυναικείο πρόσωπο το οποίο
προβαλλόταν σε µια οθόνη τηλεόρασης και εκφωνούσε ειδήσεις. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι
τα βρέφη κατά τις πρωτοσυνοµιλίες µε τη µητέρα τους είχαν στατιστικά σηµαντικά (p=,031)
περισσότερη έκφραση χαράς (M.O.=79,8) και χαµογελούσαν περισσότερο (M.O.=52,2) από ότι
στη δεύτερη συνθήκη (M.O.= 2,5 και 2,2 αντίστοιχα) στη διάρκεια της οποίας κοιτούσαν την
ξένη γυναίκα µε προσήλωση και απορία και χαµογελούσαν ελάχιστα. Επίσης, η συσχέτιση
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Spearman έδειξε ότι όσο περισσότερο έδειχναν τα βρέφη, κατά την αλληλεπίδραση µε τη
µητέρα τους, χαρά και ευχαρίστηση τόσο περισσότερο την κοιτούσαν (r=,771, p=,036), της
χαµογελούσαν (r=,886, p=,019) και είχαν την τάση να φωνοποιούν (r=,714, p=,056) ενώ όσο
περισσότερο κοιτούσαν την ξένη γυναίκα στην τηλεόραση, τόσο περισσότερο είχαν έκφραση
απορίας (r=,829, p=,042) και φωνοποιούσν λιγότερο (r=-,943, p=,005). Τα ευρήµατα αυτής της
έρευνας δείχνουν τη σηµασία της αµοιβαιότητας στην αλληλεπίδραση και τις αρνητικές
συνέπειες της έκθεσης στην τηλεόραση ακόµα και στην ηλικία των 3,5 µηνών.



[7]
Τα παιδιά µέσα σε αυτόν τον πολιτισµό
Θεµατική ενότητα

7.1
Οι αναπαραστάσεις των παιδιών,
εφήβων και νεαρών ενηλίκων για τον νου,
το πνεύµα και την ψυχή
Πνευµατικός ∆ηµήτριος, Σιδερίδου Αλεξάνδρα
Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας
Η ανίχνευση και η απόδοση αιτιότητας σε δράστες, ανθρώπινους και µη, είναι µια από τις πιο
σηµαντικές ικανότητες του ανθρώπινου νου. Η ικανότητα αυτή εµφανίζεται από πάρα πολύ
νωρίς. Οι σκέψεις, οι ενέργειες και τα βιώµατα του ανθρώπου, ιστορικά, αποδόθηκαν σε
δράστες/οντότητες οι οποίες εδράζουν µέσα στον άνθρωπο και περιγράφηκαν ως ψυχή,
πνεύµα ή νους. Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τις αναπαραστάσεις των
παιδιών, των εφήβων και των νεαρών ενηλίκων ως προς τις τρεις αυτές οντότητες και να
αναδείξει σε ποιον δράστη/οντότητα αποδίδουν µια σειρά από ανθρώπινες λειτουργίες και
συµπεριφορές. Στην έρευνα πήραν µέρος 300 άτοµα από έξι ηλικιακές οµάδες των 10, 12, 14,
16 και 18 χρονών και νεαρών ενηλίκων, των 50 συµµετεχόντων. Οι συµµετέχοντες κλήθηκαν να
απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούσαν στα οντολογικά χαρακτηριστικά της ψυχής, του νου
και του πνεύµατος, καθώς και στις ανθρώπινες λειτουργίες για τις οποίες ιστορικά αποδόθηκε
µεσολάβηση σε αυτές τις τρεις οντότητες. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι συµµετέχοντες
αναπαριστούν τις τρεις αυτές οντότητες ως εσωτερικούς στον άνθρωπο δράστες, η δράση των
οποίων εκδηλώνεται σε διαφορετικές λειτουργίες και ανθρώπινες συµπεριφορές. Οι τρεις
οντότητες διακρίνονται οντολογικά (έχουν διαφορετικά οντολογικά χαρακτηριστικά) και είναι
υπεύθυνες για διαφορετικές λειτουργίες και συµπεριφορές του ανθρώπου. Ειδικότερα, οι
συµµετέχοντες εκλαµβάνουν τις γνωστικές λειτουργίες ως αποτέλεσµα της δράσης του νου και
σε µικρότερο βαθµό του πνεύµατος, τις συναισθηµατικές λειτουργίες ως αποτέλεσµα της
δράσης της ψυχής και τις πνευµατικές λειτουργίες ως αποτέλεσµα της ψυχής και σε µικρότερο
βαθµό του πνεύµατος. Επιπρόσθετα, η ANOVA ανέδειξε σηµαντικές διαφορές µε την ηλικία.
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7.2
∆υϊσµός στην παιδική ηλικία:
Οι πεποιθήσεις των παιδιών για την υπόσταση του νου
µετά τον θάνατο του σώµατος
Κορνηλάκη Αικατερίνη1, Μισαηλίδη Πλουσία2
1

Πανεπιστήµιο Κρήτης, 2Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Μεγάλος αριθµός ερευνών έχει δείξει ότι από πολύ µικρή ηλικία τα παιδιά κάνουν τη διάκριση
νου/σώµατος. Ωστόσο, λιγοστά είναι αυτά που γνωρίζουµε αναφορικά µε το αν αυτή η δυϊστική
αντίληψη της ανθρώπινης φύσης επεκτείνεται και στις πεποιθήσεις των παιδιών για τη µετά
θάνατο ζωή. Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να µελετήσει τις πεποιθήσεις παιδιών ηλικίας
4 έως 11 ετών για τις νοητικές καταστάσεις και τις βιολογικές λειτουργίες ενός νεκρού
προσώπου. Στην έρευνα πήραν µέρος τρεις οµάδες παιδιών, ηλικίας 4, 7 και 11 ετών, και µία
οµάδα ενηλίκων. Οι συµµετέχοντες άκουσαν σύντοµες ιστορίες που αφηγούνταν τα γεγονότα
που µεσολάβησαν έως το θάνατο ενός ανθρώπου και ενός ζώου. Μετά από την παρουσίαση
των ιστοριών, διατυπώθηκε στους συµµετέχοντες σειρά ερωτήσεων που τους ζητούσαν να
αποφασίσουν σχετικά µε τη συνέχιση (ή µη) των νοητικών καταστάσεων (π.χ. πεποιθήσεων,
επιθυµιών) και των βιολογικών λειτουργιών (π.χ. πείνας, δίψας) του νεκρού ανθρώπου και του
νεκρού ζώου. Αναµένεται ότι, εάν τα παιδιά διατηρούν µια δυϊστική αντίληψη για τη µετά θάνατο
ζωή, θα υποστηρίζουν ότι οι βιολογικές λειτουργίες παύουν, ενώ οι νοητικές καταστάσεις
συνεχίζουν να υφίστανται και µετά τον θάνατο του σώµατος. Αναµένεται επίσης ότι, οι
πεποιθήσεις των παιδιών για τη συνέχιση των ψυχολογικών καταστάσεων µετά τον θάνατο θα
διαφοροποιούνται ανάλογα µε το αν το νεκρό πρόσωπο είναι άνθρωπος ή ζώο.



7.3
Η αντίληψη του παιδιού για τον Θεό
Σταυριανός Κυριάκος, Πανεπιστήµιο Κρήτης
Η έρευνα γύρω από το πώς το παιδί αντιλαµβάνεται τις θρησκευτικές έννοιες είναι ένα βασικό
ζήτηµα της θρησκευτικής εκπαίδευσης. Η έρευνα γύρω από την αντίληψη του παιδιού για
τέτοιες έννοιες ξεκινάει από πολύ παλιά και προκαλεί το ενδιαφέρον µέχρι και σήµερα. Υπάρχει
µια ευρεία ποικιλία µεθόδων στην έρευνα για τη θρησκευτική αντίληψη του παιδιού. Έχουµε και
ποιοτικές και ποσοτικές προσεγγίσεις. Παρουσιάζουµε λοιπόν τα αποτελέσµατα από τρεις
σύγχρονες έρευνες γύρω από τις αντιλήψεις των παιδιών για τον Θεό. Οι έρευνες αυτές
προέρχονται από το εξωτερικό, έγιναν σε παιδιά που ανήκουν σε ετερόδοξες Εκκλησίες ή και
σε άλλα θρησκεύµατα, και επικεντρώνουµε το ενδιαφέρον µας στις απαντήσεις που έδωσαν
γύρω από το πώς αντιλαµβάνονται την έννοια του Θεού. Οι τρεις βασικοί ερευνητές που
ασχολήθηκαν µε το θέµα αυτό, προχώρησαν βαθύτερα από τους προηγούµενους και
συνέκριναν παράλληλα τις έρευνες τους µε τις παλαιότερες. Ο Kalevi Tamminen Καθηγητής
(Φιλανδία) και η οµάδα του χρησιµοποίησαν προσωπικές συνεντεύξεις των παιδιών µε τη
βοήθεια ζωγραφιών ή φωτογραφιών και συµπληρωµατικά επιπλέον στοιχεία από τους γονείς.
Το δείγµα τους ήταν 600 παιδιά από τη Φιλανδία, τη Σουηδία και τη Νορβηγία. Ο Renzo
Vianello (Ιταλία) έκανε την έρευνα του σε ένα µεγάλο αριθµό παιδιών στην Ιταλία για 20 χρόνια.
Χρησιµοποίησε κλινικές συνεντεύξεις όµοιες µε εκείνες του Piaget και ιστορίες, τις οποίες τα
παιδιά συµπλήρωναν ή συζητούσαν γύρω από αυτές. Στο Βέλγιο ο Jean-Marie Jaspard
ακολούθησε τη µέθοδο παρατήρησης για πάνω από τρία χρόνια, όπου οι γονείς κατέγραφαν τις
ερωτήσεις θρησκευτικού περιεχοµένου των παιδιών τους και τις σκέψεις τους για θρησκευτικά
ζητήµατα. Το δείγµα ήταν 90 παιδιά. Από τις τρεις αυτές έρευνες καταγράψαµε ανά κατηγορία
την αντίληψη για τον Θεό και τις ιδιότητες που προσδίδουν στον Θεό τα παιδιά. Επίσης στη
συνέχεια εξετάζουµε τη διαµόρφωση της πίστης τους και την αντίληψη για τον θάνατο σε σχέση
πάντα µε την έννοια του Θεού. Είναι χρήσιµα στοιχεία για όποιον επιθυµεί να ερευνήσει το
θέµα και να παρουσιάσει τα αποτελέσµατα από την ελληνική κοινωνία.
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7.4
Η πολιτισµική επίδραση στη µουσική εξέλιξη
Βαφειάδου Νίκη, Ρούση-Βέργου Χριστίνα, Ζαφειροπούλου Μαρία
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
Στον µουσικό χώρο, η σπουδαιότητα του περιβάλλοντος πηγάζει από την ύπαρξη στον κόσµο
διαφορετικών µουσικών πολιτισµών. Για να κατανοήσουµε πώς το παιδί τοποθετείται µέσα στο
ηχητικό του περιβάλλον, πώς καταφέρνει να το δοµήσει και να το αφοµοιώσει, πρέπει να
προσεγγίσουµε τη µουσική εξέλιξη µέσα από δύο όψεις: τις αντιληπτικές ικανότητες και την
αφοµοίωση της µουσικής γλώσσας. Η µουσική µπορεί να θεωρηθεί ως γλώσσα δηλαδή ένα
σύνολο ήχων που υπακούν σε µια σύνταξη που διαφέρει ανάλογα µε τον τόπο ή την εποχή.
Όταν παρουσιάζονται στο παιδί δύο τύποι µουσικών δοµών που ο ένας χρησιµοποιεί τη
µητρική µουσική του γλώσσα και ο άλλος µια διαφορετική, τότε το παιδί προτιµά ή
αντιλαµβάνεται καλύτερα τη δοµή που ανήκει στη µητρική του γλώσσα, ως αποτέλεσµα του
µουσικού επιπολιτισµού. Υπάρχει ένας σαφής διαχωρισµός ανάµεσα στον επιπολιτισµό και
στην εκπαίδευση όπου παρεµβαίνουν διαφορετικές διαδικασίες εκµάθησης. Ο επιπολιτισµός
εναρµονίζεται µε τη δράση που ασκείται στην ψυχολογική εξέλιξη του παιδιού ένεκα των
επιδράσεων που κυριαρχούν στο πολιτιστικό περιβάλλον του, ενώ η εκπαίδευση ευνοεί την
εξέλιξη του παιδιού µέσα από ένα σύνολο µέσων προσαρµοσµένων στον στόχο που
επιθυµούµε να επιτευχθεί από το παιδί. Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί να εξετάσει επιµέρους
διαστάσεις της µουσικής ανάπτυξης/εξέλιξης των παιδιών σε συνδυασµό µε τις επιπολιτισµικές
επιδράσεις. Στην έρευνα συµµετείχαν 500 µαθητές ∆ηµοτικού και Γυµνασίου. Ο µουσικός
επιπολιτισµός των παιδιών καταγράφηκε µέσα από τις δηλωµένες προτιµήσεις τους. Τα
αποτελέσµατα έδειξαν ότι η αντίληψη και η εκτίµηση των µελωδικών δοµών εξαρτώνται από
τον µουσικό επιπολιτισµό των παιδιών που εξελίσσεται διαφορετικά ανάλογα µε το
αναπτυξιακό στάδιο τους.



7.5
Κοινωνικο-συναισθηµατική ανάπτυξη.
∆ιαπολιτισµικές πρακτικές µε µουσική και χορό
µεταξύ παιδιών προσχολικής ηλικίας ελληνικής και αλβανικής καταγωγής
Μουρούτσου Στέλλα, Τσακλάγκανου Λίνα
Πανεπιστήµιο Πατρών
Η ανάγκη για διαπολιτισµική εκπαίδευση που προάγει τον σεβασµό των διαφορών σε όλα τα
εκπαιδευτικά συστήµατα είναι φανερή. Παράλληλα, σε πολλές µελέτες αναφέρεται η έλλειψη
συναισθηµατικής εκπαίδευσης. Σκοπός αυτής της ποιοτικής έρευνας είναι να διερευνήσει τα
βασικά συναισθήµατα της χαράς και του θυµού µεταξύ δεκαέξι παιδιών ελληνικής και αλβανικής
καταγωγής, ηλικίας τριών έως τεσσάρων ετών, µε βάση το πρόγραµµα σπουδών, σε τάξη
παιδικού σταθµού. Οι δύο εθνικά διαφορετικές οµάδες εκτέλεσαν τέσσερα, συναισθηµατικά
αντίθετα, παραδοσιακά παιδικά τραγούδια: δύο ελληνικά (χαρούµενο και θυµωµένο) και δύο
αλβανικά (χαρούµενο και θυµωµένο) µε οικεία και µη πολιτιστικά στοιχεία, µε τη συνοδεία
µουσικών οργάνων και κινήσεων του σώµατος που δηµιουργήθηκαν από τα ίδια στην τάξη.
Έγινε συστηµατική παρατήρηση διάρκειας δύο εβδοµάδων µε τη χρήση δεικτών παρατήρησης
και βιντεοσκόπησης. Μετά από διάστηµα µιας εβδοµάδας ακολούθησε η αξιολόγηση της
παρέµβασης. Τα βασικά ερευνητικά ερωτήµατα ήταν: 1. Ποιο είναι το κοινωνικο-συναισθηµατικό επίπεδο ανάπτυξης των παιδιών και εάν υπάρχουν διαφορές µεταξύ των δύο οµάδων.
2. Μπορούν τα παιδιά ελληνικής και αλβανικής καταγωγής να κατανοήσουν και να
απεικονίσουν τα συναισθήµατα των δυο αλβανικών και ελληνικών τραγουδιών αντίστοιχα,
δεδοµένης της πολιτισµικής διαφοράς; 3. Είναι σε θέση τα παιδιά να αντιληφθούν και να
βιώσουν τα κοινά συναισθήµατα µεταξύ της ελληνικής και της αλβανικής κουλτούρας; Τα δύο
βασικά συναισθήµατα από πολιτισµικά άγνωστα µουσικά θέµατα ήταν αναγνωρίσιµα. Οι δύο
οµάδες έδειξαν άµεση κοινωνικο-συναισθηµατική ανταπόκριση εφόσον µπόρεσαν να
εκτελέσουν (τραγούδι, χορός, µουσική) τα δύο διαφορετικά είδη τραγουδιών. Οι σχετικές
πληροφορίες και το υλικό είναι διαθέσιµα και µπορούν να προσαρµοστούν από µουσικούς και
εκπαιδευτικούς.
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[8]
Σύνδροµο Asperger Εκπαιδευτικές παρεµβάσεις στο πλαίσιο της γενικής αγωγής
Εργαστήριο
Τσούµπαρη Ιωάννα, Μουσκεφτάρα Αναστασία
Η ολοένα αυξανόµενη συχνότητα του συνδρόµου Asperger κάνει επιτακτική την ανάγκη
πληροφόρησης και επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών της γενικής αγωγής προκειµένου οι
µαθητές µε σύνδροµο Asperger να ενσωµατωθούν στην κανονική τάξη. Το εργαστήριο στοχεύει
στη γνωριµία µε το σύνδροµο και την εικόνα που παρουσιάζει ο µαθητής µε Asperger, καθώς
και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών παρεµβάσεων.
Αρχικά θα παρουσιαστούν τα χαρακτηριστικά του συνδρόµου και ο ρόλος του δασκάλου στην
υποστήριξη παιδιών µε σύνδροµο Asperger στην κανονική τάξη. θα περιγραφούν καλές
πρακτικές κοινωνικής ενσωµάτωσης και µαθησιακής ενίσχυσης. Πρακτική άσκηση θα γίνει µε
τη µελέτη µιας περίπτωσης: θα περιγραφεί το προφίλ ενός παιδιού µε σύνδροµο Asperger. Στη
συνέχεια οι συµµετέχοντες θα εξοικειωθούν µε τεχνικές παρέµβασης σε τοµείς όπως
συµπεριφορές µέσα στην τάξη, στο διάλειµµα, µεταβατικά διαστήµατα, σχέσεις µε συµµαθητές,
µάθηση δουλεύοντας σε υποοµάδες. Θα συζητηθούν οι παρεµβάσεις και θα δοθεί έντυπο υλικό
στους συµµετέχοντες.
Οι δηλώσεις συµµετοχής στο
Εργαστήριο γίνονται στη Γραµµατεία
στις 26 και 27 Μαΐου 2010.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

∆ιάρκεια Εργαστηρίου: 1 1/2 ώρα.
Αριθµός συµµετεχόντων: 20 άτοµα.



[9]
∆υσκολίες σε γνωστικά αντικείµενα:
γλώσσα, µαθηµατικά, φυσική
Θεµατική ενότητα

9.1
Το προφίλ των δυσλεκτικών µαθητών
της ΣΤ΄ τάξης του ∆ηµοτικού Σχολείου και της Β΄ Γυµνασίου
σε έργα που αξιολογούν τη µνήµη εργασίας
Γραµµένου Αναστασία
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης
Ο όρος «µνήµη εργασίας» χρησιµοποιείται για να περιγράψει την ικανότητα συγκράτησης των
πληροφοριών και την ταυτόχρονη εκτέλεση µιας λειτουργίας που απαιτεί επεξεργασία
πληροφοριών. Το µοντέλο της µνήµης εργασίας που προτάθηκε από τους Baddeley και Hitch
(1974), όπως αναθεωρήθηκε αργότερα (Baddeley, 1986 & 2000) περιλαµβάνει τέσσερα
στοιχεία: α) τον εκτελεστικό έλεγχο που αξιολογεί τον τρόπο µε τον οποίο η χωρητικότητα της
µνήµης εργασίας διαµερίζεται στην επεξεργασία και τη συγκράτηση πληροφοριών, β) το
φωνολογικό κύκλωµα που ευθύνεται για τη συγκράτηση και επεξεργασία ακουστικών
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πληροφοριών, και γ) την οπτικοχωρική αποτύπωση που επεξεργάζεται οπτικές πληροφορίες
καθώς και πληροφορίες που αφορούν στην κίνηση στον χώρο, δ) τον καταγραφέα επεισοδίων
που ενσωµατώνει πληροφορίες από τα τρία προηγούµενα στοιχεία και τη µακρόχρονη µνήµη.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της χωρητικότητας της µνήµης εργασίας
δώδεκα δυσλεκτικών ατόµων ηλικίας 11 και των 13 ετών, όπως µετρήθηκε µε έργα: α)
ανάκλησης λέξεων, ψευδολέξεων και ψηφίων, β) ανάκλησης αριθµητικών µετρήσεων και
αντίστροφης ανάκλησης ψηφίων, και γ) ανάκλησης ορθής θέσης κύβων και αναπαραγωγής
λαβυρίνθων. Όπως φάνηκε από την επαναξιολόγηση µετά από δύο χρόνια, η χωρητικότητα της
µνήµης εργασίας έχει βελτιωθεί στα έργα που αξιολογούν το φωνολογικό κύκλωµα (ανάκληση
ψηφίων, λέξεων και ψευδολέξεων) καθώς και στο έργο αναπαραγωγής λαβυρίνθων που
αξιολογεί την οπτικοχωρική αποτύπωση. Αντίθετα, δεν παρατηρήθηκε καµία στατιστικά
σηµαντική διαφορά στις επιδόσεις των δυσλεκτικών µαθητών στα έργα της αντίστροφης
ανάκλησης ψηφίων, της ανάκλησης αριθµητικών µετρήσεων και ορθής θέσεις κύβων.



9.2
Ειδική γλωσσική διαταραχή και αναπτυξιακή δυσλεξία:
Πόσο εφικτή είναι η οριοθέτηση;
Τάλλη Ιωάννα1, Liliane Sprenger-Charolles2, Σταυρακάκη Σταυρούλα1
1

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 2Universite Paris Descartes

Πρόσφατες µελέτες για την Ειδική Γλωσσική ∆ιαταραχή (ΕΓ∆) και την Αναπτυξιακή ∆υσλεξία,
εστιάζουν στο εάν αυτές οι διαταραχές συνιστούν διαφορετικές όψεις της ίδιας αναπτυξιακής
διαταραχής ή διακριτές αναπτυξιακές διαταραχές. Η παρούσα µελέτη επανεξετάζει το
παραπάνω ζήτηµα και διερευνά τις γλωσσικές και αναγνωστικές ικανότητες γαλλόφωνων
παιδιών µε ΕΓ∆ και δυσλεξία σε σύγκριση µε τυπικώς αναπτυσσόµενα παιδιά. Συνολικά,
εξετάσαµε 47 παιδιά 7-10 ετών: µια οµάδα µε ΕΓ∆, µια οµάδα µε δυσλεξία και δύο οµάδες
ελέγχου ίδιας χρονολογικής ηλικίας (ΧΗ) και αναγνωστικής ηλικίας (ΑΗ) για τα παιδιά µε ΕΓ∆
και δυσλεξία. Χρησιµοποιήθηκαν τα ακόλουθα έργα: τεστ µη-λεκτικής νοηµοσύνης (RAVEN),
τεστ πρόσληψης λεξιλογίου (EVIP), δοκιµασία ανάγνωσης (Alouette), έργα ανάγνωσης λέξεων,
ψευδολέξεων και ανάγνωσης λέξης σε κείµενο, έργα παραγωγής/κατανόησης προφορικού
λόγου και κατανόησης γραπτού λόγου (σε µορφοσυντακτικό επίπεδο) και έργα φωνολογικής
ενηµερότητας, φωνολογικής βραχύχρονης µνήµης και ταχείας κατονοµασίας. Τα αποτελέσµατα
έδειξαν ότι και οι δύο οµάδες µε δυσλεξία και ΕΓ∆ είχαν σηµαντικά χαµηλότερη επίδοση από
αυτήν της οµάδας ΧΗ σε όλα τα έργα και χαµηλότερη (αλλά όχι πάντα σε σηµαντικό βαθµό)
από τα παιδιά της οµάδας ελέγχου ΑΗ. Συγκρίσεις µεταξύ της οµάδας µε ΕΓ∆ και της οµάδας
µε δυσλεξία, έδειξαν σηµαντικά χαµηλότερη επίδοση των παιδιών µε ΕΓ∆ στη φωνολογική
βραχύχρονη µνήµη, στην παραγωγή προφορικού λόγου και στην κατανόηση γραπτού λόγου
(µορφοσυντακτικό επίπεδο). Αντίθετα, τα παιδιά µε δυσλεξία παρουσίασαν σηµαντικά
χαµηλότερη επίδοση από τα παιδιά µε ΕΓ∆ στα έργα ανάγνωσης. Υποστηρίζουµε ότι ο βαθµός
εκδήλωσης των ελλειµµάτων στις φωνολογικές, µορφοσυντακτικές διεργασίες αλλά και στα
έργα ανάγνωσης αποτελεί κριτήριο διάκρισης της ΕΓ∆ από τη δυσλεξία.



9.3
Σχεδιαστική δραστηριότητα και ανάπτυξη στρατηγικών
επίλυσης σε ένα πρόβληµα µοιρασιάς
από παιδιά νηπιαγωγείου
Παπανδρέου Μαρία
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Η συγκρότηση της έννοιας του κλάσµατος στα πρώτα στάδια, συνδέεται από πολλούς
ερευνητές µε την κατασκευή της έννοιας της µονάδας. Ωστόσο, αυτή η σύνδεση δεν γίνεται
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πάντα εµφανής κατά τη διδακτική πράξη. Έρευνες έδειξαν ότι τα µικρά παιδιά όταν καλούνται
να χωρίσουν συνεχείς ποσότητες σε ίσα µέρη δεν ενδιαφέρονται για το µέγεθος των µερών,
αλλά κυρίως να πάρουν όλοι ίδιο αριθµό κοµµατιών. Αρκετοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα
µικρά παιδιά πρέπει να βιώσουν πολλές εµπειρίες χωρισµού συνεχών ποσοτήτων σε ίσα µέρη
για να προσεγγίσουν τη σχέση που υπάρχει ανάµεσα στο όλο και στον αριθµό των µερών
στον οποίο χωρίζεται µια συγκεκριµένη ποσότητα. Λαµβάνοντας υπόψη ότι η σχεδιαστική
δραστηριότητα είναι µια σηµειωτική διαδικασία - ανακάλυψη συµβόλων και κατασκευή
νοήµατος - την οποία τα παιδιά εξερευνούν από µικρή ηλικία και ότι η σχεδιαστική ικανότητα
είναι µέρος της ανάπτυξης της αναπαραστατικής τους ικανότητας, η ενσωµάτωση των
σχεδιαστικών δραστηριοτήτων στη µαθηµατική εκπαίδευση των νηπίων αποτελεί µια πρόκληση
για την εκπαιδευτική διαδικασία. Η έρευνα όµως σε αυτό το χώρο έχει ελάχιστα αναπτυχθεί.
Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, ο στόχος της παρούσας έρευνας (πιλοτική φάση) ήταν να µελετήσει
τους τρόπους µε τους οποίους τα παιδιά νηπιαγωγείου διαχειρίζονται ένα πρόβληµα µοιρασιάς
συνεχών ποσοτήτων σε ίσα µέρη όταν καλούνται να εφαρµόσουν σηµειωτικές διαδικασίες για
τη επίλυσή του. Οργανώθηκε µια διδακτική παρέµβαση η οποία εφαρµόστηκε σε 3 τάξεις
Νηπιαγωγείου. Η ανάλυση των σχεδίων των νηπίων, τα οποία αναπτύχθηκαν κατά την
προσπάθεια επίλυσης του προβλήµατος έδειξε ότι µέσω της σχεδιαστικής δραστηριότητας τα
παιδιά κατάφεραν να διαχειριστούν τα δεδοµένα του προβλήµατος χρησιµοποιώντας µια
ποικιλία γραφικών συµβόλων, από τα οποία προκύπτουν περισσότερο ή λιγότερο οικονοµικές
στρατηγικές επίλυσης. Τα αποτελέσµατα σχολιάζονται σύµφωνα µε µια προοπτική υιοθέτησης
της σχεδιαστικής δραστηριότητας κατά την επεξεργασία αριθµητικών προβληµάτων διαίρεσης
στις µικρές ηλικίες.



9.4
Τεχνικές αντιµετώπισης µαθησιακών δυσκολιών
στα µαθηµατικά
Κεραµάρης Κωνσταντίνος, Μπαρµπαγιάννη Ευγενία
∆ιδασκαλείο Θεόδωρος Κάστανος
Μετά από δεκαετίες σχεδόν αποκλειστικής ενασχόλησης µε τις δυσκολίες που εµφανίζονται
στον χώρο της ανάγνωσης και της γραφής, η προσοχή των ερευνητών άρχισε να στρέφεται
συστηµατικά και στις δυσκολίες που παρουσιάζονται στην περιοχή των µαθηµατικών. Η
περιορισµένη βιβλιογραφία στη µεθόδευση αντιµετώπισης δυσκολιών, έχει οδηγήσει πολλούς
εκπαιδευτικούς σε πρόχειρες επιλογές ανάγκης. Οι µαθητές µε δυσκολίες µάθησης στα
µαθηµατικά έχουν ανάγκη από µια σωστά σχεδιασµένη και συστηµατικά εξατοµικευµένη
διδασκαλία, ύστερα από σωστή διάγνωση και εκτίµηση των ελλείψεων και των επιτυχιών τους.
Αυτό βέβαια σε συνδυασµό µε την ολοένα και µεγαλύτερη αύξηση της χρήσης των εννοιών και
του συµβολικού συστήµατος των µαθηµατικών στη ζωή µας, που η µη κατανόησή τους
αποτελεί εµπόδιο στην κοινωνικοποίηση του ατόµου. Η αντιµετώπιση αυτών των µαθηµατικών
δυσχερειών στηρίζεται σε ορισµένες γενικές αρχές που έχουν εφαρµογή σε όλες τις
περιπτώσεις λαθών και αδυναµιών, αλλά και σε εξειδικευµένες τεχνικές, που εξαρτώνται από
την ιδιαίτερη φύση των διάφορων µαθηµατικών περιοχών και αντικειµένων. Στην εργασία αυτή,
παρουσιάζονται αυτές οι γενικές αρχές, στις οποίες στηρίζονται τα προγράµµατα
αντιµετώπισης των µαθηµατικών δυσκολιών καθώς και εξειδικευµένες τεχνικές για την
αντιµετώπιση χαρακτηριστικών αδυναµιών στις προµαθηµατικές έννοιες και δεξιότητες, στην
εκµάθηση των βασικών αριθµητικών δεδοµένων, στους αλγόριθµους και στην επίλυση
προβληµάτων. Το φάσµα των δυσκολιών στην καθηµερινή πραγµατικότητα είναι
αναµφισβήτητα µεγαλύτερο από αυτό που χρησιµοποιείται για την περιγραφή των τεχνικών,
όµως θεωρούµε ότι η παραδειγµατική διαπραγµάτευση αντιπροσωπευτικών λαθών συµβάλλει
αποφασιστικά στη διαµόρφωση ενός αποτελεσµατικού τρόπου σκέψης και στην αντιµετώπιση
παρόµοιων δυσκολιών.
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9.5
Κίνητρα, αυτορρύθµιση και άγχος για τη Φυσική
σε εφήβους µε διαφορετική σχολική επίδοση
Πολυχρόνη Φωτεινή, Κοντοπούλου Αθηνά, Κουφός ∆ηµήτρης
Πανεπιστήµιο Αθηνών
Υπάρχουν πολλά ερευνητικά δεδοµένα που τεκµηριώνουν τον ρόλο που διαδραµατίζουν τα
κίνητρα στη σχολική επίδοση και γενικότερα στην προσαρµογή των µαθητών. Η γνωστική
διαδικασία επηρεάζεται σηµαντικά από τα κίνητρα µάθησης και το ενδιαφέρον για την επίτευξη
ενός στόχου. Από την άλλη πλευρά, το άγχος δυσκολεύει την επίτευξη των µαθησιακών
στόχων και επηρεάζει την αυτοαποτελεσµατικότητα των µαθητών. Ιδιαίτερα για µαθήµατα που
απαιτούν ακρίβεια, λογική ικανότητα και ικανότητα επίλυσης προβληµάτων όπως η φυσική, το
άγχος των µαθητών είναι ιδιαίτερα αυξηµένο και τα κίνητρά τους σχετικά µειωµένα. Ο στόχος
της έρευνας ήταν να διερευνηθεί η σχέση των κινήτρων και των γνωστικών στρατηγικών
µάθησης µε το άγχος για το µάθηµα της Φυσικής σε µαθητές Λυκείου. Εξετάστηκε επίσης η
σχέση των µεταβλητών αυτών µε τη σχολική επίδοση και την κατεύθυνση σπουδών που είχαν
ήδη επιλέξει οι µαθητές (θεωρητική, θετική και τεχνολογική κατεύθυνση). Το δείγµα αποτέλεσαν
200 µαθητές Β΄ Λυκείου (88 αγόρια και 112 κορίτσια) που φοιτούσαν σε σχολεία της Αττικής.
Χορηγήθηκε το ερωτηµατολόγιο κινήτρων και αυτορρύθµισης Motivated Strategies for
Learning Questionnaire (MSLQ) και ένα ερωτηµατολόγιο που αξιολογεί συναισθηµατικές και
γνωστικές διαστάσεις του άγχους για το µάθηµα της Φυσικής (προσαρµογή από Wigfield &
Meece, 1988). Αναµένεται ότι τα αποτελέσµατα της έρευνας θα συµβάλλουν στην πληρέστερη
κατανόηση των θετικών και αρνητικών διεργασιών που λαµβάνουν χώρα κατά τη µαθησιακή
διαδικασία και θα έχουν εφαρµογές σε προγράµµατα µείωσης του άγχους και ενδυνάµωσης
των κινήτρων.



[10]
Μεταγνωστικές διεργασίες και θεωρία του νου:
Σύγχρονα ερευνητικά δεδοµένα
Συµπόσιο
Πρόεδρος: Γωνίδα Ελευθερία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Συζητήτρια: Μεταλλίδου Παναγιώτα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Περίληψη Συµποσίου
Η µελέτη των µεταγνωστικών διεργασιών και της θεωρίας του νου αποτελούν δύο δηµοφιλή
θέµατα µεταξύ των ερευνητών της ψυχολογίας της γνωστικής ανάπτυξης. Πρόσφατα, µάλιστα,
οι δύο ερευνητικές περιοχές άρχισαν να συνεξετάζονται µε τον έλεγχο της θεωρίας του νου ως
προγνωστικού παράγοντα των µεταγνωστικών δεξιοτήτων. Στο συµπόσιο αυτό θα
παρουσιαστούν πρόσφατα ερευνητικά δεδοµένα για τις µεταγνωστικές διεργασίες και τη θεωρία
του νου µε τη χρήση εναλλακτικών µεθοδολογικών προσεγγίσεων. Ειδικότερα, στα πλαίσια των
τεσσάρων εισηγήσεων θα παρουσιαστούν τα παρακάτω θέµατα: (α) η ανάπτυξη της θεωρίας
του νου σε παιδιά και εφήβους µε τραυµατική εγκεφαλική βλάβη (Μισαηλίδη και Βούλγαρη), (β)
η θεωρία του νου και η γλωσσική ικανότητα ως προβλεπτικοί παράγοντες στην ανάπτυξη των
µεταγνωστικών δεξιοτήτων κατά την προσχολική ηλικία (Γωνίδα, Κιοσέογλου &
Παπακυριακίδου), (γ) διαχρονικά δεδοµένα για την ανάπτυξη των µεταγνωστικών διεργασιών
παιδιών προσχολικής ηλικίας σε συνάρτηση µε την ανάπτυξη των γνωστικών διεργασιών και τη
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θεωρία του νου (Ντούση & Γωνίδα), και (δ) η µεταγνωστική ενηµερότητα παιδιών προσχολικής
και σχολικής ηλικίας για την ικανότητα παραγωγής σχεδίων (Μπονώτη & Μεταλλίδου). Το
συµπόσιο θα ολοκληρωθεί µε τη συζήτηση (Μεταλλίδου) στην οποία θα επιχειρηθεί η θεώρηση
των ευρηµάτων σε ένα ενιαίο πλαίσιο και η ανάδειξη της σηµασίας τους σε πεδία εφαρµογής
όπως είναι το σχολικό πλαίσιο και η αξιολόγηση παιδιών µε τραυµατική εγκεφαλική βλάβη.



10.1
Θεωρία του νου σε παιδιά και εφήβους
µε τραυµατική εγκεφαλική βλάβη
Μισαηλίδη Πλουσία, Βούλγαρη Αναστασία
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων
Η ανάπτυξη της θεωρίας του νου (ΘτΝ) σε παιδιά και τους εφήβους µε Τραυµατική Εγκεφαλική
Βλάβη (ΤΕΒ) αποτελεί ένα σχετικά νέο πεδίο έρευνας. Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι
να κάνει µια επισκόπηση των βασικών ευρηµάτων αυτού του ερευνητικού πεδίου. Η εισήγηση
διαρθρώνεται σε τρία µέρη. Αρχικά, παρουσιάζονται έρευνες που έδειξαν ότι τα παιδιά και οι
έφηβοι µε ΤΕΒ αποτυγχάνουν σε πειραµατικά έργα που εξετάζουν δεξιότητες που σήµερα
αναγνωρίζονται ως βασικές διαστάσεις της ΘτΝ, όπως η κατανόηση ψευδών πεποιθήσεων και
η κατανόηση των πραγµατολογικών πτυχών του λόγου. Στη συνέχεια, συζητούνται έρευνες
που µελέτησαν τη σχέση ανάµεσα στη βαρύτητα της ΤΕΒ και τη διαταραχή στη ΘτΝ. Τέλος,
παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα πρόσφατης µελέτης σε ελληνικό δείγµα, η οποία έδειξε ότι η
διαταραχή των παιδιών και εφήβων µε ΤΕΒ στη ΘτΝ δεν είναι γενικευµένη, αλλά εντοπίζεται σε
δεξιότητες ΘτΝ ανώτερης τάξης µόνον. Συζητείται επίσης η θεωρητική σηµασία αυτών των
ευρηµάτων και οι επιπτώσεις τους στην αξιολόγηση και θεραπεία των παιδιών και εφήβων µε
ΤΕΒ.



10.2
Θεωρία του νου, γλωσσική ικανότητα
και ανάπτυξη µεταγνωστικών δεξιοτήτων
κατά την προσχολική ηλικία
Γωνίδα Ελευθερία, Κιοσέογλου Γρηγόρης, Παπακυριακίδου Ολυµπία
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Η έρευνα αποσκοπούσε στη διερεύνηση της προγνωστικής ισχύος της θεωρίας του νου και της
γλωσσικής ικανότητας στην ανάπτυξη των µεταγνωστικών δεξιοτήτων κατά την προσχολική
ηλικία. Ειδικότερα, ο ρόλος των δύο αυτών µεταβλητών εξετάστηκε σε σχέση µε την
αποτελεσµατικότητα
ενός
προγράµµατος
συνδυασµένης
γνωστικής-µεταγνωστικής
παρέµβασης. Το δείγµα αποτελούνταν από 140 παιδιά νηπιαγωγείου, µοιρασµένα εξίσου στην
πειραµατική και την οµάδα ελέγχου. Το πρόγραµµα παρέµβασης εφαρµόστηκε από τις 8
νηπιαγωγούς των τµηµάτων κατά τη διάρκεια του καθηµερινού τους προγράµµατος, οι οποίες
είχαν προηγουµένως εκπαιδευθεί ειδικά για αυτό, και η διάρκειά του ήταν τρεις µήνες. Κύρια
χαρακτηριστικά του προγράµµατος ήταν ή έµφαση στη στρατηγική λύσης προβληµάτων, στον
αναλογισµό και τη λεκτικοποίηση και στην αξιολόγηση της δράσης. Όλα τα παιδιά είχαν αρχικά
εξεταστεί ατοµικά σε δύο έργα λανθασµένης πεποίθησης, τρία έργα λογικής σκέψης και δύο
γλωσσικές δοκιµασίες από την κλίµακα McCarthy. Μετά την εφαρµογή του προγράµµατος
παρέµβασης στην πειραµατική οµάδα, τα παιδιά και των δύο οµάδων εξετάστηκαν ατοµικά σε 4
έργα λογικής σκέψης και σε µεταγνωστικές δεξιότητες σχετικές µε αυτές που αφορούσε το
πρόγραµµα παρέµβασης. Οι αναλύσεις των δεδοµένων έδειξαν: (α) τα παιδιά που είχαν
αποκτήσει τη θεωρία του νου σηµείωσαν υψηλότερες γνωστικές και µεταγνωστικές επιδόσεις,
ανεξαρτήτως της οµάδας που συµµετείχαν, (β) η θεωρία του νου ήταν πολύ ισχυρός
προβλεπτικός παράγοντας της µεταγνωστικής επίδοσης της πειραµατικής οµάδας, (δ) η
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γλωσσική ικανότητα ήταν ο πιο ισχυρός προβλεπτικός παράγοντας της µεταγνωστικής
επίδοσης της οµάδας ελέγχου. Τα αποτελέσµατα θα συζητηθούν ως προς την ανάπτυξη των
µεταγνωστικών διεργασιών και τη δυνατότητα προαγωγή τους ήδη από την προσχολική ηλικία.



10.3
Γνωστικές και µεταγνωστικές διεργασίες κατά την προσχολική
και πρώτη σχολική ηλικία: Μια διαχρονική µελέτη
Ντούση Ιουλία, Γωνίδα Ελευθερία
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
H φοίτηση των παιδιών στο νηπιαγωγείο, ουσιαστικά στο πρώτο οργανωµένο περιβάλλον
µάθησης στο οποίο εντάσσονται τα παιδιά, συµπίπτει χρονικά µε µια πολύ σηµαντική
αναπτυξιακή περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας συµβαίνουν ραγδαίες αναπτυξιακές αλλαγές,
τόσο σε γνωστικό όσο και σε µεταγνωστικό επίπεδο. Αποτελέσµατα σύγχρονων ερευνών
συγκλίνουν στη σπουδαιότητα των γνωστικών και µεταγνωστικών δεξιοτήτων που
αναπτύσσονται κατά την προσχολική ηλικία ως προϋποθέσεων για τη µετέπειτα σχολική
επιτυχία. Υπογραµµίζεται, ωστόσο, η ύπαρξη ατοµικών διαφορών σε επίπεδο τόσο γνωστικών
όσο και µεταγνωστικών διεργασιών ήδη από αυτή την ηλικία, οι οποίες ενδεχοµένως
διατηρούνται στον χρόνο. Ωστόσο, είναι εµφανής η έλλειψη διαχρονικών δεδοµένων που να
περιγράφουν την αναπτυξιακή πορεία των γνωστικών λειτουργιών και των µεταγνωστικών
διεργασιών και, κυρίως, τις µεταξύ τους σχέσεις. Στόχος της εργασίας αυτής είναι η
προσπάθεια κατανόησης των µεταγνωστικών διεργασιών στην αναπτυξιακή τους διάσταση. Για
τις ανάγκες της παρούσας έρευνας, 127 παιδιά, αγόρια (Ν=64) και κορίτσια (Ν=63) από 12
τάξεις 9 νηπιαγωγείων του Νοµού Θεσσαλονίκης, εξετάστηκαν ατοµικά 2 φορές κατά τη
διάρκεια της φοίτησής τους στο νηπιαγωγείο και µια φορά κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους
στην Α’ ∆ηµοτικού. Στην παρούσα ανακοίνωση θα παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα από τα
διαχρονικά δεδοµένα της έρευνας για την πορεία ανάπτυξης των γνωστικών και µεταγνωστικών
διεργασιών των µικρών παιδιών και θα συζητηθούν οι εκπαιδευτικές προεκτάσεις τους.



10.4
Σχεδιαστική ανάπτυξη και µεταγνωστικές εµπειρίες
Μπονώτη Φωτεινή1, Μεταλλίδου Παναγιώτα2
1

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, 2Αριστοτέλειο Πανεπσιτήµιο Θεσσαλονίκης

Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να διερευνήσει τις αλλαγές που λαµβάνουν χώρα στο επίπεδο
της τρέχουσας ενηµερότητας των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας για τη διαδικασία
και το αποτέλεσµα της ενασχόλησής τους µε σχεδιαστικά έργα που διαφοροποιούνται ως προς
το επίπεδο δυσκολίας. Στην έρευνα συµµετείχαν τέσσερις οµάδες µαθητών και µαθητριών µε
µέσο όρο ηλικίας 5, 7, 9, και 11 χρόνια αντιστοίχως (Ν = 222). Η εξέταση των παιδιών ήταν
ατοµική. Ειδικότερα, αξιολογήθηκαν: (α) οι σχεδιαστικές επιδόσεις των παιδιών σε σχεδιαστικά
έργα µικρής και µεγάλης δυσκολίας και (β) η τρέχουσα ενηµερότητα των παιδιών για την
ευχέρεια και το αποτέλεσµα της ενασχόλησής τους µε τη µορφή µεταγνωστικών αισθηµάτων
και κρίσεων πριν, κατά τη διάρκεια και µετά το τέλος της σχεδιαστικής διαδικασίας. Τα
αποτελέσµατα έδειξαν την αναµενόµενη βελτίωση στη σχεδιαστική επίδοση µε την πρόοδο της
ηλικίας καθώς και διαφορετικά πρότυπα ανάπτυξης για κάθε µεταγνωστική εµπειρία που
διερευνήθηκε. Η συζήτηση των αποτελεσµάτων στοχεύει στην ανάδειξη της συνεισφοράς των
µεταγνωστικών εµπειριών στην προσπάθεια ερµηνείας της ανάπτυξης σε µια ειδική περιοχή
γνώσης, όπως είναι αυτή του παιδικού σχεδίου.
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[11]
Οικογενειακό περιβάλλον και ανάπτυξη
Θεµατική ενότητα

11.1
Καθηµερινές δραστηριότητες των παιδιών
προσχολικής ηλικίας: Oι απόψεις ελληνίδων µητέρων
για τη σηµασία τους και η συµµετοχή τους σε αυτές
Παπαδοπούλου Καλλιρρόη1, Παπούδη ∆έσποινα1, Πετρογιάννης Κωνσταντίνος2
1

Πανεπιστήµιο Αθηνών, 2∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης

Σε σύγχρονες προσεγγίσεις της ανάπτυξης των παιδιών οι οποίες τονίζουν τη σηµασία του
κοινωνικοπολιτισµικού πλαισίου επικρατεί η άποψη ότι κινητήρια δύναµη της ανάπτυξης
αποτελεί η συµµετοχή και δράση του παιδιού σε πολιτισµικά δοµηµένες δραστηριότητες στις
οποίες συµµετέχει σε αλληλεπίδραση µε τους γονείς ή άλλους συντρόφους. Η συµµετοχή,
άµεση ή έµµεση, των γονέων σε αυτές τις δραστηριότητες αποτελεί έναν από τους πιο
σηµαντικούς τρόπους επίδρασης στην ανάπτυξη των παιδιών. Η κοινή δράση γονέα-παιδιού
είναι το µέσο ώστε να γίνουν τα παιδιά ικανά µέλη του πολιτισµού τους. Η µελέτη των απόψεων
των γονέων για τη σηµαντικότητα καθηµερινών δραστηριοτήτων στη διαδικασία της ανάπτυξης
αποκτά κεντρική σηµασία σε µια τέτοια προσέγγιση, εφόσον οι απόψεις αυτές αποτελούν κύριο
παράγοντα για τη διαµόρφωση των συνθηκών πραγµατοποίησής τους αλλά και για την κοινή
δράση γονέα-παιδιού. Στην παρούσα µελέτη διερευνάται η σηµαντικότητα την οποία αποδίδουν
οι µητέρες στις καθηµερινές δραστηριότητες των παιδιών προσχολικής ηλικίας καθώς και η
συµµετοχή τους σε αυτές. Βασική υπόθεση της µελέτης είναι ότι ο βαθµός συµµετοχής στις
δραστηριότητες των παιδιών θα αυξάνεται ανάλογα µε τη σηµαντικότητα της δραστηριότητας
για την ανάπτυξη. Πραγµατοποιήθηκε έρευνα σε 401 µητέρες παιδιών προσχολικής ηλικίας, οι
οποίες συµπλήρωσαν ερωτηµατολόγιο που καταρτίστηκε για τους σκοπούς της µελέτης. Τα
αποτελέσµατα έδειξαν υψηλή συσχέτιση ανάµεσα στις δύο αυτές διαστάσεις (σηµαντικότητα και
συµµετοχή) επιβεβαιώνοντας την αρχική υπόθεση. Τα ευρήµατα συζητιούνται ως προς τη
σηµασία τους για την κοινή δράση γονέων-παιδιών και την ανάπτυξη των παιδιών.



11.2
Η δυναµική του γονικού ρόλου στη διαµόρφωση
της έννοιας του εαυτού των παιδιών
Φουντουλάκη Ευαγγελία
Πανεπιστήµιο Κρήτης
Η παρούσα µελέτη σχεδιάστηκε για να εξετάσει τη σχέση ανάµεσα στους διακριτούς τοµείς της
έννοιας του εαυτού, προκειµένου να διαπιστωθεί, εάν διαφορές στην έννοια του εαυτού
παρατηρούνται σε παιδιά προερχόµενα από διαφορετικά κοινωνικο-οικονοµικά περιβάλλοντα.
Είναι γεγονός πως η φύση και η ποιότητα του επαγγέλµατος του πατέρα επηρεάζει την
οικογενειακή ζωή στο σύνολό της. Επίσης, τα αποτελέσµατα πολλών ερευνών καταλήγουν στο
συµπέρασµα πως το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των γονέων παίζει καθοριστικό ρόλο όχι µόνο
στην ακαδηµαϊκή ζωή και την έννοια του εαυτού των παιδιών, αλλά και στη διαµόρφωση των
οικογενειακών σχέσεων, στις στάσεις και στις προσδοκίες. Η κλίµακα που χρησιµοποιήθηκε
ήταν η Κλίµακα Έννοιας του Εαυτού για παιδιά του Τεννεσσί (TSCS:2), η οποία είναι µια αυτοαναφορική κλίµακα 76 ερωτήσεων που κατασκευάστηκε από τους Fitts και Warren (1996). Η
κλίµακα αξιολογεί έξι διαφορετικούς τοµείς της έννοιας του εαυτού: Φυσικό, Ηθικό, Προσωπικό,
Κοινωνικό, Οικογενειακό και Ακαδηµαϊκό. Το δείγµα αποτελείται από 2.512 µαθητές δηµοτικού
(1.286 κορίτσια 51,19% και 1.226 αγόρια 48,81%) ηλικίας 9,5 έως 12,5 ετών. Τα ευρήµατα

27

επιβεβαιώνουν την υπόθεσή όσον αφορά στο σηµαντικό αντίκτυπο της απασχόλησης και της
εκπαίδευσης των γονέων στην έννοια του εαυτού των παιδιών. Συγκεκριµένα, παιδιά
προερχόµενα από ανώτερης τάξης οικογένεια, των οποίων οι γονείς δουλεύουν ως διευθυντικά
στελέχη εταιρίας ή είναι ελεύθεροι επαγγελµατίες τείνουν να έχουν υψηλότερη έννοια του
εαυτού σε σύγκριση µε παιδιά που προέρχονται από άνεργους ή χειρώνακτες γονείς.
Επιπλέον, πατέρες και µητέρες µε ανώτατη πανεπιστηµιακή µόρφωση µεγαλώνουν παιδιά µε
υψηλή έννοια του ακαδηµαϊκού εαυτού σε σύγκριση µε τους γονείς που είναι απόφοιτοι
∆ηµοτικού ή Γυµνασίου.



11.3
Τύποι δεσµού µε τους γονείς
και ψυχοκοινωνική προσαρµογή παιδιών ηλικίας 11 - 12 ετών
Κουκία-Κουτελάκη Ευφροσύνη, Σίµος Παναγιώτης, Καραδήµας Ευάγγελος
Πανεπιστήµιο Κρήτης
Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση της συµβολής των προσλαµβανόµενων
χαρακτηριστικών της σχέσης µε τους δύο γονείς σε επιµέρους διαστάσεις ψυχοκοινωνικής
προσαρµογής του παιδιού. Χρησιµοποιήθηκαν οι κλίµακες Parental Bonding Inventory-ΡΒI
(Parker et al., 1979) και το Εργαλείο Ψυχοκοινωνικής Προσαρµογής (Χατζηχρήστου & συν.,
2008), τα οποία συµπληρώθηκαν από 122 µαθητές 5ης και 6ης τάξης του γενικού πληθυσµού
(61 αγόρια). Με βάση τη βαθµολογία στην κλίµακα PBI διαµορφώθηκαν τέσσερεις οµάδες
ανάλογα µε τον τύπο δεσµού µε την µητέρα και τον πατέρα (Ισχυρός δεσµός, Στοργικός δεσµός
µε έλεγχο, Μη στοργικός δεσµός µε έλεγχο, Ασθενής δεσµός). Τα αποτελέσµατα δείχνουν
σηµαντικές διαφορές µεταξύ των τεσσάρων οµάδων µητρικού (Wilk’s Λ = ,40, F[15,304] = 7,97,
p < 0,0001) και πατρικού δεσµού (Wilk’s Λ = ,55, F[15,298] = 4,75, p < 0,0001) στο προφίλ
ψυχοκοινωνικής προσαρµογής (Αυτοαντίληψη, Σχολική επάρκεια, και Συναισθηµατική
επάρκεια). Οι µονοπαραγοντικές αναλύσεις διακύµανσης και t-tests µεταξύ οµάδων κατέδειξαν
σηµαντικά χαµηλότερους δείκτες ψυχοκοινωνικής προσαρµογής στην οµάδα Ασθενούς δεσµού
(µε τη µητέρα ή/και τον πατέρα) σε σχέση µε όλες τις υπόλοιπες οµάδες (p < .01 µε διόρθωση
Bonferroni). Υψηλότερος βαθµός σχολικής και συναισθηµατικής λειτουργικότητας
παρατηρήθηκε στις οµάδες που ανέφεραν υψηλό βαθµό πατρικής φροντίδας αλλά και ελέγχου.
Οι αναλύσεις ιεραρχικής πολλαπλής παλινδρόµησης ανέδειξαν τη σηµαντική και ποσοτικά
ισότιµη συνεισφορά της προσλαµβανόµενης σχέσης µε τον πατέρα και τη µητέρα στους δείκτες
αυτοαντίληψης και σχολικής επάρκειας, και τη µοναδική, ανεξάρτητη συνεισφορά της σχέσης µε
τον πατέρα στη συναισθηµατική επάρκεια. Η προσλαµβανόµενη γονική φροντίδα αναδείχθηκε
θετικός παράγοντας για την ψυχοκοινωνική προσαρµοστικότητα σε συνδυασµό όµως µε υψηλό
βαθµό πατρικού ελέγχου και χαµηλό βαθµό µητρικού ελέγχου σε καθηµερινές δραστηριότητες
του παιδιού. Τα αποτελέσµατα φανερώνουν τις ιδιαιτερότητες του γονικού δεσµού για την
ψυχοκοινωνική λειτουργικότητα του παιδιού.



11.4
∆ιερεύνηση των σχέσεων του γονικού ύφους
και του άγχους της µητέρας µε το άγχος του παιδιού
Τάνταρος Σπύρος1, Καζή Σµαράγδα2
1

Πανεπιστήµιο Αθηνών, 2Πάντειο Πανεπιστήµιο

Η έρευνα αφορά τη σχέση του γονικού ύφους µε το άγχος που βιώνουν τα µέλη των
οικογενειών. Εξετάστηκαν 97 παιδιά ∆ηµοτικού Σχολείου και οι µητέρες τους, µεσαίου έως
υψηλού κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου. Το άγχος των παιδιών µετρήθηκε µε την κλίµακα
Spence Children`s Anxiety Scale (SCAS, προσαρµογή στα Ελληνικά από τους Mellon &
Moutavelis, 2006). Τα παιδιά συµπλήρωσαν επίσης ένα ερωτηµατολόγιο για το γονικό ύφος
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των πατέρων και των µητέρων τους. Οι µητέρες συµπλήρωσαν την κλίµακα STAI (προσαρµογή
στα Ελληνικά από τους Λιάκο & Γιαννίτση, 1984), αντίστοιχο ερωτηµατολόγιο γονικού ύφους
και, τέλος, την κλίµακα SCAS αντεστραµµένη ώστε να µετρηθεί η αντίληψή τους για το άγχος
που βιώνει το παιδί τους. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι: (α) Οι µητέρες φαίνονται αρκετά
ευαίσθητες στην αντίληψη του άγχους του παιδιού τους. (β) Η γονική ζεστασιά γίνεται
διαφορετικά αντιληπτή από τις µητέρες και τα παιδιά τους. Αντίθετα, η γονική επιτρεπτικότητα
γίνεται σαφώς και κοινά αντιληπτή από όλα τα µέλη της οικογένειας. (γ) Το ιδιοσυγκρασιακό
άγχος των µητέρων συσχετίζεται µε σηµαντικό τρόπο µε την εκδήλωση ψυχαναγκαστικής
συµπεριφοράς στα παιδιά. (δ) Τέλος, το άγχος της µητέρας, τόσο ως σχετιζόµενο µε τις
καταστάσεις, όσο και ως ιδιοσυγκρασιακό χαρακτηριστικό, συσχετίζεται αρνητικά και
στατιστικώς σηµαντικά µε τη ζεστασιά που αυτή εκδηλώνει προς το παιδί της. Συνολικά,
φαίνεται ότι το άγχος των µητέρων επηρεάζει το γονικό ύφος που υιοθετούν και τη σχέση τους
µε το παιδί.



11.5
Μελέτη της επίδρασης του γονικού ύφους
και του άγχους της µητέρας στο άγχος του εφήβου
Καζή Σµαράγδα1, Τάνταρος Σπύρος2
1

Πάντειο Πανεπιστήµιο, 2Πανεπιστήµιο Αθηνών

Στην έρευνα αυτή εξετάζεται η σχέση του γονικού ύφους της µητέρας µε το άγχος που βιώνουν
οι έφηβοι. Εξετάστηκαν 96 έφηβοι και οι µητέρες τους, µεσαίου έως υψηλού
κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου. Το άγχος των εφήβων µετρήθηκε µε την κλίµακα STAI
(προσαρµογή στα Ελληνικά από τους Λιάκο & Γιαννίτση, 1984), οι οποίοι επίσης,
συµπλήρωσαν ένα ερωτηµατολόγιο για το γονικό ύφος των πατέρων και των µητέρων τους. Οι
µητέρες συµπλήρωσαν την κλίµακα STAI, αντίστοιχο ερωτηµατολόγιο γονικού ύφους και,
τέλος, την κλίµακα STAI αντεστραµµένη ώστε να µετρηθεί η αντίληψή τους για το άγχος που
βιώνει το παιδί τους. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι: (α) Οι µητέρες αντιλαµβάνονται το άγχος
των παιδιών τους. (β) Οι µητέρες και οι έφηβοι έχουν διαφορετική αντίληψη για το πόσο ζεστή
είναι η µητέρα, ενώ αντίθετα, η επιτρεπτικότητα της µητέρας γίνεται σαφώς και κοινά αντιληπτή
από όλα τα µέλη της οικογένειας. (γ) Το ιδιοσυγκρασιακό άγχος των µητέρων συσχετίζεται µε
θετικό και στατιστικώς σηµαντικό τρόπο, τόσο µε το άγχος που σχετίζεται µε τις καταστάσεις,
όσο και µε το ιδιοσυγκρασιακό άγχος του εφήβου. (δ) Τέλος, τόσο το σχετιζόµενο µε τις
καταστάσεις άγχος της µητέρας, όσο και το άγχος της ως ιδιοσυγκρασιακό χαρακτηριστικό,
συσχετίζονται αρνητικά και στατιστικώς σηµαντικά µε τη ζεστασιά που εκδηλώνουν προς τον
έφηβο. Συνολικά, φαίνεται ότι το µητρικό άγχος επηρεάζει το γονικό ύφος της µητέρας και, ως
εκ τούτου, τη σχέση της µε τον έφηβο.



11.6
Χαρακτηριστικά των οικογενειών παιδιών
µε ∆ιαταραχή Ελλειµµατικής Προσοχής-Υπερικινητικότητα
και ∆ιαταραχή Άγχους
Tρίγκα Αναστασία, Κακοψήτου Πολίνα
Πανεπιστήµιο Πατρών, Αµερικάνικο Κολλέγιο Αθηνών
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η µελέτη των οικογενειακών συνθηκών παιδιών µε
∆ιαταραχή Ελλειµµατικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας (∆ΕΠΥ) και ∆ιαταραχή Άγχους. Η
κλίµακα Οικογενειακών Συνθηκών (Family Environmental Scale), καθώς και µία δοµηµένη
κλινική συνέντευξη χρησιµοποιήθηκαν ως εργαλεία σε γονείς παιδιών µε ∆ιαταραχή
Ελλειµµατικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας και ∆ιαταραχή Άγχους. Τα αποτελέσµατα έδειξαν
ότι οι οικογένειες παιδιών µε ∆ΕΠΥ παρουσιάζουν λιγότερη συνεκτικότητα και εκδηλωτικότητα
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ενώ εµφανίζουν περισσότερες συγκρούσεις. Οι οικογένειες των παιδιών µε ∆ΕΠΥ και
∆ιαταραχή Άγχους δεν ενθαρρύνουν την ανεξαρτησία των παιδιών τους και τείνουν να µην
έχουν δογµατική κρίση, προσωπική ικανοποίηση και αυτονοµία. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι
ένα αντικοινωνικό και εξαρτηµένο οικογενειακό περιβάλλον χαρακτηρίζει τις οικογένειες
παιδιών µε ∆ιαταραχή Ελλειµµατικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας και ∆ιαταραχή Άγχους.



[12]
Τραυµατικές εµπειρίες κατά την πορεία της ανάπτυξης
Θεµατική ενότητα

12.1
Συµπεριφορές νηπίων ενδεικτικές
σεξουαλικής κακοποίησης: προσδόκιµο, συχνότητα εµφάνισης
και άνεση αντιµετώπισης από νηπιαγωγούς
Φακίνος Μιχάλης
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης
Η εργασία παρουσιάζει τα ευρήµατα εµπειρικής µελέτης που είχε σκοπό να ανιχνεύσει την
εµπειρία των νηπιαγωγών σχετικά µε την εκδήλωση στο Νηπιαγωγείο έξι συγκεκριµένων
συµπεριφορών αγοριών και κοριτσιών 5-6 ετών, που κατά την βιβλιογραφία παραπέµπουν σε
πιθανή σεξουαλική κακοποίηση τους. Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 73 γυναίκες
νηπιαγωγοί από τη βορειοανατολική Ελλάδα, οι οποίες δήλωσαν σε πεντάβαθµη κλίµακα (1 =
πάρα πολύ, 5 = καθόλου) πόσο συχνά συναντούσαν, πόσο αναµενόµενη εκτιµούσαν και πόσο
άνετα ένοιωθαν να διαχειριστούν κάθε µια από τις ενδεικτικές συµπεριφορές. Οι στατιστικές
αναλύσεις στις συχνότητες των εκτιµήσεων (χ2) ανέδειξαν, µε στατιστικά σηµαντικές διαφορές,
το σύνολο των συµπεριφορών να δηλώνονται µε συχνότητα εµφάνισης από σπάνια έως ποτέ,
τόσο για τα αγόρια όσο και για τα κορίτσια. Επίσης µε στατιστικά σηµαντικές διαφορές
δηλώθηκαν από ελάχιστα έως καθόλου αναµενόµενες όλες οι συµπεριφορές για τα κορίτσια και
πέντε από τις έξι συµπεριφορές για τα αγόρια. Ακόµη, ελάχιστη έως καθόλου άνεση (µε
στατιστικά σηµαντικές διαφορές) δήλωσαν πως ένοιωθαν οι νηπιαγωγοί να διαχειριστούν πέντε
από τις έξι συµπεριφορές των αγοριών και µία (µόνο) από τις έξι αντίστοιχες συµπεριφορές των
κοριτσιών. Τέλος, οι συγκρίσεις µέσων όρων στις δηλώσεις για αγόρια και κορίτσια δεν έδειξαν
στατιστικά σηµαντικές διαφορές στη συχνότητα εµφάνισης, το αναµενόµενο εµφάνισης και την
άνεση διαχείρισης των έξι ενδεικτικών συµπεριφορών, είτε µεµονωµένα είτε συνολικά. Τα
παραπάνω ευρήµατα συζητούνται στο πλαίσιο των ευρηµάτων από σχετικές έρευνες στο
εξωτερικό και σε συνδυασµό µε την αναγκαιότητα ευαισθητοποίησης και επιµόρφωσης των
νηπιαγωγών αναφορικά µε την εκδήλωση σεξουαλικής συµπεριφοράς των νηπίων, ιδιαίτερα
των αγοριών, στο χώρο του νηπιαγωγείου.



12.2
Η µεταβλητή του τραύµατος στην εξέλιξη του παιδιού
Βυζαντιάδου-Παρίντα Νέλη
London Centre for Psychodrama, Greece
Πολλά παιδιά συναντούν δυσκολίες στην εξέλιξή τους εξαιτίας τραυµατικών γεγονότων που
βιώνουν σε κάποια στιγµή της ζωής τους. Κάθε τραυµατικό γεγονός επηρεάζει την εξέλιξη του
παιδιού τόσο σε συναισθηµατικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο σχέσεων καθώς αναδύονται
θέµατα, όπως κλονισµός εµπιστοσύνης, απώλεια ασφάλειας, αποδιοργάνωση, κλονισµός
αξιών και αντιλήψεων κ.ά. Είναι βεβαίως αναµφισβήτητο γεγονός ότι ακόµη και εάν ένα παιδί
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βιώσει ένα τραυµατικό γεγονός αλλά δεχθεί άµεσα υποστήριξη τόσο από οικείους όσο και από
επαγγελµατίες τότε θα αποφευχθεί περαιτέρω ζηµιά στην εξέλιξή του καθώς όλη αυτή η
φροντίδα θα βιωθεί ως µια ουσιαστική διορθωτική εµπειρία. Τι γίνεται, όµως, µε τα παιδιά που
βιώνουν τραυµατικά γεγονότα και δεν έχουν τη δυνατότητα αυτής της διορθωτικής εµπειρίας;
Τα παιδιά αυτά εµφανίζουν µεγαλώνοντας δυσκολίες στη σύναψη σχέσεων µε τους άλλους και
αναπτύσσουν έναν αντιληπτικό χάρτη από διαστρεβλωµένες πεποιθήσεις γύρω από τον εαυτό
τους και τους άλλους. Φαινόµενα όπως αυτό της θυµατοποίησης είναι ιδιαιτέρως δηµοφιλή.
Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν οι κυριότερες δυσκολίες στην εξέλιξη του παιδιού
και θα αναλυθούν µεταβλητές όπως η φύση του τραύµατος, η φιγούρα του θύτη, το σύστηµα
και άλλα.



12.3
Οι συναισθηµατικοί δείκτες που εµφανίζονται
µέσα στα σχέδια των κακοποιηµένων και
των µη κακοποιηµένων παιδιών
Παπαδάκη-Μιχαηλίδη Ελένη, Λιδάκη Παρασκευή
Πανεπιστήµιο Κρήτης
Η κακοποίηση των παιδιών στους κόλπους της οικογένειας είναι ένα σοβαρό κοινωνικό ζήτηµα,
δύσκολο να αντιµετωπιστεί επειδή εξελίσσεται πίσω από κλειστές πόρτες. Τα παιδιά σπάνια
αποκαλύπτουν το πρόβληµα τους επειδή εκφοβίζονται από τους γονείς τους και δεν θέλουν να
βλάψουν την οικογένειά τους. Μια από τις πλέον έγκυρες µεθόδους διερεύνησης του
φαινοµένου της κακοποίησης είναι η ανάλυση των παιδικών σχεδίων διότι αποτελεί µια έµµεση
µέθοδο άντλησης ευαίσθητων πληροφοριών που δεν δηµιουργεί φόβο ή άγχος στο παιδί. Η
παρούσα έρευνα µελέτησε την εµφάνιση 20 συναισθηµατικών δεικτών σε σχέδια παιδιών που
βίωναν σωµατική βία στην οικογένειά τους και σε σχέδια µη κακοποιηµένων παιδιών. Συνολικά
εξετάστηκαν 173 µαθητές της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Κρήτη. Το δείγµα περιλάµβανε
101 κακοποιηµένα και 72 µη κακοποιηµένα παιδιά. Τα κακοποιηµένα παιδιά εντοπίστηκαν
µέσω Ευρωπαϊκού Προγράµµατος το οποίο παρείχε συµβουλευτική και υποστηρικτική
παρέµβαση στα παιδιά και στις οικογένειές τους. Οι ερευνητές ζήτησαν από τα παιδιά να
ζωγραφίσουν µια ανθρώπινη φιγούρα και αξιολόγησαν τα σχέδιά τους σύµφωνα µε τη λίστα
είκοσι συναισθηµατικών δεικτών, οι οποίοι υποστηρίζεται ότι κωδικοποιούν την αρνητική
συναισθηµατική φόρτιση του δηµιουργού (Machover, 1949· Malchiodi, 1997· Koppitz, 1968).
∆ιαπιστώθηκε ότι δώδεκα συναισθηµατικοί δείκτες εντοπίζονται σηµαντικά πιο συχνά στα
σχέδια των παιδιών που έχουν υποστεί σωµατική βία από ότι στα σχέδια των παιδιών που δεν
έχουν υποστεί βία. Οι διαφορές ήταν στατιστικά σηµαντικές µε το επίπεδο στατιστικής
σηµαντικότητας να κυµαίνεται από p<.000 έως p<.042. Τα αποτελέσµατα της έρευνας
απέδειξαν ότι η ζωγραφική, όταν εφαρµόζεται από σωστά εκπαιδευµένους ειδικούς
επιστήµονες και αφού συνδυαστεί µε άλλες παράλληλες διαγνωστικές µεθόδους µπορεί να
αποτελέσει ένα σηµαντικό εργαλείο για τον εντοπισµό της παιδικής κακοποίησης. Επιπλέον, η
εργασία επισηµαίνει τους κινδύνους που εγκυµονεί η επιφανειακή ή η λανθασµένη χρήση του
εργαλείου της ζωγραφικής.



12.4
Συναισθηµατική κακοποίηση/παραµέληση στο σχολείο:
∆ιερεύνηση παραγόντων ανθεκτικότητας
Νεάρχου Νίκη, Στογιαννίδου Αριάδνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Η συναισθηµατική κακοποίηση των παιδιών έχει αναφερθεί ως ο πιο σοβαρός τύπος
κακοποίησης σε σχέση µε τη σεξουαλική και τη σωµατική, µε έντονα αρνητικές επιπτώσεις στην
ανάπτυξη των παιδιών σχολικής ηλικίας (Erickson & Egeland, 1987). Ενώ η συναισθηµατική
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κακοποίηση µέσα στο πλαίσιο της οικογένειας έχει γίνει αντικείµενο πολλών µελετών, η
συναισθηµατική κακοποίηση µέσα στη σχολική τάξη απαντάται σπάνια στην βιβλιογραφία (π.χ.
Whitted & Dupper, 2008). Γενικότερα σχετικές έρευνες σε ενήλικο πληθυσµό έδειξαν ότι οι
εµπειρίες κακοποίησης από κάποιον εκπαιδευτικό αναφέρονται ως ένα από τα πιο αρνητικά
γεγονότα ζωής (Branan, 1972). Επιστηµονικά δεδοµένα καταδεικνύουν ότι η ανθεκτικότητα,
δηλαδή η δυναµική διεργασία κατά την οποία άτοµα που έχουν βιώσει έντονα αντίξοες
συνθήκες ή και κάποιο ψυχικό τραύµα ανακάµπτουν και προσαρµόζονται επιτυχώς στο
περιβάλλον τους (Luthar et al., 2000), παίζει σηµαντικό ρόλο στις συνέπειες που έχει η
συναισθηµατική κακοποίηση στην ανάπτυξη των παιδιών και στην µετέπειτα προσαρµογή τους
στην ενήλικη ζωή (Alvord & Grados, 2005). Η παρούσα µελέτη επιχειρεί να διερευνήσει τον
ρόλο της ανθεκτικότητας ως στοιχείο της προσωπικότητας σε σχέση µε εµπειρίες
συναισθηµατικής κακοµεταχείρισης µέσα στη σχολική τάξη. Τα εργαλεία συλλογής δεδοµένων
αποτελούνται από κλίµακες αυτοαναφοράς που απευθύνονται σε ενήλικο πληθυσµό και οι
οποίες αξιολογούν εµπειρίες κακοποίησης στο σχολικό πλαίσιο καθώς και παράγοντες που
συνδέονται τόσο µε την προσωπικότητα του ατόµου όσο και µε την οικογένεια και το κοινωνικό
του περιβάλλον. Τα αποτελέσµατα της έρευνας αποκαλύπτουν ένα αξιοσηµείωτο δίκτυο
σχέσεων ανάµεσα στις υπό µελέτη µεταβλητές και την ανθεκτικότητα που επιδεικνύει το άτοµο.



[13]
Πολυδιάστατη αντιµετώπιση της ∆ιαταραχής Ελλειµµατικής Προσοχής Υπερικινητικότητας: Η σηµασία της διεπιστηµονικής συνεργασίας
Συµπόσιο
Πρόεδροι: Κολαΐτης Γεράσιµος, Αποστολοπούλου Ιωάννα,
Ελληνική Εταιρεία Ψυχικής Υγιεινής και Νευροψυχιατρικής του Παιδιού
Συζητήτρια: Σοφιανοπούλου Αναστασία,
Ελληνική Εταιρεία Ψυχικής Υγιεινής και Νευροψυχιατρικής του Παιδιού
Περίληψη Συµποσίου
Η ∆ιαταραχή Ελλειµµατικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας (∆ΕΠ-Υ) είναι µια από τις πιο κοινές
διαταραχές, η οποία αφορά στο 3-7% παιδιών και εφήβων (American Psychiatric Association,
2000· Wada, Yamashita, Matsuishi, Ohtani & Kato, 2000). Τα παιδιά µε ∆ΕΠ-Υ ανήκουν σε
οµάδα υψηλού κινδύνου για σχολική αποτυχία (Goldstein & Goldstein, 1998). Αρκετά συχνά τα
παιδιά µε ∆ΕΠ-Υ αναπτύσσουν Εναντιωµατική – Προκλητική ∆ιαταραχή και ∆ιαταραχή
∆ιαγωγής (Abikoff, Courtney, Pelham & Koplewicz, 1993· Biederman et al., 1998). Αν και
πρόκειται για µια διαταραχή µε υψηλή συχνότητα αλλά ήπια σοβαρότητα σε σχέση µε άλλες
νευροψυχολογικές διαταραχές, η ∆ΕΠ-Υ χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, αν λάβουµε υπόψη τα
ποσοστά επιδηµιολογίας, σε συνδυασµό µε τις συνοδές και επερχόµενες επιπλοκές, καθώς και
τα δευτερογενή προβλήµατα που αντιµετωπίζει η πλειονότητα των παιδιών µε ∆ΕΠ-Υ καθόλη
τη διάρκεια της ζωής τους (Denckla, 2003). Η σύγχρονη τάση των ειδικών είναι ο συνδυασµός
θεραπευτικών προσεγγίσεων για τον καλύτερο θεραπευτικό σχεδιασµό και παρέµβαση.
Ιδιαίτερα σηµαντική θεωρείται η διεπιστηµονική συνεργασία µεταξύ των ειδικών ψυχικής υγείας,
των ιατρών και των δασκάλων ώστε να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα της παρέµβασης. Σε
αυτό το πλαίσιο θα παρουσιαστούν περιπτώσεις παιδιών µε ∆ΕΠ-Υ όπου η διεπιστηµονική
συνεργασία ήταν καθοριστική για τη βελτίωση της κλινικής εικόνας, καθώς και ένα
ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραµµα για γονείς παιδιών µε ∆ΕΠ-Υ, το οποίο αποτελεί µέρος της
πολυπαραγοντικής παρέµβασης.
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13.1
Παρουσίαση περίπτωσης παιδιού µε ∆ιαταραχή Ελλειµατικής
Προσοχής-Υπερκινητικότητα και σχολική άρνηση
Αποστολοπούλου Ιωάννα
Ελληνική Εταιρεία Ψυχικής Υγιεινής και Νευροψυχιατρικής του Παιδιού
Παρουσιάζεται περιστατικό αγοριού οκτώ (8) ετών µε ∆ιαταραχή Ελλειµατικής ΠροσοχήςΥπερκινητικότητα και Σχολική Άρνηση. Το παιδί και οι γονείς προσήλθαν σε θεραπεία µετά από
προτροπή του σχολείου, το οποίο αντιµετώπιζε πρόβληµα µε τη συµπεριφορά του παιδιού
τόσο ως προς τα ακαδηµαικά του καθήκοντα όσο και ως προς την κοινωνική του συµπεριφορά.
Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, το παιδί παρουσίασε µια έντονη έκρηξη θυµού στη σχολική
τάξη, µε αποτέλεσµα να διακοπεί η φοίτησή του για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Το περιστατικό
είναι ενδιαφέρον, καθώς διαφαίνεται το πώς η άγνοια των εκπαιδευτικών σχετικά µε την κλινική
εικόνα και το χειρισµό παιδιών µε ∆ΕΠ-Υ αλλά και η έλλειψη έγκαιρης διάγνωσης και
κατανόησης από την πλευρά των γονεών αποτέλεσαν ένα συνδιασµό ο οποίος οδήγησε στη
σχολική άρνηση του παιδιού αλλά και στη βίαη συµπεριφορά του στο σχολείο. Στην επιτυχή
θεραπευτική έκβαση καθοριστικό ρόλο διαδραµάτισε η άψογη συνεργασία µεταξύ παιδιού,
γονέων, ψυχιάτρου, δασκάλας και θεραπεύτριας. Παρουσιάζονται εν συντοµία η γνωσιακήσυµπεριφοριστική αξιολόγηση του περιστατικού και τα κυριότερα σηµεία της θεραπείας.



13.2
Ατοµική θεραπεία κοριτσιού µε ∆ιαταραχή Ελλειµµατικής
Προσοχής-Υπερκινητικότητα και η σηµασία
της διεπιστηµονικής συνεργασίας και παρέµβασης
Σοφιανοπούλου Αναστασία
Ελληνική Εταιρεία Ψυχικής Υγιεινής και Νευροψυχιατρικής του Παιδιού
Θα παρουσιαστεί η παρέµβαση σε ένα κορίτσι 10 ετών, το οποίο έχει διαγνωστεί µε ∆ιαταραχή
Ελλειµµατικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα (τύπος κυρίως απροσεξίας) και ∆ιαταραχή της
Γραπτής Έκφρασης. Επιπλέον το παιδί παρουσίαζε στην έναρξη της παρέµβασης πρωινή
άρνηση να πάει στο σχολείο. Στην επαφή και τη συνεργασία µε τη µητέρα, φάνηκε ότι και η ίδια
παρουσίαζε έντονο άγχος και συµπτώµατα Ιδεοψυχαναγκαστικής ∆ιαταραχής, τα οποία
επιβάρυναν την ποιότητα της σχέσης της µε το παιδί, αλλά και την κλινική εικόνα και την
ένταση των συµπτωµάτων του παιδιού. Έτσι η συνεργασία µε τη µητέρα χρειάστηκε να
εξυπηρετήσει διττό σκοπό: α) να λειτουργήσει η ίδια ως συνθεραπεύτρια στην παρέµβαση στο
παιδί, και β) να µπορέσει να διαχειριστεί το έντονο άγχος της το οποίο δεν περιοριζόταν µόνο
στα «προβλήµατα» του παιδιού της, αλλά επηρέαζε σχεδόν όλους τους τοµείς της
καθηµερινότητάς της, περιορίζοντας τη λειτουργικότητά της. Συνολικά πραγµατοποιήθηκαν 26
συναντήσεις, συµπεριλαµβανοµένων και των αναµνηστικών συνεδριών. Η κάθε συνεδρία
µοιραζόταν εξίσου στο παιδί και τη µητέρα. Θα παρουσιαστεί το ιστορικό του παιδιού και της
οικογένειας, καθώς και τα ψυχοµετρικά εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν κατά την αξιολόγηση,
την παρακολούθηση της πορείας της θεραπείας και την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας
της παρέµβασης. Θα συζητηθούν αναλυτικά οι τεχνικές που εφαρµόστηκαν στη θεραπεία -τόσο
για το παιδί όσο και για τη µητέρα-, αλλά και οι δυσκολίες που προέκυψαν στην πορεία. Θα
παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα της παρέµβασης, έτσι όπως αξιολογήθηκαν από τα
ψυχοµετρικά εργαλεία, αλλά και όπως τα περιγράφουν το παιδί και οι γονείς του. Τέλος θα
συζητηθεί η σηµασία της διεπιστηµονικής συνεργασίας για την επιτυχή έκβαση της
παρέµβασης.
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13.3
Μελέτη περίπτωσης ενός παιδιού µε ∆ΕΠ-Υ
από την πλευρά του ειδικού παιδαγωγού
Μάλλη-Πολλάκη Μυρτώ
Ελληνική Εταιρεία Ψυχικής Υγιεινής και Νευροψυχιατρικής του Παιδιού
Στη παρούσα εισήγηση θα αναφερθεί µια περίπτωση ενός παιδιού που φοιτά σε Ειδικό
Επαγγελµατικό Γυµνάσιο, στη Β΄ τάξη. Η εξέταση του περιστατικού θα γίνει από την πλευρά
του ειδικού παιδαγωγού. Στο συγκεκριµένο περιστατικό υπήρχε συνεργασία µεταξύ της
ψυχολόγου, της κοινωνικής λειτουργού, της ειδικής παιδαγωγού και των γονέων του παιδιού,
προκειµένου να αυξηθεί το κίνητρο του Βαγγέλη µέσα στην τάξη, να µπορεί να οργανώνεται
καλύτερα και να συνεργάζεται µε τους συµµαθητές του. Στην αρχή της χρονιάς, ο Βαγγέλης τις
περισσότερες φορές ήταν αδιάφορος, δεν συµµετείχε στο µάθηµα και πεταγόταν σε άσχετες
στιγµές. Πολλές φορές ήθελε να προκαλέσει την προσοχή και της εκπαιδευτικού και των
παιδιών κάνοντας το γελωτοποιό. Τέθηκαν, λοιπόν, συγκεκριµένοι στόχοι τόσο εκπαιδευτικοί
όσο και συµπεριφοράς. Επίσης, έγιναν συγκεκριµένες ενέργειες για να αυξηθεί το κίνητρο του
για µάθηση, ένα παράδειγµα είναι η δηµιουργία δανειστικής βιβλιοθήκης στην τάξη του που την
οργάνωσε ο ίδιος. Ο Βαγγέλης έχει διάγνωση ∆ΕΠ-Υ για την αντιµετώπιση της οποίας παίρνει
και φαρµακευτική αγωγή και συνοσυρότητα µε διαταραχή διαγωγής προκλητικού τύπου και
µαθησιακές δυσκολίες. Σήµερα, ο Βαγγέλης δεν πληρεί τα κριτήρια για τη διαταραχή διαγωγής
προκλητικού τύπου και η προσαρµογή του στο σχολείο κρίνεται ικανοποιητική. Στην
παρουσίαση του περιστατικού θα γίνει αναφορά στο ιστορικό του Βαγγέλη αλλά και στις
ενέργειες που έγιναν από τους εκπαιδευτικούς σε συνεργασία µε το Ειδικό Προσωπικό µε
σκοπό τη θετική προσαρµογή του παιδιού.



13.4
Ψυχοεκπαιδευτικές οµάδες για γονείς παιδιών
µε ∆ιαταραχή Ελλειµµατικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα
Γεωργουτσάκου Σοφία
Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Παλλήνης
Από το 2000 συντονίζονται στο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Παλλήνης του Παιδοψυχιατρικού
Νοσοκοµείου Αττικής, οµάδες που απευθύνονται σε γονείς, οι οποίοι έχουν παιδιά που έχουν
διαγνωστεί µε τη ∆ιαταραχή Ελλειµµατικής Προσοχής- Υπερκινητικότητα. Πρόκειται για
δοµηµένες οµαδικές παρεµβάσεις ψυχοεκπαιδευτικού χαρακτήρα, για τις οποίες προβλέπονται
10 εβδοµαδιαίες δίωρες συναντήσεις. Οι τεχνικές που εφαρµόζονται, και στις οποίες οι γονείς
εκπαιδεύονται στηρίζονται στο γνωσιακό-συµπεριφοριστικό µοντέλο. Στόχος των οµάδων
αυτών είναι: α) η ενηµέρωση / ψυχοεκπαίδευση των γονέων γύρω από βασικά ζητήµατα που
άπτονται της διαταραχής, όπως τι είναι η ∆ΕΠ-Υ, κλινική εικόνα, αιτιολογία, αλλά και
φαρµακευτική αγωγή ως µέθοδος παρέµβασης, β) κατανόηση της συµπεριφοράς του παιδιού
υπό το πρίσµα της διαταραχής, γ) εκµάθηση λειτουργικότερων τρόπων διαχείρισης του
παιδιού, δ) ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και ασφάλειας γύρω από τον γονικό ρόλο, ε)
τροποποίηση πεποιθήσεων που αφορούν τόσο τη συµπεριφορά του παιδιού όσο και τη
συµπεριφορά και τις αντιδράσεις του ίδιου του γονέα. Θα παρουσιαστεί η δοµή του οµαδικού
προγράµµατος και οι τεχνικές οι εφαρµόζονται, αλλά και θα συζητηθεί η εµπειρία από τη
συνεργασία µε τους γονείς παιδιών µε ∆ΕΠ-Υ.
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Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Αστροναυτών (ΠΑΣΤΑ) ζητάει
έξυπνους και δραστήριους µαθητές Γ’'ηµοτικού µε σκοπό να επανδρώσει
µελλοντικά αποστολές στο διάστηµα.
Προσφέρεται πλήρες πακέτο εκπαίδευσης, διάρκειας 1 ½ ώρας και
βεβαίωση παρακολούθησης.
Τηρείται σειρά προτεραιότητας. Σπεύσατε!

Τα µέλη του ΠΑΣΤΑ
Λοΐζος Νικολάου
Μαρία Πάνου
Βασίλης Τηλιακός
Ελένη Τζιώρα
∆ώρα Τσιακίρη
∆ιπλωµατούχοι Εµψυχωτές
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο
Θράκης

Αριθµός συµµετεχόντων: 1 τάξη + 5 εκπαιδευτικοί

Οι εκπαιδευτικοί που
ενδιαφέρονται να
παρακολουθήσουν τη
∆ράση µπορούν να το
δηλώσουν στη Γραµµατεία
στις 26 και 27 Μαΐου 2010.
Θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας.
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Έχει ποτέ σκεφτεί κανείς πόσο εξοργισµένος µπορεί να ένιωθε ο Ρούνι
Ρούνι το ύπουλο κακό γουρούνι στις αποτυχηµένες προσπάθειες του
να φτάσει στα τρία µικρά λυκάκια, στο γνωστό παραµύθι του Ε. Τριβιζά;
Ή πώς ένιωθε η Ωραία Κοιµωµένη όταν ξύπνησε έπειτα από τόσα
χρόνια βαθύ ύπνου; Ή ακόµη, πώς νιώθει ένα σχισµένο και σκονισµένο
βιβλίο στην άκρη της βιβλιοθήκης µας;
Η δράση µας επεξεργάζεται, µε τη λογική των αναγνωστικών
εµψυχώσεων, το θέµα των συναισθηµάτων.
Γνωρίζουµε και
προσεγγίζουµε τον κόσµο των συναισθηµάτων µέσα από το µαγευτικό
ταξίδι που µπορούν να µας προσφέρουν τα βιβλία, το θεατρικό
παιχνίδι, οι κατασκευές και η ψυχοκίνηση.

Εµψυχώτριες:

Αριθµός συµµετεχόντων: 1 τάξη
∆ιάρκεια: 1 ½ ώρα

Γιαννακάρα ∆έσποινα
∆ουκαρή Στυλιανή
Μήνογλου Μαρία
Μπαρµπαρίδου Γωγώ
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο
Θράκης
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Μια συντροφιά παραµυθάδων µεγάλων, ξακουστών
παραµύθι ξεκινούνε να πουν διαφορετικό.
Τα λόγια όµως στερεύουν, το παραµύθι µένει µισό.
Τότε µικροί παραµυθάδες εµφανίζονται σωρό
και το παραµύθι το τελειώνουν µε τρόπο µαγικό.
Με ζωγραφική, κατασκευή, χορό,
το παραµύθι τους παραµυθοκατασκευάζουν στο λεπτό.
Εµψυχώτριες:
Μαίρη Βαρούτη, Κατερίνα Κογκετσίδου, Όλγα Λιάγκου
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης
Αριθµός συµµετεχόντων: 1 τάξη
∆ιάρκεια: 1 ½ ώρα
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Προσεγγίσεις των διαταραχών συµπεριφοράς
και µάθησης στον χώρο του σχολείου
Συµπόσιο
Πρόεδρος και συζητήτρια: Τσαπακίδου Ελένη
Κέντρο Ψυχικής Υγείας Γ. Ν. Ξάνθης
Περίληψη Συµποσίου
Με τις εισηγήσεις του παρόντος συµποσίου θα επιχειρηθεί µια κατανόηση των «σχολικών
προβληµάτων» -διαταραχές συµπεριφοράς, µαθησιακές δυσκολίες- εστιάζοντας στην
ψυχοσυναισθηµατική κατάσταση του παιδιού ή και της οικογένειας. Με τη βοήθεια κλινικού
υλικού θα επιχειρήσουµε να προσεγγίσουµε το θέµα υποδεικνύοντας πως συχνά αντιδραστική
συµπεριφορά στον χώρο του σχολείου και επιθετικές εκδηλώσεις παιδιών συνδέονται µε
σοβαρές συναισθηµατικού τύπου δυσκολίες, οι οποίες χρήζουν ψυχοθεραπευτικής
αντιµετώπισης των ίδιων ή και των γονέων. Η πρώτη εισήγηση αφορά ένα εισαγωγικό κοµµάτι
αναφορικά µε ζητήµατα που συχνά παραβλέπονται ή αποσιωπούνται όπως µια ασθένεια ή
ένας θάνατος στην οικογένεια και οι επιπτώσεις του ανεπεξέργαστου πένθους στο παιδί. Η
δεύτερη εισήγηση αφορά την παρουσίαση κλινικού υλικού από την θεραπεία ενός δεκάχρονου
παιδιού, το οποίο παραπέµφθηκε µε κύριο αίτηµα την αντιδραστική συµπεριφορά στο σχολείο,
µε στόχο την ανάδειξη των επιπτώσεων του πένθους που δεν έχει σωστά επεξεργαστεί στην
παιδική ηλικία. Με τη βοήθεια κλινικού υλικού από περίπτωση εντεκάχρονου αγοριού, το οποίο
παραπέµφθηκε για σχολική άρνηση και διαταραχές συµπεριφοράς, η τρίτη εισήγηση θα
εστιάσει σε ζητήµατα γονέων και πώς αυτά συνδέονται µε την εµφάνιση διαταραχών στα
παιδιά. Τέλος, στην τέταρτη εισήγηση γίνεται µία σύνδεση των µαθησιακών δυσκολιών µε
συνοδά συµπτώµατα, όπως η σχολική αδιαφορία ή αντιδραστικότητα κατά τη διαδικασία της
µάθησης, που αποκαλύπτουν πάντα µια άλλου τύπου προβληµατική.στα πλάισια του σχολείου.
Πίσω από ένα σχολικό αίτηµα τις περισσότερες φορές αναδύεται ένα πολύπλευρο ζήτηµα και
συνεπώς το σχολικό πρόβληµα είναι απαραίτητο να εντάσσεται σε ένα κλινικό πνεύµα
συνολικής κατανόησης.



17.1
«Αυτά που δεν λέγονται».
Πένθος-απώλεια στην παιδική ηλικία
Τέντσιου Θεόνη
ΚΨΥ Ξάνθης
Υπάρχουν πολλά πράγµατα που οι γονείς µπορεί να δυσκολεύονται να πουν στα παιδιά τους ή
να µην έχουν σκεφτεί να τους τα πουν στην προσπάθεια τους να τα προστατέψουν και να µην
πληγωθούν. Έτσι συχνά σηµαντικά ζητήµατα, που αφορούν τη ζωή του παιδιού, αποφεύγεται
να λεχθούν όπως π.χ. µια ασθένεια ή πένθος στην οικογένεια. Το πένθος ορίζεται ως η
αντίδραση στην απώλεια είτε λόγω θανάτου είτε ως γενικότερη έννοια όπως ένας αποχωρισµός
ή χωρισµός, ένα ναρκισσιστικό πλήγµα (π.χ. ακρωτηριασµός), ή απώλεια φαντασιωτικού
αντικειµένου / αγάπης (π.χ. ενδοµήτριος θάνατος βρέφους), ή απώλεια µιας ευκαιρίας στην ζωή
κ.τ.λ. Όταν χάσουµε κάτι που αγαπάµε (οτιδήποτε κι αν είναι αυτό) µπαίνουµε σε µια
κατάσταση πένθους. Τα στοιχεία που έχουµε σήµερα στη διάθεσή µας συνηγορούν στο ότι το
παιδικό πένθος σωστά επεξεργασµένο και εκφρασµένο δεν αποτελεί σοβαρό παράγοντα
κινδύνου για την εµφάνιση ψυχικών νόσων ή διαταραχών συµπεριφοράς είτε στην παιδική
ηλικία είτε στην ενήλικη ζωή. Μάλιστα κάποιες έρευνες δείχνουν ότι τα παιδιά είναι τελικά
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ιδιαίτερα προσαρµοστικά ακόµη και σε έντονα τραυµατικές καταστάσεις. Σε αρκετές
περιπτώσεις η συνδροµή των ειδικών δεν είναι απαραίτητη. Σε άλλες βέβαια, είναι µείζονος
σηµασίας το παιδί και η οικογένεια να δεχτούν βοήθεια, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις εµφάνισης
διαταραχών της συµπεριφοράς ή ψυχολογικών προβληµάτων σε άλλα περιβάλλοντα (όπως ο
χώρος του σχολείου). Ο Murphy υποστήριξε ότι οι επιπλοκές στο πένθος εµφανίζονται κυρίως
λόγω της αποτυχίας συµµετοχής του παιδιού στην όλη διαδικασία ή της απαγόρευσης από
τους ενήλικες να συζητήσει το γεγονός του θανάτου, επειδή η ανάµνησή του θεωρείται
επώδυνη. Ένα παιδί µπορεί να µην εκφράσει το πένθος άµεσα µε καταθλιπτική διάθεση, κλάµα
κ.τ.λ. Το πένθος µπορεί να εκδηλωθεί έµµεσα µέσω του παιχνιδιού και της συµπεριφοράς.
Όταν δεν δοθεί στο παιδί ο κατάλληλος χρόνος και χώρος για να πενθήσει, το µη
επεξεργασµένο πένθος µπορεί να εκδηλωθεί µε σωµατικά συµπτώµατα, διαταραχές µάθησης ή
συµπεριφοράς.



17.2
∆ιαταραχή συµπεριφοράς στο σχολείο σύνδεση µε συναισθηµατικού τύπου δυσκολίες
και διεργασίες πένθους
Τσαπακίδου Ελένη
ΚΨΥ Ξάνθης
Στην παρουσίαση, µε τη βοήθεια κλινικού υλικού, θα επιχειρήσουµε να προσεγγίσουµε το θέµα
υποδεικνύοντας πως συχνά οι επιθετικές εκδηλώσεις παιδιών συνδέονται µε σοβαρές
συναισθηµατικού τύπου δυσκολίες, οι οποίες χρήζουν ψυχοθεραπευτικής αντιµετώπισης.
Συνεπώς, για την καλύτερη αντιµετώπιση τους είναι απαραίτητη η έγκαιρη και σωστή διάγνωση
και η καλή συνεργασία των σχολικών υπηρεσιών µε ιατροπαιδαγωγικές - παιδοψυχιατρικές
υπηρεσίες. Θα αναφερθούµε σε περίπτωση θεραπείας ενός δεκάχρονου αγοριού, όχι µε στόχο
να παρουσιάσουµε την αποτελεσµατικότητα θεραπευτικών χειρισµών αλλά για να δείξουµε τις
επιπτώσεις του πένθους που δεν έχει σωστά επεξεργαστεί στην παιδική ηλικία. Ο Α
παραπέµφθηκε για θεραπεία από τα ΚΕ∆Υ επαρχιακής πόλης. Στην τετάρτη ∆ηµοτικού είχε
εµφανίσει έντονα επιθετική συµπεριφορά τόσο προς τους συµµαθητές όσο και προς τη
δασκάλα την οποία έβριζε χωρίς καµία συστολή µε χυδαίους όρους ερωτικού περιεχοµένου. Ως
κύριο αναφερόµενο σύµπτωµα αναφέρεται η επιθετική συµπεριφορά του και η δυσκολία του να
συµµορφωθεί µε τους κανόνες της τάξης. Κατά την κλινική εκτίµηση είναι εµφανής η ύπαρξη
καταθλιπτικού συναισθήµατος ταυτόχρονα µε δυσκολία έκφρασης συναισθηµάτων. Ο Α. για να
ανακουφίζεται από τα αρνητικά συναισθήµατα διαστρεβλώνει την πραγµατικότητα και
ανακουφίζεται µε πλαστές ιστορίες. Μέσα από στοιχεία του αναπτυξιακού ιστορικού σε
συνδυασµό µε κλινικό υλικό προκύπτουν ζητήµατα µη επεξεργασµένου πένθους (θάνατος
µητέρας) και αισθήµατα απόρριψης τα οποία συνδέονται µε την υιοθεσία του και τη σχέση µε
τον πατέρα.



17.3
«∆ύσκολο» παιδί ή «δύσκολοι» γονείς;
Οι επιπτώσεις της ψυχοπαθολογίας των γονέων
στην εξέλιξη του παιδιού
Τσοχατζή Μάλαµα
Ψυχιατρική Κλινική Γ.Ν. Ξάνθης
Στόχος της συγκεκριµένης ανακοίνωσης είναι µέσω της χρήσης κλινικού υλικού να αναδειχθεί
µια διαφορετική πλευρά των µαθησιακών δυσκολιών - δυσκολιών συµπεριφοράς. Πολλά παιδιά
παρουσιάζουν στο σχολείο εικόνα, η οποία εντάσσεται σε ψυχοπαθολογικά πλαίσια και η οποία
ακουµπά τη λειτουργικότητα σε όλα τα επίπεδα. Απαραίτητη κρίνεται τότε µια ολοκληρωµένη
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διαγνωστική εκτίµηση που εµπεριέχει και το οικογενειακό περιβάλλον. Ο ∆. 11 ετών,
χαρακτηρίζεται ως ένα δύσκολο παιδί στο σχολείο και στο σπίτι (επιθετική συµπεριφορά,
αυτοτραυµατισµοί, µαθησιακά προβλήµατα, σχολική άρνηση κ.ά.). Παραπέµπεται σε
παιδοψυχιατρική υπηρεσία, προκειµένου να γίνει η διαγνωστική εκτίµηση και να αντιµετωπιστεί
θεραπευτικά. Πίσω από την εικόνα των δικών του δυσκολιών κρύβονται οι µεγάλες δυσκολίες
των γονιών: ψυχοπαθολογία (στοιχεία µεταιχµιακής προσωπικότητας µητέρας, κατάθλιψη
πατέρα), προβλήµατα στη σχέση ζεύγους, ενδοοικογενειακή βία, οικονοµικά προβλήµατα κ.ά..
Τι συµβαίνει όταν οι γονείς νοσούν ψυχικά; Ποιο θεραπευτικό σχήµα θα µπορούσε να
βοηθήσει; Στη συγκεκριµένη περίπτωση κρίθηκε ως άµεση προτεραιότητα η θεραπεία των
γονέων σε δοµή ψυχικής υγείας ενηλίκων και συµπληρωµατική η υποστηρικτική φροντίδα του
παιδιού. Η παρακολούθηση της πορείας του ∆. δείχνει την αναγκαιότητα µιας ολοκληρωµένης
διαγνωστικής εκτίµησης αλλά και της ευελιξίας των θεραπευτικών χειρισµών, οι οποίοι
απαιτούν από τους ειδικούς της ψυχικής υγείας να βλέπουν πέρα από το προφανές.



17.4
Σχολικές δυσκολίες: Μια ψυχική επισήµανση
Ζαµπούνη Έφη
Ψυχολόγος
Ο Rene Diatkine, Γάλλος παιδοψυχίατρος και ψυχαναλυτής κατά την εργασία του µε παιδιά και
εφήβους επισήµανε την σύνδεση ευχαρίστησης µε τη διαδικασία της µάθησης. Από τη δουλειά
του µε τα σχολεία και τους δασκάλους πάνω στο θέµα της ανάγνωσης σηµειώνουµε πως η
ανάγνωση δεν ξεκινάει από το σχολείο, µαθαίνεται ήδη από τον πρώτο θηλασµό, από το
στοιχείο της ευχαρίστησης που έχουν τα λόγια και από τη δουλειά του παιδιού να συνδέσει όλα
αυτά τα πράγµατα (τροφή, λόγος, ευχαρίστηση). Παίρνοντας υπόψη µας τη λειτουργική
σηµασία της ευχαρίστησης αλλά και της σηµασίας του Άλλου, π.χ. µητέρα, στη παιδαγωγική
διαδικασία αναζητούµε και άλλα νοήµατα πέρα από αυτό που φέρεται ως πρόσκοµµα στην
εκπαιδευτική και γνωστική διαδικασία. Ξέρουµε πια ότι η γνωστική ωρίµανση του παιδιου
συµβαδίζει µε τη ψυχολογική του εξέλιξη σε µια διαπλοκή αδιαχώριστη. «Αν υπάρχουν
σχολικές δυσκολίες καθαρά παιδαγωγικής προέλευσης ισχύει εξίσου ότι αυτό το σύµπτωµα
καλύπτει σχεδόν πάντα κάτι άλλο» υπογραµµίζει η Maud Manonni (Γαλλίδα ψυχαναλύτρια που
ίδρυσε µαζί µε τον Robert Lefort, το 1969, το περίφηµο σχολείο του Bonneuil, που υποδεχόταν
παιδιά και εφήβους σε δυσκολίες). Γιατί ένα παιδί δεν µαθαίνει; γιατί εµφανίζει δυσκολίες στην
ανάγνωση και στην αριθµητική; γιατί παραλείπει ή ξεχνά; γιατί παρουσιάζει σχολική πτώση;
Ερωτήµατα που ανοίγουν το πεδίο της µάθησης στη διαπλοκή των οικογενειακών σχέσεων και
στην ψυχική κατάσταση των υποκειµένων -γονείς και παιδί. Πολλές φορές η σχολική δυσκολία
εντοπίζεται και ως έκφραση µιας ψυχικής οδύνης, παραγνωρισµένης και αλλοιωµένης από το
µαθησιακό σύµπτωµα.
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[18]
Πρώτες κατακτήσεις
Θεµατική ενότητα

18.1
Η ανάδυση των πρώτων λέξεων:
µια ολιστική προσέγγιση
Καρούσου Αλεξάνδρα
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης
Η ανάδυση των πρώτων λέξεων αποτελεί ένα από τα πρώτα ορόσηµα της γλωσσικής
ανάπτυξης των παιδιών. Πρόκειται για την παραγωγή των πρώτων αµιγώς γλωσσικών
συµβόλων τα οποία, παρότι απέχουν ποικιλοτρόπως από τη µορφή και χρήση των λέξεων στη
γλώσσα των ενηλίκων, προϋποθέτουν την ανάπτυξη και σύγκλιση πολλών σηµαντικών
δεξιοτήτων και κατακτήσεων (ανάδυση της επικοινωνιακής πρόθεσης, ικανότητα άρθρωσης,
αντίληψης, αναφοράς, συµβολικής αναπαράστασης κ.λπ.). Πληθώρα σύγχρονων ερευνών
προσδιορίζουν την ανάδυση των εν λόγω κατακτήσεων κατά την προγλωσσική περίοδο της
επικοινωνιακής ανάπτυξης και τα αναδεικνύουν ως προαπαιτούµενα µιας φυσιολογικής
γλωσσικής ανάπτυξης. Ελάχιστες µελέτες, ωστόσο, έχουν επιχειρήσει µία πολυδιάστατη
ανάλυση της φωνητικής επικοινωνίας των παιδιών µε στόχο τη διερεύνηση του πώς οι εν λόγω
εξελίξεις αλληλεπιδρούν κατά τη µετάβαση από την προλεκτική στη λεκτική επικοινωνία.
Παρουσιάζεται µία διαχρονική, µικρογενετική έρευνα της φωνητικής επικοινωνίας δύο παιδιών
(ενός ελληνόφωνου και ενός ισπανόφωνου) τα οποία βιντεοσκοπήθηκαν ανά εβδοµάδα από
τους 8 έως τους 18 µήνες. Τα εκφωνήµατα των παιδιών αναλύθηκαν ως προς ποικίλες
διαστάσεις, σχετικές τόσο µε τη µορφή όσο και µε τη χρήση τους (π.χ. ποιότητα άρθρωσης,
επιτονισµός, ρυθµός, αναφορική και συµβολική χρήση, συµβατικότητα µορφής-σηµασίας). Με
στόχο µια πιο ολιστική προσέγγιση και ερµηνεία της ανάδυσης των πρώτων λέξεων,
παρουσιάζονται αποτελέσµατα σχετικά µε το πώς οι µεµονωµένες αυτές µεταβλητές
αλληλεπιδρούν και συνδυάζονται στα προλεκτικά εκφωνήµατα των παιδιών και πώς σταδιακά
συγκλίνουν για να αναδυθούν οι πρώτες τους λέξεις. Τα αποτελέσµατα συζητούνται στο
πλαίσιο θεωρητικών µοντέλων που εκλαµβάνουν την ανάπτυξη της γλώσσας ως µια σύνθετη
δυναµική διεργασία.



18.2
Μια νατουραλιστική και διαχρονική µελέτη
για το συντακτικό και τις λεκτικές εκφράσεις
της πατρικής οµιλίας
κατά την πρώιµη βρεφική ηλικία
Κοκκινάκη Θεανώ
Πανεπιστήµιο Κρήτης
Ο σκοπός της παρούσας διαχρονικής και νατουραλιστικής µελέτης ήταν η συστηµατική
διερεύνηση των λεκτικών εκφράσεων, της εστίασης και του συντακτικού της πατρικής οµιλίας
κατά την πρώιµη βρεφική ηλικία. Πιο συγκεκριµένα, οι αυθόρµητες αλληλεπιδράσεις έντεκα
δυάδων βρέφους-πατέρα βιντεοσκοπήθηκαν στο σπίτι των βρεφών από τον 2ο έως τον 6ο
µήνα της ζωής τους. Μέσα σε σαφώς ορισµένες µονάδες και υποµονάδες ανάλυσης, η πατρική
οµιλία ορίστηκε ανάλογα µε τις λεκτικές εκφράσεις, την εστίαση και το συντακτικό. Τα
αποτελέσµατα συνοψίζονται ως εξής: (α) από τις λεκτικές εκφράσεις που εστιάζονταν στο
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βρέφος εκείνες που αφορούσαν την εσωτερική κατάσταση του βρέφους (και ιδιαίτερα την
προσοχή) υπερείχαν έναντι των υπολοίπων, (β) από τις λεκτικές εκφράσεις που εστιάζονταν
στη δυάδα, η αναζήτηση του νοήµατος υπερείχε σε σχέση µε τις υπόλοιπες υποκατηγορίες, (γ)
οι ερωτήσεις υπερείχαν σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες συντακτικές κατηγορίες, (δ) συσχετίσεις
βρέθηκαν µεταξύ των λεκτικών εκφράσεων που εστιάζονταν στο βρέφος και στη δυάδα και του
συντακτικού, (ε) η ηλικία του βρέφους φαίνεται να επηρεάζει τις λεκτικές εκφράσεις της
πατρικής οµιλίας. Τα αποτελέσµατα αυτά θα συζητηθούν στο πλαίσιο της Θεωρίας της έµφυτης
διυποκειµενικότητας.



18.3
Σηµασιολογικά χαρακτηριστικά
της διαισθητικής µητρικής οµιλίας
που απευθύνεται σε παιδιά µε σύνδροµο Down
και σύνδροµο Williams
Παπαηλιού Χριστίνα, Πολεµικός Νικήτας, Φρυσίρα Ελένη, Καΐλα Μαρία
Πανεπιστήµιο Αιγαίου
Πληθώρα ερευνών καταδεικνύουν ότι οι µητέρες προσαρµόζουν διαισθητικά την οµιλία τους
στο επίπεδο ανάπτυξης του παιδιού. Έτσι επιτυγχάνεται καλύτερη συνεργατική επικοινωνία
µεταξύ τους, η οποία επηρεάζει την κοινωνική, γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού.
Η µελέτη της διαισθητικής µητρικής οµιλίας (∆ΜΟ) που απευθύνεται σε παιδιά µε αναπτυξιακές
διαταραχές θεωρείται ότι θα συµβάλει στην καλύτερη κατανόηση των δεξιοτήτων και των
ελλειµµάτων των παιδιών αυτών. Η παρούσα µελέτη είχε ως στόχο να διερευνήσει το
σηµασιολογικό περιεχόµενο της ∆ΜΟ που απευθύνεται σε νήπια µε σύνδροµο Down (ΣD) και
σύνδροµο Williams (ΣW). Σε κάθε πειραµατική οµάδα συµµετείχαν 5 νήπια µε τις µητέρες τους,
ενώ στην οµάδα ελέγχου συµµετείχαν 5 τυπικά αναπτυσσόµενα (ΤΑ) νήπια αντίστοιχης
νοητικής ηλικίας µε τις µητέρες τους. Συνολικά αναλύθηκαν 2.823 εκφράσεις των µητέρων. Τα
αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι µητέρες των παιδιών µε ΣD και ΣW χρησιµοποιούν στατιστικά
σηµαντικά περισσότερες ερωτήσεις µερικής αγνοίας σε σύγκριση µε τις µητέρες των ΤΑ
νηπίων. Επιπλέον, οι µητέρες των παιδιών µε ΣW χρησιµοποιούν στατιστικά σηµαντικά
περισσότερες εκφράσεις προσέλκυσης προσοχής σε σύγκριση µε τις µητέρες των παιδιών µε
ΣD και των ΤΑ παιδιών. Από την άλλη πλευρά, οι µητέρες των παιδιών µε ΣD δίνουν στατιστικά
σηµαντικά λιγότερες πληροφορίες σε σύγκριση µε τις µητέρες των παιδιών µε ΣW και των ΤΑ
παιδιών. Τα αποτελέσµατα αυτά φανερώνουν ότι οι µητέρες των παιδιών µε ΣD και ΣW
προσαρµόζουν τη λεκτική τους συµπεριφορά στα γνωστικά και επικοινωνιακά χαρακτηριστικά
του παιδιού τους. Στη συζήτηση εξετάζεται η αξιοποίηση των ευρηµάτων αυτών για τη
διαµόρφωση αποτελεσµατικότερων προγραµµάτων πρώιµης παρέµβασης.



18.4
Η απόκτηση του λόγου
µεγαλώνοντας σε ένα «πολυµητρικό» περιβάλλον
Ρουφίδου Ειρήνη
ΤΕΙ Αθήνας
Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας µελετήθηκε το θέµα της απόκτησης του λόγου από τα
µικρά παιδιά που ζουν στη συλλογική ζωή ενός ιδρύµατος όπου κατά συνέπεια ο µητρικός
ρόλος και η µητρική λειτουργία ασκούνται από τους παιδαγωγούς που εργάζονται σε αυτό.
Συγκεκριµένα µελετήθηκε πώς οι ιδιαιτερότητες της ζωής ενός ιδρύµατος, η απουσία του ενός
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και µοναδικού ατόµου που ασχολείται µε την παροχή της φροντίδας στο παιδί και ταυτοχρόνως
η δυσκολία της ανάπτυξης µιας δυαδικής σχέσης του τύπου µητέρας-παιδιού µπορούν να
επηρεάσουν την απόκτηση του λόγου. Έχοντας πρόθεση να µελετηθεί ο λόγος ως ένας
τρόπος να «βρίσκοµαι µε τον άλλο» σύµφωνα µε τον D. Stern (1989) καθώς και ως «επιθυµία
να συναντήσω έναν άλλο» σύµφωνα µε την F. Dolto (1987) παρατηρήθηκαν και καταγράφηκαν
οι πρώιµες ανταλλαγές ανάµεσα στα µικρά παιδιά ηλικίας 8 έως 24 µηνών που ζουν και
µεγαλώνουν σε ίδρυµα και στους παιδαγωγούς που εργάζονται σε αυτό, σε συνθήκες της
καθηµερινής ζωής τους. Πεδίο της έρευνας υπήρξε ένα ίδρυµα υποδοχής και φιλοξενίας
βρεφών και µικρών παιδιών. Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 16 παιδιά ηλικίας 8 έως και 24
µηνών. Η συλλογή των δεδοµένων έγινε µε τη µέθοδο της συµµετοχικής συστηµατικής
παρατήρησης σύµφωνα µε την Esther Bick. Παρατηρήθηκαν και καταγράφηκαν οι λεκτικές και
µη λεκτικές ανταλλαγές ανάµεσα στα παιδιά και στους ενήλικες (το προσωπικό) κατά τη
διάρκεια της καθηµερινότητας τους καθώς και οι ανταλλαγές µεταξύ των παιδιών την ώρα του
ελεύθερου παιχνιδιού.
Επίσης παρατηρήθηκαν, καταγράφηκαν και µελετήθηκαν οι
διαπροσωπικές σχέσεις του κάθε παιδιού µε τα ενήλικα άτοµα και κυρίως οι µορφές
συµπεριφοράς µε το πρόσωπο αναφοράς. Τέλος για την πληρέστερη εικόνα των υποκειµένων
και για την ποιοτική ανάλυση των δεδοµένων, συλλέχτηκαν πληροφορίες που είχαν σχέση µε
το ιστορικό του κάθε παιδιού και αφορούσαν την ηλικία εισαγωγής του στο ίδρυµα, την διάρκεια
παραµονής του σε αυτό καθώς επίσης και την ύπαρξη και την συχνότητα επαφής του µε τους
φυσικούς γονείς.



18.5
Η αλληλεπίδραση µητέρων-πατέρων µε βρέφη
σε συνθήκη ελεύθερου παιχνιδιού
Μπαχά Μαρία-Άννα, Παπαληγούρα Ζαΐρα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Έρευνες δείχνουν ότι η εµπλοκή του πατέρα στην ανατροφή των παιδιών έχει αυξηθεί, ωστόσο
οι αλλαγές δεν είναι τόσο µεγάλες όσο συχνά υποθέτουµε. Η ανατροφή των παιδιών είναι
ακόµα κυρίως αρµοδιότητα των µητέρων. Στην Ελλάδα οι σχετικές έρευνες είναι εξαιρετικά
περιορισµένες. Στόχος της παρούσας µελέτης ήταν η παρατήρηση της αλληλεπίδρασης
µητέρων-πατέρων σε συνθήκες ελεύθερου παιχνιδιού. Βιντεοσκοπήθηκαν 10 ζευγάρια γονέων
µε τα ηλικίας 10-12 µηνών βρέφη τους, στο σπίτι τους. Η µέθοδος της µικροανάλυσης
εφαρµόστηκε στις παρατηρήσεις. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι µητέρες ασχολούνταν
περισσότερες ώρες µε τα βρέφη τους από ότι οι πατέρες (p=0.01), έδειχναν περισσότερη
τρυφερότητα (p=0.04) και είχαν πιο θετική συναισθηµατική έκφραση κατά την αλληλεπίδραση
µε το βρέφος τους σε σχέση µε τους πατέρες (p=0.01). Αντίθετα, οι πατέρες ήταν περισσότερο
ουδέτεροι συναισθηµατικά σε σχέση µε τις µητέρες (p=0.01). Αντίστοιχες διαφορές ως προς τη
συναισθηµατική έκφραση των βρεφών δεν παρατηρήθηκαν (p>0.05). Ως προς το φύλο του
βρέφους, βρέθηκε ότι οι πατέρες έδειχναν περισσότερη τρυφερότητα µε τα κορίτσια (p=0.04) αν
και εµπλέκονταν λιγότερο µαζί τους σε δράση σε σχέση µε τα αγόρια (p=0.04) στα οποία ήταν
πιο παρεµβατικοί (p=0.01). Ως προς τη σειρά γέννησης του βρέφους, τα πρωτότοκα βρέφη
βρέθηκε ότι παρουσίαζαν περισσότερα επεισόδια µοιρασµένης προσοχής µε τις µητέρες τους,
σε σχέση µε τα δευτερότοκα βρέφη (p=0.04) τα οποία απέφευγαν τη µητέρα τους πιο πολύ σε
σχέση µε τα πρωτότοκα (p=0.04). Τα παραπάνω ευρήµατα θα συζητηθούν υπό το πρίσµα της
τρέχουσας βιβλιογραφίας.
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[19]
Εφηβεία
Θεµατική ενότητα

19.1
Σχέσεις της συναισθηµατικής νοηµοσύνης
µε τη γενική γνωστική ικανότητα, την κοινωνική κατανόηση
και τη σχολική επίδοση κατά την εφηβική ηλικία
Σεραφείµ Παρασκευή, Σπανούδης Γιώργος
Πανεπιστήµιο Κύπρου
Με τον όρο συναισθηµατική νοηµοσύνη (ΣΝ) αναφερόµαστε σε ένα σύνολο αυτοαντιλήψεων
και προδιαθέσεων συναισθηµατικού χαρακτήρα. Η παρούσα εργασία εξετάζει τη σχέση της ΣΝ
µε τη γενική γνωστική ικανότητα, την εκφραστικότητα των συναισθηµάτων, την ακαδηµαϊκή
επίδοση και την κοινωνική κατανόηση, στοχεύοντας στην αποκάλυψη των σχέσεων που
υφίστανται µεταξύ τους. Το δείγµα αποτελεούνταν από 90 έφηβους ηλικίας 14 έως 17 ετών οι
οποίοι προέρχονταν από τρεις τάξεις δηµόσιων σχολείων της Λευκωσίας. Σε κάθε τάξη τα δύο
φύλα αντιπροσωπεύονταν στον ίδιο βαθµό. Για τη µέτρηση της συναισθηµατικής νοηµοσύνης
χρησιµοποιήθηκε το SSEIT (Schutte et al., 1998), ενώ για τη µέτρηση της συναισθηµατικής
εκφραστικότητας χορηγήθηκε το Berkeley Expressivity Questionnaire (Gross & John, 1995). Για
τη µέτρηση της γενικής γνωστικής ικανότητας χρησιµοποιήθηκε το Wechsler Abbreviated Scale
of Intelligence. H κοινωνική κατανόηση µετρήθηκε µε τη χορήγηση έξι βινιετών που
παρουσίαζαν κοινωνικές καταστάσεις. Τέλος, οι καθηγητές των παιδιών αξιολόγησαν τη γενική
ακαδηµαϊκή τους επίδοση σε µια κλίµακα 5 σηµείων. Η ανάλυση των δεδοµένων έδειξε ότι
υπάρχει χαµηλή σχέση µεταξύ γενικής γνωστικής ικανότητας και συναισθηµατικής νοηµοσύνης.
Αντίθετα, η σχέση της συναισθηµατικής νοηµοσύνης µε τις µετρήσεις της συναισθηµατικής
εκφραστικότητας και της κοινωνικής κατανόησης βρέθηκαν σηµαντικές. Η σχολική επίδοση
φαίνεται ότι ερµηνεύεται ικανοποιητικά από τη µέτρηση της γενικής γνωστικής ικανότητας, ενώ
εµφανίζει χαµηλή συσχέτιση µε τη ΣΝ. Το φύλο φαίνεται ότι λειτουργεί ως µεσολαβούσα
µεταβλητή στη σχέση της ΣΝ µε την ακαδηµαϊκή επίδοση. Τα ευρήµατα της µελέτης
συζητούνται στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται για τα συστατικά στοιχεία της ΣΝ, τις
σχέσεις της µε τη γενική γνωστική ικανότητα και τις εφαρµογές της στην εκπαίδευση.



19.2
Στρες, επίπεδο συγκρούσεων στην οικογένεια
και επιτυχία στο σχολείο.
Μια διερεύνηση σε Έλληνες εφήβους
Τζελέπη-Γιαννάτου Ελένη
Η έρευνα για το στρες στην εφηβεία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς είναι µια περίοδος
της εξέλιξης του ανθρώπου κατά την οποία συντελούνται πλήθος αλλαγών σε πολλούς τοµείς
οι οποίες συµβάλλουν στη διαµόρφωση του επιπέδου στρες. Σκοπός της παρούσας έρευνας
είναι η διερεύνηση της σχέσης του στρες που βιώνουν οι έφηβοι µε το επίπεδο συγκρούσεων
στην οικογένεια τους και την επίδοσή τους στο σχολείο. Στην έρευνα συµµετείχαν 400 έφηβοι
που φοιτούσαν σε Γυµνάσια της ευρύτερης περιοχής της Αττικής. Οι συµµετέχοντες
συµπλήρωσαν δύο ερωτηµατολόγια: α) το Problem Questionnaire (Seiffge-Krenke, 1995) που
εξετάζει το στρες που βιώνουν οι έφηβοι σε επτά τοµείς και β) το ερωτηµατολόγιο του
Οικογενειακού Κλίµατος (Moos & Moos, 1981) το οποίο εκτιµά την αντίληψη των ατόµων για το
οικογενειακό τους περιβάλλον. Για τη µέτρηση της σχολικής επίδοσης των εφήβων
χρησιµοποιήθηκε ο µέσος όρος της βαθµολογίας τους στο σύνολο των µαθηµάτων. Τα
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αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι έφηβοι µε υψηλή σχολική επίδοση έχουν πολύ χαµηλότερο
επίπεδο συγκρούσεων στην οικογένεια τους από ό,τι οι έφηβοι µε χαµηλή βαθµολογία. Επίσης
το επίπεδο του στρες που βιώνουν είναι χαµηλότερο από εκείνο των µαθητών µε χαµηλή
βαθµολογία. Εµφανίζεται ισχυρή θετική συσχέτιση µεταξύ του επιπέδου στρες των εφήβων και
της σύγκρουσης στην οικογένεια. Τα ευρήµατα θα συζητηθούν σε σχέση µε τη χρησιµότητά
τους στο σχολικό και οικογενειακό περιβάλλον.



19.3
Εµπόδια και πηγές υποστήριξης σταδιοδροµίας
σε εφήβους µέσης εφηβικής ηλικίας
Κατσίκης ∆ηµήτριος, Συγκολλίτου Ευθυµία
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των σχέσεων βασικών µεταβλητών της
Κοινωνικογνωστικής Θεωρίας Σταδιοδροµίας (Social Cognitive Career Theory- SCCT- Lent,
Brown & Hackett, 1994, 1996, 1998, 2000) σε εφήβους µέσης εφηβικής ηλικίας. Συγκεκριµένα
διερευνήθηκαν οι σχέσεις ανάµεσα στα Εµπόδια και στην Υποστήριξη Σταδιοδροµίας όπως τα
αντιλαµβάνονται οι συγκεκριµένοι έφηβοι. Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 500 µαθητές και
µαθήτριες της Α’ Λυκείου από αντιπροσωπευτικό δείγµα του Νοµού Θεσσαλονίκης. Για τις
µετρήσεις της έρευνας χρησιµοποιήθηκαν η Κλίµακα «Η Αντίληψη των Εµποδίων µου» Αναθεωρηµένη Έκδοση [My Perceptions of Barriers - Scale Revised (McWhirter, 2000.
Αναθεωρηµένη έκδοση της Gibbons, 2005)] και το Ερωτηµατολόγιο Υποστήριξης
Σταδιοδροµίας (Career Supports Questionnaire-CSQ) που βασίστηκε στην ερευνητική δουλειά
των Lent, Brown, Brenner, Chopra, Davis, Talleyrand και Suthakaran (2001). Τα αποτελέσµατα
συζητιούνται στο πλαίσιο της Κοινωνικογνωστικής Θεωρίας και των αναπτυξιακών θεωριών
των Super (1957, 1990) και Vondracek, Lerner και Schulenberg (1986) µε στόχο τον σχεδιασµό
ενός προγράµµατος συµβουλευτικής ψυχολογικής παρέµβασης για τη διαχείριση των εµποδίων
και την οικοδόµηση πηγών υποστήριξης σε εφήβους που βρίσκονται σε κίνδυνο για αποτυχία
επιλογής σταδιοδροµίας.



19.4
Παιδιά του Superman δίχως Superman:
φανατική κατανάλωση φανταστικών προϊόντων
της νεανικής µαζικής κουλτούρας και σταδιακή συγκρότηση
της ψυχοκοινωνικής ταυτότητας του εφήβου
Γερακοπούλου Πατρίτσια
Πάντειο Πανεπιστήµιο
Στις µέρες µας, καθώς ο εαυτός εµφανίζεται ως «ανοιχτό σύστηµα» εκτεθειµένος στην
περιρρέουσα αλλαγή και τη µεταµοντέρνα ποικιλία, το ζήτηµα της ψυχοκοινωνικής εξέλιξης της
ταυτότητας επανέρχεται επιτακτικά. Πώς µεγαλώνει ο έφηβος της υπερνεωτερικότητας
υφιστάµενος πολυδιάστατα την προσωπική και συλλογική κρίση; Πώς συνθέτει το νόηµα της
ατοµικής του ιστορίας από τα αποσπάσµατα και τις προσωρινότητες που περιγράφουν την
τρέχουσα συγκυρία; Πώς τοποθετείται το Υποκείµενο στον φαντασιακό χώρο που ορίζεται από
νοσταλγία και πένθος για την εποχή της εµπιστοσύνης την απεριόριστη δυνατότητα της γενεάς
του; Η κατάκτηση των ψυχοκοινωνικών και γνωστικών σταδίων, που στοιχειοθετούν το
πέρασµα από την παιδική παντοδυναµία στις µαταιώσεις της ενηλικίωσης, προτείνει µια νέα
διαδικασία ενήβωσης που επιτρέπει να διαφανούν συγκεκριµένα στάδια συγκρότησης µιας
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«µετανεωτερικού τύπου» ψυχοκοινωνικής ταυτότητας. Εκκινώντας από την περίπτωση των
αναγνωστών κόµικς µε υπερ-ήρωες και επεκτείνοντας το υποθετικό σχήµα σε παρεµφερείς
χώρους φαντασιακής εµπλοκής (κινηµατογράφος, φανταστική λογοτεχνία, παιχνίδια ρόλων,
µόδα) δείχνεται πώς η φανατική κατανάλωση προϊόντων της µαζικής κουλτούρας που
σαγηνεύουν και απευθύνονται στο φαντασιακό του ατόµου, προτείνει ένα χώρο δυναµικής,
διάφανης και σταδιακής διαχείρισης της κρίσης του ανθρώπου που καλείται να µεγαλώσει µέσα
στις προκλήσεις της νέας εποχής.



19.5
Χρήση διαδικτύου και κοινωνικές σχέσεις
σε µαθητές λυκείου
Ρούση-Βέργου Χριστίνα, Γκαραγκούνη-Αραίου Φωτεινή,
Ζαφειροπούλου Μαρία, Πιπεράκης Στέλιος
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
Στις µέρες µας ολοένα και περισσότερα ανήλικα άτοµα κάνουν χρήση, έως και κατάχρηση, του
Η/Υ και των υπηρεσιών του διαδικτύου. Το γεγονός αυτό εγείρει πολλά και σηµαντικά
ερωτήµατα σχετικά µε τις επιδράσεις της χρήσης αυτής σε διάφορους τοµείς της ζωής των
παιδιών και των εφήβων. Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να καταγράψει τις συνήθειες
στη χρήση του Η/Υ και του διαδικτύου σε µαθητές Λυκείου, να διερευνήσει τις κοινωνικές
σχέσεις των εφήβων µε τους συνοµηλίκους, µε τους στενούς φίλους και µε τους γονείς, και να
µελετήσει τη σχέση χρήσης διαδικτύου και κοινωνικών σχέσεων. Το δείγµα αποτέλεσαν 396
µαθητές και µαθήτριες Λυκείου από αστικές περιοχές. Οι µετρήσεις αφορούσαν στη
συµπλήρωση ενός ερωτηµατολογίου µε επιµέρους θέµατα για τη χρήση διαδικτύου, καθώς και
µιας σταθµισµένη κλίµακας µέτρησης των κοινωνικών σχέσεων µε συνοµηλίκους, µε στενούς
φίλους και µε γονείς (ΠΑΤΕΜ). Οι µαθητές συµπλήρωσαν τα ερωτηµατολόγια στις σχολικές
τους τάξεις κατά το διάστηµα Φεβρουαρίου - Απριλίου 2009. Τα αποτελέσµατα επιβεβαίωσαν
το πόσο διαδεδοµένη και συχνή είναι η χρήση του Η/Υ στους µαθητές του Λυκείου. Οι έφηβοι
θεωρούν την επικοινωνία µέσω διαδικτύου διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα ενώ δεν φαίνεται
να τους αγχώνει ή να τους φοβίζει. Όσον αφορά στις κοινωνικές σχέσεις τους βρέθηκε ότι η
συχνή χρήση του διαδικτύου σχετίζεται θετικά µε τις σχέσεις µε τους συνοµηλίκους και µε τους
στενούς φίλους ενώ αντιθέτως σχετίζεται αρνητικά µε τις σχέσεις µε τους γονείς. Οι συσχετίσεις
όµως αυτές δεν είναι ιδιαίτερα ισχυρές. Στη συζήτηση που ακολουθεί επιχειρείται η ερµηνεία
του ευρήµατος σε σύγκριση µε τα αποτελέσµατα και άλλων ερευνών.



19.6
Έφηβοι και διαδίκτυο: Μια σχέση εξάρτησης;
Αβαγιανού Πηνελόπη-Αλεξία, Κορώνη Μαρία,
Αλεξοπούλου Αντωνία, Ζαφειροπούλου Μαρία
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
Πρόσφατες µελέτες δείχνουν πως ένα µεγάλο µέρος του παγκόσµιου πληθυσµού είναι χρήστες
του διαδικτύου. Η υπερβολική ή προβληµατική του χρήση φαίνεται όµως να οδηγεί σε
φαινόµενα εθισµού. Στη µελέτη αυτή θα γίνει προσπάθεια να ορισθεί το φαινόµενο, να
παρουσιαστούν τα συµπτώµατα που αφορούν στον εθισµό του διαδικτύου και να περιγραφεί το
προφίλ των εθισµένων εφήβων. Το δείγµα της µελέτης αυτής αποτέλεσαν 261 έφηβοι (148
αγόρια και 113 κορίτσια) ηλικίας 11 έως18 ετών, µε µέσο όρο την ηλικία των 16 ετών, από την
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περιοχή της Θεσσαλίας. Χρησιµοποιήθηκε ένα ερωτηµατολόγιο δηµογραφικών στοιχείων και
συνηθειών και η κλίµακα εθισµού των εφήβων στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Κ.Ε.Ε.Φ.Υ.).
Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι το 43,3% των εφήβων του δείγµατός µας είναι φυσιολογικοί
χρήστες του διαδικτύου, το 52,1% αντιµετωπίζουν κάποια προβλήµατα και δυνητικά µπορεί να
εθιστούν στο µέλλον, ενώ το 4,2% είναι εθισµένοι στο διαδίκτυο. Βρέθηκε επίσης ότι µια σειρά
άλλων παραγόντων όπως τα συναισθήµατα µοναξιάς και άγχους, το κάπνισµα και η
κατανάλωση αλκοόλ ή η ηλικία έναρξης χρήσης του Η/Υ συνδέονται µε τη διαταραχή του
εθισµού στο διαδίκτυο. Φαίνεται ότι η διαταραχή του εθισµού στο διαδίκτυο αποτελεί ένα
υπαρκτό πρόβληµα και στην ελληνική κοινωνία. Θα είναι λοιπόν χρήσιµο να καταγραφεί το
προφίλ του εθισµένου έφηβου καθώς και οι προδιαθεσικοί ή προστατευτικοί παράγοντες που
συνδέονται µε αυτό το φαινόµενο.



[20]
Αξιολόγηση και µάθηση
Θεµατική ενότητα

20.1
Η επίδραση των κρίσεων των παιδιών
για τις διαδικασίες που προηγούνται των αποφάσεων των εκπαιδευτικών
στην προσοχή των παιδιών: Αναπτυξιακή προσέγγιση
Πνευµατικός ∆ηµήτρης, Τρικκαλιώτης Ιωάννης
Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας
Ένας σηµαντικός παράγοντας που µπορεί να επηρεάσει την αποτελεσµατικότητα των ατόµων
σε ένα έργο θεωρείται και η κρίση των ατόµων που εκτελούν το έργο για τις διαδικασίες που
ακολουθούν αυτοί που θέτουν το προς επίλυση έργο. Προηγούµενες έρευνες µελέτησαν το
φαινόµενο κυρίως στο πλαίσιο των χώρων εργασίας ή της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Στόχος
της παρούσας έρευνας ήταν να απαντήσει στο ερώτηµα κατά πόσο οι κρίσεις των παιδιών για
τη διαδικασία και τις επακόλουθες αποφάσεις των εκπαιδευτικών αλλάζουν µε την ηλικία και
εάν αυτές επηρεάζουν την αποτελεσµατικότητα των παιδιών να επιλύσουν ένα έργο προσοχής.
Στην έρευνα εξετάστηκαν 382 µαθητές ηλικίας 8, 10 και 12 χρόνων σε έξι πειραµατικές
συνθήκες: συνέπεια vs ασυνέπεια του δασκάλου που οδηγεί σε «ζηµία» των µαθητών,
διαφάνεια vs αδιαφάνεια της διαδικασίας που οδηγεί σε «όφελος» των µαθητών, και άγχος από
αβεβαιότητα που καταλήγει σε «όφελος» vs σε «ζηµία» των µαθητών. Οι µαθητές εξετάστηκαν
επίσης και σε ένα έργο προσοχής. Η ΑNOVA µε επαναλαµβανόµενες µετρήσεις στις έξι
συνθήκες ανέδειξε σηµαντική την επίδραση της συνθήκης τόσο για τη διαδικασία όσο και για
την απόφαση αλλά δε βρέθηκε σηµαντική επίδραση της ηλικίας ή του φύλου. Τα παιδιά κρίνουν
λιγότερο θετικά την ασυνέπεια των εκπαιδευτικών σε προηγούµενες δηλώσεις τους, καθώς και
τη δηµιουργία συνθηκών αβεβαιότητας ανεξάρτητα από το εάν στο τέλος ωφεληθούν ή
ζηµιωθούν από τις αποφάσεις των εκπαιδευτικών και λιγότερο θετικά την αδιαφάνεια. Τέλος,
ενώ η αποτελεσµατικότητα των οκτάχρονων δεν φαίνεται να επηρεάζεται από τις συνθήκες,
διαφορετικές συνθήκες φαίνεται να επηρεάζουν τα λάθη των δεκάχρονων και των
δωδεκάχρονων µαθητών.
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20.2
Η στάση των µαθητών απέναντι στο σχολείο:
∆ιαφορές ως προς την ηλικία
Κουτσούλης Μιχάλης
Πανεπιστήµιο Λευκωσίας
Η παρούσα έρευνα προσπαθεί να διερευνήσει πως η στάση των µαθητών του ∆ηµοτικού
σχολείου διαµορφώνονται σε σχέση µε το σχολικό περιβάλλον, την έµφαση στη διδασκαλία,
την πίεση ή τις ευκαιρίες για δηµιουργική απασχόληση που δίνονται στα παιδιά. Παρατηρείται
µια πτωτική τάση της στάσης των παιδιών προς το σχολείο, όπου ενώ στο Νηπιαγωγείο και
στις πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού σχολείου τα παιδιά έχουν ιδιαίτερο ενθουσιασµό, στο
δευτεροβάθµιο σχολείο αυτός ο ενθουσιασµός εκµηδενίζεται. Εδώ θα εξετάσουµε την
αναπτυξιακή αυτή πορεία των µαθητών από την Γ’ τάξη µέχρι την ΣΤ’ του ∆ηµοτικού. Η έρευνα
έγινε σε πέντε σχολικές µονάδες σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο έγιναν οµαδικές
συνεντεύξεις, όπου στο δεύτερο στάδιο της έρευνας οι απόψεις των παιδιών που συµµετείχαν
στις οµαδικές συνεντεύξεις είχαν τεθεί ως ερωτήµατα σε ένα ερωτηµατολόγιο. Συνολικά
ανταποκρίθηκαν στο ερωτηµατολόγιο 761 µαθητές Γ’ µέχρι και ΣΤ’ τάξης. Για την επιλογή των
σχολείων έγινε σκόπιµη δειγµατοληψία ώστε να επιλεγούν σχολεία από διαφορετικούς
γεωγραφικούς χώρους. Οι στατιστικές αναλύσεις έγιναν µε ανάλυση διακύµανσης ANOVA για
σύγκριση των ηλικιών των παιδιών, ώστε να µελετηθεί αναπτυξιακά το µοντέλο αυτό. Επίσης
για κάθε οµάδα παιδιών έγινε µοντέλο γραµµικής παλινδρόµησης για να διαφανούν
διαφοροποιήσεις ανάλογα µε την ηλικία των παιδιών. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι όσο τα
παιδιά προχωρούν σε µεγαλύτερες τάξεις τόσο µειώνεται η θετική στάση που έχουν προς το
σχολείο και την κοινωνική του ζωή. Η ανάλυση παλινδρόµησης έδειξε ότι διαφοροποιούνται οι
παράγοντες που προβλέπουν τη στάση των µαθητών προς το σχολείο σε σχέση µε την ηλικία
τους.



20.3
Οι απόψεις Ελλήνων και Ιαπώνων φοιτητών
για την αξιολόγησή τους
Ρεκαλίδου Γαλήνη
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης
Οι σύγχρονες απόψεις για την αξιολόγηση υποστηρίζουν τη στενή σχέση µεταξύ της
διδασκαλίας, της µάθησης και της αξιολόγησης του µαθητή. Αυτή η σύνδεση συνεπάγεται ότι ο
τρόπος µε τον οποίο αξιολογείται ο µαθητής επηρεάζει τον τρόπο που µαθαίνει ενώ οι
µαθησιακές διαδικασίες που εφαρµόζονται στην τάξη επηρεάζουν τις αντίστοιχες αξιολογικές. Ο
σκοπός της έρευνας είναι να εξετάσει τις απόψεις Ελλήνων και Ιαπώνων φοιτητών για τις
διαδικασίες της αξιολόγησής τους, όπως αυτές διαµορφώθηκαν από τις εµπειρίες τους ως
µαθητές και ως φοιτητές. Τον πληθυσµό της έρευνας αποτέλεσαν 805 φοιτητές. Από αυτούς οι
512 ήταν Έλληνες (478 γυναίκες, 31 άνδρες ) και οι 293 ήταν Ιάπωνες (237 γυναίκες, 55
άνδρες). Οι Έλληνες φοιτητές προέρχονταν από το ∆ηµοκρίτειο και το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο. Οι Ιάπωνες φοιτητές φοιτούσαν στο School of Education Osaka Kyoiku
University (OKU), στο School of Education Nara University και στο School of Education Kansai
University. Για τη συλλογή των δεδοµένων χορηγήθηκε ερωτηµατολόγιο. Από τα αποτελέσµατα
προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των απαντήσεων που έδωσαν οι Έλληνες
και οι Ιάπωνες µαθητές όσον αφορά στις στάσεις τους απέναντι στην αξιολόγηση καθώς και τις
στρατηγικές που αναπτύσσουν στη διάρκεια της αξιολόγησής τους. ∆ιαφορές επίσης
διαπιστώθηκαν -σύµφωνα µε τις απαντήσεις των φοιτητών- στις παιδαγωγικές πρακτικές που
εφαρµόζουν οι Έλληνες και οι Ιάπωνες εκπαιδευτικοί κατά την αξιολογική διαδικασία.
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20.4
Ατοµικοί στόχοι επίτευξης µαθητών:
η επίδραση της κοινωνικο-ηθικής σκέψης,
του σχολικού περιβάλλοντος και των γονέων
∆ηµόγιωργα Παναγιώτα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η µελέτη της σχέσης των ατοµικών στόχων επίτευξης των
εφήβων µε το επίπεδο της κοινωνικο-ηθικής τους σκέψης, όπως επίσης και µε τους στόχους
επίτευξης του σχολείου και των γονέων, όπως αυτοί γίνονται αντιληπτοί από τους εφήβους.
Επίσης, µελετήθηκε το προφίλ των εφήβων ως προς τη συνύπαρξη πολλαπλών στόχων
επίτευξης. Στην έρευνα συµµετείχαν συνολικά 190 µαθητές της Γ’ Γυµνασίου και της Α’ Λυκείου.
Η συλλογή των δεδοµένων έγινε µε τη χρήση ερωτηµατολογίων αυτο-αναφοράς για την
αξιολόγηση των ατοµικών στόχων επίτευξης, των αντιλήψεων των εφήβων σχετικά µε τους
στόχους του σχολείου και των γονέων και ενός εργαλείου διερεύνησης της κοινωνικο-ηθικής
σκέψης. Οι αναλύσεις συσχετίσεων έδειξαν ότι το επίπεδο της κοινωνικο-ηθικής σκέψης των
εφήβων δεν συσχετίζεται µε τους ατοµικούς στόχους επίτευξης. Από τις αναλύσεις
παλινδρόµησης προέκυψε ότι ο ατοµικός στόχος προς τη µάθηση προβλέπεται από τον
αντίστοιχο στόχο του σχολείου και των γονέων, ενώ ο ατοµικός στόχος προς την επίδοσηπροσέγγιση και προς την επίδοση-αποφυγή προβλέπεται µόνον από το στόχο των γονέων
προς την επίδοση. Τέλος, η ανάλυση συστάδων, η οποία εφαρµόστηκε για τη διερεύνηση της
συνύπαρξης των πολλαπλών στόχων επίτευξης, έδειξε τέσσερις οµάδες εφήβων µε
διαφορετικό προφίλ ατοµικών στόχων επίτευξης. Οι έφηβοι µε µέτριο προς υψηλό
προσανατολισµό προς τη µάθηση, την επίδοση-προσέγγιση και την επίδοση-αποφυγή ανήκαν
στο στάδιο 4 της κοινωνικο-ηθικής σκέψης, ενώ οι έφηβοι µε χαµηλό προσανατολισµό προς τη
µάθηση ανήκαν στο στάδιο 3.



20.5
Παιδαγωγική προσχολικής ηλικίας και µαθηµατικά
Πούµπρου Μαρία
ΤΕΙ Αθηνών
Η έρευνα αυτή είχε ως στόχο τη διερεύνηση των αντιλήψεων των παιδαγωγών σε σχέση µε τη
"διδασκαλία'' των µαθηµατικών στην Ελλάδα, στα παιδιά ηλικίας 2,5 έως 4 ετών. Τρία ήταν τα
ερωτήµατα που διερευνήθηκαν: 1. Εάν οι παιδαγωγοί αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα της
διδασκαλίας των µαθηµατικών σε αυτές τις ηλικίες. 2. Εάν γνωρίζουν τις γνωστικές ικανότητες
των µικρών παιδιών σε σχέση µε τα µαθηµατικά. 3. Τους τρόπους που επιλέγουν να "διδάξουν"
τα µαθηµατικά στα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Η συνέντευξη, επιλέχθηκε ως ερευνητική
µέθοδος και χρησιµοποιήθηκαν συνολικά δεκαέξι ερωτήσεις. Στην έρευνα αυτή, συµµετείχαν
είκοσι πέντε παιδαγωγοί ηλικίας 25-35 ετών, δεκαπέντε εκ των οποίων ήταν απόφοιτοι του
τµήµατος βρεφονηπιοκοµίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και οι υπόλοιποι δέκα ήταν απόφοιτοι ιδιωτικών
σχολών. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι παιδαγωγοί γνωρίζουν τη σηµασία των µαθηµατικών
στην προσχολική ηλικία, αν και πιστεύουν ότι δεν θα πρέπει να τα περιλαµβάνουν στο
ηµερήσιο παιδαγωγικό πρόγραµµα σε καθηµερινή βάση. Οι παιδαγωγοί ενώ αναγνωρίζουν
την αξία των µαθηµατικών στην µετέπειτα εκπαιδευτική ζωή των παιδιών δεν κατανοούν τις
συνέπειες της ελλιπούς εκµάθησης των µαθηµατικών στην προσχολική ηλικία. Ακόµη, η έρευνα
κατέδειξε ότι οι παιδαγωγοί δεν έχουν τις ίδιες αντιλήψεις σε ότι αφορά τις µαθηµατικές
ικανότητες των παιδιών. Μερικοί παιδαγωγοί δείχνουν να αγνοούν τις σηµαντικές ικανότητες
των παιδιών στην πρόσθεση και στην αφαίρεση καθώς και στη δυνατότητά τους για αφηρηµένη
σκέψη. Τέλος, η πλειονότητα των παιδαγωγών χρησιµοποιούν το παιχνίδι και τα παιδικά
τραγούδια και τις καθηµερινές δραστηριότητες ως µέσο διδασκαλίας των µαθηµατικών.
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[21]

Το µοίρασµα ως κίνητρο και βίωµα
της συν-ανάπτυξης:
Βρεφική και νηπιακή ηλικία
Προσκεκληµένη οµιλία

Γιάννης Κουγιουµουτζάκης
Καθηγητής Αναπτυξιακής Ψυχολογίας
Τµήµα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Πανεπιστήµιο Κρήτης

Η επιστηµολογική ρήξη είναι πλέον ορατή - η τρέχουσα έρευνα στην
Αναπτυξιακή Ψυχολογία βρεφών και νηπίων και η έρευνα στις Νευροεπιστήµες
καταδεικνύουν ότι το χάσµα εαυτού-άλλου και σώµατος-νου δεν υπάρχει.
Η ανάπτυξη του ανθρώπου φαίνεται ότι ποτέ δεν ήταν µία ατοµική, µοναχική
διεργασία, αλλά ένα εγγενές ξεδίπλωµα, το οποίο λαµβάνει χώρα σε δίκτυα
συγκινησιακών συναλλαγών µε τους άλλους. Οι άνθρωποι εξαρχής µοιράζονται
τα ουσιώδη. Συν-δοµούν αυτο-δοµούµενοι. Η απουσία, η δυσλειτουργία ή η
αποφυγή
του
µοιράσµατος
σηµατοδοτούν
περιπτώσεις
ατοµικής,
διαπροσωπικής και κοινωνικής παθολογίας.
Ερευνητικά ευρήµατα µαρτυρούν ότι το µοίρασµα µε τον άλλο δηµιουργεί το
πρόσωπο µε νου που έχουν και στη συνέχεια θα αναπτύξουν οι σύντροφοι χωρίς την αποστασιοποιηµένη παρατήρηση µέσω του φίλτρου των
στοχαστικών αποτιµήσεων, των υποθέσεων και των θεωριών. Οι σύντροφοι
(βρέφη, νήπια, γονείς, εκπαιδευτικοί, κ.ά.) στην καθηµερινή ζωή δεν είναι
θεατές που µονολογούν µε αλληλο-εικασίες και αλληλο-αποδόσεις - δεν είναι
«αυτό» που οι πολλές εκδοχές της Θεωρίας του Νου εικάζουν, αλλά «κάτι»
πολύ πιο σύνθετο, πιο πλούσιο και πιο δυναµικό. Όπως το µοίρασµα που τους
καθιστά πρόσωπα. Και τους συν-αναπτύσσει - πριν από τη γέννηση µέχρι τον
θάνατο.
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[22]

Si le développement est variable,
peut-on encore proposer
des modèles généraux du développement ?
Προσκεκληµένη οµιλία
(µε ταυτόχρονη µετάφραση)

Lehalle Henri
Professeur de Psychologie du Développement
Université Paul Valéry - Montpellier III

Εφόσον η ανάπτυξη ποικίλει, µπορούµε να προτείνουµε,
ακόµη, γενικά µοντέλα ανάπτυξης;

Έχοντας ως αφετηρία παραδείγµατα από τους διάφορους λειτουργικούς τοµείς
(κινητική ανάπτυξη, ηθική εξέλιξη, κατασκευή της ταυτότητας, γνωστικές
κατακτήσεις) είναι εύκολο να διακρίνουµε δύο µεγάλες µορφές αναπτυξιακής
ποικιλοµορφίας: τις ενδοατοµικές ποικιλοµορφίες, εφόσον κανείς δεν είναι
υποχρεωµένος να δρα, να σκέφτεται, να συναισθάνεται πάντα µε τον ίδιο
τρόπο, και τις διατοµικές ποικιλοµορφίες εφόσον κανείς δεν είναι
υποχρεωµένος να κάνει ό,τι κάνουν οι άλλοι.
Παρόλα αυτά οι ψυχολόγοι περιέγραψαν εδώ και πολλά χρόνια στάδια
ανάπτυξης στα οποία αποτυπώνεται η υποχρέωση διατεταγµένων
αλληλουχιών ώστε να υπάρξει η κατάληξη σε ώριµες ψυχολογικές ικανότητες.
Όµως µπορούµε να αποδείξουµε ότι οι ενδοατοµικές ποικιλότητες δεν
αποτελούν αυθαίρετες διακυµάνσεις. Αντίθετα αποτελούν αναπτυξιακή
αναγκαιότητα για την πρόσβαση σε πιο επεξεργασµένες ψυχολογικές
λειτουργίες.
Όσον αφορά δε, στις διατοµικές ποικιλοµορφίες, αυτές ενσωµατώνονται
σήµερα στα νέα µοντέλα ανάπτυξης τα οποία επιτρέπουν µια αναθεώρηση της
σκέψης σχετικά µε την τυπική και τη µη τυπική ανάπτυξη.
Τελικά ο στόχος του αναπτυξιακού ψυχολόγου είναι να µπορεί πλέον να
αναλύσει όλες τις µορφές της µακρόχρονης εξέλιξης, χωρίς να περιορίζεται
στην περιγραφή µιας αναπόφευκτης, προκαθορισµένης και πάντα βελτιωτικής
πορείας.
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[23]

Απέναντι στην ποικιλοµορφία της ανάπτυξης,
πώς εννοούµε την πολυµορφία της εκπαίδευσης;
Μπεζέ Λουκία
Καθηγήτρια Ψυχολογίας της Ανάπτυξης και Αποκλίσεων
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης

Τα ερευνητικά δεδοµένα δείχνουν ποικίλες µορφές της ανάπτυξης που συχνά
ερµηνεύονται εν µέρει ή/και καθόλου. Είναι όµως δεδοµένες. Απέναντι σε αυτές
τις ποικίλες µορφές και τις διακυµάνσεις που εµφανίζουν οι ατοµικές
αναπτυξιακές πορείες στέκει ένα εκπαιδευτικό σύστηµα το οποίο
πολλαπλασιάζει τις δοµές και τις µορφές του.
Τα ερωτήµατα που τίθενται αφορούν αυτήν ακριβώς τη συσσώρευση τρόπων,
µορφών, δοµών της εκπαιδευτικής παρέµβασης. Οι ποικίλες µορφές της
εκπαίδευσης παίρνουν υπόψη τους τις ποικίλες µορφές της ανάπτυξης; Και αν
ναι, µε ποιους τρόπους;
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[24]

Longer-term effects of home,
preschool and school experience:
Results from a longitudinal study
Προσκεκληµένη οµιλία
(µε ταυτόχρονη µετάφραση)

Melhuish Edward
Professor of Developmental Psychology
Birkbeck College - University of London

Οι µακροπρόθεσµες επιπτώσεις
των πρώτων εµπειριών φροντίδας και αγωγής
από την οικογένεια, την προσχολική και τη σχολική εκπαίδευση Τα αποτελέσµατα µιας διαχρονικής βρετανικής µελέτης

Η εισήγηση αναφέρεται στην επίδραση παραγόντων από το οικογενειακό,
προσχολικό και σχολικό πλαίσιο σε διάφορες παραµέτρους που αφορούν την
εκπαιδευτική διαδικασία και τη συµπεριφορά στις επιδόσεις και τη
συµπεριφορά των παιδιών στην ηλικία των 11 ετών. Τα στοιχεία προέρχονται
από µια µεγάλης κλίµακας διαχρονική µελέτη στην οποία συµµετείχαν
περισσότερα από 3.000 παιδιά στην Αγγλία. Πιο συγκεκριµένα, 2.800 παιδιά
από 141 προσχολικά πλαίσια και 300 παιδιά χωρίς εµπειρία προσχολικής
αγωγής µελετήθηκαν µέχρι την ηλικία των 11 ετών. Εφαρµόστηκε ένα µοντέλο
πολυεπίπεδης ανάλυσης στοιχείων προκειµένου να αναδειχθούν οι επιδράσεις
παραγόντων από την οικογένεια, το προσχολικό και το σχολικό πλαίσιο αφού
«κρατήθηκαν σταθεροί» στην πολυµεταβλητή ανάλυση ορισµένοι σηµαντικοί
παράγοντες που αφορούν το ίδιο το παιδί και την οικογένειά του.
Στην ηλικία των 11 ετών, εκτιµήθηκαν οι επιδόσεις των παιδιών στην Αγγλική
γλώσσα και τα Μαθηµατικά µε βάση τα αποτελέσµατα στις εθνικές εξετάσεις.
Για τη µέτρηση της κοινωνικής τους συµπεριφοράς χρησιµοποιήθηκε µια
εκτεταµένη εκδοχή της Κλίµακας των ∆υνατοτήτων και των ∆υσκολιών του
Goodman. Τα προσχολικά πλαίσια, των οποίων η ποιότητα κυµάνθηκε από
µέτρια έως υψηλά επίπεδα, φάνηκε να έχουν θετικό αντίκτυπο στα
εκπαιδευτικά/ακαδηµαϊκά επιτεύγµατα των παιδιών ηλικίας 11 ετών. Τα
ευρήµατα της έρευνας σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής υποδεικνύουν ότι
πρέπει να γίνουν ουσιαστικές βελτιώσεις της ποιότητας των πρώτων εµπειριών
µάθησης που αποκτούν τα παιδιά στα προσχολικά πλαίσια εάν ο στόχος είναι
τα µικρά παιδιά, και ιδιαίτερα εκείνα που διαβούν σε δυσµενείς οικονοµικά
συνθήκες, να κάνουν ένα καλό ξεκίνηµα στο δηµοτικό σχολείο.
Τα αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν ξεκάθαρα τη σηµασία της επένδυσης
στα πρώτα αυτά χρόνια, ιδιαίτερα για τα παιδιά που προέρχονται από
υποβαθµισµένα /µειονεκτικά περιβάλλοντα καθώς και για εκείνα τα οποία
εγγράφονται σε σχολεία χαµηλότερης ποιότητας. Ωστόσο, τα ευρήµατα
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δείχνουν ότι η προσχολική αγωγή δεν έχει από µόνη της µια µαγική δύναµη. Τα
αποτελέσµατα αναδεικνύουν τη σηµασία που έχουν οι πολιτικές αποφάσεις και
πρακτικές που αποσκοπούν στο να περιορίσουν το χάσµα ανάµεσα στους
περισσότερο και τους λιγότερο µειονεκτούντες µαθητές.
Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι υπάρχουν τρία κρίσιµα στοιχεία στο περιβάλλον
ενός παιδιού τα οποία συµβάλλουν στην επιτυχή εκπαιδευτική/ακαδηµαϊκή και
κοινωνική του ανάπτυξη:
1. Ένα καλό/πλούσιο µαθησιακό περιβάλλον στο σπίτι.
2. Καλά πλαίσια προσχολικής αγωγής.
3. Καλά ∆ηµοτικά σχολεία.
Κρατώντας σταθερό στην πολυµεταβλητή ανάλυση έναν αριθµό παραγόντων,
βρέθηκε ότι τα παιδιά για τα οποία ισχύουν και τα τρία αυτά στοιχεία
υπερτερούν σε επιδόσεις εκείνων των παιδιών για τα οποία ισχύουν µόνο τα
δύο, τα οποία µε τη σειρά τους υπερτερούν αυτών για τα οποία ισχύει το ένα,
και αυτά µε τη σειρά τους υπερτερούν εκείνων των παιδιών για τα οποία δεν
ισχύει κανένα από τα παραπάνω στοιχεία.
Σε ό,τι αφορά το προσχολικό πλαίσιο εξάγονται αρκετά συµπεράσµατα από τη
συγκεκριµένη µελέτη:
1. Από την ηλικία των 2 ετών όλα τα παιδιά φαίνεται να επωφελούνται από
την προσχολική εκπαίδευση.
2. Η ποιότητα του προσχολικού πλαισίου έχει µεγάλη σηµασία.
3. Το πόσο διάστηµα θα παραµείνει ένα παιδί στο προσχολικό πλαίσιο
συνδέεται µε την πορεία του παιδιού κατά τα πρώτα χρόνια του στο
∆ηµοτικό σχολείο.
4. ∆εν βρέθηκε διαφορά στις θετικές επιδράσεις των προσχολικών
πλαισίων για τα παιδιά που παρακολουθούσαν πρόγραµµα
προσχολικής αγωγής διευρυµένου ή µειωµένου ωραρίου.
5. Τα οφέλη που αποκοµίζουν τα παιδιά από τα προσχολικά πλαίσια
µέτριας έως υψηλής ποιότητας έχουν διάρκεια.
6. Ένα προσχολικό πλαίσιο υψηλής ποιότητας προστατεύει το παιδί από
τις συνέπειες ενός σχολείου χαµηλής αποτελεσµατικότητας.
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[25]
Ανατοµία Ανθρώπινης Επιθετικότητας
Συµπόσιο
Πρόεδρος και συζητητής: Γεωργίου Στέλιος
Πανεπιστήµιο Κύπρου
Περίληψη Συµποσίου
Στο Συµπόσιο αυτό θα παρουσιαστούν θεωρητικές αναλύσεις και εµπειρικές έρευνες που
αφορούν το φαινόµενο της επιθετικότητας µεταξύ συνοµηλίκων, περιλαµβανοµένου του
σχολικού εκφοβισµού. Οι παρουσιάσεις θα έχουν αναπτυξιακή προοπτική στη βάση
διαχρονικών ερευνών και θα στοχεύουν σε εκπαιδευτικές εφαρµογές.



25.1
Μορφές και παράµετροι επιθετικότητας:
µια θεωρητική ανάλυση
Σταυρινίδης Παναγιώτης
Πανεπιστήµιο Κύπρου
Στην εισαγωγική αυτή παρουσίαση θα εξεταστούν τα διάφορα είδη και µορφές επιθετικότητας
(προ-δραστική, αντι-δραστική, σχέσεων) και οι κατηγορίες των εµπλεκοµένων µε στόχο να
εντοπιστούν οι ατοµικές και οι κοινωνικές παράµετροι του φαινοµένου. Θα γίνει διάκριση µεταξύ
της συστηµατικής και της επαναλαµβανόµενης επιθετικότητας εναντίον συγκεκριµένου στόχου
(θύµατος) στην οποία ενυπάρχει ανισορροπία δυνάµεων, αυτό που ονοµάζεται σχολικός
εκφοβισµός, και της επιθετικότητας που ασκείται αδιακρίτως, συνήθως µετά από πρόκληση.



25.2
Ανάπτυξη της επιθετικότητας
από την προσχολική ηλικία στην εφηβεία
Φάντης Κώστας
Πανεπιστήµιο Κύπρου
Η έρευνα αυτή εξετάζει την τυπική και αποκλίνουσα ανάπτυξη της επιθετικής συµπεριφοράς
από την προσχολική ηλικία µέχρι και την εφηβεία στη βάση διαχρονικών δεδοµένων. Τα
ευρήµατα έχουν καταδείξει την ύπαρξη διαφόρων οµάδων παιδιών µε διαφορετικά ποσοστά
επιθετικής συµπεριφοράς. Η οµάδα µε τον υψηλότερο κίνδυνο εµφάνισης δύσκολης
ιδιοσυγκρασίας και αντιµετώπισης κοινωνικών προβληµάτων (οικογένεια, σχολείο, φίλοι) ήταν η
οµάδα που παρουσίαζε χρόνια προβλήµατα επιθετικότητας. Επιπλέον, οι αναλύσεις
υποστήριξαν ότι τα άτοµα που εµφανίζουν χρόνια προβλήµατα επιθετικότητας φτάνουν σε
ακραίες παραβατικές και εγκληµατικές συµπεριφορές.
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25.3
Επιθετικότητα και οικογενειακό πλαίσιο:
∆ιαδραστικά µοντέλα
Φαίδωνος Φαίδη
Πανεπιστήµιο Κύπρου
H γονική εµπλοκή, το γονικό στυλ, η ποιότητα των οικογενειακών σχέσεων και η γονική
κατάθλιψη φαίνεται να σχετίζονται σηµαντικά µε την επιθετικότητα που επιδεικνύει το παιδί.
Ποικίλα µοντέλα έχουν αναπτυχθεί µε σκοπό την ερµηνεία των σχέσεων µεταξύ γονικής και
παιδικής συµπεριφοράς, µε πιο σύγχρονα τα διαδραστικά ή µοντέλα αµφίδροµων σχέσεων, τα
οποία ανοίγουν νέους ορίζοντες στη θεωρητική, ερευνητική και πρακτική διάσταση του
συγκεκριµένου χώρου.



25.4
Συν-νοσηρότητα µεταξύ επιθετικών
και συναισθηµατικών προβληµάτων
από την παιδική µέχρι και την εφηβική ηλικία: µια θεωρητική ανάλυση
∆ηµητρίου Ανδρέας
Πανεπιστήµιο Κύπρου
Η παρουσίαση αυτή αφορά µια θεωρητική ανάλυση της συν-νοσηρότητας µεταξύ επιθετικών
και συναισθηµατικών (απόσυρση, άγχος, φόβος και κατάθλιψη) προβληµάτων από την παιδική
ηλικία µέχρι και την εφηβεία. Αν και η προσέγγιση της αναπτυξιακής ψυχοπαθολογίας έχει
κατανοήσει σε µεγάλο βαθµό την ανάπτυξη των προσαρµοστικών και µη προσαρµοστικών
συµπεριφορών, µια από τις εναποµένουσες ερευνητικές προκλήσεις είναι η ιδέα της συννοσηρότητας. Για παράδειγµα, πώς και γιατί τα επιθετικά και συναισθηµατικά προβλήµατα, δύο
συµπτώµατα από διαφορετικές διαγνωστικές κατηγορίες που αντιπροσωπεύουν χωριστές
µορφές ψυχοπαθολογίας, τείνουν να συνεµφανίζονται στο ίδιο άτοµο; Πρόσφατες διαχρονικές
έρευνες υποστηρίζουν πως η οµάδα των παιδιών που παρουσιάζουν υψηλά και συνεχόµενα
επίπεδα συνδυαζόµενων επιθετικών και συναισθηµατικών προβληµάτων βρίσκονται σε
υψηλότερο κίνδυνο έκθεσης σε βίαιες και αγχωγόνες βιολογικές και κοινωνικές εµπειρίες κατά
τη διάρκεια της πρώιµης εφηβείας σε σχέση µε άλλες οµάδες παιδιών.



25.5
Γονικά χαρακτηριστικά και προσαρµογή του παιδιού
Νικηφόρου Έµιλη
Πανεπιστήµιο Κύπρου
Η έρευνα εξετάζει την επίδραση που προκύπτει από τα γονικά χαρακτηριστικά στην
ψυχολογική προσαρµογή του παιδιού κυρίως πριν την περίοδο της εφηβείας. Συγκεκριµένα
µελετά την κατεύθυνση της επίδρασης αυτής δίνοντας έµφαση στο διαδραστικό µοντέλο και
ερευνώντας την αµφίδροµη σχέση γονέα και παιδιού. Τα γονικά χαρακτηριστικά που
εξετάζονται είναι το άγχος και η υπερπροστατευτικότητα ειδικότερα της µητέρας και πώς αυτά
σχετίζονται µε τα προβλήµατα συµπεριφοράς των παιδιών στο σχολείο και µε τη
θυµατοποίηση.
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[26]
Κλινική αξιολόγηση και
γνωσιακή - συµπεριφοριστική παρέµβαση παιδιών και εφήβων
Συµπόσιο
Πρόεδρος: Χαρίτου-Φατούρου Μίκα, Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της
Συµπεριφοράς
Συζητήτρια: Γεωργουτσάκου Σοφία, Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της
Συµπεριφοράς
Περίληψη Συµποσίου
Είναι γνωστό ότι η γνωσιακή-συµπεριφοριστική θεραπεία παιδιών και εφήβων διεκδικεί όλο
και περισσότερο χώρο στην ψυχοθεραπευτική πρακτική καθώς φαίνεται να λειτουργεί
αποτελεσµατικά σε πολλούς και διαφορετικούς τοµείς διαταραχών. Η γνωσιακήσυµπεριφοριστική θεραπεία παιδιών και εφήβων, η οποία παραδοσιακά εστιάζεται κυρίως σε
συµπεριφοριστικές τεχνικές, έγινε ευρύτερα γνωστή µέσα από τη εφαρµογή της σε διαταραχές
όπως η ∆ιαταραχή Ελλειµµατικής Προσοχής - Υπερκινητικότητα, όπου και λόγω των
συµπεριφοριστικών κυρίως τεχνικών της αποτελεί και την θεραπεία εκλογής, µε βάση τα
σύγχρονα βιβλιογραφικά και ερευνητικά δεδοµένα. Εντούτοις, τα τελευταία χρόνια
καταγράφεται µια µετακίνηση από την κυριάρχηση των συµπεριφοριστικών κυρίως τεχνικών
στην ανάδυση και δυναµική παρουσία της γνωσιακής διάστασης, η οποία ορίζει και νέους
τοµείς εφαρµογής του γνωσιακού-συµπεριφοριστικού µοντέλου, σε πολλές και διαφορετικές
οµάδες διαταραχών. Το Τµήµα Παιδιών και Εφήβων του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας
της Συµπεριφοράς εκπαιδεύει ψυχολόγους στην γνωσιακή- συµπεριφοριστική αξιολόγηση και
θεραπεία. Θα παρουσιαστεί η δοµή και λειτουργία του τµήµατος και η κλινική διαχείριση και
θεραπεία περιστατικών µε κλινικό ενδιαφέρον.



26.1
Τµήµα Θεραπείας Παιδιών και Eφήβων του ΙΕΘΣ:
∆οµή, λειτουργία και κλινική διαχείριση περιστατικών
Σοφιανοπούλου Αναστασία, Αποστολοπούλου Ιωάννα, Μπαδικιάν Μαριλίνα,
Χαρίτου-Φατούρου Μίκα
Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς
Από τον Νοέµβριο 2009 ξεκίνησε επίσηµα τη λειτουργία του το Τµήµα Θεραπείας Παιδιών και
Εφήβων του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς. Το Τµήµα προσφέρει
αξιολόγηση, διάγνωση και παρέµβαση σε παιδιά και εφήβους, µε προβλήµατα συµπεριφοράς,
συναισθηµατικές δυσκολίες, µαθησιακές δυσκολίες και άλλα ψυχοκοινωνικά προβλήµατα.
Επίσης προσφέρεται συµβουλευτική γονέων είτε ατοµικά είτε µε µορφή δοµηµένων οµαδικών
παρεµβάσεων συγκεκριµένης θεµατολογίας. Η ατοµική θεραπεία γίνεται από εκπαιδευόµενους
ψυχοθεραπευτές του ΙΕΘΣ, µε την εποπτεία έµπειρων εποπτών, ψυχολόγων ψυχοθεραπευτών. Θα παρουσιαστεί η δοµή και η λειτουργία του Τµήµατος, καθώς και η
διαδικασία εισαγωγής και ανάληψης νέων περιστατικών. Επίσης θα συζητηθούν τα
προκαταρκτικά ευρήµατα από τους πρώτους µήνες λειτουργίας του Τµήµατος, καθώς και οι
πιθανές δυσκολίες που προκύπτουν.
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26.2
Περιγραφή ατοµικής περίπτωσης έφηβης
µε ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή µε φτωχή εναισθησία
Αποστολοπούλου Ιωάννα, Χαρίτου-Φατούρου Μίκα
Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς
Παρουσιάζεται περιστατικό έφηβης 16 ετών, η οποία προσήλθε σε θεραπεία µετά από
προσβολή πανικού, µε κύριο αίτηµα έντονο άγχος µε σωµατικά συµπτώµατα και ιδεοληψίες
παραληρητικής µορφής. Οι εν λόγω ιδεοληψίες της προκαλούσαν έντονο άγχος, µε
αποτέλεσµα να εµφανίζει αποφευκτική συµπεριφορά σε πληθώρα συνθηκών. Στην πορεία της
θεραπείας προέκυψαν θέµατα κοινωνικής αδεξιότητας, έλλειψης αυτοπεποίθησης, χαµηλών
δεξιοτήτων διεκδικητικότητας και υπερβολικής εξάρτησης από τη µητέρα. Το περιστατικό είναι
ενδιαφέρον, καθώς διαφαίνεται η σηµασία της σωστής διάγνωσης όταν παρουσιάζονται
συµπτώµατα τα οποία θα µπορούσαν να παρερµηνευτούν ως ψυχωσικά, αλλά και η
αποτελεσµατικότητα της γνωσιακής-συµπεριφοριστικής παρέµβασης. Παρουσιάζονται εν
συντοµία η γνωσιακή- συµπεριφοριστική αξιολόγηση του περιστατικού και τα κυριότερα σηµεία
της θεραπείας.



26.3
Περιγραφή ατοµικής περίπτωσης παιδιού προσχολικής ηλικίας
µε προβλήµατα συµπεριφοράς στον παιδικό σταθµό
Μπαδικιάν Μαριλίνα, Χαρίτου-Φατούρου Μίκα
Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς
Η παρουσίαση αφορά στην περίπτωση ενός τετράχρονου αγοριού µε προβλήµατα
συµπεριφοράς στο πλαίσιο του παιδικού σταθµού. Το παιδί παραπέµφθηκε από τις
παιδαγωγούς, λόγω εκδήλωσης επιθετικής και βίαιης συµπεριφοράς. Αναφέρθηκαν έντονες
εκρήξεις θυµού, αδυναµία συµµετοχής στις δραστηριότητες της οµάδας, δυσκολίες στην
επικοινωνία και προβλήµατα στην τουαλέτα - κατακράτηση ούρων και κοπράνων. Από το
σύνολο των προβληµάτων που παρουσίαζε το παιδί, τους γονείς προβληµάτιζαν περισσότερο
οι σοβαρές του δυσκολίες στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και τα προβλήµατα στην
τουαλέτα. Από την παρατήρηση στον χώρο του παιδικού σταθµού διαπιστώθηκε ότι το παιδί
εµφάνιζε επιπλέον παρορµητικότητα, υπερβολική κινητικότητα και αδυναµία συγκέντρωσης.
Το θεραπευτικό πρόγραµµα διήρκησε επτά µήνες, µε εβδοµαδιαία συχνότητα και περιελάµβανε
ατοµικές συνεδρίες µε το παιδί, συµβουλευτική γονέων και παιδαγωγών. Η µητέρα συµµετείχε
επιπλέον, σε οµαδικό πρόγραµµα συµβουλευτικής γονέων ενώ παράλληλα, εφαρµόσθηκε
πρόγραµµα παρέµβασης για τη µείωση των επιθετικών µορφών συµπεριφοράς στα πλαίσια
της οµάδας των παιδιών του παιδικού σταθµού. Χρησιµοποιήθηκαν γνωσιακές συµπεριφορικές τεχνικές, όπως άσκηση στον αυτοέλεγχο, τεχνική ανταλλάξιµων αµοιβών,
παιχνίδια ρόλων. Επίσης, χρησιµοποιήθηκαν τεχνικές εκπαίδευσης σε κοινωνικές δεξιότητες
και δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης. Το πρόγραµµα παρέµβασης στους γονείς και τους
παιδαγωγούς περιελάµβανε εκπαίδευση στη χρήση συµπεριφορικών τεχνικών τροποποίησης
της συµπεριφοράς και γνωσιακή αναδόµηση, ως προς τη φύση και την αιτιολογία των
προβληµάτων του παιδιού, καθώς και ως προς τον γονικό και παιδαγωγικό τους ρόλο
αντίστοιχα. Συζητιούνται η πορεία και η έκβαση της θεραπευτικής παρέµβασης, και τα οφέλη
της ενεργούς εµπλοκής γονέων και παιδαγωγών στη θεραπευτική διαδικασία.
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26.4
Περιγραφή ατοµικής περίπτωσης εφήβου
µε ψυχωσική συµπτωµατολογία
Παναγιωτοπούλου Μαρία, Χαρίτου-Φατούρου Μίκα
Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς
Παρουσιάζεται περιστατικό εφήβου 14 ½ ετών, ο οποίος προσήλθε σε θεραπεία µετά από
έναρξη ψυχωσικού επεισοδίου µε κύριο αίτηµα την υποστήριξή του σε θέµατα κοινωνικών
δεξιοτήτων. Στο ιστορικό του εφήβου αναφέρεται έντονο άγχος για τις σχολικές επιδόσεις που
οδηγούσε σε ενουρητικά επεισόδια και κοινωνική αποµόνωση. Το παρόν πρόβληµα ξεκίνησε
σε ηλικία 13 ½ ετών µετά από έκθεση του εφήβου σε διάφορα στρεσογόνα γεγονότα όπως
σχολική βία. Κατά τη θεραπεία αναδείχθηκαν θέµατα ελλιπών κοινωνικών δεξιοτήτων και
δεξιοτήτων επικοινωνίας, χαµηλής αυτοπεποίθησης, υψηλού άγχους σχολικής απόδοσης,
κοινωνικής απόδοσης και φόβου θανάτου όπως και δυσλειτουργικών οικογενειακών σχέσεων.
Το περιστατικό παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς η φαρµακοθεραπεία δεν φαίνεται να
µειώνει την ψυχωσική συµπτωµατολογία αντίθετα φαίνεται να παρουσιάζει αυξοµοιώσεις
ανάλογα µε τις συνθήκες της καθηµερινότητας. Η θεραπεία βρίσκεται σε εξέλιξη.
Παρουσιάζονται εν συντοµία η γνωσιακή-συµπεριφοριστική αξιολόγηση, η ερµηνεία και τα
κυριότερα σηµεία της θεραπείας.



26.5
Παρουσίαση περίπτωσης αγοριού
µε σπασµοδικές κινήσεις (τικ) του κεφαλιού
Χαρίτου-Φατούρου Μίκα, Κεχαγιά Ξένια
Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς
Σύµφωνα µε την ψυχιατρική ορολογία, τα τικ ειναι σπασµοδικές ξαφνικές κινήσεις συνήθως των
µυών του κεφαλιού ή του προσώπου που οφείλονται σε ψυχονευρωσικές ανωµαλίες. Αυτό
σηµαίνει ότι οι εντολές για να γίνουν αυτές οι κινήσεις δεν προέρχονται από το κεντρικό νευρικό
σύστηµα. Παρουσιάζεται µία περίπτωση αγοριού 10 ετών το οποίο παρουσιάζει σπασµοδικές
κινήσεις (τικ) του κεφαλιού πλάγια δεξιά -αιστερά χωρίς έλεγχο. Ιατρικες εξετάσεις µε
Μαγνητικές Τοµογραφίες έχουν δώσει φυσιολογικά αποτελέσµατα. Εφαρµόστηκε γνωστικήσυµπεριφορική ψυχοθεραπευτική παρέµβαση µε ασκήσεις, νοερές εικόνες, χαλάρωση και
οδηγίες προς τους γονείς και δασκάλους, µε µερική επιτυχία και µε τη συµµετοχή
φυσιοθεραπεύτριας.
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[27]
Πολυµορφία της εκπαίδευσης.
Πώς αντιµετωπίζεται;
Θεµατική ενότητα

27.1
Οι αντιλήψεις παιδιών σχολικής ηλικίας
για τις µαθησιακές δυσκολίες
Ράλλη Ασηµίνα
Πανεπιστήµιο Αθηνών
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η ενσωµάτωση των παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα
σχολεία έχει αποτελέσει ένα από τα πιο σηµαντικά θέµατα ερευνητικού ενδιαφέροντος τόσο
στην Ευρώπη όσο και στην Αµερική. Σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία πολλά από τα παιδιά
µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και συγκεκριµένα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες
παρακολουθούν το κανονικό σχολείο. Ωστόσο, πολύ λίγες έρευνες έχουν µελετήσει πως τα
τυπικά αναπτυσσόµενα παιδιά αντιλαµβάνονται θέµατα διαφορετικότητας στην τάξη και
συγκεκριµένα θέµατα µαθησιακών δυσκολιών. Τέτοιου είδους πληροφορίες είναι πολύ
σηµαντικές για την εφαρµογή προγραµµάτων ενσωµάτωσης αφού οι αντιλήψεις των παιδιών
για τις µαθησιακές δυσκολίες µπορούν να αποτελέσουν ένα σηµείο αναφοράς για αλλαγή των
αρνητικών ή λανθασµένων αντιλήψεων. Η παρούσα έρευνα µελετά τις αντιλήψεις των παιδιών
για τη διαφορετικότητα και τις µαθησιακές δυσκολίες καθώς και τη στάση τους απέναντι στη
σχολική ενσωµάτωση. 327 παιδιά ηλικίας 9-12 ετών συµπλήρωσαν ένα ερωτηµατολόγιο µε
ανοιχτού τύπου ερωτήσεις καθώς και µια κλίµακα αξιολόγησης. Οι περιγραφές και οι ερµηνείες
των παιδιών αξιολογήθηκαν σε σχέση µε την ηλικία τους, το φύλο και τις προσωπικές τους
εµπειρίες. ∆ιαπιστώθηκε ότι οι αντιλήψεις των παιδιών για τη διαφορετικότητα διαφέρουν
ανάλογα µε την ηλικία. Βρέθηκε ότι παρόλο ότι δεν γνωρίζουν ή έχουν λανθασµένες απόψεις
για τα αίτια των µαθησιακών δυσκολιών αναγνωρίζουν την επίδραση που έχουν στη σχολική
ζωή. Επίσης οι απόψεις τους για τη σχολική ενσωµάτωση βρέθηκαν να διαφέρουν. Τα παιδιά
εξέφραζαν το κοινωνικό τους ενδιαφέρον να παίξουν αλλά όχι να αλληλεπιδράσουν µε τα
παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες µέσα στην τάξη. Τα αποτελέσµατα συζητιούνται σε σχέση µε
τις πρακτικές εφαρµογές που µπορεί να έχουν για την ανάπτυξη αντίστοιχων προγραµµάτων
παρέµβασης για την ενσωµάτωση παιδιών µε µαθησιακές δυσκολίες µέσα στις κανονικές
τάξεις.



27.2
∆ιαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις,
µοναξιά και κοινωνική δυσαρέσκεια µαθητών
που φοιτούν σε τµήµατα ένταξης
Ανδρέου Ελένη, Βλάχου Αναστασία, ∆ιδασκάλου Ελένη, Φύσσα Αριστέα
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
Οι προσπάθειες που γίνονται, σε διεθνή επίπεδα, για την προώθηση της εκπαιδευτικής
φιλοσοφίας της ένταξης, µε στόχο την πλήρη συµµετοχή των ανάπηρων µαθητών στα
καθηµερινά δρώµενα του γενικού σχολείου, προϋποθέτουν ότι οι ανάπηροι µαθητές θα
συνεκπαιδεύονται για αρκετό χρονικό διάστηµα µαζί µε τους υπόλοιπους µαθητές του
σχολείου. Έτσι, τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονο ενδιαφέρον γύρω από τη φύση και την υφή
των κοινωνικών διαπροσωπικών αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται, στο πλαίσιο του
γενικού σχολείου, ανάµεσα σε µαθητές µε και χωρίς αναπηρία. Επιπλέον, ένα από τα κεντρικά
στοιχεία της σχολικής ένταξης είναι και η εξάλειψη του στίγµατος της αναπηρίας, το οποίο έχει
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συνδεθεί µε την κοινωνική αποµόνωση, µε αισθήµατα µοναξιάς και συνακόλουθα µε
συµπτώµατα κατάθλιψης. Με βάση τα παραπάνω, σκοπός της µελέτης αυτής ήταν να
διερευνήσει τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις στον χώρο του σχολείου σε σχέση µε τη µοναξιά
και κοινωνική δυσαρέσκεια, που βιώνουν µαθητές σχολικής ηλικίας µε ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες (ε.ε.α) που φοιτούν σε τµήµατα ένταξης. Στην έρευνα συµµετείχαν 103 παιδιά Ε΄ τάξης
και 74 ΣΤ΄ τάξης τµηµάτων ένταξης ∆ηµοτικών σχολείων της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.
Παρατηρήθηκε, µεταξύ άλλων, πως η ηλικία, το φύλο και το είδος των ε.ε.α. των µαθητών
συνδέονται µε προβλήµατα µοναξιάς στον χώρο του σχολείου, αλλά και µε µειωµένες θετικές
αλληλεπιδράσεις µε τους συµµαθητές. Τα αποτελέσµατα της έρευνας θα συζητηθούν σε
συνάρτηση µε ευρήµατα αντίστοιχων ερευνών που πραγµατοποιήθηκαν σε µικρότερες και
µεγαλύτερες ηλικίες, αλλά και σε επίπεδο προγραµµάτων παρέµβασης, µε βάση τα
αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των παιδιών σχολικής ηλικίας που φοιτούν σε τµήµατα ένταξης.



27.3
Αντιµετώπιση αγχογόνων καταστάσεων
από µαθητές τµηµάτων ένταξης
Τρίγκα Ελένη, Μπεζεβέγκης Ηλίας
Πανεπιστήµιο Αθηνών
Για να είναι δυνατή η ένταξη και η ενσωµάτωση των παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
στο «γενικό» σχολείο χρειάζεται η παρέµβαση να είναι έγκαιρη, να είναι ακριβής η αξιολόγηση
των δυνατοτήτων και των αδυναµιών τους και να υπάρχει η κατάλληλη υποστήριξή τους στο
σχολικό περιβάλλον µέσω της εφαρµογής ειδικών προγραµµάτων εκπαίδευσης που να
ανταποκρίνονται στις ατοµικές τους ικανότητες. Κατά συνέπεια η πολιτεία είναι υποχρεωµένη
να στηρίζει τα άτοµα µε δυσκολίες και τις οικογένειές τους µέσω ειδικών σχολικών υπηρεσιών.
Επιπλέον, οι ίδιες αυτές υπηρεσίες να έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίζουν τους
εκπαιδευτικούς, ο ρόλος των οποίων στις νέες συνθήκες είναι δύσκολος. Οι εκπαιδευτικοί για
να καταφέρουν να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα των µαθητών τους χρειάζονται καθοδήγηση
από εξειδικευµένο προσωπικό, αφού «το αίσθηµα αποµόνωσης, εγκατάλειψης και έλλειψης
υποστήριξης που συχνά βιώνουν οι εκπαιδευτικοί επιδρά αρνητικά στην ανάληψη
πρωτοβουλιών και στην εφαρµογή ενταξιακών πρακτικών». Τη σηµαντικότητα της
διεπιστηµονικής παρέµβασης και της υποστήριξης των εκπαιδευτικών, οι οποίοι διδάσκουν σε
σχολικές µονάδες στις οποίες εφαρµόζονται προγράµµατα ένταξης αναφέρουν διεθνείς και
ελληνικές έρευνες. Στη χώρα µας και διεθνώς η διάγνωση, η αξιολόγηση και η υποστήριξη των
µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η συµβουλευτική των οικογενειών τους και η
υποστήριξη των εκπαιδευτικών γίνεται από ειδικά στελεχωµένες, µε εξειδικευµένους
επιστήµονες, διαγνωστικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες. Προσπάθεια της έρευνας είναι να
καλύψει ένα πραγµατικό ερευνητικό κενό, διερευνώντας τις διαστάσεις προσωπικότητας, τη
γνωστική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και αντιµετώπιση αγχογόνων καταστάσεων σε µαθητές
Τµηµάτων Ένταξης.



27.4
Έρευνα - δράση µε παιδιά που εργάζονται στον δρόµο
Χατζηνικολάου Χριστίνα, Χατζηνικολάου Κορίνα, Παπιεµίδογλου Γιωργία,
Κονταξάκη Σταυρούλα, Καραµάνου Ελένη, Χιώτη Σουζάνα, Καταβενού Αλέκα,
∆ασκαλάκη Ήβη, Τσούρτου Βασιλική
Πανεπιστήµιο Κρήτης
Η παρούσα έρευνα πραγµατοποιήθηκε µε 34 παιδιά (τεσσάρων έως δέκα ετών) και 26
εφήβους (11 έως 15 ετών), που προέρχονται κυρίως από δύο τσιγγανόφωνους πληθυσµούς
και εργάζονται στους δρόµους της Αθήνας. Η παιδική εργασία στον δρόµο προσεγγίζεται εδώ
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όχι µόνο ως οικονοµική δραστηριότητα υποκειµένων που δρουν στο κοινωνικό «περιθώριο»,
αλλά και ως πρακτική προσδιοριζόµενη από τις πολιτισµικές αξίες των δρώντων υποκειµένων.
Η µελέτη εστιάζει στις αντιλήψεις των ίδιων των παιδιών και των εφήβων για την εργασία τους
στον δρόµο. Αρχικά, καταγράφηκε το εθνογραφικό υλικό που αφορά στον παραπάνω
πληθυσµό. Στη συνέχεια, εφαρµόστηκε η τεχνική «Θέατρο για την Ανάπτυξη». Η τεχνική αυτή,
ως µη παρεµβατική µέθοδος, διέπεται από τρία στοιχεία: το προσωπικό, το κοινωνικό και το
οικολογικό. Αφορά δηλαδή στην ανάπτυξη του εαυτού, στη βελτίωση των διαπροσωπικών
σχέσεων και στην κατανόηση των συνθηκών που επικρατούν στον χώρο διαβίωσης. Στην
παρούσα µελέτη, το εθνογραφικό υλικό αξιοποιείται προκειµένου να βοηθήσουµε τα παιδιά που
εργάζονται στον δρόµο να αναπτύξουν τις δικές τους προσωπικές ιστορίες µε θεατρικό τρόπο
µέσα στον χώρο και στον χρόνο της εργασίας τους, δηλαδή στον δρόµο. Με αυτόν τον τρόπο
θεωρούµε ότι τα παιδιά και οι έφηβοι µπορούν να εκφράσουν τα συναισθήµατα και τις
αντιλήψεις τους, να αναστοχαστούν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, να αυτοπροσδιοριστούν
ως δρώντα υποκείµενα µέσα στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον τους, µε την προοπτική να
διεκδικήσουν τα δικαιώµατά τους, όταν και όπου αυτά καταπατώνται. Η έρευνα
χρηµατοδοτήθηκε από το Κοινωφελές Ίδρυµα Ι.Σ. Λάτση και από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστηµίου
Κρήτης.



[28]
Αναπαράσταση, µίµηση και προθετικότητα
(Μεγάλες προσδοκίες από κατοπτρικούς νευρώνες)
Οµιλία
Καργόπουλος Φίλιππος
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Στην καρδιά της Γνωστικής Επανάστασης βρίσκεται η ιδέα ότι τα νοητικά στοιχεία µπορούν να
θεωρηθούν ως αναπαραστάσεις πληροφορίας µε κάποια φυσική υπόσταση στο εγκεφαλικό
γίγνεσθαι τις οποίες µπορούµε να χειριστούµε µηχανικά µε τον ίδιο τρόπο που ένας
υπολογιστής χειρίζεται φυσικά σύµβολα µορφοτυπικά. Η ιδέα αυτή που στις πολλές
πραγµατώσεις της δηµιούργησε τόσους νέους δρόµους και προγράµµατα έρευνας στην
ψυχολογία και σε όλες της επιστήµες της γνώσης και της νόησης έχει δεχτεί θεµελιώδεις
κριτικές που αντλούν τη δύναµή τους από το ότι βασικό στοιχείο κάθε αναπαράστασης και
ειδικότερα της νοητικής είναι η προθετικότητα (ή αναφορικότητα) για τη γένεση και τη φυσική
λειτουργία της οποίας οι γνωσιοεπιστήµονες δεν µπορούν να προσφέρουν πιστευτή θεωρία
που να την εξηγεί χωρίς να την προϋποθέτει. Στην πρόσφατη στροφή της Γνωσιοεπιστήµης
προς τη συνείδηση που έφερε τις νευροεπιστήµες στο προσκήνιο της γνωστικής θεωρίας, η
ανακάλυψη των κατοπτρικών νευρώνων έδωσε σηµαντικές ελπίδες πως µια εξήγηση της
προθετικότητας των αναπαραστάσεων είναι όχι µόνο εφικτή αλλά ανοίγει νέους δρόµους στην
κατανόηση της νοηµοσύνης και στην εξήγηση βασικών εκτροπών από την φυσιολογική
ανάπτυξή της. Στην ανακοίνωση αυτή κάνουµε, από φιλοσοφική σκοπιά, µια παρουσίαση της
υπόσχεσης των κατοπτρικών νευρώνων µαζί µε µια πρώτη αποτίµηση του τι θα σήµαινε για
την εξήγηση της νοηµοσύνης η γένεση της στη φυσική µίµηση που επιτρέπουν οι κατοπτρικοί
νευρώνες που φυλογενετικά και οντογενετικά υπόκειται της νοηµοσύνης και της ανάπτυξής της.
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[29]

Πρόσκληση συµµετοχής
Τι µπορεί να επιφυλάσσει µια εµψυχωτική δράση µε θέµα τη ζωγραφική
για µικρούς και µεγάλους;
Σίγουρα θα ζωγραφίσουµε!
Πρώτα όµως θα κάνουµε ένα ταξίδι στον χώρο και στον χρόνο µε οδηγό
έναν ζωγράφο.
Θα τον γνωρίσουµε;
Μάλλον, θα τον ανακαλύψουµε! Έχει πολλά να µας πει και όχι µόνο µέσα
από τα έργα του…
Μπορούµε να φτιάξουµε παζλ, να λύσουµε αινίγµατα και να παίξουµε
κρυφτό µε τους πίνακες;
Μπορεί η «τέχνη» και η τεχνοτροπία να γίνουν παιχνίδι;
Τι λέτε να το µάθουµε µαζί;
∆ελέγκου Ανδριάνα, ∆ουµπά Βούλα, Ιωσηφίδης Αλέκος, Πεντέρη Έφη
∆ιπλωµατούχοι Εµψυχωτές
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης

Η Εµψυχωτική ∆ράση εστιάζει στο ρεύµα του ιµπρεσιονισµού και
σε έναν από τους µεγαλύτερους και γνωστότερους εκφραστές του.
Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και όσους ενδιαφέρονται να
εξοικειωθούν και να παίξουν µε τη ζωγραφική, έτσι όπως µπορεί
να γίνει µε παιδιά διαφόρων ηλικιών, στην τάξη, στο κέντρο
δηµιουργικής απασχόλησης, στο σπίτι και αλλού.
Και τα παιδιά; Τα παιδιά έπαιξαν πριν από εµάς! Θα τα δούµε και
θα τα ακούσουµε…
∆εν θα χρειαστεί να φέρετε πινέλα και µπογιές µαζί σας. Μπορείτε
όµως να µαζέψετε µυρωδιές, ήχους, γεύσεις και εικόνες από την
Άνοιξη. Θα µας χρειαστούν!

Οι δηλώσεις συµµετοχής στην Εµψυχωτική δράση θα ξεκινήσουν στις 3 Μαΐου 2010
στις κ.κ. Πόπη Γόϊδα στο 25510.30048 ή Νόπη Ξενιτίδου στο 25510.30015
(πρωινές ώρες). Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
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[30]

Η εµψυχωτική αυτή δράση που απευθύνεται σε
εκπαιδευτικούς επεξεργάζεται, το θέµα των
συναισθηµάτων στο πλαίσιο αναγνωστικών
εµψυχώσεων. Οι εκπαιδευτικοί µέσω παιχνιδιών
µε τα βιβλία, θεατρικού παιχνιδιού και άλλων
µορφών έκφρασης θα έχουν τη δυνατότητα µε
βιωµατικό
τρόπο
να
κατανοήσουν
τις
δυνατότητες που προσφέρει η εµψύχωση κατά
την εκπαιδευτική διαδικασία και στη συνέχεια να
συζητήσουν σχετικά µε τη διαµόρφωση του
εκπαιδευτικού πλαισίου που ευνοεί τέτοιου
είδους παρεµβάσεις.
Εµψυχώτριες:
Γιαννακάρα ∆έσποινα
∆ουκαρή Στυλιανή
Μήνογλου Μαρία
Μπαρµπαρίδου Γωγώ
Σφυρόερα Μαρία
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο
Θράκης

Οι δηλώσεις συµµετοχής στην Εµψυχωτική δράση θα ξεκινήσουν
στις 3 Μαΐου 2010
στις κ.κ. Πόπη Γόϊδα στο 25510.30048 ή Νόπη Ξενιτίδου στο
25510.30015 (πρωινές ώρες).
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Εικόνες της Ρόσα Μαρία Κούρτο από το βιβλίο: Νούρια Ρόκα, «Τα συναισθήµατα», εκδ. Κέδρος, 2005.
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[31]
Ανάπτυξη της ορθογραφηµένης γραφής
σε µαθητές µε και χωρίς µαθησιακές δυσκολίες
Συµπόσιο
Πρόεδρος: ∆ιακογιώργη Κλεοπάτρα, Πανεπιστήµιο Πατρών
Συζητητής: ∆ηµάκος Ιωάννης, Πανεπιστήµιο Πατρών
Περίληψη Συµποσίου
Το θέµα του συµποσίου είναι η ανάπτυξη της ορθογραφηµένης γραφής σε µαθητές του
∆ηµοτικού σχολείου, µε ή χωρίς µαθησιακές δυσκολίες. Οι εργασίες που θα παρουσιαστούν
αναφέρονται τόσο στην πρώτη περίοδο της ανάπτυξης των ορθογραφικών ικανοτήτων των
παιδιών του ∆ηµοτικού σχολείου, των µαθητών δηλαδή της Α΄ ∆ηµοτικού, όσο και στην
µετέπειτα ανάπτυξή τους εστιάζοντας στον τύπο και στην εξέλιξη των στρατηγικών που
χρησιµοποιούν τα παιδιά στην ορθογραφία µε βάση ένα σύνολο γλωσσικών και γνωστικών
παραγόντων. Ενδιαφέρονται για τη σύγκριση των στρατηγικών που χρησιµοποιούν στην
ορθογραφία παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες και παιδιά χωρίς µαθησιακές δυσκολίες, για τη
διερεύνηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της ορθογραφίας στα παιδιά µε µαθησιακές
δυσκολίες αλλά και των σηµείων στα οποία αυτή δεν διαφοροποιείται από την ορθογραφία των
παιδιών χωρίς δυσκολίες. Τέλος, έµφαση δίνεται στη χρήση της ορθογραφίας ως δείκτη για την
αξιολόγηση µαθησιακών δυσκολιών καθώς και στο είδος των διδακτικών παρεµβάσεων που θα
µπορούσαν να επιτρέψουν τη βελτίωση των ορθογραφικών ικανοτήτων των µαθητών του
δηµοτικού σχολείου.



31.1
Ανάπτυξη της ορθογραφηµένης γραφής
σε µαθητές της Α΄ ∆ηµοτικού
Σαρρής Μενέλαος, Πόρποδας Κωνσταντίνος
Πανεπιστήµιο Πατρών
Η παρούσα εργασία επιχειρεί να µελετήσει τις στρατηγικές που χρησιµοποιούν οι µαθητές της
Α΄τάξης στην ορθογραφηµένη γραφή. 50 µαθητές της Α΄ τάξης αξιολογήθηκαν σε τρεις
χρονικές περιόδους (Φάση : Νοέµβριος - ∆εκέµβριος, Φάση 2: Φεβρουάριος - Μάρτιος, Φάση
3: Μάιος) κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους σε µια δοκιµασία ορθογραφικής παραγωγής
καθ’ υπαγόρευση. Οι µαθητές εξετάσθηκαν στην ορθογραφική απόδοση ορθογραφικά
κανονικών λέξεων (λέξεων δηλαδή που αποδίδονται βάσει της γραφηµικής-φωνηµικής
αντιστοιχίας π.χ. χέρι) και ορθογραφικά εξαιρέσιµων λέξεων (λέξεων δηλαδή που περιέχουν
δίψηφα φωνήεντα ή διφθόγγους και όπου η συγκεκριµένη αντιστοιχία παραβιάζεται, π.χ.
καιρός). Το γλωσσικό υλικό αποτελείται από 72 λέξεις, επιλεγµένες από το βασικό λεξιλόγιο
του βιβλίου της γλώσσας της Α΄ τάξης ώστε να έχουν µέση και υψηλή συχνότητα.
Υπολογίστηκαν τα ποσοστά τόσο των φωνολογικά ορθών όσο και των ορθογραφικά ορθών
ορθογραφικών αποδόσεων. Η ανάλυση των αποτελεσµάτων έδειξε στατιστικά σηµαντικές
επιδράσεις της χρονικής περιόδου της δοκιµασίας (σηµαντική βελτίωση της επιδόσεις των
µαθητών ανάµεσα της δύο πρώτες φάσεις), της ορθογραφικής κανονικότητας των λέξεων (οι
ορθογραφικά εξαιρέσιµες λέξεις παρουσίασαν σηµαντικά υψηλότερο συντελεστή δυσκολίας)
καθώς και της αλληλεπίδρασής της (στο τέλος της σχολικής χρονιάς και οι εξαιρέσιµες λέξεις
αποδίδονται σωστά). Ως προς τις στρατηγικές που ακολουθούν οι µαθητές, φαίνεται ότι κατά
τις φάσεις 1 και 2 οι µαθητές χρησιµοποιούν µια αλφαβητική στρατηγική στηριζόµενοι της
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αντιστοιχίες ανάµεσα στα φωνήµατα και στα γραφήµατα ενώ ότι στο τέλος της σχολικής
χρονιάς ενεργοποιούν στη γραφή αποθηκευµένες ορθογραφικές αναπαραστάσεις των λέξεων.



31.2
Ανάπτυξη της ορθογραφηµένης γραφής
σε µαθητές των Γ΄, ∆΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεων του ∆ηµοτικού
Πόρποδας Κωνσταντίνος, ∆ιακογιώργη Κλεοπάτρα, ∆ηµάκος Ιωάννης,
Καραντζής Ιωάννης
Πανεπιστήµιο Πατρών
Η παρούσα εργασία επιχειρεί να διερευνήσει τον τρόπο ανάπτυξης της ορθογραφηµένης
γραφής στα πλαίσια της διαδικασίας γραπτής έκφρασης στην ελληνική γλώσσα που
χρησιµοποιούν οι Έλληνες µαθητές. Πιο συγκεκριµένα, στην έρευνα συµµετείχαν 1.630
µαθητές και µαθήτριες που φοιτούσαν στις τάξεις Γ' έως και Στ' τυχαία επιλεγµένων σχολείων
από όλες τις περιοχές της χώρας µε σκοπό την κατασκευή και στάθµιση ενός διαγνωστικού
εργαλείου αξιολόγησης µαθησιακών δυσκολιών γραπτής έκφρασης. Οι µαθητές έγραψαν ένα
κείµενο αφηγηµατικής περιγραφής µε τη βοήθεια τεσσάρων εικόνων σύµφωνα µε τις οδηγίες
του υπό κατασκευή διαγνωστικού εργαλείου. Στη συνέχεια υπολογίστηκαν ο συνολικός αριθµός
των λέξεων που έγραψαν οι µαθητές και το σύνολο των ορθογραφηµένων λέξεων που
έγραψαν. Ο λόγος των δύο αυτών αριθµών έδωσε τον δείκτη ορθογραφικής ορθότητας των
γραπτών κειµένων των µαθητών που συµµετείχαν στην έρευνα. Η ανάλυση της διακύµανσης
µε έναν παράγοντα (Τάξη) µεταξύ οµάδων έδειξε στατιστικώς σηµαντικές διαφορές µεταξύ των
τάξεων που συµµετείχαν στην έρευνα. Επιµέρους συγκρίσεις µε το κριτήριο του Tukey έδειξαν
πως οι µεγαλύτερες διαφορές παρατηρήθηκαν (κατά σειρά) µεταξύ της 3ης και της 6ης τάξης,
της 3ης και της 5ης τάξης, της 4ης και της 6ης τάξης, της 3ης και της 4ης τάξης, και τέλος της
5ης και της 6ης τάξης. ∆εν παρατηρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ 4ης και 5ης
τάξης. Με βάση τα ανωτέρω αποτελέσµατα προκύπτει ότι οι µαθητές διαφοροποιούνται
ποσοτικά ως προς τον αριθµό των λαθών που κάνουν όταν γράφουν ένα κείµενο και ότι η
διαφοροποίηση αυτή είναι εντονότερη µεταξύ της 3ης και των υπολοίπων τάξεων του σχολείου.



31.3
Ανάπτυξη της ορθογραφηµένης γραφής
σε µαθητές των Γ΄, ∆΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεων του ∆ηµοτικού:
Μια ανάλυση λαθών
∆ιακογιώργη Κλεοπάτρα, ∆ηµάκος Ιωάννης, Καραντζής Ιωάννης,
Πόρποδας Κωνσταντίνος
Πανεπιστήµιο Πατρών
Η παρούσα εργασία συνδέεται οργανικά µε την προηγούµενη δεδοµένου ότι αποτελεί µια
µελέτη ανάλυσης των λαθών που παρατηρήθηκαν στα γραπτά κείµενα ενός
τυχαία
επιλεγµένου δείγµατος 200 µαθητών (50 µαθητές για τις Γ΄, ∆΄, Ε΄ και Στ΄τάξεις του δηµοτικού)
από τους 1.630 που έλαβαν µέρος στην προηγούµενη έρευνα. Στόχος της µελέτης αυτής είναι
να διερευνήσει ποιοτικά τα λάθη που έκαναν οι συµµετέχοντες µε τη χρήση δύο µεταβλητών: το
µέρος του λόγου στο οποίο ανήκουν οι λανθασµένες λέξεις (επίθετο vs ουσιαστικό vs ρήµα vs
άρθρο vs άλλο µέρος του λόγου) και το µέρος της λέξης (λεξικό µόρφηµα vs γραµµατικό
µόρφηµα) στο οποίο εντοπίζονται τα λάθη αυτά. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι, σε όλες τις
τάξεις, το µέρος του λόγου που συγκεντρώνει τα περισσότερα λάθη είναι το ρήµα και
ακολουθούν µε στατιστικά σηµαντικές διαφορές τα ουσιαστικά, τα επίθετα και τα υπόλοιπα
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µέρη του λόγου. Αυτό το αποτέλεσµα, το οποίο προκαλεί ιδιαίτερο ερµηνευτικό ενδιαφέρον,
εξαιτίας του ότι το ρήµα είναι το πιο βασικό συστατικό της πρότασης διαγλωσσικά θα συζητηθεί
τόσο αναπτυξιακά όσο και σε µια διδακτική προοπτική. Σε σχέση µε τον εντοπισµό του λάθους,
τα αποτελέσµατα έδειξαν µια ισχυρή υπεροχή των λαθών στο λεξικό µόρφηµα της λέξης σε
σχέση µε το γραµµατικό κάτι που αφενός µεν καταδεικνύει τη σηµασία της ύπαρξης κανόνων
που διέπουν την ορθογραφία των γραµµατικών µορφηµάτων των λέξεων της ελληνικής
γλώσσας αφετέρου δε υποδηλώνει την αναγκαιότητα µιας πιο εστιασµένης στην ορθογραφία
των λεξικών µορφηµάτων παρέµβασης που πρέπει να λάβει χώρα στο πλαίσιο της διδασκαλίας
του γλωσσικού µαθήµατος.



31.4
Ανάπτυξη της ορθογραφηµένης γραφής
σε µαθητές µε και χωρίς µαθησιακές δυσκολίες
των ∆΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεων του ∆ηµοτικού
∆ιακογιώργη Κλεοπάτρα, Γκαρώνη Παρασκεύη
Πανεπιστήµιο Πατρών
Ο στόχος της παρούσας εργασίας ήταν διπλός. Κατ’ αρχάς ήταν η µελέτη των στρατηγικών
που χρησιµοποιούν µαθητές µε και χωρίς µαθησιακές δυσκολίες των ∆΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του
δηµοτικού, στην ορθογραφική απόδοση λεξικών µορφηµάτων λέξεων της ελληνικής γλώσσας
που παρουσίαζουν ορθογραφικές δυσκολίες π.χ. ανακύκλωση, κίνδυνος, κτλ.. Κατά δεύτερον,
ήταν η διερεύνηση των ικανοτήτων αυτών των παιδιών να συνδέουν ορθογραφικά λέξεις που
ανήκουν στην ίδια οικογένεια λέξεων (π.χ. ανακύκλωση - ανακυκλώνω, οικογένεια οικογενειακή). Στην έρευνα έλαβαν µέρος 927 παιδιά (776 χωρίς και 151 µε µαθησιακές
δυσκολίες). Τους προτάθηκε ένα έργο ορθογραφικής παραγωγής καθ’ υπαγόρευση ενώ
κατασκευάστηκαν δύο διαφορετικές δοκιµασίες. Στην πρώτη δοκιµασία ελέγχθηκε η
ορθογραφική απόδοση των λεξικών µορφηµάτων 22 λέξεων ενώ στη δεύτερη η ορθογραφική
απόδοση των λεξικών µορφηµάτων 11 ζευγών λέξεων που ανήκουν στην ίδια οικογένεια. Τα
αποτελέσµατα της έρευνας, απόλυτα συµβατά µε ευρήµατα άλλων ερευνών (Carlisle, 1987·
Egan & Tainturier, 2003) έδειξαν ότι οι επιδόσεις των παιδιών µε µαθησιακές δυσκολίες ήταν
σηµαντικά χαµηλότερες από τις επιδόσεις των παιδιών χωρίς δυσκολίες της ίδιας ηλικίας ενώ
έδειξαν επίσης ότι η διαφορά παραµένει ακόµα και όταν συγκριθούν οι επιδόσεις των παιδιών
µε µαθησιακές δυσκολίες της ΣΤ΄ ∆ηµοτικού µε αυτές των παιδιών χωρίς µαθησιακές δυσκολίες
της ∆΄ τάξης. Παρόλα αυτά, φαίνεται ότι παιδιά µε και χωρίς µαθησιακές δυσκολίες
χρησιµοποιούν κοινές ορθογραφικές στρατηγικές όπως είναι η αντιστροφή των γραφηµάτων
της λέξης όταν αυτά είναι δύο διαφορετικές αποδόσεις του ιδίου φωνήµατος π.χ. κύνδινος αντί
του σωστού «κίνδυνος». Αυτό όµως που φαίνεται να προσδιορίζει το προφίλ των παιδιών µε
µαθησιακές δυσκολίες είναι η διατήρηση λαθών που αλλοιώνουν τη φωνολογική ταυτότητα των
λέξεων που αποδίδουν ορθογραφικά όπως π.χ. διεθνειση, διευθηνσης, θηεση, δυθευνησει,
δυθευνησει, διευνιση, διευθηνηση, διαυθηνη, διεθηνση, δηθεση, δηεουνιση, διεθυνση αντί του
σωστού «διεύθυνση».
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[32]
Επιθετικότητα - Εκφοβισµός - Θυµατοποίηση
Θεµατική ενότητα

32.1
Ψυχοκοινωνική προσαρµογή µαθητών
που εµπλέκονται σε περιστατικά εκφοβισµού / θυµατοποίησης
Σαρρούδη Ιωάννα, Κόκκινος Κωνσταντίνος
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης
Ο κύριος στόχος της έρευνας ήταν η µελέτη της ψυχοκοινωνικής προσαρµογής µαθητών που
εµπλέκονται σε περιστατικά εκφοβισµού / θυµατοποίησης και συγκεκριµένα ο βαθµός µε τον
οποίο συνδέεται η εµπλοκή αυτή µε εσωτερικευµένες και εξωτερικευµένες δυσκολίες
συµπεριφοράς. Στην έρευνα συµµετείχαν 299 µαθητές (154 αγόρια και 145 κορίτσια) της Ε΄ και
ΣΤ΄ τάξης ∆ηµοτικών σχολείων του νοµού Καβάλας, οι οποίοι συµπλήρωσαν αυτοσχέδιο
ερωτηµατολόγιο αυτοαναφοράς για τον εκφοβισµό / θυµατοποίηση και τις εναρµονισµένες µε
το DSM κλίµακες του YSR (Youth Self Report, Achenbach, 2001, Ρούσου και συν., 2001). Η
παραγοντική ανάλυση του ερωτηµατολογίου ανέδειξε πέντε τύπους εκφοβισµού /
θυµατοποίησης: σωµατικός, λεκτικός, συµπεριφορικός, άµεσος και έµµεσος εκφοβισµός
σχέσεων. Το ποσοστό των µαθητών που υιοθετούν τον ρόλο του επιθετικού θύµατος ήταν
µεγαλύτερο από αυτό των θυτών, των θυµάτων, αλλά όχι µεγαλύτερο από των αµέτοχων. Οι
θύτες αναφέρουν στατιστικά σηµαντικά µεγαλύτερη συµπτωµατολογία εξωτερικευµένων
δυσκολιών από τα θύµατα και τους αµέτοχους, τα θύµατα µεγαλύτερη συµπτωµατολογία
εσωτερικευµένων, ενώ και οι δύο οµάδες διαφοροποιούνται στατιστικά σηµαντικά στη
συµπτωµατολογία των ολικών δυσκολιών από τους αµέτοχους. Πιο επιβαρυµένη αποδείχτηκε
η οµάδα των επιθετικών θυµάτων, η οποία διαφοροποιήθηκε στατιστικά σηµαντικά από όλες τις
άλλες οµάδες στις εσωτερικευµένες και εξωτερικευµένες δυσκολίες συµπεριφοράς.
Αναδείχτηκαν θετικές και στατιστικά σηµαντικές συνάφειες µεταξύ των περισσότερων τύπων
εκφοβισµού / θυµατοποίησης και των εσωτερικευµένων και εξωτερικευµένων δυσκολιών
συµπεριφοράς. Όλοι οι τύποι εκφοβισµού εµφάνισαν υψηλότερη συσχέτιση µε τις
εξωτερικευµένες δυσκολίες συµπεριφοράς και χαµηλότερη µε τις εσωτερικευµένες, ενώ το
αντίστροφο ισχύει για όλους τους τύπους θυµατοποίησης.



32.2
∆ιαχρονικές συσχετίσεις ανάµεσα σε ψυχολογική,
κοινωνική προσαρµογή, σχολική επιθετικότητα
και θυµατοποίηση
∆ηµητρίου Ανδρέας, Φάντης Κώστας
Πανεπιστήµιο Κύπρου
Ο σκοπός αυτής της διαχρονικής έρευνας ήταν να διερευνήσει εάν χαρακτηριστικά της
ψυχολογικής και κοινωνικής προσαρµογής των παιδιών όπως η υπερκινητικότητα, η
ντροπαλότητα και σχέσεις µε συνοµηλίκους µπορούν να διαφοροποιήσουν διαχρονικά παιδιά
µε σχολική επιθετικότητα και θυµατοποίηση. Οι συµµετέχοντες της παρούσας έρευνας ήταν
303 Ελληνοκύπριοι µαθητές Ε’ και ΣΤ’ τάξης ∆ηµοτικού Σχολείου. Οι ηλικίες των παιδιών
κυµαίνονταν από τα 9 µέχρι και τα 13 χρόνια (M=10.32, 55% κορίτσια). Ένα διαχρονικό σχέδιο
µε δύο φάσεις συλλογής δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε κατά τις σχολικές χρονιές 2007-2008 και
2008-2009. Τα χαρακτηριστικά της ψυχολογικής και κοινωνικής προσαρµογής µετρήθηκαν µε
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το Ερωτηµατολόγιο ∆υνατοτήτων και ∆υσκολιών (Goodman, 2001) καθώς και µε µία
συντοµευµένη κλίµακα από το Ερωτηµατολόγιο Ταµπεραµέντου Πρώιµης Εφηβείας. Η παιδική
σχολική επιθετικότητα και θυµατοποίηση µετρήθηκαν µε την Κλίµακα Σχέσης µε τους
Συµµαθητές (Olweus, 1996). Ιεραρχικές γραµµικές παλινδροµήσεις έδειξαν να υπάρχει
στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα σε αγόρια και κορίτσια στη σχολική επιθετικότητα υπέρ
των αγοριών. Επίσης, διαφάνηκε να υπάρχει διαχρονικά µια στατιστικά σηµαντική µείωση στη
σχολική θυµατοποίηση σε σχέση µε τη σχολική επιθετικότητα. Όσον αφορά τις διαχρονικές
συσχετίσεις ανάµεσα στις µετρούµενες µεταβλητές, φάνηκε πως µόνο η υπερκινητικότητα στην
Α΄ Χρονική Φάση αυξάνει σηµαντικά τη σχολική επιθετικότητα στην Β’ Χρονική Φάση
λαµβάνοντας υπόψη τα αρχικά επίπεδα της επιθετικής συµπεριφοράς. Επιπρόσθετα, η
ντροπαλότητα και τα προβλήµατα µε συνοµηλίκους στην Α’ Χρονική Φάση φάνηκαν να
αυξάνουν σηµαντικά τη θυµατοποίηση του παιδιού στην Β’ Χρονική Φάση λαµβάνοντας υπόψη
τα αρχικά επίπεδα της συµπεριφοράς θυµατοποίησης. Τέλος, η υπερκινητικότητα και η
ντροπαλότητα της Α’ Χρονικής Φάσης φάνηκαν να αυξάνουν µε την πάροδο του χρόνου τα
προβλήµατα µε τους συνοµηλίκους. Οι ερµηνείες και η σηµαντικότητα αυτών των ευρηµάτων
θα συζητηθούν.



32.3
Η σχέση του φαινοµένου του εκφοβισµού
και της θυµατοποίησης µε το ψυχοκοινωνικό κλίµα του σχολείου
και την άµεση παρέµβαση της σχολικής κοινότητας
Κάπαρη Κωνσταντίνα, Σταύρου Πήλιος
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων
Στο Εργαστήριο Ειδικής και Θεραπευτικής Αγωγής (ΕΡ.Ε.Θ.Α) του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα που αποσκοπεί στη διερεύνηση της σχέσης του φαινοµένου του
σχολικού εκφοβισµού και της θυµατοποίησης τόσο µε το ψυχοκοινωνικό κλίµα του σχολείου
όσο και µε την αντιµετώπιση των περιστατικών εκφοβισµού / θυµατοποίησης από µαθητές και
εκπαιδευτικούς. Στην πιλοτική φάση της ανωτέρω έρευνας συµµετείχαν 114 µαθητές της Β΄
Γυµνασίου (56 αγόρια και 58 κορίτσια) από τρία δηµόσια Γυµνάσια της Αττικής και της
περιφέρειας. Οι µαθητές συµπλήρωσαν ένα αυτοσχέδιο ερωτηµατολόγιο αυτοαναφοράς που
αφορούσε: (α) στις αντιλήψεις τους σχετικά µε την ποιότητα του ψυχοκοινωνικού κλίµατος του
σχολείου τους, (β) στην αντιµετώπιση των περιστατικών εκφοβισµού / θυµατοποίησης από
µαθητές και εκπαιδευτικούς, και (γ) στην ένταση του εκφοβισµού και της θυµατοποίησης µεταξύ
των µαθητών. Όλοι οι ερευνώµενοι µέσω του ερωτηµατολογίου παράγοντες έχουν
ικανοποιητικούς δείκτες αξιοπιστίας (Cronbach’s alpha) που κυµαίνονται από .62 µέχρι .93. Τα
αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης έδειξαν ότι: (α) όλοι οι παράγοντες του
ψυχοκοινωνικού κλίµατος που µελετήθηκαν συσχετίζονται σηµαντικά είτε µε την ένταση του
εκφοβισµού είτε µε την ένταση της θυµατοποίησης, (β) δύο ισχυροί προβλεπτικοί παράγοντες
(η παρέµβαση των µαθητών και η παρέµβαση των εκπαιδευτικών) ερµηνεύουν το 49% της
συνολικής διακύµανσης της έντασης του εκφοβισµού, και (γ) δύο ισχυροί προβλεπτικοί
παράγοντες (το αίσθηµα ανασφάλειας των µαθητών και το κλίµα πειθαρχίας) ερµηνεύουν το
47% της συνολικής διακύµανσης της έντασης της θυµατοποίησης. Τα ευρήµατά µας συνάδουν
µε διεθνείς εµπειρικές έρευνες και δείχνουν ότι τόσο η θετική αλληλεπίδραση µεταξύ των µελών
της σχολικής κοινότητας, όσο και η άµεση παρέµβαση µαθητών και εκπαιδευτικών σε
περιστατικά εκφοβισµού / θυµατοποίησης, µπορούν να περιορίσουν σηµαντικά το φαινόµενο
του σχολικού εκφοβισµού.
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32.4
Εναλλακτικές τεχνικές για τη διαχείριση
της επιθετικότητας και της βίας σε παιδιά και εφήβους
Μακρή Μαρία
Πανεπιστήµιο Αθηνών
Μέσα από τη µελέτη µορφών βίας και επιθετικότητας από τα πρώτα χρόνια ζωής του
ανθρώπου µέχρι την ενηλικίωση, προσπαθούµε να αναδείξουµε ότι σκοπός δεν είναι να
εξαλειφθεί η επιθετικότητα αλλά να µειωθούν οι επιθετικές και βίαιες µορφές συµπεριφοράς,
που βλάπτουν τον αποδέκτη και που αλλοιώνουν τη µορφή της κοινωνίας. Αυτή η διαπίστωση
βασίζεται στο γεγονός ότι η επιθετικότητα είναι ένα φαινόµενο που, αν το δούµε από τη θετική
του οπτική πλευρά, συµβάλλει στο να ενταχθεί δυναµικά και αποτελεσµατικά το παιδί στο
κοινωνικό γίγνεσθαι. Έτσι λοιπόν, παρουσιάζοντας τεχνικές αντιµετώπισης επιθετικότητας, βίας
και κατ' επέκταση θυµού στοχεύουµε στο να προµηθεύσουµε τους ενδιαφερόµενους (γονείς,
δασκάλους, κ.τ.λ.) µε τις κατάλληλες γνώσεις ώστε να είναι σε θέση να αντιλαµβάνονται και να
αντιµετωπίζουν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο περιπτώσεις παιδιών που εµφανίζουν
επιθετικές µορφές συµπεριφοράς.



32.5
Μελέτη περίπτωσης ενήλικης µε εµπειρία εκφοβισµού
κατά τη διάρκεια της σχολικής της φοίτησης
Μαυροειδή Αθανασία, Γαλανάκη Ευαγγελία
Πανεπιστήµιο Αθηνών
Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι η παρουσίαση των µακροπρόθεσµων συνεπειών του
εκφοβισµού µέσω της µελέτης περίπτωσης. Η µελέτη περίπτωσης αφορά γυναίκα 22 ετών, η
οποία προσήλθε για θεραπεία µε αίτηµα την αντιµετώπιση του άγχους και των έντονων
αρνητικών συναισθηµάτων που βίωνε. Κατά τη θεραπευτική διαδικασία φάνηκε ότι τα
προβλήµατα που αντιµετώπιζε η θεραπευόµενη στην παρούσα φάση σχετίζονταν µε την
εµπειρία της θυµατοποίησης που είχε υποστεί κατά τη διάρκεια των σχολικών της χρόνων. Ο
αρνητικός τρόπος µε τον οποίο η ίδια βίωσε αυτή την εµπειρία και οι αρνητικές πεποιθήσεις
που διαµόρφωσε σχετικά µε τις ικανότητές της, ως απόρροια αυτής της εµπειρίας, είχαν
επηρεάσει σε σηµαντικό βαθµό την αυτοεικόνα της κατά την περίοδο που αναζήτησε βοήθεια.
Αρκετές έρευνες διεθνώς έχουν δείξει (π.χ., Hawker & Boulton, 2000. Isaacs, Hodges, &
Salmivalli, 2008. Nansel et al., 2001. Olweus, 1994) ότι οι δυσµενείς επιπτώσεις του
εκφοβισµού στα θύµατα, όπως η κατάθλιψη, η µοναξιά, το γενικευµένο αλλά και το κοινωνικό
άγχος, η χαµηλή αυτοεκτίµηση και αρνητική εικόνα σχετικά µε τις κοινωνικές τους ικανότητες, η
αποδοχή τους από τους συνοµιλίκους τους και οι σχέσεις τους µε τους άλλους είναι πιθανό να
διατηρούνται στον χρόνο (Smith, 1999). Ενήλικες, οι οποίοι ως µαθητές είχαν υποστεί
εκφοβισµό, εκδηλώνουν καταθλιπτικά συµπτώµατα και χαµηλή αυτοεκτίµηση (Isaacs, Hodges
& Salmivalli, 2008) αντιµετωπίζουν δυσκολίες στις διαπροσωπικές τους σχέσεις (Hugh-Jones &
Smith, 1999), συστολή στην επαφή µε άτοµα του αντίθετου φύλου και δυσκολίες στις
σεξουαλικές σχέσεις (Gilmartin, 1987). Στη µελέτη περίπτωσης που παρουσιάζουµε, η
διατήρηση τέτοιων αρνητικών επιπτώσεων και στην ενήλικη ζωή γίνεται εµφανής και καθιστά
επιτακτική την αναγκαιότητα της έγκαιρης και αποτελεσµατικής πρόληψης και παρέµβασης για
την αντιµετώπιση του εκφοβισµού µόλις αυτός εµφανίζεται.
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[33]
Η θεωρία της έµφυτης διυποκειµενικότητας:
Βασικές αρχές, αναπτυξιακές φάσεις και ερευνητική µαρτυρία
Οµιλία
Γιάννης Κουγιουµουτζάκης
Καθηγητής Αναπτυξιακής Ψυχολογίας
Τµήµα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Πανεπιστήµιο Κρήτης
Εισηγητής της θεωρίας της έµφυτης διυποκειµενικότας, από τη δεκαετία του 1970, είναι ο
Colwyn Trevarthen. Σήµερα η θεωρία υποστηρίζεται από τον Jerome Bruner, τον Daniel Stern
κ.ά.. Η θεωρία έχει γίνει ευρέως αποδεκτή στην Ψυχολογία, στην Ψυχανάλυση, στην
Ψυχιατρική, στις Νευροεπιστήµες, στη Νευροχηµεία του Εγκεφάλου, στη Γνωσιακή Επιστήµη,
στην Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία, στη Φιλοσοφία του Νου, στην Εξελικτική Ψυχολογία, στη
Μουσικολογία, στην Ανθρωπολογία, στις Επιστήµες της Αγωγής, στη Λογοτεχνία κ.ά. Στην
εισήγηση θα γίνει µία σύντοµη αναφορά στις βασικές αρχές της θεωρίας και στην ανάπτυξη της
διυποκειµενικότητας κατά τη βρεφική και τη νηπιακή ηλικία και η εισήγηση θα εστιαστεί κυρίως
σε ερευνητικά ευρήµατα, τα οποία υποστηρίζουν τη νέα αυτή ψυχολογική θεωρία της
ανθρώπινης ανάπτυξης.



[34]
Ανάπτυξη και υγεία
Θεµατική ενότητα

34.1
Η επίδραση του καπνίσµατος της µητέρας κατά την εγκυµοσύνη
και οι επιπτώσεις της σε παιδιά προσχολικής,
σχολικής και εφηβικής ηλικίας
Στεφανίδου Αιµιλίζα1, Λειβαδίτης Μιλτιάδης2,
Αργυροπούλου-Πατάκα Παρασκευή1
1

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 2∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης

Αυξάνονται συνεχώς οι σύγχρονες επιστηµονικές µελέτες οι οποίες επιβεβαιώνουν πως το
κάπνισµα της µητέρας κατά την εγκυµοσύνη έχει αρνητική επίδραση στην έκβαση της κύησης
και στη µετέπειτα υγεία και ανάπτυξη του νεογνού και παιδιού. Το κάπνισµα ενοχοποιείται για
διάφορα θέµατα υγείας όπως για πρόωρο τοκετό, για επιπλοκές κατά τον τοκετό και χαµηλό
σωµατικό βάρος γέννησης του νεογνού, για έντονα αναπνευστικά προβλήµατα, για το
σύνδροµο αιφνίδιου βρεφικού θανάτου, για προβλήµατα στην ανάπτυξη της γλώσσας και σε
µαθησιακές διαταραχές, για προβλήµατα συµπεριφοράς (π.χ. σύνδροµο υπερκινητικότητας και
ελλειµµατικής προσοχής), για χαµηλό δείκτη νοηµοσύνης, ακόµα και για µελλοντικό εθισµό στη
νικοτίνη. Για παράδειγµα, οι Fried and Watkinson (1990) ανακάλυψαν την ύπαρξη
δοσοεξαρτώµενης σχέσης µεταξύ του καπνίσµατος τσιγάρων και χαµηλής ανάπτυξης της
γλώσσας και της αντίληψης στις ηλικίες 3-4 ετών ενώ αργότερα οι Olds και συν. (1994)
επιβεβαίωσαν ότι το κάπνισµα στην εγκυµοσύνη αυξάνει τον κίνδυνο νευροαναπτυξιακών
διαταραχών, αφού εκτίµησαν τη γνωστική λειτουργία των παιδιών στις ηλικίες των 12, 24, 36
και 48 µηνών. Όσον αφορά στις υποκείµενες ψυχικές διαταραχές και στα λοιπά προβλήµατα
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συµπεριφοράς όπως η υπερικινητικότητα που εµφανίζουν παιδιά σχολικής και εφηβικής ηλικίας
των οποίων οι µητέρες κάπνιζαν κατά την εγκυµοσύνη, η µεγαλύτερη έως τώρα πληθυσµιακή
µελέτη (9.357 παιδιά) σχετικά µε την έκθεση του εµβρύου στην νικοτίνη και τα άλλα παράγωγα
του καπνού του τσιγάρου είναι η µελέτη των Kotimaa και συν. (2003) που επιβεβαιώνει τους
παραπάνω συσχετισµούς. Η παρούσα ανασκόπηση έχει ως στόχο να αναφέρει την
βιβλιογραφία που υποστηρίζει την αρνητική επίδραση του καπνίσµατος κατά την εγκυµοσύνη
όπως ενδεικτικά κάνει στη συγκεκριµένη περίληψη και να καταστήσει επιτακτική ανάγκη για τις
έγκυες γυναίκες που καπνίζουν την άµεση και οριστική διακοπή καπνίσµατος για τη διαφύλαξη
της υγείας του εµβρύου και µετέπειτα παιδιού τους.



34.2
Παχυσαρκία, διατροφικές συνήθειες, εικόνα σώµατος,
στάσεις για την άσκηση και την εξωτερική εµφάνιση
και συναισθηµατική λήψη τροφής σε µαθητές δηµοτικού σχολείου
Ρούµπου Χριστίνα, Κορώνη Μαρία, Ρούση-Βέργου Χριστίνα,
Ζαφειροπούλου Μαρία
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον γύρω από τα σχετικά µε την
παχυσαρκία θέµατα, καθώς παγκοσµίως, αλλά και στην ελληνική κοινωνία ειδικότερα, υπάρχει
δραµατική αύξηση του φαινοµένου της παχυσαρκίας. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να
καταγραφεί ο επιπολασµός της παιδικής παχυσαρκίας παιδιών ∆ηµοτικού της πόλης του
Βόλου µε χρήση του ∆είκτη Μάζας Σώµατος (∆ΜΣ). Επίσης, να διερευνηθούν οι πιθανές
διαφορές µεταξύ των µαθητών µε διαφορετικό ∆ΜΣ, ως προς τις διατροφικές τους συνήθειες
(∆Σ), ως προς τις αντιδράσεις που σχετίζονται µε το φαγητό σε ψυχολογικές καταστάσεις
(άγχος, θυµός, στενοχώρια), ως προς τη στάση και τη συµπεριφορά της οικογένειας προς τη
διατροφή και ειδικά στις αντίστοιχες ψυχολογικές καταστάσεις, την εικόνα σώµατος, τη στάση
προς την άσκηση και την εξωτερική εµφάνιση. Στην έρευνα έλαβαν µέρος 126 µαθητές και 126
µαθήτριες όλων των τάξεων του ∆ηµοτικού. Για τη συλλογή των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκαν
2 ερωτηµατολόγια, το «Ερωτηµατολόγιο ∆ιατροφικών Συνηθειών» και το «Ερωτηµατολόγιο
∆ιατροφής & Εικόνας Σώµατος». Επιπλέον, καταγράφηκε το ύψος και το βάρος και τα άτοµα
κατηγοριοποιήθηκαν σύµφωνα µε την τιµή του ∆ΜΣ, σε άτοµα µε κανονικό σωµατικό βάρος,
υπέρβαρα και παχύσαρκα. Το 57,9% των µαθητών κατατάχθηκαν στην κατηγορία του
κανονικού βάρους και το 22,6% και το 19,4% στην κατηγορία των υπέρβαρων και
παχύσαρκων, αντίστοιχα. Οι υπέρβαροι µαθητές σε όλες τις υπό διερεύνηση καταστάσεις
παρουσιάζουν ελάχιστες διαφορές από τους συνοµηλίκους τους. Ο εξελικτικός παράγοντας
φαίνεται να ερµηνεύει σε µεγαλύτερο βαθµό τις παρατηρούµενες διαφορές σε σύγκριση µε το
σωµατικό τύπο των παιδιών.



34.3
Άσκηση, διατροφή και χρήση διαδικτύου
σε µαθητές Λυκείου
Γκαραγκούνη-Αραίου Φωτεινή, Ρούση-Βέργου Χριστίνα, Κορώνη Μαρία,
Ζαφειροπούλου Μαρία, Πιπεράκης Στέλιος
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
Η αλµατώδης αύξηση των υπηρεσιών διαδικτύου και η εύκολη πρόσβαση σε αυτό το καθιστά
ολοένα και πιο ελκυστικό στους εφήβους µε αποτέλεσµα, ενδεχοµένως, να περνούν αρκετό
διάστηµα της ηµέρας τους καθισµένοι στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Μια τέτοια
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διαπίστωση θα συνοδευόταν αναπόφευκτα και µε σηµαντικές αλλαγές στη διαχείριση του
ελεύθερου χρόνου των εφήβων και δεν θα ήταν άστοχη η υποψία ότι ενδεχοµένως να
συνδέεται και µε την παραµέληση ενός ισορροπηµένου τρόπου ζωής µε επαρκή άσκηση και
διατροφή. Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να καταγράψει τις συνήθειες στη χρήση του
Η/Υ και του διαδικτύου σε µαθητές Λυκείου και να διερευνήσει τη σύνδεσή τους µε τις συνήθειες
διατροφής και άσκησης των εφήβων καθώς και του σωµατικού τους βάρους. Το δείγµα
αποτέλεσαν 400 µαθητές και µαθήτριες Λυκείου από αστικές και ηµισαστικές περιοχές. Οι
µετρήσεις αφορούσαν στη συµπλήρωση ενός ερωτηµατολογίου µε επιµέρους θέµατα για τη
χρήση διαδικτύου και του χρόνου που περνούν σε αυτό. Επίσης συµπλήρωσαν και ένα
ερωτηµατολόγιο που αφορούσε σε επιµέρους θέµατα συνηθειών άσκησης και διατροφής και
τέλος, καταγράφηκε το ύψος και το βάρος τους και υπολογίστηκε ο δείκτης µάζας σώµατος. Τα
αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι µαθητές Λυκείου χρησιµοποιούν κυρίως το διαδίκτυο για µουσική,
ενηµέρωση και παιχνίδια, αλλά η χρήση αυτή δεν συνδέθηκε ούτε µε αυξηµένο βάρος στους
µαθητές ούτε µε παραµέληση των ισορροπηµένων διατροφικών συνηθειών και της άσκησης.
Ενδεχοµένως, ο ρόλος της οικογένειας (µεγάλο µέρος του δείγµατός µας προερχόταν και από
ηµιαστικές περιοχές) και ενδεχοµένως και του κοινωνικού πλαισίου (οµάδες συνοµηλίκων) να
λειτουργούν προστατευτικά ώστε η χρήση του διαδικτύου να πραγµατοποιείται χωρίς
ενδεχόµενο ρίσκο για τη φυσική κατάσταση των παιδιών.



34.4
«ΕΝΗΓΜΑ»
Ενηµερωτικό πρόγραµµα για την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία
Κασίµος ∆ηµήτριος, Ματσούκης Ιωάννης
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης
Το Ενηµερωτικό Πρόγραµµα για την Ηλεκτροµαγνητική Ακτινοβολία «ΕΝΗΓΜΑ» έχει σκοπό τη
δηµιουργία ενός κέντρου τεκµηρίωσης και παροχής πληροφοριών για εξειδικευµένους
επιστήµονες και επαγγελµατίες, οι οποίοι, λόγω της άµεσης ή έµµεσης σχέσης τους µε το ευρύ
κοινό, συµβουλεύουν στον τοµέα της δηµόσιας υγείας και πρόληψης. Με δεδοµένο ότι πολλά
είναι τα ερωτήµατα που προκύπτουν από την ίδια την τεχνολογία και τις επιδράσεις της, αλλά
και ότι γενικότερα στην Ελλάδα υπάρχει ένα σηµαντικό έλλειµµα στον τοµέα της ενηµέρωσης
σε θέµατα ∆ηµόσιας Υγείας, θεωρείται σηµαντικός ο σχεδιασµός και η υλοποίηση
προγραµµάτων και ενεργειών ενηµέρωσης. Το «ΕΝΗΓΜΑ» υλοποιείται από την Ελληνική
Εταιρία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας µε επιστηµονική καθοδήγηση της
Υπεύθυνης του Κέντρου Έρευνας και Πρόληψης Ατυχηµάτων κας Ελένης Πετρίδου,
Καθηγήτριας Προληπτικής Ιατρικής και Επιδηµιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου
Αθηνών. Στο πλαίσιο του προγράµµατος έχει δηµιουργηθεί σχετική ιστοσελίδα www.enigmaprogram.gr, έντυπο υλικό, ενώ παράλληλα διεξάγονται έρευνες για την καταγραφή των θέσεων
και απόψεων συγκεκριµένων οµάδων πληθυσµού. Η πρώτη δοκιµαστική έρευνα που
παρουσιάστηκε τον Ιούλιο 2007, αφορούσε την καταγραφή της γνώµης ιατρών της Αττικής
σχετικά µε την επίδραση της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας της κινητής τηλεφωνίας. Από την
έρευνα αυτή προέκυψε έλλειψη ενηµέρωσης, αλλά και σύγχυση γύρω από το θέµα αυτό.
Ακολούθησαν και άλλες έρευνες στους ιατρούς όλης της χώρας, καθώς και σε άλλες οµάδες
πληθυσµού (φοιτητές ιατρικής, εκπαιδευτικοί), οι οποίες συνεχίζονται µέχρι σήµερα.
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[35]

Η διαµόρφωση της εφηβικής ταυτότητας:
∆ιαδικασίες, διαστάσεις, διαφορές
Προσκεκληµένη οµιλία

Μπεζεβέγκης Ηλίας
Καθηγητής Εξελικτικής Ψυχολογίας
Πανεπιστήµιο Αθηνών

Η διαµόρφωση της ταυτότητας του Εγώ κατέχει κεντρική θέση µεταξύ των
αναπτυξιακών στόχων της εφηβικής ηλικίας. Αυτό οφείλεται αφενός στη
σηµασία που έχει για την ψυχοκοινωνική προσαρµογή και για τη µετάβαση
στην ενήλικη ζωή η συνοχή και συνέχεια του εαυτού (Erikson, 1968) και
αφετέρου στο γεγονός ότι η ταυτότητα συνδέεται µε ένα σύνθετο πλέγµα
αλληλεπιδράσεων µεταξύ ενδοατοµικών -βιολογικών και ψυχολογικών- και
ευρύτερων κοινωνικοπολιτισµικών παραγόντων (Kroger, 2006). Η οµιλία αυτή
έχει ως στόχο να προσεγγίσει την ψυχολογική ταυτότητα σφαιρικά, ως δοµή και
ως πολυδιάστατη διαδικασία, τα στοιχεία της οποίας υφίστανται πολλαπλές
αναδιοργανώσεις κατά τη διάρκεια της ζωής του ατόµου. Η εντατική διερεύνηση
των εναλλακτικών λύσεων, η δέσµευση σε κάποιες από τις λύσεις αυτές καθώς
και οι επάλληλοι κύκλοι µορατόριουµ - κατάκτησης (Meeus, Iedema & Maassen
2002• Luyckx et al., 2006) αποτελούν επιµέρους διαστάσεις της διαδικασίας
αυτής. Επιπλέον, θα παρουσιαστούν εµπειρικά δεδοµένα για τη συσχέτιση της
ψυχολογικής ταυτότητας µε άλλες δηµογραφικές παραµέτρους και ευρύτερους
οικολογικούς παράγοντες, ενώ θα επιχειρηθεί µια αποτύπωση της πορείας που
ακολουθεί η εξέλιξη των τεσσάρων µορφών της.
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[36]
Συνιστώσες και διαφοροποιητικοί παράγοντες
στη διαµόρφωση της εφηβικής ταυτότητας
Συµπόσιο
Πρόεδρος: Μπεζεβέγκης Ηλίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών
Συζητήτρια: Ράλλη Ασηµίνα, Πανεπιστήµιο Αθηνών
Περίληψη Συµποσίου
Η διαµόρφωση της ταυτότητας του Εγώ έχει γίνει διεθνώς αντικείµενο εκτενούς µελέτης. Η
σπουδαιότητά της έγκειται αφενός στο ότι αποτελεί έναν από τους βασικούς αναπτυξιακούς
στόχους της εφηβικής ηλικίας και αφετέρου στο ότι συνδέεται µε την εν γένει προσαρµογή του
ατόµου. Αν και η ψυχολογική ταυτότητα δεν διαµορφώνεται οριστικά και αµετάκλητα κατά τη
διάρκεια της εφηβικής ηλικίας, αποτελεί µια σύνθετη και πολυδιάστατη διαδικασία κατά την
οποία οι έφηβοι καλούνται να επεξεργαστούν γνωστικά τα θέµατα που σχετίζονται µε τη
διαµόρφωση της ταυτότητάς τους, να διερευνήσουν τις εναλλακτικές λύσεις που τους
παρουσιάζονται και να δεσµευτούν σε κάποιες από αυτές. Στο πλαίσιο του συµποσίου αυτού,
οι οµιλητές θα παρουσιάσουν τα αποτελέσµατα εµπειρικών ερευνών για τις διαφορετικές όψεις
του φαινοµένου καθώς και για τη σχέση της ταυτότητας του Εγώ µε άλλες ατοµικές ψυχολογικές και γνωστικές-, οικογενειακές και κοινωνικές παραµέτρους. Τα ευρήµατα των
ερευνών αυτών θα συζητηθούν σε συνδυασµό µε δεδοµένα της διεθνούς εµπειρίας.



36.1
Ψυχολογική ταυτότητα, εθνική ταυτότητα
και ψυχολογική προσαρµογή εφήβων µεταναστών
Παυλόπουλος Βασίλειος
Πανεπιστήµιο Αθηνών
Η διαµόρφωση ψυχολογικής ταυτότητας θεωρείται σηµαντικός αναπτυξιακός στόχος στην
εφηβεία εφόσον συνδέεται µε την τρέχουσα ψυχολογική προσαρµογή και την οριοθέτηση
µελλοντικών στόχων. Οι έφηβοι µετανάστες, ειδικότερα, αντιµετωπίζουν επιπλέον τη «διπλή
πρόκληση» του επιπολιτισµού, η οποία περιλαµβάνει την επεξεργασία εθνικής ταυτότητας µε
σηµείο αναφοράς τη χώρα καταγωγής, δηµιουργώντας παράλληλα δεσµούς µε την κοινωνία
της χώρας εγκατάστασης. Η έρευνα αυτή είχε στόχο: (α) να µελετήσει τα στάδια διαµόρφωσης
της ψυχολογικής και της εθνικής ταυτότητας των εφήβων µεταναστών, και (β) να εξετάσει τη
σχέση της ταυτότητας µε την ψυχολογική προσαρµογή. Το δείγµα αποτέλεσαν 316 έφηβοι
µετανάστες (µ.ό. ηλικίας: 16.2 έτη, 54% κορίτσια, 46% αλβανικής καταγωγής, 53% δεύτερη
γενιά, 41% κάτοικοι Αθήνας). Επιπλέον, συγκροτήθηκε οµάδα ελέγχου από 460 γηγενείς
συνοµηλίκους (µ.ό. ηλικίας: 15.7 έτη, 52% κορίτσια). Οι συµµετέχοντες συµπλήρωσαν εργαλεία
που µετρούσαν την ψυχολογική ταυτότητα (EIPQ. Balisteri et al., 1995) και την εθνική
ταυτότητα (ΜΕΙΜ-R. Phinney & Ong, 2007). Ως δείκτες ψυχολογικής προσαρµογής
χρησιµοποιήθηκαν: η αυτοεκτίµηση (Rosenberg, 1965), η υποκειµενική ευεξία SWLS. Diener et
al., 1985) και η απουσία ψυχολογικών συµπτωµάτων (SDQ. Goodman, 1997). Τα ευρήµατα
ανέδειξαν ποιοτικές µάλλον, παρά ποσοτικές διαφορές στις διεργασίες ανάπτυξης ταυτότητας
των εφήβων µεταναστών, µε πιο χαρακτηριστική την τάση της δεύτερης γενιάς να υιοθετεί την
ελληνική ταυτότητα σε µεγαλύτερο βαθµό από ό,τι η πρώτη γενιά. Οι συσχετίσεις της
ταυτότητας µε την ψυχολογική προσαρµογή ήταν προς αναµενόµενη κατεύθυνση, αλλά
αφορούσαν κυρίως τις θετικές όψεις (αυτοεκτίµηση, υποκειµενική ευεξία) παρά τις αρνητικές
(ψυχολογικά συµπτώµατα). Τα ευρήµατα συζητώνται στο πλαίσιο της διπλής αναπτυξιακής
πορείας (κοινωνικοποίηση, επιπολιτισµός) των εφήβων µεταναστών.
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36.2
Ψυχολογική ταυτότητα και ο ρόλος της
στη διαµόρφωση των ηθικών κρίσεων:
Μια εµπειρική έρευνα σε εφήβους µαθητές Λυκείου
Γεωργαντή Κατερίνα
Πανεπιστήµιο Αθηνών
Η διαµόρφωση της ψυχολογικής ταυτότητας γίνεται σε επάλληλους κύκλους µορατόριουµ κατάκτησης µε τη διαµεσολάβηση των διαστάσεων της διερεύνησης και της δέσµευσης.
Ωστόσο, η ψυχολογική ταυτότητα ως διαδικασία και ως µορφή ακολουθεί κοινή εξελικτική
πορεία µε άλλες ατοµικές ψυχολογικές παραµέτρους και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο
"οριζόντιων" και "κάθετων" αλληλεπιδράσεων µε τους σηµαντικούς άλλους (Smetana & Turiel,
2006). Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να µελετήσει τη συµβολή των διαστάσεων της
διερεύνησης και της δέσµευσης καθώς και άλλων ατοµικών και ευρύτερων οικογενειακών
παραγόντων στην πρόβλεψη των ηθικών σχηµάτων. Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 369
έφηβοι, µαθητές Λυκείου και οι µητέρες τους, ενώ για τη συλλογή των δεδοµένων
χρησιµοποιήθηκαν οι παρακάτω κλίµακες: Defining Issues Test I (Rest 1975, 1986), Ego
Identity Process Questionnaire (Balistreri et al.,1995), Perspectives on Adolescent Decision
Making Questionnaire (Bosma et al., 1996), General Belief in a Just World (Dalbert et al.,
2001), Internality, Powerful Others and Chance Scales (Levenson, 1981) καθώς και κλίµακες
για τη µέτρηση επιµέρους διαστάσεων του γονικού ρόλου (http://www.rcgd.isr.unich.edu/pgc).
Για τον έλεγχο της προβλεπτικής ισχύος των ατοµικών και οικογενειακών παραγόντων
σχεδιάστηκε και ελέγχθηκε ένα µοντέλο δοµικών εξισώσεων. Τα αποτελέσµατα της έρευνας
έδειξαν ότι η µετασυµβατική ηθική µπορεί να προβλεφθεί ευθέως από την διάσταση της
διερεύνησης και ευθέως ή εµµέσως από τους ατοµικούς όσο και από τους ευρύτερους
οικογενειακούς παράγοντες. Τα αποτελέσµατα αυτά αναδεικνύουν τη διασύνδεση των ηθικών
κρίσεων µε άλλους αναπτυξιακούς στόχους της εφηβικής ηλικίας και θα συζητηθούν σε σχέση
µε τη συµβολή του γονικού ρόλου στην εν γένει ψυχοκοινωνική εξέλιξη του εφήβου.



36.3
Ταυτότητα του ρόλου του φύλου στην εφηβική ηλικία
Γεωγουλέας Γεώργιος
Πανεπιστήµιο Αθηνών
Στην ερευνητική αυτή µελέτη 324 έφηβοι ηλικίας 13-19 ετών συµπλήρωσαν την ελληνική µορφή
του ερωτηµατολογίου ταυτότητας του ρόλου του φύλου της Bem (Bem Sex Role Inventory).
Μέσω του ερωτηµατολογίου B.S.R.I και µε βάση τη θεωρία της Bem για την ύπαρξη ενός
διδιάστατου µοντέλου, συνδυασµού των εννοιών «αρρενωπότητα» και «θηλυκότητα»
διερευνάται η διαµόρφωση της ταυτότητας του ρόλου του φύλου και τα άτοµα κατατάσσονται σε
µία από τις τέσσερις ακόλουθες κατηγορίες: “ανδρόγυνη”, “αδιαφοροποίητη”, “αρρενωπή” και
“θηλυκή” ταυτότητα του ρόλου του φύλου. Παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της παραγοντικής
ανάλυσης και της ανάλυσης συστάδων, από τις οποίες προέκυψαν οι παράγοντες και οι
κατηγορίες ταυτότητας του ρόλου του φύλου στο δείγµα. Γίνεται συγκριτική παρουσίαση των
ποσοστιαίων αναλογιών καθεµιάς από τις κατηγορίες ταυτότητας του ρόλου του φύλου και
διερευνώνται διαφορές ως προς το φύλο, την ηλικιακή οµάδα και άλλες δηµογραφικές
µεταβλητές. Επίσης, γίνεται σύγκριση των µέσων όρων των µεταβλητών “αρρενωπότητα” και
“θηλυκότητα” για τα δύο φύλα και για τις επιµέρους ηλικιακές οµάδες, όπως προκύπτουν από
τη στατιστική ανάλυση των ερωτηµατολογίων και παρουσιάζονται συγκριτικά στοιχεία από τη
διαπολιτισµική έρευνα στον χώρο της ταυτότητας του ρόλου του φύλου στην εφηβική ηλικία.
Τέλος, παρουσιάζονται στατιστικά σηµαντικές διαφορές ως προς το φύλο και την ηλικιακή
οµάδα στα 60 επιµέρους θέµατα του ερωτηµατολογίου και διατυπώνονται προτάσεις για τη
συνέχιση της έρευνας.
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36.4
Μια διερεύνηση των σχέσεων της γονικότητας
µε το στυλ επεξεργασίας της ταυτότητας των εφήβων
Τάνταρος Σπύρος
Πανεπιστήµιο Αθηνών
Η έννοια του ύφους επεξεργασίας της ταυτότητας αναφέρεται στις διαφορές του τρόπου µε τον
οποίο τα άτοµα επεξεργάζονται πληροφορίες που αφορούν στον εαυτό, πώς διαχειρίζονται
ζητήµατα ταυτότητας και πώς παίρνουν τις σχετικές αποφάσεις (Berzonsky, 1989). Έχουν
περιγραφεί τρία τέτοια στυλ: το πληροφοριακό, το κανονιστικό και το συγκεχυµένο-αποφευκτικό
(Berzonsky, 1989, 1990). Οι έφηβοι που έχουν ένα πληροφοριακό στυλ επεξεργασίας της
ταυτότητάς τους είναι αυτο-ανακλαστικοί, ευσυνείδητοι, ανοικτοί στις εµπειρίες, εστιασµένοι στα
προβλήµατα και παίρνουν γρήγορα αποφάσεις. Εκείνοι που υιοθετούν το κανονιστικό στυλ
είναι ευσυνείδητοι και έχουν στόχους, αλλά είναι πολύ δοµηµένοι και κλειστοί σε πληροφορίες
που θα µπορούσαν να συγκρουστούν µε τις προσωπικές τους αξίες και πιστεύω. Τέλος, εκείνοι
που υιοθετούν το συγκεχυµένο-αποφευκτικό στυλ είναι περισσότερο συναισθηµατικοί,
αποφεύγουν να πάρουν αποφάσεις, καθοδηγούνται από άλλους και έχουν δυσκολίες µε τον
εαυτό τους (Berzonsky, 1990, 1994a· Berzonsky and Ferrari, 1996· Berzonsky and Kinney,
1995· Berzonsky and Kuk, 2000· Berzonsky and Sullivan, 1992· Dollinger, 1995). Τα τρία αυτά
στυλ έχουν επίσης συσχετιστεί µε τις διαφορές στις δεσµεύσεις της ταυτότητας, ενώ η έρευνα
φανερώνει ακόµη την ύπαρξη σχέσης ανάµεσα στις οικογενειακές πρακτικές και στη
διαµόρφωση προσωπικών δεσµεύσεων της ταυτότητας, οι οποίες φαίνεται πως επηρεάζονται
από το είδος του γονικού στυλ (ευέλικτο, αυταρχικό, επιτρεπτικό ή αδιάφορο). Η έρευνα που
παρουσιάζεται εδώ έχει ως στόχο τη διερεύνηση, σε δείγµα φοιτητών του πρώτου έτους
σπουδών (ύστερη εφηβεία) (Ν=150), των σχέσεων µεταξύ του ύφους επεξεργασίας της
ταυτότητας και του ύφους γονικότητας των πατέρων και των µητέρων τους, όπως το
αντιλαµβάνονται οι ίδιοι. Παρουσιάζονται τα πρώτα αποτελέσµατα και η σχετική συζήτηση.
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[37]
«Αν δεν µπορείς να γίνεις ήλιος, γίνε αστέρι…»
Εργαλεία για τη δηµιουργική εφαρµογή
του Επαγγελµατικού Προσανατολισµού στα Σχολεία
Εργαστήριο
Παναγιωτάκη Μαρία
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Νοµού Ηρακλείου
Το Εργαστήριο αναπτύσσει δεξιότητες που αφορούν στην προετοιµασία και τον σχεδιασµό της
επαγγελµατικής πορείας του εφήβου, µέσα από µια διαδροµή εκφραστικής, διερευνητικής και
αναδυόµενης δηµιουργικότητας. Με αφετηρία τη θεατρική δράση και το εκπαιδευτικό δράµα
παρουσιάζονται τρόποι µε τους οποίους µπορεί να βοηθηθεί ο έφηβος στην αναζήτηση και
επιλογή επαγγέλµατος. Η Αυτογνωσία, η Πληροφόρηση, η Λήψη Απόφασης και η Μετάβαση,
βασικοί άξονες πάνω στους οποίους δοµείται ο Επαγγελµατικός Προσανατολισµός, αποτελούν
τις κατευθυντήριες γραµµές του Εργαστηρίου. Στόχος είναι η γνωριµία και η εξοικείωση των
συµµετεχόντων µε τεχνικές που βοηθούν τον έφηβο να αναπτύξει τις κατάλληλες δεξιότητες
ώστε να αναγνωρίζει τις επιθυµίες και τις κλίσεις του, να αφουγκράζεται την ευθύνη των
ονείρων του, να εναρµονίζει αξίες, προτεραιότητες και προσδοκίες µε το κοινωνικό περιβάλλον,
να αντλεί αξιόπιστη πληροφόρηση και να λαµβάνει ώριµες αποφάσεις για τη σταδιοδροµία του.
Οι τεχνικές αυτές µπορούν να εφαρµοστούν στη σχολική τάξη σε οµάδες εφήβων µε
επαγγελµατικές αναζητήσεις, µέσα σε ένα κλίµα στήριξης και εµψύχωσης. Οι συµµετέχοντες θα
γνωρίσουν τρόπους και δρόµους µε βιωµατικό τρόπο, µέσω της εµπλοκής τους σε ασκήσεις
και δραστηριότητες θεατρικής δοµής που θα µπορέσουν να εφαρµόσουν στη συνέχεια ως
συστηµατοποιηµένες, σχεδιασµένες δράσεις. Παράλληλα, το εργαστήριο στοχεύει στην
ενεργοποίηση των συµµετεχόντων για πολυσύνθετη ενασχόληση γύρω από ένα θέµα που
συγκεντρώνει τις ανησυχίες και τους προβληµατισµούς εφήβων, γονέων, εκπαιδευτικών και
ειδικών της Ψυχικής Υγείας

Οι δηλώσεις συµµετοχής στο
Εργαστήριο γίνονται στη Γραµµατεία
στις 26 και 27 Μαΐου 2010.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

∆ιάρκεια Εργαστηρίου: 1 1/2 ώρα.
Αριθµός συµµετεχόντων: 25 άτοµα.
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[38]
Γνωστικές λειτουργίες
Θεµατική ενότητα

38.1
Νευροψυχολογική διερεύνηση
της ανάπτυξης του ελέγχου της ακουστικής προσοχής
σε µαθητές ∆ηµοτικού: χορήγηση δοκιµασιών ακουστικής προσοχής
συγκριτικά µε τη µέθοδο των γνωστικών προκλητών δυναµικών
µε ακουστικά ερεθίσµατα
Λαδόπουλος Ευστράτιος, Καραπέτσας Ανάργυρος, Ζυγούρης Νικόλαος
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
Η έρευνα αυτή εξέτασε πως αναπτύσσεται στο παιδί µια από τις σηµαντικότερες ανώτερες
διανοητικές λειτουργίες, ο έλεγχος της ακουστικής προσοχής και πως συνδέεται µε την
ανάπτυξη των προµετωπιαίων περιοχών του εγκεφάλου. Γι’ αυτό τον σκοπό χορηγήσαµε σε
δείγµα 180 µαθητών από την Α’ (Ν=60), Γ’ (Ν=60) και Ε’ (Ν=60) τάξη του ∆ηµοτικού, µια
δοκιµασία αξιολόγησης της «παρατεταµένης ακουστικής προσοχής» και µια δοκιµασία
αξιολόγησης των «σύνθετων ακουστικών στρατηγικών» συγκριτικά µε τη µέθοδο των
γνωστικών προκλητών δυναµικών µε ακουστικά ερεθίσµατα.



38.2
Εργαζόµενη µνήµη και γνώση λεξιλογίου:
H ανάπτυξη της σχέσης τους
κατά την προσχολική και σχολική ηλικία
Χρυσοχόου Ελισάβετ1, Μπαµπλέκου Ζωή2, Μασούρα Ελβίρα2
1

Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας - Πανεπιστήµιο Μακεδονίας
2
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Η παρούσα µελέτη διερευνά τη σχέση ανάµεσα στην εργαζόµενη µνήµη (ΕΜ) και τη γνώση
λεξιλογίου σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Εξετάσαµε τον τρόπο, µε τον οποίο
εξελίσσεται η σχέση αυτή µεταξύ 5.5 και 9.5 ετών Η λεκτική βραχύχρονη µνήµη των παιδιών
(ΛΒΜ) αξιολογήθηκε µε έργα ανάκλησης καταλόγου ψηφίων, λέξεων και ψευδολέξεων και µε
ένα έργο σύγκρισης καταλόγων λέξεων. Η λεκτική εργαζόµενη µνήµη (ΛΕΜ) αξιολογήθηκε µε
έργα ανάκλησης καταλόγου λέξεων σε προτάσεις, ανάκλησης αριθµητικών συνόλων και
αντίστροφης ανάκλησης ψηφίων. Στους συµµετέχοντες δόθηκε επίσης ένα έργο αξιολόγησης
του προσληπτικού τους λεξιλογίου. Βρέθηκε ότι η γνώση λεξιλογίου συσχετιζόταν µε τις
µετρήσεις της ΛΒΜ και ΛΕΜ στις ηλικίες των 5.5 και 7.5 ετών, ενώ η συσχέτιση αυτή έπαψε να
είναι σηµαντική στην ηλικία των 9.5 ετών. Τα δεδοµένα µας εναρµονίζονται µε την υπόθεση ότι
µε την πάροδο της ηλικίας, η ανάπτυξη του λεξιλογίου παύει να εξαρτάται από τη ΛΒΜ των
παιδιών και βασίζεται πλέον σε µονιµότερες λεξικολογικές και γλωσσικές αναπαραστάσεις. Στα
ελληνόφωνα παιδιά η µετατόπιση αυτή φαίνεται να επιτελείται νωρίτερα απ' ό,τι στα
αγγλόφωνα (στα οποία η σχέση λεξιλογίου και ΛΒΜ παραµένει σηµαντική στα 9.5 έτη). Από την
άλλη πλευρά, η γνώση λεξιλογίου συσχετιζόταν µε τη ΛΕΜ των παιδιών ακόµα και στην ηλικία
των 9.5 ετών. Τα ευρήµατα συζητιούνται σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της ελληνικής
γλώσσας και τις εκπαιδευτικές εµπειρίες των παιδιών στο δηµοτικό σχολείο. Η µελέτη
αναδεικνύει τη σηµασία που έχει η περαιτέρω διερεύνηση της σχέσης λεξιλογίου και ΕΜ µέσω
διαπολιτισµικών µελετών.
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38.3
Η επίδραση του εκτελεστικού ελέγχου
και της έκφωνης σκέψης στην επίλυση προβληµάτων
κατά τη σχολική ηλικία
Μιχαλακούδη Αποστολία, Μακρής Νικόλαος
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης
Στόχος της µελέτης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης που ασκεί ο εκτελεστικός έλεγχος και η
ενσυνειδησία για τη διαδικασία λύσης προβληµάτων στη γνωστική επίδοση κατά τη σχολική
ηλικία. Στην έρευνα συµµετείχαν 60 µαθητές ηλικίας 8-11 χρόνων. Οι συµµετέχοντες
εξετάστηκαν µε µία συστοιχία 6 γνωστικών έργων τα οποία, ανά δύο, απευθύνονταν στην
αριθµητική, λεκτική και χωροταξική ικανότητα. Για τον προσδιορισµό του επιπέδου του
εκτελεστικού ελέγχου των συµµετεχόντων χρησιµοποιήθηκε η ηλεκτρονική µορφή του Τεστ
Οπτικής Ανίχνευσης Σχήµατος-Χρώµατος (Visually Cued Color-Shape Task) των Zelazo, Craik
και Booth. Επίσης, για τον προσδιορισµό της ενσυνειδησίας των συµµετεχόντων για τη
διαδικασία λύσης των γνωστικών έργων ακολουθήθηκε η µέθοδος της έκφωνης σκέψης. Όλοι
οι συµµετέχοντες εξετάστηκαν ατοµικά. Τα αποτελέσµατα έδειξαν την επίδραση της ηλικίας στη
γνωστική επίδοση και την ενσυνειδησία για τη διαδικασία επίλυσης των γνωστικών έργων.
Επίσης, φάνηκε ότι η επάρκεια του εκτελεστικού ελέγχου επηρεάζει την αποτελεσµατική
επίλυση των γνωστικών έργων αλλά και την ακρίβεια των εκτιµήσεων για τη διαδικασία
επίλυσης τους όπως αυτή αναδύεται από τα πρωτόκολλα καταγραφής της έκφωνης σκέψης. Τα
αποτελέσµατα συζητούνται µε βάση τη βιβλιογραφία για τη δοµή του γνωστικού συστήµατος
αλλά και τις σύγχρονες απόψεις για τη σχέση µεταξύ εκτελεστικού ελέγχου και ενσυνειδησίας
για τη γνωστική δραστηριότητα.



38.4
Εκτίµηση χρονικής διάρκειας:
Μουσική εκπαίδευση και
συναισθηµατικό ύφος της πληροφορίας
Παναγιωτίδη Μαρία, Σαµαρτζή Σταυρούλα
Πάντειο Πανεπιστήµιο
Παρουσιάζεται έρευνα που είχε στόχο τη µελέτη του ρόλου της µουσικής εκπαίδευσης και του
συναισθηµατικού ύφους του µουσικού κοµµατιού στην εκτίµηση της χρονικής του διάρκειας.
Ογδόντα µαθητές και µαθήτριες ηλικίας 12 έως 15 χρόνων απετέλεσαν δύο οµάδες των
σαράντα ατόµων, ανάλογα µε το βαθµό της µουσικής τους εµπειρίας («µουσικοί» και «µη
µουσικοί»). Οι µισοί από τους συµµετέχοντες κάθε οµάδας έλαβαν µέρος σε µία µουσική
ακουστική δοκιµασία η οποία συνίστατο στην ακρόαση ενός «ευχάριστου» µουσικού
αποσπάσµατος ενώ οι άλλοι µισοί άκουσαν ένα «λυπητερό» µουσικό κοµµάτι. Μετά την
ακρόαση των κοµµατιών οι συµµετέχοντες προέβησαν στην εκτίµηση της διάρκειάς τους. Τα
αποτελέσµατα έδειξαν ότι: (α) η µουσική εκπαίδευση επηρεάζει την αντίληψη του χρόνου,
επιτρέποντας ακριβέστερες εκτιµήσεις των χρονικών διαρκειών, (β) το συναισθηµατικό
περιεχόµενο της µουσικής επηρεάζει την ικανότητα εκτίµησης της χρονικής διάρκειας των
κοµµατιών, ιδιαίτερα στην περίπτωση των ατόµων χωρίς µουσική εκπαίδευση («µη µουσικοί»),
και (γ) οι «µη µουσικοί» υπερτιµούν τη χρονική διάρκεια των «λυπητερών» κοµµατιών και
υποτιµούν αυτή των «ευχάριστων». Τα τελευταία αυτά αποτελέσµατα είναι σύµφωνα µε
δεδοµένα τα οποία αφορούν σε άλλες συνθήκες εκτίµησης της χρονικής διάρκειας (γεγονότα
που βιώνουµε ή γεγονότα που παρακολουθούµε να εκτυλίσσονται στον κινηµατογράφο). Η
παρούσα µελέτη αναδεικνύει τη συµµετοχή του συναισθήµατος σε µία διαδικασία
υποκειµενικοποίησης του χρόνου η οποία, στη συγκεκριµένη περίπτωση, µετριάζεται από τη
µουσική εκπαίδευση.
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38.5
Αλλαγές στη µεταγνωστική γνώση των παιδιών
για τη λειτουργία της σκέψης στην καθηµερινή ζωή
Μεταλλίδου Παναγιώτα, ∆ιαµαντίδου Ελένη,
Κωνσταντινοπούλου Ελένη, Μέγαρη Καλλιόπη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Στόχος της παρούσας µελέτης ήταν η διερεύνηση των αλλαγών στη µεταγνωστική γνώση των
παιδιών για τη λειτουργία της σκέψης ως µια διαδικασία συλλογισµού και συναγωγής
συµπερασµάτων στην καθηµερινή ζωή. Στην έρευνα συµµετείχαν 116 παιδιά της Γ΄ (N = 33)
και Ε΄ (N = 35) ∆ηµοτικού καθώς και της Α΄ Γυµνασίου (N = 48). Η εξέταση των παιδιών ήταν
ατοµική και περιλάµβανε 14 σενάρια “καλής” και “κακής” σκέψης τα οποία κατασκευάστηκαν
από την Amsterlaw (2006). Οι συµµετέχοντες χωρίστηκαν µε τυχαίο τρόπο σε δύο οµάδες.
Στην πρώτη οµάδα δόθηκαν τα σενάρια χωρίς την έκβασή τους ενώ στη δεύτερη οµάδα δόθηκε
και η έκβαση του σεναρίου (καλή ή κακή). Στις µισές περιπτώσεις η έκβαση των σεναρίων ήταν
σύµφωνη µε τον τρόπο σκέψης του σεναρίου ενώ στις άλλες µισές η έκβαση ήταν ασύµβατη.
Μετά την παρουσίαση κάθε σεναρίου, οι συµµετέχοντες κλήθηκαν να εκτιµήσουν τον βαθµό
στον οποίο ο τρόπος σκέψης ήταν “καλός” ή “κακός” καθώς και να αιτιολογήσουν την εκτίµησή
τους. Τα αποτελέσµατα επιβεβαίωσαν τα ευρήµατα της Amsterlaw, σύµφωνα µε τα οποία τα
παιδιά στην ηλικία των 8-9 ετών (Γ΄ ∆ηµοτικού) είναι ενήµερα για ποιοτικά χαρακτηριστικά της
σκέψης στην καθηµερινή ζωή. Σηµαντικές αλλαγές µε την πρόοδο της ηλικίας παρατηρήθηκαν
στις πεποιθήσεις των παιδιών για την ποιότητα της σκέψης στα σενάρια “κακής” σκέψης, οι
οποίες υποδεικνύουν την ανάπτυξη της ικανότητας των παιδιών να αιτιολογούν τις εκτιµήσεις
τους µε αναφορά στη διαδικασία της σκέψης και όχι στο αποτέλεσµα στην Ε΄ ∆ηµοτικού.
Ωστόσο, µόνο τα παιδιά της Α΄ Γυµνασίου παρουσίασαν ένα πρότυπο αιτιολογήσεων ανάλογο
µε αυτό των ενηλίκων, δίνοντας προτεραιότητα στη διαδικασία της σκέψης και όχι στο
αποτέλεσµα.



38.6
Εξελικτική διερεύνηση της σύνδεσης
των υποκείµενων νευρολογικών διεργασιών
στη µαθησιακή επάρκεια και αυτοαντίληψη
νηπίων και µαθητών της Α΄ και Β΄ ∆ηµοτικού
Ζαβός Αθανάσιος, Ρούση-Βέργου Χριστίνα, Κρίτση Άννα, Ζαφειροπούλου Μαρία
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
Σε διάφορες έρευνες έχει µελετηθεί η σχέση που αναπτύσσεται ανάµεσα σε διαταραχές του
κινητικού συντονισµού (λεπτές κινητικές δεξιότητες) και σε ένα πλήθος προβληµάτων, που
πιθανόν να συναντήσει ένα παιδί κατά τη διάρκεια της αναπτυξιακής του πορείας όπως
µαθησιακές δυσκολίες, ελλειµµατική προσοχή, µειωµένη αυτοαντίληψη, άγχος, αποκλίνουσες
συµπεριφορές,
φτωχή
κοινωνικοποίηση,
κοινωνικο-συναισθηµατικά
προβλήµατα,
συναισθηµατική ανωριµότητα κ.ά. Σκοπός της παρούσας έρευνας, ως συνέχεια των
προηγούµενων µελετών, ήταν να µετρήσει και να αξιολογήσει τις συσχετίσεις µεταξύ: α) των
βασικών αντιληπτικών και εκτελεστικών λειτουργιών των παιδιών (υποκείµενες νευρολογικές
διεργασίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη των ψυχογλωσσικών δεξιοτήτων, στα
επίπεδα της αντίληψης και εκτέλεσης), β) της µαθησιακής τους επάρκειας (µαθησιακές
ικανότητες του παιδιού όπως αυτές αποκτώνται κατά την πορεία της ανάπτυξής του), και γ) της
αυτοαντίληψής τους. Στην έρευνα συµµετείχαν 62 παιδιά, προνήπια, νήπια, και µαθητές της Α΄
και Β΄ τάξης ∆ηµοτικού δηµόσιων σχολείων του Βόλου και της Θεσσαλονίκης. Τους
χορηγήθηκε µια συστοιχία σταθµισµένων ψυχοµετρικών εργαλείων µε τη µορφή συνέντευξης,
όπως το Κ.Α.Λ (Κριτήριο Αντιληπτικής Λειτουργίας για Παιδιά και Εφήβους), το DTLA-P3
(Detroit Test Μαθησιακής Ικανότητας), και το ΠΑΤΕΜ Ι(Πώς Αντιλαµβάνοµαι Τον Εαυτό Μου).
Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι συγκεκριµένες επιµέρους διαστάσεις του κινητικού συντονισµού
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λειτουργούν προβλεπτικά για τη µαθησιακή επάρκεια του παιδιού ενώ η αυτοαντίληψη των
µεγαλύτερων παιδιών συνδέθηκε µόνο µε τη µαθησιακή τους επάρκεια στον λεκτικό τοµέα.
Λαµβάνεται υπόψη και ο εξελικτικός παράγοντας καθώς εµφανίζονται σηµαντικές διαφορές
κατά ηλικιακές οµάδες. Η αξιολόγηση των παραπάνω περιοχών στη συµπεριφορά του παιδιού
θεωρείται σηµαντική γιατί µπορεί να αποτελέσει προβλεπτικό παράγοντα για τη µελλοντική του
µάθηση και ένα διαγνωστικό εργαλείο για µια κατάλληλη, αν χρειαστεί, παιδαγωγική
παρέµβαση.



[39]
Μάθηση µε τον νου και την καρδιά
Εργαστήριο
Αγραφιώτη Μαγδαληνή, Κακούτη Ευγενία, Λαγουµιτζής Μιχάλης,
Μπουγιούκου Χρυσούλα, Πεφάνη Μαρία
Εργαστήρι Κοινωνικής και Συναισθηµατικής Ανάπτυξης
Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα δοθεί αρχικά µία σύντοµη αναφορά στο θεωρητικό
υπόβαθρο του σκοπού. Συγκεκριµένα θα περιγραφεί η συστηµική προσέγγιση του µαθησιακού
κλίµατος στο σχολείο. Θα τονιστεί η αξία της αλληλεπίδρασης µεταξύ διδασκόντων και
διδασκοµένων και µεταξύ µαθητών, εκείνης που προάγει την κοινωνική συνοχή και αποδοχή
των διαφορών στην εξέλιξη και όχι µόνο. Θα περιγραφεί εν συντοµία η εµπειρία µας από την
µακρόχρονη εφαρµογή της ανάπτυξης του µαθησιακού κλίµατος στα σχολεία. Στη συνέχεια θα
δοθεί η ευκαιρία στους συµµετέχοντες να πάρουν µέρος σε µία δραστηριότητα που σχετίζεται
µε την αποδοχή της ποικιλοµορφίας στην εξέλιξη. Θα ακολουθήσει συζήτηση.
Οι εισηγητές είναι συγγραφείς του βιβλίου: «Μάθηση µε το νου και την καρδιά, Οι Εµπειρίες µας
από Πρόγραµµα Κοινωνικής και Συναισθηµατικής Ανάπτυξης µε Παιδιά». Εκδόσεις Γρηγόρη.

Οι δηλώσεις συµµετοχής στο
Εργαστήριο γίνονται στη Γραµµατεία
στις 26 και 27 Μαΐου 2010.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

∆ιάρκεια Εργαστηρίου: 1 1/2 ώρα.
Αριθµός συµµετεχόντων: 20 άτοµα.
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[40]
Προσχολικό εκπαιδευτικό περιβάλλον
Θεµατική ενότητα

40.1
Προφορική γλωσσική αξιολόγηση
δίγλωσσων και µονόγλωσσων νηπίων
Γιαννέλη Παναγιώτα, Σταύρου Πήλιος
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων
Στο Εργαστήριο Ειδικής και Θεραπευτικής Αγωγής (ΕΡ.Ε.Θ.Α.) του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
συγκροτήθηκε ένα εργαλείο διαµορφωτικής αξιολόγησης που αποσκοπεί στη γλωσσική
προφορική αξιολόγηση των ετερογενών τάξεων (δίγλωσσα και µονόγλωσσα νήπια) στο
ελληνικό Νηπιαγωγείο. Για τη συγκρότηση αυτή, συµµετείχαν συνολικά 680 νήπια από την
περιφέρεια Αττικής και Θεσσαλονίκης, εκ των οποίων 360 αγόρια και 310 κορίτσια. Από το
συνολικό δείγµα της έρευνας, οι 485 ήταν Έλληνες γηγενείς µαθητές, οι 166 ήταν διαδοχικά
δίγλωσσοι, ήτοι µιλούσαν την Ελληνική γλώσσα ως δεύτερη γλώσσα και οι 19 ήταν ταυτόχρονα
δίγλωσσοι µαθητές από µικτές οικογένειες. Η αξιοπιστία όλου του εργαλείου κατά Cronbach
Alpha ήταν πολύ υψηλή .83. Με την πολυπαραγοντική ανάλυση διαπιστώθηκε ότι οι διαδοχικά
δίγλωσσοι µαθητές είχαν µεγαλύτερη δυσκολία σε σύγκριση µε τους ταυτόχρονα δίγλωσσους
και τους γηγενείς µαθητές στις κλίµακες της αφηγηµατικής ικανότητας, του εκφραστικού και
προσληπτικού λεξιλογίου, στην εκτέλεση απλών και σύνθετων οδηγιών και στην κατανόηση
ιστορίας.



40.2
Η σηµασία των πρώιµων εµπειριών στη µάθηση
και το πρόγραµµα εµπλουτισµένης εκπαίδευσης FasTracKids
Αθανασίου Κατερίνα, Παπακωνσταντίνου Ιωάννα
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων
Πειραµατικές έρευνες έδειξαν ότι το βρέφος διαθέτει µνήµη από τη προγεννητική ακόµη
περίοδο (π.χ. Brazelton 1978) και έχει δυνατότητες µάθησης από τους πρώτους µήνες της
ζωής του (π.χ. Hayne και συνεργάτες, 1991). Έρευνες επίσης, µε βάση τις απεικονιστικές
µεθόδους µελέτης του εγκεφάλου έχουν δείξει ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος από τη γέννηση και
καθόλη την προσχολική ηλικία έχει πολύ περισσότερους νευρώνες και συνάψεις, σε σύγκριση
µε τα µεγαλύτερα παιδιά και τους ενήλικες. Κατά την περίοδο αυτή λειτουργεί επίσης µε
γρηγορότερο ρυθµό (Bjorclund, 2000). Για τον λόγο αυτό, η προσχολική ηλικία είναι η ηλικία
στην οποία συµβαίνει η ταχύτερη µάθηση σε σύγκριση µε τις επόµενες ηλικίες, αρκεί να δοθούν
πληροφορίες µε τον κατάλληλο τρόπο. Στην αυξηµένη ικανότητα του παιδιού για µάθηση κατά
την προσχολική περίοδο, όπως και στη σηµαντικότητα της περιόδου αυτής για τη
συναισθηµατική ρύθµιση (Καλαρρύτης, 2005), βασίζεται ο σχεδιασµός του προγράµµατος της
FasTrackids. Είναι ένα νέο πρόγραµµα το οποίο προσφέρει εµπλουτισµένη εκπαίδευση σε
παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας (3 έως 8 ετών). Με τη χρήση της σύγχρονης
τεχνολογίας και της κατάλληλης µεθοδολογίας οι πληροφορίες που παρέχονται από το
πρόγραµµα µπορεί να γίνουν κατανοητές ακόµη και από παιδιά ηλικίας τριών ετών και να
µεταφερθούνε επίσης, στην καθηµερινή τους ζωή. Περιλαµβάνει 12 επιµέρους ενότητες οι
οποίες παρέχουν στα παιδιά βασικές γνώσεις σε επιστηµονικούς χώρους όπως η
ανθρωπολογία, οι φυσικές επιστήµες, η οικονοµία, η τεχνολογία, αλλά και σε τοµείς που
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συνδέονται µε την ψυχοκοινωνική προσαρµογή του παιδιού, όπως επικοινωνία, στόχοι και
µαθήµατα ζωής.



40.3
Η σηµασία και ο ρόλος της ανατροφοδότησης
στην προσχολική εκπαίδευση
Μπιρµπίλη Μαρία
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Η εργασία αυτή θα εξετάσει τη σηµασία και τον ρόλο της ανατροφοδότησης του εκπαιδευτικού
στη µάθηση των παιδιών της προσχολικής ηλικίας. Οι σύγχρονες απόψεις για την αξιολόγηση
δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στον τρόπο µε τον οποίο ο εκπαιδευτικός αξιολογεί και σχολιάζει την
επίδοση των παιδιών κατά τη διάρκεια της διδακτικής-µαθησιακής διαδικασίας. Συγκεκριµένα, η
ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού θεωρείται βασικό εργαλείο για την εφαρµογή και την
αποτελεσµατικότητα της διαµορφωτικής αξιολόγησης που στόχο της έχει να δώσει στους
µαθητές τις πληροφορίες που χρειάζονται όχι µόνο για να βελτιώσουν την επίδοση τους αλλά
και για να αποκτήσουν τον έλεγχο της µάθησης τους γενικότερα. Η ανατροφοδότηση που
διευκολύνει τη µάθηση είναι αυτή που συµβαίνει κατά τη διάρκεια της µαθησιακής διαδικασίας
και δίνει στους µαθητές συγκεκριµένες πληροφορίες και καθοδήγηση για το πώς µπορούν να
βελτιωθούν. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο εκπαιδευτικός διατυπώνει ερωτήσεις που βοηθάνε
τους µαθητές να επικεντρώσουν την προσοχή τους στους στόχους της συγκεκριµένης
δραστηριότητας, να αναστοχαστούν τη δράση τους και να αξιολογήσουν την επίδοση τους.
Στην προσχολική εκπαίδευση η ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών προς τα µικρά παιδιά
φαίνεται να επηρεάζεται από παράγοντες όπως η φύση των δραστηριοτήτων που υλοποιούνται
στο νηπιαγωγείο και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τους στόχους της προσχολικής
εκπαίδευσης και τον ρόλο της ανατροφοδότησης σε αυτή. Η βιβλιογραφία επισηµαίνει ότι η
ανατροφοδότηση που δίνεται στις µικρότερες ηλικίες αναφέρεται πολύ συχνά στην προσπάθεια
που κατέβαλαν τα παιδιά για να υλοποιήσουν µια δραστηριότητα και δίνει έµφαση στο «θετικό»
ή στο «καλό». Στην εργασία θα συζητηθούν τα είδη ανατροφοδότησης που συναντά κανείς
στην προσχολική εκπαίδευση και ο ρόλος τους στη δηµιουργία ανεξάρτητων και αυτόνοµων
µαθητών.



40.4
Ψυχοπαιδαγωγικές διαστάσεις της σχέσης
οικογένειας και νηπιαγωγείου:
Κάποια προκαταρκτικά στοιχεία για τη διερεύνηση
της γονικής εµπλοκής και των παραγόντων που την επηρεάζουν
Πεντέρη Ευθυµία
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης
Η «γονική εµπλοκή» αποτελεί µια ευρεία εννοιολογική κατασκευή η οποία φαίνεται να
περιλαµβάνει αντιλήψεις, συµπεριφορές, στρατηγικές και προσδοκίες για τη συµµετοχή των
γονιών στις µαθησιακές εµπειρίες των παιδιών τους. Αν και εντοπίζεται πολύ πριν τα παιδιά
ενταχθούν επίσηµα στο σχολικό περιβάλλον, οι περισσότερες σχετικές έρευνες εστιάζουν στη
µελέτη µιας σειράς συγκεκριµένων γονικών πρακτικών που αφορούν τη σχολική µάθηση και
την επαφή των γονιών µε το σχολείο σε σχέση µε τα αναπτυξιακά αποτελέσµατα στα παιδιά.
Αυτή η οπτική έχει δεχθεί κριτική τα τελευταία χρόνια γιατί, µεταξύ άλλων, δεν αναδεικνύει τον
πολυδιάστατο χαρακτήρα της «γονικής εµπλοκής» και τις ιδιαίτερες εκφάνσεις της στις
διάφορες αναπτυξιακές περιόδους. Επιπλέον, δεν λαµβάνει υπόψη τους παράγοντες που
µπορεί να επηρεάζουν τη φύση και την ποιότητά της. Η παρούσα εργασία επιχειρεί να
περιγράψει ένα πλέγµα διεργασιών εντός και µεταξύ των µικροπεριβαλλόντων που συµµετέχει
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το παιδί 4-6 ετών, οικογενειακό και εκπαιδευτικό, οι οποίες φαίνεται να σχετίζονται µε την
ενίσχυση του µαθησιακού δυναµικού των παιδιών. Στόχος είναι η πραγµατοποίηση ερευνητικής
µελέτης της «γονικής εµπλοκής» στο νηπιαγωγείο συλλέγοντας δεδοµένα από νηπιαγωγούς
και µητέρες µε την εφαρµογή πολυµεθοδικής προσέγγισης. Ένας συνδυασµός ποσοτικών και
ποιοτικών αναλύσεων αναµένεται να αναδείξει στοιχεία τα οποία θα µπορούσαν να
χρησιµεύσουν στην προσπάθεια ενδυνάµωσης της σχέσης οικογένειας-νηπιαγωγείου και της
ενίσχυσης γονέων και εκπαιδευτικών στον ρόλο τους.



40.5
∆ιερεύνηση των ψυχοµετρικών χαρακτηριστικών
ενός καταλόγου ελέγχου
για την ανίχνευση
προβληµάτων συµπεριφοράς στην προσχολική τάξη
Μανωλίτσης Γεώργιος, Τάφα Ευφηµία
Πανεπιστήµιο Κρήτης
Ο σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η εξέταση των ψυχοµετρικών χαρακτηριστικών ενός
καταλόγου ελέγχου για την ανίχνευση προβληµάτων συµπεριφοράς που παρουσιάζονται στα
µικρά παιδιά που φοιτούν σε προσχολικές τάξεις. Εκπαιδευτικοί της προσχολικής εκπαίδευσης
και αγωγής από όλη την Ελλάδα συµπλήρωσαν τον Κατάλογο Ελέγχου Συµπεριφοράς στην
Προσχολική Ηλικία - Αναθεωρηµένο (ΚΕΣΠΗ-Α) για 923 παιδιά ηλικίας 3-6 ετών τα οποία
φοιτούσαν σε Νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθµούς. Οι αναλύσεις για τη στάθµιση και την
εξέταση των ψυχοµετρικών χαρακτηριστικών του ΚΕΣΠΗ-Α έγινε σε 860 παιδιά για τα οποία
συµπληρώθηκαν όλες οι ερωτήσεις. Κατά την ανάλυση των αποτελεσµάτων µε διερευνητικές
και επιβεβαιωτικές παραγοντικές αναλύσεις παρουσιάστηκαν πέντε διακριτοί παράγοντες: α)
«διασπαστική
συµπεριφορά»,
β)
«ελλειµµατική
συγκέντρωση
προσοχής»,
γ)
«αποµόνωση/ανωριµότητα», δ) «άγχος/ανασφάλεια», ε) «προβλήµατα σφιγκτήρων». Οι δύο
πρώτοι παράγοντες συγκρότησαν έναν ευρύτερο παράγοντα (προβλήµατα εξωτερίκευσης) ενώ
ο τρίτος και ο τέταρτος συγκρότησαν έναν άλλον ευρύτερο παράγοντα (προβλήµατα
εσωτερίκευσης). Η αξιοπιστία (µεταξύ βαθµολογητών και εσωτερική συνέπεια) του ΚΕΣΠΗ-Α
ήταν υψηλού βαθµού για όλες τις ηλικίες και η συντρέχουσα εγκυρότητα, η οποία εξετάστηκε µε
ένα άλλο σχετικό κριτήριο και µε παρατήρηση ορισµένων παιδιών του δείγµατος, έδειξε υψηλού
βαθµού αποτελέσµατα. Επίσης, πραγµατοποιήθηκε ανάλυση της καµπύλης ROC για να
ορισθεί το κατάλληλο σηµείο διακοπής χωριστά για τα αγόρια και τα κορίτσια σε κάθε ηλικία, το
οποίο θα βοηθήσει στην ταξινόµηση των παιδιών που ανιχνεύονται από τον ΚΕΣΠΗ-Α ως
παιδιά µε αυξηµένα προβλήµατα συµπεριφοράς µέσα στην προσχολική τάξη. Τέλος,
εξετάστηκε η σχέση της βαθµολογίας των παιδιών µε διάφορους δηµογραφικούς (π.χ. περιοχή,
σχολείο) και κοινωνικούς παράγοντες (π.χ. µόρφωση γονέων).



40.6
Η οµαλή µετάβαση των παιδιών
από το Νηπιαγωγείο στο ∆ηµοτικό
ως παράµετρος ποιότητας της εκπαίδευσης
Σάλµοντ Ελευθερία, ∆άρρα Μαρία
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης
Η οµαλή µετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο ∆ηµοτικό αποτελεί ουσιαστικής σηµασίας
παράµετρο η οποία επηρεάζει την πρόοδο των παιδιών τόσο στο γνωστικό τοµέα και στον
τοµέα της σχολικής επιτυχίας γενικά όσο και στον ψυχοκοινωνικό τοµέα και στην συνολική
εξέλιξη της προσωπικότητας τους. Βασικός στόχος της παρούσας εργασίας είναι: (α) να
προσδιορίσει ένα συνολικό πλαίσιο, ένα σύστηµα, δηλαδή, αλληλοσχετιζόµενων και
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αλληλοσυµπληρούµενων παραγόντων, µεταβλητών και µεθοδολογιών που διευκολύνουν την
οµαλή µετάβαση, (β) να αποτυπώσει κριτικά το υφιστάµενο σύστηµα στη χώρα µας, και (γ) να
προτείνει λύσεις και βελτιώσεις του υπό το πρίσµα των σύγχρονων επιστηµονικών εξελίξεων
και της ποιότητας της εκπαίδευσης. Στην κατεύθυνση της επίτευξης του παραπάνω στόχου η
εργασία εξετάζει τόσο την αναγκαιότητα και το γενικό πλαίσιο µε τις επιµέρους παραµέτρους
της οµαλής µετάβασης όσο και τα ανακύπτοντα ερωτήµατα και προβλήµατα αναφορικά µε την
ισχύουσα εκπαιδευτική πολιτική και την ακολουθούµενη εκπαιδευτική πρακτική. Στην εργασία
παρουσιάζεται η εξέλιξη της συζητούµενης θεµατικής στη διεθνή βιβλιογραφία και στην Ελλάδα.
Ιδιαίτερα σκιαγραφείται η γενική εικόνα µε τις τάσεις που επικρατούν τόσο σε θεωρητικό
επίπεδο, όσο και στο πεδίο της πρακτικής. Στο πλαίσιο της ανάλυσης µας προκύπτει ένα
ουσιαστικό πλέγµα παραγόντων το οποίο ως αλληλοσυµπληρούµενες µεταβλητές επηρεάζει
την οµαλή µετάβαση. Στους παράγοντες αυτούς συµπεριλαµβάνονται ο χρόνος φοίτησης, η
συστηµατική φοίτηση, η συνεργασία Νηπιαγωγείου - οικογένειας, η συνεργασία Νηπιαγωγείου ∆ηµοτικού, η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέµατα σχετικά µε τη µετάβαση, τα στοιχεία
του Αναλυτικού Προγράµµατος Σπουδών. Οι παραπάνω παράγοντες σχετίζονται µε δύο
βασικές διαστάσεις του συστήµατος µετάβασης τη νοµοθετική και τη διαδικαστική διάσταση.
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[41]

Ιατρικοποίηση και εκπαιδευτική περιθωριοποίηση
των δυσκολιών της ανάπτυξης: Στους δαιδάλους
της διάγνωσης και της ειδικής αγωγής
Προσκεκληµένη οµιλία

Μαράτου Όλγα
Ψυχαναλύτρια, Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας
Πανεπιστήµιο Αθηνών
Η ιατρική και ψυχιατρική τάση είναι, παγκοσµίως, εδώ και πολλά χρόνια, η
κατασκευή κατηγοριών για τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν τα παιδιά κατά
την ανάπτυξή τους. Οι κατηγοριοποιήσεις αυτές βασίζονται στη
φαινοµενολογία, στην ύπαρξη, δηλαδή, µερικών συµπτωµάτων από προεπιλεγµένους και προ-κατασκευασµένους καταλόγους. Τα παιδιά αυτά
αποκτούν µια διάγνωση ‘ετικέτα’ και οι οδηγίες προς τους γονείς
περιλαµβάνουν άλλη µια προ-κατασκευασµένη και πανοµοιότυπη πρόταση
(συνήθως «εργοθεραπεία, λογοθεραπεία και παιδαγωγική βοήθεια»). Ακόµα
και οι παιδαγωγικές παρεµβάσεις περιέχουν συνήθως διάφορα έτοιµα ‘πακέτα’.
Η κατάσταση αυτή, παρ’ όλες τις επί µέρους, αλλά αποσπασµατικές
προσπάθειες της πολιτείας να θεσπίσει νόµους για την ένταξη και την ειδική
αγωγή, έχει οδηγήσει τα παιδιά που αντιµετωπίζουν προβλήµατα αρχικά σε
εκπαιδευτική περιθωριοποίηση και αργότερα σε κοινωνικό αποκλεισµό. Με δύο
παραδείγµατα, τη «∆ιάχυτη ∆ιαταραχή της Ανάπτυξης» και τη «∆ιαταραχή
Ελλειµµατικής Προσοχής», διαγνωστικές κατηγορίες πολύ διαδεδοµένες και
στην Ελλάδα, θα προσπαθήσω να καταδείξω πως η ιατρικοποίηση της
διάγνωσης και οι θεραπευτικές παρεµβάσεις που συνεπάγεται καθορίζουν εν
πολλοίς την περαιτέρω ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, πολλές φορές σε
αντίθετη κατεύθυνση, δυστυχώς, από την επιδιωκόµενη.
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[42]
Αναρτηµένες εργασίες (1)
42.1
Σχέση θεωρίας του νου και ικανότητας κατανόησης
µεταφορικών προτάσεων µε συγκινησιακό περιεχόµενο
στην παιδική ηλικία. Νέα εµπειρικά δεδοµένα
Αµελαδιώτη Αλεξάνδρα-Μαρία, Μισαηλίδη Πλουσία
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων
Σε προηγούµενη έρευνά µας (Αµελαδιώτη & Μισαηλίδη, 2009) δείξαµε ότι η κατανόηση
µεταφορικών προτάσεων µε συγκινησιακό περιεχόµενο αρχίζει να αναπτύσσεται κατά τα
προσχολικά χρόνια και συσχετίζεται µε την ικανότητα των παιδιών να αποδίδουν στους άλλους
νοητικές καταστάσεις (επιθυµίες, προθέσεις, πεποιθήσεις κ.ά.) η οποία είναι αλλιώς γνωστή και
ως θεωρία του νου. Στην παρούσα έρευνα, ο στόχος ήταν να διερευνηθεί σε νέο δείγµα η
σχέση µεταξύ των δύο αυτών ικανοτήτων. Αρχικά από ένα σύνολο 87 µεταφορικών προτάσεων
επιλέχθηκαν, µε βάση τις αξιολογήσεις που έκαναν 90 ενήλικες, εκείνες που εξέφραζαν
καλύτερα τα συναισθήµατα της χαράς, της λύπης, της ντροπής και της υπερηφάνειας. Στη
συνέχεια, 100 παιδιά ηλικίας 5 έως 8 ετών και 20 ενήλικες και των δύο φύλων κλήθηκαν να
ερµηνεύσουν το νόηµα αυτών των µεταφορικών προτάσεων οι οποίες τους παρουσιάστηκαν
στο πλαίσιο σύντοµων ιστοριών. Οι συµµετέχοντες επίσης εξετάστηκαν σε τρία πειραµατικά
έργα, τα οποία ήλεγχαν την ικανότητά τους να κατανοούν νοητικές καταστάσεις α’ (ο Χ πιστεύει
ότι Α) και β’ τάξης (ο Χ πιστεύει ότι ο Ψ πιστεύει ότι Α). Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η
ικανότητα των παιδιών να κατανοούν µεταφορικές προτάσεις µε συγκινησιακό περιεχόµενο
βελτιώνεται µε την πρόοδο της ηλικίας και συσχετίζεται µε τις επιδόσεις τους στα έργα θεωρίας
του νου β’ τάξης µόνον.

42.2
Ο τρόπος σχεδιασµού των γραµµάτων
και η σχέση του µε την ποιότητα γραφής
Γιαννακάρα ∆έσποινα, Μπεζέ Λουκία
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης
Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση της σχέσης του τρόπου σχεδιασµού των γραµµάτων µε
την ποιότητα γραφής. Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 50 παιδιά της Α’ τάξης του ∆ηµοτικού
Σχολείου. Σε ένα δεύτερο επίπεδο διερευνήθηκε εάν ο τρόπος λαβής του µολυβιού
διαφοροποιεί την ποιότητα γραφής των παιδιών και τον τρόπο σχεδιασµού των γραµµάτων.
Από τα αποτελέσµατα προέκυψε θετική συσχέτιση στατιστικά σηµαντική µεταξύ του τρόπου
σχεδιασµού των γραµµάτων και της ποιότητας της γραφής. Σε ό,τι αφορά τον τρόπο λαβής του
µολυβιού δεν φάνηκε να διαφοροποιεί την ποιότητα γραφής και τον τρόπο σχεδιασµού των
γραµµάτων.
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42.3
Γλωσσική, κοινωνική και συναισθηµατική ανάπτυξη
παιδιών και εφήβων µε σύνδροµο Asperger
Γκιντώνη Ευγενία, Γερµπάνα Ειρήνη
ΚΕ∆∆Υ Αρκαδίας
Το σύνδροµο Asperger αποτελεί µια αναπτυξιακή διαταραχή που ανήκει στο φάσµα του
Αυτισµού. Το κλινικό προφίλ ατόµων µε σύνδροµο Asperger περιλαµβάνει νευρολογικά και
ψυχιατρικά συµπτώµατα που επιδρούν τόσο στη γλωσσική όσο και στην κοινωνική και
συναισθηµατική ανάπτυξη παιδιών και εφήβων. Έχει παρατηρηθεί ότι τα κύρια χαρακτηριστικά
του συνδρόµου είναι δυσκολία στην επικοινωνία, ελλείµµατα στην αµοιβαία κοινωνική
συναλλαγή, δυσκολία στη δηµιουργία κοινωνικών σχέσεων, περιορισµένο ρεπερτόριο
ενδιαφερόντων, επαναλαµβανόµενες δραστηριότητες και κινήσεις και µονότονος και
σχολαστικός τρόπος οµιλίας. Αν και η επίσηµη αναγνώριση του συνδρόµου είναι σχετικά
πρόσφατη (DSM-IV, 1994) έχουν περιγραφεί στη διεθνή βιβλιογραφία εκτενώς οι τοµείς
ανάπτυξης παιδιών και εφήβων στους οποίους παρατηρείται πολλαπλή δυσλειτουργία λόγω
του συνδρόµου αυτού. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η σύνοψη και κριτική παρουσίαση
των νεότερων δεδοµένων που αφορούν τη γλωσσική, κοινωνική και συναισθηµατική ανάπτυξη
παιδιών και εφήβων µε σύνδροµο Asperger. Η εργασία στηρίχτηκε σε ανασκόπηση της
βιβλιογραφίας µέσα από τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων PubMed, ScienceDirect, PsyInfo,
και SpringerLink και περιλαµβάνει άρθρα που δηµοσιεύτηκαν από το 1998 έως σήµερα. Έχει
παρατηρηθεί ότι τα παιδιά και οι έφηβοι µε σύνδροµο Asperger εµφανίζουν αδυναµία στην
αναγνώριση και έκφραση συναισθηµάτων, δυσκολία κοινωνικής αλληλεπίδρασης, σύναψης και
διατήρησης διαπροσωπικών σχέσεων. Ατοµικό ιστορικό Asperger, περιβαλλοντικοί,
ψυχοκοινωνικοί παράγοντες, γλωσσικοί και νευροβιολογικοί δείκτες αξιολογούνται. Συγκριτική
θεώρηση σε σχέση µε τον κλασικό αυτισµό καθώς και οι τοµείς που υπερτερούν τα άτοµα µε
σύνδροµο Asperger παρέχονται και παρουσιάζονται εκτενώς. Ως παρεµβάσεις που έχει
διαπιστωθεί ότι λειτουργούν υποστηρικτικά για την κατάλληλη αντιµετώπιση των συµπτωµάτων
του Asperger είναι η φαρµακοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχοθεραπεία, εργοθεραπεία και άλλες
εναλλακτικές παρεµβάσεις όπως η µουσικοθεραπεία, χοροθεραπεία και η παιγνιοθεραπεία
εναρµονισµένες και σχεδιασµένες ανάλογα µε τις ανάγκες του εκάστοτε ατόµου. Οι εκατέρωθεν
απόψεις που έχουν διατυπωθεί και η απαιτητική κριτική που τους ασκήθηκε παρουσιάζονται
αναλυτικά. Είναι λοιπόν επιβεβληµένη η αναγνώριση των φυσιολογικών αναπτυξιακών σταδίων
από τους κλινικούς και η διαγνωστική ετοιµότητα για αναγνώριση των συµπτωµάτων του
συνδρόµου του Asperger µε απώτερο σκοπό τον σχεδιασµό των κατάλληλων παρεµβάσεων. Η
αναγνώριση των παραµέτρων που συνθέτουν τη γλωσσική, κοινωνική και συναισθηµατική
ανάπτυξη παιδιών και εφήβων µε σύνδροµο Asperger θα συντελέσει στη δηµιουργία
κατάλληλων ψυχοµετρικών εργαλείων και στην εγχάραξη νέων θεραπευτικών παρεµβάσεων
για την αντιµετώπισή του.

42.4
∆ιερεύνηση των «συστατικών στοιχείων» που συνθέτουν
την έννοια της µαθησιακής ανθεκτικότητας
Κάµτσιος Σπυρίδων, Καραγιαννοπούλου Ευαγγελία
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων
Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθούν τα συστατικά στοιχεία που συγκροτούν την έννοια
της «µαθησιακής ανθεκτικότητας» σε παιδιά του ∆ηµοτικού προκειµένου να διαπιστωθεί «το
δόκιµο» της θεωρίας σε µικρότερη ηλικιακή οµάδα. Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 21
άτοµα (10 αγόρια και 11 κορίτσια), που φοιτούσαν στη Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη ∆ηµοτικών σχολείων
αστικής περιοχής. Η διερεύνηση των εµπειριών µάθησης που συγκροτούν τα τρία συστατικά
της µαθησιακής ανθεκτικότητας έγινε µε τη χρήση διερευνητικών ηµιδοµηµένων συνεντεύξεων
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κατά τις οποίες ζητήθηκε από τους µαθητές να περιγράψουν τον τρόπο µε τον οποίο
αντιµετωπίζουν ένα γεγονός σχολικής αποτυχίας (π.χ. χαµηλός βαθµός σε ένα διαγώνισµα)
καθώς και τα συναισθήµατα που πηγάζουν από αυτό. Οι κατηγορίες που προέκυψαν µε τη
µέθοδο της ανάλυσης περιεχοµένου ανέδειξαν συµπεριφορές, µορφές δράσεις και τρόπους
αντιµετώπισης του στρεσογόνου γεγονότος που είναι σε συµφωνία µε τη θεωρία της
µαθησιακής ανθεκτικότητας όσον αφορά τις τρεις διαστάσεις της (δέσµευση, έλεγχος,
πρόκληση). Σε ότι αφορά τη «δέσµευση» αναφέρθηκε ότι η συνέχεια της προσπάθειάς τους για
το µάθηµα στο οποίο απέτυχαν αφορούσε τη θέσπιση στόχων µάθησης και στόχων επίδοσης.
Αναφέρθηκε επικέντρωση σε συγκεκριµένες πράξεις και ενέργειες, όπως η αναζήτηση βοήθειας
για τις δυσκολίες κατανόησης και η συναισθηµατική υποστήριξη, προκειµένου να πετύχουν
µελλοντική βελτίωση της απόδοσής τους. Ο «έλεγχος» αφορούσε την προσπάθειά τους να
ελέγξουν το στρεσογόνο ερέθισµα έπειτα από αναγνώριση των αιτίων της αποτυχίας και
επίγνωσης των συνεπειών που προκύπτουν από αυτήν καθώς και την προσπάθειά τους να
µειώσουν το δυσάρεστο συναίσθηµα που βίωσαν µε στόχο την εκ νέου ενασχόληση µε το
µάθηµα προκειµένου να βελτιωθεί η επίδοσή τους. Σε ό,τι αφορά την «πρόκληση»,
διαπιστώθηκε ότι αυτή αφορούσε την αντιµετώπιση του γεγονότος ως µέρος της σχολικής ζωής
και ως ευκαιρία για πιο εντατική προσπάθεια που θα οδηγούσε στην καλύτερη γνώση. Τα
αποτελέσµατα συµβάλλουν στην περαιτέρω κατανόηση της έννοιας της «µαθησιακής
ανθεκτικότητας» όσον αφορά διαστάσεις της σε παιδιά µικρότερης ηλικίας και συζητούνται στο
πλαίσιο της σύγχρονης βιβλιογραφίας.

42.5
Αυτισµός και Μουσική:
∆ιδασκαλία, θεραπεία και κοινωνική θεραπεία
Καραπέτσας Ανάργυρος, Ψαλτοπούλου Ντόρα, Λασκαράκη Ειρήνη-Ροδόπη
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
Η µουσική σε οποιαδήποτε µορφή και πεδίο εφαρµογής αποτελεί το µέσο και συµβάλει
σηµαντικά στην εξέλιξη του ανθρώπου και ιδιαίτερα των αυτιστικών παιδιών. Στόχος της
παρούσης εργασίας είναι η µελέτη περίπτωσης ενός εφήβου µε αυτισµό που έκανε µαθήµατα
πιάνου αλλά και µουσικοθεραπεία, αρχικά σε πλαίσιο ατοµικών συνεδριών και αργότερα σε
πλαίσιο κοινωνικής µουσικοθεραπείας (“community music therapy”, G.Ansdel, 2002 &
P.Jampel, 2007). Ιδιαίτερα σηµαντική φάνηκε η επίδραση της µουσικής εκπαίδευσης όχι µόνο
στην ανάπτυξη µουσικών δεξιοτήτων αλλά και πιο συγκεκριµένα αυτών της ακουστικής
διάκρισης, της διάκρισης του τονικού ύψους (Heaton et al 1999a,2008a· Bonnet et al 2003), του
συντονισµού χεριών, του οπτικοκινητικού συντονισµού, της αποµνηµόνευσης µουσικών
ακολουθιών, καθώς και του συντονισµού των λεπτών κινήσεων, γεγονός το οποίο βοήθησε σε
σηµαντική βελτίωση στη σχολική του επίδοση. Στις ατοµικές συνεδρίες µουσικοθεραπείας,
µέσα από τον κλινικό αυτοσχεδιασµό: ζωντανή-δυναµική µορφή σχέσης που µορφώνεται και
αναµορφώνεται σε κάθε στιγµή ανάλογα µε τις ανάγκες του παιδιού, ενισχύθηκε η επικοινωνία:
σύνδεση λόγου και κατάλληλου συναισθήµατος σε µορφή διαλόγου, αναπτύχθηκε αίσθηση
ορίων και δοµής και εµπλουτίστηκε η αυτοέκφραση. Στην κοινωνική µουσικοθεραπεία, µέσα
από τη συµµετοχή του σε µουσικές παραστάσεις, ωρίµασε και διευρύνθηκε η
κοινωνικοσυναισθηµατική του ανάπτυξη επιτρέποντάς του να δηµιουργεί υγιείς σχέσεις και να
αλληλεπιδρά µε τους ανθρώπους γύρω του, µε αποτέλεσµα να υπάρχει σηµαντική µείωση της
εικόνας του συµπτώµατος και ουσιαστική παρέµβαση στο περιβάλλον του. Οι τρεις αυτές
διαφορετικές προσεγγίσεις µε µουσική για τον αυτισµό αποτελούν θέµα συζήτησης ως προς
την καταλληλότητά τους και την σειρά προτεραιότητάς τους, µε βάση την παρουσίαση
περίπτωσης.
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42.6
∆ίδυµα αδέλφια µε αυτισµό και οι αλληλεπιδράσεις τους
µε τις εκπαιδευτικούς και τους συνοµηλίκους
στο ειδικό νηπιαγωγείο: Μια µελέτη περίπτωσης
Mαρκοδηµητράκη Μαρία, Αµπαρτζάκη Μαρία, Κυπριωτάκη Μαρία,
Λιναρδάκης Μιχάλης
Πανεπιστήµιο Κρήτης
Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η διερεύνηση των αλληλεπιδράσεων ενός ζεύγους
ετεροζυγωτικών διδύµων προσχολικής ηλικίας που έχουν διαγνωστεί µε αυτισµό, µε τους
εκπαιδευτικούς τους και τους συνοµηλίκους τους στο πλαίσιο του ειδικού νηπιαγωγείου.
Ειδικότερα, σε νατουραλιστικό πλαίσιο παρατηρήθηκαν και αναλύθηκαν τα αλληλεπιδραστικά
επεισόδια των αυτιστικών δίδυµων αγοριών µε τις εκπαιδευτικούς και τους συνοµηλίκους τους
για τέσσερις µέρες (µία µέρα κάθε εβδοµάδα σε διάρκεια ενός µήνα). Λόγω του µικρού αριθµού
δείγµατος, χρησιµοποιήθηκαν µη παραµετρικοί ακριβείς έλεγχοι. Τα αποτελέσµατα έδειξαν
σηµαντικές διαφορές στους διδύµους: η εγγύτητα µε τις εκπαιδευτικούς και η διάρκεια των
αλληλεπιδραστικών επεισοδίων στα οποία εµπλέκεται ο πρωτότοκος είναι µεγαλύτερη σε
σχέση µε τον δευτερότοκο. Επίσης, ο πρωτότοκος, πριν τα αλληλεπιδραστικά επεισόδια, έχει
κάποιες φορές αρνητικά συναισθήµατα τα οποία στην πορεία τα διαδέχονται θετικά
συναισθήµατα, ενώ ο δευτερότοκος νιώθει συχνότερα το ίδιο συναίσθηµα πριν, κατά και µετά
την αλληλεπίδραση και εµπλέκεται (65%) σε περισσότερα επεισόδια από τον πρωτότοκο
(35%). Στις αλληλεπιδράσεις µε τους συνοµηλίκους δεν προέκυψαν αξιόλογα ευρήµατα.
Ορισµένες από αυτές, ωστόσο, τις ξεκινούν οι ίδιοι, ενώ τις αλληλεπιδράσεις µε τις
εκπαιδευτικούς, τις ξεκινούν πάντα οι εκπαιδευτικοί. Και οι δύο εκπαιδευτικοί µάλιστα ξεκινούν
πιο συχνά την αλληλεπίδραση µε το δευτερότοκο, µε αποτέλεσµα να τον εµπλέκουν
περισσότερο σε παιχνίδια αλληλεπίδρασης (75%) ενώ όταν εµπλέκεται ο πρωτότοκος σε ένα
επεισόδιο, τότε αυτό θα είναι ή µοναχικό παιχνίδι στη δυάδα ή παιχνίδι αλληλεπίδρασης.

42.7
Κατανοούν τα παιδιά ηλικίας 4 έως 6 ετών
τα όρια µεταξύ διαφορετικών φανταστικών κόσµων;
Μισαηλίδη Πλουσία
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων
Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας κάνουν τη διάκριση φαντασίας /
πραγµατικότητας, κατανοούν δηλαδή ότι ο κόσµος της φαντασίας διαφέρει από εκείνον της
πραγµατικότητας. Ωστόσο ένα ερώτηµα που δεν έχει επαρκώς µελετηθεί αφορά την ικανότητα
των µικρών παιδιών να κατανοούν τα όρια µεταξύ διαφορετικών φανταστικών κόσµων. Η
παρούσα έρευνα εξέτασε αυτό το ερώτηµα ζητώντας από παιδιά ηλικίας 4 έως 6 ετών να πουν
τι πιστεύουν φανταστικοί χαρακτήρες για την υπόσταση (πραγµατική / φανταστική) άλλων
φανταστικών χαρακτήρων. Στην έρευνα πήραν µέρος τρεις οµάδες παιδιών (Ν = 60) µε µέσο
όρο ηλικίας 4, 5 και 6 χρόνια αντίστοιχα και 20 ενήλικες. Χορηγήθηκαν δύο πειραµατικά έργα.
Το πρώτο εξέταζε την ικανότητα των συµµετεχόντων να κάνουν τη διάκριση µεταξύ
φανταστικών χαρακτήρων και πραγµατικών προσώπων. Στο δεύτερο έργο, οι συµµετέχοντες
είδαν εικόνες που απεικόνιζαν φανταστικούς χαρακτήρες και τους ζητήθηκε να τους
ταξινοµήσουν σε κόσµους. Υπήρχαν δέκα φανταστικοί κόσµοι και ο κάθε ένας
εκπροσωπούνταν
στο
έργο
µε
δύο
χαρακτήρες
(π.χ.,
‘Πίκατσου’/‘Ράιτσου’,
‘Μπαµπαστρούµφ’/‘Στρουµφίτα’). Από τους συµµετέχοντες ζητήθηκε να πουν τι πιστεύει ο ένας
χαρακτήρας για την υπόσταση (πραγµατική / φανταστική) των χαρακτήρων που ανήκαν στον
ίδιο ή σε διαφορετικούς φανταστικούς κόσµους. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα παιδιά, όµοια
µε τους ενήλικες, έκαναν τη διάκριση φαντασίας / πραγµατικότητας ήδη από την ηλικία των 4
ετών. Ωστόσο, σε αντίθεση µε τα εξάχρονα παιδιά και τους ενήλικες, τα παιδιά των δύο
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µικρότερων ηλικιακών οµάδων δυσκολεύτηκαν να κατανοήσουν ότι οι χαρακτήρες που ανήκουν
στον ίδιο φανταστικό κόσµο πιστεύουν ο ένας για τον άλλον ότι είναι πραγµατικός, ενώ εκείνοι
που ανήκουν σε διαφορετικούς φανταστικούς κόσµους αντιλαµβάνονται ο ένας τον άλλον ως
φανταστικό.

42.8
∆ιερεύνηση των στάσεων των εφήβων
απέναντι στα τυφλά άτοµα
Μολώνης Γεώργιος
58ο ∆ηµοτικό Σχολείο Πατρών, Τµήµα Ένταξης
Είναι γνωστό, ότι οι αντιλήψεις της κοινωνίας απέναντι στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες
χαρακτηρίζονται από στερεότυπα και προκαταλήψεις. Είναι όµως, αρκετά ενδιαφέρουσες οι
απόψεις των εφήβων, για πολλά πράγµατα και καταστάσεις που συµβαίνουν γύρω µας. Για τη
διερεύνηση των απόψεων - θέσεων των µαθητών της ΣΤ′ ∆ηµοτικού και της Γ′ Γυµνασίου
σχετικά µε τα τυφλά άτοµα κατασκευάστηκε ερωτηµατολόγιο που περιλαµβάνει 26 ερωτήσεις,
όλες κλειστού τύπου (πολλαπλής επιλογής) και δόθηκε σε 50 µαθητές της Γ΄ Τάξης του
Γυµνασίου (26 αγόρια και 24 κορίτσια) και σε 50 µαθητές της ΣΤ΄ Τάξης του ∆ηµοτικού (27
αγόρια και 23 κορίτσια). Η επεξεργασία έδειξε ότι ο µεγαλύτερος αριθµός των µαθητών έχει
ακούσει για τους τυφλούς και είναι ενηµερωµένοι για τα προβλήµατα της καθηµερινότητάς τους
καθώς και για τις αιτίες της τύφλωσης. Επιπλέον, το 70% των µαθητών γνωρίζουν για τη
µέθοδο γραφής Braille των τυφλών ενώ το 95% πιστεύουν πως οι τυφλοί πρέπει να πηγαίνουν
σε ειδικά σχολεία για τυφλούς και όχι να ενσωµατώνονται. Περισσότερο ευαισθητοποιηµένοι,
για την ένταξη των τυφλών, είναι οι έφηβοι του Γυµνασίου. Τα συναισθήµατα των εφήβων είναι
ίδια µε αυτά που αισθάνεται η κοινωνία µας στη θέα ενός τυφλού και επιπρόσθετα φαίνεται
πως γνωρίζουν ότι ένα άτοµο µε αναπηρία είναι κοινωνικά αποκλεισµένο. Πάντως, η
πλειονότητα των ερωτηθέντων θα βοηθούσε έναν τυφλό. Ως συµπέρασµα θα λέγαµε ότι τα
στερεότυπα και οι προκαταλήψεις της κοινωνίας για τους τυφλούς έχουν επηρεάσει σε µεγάλο
βαθµό και τους εφήβους.

42.9
Αναπαραστάσεις του επιστήµονα
σε σχέδια παιδιών και εφήβων
Μπονώτη Φωτεινή, Χρηστίδου Βασιλεία,
Σαµαράς Ιωάννης, Πολύζου Καλλιόπη
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τις αναπαραστάσεις παιδιών και εφήβων
για τους επιστήµονες και τις δραστηριότητές τους. Στην έρευνα πήραν µέρος έξι οµάδες
µαθητών και µαθητριών µε µέσο όρο ηλικίας 7, 9, 11, 13, 15 και 17 χρόνια αντίστοιχα (Ν = 90).
Ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες να σχεδιάσουν έναν ή µία επιστήµονα στον χώρο της
εργασίας του. Για την ανάλυση των σχεδιαστικών αναπαραστάσεων χρησιµοποιήθηκε το
«Draw A Scientist Test» (DAST) του Chambers (1983) σύµφωνα µε το οποίο στα παιδικά
σχέδια αναδεικνύονται επτά δείκτες (ποδιά εργαστηρίου, γυαλιά, τριχοφυΐα, σύµβολα έρευνας,
σύµβολα γνώσης, προϊόντα τεχνολογίας και σχετικές λεζάντες), οι οποίοι θεωρήθηκε ότι
εκφράζουν το στερεότυπο µοντέλο για τους επιστήµονες. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι καθώς
τα παιδιά µεγαλώνουν τείνουν να υιοθετούν περισσότερα στοιχεία της στερεότυπης εικόνας για
τον επιστήµονα στις σχεδιαστικές τους αναπαραστάσεις, καθώς ο αριθµός των δεικτών που
εντοπίζονται στα σχέδιά τους αυξάνεται µε την ηλικία. Επιπλέον, παρατηρήθηκαν σηµαντικές
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διαφυλικές διαφορές σε όλες τις ηλικιακές οµάδες. Πιο συγκεκριµένα, οι διαφορές εντοπίζονται
στο φύλο του ή της επιστήµονα που επιλέγουν τα παιδιά να αναπαραστήσουν, αλλά και στο
είδος της επιστηµονικής δραστηριότητας στην οποία απεικονίζονται άνδρες και γυναίκες.

42.10
Σχολική λειτουργικότητα και
o ρόλος του εκπαιδευτικού
Νικολοπούλου Βασιλική, Γκαρή Αικατερίνη
Πανεπιστήµιο Αθηνών
Τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και ο διευθυντής/η διευθύντρια ενός σχολείου αποτελούν έναν
«ηγέτη» και ο τρόπος που οργανώνουν την οµάδα τους, οι στρατηγικές που υιοθετούν στη
σχολική µονάδα, οι στόχοι, ο έλεγχος και το εκπαιδευτικό κλίµα που διαµορφώνεται στην τάξη
και στη σχολική µονάδα ασκούν επιρροή στα µέλη της οµάδας. Η παρούσα έρευνα εστιάζει στη
διερεύνηση και στον εντοπισµό παραγόντων που συνδέονται µε τη σχολική λειτουργικότητα
στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και ειδικότερα στο Γυµνάσιο, µε επίκεντρο τον εκπαιδευτικό.
Στην παρούσα ανακοίνωση θα παρουσιαστούν ερευνητικά δεδοµένα από πιλοτική έρευνα που
έγινε µε µαθητές της Β΄ και Γ΄ Γυµνασίου δηµοσίων σχολείων στην Αθήνα και στον Πειραιά,
όσο και µε εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα σχολεία αυτά περισσότερο από δύο χρόνια και
έχουν αναλάβει αρκετές διδακτικές ώρες στο συγκεκριµένο σχολείο.
Ειδικότερα, θα
παρουσιαστούν ευρήµατα που αφορούν στην άσκηση ελέγχου στους µαθητές, στη διοίκηση της
σχολικής µονάδας (School Management Scale) και στον βαθµό προσανατολισµού προς την
αλλαγή, σε συνδυασµό µε κάποιες σύντοµες δηµογραφικού τύπου ερωτήσεις που αφορούν
στον εκπαιδευτικό. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να συµβάλει µε τα δεδοµένα της στην
αποτύπωση µιας πραγµατικότητας στο Γυµνάσιο που αφορά σε διαστάσεις της εκπαιδευτικής
λειτουργικότητας, σε επίπεδο τάξης και σχολικής µονάδας, αποβλέποντας στη βελτίωσή της.

42.11
Οι θεραπευτικές ιδιότητες της µουσικής
Ντβέικ Αΐντα-Ξένη, Παναγιωτοπούλου Ελευθερία, Werner Paul
Κέντρο Παιδί και Οικογένεια
Ο ρόλος της µουσικής στον ψυχισµό του ανθρώπου είναι γνωστός από την αρχαιότητα.
Αναφερόταν στους Ορφικούς και τους Πυθαγορείους. Το θεραπευτικό αποτέλεσµα εξαρτάται σε
µεγάλο βαθµό από το άτοµο, την προσωπικότητά του, τις συνθήκες διαβίωσης και σε
περιπτώσεις ασθένειας, από το βαθµό της ασθένειας. Έγινε έρευνα σε 171 φοιτητές των
Πανεπιστηµιακών σχολών Ψυχολογίας (του Παντείου), του Μαθηµατικού (Αθήνας) και της
Μουσικοθεραπείας (του Ιονίου Πανεπιστηµίου). Στόχος της έρευνας ήταν να καταγράψει πόσο
οι νέοι συνδέονται µε τη µουσική, τα συναισθήµατα, τις σκέψεις και τις αντιδράσεις που
προκαλεί η µουσική σε συνάρτηση µε τις δραστηριότητες τους και πόσο βελτιώνονται µέσω
αυτής. Χρησιµοποιήθηκε το Brief Music Experience Questionnaire (P.Werner, A.Suope &
F.Heide, 1995) το οποίο µεταφράστηκε και προσαρµόστηκε στα ελληνικά από τη συγγραφέα
της εργασίας. Από τα αποτελέσµατα της έρευνας προκύπτει η διαφορετική σχέση που
αναπτύσσουν άντρες και γυναίκες µε τη µουσική, η διαφορετική επίδραση της µουσικής σε
όσους έχουν µουσική κατάρτιση, σπουδάζουν µουσική ή απλά ψυχαγωγούνται.
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42.12
Η προσχολική εκπαίδευση στην Ιαπωνία
Ρεκαλίδου Γαλήνη
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης
Στη Ιαπωνία η προσχολική εκπαίδευση περιλαµβάνει τρεις τύπους νηπιαγωγείων. Τα δηµόσια,
τα ιδιωτικά και τα νηπιαγωγεία τα οποία ανήκουν στην τοπική περιφέρεια. Σε όλους αυτούς
τους τύπους νηπιαγωγείων φοιτούν παιδιά ηλικίας 3-6 ετών χωρίς η φοίτηση να είναι
υποχρεωτική. Η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση που πραγµατοποιήθηκε στη χώρα µε ισχύ από το
2006 µεταξύ των άλλων περιλαµβάνει την εστίαση του ενδιαφέροντος στην προσχολική
εκπαίδευση και στη µετάβαση του παιδιού από το νηπιαγωγείο στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση.
Ο γενικός σκοπός της προσχολικής εκπαίδευσης στην Ιαπωνία είναι η νοητική και φυσική
ανάπτυξη του παιδιού µέσα σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον αλλά και η
προετοιµασία του για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Στο καθηµερινό πρόγραµµα οι
εκπαιδευτικοί επικεντρώνουν ιδιαίτερα το ενδιαφέρον τους στις φιλικές σχέσεις µεταξύ των
παιδιών και στη λειτουργία της οµάδας ενώ οι µεθοδολογικές προσεγγίσεις που εφαρµόζουν
είναι σύµφωνες µε τις σύγχρονες αντιλήψεις της Παιδαγωγικής. Στην ανακοίνωση
παρουσιάζονται στοιχεία από το ηµερήσιο και το εβδοµαδιαίο πρόγραµµα των δηµόσιων και
των τοπικών νηπιαγωγείων, το σύστηµα συνεργασίας µεταξύ των νηπιαγωγών αλλά και οι
µορφές συνεργασίας νηπιαγωγείου και οικογένειας.

42.13
Κατανόηση µεταφορικού λόγου από κορίτσια
µε σύνδροµο Turner: Προοπτικές για αποτελεσµατικό σχεδιασµό
ενηµερωτικών φυλλαδίων
Ρούσσου Χρυσούλα
Ο αριθµός του έντυπου υλικού που αναφέρεται σε θέµατα υγείας αυξάνει σε
απάντηση της ανάγκης για τη διαπαιδαγώγηση των ασθενών. Προηγούµενη έρευνα ωστόσο,
έχει αναδείξει προβλήµατα σχετικά µε την αναγνωσιµότητα και δυνατότητα χρήσης των
ενηµερωτικών φυλλαδίων. Όταν οι ειδικοί σχεδιάζουν ένα φυλλάδιο χρησιµοποιούν κυρίως την
κυριολεκτική έννοια του λόγου, παράγοντας που καθιστά την ενηµέρωση των ασθενών
λιγότερο επεξηγηµατική. Η παρούσα έρευνα επιχειρεί πρώτον, να διερευνήσει την κατανόηση
του µεταφορικού λόγου σε άτοµα µε σύνδροµο Turner, και δεύτερον, να βοηθήσει τους
επαγγελµατίες υγείας στη δηµιουργία αποτελεσµατικού εκπαιδευτικού υλικού για τον
συγκεκριµένο πληθυσµό. Για την επίτευξη του στόχου, σχεδιάστηκαν δύο φυλλάδια εκ των
οποίων το ένα εξέτασε την κυριολεκτική και το άλλο τη µεταφορική αντίληψη του λόγου,
χρησιµοποιώντας µεταφορές, παροµοιώσεις και ιδιωµατισµούς. Καθώς το σύνδροµο
εµφανίζεται µόνο σε κορίτσια, το δείγµα απαρτίστηκε από 11 κορίτσια µε σύνδροµο Turner και
43 υγιή κορίτσια που χρησιµοποιήθηκαν ως οµάδα ελέγχου, ηλικίας 11-18 ετών. Οι
συµµετέχουσες διάβασαν αρκετές ιστορίες και απάντησαν σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.
Υπήρχε, επίσης, µία κλίµακα αναγνωσιµότητας για την αξιολόγηση του κάθε φυλλαδίου. Τα
αποτελέσµατα επιβεβαίωσαν την καλή κατανόηση της κυριολεξίας στα άτοµα µε σύνδροµο
Turner. Η οµάδα αυτή ωστόσο, απέδωσε χειρότερα από την οµάδα ελέγχου στην κατανόηση
των µεταφορών ενώ και οι δύο οµάδες πέτυχαν υψηλότερες βαθµολογίες στο φυλλάδιο που
εξέταζε το µεταφορικό λόγο. Τα ευρήµατα της µελέτης καταδεικνύουν την ανάγκη αναγνώρισης
της δυναµικής του κοινού για το οποίο σχεδιάζεται ενηµερωτικό υλικό. Ενθαρρύνεται η χρήση
µεταφορών ως εργαλείο προώθησης της ενηµέρωσης για ποικίλα προβλήµατα υγείας
γενικότερα και του συνδρόµου Turner ειδικότερα.
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42.14
Τα παιδιά σχεδιάζουν τη µοναξιά:
Μια διερεύνηση των σχεδιαστικών αναπαραστάσεων της µοναξιάς
στην παιδική ηλικία
Σάββα Γεωργία, Μισαηλίδη Πλουσία, Μπονώτη Φωτεινή
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων
Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει πώς τα παιδιά απεικονίζουν τη µοναξιά στα
σχέδιά τους. Στην έρευνα πήραν µέρος τρεις οµάδες παιδιών (Ν = 78) µε µέσο όρο ηλικίας 7, 9
και 11 χρόνια αντίστοιχα και 20 ενήλικες. Οι συµµετέχοντες απάντησαν αρχικά σε ερωτήσεις
που εξέταζαν την κατανόηση της έννοιας της µοναξιάς και στη συνέχεια τους ζητήθηκε να
σχεδιάσουν µια εικόνα που να δείχνει τη µοναξιά. Τα σχέδια που οι συµµετέχοντες
δηµιούργησαν αξιολογήθηκαν µε άξονες τις δύο βασικές διαστάσεις της έννοιας της µοναξιάς:
(α) την έλλειψη κοινωνικού δικτύου, και (β) την αρνητική συναισθηµατική διάθεση. Πιο
συγκεκριµένα, για την αξιολόγηση της πρώτης διάστασης, χρησιµοποιήθηκε η κωδικοποίηση
που προτείνουν οι Bombi, Pinto και Cannoni (2007) για τη µέτρηση της απόστασης κατά την
απεικόνιση διαπροσωπικών σχέσεων, η οποία αξιολογεί την ανεξάρτητη δράση της φιγούρας,
την αποµάκρυνση, τον ατοµικό χώρο και το διαχωρισµό. Για την αξιολόγηση της δεύτερης
διάστασης, χρησιµοποιήθηκε το σύστηµα κωδικοποίησης των Picard, Brechet και Baldy (2007),
που εξετάζει την κυριολεκτική έκφραση συναισθηµάτων µέσω της απεικόνισης
χαρακτηριστικών του προσώπου και τη µεταφορική έκφραση συναισθηµάτων µέσω στοιχείων
του περιεχοµένου της εικόνας (π.χ. απεικόνιση γυµνών δέντρων) ή µέσω της χρήσης
αφηρηµένων στρατηγικών (π.χ. χρήση απότοµων γραµµών). Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι
στην ηλικία των 7 ετών, τα παιδιά ζωγραφίζουν εικόνες µοναξιάς στις οποίες η έλλειψη
κοινωνικού δικτύου αποδίδεται κυρίως µε τον σχεδιασµό µίας µόνο φιγούρας, ενώ συχνή είναι
και η χρήση κυριολεκτικών εκφραστικών στρατηγικών. Τα σχέδια των µεγαλύτερων παιδιών
περιλαµβάνουν, πέραν της κυριολεκτικής έκφρασης της συναισθηµατικής διάθεσης,
σχεδιαστικούς δείκτες που δείχνουν την αποµόνωση, τον διαχωρισµό και την ανεξάρτητη
δραστηριότητα. Οι ενήλικες αποδίδουν τη µοναξιά στα σχέδιά τους χρησιµοποιώντας κυρίως
µεταφορικές εκφραστικές στρατηγικές και σε πολύ µικρότερο βαθµό απεικονίζουν την απουσία
κοινωνικού δικτύου.

42.15
Eιδικές µαθησιακές δυσκολίες vs
µαθησιακές δυσκολίες µη ειδικού χαρακτήρα.
Αποτυπώνονται οι διαφορές στo προφίλ του WISC-III
(ελληνική έκδοση)
Σέµκου Αντωνία, Ιωαννίδη Μαίρη, Κερανοπούλου Γλυκερία,
Αθανοσοπούλου Ευαγγελινή, Μπέκα Αναστασία
Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης «Παπανικολάου»
Η εκτίµηση των νοητικών ικανοτήτων µέσω της χορήγησης του τεστ νοητικών ικανοτήτων
WISC-III (ελληνική έκδοση) αποτελεί µέρος της διαδικασίας αξιολόγησης, που
πραγµατοποιείται στα πλαίσια της διεπιστηµονικής διαγνωστικής εργασίας σε παιδιά και
εφήβους που παρουσιάζουν µαθησιακές δυσκολίες. Στην παρούσα εργασία αναλύονται τα
προφίλ νοητικών ικανοτήτων WISC-III (ελληνική έκδοση) 180 παιδιών που έχουν εξεταστεί στο
Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο του Γ. Ν. «Γ. Παπανικολάου», έπειτα από παραποµπή τους για
διερεύνηση µαθησιακών δυσκολιών και έχουν λάβει τις εξής διαγνώσεις: α) ειδικές µαθησιακές
δυσκολίες, β) µαθησιακές δυσκολίες µη ειδικού χαρακτήρα. Στην εργασία αυτή διερευνώνται οι
διαφορές των επιδόσεων των παιδιών που ανήκουν στις παραπάνω διαγνωστικές κατηγορίες,
ως προς τους δείκτες γενικής, λεκτικής και πρακτικής νοηµοσύνης του WISC-III αλλά και των
επιµέρους δοκιµασιών του λεκτικού και πρακτικού µέρους του τεστ. Επίσης, εξετάζονται οι
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επιδόσεις των παιδιών στο Bender – Gestalt. Τα δυνατά και αδύνατα σηµεία του νοητικού
προφίλ των παιδιών σε κάθε διαγνωστική κατηγορία «φωτογραφίζονται» καλύτερα, αν αντί των
µέσων όρων, καταγράψουµε τις επιδόσεις του δείγµατος σε κατηγορίες π.χ. ανώτερο
φυσιολογικό, µέσο, χαµηλό και προχωρήσουµε σε συγκρίσεις µεταξύ των διαγνωστικών
κατηγοριών ως προς τα παραπάνω. Στόχος της εργασίας δεν είναι η ανίχνευση ενός τύπου
νοητικού προφίλ για κάθε διαγνωστική κατηγορία αλλά η ανάδειξη ιδιαιτεροτήτων και
αξιοποίηση αυτών στις θεραπευτικές παρεµβάσεις.

42.16
Συναισθηµατική διάθεση και κοινωνική στήριξη
µαθητών Γυµνασίου
Σταµατίου Ευτυχία, Κοµπίδου ∆έσποινα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Η εισαγωγή στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση έχει χαρακτηριστεί ως µια από τις σηµαντικότερες
µεταβατικές φάσεις από τις οποίες διέρχονται τα παιδιά και η οποία συνοδεύεται από έντονες
συναισθηµατικές διακυµάνσεις. Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι η παρουσίαση µίας
έρευνας που αφορά στην µελέτη: α) της συναισθηµατικής διάθεσης (θετικής vs αρνητικής)
παιδιών γυµνασίου, και β) του ρόλου που µπορεί να διαδραµατίσει η κοινωνική υποστήριξη.
Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στο κατά πόσο η συναισθηµατική διάθεση των µαθητών και
ιδιαιτέρως τα επίπεδα άγχους σχετίζεται µε ποικίλους δηµογραφικούς παράγοντες (όπως φύλο,
ηλικία, κοινωνικοοικονοµική κατάσταση των γονέων), το µέσο όρο βαθµολογίας τους στη
διάρκεια του πρώτου τριµήνου αλλά και τα επίπεδα κοινωνικής στήριξης που θεωρούν ότι
λαµβάνουν. Το δείγµα της έρευνας αποτελούν µαθητές της Α΄ και Γ΄ Γυµνασίου της ευρύτερης
περιοχής της Θεσσαλονίκης. Τα εργαλεία που χορηγούνται κατά τη διάρκεια του δεύτερου
εξαµήνου είναι: το Ερωτηµατολόγιο Άγχους του Spielberger (State Trait Anxiety Inventory STAI), το Ερωτηµατολόγιο Κοινωνικής Υποστήριξης (Social Support Questionnaire - SSQ-6)
και η Κλίµακα Θετικού και Αρνητικού Συναισθήµατος (Positive Affect and Negative Affect
Scales - PANAS). Η έρευνα βρίσκεται αυτή τη στιγµή στην φάση της συλλογής δεδοµένων.
Ευελπιστούµε ότι τα ευρήµατα θα αποτελέσουν βάση για τη σχεδίαση προγραµµάτων ψυχοκοινωνικής στήριξης των µαθητών αποβλέποντας στην καλύτερη και οµαλότερη προσαρµογή
τους στο σχολικό περιβάλλον.

42.17
∆ιερεύνηση των ποιοτικών διαφορών του παιδικού σχεδίου
σε µαθητές προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας
Τσαγκανέλια Αλεξάνδρα, Κατσωνοπούλου Αγαθή, Κωνσταντόπουλος Αντώνης
ΚΕ∆∆Υ Ν. Ηλείας
Το παιδικό σχέδιο έχει συχνά χρησιµοποιηθεί ως διαγνωστικό εργαλείο για τη γνωστική,
νοητική και συναισθηµατική εξέλιξη του παιδιού. Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση των
ποιοτικών διαφορών του παιδικού σχεδίου σε παιδιά µε διάγνωση Νοητικής Ανωριµότητας,
Μαθησιακών ∆υσκολιών και Σύνθετων Γνωστικών, Συναισθηµατικών και Κοινωνικών
∆υσκολιών. Παράλληλα µε τα στοιχεία που προέκυψαν από την ψυχολογική και εκπαιδευτική
αξιολόγηση µαθητών που προσήρθαν στο ΚΕ∆∆Υ από τον Οκτώβριο έως τον ∆εκέµβριο του
2009, συνεκτιµήθηκε και η ικανότητα σχεδιασµού της ανθρώπινης φιγούρας. Στο παραπάνω
διάστηµα, αξιολογήθηκαν από την διεπιστηµονική οµάδα 60 µαθητές προσχολικής και
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, µε µέσο όρο ηλικίας τα 8,6 έτη. Στο πλαίσιο ανάπτυξης της
πρώτης επαφής µε το παιδί και πριν την έναρξη της αξιολόγησης, τους ζητήθηκε να φτιάξουν
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µια ανθρώπινη φιγούρα. Από την παρατήρηση της ιχνογραφίας, και στηριζόµενοι στα 6 στάδια
καλλιτεχνικής ανάπτυξης του Lowenfeld, διαπιστώθηκε η άµεση σύνδεση της σχεδιαστικής
ικανότητας µε την νοητική και γνωστική ηλικία του παιδιού. Συγκεκριµένα, οι µαθητές που
φοιτούσαν σε ειδικό εκπαιδευτικό πλαίσιο φάνηκε να βρίσκονται στα 2 πρώτα εξελικτικά στάδια
καθώς αποτύπωσαν µόνο µουντζουρώµατα και γυρίνους. Ακολούθως, οι µαθητές µε οριακή και
χαµηλή νοηµοσύνη µε σύνοδες µαθησιακές ή σύνθετες δυσκολίες βρίσκονται στην πλειονότητά
τους στο 3ο και 4ο εξελικτικό στάδιο. Τέλος, οι µαθητές µε µέση και ανώτερη φυσιολογική
νοηµοσύνη και σύνοδες µαθησιακές δυσκολίες τοποθετούνται στο 4ο στάδιο ενώ οι µαθητές
που δεν διαπιστώθηκε να έχουν νοητικά ή µαθησιακά ελλείµµατα βρίσκονται εξελικτικά στο 5ο
στάδιο. Τα παιδιά µε νοητική ανωριµότητα και σύνοδες µαθησιακές δυσκολίες, παρατηρήθηκε
ότι σχεδιαστικά βρίσκονται στα πρώιµα στάδια καλλιτεχνικής ανάπτυξης του παιδικού σχεδίου.

[43]
Αναδυόµενη ενηλικίωση
Συµπόσιο
Πρόεδροι: Γαλανάκη Ευαγγελία, Πανεπιστήµιο Αθηνών
Πετρογιάννης Κωσταντίνος, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης
Συζητητής: Φακίνος Μιχάλης, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης
Περίληψη Συµποσίου
Η αναδυόµενη ενηλικίωση αποτελεί µια νέα αναπτυξιακή περίοδο της ζωής και καλύπτει τα έτη
από το 18ο µέχρι το 25ο έτος (κατά άλλους, µέχρι το 30ό) (Arnett, 2000, 2004, 2006). Αρχίζει
µε το τέλος της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και τελειώνει µε την κατάκτηση της ενήλικης
κατάστασης. Υφίσταται στις βιοµηχανοποιηµένες χώρες αλλά έχει κάνει την εµφάνισή της και
στις αναπτυσσόµενες χώρες. Κύρια αναπτυξιακά της γνωρίσµατα είναι ότι αποτελεί την ηλικία:
(α) της εξερεύνησης της ταυτότητας, (β) της αστάθειας, (γ) της εστίασης στον εαυτό, (δ) του
αισθήµατος του «ενδιάµεσου» (ούτε έφηβος ούτε ενήλικος), και (ε) των δυνατοτήτων. Σκοπός
του Συµποσίου αυτού είναι να παρουσιάσει αποτελέσµατα ερευνών στην Ελλάδα για την
αναδυόµενη ενηλικίωση, εντάσσοντάς τα σε, και συγκρίνοντάς τα µε τα ευρήµατα της διεθνούς
βιβλιογραφίας για την περίοδο αυτή. Πρόκειται για τις πρώτες σχετικές προσπάθειες στον
ελληνικό χώρο. Στην πρώτη εισήγηση (Γαλανάκη & Αµανάκη) παρουσιάζονται ευρήµατα για τα
αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και τα κριτήρια ενηλικίωσης όπως τα αντιλαµβάνονται τα νεαρά
άτοµα (φοιτητές) και ερµηνεύονται µε βάση θεωρητικά πλαίσια και µοντέλα της ανάπτυξης. Στη
δεύτερη εισήγηση (Πετρογιάννης) παρουσιάζονται ευρήµατα για τα κριτήρια που σηµατοδοτούν
τη µετάβαση στην ενηλικίωση, όπως την αντιλαµβάνεται ένα άλλο δείγµα Ελλήνων φοιτητών
και συγκρίνονται µε αντίστοιχα ευρήµατα από άλλες χώρες. Στην τρίτη εισήγηση
(Λεοντοπούλου) πραγµατοποιείται µια διαπολιτισµική σύγκριση µεταξύ Ελλήνων και Βρετανών
φοιτητών ως προς τις συνδέσεις ανάµεσα σε ορισµένες βασικές διαστάσεις και αντιλήψεις της
αναδυόµενης ενηλικίωσης και σε ατοµικούς και οικογενειακούς παράγοντες. Τέλος, στην
τέταρτη εισήγηση (Αµανάκη & Γαλανάκη) ερευνώνται τα είδη των αγχογόνων καταστάσεων και
οι τρόποι αντιµετώπισής τους στην αναπτυξιακή αυτή περίοδο. Οι έρευνες αυτές συζητούνται
(Φακίνος) και σχολιάζεται η συµβολή τους στην κατανόηση της αναδυόµενης ενηλικίωσης στην
Ελλάδα.



97

43.1
Η θέση και η σηµασία της αναδυόµενης ενηλικίωσης
στην αναπτυξιακή πορεία του ατόµου:
Θεωρητικά πλαίσια και ερευνητικά ευρήµατα από την Ελλάδα
Γαλανάκη Ευαγγελία, Αµανάκη Ειρήνη
Πανεπιστήµιο Αθηνών
Σκοπός της εισήγησης αυτής είναι: (α) να εντάξει και να συζητήσει την αναδυόµενη ενηλικίωση
µέσα σε σύγχρονα θεωρητικά πλαίσια και µοντέλα της ανάπτυξης, και (β) να παρουσιάσει
ερευνητικά ευρήµατα για την ύπαρξη της αναδυόµενης ενηλικίωσης σε Έλληνες φοιτητές.
Αναλυτικότερα, η αναδυόµενη ενηλικίωση εξετάζεται υπό το πρίσµα της αναπτυξιακής
συστηµικής οπτικής και της διά βίου οπτικής. Συζητούνται τα µοντέλα συνέχειας/ασυνέχειας της
ανάπτυξης και της ψυχικής υγείας, η έννοια των κρίσιµων καµπών και τα µοντέλα σύνδεσης
των αναπτυξιακών µεταβάσεων µε τη συνέχεια/ασυνέχεια της ανάπτυξης, πάντα κατά την
αναδυόµενη ενηλικίωση. Συζητείται ακόµη η ψυχική ανθεκτικότητα, οι παράγοντες που
συµβάλλουν σε αυτήν και ο ρόλος της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ως παράγοντα
ανθεκτικότητας την περίοδο αυτή. Παράλληλα, παρουσιάζονται ερευνητικά ευρήµατα για τα
αναπτυξιακά γνωρίσµατα και τα κριτήρια ενηλικίωσης, όπως τα αντιλαµβάνονται 784 φοιτητές
και φοιτήτριες (17,5 - 27,5 ετών) του Πανεπιστηµίου Αθηνών, οι οποίοι συµπλήρωσαν το
Ερωτηµατολόγιο για τις ∆ιαστάσεις της Αναδυόµενης Ενηλικίωσης (Reifman, Arnett & Colwell,
2003) και το Ερωτηµατολόγιο για τα Κριτήρια Ενηλικίωσης (Arnett, 2003). Τα ευρήµατα αυτά
ερµηνεύονται µε βάση τα παραπάνω θεωρητικά πλαίσια και συγκρίνονται µε αντίστοιχα
ευρήµατα για την αναδυόµενη ενηλικίωση σε διάφορες χώρες του κόσµου.



43.2
∆είκτες αναδυόµενης ενηλικίωσης:
Μια πρώτη µελέτη µε Έλληνες φοιτητές
Πετρογιάννης Κωνσταντίνος
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης
Τα νεαρά άτοµα, µεταξύ των οποίων οι φοιτητές-σπουδαστές, αποτελούν µια από τις
αντιπροσωπευτικότερες οµάδες του πληθυσµού της αναπτυξιακής περιόδου που ο Jeffrey
Arnett προσδιόρισε ως αναδυόµενη ενηλικίωση, µια περίοδο που «γεφυρώνει» την εφηβεία µε
την κυρίως ενήλικη ζωή και έχει ιδιαίτερα ψυχοκοινωνικά, κατά βάση, χαρακτηριστικά που
εντοπίζονται στις βιοµηχανικές κοινωνίες. Στην παρούσα εισήγηση, παρουσιάζονται ορισµένα
ευρήµατα από έρευνα που διεξήχθη στην Ελλάδα µε 183 φοιτητές και φοιτήτριες (18-25 ετών)
του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, για το πώς αντιλαµβάνονται τα νεαρά άτοµα την ενηλικίωση και
τη µετάβασή τους σε αυτή. Για τη συγκεκριµένη µελέτη χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο
δεικτών ενηλικίωσης που κατασκεύασε ο Arnett, µε το οποίο εκτιµάται η σηµαντικότητα 43
πιθανών κριτηρίων που σηµατοδοτούν τη µετάβαση στην ενηλικίωση. Οι αναλύσεις έδειξαν
ενδιαφέροντα ευρήµατα, όπως, για παράδειγµα, τη σηµασία του «ατοµικισµού» (π.χ. ανάληψη
της προσωπικής ευθύνης για τις συνέπειες των πράξεων, αποφάσεις που λαµβάνονται µε
βάση τις προσωπικές αξίες και πιστεύω, εδραίωση µιας ισότιµης σχέσης µε τους γονείς κτλ.)
και της «συναισθηµατικής ωριµότητας». Τα ευρήµατα συζητούνται σε σχέση µε αυτά ανάλογων
ερευνών που έχουν διεξαχθεί σε άλλες χώρες.
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43.3
Αντιλήψεις και διαστάσεις της αναδυόµενης ενηλικίωσης
σε σχέση µε τον τόπο ελέγχου, τις οικογενειακές σχέσεις και
την ψυχική υγεία: Μια διαπολιτισµική σύγκριση
Λεοντοπούλου Σοφία
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων
Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η συγκριτική µελέτη της επίδρασης µιας σειράς ατοµικών
και οικογενειακών παραγόντων στη διαµόρφωση των αντιλήψεων περί ανεξαρτησίας
(αυτονοµία, κυριαρχία στο περιβάλλον) και αλληλεξάρτησης (καλές σχέσεις µε τους άλλους)
αλλά και της διάστασης της εστίασης στον εαυτό (προσωπική εξέλιξη, σκοπός στη ζωή,
αποδοχή του εαυτού) κατά τη διάρκεια της αναδυόµενης ενηλικίωσης στην Ελλάδα και στη Μ.
Βρετανία. Συγκεκριµένα, εξετάσθηκε η επίδραση: (α) δηµογραφικών χαρακτηριστικών (ηλικία,
φύλο, κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο), (β) του τόπου ελέγχου, (γ) των θετικών και αρνητικών
γεγονότων ζωής, (δ) των οικογενειακών σχέσεων, και (ε) της ψυχικής υγείας (αυτοεκτίµηση και
απουσία συµπτωµάτων ψυχοπαθολογίας). Στην έρευνα συµµετείχαν 326 πρωτοετείς φοιτητές
και φοιτήτριες του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, του Πάντειου Πανεπιστηµίου
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών και του Πανεπιστηµίου Πειραιά (Μ = 18,7 έτη), καθώς και
283 φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστηµίου του Reading στη Μ. Βρετανία (Μ = 19,2 έτη), οι
οποίοι συµπλήρωσαν µια συστοιχία ερωτηµατολογίων. Τα αποτελέσµατα των ξεχωριστών για
κάθε χώρα αναλύσεων ιεραρχικής παλινδρόµησης έδειξαν ότι η υψηλή αυτοεκτίµηση (και, εν
µέρει, η απουσία ψυχοπαθολογίας) είναι κοινός ισχυρός προβλεπτικός παράγοντας των
αντιλήψεων και των διαστάσεων της αναδυόµενης ενηλικίωσης. Η κυριότερη διαφορά ανάµεσα
στις δύο χώρες αφορούσε στην κεφαλαιώδη βαρύτητα των καλών οικογενειακών δυναµικών και
σχέσεων αλλά και των θετικών γεγονότων στη ζωή των Ελλήνων· αντίθετα, στους Βρετανούς,
ισχυρή προβλεπτική αξία είχε ο εσωτερικός τόπος ελέγχου. Η σηµασία των παραπάνω
ευρηµάτων συζητείται σε σχέση µε τη θεωρία και την έρευνα για την αναδυόµενη ενηλικίωση σε
επίπεδο διαπολιτισµικών συγκρίσεων.



43.4
Είδη αγχογόνων καταστάσεων και
τρόποι αντιµετώπισή τους
κατά την αναδυόµενη ενηλικίωση
Αµανάκη Ειρήνη, Γαλανάκη Ευαγγελία
Πανεπιστήµιο Αθηνών
Στόχος της έρευνας αυτής ήταν να εξετάσει τα είδη των αγχογόνων καταστάσεων και τους
τρόπους αντιµετώπισής τους κατά την αναδυόµενη ενηλικίωση. ∆όθηκαν σε 538 φοιτητές και
φοιτήτριες του Πανεπιστηµίου Αθηνών (18-25 ετών) το Ερωτηµατολόγιο Προβληµάτων
(Seiffge-Krenke, 2008), που αξιολογεί πόσο αγχογογόνα είναι ποικίλα προβλήµατα σε
διάφορους τοµείς και το Ερωτηµατολόγιο Αντιµετώπισης Αγχoγόνων Καταστάσεων (SeiffgeKrenke, 2008), που αξιολογεί τους τρόπους αντιµετώπισης αγχογόνων καταστάσεων σε
διάφορους τοµείς και διακρίνει σε: (α) ενεργητική αντιµετώπιση, (β) εσωτερική αντιµετώπιση και
(γ) απόσυρση. Τα ευρήµατα έδειξαν ότι τα πιο αγχογόνα προβλήµατα αφορούσαν το µέλλον
και το πανεπιστήµιο, ενώ τα λιγότερο αγχογόνα τη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου και τη
συµβίωση µε τους γονείς. Ανεξάρτητα από το είδος των αγχογόνων καταστάσεων, οι φοιτητές
επέλεγαν συχνότερα την ενεργητική αντιµετώπιση, ακολουθούσε η εσωτερική αντιµετώπιση
και, τέλος, η απόσυρση. Παρατηρήθηκε ότι στα κοινωνικής φύσης προβλήµατα (εργασία,
µέλλον, πανεπιστήµιο, γονείς), οι φοιτητές προτιµούσαν τη συζήτηση µε ενηλίκους, πράγµα
που δείχνει την ανάγκη καθοδήγησης και στήριξης από αυτούς σε µια φάση ηµι-αυτονοµίας.
Στα διαπροσωπικής φύσης προβλήµατα (σχέσεις µε γονείς και ερωτικό σύντροφο),
προτιµούσαν τη συζήτηση µε το άτοµο που εµπλέκεται σε αυτό, πράγµα που δείχνει µια

99

ενεργητική αντιµετώπιση του προβλήµατος. Και στα ενδοπροσωπικής φύσης προβλήµατα
(εαυτός και διαχείριση ελεύθερου χρόνου), προτιµούσαν να συλλογίζονται πάνω στο πρόβληµα
και να προσπαθούν να βρουν νέες λύσεις, πράγµα σύµφωνο µε την εστίαση στον εαυτό που
χαρακτηρίζει την ηλικία αυτή. Η σοβαρότητα των αγχογόνων καταστάσεων και οι προτιµήσεις
για ορισµένους τρόπους αντιµετώπισής τους συγκρίνονται µε αντίστοιχα ευρήµατα από τη
διεθνή βιβλιογραφία και συζητούνται σε σχέση µε τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της
αναδυόµενης ενηλικίωσης.



[44]
Οδεύοντας προς την κατάκτηση
της γραπτής γλώσσας

Θεµατική ενότητα

44.1
Αναπτυξιακές ηλικίες
ενός τεστ φωνολογικής ενηµερότητας
σε παιδιά 5-7 χρονών
Tρίγκα Αναστασία, Κακοψήτου Πολίνα
Πανεπιστήµιο Πατρών, Αµερικάνικο Κολλέγιο Αθηνών
Με αφετηρία υπάρχουσες έρευνες που διαπιστώνουν τη συστηµατική σχέση µεταξύ επιπέδου
φωνολογικής επίγνωσης, κατά το προαναγνωστικό στάδιο, και της µετέπειτα µάθησης του
γραπτού λόγου (ανάγνωσης και ορθογραφηµένης γραφής), αναπτύχθηκε και σταθµίστηκε ένα
καινούριο τεστ φωνολογικής ενηµερότητας για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Οι
κυριότεροι στόχοι αυτής της δοκιµασίας είναι: (α) ο καθορισµός των δεικτών µέτρησης της
φωνολογικής ενηµερότητας των παιδιών σε εθνικό επίπεδο, (β) η σύγκριση του επιπέδου της
φωνολογικής ενηµερότητας µεταξύ των µαθητών δύο ή περισσοτέρων σχολείων, (γ) το
ενδοατοµικό αναπτυξιακό προφίλ, και (δ) ο εντοπισµός µαθητών µε φωνολογικές διαταραχές.
Τα διάφορα στάδια δηµιουργίας του τεστ, από την κατασκευή και ανάλυση των ερωτήσεων
µέχρι την τελική στάθµισή του σε δείγµα 408 µαθητών από όλη την Κύπρο θα συζητηθούν. Η
ψυχοµετρική ανάλυση του τεστ έδειξε ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί έγκυρα και αξιόπιστα από
δασκάλους και λογοθεραπευτές µε σκοπό να µετρήσουν την φωνολογική ενηµερότητα
µαθητών της ίδιας ηλικίας µε το δείγµα.
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44.2
H σχέση των παιδιών προσχολικής ηλικίας
µε τον γραπτό λόγο και
ο ρόλος της οικογένειας σε ιδιότυπα γλωσσικά περιβάλλοντα:
Το παράδειγµα των Ποµάκων της Θράκης
Μήνογλου Μαρία1, Σφυρόερα Μαρία2
1

∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, 2Πανεπιστήµιο Αθηνών

Η παρούσα εργασία διερευνά: α) τη συχνότητα και το είδος των πρακτικών γραµµατισµού που
χρησιµοποιούν γονείς που η µητρική τους γλώσσα είναι µόνο προφορική και τη σχέση αυτών
των πρακτικών µε τις γνώσεις που έχουν τα παιδιά τους για τον γραπτό λόγο πριν τον
διδαχτούν συστηµατικά, και β) τη σχέση της γλώσσας / των γλωσσών που χρησιµοποιούν οι
γονείς του δείγµατος µε τις γνώσεις των παιδιών τους για τον γραπτό λόγο. Το δείγµα της
έρευνας αποτέλεσαν 30 παιδιά, 5 ετών, τα οποία φοιτούσαν σε δηµόσια νηπιαγωγεία στα
Ποµακοχώρια του Νοµού Ξάνθης και οι γονείς τους. Η συγκέντρωση των ερευνητικών
δεδοµένων έγινε µέσω δύο αυστηρά δοµηµένων συνεντεύξεων, από τις οποίες η µια
απευθυνόταν στα παιδιά και η άλλη στους γονείς. Από τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων
διαπιστώθηκε ότι: α) τα παιδιά του δείγµατος είχαν συνολικά χαµηλό Μ.Ο. ως προς τις γνώσεις
τους σχετικά µε τον γραπτό λόγο, β) δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση ανάµεσα στη
συχνότητα εµπλοκής σε πρακτικές γραµµατισµού και το είδος τους των Ποµάκων γονέων και
στις γνώσεις των παιδιών τους για τον γραπτό λόγο, γ) δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική
συσχέτιση ανάµεσα στο είδος της ενασχόλησης των Ποµάκων γονέων µε τον γραπτό λόγο και
στις γνώσεις των παιδιών τους για αυτόν, δ) υπάρχει συσχέτιση ανάµεσα στη γλώσσα ή
γλώσσες γραπτής και προφορικής έκφρασης που χρησιµοποιούν οι Ποµάκοι γονείς και το
επίπεδο των παιδιών τους ως προς τις γνώσεις τους για τον γραπτό λόγο. Τα ευρήµατα αυτά,
που εν µέρει έρχονται σε αντίθεση µε τα ευρήµατα άλλων ερευνών, ερµηνεύονται µε βάση τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συγκεκριµένου κοινωνικο-πολιτισµικού πλαισίου στο οποίο
διεξήχθη η έρευνα.



44.3
Η επίδραση του προγράµµατος διδακτικής παρέµβασης
«Πινακωτή 1»
στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων
του αναδυόµενου γραµµατισµού
Κυριάκου Άλκηστη, Μανωλίτσης Γεώργιος
Πανεπιστήµιο Κρήτης
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η εξέταση της αποτελεσµατικότητας του πρόγραµµατος
διδακτικής παρέµβασης Πινακωτή 1 για την ενίσχυση των δεξιοτήτων της φωνολογικής
επίγνωσης και του αναδυόµενου γραµµατισµού. Η Πινακωτή 1 εφαρµόστηκε σε παιδιά
προσχολικής ηλικίας 4,6 - 5,6 ετών και έχει ως γενικό στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων του
αναδυόµενου γραµµατισµού. Το δείγµα της έρευνας συγκροτήθηκε από 61 παιδιά από
νηπιαγωγεία της πόλης των Χανίων Κρήτης µε µητρική γλώσσα την Ελληνική και φυσιολογική
γλωσσική και νοητική ανάπτυξη. Συγκροτήθηκε µία πειραµατική οµάδα (Ν = 32) και µία οµάδα
ελέγχου (Ν = 29) οι οποίες είχαν συζευχθεί, ώστε το επίπεδο των παιδιών των δύο οµάδων
ήταν ισοδύναµο ως προς τις δεξιότητες φωνολογικής επίγνωσης, τη λεξιλογική και γνωστική
τους ανάπτυξη πριν την έναρξη των διδακτικών παρεµβάσεων. Τα παιδιά της πειραµατικής
οµάδας χωρίστηκαν σε µικρές οµάδες και εκπαιδεύτηκαν εντατικά (4 - 5 φορές την εβδοµάδα
για 20-25 λεπτά) µε το υλικό της Πινακωτής 1 για περίπου 2 µήνες. Τα παιδιά της οµάδας
ελέγχου συνέχισαν να παρακολουθούν το αναλυτικό πρόγραµµα του νηπιαγωγείου που
φοιτούσαν. Τα αποτελέσµατα της έρευνας, έδειξαν ότι µετά το τέλος της πειραµατικής
διαδικασίας, τα παιδιά της πειραµατικής οµάδας υπερείχαν σηµαντικά ως προς όλες τις
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δεξιότητες φωνολογικής επίγνωσης και αντίληψης εννοιών γραπτού λόγου από τα παιδιά της
οµάδας ελέγχου. Επίσης, τα παιδιά της πειραµατικής οµάδας, βελτιώθηκαν ως προς όλες αυτές
τις δεξιότητες, ενώ τα παιδιά της οµάδας ελέγχου δεν βελτιώθηκαν σε καµία από αυτές. Θα
συζητηθούν οι θετικές συνέπειες των προγραµµάτων ενίσχυσης των δεξιοτήτων αναδυόµενου
γραµµατισµού στην ανάπτυξη της φωνολογικής επίγνωσης.



44.4
Η ανάπτυξη του µεταφορικού τρόπου έκφρασης
στο νηπιαγωγείο
Γαλαντόµος Ιωάννης, Αγαπητού Παρασκευή, Ανδρέου Γεωργία
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης
Η µεταφορά αποτελεί ένα πολυσύνθετο φαινόµενο µε ποικίλες προεκτάσεις. Η διαχρονική και
συστηµατική ενασχόληση πολλών ερευνητών και επιστηµονικών κλάδων µε τον µεταφορικό
τρόπο έκφρασης συνετέλεσε στη διατύπωση διαφόρων θεωριών, όπως η θεωρία της
υποκατάστασης, η θεωρία της σύγκρισης και η γνωστική θεώρηση. Το γεγονός ότι η µεταφορά
δεν αποτελεί ένα περιθωριακό φαινόµενο αλλά συνιστά ένα απαραίτητο συστατικό της
γλώσσας, συνέβαλε στη µελέτη της απόκτησης, κατανόησης και παραγωγής της µεταφοράς
στην παιδική ηλικία. Οι περισσότερες έρευνες που διεξήχθησαν στο εξωτερικό και µελέτησαν τα
αναπτυξιακά στάδια του µεταφορικού τρόπου έκφρασης στα παιδιά βασίστηκαν στη θεωρία της
σύγκρισης. Το βασικό εύρηµα αυτών των µελετών ήταν ότι παιδιά προσχολικής ηλικίας
(περίπου 4 ετών) ήταν σε θέση να κατανοήσουν µερικώς διάφορα µεταφορικά εκφωνήµατα.
Άλλες έρευνες ωστόσο, έδειξαν ότι η ικανότητα των παιδιών να παραφράζουν ή να κατανοούν
πλήρως ό,τι συνδέεται έµµεσα µε τα µεταφορικά εκφωνήµατα αναπτύσσεται µε πιο
ολοκληρωµένο τρόπο στις ηλικίες 7 έως 9 έτη. Έχοντας υπόψη τα προαναφερθέντα,
διεξαγάγαµε πείραµα προκειµένου να διαπιστώσουµε τον χρόνο κατά τον οποίο µεταφορικές
σηµασίες λέξεων και ιδιωτισµοί που βασίζονται σε µεταφορές καθίστανται κατανοητές.
Ειδικότερα, στην έρευνά µας έλαβαν µέρος σαράντα (40) νήπια και προνήπια, µονόγλωσσα, µε
τυπική ανάπτυξη και χωρίς γλωσσικές δυσκολίες, δηµόσιων νηπιαγωγείων του ν. Λάρισας.
Από τα συγκεκριµένα νήπια και προνήπια ζητήθηκε να απαντήσουν σε ερωτήσεις που
σχετίζονταν µε έξι (6) σύντοµες ιστορίες που τους είχε διαβάσει η νηπιαγωγός τους. Η
στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων µας έδειξε ότι τα νήπια διατηρούν πλεονέκτηµα
έναντι των προνηπίων αναφορικά µε την κατανόηση των µεταφορικών σηµασιών διαφόρων
εκφράσεων.



44.5
Η αξιολόγηση των µεταπραγµατολογικών ικανοτήτων
παιδιών ηλικίας 5-6 ετών
Βαρούτη Μαίρη1, Σφυρόερα Μαρία2
1

∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, 2Πανεπιστήµιο Αθηνών

Η ανάπτυξη µεταπραγµατολογικών ικανοτήτων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας συµβάλλει στην
αποτελεσµατική και συνειδητή χρήση της γλώσσας σε σχέση µε το πλαίσιο στο οποίο
χρησιµοποιείται (Gombert, 1992). Ο ρόλος της επικοινωνιακής χρήσης της γλώσσας στα
πλαίσια του νηπιαγωγείου καθώς και οι κοινωνικο-πολιτισµικές διαφορές που παρουσιάζει η
ελληνική γλωσσική πραγµατικότητα σε σχέση µε άλλες γλωσσικές πραγµατικότητες, στις
οποίες έχουν γίνει παρόµοιες έρευνες, καθιστούν σηµαντική την αξιολόγηση των
µεταπραγµατολογικών ικανοτήτων, αλλά και την υποστηρικτική χρήση αυτών για την
καλλιέργεια της γλωσσικής επικοινωνίας στην τάξη του νηπιαγωγείου. Στην συγκεκριµένη
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µελέτη επιχειρείται να διερευνηθεί ο βαθµός οικοδόµησης µεταπραγµατολογικών ικανοτήτων.
Για τον σκοπό αυτό χορηγήθηκαν σε δείγµα παιδιών της τελευταίας τάξης του νηπιαγωγείου
(ηλικίας 5-6 ετών) έξι έργα που περιλάµβαναν παραγωγή ή κατανόηση διαφορετικών ειδών
λόγου: αναφορικού (περιγραφικού, αφηγηµατικού) και κατευθυντικού. Οι µετρήσεις αυτές
αξιολογούν τις µεταπραγµατολογικές ικανότητες των παιδιών σε σχέση µε την κατανόηση της
σαφήνειας ενός προφορικού µηνύµατος, αυτοπαραγόµενου ή µη, αλλά και την επίγνωση της
χρήσης των κοινωνικών κανόνων. Ακόµη εξετάζεται η σχέση των µεταπραγµατολογικών
ικανοτήτων µε την παραγωγή και κατανόηση λόγου, καθώς και η σχέση τους µε το κάθε είδος
λόγου ξεχωριστά.



[45]
Ενδιαφέρον και προβλήµατα της παρατήρησης
Θεµατική ενότητα

45.1
Εφαρµογές υπολογιστικών συστηµάτων
ανάλυσης βίντεο στην εκπαιδευτική έρευνα.
Αυτόµατη αναγνώριση κινήσεων και εκφράσεων του προσώπου
Κοντάκος Αναστάσιος, Πολεµικός Νικήτας, Σαχινίδης Κωνσταντίνος,
Σταµάτης Παναγιώτης, Φεσάκης Γεώργιος
Πανεπιστήµιο Αιγαίου
Τα τελευταία χρόνια, όλο και µεγαλύτερο είναι το ενδιαφέρον της επιστηµονικής και ερευνητικής
κοινότητας για τη δηµιουργία, ανάπτυξη και εφαρµογή συστηµάτων αυτόµατης ανάλυσης των
εκφράσεων και κινήσεων του προσώπου (στο εξής ΣΑΑΕΚΠ), (Russell & FernandezDols,1997). Ένα αξιόπιστο ΣΑΑΕΚΠ, που θα λειτουργεί σε πραγµατικό χρόνο, θα
σηµατοδοτήσει ουσιαστική πρόοδο στην αλληλεπίδραση ανθρώπου - υπολογιστή καθώς θα
δίνει την δυνατότητα στις µηχανές να αναλύουν την ανθρώπινη συµπεριφορά και
συναισθηµατική κατάσταση και να προσαρµόζονται αναλόγως. Οι εφαρµογές των ΣΑΑΕΚΠ
αναµένεται να αλλάξουν το τοπίο στις εφαρµογές της ψυχολογίας, στην εκπαίδευση, στην
ανάλυση της διάδρασης σε online παιχνίδια και εικονικούς κόσµους, στα υποστηρικτικά
συστήµατα ανθρώπινης ζωής, στην έρευνα της αγοράς (πως ανταποκρίνονται οι άνθρωποι σε
νέο εµπορικό σχεδιασµό, ποιες οι συµπεριφορές των καταναλωτών), στην αναγνώριση και
ταυτοποίηση προσώπων σε συστήµατα εισόδου εταιριών, τραπεζών κλπ. Στην παρούσα
εργασία γίνεται επισκόπηση ΣΑΑΕΚΠ και ερευνών που αφορούν σε αλγορίθµους ΣΑΑΕΚΠ,
τεχνικές επεξεργασίας εικόνας και υπολογιστικής νοηµοσύνης για την αναγνώριση των
συναισθηµατικών εκφράσεων του προσώπου και της ταυτοποίησης των προσώπων. Σκοπός
είναι η καταγραφή των βασικών τεχνολογιών που έχουν αναπτυχθεί µέχρι τώρα και η και η
παρουσίαση των δυσκολιών στη διαδικασία εξαγωγής συµπερασµάτων - ερµηνειών από την
αυτόµατη ανάλυση. Τέλος παρουσιάζεται η πιλοτική εφαρµογή - αξιολόγηση ενός συστήµατος
αυτόµατης ανάλυσης συναισθηµατικών εκφράσεων προσώπου. Η αξιολόγηση γίνεται µε την
σύγκριση των αποτελεσµάτων του αυτοµατοποιηµένου συστήµατος µε τα αποτελέσµατα µη
αυτοµατοποιηµένης ανάλυσης των συναισθηµατικών εκφράσεων του προσώπου µε τη βοήθεια
του Facial Action Coding System (P. Ekman, W.V. Friesen & J.C. Hager, 2002). Τέλος, η
ερευνητική οµάδα αποσκοπεί στη δηµιουργία µιας νέας εφαρµογής ΣΑΑΚΕΠ.
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45.2
Η περίπτωση του ευρέος οικογενειακού δικτύου:
ένταση των παρεµβάσεων και δυσχέρειες
στη διαδικασία παρατήρησης
Λιαδέλλη Βασιλική, Λάγιου-Λιγνού Έφη
ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ ΙΙΙ, Ολοκληρωµένο Κέντρο Ψυχικής Υγείας,
αντιµετώπισης Αυτισµού και ∆ιάχυτων ∆ιαταραχών της Ανάπτυξης
Θα συζητηθεί υλικό από παρατήρηση βρέφους, στο πλαίσιο της οποίας συµµετείχαν εκτός από
το βρέφος και την παρατηρήτρια, πέντε ακόµα µέλη από την πλευρά της ευρύτερης οικογένειας
του παιδιού (µητέρα, θεία, γιαγιά, αδελφή και εξάδελφος). Θα αναλυθούν τα µεταβιβαστικά και
τα αντιµεταβιβαστικά συναισθήµατα ενώ θα επισηµανθεί ο καταιγισµός ερεθισµάτων και
γεγονότων που θέτει εµπόδια στη διαδικασία της παρατήρησης και προκαλεί αναπόφευκτη
συναισθηµατική φόρτιση. Επιπλέον, θα γίνει αναφορά στους ρόλους που αναλαµβάνουν να
παίξουν όλα τα παρευρισκόµενα πρόσωπα, οι δυσκολίες της µητέρας ως προς το χειρισµό του
βρέφους και οι συναισθηµατικές αντιδράσεις ζήλειας και επιθετικότητας των µικρότερων
παιδιών απέναντι στο βρέφος.



45.3
Η ψυχαναλυτική παρατήρηση βρέφους
ως µέθοδος µελέτης της ανάπτυξης του παιδιού
Σελιώτη Καλλιόπη, Λιαδέλλη Βασιλική,
Παφλιά Κρυσταλλία, Λάγιου-Λιγνού Έφη
ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ ΙΙΙ, Ολοκληρωµένο Κέντρο Ψυχικής Υγείας,
αντιµετώπισης Αυτισµού και ∆ιάχυτων ∆ιαταραχών της Ανάπτυξης
Η ψυχαναλυτική παρατήρηση βρέφους, βασισµένη στη σύνδεση της ψυχαναλυτικής θεωρίας
και της εξελικτικής ψυχολογίας, αποσκοπεί στη µελέτη της εξέλιξης του πρώιµου ψυχισµού,
αξιοποιώντας την εµπειρία από την άµεση παρατήρηση βρεφών/νηπίων στο φυσικό
περιβάλλον τους. Παρατηρώντας συστηµατικά ένα βρέφος µέσα στο καθηµερινό περιβάλλον
της οικογένειάς του για ένα χρονικό διάστηµα 2 ετών, ο παρατηρητής εστιάζει την προσοχή του
τόσο στη σχέση µητέρας-βρέφους όσο και στα δυναµικά που αναπτύσσονται από την
αλληλεπίδραση όλων των µελών της οικογένειας και διαµορφώνουν ένα σύνθετο πλέγµα
σχέσεων. Παράλληλα, προβαίνει στη λεπτοµερή καταγραφή συναισθηµατικών γεγονότων που
παρατηρεί, αλλά και προσωπικών συναισθηµάτων. Η προσωπική βιωµατική εµπειρία αποτελεί
το βασικό εργαλείο κατανόησης, εφόσον ο παρατηρητής ξεκινά από τη διερεύνηση δικών του
συναισθηµάτων προκειµένου να κατανοήσει τα συναισθηµατικά φαινόµενα της ίδιας της
παρατήρησης και να οδηγηθεί σταδιακά στην ανακάλυψη της πρωταρχικής σηµασίας του
δεσµού, της προδιάθεσης του βρέφους για διαπροσωπική επικοινωνία αλλά και της ικανότητας
της µητέρας για ονειροπόληση. Η τεχνική της παρατήρησης βρέφους αναπτύχθηκε από την
Bick (1948) και στηρίζεται στην άµεση εµπειρία της παρατήρησης και τη συµµετοχή σε ένα
υποστηρικτικό σεµινάριο µε εποπτεία. Το τελευταίο εµπλουτίζεται µε θεωρητικές αναφορές
αλλά κυρίως αποτελεί τον χώρο επεξεργασίας της βιωµατικής εµπειρίας του παρατηρητή, της
κατανόησης των προσωπικών του συνειδητών ή ασυνείδητων προκαταλήψεων, της άµβλυνσης
συναισθηµατικών εντάσεων και µεταβολισµού έντονων συναισθηµάτων που προκαλούνται σε
όλους τους συµµετέχοντες. Η ψυχαναλυτική παρατήρηση βρέφους προσφέρει τη δυνατότητα
εξοικείωσης µε πρώιµους τρόπους επικοινωνίας και κατανόησης της γλώσσας του σώµατος.
Απευθύνεται σε επαγγελµατίες ψυχικής υγείας, µε στόχο την ανάπτυξη διαγνωστικών και
θεραπευτικών δεξιοτήτων. Προσφέρει, ωστόσο, πολύτιµα εφόδια κατανόησης της πρώιµης
συναισθηµατικής ανάπτυξης και για άλλους επαγγελµατίες.
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45.4
Αναγνώριση µεταβιβαστικών και αντιµεταβιβαστικών
συναισθηµάτων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
παρατήρησης βρέφους
Σελιώτη Καλλιόπη, Λάγιου-Λιγνού Έφη
ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ ΙΙΙ, Ολοκληρωµένο Κέντρο Ψυχικής Υγείας,
αντιµετώπισης Αυτισµού και ∆ιάχυτων ∆ιαταραχών της Ανάπτυξης
Η χρήση της ψυχαναλυτικής παρατήρησης βρέφους µας επιτρέπει την πρόσβαση και
κατανόηση συνειδητών και ασυνείδητων οπτικών που συµβάλλουν στην ανάπτυξη. Πρόκειται
για µια ευκαιρία αναστοχασµού µέσω της µελέτης των αντιδράσεων του βρέφους στην
προσπάθεια που κάνει για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του. Παρά τις ιδιοσυγκρασιακές
διαφορές ανάµεσα στα παιδιά, για όλα είναι απαραίτητη ήδη από τη γέννησή τους η κάλυψη
τριών βασικών αναγκών: να «τραφούν», να «κρατηθούν» και να «καθαριστούν» - σε πρακτικό
και συναισθηµατικό επίπεδο. Σε αυτήν την παρουσίαση θα δοθεί έµφαση, µέσω της αναφοράς
σε αντίστοιχο υλικό, στις δυσκολίες αποκωδικοποίησης και εµπερίεξης των συναισθηµατικών
αντιδράσεων του βρέφους από τη µητέρα και τους συνακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους
προσαρµογής του στην περίπτωση αδυναµίας απορρόφησης των συναισθηµατικών
κραδασµών που ενδεχοµένως προκύπτουν. Ιδιαίτερη µνεία θα γίνει επίσης, στον χειρισµό
µεταβιβαστικών και αντιµεταβιβαστικών φαινοµένων που εµφανίζονται κατά τη διάρκεια της
παρατήρησης, στη βάση της ψυχικής διαθεσιµότητας τόσο των µελών της οικογένειας που
συµµετέχουν στη διαδικασία όσο και του ίδιου του παρατηρητή.



45.5
Ο ρόλος της συστηµατικής παρατήρησης
στην αντιµετώπιση των παιδιών
µε διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (∆Α∆)
Συριοπούλου Χριστίνα1, Κασίµος ∆ηµήτρης2
1

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, 2∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης

Οι διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (∆Α∆), δηλαδή ο αυτισµός, το σύνδροµο Asperger, το
σύνδροµο Rett, η παιδική αποδιοργανωτική συµπεριφορά και οι ∆Α∆-µη αλλιώς
προσδιορισµένες, επηρεάζουν τον τρόπο µε τον οποίο το άτοµο κατανοεί και συνδέεται µε το
περιβάλλον και προσαρµόζεται σε αυτό, καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο µαθαίνει. Η ακριβής
αιτιολογία των ∆Α∆ δεν είναι, ακόµη, γνωστή. ∆ιαφορετικοί παράγοντες θεωρούνται υπεύθυνοι.
Αυτό δυσχεραίνει τον προσδιορισµό των κριτηρίων αξιολόγησης και των αποτελεσµατικών
θεραπευτικών παρεµβάσεων. Οι γονείς έτσι πέφτουν συχνά σε αδιέξοδο και αυτό τους γεµίζει
απελπισία. Ενώ η απεγνωσµένη αναζήτηση θεραπείας τους κάνει ευάλωτους σε επιτήδειους
θεραπευτές. Ο νόµος 3699/2008 παρέχει το δικαίωµα στα παιδιά µε αυτισµό ή άλλες ∆Α∆ να
συµµετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο εκπόνησε το
2004 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
συµπεριλαµβανοµένων των ατόµων µε αυτισµό ή άλλες ∆Α∆. Η µέθοδος της συστηµατικής
παρατήρησης στην ειδική αγωγή χρησιµοποιείται από τους εκπαιδευτικούς, τους ψυχολόγους,
τους συµβούλους, τους γιατρούς, τους γονείς και άλλους που εµπλέκονται στην ανάπτυξη και
εκπαίδευση παιδιών µε ∆Α∆. Η συστηµατική παρατήρηση µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο για
την αξιολόγηση όσο και για τον καθορισµό ατοµικών διδακτικών στόχων και την κατάρτιση ενός
παράλληλου θεραπευτικού προγράµµατος µε τη συµµετοχή ειδικών (γιατρών,
λογοθεραπευτών, ψυχολόγων). Έτσι καταγράφονται η πρόοδος και οι παλινδροµήσεις ενώ
εκπαιδευτικοί, γονείς και ειδικό επιστηµονικό προσωπικό επαναπροσδιορίζουν τους στόχους.
Σκοπός της συστηµατικής παρατήρησης είναι να συµβάλλει στην προσαρµογή του παιδιού µε
∆Α∆ στο περιβάλλον και να βοηθήσει τα άτοµα του περιβάλλοντος του να κατανοήσουν
καλύτερα τις ανάγκες του και να συνδράµουν στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής του.
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[46]
Ζητήµατα ανάπτυξης

Θεµατική ενότητα

46.1
Η ανάπτυξη της «συναισθηµατικής νοηµοσύνης»
στο ∆ηµοτικό Σχολείο.
Μια µελέτη περίπτωσης
∆ηµητριάδου Κατερίνα, Χατζηνικολάου Σοφία, Παπαϊωάννου Κατερίνα
Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας
Σκοπός του σχολείου θα έπρεπε να είναι η καλλιέργεια όχι µόνο των γνωστικών δεξιοτήτων και
της κοινωνικοποίησης του παιδιού αλλά και του πλέγµατος εκείνου των ιδιαίτερων
προσωπικών χαρακτηριστικών του, τα οποία καθορίζουν τη διαµόρφωση της συµπεριφοράς
και της στάσης του απέναντι στη ζωή (αυτοαντίληψη, προσαρµοστικότητα, έλεγχος
παρορµήσεων, ενσυναίσθηση, κοινωνικές δεξιότητες κ.λπ.). Πρόκειται για εννοιολογικές
κατηγορίες που αποδίδονται µε τον όρο «συναισθηµατική νοηµοσύνη», ο οποίος τις τελευταίες
δεκαετίες αποτελεί αντικείµενο αιχµής της ψυχοπαιδαγωγικής έρευνας στην παιδική ηλικία.
Στην παρούσα εισήγηση περιγράφεται ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη και η αξιολόγηση ενός
εξαµηνιαίου προγράµµατος συναισθηµατικής νοηµοσύνης που αναπτύχθηκε σε ∆ηµοτικό
σχολείο της περιοχής Θεσσαλονίκης. Αναλύονται η σκοπιµότητά του, οι βασικές συνιστώσες
των περιεχοµένων, η µεθοδολογία και το πλαίσιο υλοποίησης, καθώς και η
αποτελεσµατικότητά του, όπως αυτή προκύπτει µέσα από τις αναφορές των ίδιων των
µαθητών σε ειδικό ερωτηµατολόγιο κατασκευασµένο γι’ αυτό τον σκοπό. Το εν λόγω εργαλείο
χρησιµοποιήθηκε πριν και µετά την ανάπτυξη του προγράµµατος και οι απαντήσεις των
µαθητών στις είκοσι ερωτήσεις του έτυχαν επεξεργασίας µε τη µέθοδο της ανάλυσης
περιεχοµένου. Τα αποτελέσµατα επιτρέπουν τη διαµόρφωση µιας ευκρινούς εικόνας για τη
συναισθηµατική ανάπτυξη και ενδυνάµωση της προσωπικότητας των µαθητών της οµάδαςστόχου µέσα από το πρόγραµµα. Αυτό άλλωστε αποτελεί τον κοινό άξονα αναφοράς σε όλες
τις επιµέρους δράσεις του προγράµµατος, οι οποίες έχουν προσανατολισµό το παρόν αλλά και
το µέλλον των παιδιών, ως εφήβων και αυριανών ενηλίκων.



46.2
Γνωστικοί περιορισµοί και ο ρόλος τους
στη γνωστική ανάπτυξη
Ραφτόπουλος Αθανάσιος
Πανεπιστήµιο Κύπρου
Οι περισσότερες αναπτυξιακές θεωρίες αντιµετωπίζουν την ανάπτυξη ως µία διαδικασία κατά
την οποία ένας οργανισµός µεταβαίνει από µία ανώριµη σε µία ώριµη κατάσταση η οποία
θεωρείται καλύτερη ως προς το ότι ο οργανισµός µπορεί να αντιµετωπίσει άλυτα ως τότε
προβλήµατα. Συνεπώς, είναι φυσικό να συµπεράνει κάποιος ότι οι ανώριµες καταστάσεις είναι
ατελείς και ότι, εάν ήταν δυνατό ο οργανισµός να έχει εκκινήσει έχοντας στη διάθεσή του τους
συµπεριφορικούς και εννοιολογικούς πόρους της ώριµης κατάστασής του, τα πράγµατα θα
ήταν καλύτερα. Με άλλα λόγια, θα ήταν κέρδος εάν ο οργανισµός δεν είχε συµπεριφορικούς και
γνωσιακούς περιορισµούς στην αφετηρία της ανάπτυξής του. Αν και οι αναπτυξιακές θεωρίες
συζητούν τον ρόλο τόσο των αναπτυξιακών σταδίων όσο και των περιορισµών των
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συµπεριφορικών και γνωσιακών πόρων δεν ασχολούνται µε το πώς οι περιορισµοί αυτοί
επιτρέπουν τελικά στα παιδιά να αποκτήσουν ορισµένα είδη γνώσεων και δεν µπορούν να
εξηγήσουν το γιατί αυτοί οι περιορισµοί είναι απαραίτητοι για την απόκτηση αυτών των
γνώσεων. Στην εργασία αυτή επιχειρηµατολογώ ότι οι ανώριµες οργανισµικές καταστάσεις όχι
µόνο δεν συνιστούν εµπόδια που πρέπει να υπερπηδηθούν αλλά, αντίθετα, συνεισφέρουν
αποφασιστικά στην ανάπτυξη καθιστώντας δυνατά είδη µάθησης που διαφορετικά θα ήταν
απροσπέλαστα. Έτσι, οι δυνατότητες του οργανισµού σε κάθε αναπτυξιακό στάδιο πρέπει να
θεωρηθούν ως ειδικά προσαρµοσµένες στο εκάστοτε στάδιο και ως συνεισφέρουσες στην
οικοδόµηση νέων πιο εξειδικευµένων δοµών. Με αφορµή τα προβλήµατα εκπαίδευσης
νευρωνικών δικτύων σε διάφορα έργα συζητώ ορισµένα είδη περιορισµών και τις επιπτώσεις
τους στη γνωσιακή δοµή κατά την πρώιµη ανάπτυξη και εξηγώ το γιατί αυτοί είναι αναγκαίοι για
την επιτυχή εκµάθηση. Συγκεκριµένα, συζητώ τον ρόλο της υποδειγµατοποίησης ενός
µαθησιακού πεδίου και της σταδιακής οικοδόµησης των βασικών κανονικοτήτων που
χαρακτηρίζουν το πεδίο και το πώς οι περιορισµοί στους πόρους καθιστούν την οικοδόµηση
αυτή δυνατή.



46.3
Το φαινόµενο της ασύγχρονης ανάπτυξης
σε χαρισµατικά/ταλαντούχα παιδιά και εφήβους
Εµµανουηλίδου Καλλιόπη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Ως χαρισµατικότητα και ταλέντο ορίζεται η πάνω από τον ηλικιακό µέσο όρο επίδοση ή
δυνατότητα επίδοσης σε έναν ή περισσότερους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η
δυσκολία εντοπισµού των ατόµων αυτών έχει αναγνωριστεί διεθνώς και υφίσταται για πολλούς
λόγους, όπως είναι η συνύπαρξη µαθησιακών δυσκολιών, η άγνοια των εκπαιδευτικών σχετικά
µε τα συµπεριφορικά χαρακτηριστικά της χαρισµατικότητας και του ταλέντου, αλλά και το
φαινόµενο της ασύγχρονης ανάπτυξης. Η παρουσίαση αυτή επεξηγεί τα ιδιαίτερα αναπτυξιακά
χαρακτηριστικά του πληθυσµού αυτού των παιδιών και εφήβων και αναλύει το φαινόµενο της
ασύγχρονης ανάπτυξης, που αφορά το γεγονός ότι, ακόµα και όταν ένα πεδίο είναι
υπεραναπτυγµένο σε σχέση µε τον µέσο όρο των συνοµηλίκων, ενδέχεται σε άλλα πεδία
ανάπτυξης (σωµατική, συναισθηµατική, κοινωνική κτλ) το παιδί ή ο έφηβος να βρίσκεται στο
µέσο όρο ή ακόµα και κάτω από αυτόν. Ως αποτέλεσµα, το παιδί ή ο έφηβος ενδέχεται να
εµφανίσει ψυχοκοινωνικά προβλήµατα, εσωτερικές συγκρούσεις και σηµαντικές δυσκολίες στην
πραγµάτωση των εγγενών του κλίσεων. Η µη αξιοποίηση του δυναµικού του, σύµφωνα µε τη
διεθνή βιβλιογραφία και ερευνητική πραγµατικότητα, οδηγεί σε συναισθήµατα µαταίωσης και
ψυχολογικές επιπλοκές. Τέλος, παρουσιάζονται οι δυσκολίες που εµφανίζονται στο έργο του
εκπαιδευτικού και του ψυχολόγου, µε αναφορά µιας µελέτης περίπτωσης ως παραδείγµατος
των επιπτώσεων και επιπλοκών της ασύγχρονης ανάπτυξης.



46.4
Επίπεδα αλεξιθυµίας και γνωστικές λειτουργίες
παιδιών και εφήβων.
Ερευνητικά δεδοµένα και προεκτάσεις στην εκπαίδευση
Αµπόνη-Τσούρα Λυδία
Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της σχέσης ανάµεσα στα επίπεδα
αλεξιθυµίας παιδιών και εφήβων και στην ικανότητα κατανόησης κειµένων και επίλυσης
προβληµάτων παιδιών και εφήβων. ∆ιερευνώνται οι πιο πάνω µεταβλητές σε σχέση µε τις
ηλικίες µετάβασης από το ∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο και γίνεται προσπάθεια ερµηνείας µέσω της
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στατιστικής επεξεργασίας (παλινδρόµησης) να ερευνηθεί αν οι διαφοροποιήσεις αυτές
σχετίζονται µε την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, διαφορετικούς τρόπους αξιολόγησης των
µαθητών ή αναπτυξιακές αλλαγές σύµφωνα µε τις αρχές και τα αξιώµατα της Αναπτυξιακής
Ψυχολογίας. Η παρούσα έρευνα αποτελεί το α’ µέρος ευρύτερης ερευνητικής διαδικασίας που
η
γίνεται στα πλαίσια ερευνών του Μαρασλείου ∆ιδασκαλείου Αθηνών σε συνεργασία µε την 23
Εκπαιδευτική Περιφέρεια Αττικής µε σκοπό την διερεύνηση σηµαντικών παραµέτρων που
σχετίζονται µε σηµαντικά αναπτυξιακά - εξελικτικά στάδια που διέρχονται οι µαθητές και την
αξιοποίηση των ευρηµάτων στην Εκπαίδευση. Η επιστηµονική διαδικασία έγινε στα πλαίσια του
προγράµµατος σπουδών των µετεκπαιδευοµένων δασκάλων του Μαρασλείου ∆ιδασκαλείου
Αθηνών και διεξήχθη κατά τα έτη 2008-2009 σε σχολεία της Αττικής, Μαγνησίας, Κορίνθου και
Νοτίου Αιγαίου. Το συµµετέχον δείγµα είναι 234 µαθητές και µαθήτριες (Ν=234) ∆ηµοτικού και
Γυµνασίου. Η επιλογή του δείγµατος έγινε δια της µεθόδου της «εξίσωσης κατά ζεύγη».
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας τα παιδιά και οι έφηβοι παρουσίασαν διαφορές ως
προς τα επίπεδα αλεξιθυµίας ενώ και για τις δύο ηλικιακές περιόδους παρουσιάστηκαν
συσχετίσεις ανάµεσα στους παράγοντες αλεξιθυµίας και γνωστικών ικανοτήτων. Συζητούνται
επιµέρους παράγοντες που µπορεί να εξηγούν το παρόν εύρηµα, γίνονται αναφορές µε βάση
τις θεωρίες της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας και συγκρίνονται τα αποτελέσµατα µε τα αντίστοιχα
των διεθνών ερευνών.



46.5
Μηχανισµοί άµυνας του Εγώ:
Ένα εξελικτικό συνεχές
Γαλάνης Βαγγέλης
Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας
Οι µηχανισµοί άµυνας αποτελούν το βασικό µέσο διευθέτησης των ενστικτικών ενορµήσεων και
του συναισθήµατος. Είναι ασυνείδητοι σχηµατισµοί, καθώς επίσης και διακριτοί ο ένας από τον
άλλο. Είναι δυναµικοί και αναστρέψιµοι, προσαρµοστικοί αλλά και παθολογικοί. Σύµφωνα µε
τον S. Freud, στο βρέφος οι αρχικές συγκρούσεις συµβαίνουν µεταξύ ενορµήσεων (µε τη
µορφή συναισθηµάτων) και πραγµατικότητας. Εξελικτικά, οι συγκρούσεις αυτές µετατρέπονται
σε εσωτερικές συγκρούσεις µεταξύ ενορµήσεων και Εγώ, µε το Εγώ βασικό µεσολαβητής
µεταξύ του Εκείνο και της εξωτερικής πραγµατικότητας. Οι µηχανισµοί άµυνας διευθετούν τον
ρόλο αυτό, συµβάλλοντας στη συγκρότηση µιας προσωπικότητας ικανής να αντιµετωπίζει τόσο
τα εσωτερικά ερεθίσµατα όσο και τα επώδυνα εξωτερικά βιώµατα. Η ανάδυση των µηχανισµών
άµυνας συµβαίνει καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης, σε διάφορα επίπεδα ψυχολογικής
ωρίµανσης, συγκροτώντας ένα εξελικτικό συνεχές το οποίο εκτείνεται µεταξύ πρωτόγονων
(ψυχωτική άρνηση, παραληρητική προβολή) και ώριµων µηχανισµών άµυνας (µετουσίωση,
χιούµορ), όπως σχηµατοποιείται στην Κλίµακα Αµυντικών Λειτουργιών (DSM-IV). Μέσα από
κλινικά παραδείγµατα θα επιχειρήσουµε να αναδείξουµε τόσο την εξελικτική όσο και τη
δυναµική διάσταση των µηχανισµών άµυνας. Ειδική αναφορά θα γίνει στην απώθηση, καθώς
συντελεί ουσιαστικά στη συγκρότηση του ασυνειδήτου (Α. Freud). Τέλος, θα προσπαθήσουµε
να τονίσουµε τη χρησιµότητα της µελέτης των µηχανισµών άµυνας στο πλαίσιο της
εκπαιδευτικής διαδικασίας.
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46.6
Η προσκόλληση στους διδύµους
Mαρκοδηµητράκη Μαρία
Πανεπιστήµιο Κρήτης
Σύµφωνα µε τις παραδοσιακές ψυχολογικές θεωρίες, βασική λειτουργία της προσκόλλησης
είναι η προστασία του βρέφους από τον κίνδυνο. Σταδιακά το πρόσωπο της προσκόλλησης, η
µητέρα, µαζί µε το βρέφος αναπτύσσουν αλληλένδετα µοντέλα εργασίας που βασίζονται στις
κοινωνικές συναλλαγές τους. Ήδη από τον πρώτο χρόνο το βρέφος χρησιµοποιεί τη µητέρα ως
ασφαλές ορµητήριο για την εξερεύνηση του περιβάλλοντος και ως σίγουρο καταφύγιο, στο
οποίο επιστρέφει για παρηγοριά. Στην περίπτωση των διδύµων δυο συνοµήλικα βρέφη πρέπει
να αναπτύξουν, τον ίδιο χρόνο, προσκόλληση στη µητέρα. Ωστόσο, σύγχρονα ερευνητικά
δεδοµένα δείχνουν ότι είναι δυνατόν να έχουµε περισσότερες της µίας προσκολλήσεις ή
προσκόλληση του ενός διδύµου όχι στη µητέρα αλλά στον ή στη δίδυµο αδελφό ή αδελφή. Με
ποιο τρόπο, όµως, ο δίδυµος ως κύρια φιγούρα προσκόλλησης καλύπτει τις βρεφικές ανάγκες
του διδύµου του για ανακούφιση, εξερεύνηση και προστασία; Μήπως στον δεσµό αυτό υπάρχει
κάτι παραπάνω από την προσκόλληση, όπως ορίζεται από τη σχετική θεωρία, κάτι που η
κλινική, κυρίως, προοπτική δεν εξετάζει επαρκώς; Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να
διερευνήσει τη φύση της προσκόλλησης στους διδύµους, τα είδη της, τους παράγοντες µε τους
οποίους σχετίζεται η προτίµηση της µητέρας και τις πιθανές αλλαγές των προσκολλήσεων στον
χρόνο. Μέσα από την παρουσίαση σύγχρονων ερευνητικών δεδοµένων επιχειρείται να
αναδειχθεί αφενός πόσο ενδιαφέρουσα είναι η σχετική προβληµατική για τις προσκολλήσεις
των διδύµων και αφετέρου ότι αυτό που υφέρπει είναι περισσότερο η κλινική παρά η
αναπτυξιακή µατιά. Τέλος, εξετάζεται κατά πόσο η προτίµηση στην περίπτωση των διδύµων,
είναι µια αναγκαιότητα ή µια συνειδητή επιλογή.



46.7
Αναπτυξιακός Οιδίπους:
Από τη βρεφική ηλικία στην εφηβεία
Γαλάνης Βαγγέλης, Παπανικολάου Φωτεινή
Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας
Αρχικά, θα διατρέξουµε, συνοπτικά, την ψυχοδυναµική θεωρία περί οιδιπόδειου συµπλέγµατος
(αναφορές στη θεωρία των S. Freud και M. Klein). Θα αναφερθούµε, στη συνέχεια στην πορεία
της οιδιπόδειας προβληµατικής, όπως αυτή µορφοποιείται και εξελίσσεται από τη βρεφική στην
εφηβική ηλικία. Τέλος, µέσω κλινικού παραδείγµατος, θα εστιάσουµε στην εµφάνιση
συµπτωµατολογίας, νευρωτικής φύσεως σε άρρενα έφηβο, ηλικίας 17 ετών, επιχειρώντας µια
σύνδεση ψυχοδυναµικής θεωρίας - αναπτυξιακής ψυχοπαθολογίας. Το οιδιπόδειο σύµπλεγµα
έχει πρωτεύουσα σηµασία στα πλαίσια της ψυχοδυναµικής θεωρίας, όπως έχει καθιερωθεί από
τον Freud. Οι θεµελιώδεις λειτουργίες του ορίζονται από: α) την επιλογή αντικειµένου αγάπης, η
οποία µετά την εφηβεία παραµένει σηµαδεµένη και από τις αντικειµενοτρόπες επενδύσεις και
τις ταυτίσεις που είναι σύµφυτες στο οιδιπόδειο σύµπλεγµα και την απαγόρευση της αιµοµιξίας,
β) την πρόσβαση στη γενετησιότητα, υπό την έννοια ότι αυτή δεν διασφαλίζεται µόνο από τη
βιολογική ωρίµανση, και γ) τις επιπτώσεις πάνω στη δόµηση της προσωπικότητας και τη
συγκρότηση των διαφόρων ψυχικών συστηµάτων, ιδιαίτερα του υπερεγώ και του ιδεώδους του
εγώ. Στην εξελικτική του διάσταση, που θα επιχειρήσουµε να παρουσιάσουµε, το οιδιπόδειο
σύµπλεγµα αποτελεί οργανωτικό στοιχείο που προωθεί την ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη, από τη
φαλλική φάση στη λανθάνουσα περίοδο και την εδραίωση του υπερεγώ.
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[47]
∆υσλεξία σε παιδιά και εφήβους:
Σχέση δυσλεξίας και οργάνωσης της προσωπικότητας
Εργαστήριο
Μπλίτσας Βασίλειος
Εργαστήρι Ψυχοκοινωνικών Μελετών
Το Εργαστήριο είναι βασισµένο στις αρχές τις προσωποκεντρικής προσέγγισης του Carl
Rogers και περιλαµβάνει παρουσίαση ερευνητικών και κλινικών ευρηµάτων του Εργασδτηρίου
Ψυχοκοινωνικών Μελετών για την αλληλεπίδραση δυσλεξίας και προσωπικότητας στο παιδί. Οι
συµµετέχοντες καλούνται µέσω βιωµατικών µεθόδων να διερευνήσουν τις ικανότητες, τα
χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των παιδιών και των εφήβων µε δυσλεξία και να αναζητήσουν
τους παράγοντες που διευκολύνουν την οµαλή συναισθηµατική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξή
τους. Για τον σκοπό αυτό το Εργαστήριο περιλαµβάνει πλούσιο υλικό σε ψυχοµετρικά test,
προβολικές τεχνικές, και την παγκοσµίου φήµης διευκολυντική παρέµβαση σε παιδιά play
therapy. Κατά τη διάρκεια του Εργαστηρίου θα έχουµε την ευκαιρία να έρθουµε σε µια πρώτη
επαφή µε το συναίσθηµα της µαταίωσης αλλά και άλλα συναισθήµατα του δυσλεκτικού µέσω
ειδικών ασκήσεων. Το Εργαστήριο αυτό λοιπόν αποτελεί παρουσίαση µιας εναλλακτικής
προσέγγισης στο δυσλεκτικό παιδί, πιο ολοκληρωµένης, η οποία λαµβάνει υπόψη συνολικά την
ιδιαίτερη προσωπικότητα του κάθε παιδιού και κυρίως το ρόλο του συναισθήµατος στη
διαµόρφωση αυτής της προσωπικότητας. Συγκεκριµένα, παρέχοντας στο δυσλεκτικό παιδί τις
κατάλληλες συνθήκες, που δεν είναι άλλες από την Άνευ Όρων Αποδοχή, την Ενσυναίσθηση
και την αυθεντικότητα, δηµιουργούµε το αναγκαίο αλλά και ικανό περιβάλλον ώστε να επιτραπεί
στο παιδί να εµπιστευτεί και να αναπτύξει τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο επεξεργασίας του
λόγου. Έτσι καθώς γίνεται απόλυτα σεβαστός ο ιδιαίτερος αυτός τρόπος, σταδιακά την θέση
του συναισθήµατος µαταίωσης παίρνει η εµπιστοσύνη στον εαυτό και η ολοένα αυξανόµενη
αυτοπεποίθηση, µε αποτέλεσµα η προσωπικότητα του δυσλεκτικού να αναδιοργανώνεται και
να αναπτύσσεται και έτσι «να γίνεται ολοένα αυτό που έχει τη δυνατότητα να γίνει…».

Οι δηλώσεις συµµετοχής στο
Εργαστήριο γίνονται στη Γραµµατεία
στις 26 και 27 Μαΐου 2010.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

∆ιάρκεια Εργαστηρίου: 1 1/2 ώρα.
Αριθµός συµµετεχόντων: 50 άτοµα.
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[48]
Αναρτηµένες εργασίες (2)

48.1
Η σχέση του γονικού δεσµού
µε την εµφάνιση δυσλειτουργιών
στην προσχολική ηλικία
Αβαγιανού Πηνελόπη-Αλεξία, Μπονώτη Φωτεινή, Ζαφειροπούλου Μαρία
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
Η θεωρία της προσκόλλησης ή του δεσµού αποτελεί µια θεωρία τόσο της φυσιολογικής
εξέλιξης του ατόµου όσο και µια θεωρία ψυχοπαθολογίας. Στη µελέτη αυτή θα γίνει
προσπάθεια να εντοπιστούν οι τύποι του συναισθηµατικού δεσµού που αναπτύσσουν τα
παιδιά της προσχολικής ηλικίας και πώς αυτοί καταγράφονται µέσα από το παιδικό σχέδιο
καθώς και οι δυσλειτουργίες που ενδεχοµένως εµφανίζουν κάποια από αυτά. Το δείγµα της
µελέτης αυτής αποτέλεσαν 248 παιδιά προσχολικής ηλικίας εκ των οποίων τα 133 ήταν αγόρια
και τα 115 κορίτσια. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε νηπιαγωγεία της Θεσσαλίας αστικών και
ηµιαστικών περιοχών. Χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο (ΕΜΑ∆ΥΣ) το οποίο εντοπίζει
µαθητές µε δυσλειτουργίες και συµπληρώνεται από τον ή την νηπιαγωγό και το
ερωτηµατολόγιο γονικού δεσµού, το οποίο συµπληρώνεται σε συνεργασία µε το παιδί. Και τα
δύο ερωτηµατολόγια δηµιουργήθηκαν από το εργαστήριο Εξελικτικής Ψυχολογίας και
Ψυχοπαθολογίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Τέλος έγινε χρήση του παιδικού σχεδίου,
καθώς ζητήθηκε από τα νήπια να ζωγραφίσουν την οικογένειά τους. Τα αποτελέσµατα έδειξαν
ότι το 12% του δείγµατος εµφάνιζαν κάποια δυσλειτουργία κυρίως συναισθηµατικού τύπου,
επιθετικότητα ή διαταραχής λόγου. Υπήρξαν συσχετίσεις µε στοιχεία ανασφαλούς
συναισθηµατικού δεσµού µε τη µητέρα κυρίως στα παιδιά µε προβλήµατα προσαρµογής και
επιθετικής συµπεριφοράς. Η ποιοτική ανάλυση του παιδικού σχεδίου έδωσε σηµαντικές
πληροφορίες και αποτύπωσε τις σχέσεις των παιδιών µε όλα τα µέλη της οικογένειάς τους.
Φαίνεται λοιπόν, ότι οι δυσλειτουργίες στην προσχολική ηλικία σχετίζονται σηµαντικά µε τον
τύπο του γονικού δεσµού που άλλοτε λειτουργεί προστατευτικά και άλλοτε προδιαθεσικά στην
εµφάνιση µιας διαταραχής. Επιπλέον το παιδικό σχέδιο φαίνεται να αποτελεί ένα πολύ καλό
διαγνωστικό εργαλείο για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας.

48.2
Ψυχοπαθολογία και ατοµικά χαρακτηριστικά
στην εφηβική ηλικία
Άσπρου Έλενα, Φάντης Κώστας, Χρίστου Έφη,
∆ηµητρίου Ανδρέας, ∆ηµητρίου Χαρά, Χάουα Βέρα
Πανεπιστήµιο Κύπρου
Μέχρι σήµερα λίγες είναι οι έρευνες που έχουν µελετήσει τα εσωτερικευµένα προβλήµατα σε
σχέση µε τα ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά. Επιπλέον, φαίνεται να υπάρχει ένα κενό στη
βιβλιογραφία ως προς την διερεύνηση των ψυχοπαθητικών χαρακτηριστικών σε συνδυασµό µε
την αυτό-αποτελεσµατικότητα. Η παρούσα έρευνα εξέτασε την σχέση εξωτερικευµένων
(περιλαµβάνουν τη ∆ιαταραχή Ελλειµµατικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα, την
Εναντιωµατική - Προκλητική ∆ιαταραχή και την ∆ιαταραχή ∆ιαγωγής) και εσωτερικευµένων
(περιλαµβάνουν τη Γενικευµένη Αγχώδη ∆ιαταραχή και την Κατάθλιψη) προβληµάτων, αυτόαποτελεσµατικότητας και ψυχοπαθητικών χαρακτηριστικών που είναι η χαµηλή ενσυναίσθηση,
ο ναρκισσισµός και η παρορµητικότητα. Συµµετείχαν 2.162 Ελληνοκύπριοι έφηβοι ηλικίας 12
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µέχρι 18 ετών (Μ.Ο = 14.63· 50,6% κορίτσια). Πραγµατοποιήθηκαν ιεραρχικές γραµµικές
παλινδροµήσεις. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, όσο µεγαλύτεροι ήταν οι έφηβοι σε ηλικία τόσο
περισσότερα εξωτερικευµένα και εσωτερικευµένα προβλήµατα παρουσίαζαν. Μέσα από τα
αποτελέσµατα φάνηκε να προβλέπεται το 30% των προβληµάτων συµπεριφοράς από τα
συναισθηµατικά προβλήµατα ενώ ταυτόχρονα παρουσιάστηκε και η αντίστροφη σχέση. Όσον
αφορά τα εξωτερικευµένα προβλήµατα, παρουσιάζονται περισσότερο στα αγόρια και σε
µονογονεϊκές οικογένειες. Επιπλέον, τα ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά συνδέονται σηµαντικά
µε την παρουσία εξωτερικευµένων προβληµάτων. Όσον αφορά τα εσωτερικευµένα
προβλήµατα φαίνεται να παρουσιάζονται περισσότερο στα κορίτσια. Επιπρόσθετα, το χαµηλό
µορφωτικό επίπεδο της µητέρας φαίνεται να συνδέεται µε την ανάπτυξη περισσότερων
εσωτερικευµένων προβληµάτων. Έφηβοι µε αυξηµένη παρορµητικότητα ανέφεραν
περισσότερα εσωτερικευµένα συµπτώµατα ενώ έφηβοι µε χαµηλή ενσυναίσθηση είχαν
λιγότερες πιθανότητες να αναπτύξουν εσωτερικευµένα προβλήµατα. Επιπρόσθετα, αυξηµένα
ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά αυτο- αποτελεσµατικότητας συνδέονταν µε
µειωµένα συναισθηµατικά προβλήµατα.

48.3
∆ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ
του πολιτικού προσανατολισµού και
της κοινωνικο-ηθικής σκέψης:
Ικανότητα αναπαραγωγής του συλλογισµού
αντίθετης πολιτικής ιδεολογίας
Βαφιά Βασιλική, Κανταρτζής Ευάγγελος, Καρέλα Χριστίνα, Κιζιρίδου Γεωργία,
Λιάπη Ναυσικά, Παντούλη Μαρία-Ευθαλία, Μπαχά Μαρία- Άννα,
Χουχούλη Βασιλική, Χρηστοφορίδου Φωτεινή, Μαρκουλής ∆ιοµήδης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Έρευνες δείχνουν ότι υπάρχει σχέση µεταξύ του πολιτικού προσανατολισµού και της
ανάπτυξης ηθικών κρίσεων όπως καταγράφονται από µετρήσεις (DIT-test). Άτοµα δεξιών
τοποθετήσεων εµφανίζονται να επιλέγουν περισσότερο συλλογισµούς συµβατικού παρά
µετασυµβατικού επιπέδου. Έχουν προταθεί αντιφατικές ερµηνείες για τις διακυµάνσεις στην
παραγωγή ηθικών κρίσεων µεταξύ ενεργών πολιτικά ενηλίκων διαφορετικών πεποιθήσεων.
Όπως πρεσβεύει το αναπτυξιακό-γνωστικό µοντέλο, οι διαφορές χαρακτηρίζονται
αναπτυξιακές. Από την άλλη, οι διαφορές συνδέονται µε διαφοροποιηµένες πολιτικές ιδεολογίες
και αποδίδονται σε στρατηγικές αυτο-παρουσίασης και ταυτότητας. Στόχο της παρούσας
µελέτης αποτέλεσε η εξέταση των εν λόγω προτάσεων. Οι «µελέτες εξαπάτησης», όπου οι
αυτοαποκαλούµενοι δεξιοί και αριστεροί απαντούν στις µετρήσεις ανάπτυξης ηθικών
συλλογισµών σαν να υποστήριζαν την αντίθετη ιδεολογία, έχουν σχεδιαστεί για να ελέγξουν τα
παραπάνω. Ζητήθηκε από 49 δεξιάς τοποθέτησης άτοµα και 63 αριστερής, µε πολιτική δράση,
να συµπληρώσουν µετρήσεις ηθικών συλλογισµών (DIT). Τα ευρήµατα έδειξαν ότι οι
προσκείµενοι στην δεξιά επέλεγαν λιγότερα επιχειρήµατα µετασυµβατικού επιπέδου σε σχέση
µε τους αριστερούς [t(110)= -5.311, p<0.05]. Ωστόσο, όταν συµπλήρωναν το DIT µε βάση τον
αντίθετο πολιτικό προσανατολισµό, προσποιούµενοι τους αριστερούς, είχαν χαµηλότερες τιµές
στο συµβατικό στάδιο ηθικής σκέψης [t(48)= 3.845, p<0.05], ενώ αυτές στο µετα-συµβατικό
ήταν υψηλότερες [t(48)= -1.988, p<0.05]. Άτοµα και των δυο πολιτικών θέσεων ήταν ικανά να
τροποποιήσουν τις ηθικές τους κρίσεις σε οδηγίες συνεπείς µε αντιθετικές πολιτικές
τοποθετήσεις, συνεπώς οι προτιµώµενοι τρόποι ηθικού συλλογισµού µπορούν καλύτερα να
ερµηνευθούν ως παράγωγα των πολιτικών ή ιδεολογικών κατευθύνσεων των ατόµων, παρά ως
αποτελέσµατα αναπτυξιακών αλλαγών. Συζητούνται η εγκυρότητα των µετρήσεων καθώς και οι
πιθανοί περιορισµοί των πειραµατικών χειρισµών.
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48.4
Η εξέλιξη της προσωπικής επιστηµολογίας
σε βάθος µιας ακαδηµαϊκής χρονιάς
Βλειώρας Γεώργιος
Πανεπιστήµιο Groningen
Η προσωπική επιστηµολογία αναφέρεται στις απόψεις µας για την πηγή, τη φύση και τη
διαδικασία κατάκτησης της επιστηµονικής γνώσης και είναι σηµαντική παράµετρος των
εκπαιδευτικών αποτελεσµάτων. Στη σχετική βιβλιογραφία παρατηρείται µια στροφή από τις
διαχρονικές έρευνες µε τη χρήση συνεντεύξεων στις συγχρονικές έρευνες µε τη χρήση
ερωτηµατολογίων. Η παρούσα έρευνα µελετά διαχρονικά την εξέλιξη των απόψεων πρωτοετών
φοιτητών για την ψυχολογική γνώση µε τη χρήση του ερωτηµατολογίου της Hofer
(Contemporary Educational Psychology, 2000: 25, 378-405). Πρωτοετείς φοιτητές σε ένα
Παιδαγωγικό Τµήµα συµπλήρωσαν πέντε φορές το ανωτέρω ερωτηµατολόγιο, από την αρχή
έως το τέλος του ακαδηµαϊκού έτους 2008-09, κατά τις παραδόσεις ενός µαθήµατος
ψυχολογίας. Από το συνολικό δείγµα, επιλέχθηκαν τα 24 άτοµα που συµπλήρωσαν το
ερωτηµατολόγιο σε όλες τις µετρήσεις και τα οποία δήλωσαν ότι παρακολουθούσαν τακτικά τις
παραδόσεις του εν λόγω µαθήµατος (µέση ηλικία 18 έτη και 2 µήνες, 22 φοιτήτριες). Η ανάλυση
κύριων αξόνων έδειξε ότι τέσσερις άξονες περιγράφουν καλύτερα την κοινή διακύµανση των
ερωτηµάτων: Μοναδικότητα, Πηγή και Σταθερότητα της γνώσης, και Αυθεντία. Η µελέτη της
πορείας των τιµών στους άξονες αυτούς για κάθε άτοµο χωριστά έγινε µε µια µέθοδο
επαναχρησιµοποίησης του δείγµατος, αντίστοιχη της ανάλυσης διακύµανσης επαναληπτικών
µετρήσεων. Λίγες από τις συγκρίσεις ήταν στατιστικώς σηµαντικές και µάλιστα οι
παρατηρούµενες διαφορές δεν ήταν προς την ίδια κατεύθυνση για όλους τους συµµετέχοντες.
Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι η πανεπιστηµιακή διδασκαλία ενός µαθήµατος δεν επηρεάζει τις
απόψεις των φοιτητών για την επιστηµονική γνώση, τουλάχιστον όχι στο βάθος µίας
ακαδηµαϊκής χρονιάς.

48.5
∆ιερεύνηση της σχέσης ανάµεσα στα κίνητρα για κάπνισµα,
τον εθισµό στη νικοτίνη και
ψυχολογικές παραµέτρους
σε Κύπριους φοιτητές
Γρηγορίου Ειρήνη, Καψού Μαργαρίτα, Καρεκλά Μαρία
Πανεπιστήµιο Κύπρου
Η συχνότητα του καπνίσµατος ανάµεσα στους Κύπριους φοιτητές παρουσιάζεται ψηλή,
εντούτοις, η επιστηµονική διερεύνηση των λόγων που οι νέοι καπνίζουν και που ενδεχοµένως
συµβάλλουν στην ανάπτυξη του εθισµού και στη διατήρηση της συνήθειας αυτής, βρίσκεται σε
πρώιµα στάδια. Στην παρούσα έρευνα εξετάζεται η σχέση ανάµεσα σε ψυχολογικούς
παράγοντες και τα επίπεδα εθισµού σε Κύπριους φοιτητές που καπνίζουν σε τακτική βάση. Στο
πλαίσιο µιας ευρύτερης έρευνας για τον εθισµό και την επιθυµία για κάπνισµα σε Κύπριους
φοιτητές που καπνίζουν, 137 φοιτητές σε διάφορα πανεπιστήµια της Κύπρου (67 γυναίκες και
70 άνδρες, Μέση ηλικία = 20.77 έτη, Τ.Α.=3.65, όλοι καπνιστές), συµπλήρωσαν µια σειρά από
ερωτηµατολόγια αυτοαναφοράς. Τα εργαλεία συµπεριέλαβαν ερωτήσεις για τους λόγους για
τους οποίους καπνίζουν (βασισµένες στο Reasons for Smoking Questionnaire), την Κλίµακα
Εξάρτησης από τη Νικοτίνη Fagerström, την Κλίµακα Ευαισθησίας προς το Άγχος (Anxiety
Sensitivity Index) και τη Βραχεία Κλίµακα Τρόπων Αντιµετώπισης Προβληµάτων (Coping
Orientations to Problems Experienced – Brief). Οι συχνότεροι λόγοι για τους οποίους οι
φοιτητές ανέφεραν ότι καπνίζουν υποδηλούν κλασική εξάρτηση, δηλαδή όταν βγαίνουν έξω και
διασκεδάζουν, όταν βρίσκονται µε παρέα, και σε συνδυασµό µε άλλες ουσίες. Ψηλότερα
επίπεδα εθισµού φάνηκαν να συνδέονται µε συχνότερες αναφορές κινήτρων που υποδηλούν
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εξάρτηση και εθισµό, αλλά και ψυχολογικούς/συναισθηµατικούς παράγοντες. Ψηλότερα
επίπεδα ευαισθησίας προς το άγχος φάνηκαν να συνδέονται µε συχνότερες αναφορές
κινήτρων για κάπνισµα που υποδεικνύουν εθισµό, απόπειρες χειρισµού αρνητικών
καταστάσεων, και αναζήτηση ευχαρίστησης. Η ευαισθησία προς το άγχος φάνηκε επίσης να
συσχετίζεται µε τη χρήση τρόπων αντιµετώπισης προβληµάτων που θεωρούνται
αναποτελεσµατικοί, όπως η άρνηση, η αποσύνδεση, το ξέσπασµα και η χρήση ουσιών.

48.6
Αναπτυξιακές τάσεις στη διαµόρφωση
της εικόνας του σωµατικού εαυτού
κατά τη µετάβαση από την προεφηβική
στην εφηβική ηλικία
Ζαφείρη Μαρία, Λεονταρή Αγγελική
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
Στόχος µας στην παρούσα έρευνα ήταν να διερευνήσουµε τις αναπτυξιακές τάσεις και τις
αλλαγές που σηµειώνονται στην εικόνα του σωµατικού εαυτού σε τρία διαφορετικά
αναπτυξιακά στάδια: την προεφηβεία, τη µέση και την όψιµη εφηβεία. Παράλληλα, επιδιώξαµε
να µελετήσουµε τις επιδράσεις δηµογραφικών παραγόντων, όπως είναι το φύλο και το
κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο, στη διαµόρφωση της εικόνας του σωµατικού εαυτού για κάθε
ηλικιακή οµάδα. Στην έρευνα συµµετείχαν 450 µαθητές και µαθήτριες της ΣΤ΄ τάξης του
∆ηµοτικού, της Γ΄ τάξης του Γυµνασίου και της Β΄ τάξης του Ενιαίου Λυκείου. Χορηγήθηκαν
κλίµακες αυτοαναφοράς που εξετάζουν: βαθµό δυσαρέσκειας µε το σωµατικό εαυτό, στάσεις
και συναισθήµατα για την εµφάνιση και το σώµα, ικανοποίηση µε το βάρος, αξιολογήσεις για το
σώµα και την εµφάνιση του ατόµου που αποδίδονται σε άλλα άτοµα και βαθµό επένδυσης στο
σωµατικό εαυτό. Συζητούµε, µε βάση τα αποτελέσµατά µας, τον τρόπο µε τον οποίο
διαµορφώνονται η εικόνα του σωµατικού εαυτού και οι επιµέρους διαστάσεις της σε κάθε
αναπτυξιακή φάση. Έµφαση δίνεται στις παρατηρούµενες µεταβολές και τους παράγοντες που
τις καθορίζουν.

48.7
Έφηβοι και εικόνα σώµατος
Καργιαλίδη Ευγενία
Πάντειο Πανεπιστήµιο
Η παρούσα εργασία έχει στόχο να µελετήσει την εικόνα σώµατος στην εφηβεία και τους
παράγοντες που την επηρεάζουν. Η περίοδος της εφηβείας αναφέρεται ως η κρίσιµη περίοδος
διαµόρφωσης αυτής της εικόνας στο πλαίσιο της ανάπτυξης µιας ιδέας για τον εαυτό αλλά και
αποτελεί περίοδο κινδύνου για την ανάπτυξη προβληµάτων γύρω από την πρόσληψη του
σώµατος και την υιοθέτηση προβληµατικών στρατηγικών διατροφής. Παρόλο που ο
σχηµατισµός της εικόνας του σώµατος επηρεάζεται από πολλούς ενδογενείς παράγοντες
(σωµατότυπος, ηλικία, φύλο, προσωπικότητα) πρωταρχικό ρόλο παίζει και το
κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο. Η οικογένεια, τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης και η συνοµήλικη
οµάδα είναι σηµαντικοί παράγοντες που συντελούν στη διαµόρφωση της εικόνας του σώµατος.
Υπάρχουν λοιπόν, διαφορές ανάλογα µε το φύλο όσον αφορά την πρόσληψη του σώµατος
στην εφηβεία τόσο στους ψυχολογικούς παράγοντες όσο και στους κοινωνικοπολιτισµικούς.
Στην παρούσα έρευνα η οποία διεξήχθη σε δείγµα 219 εφήβων σε Αθήνα και Ηράκλειο Κρήτης,
ο ψυχολογικός παράγων, αυτοεκτίµηση, είναι αυτός που δείχνει να παίζει τον σηµαντικότερο
ρόλο και για τα δύο φύλα. Οι κοινωνικοπολιτισµικοί παράγοντες παρουσιάζονται να µην
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επιδρούν καθόλου στο δείγµα των αγοριών ενώ στο δείγµα των κοριτσιών φαίνεται να παίζει
ρόλο η σχέση της οικογένειας και των φίλων µε το σώµα. Σχετικά µε τους γνωστικούς
παράγοντες, η εσωτερίκευση δεν διαφέρει σηµαντικά για τα δύο φύλα όµως είναι στατιστικά
σηµαντική για τα κορίτσια. Σηµαντικοί προβλεπτικοί παράγοντες για τα αγόρια αποτελούν
επίσης η αθλητική τους ικανότητα και η ηλικία. Σε αντίθεση µε την βιβλιογραφία δεν βρέθηκε
διαφορά µεταξύ των δύο φύλων σχετικά µε τη δυσαρέσκεια για το σώµα.

48.8
Παραγωγή αορίστου από ασθενείς
µε νόσο του Alzheimer
Κωνσταντινοπούλου Πολυξένη
Πανεπιστήµιο Εssex
Πρόσφατες µελέτες δείχνουν πως ασθενείς µε νόσο του Alzheimer (ΝΑ) έχουν καλύτερη
επίδοση στην παραγωγή οµαλών υπαρκτών ρηµάτων και ψευδορηµάτων παρά στην
παραγωγή ανώµαλων (Ullman et al., 1997). Η παρούσα έρευνα µελετά την παραγωγή του
αόριστου από ελληνόφωνους ασθενείς µε ΝΑ. Εξετάστηκαν 9 ασθενείς µε ΝΑ και µια οµάδα
ελέγχου µε 9 υγιείς ενήλικες που εξισώθηκαν µε τους ασθενείς στην ηλικία, στο φύλο και στο
µορφωτικό επίπεδο. Οι ασθενείς διαχωρίστηκαν σε δύο οµάδες ανάλογα µε τη βαρύτητα της
νόσου (ήπια, µέτρια). Οι συµµετέχοντες εξετάστηκαν στην παραγωγή αορίστου σιγµατικών
(=οµαλών) και µη σιγµατικών (=ανώµαλων) υπαρκτών ρηµάτων και ψευδορηµάτων. Τα
αποτελέσµατα έδειξαν πως οι ασθενείς µε ήπια ΝΑ είχαν υψηλές επιδόσεις στα υπαρκτά
ρήµατα όπως και η οµάδα ελέγχου. Αντίθετα, οι ασθενείς µε µέτρια ΝΑ είχαν χαµηλότερη
επίδοση από την οµάδα µε ήπια νόσο και την οµάδα ελέγχου. Τα αποτελέσµατα για τα
ψευδορήµατα έδειξαν πως τόσο οι ασθενείς όσο και η οµάδα ελέγχου υπεργενίκευαν το
σιγµατικό τύπο. Υποστηρίζουµε πως τα αποτελέσµατα αυτά δείχνουν πως οι ασθενείς µε ΝΑ
δεν παρουσιάζουν ελλείµµατα στο µορφολογικό κανόνα για τον σχηµατισµό του σιγµατικού
αορίστου. Επιπλέον, συζητούµε τις θεωρητικές συνέπειες των αποτελεσµάτων αυτών για τα
.
µοντέλα που αφορούν την παραγωγή του αορίστου (Ullman et al., 1997 Joanisse &
Seidenberg, 1999).

48.9
Η επίδραση της αισθητικής αγωγής
στην εξωτερική εµφάνιση
και ελκυστικότητα των γυναικών
Κωνσταντουδάκη Ευθαλία, Κιθαρίδου Παναγιώτα,
Λασκαρίδης Στέφανος, Μεγακλή Θεογνωσία
ΑTEI Θεσσαλονίκης
Σκοπός της µελέτης ήταν η εξέταση της επίδρασης της αισθητικής αγωγής µακιγιάζ στην
εξωτερική γυναικεία εµφάνιση και ο βαθµός διαφοροποίησης της ελκυστικότητας τους από
τρίτους τυχαίους κριτές. Το δείγµα αποτέλεσαν 19 νεαρές γυναίκες, που δέχτηκαν την αγωγή,
οι οποίες φωτογραφήθηκαν αρχικά χωρίς µακιγιάζ και στη συνέχεια µε ολοκληρωµένο µακιγιάζ
προσώπου. Οι φωτογραφίες χωρίστηκαν σε 19 σετ των δύο φωτογραφιών, που
αντιστοιχούσαν στην καθεµία που δέχτηκε µακιγιάζ. Ζητήθηκε από 80 εθελοντές, άνδρες και
γυναίκες να αξιολογήσουν τη βελτίωση που προσέφερε το µακιγιάζ στα επιµέρους
χαρακτηριστικά (µάτια, χείλη, παρειές) και στο σύνολο του προσώπου και να εκτιµήσουν ποιο
από τα χαρακτηριστικά συνέβαλε στην ανάδειξη της ελκυστικότητας τους. Κατά την αξιολόγηση
των φωτογραφιών φάνηκε πως το µακιγιάζ φρυδιών, µατιών και παρειών παρείχαν µεγάλη
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βελτίωση στην εµφάνιση του προσώπου, όµως σε ελάχιστες περιπτώσεις κρίθηκαν ως άριστα.
Ικανοποιητική, αλλά όχι εξίσου σηµαντική βελτίωση, προσέφεραν το ολοκληρωµένο µακιγιάζ
και η βάση make up, ενώ το µακιγιάζ χειλιών είχε πολύ χαµηλή συνεισφορά. Το µακιγιάζ
µατιών συνέβαλε θετικότερα στην ελκυστικότητα του προσώπου για το γυναικείο φύλο ενώ το
αντρικό θεώρησε ότι το ολοκληρωµένο µακιγιάζ διαφοροποίησε τη γυναικεία ελκυστικότητα.
Συµπερασµατικά υπήρξε βελτίωση της εξωτερικής εµφάνισης, µη στατιστικά σηµαντική, µε τη
χρήση της αισθητικής αγωγής µακιγιάζ, η οποία δεν αποδεικνύει τη γυναικεία ελκυστικότητα.

48.10
Πώς βλέπουν οι µαθητές ΣΤ΄ ∆ηµοτικού
και οι πρωτοετείς φοιτητές
τη δηµοκρατία και τις µαθητικές εκλογές;
Λέντα Βασιλική, Τσιτούρα Σωτηρία,
Χορταρίδη Γιωργία-Λαµπρινή, Βλειώρας Γεώργιος
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
Τα γεγονότα του ∆εκεµβρίου του 2008 κατέστησαν έντονο τον προβληµατισµό ότι οι νέοι
σήµερα επιλέγουν δραµατικούς τρόπους για να εκφράζουν τις απόψεις τους αντί να
συµµετέχουν στη θεσµοθετηµένη πολιτική ζωή του τόπου. Η εργασία αυτή διερευνά τις
απόψεις ατόµων για τις σχολικές εκλογές (ως παράδειγµα δηµοκρατικού θεσµού) και τη
δηµοκρατία. Μελετήθηκαν δύο ηλικιακές οµάδες, που διαφέρουν µεταξύ τους τόσο ως προς τη
γνωστική τους ανάπτυξη όσο και ως προς την τριβή τους µε τους δηµοκρατικούς θεσµούς:
µαθητές ΣΤ’ ∆ηµοτικού και πρωτοετείς φοιτητές. Συµµετείχαν 20 µαθητές της ΣΤ’ τάξης
∆ηµοτικού (11 κορίτσια) και 20 πρωτοετείς φοιτητές (8 φοιτήτριες). Υπό µορφή ηµιδοµηµένης
συνέντευξης, ρωτήσαµε τους συµµετέχοντες πώς αντιλαµβάνονται τη δηµοκρατία, τις σχολικές
εκλογές και τη µεταξύ τους σχέση. Οι απαντήσεις οργανώθηκαν σε κατηγορίες ανάλογα µε την
ηλικία. Οι σηµαντικότερες διαφορές παρατηρήθηκαν ως προς τα θέµατα που πραγµατεύτηκαν
τα άτοµα στις απαντήσεις τους. Για παράδειγµα, ενώ οι µαθητές ορίζουν τη δηµοκρατία ως
«ένα πολίτευµα», οι φοιτητές την ορίζουν ως «ένα ιδεατό πολίτευµα που δεν εφαρµόζεται στην
πράξη.» ∆ιαφορές παρατηρήθηκαν και ως προς τις συχνότητες εµφάνισης των απαντήσεων
στις δύο οµάδες. Για παράδειγµα, οι περισσότεροι µαθητές δήλωσαν ότι δεν ξέρουν αν οι
σχολικές προετοιµάζουν τα άτοµα για τις βουλευτικές εκλογές ενώ οι περισσότεροι φοιτητές
απάντησαν ότι τα προετοιµάζουν. Φαίνεται ότι καθώς τα άτοµα µεγαλώνουν αποκτούν µια πιο
κριτική στάση απέναντι στη δηµοκρατία και τους θεσµούς της. Θα είχε ενδιαφέρον να δούµε τι
συµβαίνει όταν τα άτοµα αναλαµβάνουν πλήρως ρόλους ενηλίκων.

48.11
Αντιλήψεις και προβλήµατα µητέρων
που έχουν παιδιά
µε διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
Μανιαδάκη Κατερίνα, Θεοδοσίου Χρίστος, Γκαραβέλλα ∆έσποινα,
∆ουβάρα Ευγενία, Κωνσταντοπούλου Θεοδότη
AΤΕΙ Αθηνών
Οι ∆ιάχυτες Αναπτυξιακές ∆ιαταραχές (∆Α∆) χαρακτηρίζονται από σοβαρά ελλείµµατα σε
πολλούς τοµείς της ανάπτυξης και έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο ίδιο το άτοµο αλλά και στα
µέλη της οικογένειάς του. Οι στάσεις των γονέων των παιδιών αυτών απέναντι στη διαταραχή,
ο τρόπος που θα διαχειριστούν τα συναισθήµατά τους µετά την ανακοίνωση της διάγνωσης και
οι επιλογές τους για την αντιµετώπιση του προβλήµατος διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο
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στην εξέλιξη του παιδιού και της οικογένειάς του. Η παρούσα έρευνα στοχεύει στη διερεύνηση
των στάσεων και των αντιλήψεων µητέρων που έχουν παιδιά µε ∆Α∆, σχετικά µε τη φύση και
τη σοβαρότητα της διαταραχής, την επίδρασή της στην οικογενειακή ζωή και την
αποτελεσµατικότητα του εκπαιδευτικού προγράµµατος που παρακολουθεί το παιδί. Επιπλέον,
εξετάζεται η αίσθηση αυτο-αποτελεσµατικότητας των µητέρων στην αντιµετώπιση των
δυσκολιών του παιδιού. Για τους σκοπούς της έρευνας κατασκευάστηκε ένα δοµηµένο
ερωτηµατολόγιο 30 ερωτήσεων και χορηγήθηκε σε 30 µητέρες παιδιών ηλικίας 7 - 15 ετών,
που φοιτούσαν σε δηµόσια ειδικά σχολεία της Αττικής. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, οι µισές
µητέρες αξιολογούν ως µέτριας σοβαρότητας το πρόβληµα του παιδιού και αναµένουν αισθητή
βελτίωση των συµπτωµάτων του. Η ∆Α∆ στο παιδί συνδέεται συχνά µε τη βίωση αρνητικών
συναισθηµάτων από τις µητέρες και την εκδήλωση προβληµάτων συµπεριφοράς στα αδέρφια.
Επιπλέον, οι µισές µητέρες δηλώνουν ότι δυσκολεύονται σηµαντικά να ελέγξουν τη
συµπεριφορά του παιδιού στο σπίτι και επισηµαίνουν την ανεπάρκεια του εκπαιδευτικού
συστήµατος για τα παιδιά µε ∆Α∆. Στη βάση των συµπερασµάτων αυτών, γίνονται προτάσεις
για το πλαίσιο στήριξης που απαιτείται στις περιπτώσεις των οικογενειών όπου υπάρχει παιδί
µε ∆Α∆.

48.12
Αλλαγές στον τύπο οικογένειας και
συνέπειες που προκύπτουν.
Η συµβολή της εκπαίδευσης και
της συµβουλευτικής γονέων
Μπρούµου Γερασιµούλα
Οι κοινωνικές αλλαγές των τελευταίων δεκαετιών επέφεραν σηµαντικές αλλαγές γενικότερα
στην οικογένεια ως βασικό κοινωνικό θεσµό, και ειδικότερα, στη µορφή της οικογένειας. Η
σύγχρονη οικογένεια εµφανίζεται µε πολλές και διαφορετικές µορφές (πυρηνική, µονογονική,
ανασυσταµένη, οµόφυλη), χωρίς ωστόσο αυτό να σηµαίνει ότι έχει επέλθει η διάλυση της
οικογένειας και η κατάρρευση όλων των οικογενειακών αξιών. Επιπρόσθετα, η βιβλιογραφία
υποστηρίζει ότι δεν είναι ο τύπος της οικογένειας αυτός κάθε αυτός που δηµιουργεί
προβλήµατα στα παιδιά αλλά ο τρόπος µε τον οποίο οι ενήλικες διαχειρίζονται συναισθηµατικά
τις διάφορες συνθήκες, καθώς και άλλα πρακτικά ή οικονοµικά ζητήµατα που προκύπτουν,
παράλληλα µε τη διαµόρφωση της νέας οικογένειας. Στόχος της παρουσίασης είναι να εξετάσει:
(α) τις επιπτώσεις που οι µεταβολές στο θεσµό της οικογένειας επιφέρουν στην ψυχολογική
ανάπτυξη των παιδιών, και (β) τον ρόλο της εκπαίδευσης και συµβουλευτικής γονέων στην
πρόληψη και αντιµετώπιση των επιπτώσεων αυτών. Γίνεται αναφορά στις βασικές µεταβολές
που υπέστη η ελληνική οικογένεια κατά τη µετάβασή της από την παραδοσιακή στην πυρηνική
της µορφή συγκριτικά µε την οικογένεια άλλων χωρών, καθώς επίσης και στις επιπτώσεις από
τις αλλαγές στον θεσµό της οικογένειας στην ψυχολογική ανάπτυξη και στην εν γένει
συµπεριφορά των παιδιών. Τελειώνοντας επιχειρείται να αναδειχθεί η σηµασία της
συµβουλευτικής γονέων, στο πλαίσιο των Σχολών Γονέων, στην πρόληψη και αντιµετώπιση
των προβληµάτων που συνδέονται µε τις αλλαγές στο θεσµό της οικογένειας.
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48.13
Η ατοµική εµπειρία προσχολικής συµπληρωµατικής φροντίδας
ως παράγοντας διαµόρφωσης των στάσεων των νέων Ελληνίδων
προς την προσχολική συµπληρωµατική φροντίδα
και τη γυναικεία απασχόληση
Νικολάου Λοΐζος, Φακίνος Μιχάλης
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης
Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν η διερεύνηση της ατοµικής εµπειρίας προσχολικής
συµπληρωµατικής φροντίδας ως παράγοντα διαµόρφωσης των στάσεων των νέων Ελληνίδων
προς την προσχολική συµπληρωµατική φροντίδα και τη γυναικεία απασχόληση. Tο δείγµα της
έρευνας αποτέλεσαν 316 νέες γυναίκες ηλικίας 18 έως 25 ετών, εν δυνάµει µελλοντικές
µητέρες, φοιτήτριες σε τρία τµήµατα του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης. Ως γεγονός, η
ατοµική εµπειρία σε προσχολική συµπληρωµατική φροντίδα δεν φάνηκε να διαµορφώνει
θετικότερη στάση προς την προσχολική συµπληρωµατική φροντίδα ή τη γυναικεία απασχόληση
ενώ ο αυξηµένος χρόνος παραµονής σε προσχολική συµπληρωµατική φροντίδα σχετίστηκε µε
τη διαµόρφωση θετικότερης στάσης, τόσο απέναντι στην προσχολική συµπληρωµατική
φροντίδα όσο και απέναντι στη γυναικεία απασχόληση. Ακόµη, παρατηρήθηκε ότι οι
ερευνώµενες µε ατοµική εµπειρία στην ηµερήσια φροντίδα ήταν πιο δεκτικές στην επιλογή να
τοποθετήσουν το παιδί τους σε κάποιο πλαίσιο προσχολικής συµπληρωµατικής φροντίδας
µελλοντικά ενώ η ιδιοσυγκρασία και προσωπικότητα του παιδιού και οι απόψεις των
ερευνώµενων για την παιδική φροντίδα και ανάπτυξη, φάνηκε να είναι οι σηµαντικότεροι
παράγοντες επιρροής στην απόφαση της µελλοντικής µητέρας για την τοποθέτηση του παιδιού
της σε κάποιο πλαίσιο προσχολικής συµπληρωµατικής φροντίδας. Τέλος, οι εργαζόµενες
φοιτήτριες δήλωσαν θετικότερη στάση προς τη γυναικεία απασχόληση, όχι, όµως, και προς την
προσχολική συµπληρωµατική φροντίδα. Τα παραπάνω ευρήµατα συγκρίνονται µε αυτά
συναφών ερευνών από τη διεθνή βιβλιογραφία, ερµηνεύονται σε σχέση µε το κοινωνικοοικονοµικό και πολιτισµικό πλαίσιο της Ελλάδας, και γίνονται προτάσεις για µελλοντικές
έρευνες.

48.14
Εκφοβισµός στο σχολείο και εφηβεία:
Η γνώση του εαυτού, η αποδοχή του
και η συµπόρευση µε τον άλλο
µέσα από εκπαιδευτικές παρεµβατικές δράσεις
Παναγιωτάκη Μαρία
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Νοµού Ηρακλείου
Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση των παρεµβατικών δράσεων και των βιωµατικών
τεχνικών που πραγµατοποιήθηκαν κατά την τριετία 2005-8 από το Γραφείο Συµβουλευτικής και
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού του Γενικού Λυκείου Κρουσώνα Ηρακλείου µε στόχο την
αποτελεσµατική αντιµετώπιση της ενδοσχολικής βίας, µέσω της ενίσχυσης της αυτοεκτίµησης
των εφήβων µαθητών και της ενδυνάµωσης της ενσυναίσθησής τους. Σε χώρους όπου η
µυθολογία της ψευτοπαλληκαροσύνης αναγνωρίζεται ως καθηµερινή πρακτική, οι έφηβοι
σηκώνουν παντιέρα και προτείνουν µια αλλιώτικη θέαση του κόσµου: µέσα από τη γνώση του
εαυτού, την αποδοχή του και την συµπόρευση µε τον άλλο. Για την υλοποίηση των δράσεων
εφαρµόστηκαν µέθοδοι βιωµατικής προσέγγισης και χρησιµοποιήθηκε υλικό το οποίο
αποτέλεσε αφορµή για ποικίλες δράσεις. Στο πλαίσιο του προγράµµατος οι µαθητές
οργάνωσαν θεατρική παράσταση, έγραψαν ιστορίες, συζήτησαν, δηµιούργησαν ένα video
ενάντια στον σχολικό εκφοβισµό, πραγµατοποίησαν σε ηµερίδες ανοιχτό διάλογο µε τους
γονείς και συµµετείχαν σε τεχνικές δραµατοποίησης, ψυχοδράµατος καθώς και σε παιχνίδια
ρόλων. Στις δράσεις έλαβαν µέρος 165 µαθητές και µαθήτριες (51,59,55) 14-16 ετών. Ο
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αυτοσχεδιασµός, τα βιωµατικά εργαστήρια, οι συνοµιλίες και η θεατρική δηµιουργία έγιναν
κανάλια επικοινωνίας και δρόµοι ανάπτυξης, ενδυναµώνοντας τις συναισθηµατικές και
κοινωνικές δεξιότητες των µαθητών. Αυτή η διαφοροποιηµένη θέαση των εφήβων όπου
προτάσσονται ο εµπλουτισµός του εαυτού και των σχέσεων µε τους άλλους καθώς και η κριτική
και δηµιουργική σκέψη τούς βοήθησε στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβληµάτων αλλά
και στη συγκρότηση µιας ισχυρής ταυτότητας. Ιδιαίτερα σηµαντικό αυτό το στοιχείο στο
συγκεκριµένο πολιτισµικό πλαίσιο που, αν δεν νοµιµοποιεί, τουλάχιστον «ανέχεται» στους
κόλπους του φαινόµενα εκφοβισµού, στο όνοµα µιας αδιαµφισβήτητης κρητικής αντρειοσύνης.

48.15
Συµπλήρωση ερωτηµατολογίων από τον εκπαιδευτικό
ή τηλεφωνική συνέντευξη µαζί του,
είναι ο πιο αξιόπιστος τρόπος συλλογής πληροφοριών
για τη συµπτωµατολογία ∆ΕΠ-Υ στο πλαίσιο του σχολείου;
Σέµκου Αντωνία, Κερανοπούλου Γλυκερία, Ιωαννίδη Μαίρη,
Αθανασοπούλου Ευαγγελινή, Μπέκα Αναστασία
Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης «Παπανικολάου»
Η ∆ιαταραχή Ελλειµµατικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (∆ΕΠ-Υ) είναι µια από τις
συχνότερες διαταραχές των παιδιών σχολικής ηλικίας. Η αξιολόγηση της βασίζεται σε
αναφορές από πολλαπλές πηγές πληροφόρησης, όπως γονείς, παιδί-έφηβος και
εκπαιδευτικός, καθώς η διάγνωση της προϋποθέτει την εµφάνιση των συµπτωµάτων σε
διαφορετικά πλαίσια. Στα πλαίσια της διεπιστηµονικής διαγνωστικής και θεραπευτικής
προσέγγισης, που ακολουθείται στο Ιατρείο Υπερκινητικότητας του «Γ. Παπανικολάου», τα
ερωτηµατολόγια Achenbach και η Κλίµακα Αξιολόγησης της ∆ΕΠ-Υ των DuPaul et al. (1998)
για τους εκπαιδευτικούς, σταθµισµένα και προσαρµοσµένα για ελληνικό πληθυσµό,
συµπληρώνονται, έπειτα από τη σύµφωνη γνώµη και άδεια των γονέων, µετά την πρώτη
διαγνωστική συνεδρία λήψης του ιστορικού. Παράλληλα, λαµβάνονται πληροφορίες για το
γνωστικό, κοινωνικό και συναισθηµατικό προφίλ του παιδιού στο πλαίσιο της σχολικής τάξης,
τηλεφωνικά από τον εκπαιδευτικό µε µορφή
ηµιδοµηµένης συνέντευξης. Μεταξύ των
πληροφοριών που συλλέγονται από την ίδια αυτή πηγή (εκπαιδευτικός) αλλά µε διαφορετικό
τρόπο (ερωτηµατολόγια, τηλεφωνική συνέντευξη) παρατηρούνται πολλές φορές διαφορές και
αποκλίσεις στο είδος και τον βαθµό των δυσκολιών που καταγράφονται για το ίδιο παιδί, το ίδιο
χρονικό διάστηµα. Η διερεύνηση αυτών των διαφορών είναι ο στόχος της παρούσας εργασίας
και ο σχολιασµός των αποτελεσµάτων γίνεται υπό το πρίσµα της βέλτιστης αξιοποίησης των
πληροφοριών που προέρχονται από το σχολείο, αξιολογώντας τον πιο αξιόπιστο τρόπο
(ερωτηµατολόγια, τηλεφωνική συνέντευξη) σε σχέση µε την τελική διάγνωση. Το δείγµα
αποτελείται από 120 περιπτώσεις παιδιών που εξετάστηκαν στο Ιατρείο ∆ΕΠ-Υ για διερεύνηση
ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία.

48.16
Άγχος και κατάθλιψη κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης
Σταµατίου Ευτυχία, Παπαληγούρα Ζαΐρα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Η εγκυµοσύνη είναι µια περίοδος κοινωνικής, ψυχολογικής και βιολογικής αλλαγής στις ζωές
των γυναικών, την οποία οι περισσότερες περιγράφουν ως µια φάση θετικής ψυχικής υγείας.
Αποτελεί όµως και µια διαδικασία ανάπτυξης κατά τη διάρκεια της οποίας οι γυναίκες έρχονται
αντιµέτωπες µε τις απαιτήσεις του νέου τους ρόλου ενώ παράλληλα έχουν την ευκαιρία να
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επεξεργαστούν πλήθος συναισθηµάτων συχνά αντιφατικών. Η διεργασία των συναισθηµάτων
αυτών θα καθορίζει το πως οι γυναίκες βλέπουν τον εαυτό τους, το αγέννητο παιδί τους και τη
σχέση τους µε αυτό. Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να παρουσιάσει τα προβλήµατα
διάθεσης, όπως η κατάθλιψη και το άγχος, τα οποία µπορεί να ξεκινήσουν ήδη από την
εγκυµοσύνη µε σοβαρές και διαρκείς επιδράσεις στη σωµατική υγεία, την ψυχική υγεία και
ανάπτυξη των παιδιών, µε δυσκολίες στην προσαρµογή στη µητρότητα και τη σχέση της
µητέρας µε το παιδί της. Τα παραπάνω ζητήµατα θα αναλυθούν και θα προβληθούν: Οι
συνθήκες που συνδέονται µε την εµφάνιση των διαταραχών κατάθλιψης και άγχους, όπως
αυτές προκύπτουν από την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Οι συνέπειες της εµφάνισης των
διαταραχών διάθεσης στη διάρκεια της κύησης (στις µητέρες, την οικογένεια, το παιδί κτλ). Η
συζήτηση αυτή γίνεται µε έναυσµα: α) την ανάγκη για συνδυαστική, συστηµατική και διαχρονική
µελέτη της συναισθηµατικής και ψυχολογικής κατάστασης των γυναικών στη διάρκεια της
κύησης, και β) την ανάγκη για κατάλληλη ενηµέρωση του ιατρικού και νοσηλευτικού
προσωπικού µε απώτερο στόχο τον σχεδιασµό προγραµµάτων πρόληψης και αντιµετώπισης
σε συνεργασία µε τους ειδικούς ψυχικής υγείας.

48.17
Εφαρµογή συστηµικού µοντέλου για την κατανόηση
της ψυχοπαθολογίας των εφήβων
Χρίστου Έφη, Φάντης Κώστας, Άσπρου Έλενα, ∆ηµητρίου Ανδρέας,
Παντελή Κριστίνα, Θεοφάνους Βάσω
Πανεπιστήµιο Κύπρου
Στην παρούσα µελέτη, διερευνήθηκε πώς το κοινωνικό πλαίσιο σχετίζεται µε τους
διαφορετικούς τύπους εφηβικής ψυχοπαθολογίας µε βάση τη συστηµική προσέγγιση.
Συγκεκριµένα διερευνήθηκε πως οι αυτο-αναφορές των εφήβων για τη σύνδεση και υποστήριξη
που νιώθουν και λαµβάνουν από την οικογένεια, το σχολείο και τους φίλους σχετίζεται µε
ψυχοπαθολογικά προβλήµατα. Τα ψυχοπαθολογικά προβλήµατα που διερευνήθηκαν ήταν η
∆ιαταραχή Ελλειµµατικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα (∆ΕΠ-Υ), η ΕναντιωµατικήΠροκλητική ∆ιαταραχή (ΕΠ∆), η ∆ιαταραχή ∆ιαγωγής (∆∆), η Γενικευµένη Αγχώδης ∆ιαταραχή
(ΓΑ∆) και η Κατάθλιψη (Κ). Οι συµµετέχοντες ήταν 2.162 Ελληνοκύπριοι έφηβοι ηλικίας 12
µέχρι 18 ετών (Μ.Ο.= 14.63, 50,6% κορίτσια). Ιεραρχικές γραµµικές παλινδροµήσεις έδειξαν
πως οι έφηβοι που ανέφεραν υψηλά επίπεδα σύνδεσης µε την οικογένεια τους είχαν λιγότερες
πιθανότητες να αναπτύξουν τα ψυχοπαθολογικά προβλήµατα που εξετάστηκαν. Παροµοίως,
υψηλά επίπεδα σύνδεσης µε το σχολείο σχετίζονται µε λιγότερα συµπτώµατα ∆ΕΠ-Υ, ΕΠ∆, ∆∆
και Κ. Αντίθετα, οι έφηβοι µε υψηλότερα επίπεδα σύνδεσης µε φίλους ανέφεραν υψηλότερα
επίπεδα ∆ΕΠ-Υ, ΕΠ∆, ∆∆ και χαµηλότερα επίπεδα συµπτωµάτων κατάθλιψης. Επιπρόσθετα,
εξετάστηκε πώς πιθανές αλληλεπιδράσεις µεταξύ των διαφορετικών κοινωνικών πλαισίων
καθορίζουν την ανάπτυξη ψυχοπαθολογικών προβληµάτων. Τα αποτελέσµατα έδειξαν πως οι
έφηβοι που αναφέρουν χαµηλά επίπεδα σύνδεσης µε οικογένεια και υψηλά επίπεδα σύνδεσης
µε φίλους ήταν η ίδια οµάδα εφήβων που είχαν υψηλότερο ρίσκο για ∆∆. Ανεξάρτητα από την
εµπλοκή µε συνοµήλικους (χαµηλή, µέτρια, υψηλή), οι έφηβοι που ανέφεραν υψηλότερα
επίπεδα οικογενειακής υποστήριξης φάνηκε να έχουν χαµηλότερα επίπεδα συµπτωµάτων ∆∆.
Οι ερµηνείες και η σηµαντικότητα αυτών των ευρηµάτων θα συζητηθούν.
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[49]

Παιδεία για τον Αναπτυσσόµενο Νου:
Αρχές για µια γενική θεωρία
Προσκεκληµένη οµιλία

∆ηµητρίου Ανδρέας
Υπουργός Παιδείας και Πολιτισµού Κύπρου

Στην ανακοίνωση θα περιγραφεί πρώτα η γενική αρχιτεκτονική του ανθρώπινου
νου όπως υποδηλώνεται από τη γνωστική, τη ψυχοµετρική και την
νευροεπιστηµονική έρευνα. Η βασική πρόταση είναι ότι ο νους περιλαµβάνει
µια σειρά εξειδικευµένων συστηµάτων επεξεργασίας πληροφοριών, ένα
σύστηµα εργασίας και αναπαράστασης πεπερασµένου δυναµικού, ένα
σύστηµα ενσυνειδησίας και αυτοελέγχου και ένα σύστηµα διασύνδεσης της
πληροφορίας. Η αλληλεπίδραση των συστηµάτων αυτών επιτρέπει τον
εκτελεστικό έλεγχο, τη λύση προβληµάτων και τη λήψη αποφάσεων. ∆ιάφορες
απόψεις της γενικής ευφυΐας, όπως είναι το ψυχοµετρικό g ή η ρέουσα
νοηµοσύνη αντανακλούν την αλληλεπίδραση αυτή.
Η σχέση των συστηµάτων είναι δυναµική και πολυεπίπεδη και µεταβάλλεται µε
την ηλικία. Στην πραγµατικότητα η ανάπτυξη σε όλα τα συστήµατα είναι προϊόν
αυτής της αλληλεπίδρασης. Τα στάδια της γνωστικής ανάπτυξης που
περιέγραψαν πολλοί, όπως ο Piaget, δεν εκφράζουν παρά συγκεκριµένα
επίπεδα ισορροπίας στη σχέση αυτών των συστηµάτων κατά τις διαφορετικές
ηλικίες. Οι µεταβολές στην ισορροπία αυτή οδηγούν σε ορόσηµα που
διαφοροποιούν ποιοτικά τη γενική στάση στην κατανόηση του κόσµου αλλά και
το είδος των προβληµάτων που µπορούν να λυθούν.
Η εκπαίδευση πρέπει να συντονιστεί µε την πραγµατικότητα αυτή. Καταρχήν,
θα παρουσιαστούν ευρήµατα που δείχνουν τη σχέση της σχολικής επίδοσης µε
όλα τα πιο πάνω συστήµατα. Η εκπαίδευση πρέπει να αναπτύξει προγράµµατα
και µεθόδους εκπαίδευσης που απευθύνονται άµεσα στα διάφορα συστήµατα
και στις σχέσεις τους. Πρέπει επίσης να διαφοροποιήσει µεθόδους και
αντικείµενα διδασκαλίας ανάλογα µε το κυρίαρχο νοητικό ορόσηµο της κάθε
ηλικίας. Θα διατυπωθούν προτάσεις για προγράµµατα και δράσεις και θα
συζητηθούν τα πρακτικά προβλήµατα εφαρµογής και πολιτικής που
ανακύπτουν.
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[50]
Ψοιχοκοινωνικές διαστάσεις
της Εξελικτικής Ψυχολογίας
σε άτοµα και οµάδες
Συµπόσιο
Πρόεδρος και συζητήτρια: Ρήγα Αναστασία-Βαλεντίνη
Πανεπιστήµιο Κρήτης
Περίληψη Συµποσίου
Το παρόν συµπόσιο στοχεύει στην παρουσίαση και στον σχολιασµό θεωρητικών και
ερευνητικών δεδοµένων κοινωνιοψυχολογικών προσεγγίσεων, που συνδέονται µε την
προβληµατική της εξελικτικής, όπως αντιλήψεις των παιδιών σχολικής ηλικίας για τις νέες
τεχνολογίες, τις κοινωνικές αναπαραστάσεις των νέων για την οµοφυλοφιλία, την ανάλυση της
ψυχοκοινωνικής ταυτότητας καθώς και ψυχοκοινωνικές παρεµβάσεις για άτοµα µε προβλήµατα
υγείας, παραδείγµατος χάριν, νεφροπάθειες, εγκεφαλική παράλυση κ.ά.



50.1
Νέες τεχνολογίες και σχολικό περιβάλλον:
η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών
από παιδιά στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση
Παναγιωτακοπούλου Ιωάννα-Σταµατίνα
Πανεπιστήµιο Κρήτης
Στην παρουσίαση αυτή εξετάζεται η κοινωνική και εκπαιδευτική επίδραση των ηλεκτρονικών
υπολογιστών στην εκπαίδευση των παιδιών. Σκοπός της έρευνας είναι να µελετήσει τη σχέση
µεταξύ µαθητών και των δύο φύλων και των Η/Υ καθώς επίσης και τον τρόπο µε τον οποίο
χρησιµοποιούνται. Το δείγµα περιλαµβάνει 329 µαθητές πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, ηλικίας
10 - 12 ετών. Η συλλογή δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση ενός δοµηµένου και
σταθµισµένου ερωτηµατολογίου για τις ανάγκες της έρευνας, η οποία διεξήχθη κατά την
περίοδο Ιουνίου - Ιουλίου του 2009 στην περιοχή της πρωτεύουσας. Τα κύρια αποτελέσµατα
της έρευνας είναι τα εξής: Η πρόσβαση στους Η/Υ είναι περιορισµένη και ανεπαρκής όσον
αφορά τη χρήση τους για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Τα παιδιά ηλικίας 10 - 12 ετών
χρησιµοποιούν τους Η/Υ συνήθως για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά µε σχολικές εργασίες.
Επίσης εξετάστηκαν τυχόν διαφοροποιήσεις µεταξύ των δυο φύλων, τα αγόρια αποτελούν την
πλειονότητα στη συστηµατική χρήση του υπολογιστή κυρίως για θέµατα ψυχαγωγίας.
Γενικότερα τα παιδιά χρησιµοποιούν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές περισσότερο ως µέσο
ψυχαγωγίας και λιγότερο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
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50.2
Αναπαραστάσεις των νέων για τις οµοφυλοφιλικές σχέσεις:
Απόρριψη/Αποδοχή από το κοινωνικό περιβάλλον
Ρήγα Αναστασία-Βαλεντίνη, Παπά Εµµανουέλα
Πανεπιστήµιο Κρήτης
Σκοπός της έρευνας αποτελούν οι αντιλήψεις των νέων ηλικίας 20-30 ετών για την
οµοφυλοφιλία. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε κατά τα έτη 2005-2008 σε 360 άτοµα νεαρής
ηλικίας και των δυο φύλων, στα οποία χορηγήθηκαν ερωτηµατολόγια κλειστού τύπου. Τα
αποτελέσµατα φανερώνουν µια τάση των νέων της µελέτης µας να αναφέρονται πιο πολύ στην
αποδοχή των οµοφυλοφίλων ως µέλη της παρέας τους και όχι στην αποστροφή τους γιά
αυτούς. Οι γυναίκες της έρευνας τείνουν ορισµένες φορές να προτιµούν ένα οµοφυλόφιλο
άτοµο για φίλο αντί ένα ετεροφυλόφιλο, καθώς σύµφωνα µε αυτές τα οµοφυλόφιλα άτοµα είναι
πιο ευαίσθητα, σταθερά στα συναισθήµατα τους και καλόγουστα. Επίσης πολλοί νέοι
αναφέρονται στις οµοφυλοφιλικές σχέσεις θεωρητικά µόνο σε θέµατα φιλίας κάτι που δεν
υποστηρίζουν ποτέ στην πράξη, όπως αποδεικνύεται και από την ποιοτική µελέτη
οµοφυλοφιλικών ατόµων. Απεναντίας, δεν επιθυµούν να δηµιουργούν σχέσεις και φιλίες και
δύσκολα τους αποδέχονται ως µέλη της οικογένειας, αποτελέσµατα τα οποία αποδεικνύουν ότι
η οµοφυλοφιλία είναι ακόµη ένα ταµπού στην Ελλάδα και η αποδοχή των οµοφυλοφίλων είναι
επιφανειακή.



50.3
H συµβολή της κοινωνιοψυχολογικής προσέγγισης
στην Εξελικτική Ψυχολογία: Ερευνητικά δεδοµένα και προοπτικές
Γκέκα Μαρία
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Η παρούσα ανακοίνωση έχει ως στόχο την ανάδειξη της ουσιαστικής συµβολής των
θεωρητικών και ερευνητικών µοντέλων της Κοινωνικής Ψυχολογίας στη µελέτη των φαινοµένων
που αφορούν την Εξελικτική Ψυχολογία. Βασικές θεωρητικές κοινωνιοψυχολογικές
προσεγγίσεις της όπως η θεωρία των κοινωνικών αναπαραστάσεων, της κοινωνικής
ταυτότητας, των στερεοτύπων παρουσιάζονται και συνδέονται µε τη προβληµατική της
Εξελικτικής Ψυχολογίας. Συγκεκριµένα ερευνητικά δεδοµένα µελετών σε παιδιά ηλικίας από 4
έως 12 ετών αναδεικνύουν την εξαιρετική συµβολή της κοινωνιοψυχολογικής προσέγγισης στην
ερµηνεία πολύπλοκων ψυχολογικών φαινοµένων κατά την παιδική ηλικία. Τα συµπεράσµατα
και οι προτάσεις της παρούσας ανακοίνωσης θα αποτελέσουν αφορµή για περαιτέρω
συζήτηση και εµβάθυνση στα πλαίσια του συµποσίου.
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50.4
Ο ρόλος της ηλικίας στην προσαρµογή του ατόµου
στη χρόνια ανίατη ασθένεια.
Περίπτωση της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας τελικού σταδίου
Μπρουχάτσκα Ελίνα, Ρήγα Αναστασία-Βαλεντίνη
Πανεπιστήµιο Κρήτης
Η αντίδραση του ατόµου στη σωµατική του δυσλειτουργία έχει άµεση σχέση µε την ηλικία και
την αναπτυξιακή φάση στην οποία βρίσκεται . Στη µέση ή γεροντική ηλικία η σωµατική
δυσλειτουργία αντιµετωπίζεται σχετικά καλύτερα, γιατί το άτοµο έχει ήδη συνειδητοποιήσει την
έννοια της απώλειας και έχει έρθει σε επαφή µε σηµαντικές προσωπικές απώλειες και
µαταιώσεις, ενώ σε νεότερες ηλικίες η σωµατική δυσλειτουργία µπορεί να έχει σοβαρές
συνέπειες για την προσωπικότητα του ατόµου. Εκτός των οργανικών παραγόντων, στην
αντίδραση και την προσαρµογή των ασθενών, συµβάλλουν σηµαντικά οι κοινωνικές
αναπαραστάσεις για την υγεία και την ασθένεια και οι κοινωνικές προσδοκίες για το άτοµο, σε
διαφορετικές φάσεις της ανάπτυξής του.
Τα αποτελέσµατα της παρουσιαζόµενης έρευνας δείχνουν ότι στις µεγαλύτερες ηλικίες υπάρχει
καλύτερη προσαρµογή του ατόµου στις συνθήκες ανίατης ασθένειας, καθώς τα µεγαλύτερα σε
ηλικία άτοµα δεν φαίνεται να βιώνουν την αίσθηση της διαφορετικότητας σε σύγκριση µε τους
άλλους- τους υγιείς- και δεν θεωρούν ότι οι άλλοι τους «βλέπουν» διαφορετικά µετά την έναρξη
της χρόνιας νόσου. Αντιθέτως, η αίσθηση της διαφορετικότητας από τους άλλους και η
θεώρηση της διαφορετικής αντιµετώπισης από τους άλλους εµφανίζεται πολύ πιο συχνά στις
νεότερες ηλικίες. Συγχρόνως όµως, οι ασθενείς νεαρής και µέσης ηλικίας φαίνεται να διατηρούν
πιο αισιόδοξη στάση προς το µέλλον, σε αντίθεση µε τους µεγαλύτερους ασθενείς που
εµφανίζεται να δηλώνουν απαισιοδοξία για το µέλλον.



50.5
Αποτελέσµατα από το πιλοτικό ερευνητικό πρόγραµµα
Νευροψυχολογικής Αποκατάστασης Ατόµων
µε Εγκεφαλικές Βλάβες ηλικίας 15-25 ετών
Σαλεπτσή Ευγγελία,
Καττάµη Χρισταλένα
Σήµερα υπολογίζεται ότι το 5% του συνόλου των θανάτων σε προηγµένες κοινωνίες οφείλεται
σε τραυµατισµό του εγκεφάλου. Οι εγκεφαλικές κακώσεις αφορούν σε νεαρά άτοµα ηλικίας 1525 χρόνων. Στις Η.Π.Α. ετησίως καταγάραφονται 180.000 θάνατοι από τραυµατισµούς από
τους οποίους οι 100.000 (60%) οφείλονται στο εγκεφαλικό τραύµα. Στη χώρα µας έξι άνθρωποι
χάνουν τη ζωή τους καθηµερινά, κατά µέσο όρο, από τροχαία δυστυχήµατα, µε το 75% των
θανάτων αυτών να οφείλεται σε βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Από τους παραπάνω δείκτες
διαφαίνεται ότι το τραύµα και ιδιαιτέρως το εγκεφαλικό τραύµα αποτελεί διεθνώς σοβαρό
πρόβληµα δηµόσιας υγείας. Επίσης, ιδιαίτερα υψηλά είναι τα νούµερα των ατόµων τα οποία,
λόγω της εγκεφαλικής βλάβης, δεν µπορούν να επανενταχθούν στην οικογένεια, εργασία και
κοινωνία. Συγκεκριµένα υπολογίζεται ότι στην Αµερική αυτό αφορά σε πάνω από 3.200.000
άτοµα ενώ στην Ευρώπη σε πάνω από 6.200.000. Ο αριθµός αυτός κάθε χρόνο αυξάνεται. H
αντιµετώπιση των εγκεφαλικών βλαβών πρέπει να γίνεται σε τρία συνεχόµενα στάδια. Το
πρώτο στάδιο είναι η άµεση και εντατική φροντίδα µέχρι τη σταθεροποίηση. Το δεύτερο,
συµπεριλαµβάνει τις απαιτούµενες ιατρικές επεµβάσεις και παρακολούθηση -φαρµακευτική
αγωγή και θεραπείες- για την επαναφορά της κινητικής λειτουργικότητας και της οµιλίας. Το
τρίτο στάδιο αφορά συστηµατικά και ολιστικά προγράµµατα νευροψυχολογικής αποκατάστασης
και προετοιµασίας για την επαγγελµατική και κοινωνική επανένταξη.
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[51]
Κατάκτηση της γραπτής γλώσσας
Θεµατική ενότητα

51.1
Η ανάπτυξη της ορθογραφικής ικανότητας σύνθετων λέξεων
σε σχέση µε τη σηµασιολογική τους κατανόηση
σε µαθητές ∆ηµοτικού Σχολείου
Τσεσµελή Στυλιανή, Κουτσελάκη ∆έσποινα
Πανεπιστήµιο Αιγαίου
Σκοπός της µελέτης ήταν η αξιολόγηση της ικανότητας 103 (49 αγόρια, 54 κορίτσια) µαθητών
∆ηµοτικού σχολείου (Α΄ - ΣΤ΄ τάξη) να γράφουν ορθογραφηµένα σύνθετες λέξεις αλλά και να
αντιλαµβάνονται το σηµασιολογικό τους περιεχόµενο σε σχέση µε τη µορφολογική τους δοµή.
Τα πειραµατικά κριτήρια περιλάµβαναν την ορθογραφία (Ν=20) και τη σηµασιολογική
κατανόηση σύνθετων λέξεων (Ν=20), κατηγοριοποιηµένων σε συγκεκριµένες (π.χ. κακοκαιρία)
και αφηρηµένες (π.χ. αντιλαµβάνοµαι) λέξεις, καθώς επίσης και την ορθογραφία σύνθετων
λέξεων και των συνθετικών τους (Ν=20). Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η ανάπτυξη της
ορθογραφηµένης γραφής σύνθετων λέξεων ακολουθεί βραδύτερους ρυθµούς σε σχέση µε τη
σηµασιολογική τους κατανόηση και παραµένει σε χαµηλά επίπεδα ακόµη και στις τελευταίες
τάξεις του δηµοτικού σχολείου (60%). Η κατάκτηση όµως της ορθογραφικής δεξιότητας
επηρεάζεται σοβαρά από τον παράγοντα της συγκεκριµένης ή αφηρηµένης σηµασίας των
λέξεων. Ειδικότερα, η κατάκτηση της ορθογραφίας των συγκεκριµένων λέξεων ακολουθεί
ραγδαίους ρυθµούς φτάνοντας σε υψηλά επίπεδα στις ανώτερες τάξεις (72%) και µε επιδόσεις
που αγγίζουν τα επίπεδα οροφής σε σχέση µε τη σηµασιολογική τους κατανόηση (96%) ενώ η
κατάκτηση της ορθογραφίας των αφηρηµένων λέξεων παραµένει χαµηλή (45%) και µε ακόµη
πιο αδύνατη τη σηµασιολογική τους κατανόηση (35%). Τέλος, η ποιοτική ανάλυση αναφορικά
µε την ικανότητά τους να αντιλαµβάνονται τα µορφολογικά συστατικά των σύνθετων λέξεων
έδειξε ότι η ετυµολογική ικανότητα των µαθητών είναι ήδη παρούσα από την Α΄ τάξη (14%),
αλλά αναπτύσσεται αργά παραµένοντας σε χαµηλά επίπεδα στην ΣΤ΄ τάξη (35%). Τα
αποτελέσµατα αυτά είναι συµβατά µε τη διεθνή βιβλιογραφία και αποτελούν σηµαντικές
γνωστικές προϋποθέσεις για την κατάρτιση διδακτικών προγραµµάτων για µαθητές τυπικής
ανάπτυξης αλλά και µαθητές µε δυσκολίες µάθησης.



51.2
Ποιοτικές και ποσοτικές διαστάσεις
της µεταγνωστικής δραστηριότητας
κατά την κατανόηση κειµένου στο ∆ηµοτικό
Παρασκευά Βιολέττα, ∆ερµιτζάκη Ειρήνη
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
Ο στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να µελετηθούν ποιοτικές και ποσοτικές διαστάσεις της
πραγµατικής εφαρµογής µεταγνωστικών δεξιοτήτων από µαθητές Γ’ ∆ηµοτικού κατά την
εµπλοκή τους σε έργα κατανόησης κειµένου. Οι συµµετέχοντες επιλέχθηκαν από ένα αρχικό
δείγµα 127 µαθητών Γ’ ∆ηµοτικού που υποβλήθηκαν στην Οµαδική ∆οκιµασία Αναγνωστικής
Κατανόησης (Ο∆ΑΚ). Από αυτούς επιλέχθηκαν 20 συνολικά µαθητές και µαθήτριες, 10 µε την
υψηλότερη και 10 µε την χαµηλότερη επίδοση στην Ο∆ΑΚ, οι οποίοι εξετάστηκαν ατοµικά σε
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µια δεύτερη δοκιµασία αναγνωστικής κατανόησης σχεδιασµένης για τους σκοπούς της έρευνας.
Από την ατοµική δοκιµασία επιλέχτηκαν 3 ασκήσεις κατανόησης, κατά τη λύση των οποίων
µελετήθηκε η χρήση των ακόλουθων βασικών µεταγνωστικών δεξιοτήτων από κάθε µαθητή:
σχεδιασµός της δράσης, αυτο-παρακολούθηση, αναγνώριση λαθών και αξιολόγηση της λύσης.
Οι προσπάθειες του κάθε µαθητή βιντεοσκοπήθηκαν. Για τη συλλογή των ποιοτικών
δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε ένα έντυπο δοµηµένης παρατήρησης συµπεριφορών ενδεικτικών
των παραπάνω µεταγνωστικών δεξιοτήτων των µαθητών. Το έντυπο αυτό συµπληρώθηκε για
κάθε µαθητή από δύο ανεξάρτητους παρατηρητές βάσει βιντεοσκόπησης. Επίσης, για κάθε
µαθητή πραγµατοποιήθηκε καταγραφή του χρόνου σε δευτερόλεπτα κατά τον οποίο
εφαρµόστηκε η κάθε µεταγνωστική δεξιότητα σε κάθε µια από τις εξεταζόµενες ασκήσεις
κατανόησης. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι µαθητές µε τις υψηλές επιδόσεις στην κατανόηση
κειµένου υπερείχαν σηµαντικά ως προς τη συχνότητα και την ποιότητα εφαρµογής
µεταγνωστικών δεξιοτήτων έναντι των µαθητών µε χαµηλές επιδόσεις. Επιπλέον, οι µαθητές
αυτοί αφιέρωναν περισσότερο χρόνο σε µεταγνωστική δραστηριότητα κατά τη λύση των
ασκήσεων χωρίς όµως οι διαφορές ανάµεσα στις δύο οµάδες να είναι στατιστικά σηµαντικές.
Και οι δύο οµάδες αφιέρωσαν συνολικά πολύ λίγο χρόνο στις µεταγνωστικές δραστηριότητες.
Τα αποτελέσµατα θα συζητηθούν στο ευρύτερο πλαίσιο της σηµασίας του µεταγιγνώσκειν για
τη µαθησιακή δραστηριότητα.



51.3
Η σχέση της εργαζόµενης µνήµης και της νοηµοσύνης
µε την ανάγνωση, την ορθογραφία και την κατανόηση κειµένου
σε παιδιά του ∆ηµοτικού
Χρυσοχόου Ελισάβετ1 , Μασούρα Ελβίρα2, Σαµαρά Άννα3,
Alloway Tracy-Packiam4
1

Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας - Πανεπιστήµιο Μακεδονίας,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 3University of Bangor,
4
University of Sterling

2

Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν η διερεύνηση της συµβολής της εργαζόµενης µνήµης (EM)
και της νοηµοσύνης σε γνωστικά έργα που τα παιδιά καλούνται να επιτελέσουν στο σχολείο.
Συγκεκριµένα, µελετήσαµε τη σχέση της EM και της νοηµοσύνης µε την ανάγνωση, την
ορθογραφία και την κατανόηση κειµένου µε σκοπό να διερευνήσουµε αν οι σχέσεις αυτές
διαφοροποιούνται στη διάρκεια των σχολικών χρόνων. Στην έρευνα πήραν µέρος παιδιά
ηλικίας 9 έως 11 χρόνων, τα οποία αξιολογήθηκαν ως προς τη λεκτική και µη-λεκτική
νοηµοσύνη τους, την ανάγνωση, την ορθογραφία και την κατανόηση κειµένου. Η EM των
παιδιών εκτιµήθηκε µε έργα ανάκλησης λεκτικών, οπτικών και χωροταξικών πληροφοριών,
καθώς και µε έργα άµεσης επεξεργασίας και ταυτόχρονης συγκράτησης πληροφοριών. Τα
αποτελέσµατα αποκάλυψαν ότι η συµβολή τής EM είναι περισσότερο καθοριστική από τη
συµβολή της νοηµοσύνης στα µικρότερα παιδιά, ενώ στα µεγαλύτερα η νοηµοσύνη συµβάλει
σηµαντικότερα από την ΕΜ στις επιδόσεις των παιδιών στην ανάγνωση, στην ορθογραφία και
στην κατανόηση κειµένου. Επίσης, βρέθηκε ότι η EM συνδέεται σηµαντικότερα µε την
ανάγνωση, ενώ η νοηµοσύνη µε την κατανόηση κειµένου. Τα αποτελέσµατα συναινούν µε την
άποψη ότι η EM αποτελεί σηµαντικό γνωστικό µηχανισµό µόνο κατά τα αρχικά χρόνια της
εκπαίδευσης και κυρίως για τη διαδικασία της ανάγνωσης.
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51.4
Μακροχρόνια προβλεπτική ικανότητα
της γρήγορης ονοµασίας ερεθισµάτων
στην ανάγνωση, ορθογραφία και κατανόηση
Φελλά Αργυρώ, Γεωργίου Γιώργος, Παπαδόπουλος Τιµόθεος, Parrila Rauno
Πανεπιστήµιο Κύπρου
Η παρούσα έρευνα εξετάζει πώς η γρήγορη ονοµασία ερεθισµάτων, όταν µετρηθεί στη δευτέρα
τάξη ∆ηµοτικού προβλέπει τις επιδόσεις των παιδιών στην ανάγνωση, στην ορθογραφία και
στην κατανόηση κειµένου στην τετάρτη και έκτη τάξη. Στην έρευνα έλαβαν µέρος 68
ελληνόφωνα παιδιά τα οποία αξιολογήθηκαν σε τρεις χρονικές περιόδους σε έργα γρήγορης
ονοµασίας ερεθισµάτων, φωνηµικής ενηµερότητας, βραχύχρονης µνήµης και ορθογραφικής
επίγνωσης. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι τόσο η γρήγορη ονοµασία αριθµών όσο και η
γρήγορη ονοµασία αντικειµένων µπορούν να προβλέψουν την ανάγνωση, ορθογραφία και
κατανόηση κειµένου ακόµη και τέσσερα χρόνια µετά την αρχική µέτρηση και αφού ελεγχθεί
στατιστικά η επίδραση των υπολοίπων µεταβλητών. Τα ευρήµατα αυτά είναι σηµαντικά καθώς
υποδεικνύουν ότι µπορούµε από νωρίς να εντοπίσουµε παιδιά τα οποία δυνατόν να
αντιµετωπίσουν προβλήµατα στην ανάγνωση, ορθογραφία και κατανόηση κειµένου.



51.5
Η συµβολή της περίληψης ως γνωστικής στρατηγικής
στη βελτίωση της κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου:
ένα πρόγραµµα παρέµβασης σε Έλληνες φοιτητές
στο µάθηµα της Αγγλικής ως ξένη γλώσσα
Ριζούλη Θεόκλεια, Πλατσίδου Μαρία
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας
Στόχος της συγκεκριµένης έρευνας ήταν να διερευνήσει την αποτελεσµατικότητα της
παρέµβασης και συγκεκριµένα της διδασκαλίας της περίληψης στη βελτίωση της κατανόησης
και παραγωγής γραπτού λόγου στο µάθηµα της Αγγλικής ως Ξένη Γλώσσα. Σύµφωνα µε τη
βιβλιογραφία, η γνωστική στρατηγική της περίληψης οδηγεί σε επεξεργασία του υλικού σε
βάθος ενώ η ικανότητα της περιληπτικής απόδοσης του κειµένου θεωρείται σηµαντική στο
ακαδηµαϊκό περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια της έρευνας εφαρµόστηκε το κλασσικό πειραµατικό
σχέδιο των ερευνών παρέµβασης µε µετρήσεις κατά τη διάρκεια της αρχικής και τελικής φάσης
και µεταξύ των υποκειµένων ενώ στο πρόγραµµα παρέµβασης διάρκειας 8 ακαδηµαϊκών
δίωρων συµµετείχαν φοιτητές τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Οι φοιτητές
διδάχτηκαν τη στρατηγική της περίληψης σύµφωνα µε το µοντέλο της άµεσης διδασκαλίας των
στρατηγικών. Κατά την αρχική ανάλυση των αποτελεσµάτων διαπιστώθηκε η
αποτελεσµατικότητα της παρέµβασης καθώς η οµάδα που διδάχτηκε την περίληψη βελτιώθηκε
σε όλες τις µεταβλητές µέτρησης της κατανόησης και του γραπτού λόγου και µάλιστα σε
µεγαλύτερο βαθµό σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου και µε την οµάδα που διδάχτηκε µια
δεύτερη γνωστική στρατηγική, αυτή της γραφικής αναπαράστασης δοµής κειµένου. Επίσης η
οµάδα που διδάχτηκε την περίληψη βελτιώθηκε και στην επίδοση της σε σχέση µε τη δεύτερη
γνωστική στρατηγική την οποία δεν διδάχτηκε, γεγονός που υποδηλώνει µεταβίβαση της
µάθησης. Ζητήµατα προς περαιτέρω διερεύνηση αφορούν την επίδραση της γλωσσοµάθειας
και του επιπέδου γλωσσοµάθειας στην τελική επίδοση των φοιτητών.
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51.6
Τονικά συστήµατα και ψυχοεκπαιδευτική εξέλιξη.
Μια διαχρονική µελέτη
Τερλίδου Χριστίνα, Βεκιάρη ∆ήµητρα, Μοσχονά Θεανώ,
Παπαδάκης Θαλής, Πανταζής Νόκος, Τσέγκος Ιωάννης
Ανοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο
Παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα µιας πιλοτικής διαχρονικής έρευνας κατά την οποία
παρακολουθήθηκε, η ψυχοεκπαιδευτική εξέλιξη δύο διαφορικών (“πολυτονικοί”- “µονοτονικοί”)
ως προς την εκµάθηση της ιστορικής ορθογραφίας-πολυτονικού συστήµατος γραφής, οµάδων
παιδιών, ηλικίας 6-9 ετών. Η
έρευνα διήρκεσε 4 έτη και πραγµατοποιήθηκε µέσω
ψυχοµετρικών µεθόδων (WISC-III και ΑΘΗΝΑ-Τέστ). Η στατιστική επεξεργασία (γραµµικά
µεικτά µοντέλα) των τριών διαδοχικών µετρήσεων έδειξε σηµαντική διαφοροποίηση µεταξύ των
δύο οµάδων. Συγκεκριµένα, στο WISC-III διαπιστώθηκε διαφοροποίηση στις Οµοιότητες
(ακατέργαστες τιµές p=0.009, επεξεργασµένες p<0.001) υπέρ των “πολυτονικών”, στη
Συµπλήρωση Εικόνων (ακατέργαστες τιµές p=0.014) και στην Αριθµητική (ακατέργαστες τιµές,
µετά τα 9 έτη, p=0.040) υπέρ των “µονοτονικών”. Στο ΑΘΗΝΑ-Τέστ διαπιστώθηκε υπεροχή των
ο
“πολυτονικών” στην Αντιγραφή Σχηµάτων έως το 9 έτος (ακατέργαστες τιµές p=0.01) και στις
ο
Γλωσσικές Αναλογίες µετά το 9 έτος (ακατέργαστες τιµές p<0.001). Βρέθηκε επίσης, σηµαντική
διαφορά στον ρυθµό ανάπτυξης, υπέρ των “πολυτονικών”, στον Λεκτικό ∆είκτη Νοηµοσύνης
(p=0.008). Τέλος, διαπιστώθηκε ότι, οι ανωτέρω διαφορές εξαρτώνται από την εκµάθηση του
πολυτονικού συστήµατος και όχι από άλλες µεταβλητές που ελήφθησαν υπόψη. Συζητώνται τα
ευρήµατα και σε σχέση µε το προφίλ ΑCID (WISC-III), ενδεικτικό µαθησιακών δυσκολιών



[52]
Εναλλακτικές εκπαιδευτικές πρακτικές
Θεµατική ενότητα

52.1
Οι κοινωνικές ιστορίες ως µέσο
βελτίωσης των δεξιοτήτων
επίλυσης διαπροσωπικών συγκρούσεων
των παιδιών µε µαθησιακές δυσκολίες
Καλύβα Ευφροσύνη, Αγαλιώτης Ιωάννης, Χαλατζούκα Αθανασία
City College
∆εδοµένου ότι πολλά παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες (Μ∆) αντιµετωπίζουν προβλήµατα στην
επίλυση διαπροσωπικών συγκρούσεων, στόχος της παρούσας έρευνας είναι η εξέταση της
αποτελεσµατικότητας των «κοινωνικών ιστοριών» στην επιλογή πιο κατάλληλων στρατηγικών
επίλυσης των διαπροσωπικών συγκρούσεων από παιδιά µε Μ∆. Μια κοινωνική ιστορία
καταγράφτηκε και παίχτηκε σε 31 παιδιά µε Μ∆ στην πειραµατική οµάδα µε συχνότητα δύο
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φορών την εβδοµάδα για διάστηµα ενός µηνός, ενώ τα 32 παιδιά µε Μ∆ στην οµάδα ελέγχου
δεν παρακολούθησαν καµία παρέµβαση. Οι επιδράσεις της παρέµβασης εξετάστηκαν
συστηµατικά µε µια συνέντευξη που έγινε µε τους συµµετέχοντες, ενώ οι εκπαιδευτικοί
συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο κοινωνικής αλληλεπίδρασης MESSY-T (Matson, 1990). Όλα
τα παιδιά επέλεξαν κυρίως την αποφυγή και την εχθρότητα ως τρόπους επίλυσης των
διαπροσωπικών τους συγκρούσεων πριν την παρέµβαση, ενώ τα µέλη της πειραµατικής
οµάδας επέλεξαν κυρίως θετικές στρατηγικές επίλυσης των διαπροσωπικών συγκρούσεων
τόσο µετά την παρέµβαση όσο και στην επανεξέταση σε σχέση µε τα µέλη της οµάδας ελέγχου.
Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι τα παιδιά της πειραµατικής οµάδας εκδήλωσαν
σηµαντικά λιγότερες ανάρµοστες κοινωνικές συµπεριφορές µετά την παρέµβαση και στην
επανεξέταση σε σύγκριση µε τα µέλη της οµάδας ελέγχου. Οι καταγεγραµµένες αλλαγές στις
επιλογές των στρατηγικών επίλυσης των διαπροσωπικών συγκρούσεων και οι πιο θετικές
αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών για την πειραµατική οµάδα καταδεικνύουν ότι οι κοινωνικές
ιστορίες συνιστούν µια δυναµική παρέµβαση για τη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων των
παιδιών µε µαθησιακές δυσκολίες.



52.2
Ο ρόλος της εµψύχωσης στην ανάπτυξη των παιδιών:
Το παράδειγµα του πολυπολυτισµικού
προσχολικού κέντρου
Munting Nayon
Λιάγκου Όλγα1, Σφυρόερα Μαρία2
1

∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο, 2Πανεπιστήµιο Αθηνών

Η εµψυχωτική παρέµβαση στο Μunting Nayon, το οποίο είναι αυτοδιαχειριζόµενο κέντρο
προσχολικής αγωγής για παιδιά µεταναστών που ζουν στην Αθήνα, είχε σκοπό να ενισχύσει
την επικοινωνιακή ικανότητα των παιδιών στην ελληνική γλώσσα και να εξασφαλίσει ένα
πλαίσιο που σέβεται, αναγνωρίζει τις µητρικές γλώσσες, τα πολιτισµικά χαρακτηριστικά, τις
εθνικές ταυτότητες των παιδιών. Οι δραστηριότητες που πραγµατοποιήθηκαν επιλέχθηκαν µε
βάση τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών, ενώ παράλληλα δόθηκε
ιδιαίτερη προσοχή ώστε να καλύπτουν όλους τους τοµείς ανάπτυξης των παιδιών. ∆εδοµένου
ότι η παρέµβαση είχε τη µορφή έρευνας - δράσης αξιοποιήθηκε η µέθοδος της τήρησης
ηµερολογίου, η οποία επιτρέπει διαδικασίες αναστοχασµού ενώ παράλληλα αξιοποιήθηκαν
στοιχεία της διαµορφωτικής αξιολόγησης. Οι σκοποί και οι στόχοι της προέκυψαν από
θεωρητικά δεδοµένα σχετικά µε την ανάπτυξη της γλώσσας και της σχέσης της µε τη νοητική
και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, την εξέλιξη της διγλωσσίας στην προσχολική ηλικία, τη
σηµασία της µητρικής γλώσσας, τις κατευθύνσεις του ∆ΕΠΠΣ για την «προώθηση του
εγγραµατισµού όλων των παιδιών», τη σηµασία της αξιοποίησης των περιστάσεων
επικοινωνίας και της επικοινωνιακής προσέγγισης της γλώσσας. Η εφαρµογή που
παρουσιάζεται αποδεικνύει ότι η εµψύχωση, µέσα από τον κοινωνικο-πολιτισµικό της ρόλο,
µπορεί να οδηγήσει σε αποτελεσµατικές εκπαιδευτικές πρακτικές σε πολυπολιτισµικά
περιβάλλοντα, εφόσον βασίζεται στην παραδοχή ότι για την ακαδηµαϊκή επιτυχία των
δίγλωσσων µαθητών αποφασιστικό ρόλο παίζει η ενδυνάµωση της ταυτότητάς τους
(Cummins, 2005).
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52.3
Η εικαστική αγωγή στα άτοµα
µε ελαφριά νοητική υστέρηση (εκπαιδεύσιµα)
Ισαακίδης Ισαάκ, Σιγούρος Ιωάννης
∆ιδασκαλείο Θεόδωρος Κάστανος
Το περιεχόµενο του διδακτικού προγράµµατος των ατόµων µε ήπια νοητική υστέρηση
(εκπαιδεύσιµα) βασίζεται σε τέσσερις τοµείς: α) τη βασική ψυχοσωµατική ωριµότητα β) τις
πρακτικές σχολικές γνώσεις και δεξιότητες, γ) τις ατοµικές και κοινωνικές συνήθειες, και δ) τις
επαγγελµατικές γνώσεις και δεξιότητες. Στον τοµέα της βασικής ψυχοσωµατικής ωριµότητας τα
άτοµα µε ελαφριά νοητική υστέρηση (εκπαιδεύσιµα) παρουσιάζουν συχνά προβλήµατα
συγκέντρωσης της προσοχής και φυσιολογικής λειτουργίας των αισθήσεων που η αιτία της
τελευταίας µπορεί να οφείλεται σε ελάττωµα των αισθητηριακών οργάνων ή στη διανοητική
ανεπάρκεια. Το µάθηµα των Εικαστικών στην εκπαίδευση των παιδιών αυτών µπορεί να
συµβάλει στη βελτίωση ή ακόµα και στη θεραπεία διαφόρων ψυχικών, συναισθηµατικών και
κινητικών προβληµάτων που συχνά παρουσιάζουν. Οι διδακτικές δραστηριότητες που
προτείνονται για το µάθηµα της Εικαστικής Αγωγής συµβάλουν, σε µεγάλο βαθµό, στην
επίτευξη των στόχων της εκπαιδευτικής διαδικασίας διότι βασίζονται σε δύο άξονες: α) στο
θυµικό (ψυχικό και συναισθηµατικό), και β) στην καλλιέργεια πρακτικών - κινητικών δεξιοτήτων.
Όταν ο εκπαιδευτικός εφαρµόζει στο µάθηµα των Εικαστικών µια πλούσια θεµατολογία
δραστηριοτήτων, που διέπονται από τις σύγχρονες ψυχοπαιδαγωγικές αρχές, προσφέρει σε
κάθε µαθητή την ευκαιρία να εκφραστεί δηµιουργικά και να αναδείξει το ταλέντο του.
Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα στους µαθητές να αποκτήσουν ισχυρό αίσθηµα
αυτοπεποίθησης, µε στόχο την ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο και ενδεχοµένως την
απόκτηση των προϋποθέσεων για τη µελλοντική επαγγελµατική τους αποκατάσταση. Έτσι,
πραγµατοποιείται το πρώτο και σηµαντικότερο βήµα προς την τελική αυτονόµηση των µαθητών
που είναι και ο απώτερος σκοπός της ειδικής αγωγής.



52.4
Η δραµατοποίηση ως µέθοδος διδασκαλίας
των παιδιών µε αυτισµό
Ζαφειριάδης Κυριάκος, ∆αρβούδης Αθανάσιος
Τα παιδιά µε αυτισµό παρουσιάζουν δυσκολίες στην επικοινωνία και στην κοινωνική
αλληλεπίδραση. Επίσης, δυσκολίες προκύπτουν, επειδή παρατηρείται ακαµψία στη σκέψη
τους, η οποία αποτελεί φραγµό στη δηµιουργικότητα και στην ανάπτυξη της φαντασίας,
στοιχεία καθοριστικά τόσο του παιχνιδιού όσο και του δράµατος. Για τον λόγο αυτό η
δραµατοποίηση θεωρείται αποτελεσµατικό διδακτικό εργαλείο για µαθητές µε αυτισµό καθώς
διεγείρεται το συναίσθηµά τους, εµπλέκονται µε τους συµµαθητές τους, γνωρίζουν την οµάδα
και κατανοούν τους κανόνες λειτουργίας της, βελτιώνουν την αυτοαντίληψή τους, µαθαίνουν τις
κατάλληλες κάθε φορά συµπεριφορές και τέλος «αισθάνονται καλά». Ακόµη, µε την τεχνική του
δράµατος τα παιδιά µε αυτισµό υποδύονται ρόλους, µπορούν να κατανοήσουν έννοιες και να
τις συνδέσουν µε την κοινωνική πραγµατικότητα.
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52.5
Θεραπευτική ιππασία:
µια εναλλακτική µορφή θεραπείας
για παιδιά µε εγκεφαλική παράλυση
Παπανικολάου Φωτεινή
Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να παρουσιαστεί η µέθοδος της θεραπευτικής ιππασίας
και πως αυτή επιδρά αναπτυξιακά σε παιδιά µε εγκεφαλική παράλυση. Θα αναφερθούµε στις
θεραπευτικές και εκπαιδευτικές µεθόδους, στους στόχους καθώς και στα αποτελέσµατα τους. Η
θεραπευτική ιππασία είναι µια δραστηριότητα που συνδυάζει τη θεραπεία µε την εκπαίδευση,
την άθληση µε την ψυχαγωγία. Απευθύνεται σε άτοµα µε ψυχολογικές, νοητικές, µαθησιακές,
κινητικές και νευρολογικές παθήσεις και χωρίζεται σε κλασσική και αναπτυξιακή. Η θεραπευτική
ιππασία συµβάλλει: α) στην κοινωνικοποίηση του παιδιού καθώς το φέρνει σε επαφή µε το
φυσικό περιβάλλον, β) στην κιναισθησία, γ) στον κινητικό σχεδιασµό, δ) στην ανάπτυξη του
αισθητικοκινητικού και οπτικοκινητικού συστήµατος, ε) στην ικανότητα αντίδρασης, στ) στην
σωµατική επίγνωση και τη λεκτική επικοινωνία. Στόχος της θεραπευτικής ιππασίας είναι η
αναχαίτιση παθολογικών προτύπων κίνησης, η ανάπτυξη της αισθητηριακής ολοκλήρωσης και
οι κοινωνικές δεξιότητες. Στα παιδιά µε εγκεφαλική παράλυση πρέπει να δίνονται συνεχώς
ερεθισµοί στο κεντρικό νευρικό σύστηµα, οι οποίοι να αναχαιτίζουν τη λαθεµένη δραστηριότητα
των αντανακλαστικών και ταυτόχρονα να επαναφέρουν το φυσιολογικό µυϊκό τόνο. Ο µυϊκός
τόνος είναι η βάση για κάθε φυσιολογική συστολή των µυών, για κάθε οργανωµένη κίνηση. Η
θεραπευτική ιππασία σε παιδιά µε σπαστικότητα δύναται να προσφέρει κινητικές εµπειρίες που
είναι δύσκολο να αποκτηθούν µε άλλη θεραπευτική µέθοδο.



[53]
Υποθέσεις ενηλίκων
Θεµατική ενότητα

53.1
Κίνητρο επίτευξης και συµµετοχή
στη συνεχιζόµενη εκπαίδευση
των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης
Τσιλφίδου Χριστίνα, Πλατσίδου Μαρία
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Το κίνητρο επίτευξης ορίζεται ως µια γενική προδιάθεση για την προσέγγιση της
επιτυχίας (McClelland, 1953), αποτελεί ένα µάλλον σταθερό χαρακτηριστικό
προσωπικότητας και, αν υπάρχει η ανάλογη υποστήριξη από το περιβάλλον, είναι
δυνατό να καλλιεργηθεί (Engeser, Rheinberg & Möller, 2009. Engeser, Wendland &
Rheinberg, 2006). Η ανάπτυξή του όµως είναι δύσκολη στους εκπαιδευτικούς της
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, καθώς οι υφιστάµενες εργασιακές συνθήκες δεν την
ευνοούν. Οι εκπαιδευτικοί είναι πιθανό να καταφεύγουν σε άλλες διεξόδους για την
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ικανοποίηση του κινήτρου επίτευξης, µία από τις οποίες υποθέτουµε ότι είναι η
συµµετοχή τους στη Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση. Η έρευνα έχει στόχο (α) να
διερευνήσει το κίνητρο επίτευξης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και
το αν αυτό επηρεάζεται από διάφορους προσωπικούς (φύλο, ηλικία, οικογενειακή
κατάσταση) και εργασιακούς παράγοντες (προϋπηρεσία, αν είναι δάσκαλοι ή
νηπιαγωγοί, αν κατέχουν διευθυντική θέση) και (β) να ελέγξει αν οι εκπαιδευτικοί µε
υψηλό κίνητρο επίτευξης έχουν αυξηµένη συµµετοχή στη Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση,
ως διέξοδο για την ικανοποίηση της τάσης αυτής. Στην έρευνα συµµετείχαν 167 εν
ενεργεία εκπαιδευτικοί, οι οποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτηµατολόγια που
σχεδιάστηκαν για τους σκοπούς της έρευνας. ∆ιαπιστώθηκε ότι, σύµφωνα µε τις
αυτοαναφορές τους, οι εκπαιδευτικοί έχουν µέτριο προς αρκετά υψηλό κίνητρο
επίτευξης, το οποίο δεν επηρεάζεται από τους προσωπικούς και εργασιακούς
παράγοντες που εξετάστηκαν. Βρέθηκε, επίσης, ότι κίνητρο επίτευξης των
εκπαιδευτικών πράγµατι εκδηλώνεται µέσα από τη συµµετοχή τους σε προγράµµατα
Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης µικρής και µεσαίας διάρκειας (λίγων ηµερών ως λίγων
µηνών), ενώ η συµµετοχή τους σε µακροχρόνια (ετήσια και πάνω) προγράµµατα δε
σχετίζεται µε την ικανοποίηση του κινήτρου επίτευξης.


53.2
Οι εκπαιδευτικοί ως ενήλικοι εκπαιδευόµενοι:
Μαθαίνουν; Εξελίσσονται; Αλλάζουν;
Κεδράκα Κατερίνα
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης
Στην παρούσα έρευνα εξετάζεται, µέσα από το πρίσµα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, η
επίδραση της εκπαίδευσης σε µια ώριµη φάση ζωής κι εργασίας στην προσωπική κι
επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε
κάποιου τύπου διαδικασία τυπικής εκπαίδευσης είναι εξ ορισµού ενήλικοι, φορείς
µαθησιακών, εργασιακών, κοινωνικών και προσωπικών εµπειριών, δηλαδή άτοµα µε
ιδιαιτέρα χαρακτηριστικά, βιώµατα, ρόλους, ενδιαφέροντα, προσδοκίες, ανάγκες,
κίνητρα κι επιθυµίες. Στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων η εκπαίδευση στην
ενήλικη ζωή αναµένεται, σύµφωνα µε τη θεωρία της Μετασχηµατίζουσας Μάθησης,
να φέρει αλλαγές όχι µόνον στα γνωστικά τους εφόδια αλλά και αναθεώρηση της
µάθησης, της προσωπικής ανάπτυξης, της εργασίας και της ζωής τους, γενικότερα. Η
έρευνα βασίζεται σε δεδοµένα που συλλέχτηκαν τον ∆εκέµβριο του 2009 - Ιανουάριο
του 2010 από εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οι
οποίοι ως ενήλικοι φοιτούν (ή φοίτησαν) σε κάποιο πλαίσιο τυπικής εκπαίδευσης. Η
ερευνητική προσέγγιση είναι ποιοτική και τα δεδοµένα τα οποία συγκεντρώθηκαν µέσα
από ανώνυµες, γραπτές, ανοιχτές, συνειρµικού τύπου αφηγήσεις, επεξεργάστηκαν και
αναλύθηκαν µε τη µέθοδο της Ανάλυσης Περιεχοµένου. Τα ευρήµατα δείχνουν ότι η
µαθησιακή εµπειρία, σε µια πιο ώριµη φάση ζωής και εργασίας παρά τις δυσκολίες και
τα εµπόδια που αναφέρονται, αποτελεί για τους εκπαιδευτικούς µια ευκαιρία για
ανάπτυξη, δηµιουργικό προβληµατισµό, ενδοσκόπηση και εσωτερικό διάλογο, ενώ
παράλληλα, τους οδηγεί σε κριτικό αναστοχασµό κι αναθεωρήσεις των ρόλων τους,
προσωπικών και επαγγελµατικών.
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53.3
Η επαγγελµατική ικανοποίηση των µελών ∆.Ε.Π.
στην ελληνική τριτοβάθµια εκπαίδευση
∆ιαµαντοπούλου Γεωργία, Πλατσίδου Μαρία
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας
Η επαγγελµατική ικανοποίηση, το πόσο θετικά (ή αρνητικά) αξιολογεί ένα άτοµο την εργασία
του και ευρύτερα την εργασιακή του κατάσταση είναι µια από τις πιο συχνά ερευνώµενες
µεταβλητές στο πεδίο της εργασιακής ψυχολογίας (Spector, 1997). Ειδικότερα, η
επαγγελµατική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών είναι ένα θέµα το οποίο έχει µελετηθεί εκτενώς,
τόσο στην ελληνική όσο και στη ξένη βιβλιογραφία. Η πλειονότητα των σχετικών εργασιών
επικεντρώνεται στους διδάσκοντες στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση ενώ οι
έρευνες για τους διδάσκοντες στην τριτοβάθµια εκπαίδευση θεωρούνται γενικά περιορισµένες
(Oshagbemi, 2003). Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί: (α) το επίπεδο της
επαγγελµατικής ικανοποίησης των µελών ∆ΕΠ στην ελληνική τριτοβάθµια εκπαίδευση, και (β) η
σχέση µεταξύ της επαγγελµατικής ικανοποίησης των συµµετεχόντων και των στάσεων τους
απέναντι σε κάποια ζητήµατα που αναφέρονται συχνά ως αδυναµίες της ελληνικής
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Στην παρούσα έρευνα συµµετείχαν 105 µέλη ∆.Ε.Π. τεσσάρων
ελληνικών Πανεπιστηµίων. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, οι συµµετέχοντες κλήθηκαν να
συµπληρώσουν ένα αυτοσχέδιο ερωτηµατολόγιο αναφορικά µε τα ατοµικά/δηµογραφικά τους
χαρακτηριστικά, την επαγγελµατική τους ικανοποίηση και τις στάσεις τους απέναντι σε
συγκεκριµένα προβλήµατα της ελληνικής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Τα µέλη ∆.Ε.Π.
εµφανίστηκαν µέτρια προς αρκετά ικανοποιηµένα µε το επάγγελµά τους. Το φύλο, η ηλικία, η
ακαδηµαϊκή βαθµίδα και η οικογενειακή κατάσταση των συµµετεχόντων δεν φάνηκε να
συνδέονται σηµαντικά µε την επαγγελµατική τους ικανοποίηση. Αντίθετα, η επαγγελµατική τους
ικανοποίηση φάνηκε να συνδέεται µε τις στάσεις τους απέναντι σε προβλήµατα της ελληνικής
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης όπως η εξάρτηση των Α.Ε.Ι. από το κράτος και τα πολιτικά κόµµατα.
Καταλήγοντας, θα συζητηθεί η επαγγελµατική ικανοποίηση σε σχέση µε το πόσο σοβαρά
αξιολογούνται τα προβλήµατα αυτά.



53.4
Η κατασκευή της παιδικής ηλικίας
στα άρθρα ψυχολογίας σε περιοδικά για γονείς:
Μια ανάλυση στο πλαίσιο της κοινωνικής ψυχολογίας της λόγου
Κωνσταντινίδου Ευθαλία, Φουσίκα Ελένη
Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας
Στην εισήγηση αυτή παρουσιάζεται µια µελέτη άρθρων ψυχολογίας σε περιοδικά για γονείς στο
πλαίσιο της κοινωνικής ψυχολογίας του λόγου. Το ενδιαφέρον της µελέτης αυτής
επικεντρώνεται στον τρόπο που η ψυχολογική γνώση κινητοποιείται στα άρθρα αυτά ως
απόθεµα λόγου για την κατασκευή της παιδικής ηλικίας µε στόχο την καθοδήγηση των γονιών
στην ανατροφή των παιδιών τους. Από θεωρητική άποψη η µελέτη αντλεί από κριτικές
τοποθετήσεις στην ψυχολογία της ανάπτυξης αλλά και από την κοινωνιολογία και την ιστορία
της παιδικής ηλικίας µε κονστρουκτιβιστικό προσανατολισµό και από παρόµοιες οπτικές στην
ανάλυση των µέσων ενηµέρωσης και ιδιαίτερα την ανάλυση της παρουσίασης της
επιστηµονικής γνώσης σε εκλαϊκευµένη µορφή. Από µεθοδολογική άποψη η µελέτη αξιοποιεί
την ανάλυση λόγου µε µια διπλή οπτική, δηλαδή συνδυάζει την ανάλυση των άρθρων ως
κειµένων σε µικρο-επίπεδο (ανάλυση της µορφής και του περιεχοµένου τους) µε την ανάλυσή
τους σε µακρο-επίπεδο (σύνδεση των συγκεκριµένων κειµένων µε παραδόσεις κειµένων για
την παιδική ηλικία). Κύριος στόχος είναι η ανάδειξη του τρόπου που η επιστηµονική γνώση σε
σχέση µε την παιδική ηλικία και την ανάπτυξη χρησιµοποιείται για την τεκµηρίωση ηθικών
σκοπών που σχετίζονται µε την ανατροφή των παιδιών προσδιορίζοντας έτσι και τη γονική
ταυτότητα.
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53.5
Ναρκισσισµός και αντιλήψεις
για τον δεσµό στην ενήλικη ζωή
Καρασαχινίδης Παντελής, Βορριά Γιώτα, Γιαλαουζίδης Μωυσής
Aριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Ο ναρκισσισµός και ο δεσµός παραδοσιακά έχουν εξεταστεί από διαφορετικές οπτικές, ωστόσο
οι δύο έννοιες µπορούν να µοιραστούν παρόµοια δοµή (Brennan & Shaver, 1998). Στόχος της
παρούσας έρευνας ήταν να εξεταστεί η σχέση µεταξύ του ναρκισσισµού (προφανή
ναρκισσιστική προσωπικότητα και συγκαλυµµένη ναρκισσιστική προσωπικότητα) και των
διαστάσεων του δεσµού στην ενήλικη ζωή («άγχος» και «αποφυγή»). Στην έρευνα συµµετείχαν
συνολικά 477 άτοµα, 175 άνδρες και 302 γυναίκες, ηλικίας από 17 έως 65 ετών. Για την
συλλογή του υλικού χρησιµοποιήθηκαν τα ερωτηµατολόγια: (1) Ερωτηµατολόγιο
Ναρκισσιστικής
Προσωπικότητας,
(2)
Κλίµακα
Συγκαλυµµένων
Ναρκισσιστικών
Χαρακτηριστικών, (3) Αναθεωρηµένη Κλίµακα Βιωµάτων στις ∆ιαπροσωπικές Σχέσεις, και (4)
ερωτηµατολόγιο δηµογραφικών πληροφοριών. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι οι
διαστάσεις του δεσµού στην ενήλικη ζωή συσχετίζονται µε την συγκαλυµµένη πτυχή της
ναρκισσιστικής προσωπικότητας. Συγκεκριµένα η συγκαλυµµένη ναρκισσιστική οργάνωση της
προσωπικότητας, η οποία απεικονίζει ευαλωτότητα στην απόρριψη του ατόµου από τους
σηµαντικούς άλλους, συσχετίζεται θετικά και µε την διάσταση του δεσµού της «αποφυγής» και
µε τη διάσταση του δεσµού του «άγχους». Αντίθετα, η διάσταση «αποφυγή», η οποία
αντικατοπτρίζει την αποφυγή του ατόµου για στενές σχέσεις και οικειότητα, σχετίζεται
περισσότερο µε την προφανή ναρκισσιστική προσωπικότητα. Συµπερασµατικά, οι διαφορετικές
µορφές ανασφαλούς δεσµού, που χαρακτηρίζονται από αποφυγή ή/και άγχος, έχουν τον ίδιο
στόχο διότι είναι εκδηλώσεις αµυντικών µηχανισµών που χρησιµοποιούνται από άτοµα µε
ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά.



53.6
∆ιερεύνηση προσωπικών αξιών
Οικονόµου Ανδρέας, Γεωργιάδης Μιχάλης, Μενεξές Γεώργιος
ΑΣΠΑΙΤΕ
Αντικείµενο της εργασίας είναι οι προσωπικές αξίες του ατόµου και, γενικότερα, η προσωπική
θεωρία του. Πρόκειται για εµπειρική έρευνα, η οποία διενεργήθηκε µε ερωτηµατολόγιο, στο
οποίο απάντησαν σπουδαστές-υποψήφιοι εκπαιδευτικοί της ΑΣΠΑΙΤΕ. Σκοπός της έρευνας
είναι να συγκριθούν τα αποτελέσµατα της έρευνας µε προηγούµενες παρόµοιες έρευνές µας,
επίσης σε µελλοντικούς εκπαιδευτικούς, αλλά και σε φοιτητές Σχολών της Θεσσαλονίκης καθώς
και σε µέλη εθελοντικών οργανώσεων της πόλης. Επιπρόσθετος στόχος είναι η βελτίωση του
ερωτηµατολόγιου αξιών µε προοπτική να σταθµιστεί για τον Ελληνικό πληθυσµό. Για τον
σκοπό αυτό, στην επεξεργασία των δεδοµένων διερευνήθηκε τόσο η εξωτερική όσο και η
εσωτερική δοµή της κλίµακας µέτρησης των αξιών. Επίσης, δηµιουργήθηκε η τυπολογία των
συµµετεχόντων στην έρευνα µέσω της Ιεραρχικής Ανάλυσης σε Συστάδες. Η ερµηνεία των
δεδοµένων επιτρέπει τον προσδιορισµό του σταδίου προσωπικής και ηθικής ανάπτυξής τους,
στοιχείο που συµβάλλει στο γνωσιολογικό εµπλουτισµό αυτού του τοµέα και στη διαµόρφωση
προγραµµάτων εκπαίδευσης και παρεµβάσεων µε ανανεωτικό χαρακτήρα.



134

