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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Γενικό µέρος  

Από το 1975 οι απόψεις για τη διδασκαλία των Φ.Ε. αλλάζουν. 

Τώρα πια βασιζόµαστε στις ιδέες που έχουν οι µαθητές πριν ακόµα διδαχτούν. Ήδη 

πριν το 1950 ο Piaget αναγνώρισε το ρόλο του µαθητή. Τα παιδιά σχηµατίζουν τις 

ιδέες αυτές για να ερµηνεύσουν το πώς λειτουργεί ο κόσµος. 

Αυτές οι ιδέες µπορεί να ονοµάζονται παρανοήσεις, διαισθητικές ιδέες, επιστήµη 

των παιδιών, αναπαραστάσεις, νοητικά µοντέλα κ.ο.κ. ∆εν είναι απλές παρανοήσεις 

αλλά προέρχονται από τις παρατηρήσεις και τις ερµηνείες που δίνουν οι µαθητές στα 

φαινόµενα. Είναι ευλογοφανείς για τα ίδια τα παιδιά και είναι τόσο εδραιωµένες που 

δεν αλλάζουν ακόµη και µετά την διδασκαλία. Αποτελούν αυτοδύναµα σχήµατα που 

διαφέρουν από τα επιστηµονικά πρότυπα µόνο στο ότι ερµηνεύουν τα φαινόµενα 

διαφορετικά. Είναι οργανωτικοί πυρήνες για πολλά φαινόµενα που οργανώνουν τις 

εµπειρίες της αλληλεπίδρασης µε τον περιβάλλοντα κόσµο και εκφράζονται κατά την 

αλληλεπίδραση µ' αυτόν. 

Σύµφωνα µε τον J.-M. Albertini (1990, σελ. 230-231), “θα ήταν αναγκαίο να 

διερευνηθούν οι δρόµοι περάσµατος ανάµεσα στις εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν 

για την επεξήγηση των κοινωνικών αναπαραστάσεων και αυτών που αναπτύσσονται 

σήµερα µέσα στο χώρο της µοντελοποίησης των γνώσεων του µαθητευόµενου. Aν 

επιβεβαιωθεί, όπως το αφήνουν να διαφανεί ορισµένες έρευνες, ότι η 

<<λειτουργία>> των κοινωνικών αναπαραστάσεων υπακούει στις αρχές της φυσικής 

λογικής, θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον να δούµε πως αυτές οι έρευνες µπορούν να 

βοηθήσουν ώστε να κατανοήσουµε καλύτερα την αφοµοίωση των γνώσεων”.  

http://www.csd.uoc.gr/~hy302/hy302.1999/book_html/part3chap3.htm  
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Στην παρούσα µελέτη τα ερευνητικά ερωτήµατα συνιστούν ένα ευρύ και 

ενδιαφέρον πεδίο µελέτης: 

- Πώς οργανώνονται οι “αυθόρµητες γνώσεις” των µαθητευόµενων πάνω σε ένα 

δεδοµένο εννοιολογικό τοµέα, και µέσα από ποια θεωρητικά ή πραγµατικά στοιχεία 

οργανώνονται και αναδοµούνται αυτές οι “γνώσεις”; 

- Ποια θέση καταλαµβάνουν οι διάφορες οµάδες µαθητών (ανάλογα το φύλο, την 

ηλικία, κλπ.) στα πλαίσια αυτής της εξέλιξης; 

- Μπορούµε να κάνουµε µια νοητική “χαρτογραφία” µιας ορισµένης ηλικίας πάνω σε 

µια έννοια ή ένα συγκεκριµένο τεχνολογικό αντικείµενο που παίζει το ρόλο 

“αντικαταστάτη”, απαραίτητη για την πραγµάτωση της εκπαιδευτικής πράξης;  

Είναι δυνατόν να εντοπισθούν οι αιτίες των αντιλήψεων επιτρέποντας κατ' αυτό τον 

τρόπο να κατανοήσουµε καλύτερα τους συλλογισµούς του µαθητή; Oι αιτίες αυτές 

είναι ψυχογενετικής, ιστορικής, κοινωνιολογικής ή ακόµα και ψυχαναλυτικός υφής; 

Οφείλονται στην ανεπαρκή γνωστική ανάπτυξη; Στη σύγχυση ανάµεσα στο 

φανταστικό και το πραγµατικό; Στον υπερκαθορισµό (surdetermination) της 

ορθολογικής σκέψης από πτυχές του ασυνείδητου, από φαντασιώσεις...; Στο 

αµφίσηµο της γλώσσας και στην πολυσηµία των λέξεων; Σε µια κοινωνική 

αναπαράσταση της εµπλεκόµενης έννοιας που προκύπτει από την αντίληψη που 

σχηµατίζει ο µαθητής λόγω του κοινωνικού περιβάλλοντός του; 

Η µελέτη λοιπόν των αναπαραστάσεων -αντιλήψεων καταλαµβάνει πρωταρχική θέση 

όταν πρόκειται για την εισαγωγή των παιδιών στο µάθηµα της µάλαξης. 

Μέσα από αυτή την προοπτική, προτείνοντας να µελετήσουµε τις αναπαραστάσεις που 

σχηµατίζουν οι µαθητές του τµήµατος αισθητικής και του τµήµατος φυσικοθεραπείας, 

πάνω στο µάθηµα της µάλαξης, θέτουµε τρεις κατηγορίες στόχων: στόχους που 

αφορούν το µαθητή, τον εκπαιδευτικό και τον ερευνητή στην εκπαίδευση.  

Για τα παιδιά  

Τα παιδιά δηµιουργούν τις αντιλήψεις τους κάτω από µια δραστήρια αλληλεπίδραση 

µε το περιβάλλον µέσα στο οποίο βρίσκονται. Από την άποψη αυτή, είναι φανερό ότι 

οι αναπαραστάσεις συνιστούν αναπόσπαστο µέρος των πράξεων µέσα στις οποίες 

εµπλέκονται. 

Ταυτόχρονα θέλουµε να καταστήσουµε φανερό ότι οι αναπαραστάσεις αυτές δεν 

αποτελούν ένα σύστηµα πάνω στο οποίο τα παιδιά µπορούν να εκφραστούν 

συνειδητά.  

Αρκετά ενδιαφέρουσα θα ήταν επίσης η µελέτη των διαφορών ανάµεσα στις 

αντιλήψεις που σχηµατίζουν τα παιδιά φυσικοθεραπευτές – σε σχέση µε τις 

αντιλήψεις των παιδιών του τµήµατος της αισθητικής.  

Για τον εκπαιδευτικό  

Η χρησιµότητα της γνώσης των αναπαραστάσεων που σχηµατίζονται µέσα σε 
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πραγµατικές διδακτικές καταστάσεις είναι πολλαπλή και µπορεί να ιεραρχηθεί σε 

διαφορετικά επίπεδα. Ο εκπαιδευτικός µπορεί να επωφεληθεί πολλαπλά από τη γνώση 

των αναπαραστάσεων των µαθητών του. H πλήρης αντίληψη εκ µέρους του τού 

εννοιολογικού επιπέδου των µαθητών του επιτρέπει µια καλύτερη προετοιµασία για 

την πραγµάτωση της εκπαιδευτικής πράξης, ακόµα κι αν δεν γίνεται πάντα άµεση 

εφαρµογή. 

- Η “χαρτογράφηση” των αναπαραστάσεων µιας ορισµένης ηλικίας µαθητών που 

αφορούν ένα συγκεκριµένο εννοιολογικό πεδίο θα µας επιτρέψει την κατασκευή ενός 

είδους “προ-εννοιολογικής γεωγραφίας”, αρκετά χρήσιµης, πάνω στην οποία θα 

µπορεί να στηριχθεί η διδακτική πράξη και η οποία θα αποτελέσει ένα εργαλείο για 

την αποτίµηση των γνώσεων που δεν περιέχονται στα σχολικά προγράµµατα. 

- Θεωρώντας τις αναπαραστάσεις ως τις µόνες γνωστικές στρατηγικές που διαθέτει ο 

µαθητής, ο εκπαιδευτικός µπορεί να στηριχθεί σε αυτές ώστε να προτείνει µια 

διαφοροποιηµένη (diffιrenciee) παιδαγωγική. 

- Λαµβάνοντας υπόψη τη συγκρότηση σε συστήµατα των αναπαραστάσεων που 

σχηµατίζουν οι µαθητές και το χαρακτήρα τους ως προσωπικού µοντέλου 

(Rumelhard, 1980), ο εκπαιδευτικός µπορεί να προτείνει µια συγκροτηµένη 

προσπάθεια διδακτικής αποσταθεροποίησής τους και µια παιδαγωγική της 

επανόρθωσης. 

- Οι αναπαραστάσεις µπορούν να αποτελέσουν εργαλεία για τον εκπαιδευτικό που 

επιθυµεί να προσδιορίσει τι πρέπει να αποτιµήσει πέραν των καθορισµένων από τα 

σχολικά προγράµµατα γνώσεων.  

Στη βάση όλων αυτών των κοινών τόπων, οι αναπαραστάσεις µπορούν να 

εξυπηρετήσουν την οργάνωση και τη σχεδιοποίηση της δραστηριότητας της τάξης (J.-

P. Astolfi, M. Develay, 1989, σ. 85): 

“- για να επιλεγούν και να οργανωθούν αρχικές καταστάσεις - προβλήµατα, που 

στηρίζονται σε προηγούµενες εκφράσεις των µαθητών και ευνοούν την αντιπαράθεσή 

τους, 

- για να καθορισθούν οι <<κόµβοι δυσκολιών>>, οι στόχοι - εµπόδια για τους 

οποίους η µάθηση ενδιαφέρεται να ασχοληθεί κατά προτεραιότητα, 

- για να σχεδιοποιηθεί η δραστηριότητα της τάξης απελευθερωµένη τουλάχιστον 

µερικώς από τη γραµµικότητα των σχολικών προγραµµάτων, για να ληφθεί υπόψη η 

βραδύτητα των διαδικασιών της µάθησης, η πολυπλοκότητα των ατοµικών 

µαθησιακών δροµολογίων, η αναγκαιότητα των επαναλήψεων και των 

δοµοποιήσεων”.  

Για τον ερευνητή στην εκπαίδευση  

Για τον ερευνητή στην εκπαίδευση, οι αναπαραστάσεις των µαθητών πρέπει να 

θεωρηθούν κάτω από το πρίσµα των γνωστικών στρατηγικών για την απάντηση σε 
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ένα πρόβληµα. Με αυτή την έννοια, οφείλει να ερµηνεύσει τα δεδοµένα µιας µελέτης 

πάνω στις αναπαραστάσεις των µαθητών, ώστε να τα εισαγάγει σε ένα γενικότερο 

πλαίσιο µελέτης των αιτιών και της προέλευσής τους.  

Ειδικό µέρος  

Είναι εµφανές από τα όσα προαναφέρθηκαν, γενικά, παραπάνω πόσο µεγάλη 

σηµασία έχει η διερεύνηση της σκέψης των µαθητών, τόσο για τους ίδιους όσο και για 

τους εκπαιδευτικούς ή τους ερευνητές. Μάλιστα τα ερευνητικά ερωτήµατα τα οποία 

θα µπορούσαν να προκύψουν και στην παρούσα µελέτη είναι πάρα πολλά.  

Ωστόσο η παρούσα µελέτης θέλει να  συνδέσει,  

Øτις νοητικές αναπαραστάσεις που σχηµατίζουν οι µαθητές/τριες της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης για την µάλαξη (µασάζ) .  

Øτην εξέλιξη αυτών των νοητικών αναπαραστάσεων σε σχέση µε την κατεύθυνση 

των µαθητών και το επιστηµονικό τους πρότυπο (µαθητές µε το ίδιο µάθηµα, 

αλλά µε διαφορετική κατεύθυνση)  

Øτις εικονικές αναπαραστάσεις (νοητικές  εικόνες)  των µαθητών για την 

αντίληψη της µάλαξης, µε την  αξιολόγηση της διδασκαλίας.  

∆εν αποτελεί δηλ. αντικείµενο αξιολόγησης των µαθητών αλλά εργαλείο αξιοποίησης 

των αποτελεσµάτων προκειµένου να σχεδιαστεί καλύτερα η διδακτική µας 

παρέµβαση.  

Η επιλογή του µαθήµατος της « µάλαξης» δεν έγινε τυχαία. Οι µαθητές τόσο 

του τµήµατος της αισθητικής, όσο και του τµήµατος της φυσικοθεραπείας διδάσκονται 

το µάθηµα αυτό από την Α΄ τάξη και είναι το πρώτο ουσιαστικά µάθηµα που τους 

φέρνει σε επαφή µε το σώµα του ασθενούς – µοντέλου. Η χρήση της µάλαξης και η 

αναφορά σ΄ αυτή είναι συχνή µιας και η συγκεκριµένη αποτελεί µέρος της συνεδρίας 

µέσα στην οποία συµπεριλαµβάνονται και άλλες πράξεις.  

Η υποβαλλόµενη εργασία αποτελεί µέρος  έρευνας η οποία σχεδιάστηκε και 

πραγµατοποιήθηκε  στα πλαίσια του µαθήµατος «Σύγχρονες διδακτικές 

κατευθύνσεις» της ΑΣΠΑΙΤΕ Πατρών.  

ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ  

Πέραν του, όπως προαναφέρθηκε, το µάθηµα της µάλαξης αποτελεί ένα από τα 

σπουδαιότερα µαθήµατα του τµήµατος, τόσο της αισθητικής, όσο και της 

φυσικοθεραπείας και πέραν του ότι η παρούσα µελέτη θέλει να συνδέσει τις νοητικές 

αναπαραστάσεις – αντιλήψεις των µαθητών µε την αξιολόγηση της διδασκαλίας, οι 

ερευνητές θέλησαν να εξετάσουν το κατά πόσο µπορούν να επηρεαστούν αυτές (οι 

αντιλήψεις των µαθητών) εξ΄ αιτίας του γνωστικού τους αντικείµενου έτσι ώστε  

τελικά να διαφοροποιηθούν (οι αντιλήψεις) ανά επαγγελµατική κατεύθυνση.  
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Προς αυτήν την κατεύθυνση τέθηκαν τα εξής, ακόλουθα ερωτήµατα:  

1.      Γιατί κάνουµε µασάζ;  

2.      Φέρνει θετικά αποτελέσµατα το µασάζ στον άνθρωπο; Αν ναι απαριθµήστε 

µερικά.  

3.      Πως νοµίζεται ότι νιώθουµε κατά την εφαρµογή του;  

Η αντίστοιχη απάντηση που αναµέναµε να πάρουµε για το κάθε ένα από τα 

παραπάνω ερωτήµατα έχει ως εξής:  

1.      Πιστεύαµε ότι η απαντήσεις θα είναι διαφοροποιηµένες, λόγω του 

γνωστικού αντικειµένου, ανάµεσα σε φυσικοθεραπευτές και αισθητικούς, όπως 

παραπάνω αναφέρθηκε και σύµφωνες µε την υπόθεση µας .  

2.      Αντίθετα µε το δεύτερο και το τρίτο ερώτηµά µας θέλαµε να αποδείξουµε 

ότι πρόκειται, ακριβώς για την ίδια διαδικασία, µε τα ίδια αποτελέσµατα είτε 

χρησιµοποιείται από αισθητικούς είτε χρησιµοποιείται από φυσικοθεραπευτές.  

Θεωρητικό πλαίσιο  

Σύµφωνα:  

α) µε το βιβλίο του οργανισµού εκδόσεως διδακτικών βιβλίων, µε τίτλο 

«µάλαξη» το οποίο διδάσκεται στην Α΄ τάξης του 2ου κύκλου του τµήµατος βοηθών 

φυσικοθεραπείας, η «µάλαξη είναι µια σειρά ειδικών χειρισµών που στηρίζονται σ΄ 

επιστηµονική βάση και είναι σύµφωνοι µε την ανατοµία, τη φυσιολογία και την 

παθολογία. Εκτελούνται στο ανθρώπινο σώµα µε σκοπό θεραπευτικό ή προληπτικό». 

β) µε το βιβλίο του οργανισµού εκδόσεως διδακτικών βιβλίων, µε τίτλο 

«Αισθητική σώµατος 1» που διδάσκεται στην Β΄ τάξη του πρώτου κύκλου του 

τµήµατος βοηθών αισθητικής µε τον όρο µάλαξη αναφερόµαστε σε µια σε4ιρά από 

ειδικούς χειρισµούς οι οποίοι εφαρµόζονται στην επιφάνεια του ανθρώπινου σώµατος 

µε τα χέρια ή µε ειδικά µηχανήµατα και έχουν θεραπευτικό ή αισθητικό σκοπό. 

γ) µε την εγκυκλοπαίδεια  Care - Εγκυκλοπαίδεια Υγείας - Θέµατα 

Αισθητικής  στον δικτυακό τόπο: 

http://www.care.gr/enc/aesthetics/topic/?id=5  δίνεται η εξής σύντοµη 

περιγραφή – ορισµός: «Μάλαξη είναι µια σειρά ειδικών επιστηµονικών χειρισµών, οι 

οποίοι γίνονται βάσει των γνώσεων της ανατοµίας, φυσιολογίας και παθολογίας. Οι 

χειρισµοί αυτοί διενεργούνται στην επιφάνεια του ανθρωπίνου σώµατος µε τα χέρια ή 

µε τη χρήση ειδικών µηχανηµάτων και έχουν θεραπευτικό ή αισθητικό σκοπό». 

δ) µε την εγκυκλοπαίδεια  Care - Εγκυκλοπαίδεια Υγείας - Φυσιοθεραπεία 

στο δικτυακό τόπο: http://www.care.gr/enc/physiotherapy/topic/?id=12 

διαθέσιµο τη 25-05-2005 δίνεται η εξής σύντοµη περιγραφή – ορισµός: «Η 

θεραπευτική µάλαξη αποτελεί ένα από τα φυσικά µέσα θεραπείας και βρίσκει ευρεία 

εφαρµογή σε όλες σχεδόν τις παθήσεις του µυοσκελετικού συστήµατος αλλά και των 
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άλλων συστηµάτων του ανθρώπου. Μολονότι τα τελευταία χρόνια βελτιώθηκε 

σηµαντικά ο χρόνος αποκατάστασης, µε τη χρησιµοποίηση των µοντέρνων φυσικών 

µέσων, η αποκατάσταση εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη µάλαξη».  

Η ΕΡΕΥΝΑ  

Μεθοδολογικά, για  τις ανάγκες της έρευνας κατασκευάστηκε ερωτηµατολόγιο 

το οποίο περιλαµβάνει ερωτήσεις ανοιχτού τύπου  και ερωτήσεις στις οποίες ζητείται 

από τους µαθητές να απεικονίσουν τις απόψεις τους. Το δείγµα της έρευνας 

αποτελείται από 51 µαθητές Σχολείων της Πάτρας (19 µαθητές του  6ου  ΤΕΕ Πάτρας 

και από 32 µαθητές του 10ου  ΤΕΕ Πάτρας).  Η επιλογή αυτών των τµηµάτων έγινε µε 

βάση την κατεύθυνση – ειδικότητα. Οι σπουδαστές που ανέλαβαν την διεκπεραίωσή 

της εργασίας είναι ο Μώρος Γεώργιος µε ειδικότητα Φυσικοθεραπευτής Π.Ε. 18.24 και 

η Σώκαρη Ευτυχία µε ειδικότητα Αισθητικός Π.Ε. 18.04 

Η διανοµή των ερωτηµατολογίων, προκειµένου για την συµπλήρωσή τους από 

τους µαθητές, έγινε από τους σπουδαστές. Ο κάθε σπουδαστής ανέλαβε την διανοµή 

των ερωτηµατολογίων για τους µαθητές που αφορούσαν την ειδικότητά .  

Συνολικά δεν διατέθηκε χρόνος µεγαλύτερος των δέκα λεπτών.  

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

ΕΡΏΤΗΣΗ 1η :  

Οι απαντήσεις που περιµένουµε να λάβουµε  στο πρώτο ερώτηµα είναι, ότι το µασάζ 

γίνεται:  

1. για θεραπευτικούς  

2. για αισθητικούς και  

3. για προληπτικούς λόγους.  

Παρακάτω δίνονται διαγράµµατα των απαντήσεων ξεχωριστά για τους βοηθούς 

φυσικοθεραπευτές και ξεχωριστά για τους βοηθούς αισθητικούς. Αυτό θα µας 

βοηθήσει να συγκρίνουµε τις διαφορές που υπάρχουν ανάµεσα στις δύο ειδικότητες 

µε βάση το αντικείµενο που διδάσκονται.  

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ  

Θεραπεία  Αισθητικοί  Προληπτικοί  

11  0  3  

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ  

Θεραπεία  Αισθητικοί  Προληπτικοί  

17  32  0  

Συγκρίνοντας τα παραπάνω διαγράµµατα διαπιστώνουµε τη διαφορετικότητα των 

απαντήσεων ανάλογα µε την ειδικότητα.  Οι φυσικοθεραπευτές δεν αναφέρονται 

καθόλου στους αισθητικούς λόγους και εστιάζουν αποκλειστικά στους θεραπευτικούς 
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και προληπτικούς λόγους . Αντίθετα ,οι αισθητικοί δεν αναφέρουν κανέναν 

προληπτικό λόγο αλλά αναφέρονται στους θεραπευτικούς και στους αισθητικούς 

λόγους σε πολύ µεγάλο ποσοστό. Θεωρούµε ότι αυτό οφείλεται στον διαφορετικό 

τρόπο προσέγγισης του αντικειµένου της µάλαξης από τα διδακτικά βιβλία. Αυτό 

άλλωστε διαπιστώνεται αν ανατρέξει κανείς στους ορισµούς που παραθέτονται στην 

ενότητα του θεωρητικού πλαισίου και αφορά τους ορισµούς της µάλαξης στα βιβλία 

του ΟΕ∆Β. Αξίζει επίσης να τονιστεί ότι ένα µεγάλο ποσοστό παιδιών, τόσο από τους 

φυσικοθεραπευτές όσο και από τους αισθητικούς απάντησαν στην πρώτη ερώτηση 

δίνοντας ουσιαστικά την απάντηση του δεύτερου ερωτήµατος  (αποτελέσµατα 

µάλαξης). 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η :  

Θετικά αποτελέσµατα µάλαξης  

  

i. Φυσικοθεραπευτές  

  

Θεραπεία:  

  

1. Υπεραιµία 7  Φλεγµονή 10  

2. Λύση µυϊκού σπασµού 6  Μείωση πόνου 10  

3. Χαλάρωση 16    

Πρόληψη:  Προετοιµασία αθλητών 2  

  

Θετικά αποτελέσµατα µάλαξης  

i. Αισθητικοί  

  

Αισθητικοί  

λόγοι:  

1. Υπεραιµία: 11  ∆ιείσδυση σκευασµάτων: 8  

2. Χαλάρωση: 28  
Βελτίωση λεµφικής  

κυκλοφορίας: 3  

3. Κυτταρίτιδα – αδυνάτισµα:15    

Θεραπεία:  Καταπράυνση πόνων 5  

  

Όσον αφορά στην απάντηση του 2ου ερωτήµατος παρότι αναµέναµε, τα αποτελέσµατα 

της µάλαξης να είναι τα ίδια τόσο στους αισθητικούς όσο και στους φυσικοθεραπευτές 

αυτά διαφοροποιήθηκαν. Η   υπεραιµία και η χαλάρωση αναφέρθηκαν σε µεγάλο 

ποσοστό και από τις δύο ειδικότητες για διαφορετικούς όµως λόγους. Αυτό ίσως να 
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οφείλεται στην διαφορετική οπτική γωνία από την οποία διδάσκονται οι µαθητές το 

συγκεκριµένο αντικείµενο .  

  

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η :  

Στο 3ο ερώτηµα η διαφοροποίηση ως προς τον πόνο έγκειται στο γεγονός ότι οι 

αισθητικοί ειδικεύονται και στο µασάζ της κυτταρίτιδας. Γι’ αυτό και ο παράγοντας 

πόνος εµφανίζεται σε τόσο µεγάλο ποσοστό. Αντίθετα οι φυσικοθεραπευτές λόγω της 

αναλγησίας που προσφέρει η µάλαξη που παρέχουν, οι απαντήσεις τους 

επικεντρώνονται  σ’ αυτήν χωρίς να κάνουν καµία αναφορά στον πόνο.  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ  

Το αντικείµενο της µάλαξης απασχολεί σε µεγάλο βαθµό τόσο τους 

φυσικοθεραπευτές όσο και τους αισθητικούς. Οι λόγοι για τους όποιους εφαρµόζεται 

η µάλαξη σε κάθε ειδικότητα είναι διαφορετικοί πλην όµως τα αποτελέσµατα της  

είναι τα ίδια. Αυτό όµως δεν προκύπτει από την παραπάνω έρευνα. Πιθανόν, διότι η 

κάθε ειδικότητα εφαρµόζει τη µάλαξη µόνο στους τοµείς που την αφορούν. 

Θεωρούµε  ότι θα πρέπει να γίνεται πιο σχολαστική η συγγραφή των σχολικών 

συγγραµµάτων και  οι κοινοί όροι στις διαφορετικές επιστήµες να ερµηνεύονται 

πολύπλευρα έτσι ώστε οι µαθητές να αποκτούν σφαιρική και πλήρη αντίληψη του 

αντικειµένου.  Επίσης σκόπιµο θα ήταν να µπορούσαν οι εκπαιδευτικοί να παρέχουν 

καθολική ερµηνεία σε διεπιστηµονικές έννοιες επιδιώκοντας τον επιστηµονικό 

αλφαβητισµό των µαθητών τους.  
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